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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدتابستانة ـ  دوازدهمسنجش 

)18/5/1398(  
 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل  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 بگذاريد ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  2ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

» تجلـي « 
باز » داشتن

 ت، نه هـم 

سـت اسـت   

  .»شگفت

  ينه

جاست كه 

را » آور ـول 

ود او آن را   
نوشتة » ام 

 بـه بـاقي   ه 
اين جا بـه  
سـتعاره از  

دست «. ت
؛ )گـاه  گُرده

ationgroup

. هـر دو حـذف  
به پذيرش واد« 

است» زره«] ِعرّب

درس) ~كردن 

، تازه، طُرفه، ش

ي درست در گزي
  گذار
  يشتن
  داخت

  مگذار ـ
اينج. افتد تماً مي
  ! » كردن

هـ«وع كنيـد و   

كـه خـوه ايـن   
من زنده«دانيد 

مشـبه(سـتعاره  
كه البته اـ   لب

م اهـ » شـكر « 

است تشبيه »عمر
گ/ كنار(» پهلو« 

1398(  

؛ پس»جند«ه 
و مترادفش،» ن

و معر[اً مترادف 

ك /فراهم آوردن 

بديع«جا يعني 

هاي اماليي مونه
فرو
خوي
بيند
ـ فراغ

رسد، حت سي مي
تلف«به معني » 

رجـو 159ـفحة   

ست، نـه ربارة او
ماند اين كه بد ي

خود ا) 4در » ل
يك ويژگي ل از 

وـ   ]خود نيست

سراپردة ع«. آيد
راست د ايهام 

18/5/8 دومستانة 

اند، نه»جندي« 
باوراندن«با . مود

مشخصاً است، ام

(= آوردند هم 

  )نامه واژه! (د

ج هم اين» غريب

 

  

نم

، وقتي به فارس»
»ضياع«ست يا 

بـه صـف[؛ هايل 

دچون كتاب . د
فقط مي. را) 3ز 

لعل«[» لب«از  
هم استعاره» هد

خ عينير معني 

آ ب به دست مي
مهم.) بگيريد ره
  .ت

(

2 


تابس(لوم انساني 

ترجمة) 4در » 
معني نم» گرانه

وشش جنگي اس

هم كه گرد) 4ر 

تباه بيفتد بيفتد

غ«. درست است

 ست اماليي آن
  صطناع
  -گزار

  خواست
  سودگي

ـاء« مختوم به 
اس» ن روز كسي

)ن همزة پاياني

را كنار بگذاريد 
، هم با)خانلري(

»ياقوت«. »شوق
شه«].  آن است

ه است، چون در

ورت سؤال جواب
استعاريكي را ( 

نيستهام تناسب 

1(و نگارش ) 

دهم؛ ادبيات و عل

سپاهي«و ) 1ر 
روشنگ«ن آن را 

هم البته پو» رع

در. »متحير«قط 

ن كه بايد به اشت

د» اريزگ حق» 

صورت درس
اص

بازخ
آس
تهاي واژة عربي

ساختن«ه معني 

بدون( شباح؛ اتكا

)]3و ) 1ن بار، 
(» زهرا كيا«سر 

 126(  

معش«ه است از 
مشبه محذوف 

ل كنيد استعاره
  .ق

رست از صوك د
تشخيص» سي

د، بنا بر اين ايه

)1(فارسي   

سنجش دوازد

در» لشكري«ت؛ 
قيد كه بتوان/فت

در«. نار گذاشت

فقط) 2در .  است

م آميختيم تا آن

.فهوم بيت است

  ⇐ ست
  طناء

  گذار]حق[ـ  
  ست

  گي ه
از انته» زة ساكن

به» اصطناع«ثالً 

اش: الخطي و رسم

اين[دو گزينه » ر
، همس» خانلري

و 92، 82حات 

استعاره) ي ديوار
»لب«يهي كه 

و باالخره قبول! [
 دلپذير معشوق

با درك. ندارد» ح
دت به پهلوي كس

كند  بيت كار مي

    
 

 .رست است

م است، نه صفت
سم است، نه صف

را كن) 4و  )2و  
  )نامه واژه. (»

 .رست است

درست« مراد« 
  )نامه واژه. (ن

 .رست است

در هم» مقّرّ« با 
 .رست است

متناسب مف) ير
 .رست است

امالي نادرس
اصطن

ضياء ـ فراقت
بازخاس
آسوده

همز«كنيم كه  ي
هم نيست كه مث

 .رست است

 درست اماليي و

 .رست است

بوسعيد ابوالخير
پرويز ناتل«با . 
صفح. (است» باد

 .رست است

معني نقش روي
، برآمده از تشبي
!ست بيان نشود

سخنان] ، يا»ب
 .رست است

تلميح« كه بيت 
خيمه زدن سعاد
دو معني ان در

www.sanjeshse

  
  
  
 
در 3گزينه  

اسم» جند«
اس) 2هم در 

)1ن اتو مي
»گبر«معني 

در 3گزينه  
فقط) 1در 
آمدن ~نه 

در 1گزينه  
را» مقري«
در 3گزينه  

تقد(» قضا«
در 2گزينه  

  گزينه
1(  
2(  
3(  
4(  

يادآوري مي
ديگر اين مه

در 4ينه گز 
هاي صورت
  ].ببينيد

در 4گزينه  
اب«باز هم با 

باشد نوشته
معصومه آب«

در 1گزينه  .
به م(» نگار«

است) مانده
عللي بهتر اس

سرخي لب«[
در 2گزينه  

روشن است
خ«و » موت

اين كه هر د
  
  

erv.ir
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 ايهامنست 
ديدم كـه  «
اسـت از   ز 

  ناسب

گيزي 
  ]ي

  

  

  

نيم كه در 

  تعداد

9  

  
كننـد    مي

ـة مركـب     

ationgroup

توان كرد مي ر مي
«: ي ياد بگيريد

مجـا) 4اع اول  
  . برقرار نمود 

ايهام تن  

انگ[شور  ت
تلخي

-

-

-

كن م يادآوري مي

  ي
  [   ودخ+ [... ِ
  [   نيا+ [... ِ

 [   شاعري[... ِ
] ري  ِ ...] +
  ندي

  او ] 
 

ايجاد» ني نقش

سـاز يـك جملـ  

1398(  

خيلي هنر» فتن
از سعدي[ نگيرد 

در مصـر» دم«   
تضادهم » دي

پارادوكس 

زهر از حالوت

-  

-  

-  

باز هم. [شود مي

اضافي
 [ هاانديشه[... ِ

 [ جنگ+ [... ِ
 [ + خود+ [... ِ

 [ سردار+ [... ِ
دانشمن
ِ ...] +
 

يكسان« شمندي

وابسـتهي هـر   

  :ب

18/5/8 دومستانة 

گرفـ]نـ[در«هم 
كعبه را بگيرد يا

دسـت كـم: ت  
شاد» «غم«ن ميا

جناس 
 همسان

-    
  -ن 

 ـ مدار
  مدار

   

باز م» تشبيه«و 

  تعداد

 6  

  
دانشو  سرداري، 

زاند؛ پس بـه ازا

رين جملة مركب
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تابس(لوم انساني 

ه) 4در . نيست 
ش آه تا دامن كع
 در مقـام اثبـات

برداشت و م اره

  تشخيص

  تلخيِ عشق
شكرخند حالوت

د چشيدن شاهين
  از گنجشك

-  

ه زندان داشتنِ
  جان

و» پارادوكس«ا 

  ت پسين

  زرين] ـي
  بزرگ] ـي[...
  نامدار ] ـي...

،شاعري، نيايانِ 
     

ساز سه وابسته» 

  : جملة مركب
  ».دم
  

تر كوچك=  نتها

دهم؛ ادبيات و عل

»آميزي حس« 
ـكشيدن آتش]نـ

اما]. »كند ر نمي
استعاشود جاي  

  استعاره

ش  -

لگد  -

 » ج
«  

φ  

به  -

اين سؤال اول با
  !]تلف نكنيد 

وصفي با صفت

 [ ـ+ [...لنگ [... ِ
 [ + [دورودراز . ِ

+ [دالور ] ـي..

  
مي» و«و » ،«، ]
.گردانند مي» ار

»بينم«بعد از  

ترين بزرگ=  ت
ين كه خود كرد

:تر ركب كوچك
  .كردم

 مصراع دوم تا ان

سنجش دوازد

)3در . »جناس«
[زبانه  -2ردن؛ 

 در هيزم تر اثر
را مي» شخيص

  تشبيه

-  

-  

ج«به » زلف«
»ج«]آن[

به » خال«
  ]»ج«ء [».«

-  

فهميد كه گره ا
»آرايي واج«ي 

  تعداد

1  
]
..] +
.] +

  
»خود«بعد از [ 
مزا« اليه مضاف 

كهو  اگرچه، »ت

ز بيت باقي است
م در بد من مبي

جملة مر=  بيت
مبين كه خود ك

اولمانده، از  قي
  .ردم

    
 

 .رست است

«هست، نه » ار
ـكر]نـ[اثر  -1: 
گيرد و آتشم مي
تش«هم كه ) 2ر 

 .رست است

 آميزي حس

  شكرخند

لگد 
  چشيدن

-  

»

-  

شود ف  خالي مي
بي وقتتان را براي

 .رست است

  صفت پيشين

  گاهر

  
»يا«ن است كه 

واژة برشمرده را
 .رست است

گفت«بعد از  ]ه
  :شت

چه پس از آن از
اگرچه بد كردم«

تا انتهاي ب گرچه
ردم در بد من م
همين بخش باق

خود كر كهبين 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
تكرا«) 1در 

باشد داشته
نمي نفسم در

در. »سخن«
در 2گزينه  .

ح  بيت

  )الف

  )ب

  )ج

  )د

هاي از خانه
بيسؤال تركي

در 3گزينه  .1
وصفي با ص

هر

نكته در اين
و و هر چهار

در 1گزينه  .1
كه[) در الف

خواهيم داش
آنچو  گفت ـ

 ]كه[گفت 
اگباز بعد از 

بد كر اگرچه
و باز درون ه
در بد من مب

erv.ir
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ز آن بيرون 

هـر يـك    ـ
ملة مركـب  

دوم صـرع   

مهمتر اين 
نقـل  ز آن    

شـن اسـت    
رينة لفظي 
ر بيندازيد، 

» دممن نبو
ت و نيازي 
ستم، عهـد  

و  متضـاد ر  

» ز من تشا
125 ،126 

» صـله «ي 

. »بـرد   مي

ationgroup

درون آن را ازءه

ـ  ]اي جملـه  ن  
جم ساز  وابسته

ت؛ پس كـل مص

ين سؤال البته م
علـي كـه بعـد ا

مفهومـاً روش) 3
را به قر همت به

را دور لة مزاحم

كه هنوز م«: ين
گير است ست عالم

تا عهد تو دربس«

ظـاهر بـه » خـار 

تعز« به تصريح 
5صـفحات  . (ت

تقاضـا معشـوق 

 حقيقت نصيب

1398(  

شبه جملهاي، مله

درنـگ ميـا[=  
پيوندزند، و بعد 

ساز است د وابسته

در اي. باشد قيد 
طور كلي، هر فع

در . بينيم مي دا
 [ بتا بتوان قيد

شبه جملكه اگر 

 

بنا بر اي. مترادف
 پرتو لطف دوس
«ز اين است كه 

گل و خ«):  الف

،)2اما در  .ست
، خبري نيستني

مـ   مـدوح مز از  
 114(  

 فهم خويش از

18/5/8 دومستانة 

 ساختار هر جم

»،«بـه كمـك   
ساز مي ل مركب

يك پيوند] كه= 

تواند نميش از 
، و به طشنيدنو 

  .     آمد

سه متمم جدي 
[!خواهد  ي نمي
ك ـ  بوديم  گفته

 )108 صفحة 

هاي مكرر يا م ژه
 از اين است كه

هم سخن از) 4 

ما نكتة مهم در

ست خداسها به د
افكن ذلت بهو  ش

به بياني طنـز عر
صفحة. (خورد ي

ر كس به اندازة

4 


تابس(لوم انساني 

ي درك درست

بـ  دو فعل اول 
ك جملة مستقل

[=» كـ«رع دوم 

پيش ء غير صرفي
و ]فرمودن[= ن 

ه همين هدف آ

براي ف اضافة جدا
بلندنظريتن كه 

فته باشد، باالتر
  .  ذوف است

،1نگارش . (اند 

واژ ه فقط كليد
سخن) 2در . ت

در. گويد دير مي

ام. اند مفهوم هم
   .  

ه گشتن و افزون
كاهشصه، يعني 

شاع) 1در . ست
شده حسرت مي

هر«: م اين است
  .  دارند

دهم؛ ادبيات و عل

 است و بايد براي

؛ پسساز وابسته
با هميك، بلكه د

  دهم] 

در مصر. ز ندارد

   گيرد

جزءاست، پس  
گفتنمصدرهاي 

به) 4است؛  فعل

سه حرف) 2در 
فروخت. بخشند ي

زودي يادتان نرف
، محذشناسهني 

هاي تقابلي شانه

بسازند، نه قرابت
است ورت سؤال

يم به حكم تقد

عمالً ه) و د)  ج
متحد زاللند و 

ها و شدن ة كمم
 و از آن سوي قص

ي اصالً كافي نيس
ش  و فرصت فوت

ين گزينه مفهوم
امكان تحول ـ 

سنجش دوازد

ه جملة مزاحم

فقط يك وود و 
 مستقل نيستند

به تو[= ت ـ  ،م
  ردي

سا وابسته چون 

پشت از خداي 

اسناديفعل » د
هاي مشتق از م

مفعول فاز فعل  

د. سنادي نيست
به كسي مي ري

به همين زـ ) 4
يعن قرينة لفظي،

از نش» ولي«) 2 

قتوانند  هايت مي
صودر  صرع اول

از تسلي) 3. يست

ست، اگر نه كه
دو برآمده از آب

هم. رسانند ا مي
ست، بخشي ت

الزم هست، ولي 
ها بر عمر رفته

 مصرع اول همي
با هر ظرفيتيـ 

    
 

يك شبه» !زنهار

شو ديده مي فعل
زندة يك جملة

سفند و شتر دارم
ز مايه پر گر تا] 

ع اول كه هيچ؛
  :مركب است

كه ]است[قبل 
 .رست است

بود«) 2 كه در 
ه انيد بعد از فعل

جملة بعد رود، 
 .رست است

اس» شد«) 1دوم 
نظر سر بلند ازرا 

4اما در  .ض كرد
به ق نهادشود كه 

 .رست است

، و در»اگرچه« 
 .رست است

هستند كه در نه
دف ساختاري مص
جت پيش او نيس

  . »تم
 .رست است

بخش اس ي نجات
ا در باطن، هر د

 .رست است

يك مفهوم را) 4
عزتو  افزايش از 

 .رست است

واژه كليدفتيم 
ه  در ديگر گزينه
 .رست است

هاي ديگر و ينه
ـ همه) 3ع دوم 

www.sanjeshse

«،كه زنهار[
  !]انداخت
سه ف) در ب

جداگانه ساز
  :ديگر را

آنچه ز گوس
]به تو دهم[

مصرع) در ج
يك جملة م

مق] او[= آن 
در 2گزينه  .1

روشن است
است كه بدا

به كار قول
در 4گزينه  .1

در مصر ع د
كه چيزي ر

محذوف فرض
شو معلوم مي

در 3گزينه  .1
)4و ) 1در 

در 1گزينه  .1
هس ساختارها

متراد) 1در 
به عرض حا
همه بشكست

در 3گزينه  .1
تا حدي )الف

متكثرند، اما
در 2گزينه  .1

4و ) 3و ) 1
فقط سخن

  )128و 
در 1گزينه  .2

باالتر هم گف
اما. كند مي

در 3گزينه  .2
در تمام گزي
اما در مصرع

  

erv.ir
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بـه   اشـتن  

يـا  » ماست

كبـر و  ش 

رد (ت داد  
مـن  (و  ـ  ت 

رد (نفـت   
رد (شـود   ي  

رش شـود  

شـاهدوا   ـ 
 أضواءها ــ 

) 2 گزينـه  

 رد( قـديم   
ي پوسـتي   

ationgroup

فايـده ندو  ردن 

ز ماست كه بر م

فقط نكوهش) 2ر 
  . كند اره مي

نجـات ←أنقَـذَ  
اضافي اسـت) يا

←) معرفـه ( ط 

صـادر مـي ←
  .ه نشده است

تا شما ←) ل

)2رد گزينه (س 
ـ) 4و  2هاي  نه

رد(ها  دندان ←
  ) ها

از زمـان ←   
هـاي بيمـاري  ←

1398(  

نكـر دودن، اما 

از«گويند  ود مي
  )106صفحة 

اما در. صي نيست
هم اشا» انگاري

أ ـ  )3 رد گزينـه 
دري( 1در گزينه 

الـنّفط ـ  )3و  1
 )ضارع مجهول

ترجمه) قسماً( 2

وفعل مجه(صي 

 أعماق اقيانوس
رد گزين(، )راري

←أسنان  ـ  )3 

ه رد ساير گزينه

ن قـديم الزّمـان
←راض الجلدية 

18/5/8 دومستانة 

سوختن«با » )دن

گر، به  بيان خو
ص. (كند مي» ن

از آن خالصي كه 
ا خودبزرگ«خيم 

ر(دلفينـي كـه   
د ـ  )ها ير گزينه

هـاي   رد گزينه
فعل مض( يصدر ـ
2در گزينه  ـ )3

ليحص ـ  )4 و 1 

به ← لمحيط
ماضي استمر= ع 

رد گزينه(شك 
ر(اين داروها ← 

من ــ  )1  گزينه
األمر ـ  )1زينه 

)1(
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تابس(لوم انساني 

ز خويش پراكند

سه تاي ديگ! دني
درست ديدن«به 

است باليي »ت
به عاقبت وخ ـ 

85(  

د ← فين الّذي
رد سا(برد  ←

ر(شود  خراج مي
ـ  )3 و 1هاي  ه

3رد گزينه (تي 

هاي رد گزينه( 

إلي أعماق ا ـ) 
مضارع+ ماضي 

پزش ←) معرفه
←هذه األدوية ـ

رد(انسان  ←
رد گز(كرد  ه مي

(، زبان قرآن 

دهم؛ ادبيات و عل

رايحه از(وييدن 

ها توجه كن واژه 
سفارش ب) 2اما 

حسادت«ين كه 
در بيت دومـ ) 

5و  83صفحات 

الدلف ـ )3و  1ي 
 أخَذَـ ) 1زينه 
  .ست

ستخشود يا ا  مي
رد گزينه( زمين 

كشورهاي صنعت 

د يا تأليف شود

)3 و 2هاي  زينه
(شد  رستاده مي

م( الطّبيب ـ  )3 و
ـ) 2 و 1هاي  نه

 اإلنسان ـ  )ها ه
استفاده ←) ف

 عربي،

سنجش دوازد

و بو دود كردن و

ما فقط به كليد
.»هلوي خويش

بر اي) 4. يد دارد
)1 در حالي كه 

ص. (»وزي خوران

هاي رد گزينه( ـ 
رد گز(سپس  ←

 ترجمه نشده اس

بيرون آورده ←
از عمق ← ض

← الصناعية  

نگاشته شود ←

رد گز(ن رفتند 
فر ←تنبعثُ  ـ

  )3 و 2هاي 

و 2هاي   گزينه
رد گزين(كوچكم 

رد ساير گزينه( 
 )عطف به يعرف

    
 

 .رست است

سوختن و« اگر 
  .دارد تقابل» 

 .رست است

خواهد شم دا مي
رد گاو نادان ز په

 .رست است

تأكي ت بردباري
شود، ديده مي ي

 .رست است

رو«... »عند ربهم

 .رست است

فيلم جالبي ←
←ثم  ـ  )4 و 1

در همين گزينه
 .رست است

← )عل مجهول

من باطن األرض 
البلدان ـ) 3 و 1

 .رست است

←) عل مجهول 
  ) ها زينه

 .رست است

غواصان ← صون
ـ  )3رد گزينه ( 

ه رد گزينه(شان 
 .رست است

رد(تجويز كرد  
←يرة دختر كو 

 .رست است

شناخت مي ←
يستفيد ـ) 4 و 3

  ) 3و  1اي 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
به هر حال،
»حال كسي

در 2گزينه  .2
طراح از خد

خور«همان 
در 1گزينه  .2

ضرورتبر ) 3
خودپسندي

در 4گزينه  .2
بل احياء ع«
  

 
در 2گزينه  .2

← فلماً رائعاً

1هاي  گزينه
نيز د) الغرق

در 4گزينه  .2
فع( يستخرَج

ـ  )2گزينه 
1 هاي گزينه

در 3گزينه  .2
فع(أن يؤلَّف 

رد ساير گز(
در 1گزينه  .2

ذهب الغواص
ديدند ←
نورهايش ←

در 4گزينه  .3
فحص ←

بنتي الصغيـ 
در 2گزينه  .3

كانَ يعرف ←

3هاي  گزينه
ها رد گزينه(
  
  

erv.ir
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در سـاحل    

 ← سـتان 

شـاورز بـه   
هـاي    بـاغ   

ا گـاو و    امـ
نوشـيده   ه  

 و از پشـم    

 - 3. هسـتند   
  .دهد

دن كـره و  
نـار داخـل   

ه از پوست 

اي تـأمين    
شـاورز بـر    

 علـي وزن   

ationgroup

بنـدر، جـايي د -
  .ت

  .خاند

بيمارســ  ) 3و  

كش. كنـد  ي مـي    
اطـراف روسـتا 

ا. گيرد ه كار مي
كنـيم و تـاز ـي   

هـاي مختلـف ف

دن نيازهـايش هس
د يگري انجام نمي

براي بيرون آورد
دي از سيب و انـ

و نقل و استفاده

حيوانات جـز بـرا
زنـدگي كش -4. 

مصـدره و ـ  ب 

1398(  

-3. ـتي برونـد  
كننده نفت است

چر اد درجه مي

1هـاي    گزينـه 

ر روسـتا زنـدگي
كارد و در را مي

ي حمل و نقل به
نهـا اسـتفاده مـ

ت كفش و كيف

  .د
ت انسان و بـرآورد

كند و كار دي  مي

  .ش است
شير جز ب -2. د
درختان زياد -4

يگري در حمل و

ه كار گرفتن حي
. شـير هسـتند   

معـرب ـ  مجهـول 

18/5/8 دومستانة 

هاي بهداشـ ويس
كشورهاي صادرك

فتاا دويست و ه
  .ت دهد

 

  رد( ض جلـدي

كشـاورز در. ست
 و لوبيا و غيره ر

ب و االغ را براي
ونه كه از شير آن

  .آيد ي
ت آنها در ساخت

گيرند ده قرار مي
يوانات در خدمت
ستا كشاورز كشت

روستا مايه آرامش
شوند ا كشت مي

4.  اعصاب است

هاي دي  استفاده

به -2. ت بدهيم
هـاي  از فراورده

م ـ  )ثـة أحـرف  

6 


تابس(لوم انساني 

افران به سرومس
ترين ك  از بزرگ

ت دهد سرش را
حركت ← كحرِّ

 .اوست)  ثروت

مـرض ←سـتي   
  .ضافي است

 از سر و صدا اس
و ذرت و عدس

  .د
مثل اسب) يوانات

گو كنيم همان ي
نير به دست مي

استفاده از پوست

مور مورد استفاد
بسياري از حي - 2

در روست - 4. ست

 كه زندگي در ر
ند كه در روستا
ستا، آرام بخش

غذا نيست بلكه

اي زيادي اهميت
كره و پنير -3 

ثالث(رف زائـدة  

دهم؛ ادبيات و عل

تگاه ايستاد تا م
ايران -4. شوند

 بدنش را حركت
أن تُح ـد درجه 

مال و(طالي او 

بيمـاري پوس ـ 
ا )المدينة(كلمه 

و فضايش خالي
م و جو و برنج و
ردآلو وجود دارد

حيو(خي از آنها 
 آنها استفاده مي
ن و ماست و پن
ري دارند مانند ا

 در بسياري از ام
2. چ سودي ندارند

ت و شيرشان نيس

واضح است »اء
هايي هستن  دانه

زندگي در رو -3

 منظور تأمين غ

ها ي بخاطر فايده
)ي انسان است

 ثالثي و لها أحر
  »دة

سنجش دوازد

اتوبوس در ايست 
ش نارش ديده مي

آنكه جغد بي ←
دويست و هفتاد

 انسان بهتر از ط

)4 رد گزينه(لـ 
ك 3و در گزينه ـ 

هوايش پاك و. 
ها مانند گند انه

انجير و انار و زر 
كند پس بر  مي

رند و از گوشت
، كره و روغن)شير
هاي مهم ديگر ه

  

به انسان خدمت
خي حيوانات هيچ

ي استفاده از گوشت

خلو من الضوضا
جير و زردآلو از

3. شود اده نمي

حيوانات تنها به

يد به دامپروري
راي تأمين غذاي

  .وار است

مزيد ـ للغائبة ـ  
الزّبد«ائب فاعله 

    
 

 .رست است

-2ها  ست گزينه
ها در كن  كشتي

 .رست است

← 3 يح گزينه
د ← ين درجة

 .رست است

ادب ← 4ت 
 .رست است

كانت ل/  كانَ لـ 
ـ) 1 رد گزينه( 

  :ك مطلب
روستا آرام است

پردازد پس دا ي
سيب و انگور و
دامپروري توجه
يد گوناگوني دار

ش(مچنين از آن 
ن حيوانات فايده
.ت پارچه و قالي
 .رست است

حيوانات براي خ
برخ - 1 ←ها  ه

مپروري جز براي
 .رست است

جوها يخ«عبارت 
انج -1 ←ها  نه

ست و پنير استفا
  .د دارند

 .رست است

كارگيري ح ن به
  .ز وجود دارد

با -1 ←ها  نه
فقط بر(ن نيست 

 دامپروري استو
 .رست است

فعل مضارع ←
عل مجهول و نا

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
ترجمه درس
درياست كه

در 3گزينه  .3
ترجمه صحي
مئتَين و سبعي

در 4گزينه  .3
ترجمه عبار

رد 2گزينه  .3
← داشت

المستشفي
دركترجمه 

زندگي در ر
كشاورزي مي
ميوه مانند س
كشاورز به د
گوسفند فوا

هم. شود مي
برخي از اين
آنها در بافت

در 2گزينه  .3
طبق متن ح
ترجمه گزينه
اهميت به دام

در 3گزينه  .3
توجه به ع با

ترجمه گزين
روغن و ماس
روستا وجود

در 2گزينه  .3
براساس متن
حيوانات نيز
ترجمه گزين
غذاي انسان
كشاورزي و

در 2گزينه  .3
← تُستَخرَج

عف/ استفعال 

erv.ir
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@sanjesheduc

ـداردهنده   
  .    س

  نفت مـواد 
ي حركـت      

ك هواپيما 
 -4. شود ي

در ايـالم   -
  .ند

نگ بنفش 

ـر از عقـل       
شـود تـا    ي   

ـك پـنجم    
دشگران را 

ationgroup

تابلوهـاي هشـ -
ر تاريخي ننويس

از -2. كني ي م
د در هـر جهتـي

 مكان افتادن يك
ها منتقل مي شگاه

-3. تـري دارد  م
وجود دارنشدار 

ر -3. خاك بودم
  .ش كرده است

   ب فاعل
گان چيـزي برتـ

كـار گرفتـه مـي

مسـلمانان يـ -2
ستي ايراني گرد

1398(  

  ه

  ) با كسره
-2. كنـد  ل مـي     

چيزي روي آثار 

 ثروت را حفظ
سـر جغـد -4. د 

ها ما را به لفين
بندرها به پااليش

ها خطر كم ق لوله
هاي هش ن ايستگاه

  لـ ←
ويد كاش من خ
ويش را فراموش

نائب ← آالت -
نـد بـراي بنـدگ
كاهش فشار به ك

2. كننـد  ت مي
صنايع د -4. ن

18/5/8 دومستانة 

  مرفوع دأ و

مضاف إليه ← 

رف إليه و مجرو
ذ سـازي منتقـل

-4. سه را بست

   )وب با فتحه
كه تو حالي  در

گويـد سـت مـي  

  
دل -2. اخته شد

ها يا بن هها از چا 

ل نفت از طريق
خابراتي به عنوان

← 4گزينه  در 
گو و كافر مي -2

ه و آفرينش خو

4 ـ صفت ←
خداون -2. ستند
هايي براي ك تگاه

آموزان استراحت ش
ستكارت وارد كن
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تابس(لوم انساني 

مبتد/ معرب ـ ر 

فاعل -4معرب 

مضاف(حافلةٍ  ←
ه كارگـاه كاغـذ
در اتوبوس مدرس

مفعول و منصو( 
كند را حفظ مي

و انسان قوي راس

  عل 
.باشند جهول مي

رق در رايانه سا
ت از طريق لوله

  .شد

انتقال -2. خري ي
هاي مخ ها دكل

-لـ  ← 3ينه 
2. ر آسمان است

المثلي زد  ضرب

مضاف إليه  -3
 مورد احترام هس

دست -4.  شدند

كارگران و دانش
بندگان درس) مار

دهم؛ ادبيات و عل

مذكّرـ ) بستان 

م ←مبني ـ  

←حافلةَ  ـ )ت
ي را از جنگل به

راننده د -3. رند

المالَ ← مالُ
ت است علم تو ر

گويد و  دروغ مي

فاع ← لدالفين
افعال مج )سألون

كاهش مصرف بر
نفت -3. كنند مي

سيده خواهند ش

   مرفوع
ي چه كسي مي

ه در امتداد لوله -

در گزي ـ في ←
ات در كه بزرگي

و براي ما -4. ت

 ـصفت  ←ر 
ب نزد معلّمان

شان پياده جنگي

  )ب با ياء
ل كارمندان و ك

شم(يش مرا در 

سنجش دوازد

:مفرده( تّكسير

  
افتعال ←عل 

بست: وم به معني
هايي خودرو، چوب
دار ن بر حذر مي

الم ـ )»از«معني 
لم بهتر از ثروت

انسان ضعيف -

ا ـ مفعول ← 
ُل، ستُكتَب و يس
ستگاهي براي ك
شتي راهنمايي م

پرس) و از آن(شد 

خبر و ←أقَلُّ 
ن داروها را براي

-4. ط قرار دارد

← 1 درگزينه ←
كسي هستي كو 

ش اعصاب است

خبر -1 :ها گزينه
آموزان مؤد انش

ز هواپيماهاي ج

مفعول و منصوب
روزهاي تعطيل ر
و با رحمت خو 
  .د

    
 

 .رست است

جمع التّ ـ اسم 
 .رست است

:ها طاهاي گزينه
تفع -2مبتدا  ←

 .رست است

فعل معلو( أَغلَقَ
خ -1 ← ها نه

را از كندن زمين
 .رست است

حرف جر به م( 
عل -1 ←ها  نه

-3. شود خته مي

 .رست است

نا ـفعل معلوم 
صنع، ينقَل( ها ينه
دس -1 ←ها  نه

ك كشق شدن ي
 نوشته خواهد ش

 .رست است

أ ـبتدا و مرفوع 
اين -1 ←ها  نه

هاي بلوط  جنگل
 .رست است

←ها  در گزينه
تو -1 ←ها  نه

بخش خواب آرامش
 .رست است

ي درست ساير گ
دا -1 ←ها  نه
خلبانان از -3. د

  . بمانند
 .رست است

م( السائحينَ ←
در -1 ←ها  نه

-3. ان هستند
كند ن جذب مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
← بساتين

در 3گزينه  .4
تصحيح خط

←فاعل  -1
در 3گزينه  .4

أَ ← أُغلقَ
ترجمه گزين
شهروندان ر

در 1ه گزين .4
من ← من

ترجمه گزين
آرايشي ساخ

  .كند مي
در 2گزينه  .4

 دف ←تُرش
در ساير گزي
ترجمه گزين
يا محل غرق
گواهي آنها

در 2گزينه  .4
مب ←نَقْلُ 

ترجمه گزين
قلعه والي و

در 2گزينه  .4
حروف جر د
ترجمه گزين
براي اتاق خ

در 2گزينه  .4
محل اعرابي
ترجمه گزين
تقسيم نكرد

ها سالم لوله
در 4گزينه  .4

← السائحونَ
ترجمه گزين
ساكنان جها
از تمام جهان

erv.ir
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@sanjesheduc

تـو دربـاره   
  .ه است

المعلّمون  -

عه را به دو 

 گويـد  مـي  

 داليل شما

 اين دنيا در
 و گـردد  ـي 

 زشـتي  ـل 

 بر ستواري

ي كسـي را  

ationgroup

 اگر بندگانم از ت
اطر آن فرستاده

-4 )فوع با ضمه

كشاورزان مزرع 

شـيطان /  .دند

ش براي پيامبران 
  .دانند مي

د اما تش است؛
مـ عيـان  عمل 

عمـ ـي مرتكـب  

 آثار عزم قوي اس

امام علي/  .دارند

1398(  

و -3.  من بده
ردگارم مرا به خا

خبرو مر( سيانُ

-3. موشي است

شد گمراهي ما ب
  .يد

مگر: گويند مي 
م بيجا را ستشان

آت خوردن حال ر
باطن و حقيقت

وقتـ كـه  آنهـا  و
  .كنند مي ش

از/  خدا باشيم 

د برمي دف قدم
  .ايند

18/5/8 دومستانة 

كليد اتاقم را به 
 باشيد زيرا پرور

النّس ←النّسيانِ  

آفت علم فرامو -

سبب سرورانمان
كني مالمت را ود

ولي فرشتگان 
درخواس و ذيرند

در او كه ديد ند
ح رود، كنار مي ها

و .برنـد  مي فرو 
طلب آمرزش خود

 با آن خواستار

هد سوي به درت
نما د معرفي مي

8 


تابس(لوم انساني 

  .يه دارند
لطفاً -2. ام هره

بند اخالقي پاي

-2 )رفوع با واو

-2. يرون آوردند
  .يم

س و بزرگان و ن
نكنيد، خو المت

بگيرند؛ تخفيفي
پذ نمي را آنها ي

خواهن همگان ،
ه پرده و شود مي

را خود خشم و 
خ گناهان براي 

اي است كه راده

قد با و سپارند ي
ترين افرا  زيرك

)1( و زندگي 

دهم؛ ادبيات و عل

نون وقاي )و بعثني
م است نه در چه

به صفات برتر -

فاعل و مر( حونَ

 از چاه روستا بي
اره مدرسه ديدي

شيطا: گويند مي
مال مرا. پذيرفتيد

تخ خداوند از شان
نيز تقاضاي شتگان

شود برمال دنيا 
م آخرت جهان 

  .باشد يح نمي

كنند مي انفاق 
و افتند مي خدا

ن توشه عزم و ار
  .ت

نمي حوادث ست
حساب بكشد را

 دين

سنجش دوازد

أعطني، عنّي و( 
دوه من در قلبم

-4. نزديكم) نان

الفالح ← حينَ
  )صوب با ياء

شاورزان آبي را
ها را در جشنو م

م و شمارند مي ر
پذ مرا نيز شما و 

برايش آنها تا ورند
فرش! بلي: گويند

همين در او مل
وارد او كه گامي
  .شد
صحي» تصوير«ه 

و تنگدستي، ي
خ ياد به كنند، ي

 است كه بهترين
آن است به يدن

دس به را رنوشت
ي بعد از مرگ ح

    
 

 .رست است

ترتيبها به  ينه
اند -1 ←ها  نه

به آن(من   قطعاً
 .رست است

الفالح -1 :ها زينه
مفعول و منص( ين
كش -1 ←ا ه نه

معلّم -4.  كردند

 .رست است

  92ص 
مقصر را ديگران

فراخواندم را ما
 .رست است

  92ص 
آو مي رو جهنم 

گ مي آنان ردند؟
 .رست است

  94ص 
عم واقعي چهره 
هنگ و شود نمي 
كش مي زبانه او ن

كلمه 2ر گزينه 
 .رست است

  90 ص
توانگري زمان در 
ستم مي خود به 

 .رست است

  99ص 
رس بيان شده

رسي براي يبايي
 .رست است

  103ص 
سر دارند، قوي م

و عمل خود براي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
در ساير گزي
ترجمه گزين
من بپرسند

در 3گزينه  .5
خطاهاي گز

المعلّمين ←
ترجمه گزين
ك نيم تقسيم

 
    

 
در 1گزينه  .5

ص/ 8درس 
د گاهي آنان
شم فقط من

در 4گزينه  .5
ص/ 8درس 

نگهبانان به
نياور روشني

در 3گزينه  .5
ص/ 8درس 

و اگر باطن
آشكار آتش
درون از آتش

د: رد گزينه
در 1گزينه  .5

ص /8درس 
كه ها همان
يا شوند، مي

در 2گزينه  .5
ص 9درس 

در مقدمه د
شكي و هدف

در 3گزينه  .5
ص/  9درس
عزم كه آنان

كه از خود و
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@sanjesheduc

 آنها با اوند
ط بـه گـام   

شان در حد 

 مـن  بـراي 
 مـا  رد كـه 

 درحالي يم

 بهـره  ـباب 
  .ست
  .باشد

 مردمـي  ه 

  .د
 كـارش  از 

ي به خاطر 

بـه ايثـار و   

 محبت به 

ationgroup

خد و داشت؛ ند
مربوط( .آنهاست

ت پيروي از ايش

ب رحمتـي  اگـر  
دار توجه هايي ت

داني مي ضرر خود

اسـ و ابزار ش، از
اس الهي علم و ت

ب شد صحيح نمي

بـه اكـرم  پيـامبر 

هستيد ديگران 
آورد، پنـاه  مـن 

دارد و ديگري مي

 از خودخواهي بـ

ين آيه مدعيان

1398(  

نخواهند آخرت ر
آ براي دردناكي 

 و آنچه مهم است

يـا  هستند؟ او د
مصلحت به و يم
ض به را اموري ا

هايش خواسته و 
حكمت به وجهي

ستفاده شده باش

پ روزي،. دهد م

سربار شما بلكه
م بـه  خـالص  ت 

ديگران دوست م

رانجام آدمي را

يه توجه كنيد ا

18/5/8 دومستانة 

در اي آنها بهره د
عذاب و سازد ي

ن قناعت كنيم

گزند دوركننده 
بيني نمي ما كه د
يا ماست ضرر به

نيازها به هيابي
تو بي به آنها، هي

به خدا اس باوراز  

انجام خوبي به

ب نه،: فرمود شان
نيـت بـا   ديگـري  

دا را در رديف د

محبت الهي سر 

اگر به ترجمه آ 
  . .ي نيست
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تابس(لوم انساني 

فروشند مي يزي
نمي پاك) گناه ز

  )م است

م كه مانند ايشان

آنان آيا رسد، ي
بيند مي را اي ه
ب كه در حالي م

را راستاي در يد
توجه بي و شده 

معرفته جاي 

ب را خود وظيفه

ايش .هستيم خدا
بـه بـردن  پناه

شد كه يكي خد

/دارد  ميوست 

/ر راه خداست 
ت به خدا كافي

دهم؛ ادبيات و عل

ناچي بهاي به را 
از( را آنها و گرد

ت الزم آن مراقب

در به اين نستيم

زياني من به كه 
آيند خداوند/ د؟
پنداريم مي خود 

باي انسان كه ند
داده قرار الهي ت

و به قدرتاز  مت

و و مسئوليت 
  :فرمود ان
خ بر كنندگان كل

پ جاي به دگانم

كش  به تصوير مي
  . حالت است

يزي است كه دو

ا همان جهاد در
هد كه تنها محبت

سنجش دوازد

خود سوگندهاي
نگ قيامت نمي در

راي پايبندي به

اند كه ما قاد اده

بخواهد خدا گر
هستند او حمت
نفع به را زهايي

دا مي باشد، فت
حكمت بنابر ب،

حكمگر به جاي 

انسان كه ست
آنا به. نبودند ت

توك ما: ؟ گفتند
بند از اي بنده هر

رك و مؤمني را
خدا در باالترين

سي به اندازه چي
  

 دشمنان خدا يا
ده ان ميد و نش

    
 

 .رست است

  104ص 
س و الهي پيمان
د آنان به و گويد

عهد بستن كه بر
 .رست است

  108ص 
ث امام نشان دا

 
 .رست است

  116ص  
آمده است كه اگ

رح بازدارنده آنان
چيز گاهي. نيم

  .ماست
 .رست است

  117ص  
معرف اهل كه اي
اسباب و ابزار ين

قت كنيد كه اگ
 .رست است

  116ص  
اس درست جايي
فعاليت و كار اهل

هستيد مردمي 
ه كرد وحي داود
  .كنم مي

 .رست است

  124ص 
ل دو گروه مشر
تش نسبت به خ

 .رست است

  123ص 
ارزش هر كس): ع

.رساند تگي مي
 .رست است

  127ص
ناي دشمني با

خواند مل فرا مي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
ص/ 9درس
پ كه كساني
گ نمي سخن

دوم يعني ع
در 1گزينه  .5

ص/  9درس 
در اين حديث

 .توان است
در 3گزينه  .5

/ 10درس 
در آيه اول آ

آ آيا خواهد،
كن نمي درك
م نفع به كه

در 1گزينه  .6
/ 10درس 
ا كننده توكل
ا زيرا جويد؛

د: رد گزينه
در 2گزينه  .6

/ 10درس 
ج در توكل
كه برخورد

چگونه شما
د به خداوند
م جويي چاره

در 1گزينه  .6
/ 11درس 

اين آيه تقابل
ايمان، محبت

در 3گزينه  .6
/ 11درس 

ع(امام علي 
از خودگذشت

در 1گزينه  .6
/ 11درس 

تبري به معن
خدا را به عم

erv.ir
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@sanjesheduc

 دقـت  سـت 

  . بروي

هـا مبـدل   

 در آيه بـه  

  رحيما ورا

ationgroup

اس شايسـته / ت   

  . داللت دارد
  .شد

به جنگ با خدا
  

ه ترين ملت كيزه

 اثري است كه

غَفُو اللَّه وكَانَ ينَ

1398(  

  .ده است

اثر نمـاز اسـتن 

بت به آراستگي
ه و آراسته نباش

ي با انجام گناه به
.كند نه بيان مي

ترين و پا آراسته

خته شدن اولين

يؤْذَي فَلَا يعرَفْنَ نْ

18/5/8 دومستانة 

به آن اشاره نشد

  .رده باشد

ياد خدا باالترين

ميت ايشان نسب
رود، آماد ود مي

شوي ت ناچار مي
جاهالن) تبرج(را 

ندك مدتي به آ

و به عفاف شناخ

أَن أَدنَى ذَلك هِنَّ

10 


تابس(لوم انساني 

 مهم است كه ب

ن را وارد گلو كر

دهد ي  نشان مي
  .دارد ستگي

د بگذارند به اهم
سوي دوستان خو

كه در اين صورت
 قرآن اين كار ر

  .شد

ن مسلمانان در ا
 

 به خود است و

جلَابِيبِهِ منْ لَيهِنَّ

  .رده است
  .ست

 

دهم؛ ادبيات و عل

هنده داشتن هم

ايد فرد عمداً آن
 

، كه»اَكبرُ اللِّه ُر
بس ما توجه و قت

ود را قدري بلند
اش به س ي بنده

يگران بيارايي كه
شاره شده است،

با ت صحيح مي
 .يست

  .ل شود

ستگي سبب شد
 . سختي بودند

ك كردن حجاب

علَ يدنينَ مؤْمنينَ

دقيقي اشاره كر
ط بيان شده اس

  .باشد ح نمي
 .صحيح نيست

سنجش دوازد

شرط خون جهن 

 رو باطل كند با
 .كام روزه است

لذكر«ه است كه 
دق ميزان به و م

ه زنان ناخن خو
وست ندارد وقتي

ي جلب توجه دي
ي جلب توجه اش

رم بيان شده است
ن است صحيح ني
د به معلول مبد

  . شده است

ان دين در آراس
ن زمان مردم در

به معناي نزديك

كنَاتبو اءسنالْم و

ه دوم به نكته د
غلط» صل نيست

صحيح»  نيست
ص» دانند ري نمي

    
 

 .رست است

  138ص 
4كه در گزينه 
 .رست است

  142ص  
غبار غليظ روزه
ها مطابق با احك

 .رست است

  136ص  
فه باال بيان شده

تداوم به نماز ثير
 .رست است

  150ص 
ن مبني بر اينكه

خداي تعالي دو 
 .رست است

  152ص 
بادا خود را براي
ه آراستگي براي

 .رست است

  151ص  
 در گزينه چهار
؛ عبارت گريزان
؛ كلمه علت بايد
؛ بر عكس بيان

 .رست است

  149ص 
ر اكرم و پيشوايا
 فرمودند در آن

 .رست است

  160ص 
در سؤال آمده ب

  .ده است
و لأَزواجِك قُلْ 

 .رست است

ها تنها گزينه ينه
يك اص«؛ عبارت 
حرام«؛ عبارت 

دار الزمه دين«؛ 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
ص/ 12درس 

دقت كنيد ك
در 2گزينه  .6

/ 12درس 
براي اينكه غ
ه ساير گزينه

در 1گزينه  .6
/ 12درس 

در آيه شريف
تأث كه كنيم

در 2گزينه  .6
ص/13درس 

توصيه ايشان
:رسول خدا

در 4گزينه  .6
ص/13درس

مب: امام علي
در حديث به

در 4گزينه  .7
/ 13درس 

كه مفهومي
؛1در گزينه 
؛2در گزينه 
؛3در گزينه 

در 1گزينه  .7
/13درس 

شيوه پيامبر
امام/ شدند 

در 4گزينه  .7
ص/14درس 

عبارتي كه د
آن اشاره شد

النَّبِي أَيها يا
در 4گزينه  .7

در ميان گزي
؛1در گزينه 
؛2در گزينه 
؛3در گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

ـه دسـتور      

ي كه سبب 

Part A:

با توجه به  

هم  شان

ف ضـماير   

ن جلساتي 

  .كنيم ه مي

  ».شود

وقتي  
جه ناراحت 

ationgroup

شـاره كـرده كـ
  .ب است

قيدي. / ده است

: Grammar

  ».خنديدند ي
.است جام بوده

خودش ها معلم. د

بـرخالف(كيـدي  

  ».ن بروند

ترين يكي از مهم

“ner (استفاده

شد كه حل شمي

  كردن

 
  ر كن

.)يا خير( هستم
واقعاً به هيچ وج

1398(  

درسي به ايـن ا
ه دختران شعيب

شش مطرح كرد

r and Voca

مي  به لهجة من
سته در حال انج

كنند يد مرور مي

ك كـه ضـماير تأ     

 خانة والدين من

تازه اين جلسه ي

”rvouslyنجا 

ت، هر مشكلي م

پرك) 4 

 »كنم كري مي
باور) 4 

آزمايش انجام 
 باشم، ولي من و

18/5/8 دومستانة 

كتاب د. (باشد ي
ل قرآن مربوط به

 را در بحث پوش

abulary 

آموزان و دانش 
طور پيوساي به زه

حد اول ترم جدي

ـه دقـت كنيـد

ده قرار است به
  .كنيم ي

رش شده بود، ت

ندر اي(يد حالت 
  .شديد

از افراد درست ن

 ختن

اش چه فك درباره
 انگيز حيرت

مشغولآيا  كه 
ايستي غمگين

 

11 


تابس(لوم انساني 

ست صحيح نمي
مثال) / ان است

پوشش، قوانيني

دادم درس مي
در گذشته در باز

ل را پيش از واح

البتـ. است يدي

ساالنة خانواد مي
“at مي استفاده

، چون كمي دير

 اين افعال، از قي
رسي نهم آشنا ش

گرفتن  مشورت

انداخ )3 

هم گفت دقيقاً د
چه ح) 3 

كنم،  علمي مي
ك است و من با

 )1( انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل

اي نيس دي رابطه
مواجه با نامحرما

سوم مربوط به پ
  .ت

د داشتم واژگان 
كند عملي د مي

 

ارهاي سال قبل

كيأتيك ضمير  

ها، براي دورهم 
Chris از... وt”

اش دويد  جلسه

بعد از. ش است
كتاب در 19حة 

ف انرژي كافي و

 دادن

، به او خواه كن
 يد

 كه آيا دارم كار
موضوع وحشتناك

ا

سنجش دوازد

تن حجاب و آزاد
ر در اجتماع و م

يرش آداب و رس
توج نا محرم است

 آن موقع را كه
بيان م» ستمراري

 .درست است 1
 

آموزان كا  دانش
  »دارند

“themselve
  .ند

 
ها و نوه مة بچه

stmas, Noro

به طرف عصبي
  ».ر كند

جزء افعال كنش “
“nerv در صفح

با صرفقد است 
 :صدري

شكل د) 2  دن

باورواهم ديد و 
ببخشيد) 2 

پرسند  من مي
كنند كه اين م ي

    
 

 .رست است

  161ص
 شود بين نداشت
تص زمان حضور

 .رست است

  160ص 
اسالم ضمن پذي

شود، جلب ت مي

  . رست است
آآ يادم مي«:  يد

گذشتة است«مان 
1ه، فقط گزينة 
 . رست است

هر سپتامبر،«: 
ن مرور احتياج د

”esر اين تست، 
بل حذف هستن

 . رست است
كريسمس هم«: 
oz به اشاره ي

 . رست است

عسارا كامالً «: 
خواست برگزار ي
”run“فعل  :ح

”vousا صفت 

  . رست است
الرسون معتق«: 
در حالت مصها  ه

،جستجو كرددن
  . رست است

فردا او را خو«: 

  . رست است
از مردم دائم«: 

 به نظر فكر مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
ص/ 14درس 

اينكه گفته
حجاب مختص

در 2گزينه  .7
ص/ 14درس 

دين اسالم ا
حرام بودن م

   
 

 

در 1 هگزين   .7
معني جمله

زم :توضيح
مفهوم جمله

در 3ه گزين   .7
معني جمله
اغلب به اين

در :توضيح
قا) انعكاسي

در 3ه گزين   .7
معني جمله

برا :توضيح
در 2ه گزين   .7

معني جمله
بود كه او مي

توضيح  
با :توجه  

در 1ه گزين   .8
معني جمله
معني گزينه
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ود در بازار ارزش
5( اوكراين  8

ل توسعه و توسع

اي اگر در جامعه 
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ي بهتر و فناوري

توانـد ناشـي مـي 
 امكانات و منابع
 كشورها را برحس
 بدين ترتيب، نخ
 دالر در آن كش

گيري ر يار اندازه

ط نرخ مرگ و
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مانند ن. ره است

سته باشد نمودار م

ير دارد؛ ضمن ا
معيار مناسب يكس
هي يا دالر برابري
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 دالر را در ايران
ه نرخ دالر موجو
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شورهاي در حال
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رشد صورت گرف

ها ارگيري روش
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استفاده بهتر از
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ت؛ بنابراين مفهو
م در آن جامعه ر

تر يا به كا  بيش
. برداشته است

كز توليدي و يا ا
ا يكديگر، بايد د
سب دالر امريكا
 توجه به برابري

ه فراهمآمد سران

 نرخ باسوادي
)به درصد(الن 

/57 1  

1ك به    

سنجش دوازد

ه ي نمايش داده
 

د، نمودار مستطي

شور به طور روزان
جه نرخ دالر در
 از دالر ديگري ب
 يكسان ساالنه د
 دو قيمت بر هم

شود و ارتباط  مي
 )15 9  دال

.آن كشور است

د نفري كميليار 

يش توليد است
گوييم بد، ميش يا
گذاري سرمايه ل

 مسير رشد گام
ش و توسعة مراك
رهاي مختلف با
هاي جهان برحس

سپس با. كنند ي
قايسة سطح درآ

متوسط
بزرگساال

ي 
1

نزديكي 

    
 

 .رست است

ي، نموداري برا
 . استفاده كرد
 .رست است

مي پيوسته باشد

 .رست است

ر بازار ارزش كش
در نتيج. ي دارد

به همين دليل
ك سبد كااليي

نتقسيم اي. شود
محاسبه و اعالم

PPPس دالر 
ن دو برابر افراد آ

 .رست است

7/جمعيت  5

 .رست است

فاً به معناي افزا
ورة قبل افزايش

مثلتر  ليد بيش
گوييم در د، مي

ي جديد، گسترش
ة وضعيت كشور
ة تمامي كشوره
 آن محاسبه مي
براين، امكان مق

 .رست است

  ه كشورها

سعه انساني با تو
  ضعيف

 با توسعه انساني
  زياد

www.sanjeshse

در 4گزينه  .11
اداريرنمودار 
ا دايرهخم ي

در 3گزينه  .11
اگر متغير كم

 
  

 
در 3گزينه  .11

نرخ دالر در
كشور بستگي

ب. نيستهم 
شكل كه يك

ش قيمت مي
المللي م بين

ايران براساس
رفاه ايرانيان

در 3گزينه  .11

4حدود 
ج 5

در 1گزينه  .11
صرف» رشد«

نسبت به دو
از عوامل تول
افزايش دهد

هاي كارخانه
براي مقايسة

آمد سرانةدر
پول داخلي

شود؛ بناب مي
در 1گزينه  .11

گروه

كشور 43
ض

كشور 49

erv.ir
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@sanjesheduc

و  Bشـور   

كارآمـد   و      
اوت ميـان    

تـر،    عادالنه

.  آنهاسـت     
هـا   ن زمينه

توانـد    مـي    
تـر   ه بـيش  

نـع جـدي       
ينـده را در     

اي  چ نهـاده     
غال كامـل    
گـر نيـز در    

راي مقابله 

تغال ايجاد 

ت كاالهـا و  
و خـدمات،      
 مشـكالت  

هـاي   سـت 

كـه ماهانـه     
ـول زمـان     
مـا ثـروت   

ationgroup

  

A بهتـر و دو كش

 نظـام مناسـب
تـوان تفـا ي، مي

روت به صورت ع

ژه مولـد كـردن
گذاري در اين يه 

 و كـاهش فقـر
اي كـه در جامعه

تصـادي بـا موان
ن نسـبت بـه آين

را دارنـد و هـيچ
البتـه اشـتغ. ـت   
و برخـي ديگ) ه

ها بر ولتي آن، د

خش دولتي اشت

تورم زياد، قيمت
يمـت كاالهـا و

نياز خود باورد 

ش گرفتن سياس

ـك كارمنـد، كـ
ه اسـت و در طـ
ب عايدي است؛ ا

1398(  

.رآمد بهتر است

Aس در كشور 

يـك سـامانه و
م صحيح مالياتي
ورت درآمد و ثر

 افراد و بـه ويـژ
و هر گونه سرماي
دالنة درآمـدها
د. ي ايجاد كند

ـمت توسـعة اقت
اطمينـانميـد و  

  .آورد ي

فراينـد توليـد ر
يـروي كـار اسـت
يكاري داوطلبانه

ماعي و فرهنگي

و مستقيماً در بخ

در وضعيت تو. ت
ليـل افـزايش قي
مين كاالهاي مو

يري، و با در پيش

ركت يا حقوق يـ
 متغيري انبـاره
د بودن و كسب

18/5/8 دومستانة 

ر باشد توزيع در

=24
است، پس 4

سلماً برقـراري ي
ه كارگيري نظام

در اين صو.  داد

م توانمندسازي
ماعي نياز دارد و

توزيع عاد. شود ي
عة سالم اقتصادي
د، حركت به سـ
ندگي، روحية ام
 توسعه پديد مي

كان شركت در ف
 اشتغال كامل ني

بي( كار نيستند 

 اقتصادي، اجتم

كاران كار دهد و

ها است قيمت ت
همچنين، به دل 

بنابراين براي تأم

ها جلوگي  قيمت

ل سود يك شر
ي و ثروت است
يند توليد و مولد

17 


تابس(لوم انساني 

تر به يك نزديك

/
=21

3 =و  5 6

مس. به كار گرفت
با به. رآمد است

درآمد را كاهش

ه با فقر، مستلزم
قتصادي ـ اجتم
د ملي منجر مي
 در فرايند توسع
د به خود دچارند
ضع نامطلوب زن

هاي جراي برنامه

عوامل توليد امك
 اشتغال كامل،
ي افراد حاضر به

  .هستند 
ه دليل آثار سوء

يست كه به بيك

نوساناترويه و  بي
.شود ختالل مي
يابد، ب ايش نمي

  .يابد ش مي
رويه  افزايش بي

ست؛ به طور مثا
ن آنها، كه دارايي
ه دارايي در فراي

دهم؛ ادبيات و عل

 هر چه حاصل ب

=15 53  ،= 6

هاي مناسب را ب
ابرابري توزيع د
 و اكثريت كم د

ردن آن و مقابله
وزش و تأمين اق
ن، افزايش درآمد
م افراد جامعه را

م اعتمادي و عد
 منظور بهبود وض

تري در اج  بيش

كه در آن همه ع
يك نوع از. شد

برخي. ي نيست
)ري اصطكاكي

 وجود دارد و به

 به معناي اين ني

يري از افزايش بي
د كشور دچار اخ
سب با تورم افزا

فاه عمومي كاهش
تا حد ممكن از

  .بيت كند

متغيري انباره اس
بيل يا ساختمان

ت اين است كهو

سنجش دوازد

و 

5ه ترتيب برابر 

ه ي بايد سياست
ي رويارويي با نا
حدود پر درآمد

تر كر د و عادالنه
مل توليد به آمو
 كار و در پي آن
 مشاركت عموم
رند و به نااميدي

هايي به سياست
جام و همكاري

شود ك طالق مي
ر مولد نمانده با

بودن نرخ بيكاري
بيكار( كار ديگر 

 مشكل بيكاري
  .كنند الش مي

 مشكل بيكاري

 اقتصاد، جلوگير
يابد و اقتصاد مي

مد جامعه، متنا
نتيجه، سطح رف
ت اين است كه ت

ها را تثب د قيمت

رايي يا ثروت، م
ري است و اتومب
رق دارايي و ثرو

   دهك دهم
  دهك اول

    
 

 .رست است

ك برابر 

A ،B  وC به

  .ستند
 .رست است

 با فقر و نابرابري
ترين ابزارهاي مهم

وت يك گروه مح
  .ودش ع مي

تار توزيع درآمد
ترين عا ابه مهم

ي نيرويور هره
مند همكاري و
بر  فقر به سر مي

ال سماع. هد شد
كند و انسج ت مي

 .رست است

ل به وضعيتي اط
الاستفاده يا غير

معناي صفر ب به
ايي از كاري به
جوامع امروزي،
ل و مهار آن تال
ه دولت در رفع

 .رست است

 دولت در عرصة
سرعت افزايش م
مد افراد كم درآم

شوند؛ در ن و مي
يط، تالش دولت
رم را مهار و رشد

 .رست است

يري جاري و دار
بد متغيري جار

فر. شود سته مي
 

سهم
سهم

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12

شاخص دهك

Aدر كشور 

C برابر هس
در 1گزينه  .12

براي مقابل
مالياتي از مه
درآمد و ثرو
مجدداً توزيع
اصالح ساخت
انسان به مثا
به افزايش به
انگيزة قدرتم
افراد آن در

رو خواه روبه
مردم تقويت

در 2گزينه  .12
اشتغال كامل
ناخواسته، بال
نيروي كار ب
جا حال جابه

معموالً در ج
با اين مشكل
البته وظيفه

  .كند
در 2گزينه  .12

هدف ديگر
خدمات به س
معموالً درآم
ر جدي روبه
در اين شراي
مناسب، تور

در 4گزينه  .12
آمد، متغيدر

يا تحقق مي
افزوده يا كاس

 .راكد است
  

erv.ir

20

21

22

23

24



  
 

 

@sanjesheduc

ي سياسـت        
ش يافتـه و        
كوتاه مدت 

روش اوراق  
ـت مـردم       

هاي   بخش
ش مهـم از     
ـي مطـرح   
اد كـاهش   
ضور دولـت  

A : /55  

B : /7   

ملي چنـد   

شـد كـه    ي
ر كنـد بـا      
 قيمتـي و   

. دادنـد  مي

طوري كـه  
 كاالهـايي  

يد، كاال تول

ي بپردازند؛ 
ي همسـاية   
آنها كـافي  

ationgroup

 بانـك مركـزي
بيكـاري افـزايش

تواند براي ك  مي

فـر(ت بـازار بـاز    
دار پـول در دسـ

تر شاركت بيش
 واگـذاري بخـش

قانون اساسـ 44
و مالكيت اقتصـا
يب بهينه از حض

  .ت

/ / ×     

/ / ×     

بردند، عـوا ش مي

ين خود مانع مي
ـهر ديگـر صـاد
ع داخلي به هـر

المللي را نم ي بين

داد به ط يش مي
د به ناچار فقط

ندازة محدودي ك

 كاالهاي خاصي
ها در كشـورهاي
خلي براي رفع آ

  . كنند

1398(  

ش سـرعت آن،
ليـد كـاهش و ب
 پولي انبساطي

گيرند، سياسـت
سـتقيم از مقـد

آفريني و مش قش
ده است كه بـا

4راي اصل ي اج
 را در مديريت و
ستيابي به تركي

 رديف پنجم است

/× =1 51
 
 

/× =15 11 
 

يگر براي فروش
  :ت بود از
ر سرزميكميت ب

 از شهري به شـ
حمايت از صنايع
 روابط اقتصادي

شدت افزاي را به 
ر طول عمر خود
 ناچار هميشه ان

 كشور به توليد
ه اري از واكسن

لب، امكانات داخ
ديگر را برطرف

18/5/8 دومستانة 

هـا يـا كـاهش مت
 كـه سـطح تول
كزي با سياست

گ ر ميپول به كا
ركت به طـور مس

صاد مردمي و نق
دولت ملزم شد. ت

هاي چوب سياست
ر مستقيم خود

كت در مسير دس

ريال مربوط به

/     

/5     

به كشورهاي دي
ين عوامل عبارت

ها در حاك  دولت
است كااليي را

محلي با هدف ح
 اجازة گسترش

  .شد مي
هاي تجارت ينه

 و اغلب، افراد در
كنندگان نيز به

  .بردند ي

 كه ساكنان آن
شود يا بسيا نمي

وني دارند كه اغل
ابل يكدهاي متق

18 


تابس(لوم انساني 

ي از افزايش قيم
د اقتصادي، ركو
اند، بانك مرك ده

و تنظيم حجم 
روش اوراق مشار

  .كند

ن به ضرورت اقتص
جلب شده است
ي، كه در چارچ
ش تعاوني، حضور
ن به معناي حرك

/ /7     ر

ي را از كشوري ب
ترين اي مهم. شد

 ناامني و ضعف
خو گر فردي مي

چنين، حاكمان م
كردند و قي مي

رجي در افراد مي
ي مناسب، هزي

شد ك انجام مي
توليدك. شد د مي

ديگران بهره نمي

شود  سبب مي
در ايران توليد ن
 نيازهاي گوناگو

الملل، نيازه  بين

دهم؛ ادبيات و عل

د براي پيشگيري
در حالت. گيرد

ل را از دست داد

ها براي كنترل و
تواند با فر ي مي

 جامعه تزريق ك

گذاران سياست 
ن و اقتدار آنها ج

هاي غير دولتي ش
 كشور به بخش
فراهم سازد؛ اين

  .شور است

 چهارم و   

كاالهاي مختلفي
ش كل امروزي مي

در گذشته، :ها
د؛ براي مثال، اگ

همچن. شد رو مي
جي را تهديد تلق
گيزة تجارت خار

ها ل و نقل و راه
ل كوتاه و نزديك
كونت آنها توليد
رگز از توليدات د

ي در هر كشور
ناس دي دنيا و آنا

مردم هر كشور
ز طريق تجارت

سنجش دوازد

شود چار تورم مي
گ ش را به كار مي

 و ايجاد اشتغال

 مركزي كشوره
ش، بانك مركزي
شاركت، پول به

ر ما توجه جدي
ي و افزايش توان
 اقتصاد به بخش

از اقتصاد% 25 
تصاد مردمي را ف
ي در اقتصاد كش

مربوط به رديف

ند بازرگانان، كچ
الملل به شك  بين

ه  و ضعف دولت
 تجارت بپردازند
ر  و راهزنان روبه

ونه مراودة خارج
 از بين رفتن انگ
بود وسايل حمل
ا فقط در فواصل
منطقه محل سك

كردند و هر  مي

 موجود يا فناوري
اغلب كشورهاي
؛ در عين حال م
ي مختلف بايد از

    
 

 .رست است

تصاد كشور دچ
م پول در گردش
ان انگيزه توليد

  .حل كند
هايي كه بانك ش

در اين روش. ست
ا خريد اوراق مش

 .رست است

ي اخير در كشور
 تعاوني و عمومي
 خود در عرصة
و همين سپردن

جبات تقويت اقتص
غيردولتيبخش 

 .رست است

/55  ريال م

 .رست است

ي گذشته، هر چ
 توسعة تجارت
انوني، ناامني
طري مطمئن به
 و هجوم دزدها

ر عقالني، هر گو
ن مسائل، سبب
نب: هاي تجارت

مل و نقل كاالها
كردند كه در م ي

ي داخلي عرضه
 .رست است

مكانات طبيعي
 انار و فرش در ا
كان توليد ندارد؛
ن رو، كشورهاي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
اقتزماني كه 

كاهش حجم
توليدكنندگا

مشكل را حل
يكي از روش

اس) مشاركت
بكاهد و يا با

در 1گزينه  .12
هاي در سال

خصوصي و
هاي فعاليت

شده است و
بدهد و موج
و مشاركت ب

در 3گزينه  .12
/    

در 2گزينه  .12
هاي در زمان

مانع رشد و
موانع قا -1

افراد با خاط
خطر حمله
رهر چند غي

مجموعة اين
ه هزينه -2

به ناچار حم
را مصرف مي
و به بازارهاي

در 4گزينه  .12
موقعيت و ام
براي مثال،
ما، هنوز امك
نيست؛ از اين

  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

ن مالكيـت     
مالكيـت  « 

 اقتصـادي    

در اصـل  ل    
ز موقوفات، 
ساير موارد 
سـيدگي و      

 اساسـاً ] ن 

كـه بـا   » ز 

ationgroup

وانـد بـه عنـوان
:كنـد  كيـد مـي  

هـاي حقـوق ن   

ن گونـه اعمـال
 سوء استفاده از
 اماكن فساد و س
كـم بايـد بـا رس

مفـاعيلُن مفعـولُ 

  برابر

− −  

آميـز كشـ سـت ا 
  )98صفحة 

  

  )100ة 

1398(  

تو هيچ كس نمي
چهل و هفتم تأك
ن ترتيـب بنيـان

هاي ناشي از ايـن
س، سرقت، قمار،
صلي، داير كردن

ايـن حك.  بدهـد 

6.(  

م//  مفـاعيلُن  لُ 

  لوي مصطَفا

−  

وني سخـ  شا ده 
ص( .ط منوچهري

(  

)100و  99ات 

صفحة. (تاري آن

18/5/8 دومستانة 

خويش است و ه
همچنين اصل چ

بـدين» .كنـد  ـي 

ه گرداندن ثروت
 رشوه، اختالس
ت و مباحات اص

المال  او به بيت

9 صفحة(. ست

مفعـول: اين جـا 

  دا
-  

 بلند

مو لَو  تميز

−  −

نـدخ«رند؛ مثل 
مطلع مسمط از 

)100تا  98ات 

صفحا( .رعو مص

نه شكل نوشتد، 

1(

19 


تابس(لوم انساني 

 و كار مشروع خ
ه» .ي سلب كند

ا قانون معين مـ
  . است

و نامشروع و بازگ
ا، غصب،بي از ر
هاي موات  زمين

ت معلوم نبودن

ا» وزن«]  شاعر

ا[» وزن دوري«

د  مر ـر 
  -  -

ب بلند  ده

  ن
  ش
 
  ل

تَم

−  

يي دارمعنا تَبع 
حاصل» خزخز«

صفحا. (استده 

در دو ي مكرر]ا

اهميت دارد» ار

( فنون ادبي 

دهم؛ ادبيات و عل

ك حاصل كسب
 كار را از ديگري

ضوابط آن را. ت
صل تعيين شده
ي غير قانوني و

هاي ناشي  ثروت
ت دولتي، فروش
كند و در صورت

  ».را شود

ازي مخاطب با

د؛ يادتان باشد 
  )63و 

 شيـ
−

كشيد

  بسطام

سـُخَن
خُرِش
 ء گَر
خَجِل

  نَوا
  −

و به تصويرخود 
« درست مانند 

حاصل شد» شش

ساختارها و[ ها 

تكرا«ست كه در 

م وعلو  

سنجش دوازد

هر كس مالك« 
 امكان كسب و

اشد محترم است
ي در اين دو اص
ها دوزي از روش

ت موظف است
ها و معامالت ري

صاحب حق رد ك
سيله دولت اجر

سا در همراه[مل 

گ شادتري دارد
و 62فحات ص( 

شيراز

− −

در پس خ ها ايي
كند؛ مي» پاييز«

ش« تكرارش از  

ه تقارن واژهو » ي

اس سيقايي سخن
    

 

 .رست است

 چهل و ششم،
سب و كار خود

راه مشروع با  از
و فعاالن اقتصادي

اند بارزه با ثروت
دولت«: مده است

ه از مقاطعه كار
ص  را گرفته و به

وت شرعي به و

 .رست است

ترين عام فه مهم
 .رست است

آهنگ شكارا ضرب
.است شادطبعاً 

 .رست است

  )76تا  6
 .رست است

  خانا

- -  
  )76تا  6

 .رست است

آر بعضي واجكه 
«د تداعي خو» 

 .رست است

چهار تاكه » ش
 .رست است

وزن دوري«ل از 
 .رست است

جنبة موسي :كس
www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
مطابق اصل

نسبت به كس
شخصي كه
شهروندان و
در زمينه مب
چهل و نه آ
سوء استفاده
غير مشروع

تحقيق و ثبو
  
 
  
  

در 3گزينه  .13
پس از عاطف

در 1گزينه  .13
بيت يكم آش

و ط ريتميك
در 1گزينه  .13

64صفحات (
در 3گزينه  .13

64صفحات (
در 1گزينه  .13

ياد بگيريد ك
»خشخش«

در 2گزينه  .13
ش«بار  شش

در 3گزينه  .13
حاصل تماماً

در 4گزينه  .13
درست بالعك
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@sanjesheduc

 وش كنيـد     
 .دارنـد  ـرار 

و ص «شـة  

احتياط «ا 

ها  مة سجع
در . شـود  ي

ationgroup

ـت فعـالً فرامـو
تكـ» او راسـت «

از ريش» صفت«[

پيش ما.  بگيريد

11(  

همدارد، چون » 
مي» دروني/ ني 

 )ي
(  

1398(  

 104(  

 نام

1  (  

را بهتـر اسـ) 2 
«و » او راسـت «

. [برقرار است ق

 آينه ـ نه
شما خواستيد،

6تا  113حات 

»موازنه«) الف. د
قافية ميان«يري 

11(    

اختالفي(مسان 
حركتي(همسان 

  همسان

18/5/8 دومستانة 

صفحة. (8سؤال 

ن+ ـوا + تقـ  م
  )كشيده

107تا  105ت 

.متـوازي سـجع  
«) 4در ].  اسـت   

اشتقاقجناس ) 

آينه ││عكس  
ش[نياورديم » تي

صفح( !حركتنه 

دارند) تام(سان 
گي سبب شكل» 

6تا  113، 100

ناهم اَگر دانَند 
ناه 

  ند

 فزايشي

20 


تابس(لوم انساني 

در س) 2و  )1ي 

ـدام+ ـمنـ + ـ 
كش(  -) بلند(

صفحا. (دارند» 

س» برانـد  «و » 
ي بعـد مربـوط

»ص ف و«يشة 

  تكرار  
ـ عكس رك

حركت«ه عنوان 

است، ن حرفبر  

جناس همس]) ن
»شنگ«و » نگ

0، 85صفحات (

ـ نَگَردانند + ند
 يابند»در« ـ د
درمانَن ـ ـَند]ا[ـ

 دست ـ ست

اف   جهان ـن 
  حلق ـ ه
  هالكو ـ ك

دهم؛ ادبيات و عل

هاي ست از گزينه

سيـفام + رق  
( -) بلند( -: هجا

ترصيع«ابراين، 

»بخوانـد «رند، و 
هاي وض در سال

هر دو از ري(» فا

حركتي
تَر ـ تُرك وش

اي به  هيچ گزينه
  )116تا 

»افزايشي«و » 

كردن[سپري (ي 
آهن«و » نيرنگ«

. (هست تكرارم 

بنشانند ـ شينند
بنددريا

درمانـ[...] 

دوس )1
جان )2
حلقه )3
هالك )4

سنجش دوازد

اس بياني ديگر ل

+اَز
ه 3

(  

اند؛ بنا»متوازي«

دار متوازنسجع 
هاي عرو ه درس

صف«و » صفوت«
 

  همسان
دو ـ دوش

را عمداً در)  ج
ت 113، 100ت 

»اختالفي«نوع و 

و طَي) تم طائي
«ميان  سجع) ب

سوم» روي«ل و 

بنش )3و ) 2و  
3(  
4(  

    
 

 .رست است

صورت سؤال كه 
 .رست است

)105، و 76تا  6
 .رست است

  )107تا  10
 .رست است

« ها تمام سجع 
 .رست است

س» عدل«و » ل
به دارد كه اساساً

  )105و 10
 .رست است

«هم فقط ميان 
 )115صفحة  (

 .رست است

در »تارها«و » 
صفحات]. (است» 

 .رست است

در دو اصلنيد، 
 .رست است

نام قبيلة حا(» 
در ب. زي نيست

اول» روي«ميان 
 .رست است

1(

  )116تا  11

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
وجه كنيدت

در 3گزينه  .14

64صفحات(
در 2گزينه  .14

5صفحات (
در 2گزينه  .14

)و د) در ب
در 3گزينه  .14

فضل«) 1در 
د اي مسأله[
0صفحات (

در 2گزينه  .14
، آن ه)2در 
.]است» ف

در 1گزينه  .14

»رها[+] تا «
»شرط عقل

در 4گزينه  .14
  

فراموش نكن
در 2گزينه  .14

طَي«) در د
در آن متواز

هم كه م) ج
در 4گزينه  .14

3صفحات (
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@sanjesheduc

! ار نيسـت  

بـه معنـيِ   
اسـت   دي 

دوبـاره بـه    

ationgroup

ف معنايي در كـا

 
 
 
 

 جا

 

n  
ĵav 

t  
m  
n 

 
 

 
d 

ب: صـفت ـتوري،    
فعل اسـنا دوم 

حـاال د. دارد يـه 

1398(  

اختالف) 3د؛ در 

  )حد آوايي
   8-ـ ـتـ 

11 ـ ـگـ ـيـ
– 12  نـ ـيـ
  12-و لـ  

ونه در پايانِ هج

  pā/: ا/پ: /پا

 sū/: و/س: /سو
   :/to-/ت: /تو

now/: و/-/ن: /نو 
v[v]/: و/-/ج: /و

-  

tah/: ه/ -/ت: /ته
meh/: ه/ - /م: /مه
noh/: ه/ -/ن: /نه 

  :/na-/ن: /نه. 1
 :/se- /س: /سه. 

dī/: ي/ د: /دي
dey/: ي/-/د: /ي

 نظـر نـوع دسـ
، اما در مصرع)»
ع،   به دو قافيـتَبـ

18/5/8 دومستانة 

زند مي» ر معني

واح(تعداد واج 
ـ ـُ ـد خـ ـا سـ

ـر نـ ـا مـ -ـ بـ 
 ـمـ ز  و بِـ هـ–

–د د  – ـال ء 

نمو  ا

  

s  س
x  

ow  
māno

1.
جو. 2

x 

ša 
ت.1
م. 2

3.

2

د 
d دي

 

از(اسـت   مسند
» به جهت ديگر
و ب ي جناس تام

21 


تابس(لوم انساني 

اختالف در«را  ر

  )فبايي
خـ  9  
بـ ـيـ  9 ي
–د   9 
 10 عـ

هجا ةنه در ميان
  

pās/: س/ا/پ: /س
  

ūd/: د/و/ س: / 
xoš/: ش/-/خ: /ش
wĵ/: ج/و/- /ء: /ج
ovr/: ر/و/-/ن/ ا/م

xīš/ش/ي/خ: /يش

ahr/: ر/ه/-/ش /

-  

  

dīr/: ر/ي/ د: /ر
deyr/: ر/ي/-/د /

   )75صفحة (ه 

مدر مصرع دوم 
ن هوا از جهتي

دو واژة داراي رع
85،1(  

دهم؛ ادبيات و عل

حرف اول و آخر
  )116تا  

نشانة الفب(حرف 
 خ و ا س ت ه

ب ر ن ا م گ ي
 ب ه ه م ز ن ي
  ء ا ل د و ل ه

نمو ي

پاس 

سود 
خوش 

v  1 .اوج
م: /مانور. 2

خوي

:شهر 

a  
   

دير 
:دير 

هجاي كوتاه= ت 

  )113، 80ت 

د» نيست«ت، اما 
جريان«به معني 

 انتهاي دو مصر
113صفحات . (د

سنجش دوازد

ح» جناس«ه در 
113صفحات  (

تعداد ح گزينه
خ و د  )1
ب ي ب  )2
د و ب  )3
ل ا ع  )4

ارزشِ واجي  نه

ā/: ا/ )ف

  )و

ū/: و/
/- :/o

v/w/: و/

-  

ه(  

h/: ه/

1/ .-  :/a
2/ .- :/e

  

ī/: ى/ )يِ
 :/yي/

)صفر  ) صامت

صفحات. ( كنيد

است ل اسنادي
ب(است  اسمول 

درنابراين، بيت 
خريدار بيندازيد

    
 

 .رست است

دانيد كه  ما مي
! هم بي جناس
 .رست است

گ

(  
 .رست است

نشانه

الف(ا 

واو(و 

  

ه(ه 

ي(ي 

  )88، 77تا  7
 .رست است

ص حداقل، هجا 
 .رست است

ؤال بعدي دقت
 .رست است

فعلر مصرع اول 
در مصرع او» باد

بن). دعايي(نايي 
نگاهي خ ل قبلي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
شما بهتر از

جناسپس 
در 1گزينه  .15

)88صفحة (
در 4گزينه  .15

4صفحات (
در 4گزينه  .15

هر پاياندر 
در 3گزينه  .15

به جواب سؤ
در 2گزينه  .15

در» نيست«
ب« ).»نابود«

در وجه تمنّا
صورت سؤال

erv.ir
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@sanjesheduc

پـس   سـت؛ 
 بـه جـاي    

 هـاي  زمـان 
بـراي   ـايي 

 در شـمال     
 نـواحي  ـه 

 منشـور  ن 
 نسـخة . ـد 

ريتانيـا در    

 كوچانـدن  
 معمـاري   
 از. كننـد  ي 

 نظـامي  ي 
 مرزهـاي  
 حاكمـان   

 را آنـان  و 
 شـوريده  و
  .د

 سـپاهي  و 
 منظمـي  
 ويژه به ور

ationgroup

اس آزاده و شريف
در عبـارت ج. ت   
ز از كـه  بودنـد  

آريـا واژة كاربرد

ـت نيرومنـدي
جملـ  همسايه از

نخسـتين را ورش
شـد ترجمـه  اني 

ـلي در مـوزه بر

و جديـد  رهاي 
براسـاس شـهرها 

جلـوگيري رو چ 
  .وردند

نيـروي و ماليـات 
در روم راتـوري 

برخـي رو، يـن 
داد شكسـت  را 
او بر فارس در ه

پاشيد هم از ان

سـو يـك  از ـور، 
و منسـجم ) ري 
كشو مختلف طق

1398(  

ش معني به نيز 
ب صـحيح اسـت

اروپايي و هند 
ك بنابراين،. يدند

آشـور حكومـ .ت
هاي ه سرزمين

كو منشور ققان،
جهـا نهاد اين ي

خه اصـنس .ست

شـهر دايجـا  بـا  
شـ اين. دهند ج
كـوچ طوايـف  وم
آو مي فراهم را ك

م اشـكاني،  كزي
امپر بـا  پيـاپي  ي

ا از. گراييـد  تي 
رومـي  مهاجم 
كه را ساساني ن
اشكانيا سلسلة و

كشـ مختلـف  ق 
سـاالر ديـوان ( ي

مناط و شد سته
  .گرفت 

18/5/8 دومستانة 

  رديف
  برخاست 

  ست]ا[ما 
 ست]ا[روا 
  ست]ا[

آريايي واژة. ست
ت مركز و غـرب

اقوام از گروهي 
نامي آريايي را ود

است شده اشاره
ئم ديگر دائماً به

محق از بسياري 
رسمي زبان شش

اس شده گذاشته 

داشـتند  قصد ا
رواج آسيا، در ندر

هجو و احتمالي 
نزديك و دور ي

مرك حكومت به 
هاي جنگ اثر بر

سسـت بـه  يالدي
ود كه نيروهاي

خاندان نتوانست 
و شد كشته و د

منـاطق بر خود ط
اداري تشكيالت

كاس محسوسي ر
قرار ساساني ت

22 


تابس(لوم انساني 

  2قاعدة 
 جوان ـ انيكو

  بر ـسر 
  ماتَم ـ مرهم

  ـ

اس آرياييان مين
عبارت ب سمت 

آرياييان.  است
خو و شدند ستقر

  . نيست

ا ها مادي به ري
قيمتي و غنائ ي

.است ايرانيان ة
ش به متحد ملل 

نمايش به ورك

آنها .كردند بنا د
اسكند متصرفات 

هاي شورش وع
ها سرزمين با ي

كه بود مستقل 
ب اشكاني كومت

مي سوم قرن يل
 اردوان چهارم بو

و نبود موفق ي
خور شكستن 

تسلط و نظارت 
ت تقويت و وسعه

طو به محلي ي
حكومت مستقيم

  )1( تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

  1قاعدة 
ني  ـ
  ـ
  ـ
  فنا ـبال 

سرزم معني به و
.است آزاده و ف

 گزينه هم غلط
مس هند قارة به

 هنديان درست

آشور شاهان هاي
هاي سنگ فلزات،

مداراجويانة و ي
سازمان ابتكار 
نيويو در متحد ل

خود قلمرو در را
ديگر و ايران در
وقو از داشتند فه
تجاري هاي اليتع

نيمه هاي ومت
حك. اند ندهخوا ي
اواي در شرقي، ي

دشاه اشكانيان
داخلي مشكالت ر

گ با اردشير بابكا

دامنة افزايش و
تو به اقدام ديگر
موروثي هاي ومت
م سلطة و ظارت

ت

سنجش دوازد

و است شده رفته
شريف مردمان ن

 بگيرد پس اين
شب و ايران فالت

رانيان وه جز اي

ه سالنامهم در .ق
ف آوردن دست ه

  

انساني فرهنگ اد
به آن متن رو، 

ملل سازمان مقر

ر زياديشهرهاي 
د را يوناني هنگ
وظيف آنها كنان
فع گسترش ينة

حكو از اي جموعه
طوايفي ملوك را 

مرزهاي در ظامي
آخرين پاد. مدند
برابر در اما كرد،

ردوان در جنگ

و تمركز ايجاد ر
د سوي از و ادند
حكو تعداد از ها،
نظ تحت آن، ربي

    
 

 .رست است

(  

 .رست است

گر آريايي واژة ز
سرزمينه معني 

ها قرار مادييد 
ف در تدريج به و 

هند و اروپايي به
 .رست است

ق 9 بار در قرن 
به براي بود كه 

.آورد مي هجوم 
 .رست است

نماشور كورش 
اين از. دانند مي

م در نيز منشور 
  .شود ري مي

 .رست است

 جانشينان او ش
فره شهرها، ين
سا و بودند شده

زمي شهرها، اين 
 .رست است

مج اشكانيان تي
حكومت نوع ن
نظ هاي درگيري 

دد نافرماني برآم
ك غرامت رداخت

سرانجام، ا. كند
 .رست است

منظو به ساساني
دا تشكيل ومند
ه ماقدا اين تيجة
غر و مركزي بي،

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15

)81صفحة (
  

  
 

در 4گزينه  .15
از ايران واژة

واژه ايران به
ها بايد ايالمي
كهن بسيار

ديگر اقوام ه
در 4گزينه  .15

براي اولين
النهرين بين

ايران غربي
در 1گزينه  .15

بيانيه يا منش
م بشر حقوق
اين از بدلي

لندن نگهدار
در 2گزينه  .15

سلوكوس و
ا به يونانيان
ش برپا يوناني
ر،ديگ سوي

در 3گزينه  .16
حكومت نظام
اين. دادند مي

نيز و غربي
درصد محلي
پر به مجبور
آرام ك بودند،

در 1گزينه  .16
س پادشاهان

نير و دائمي
نت در. كردند
جنوب نواحي

erv.ir
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 كـه  كردنـد 
 جامعـه  ن 

 و توسـعه      
 ساسـاني،   

 حضـور  ي 

. كرد عرضه
 كـه  را روح

 بـه  را خـود 
 عنـوان  بـا 

 تجمـالت  
 و درباريان 

بخـش  : ـد 

 در تا اند ده
 رضـوي  ن 

 بـر  رگـذار 
 آن بـه  را ت 

 مشـكالتي  
 تضـعيف  و

 را تـر  زرگ 

ationgroup

كر مـي  وانمود ن
شـد فاسـد  ـب 

ي بـه بازسـازي
پادشـاهان ـتور 

ايرانـي ريـانوردان 

عر را جديدي ين
ر تا اند آمده وي،

خ هـاي  كتـاب  ،
ب كتـابي  در را د 

و تشـريفات  و ه 
و شاهان واست

باشـ ب زيـر مـي    

كرد ابداع را نات
خراسـا ر استان

تأثير عوامل از ت
مهـاجرت اگـر  ه

توانـد  مـي  نده
و فعـال  نيـروي  

بـز آبـادي  و »س 

1398(  

چنين و بودند كم
موجـ ديگـر  بقة

توجـه خاصـين   
دسـ بـه . كـرد  ي

در و هـا  كشـتي 

آيين بودايي، و ي
و از پيش مبران

او، پيـروان  و ني
خـود عقايـد  ني 
  .د

شـاهانه شـكوه   
خو به مجلل، ي

صحيح بـه ترتيـب

قن آب، به ستيابي
در گناباد قصبه 

مهاجرت بلكه رد،
كه دهد مي شان

آين در كاهش ين
كـاهش ) جنس

ويـس« را وچك

18/5/8 دومستانة 

حاك قةطب يازات
طب به اي طبقه ز

كـه در آن زمـان
نماياني پيشرفت
ك و شـد  سـاخته 

مسيحي زرتشتي،
پيام و او كه شت
مان. برسانند ري

مـا. كردنـد  مي 
ماند باقي رتشتي

كـه معنـي  اين 
هاي ساختمان و ص

ت، درصدهاي ص
  رصد

دست براي ايران ن
كه در ايران ات

دار نقش آن در 
نش را جمعيت ي

اين. شد) درصد 1
ج و سن( عيتي،

كو آبادي يك ي،
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امتي و اجتماعي 
از رفتن و است م

دهد ك نشان مي 
پ نيز، راني كشتي

س عمـان  درياي 

ز هاي دين از يي
داش عقيده ماني 

رستگار به را سان
استفاده نقاشي 

زر دين بر ساني

به بود، آن ودن
شاخص هنري ر

رسيم شده است
در 2: صنايع ـ د

سرزمين بودن ك
قنا ترين قديمي 

ولد و زاد بيعي
طبيعي رشد مير،

  .آورد خواهيم 

1395 )/1 24
جمع تعادل وردن

اجتماعي زندگي 

ي ايرانرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

هاي نابرابري فع
الزم كشور ثبات

ساساني دورة ز
ك و دريانوردي ،
و فارس خليج 
.  

هايي آموزه تركيب
.كند تبليغ را د
انس و برهانند ي

از مطالب، فهيم
ساس پادشاه اين 

بو درباري نشي،
آثار عمدة بخش

 . آمد وجود 

 ابتداي درس تر
درصد 6: ستايي

شكخ و آبي كم
مانند .باشند ته

طب عامل تنها نه
م و مرگ و واليد
دست به را يت

سال در رشد ش
خو برهم به وان

مرحلة خستين

 جغر

سنجش دوازد

مدافع زرتشتي، ن
ث و نظم حفظ ي

از مانده برجا ي
ساسانيان، دوران

در خصوص به ي
داشتند ها انوس

ت با ماني. بودند 
خود عقايد كه ت

تاريكين مادي و 
تفه براي گاه و د
اما. كرد هديه ر

هخامن دورة ري
ب واقع، در. اشت

به آنان شريفاتي

صرف آب كه در
ارف شهري، روس

ك به توجه با شته
داشت اختيار در 

ن كه است اين ،
مو. ودر مي شمار
جمعي مطلق شد

كاهش سبب ت،
تو مي جمله از ه
  .كرد 

نخ در و ايران الت

    
 

 .رست است

موبدانساساني ـ  
براي تمايزها و ها

 .رست است

ها پل و سراها ان
د در. شده است

متعددي هاي له
اقيا و رياهاد در 

 .رست است

ماني آيين روان
گرفت اجازه يكم

ر است، از جهان
نوشتند مي ختلف
شاپور به و وشت

 .رست است

معمار و هنر خص
گذ مي نمايش ه
تش و تجمالتي ي

 .رست است

نمودار توزيع مص
مصا ـ درصد 92

 .رست است

گذش هاي قرن ر
را نياز مورد آب

 .رست است

جمعيت، رشد ر
ش به كشورها ت
رش كنيم، كم آن

 .رست است

جمعيت كاهش ي
كه كند ايجاد ما 

اشاره كشور، ي
 .رست است

فال به آرياييان 
  .ناميدند

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
سا دوران در
ه تفاوت اين
  .شود مي

در 2گزينه  .16
كاروا بقاياي
ش ها مي جاده
اسكل و بنادر

چشمگيري
در 3گزينه  .16

پير مانويان،
ي شاپور از او
نور دنياي از

مخ هاي زبان
نو اپورگانش

در 2گزينه  .16
شاخ ويژگي
به را درباري
زندگي براي

  
 
  

 
در 2گزينه  .16

با توجه به نم
2: كشاورزي

در 1گزينه  .16
در ما نياكان
آ سال، تمام
  .است

در 3گزينه  .16
د مهم نكتة
جمعيت رشد
آ از يا اضافه

در 4گزينه  .16
هاي استسي

كشور براي
دفاعي نيروي

در 1نه گزي .17
ورود از پس

ن مي»  گئو«
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 ايـن  .ننـد 

 بـه  رود؛ مي
 ايـران  در 

 هـاي  ـكل 
 دليـل  ين 

 و آفـات  د 
 كـه  اسـت 

 نقـل  و مـل 
 و هستند ه

 كشور يك
 ايجـاد  اري

  .دن

 زيـ سـان ن 

تزلـزل  (ه  
يجاد شـده  

آن  در .ـود 
 و نـد يآ يم

ationgroup

كن مـي  متقسـي   

مي بين از يا دهد
مهمـي  تبـاطي 

  .شد شهر ن

شـ ،خـود  ختلف
همـي بـه . اسـت  

وجـو ،كـم  وري
ا كشـور  در اعي

حمـ وسـايل  و ها
جامعه حياتي گ
ي براي مثبتي يج
بردا بهره براي بي
 .آورد مي

  .گويند مي 

بود يرانيمانند ا 

انس يو الهـ  يالقـ 

  . باشد

بـه سـازند  يرا م
اي )حران هويت

شـ يبـاز مـ   يع
در م يت فرهنگ

1398(  

تـري كوچـك  ي

د مي دست از را 
ارت اهميـت  از ن 
اين رفتن بين از

مخ يكاركردها و
كرده پيدا ترش

و بهـره  ،خـاك  و
زرا توليدات الت

ه راه اگر. گيرد مي
رگ ها راه: گويند ي
نتاي  مناسب، قل
خوب هاي زمينه ،

م فراهم را كشور

حول فرهنگي
  .بود  اساطير

. را داشته باشد

خالا تيست، هو

جتماعي داشته

جهان ر يرهنگ
بح( وجود ندارد

جتماا جهان آن
تحوالتصورت 

18/5/8 دومستانة 

واحدهاي به را ن

خود اعتبار تگاه
ساسـانيان زمان 
ا سبب بيماري 

و پيدايش ونگي
گستر مختلف ي

و آب منـابع  در 
مشكال جمله از. 

  .باشد ابسته

م شكل آن اسب
مي. داشت خواهد
نق و حمل سيستم

هستند توليد ي
ك توسعه و رشد ل

  .كند ل مي
تح، كند حول مي
يخته بادي آم

ها يژگيو يبرخ

ناسازگار اس ينو

بروز و ظهور اج د

فر تيكه هو يي
و ياجتماع يها 

آ يفرهنگ تيهو
به ص و روند ير م

  

24 


تابس(لوم انساني 

آن مردم يازهاي

سكونت يك كه د
در دارد قرار ون
و جنگ. بود ني

چگو به توجه با 
هاي دوره در هرها

محدوديت ست،
...و محصوالت ت

و واردات به عي

منا ارتباطات و ل
نخ وجود كاال ادل
س. بخشد مي وام

براي مناسب يطي
املع آنها حيطي

دن آدمي تعامل
 اجتماعي را متح
يني و در موارد

ب تواند يمن يع

معن يِو اخالق ي
  . باشد

تواند نمي افراد 

ها ها و ارزش مان
و ارزش ديز عقا

ه يدگرگون يرا
فراتر ياجتماع ن
  .د

)1(شناسي  عه

دهم؛ ادبيات و عل

ني تأمين و تر سب
  .يابد مي يير

آورد مي وجود ه
كازرو غربي مال
مسكون و آباد ي،

شهرها. دارد ون
شه اين. دارند ي

اس گوناگون سيار
قيمت در ثباتي ي
زراع محصوالت ي

نقل و حمل ستم
تبا و مختلف حي
تد را هجامع عي

محي توان داراي ه
مح توان ظرگرفتن

با طبيعت و بد ،
كه هويت جهان
ي توحيدي، دي

اجتماع هاي گروه

يروان تيدد با هو
داشته يسازگار

ديني و معنوي

، آرمديدر عقا د
 حفظ و دفاع از

راه برت پديد آيد 
درون جهان رات

شود يم ليتبد 

جامع

سنجش دوازد

مناس خدمات ضه
تغي زمان، و عيت

به موقعيتي اني،
شم در كه شاپور،
هجري هفتم رن

گوناگو هاي شكل
تركيبي شكل رها

  .است كيبي

بس كشورمان در 
بي ،هوايي و آب

برخي تأمين در 

سيس براساس دي
نواح بين اتصال ن

اجتما و فرهنگي
كه دورافتاده، حي
نظ در با كشور ق

خود هويت س
هان اجتماعي ك

هويتي، ر اسالم

در گ تيعضو اي 

جهان متجد يگ
جهان متجدد س 

سكوالر، هويت د

ديتردت تداوم با 
توان ر جايي كه

عي بحران هويت
رييتغ ةز محدود

يگريد يجتماع
    

 

 .رست است

عرض كشور، هتر
موقعي با متناسب

 .رست است

انسا يا طبيعي ل
يشب باستاني شهر
قر تا شهر اين. د

 .رست است

ش هم شهري ي
شهر از برخي. د

ترك نوع از شهرها
 .رست است

زراعي هاي ليت
آ نوسانات ،بيعي
كشورمان ست

 .رست است

اداقتص توسعه ي
امكان نباشد، تيار

ف اقتصادي، هاي 
نواح هاي راه به ه
مناطق همه به جه

 .رست است

 اجتماعي براساس
ت اساسي در جه
اني قبل از ظهو

 .رست است

گرانيرتباط با د
 .رست است

فرهنگ تيكه هو
يويدن تيهو ا

 .رست است

در يك جهان س 
 .رست است

در صورت يهنگ
منجر شده و در
ك جهان اجتماع

از ياجتماع رات
اج به جهان ياع

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
بهبراي اداره 
م تقسيمات،

در 3گزينه  .17
عوامل گاهي
ش مثال طور

بود برخوردار
در 4گزينه  .17

ها سكونتگاه
دارد متفاوت
ش اين شكل

در 1گزينه  .17
فعال اينكه با

طب خسارات
ا شده باعث

در 4گزينه  .17
زيربنا امروزه
اخت در كافي
فعاليت تمام
توجه با. دارد
توج. كند مي
 
  
 

در 3گزينه  .17
جهان هر -
تغييراتبه  -
هويت ايرا -

در 1گزينه  .17
فرد بدون ار

در 2گزينه  .17
گونه ك همان

با تواند ينم
در 2گزينه  .17

:عبارت دوم
در 4گزينه  .18

تعارض فره
م )فرهنگي

و اگر در يك
رييصورت تغ

جهان اجتما
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بعـد از   ران
 متجـدد   

شكالت و 
 شـوند و در 

 آن در .ـود 

  .ست

  .ده است

 شـود  ي مـ 

شـد، افـراد   
دارنـد و بـا   

متفـاوت   ت

ationgroup

دور يريـ گ شكل
ـ هو  جهـان تي

مش ازها،ين ساس
ش گـر يد يتمـاع   

شـ يم يفرهنگ 

اس يويو دن الر

  .است 

بود سازگارناان س

محقق يهنگام 

ـ  گ  باش تـر  شيب
د يتـر  شيب ين

اتيـ وجـود نظر  

1398(  

از ش و اند  نوشته
ن را تحـول هو

براس قال و خلّ
هـور جهـان اجت
يچار خودباختگ

  

سكوال بلكه ست،

  .رود يمار م

حداكثر سود 
  .رد

با فطرت انساري 

تيهو نيا .ردي
  ها شارز
  .ديآ يم ديد

فرهنـگ كيـ ـاع   
و عقالن يمنطق 

.ميشو يم شتباه
  .رد

18/5/8 دومستانة 

جهان نيا يتيو
پسامدرن وران

عالن، به طور ف
مبهوت و مقه ن

ست بدهند، دچ
.رديگ يفرا م يد

سين يرياساط ي
  .مند

جوامع به شم ي

 

ه دست آوردن
ريگ يشكل م د

در موارد بسياه و 

يگ يآن شكل م 
و ا ديعقا از يوع

پد ين اجتماع

قـدرت اقنـ چه 
تيظرف كه ييا

دچار خطا و اش 
وجود دا تيهو

25 
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هو يها بحران ة
دوي ريگ شكل 

آن ياعضا كـه  
آن يما اگر اعضا

از دس گريد يهنگ
ديبه صورت تقل

يحت اي يديتوح
نا مي زدگي رب

  .ست
  .است يت

يو فرهنگ يتماع

  .است يرب
 است ك افقي

، بهياقتصاد يها
ه بر محور سو

داشته يرا در پ ي

ياجتماع يها ش
گاه نو هر يعني 
جهان يفرهنگ 

هر .شود يم ين
ها فرهنگ .دهند

  .وردارند

گران،يخود و د 
ه شناخت ه در

دهم؛ ادبيات و عل

ةدربار ير متعدد
از متفكران، ي

پردازد يعامل م
ام. شوند ارويرو

عناصر فره نش
و نشيو گز قي

ت ،يجوامع اسالم
غرجهان غرب را 

  .ت
اس يش جمعيت

ي جمعياد هويتّ

اجت ،ياسيت سي

فراد و جوامع غر
تحركاز نوع  گري

  .است جمعيت

ه شگران و بنگاه
بلكه ها انسان ز
يعيو منابع طب ت

شو ارز ديس عقا
.ديآ ديپد يترك

تيهوته شود، 

گ در افراد درون
د ي بهتر انجام م

برخو يتر شيب ي

يتيهو يها يگ
 خطا و اشتباه

سنجش دوازد

جهان غرب آثار
ياريبس .اند فته

 داد و ستد و تع
ر گريدي تماع

نيگز  خود را در
يرا بدون تحق گر

ج يفرهنگ تيو
غربي در برابر ج

استيت جمعمعه 
افزاي،  اجتماعي

نشانگر ابعاهان، 

يهو يار و نابود

افر يابي تيهو ي
يبه بخش د يش

كاهش ج تجدد

، هدف كنشيصاد
ازيساس رفع ن

عتيها در طب بير

براساس يجتماع
مشتر  يها ش ارز

شناخت تيرسم 

آن، فرهنگ ةسط
با آن فرهنگ را
ي از قدرت اقناع

ژگيدر شناخت و
انست كه امك

    
 

 .رست است

متفكران ج ستم،
امدرن سخن گف

 
 .رست است

به يهنگام ياع
اجت د، با جهان
قات فعال و خلّ

گيد يصر فرهنگ
 .رست است

مستشرقان، هو ه
گي جوامع غير غ

 .رست است

ط بقاي هر جام
ط هويت جهان

در جه كشي سل
 .رست است

ورود استعما ةزن
 .رست است

يعامل اصل، اري
كارمند از بخش ك

جهان مت ة نشان
 .رست است

  :ها نه
اقتص ةويش نير ا
برانه اقتصاد  ن
تخر ترين بيش، 

 .رست است

جهان اج يهنگ
و ديمردم، عقا 

و به رفتهيد پذ
 .رست است

است كه به وا ي
عمال متناسب با

سازگارترند، ان
 .رست است

كه گاه، د ميندار
اس نيا ةنشان ت،

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
سيقرن ب يط

پسا ايتجدد 
 .دانند يم

در 1گزينه  .18
جهان اجتما
مسائل خو

حالت جه،ينت
عناص صورت

در 4گزينه  .18
دگاهيدر د -
خودباختگ -

در 2گزينه  .18
اولين شرط -
الزمة بسط -
پديدة نس -

در 1گزينه  .18
، روزاقتصاد

در 3گزينه  .18
د سرمايه -
كيانتقال  -
شاخص و -

در 1گزينه  .18
بررسي گزين

در: 2گزينه 
نيا: 3گزينه 

وهيش نيا )4
در 4گزينه  .18

فرهن تيهو
انيدر م كه
افرا يسو از

در 2گزينه  .18
يروش اقناع
اع و ها كنش

ايفطرت آدم
در 3گزينه  .19

ن يديما ترد
تيهو ةدربار
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