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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجمجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)10/05/1399(  

  

 )دوازدهم( انسانيعلوم 
  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در 

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

. // اسـب  ي 

دم روزگـار  

ستن براي 

شبيه كرده 

ationgroup

پـايپشـت   گيِ 

  گ و رئيس

ه همة توجه مرد

ده رفتن و برخا

تش) مايع(ظروف 
  .تس

13(  

برآمـدگ: كُلّه// ه 

بزرگ: سرور// گ 

  .است شده

  .ت
وقتي كه(وزگار 

پيوسته در سجد

  .ت

 و گريه را به مظ
شده ا) اشك(ه 

  .ع دوم است

10/5/99 پنجمت 

صدا، آواز، ناله: ه

ن، آويخته، آونگ

ها رعايت نش بيت

  

 اغراق شده است
ـ دوران و رو2. د
 

هاي يار، پ  و مژه

ي ارائه شده است

  مه

  .  وجوددارد

خود را به ظرف
را جانشين مشبه
وعي استعارة نوع

  .دوم است

2 


جامع نوبت(ساني 

ويله//  كشيدن 

آويزان: آوند. // د

  .است مده

در ديگر ب»  كور

.)گويي بود اسخ

چكي دهان يار
لب تناسب دارد

 ).ع(ساي مريم 
ست بودن ابروها

  ل
  .شود نمي  ه

  . شده است
  . ت

  ا، افراد ديگر

 در سالخوردگي

ـ جملگي، هم2 
  هر حال

ـ تماما2ً. ندارد

شاعر خ: است) ه
است زير) صرحه
است كه نو  شده

استعارة نوع د» 

ي و نگارش

وازدهم؛ علوم انس

وش، فرياد، نعره

بستند ي شتر مي

سؤال، اشتباه آم

سوت و«و » ير

  وشي

 نخست، قابل پا

در كوچ. // ر است
 پيرامون كه با ل
 بخشي دم عيس

علت خم و راس 
حسن تعليل ⇐
تشبيه ديده// ن 

گارستان تشبيه
نما است متناقض

ها ها، بدن تن: ها
  .ه است

سپيدن موهاي 

 دستوري جمله
ـ خالصه، به ه2

جودنـ اصالً و1 

مكنيه( نوع دوم 
مص(ارة نوع اول 

نساني بخشيده
»مغز خراسان«/ 

 فارسي

سنجش دو

غريو، خرو: غو// 
  .)سم است

  .ضاد هستند

ك كه آن را روي

در متن س» ختي

اساطي«، )اوآهن

كيفوري، سرخو

يدآورندة دو اثر

هاي يار ره از لب
ـ1: ناسب دارد

ح دارد به جان
.//تضاد دارند»  

⇐وان شده است 
جناس ناهمسان 

به نگ) ظر حسن
تش ناممكن و م

ـ تنه2يار  س و بي
ز از مرغ و پرنده
براي سياه كردن

ـ معناي1: دارد
2بار  ـ يك1: ارد

  .ناسب دارد
:ايهام دارد» ست

استعارة»  گريه
استعا: »شبنم« 

شخصيت ان» عد
. //تشبيه است» 

    
 

 .رست است
/آگاه و عارف : 

اسم(امش و قرار 
 .رست است

متض) ذّلت(و ذّل  
 .رست است

وعي توپ كوچك
 .رست است

ال، مضيقه، زمخ
 .رست است

گا(» خيش«ت 
 .رست است

سرمستي، ك: أت
 .رست است

ش با دانستن پدي
 .رست است

استعار» لعل«: »
ايهام تن» دور«: »

تلميح) //  توست
راست ـ خم«: »

ي چهرة يار عنو
»جم ـ جام«: »

 .رست است
منظ(يار  چهرة: »
ائتالف آب و آت 
كس بي: ـ تنها1 

مجاز» بال و پر«
علتي شاعرانه ب 

 .رست است
ايهام د» جمله« 
ايهام دا» باري« 
ايهام تن» شانه« 
نيست كه نيس« 

 .رست است
لبريز بودن از« 

به ذكر مشبه// .
جع«و » دل«به  
»مشك سخن« 

www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  
صاحب دل  

آرا: طمأنينه
در 1گزينه  

)عزّت(عزّ   
در 2گزينه  

نو: زنبورك  
در 2گزينه  

امثا«امالي   
در 4ينه گز 

امالي درست  
در 4گزينه  

نشأ= نشئه   
در 1گزينه  

اين پرسش(  
در 4گزينه  

»1«گزينة   
»2«گزينة   

معطوف لب
»3«گزينة   

تكريم زيبايي
»4«گزينة   
در 2گزينه  

»الف«بيت   
:»ب«بيت   
:»ج«بيت   
«: »د«بيت   
:»هـ«بيت   

در 3گزينه  .
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 1گزينه  .
:»1«بيت   

است بدون ذ
:»2«بيت   
:»3«بيت   

erv.ir
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@sanjesheduc

زباناني كه  م

ationgroup

  :رفته است

  .ست

چه بسا هم. شد

  .نيست

13(  

  .)است شده

  .ت

كار ر به) قطعه(» 

  .كند ي

هاي خود غرّه اس

ها با هم آشنا باش

بل بيان كردن ن

10/5/99 پنجمت 

عندليب تشبيه ش

  شوق

  .ند
.  

  .است

 
في رخ نداده است

»4«و ) ذره(» 3

 را همراهي نمي

ه ورد اما به شاخ

ه ها و روح د دل

سند و نوشته قاب
3 


جامع نوبت(ساني 

خود شاعر به ع(

جذبة معش: ـ آن
  . است

  .به مبدلٌ

  

كن مي) مفعول( 
طلبم مي) متمم

اد آن محذوف ا
  .شود

  )بسوزاند(د 

 ] ...است[ من 
اند و حذف  جمله

3«، )جو(» 1«ي 

  
و مميزي آن» 

  .است رفته

  .مرگ است
خو ت آسيب مي

  .شود

هاي يكديگر بايد

زبان و اشاره و س

وازدهم؛ علوم انس

. ( خراسان است

  انند
ـ2) ادات اشاره(

 ناهمسان برقرار
  

د دارد، بدل و م

.ارِ مفعول دارد

كوه غمت را) م
م(وار  ديوانه خندة

است و نها آمده» 
بش) مسند(زخ تو 

بسوز) مفعول(ا 

آينة پاكش دل
هاي فعل» دارم

هاي كه در گزينه

             
»آوا« است براي 

كار ر به» وانستن

  شق بر عقل
 

ا رسيدن زمان م
دفاع است به و بي

ش صال ممكن مي

ه ها و خواسته شه

  .د
ن است كه در ز

سنجش دو

عارة نوع اول از

ما: ـ چون2 كه 
(ي معمول خود 

جناس» تُنگ«
آب و هوا: ـ هوا

  :روه اسمي

گروه اسمي وجود

ع اول، نقش تكر

متمم(يشة جان 
ز بانگ خ) فعول

»كه«حرف ربط 
دوز) نهاد(رگلت 
پيراهنم را) نهاد

  ] ...است[ 
و آ] ... است[جو 
«و ) هستم(» م
..  

است ك» مميز«

  
صفت پيشين» 

تو«گر در معني 

شق و برتري عش
 رنوشت محتوم

كنايه از فرا» انه
وي خود كه فرب

ها، وص ل سختي

براي فهم انديش 
  .شوند هم نمي

زباني اشاره دارد
 دل قابل شنيد

    
 

استع» گلستان« 
 .استرست 

وقتي: ـ چون1 
در معني: ـ آن1 
«و » تَنگ«بين  
ـ2آرزو : ـ هوا1 

 .رست است
ت نمودار اين گر

دو گ» 2«گزينة 
 .رست است

در پايان مصراع 
 .رست است

به تي) نهاد(دلم  
مف(گشايشي را  

ة پيرو پس از ح
ترسم كه باغ پر 
ن(ترسم كه تب  

 .رست است
ام همان نابودي 
ج زيباييِ تو آينه 
ــَـ م«، »مردم« 
] .بكن[جهدي  

 .رست است
هاي پيشين  ت

         
»صدهزار«، »2«

 .رست است
در سه بيت ديگ 

 .رست است
تقابل عقل و عش 
ناگزير بودن سر 

يدنِ دوبارة آشيا
گاو نادان از پهلو 
لدر صورت تحم 

 .رست است
:ت صورت سؤال
سته و مقصود ه

ز بر اهميت هم: »
اني از راهسخن» 

www.sanjeshse

:»4«بيت   
در 3گزينه  .1

:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 4گزينه  .1
شكل درست

  
در گ: توجه  

در 1گزينه  .1
»تو«فقط   

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
جملة: توجه  
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 2گزينه  .1
وابستة صفت  

  
«در گزينة   

در 1گزينه  .1
»دانستن«  

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
ندي«: توجه  
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت  

متوجه خواس
»1«گزينة   
»2«گزينة   
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@sanjesheduc

من اسـت،  

  .گيرد مي

» ن هشـتم 

اما در بيت 

ناپـذير   حت 

با وجـود  » 

ationgroup

چه مقصود م آن 

  .شود  مي

وستش كناره نم

خوان«تن درس 

وان شده است، ا

، نصـيح»1«ـت  

 

  .ه كرده است

»رغم هذا«، »غي

13(  

هايي متفاوت با

ناخالص متمايز
.  

ها از دو م سختي

اند كه در مت امه

ق پروردگار عنو

بيـ. اسـت » 4« 

 .مه شده است
  . شده است

را مفعول ترجمه

الّشلل الّدماغ« 

  . نشده

10/5/99 پنجمت 

  .دارد يان مي
ه سخنانم برداشت

  
.  

از طالي ن )ها ي
.ها ها و شادي ي

ت واقعي، هنگام

، راويان شاهنا»ر

رتباطش با عشق

  )ورت سؤال
  .ن است
  )سؤال

و» 3«، »2«ي  

ون مضارع ترجم
ت فعليه ترجمه

ر» تَ «و ضمير 

به ياد آورد،» ر

دقيق ترجمهي 

ن

4 


جامع نوبت(ساني 

 چنبر زبان را بي
يابند و از س نمي

.شوند شخص مي
ن به ميان آمده

هنگام سختي(ش 
د نه در سرخوشي
ت است و دوست

ماخ ساالر«و » 

چيز در گرو ا مه
  .ت

 مقابل متن صو
زينت خردمندان
با متن صورت س

هـاي شترك بيت

  . شود
غلط است چو» 1

به صورت»  فّظاً 
را فاعل و» هم« 

  ).2زينة 
  .مه شده است

تذّکر«نا اميدي،  

.  
بتال به فلج مغزي

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ علوم انس

 بودن آدمي در
د واقعي مرا درنم

ها مش ام سختي
يار به خدا سخن
ي خالص در آتش

شود ي آشكار مي
دن در راه دوست

 سرو سيستاني

، ارج و شأن هم
ن موانع آن است

  
مفهوم(هاست  ن

ترين ز زرم، مهم
نوا ب مفهومِ هم( 

شق، مضمون مش
  .دارد يان مي

مراري ترجمه ش
1«ة براين گزين
کنت«ه نشده و 

شده است چون

رد گز( پايتخت 
مضاف اليه ترجم

»خيبة األمل« 

جمه شده است
كودكي مب: »اغ

 عربي

سنجش دو

ن گفتن و اسير
ز سخنانم مقصود

  .كنند

ستان واقعي هنگا
قط از عشق بسي
طالست و طالي
 در بال و سختي
وستي رنج كشيد

آزاد«ن سروده 
  

ت صورت سؤال
ل و برطرف شدن

 و شهود باطني
يباتر از ظاهر آن

تر حجب و آز هم
ش را عرضه كرد

ن و مالئك از عش
دن از عشق را بي

ورت ماضي استم
بنا ،)بودي( دي

ترجمه »من اهللا
ترجمه شاشتباه  

  ).1زينة 
دويست و هفت

مض» 4«در گزينة 

،) بار، هر دفعه

به اشتباه ترج» ل
ابًا بالّشلل الّدما

    
 

زيانباري سخن: »
مردمِ ناآگاه از: »

ك سير به رأي مي
 .رست است
دوس: وري تست

در اين بيت فق: »
دوست مانند ط: »
نشانة دوستي: »
اصل و مغز دو: »

 .رست است
ايندر » شان«ير 

 .است شاره شده
 .رست است

ي ديگر نظير بيت
رزومند وصالر آ

 .رست است
توجه به كشف 
باطن بزرگان زي 
خُلق و از آن مه 
انشبايد هنر و د 

 .رست است
ن وجود فرشتگان
 و دست نكشيد

 .رست است

بايد به صو» ضی
بود و سنگدل مي

م«در » من«» 3
»لنَت لهم«» 4

 .رست است

رد گز(داشتم : »
د» اصمةسبع ع

صفت است اما د
 .رست است

هر(هر گاه » ب
  . وجود

خيبة األمل» «2
طفًال مصا» «3

www.sanjeshse

»3«گزينة   
»4«گزينة   

دارند و تفس
در 1گزينه  .2

مفهوم محو  
»1«گزينة   
»2«گزينة   
»3«گزينة   
»4«گزينة   

در 3گزينه  .2
مرجع ضمي  

به اين دو اش
در 4گزينه  .2

هاي در بيت  
چهارم شاعر

در 2گزينه  .2
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 1گزينه  .2
عاري بودن  

بودن عاشق
  

 
در 2گزينه  .2

ماض+ لو «
اگر تندخو و

3«ة در گزين
4«ة در گزين

در 3گزينه  .2
»کانت لي«
مأتين و س«
ص» الثّقافية«

در 1گزينه  .2
ما أصابکلّ «

اين، با اين و
2«در گزينة 
3«در گزينة 

erv.ir
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» 4« ةگزين

  . ست

سـتمراري   

وه ترجمـه   

سـت بايـد    

 و ميريـ گي
 ريلـم مسـ   

حال آنكه  
 قـات ي تحق

ationgroup

.جمه شده است

  

اما در گ شود، مي

  .گردشگران
 ترجمه شده اس

ت بايد ماضـي اس

ميـو  صورت پـر 

وصـفيه اس ةجملـ   

4(  

يمان بهـره مـ  ي
پـس عل .كننـد ي

.كندي روشن م
چون و. رسدي

13(  

ورت معرفه ترج

  .ه است

.جمه شده است

ترجمه م» مانند

  .شده است

گ :»الّسّياح« وند،
ه صورت معلوم

عد از ماضي است

دار به ناي ميوه

سـت و چـون ج

4رد گزينه ( .يد

يعمل و يعلم ي
يرا كامل مـ  گر
فراگرفته، يفن 

يعمل م يمرحله

10/5/99 پنجمت 

به صو» ال مصاباً 

  .ست
ترجمه نشده» هللا

ماضي ترج » هتمّ 
   .ست

مثل، م همچون،

  .ت
درست ترجمه نش

تشويق بشو: »ع
به» 3«ة در گزين

ه فعل مضارع بع

به معن» مثمـرة« 

آن صحيح نيس ة

بياي) مضارع+  
  .شود رد مي 

يزندگ  از آنها در
گيكديد دارد كه 

و ژيتكنولو فت
اند، به مف كرده

5 


جامع نوبت(ساني 

طفال«و .  است

  . است
 ترجمه شده اس

خلق اهللا«در » هللا

يهت «رت نكره و 
 ترجمه شده اس

ه«يه است پس 
  .ست

رجمه نشده است
د »سنصبح« و 

ليشجَّع«نگردي، 
و د ترجمه شده

كه» يعجبنـي« ه
 

قي نيست و نيز

ةدر ترجم» تا« 

کان(به صورت 
2و  1 ةن گزين
  .ده است

هستند كه يات
وجود يط متقابل

شرفيبه پ دنيس
كشف هاشگاهيزما

وازدهم؛ علوم انس

ي ترجمه نشده

ترجمه نشده» 
ه صورت اسميه

اهللا«ه، همچنين 

 فهميده به صور
صفت مطلق »2

مراه با مضاف الي
ه ترجمه شده اس

دقيق تر» عّوقين
جمه شده است

  .ه نشده است

جها گردشگري،
جازمه ت  صورت
  .ه است

وصفيه ةه و جمل
 .مه شده است

 كه ترجمه دقيق

مه شده است و

  .مه شده است

  .)4و  2هاي 
است پس بايد ب

 نه تفعل بنابراين
اشتباه مؤنّث آمد

موضوعا ،دو نيا 
آن دو روابط ني
رس يبرا اشيمل
در آز آراء و اتي

سنجش دو

به درستي» ماغي

1«ة در گزين» ه
به» سبح و يطير

فرد ترجمه شده

شهروند :»لفهيم
2«ة كه در گزين

 مطلق نوعي هم
اشتباه» مصادقة

مع«جمه نشده و 
صورت اسميه ترج

مستقبل ترجمه 

گ» سياحة« سعه،
به »1« ةر گزين

فرد ترجمه شده

فرد ترجمه شده
ماضي بعيد ترجم

نون معنا شده ك

معرفه ترجم» مة

اضافه ترجمه» ت

ها رد گزينه( ِلس
ضي استمراري ا
ب تفعيل است

به ا 2و  1هاي  

.دانش است و 
يشود و بيحقق م
عم يزندگ كه در

ينظر قين از طر

    
 

الّشلل الّدم» «4
 .رست است

جناحيه«و » نفه
يس«دو فعل  »2
مف» زعانفه«» 3

 .رست است

المواطن ال« »1
م تفضيل است ك

مفعول» مـواطن
م«ه است و نيز 
 .رست است

ترج» قادرة«» 1
به ص» نعلم«» 2
»سنصبح«» 4

 .رست است

توس سازي، هينه
در» ليشجَّع«در 

مف» 4«ة ر گزين
 .رست است

مف» خصال«نه 
صورت م  اما به

 .رست است

كن تا» اآلن«» 1
 
مواعظ قّيم« »2

  .شود
ممكن است«» 3

 .رست است

 أجَلَس، َلم ُيجِل
فعل ماض» ذاشت

با ق گذاشتن از
در گزينه» بنتها

  :ك مطلب
ي، جهان فناور

از آنها مح تشرف
چه كآن ي اجرا

نچه كه محققان

www.sanjeshse

4«در گزينة 
در 4گزينه  .2

زعان«ضمير 
2«ة در گزين

3«ة گزيندر 
در 3گزينه  .3

«ة در گزين
اسم» أحقّ «
الم اهتمـام«

ترجمه نشد
در 3گزينه  .3

«ة در گزين
2«ة در گزين
4«ة در گزين

در 2گزينه  .3
به: »تطوير«

د» ل«حرف 
د» السّياح«

در 3گزينه  .3
در اين گزين
ترجمه شود

در 4گزينه  .3
«ة در گزين

 .شده است
2« ةدر گزين

معنا ش» كه«
3«ة در گزين

در 3گزينه  .3
ما=  ننشاند

گذ فرق مي«
از طرفي فرق

ب«ضمير در 
ترجمه درك
جهان امروز

شريپ و يترق
انسان را در

، آيبا فناور

erv.ir
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@sanjesheduc

-ينجام مـ 
 دو نيـ ا  و 

-يچنان م
 سـت يزطي

 .     ي رسيدند

 

رد ( ف نکـرة

ationgroup

به ان يه، به خوب
كننـديرشد مـ 

چ راياست ز ياته
يمح صنعت و و 

  .تند

  . كرده
ه پيشرفت علمي

  .ش آنها را
  .ن راه

 . صنعت است

  ند؟

  . كنند

الجمله تصفو 

  )4د گزينه 

13(  

اجرا درآورده ه ب
ر و يجوامع ترق
هسته يعلم انرژ

يكشاورز و يت

  .ت

 تعامل قرار گرفت

ك  به بشر خدمت
فناوري با هم، به

  .م و فناوري
  .سازد  مي

 تالش و كوشش
 شدن و پيمودن
ي عملي هنر و

كنن  را توليد مي
  .كنند

  .جرا كنند

 كشورها صادر

فعل الزم است و

رد(  حرف واحد

  )4د گزينه 

10/5/99 پنجمت 

را يعلم قيحق
توأم جعمل  لم و
، عديعلوم جد ن

مربوط به سالمت

التر از علم است

درل با يكديگر 

اي است كه سته
گرفتن علم و ف 

ن و همسوي علم
گي ما را روشن

و فناوري مقدار
ست براي سوار

ها ا و روشلگوه
  .شين است

صوالت صنعتي
رشان استفاده ك
ه نحو احسن اج

ان را بهصوالتش

ف) / 2رد گزينه 

مزيد بزيادة) /  

ر(» اجتماع«  ره
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جامع نوبت(ساني 

تح يسپس روشها
لذا با عل. ابديت 

نيتراز مهم .ستند
درآنچه كه م تي

ي يك درجه باال

ري به طور كامل
  .آورد ي

هاي انرژي هس ف
فقيت در به كار

كارگيري همزمان
يي است كه زند

كند و تعيين مي 
اي اس وري وسيله

شود و فناوري ال
و ساختمان ماشي

فته بهترين محص
ها و پشتكا جربه

ها را به زمايشگاه
  .يشرفت كند

گذار باشد و محص

(لوم فاعل دارد 

3رد گزينه ( رفة

مصدره) / 3ينه 

  .ود

وازدهم؛ علوم انس

آموزد سيحقق م
حلها دستراه ر و

ها هسملت رفت
يبه بشر و رديرگ

اند كه تكنولوژي ه
  .يافت  نمي

 كه علم و فناور
 فن به دست مي

ترين هدف  مهم
 با پشتكار و موف
شود مگر با به كا
ت و از زير بناهاي

ها را هنگ ملت
سازد و فناو ن مي

ش ها آزمايش مي 
و فناوري بدنه و

كشورهاي پيشرف
و از تجكار كنند 

مايش شده در آ
گ علمي آنها پي
ن زندگي تأثيرگ

جمله معل) / 1ه 

مله تصف معرف

رد گزي(است » ع

  )َکثَرةِ 

  

شو د ترجمه مي

سنجش دو

ل است، پس مح
هداف مورد نظر

شريپ فرهنگ و 
را دربر يف زندگ
  .  مت كند

گران ثابت كرده
 به علوم آگاهي
زماني كامل شد
هارت در هنر و

ن سالح اتمي از
ند چين و ژاپن
ش تي حاصل نمي

ه روشنايي است

قدار تمدن و فره
 كه راه را روشن
كه در آزمايشگاه
ة ماشين است و

شود و ك وفق مي
ي كه شروع به ك

هاي آزم و تئوري
و تمدن و فرهنگ

هاي گوناگون رصه

رد گزينه( است 

الجم) / 2گزينه 

مجتمع« مفرده/ 

ِبک: ص(ِبِکثَرِة  

.باشد صحيح مي

ستمراري يا بعيد

    
 

عمل اس علم و
اه و يعمل جي نتا
يكننده نييتع

مختلف يهارصه
است، خدم رهيغ

 .رست است
پژوهشگ) 1: ها نه

ولوژي نبود بشر
ت علمي جهان ز
سان تجربه و مه

 .رست است
ساختن) 1: ها نه

ي پيشرفته مانن
شرفتي براي ملتي
ي انسان و جامعه

 .رست است
علم مق) 1: ها هن

د چراغي است
هايي است ك ري

د نيروي محركة
 .رست است

زماني صنعت مو
هنگامي) 1: ها نه

 كه اكتشافات و
 كه رشد كنند و
تكنولوژي در عر

 .رست است

فعل الزم: ها نه

 .رست است

رد گ(فعول است 
 .رست است

) /1رد گزينه ( 
 .رست است

) /الُتميُتوا: ص
 .رست است

ص» اليشعر«مه 
 .رست است

ماضي اس: »ضی

www.sanjeshse

بر اسا يعلم
تا به رساند

هستند كه ت
كه عر دينما
غ و اهايدر و

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

اگر تكنو) 2
سرنوشت) 3
با علم انس) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

كشورهاي) 2
هيچ پيش) 3
علم براي) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

علم مانند) 2
علم تئور) 3
علم مانند) 4

در 2گزينه  .3
چه ز: سؤال

ترجمه گزين
هنگامي) 2
هنگامي) 3
هر گاه تك) 4

در 4گزينه  .4
رد سايرگزين

  )3گزينه 
در 1گزينه  .4

مف» بعَض «
در 2گزينه  .4

معرب است
در 1گزينه  .4

ص(الَتميُتوا 
در 3گزينه  .4

ترجممطابق 
در 3گزينه  .4

ماض+ ليت «

erv.ir
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 و مفعـول    

ل اسـت و   

و » إخـوة« 

مگـاني در    

و ك برنامـه      

ـم مفهـوم   

ينـد و بـه   

السـماوات  

 در آينـده    

ationgroup

مجهـول اسـت 

مفعـول» الکتـب«

،»الّتلميـذات«ـا  

 اصـل عـام و هم

 انبيـاء هـر يـك

هـ) بينند را نمي

پيما كمال را مي
  .ن است

ان اهللا يمسك ا﴿

 در گذشـته يـا

13(  

»تخـرَّب« 3ـه   

  .ه است

«اعـل اسـت و   

هـ  سـاير گزينـه  

كه هدايت يك

ن دريافت كـه

ها او ر چشم( صار

ستقيم مراحل ك
ة كوچكي از آن

﴿ر است ـ و آية  

شود و به زماني

10/5/99 پنجمت 

يرنـد و در گزينـ

ضارع بيايد نافيه

فا» ت« ضـمير   
  .شد

  . نيست

  .ت
  

ب است ولي در
  .ند

يانگر اين است ك

توان مي ﴾...انزل 

ال تدركه االبصث 

يمودن صراط مس
ه مخلوقات جلو

شكوفايي اختيار

ش  خود خارج مي

مي

7 


جامع نوبت(ساني 

گي مفعـول نمـي   

 ناصبه و فعل مض

نيسـت وغائبـة 
ل دو مفعولي باش

اسم مكان» اَلم
  .ن هستند

م تفضيل نيست
.تفضيل نيست 

ول دارد منصوب
باشن د مرفوع مي

بي ﴾....بنا الذي 

وا امنا باهللا و ما ا

دوسي با حديث

الح و پيمعمل ص
مات و عنايات به

ساز ش هان زمينه

ف زمان و مكان

و معارف اسالم

وازدهم؛ علوم انس

الزم هسـتند و م

وسط حروف» ال

للغ  پس صـيغة 
ت جز اينكه فعل

العا«و » دار«ي 
يل و اسم مكان

اسم» األبيض« 
اسم» أحبّ «ي 

 چون نقش مفعو
نقش فاعل دارند

قال ر﴿ شريفة 

قولو﴿جه به آية 
  .اند تأييد كرده

ين بيت شعر فرد

ن كه با ايمان و ع
كنند كه كرام مي

ـ قانونمندي جه  
  .ست

ي صادقه از ظرف

 فرهنگ و

سنجش دو

ال» كتحـرّ «و » ر

ال«ست و حرف 

ساكن دارد »ت
علش معلوم است

فضيل است ولي
اسم تفضي» عابد

مكان است ولي
 مكان است ولي

ني منه است و
هستند و چون ن

ـ آية  10صفحه  

ـ با توج  33فحه  
همه يكديگر را ت

ـ اي  13 صفحه  

ـ آنان  26صفحه  
هايي دريافت م ش

57و  58صفحه 
د اين موضوع اس

ـ رؤياهاي  33ه  

    
 

 .رست است

تغّير« 2و  1ي 

 .رست است

اس» ال+ أن «ف 
 .رست است

انتقْلـت«در » ل« 
 مفعول دارد فع

  . رست است
اسم تف» الّدنيا« 
مع« و » أکابر« 
اسم م» متجر« 
اسم» مساکن« 

  .رست است
مستثن» نتائج« 
مستثني منه ه» 

 .رست است
سال يازدهم ـ ص

  . است
 .رست است

ل يازدهم ـ صف
ص را دنبال و ه

 .رست است
سال دوازدهم ـ

 .رست است
ل دوازدهم ـ ص

رسند، پاداش مي
 .رست است

ـ ص  5هم درس 
مؤيد ﴾...ن تزوال 

 .رست است
ل دهم ـ صفحه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
هاي در گزينه

  .گيرد نمي
در 1گزينه  .4

مخفف» أالّ «
در 1گزينه  .4

چون حرف
اي كه جمله

در 2گزينه  .4
1در گزينه 
2در گزينه 
3در گزينه 
4در گزينه 

در 3گزينه  .5
3در گزينه 

»المعّلمون«
  
    

 
در 4گزينه  .5

درس يك س
نظام خلقت

در 4گزينه  .5
سال 3درس 

هدف مشخص
در 3گزينه  .5

درس يك س
  .است

در 2گزينه  .5
سال 2درس 

قرب الهي م
در 4گزينه  .5

سال دوازده
و االرض اَن

در 1گزينه  .5
سال 3درس 

  .رود مي

erv.ir
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 اَفَراَيتم مـا  

  .خورند مي

كنـد   د مـي 
جـود آورد  
سلنا رسـلنا  

ـوالني بـه   
ر شـدن از      

ل كرد و هر 
وباً و قبائل 

ـگ جمـل   
ايـن  ... هي  

ت معرفـي  
.  

ـة شـريفة   

قالوا ما هي 

 ﴾و و لعـب 

در معـارف     
  .ابقت دارد

گونـاگون و  
ationgroup

قل﴿: فرمايد مي

را از روي ظلم م

ند از كساني ياد
فضايي را به وج) 

لقد ارس﴿: مايـد 

ن طـاندوه و حز 
 بـه معنـاي دور

جاهلي بود باطل
و جعلناكم شعو﴿

آوران جنـ ي رزم
خـواه اي مـي  ده   

در جهان طبيعت
...بر را برانگيزند

هاست و آيـ بايي

و ق﴿آية شريفة 

حياة الدنيا االلهو

ضـوع تحريـف د
 به سلطنت مطا

اي گهـ   انديشـه 

13(  

وان توكل كرد م

 اموال يتيمان ر

ين را معرفي كن
)ص(يامبر اكرم 

فرم ين زمينه مي

 يك لحظة گناه
 باشد نـه تنهـا

هاي غلط ج سنت
﴿. ها بود ي انسان

ها و فريادهاي ره
 را واژگـون كـرد

ك جريان رايج د
فرستد تا ا را مي

ها و زيب  به نيكي

معاد است و با آ

و ما هذه الح﴿فة 

بـا موض...   غالبـاً  
مت عدل نبوي

گيري و حضور 

10/5/99 پنجمت 

تو  غير خدا نمي

ساني است كهك

كنندگان دي ذيب
كنند و رفتار پي ي

شد و قرآن در اي

گاهي ي«: رمايند
 توبه اگر واقعي

عرب را كه از س
بندي تقواي سيم

الي نعر  و در البه
كـار: فرمودنـد 

رگ به عنوان يك
است كه بادها ر

 زشتي گرايش

 عقيده منكران م

آية شريف  ست با

عبـاس  و بنـي 
د با تبديل حكوم

 بعد عصر شكل

8 


جامع نوبت(ساني 

سؤال كه چرا بر
  ﴾...ه 

دن آتش براي ك

خواهد تكذ ي مي
ين تشويق نمي
ش شت شمرده مي

﴾  

فر  مي) ع( علي 
و تكرار»  است

  .ند است

ر عي عرب بر غي
الك وي در تقس

ها شيرها و نيزه
ف) ع(ضرت علي 

زندگي بعد از مر
خدا: فرمايد  مي

 در برابر گناه و

 زندگي دنيوي

تقدان به معاد اس

اميه حاكمان بني
منزلت يافتند... 

به) ع(امام باقر 

وازدهم؛ علوم انس

ن در قبال اين س
هن كاشفات ضرِّه

و علت فرو خورد

قرآن كريم وقتي
 به اطعام مساكي
به محرومان زش
﴾م الناس بالقسط

ـ حضرت  94و  
ن آرامش خاطر
انسان نزد خداون

برتري) ص(اكرم 
مذموم شمرد مال

ر چكاچك شمش
مين است كه حض

  .است) ع

خي آيات قرآن ز
كنند د نگاه مي

 و علت واكنش
  .است

ارزش بودن ـ بي

 كه ديدگاه معت

ـ عبارت ح  114
.قوا ـ جهادگر و

ـ دوران ا  127 

سنجش دو

ـ قرآن  110حه  
ي اهللا بضُر هل ه

ـ عامل و 88حه 

ـ ق  129صفحه 
نند و ديگران را

توجهي ب قر و بي
ب و الميزان ليقوم

101صفحه  7 
ضوع از بين بردن
 محبوب شدن ا

ـ پيامبر ا  73ه 
گونه مسائل را م

  ﴾تقاكم

رـ د  102صفحه 
 كه حق با كدامي

ع( حضرت علي 

ـ در برخ  54حه 
با ناباوري به معا

املـ ع  21فحه 
يد اين موضوع ا

ـ  40و  42فحه 
  .ت دارد

نيوي و حقيقي

4و  116صفحه 
هاي با تق خصيت

و 128ـ صفحه 
    

 

 .رست است
سال دهم ـ صفح
دون اهللا ان ارادني

 .رست است
سال دهم ـ صفح

 .رست است
ص 10هم ـ درس  

دان را از خود مي
اصلة طبقاتي فق
نزلنا معهم الكتاب

 .رست است
و 8هم ـ درس  

از آثار گناه موض
ت بلكه موجب
 .رست است

صفحه 6م درس 
 افتخار به اين گ
كرمكم عنداهللا ات

 .رست است
ـ ص  8م ـ درس  

 شك شده بود
كران رة علم بي

 .رست است
ـ صفح  5  درس 

و از كساني كه با
 .رست است

ـ صفح  2ـ درس 
مؤي ﴾ ...ماسواها

 .رست است
ـ صف  4 ـ درس  

مطابقت ﴾ ...نيا 
 بودن زندگي د

.  
 .رست است
ـ ص  9هم ـ درس  
و شخ. ابقت دارد

 .رست است
ـ  10هم ـ درس  

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
س 10درس 

تدعون من د
در 4گزينه  .5

ـ س 8درس 
در 3گزينه  .5

سال دوازده
كه يتيمان ر
كه در آن فا
بالبينات و انز

در 1گزينه  .6
سال دوازده
دنبال دارد ا

خداوند نيست
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
گونه فخر و
لتعارفوا ان اك

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
مردي دچار
موضوع دربا

در 2گزينه  .6
سال دهم ـ
شده است و

در 2گزينه  .6
كتاب دهم ـ

و نفس و م﴿
در 1گزينه  .6

ـ كتاب دهم
اتنا الداالحي

و كم ارزش
انطباق دارد

در 1گزينه  .6
كتاب يازدهم
اسالمي مطا

در 4گزينه  .6
كتاب يازدهم
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  .د

يـن حكـم   
 بـه خطـر    

 او دشـمن    

عـد فـردي    
يـد عملـي   

نـد نمـاز و   

ديكـي بـه    
 و پـرورش   

يـا  ﴿: مايـد 

بـا  ... ـامبر   

زه خـود را   

  .ي برساند

ationgroup

ت پوشيده نماند

كبيره شمرد و اي
هـا روحي انسان

 نكنـيم چـون

ملـي بعشـرك ع  
ماعي و يا توحي

لي ماننـت و اعما

هـاي نزد خـدا راه 
ة موضوع رشـد

فرم  و قرآن مـي 

كنند اما بـه پيـ

فرسـخ روز 4ي    

ه سعادت حقيقي

  .است

13(  

ويندگان حقيقت

د و آن را گناه ك
مت جسمي و ر

شيطان را عبادت

بيـانگر ش ﴾رف
ك عملي بعد اجتم

ور و آگاهي است

حي و توكل بر خ
دربارة ﴾زواجاً ا

 پيشرفت است

ن اسالم زندگي ك
  .طابقت دارد

نـد پـس از طـي

انسان را به ت كه

ي به چيز ديگر ا

10/5/99 پنجمت 

ت اسالم براي جو

مقابل زنا ايستاد
زل نشود و سال

 اين است كه ش

ن يعبداهللا علي حر
يانگر نفي شرك

يژگي وجود شعو

 و شجاعت روح
لكم من انفسكم

دم پايه و اساس

 براساس قوانين
مط »...ثناً لنفسه

توا رود مي ت مي
  .را نگه دارد

ه و روشي است

بردن از چيزيي

  .ها است

   ديني

9 


جامع نوبت(ساني 

ب شد تا حقيقت

 همان ابتدا در م
ت خانواده متزلز

اوند با بني آدم

و من الناس من﴿
بي ﴾ ... عدوكم 

درباره وي) ص( 

تواند با زيركي ي
واهللا جعل ل﴿فه 

 و همراهي مرد

خواهند  كه مي
ن من الفقهاء صاث

سافرت ظهر به م
بايد روزه خود ر

بودن هدف و را

ت براي اينكه پي

  

هاي در وجود آنه

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ علوم انس

تالش ائمه سبب

ـ قرآن از  116 
گاه موقعيت  هيچ

﴾  

مان فطري خدا
﴾  

﴿ـ آية شريفة   3
تتخذوا عدوي و

يش پيامبر اكرم

ـ انسان مي  214
ـ آيه شريف. مالد

مشاركت 184و 
  .﴾فقين

ـ عبارت مردمي
فاما من كان«ند 

سي كه قبل از
 مسافرت برود 

تر ب بيني، كامل ن

ده مستقيم نيست

.ظم مطرح است

ه كاري ف و ريزه

معارف

سنجش دو

ـ ت. مربوط است

و 117ـ صفحه 
هاست تا  دوران
﴾...ةفاحشه كان 

ـ پيم  43 صفحه 
﴾...م يا بني آدم

34و  35صفحه 
 الذين آمنوا ال تت

ـ فرماي  64فحه 
  .ل است

4و  215صفحه 
ان را بر خاك بم

و 185ـ صفحه 
لكافرين و المنافق

ـ  173ـ صفحه 
فرماين كه مي) ع

ـ كس  137صفحه 
 از اذان ظهر به

 بودن يك جهان

، معموالً مشاهد

 در تشخيص نظ

هاي مختلف ستگاه
    

 

تلف در جامعه م
 .رست است
ـ  9هم ـ درس  

ها در همه اننس
ال تقربوا الزني انه

 .رست است
ـ  4هم ـ درس  

الم اعهد اليكم﴿. 
 .رست است

ـ ص  3هم درس 
يا ايها﴿شريفه 
  .ي است

 .رست است
ـ صف  6 ـ درس  

ثار ما تقدم اعمال
 .رست است

ـ ص  17هم درس 
دد و بيني شيطا

  .ت
 .رست است
ـ  15هم ـ درس  

ق اهللا و ال تطع ال
 .رست است
ـ  14هم ـ درس  

ع(ف امام صادق 
 .رست است

ـ ص  12 ـ درس  
ما كسي كه بعد

 .رست است
تر تر و صحيح ق

 .رست است
ي آزمايشگاهي،

 .رست است
عيني و خارجي،
 .رست است

شتن جهازها، دس
www.sanjeshse

مذاهب مخت
در 2گزينه  .6

كتاب دوازده
براي همه ان

و ال﴿نيفتد 
در 3گزينه  .6

سال دوازده
.آشكار است

در 3گزينه  .7
كتاب دوازده

ية ش است و آ
بعد اجتماعي

در 4گزينه  .7
كتاب دهم
روزه جزو آث

در 3گزينه  .7
كتاب يازدهم
گناه را ببند

فرزندان است
در 1گزينه  .7

كتاب يازدهم
ايها النبي اتق

در 3گزينه  .7
كتاب يازدهم
حديث شريف

در 2گزينه  .7
كتاب دهم

افطار كند ام

  
در 4گزينه  .5

نتيجه عميق
در 4گزينه  .5

هاي در تجربه
در 3گزينه  .5

هاي ع جنبه
در 2گزينه  .5

به علت داش
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عني كه در 
عـة مـنظم   

  .د

  .ت

ن موهبـت      

ationgroup

 است، بدين مع
ويژگي مجموع ش

  

فساد مبارزه كرد

  .آزاد كنند

است» د از مرگ

خـاطر دارا بـودن

13(  

قابل تشخيص» 
شششود تا آن 

.ش بسزايي دارد

ت با سرچشمة ف

قيد و بند خود آ

سان در جهان بعد

  .گي است

 اوسـت و بـه خ

10/5/99 پنجمت 

»برنامه«و » دف
ش اصي چيده مي

خروي انسان نقش

هتر است با آن، ب

اند انسان را از ق

  .ست

 

سرنوشت انسا« 

يي و خودبيگانگي

هدة خودد بر ع

  .نمايد  مي

.  

10 


جامع نوبت(ساني 

هد«، »آگاهي«ر 
قشه و برنامة خا

عي، دنيوي و اخ

 و براي مبارزه

ا بيروني، توانسته

  .د

اس» ماركسيستي

 .از خود ندارند

نمايد، شغول مي

  .شد

ي او، خودآشناي

ورش اين دو بعد

 خود را تعيين

  .رداند

.كند  را بيان مي

وازدهم؛ علوم انس

سان، سه عنصر
رد نظر است، نق

  .ن گردد

ت فردي، اجتماع

جه به خود است

هاي بي يه دشمن

ضع سكوت دارد

  .شاره دارد

م« مبين نظريه 

 نيروي خود را

 خود جلب و مش

با حيات بشر مي

.  

  .دگي استز

هاي معنوي ماري

  .گردد ن مي

ي ساختن و پرو

ن و عمل، جهت

گر دا و ممتاز مي

مادي آن  كتب

سنجش دو

ظم به وسيله انس
به هدفي كه مو
 مورد نظر تأمين

فس، در سعادت

ند اخالقي، توج

دن انسان بر علي

زيك و روح، موض

ت اصلي پديده اش

ر روابط انساني،

ك از اينها، اثر و

را به جه انسان

 معادل فلسفة ح

.كل محال است

ز شه، نتيجة علم

 و سرچشمة بيم

و مؤاخذه، انسان

عدي كه چگونگي
  

ية آگاهي، ايمان

ي مانند علم جد

 نسبي است و مك

    
 

 .رست است
يك دستگاه منظ
 منظم با توجه ب
هدف و مقصود

 .رست است
روني و اصالح نف

 .رست است
همة صفات ناپسن

 .رست است
بشري، با شوراند

 .رست است
ي در برابر متافيز

 .رست است
ن، به خصوصيت

 .رست است
تصادي حاكم بر

 .رست است
ست كه؛ هيچ يك

 .رست است
ئلي كه مدام توج

 .رست است
،»فرينش انسان
 .رست است

 احاطه جزء بر ك
 .رست است

هيت علم و انديش
 .رست است

 و تكامل انسان
 .رست است

جب حسابرسي و
 .رست است

ودي است دو بع
.ندة تاريخ است
 .رست است

ينش خود بر پاي
 .رست است

مان را از مسائلي
 .رست است

 ماديون، مرگ

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

since, w
. باشـد  مي 
رد گزينة ( 

و  1هـاي   ه
گيري قبلي 

رد گزينـه  (

سوي ديگر، 
 بـه زمـان   

 whoولي 
ـه معنـاي   

  

ationgroup

when, becau
 he hasساختار

ta استفاده شود

رد گزينه( كنيم 
گ عمل با تصميم
(ي كاربرد دارد 

از س). 4و  1اي 
ساختار زير نياز

 به ضمير موصو
confused  بـ

  .كنند ي

ه، امتياز، نقطه

  

13(  

  .ن است

  .گيرد شمه مي

  ).4و  3

 ,use, afterـد 
he’s مخفف س

agت مثبت در 

ك  معلوم استفاده
 كرد كه انجام ع

 بيان تصميم آني

ها رد گزينه(يم 
با توجه به س. ت

نياز» كه«فهوم 
صـفت مفعـولي   

  ).3و  2ي 

م توان بازي مي

   كتاب

  .د دارد
نكته) 4 

.ن فراهم كنند

10/5/99 پنجمت 

انسا» رت درك

سرچش» ت آنان

3هاي  رد گزينه
  Sinceه 

حروف ربط ماننـ
 sل كامل است،

به صورت hasي 

 بايد از ساختار
چنين برداشت

براي will كه 

استفاده كنيسي 
جمله گذشته است

  گذشته ساده

جه، براي بيان مف
 جمله نياز بـه ص

هاي رد گزينه(» 

د، اما آنها با تما
  ت، توان

م، جلد و نسخه

دان و فقرا وجود
 د

در اين بيمارستان

  

11 


جامع نوبت(ساني 

افزايش قد«لت 

  .شد

ن بر صدق دعوت

ر(ته ساده داريم 
گذشته ساده ,ل 

 قرار داد كه با ح
 كه در زمان حال
يد از فعل كمكي

در نتيجه. ست
وان چت جمله، مي

توجه كنيد. شود

د از ضمير انعكاس
كرد كه زمان ج

گ while  راري 

در نتيج. ي است
توجه به مفهوم

گيج كننده«ي 

 رو نداشته باشد
قدرت) 2 
حجم) 4 

 زندگي ثروتمند
درآمد) 3 

شكي ممكن را د

انگليسيزبان 

وازدهم؛ علوم انس

است و به عل» ر

باش و استثمار مي

انبياء و يقين«ه 

ز به زمان گذشت
حال كامل

اي را مالك مله
 در جملة ديگر

ne بايدر جمله ،

observ فاعلي ا
 planned در ج

be g استفاده ش

كي هستند، بايد
گيري ك ن نتيجه

  ).4و  
گذشته استمر

فاعلي  seemل
 سوي ديگر، با ت

confu به معناي

ها هترين بازيكن

الف فاحشي بين
 ب

ين خدمات پزش

ز

سنجش دو

تر كامل«م برزخ 

 مبارزه با ظلم و

ل، از اعتقاد ما به

نياز  sinceد از

جم نبايد  tagت
دقت كنيد كه 

everساز   منفي

t براي فعلve 
 به وجود كلمة

 going toختار

در اين جمله يك
yesterتوان ، مي
2هاي  د گزينه

the st براي فعل
از). 4و  2هاي 

 usingت فاعلي 

 كه شايد تيم به
 ر ديكشنري

  

 ندارد كه اختال
انتخاب) 2 

خواهند تا بهتري ي

    
 

 .رست است
ت و درد در عالم

 .رست است
، جلودار»حيدي

 .رست است
عاد در درجة اول

 .رست است
 ساختار زير، بعد

گر، براي ساخت
b شوند آغاز مي.

 توجه به كلمة

 .رست است
the research
 ديگر، با توجه
پس بايد از ساخ

 .رست است
 فاعل و مفعول د

rdayقيد زمان 
رد(مراري داريم 

 .رست است
 tudentانساني
ه رد گزينه(اريم 

داريم نه صفت» 
 .رست است

دانيم ما مي: مله
 مدخل كلمه د

 ت
 .رست است

جاي تعجب: مله
 ختالف

 .رست است
پزشكان مي: مله

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .7
توح«مكتب 

در 2گزينه  .7
اعتقاد به مع

 

در 2گزينه  .7
با توجه به  

سوي ديگاز   
before…
در نتيجه با

1.(  
در 3گزينه  .7

 hersنقش  
از سوي). 4

پ. بوده است
2.(  

در 3گزينه  .7
از آنجا كه  

با توجه به ق
گذشته استم

در 1گزينه  .7
نقش اسم ا  
د  thatيا  
»گيج شده«

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
ورودي،) 1  
شكست) 3  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
تضاد، اخ) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
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روند كه  مي

از جمله نيـ 
  ).4و 1

ationgroup

  اوار بودن

  منده

  اسايي كردن

  
  شمار

  ترچه خاطرات

  ي رغم اينكه
شود به كار م مي

ت كنيد كه در ج
1هاي  رد گزينه(

 كند؟

13(  

    ل شدن

  .م
سزا) 4 

  . فهم باشد
شرم) 4 

  شرط

  
شنا) 4 

. زير پا بگذارند
ش بي) 4 

دفتر) 4 

علي) 4 
 باعث شگفتي م

دقت). 4و  2اي 
(داريم   thatيا 

ك ست، اشاره مي

10/5/99 پنجمت 

ل كردن، تبديل
  م كردن

تحصيلي بسنجيم
 رش دادن

فراد عادي قابل
 ي، معمولي

  .شناخت
 

ور بدون قيد و ش

.سيار مهم است
 ن آوردن

هاي باستاني را 
 ي

 ل، سري
  .دقت كنيد

 ه وسيله
 غيرمنتظره كه

  .كنيم مي

ها رد گزينه(نيم 
ي  whichصولي 

ط كشيده شده ا

 دهد؟ ي

12 
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تبديل) 2 
فراهم) 4 

ر دستاوردهاي تح
گستر) 3 

كه كامالً براي اف
عادي) 3 

 سابق خود را ش
 فوراً) 2 
به طو) 4 

 مراحل اوليه بس
پايين) 3 

هستند تا سنت
عاطفي) 3 

سريال) 3 
د» مك آموزشي

كه به) 3 
ن مفهوم تضاد

to بيايد.  

استفاده م  toه 

رش استفاده كن
ز به ضمير موصو

 اول زير آن خط

ك را كاهش مي

وازدهم؛ علوم انس

ت را تنها از نظر
  كردن

 و واضح داريم ك
 ل

 فوراً معلم زبان

سايي بيماري در
 دن

ده مايل هسالخور
 ي

  كمكي
ابزار كم«معناي 

 غم اينكه
despi براي بيا

 oرت مصدر با 

از حرف اضافه» ي

هاي قابل شمار ت
در نتيجه نياز. د

در پاراگرافكه 
  .ت تأكيد كند

يك زبان مشترك

سنجش دو

  
  

 ما نبايد موفقيت
احاطه) 2  ن

ك توضيح ساده
متعادل) 2 

 بيست سال، او
  
  

 است كه شناس
بخشيد) 2 

بيشتر از نسل س
اخالقي) 2 

وسيلة) 2 
teaching به م

علي رغ) 2 
althoug وite 

  .ستند

 دوم بايد به صور

دسترسي«عناي 

sy بايد از كميت
مله معنادار شود

 چيست؟
 .در اينترنت

 از بيل گيتس ك
ترك در اينترنت

حتماالً نياز به ي
    

 

 ني كردن
 ردن

 .رست است
به نظر من،: مله

ن، اندازه گرفتن
 .استرست 

ما نياز به يك: مله
 خالقانه

 .رست است
حتي بعد از: مله
 ش

 .رست است
دكتر معتقد: مله

 كردن
 .رست است

افراد جوان ب: مله
 مشتاق

 .رست است

 g aids واژگاني
 .ترست اس

 ي كه
 gh كه كلمات

مله سازگار نيست
 .رست است

decideفعل ،
 .رست است

access  به مع
 .رست است

 ymbolsجمع
داريم تا جم» كه

 .رست است
وان براي متن چ
 زبان مشترك د

 .رست است
ده به نقل قولي
ت يك زبان مشت

 .رست است
تن، چه چيزي اح
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را تبديل به يك

  .نند

شده است از لحا

ه است به چه چ

 .دند

x x− =4 29

x x= −22 4

{( ,a), ( ,b)1 2
{( ,b),( ,b)1 2

32=س  تا 8

m m =24

ولي ميانگين 

 رياضي

وازدهم؛ علوم انس

 است؟ ت
 زبان انگليسي ر

 ت است؟
كن ن زندگي مي

خط كشيده ش 2

خط كشيده شده

 شت شود؟
كرد ن زندگي مي

−9

x x +24

}{),( ,a) ( ,3 1
} {), ( ,a) , (3 1

عضو دارد پس 2م 

m= − 45

6معيار همان 

سنجش دو

  .فته

نادرستس متن 
كند تا  خرج مي

ساس متن درست
قط در هندوستا

2ن در پاراگراف 
  »جدا شدن

خ 2در پاراگراف 

اند از متن برداش
 زماني در ايران

  − =4 

,b), ( ,a),(2 3
, b), ( ,b), (1 2

و مجموعه دوم 

m /= −1 875

 كنيم انحراف م

    
 

ي ترجمه پيشرف
 .رست است

ر براساس موارد زي
س پول زيادي را خ

 .رست است
 عبارات زير براس
سيايي امروزه فق
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تشكيل شد 1+

) ] n= ≥21 6 3

  = − 2
3

  .باشد qبت 
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مورد توجه قرار
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ي نيازهاي كاذب
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خون نتيجه آزما

~ (p q اس

  = 2

(x ), x−15 

آموز به  ك دانش



كم فطرت و سرش
خابي منافع و هز
ن صورت از آن ص
شته باشيم، امـا

ورده شدن پاره
يازهاي مـادي و
شنگي خود را با
راتب نيازها را به
ي خود را سيراب

  

   

 اقتصاد

وازدهم؛ علوم انس

 براي آزمايش خ

) p ~ q≡ ∧

y=  =11

 پدر و مادر يك

  .كنيم ي

 است كه به حك
ديگر در هر انتخ
يم و در غير اين

خاب نادرستي داش

مين دليل با برآ
اگر انسان در ني 

اي كه تش  تشنه
طبيعي خود، مر

جويي حس كمال
.شود  انسان مي

سنجش دو

ها نيست و  داده

شود كه  ت مي

  = 31
15


  . است

 فضاي مطلوب،

در را انتخاب مي

اي آفريده  گونه
تند؛ به عبارت د

كني  انتخاب مي
باه كرده و انتخا

جو است؛ به هم
.گيرد ميشكل 

شود؛ مثل انسان
ر رفع نيازهاي ط

كند تا ح قدام مي
ف و يا انحطاط

    
 

 .رست است
روش گردآوري
 .رست است
ها ثابت دول گزاره

 .رست است

 .رست است
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ب كالس چهارم
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ش تعداد حالت

حالت پدر يا ما 
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ها را به د انسان

ينه و ضرر هست
ها بيشتر باشد، 

ها اشتب  و هزينه
  .كنيم

ج ل موجودي كما
اي در او شي تازه

ش ري تبديل مي
ين اگر انسان در
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دي، موجب توقف
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  ه استهالك
  وق ماهيانه
  زينه اجاره

  هزينه كل 

 د تعـاون و 
  بنـابراين، 

ليد خالص 

  خلي سرانه
= 16 2  

  خلي سرانه

−21 14  

 ي عوامـل  

 يابد؛ ش مي
 ت خـويش  

 در. ردازنـد 

باشـد   مي 

 را انتخـاب  

 رين منافع
 ـاد، يعنـي     
 چه كسي و
 ست كه بـا 
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= ×25 حقو 1
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 نباشد و نيازمند
كند؛ يم كار مي
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داخ
/35 8

توليد خالص داخ
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هـا قيمـت (يـد   

عرضه آن افزايش
بر ميزان فعاليـت
د به فعاليت بپر

−1 4 58  

هـا ر  و بهتـرين 

ل آورند و بيشتر
صـلي علـم اقتصـ
روشي، توسط چ
وزمره همه ما اس

13(  

×234   
×    2 16
× =12 18 
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ه نيازهاي خود
 با يكديگر تقسي

+ × 45 23 7
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4

  

ت 

توليد ناخالص =

هـاي تولي  هزينه

 ميزان توليد و ع
كند كه ب يق مي

يد به كسب سو

= تقاضا  46 
  .يابد ايش مي

 بهينه استفاده،

 امكانات به عمل
ي و موضـوع اص
ه چيزي، با چه ر

هاي رو ز انتخاب
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= 585  
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  .كنند درج مي
 

در به تأمين همه
بد و در اجتماع

+ ×78 18 6

8      
   

= + =362 7

كاال،قيمت آن 
  .دذير

قيمت يك كاال
نندگان را تشوي
ن شوند و با امي

 تفاوت عرضه و
تعادل تقاضا افزا

ه نحو صحيح و

ي را از منابع و
ن مسائل زندگي

اينكه چه.  كنيم
فهرستي ازشود، 
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− 791   

د ويژه خود را د
 )سود ويژه(ي 

ن به تنهايي قاد
يا ي تخصص مي

+ ×312 784

4 6 

= 369

لي چون سطح ق
پذ بازار تأثير مي

م كه با افزايش ق
 اين امر توليدكن
د نيز وارد ميدان

داده و به اندازه
و تا رسيدن به ت

نابع و امكانات به

ا ، انتخاب بهينه
 يكي از مهمترين

ك ن ها را انتخاب
وليد يا مصرف ش

وازدهم؛ علوم انس

=122   

يدكنندگان سود
سود اقتصادي=  

شود كه انسان مي
ر فرد در توليدي

  .شود طرح مي

× −23 %12

يد كاال از عوامل
د رونق يا ركود ب

بريم عيت پي مي
ت بيشتر است و

دكنندگان جديد
  

الي تعادلي رخ د
ها كاهش يافته و

رفع نيازها، از من

ن محل استفاده
رتيب، انسان با

كند بهترين ك مي
ه چه مقداري تو

  .شيم

سنجش دو

55 878  

توليامه مالياتي، 
درآمد ـستقيم 

ها موجب مي نايي
هر ز سوي ديگر

وش و تجارت مط

  :م

(× ×2 25 145

  : داريم

 مورد ميزان تولي
نندگان در مورد
گان به اين واقع

كسب منفعتي 
شود كه توليد مي

.يابد فزايش مي

ضه در قيمت باال
ه د عرضه قيمت

ند انسان براي ر

ش، و در بهترين
دين ترب. ن كنند

ش اقتصاد كمك
 چه مكاني و به

انديش خ آنها مي

    
 

  
 .رست است

ميل فرم اظهارنا
مستقيم و غيرمس

ها در توانا  انسان
از. ديگران باشد

مله، خريد و فرو
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ليون ريال داريم

+ × 5 18 61
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ار ميليارد ريال
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مچنين، سبب م
د و عرضه كاال اف
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ينكه مازاد عرض
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د و جامعه تأمين

دانش. شود رو مي ه
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ش اقتصاد به پاسخ
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  درآمد ملي

 كـارآفرين    

ن سـرمايه   

=   تورم 1

 دانش فني
 اهم كـرده     

187596  

  رصت 

 يـك سـال   

ationgroup

= × 738 1

 

(= +1 38 33 

= × =4 485 

= +38 31 د

ر، متخصـص و

همچنـين.  دارد   

−5 125
125
  

 

ز محدود بودن د
 بـراي بشـر فـر

=2 2584  

= هزينه فر 15

د آنها بـيش از ي

13(  

= 266

) =31 23 

384
+ +1 266 23

مـدير ) محصول

نيـز بـر عهـده 

= =1
5

  

 اين ذخاير و نيز
ي بيشـتري را

  . همراه باشد

× −43 134  

=   5857
3

را كه عمر مفيد

10/5/99 پنجمت 

+ +3 48 3 

ب كسب و كار و

 عوامل توليد را

/ پنجم  2

ودن بسياري از
هاي ه، محدوديت
يالت بين نسل

−هزينه فرصت 

         درآمد

=    529

ت و تأسيساتي ر

17 


جامع نوبت(ساني 

=384 2 5 

صاحب(كارفرما 
  .شود  مي

فه تركيب ساير
  .ها است

شاخص سال =

ليل ناشناخته بو
ع در قرن گذشته
نها و رعايت عد

− فرصت  ×2

                  



آالت خود، ماشين
  .فروشند  مي

وازدهم؛ علوم انس

ك) كارگر ساده( 
ياد» ايه انساني

رود؛ زيرا وظيف ي
ه  گذشته انسان

(= ×125  

دلة زمين ــ به 
رويه از منابع بي

ظ و صيانت از آ

هزينه

مستقيم         

تبي مشتريان خ
طي به مشتريان

سنجش دو

شامل نيروي كار
سرما«به عنوان 

وليد به شمار مي
واقع حاصل كار

/ )+ =51 2

ةوان بودن در كر
 بر اين استفاده

نابع بايد با حفظ

هزينه م          

نا به تقاضاي كت
 به صورت قسطي

    
 

 .رست است

 .رست است
 مولد انساني شا
 از متخصصان ب
برترين عامل تو

در و)  ابزار توليد
 .رست است

 

= 311 4
 .رست است

ني با وجود فراو
عالوه. ود است 

ين استفاده از من
 .رست است

 .رست است

      

 .رست است
ها بن بانك: اطي

كنند و اري مي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12

در 3گزينه  .13
واملع) الف
گاهي. است

بانسان ) ب 
يا(فيزيكي 

در 1گزينه  .13
 

در 4گزينه  .13
ذخاير معدن  

بشر ـ محد
است؛ بنابراي

در 1گزينه  .13
  
 
 
 
 
 
 
 

در 2گزينه  .13

   

در 3گزينه  .13
اقسا فروش 

است، خريد
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انـد كـه    ده 

. شـود   مـي       

 و در بيـت    

   

  )81تا 

-جـان » پ

جنـاس  » ي 

ationgroup

اد را پديـد آورد

يمي محسـوب
  )زده

ـخني تعليمـي

) از كتاب دهم

ت 68م صفحات 

  .ستان است

پ«ت و در بيـت    

تهـي«و » ـويي 

13(  

ي تناسب و تضا

 از واژگـان قـدي
ات دوازده تا نوز

سـ» ب« بيـت  

س هفتم و دهم،

  )زده

م كتاب دوازدهم

مجاز از باغ و بو
  

ر دانسـته اسـت

تـ«غـراق دارد و   

  . دارد

10/5/99 پنجمت 

هاي د و دوا رابطه
(  

 و غوكـان نيـز
تاب دهم، صفحا

  )چهل و دو

حماسه و در» ف
  )65تا  60ت 

از دروس 87تا  8

ت سيزده تا نوز

درس هفتم. (شد

  )83تا  68 

چمن م» ب«ت 
.صراع اول است

در مقابل زلف يا

من گل باشـد اغ

، نيز تشخيص د

18 


جامع نوبت(ساني 

  . است
ر گزينة سه درد
) دوازده تا نوزده

 خفتـه رخ داده
كت. (ودات است

تا چ سي و هشت

الف«در بيت . ت
س هفتم صفحات

80و  65تا  60 

شناسي صفحا ك

ش ايي منتشر مي

7(  

 هفتم صفحات

در بيت. زن دارند
لي براي فهم مص

  .ارند
هاي چيني د فه
  

  .د كنايه است
گه از او پر از دام

ه دريدن غنچه،

 و فنون ادبي

وازدهم؛ علوم انس

و جناس مطرح
بيب و شفا و در
 دهم، صفحات

بعد از بودمعل 
سوي همة موجو

دهم، صفحات س

شده و مدح است
كتاب دهم، درس

صفحات. (ه بود

هم، بخش سبك

م شعر نيماة دو

78-73صفحات 

درس. (ين دارد

 هم سجع متواز
 مصراع دوم مثال
ناقص افزايش دا
ناسخن گفتن از 
.ساب آمده است

رد و نظر نپوشد
 صبح باشد و نگ

ل بستن و جامه
  . مجاز نيست

  )ب
  )دلواپس(

 علوم

سنجش دو

شتي موسيقي و
 در گزينة دو طب

كتاب. (ط است

حذف فع.  دارند
ستايش خدا از س

كتاب د. (ي دارد

 شاهانه اشاره ش
ك. (شود فت مي

ساني اوج گرفته

كتاب يازده. (ست

ة سخن در دور

ص(و هفتم ) 18 

زباني نمادي» تان

مصراع در مقابل
ه به كار رفته و
 جهان جناس ن
جگر شدن را، س

حسمايه مرگ به

صدا تناقض دار ي
ز او خرمني از

تشبيه دارد و د 
هست، اما» چ«

مراقب(ب ) عاشق
(ب ) گاه كننده

    
 

 .رست است
چهار گشتي و كش
ك ني و چنگ،

لمرو زباني مربوط
 .رست است

ه سجع متوازي
كايت تسبيح و س

 .رست است
ريك اصل پارتي

 .رست است
به مجلس بزم» 

ضموني غنايي يا
 .رست است

ه در سبك خراس
 .رست است

نامه به نظم است ق
 .رست است

روزگار نو و مجلة
 .رست است

و 13صفحات ( 
 .رست است

زمست« در شعر 
 .رست است

و مكلمات د» ف
اسلوب معادله» 
واژگان جان و» 
جبهعلت خون» ت

، م)ع(ساي مريم 
 .رست است

نة يك فرياد بي
م اين كه نفس ا

»چو غنچه«م، 
«ارم، واج آرايي 

 .ت استرس
ع(الف : هام دارد
نگ(الف : هام دارد

www.sanjeshse
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»د«در بيت 
نيز مض» ج«

در 4گزينه  .14
قالب قصيده

در 1گزينه  .14
كتاب عشاق

در 3گزينه  .14
هاي ر نشريه

در 1گزينه  .14
دروس يك

در 1گزينه  .14
اخوان ثالث

در 3گزينه  .14
الف«در بيت 
»ج«در بيت 
»د«در بيت 
ت«در بيت 

بخشي عيسا
در 4گزينه  .14

در بيت گزين
در بيت دوم

  . دارند
در بيت سوم
در بيت چها

در 3گزينه  .14
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ايه» نگران«
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و كبـوتر و    

رت قاعـده      

 قافيه شده 

الحاقي » ي

-  
  ست
  

ن مفـاعلن    

ationgroup

بـا شـاهين و) ي

  .ست

  دة يك
 غيـر ايـن صـور

ك صامت اساس

يي« قافيه است 

  
دو  نـِ
  - 

  فَعل

مفـاعلن فعالتـن

13(  

پرندة شكاري(ن 

 
  .دارد

ت يعني غايب اس

قاعد: شوند ل مي
ك اسـت و در

و، مصوت با يك

ترين حرف صلي
  .ت

  -  
  ما  كـ
  -  
  علن

م«هـار بـر وزن    

10/5/99 پنجمت 

ما معني دوم آن

 روح و روان -2
ات هم تناسب د

حاضر نيست -2

رؤيا و تنها تبديل
ه قافيه قاعده يك

ما در گزينة دو ا

آخرين و اص» و« 
است» و«ت بلند 

-  -  
  رز  ي
-  -  

مستفع

ؤال و گزينـة چه

19 


جامع نوبت(ساني 

است ا» دوباره«

  .ست

2عاره از معشوق 
ه است كه با فرا
2. ي قبول ندارد

 

ي به روف الحاق
قرار گيرد، قاعد

ت تشكيل شده

ن مصوت بلند
ين حرف مصوت

  د و برد
  س، بس

  جويي، 

  در/ بـِ 
    

تي  بـ
    

ت اما صورت سؤ

وازدهم؛ علوم انس

«ي آن در بيت، 

  .ت
عاره از عاشق اس

استع -1: م دارد
رود نيل پذيرفته
حاضر نيست يعني

 قاعدة يك: تند
  قاعدة يك: د

ز جدا كردن حرو
ق» و«و » ا«لند 

صوت با دو صامت

استوار است چو
اند و آخري  شده

خورد 
كس 

گوي 

/ كس / هيچ /  
 -  

  عشق
 -  

  مفاعلُ

است» علن فعلن

سنجش دو

 معني پذيرفتني

تشبيه استداراي 
استع» كبوتر« و 

مصراع دوم ايهام
ر -2كبود  -1م 

ح -1: يهام دارد

قافيه هست» او«
قافيه هستند» دا
بعد از» تنهايي«

هاي بل بر مصوت
  

يه از تركيب مص

ه بر قاعدة يك ا
در اصل قافيه» 

  كتف: شانه) و

 ن، ظن
  جاويد
 ي، جوي

ود/ ر / نـ / ان 
-   
  د  هي
-   

علن فعالتن مفاع

    
 

 تناسب دارد كه
  . دارد

د» ابروكمان«و 
ستعاره از دلدار
 .رست است

در م» جان«ك، 
و، نيل در مفهوم

اي» حاضر«چهار، 
 .رست است

و » مشكبو«ك 
خد«و » خطا«و 
«و » رؤيايي«سه 

اه اساس قافيه ب
.شود حسوب مي

 .رست است
ها اساس قافي ينه

  ي ل
  ـِـ ش ق 

  ـَـ سـ تـ
  ـُـ سـ ت: 

 .رست است
چهار اساس قافيه

»گو مي«و » جو ي
 .رست است

ابزار آرايش مو( 
  
هاي دشمن قافيه 

هاي نوميد، افيه
هاي گوي قافيه: 

 .رست است
  ها/ جـ / تز / ر

-    
  شـ  ال
-    

  مستفعلن

 .رست است
مفاع«ها بر وزن 

  .ت
www.sanjeshse

ايهام» باز«
مرغ تناسب

» مرغِ دل«
اس» شاهين«

در 3گزينه  .14
يك  در گزينة

در گزينة دو
چهدر گزينة 

در 4گزينه  .14
در گزينة يك
در گزينة دو
در گزينة سه

هر گا: توجه
قافيه دو مح

در 2گزينه  .15
در همة گزي

  .است
ي: گزينة دو
:گزينة يك
ـَ: گزينة سه

:گزينة چهار
در 4گزينه  .15

در گزينة چه
مي«و  است

در 3گزينه  .15
شانه: قافيه
كرد: رديف

:گزينة يك
قا: گزينة دو

:گزينة چهار
در 2گزينه  .15

/حس / بي 
-  
  ال
-  

  
در 4گزينه  .15

ه ساير گزينه
است» فعالتن

erv.ir
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ند بياورنـد  

 سوخت
-   

  شد
-  

وط قي مرب

  .ت

  .كند

  .وند

ationgroup

ه را به جاي بلن

س  بـِ  ل
-    -
  نـِ  ا
-    

كه به سبك عرا

و امثال اينها است

ك عشق تأكيد مي

 

كند نه خداو مي

13(  

ند هجاي كشيد

بل  بل 
  -  -
وا  پو 
  -  -

  .ت

گويد ك  عشق مي

 آزادي و وطن و

نهايت بودن ع ي

 .سرشت استد

را خوار يا عزيز م

10/5/99 پنجمت 

توانن ها، ميصراع

 نِ  م
  
 ت  فـ
  
  .ه است

  .ت

  ) وزني(راع 

صورت گرفته است

نة دو راجع به ع

ي ديگر راجع به

 گزينة يك بر بي

 يار و دوست بد

ويد، روزگار تو ر

20 


جامع نوبت(ساني 

ا، مثل پايان مص

 خر  گل
-  -  

  آ  شمع
-   -  

وم كشيده آمده

تفاده كرده است

 
  

آخر هر دو مصر

آورده و ابدال ص

گردد اما گزين مي

هاي رد اما گزينه

  .است» ريد
  .رسيد

د شده است اما

خوب و دوري از

گو زينة چهار مي

وازدهم؛ علوم انس

هانيم مصراعط 
  .ت
  رِ  سا
-    
  نـِ  ا
-    -

 اما در مصراع د

استفن از فع لن 

(  
 )ن حذف شده
)آن حذف شده

ه جاي بلند در آ
  )زباني( 

  .ست
  .)ت

 به جاي فعلن آ

ك خراساني باز م

 و سرنوشت دار

ب من حبل الور
وان به مقصود ر

سريع زمان تأكيد

نشين خ خاب هم

د دارد اما در گز

سنجش دو

 شاعران در وسط
ه كار نرفته است

س  رخ  
  -  -
د  خن 
  -  -

مصراع اول بلند

ول به جاي فعلن

)ة از حذف شده
كه همزة آهن(ن 

كه همزة آ(عت 

هجاي كشيده به
ه در مصراع اول

 صورت گرفته ا
 حذف شده است

ر شاعر فع لن را

رند كه به سبك

ز روزگار و فلك

نحن اقرب«محور 
وت  با سختي مي

فرصت و گذر س

سه، تأكيد بر انتخ

ورت سؤال وجود

    
 

 .رست است
ولختي،ري يا د

در گزينة سه به
 ش  تـ
  
 ي  رِ
  

جاي هفتم در م
 .رست است

ن آخر مصراع او
 .رست است

كه همزة(نَز / م  
هن/ ما / دا / كـ 
ع/ سا / زان / اَ : 

 .رست است
وردن ه و و سه آ

چهار حذف همزه
 .رست است

وم حذف همزه
همزة آن(ناه /  

-   
ول در ركن آخر

 .رست است
ها خردگرايي دار

 .رست است
سه شاعر شكوه از

 .رست است
ها تأكيد بر م ينه

گويد ة چهار مي
 .رست است

ها بر اغتنام ف ينه
 .رست است

سؤال و گزينة س
 .رست است

ها مفهوم صو ينه

www.sanjeshse
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در اوزان دور
كه اين امر د

  آ
-  

  جهـ
-  
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در 2گزينه  .15
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در گزينة دو
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در مصراع د

گـ/ زان / اَ 
 -   -
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  .گردد مي

در 3گزينه  .16
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اما در گزينة
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 عربـي آن   

= محاضـرة 

غلـط  » شد

غلط است  

 شـده، در     

ان منطـق   
مـن ( 4نـه  

» داء عملـه
  .آمد

 كه با حق 

ور اسـت و    

منصـوب و   

ationgroup

را معـادلت زيـ 

م(تباه هسـتند   

مبتال ش« 4زينه 

»كه طوالني بود

 مفـرد ترجمـه

.  

 فقط در امتحـا
و در گزين) سـت 

ابتـد«بـه شـكل     
آ مي» ُتشاِهدُ «ل 

هر: 4گزينه . ود

ف اليـه و مجـرو

فت مفعـول و م

13(  

غلط است» ستيد

اشـت» ضورداشـت 

ح نيست و در گز

كه« 3در گزينه  

به صـورت» ها ت

ه، اشكالي ندارد

برادر من(شكل 
دانس نمـي (شد  ي

نيـز بايـد ب» ش 
بايد به شكل» ن

شو ميگفتن كم 

 است زيرا مضاف

گف ست و بايد مي

10/5/99 پنجمت 

خواس«فعل  3ه 

پرشور بود، حض
  

صحيح» آن«سم 

.»اي شده«عني 
  .مه شده

نعمت=  ِنَعـم« 3
  
ترجمه نشده 2 

خورد بايد به ش ي
راري ترجمه مي

ابتداي كـارش«. 
ُتشاهدين« 4زينه 

ل شود سخن گ

اشتباه الجملةَ ن 

فاعل غلط اس 2 

21 


جامع نوبت(ساني 

در گزينه. 4ت يا 

استادي پ« 3نه 
. مه نشده است

ليف كرد كه اس

نيز يعَأصـَبحَت 
نيز غلط ترجمَت 

3در گزينه . دارد
.ده و غلط است
مده و در گزينه

ن جزء جمله مي
ايد ماضي استمر

عرفه تعريب شد
آمد و در گز مي 

هر گاه عقل كامل

ح است همچنين

در گزينه. »يين
  .مجرور

  بان عربي

وازدهم؛ علوم انس

صحيح است 3ب 

در گزين. ي است
ترجم)  همايش

كتابي تأ 2زينه 

َأ مه نشده است،
َأصَبحَت .يستند

ه عربي وجود ند
شدباري ترجمه 

ر جواب شرط آم

اصوالً به آخرين 
با ) يُکْن يعـرف

مع )التقـّدم(ورت 
»کانت« شكل 

ه: 2گزينه . ست

صحيح َمفعولن 

تـزي«فت گ د مي
جار و منه  جر

زب

سنجش دو

پس يا جواب. هر
  .شد

اضافي» باعث«، »
در آن=   الندوة

در گز. ت نيست
  .ط است

درست ترجم) د
صحيح ني»  نزد 

در جمله» كنيم
شكل مضارع اخب

چون بر سر» ذر

إنَّمـا كه معناي 
َلم( 3در گزينه 

  .ست كه

  .عني يكديگر

 است اما به صو
بايد به» کان« 

ن ستون فرج اس

بر وزن َموصول 

غلط است و بايد 
ج جرور به حرف

    
 

 .رست است

ه) = کـلُّ شـيءٍ (
داشته باش )ُتم( 

 .رست است

»خود«كلمات  
في( 4درگزينه 

 .رست است

صفت »مصاباً « 
نيز غلط»  راست

 .رست است

آورد=  َأتـی ب( 
،اي با هديه« 4 

 .رست است

ك فراموش مي«، 
نيز به ش» نحذر

فلنحذ«در» ف« 
 .رست است

با توجه به اين 
د. دش ترجمه مي

يعني بهتر است )
 .رست است

يع) بعض... ض 
 .رست است

نكره پيشرفتي 
3در گزينه . شد

 .رست است
 اين ستون به آن

  .افتاد
 .رست است

م.اشتباه است ل
  .باشد» ةِ 

 .رست است

»زينـة«مصدر  
مجر=  مصابيح 

www.sanjeshse

  
  

در 4گزينه  .16
( نکره+  ُکلُّ 

بايد آخرش
در 2گزينه  .16

1در گزينه 
د). سخنراني

در 3گزينه  .16
1در گزينه 

پاي«. است
در 2گزينه  .16

1در گزينه 
و در گزينه

در 2گزينه  .17
،1در گزينه 

لن« 4گزينه 
حرف: نكته

در 1گزينه  .17
2در گزينه 
ت) قبول شد

األفضل أن
در 2گزينه  .17

بعض( زيرا 
در 2گزينه  .17

1در گزينه 
ش تعريب مي

در 3گزينه  .17
از: 1گزينه 

در افتاد ور ا
در 3گزينه  .17

ُموصولزيرا 
الجملة«بايد 

در 3گزينه  .17
1در گزينه 
4در گزينه 
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 3ر گزينه 

 و منصـوب

  .جر نيست

.... أرجـع 
ود را تأكيد 

 

د و ماننـ «   

. داد زايش 
 بـه  كانيان 

 و مـنظم  ه 
ومت بابـل  

 هـاي  خش

ationgroup

د. الزم است» ت

صـفت و»  الئقـة

حرف ج» بين« 

أ«امـا  » شـايد = 
بعد از خو جمله

 . كه غلط است

يـه دارد اصـوالً

افـز چشـمگيري 
اشـك قلمرو سعت

سـپاه تشـكيل  ا 
تر سپس با حكو

بخ و النهرين بين 

13(  

تغيير يافت«، »

ال« 4در گزينـه   

  .آمد مي» 

كلمه 4ر گزينه 

= َلعـلَّ « 3زينـه  
كلّ ج» إنَّ «نيز  
استفاده كرده، ك 

عي كه مضاف الي

چ طـور  بـه  را ي
وس داد، انجام وم

بـا او نخسـت . د 
هووخشت .كرد ت
شمال به ماد رو

10/5/99 پنجمت 

»َتَغيَّـرَ « 2گزينه 

باشـد و د ن مـي   

»فَ «سرآن حرف 

ناسب است و در

  . مله وصفيه

در گز. نيسـت » 
4در گزينه . ت

»، ممكن است

فعول مطلق نوع

اشكاني حكومت 
دو مهرداد كه ي

رسـيد قـدرت  ج
ايران تثبيت از ي

قلمر نظامي، ت

22 
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در گ. » ُيحاِضـرُ 

خبـر تكـون» رة

ست و بايد بر س

من» عَلی ـ إلی«

ممضاف اليه نه ج

»اکثر األوقـات«
دم پس غلط است

ُيمکن«روبرو از 

مف 3و در گزينه 
  .دارد» 

قلمرو و قدرت 
فتوحاتي با. بود 
  .گرديد 

اوج بـه  مادي شاه
وسيعي مناطق ر
موفقيت اين پي ر

  تاريخ

وازدهم؛ علوم انس

حاَضَر،«  فعل
 

مـدير« 3 گزينه 

جمله اسميه اس 

«حرف جر  2ه 

صفت دارد نه م

«يد و معادل با 
گرد ي قطعاً برمي

اما در جمله ر» 

و» مانند= کـَأنَّ 
گويي«معناي  4

  .ارد

  .آيد شمار مي

ايران، سرتاسر ر
اشكاني تدبير با 

استوار آنان نت

پادش تر سومين
بر را خود قدرت

در. داد پايان ان

سنجش دو

سم الفاعل ِمن
 .كند طرف مي

، درشاره للبعيـدة

....) ك ينصر 

در گزينه. » ـ ِمن

مطلق است، نه ص
 

شا/ گاهي = » ع
يعني. يدي است

رويم ه سفر نمي

ک« 2و در گزينه 
4در گزينه » َأنَّ 

ندا» إالّ «ر قبل 

مضاف اليه به ش

در وسيعي ناطق
و اليق دشاهان

سلطن و قدرت ي

نروايي هووخشت
ق... ماد، پارس و

آشوريا حاكميت
  .يافت سترش

    
 

 .رست است

اسگفت  بايد مي 
م را از ماقبل برط

 .رست است

اسم اإلش :تلک 

 .رست است

اهللا(شرط يعني 
 .رست است

ِب«حرف جر  
 .رست است

كه مفعول م» داً 
 .ب شرط است
 .رست است

مضارع+ َقد « 
عول مطلق تأكيد

قطعاً به: ر گفت
 .رست است

و» مانند=  ك« 
کَأ«. را دارد» يه

 .رست است

مرجعي در» َبعد«
 .رست است

م 10تا  3 اعداد 

 .رست است
  92صفحه 

من بر تسلط با م
پاد جمله از نيز 
هاي پايه و رسيد 

 .رست است
  82فحه 

فرمان زمان در د
مختلف م قبايل 

ح به متحد شد و
گس صغير سياي

www.sanjeshse
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1در گزينه 

ابهام» لکنَّ «
در 2گزينه  .17

1در جواب 
  .بالتبعّية

در 1گزينه  .17
زيرا جواب ش

در 3گزينه  .18
1در گزينه 

در 3گزينه  .18
اجتهاد«زيرا 

جواب» يجد«
در 1گزينه  .18

2در جواب 
مفع» رجوعـاً 

پد«كند  مي
در 4گزينه  .18

1در گزينه 
معناي تشبي

در 1گزينه  .18
«زيرا كلمه 

در 4گزينه  .18
زيرا معدود

   
  

   
در 3گزينه  .18

ص 10درس   
يكم مهرداد  

دوم مهرداد
خود نهايت

در 2گزينه  .18
صف 9درس   
ما حكومت  

از كارآمدي
آشور م عليه

آس از وسيعي
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 عنـوان  بـه 
 بزارسـازي، 

 سـتد  و داد
 رسـوم،  و 
   

 -5ن كـار،    

 و هـا  قيـت 
 پيـدا  ـاص 
  .شود

 مشـخص  ا
 بـه  را تش 

جهـز ادامـه   

 از يكـي  ن، 

 و جنـگ  ه 
 مذكور هاي

 سـرزمين  

 گـاه هـر  د، 

ationgroup

ب را روسـتاها  ن 
ابز خوراك مانند

د نياز، بر مازاد 
آداب بـا  را ـف 

:توان بيان كرد 

  
تخصصـي شـدن

موفق هـا،  كـامي خ 
خـ دلبستگي و 

شو مي آنان يشتر

را بنـا  آن نقشة 
مشخصـا مـامي 
هاي مجه مايشگاه

هرمـزان شـنهاد 

بـه ديگري از س
ه پيمان محتواي
آن مـردم  كردن

شـود نزاع و مني

13(  

نخسـتين و شـتند 
خ توليد از غير ي
نتيجه توليددر  
مختلـ منـاطق  م 
اينگونه هم مي 

تخ -4نيـاز،   بـر  د 

تلـخ و هـا  شـادي 
عالقه احساس ي

بي يگانگي و هي

نخست كنند، د
تم و برداري كس

ها و آزم ر كارگاه

پيش بـه  او .گـردد 

پس يكي را مصر 
مح كه دهد مي ن

نك تيجه مقاومت

دشم مانع و كند

10/5/99 پنجمت 

برداشـ دسـت  ي 
ديگري  فعـالـيت

.خصص يافتند
مـردم آشـنايي  

34ودار صفحه 

مـازاد توليـد  -3

شـ در طـوالني  ن
نوعي خود، شتة

خودآگاه باعث ن،

برخورد تاريخي 
عك آن ضعيت از

ي تحقيقات در

گ ه دوم بـاز مـي  

شهرهاي و دند
نشان تاريخي، ع

 مصر، بيشتر نتي

ك رسيدگي ها ف
  .يافت

23 
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گـرديدورهاز  ل، 
اي به  نياز عده

الت مهارت و تخ
زمينة ستد، و د

ه و براساس نمو

3روستاها،  مدن
  ن

ساليان و داشته 
گذش و سرزمين 

مشتركشان شتة

بناي يك به كه
وض همان در ست
بعد مراحل و ده

ن خطاب، خليفه
  .اد

داد شكست را ي
منابع در سلمانان

ت مسلمانان در

اختالف به تا شت
ي والني ادامه مي

وازدهم؛ علوم انس

محصـول اشـت 
اضافه بر توليد 

وليد اين محصوال
داد رونق. شد غاز
به طور خالصه. د

آم وجود به و ي
 و تأسيس تمدن

مشتركي ذشت
به نسبت طبيعي

گذش به نسبت ه

ك هنگامي داري،
نخس كنند، خورد
آورد بيرون خاك

عمر بن زمان به
مدينه تشكيل دا

رومي لشكريان ي،
مس با مصريان ح

فتوحات. س دارد

نداش وجود ربيث
د، براي مدت طو

سنجش دو

بردا و داشـت  ت،
دليل به. كردند

در تو و آوردند ي
آغ تدريج به ك
آورد فراهم ديگر

جانشيني يك -2
گيري شهرها كل

سرگذ متوالي، ي
ط طور به اند، ده
جامعه يك افراد 

 
برد خاك و فاري
برخ شيئي به گر

خ از را آن سپس

ب اسالمي دوران 
وان جند را در م

نبردهايي طي ن
صلح هاي پيمان 

المقدس صلح بيت

يث در قدرتمندي
آمد مي پيش له

    
 

 .رست است
  34فحه 

كاشت منظور به
ك ايجاد دائم، ي

روي بافيپارچه 
نزديك و دور هاي

هاي يكد انديشه

دامداري،  و زي
شك -6 تجارت، 

 .رست است
  10فحه 

هاي نسل براي ه
بود شريك هم ي
آگاهي رو، اين 

 .رست است
 26و  25فحه 
حف از پس سان
اگ همچنين آنان
س .كنند مي ثبت

 .رست است
  70فحه 
در ديوان سيس

سير ايراني، ديو
 .رست است

  51فحه 
مسلمان اعراب ل،

بررسي. گشودند
به قرار داد ص دي
  .بود اسالم ه

 .رست است
  30فحه 

ق سياسي مرجع 
قبيل چند يا دو ن

 .رست است
  63فحه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
صف 4درس   
ب كشاورزان  

ها سكونتگاه
و سفالگري

روستاه ميان
ا و ها مهارت

كشاورز -1  
گيري شكل

در 3گزينه  .18
صف 1درس   
مردماني كه  

هاي شكست
از. كنند مي

در 2گزينه  .19
صف 3درس   
شنا باستان  

آ. نمايند مي
ث دقيق طور
  .يابد مي

در 4گزينه  .19
صف 7درس   
پيشينه تأس  

فرماندهان ا
در 4گزينه  .19

صف 5درس   
حال هر در  
گ صلح به يا

زياد شباهت
سپا برابر در

در 1گزينه  .19
صف 4درس   
كه آنجا از  

ميان جنگي
در 1گزينه  .19

صف 6درس   
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را به  )لغان
 خصـوص  ه 

 شـده  ـاب 
 از بردن سم

 پيام. روند ي
 خـواه  ران، 

 پـذيرش  و
 ايـران،  به 

 هـاي  گـام  

 دليـل  به ا

تي شـدن،    
 پيـدا  نيـاز  

 اراضي روي
  .دادند  مي

 ايـران  شـت 
 اثـر  در ال، 

 موقـت  يـر 
 هـاي  آب ، 

ationgroup

مبل( داعيان ي از
بـه خالفت، ركز

حسـ و زيركانـه  
اس بدون سپس 

مي شمار به آن 
ايـر ساكنان .بود

و درك نـابراين، 
مسلمان  اعراب

اروپـايي  گـاري 
  .كند مي ش

ها افغان. شد لي
  .دهند كيل

نتيجـه صـنعت ر
هـا  دولـت  يـت 

ر اغلب زمين بي
 مالكانه تحويل

سرنوش بـه  اي ه 
حـا همـين  در  

آبگي كـانون  عي 
هـا نـاهمواري  ب 

13(  

شبكه منظميي 
مر از دور مناطق

بسـيار  عباسي 
و كردند مي ان

مخاطب جهان 
ب ايرانيان براي ن

بن بودنـد؛  نجـي 
اجرت گسترده

نگ تـاريخ  يـنش 
ستايش را كبير ر

داخل هاي آشوب
تشك مقتدري يت

در زيـرا  شـد؛  ن 
حماي و  فـراوان 

ب روستاييان. ند
را به عنوان بهره

عالقـه شاه ينكه
يافـت؛ فـزايش 

 .شد يشتر

نـو دهد، مي رخ
شـيب و زمـين  

10/5/99 پنجمت 

عباسي خاندان ،
م را خود هاي ت

داعيان تبليغات
بيا را پيامبر يت

مردم تمام و ت
دين اين هاي ت

من ظهـور  و ـنم 
مها. نبود شايند

بي و روش از هي
امير صدرالتواريخ،

آ و مرج و هرج ز
حاكميت توانستند

جهـان و اروپـا  ر 
، سرمايه مادي

كرد مي دريافت 
سوم محصول ر 

ا بر مبني اخان
ا او محبوبيـت  ، 
بي نيز رضاخان ه

ر اتفاقي و كوتاه
شكل به توجه ا

24 
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هجري دوم قرن
فعاليت كانون ن،
ت .بودند داده رار

بي اهل به امويان
 .  

است جهاني يني
جذابيت جمله از 
جهـ و بهشـت  ه 
ناخو و دشوار ن
  .شد آن 

آگاه با. بود باري
ص نام به آثارش 

بروز و امور تگي
نتو كشورداري، ل

اقتصـادي در و  
محصوالت، وش

را معيني سهم
يك تا گاه باب،

رضا طرفداران ت
بـود، آورده جود
به گرايش و شاه

ك هاي بارش هي
با كه اي محدوده

 جغرافيا

وازدهم؛ علوم انس

ق اوايل در اموي
داعيا اين. كرد ي

قر بود، عرب جر
ا ستم و ظلم و 

خواندند  فرا مي

دي اسالم: رتند از
اسالمي، آداب و

بـه معتقد و ست
چندان آنان براي

به گرويدن و م

درب نويسي اريخ
از يكي در او .ت

آشفت موجب ان
اصول با آشنايي

اجتمـاعي ساني،
فر بازار ارزان، ر

 توليد، از ورزان
اربا ملك از داري

تبليغات كشيد، ي
وج به رضاخان ه
احمد به نسبت 

گا كه و خشك،
م به. نامند مي ي

سنجش دو

حكومت ا با رزه
سري فعاليت مي

مهاج هاي قبيله ي
اميه بني حكومت

ومت آل محمد

دن ايرانيان عبار
و مناسك سادگي

يكتاپرس يهودي، 
ب اسالم، مكتب 
اسالم با ايرانيان 

تا اگرچه سلطنه
ره قاجار برداشت

صفويا حكومت 
نا و صفوي لمرو

انس مناسبات ير
كار نيروي اوليه،

كشاو ون روستا 
برد بهره ازاي در 

مي طول بيشتر 
كه امنيتي به جه
مردم بدبيني ن،

 
و گرم مناطق به

اتفاقي هاي كانون

    
 

مبار و مخالفت ي
 كه به صورت س

درگيري گرفتار 
حك معايب خست،

حكو به را مردم 
 .رست است

  99فحه 
ر در اسالم آورد

س و اسالم ابري
و مسيحي خواه

پيام و توحيدي 
شنايي تدريجي

 .رست است
  5فحه 

اعتمادالس خان ن
ريخ نويسي دور

 .رست است
 16فحه 
فروپاشي و فهان
قلم تمام بر سلط

 .رست است
 30فحه 
تغيي موجب عتي

ا مواد به روپايي

 .رست است
  49فحه 

وه توليد ساكنان
آنان. كردند مي

 .رست است
  92و 91فحه 

اروپا در شاه ف
توج با. شد ر مي
رضاخان رفداران

 .رست است
 50و  49فحه 

ب نزديك هاي ن
كا را آنها كه يرد

www.sanjeshse

گيري اوج با  
وجود آورد،

كه خراسان
نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 3گزينه  .19
صف 8درس   
عوامل مؤثر  

برا و برادري
خ و زرتشتي
بيني جهان
آش ساز زمينه

در 1گزينه  .19
صف 1درس   
حسن محمد  

در تا بلندي
در 4گزينه  .19

صف 2درس   
اصف سقوط  

تس در ناتواني
در 4گزينه  .19

صف 2درس   
صنع انقالب  

كشورهاي ار
  .كردند

در 3گزينه  .19
صف 4درس   
در اين شيو  

م كار مالكان
در 4گزينه  .2

صف 7درس   
توقف هر چه  

ندارد، بيشتر
طر تبليغات

   
 

در 2گزينه  .2
صف 6درس   
كوهستا در  

گي مي شكل

erv.ir
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مشـكالت   
 و ـالمندي  

   هوايي
  سيالبي

  گي
  شديد دما

 اسـت،  ـده 
 خبري رات
 نكتـة  ارد؟

 سـابقه،  ة
  .كند مي دا

 داللت ئله،
 چـه  يـا  ي 
  .پردازد ي

 و اي حيـه 
 كشورهاي 

. باشـند  عه

ationgroup

نهايـت  در ده و 
سـمت سـ بـه  ر 

اثر آب و
هاي س باران

بارندگ
افزايش ش

آمـ پديد ذهنش
عبار از و نوشته 

دا اهميتـي  چـه 
مطالعة ديگر، رت
پيد بيشتري ات

مسئ يا پديده هر
كسـي چـه  سـؤال 

مي پديده تحول 

نا صـورت  بـه  ك 
سياسي  نظام. 

منازع و اختالف 
  .شود ي

13(  

شـد پيـري  چـار 
كشـور سـني  رم
  .بود هد

  منشأ
  نوس هند
  ياي سرخ
  عربستان

ذ در كه اي سئله
سؤالي شكل به
چ پژوهش اين م
عبار به ؛دهد رار
اطالعا موضوع، 

ه ماهيت بر چيز،
س. پـردازد  مي ت
و تكوين سير ي

كوچـك بخـش  
.دارند حيه خود

يا آرامش و بات
مي اعمال آنها بر 
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  .د

دچ تدريج به ور
هر كه باشد اي ه

خواه جامعه دي

  ور
اقيان

دري  

مس از آگاهي و ت
ب را مسئله ورت

انجام پرسد مي د
قر بررسي مورد 

به نسبت كار ن

چ چه سؤال. رد
موضوعات زماني
بررسي به چطور،

چنـد  يـا  يـك  
اي در ناح ي ويژه

ثبا براي عاملي د
اي ويژه مراقبت
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جامع نوبت(ساني 

گويند مي آبريز ة

كشو جمعيت د،
گونه به جمعيت

اقتصاد توسعه اه

ان ورود به كشو
  دوره گرم

دوره سرد سال
  تابستان

شناخت به تيابي
صو است بهتر. د

خود از پژوهشگر
را ديگران هش
اين با او. است گر

دار سروكار ها ده
 روند به موقع، 

چ سؤال. دهد مي

فقـط  اسـت؛  ت
سياسي و اجرايي

توانند مي و رند
م و نظارت و ارد

وازدهم؛ علوم انس

حوضة كند، يت

كند پيدا ادامه يد
ج كنترل سياست

را سر بر اصلي ع

زما  كشور 
  قي

د 
  غربي

دستي براي هشگر
كند بيان روشن 

پ مرحله، اين در
پژوه بايد وهشگر

پژوهشگ نياز ورد

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ردازد
م قرار توجه مورد

ساخت تك صورت
ختار اختيارات س

  .ين نوع است

تأثيرگذا همسايه
د وجود مرزها ه

سنجش دو

هداي آن نقطة ن

شديد ابعاد در ت
س اساساً نبايد. ت
مانع پديده اين 

جهت نفوذ به
جنوب شرق
 غرب

جنوب غ

يان مسئله پژوه
و واضح صورت 

د. شود جلوگيري
پژو كه است ين

مو ديگران، هش

م يعني جغرافيا 
پر مي پديده وع
را مو محيط، و ن

ص به كشور ظم
 مناطق خود مخ

از اي انگلستان و 

هم كشورهاي با 
به نسبت زيادي

    
 

ترين پايين سوي 
 .رست است

  67فحه 
جمعيت كنترل ت

بر خواهد داشت
زيرا كند، حركت

 .رست است
  39فحه 
  ده هوا

  ب موسمي
  داني

   خشك
 .رست است

  10فحه 
بيطرح سؤال و 

به را خود سئلة
ج نامعلوم و كلي
اي مرحله اين در
پژوه نتايج و ئله

 .رست است
  8فحه 

اساسي ركن با 
وقو علت  چرا به

انسان متقابل ط
 .رست است

  139صفحه 
اعظ بخش نظام، 

شوند و مي داره
آذربايجان وري

 .رست است
  134صفحه 
كشور يك وابط
ز حساسيت يل،

 .رست است

  131صفحه 

www.sanjeshse

به را جاري
در 1گزينه  .20

صف 7درس 
سياست اگر  

ديگري در ب
ح كهنسالي

در 1گزينه  .20
صف 5درس   

نام تود
مرطوب
سود
گرم و

در 1گزينه  .20
صف 2درس   
در مرحله ط  

مس بايد ابتدا
ك جمالت يا

 توجه مورد
مسئ پيشينة

در 2گزينه  .20
صف 2درس 

كجا، سؤال  
دارد؛ سؤال

روابط كساني،
در 1گزينه  .20

ص 10درس   
نوع اين در  

اد خودمختار
جمهو عراق،

در 2گزينه  .20
ص 10درس   
رو در مرزها  
دلي همين به

در 1گزينه  .20

ص 10درس   

erv.ir
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 كشـور  كـه 
 درياي) ت

 ضرر بدون 

 و شرعي ن
 در دينـي   

 كه طوري 
 هـا  كشـتي 

 قابليـت  ـز 

 سـطح  در 
 و سياسـي 

 روسـتا در     

 صـنايع  ـز 

گيـري   كل

 شـود؛  مـي 
. دارد سـت 

 از درجـاتي 

ي و تخليـه  
  .گويند

ationgroup

ك گوينـد  مـي  ي 
است متر 1852 
عبور و مرور ق

موازين رعايت با 
هـاي ارزش بـه  

به دارد؛ متازي
ك توسـط  و ـايي 

نيـ و شـده  جـا ه 

آن جايگاه نين
س نقـش  آن، راف 

 يـك شـهر يـا

تمركـ پولي، و ي
.  

شك عوامل ترين م

م برطـرف  دالنه
زيس محـيط  بـر  
د بـه  كـه  كنند 

آوري بكه جمـع 
گ وضه آبخيز مي

13(  

داخلـي هاي آب 
با برابر دريايي ل
حق منطقه آن در

و راحتي به  ود
توجـه  و ـالمي 

مم و ويژه جايگاه
دريـ نقـل  و مـل 

جابـه كاالهـاي  

همچن و خود ون
اطـر شـهرهاي  

موقعيت. باشند
  .ند

مالي مؤسسات ز
.هوايي و زميني

مهم از ها، راه طع

عاد و مناسب طور
را نامطلوب أثير
مي تالش هاشهر

كار اين شب. ويند
رد، كه به آن حو

10/5/99 پنجمت 

)ه طرف ساحل
مايل هر( دريايي

د كشورها ساير 

خو مخصوص ي
اسـ ايدئولوژي ي

ج دريايي نقل و 
حم طريـق  از د،

زيـاد  وزن جود
  .دارد رتري

پيرامو هاي ديده
و روستاها مانند

ها ب  و ناهمواري
كن مهمي ايفا مي

تمركز شهري، ت
ز نقل و حمل ل

تقاط در گرفتن 

ط به ساكنان ي
تأ كمترين هري

ش ريزان برنامه و

گو  زهكشي مي
قرار دار وسيع ي

26 


جامع نوبت(ساني 

به(شت خط مبنا 
د مايل 12 دود
اما .درياست ور

فضاي در بانوان: 
تجلي جغرافيايي

حمل ،)دريايي 
شوند مي جاجابه
وج با ها هزينه دن
بر نقل و حمل ي

پد به نسبت گاه
م طبيعي و ساني

 معدني و انرژي
ودي آن نقش م

جمعيت انبوهي و
وسايل انواع با وار

قرار و محلي ي

اقتصادي و هنگي
شه هاي فعاليت 

و مديران.  ندارد

موعه آنها شبكه
اي منطقه در شي

وازدهم؛ علوم انس

هاي پش به آب. ت
حد تا دريا سمت

مجا كشور به ق

گذارد  تأثير مي
ج فضاهاي نوع ن

و هوايي زميني،
ج كه كاالهايي ن

بود تر پايين ليل
هاي شيوه ديگر ر

سكونتگ آن عيت
انس عوامل است 

ترسي به منابع
 حتي زوال و نابو

و تمركز: از ست
جوهم  شهرهاي

بازارهاي دفاعي، ي
 

فره اجتماعي، ي
و شهر و بيفتد 

 و نقطه انتهايي

 داردكه به مجم
ين شبكه زهكش

سنجش دو

درياستجزر در 
س به مبنا خط از 

هم متعلق آن كه

ضاي جغرافيايي
اين ساختن. نند

ز( نقل و حمل 
وزن نظر از هاني
دلي به دريايي قل
بر دوردست، ي

وضع روستا، يا ر
ممكن جايگاه و

ي ارتباطي، دست
 سكونتگاه و يا

اس عبارت الپليس
مادر بين و شد

هاي قلعه آب، به
 .است بوده رها

نيازهاي آن در ه
خطر به آينده ي

هر حد و حصر و

رخت انشعاباتي
ا. ح زمين است

    
 

ترين حد ج ايين
.آنهاست مالك
ك شود، مي ميده

 .رست است
  124فحه 

ها بر فض حكومت
كن مي تفريح و ش

  .است المي
 .رست است

  110فحه 
مختلف هاي ش

جه درصد تجارت
نق و حمل. گيرد
ها مسافت تا كاال

 .رست است
  3فحه 

شهر يك وقعيت
و ها پديده اين 
هاي هوا، راه و ب

 يا گسترش آن
 .رست است

  14فحه 
مگاال هاي ويژگي

و آمد فراواني و 
 .رست است

  2فحه 
به دسترسي يران

شهر و  روستاها
 .رست است

  28فحه 
كه است شهري 
هاي نسل منافع 

فت پايداري شه
  .يابند ست

 .استرست 
  90فحه 

هاي د ند شاخه
ز بارش در سطح

www.sanjeshse

خط مبنا پا  
م دريا مجاور

نا سرزميني
  .دارند را

در 2گزينه  .20
صف 9درس   
ايدئولوژي ح  

ورزش ديني
اسال حكومت

در 3گزينه  .2
صف 8درس   
روش بين در  

حدود نود د
گ مي صورت
ك جايي جابه

در 2گزينه  .2
صف 1درس   
مو از منظور  

.است ناحيه
آب آن، اداري

ادامه حيات
در 3گزينه  .21

صف 1درس   
و ترين مهم  

بنيان دانش
در 4گزينه  .21

صف 1درس   
اي كشور در  

هسته اوليه
در 4گزينه  .21

صف 2درس   
پايدار شهر  

اينكه بدون
البته بايد گف

دست پايداري
در 2گزينه  .21

صف 5درس   
هر رود مانن  

آب حاصل ا
 

erv.ir
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 و تمـدن   
 و كننـد  يـ 
ـ  يت   نياز ب

ـ هنـد    ادي
 يكـديگر  

 ياجتمـاع  

  .است وت

ردد و گـاه،   

هـم باشـد،   

  .د
  .شوند مي

دچـار   يگـ 

  .است ي

جهـان   گاه
ل و تصرف 

ationgroup

  .آيد د مي
فرهنـگ ،يع
را دنبال مـ يالت
مـدت پـس از  گر

ـ   و هن نيالم، چ
ـ تجرب  از  اتي

يهـا  دم جهـان 

  .رديگ يم

متفاو د،يجد ي

گـر يمـ  بـاز ي ع

آنها مه يو برا ي

آورد يسكوالر رو
گرفتار م ريخي

فرهنگ يبـاختگ 

يو جوامع غرب د

دگيد نيا در .ند
تلف در آن دخل

13(  

  .كنند يم د

كند و به وجود ي
اجتماع جهان ر
تحوال خود،ي ها
گيد يبعض و رند

اسـال غـرب،   
ـ  ، تواننـد يم
  .دهد 

مرد يتوجه يب ا

شكل م يجتماع

يها تيهو  كسب

جهان اجتماع ي

يجهان اجتماع 

  .ست
و س يويدن يها

خودبيگانگي تا

خود به مانان را

افرايابي  تيهو ي

انند يم ينيو تكو
جوامع مخت و ها

10/5/99 پنجمت 

جاديا ييها تيود
  .د

ت معنا پيدا مي
هر .انـد  متنوع ي

ه ها و ارزش رمان
آور يدوام م يالن

اوت همچـون
،كه دارند يابل

را ادامه يگريد 

ايجهل، توجه  اي

جهان اج آن الن

و يرك اجتماع

ياعضا يها تياّل
  .است گري

ياعضا رشيپذ

ي اسهان اجتماع
ه و ارزش ديه عقا
خبه  برند يم اد

مسلم تيذهن از 

ياصل عامل ،ير

و يز جهان ذهن
ه فرهنگ ست كه

27 


جامع نوبت(ساني 

  .دهد ن مي
ها و محدو رصت
ها هستند انسان

ظام تعليم و تربيت
ياجتماعي ها ن
براساس آر زين ا
طوال يزمان ها، ن
متفا ياجتماع 

ف با روابط متقا
ريمس تواند ينم

اي يراساس آگاه

كالي ها ارزش و

تحر يافراد برا 

ها و فعاّ ي نوآور
گيد ياجتماع يا

ط به آن مورد پ

جه كي يها زش
به ،يقرون وسط

ايخود را از  تيو

ييها بخش ها، ي

دار هيسرما و دهد

تر از را مهم ينگ
اس يخام ةماد ي

  شناسي امعه

وازدهم؛ علوم انس

را نشان ن كنش
شوند و فر يل م

ياجتماع يها ش

است كه در نظا 
معتقدند جها ي

ها تمدن و ها نگ
تمدن و ها رهنگ

يها  از جهان
مختلف يتماع

خود نم تهوي ظ

ها، بر و كنشها 

و ها آرمان د،يا

يرو شيپ يها 

است و به روني
ها از جهان يريذ

مربوط يها  ارزش

و ارز ديار با عقا
ق تيحيمس يها

هو گر،يرهنگ د

ييارويرو نيست

د يشكل م صاد

جهان فرهنوهي 
يني و جهان تكو

جا

سنجش دو

ارادي بودني، ه
ها منتقل ز انسان

حاصل كنش، ح

عقايدمثالي از 
ياجتماع شمندان

فرهنگ .آورد ي م
فر يبرخ .نديماي

اساس نير هم
اجتي ها جهان 

حفظ با آنها از  ك

ها، هنجاره رزش
  .شود يمن ن

عقابراساس  ،ي

مختلف، فرصت

دراز علل  يناش
رپذيتأث امدي و پ

و ديكه عقا ين

ناسازگا يزندگ ة
ه و ارزش دي عقا

 در مواجهه با فر

در نخس غرب ي

اقتص را براساس 

ين ديدگاه، گرو
رهنگ آنهاست

    
 

 .رست است
تن بر سر دو راه
زا اي اجتماعي

، امنيت و صلح
 .رست است

پذير است م بيت
شيانداه عرضي، 

ود را به وجود
يپ يم را يمختلف
شناسان بر ردم
دگاه،يـ د نيدر ا
يك چياما ه ؛نند

 .رست است
ا د،يل بودن عقا

نييبت به آنها تع
 .رست است
  :رات نادرست

:  
ير جهان اجتماع

  :ارم
م ياجتماع يها ن

  :جم
ن يگاه ،يفرهنگ

تاس بيرونيل 
 .رست است
تا زمان، رهنگي

  .د
ةويش، فرهنگي

با عبور از، غرب
كه يا خودباخته

 .رست است
يو نظام ياسيس

خود تيرب، هو
 .رست است

براساس اي :دوم
افراد تابع فر يد
www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  .21
قرار گرفت -  
ها پديده -  
خانواده، -  

در 2گزينه  .21
انسان ترب -  
ديدگادر  -  

مناسب خو
م يرهايمس
مر .روند يم
د .كنند يم

استفاده كن
در 2گزينه  .21

حق و باطل  
مختلف نسب

در 4گزينه  .21
بررسي عبار  
:عبارت اول  
هر تيهو -  
چهاعبارت   
در جهان -  
عبارت پنج  
تعارض فر -  

از علل يناش
در 1گزينه  .22

هويت فر -  
آورد يدوام م

تعارض ف -  
جهان غ -  
جوامع خ -  

در 3گزينه  .22
قدرت س -  

  .ساخت
جهان غر -  

در 1گزينه  .22
د دگاهيد -  

و فرد يذهن
erv.ir
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ـ    از  يهنگ

 جهـان ي ا

 ياسـ يو س

  .رد

منـافع   ني
 دنيرس ي

  

  .كرد ي
را به ابعاد 
قط ضـعف  

ـ  د،  بـا   يول
عت آثـار و    

 يهـا  رفـت  

  .است يت

ـر غـرب را    

 يرو يمار

ationgroup

ـر جهـان فره

ها و ارزش ديعقا

و ياقتصـاد ي ـا 
   .رديگ

ريگ يشكل م ن

يتـأم  يآنهـا بـرا  
براي آنها. ردندك ي

  .رندي گ

.داشت يتصاد

يم هيرا توج يرب
ر ريو فق يغني 

نه فق ريفق يرها

رفتنـديپذ يمـ  ر  
بـه سـرع ،ودنـد 

آن بـه معر يتگ 

معنويبحران به 

آنهـا خطـر .تند 

استعم يراردادها

13(  

خود را در برابـ

ع تحقق سترش و

  .غاز شد
هـ هـا و سـازمان   

گ يم اري در اخت

ايآدم يعيطب ت
  .دند

آ. داشـتند  ازيـ ن
ينم ها را تحمل

  .ردندك ي م
ثروت قرار عيوز

و اقت يفرد يد
  .ند

رغريغ يكشورها
يكشورها نيب

وه، مشكل كشور

آنهـا اثـر يداخلـ   
بو يا  كه منطقه

وابسـت نيهمچنـ 

كه مربوط به تند

داشـتن يقـ يعم

به قر گانگانير ب

10/5/99 پنجمت 

د و استقالل خ

گس نةيند تا زم

آغا انييسط اروپا
سـتفاده از نهاده

را گريدي شورها

  .بود يا لهيب
التيها و تما ادت

پديد آمد ديني

ـ يغ يها   ن يرغرب
 سلطه و نفوذ آنه

استفاده يسونر
تويِ تعادلِ جهان

كرديرو شتريبكه 
را شكل دادن ب

كشي ها  مقاومت
چالش و نزاع ب

گرو نيا از نظر 

د و از عوامـل د
ها بحران نيا ،ي

ـ  و ه يش تجرب

هنگ غرب هست

 غرب شناخت ع

مقاومت در برابر

28 


جامع نوبت(ساني 

ندارند يتياهم 

كن جاديها ا نسان

رن پانزدهم توس
خود، با اس يصاد

كش استير و س

و قب يقوم شتري
ها، عا س خواسته

اصالح د جهت 

مصـرف كشـوره
بودند كه يوام
فراماسي ها ان

تا در چرخة نامت

كه نامند يم هيول
ك شرق و غر

در مقابله با يرب
چ كه برند يكار م
.توجه دارند ز

شـدند يـدود مـ  
ييايو جغراف يس

دانش يِعلم يها ت

سته از عمق فره

رب، از فرهنگ
  .دنديد

م يبه جا يعمار
  .كرد رييغ

وازدهم؛ علوم انس

ينيتكو جهان

را در ان تيسئول

است كه از قر ي
كا به قدرت اقتص
نده، كنترل بازار

يل از استعمار، ب
براساس صرفاً ،ي

در )ستانتيسم

ر ارزان و بازار م
اقو يومت فرهنگ

و سازما يذهب
كند تا يم ريناگز

او سميبراليلرا 
بلو ستم،يقرن ب

غري ها قدرت كه
به ك يرا كسان ه

زيآن ن يفرهنگ
  .آنهاستي نگ

محـ يغرب يرها
اسيس يمرزها ت

  .ساختند
تيد كه محدود

برخاس يها چالش

به غر زيآم تراض
د يآن م يتصاد

استع يها  دولت
تغ زيآم رقابت 

سنجش دو

و ج يهان ذهن

تعهد و مس هيح

يو امپراتور ييشا
ستعمارگر با اتك

نشا دستي ها ت

كه تا قبل يسالم
يستياومانة شي

پروتس( مذهبي 

كا يروين  خام،
م شكستن مقاو

مبلغان مذت از 
مستقل را ن يها

دهم و نوزدهم ر
ق يط يدار هيرما

اي بود ك  نظريه
 و استعمارزده

به ابعاد فر و ند
فرهن يودباختگ

در ابتدا به كشور
تيو كاهش اهم
س  جهان آشكار

آغاز شد يهنگام
  .كار شد

چ ،يو عاطف يق

  :ت

اعت كرديوجود رو
و اقت ياسيت س

از يرياثرپذ لي
تيفعال يه سو

    
 

جه دگاه،يد ني ا
  .دهند
روح ديبا يجهان

  .راهم آورد
گش جهاني نوع ر

كشور اس ،مار نو
دولت قيطر از و

 .رست است
جوامع اس ياسي

اند يشر بر مبنا
آميز اعتراض اي

 .رست است
به مواد يغرب ي
درهم ازمندين ود

نخست ةف در وهل
ه ، دولتوابسته

 .رست است
هجد يها قرن م

 و طرفداران سر
،ها جنگ تمدن

استعمارگرالح 
كنن يمحدود نم

بلكه خو يصنعت
 .رست است

د ياقتصاد يا
و ياقتصاد جهان 

خود را در سطح
ه ديجد يمعرفت

آشك يرحسيو غ
اخال ،يمعنو ي

 .رست است
هاي نادرست ينه

با و ن،ينخست ن
و قدرت يگر سلطه

يكه قاجار به دل 
به يقاومت منف

www.sanjeshse

از. كنند يم
د يدست م

فرهنگ ج -  
شمول را فر

استعمار -  
استعمدر  -  
وي الملل نيب
در 4گزينه  .22

يقدرت س -  
حقوق بش -  
ها حركت -  

در 2گزينه  .22
يكشورها -  

خوي اقتصاد
هدف نيبه ا

اقتصاد و -  
در 3گزينه  .22

سميبراليل -  
مخالفان -  
نظرية ج -  
دو اصطال -  

م ياقتصاد
و ص ياقتصاد

در 3گزينه  .22
ها بحران -  

يريگ شكل
خ يامدهايپ
بحران م -  
و يرتجربيغ
يها چالش -  

در 1گزينه  .22
بررسي گزي  
  :2گزينه   
دارگرانيب -  
در س شتريب

  
  :3گزينه   
يهنگام -  

مقآوردند و 
erv.ir
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 تيـ ز موفق

مند  ت نظام
. ديـ آ يت م

 يزيش نـاچ 

تر  دهيچيپ 

 يكم ياوت

 كـه  سـاني 
 

دسـت بـه     

ل مطالعـة   
  .كند ي

آن را  افتن
و  دييـ تأ را

1  

ationgroup

از توانسـتند ن    

صورت به جربه و
به دست يريپذ گ

از ارزش ي علمـ   
  .كند يريوگ

ي علوم اجتماع

ختلف را تنها تفا

كس نيسـتند،  
 .شوند مي يزي

  
 ذهـن دارنـد، د

را قابـل ياسـ يس
يمعنا، مطالعه م

ايـ ـدن و ادامـه   
آن ر ،يشـربند 

 .سياسي شد 

  4فحه 

18صفحه  2س 

13(  

ـه كمـك آنـان

 از راه حس و تج
فرهنگ وي ريذ
مقابـل دانـش ر

قلمرو علم جلو

در ينيب شي، پا

مخ جوامع انيم

توضيحقابل  ي
گر اخالق دچار 

  .شود يآنها م 
.آنهاست فهم ي

در كهيي س معنا

س يها ارزش مله
و فاقد م يخنث ة

آمـ ديـ پد ـع در  
قش يركردهـا  

و يحثات فكر

صف 1درس . داد

درس. يا بِبر يا بِبر

10/5/99 پنجمت 

ها بـ دولت نيا و

تنها ينش علم
پذ ه از راه جامعه

دري ش عمـوم  
به ق يعموم ش

و تنوع آنها يع

تفاوت م و داند ي

تبييني رويكرد ا
...و مذهبي قي،

يمعان دنيفهم
يو البته دشوار ي

نشگران براساس

  .ي استماع

از جم يانسان ي
دةيپد كينوان 

هـا و جوامـ سان
بـر كا ديتأكبا 

مبا ي محور اصل

ن را تشخيص د

ببر ي. روف باشد

29 


جامع نوبت(ساني 

وبودند  يگر غرب

دان. آنهاست وش
افراد است كه ي

دانـش. تبـر اسـت   
از ورود دانش دي

اجتماع يها ده

يم دهيچيپ يعي

با مذهبي و القي
عاطفي، اخالق ي

ف يو دشوار يان
ياجتماع يها ده

باور است كه كن

اجتمي به زندگ 

ها ارزش ،يجرب
آن را به عن درت،

نقش انس ،يماع
عالوه ب به .دانند

،كش طبقاتي

ش و خطاي ذهن

ت و حركات حر

سفه و منطق

وازدهم؛ علوم انس

استعمارگ يها ت

رو در يش عموم
يحاصل از زندگ 

 تنها دانـش معت
يخود با تيهو

ديپد ريها و سا

عيطب ةديپد كي 

اخال هنري، في،
هاي ارزش انكار با

انساي ها كنش ي
ديو عمق پد يگ
ب نيبر ا ينييتب

يو انسجام بخش

علم به علوم تج
قد از ييمعنازدا

اجتم يقشربند
د ينم ريپذ مكان

كشمكو  ربندي

توان، لغزش تر مي

ي از ديكته كلمات

 فلس

سنجش دو

دولت تيرد حما
  .كنند ي

با دانش يش علم
دانش ،ي عموم

و تيكشف واقع
حفظ ه يبرا ي

ه بودن كنش ي

صرفاً زيمعه را ن

عاطف هاي كنش 
ب دانند، مي عتبر

يدگيچيوجب پ
دگيچيپ ة، نشانت

ت كرديقابل با رو

و يمعنابخش، ي

نحصر كردن ع
و م ييزدا ا ارزش

دانستن ق يعي
ر آن را چندان ا

قشربه جاي  ت

ت تر و دقيق سريع
 

تواند ناشي ت مي

    
 

گرا مور ران غرب
يريجلوگ يسالم

 .رست است
تفاوت دانش دگاه
دانش يول ديآ ي
ك راه) يتجرب( ي

يعلم دانش .ست
 .رست است

يآگاهانه و اراد
  .است يعي

 .رست است
جام ،ينييتب يس

 .رست است
كاز بسياري نكه
مع را تجربي هاي

 .رست است
مو ،يتكثر معان

متفاوت اتيظر
در تق يريتفس 
  .د

ويكرد تفسيري
 .رست است

با من ينييتب يس
رو با نيداند؛ از ا

 .رست است
يطببا  يقشربند

در رييو تغ رندي
  .كنند

 .رست است
تيهو ستم،يرن ب

 .رست است
ري علم منطق س

.درست است
وه نگارش كلمات

www.sanjeshse

  :4گزينه   
منورالفكر -  
اس دارگرانيب
در 2گزينه  .22

ديد نيدر ا  
يبه دست م
يدانش علم

برخوردار اس
در 3گزينه  .22

به سبب آ  
ياز علوم طب

در 2گزينه  .23
يشناس جامعه

  .نديب يم
در 4گزينه  .23

اين سبب به  
ه روش فقط

در 4گزينه  .23
تنوع و ت -  
وجود نظ -  
كرديرو -  

زنند يعمل م
هدف رو -  
در 1گزينه  .23

يشناس جامعه
د ينم يعلم

در 2گزينه  .23
طرفداران ق  

يگ يم دهيناد
ك يم تيتثب

در 1گزينه  .23
در اواخر قر  

 
 

در 2گزينه  .23
با به كارگير

د 4گزينه  .23
مغالطه شيو

erv.ir
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 داللت بـر  

كتـه سـاده   

 را با كمك 

درس . سـت 

  19حه 

  47فحه 

ه و نظرش 
جـود دارد  

ك اين ابـزار  

ationgroup

جمله دوم. ست

اين دو نك. اند ده

وناگونهاي گ ه

ن اسشا يچيدگي

صفح 3درس . ت

صف 7درس ) يت

فتار تناقض شده
ك امر يقيني و

توانيم به كمك ي

13(  

رم هم انشايي اس

مورد نظر گويند

  15حه 

ركورانه از سليقه
  

قط در ميزان پيچ

عنادار شده است

سنخي. (آيد  نمي

نظري بدهد گرف
پس دست كم يك

تقدند كه ما مي
6  

10/5/99 پنجمت 

الت دوم و چهار

صاديق محمول م

صفح 2درس . د

هاي كور روي باله
 29صفحه  4س 

تفاوت اين دو فق

ضادها، زيبا و مع

هر چيزي پديد

ر كسي چنين ن
د داشته باشد پس

بنابراين معت. ند
62صفحه  8س 

30 


جامع نوبت(ساني 

جمال). ي ماه من
 

جبه برخي از مص
8  

  

نشأ مغالطه شود

ها و دنبا داوري ش
درس. ي بخشيد

ي وجود ندارد؛ تف

 زندگي با اين تض

 از هر چيزي، ه

اگر. پذير نيست ن
 اين جمله اعتقاد

دانن ر معرفت مي
درس. ست آوريم

وازدهم؛ علوم انس

اي(نشائي است 
 59صفحه  6س 

 در قضاياي موج
80صفحه  8س 

91صفحه  9س 

تواند منش ت و مي

 نابخردانه، پيش
ري از آنها رهايي

اي تفاوت حقيقي

 وجود دارد، كه

تي ويژه دارد، و

ها امكان  دانسته
ل اگر فردي به

لب، يكي از ابزار
رف آنها را به دس

سنجش دو

 

رد، پس جمله ان
درس. مري است

اديق محمول و
درس. اس هستند

درس. سشي است

ي بار ارزشي است

هاي نجير عادت
ر را از تأثيرپذير

  

 انسان و رايانه ت

هاي متضاد يده

اي علت هر پديده

، در اصل همه
در عبارت اول. ت
48  

ر كنار حس و قل
م و احكام و معا

    
 

.درست است
  25و  24فحه 

 .رست است
  46فحه 

 .رست است
 حالت ندائي دار
 جمله چهارم امر

 .است رست
  72و  71فحه 

 .رست است
سالبه همه مصا
ن اعتبار يك قيا

 .رست است
  95فحه 

 .رست است
يك عبارت پرس

 .رست است
 و جايگاه داراي

 .رست است
 حقيقت، بايد زن
، پاره كرد و فكر

 .رست است
78و  77صفحه 

 .رست است
ها ميان ياليست

6  
 .رست است

اي از پدي جموعه
 .رست است

كندكه ه يان مي
 .رست است

طلق يعني شك
ق سازگار نيست

8صفحه  6رس 
 .رست است

لمان عقل را در
روايات بينديشيم

www.sanjeshse

د 3گزينه  .23
صف 3درس 

در 2گزينه  .23
صف 5درس 

در 3گزينه  .24
عبارت اول
آرزو دارد و

در 3گزينه  .24
صف 7درس 

در 1گزينه  .24
در قضاياي

اساس تعيين
در 4گزينه  .24

صف 9درس 
در 1گزينه  .24

اول يعبارت 
در 2گزينه  .24

عبارت شأن
در 1گزينه  .24

براي كشف
عقل و خرد،

در 1گزينه  .24
ص 11درس 

در 3گزينه  .24
از نظر ماتريا

64صفحه  9
در 1گزينه  .24

در جهان مج
در 4گزينه  .25

قاعده دوم بي
در 1گزينه  .25

شكاكيت مط
با شك مطلق

در). تناقض(
در 1گزينه  .25

فالسفه مسل
در آيات و ر

  
  

erv.ir
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تقـدم  . (ت  
ختار درك   

 به معلولي 
قاعده ي بر 

ي كـه  شـيائ 

وم ماهيـت      

ـود بدهـد    
د بخشـيده      

  

ان ارائـه،   

تـر   افتـه يد   

ationgroup

تزاع كـرده اسـت
 را در ايـن سـاخ

رسد نوبت  نمي
ي اتصالي مبتني

موجودات و اش(
  12و  11فحه 

ـود عـين مفهـو

 به خـودش وجـ
ـز ديگـر وجـود

ها در زمـا هير

تـر، رشـد تنـوع 

13(  

عيت گرفته و انت
 اشياي خارجي

ش روي ماست
ك قياس استثنايي

. ( بالغير هستند
صف 2درس ) ي

مفهـوم وجـو. ود

ر شيء خودش
 چيزي بـه چيـ

نظر يبرخي هر

  .دارد ييسزا

بازتر و مت طيمح

10/5/99 پنجمت 

فلسفي را از واقع
هستند و عقل،

ي كه اكنون پيش
ن استدالل يك

الوجود ها واجب
موجودات ذهني (

شو ت موجود مي

اگر. دهد جود مي
پذيريم كه ه مي

ساختار ظاه راي

  .است ژهيو

بس ريتأثي رشد

تعامل با م يقرار
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جامع نوبت(ساني 

ل اين مفاهيم ف
تار ذهن انسان ه

الً نوبت به معلولي
اين. رود هايت نمي

الوجوده ي ممكن
. بالغير نيستند

هيتي، آن ماهيت

ش به خودش وج
پس در نتيجه. ت

يرشد نكردند؛ ز

  .باشد ير
و يها آموزش ند

  .س است
ر راتييتغ ير رو

و برق شتريب يه

شناسي ن

وازدهم؛ علوم انس

 داشتند كه عقل
ن مفاهيم ساخت

  54صفحه  

عقب برود، اصالً
نها ها تا بي  علت

برخي. ذات است
الوجود ها واجب

 با تصور هر ماه

يا چيزي خودش
ين تناقض است

اندازه ر كير به 

داورشياز پ يور
ازمنياست و ن ري

مربوط به جنس ت
است كه بر يط

آگاه ليبه دل ت،

 روان

سنجش دو

بن سينا عقيده
ت معتقد بود اين

7رس د) قعيت

نهايت به ع  تا بي
سلسله. ده است

  41فحه 

الوجود بالذ مكن
الوجوده ي ممكن

وم ماهيت باشد

بخشد ي جود مي
باشد و اي ش مي

 

 دو سطح مذكور
  .ت

و دو قي ثبت دق
يگ وقت اريبس :ر

راتييوقوع تغ ي
طيعوامل مح نير

واناتيسبت به ح

    
 

 .رست است
مانند ارسطو و ا

اما كانت) مفاهيم
دم مفهوم بر واق

 .رست است
ها بخواهد علت

ي ماست رسيد
صف 6درس . ست

 .رست است
  38فحه 

 .رست است
  16فحه 

 .رست است
  20فحه 

 .رست است
جود بالغيري مم

برخي.) ت دارند
 .رست است

وجود عين مفهو
  4صفحه  1س 

 .رست است
 چيز ديگري وج
دم شيء بر خود

  19صفحه  3 

 .رست است
در د يعلم يها 

نيست يتجرب ي
 .رست است

همراه با  ديبا: ه
ه بدون ساختار

 .رست است
يجنس رسش 
تر از مهم يكي ي

 .رست است
در انسان نس اني

www.sanjeshse

د 2گزينه  .25
ليسوفاني مف

واقعيت بر م
تقد. (كند مي

در 3گزينه  .25
اگر سلسله ع
كه پيش رو
رفع تالي اس

در 1گزينه  .25
صف 5درس 

در 2گزينه  .25
صف 3درس 

در 1گزينه .25
صف 3درس 

د 3گزينه  .25
الو هر واجب

اكنون واقعيت
در 4گزينه  .25

اگر مفهوم و
درس. نيست

در 1گزينه  .26
يا چيزي به
مستلزم تقد

درس. است
  
  

در 4گزينه  .26
هيهمه نظر 

يقابل بررس
در 2گزينه  .26

مشاهده -  
مصاحبه -  

در 2گزينه  .26
منظور از -  
يريادگي -  

در 3گزينه  .26
هيجارشد   

  .است
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  .د

 حافظـه  

يت داشته 

را تجربه  ي

ationgroup

اعتماد كرد توان

بـا  صـورت  يـن 

  :شود

  . است

 براي فهم موقعي

  .شود ي

ينديناخوشا يف

  .ت

13(  

 

ت يه كودكان نم

  .است معنايي

اي در. سپاريم مي

ش يم ميتقس» ده

وب تعريف شده

  .ناسايي كند

ا مالك روشني

ينم يعمل يو م

حالت عاطف م،يش

است يجمع و ي

10/5/99 پنجمت 

 .بندي كنيم قه

به حافظه ليدل ن

مع ظاهري و ظ

م خاطر به كوتاه

بد تعريف شد« 

ست و از نوع خو

د خود آن را شن

شود تا باعث مي

  .است يشخص

ميگاه تصم چيه

نباش يريگ ميصم

يفرد يها  هدف
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جامع نوبت(ساني 

  .مل ببينيم
ر يك مقوله طبق

نيبه هم. دارد د

لحا به مفهوم 

ك زمان مدت در

و»  تعريف شده

  ف
 مسئله علمي اس

شته باشند و فر

  .هاست حل

كار ب اين. ي كرد

ش اتي و تجرب

ه يول رد،يبگ مي

قادر به تص يول 

به يابيهت دست

وازدهم؛ علوم انس

 را به صورت كا
آنها در شباهت

  . است

وجود يشتريب ي

دو هاي تفاوت

د آنها از ستفاده

خوب« دو گروه

  ر دسترس

به هدف يابيست
يك كند؟ ير م

 نقش راهنما داش

ي و اصالح راه ح

ب شده را ارزيابي

  .باشد مي

ها و نگرش يد

ي قصد دارد تصم

ميريبگ ميتصم 

جه يمحركه قو

سنجش دو

يم اشياي ناقص
ششيا را براساس 

آن زمينهتأثير 

ي، امكان خطازء

ت كردن جسته

ا ميزان براساس

ها به د مسئله ر،
  هيل

در يراهبردها
 
عدم دس اي ياب
رييارتفاع تغ ش

  :ت

ر است ديگران

بازبينيمسئله، 

 راه حل انتخاب

م ل حل مسئله

توانمندتابع  ير
 

فرد ، اجتنابي

ديكه حتماً با م
  .ارد

، موتور م جامعه

    
 

 .رست است
، ما تمايل داريمب

ًال تمايل داريم اش
ك شكل تحت ت
 .رست است

جزء به جز ين
 .رست است

برج بخشي، مايز
 .رست است

بر را اطالعات از 
  .داريم كار

 .رست است
ريز يها  شاخص

اول تيموقع يي
ر ايت اقدامات 

 هدف قيدق ف
ايدست ني تضم

شيهوا با افزا ي
 .رست است

هاي نادرست ينه
 

، بهترص مسئله
 

 و مهم در حل م

، بايدي راه حل

 .رست است
مراحلمسئله از 

 .رست است
ريگ ميتصم كي 

.درست است
يريگ ميتصم 

 .رست است
ميباش يتي موقع

نام دا تعارضه 
 .رست است

هر فرد و يها

www.sanjeshse

در 1گزينه  .26
تقاربدر -  
ما معموال -  
ادراك يك -  

در 3گزينه  .26
در رمزگردا  

در 4گزينه  .26
تم از منظور  

در 3گزينه  .26
ما بسياري  

سروك كاري
در 1گزينه  .26

با توجه به  
يشناسا )1  
فهرست) 2  
فيتعر) 3  
امكان) 4  
يچگال ايآ  

در 2گزينه  .27
گزيبررسي   
 : 1گزينه   
تشخيصدر   
 : 3گزينه   
قدم نهايي  
  :4گزينه   
ارزيابيدر   

  .باشيم
در 4گزينه  .27

تشخيص م  
در 2گزينه  .27

يدشوار -  
د 3گزينه  .27

سبكدر  -  
در 2گزينه  .27

در يوقت -  
، كهميكن يم

در 2گزينه .27
نظام باوره  
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 طيـر محـ  
 يو تالشـ  

همچـون   ي

 ايـ  ي قبـول 

مقابله  يرا

  

ationgroup

بـ يو كنترل مين
ديـ آ يجـود نمـ   

يگـذر و عـوامل  

و نير كار سنگ

و بر رديگ يم ظر

13(  

كه ناتوا ميكن ي
مل در ما بـه وج

زودگ موانع ري تأث

فشار زان،يعز از 

نظ مسئله در كي

10/5/99 پنجمت 

يم باور يعني ؛مي
عم زهيانگ جه،ينت

فرد تحت جه،ي
  .آورد

يكيمرگ  ،ير
  .است ي

كيمشكل را  ايس 
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جامع نوبت(ساني 

يتوان يواقعاً نم ه
در ن م؛يده جام

.  

يشود؛ در نت يم 
آ يهمراه م به را

  .ست

ماريمانند ب يرد
يدر زندگ رييتغ 

رد منبع استرس

وازدهم؛ علوم انس

نكهياست نه ا ي
انجي كار ميتوان ي
.خواهيم شد ده

يتلق تيموفق ي
ر تيبه موفق دي

فشار رواني اس ي

موار. است يدگ
جاديرند و آن ا

فر مقابله، وهيش 
 .د

سنجش دو

يريادگي ليبه دل
ينم طيادن شرا

گي آموخته شد

يبه هدف، نوع 
ي، امخاب هدف

 
عالئم شناختي

در زند ريين با تغ
مشترك دار يژگ

نيدر ا :مسئله
كند يم استفاده 

    
 

 .رست است
ما ب يها ي ناتوان

د رييتغ يو برا 
درماندگو دچار 

 .رست است
يابيدست ري مس
انتخ. رديگ ير نم

.درست است
عركز مربوط به 
 .رست است

شدن رو روبه ،ي
ژيو كي كنكور، 

 .رست است
ز مهارت حل م
رت حل مسئله

www.sanjeshse

در 1گزينه  .27
از ياريبس  

ميخود ندار
و .ميكن ينم

در 1گزينه  .27
حركت در  

قرا يخستگ
د 4گزينه  .27

نداشتن تمر  
در 3گزينه  .27

يفشار روان  
شكست در

در 4گزينه  .28
استفاده از  

با آن از مهار
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