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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  رحلة اولمـ  دوازدهمسنجش 
)10/8/1398(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م 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  4ـون آزمــ  
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 - 

صـفحة  : 3

  شبيه

-  

-  

-  

  ِ سرِ كوي– 

  ِ مژگان–

  
 ر

  

) 3المي، و 
ationgroup

 )هانامه

)گاه(=» هنگام«

، فارسـي  24ة 

تش

  

گلستان

–خار  

بليغ اضافي ]
ِ دهر–صياد 

-  
 -  

ِ آمال–خر 

در قصص اسال» 

139(  

نواژه. (نه صفت 

« -» آبرو« -» ه

، صفحة2فارسي 

  استعاره

-  

سلطنت ـِ عشق
  ]تشخيص: مكنيه[

  ]ـم[ماهـ
  ]مصرحه[

-  

  ِ چشم–سر 
 ]تشخيص: مكنيه[

 بليغ اضافي[
  
  
 ]چليپا ست زلف[ 

  

»شيطان«به ] »

10/8/8حلة اول 

اسم است،  نوع

پيشه«]. زهدي 

، ف10صفحة : 1

  جناس
  ]ستاندارد

-  

   ـ سرا
   ـ سر آ 

س

  ه ـ آه

-  

-  

[سنادي فشرده 
-
-

چليپا] ِ-[زلف 
-

طاووس«ستعارة 

2 



مر(علوم انساني 

در» پيرايه«. ي

سم است در معني

 )ه

فارسي . ( عطار

ج  
اس[ ِ  

گرمي ( 

سر
سرا

ماه

اس اسنادي
-  
-  

 -  
-  

در اس[، و البته 

ي و نگارش

زدهم؛ ادبيات و ع

مقرّريفظاً، يعني 

اس» پارسايي«[ 

نامهواژه: 2رسي 

از» نامه الهي« 

آميزي حس

ها يدنِ بسودني
  )و سردي

-  

-  

-  

-  

  پذيرفتهر 
بر دوش فكنده

،فردوس/ جنّت  

 فارسي

سنجش دوا

لفظ» وظيفه«. ت

»پارسا« -» بو ش
  

فار. (ر، باكفايت

  16ل 

  16ل 

  16ل 

.اند از جامي» ن

  

  
  خودي
  تن

د

 
  

  

  
  

 

  كامل
-  

وارمسعود سعد] 
شب زلف ب چون

-  

/عيم و بهشت 
    

 

 .رست است

 شمار، مفرد است
 .رست است

خوش«): 3تيبِ 
 )هانامهواژه. (»

 .رست است

داناي كا يعني 
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

د به پاسخ سوال
 .رست است

بهارستان«و » ار

 .رست است

  تضاد
گرم ـ سرد

خ ـ بي] ي[خود
آمدن ـ بازگشت
 اين ـ آن
قدم ـ سرا

قهر ـ لطف

بانگ ـ نغمه
زاغ ـ بلبل

 پاي ـ سر

 .رست است

 زينه
1(  
2(  ]-[
چناچ] -[  )3
4(  

 .رست است

نعشارتي است به 
www.sanjeshse

  
  
  
 

در 1گزينه  
، در»بنان«
در 3گزينه  

به همان ترت
خوشحالي«
در 2گزينه  

جااين كافي
در 2گزينه  

مراجعه شود
در 2گزينه  

مراجعه شود
در 4گزينه  

مراجعه شود
در 1گزينه  

األحر تحفة«
14(  

در 3گزينه  

  بيت

باخ  )الف

  )ب

  )ج

  )د

  )ه

  
در 3گزينه  

گز

2
3
4

در 1گزينه  .
اش)  4و ) 2

erv.ir

1.

2.
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7.
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خون جگر  

/ يـا بيـت    

اليـه   مضـاف  
1 (  

نيـز باشـد؛   
اين گونـه  ) 

16(  

 بيشـتر در      
وجـود  «ي   

همـه  «؛ ».
اين كه : ت

ationgroup

نسبت دادن) 1

]از عربـي [وف  

شـخص مض) در د
5صفحة : 3سي 

به قرينة معنوي ن
)2 معنوي است؛ 

6و  15صفحات  

 آخـري دقـت
اسـت در معنـي 

.. خواهد بلندش
مفهوم اين است) 
 

  
  ال

6  
  
  
  سطر

 ]ستر[

139(  

1، در مقام اثبات

معـرو قـول / ث 

د. است ازداشتنب
فارس]. (زي ندارد

گواه حذف فعل ب
ف فعل به قرينة

:3فارسي (. ست

كـه ايـن) [4و  
ناگـذر م، فعـل   

د آن سر كه او
)1اما در . »شاء

 )10صفحة : 3

متشابه
شمارة سؤا

5  

1 (  

 2 (  

3 (  

  ]بط[بت ) 4

10/8/8حلة اول 

در ماما . ندارند 
 

حديث/ ت قرآني 

اشخص مفعول ِب 
يازن  عنوان متمم

گ تواند مي؛ ضمناً 
گواه حذف ضرورتاً 
ا لفظيحذف » س

)3، و در فهوماً
ايـم  از آن گفتـه 

1 ،21 ،22 (  

بلند«با  س شود
ء و تذل من تش

3فارسي +  10 

4  
 1 (  

 مطاع) 2  
  ]متاع[

 
3 (  

  ش

4 (  

3 



مر(علوم انساني 

هم كه تشخيص
 .تشبيه دارد»  

كامل يك عبارت

)در ج. است دن
بهر شخصي نيز 

دارد؛] تازه ء[مله 
 هر جملة ندايي

دگر كس«بعد از 

مف) 1در ). 2 در 
ستانه به تفصيل

4صفحات : 2ي 

قياس» .يل نگردد
تعز من تشا« 

صفحة: 2رسي 

16  

 

 

 

1 (سبا 
 ]صبا[

2 (خوان
 ]خان[

 قربت) 3
   ]غربت[

4 (خيش
 ]خويش[

زدهم؛ ادبيات و ع

ه) 4و ) 2. »ني
»لعل لب«. يص

درج ك: قام اثبات

ديدخص مفعول ِ
، و به ضميرست

يك جم آغازن از 
باز اين كه. فتيم

، در مصراع يكم ب

دي است؛ طبعاً
هاي تابس  آزمون

فارسي+  19حة 

عزيز گرداند، ذلي
به) تلميح(شاره 

فا. (ود او نيست

  آوا 
   سؤال

6  
   ]سور

 مغلوب
  ]مقلوب[

 قاضي
  ]غازي[

ثمر 
  ]سمر[

 

  -ر
  

  ]ر
  ر

 -ِ[  

  

سنجش دوا

اُويس قَرَن«و » )ص
ي است از تشخي

در مقاما . تلميح
  .  ميح

شخ) است در ب 
پذير نيس مفعولل 

ساز نشا د وابسته
مين است كه گف
ت فعلي پيشين،

 فعل كجا اسناد
ري كه در شرح

  )20صفحة

صفح: 1فارسي  (

هر كه را او ع«: ت
؛ اش»]ي تو فزايي
در وجو صي هم

هم
شمارة

5  

س[صور ) 1

  كره
 

2 (گزار
]- گذار[

ازگشكر[

   

  

بهر) 3
  ]بحر[

-رهباز[

  
  4 (

    
 

ص(پيامبر«ستان 

اي نمونه» عقيق«
 .رست است

جناس دارد، نه ت
نه تلمي تضمين، 
 .رست است

دادنخص متمم ِ
چون فعل[ بهد از 

 .رست است

ض شده بود؛ پيوند
كارش عيناً هم) 4
به اعتبار عبارت) 3

 .رست است

ل يعني اين كه
ه سبب ساختار

ص: 3فارسي . (»
 .رست است

.ت مبهم است
 .رست است

 .رست است

 سؤال اين است
همه كمي[ اهي

و نقص ه جا هست

4  

1 (  

ي غيرنك+اروخ) 2
راخ[

ي نكره+
[ 

3 (صواب
  ] ثواب[

 ]ديدنواب ص[

4 (عزيمت
]ـت+عظيمـِ - ~[

www.sanjeshse

اشاره به داس
«به  خوردن

در 4گزينه  .
عبارت نه ج
مصرع يعني

در 1گزينه  .1
شخص) در الف

بعد» ِدستِ«
در 3گزينه  .1

قبالً هم عرض
4و ) 1در  كه

اما در. است
در 2گزينه  .1

صورت سؤال
به!] طلبد مي

ـداشتن]نـ[
در 4گزينه  .1

صفت» ديگر«
در 3نه گزي .1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .1
مفهوم بيت
بيشي تو بكا
خداوند همه

2

erv.ir
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@sanjesheduc

نتـوان  «؛ »
) 3در . »ن

ش كتـاب   

ايهـام  » دام 

. سه تعبيـر 

نـذار  ا) ب   

همه عيبـي  
پادشـه  «ن  

اسـت كـه    
. هود اسـت  

اما  .خويش

دش تا بـه  

رد (  او 

  آگاهانه نا 

در  ← ك
رد ( تر 

ationgroup

»شك جانِ جاني
اهللا عما يصفون 

سـتايش. رك كند

مـد«[ دغلن از 
19 (  

ستعبيه كرده در 

حـال آن كـه. د 
  )13و  12ت 

ه«يا » ش ندرد
ستعاره از همـان

)4در  فقط اما 
مشـه ي مطلـق  

قيقت از درون خ

قضا همي برد«: 

كارهاي نيك ←

←جاهًال  –) 4

كفي –) ها گزينه
دنياي بزرگت ←

139(  

ش ين دانم كه بي
سبحان«ه بـه  

هم معشوق را در
1 .(  

دور ماندن) يشه
9صفحة : 3سي 

اند ت يك مفهوم 

كننـد  اشاره مي
صفحات: 3رسي 

ان به گناه فاحش
اس» ماه/ ورشيد 

اند، مناعت طبع
آزادگـيرش بـه   

طلب مطلق حق 

؛ مثل اين»جور

←ماله الحسنة 

4و1هاي  گزينه

رد ساير گ( ري 
←العالم األکبر –

10/8/8حلة اول 

يقين// ش از آني 
؛ اشاره»هم نيايي

ه حتي در خيال
10، صفحة 3ي 

همي(= اي مدام 
فارس. (تَرك آنه 

كلّاً) 4در » ش
  )23و  2

بنده در عبادت
فار. (اراده كند» 

دة ناموس بندگا
خو«است يا  گناه

مو  بلندنظريش 
يعني سـفا قت،

به سفارشت و 

ج«شان به نشانِ 

أعم –) ها گزينه
 

رد( ، انساني كه 
  ) 3و1 ه

هيچ ارزشي ندار
–)  2و1هاي ينه

ن

4 



مر(علوم انساني 

ي كه گويم، بيش
تن كه تو در وه
حهي نيست كه 

فارسي+  10حة 

بر  ياري از حق
به] غير/ خويش 

صي از بود خويش
22صفحات : 3ي 

طه بر كوتاهي ب
»او«ي است كه 

پرد«دارند؛ » وب
گهمان » عيب«

اند و ستايش راز
 ويژه سلطانِ وق

تقليد است وهش
  ) 24صفحة  

، نشبداقباليس از 

رد ساير( خصي 
 ) ها اير گزينه

كه ،شخصي ← 
رد گزينه( درند 

ه ← كالقيمة ل
رد گزي( ه است 

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

هر آن وصفي«؛ »
وان شبه تو گفت
 انسان در پايگاه

صفح: 1فارسي  (

طلب) 3. تزوير 
خ[ ِ  امرست، هم 

خال«و ) 3در » 
فارسي. (ر است

واسط يا بي]  نبي
نصيب هر كسي ت

ستارالعيو«صفت 
«دريافت كه آيا 

.(  

آرزوهاي دورودر 
گاه دنياداران، به

 20 .(  

نكو) 2. ند تقليد
:2فارسي . (ست

ن يكي، بالعكس
   

هر شخ ← مرئ
رد سا( ستوار او 

اإلنسان اّلذي - 
از يك پدر و ماد

ال –)  4و2هاي ه
پيچيده شده ←

 عربي

سنجش دوا

»پذيري خداوند
نتو// هم نگنجي 

اري بيان شده؛
:شود م ديده مي

نكوهش فقط) 
اس دوروييذمت 

»گشتگي خود گُم
استوا نايت الهي

شفاعتء[واسطه
نبوتهم ) در د 

اشارت به ص وماً
توان د هايي نمي

)12و  10فحات 

و طمع مذمت 
ت نبردن به درگ

صفحة: 2رسي 

ذم ِدر ) 1و ) 4
درك حقيقت اس

گويند؛ اين مي ي
)25صفحة : 1 

کّل ام –)  2نه 
خرد اس ←ابت 

- ) 4و3هاي ينه
ا ←ألّم و ألب 

رد گزينه( ندار 
←انطوی  –) 1 

    
 

 .رست است

ناپ وصف« سؤال 
فتن كه تو در فه
وم به وجه استعا
 دهم و دوازدهم

 .رست است

)2. ان استكاريا
هم مذ) 4اما ]. 

 .رست است

از خ«و ) 2در » 
عنافهوم كلي بر 
 .رست است

ه بخشايشِ به و
.است ن عبادت

 .رست است

مفهو) 4و ) 2و  
به تنه) 3اما از  

صف: 3فارسي  (
 .رست است

زينه مضموناً در
حاجت سؤال بر 

فار+  16صفحة 
 .رست است

4، ساده به دشوار
تقليد مقدمة د 

 .رست است

اقبالي خوشگر از 
فارسي. (»و دام

  .رست است
رد گزين( رزش  

عقله الثّا –) ها 
  .رست است

رد گزين( د بداند 
أل –)  4و1هاي 

  .رست است
گمان نكن ، مپن 

رد گزينه( درتو 
  )4و  2

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت
وصف تو گف
همين مفهو
فارسي پاية

در 4گزينه  .1
رياوصف ) 1

تناسب دارد
در 1گزينه  .2

»خودي بي«
مف) 1اما در 

در 3گزينه  .2
به) و الف) ج

گذاران مهمل
در 4گزينه  .2

مشخصاً) 1
.»تو بپوشي

.»پوش عيب
در 4گزينه  .2

چهار گز هر
مطابق بيت

ص: 1فارسي (
در 3گزينه  .2

سبه ترتيبِ 
گويد مي) 3

در 1گزينه  .2
سه تاي ديگ
سوي دانه و

  

 
در 3گزينه  .2

ار ←قيمة  
هساير گزينه

در 2گزينه  .2
بايد ← ليعلم

هرد گزينه( 
در 3گزينه  .2

←التزعم 

وجودت يا د
2هاي گزينه

erv.ir
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@sanjesheduc

- ميت مي

)  4و3 نه
 (  

  تر و تازه  ←

ت سرويس 

  . شودمي

 ن ماهي

ت و تو 

 از 
س شيريني 
تش آهن 
 اگر چه 

نسان 
س در 

 -3. دند

  .شد
 پل 

 

ationgroup

اهم ←يهتّمون  

رد گزين( مندتر 
)2 رد گزينه( م 

←َنِضرة  –)  3و

 باز بود به سمت

ه دست آورده نمي

باران –)  4 زينه

 تو در خود توست
  . است ننگر

 است كه بسيار
هركس. تم آموخ

 همانگونه كه آت
ر من نفوذ كند

وفقيت را براي ان
شكست خورد پس

شدواره پيروز مي
  .كارشان بود

وفق شي پياپي، م
راه موفقيت از  

 .يش موفق بود

139(  

–)  3و 1هاي 

سودم ←أنفع  –
كم ←قليًال  -) 

و1هاي رد گزينه
  ) 3ينه

 آبي كه اندكي

  .آيد نمي
آيد يا بهست نمي

رد گز( تصديق 
  ) 3 زينه

داروي -2.  وند
 و به آنكه گفته

ريخ ثابت كرده ا
شكست دادن را

كندا محكم مي
خواهم داد كه د

 . باشد

يريني آن راه مو
يسون چند بار ش

  .دست يافتند
افراد موفق همو 

ها در كاندي آن

هايس از شكست
-2. فقيت برسد

همواره در زندگي

10/8/8حلة اول 

هرد گزينه( ه ما 

–) 3 رد گزينه 

) 4 رد گزينه(  

ر(  هايششاخه ←
رد گزي( ميوه  ←

راي بستن شير
  . برنده شود

ست كه به دست
به دس ←» هول 

ن ُأصّدق يا الت
رد گز(  خيالّيًا 

شون هالك مي
گفته است بنگر

تار. يروزي است
 خوردم تا راه ش
ت اراده انسان را
ي هرگز اجازه نخ

 مقدمه پيروزي
خي زندگي و شي

ادي -4. هاستي

ن به موفقيت د
در تاريخ -2. م

 ناپلئون ، توانمن

 كه ناپلئون پس
 با تالش به موف

ناپلئون ه -4. د

5 



مر(علوم انساني 

مدير مدرسه ←

(دارو  ←› رفه 
سخن بگوييد ←

←غصونها  – 

←ثمرة  -) ها ه

بر -2. را نخورند 
نيس روي ميز

 مردم هدفي اس
فعل مجه« َرک 

أن ← باوركنم –
ِفلمًا ← ›نكره  

برسند شايستگان
گبه آنچه  -4   

شكست پل پي. م
بارها شكست: ت

شود زيرا مشكالت
به نااميدي: گفت

تواندشود كه مي
تلخ -2.  شودمي

سياري از پيروزي

و مشكالت فراوا
ها را تحمل كنيم
قيت اديسون و

 يافت همانطور
تواند بخورد مي

كندتر مي محكم

زدهم؛ ادبيات و ع

←ديرنا المدرسة 

معرف‹ الّدواء  – 
←تکّلموا  –) 2

) 3و1هاي گزينه
رد ساير گزينه(  

ان مال فقيران
كم در مسابقه تن

ود ساختن همه
التُدر –د ساختن 

–)  3و2هاي نه

‹فيلمي خيالي 

 به فروانروايي بر
.دگان قرار بده 

ها نترسيمكست
گفتناپلئون مي

شها تسليم نمي
گاديسون مي. ت

شيي مواجه مي
 بترسد موفق م

بسشكالت باعث 

ها وس از سختي
هت بايد سختي

راز موفق -4. دارد

 موفقيت دست
دگيش شكست
وزاند بلكه آن را

سنجش دوا

مد –)  2  گزينه
  (  

)2 رد گزينه(  
 رد گزينه( شد 

رد گ( رختي كه 
آيددرمي ←ج 

كاش ثروتمندا -
ست خواهر كوچك

گويي خوشنو  ←
خوشنود ← »ل 

رد گزين( ستطيع 
ف  -) ها ر گزينه

هرگاه فرومايگان
 ياد نيكو در آيند

ن است كه از شك
ن. اندتفاق افتاده

هر مقابل سختي
راز موفقيت است

هايود با شكست
كس از شكست
شدن دربرابر مش

ون و اديسون پس
ي تحقق موفقيت
ي بر موفقيت ند

توان بهكالت مي
كسي كه در زند

سو آهن را نمي

    
 

  .رست است
رد( تشكر كرد 

3و1هاي گزينه
  .رست است

›معرفه‹ سخن 
كشكشنده ، مي 

  .رست است
آن در ← رة اّلتي
ُيخِرج -) هاگزينه

  .رست است
-1ها  ست گزينه

اميد است -4. فتم
  .رست است

←  4يح گزينه

صدر باب إفعال
  . رست است

ماکنُت أس ← م
رد ساير(  كلّسم

  .رست است
ه -1  ←ها ت

و براي من -3 
  :ك مطلب 

هاي موفقيت اين
س از شكست ات
گي را بچشد در

پايداري ر. كندي
  رم كست بخو

  .رست است
ره در زندگي خو

هرك - 1 ←ها نه
تسليم ش -3. كند
  .شد

  .رست است
رادي مثل ناپلئو

براي - 1 ←ها نه
 مشكالت تاثيري

  .رست است
ايداري در مشكال

هرك - 1 ←ها نه
آتش -3. گذرد

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
ت  ← َشَکر

رد گ( دهند 
در 1گزينه  .3

س ← الکالم
←قاتل  –

در 2گزينه  .3
الّشجرة كتل 
رد ساير گ( 

در 3گزينه  .3
ترجمه درس
بهداشتي رف

در 4گزينه  .3
ترجمه صحي

مص« إرضاء 
در 1گزينه  .3

توانستمنمي
مطر ال ←

در 4گزينه  .3
ترجمه عبار

.  بينينمي
ترجمه درك

هايكي از راه
ها پسپيروزي

و تلخي زندگ
را محكم مي
چند بار شك

در 2گزينه  .3
انسان هموار
ترجمه گزين
كترسيم مي

آخر نااميد ش
در 1گزينه  .3

در تاريخ افر
ترجمه گزين
پايداري در

در 4گزينه  .3
با تالش و پا
ترجمه گزين
شكست مي
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فعل  

فعل /  ل 

لمشّبه 

اي را لمه
مدير 

شك بي -3

ر خارج 
راف 

  .د

ش 
ه كن و 

الث 
به  11 از 

دانش  -

زي را 
ز آسمان 

ationgroup

/من باب افعال

تفعيل  من باب

ال» أّن « اسم  

معناي كل -2. ت
 را ديده بود به م

3. در حوا است

ها به سوي نوري
د مثل مگس اطر

كردنديسجده م

گمان خدا پاداش
به انسان نگاه - 4

ثال –ث ساعاٍت 
معدود اعداد(  

-3. م را خواندم

  .ت
تواند چيزچه مي

 كه پي در پي ا
  .ست

139(  

ة حرف واحد م

يادة حرف واحد

/معّرف بأل  –

ستوار و ادب است
هانش آموز آنچ

و مامردم ، آدم 
  .انده شده

هان را از تاريكي
رخي دوستان بد
ليكه براي من س

بي -2. ده است
4. ه جا مي شود

ثالث -۳)  است
ة وتسعين اسماً 

حه از درس پنجم
  

پيوند داده است
داني كه مورچمي
هايي را ببينيي

ديده عجيبي اس

10/8/8حلة اول 

زيد ثالثّي بزيادة

مزيد ثالثّي بزي 

–معرب  -» ث

خار به خردي اس
گمان دابي -3 

  
گمان پدر همه م
س يا طال آفريده

ن هستند كه جه
رزندان عزيزم بر
د را ديدم درحا

   تنتِقلُ 
دادوبي انجام مي

مكان ديگر جا به

جمع 10تا 3د 
تسعة – أسماء 

روز سيزده صفح
. و نه اسم دارد

جمله را به هم پ
آيا م -2. گرداند

ي كه روزي ماهي
ي باران ماهي پد

6 



مر(علوم انساني 

مز -ی للمعلوم 

-بنی للمعلوم 

مؤّنث: لمشکلة 

  )و مرفوع
نيست بلكه افتخ
.شته شده باشد 

  .انديستاده

الِبضاَعة  ← 
گبي -2. را ببينم

ره يا آهن يا مس

  .ه دارند
مانچراغهاي آس

اي فر -3.  است
 و ماه و خورشيد

تن -۳ضيُع     
 است كه به خو

از مكاني به مكه 

معدود اعداد(ديق
تسعة وتسعين 

امر -2.  خريدم
نود مان خداوند

باشد كه دو جمي
گن را استوار مي

كنيآيا باور مي 
طبيعي است ولي

زدهم؛ ادبيات و ع

مبنی –متعّد  – 
  )ملة فعلية

مب –معرب  – 
  لمشّبه بالفعل

ال« ر و مفرده 

خبر لعّل و( ٌة 
مان، پسنديده ني
 كلمه در آن نوش
ابل در كالس اي

الَبضاَعة - ) يد
هرهاي كشورم ر

آيا مردم از نقر -

داللت بر تشبيه 
ماه و ستارگان چ
دان مانند مرده
من يازده ستاره

الُيض -۲حِسُن   
ي به آن چيزي
شديدي است كه

  .رده است

أربعة َصناد – 
- ۴) شوده مي

ر صندوق سيب
گمبي -4. شتند

حرف مشبه م ..
كند و گامهايتاني

-3. ودش است
ز آسمان امري ط

سنجش دوا

مبنّی –لغائب 
 و مع فاعله جم

متعّد –للغائبة  
ال» أّن « خبر 

جمع الّتکسير –
  ة اسمّية

َمْکتوَبة ←توَبًة 
رفروشي به دودم
ك  اميد اينكه آن
نش آموز در مقا

آياي جمله نمي
ش من همه شه

-4. مصمم است

»نَّ ، كَـ ، مثل
يي خورشيد و م
در ميان افراد ناد

گمان مبي -4. د

ُيح -١ ←ها  ه
رزش هر شخصي

گردباد باد ش -3 
ش را بوجود آور

أربعة صندوقًا 
استفادهشمارشي 

ته گذشته چهار
سفر علمي برگش

.. الّنملة تقدُر 
شما را ياري مي
يشتر از وزن خو
ش باران و برف از

    
 

  .رست است
للغ –فعل ماض 

فعل( » لتاريخ
  .رست است
ل–عل مضارع 

ه جملة فعلية، خ
  .رست است

–اسم الفاعل  ←
نصوب والجملة

  .رست است
َمْکت –الُمْعَجِم  
فخر -1← هانه

جستجو كردم به
سه دان -4. ر داد

  .رست است
در ابتداأنَّ ، (  

كاش - 1 ←ها نه
اي فروش كاال م

  .رست است
كأ«ها الفاظ ينه
گوي- 1 ←ها  نه
جوينده علم د -

كنندت پرواز مي
  . رست است

الثي مزيد گزينه
و ا -1 ← هانه

.كندرا تباه نمي
اشي در او بينايي
  . رست است

-۱ ←تباهات 
 عدد اصلي و ش

  )ست 
هفت - 1 ←ها نه

ساعت پيش از س
  . رست است
أّن:   اين عبارت

 را ياري كنيد ش
كه پنجاه برابر بي

گمان بارشبي -

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
فع ← أثبتَ  

ال« وفاعله 
در 1گزينه  .4

فع ← ُتقّوي
و مع فاعله

در 3گزينه  .4
← المشاکل

بالفعل و من
در 2گزينه  .4

← الَمْعَجمِ 
ترجمه گزين
در معجم ج
مدرسه خبر

در 3گزينه  .4
إنَّ ← أنَّ  

ترجمه گزين
فروشنده برا

در 4گزينه  .4
گزي ردر ساي

ترجمه گزين
-2. كنندمي

جاتشيريني
در 4گزينه  .4

هاي ثالفعل 
ترجمه گزين
نيكوكاران ر

بگو چه كسي
در 2گزينه  .4

تصحيح اشت
از( ساعاٍت 

بعد مفرد اس
ترجمه گزين

آموزان سه س
در 2گزينه  .4

در »أّن « 
اگر خدا -1

حمل كند ك
-4. افتندمي
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  )آيدي
راي 

ي را كه 
ديث با 

موصوف 

هايش مت
 مناسب

ياز نداشته 

ـت باشـد،   
 نخسـتين    

گـر جملـه      

نـد تـا بـه    

و اينكـه  » 

صـفحات   (

و قـوانين و   
  )ال دهم

به خداونـد  
ها و زمين  

، سـال  1س 

ationgroup

روز چهارشنبه مي
اي است برسيله
  .ست

ل كتابخانه كسي
 عمل به اين حد

  .د

مو ←ة الکبيرة 

يي است كه نعم
يواري مدرسه م

به خالق ني) علل

متعال، داراي علـ
بد و بـه علتـي

ت اسـت كـه اگ

انخود وانگذاشـته 

.يابنـد   در نمـي 
  ».يابد  در مي

.شاره شده است

بخشـد و  ما مي
، سا3، درس 41

 آنيِ مخلوقات به
آنچه در آسمان

، درس10ـفحه  

139(  

است كه بعد از ر
و: بميوه گيري 

ن فرمان داده اس

مسؤول -2. دهد
ست و همگي در

دهيد انجام نمي

قاعة  - ف إليه 

آن همان خداي -
ث روي تابلوي د

الع علت(فريننده 

يعني خداي مت، 
نهايت ادامه يا ي

در داراي اهميـت

كند و او را به خ

ها او را چشم: ر
ت كه ديدگان را
 دو بيننده را اش

كر و انديشه به
1و  40صفحات 

حظه به لحظه و
هر آ«: ﴾في شَأنٍ

صـ. (شـود  ت مـي  

10/8/8حلة اول 

روز ششم هفته ا
آب -3. كندي مي
خدا به آن ت كه

  َمنوا
د مركزي رخ مي
شنهاد خوب اس
ييد آنچه را كه

ضافضاف و م

-2.  ما زياد بود
شتن اين حديث

باشد، اما خود آ

العلل، ينكه علت
ها تا بي  و معلول

  )ال دوازدهم

قد آن»  چيست؟
  . نيست

رم كارهاي لهو ك
  

ال تُدرِكُه األبصار
و اوست:  األبصار

نبيني، مرنجان 

ك واقعيات و تفك
ص. (نا شده است

 نياز دائمي و لح
ضِ كُلَّ يومٍ هو ف

برداشـت» سـت   

7 



مر(علوم انساني 

ر: پنجشنبه (س 
ر خانه تو زندگي
واجب ديني است

آَم -۴ُن       
رهاي آمريكاي

اين پيش -3. كرد
گويرديد چرا مي

مض ←ة المطار

 تعداد همراهان
نوش -4. گاه ديدم

نده نياز داشته ب

ا.  هر موجودي
كه سلسلة علت

، سا1درس  8ه 

ن در اين جهان
 انسان را باكي
 تا خود را سرگر

)سال دهم 1س 

«: ن آن را ديد
 :»درِكي وه و

/ن آفريننده را 

توانايي درك) وح
ثابت بن» منِ«ن 

به» د دم به دم
سماوات و األرض
ـدركار امـري اس

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

اليوم السادس  ←
ي است كه كنار

و: فريضه  - 4. ت

سنتعاَون - ۳    
در يكي از كشور
رد، نصيحت مي
ني كه ايمان آور

قاعة):  لکبيرة 

ستا سفر كرديم
لن بزرگ فرودگ

ن بايد به آفرينن

يازمند است، نه
ست؛ يعني اينك

صفحه. (ل است

ف زندگي انسان
 فراموش نشود،
ه آفريده نشده

درس 15و  14 

توا م مادي نمي
اه استبينا و آگ

به بينندگان«ت 

رو(الت نامحدود 
ية پذيرش همين

مان از باد باشد ه
يسألُه من في الس

انـ ره دسـت هموا

 دين

سنجش دوا

←الخامس اليوم  

كسي :همسايه  -2
ها استشبيه آن

تحُدُث  -۱ ←
ن پديده ساالنه د

كرپرتاب ميش 
اي كساني -4. رد

قاعة المطار ال 

گامي كه به روس
ستانم را در سال

جودات اين جهان

اي به خالق ني ده
اس» ها سلسل علت

 نظر عقلي محال

هدف«پرسش كه 
سخ به اين سؤال
هيچ كس بيهود

صفحات(» .دازد

ت، يعني با چشم
ي به همة امور ب

شود، در بيت نمي
  )وازدهم

بعد طالب كماال 
ن افراد نيز بر پاي

حمله/ شير علم 
ي﴿تر، از عبارت  ق

كند؛ او ه ست مي

    
 

  . رست است
 :  1اي گزينه 

2  ←ها رگزينه
ها و آنچه شميوه

  . رست است
← هاالزم گزينه

اين - 1 ←ها نه
ر مكان نامناسبش
كاري خواهيم كر

  .رست است
(← نه صحيح

هنگ - 1 ←ها نه
يكي از دو -3  

 .رست است

چرا موج«: رسند

نيم كه هر پديد
تس«رفتاري در 

 و اين مطلب از
 .رست است

پرن به پاسخ اين 
وش شود، و پاس

ه«: فرمايد مي) ع
ارزش بپرد  و بي

 .رست است

است» لطيف«ند 
است، يعني» بير
بيند و ديده ن مي

، سال دو1درس 
 .رست است

سماني يا همان
معه و روابط بين

 .رست است

مه شيران ولي ش
كه به طور دقيق
ته از او درخواس

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
تصحيح خطا
ترجمه ساير
گرفتن آب م

در 2گزينه  .4
هاي الفعل  

ترجمه گزين
ها را درزباله

يكديگرهمك
در 3گزينه  .5

توضيح گزين
  و صفت

ترجمه گزين
.ريزان است

 .است
 
    

 
در 2گزينه  .5

پر برخي مي
  » !باشد؟

بايد دقت كن
به معناي گر
ختم نشود،

در 3گزينه  .5
دست يافتن
چيزها فرامو

ع(امام علي 
كارهاي لهو

در 3گزينه  .5
اينكه خداوند

خب«خداوند 
اينكه خدا م

، د14و  13
در 4گزينه  .5

بعد غير جس
مقررات جام

در 3گزينه  .5
ما هم«بيت 

اشاره دارد ك
پيوست  است،

  )دوازدهم
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سـورة يـس   
پوسـيده را   
 قرآنـي در    
د تـا ابـر را    
خشـيديم،     

، زندگي را 
ماند،  ش نمي

م و ال هم 
ط مفهومي 

 ]گاز مـر [
 مـا تـأخر     
رگ ادامـه  

ـر و تعقـل      
ن لـو كـانوا     
ط مفهـومي   

رسند؛   مي
 78صفحة 

 زمان قرار 
و در همين 

، 3 درس 4

دانـيم در   ي  
جـود ايـن    
د او و نيـز     
. يش است

ارة خـدا و      

ationgroup

س 79و  78يـة    
هـاي پ سـتخوان  

ومـين عبـارت
فرسـتد ا را مـي  

رگش زنـدگي بخ

زة فعاليت و كار،
پاداش  جهان بي

 فال خوف عليهم
ارتباط ﴾ كالفُجار

[ه آنچـه پـيش   

به واسـطه آثـار
اشد و پس از مر

يـه هـم از تفكـ
لهـي الحيـوان ةَ 

ارتبـاط» نستند

اد مست به نظر
ص(» .اند ز در امان

تواند در دو  نمي
دهد او نشان مي

41حه  صف. (ست

به روشـني مـي 
بـا وج. رسـاند  ـي  

راي درك وجـود
 به خدا در پيدا

دن مـداوم دربـا

139(  

ت خداونـد در آي
ست كه ايـن اس

و د» ي داناسـت 
داست كه بادهـا

پـس از مـر ]يله
 

 و نشاط و انگيز
 نيك او در آن
 و عمل صالحاً
 نجعل المتّقين

شود و به ده مي
ل پس از مرگ ب
ت آن طوالني با

 و در انتهـاي آي
 اآلخـرةَن الدار

دان است، اگر مي

همچون افرا) ت
 وحشت اين روز

باشد و نيز كان
بيند كه ن ي مي

ه بعد روحاني اس

.كنيم  درك مي
جودات مـدد مـ
گونـاگوني را بـر
موجودات جهان

بـادت، انديشـيد

  )هم

10/8/8حلة اول 

اسـت» ن انسـان 
كيس: ه بود، گفت

 او بر هر خلقتي
خد«: دارد» عت

وسيل[ن ده را بدا
 )، سال دهم5 

شود و شور  مي
 يك از كارهاي
هللا و اليوم اآلخر

ام ... ﴿و با آيه 

به انسان خبر دا
ير پرونده اعمال
 دهيم كه بركات

رت گرفته است
ال لهو و لعب و ا
زندگي حقيقي ا

قيامت(ت آن روز 
اند كه از وكاران

تواند در دو مك ي
است و خوابي» ف

ست و مربوط به

و حضورش را د 
كند و به موج مي

هاي گ خواند و راه
بارة نيازمندي م

هتبرترين عبـ: در

، سال دوازده1 

8 



مر(علوم انساني 

يدايش نخستين
را فراموش كرده
تين بار آفريد و

 زندگي در طبيع
 و آن زمين مرد

درس 52و  51

 روي انسان باز
داند كه هيچ مي
من آمن باهللا﴿فة 

و» .ل الهي است

در آن روز به«: ﴾
م كه امكان تغيي
ال خيري انجام

اي صور  مقايسه
الدنيا اال الحياةه 

 سراي آخرت، ز
  )ل دهم

مردم از هيبت« 
تنها نيكو«و » .

ر يك زمان نمي
الف«الً در زمان 

جسم ساخته نيس

)فطري خدايابي 
ت و پشتيباني م
خ خداوند فرا مي

ها، تفكّر درب  راه

 في اهللاِ و في قُد

، قبل از درس2

زدهم؛ ادبيات و ع

پي«، مربوط به »
ه آفرينش خود ر

ا براي نخستها ر
نظام مرگ و« 

ني مرده برانيم
و  50صفحات 

د و روشنايي به
ل است كه وي م

در آية شريف ﴾ن
اد در پرتو عدل

  ) دهم

ذ بما قدم و اخّر
فهميم مي» .ست
كند كه اعما  مي
  )هم

ن دنيا و آخرت،
و ما هذه﴿شريفة 

و بازي نيست و
، سال4و  1رس 

:خوانيم نمل مي
خدا سخت است

ص قرار دارد و د
 يك شخص مثال
ن كار از عهدة ج

خ(يابيم  دا را مي
كيم آن را هدايت

تر دربارة خ عميق
يكي از اين. هد

دةِ ادمانُ التَّفَكُّرِ

2صفحه . (سازد ي

سنجش دوا

»ناستاخلقتي د
زد، در حالي كه
ن خدايي كه آنه
ست كه اشاره به
به سوي سرزمين

ص(» .گونه است ن

رگ، پنجرة اميد
اط به اين دليل

وال هم يحزَنون 
اضرورت مع«د 

سال 5و  4هاي 

ؤا االنسان يومئذ
فرستاده اس ]رگ

وضوع رهنمون
ده ، سال6رس 

ورة قصص، ميان
ن جهات با آية ش
، جز سرگرمي و

در 48و  17ت 

سوره ن 89و آية 
 وليكن عذاب خ

ان و مكان خاص
بينيم كه قه مي

رفته است و اين 

رت خويش، خد
اي حك  آفريننده

ا را به معرفت ع
د ه ما نشان مي

  )موازده

أفضَلُ العباد«: د

طراوت و زيبا مي

    
 

 .رست است

او بر هر خ... «ي 
براي ما مثلي ز«

 كند؟ بگو همان
سورة فاطر اس 9

سپس آن ابر را ب
قيامت نيز همين

 .رست است

هي نسبت به مر
اين شور و نشا. 

﴿ضوع به پيامد 
شاره دارد و مؤيد

ه درس 61و  48
 .رست است

ينبؤ﴿آية شريفة 
از مر[آنچه پس 

و ما را به اين مو
در 70صفحه . (

 .رست است

سو 60جمة آية 
 است، لذا از اين
ين زندگي دنيا،

صفحا. (كي دارد
 .رست است

سورة حج و 2و 
ه مست نيستند

  )ل دهم
 .رست است

جسماني، در زما
ر رؤياهاي صادق

»ب«به زمان » 
 

 .رست است

ما، براساس فطر
كنيم كه گي مي

ه، قرآن كريم ما
فات و افعال او به

، سال د1درس 
 .رست است

فرمايد مي) ص( 
  ».ت

ر جواني را پر ط

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
عبارت قرآني

«: فرمايد مي
دوباره زنده
9انتهاي آية 
برانگيزند، س
زنده شدن ق

در 1گزينه  .5
با ديدگاه اله

گيرد فرا مي
لذا اين موض

اش ﴾يحزنون
8ص . (دارد

در 3گزينه  .5
با توجه به آ
فرستاده و آ
وجود دارد و
داشته باشد

در 2گزينه  .5
چون در ترج
سخن رفته

ا«: ﴾مونيعل
خيلي نزديك

در 4گزينه  .6
و 1در آيات 

در حالي كه
، سا7درس 

در 4گزينه  .6
هر موجود ج
بگيرد، اما د

»الف«زمان 
 )سال دهم

در 2گزينه  .6
هر كدام از م
جهاني زندگ

اوليه معرفت
شناخت صف

، د7صفحه (
در 3گزينه  .6

پيامبر اكرم
قدرت اوست
انديشه، بهار
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@sanjesheduc

. سلب كنيم
صـفحات   (

ن بيكـران   
 

ي و بـا اذن   
ت، بلكـه از      

صـفحات   (

معادي هم 
مـان ابتـدا     

ـ     ود؟ هـد ب

او  ]ت كـه     

  ).ت
لسماوات و 

صـفحة  . (ت   

خداونـد بـه   
را به گنـاه  
مكي كـنم  

ـن افتخـار   
» .ت داري    

ـه خداونـد   
ـة هسـتي         
ي از آيـات  

مـا  ﴿: كننـد 

هـاي   رمايه     

ationgroup

ها س  و يا انسان
.نياز از خداوند ي

د نيست و چنـان
 )وازدهمسال د

سباب غير مـادي
م ايشـان نيسـت

.ين اسالم شـد 

 خاك شويم و م
ت؟ مـا كـه از هم
ف و عبـث نخوا

ـارش ايـن اسـت
(  

توحيد در واليت
و للّه ما في ال﴿ة 

 بـراي خداسـت

خ«: گويـد  م مي
شتم، فقط شما ر
توانم به شما كم

و ايـ) عبوديـت (
ه كـه تـو دوسـت

اينكـه. بريم ي مي
ه و پـا بـه عرصـ

اي خـالق و آيـه    
ك د و اعتراف مي

د يـا همـان سـر

139(  

ونه اثر را از اشيا
 نه مستقل و بي

چ جهت محدود
، س1، درس 21 

ي به واسطة اس
واسـت از جسـم

مردم جهان از دي

 قرار داده است،
ما چه بوده است

هـدف جهـان بـي    

علـت انكـ[لكـه  
)، سال دهم5س 

ت(هان نيز هست 
 است كه در آية
طور انحصـاري

ت به اهل جهنم
شما تسلطي نداش
ت  مرا، نه من مي

( بندة تو باشـم  
گونه قـرار ده ان

، پي»زمين است
 و آشـكار شـده
ن، بيانگر وجـود

كنند شاهده مي
  )م

از عوامـل رشـد

10/8/8حلة اول 

 ندارد كه هر گو
خداوند بدانيم،

كه خداوند از هيچ
صفحه. (ن دهد

؛ زيرا اولياي الهي
ست كنيم، درخو

 تنفر برخي از مر

وجود ماال در 
ها در درون م يه

ينش انسـان و ج

بل) معـاد نـدارد   
درس 62و  61ت 

 و سرپرست جه
 است، مالكيت

رف و تغيير به ط

 باقي نمانده است
، البته من بر شم
سرزنش كنيد نه

ن عزت بس كه
رم، پس مرا هما

ها و ز ور آسمان
 سـبب او پيـدا

ي در اين جهان
چيزي خدا را مش

، سال دوازدهم1

ا» شت خدا آشنا

9 



مر(علوم انساني 

، ضرورتي)ستي
ت، اين اثر را از خ

دين معناست ك
غير، خود را نشان

 با توحيد ندارد؛
چيزي درخواس 

رد كرد و سبب

كه خداوند متعا
تعدادها و سرماي
ين اساس، آفـري

شك در وجـود م
صفحات(» . كند

، تنها ولي)كيت
تأكيد شده ﴾لي

 مفهوم حق تصر

صتي براي توبه
 آن عمل كردم،
 امروز خود را س

  )دهم، سال 

مرا اين! داي من
ه من دوست دار

خداوند نو«: ﴾ضِ
گيرند و به  مي

 جهت، هر چيز
نگرند، در هر چ ي
، درس 12و  1

سرش«) مؤكد(ة 

زدهم؛ ادبيات و ع

ر تدبير امور هس
بول اثر مخلوقات

بد» .مقتدر است
ته است تا آن غ

ها، منافاتي سته
)ص(سول خدا 

ه را بر اسالم وار

هاي مختلفي ك ه
 آفريدن اين است
چه بود؟ آيا بر اي

انسان ش(«: مايد
 تمام عمر گناه

توحيد در مالك( 
 من دونه من ول
 نتيجة حاصله،

ز قيامت كه فرص
ي دادم و خالف
ت مرا پذيرفتيد،

2درس  33حه 

خد«: كند عا مي
اي كه همان گونه

لسماوات و االرض
جود خود را از او

به همين.  است
جهان هستي مي

1صفحات . (﴾ه

حمه تأكيدكنندة

سنجش دوا

وحدانيت در(ت 
توان با قب مي). 2

  )دوازدهم

و او يكتاي م«؛ ﴾
غير باقي نگذاشت

راي اجابت خواس
اگر ما از رس. هند

  .يشان است
ترين ضربه بزرگ

  )وازدهم

عدادها و سرمايه
شود كه دليل ي

 آمدن و رفتن چ
  )ت الهي

فرم رة قيامت مي
دگاه قيامت، در

ك جهان است
ما لَهم﴿ در آية 
به عنوان واليت

  )م

، شيطان در روز
اي ه شما وعده ب

بوديد كه دعوت
صفح(» .ت دهيد

وند اين گونه دع
تو ه! خداي من
  ) دوازدهم

اهللاُ نور ال﴿ي آية 
م موجودات، وج
وجود او وابسته

ت و انديشه در ج
بله و بعده و معه

الرح شيرازي عليه

    
 

 .رست است

توحيد در ربوبيت
2و  1هاي  گزينه

، سال د1 درس 
 .رست است

القَهار دالواح هو﴾
ي خالي براي غ

 .رست است

ز اولياي دين بر
 كار را انجام ده
حاني و معنوي اي
ريان تكفيري، بز

، سال دو2درس 
 .رست است

با اين همه استع
سؤال مطرح مي
 پس دليل اين

عاد الزمة حكمت
 در آية پنج سور
دون ترس از داد

 .رست است

خداوند، تنها مالك
واليت الهي كه

و. آمده است ﴾ضِ
، سال دوازدهم2

 .رست است

سورة ابراهيم، 2
حق داد؛ اما من
م، اين خودتان ب

توانيد مرا نجات ي
 .رست است

به درگاه خدا) ع
پروردگار مني، خ

، سال2درس ، 
 .رست است

ر دقيق به معناي
ست، يعني تمام
و وجودشان به و
آنان كه به دقت
الّ و راَيت اهللاَ قب

 .رست است

 اشعار سعدي ش

www.sanjeshse

در 4 گزينه .6
براي قبول ت

نادرستي گ(
از 26و  25

در 3گزينه  .6
و ه﴿عبارت 

است كه جا
در 2گزينه  .6

درخواست از
خداوند اين

روح حقيقت
متأسفانه جر

، د24و  23
در 3گزينه  .6

اگر بناست ب
نباشد، اين س
خاك بوديم

ضرورت مع(
قرآن كريم

خواهد بد مي
در 1گزينه  .6

خ از آنجا كه
پس عليت و
ما في االرض

2، درس 19
در 4گزينه  .6

22طبق آية 
شما وعدة ح
دعوت كردم
و نه شما مي

در 1گزينه  .7
ع(امام علي 

بس كه تو پ
،18صفحه (

در 4گزينه  .7
پس از تفكر
نور هستي ا

گذارند و مي
آ. الهي است

شَيئاً ا اَيتر
در 4گزينه  .7

زاين بيت ا

erv.ir
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  )ل دهم

   ـة نخسـت

ه احسـاس   
هـاي    اندام

ة زمـاني و     
ك شدني و 

ة كارهـايي  
، درس 3ه 

  )ل دهم

را تشـكيل   
زو مسـائل    

يـن قبيـل   
 موجـودي  

  )وازدهم

 از خـدا و     
  ».م

رونـي او را   
هاي  مكتب
  )زدهم

ا در سـاية      
. تـر شـود   ك   

ينـي ايـن   
ي برسـاند  

ationgroup

، سال2درس  3

نان، مانند لحظـ

گـاه گـران، هـيچ    
ا ناشي از ثبات

ـارغ از محـدودة
پذير و مستهلك ل

 است و در همة
صفحه. (جود دارد

، سال1، درس 4

بينـي آن ر هـان     
شناسـي جـز ـان 

سؤاالتي از اي. ود
ست، يا برعكس

، سال د1درس 

 هسـتي انسـان
رويم م و باال مي

ب و التهـاب در
بلكه تنها م. رآيد
سال دواز، 2س 

 شـده اسـت تـا
 حيـات نزديـك

ـ وژي  بي ا جهـان ب
يه سعادت حقيق

139(  

30صفحه . (ست

دايش نيز همچن

شـان و نـه ديگ
ما» خود«يت و 

اسـت و فـ ـذير 
سماني كه تحليل

ست يعني مقدم
وج» ف و برنامه

صفحه . ( است

هسـتي دارد، جه
و است، لذا انسـ

شو ب ناميده مي
وني و بيروني اس

، د2صفحه . (زد

آغـاز. جاست ن
ما ز باالييم/ ويم 

كه بتواند اضطرا
حل اين معما بر

، درس4صفحه  (

 وديعه گـذارده
و هدف نهـايي

 و رابطه ايدئولو
كه بتواند ما را به

10/8/8حلة اول 

ه همه نزديك اس

ند و پس از پيد
  )هم

هند، اما نه خودش
هد كه ثبات هوي

ناپـ ري و تالشـي 
 دربارة بعد جسم

خت و آگاهي اس
آگاهي و هدف«ر 

ماي عمل انسان

ت بـه جهـان ه
سان و شناخت او

شناسي آن مكتب
ير جبرهاي درو
ت خويش را بساز

شت او نيز همان
رو ييم و دريا مي

بوده ك »ش انسان
تواند از عهدة ح ي

.ي پرده بردارند

هاي بسياري به
ه گام به كمال و

كند ن روش مي
 و راه و روشي ك

  )، سال دهم1

   ديني

10 



مر(علوم انساني 

 يعني خداوند به

ات چنين نيستن
، سال دوازده1 

ده  از دست مي
ده اين نشان مي

ويژگي فناناپذير
س در اين بيت

  )، سال دهم

آن داشتن شناخ
مواره سه عنصر

 همچنين راهنم

هر مكتب نسـبت
تي، وجود انسس
  )هم

ش ود دارد، انسان
دارد و تحت تأثي
شت و شخصيت

لهي دارد و بازگش
ما ز درياي«: مايد

هدف از آفرينش
د خود هرگز نمي
ند از چنين رازي

 است، استعداده
ي رسد و گام به

ا را در اين جهان
، انتخاب هدف

1، درس 6و  4ص 

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

است» ه انسان

شود، اما موجودا
، درس9صفحه 

اي  را در حادثه
م شده باشد و

  

ست كه داراي و
و سپس) ها  گزينه

،3، درس 38حه 

راي رسيدن به آ
دهيم هم جام مي

كند و وشن مي

زيرا نگرشي كه ه
وط به جهان هس

، سال دوازده1 

عدادهاي او وجو
خود اختياري ند
هاي خود سرنوش

به عالم ال تصال
فرم  اين باره مي

ه«ي پرسش از 
 و دانش محدود

توانن ق انسان، مي

ليم قرار گرفته
 مرحلة شكوفايي

ها كه تكليف ما
تر باشد و صحيح

ص. ( و بالعكس

معارف

سنجش دوا

ب وجودي خدا به

ش ينياز م بنّا بي«
ص( ».مند هستند

يي از بدن خود
او كم» منِ«ت و 

)، سال دهم3س 

ن سخن گفته ا
سمت اول همة

صفح. (ده است

ريزي بر س برنامه
 عقل و تدبير انج

 در اين جهان رو

ز. بيني است هان
سائل اساسي مربو

، درس3صفحه 

 از انسان و استع
بور است كه از خ

ه تواند با انتخاب ي

جودي است كه ا
شاعر در. داست

خي منطقي براي
ه انسان با عقل
ت اتصال به خالق

خداوند مورد تعل
ندگي دنيوي به

  )وازدهم

ت از بايد و نبايده
تر و يني، عميق

تر خواهد بود ل

    
 

قرب« و نشانگر 
 .رست است

«اخته شدن، از 
 به خداوند نيازم

 .رست است

هاي ها قسمت سان
ه قدري از هويت

درس 40صفحه 
 .رست است

 ابتدا دربارة جان
درستي قس. (شد

ست صحبت شد

 .رست است

هدف و سپسب 
 خود و براساس

  )م
 .رست است

ان راكليف انس
 .رست است

ي بخشي از جها
چون يكي از مسا

ص. (گيرد قرار مي
 .رست است

ه در هر مكتبي
جودي مجبن مو

يار است كه مي
 .رست است

هي، انسان موجو
نيز به سوي خد
ره به دنبال پاسخ
 روشن است كه
ستند كه به علت

 .رست است

ن كه از سوي خ
يح در جريان زند

، سال د1رس د
 .رست است

اي است مجموعه
بي هر چه جهان: 
تر و كامل عميق 

www.sanjeshse

انسان است
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مسجد با سا
خلق شدن،

در 4گزينه  .7
برخي از انس

كنند كه نمي
ص. (ما نيست

در 2گزينه  .7
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باش مكاني مي

پذير ا تجزيه
  
    

در 2گزينه  .5
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كه به اراده

، سال دهم1
در 3گزينه  .5

ايدئولوژي تك
در 3گزينه  .5

شناسي انسان
دهد و چ مي

بيني ق جهان
در 4گزينه  .5

شناختي كه
كه آيا انسان
صاحب اختي

در 3گزينه  .5
در بينش اله
بازگشت او ن
انسان هموار
فرو نشاند و
آسماني هس

در 3گزينه  .5
در روح انسا
تربيت صحي

، د5صفحه (
در 1گزينه  .5

ايدئولوژي م
چنين است

)ايدئولوژي(
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@sanjesheduc

ي برداشت 

سـت و لـذا          
. واهـد بـود   

ه و به دور 
 عشـق بـه    
 جايگزيني 
ك هـر چـه   

ـي جهـان   

اي جهـت   »
ور و دراز و    
ن زنـدگاني   
واهـد بـود،    

ده اسـت و  

سـازد و   ـي 

ماست، كـه  

توان  ه نمي
ـد و نبايـد   
گ فكـري   

 را تـأمين   
 همكاري و 

، 3، درس 2

ationgroup

تري به طور واضح

و عطـا شـده اس
بر عهـدة او نخو

انسان خودباخته 
ي حيات نظيـر
 بدين ترتيب با

راشيبي هولناك

بينـ جهـان » دها
  )دهم

»وسيله«عنوان 
بـا آرزوهـاي دو

اما اگر همـين. 
نها بازيچـه نخو

  .»خدا« 
 آن، كاري بيهود

ويش خود را مـ

قعي در وجود ما

گفت، لذا هميشه
كنـ  هم جدا مي

هاي بـزرگ نحراف

واقعـي هـدفي   
شود، مين نمي

20صـفحه  . (ـد 

139(  

ب» ته وز حيوان

ب خداونـد بـه او
 مسئوليتي نيز ب

.و ظاهري است
د، با ظواهر مادي

كند و ي، پر مي
شود و در اين سر

  )دهم

بايدها و نبايد«ز 
سال د، 1 درس 

يرد و به آن به ع
مشـغول دارد و ب
ي نخواهد داشت
ساني باشد، نه تن

  )ل دوازدهم

قادي نسبت به
فرعيهاي  جنبه

  )سال دهم

سان به دست خو
  )ل دوازدهم

دي، دريافتي واق

توان گ دانم نمي
 كه آن دو را از

منشاء ان» يست

هماهنگي آنهـا،
ون آنها هدف تأ

كننـ  را ارائه نمي

10/8/8 حلة اول

كز فرشته سرشت

ت كـه از جانـب
نه اختيار باشد،

هاي مجازي و ق
دهد و را آزار مي

بت سرشار الهي
ش خود بيگانه مي

، سال دوازد1س 

اي است از موعه
،4صفحه . (كند

 هستي قرار نگي
مي را به خود م

اي در پي نتيجه
ي بلند عالم انس

، سال2، درس 1

اعتق اعتقاد يا بي
ت پرداختن به ج

، س1، درس 7و  

دهد كه انس  مي
، سال2، درس 1

 وجود غم و شاد

د صورت جز نمي
زي وجود دارد

ني«و » دانم نمي«

كه همكاري و ه
شده است كه بدو
ها تعريف نظم ر

11 



مر(علوم انساني 

ك«ي در مصراع 

يِ اختياري اسـت
 كه فاقد هر گونه

شود، عشق م مي
سته يا ندانسته او
ق حقيقي و محب
 الهي خود، از خ

، درس6صفحه  (

ي ايدئولوژي مجم
ك  هان روشن مي

آرمان با عظمت
، جز اين كه آدم
 پاك باز دارد، ن

هاي سيدن به قله
12صفحه . (بود

 عبارت است از
د، در اين صورت

6صفحات . (شد

گذارد و نشان ي
1صفحه . (مرد

 خداست درك
  )، سال دهم2

باشيم، در اين ص
مرز» دانم نمي« 

«ن آميختن مرز 
  )، سال دهم2

ست، به طوري ك
هايي مراعات شد

ه ديگر گزينه. ت

زدهم؛ ادبيات و ع

ني و بعد روحاني
  )وازدهم

، نتيجة منطقيِ
ه و در مواردي

 كه به ننگ ختم
خود را كه دانس
ي، به جاي عشق
ويشتن واقعي و

.شود تر مي ديك

ولي» ها و نيست
ها را در اين جه ف

هت رسيدن به آ
هدف قرار گيرد،
حقيقي و حيات

 نردباني براي رس
 جاويد خواهد ب

ن استوار است،
 و نااستوار باشد
حاصل نخواهد ش

عهدة خود او مي
ويژگي انسان شم

ضع آن در برابر
2، درس 16و  1

ر دست نداشته
و» نيست«بين 

 آميخت، همين
2، درس 15حه 

 يك مجموعه اس
ه صيات و ويژگي

شده و معين است

جش دواسن

ل مادي و حيوا
، سال دو1درس 

 ديني و مذهبي
رة اختيار او بود

  )دوازدهم 

هاي رنگي عشق
ر خالء وجودي خ
مجازي و ظاهري
ت حقيقي و خو
ر درة نابودي نزد

ها و هست«ت از 
دئولوژي تكليف

ي انسان در جه
ه نشود و خود ه
يدن به زندگي ح
ش بذر حقيقت و
ت نيل به سعاد

بيني بر آن  جهان
بيني متزلزل ان

 سودي از آن ح

 در هر حال به ع
ا خصوصيت و و

تب، ارزيابي موض
1صفحه . (ويند

چيزي دليلي در
گذاشت، ب» ودن

آن دو را به هم
صفح. (يده است

زاي متفاوت در
گاه منظم خصوص
ختلف حساب ش

    
 

 .رست است

دن انسان، شامل
، د11و  8صفحه 

 .رست است

سان در بينش
و منحصر به داير

، سال2، درس 
 .رست است

منظور از ع  كور،
دأ هستي، ناچار

هاي م ساير عشق
به جاي شخصيت

رود، به قعر  مي
 .رست است

اي است مجموعه
شناساند اما ايد ي

 .رست است

طبيعي و حيواني
استفاده» هدف«
اساس، از رسيد ي

ي براي پرورش
ي مقدس براي
 .رست است

اي كه هر ج  پايه
ي اصلي يك جها

گذراني ي و وقت
 .رست است

ئوليت آدمي را
را» خودسازي« 

 .رست است

 بررسي يك مكت
گو ت دروني مي

 .ست استر

ات بود و نبود چ
نبو«حساب   بي

ت و آناديده گرف
ها گرد  از مكتب

 .رست است

گرد آمدن اجز: 
ي در يك دستگ
جزا از جهات مخ
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ص. (شود مي
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،11صفحه (
در 4گزينه  .6

در بيت مذك
افتاده از مبد

و س... و مال
اين عوامل ب
بيشتر پيش

در 4گزينه  .6
بيني م جهان

هستي را مي
در 2گزينه  .6

اگر زندگي ط
«رسيدن به 
بيپندارهاي 
ا دنيا، مزرعه
ا بلكه وسيله

در 3گزينه  .6
ترين اساسي
هاي اگر پايه

جز سرگرمي
در 4گزينه  .6

خداوند مسئ
توان لذا مي

در 3گزينه  .6
گام اول در

به آن دريافت
در 2گزينه  .6

اگر برابر اثبا
را» نيافتن«

اين مرز را نا
در بسياري

در 3گزينه  .6
:تعريف نظم

كند يعني مي
هماهنگي اج

 )سال دهم
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@sanjesheduc

يات بشري 
در به درك 

، 2، درس 9

آن كـه در  
، 1، درس 7

 عمل آيد، 
، 6صـفحه  

نظم مطرح 
 موجودات 

هـا و   پديده
  )دهم

علم بشري 
 جاذبـه بـا      

را تشـكيل  

هـا دربـاره   
ي اسـت و    

ل عقلـي و      

Part A:
 

  .م

ationgroup

ا عظمتي در حي
ل آنها نشود، قاد

9صفحه . ( ماند

شدن نسبت به آ
7و  6صـفحات  

انسان با خدا به
ص. (يابـد  معنا مي

ه در تشخيص نظ
شفشان يا بعضي
زيرا هر يك از پ

، سال د3درس 

ت و حتي كاخ ع
 وجـود نيـروي

ر دة اصول ديگر

ه  بخـش گزينـه   
ط بـه ايـدئولوژي

 نـوعي اسـتدالل

: Grammar

  .تسب اس

كنيم ستفاده مي

139(  

 حقايق بسيار با
حيواني و كنترل

نصيب خواهد ي

ساني، و بيگانه ش
ص. (ره شده است

ر گرفتن رابطة ا
پذير بوده و م يف

نظر نيست، آنچه
بيل زلزله و آتش

شود ز  نظم نمي
، د20صفحه . (د

يح و معقول است
انـد سـت آمـده  

  )، سال دهم2

، اساس و شالود

هـر دو 3و  1ه 
بخش اول مربوط

فهمـيم كـه ـي    

r and Voca

  ».خورد
“will ha مناس

  ».خرد
“be going  اس

10/8/8 حلة اول

اند كه ري كرده
تدال در غرايز ح
و از عالم معنا بي

صيل و واقعي انس
ود بيگانگي اشار

كه بدون در نظر
بطه با خدا تعري

 اعتباري مورد ن
در طبيعت از قب
مر دليل بر نفي
راي نظم هستند

يك سخن صحي
ن حقيقت به دس

2، درس 15و  

ن ميان، توحيد
  )ل دهم

ولوژي در گزينه
ب 3س در گزينه 

شـني المـپ مـ

abulary 

شيدني خواهيم خ
”aveها، تنها  ه

ت يك پورش بخ
”toنابراين، از 

12 



مر(علوم انساني 

ز معنويات يادآور
وفق به ايجاد اعت
 خواهد داشت و

ش و شخصيت اص
ر مستقيم به خو

ريفي از انسان ك
نسان تنها در را

هاي ارزشي و ف
ها د اي پديده اره

بال دارند، اين ام
ها دارند، دار سان

علت پي بردن ي
توجه به اين ه با
14صفحات . (ت

وار است و در اين
، سا1، درس 9 

بيني و ايدئو هان
ي است پسبين ن
  )، سال دهم1

ن بـرق را از روش
  )ل دهم

لي اول يك نوشي
در بين گزينه. ت

گويد قرار است ي
بن. مطرح است» 

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

ه انسان غافل از
ها نرهد و مو تي

همواره مشغول

 حقيقي خويش
به طور» كرد مي

 نيست و هر تعر
گوييم ان  كه مي

ن است كه هدف
 بنابراين، اگر پا
ضررهايي به دنب
بت به بعضي انس

ز معلول پي به ع
مسائل علمي كه
بل شناخت است

وت و معاد استو
و 8صفحات . (

جه -1: جزء است
ش مربوط به جها

1درس  5و  4ص 

ولي وجود جريان
، سال1، درس 1

ممنون سارا ولي 
است) نزديك(ده 

ي برنده شد و مي
»جو«صد و نيت 

جش دواسن

ره اين نكته را به
پرست چنگال لذت

هاي زندگي ه چه

كردن خويشتن
بيگانه تمنا م ت ز

پذير قعي امكان
از اين رو است 

بودن هدف اين» 
 و خارجي است

د بوده و احياناً ض
ه نسبز آثاري ك

مؤثر رسيدن و از
 و چه بسيارند م
 غيرمستقيم قاب

اسيِ توحيد، نبو
ش مذهبي است

بي شامل دو ج
در دو بخش 2ه 
ص. (بيني است 

ماً حس كنيم و
6و  14 و 12ت 

:ب!    ضر است
 تصميم در آيند

آزمايي ي در بخت
 جمله، بيان قص

    
 

 .رست است

الن الهي، هموار
كه آدمي تا از چ

ا با بازيچ خود ر
  )هم

 .رست است

نگي يعني گم ك
 چه خود داشت

  )هم
 .رست است

بي، خوديابي واق
.دعي نخواهد بو
  )ل دوازدهم
 .رست است

»واقعي«كيد بر 
هاي عيني جنبه

ها ناپسند  انسان
زبور قطع نظر از

 .رست است

ينكه از اثر به مؤ
هاده شده است
ز عقل و خرد و

 .رست است

بي سه اصل اسا
حور اصلي بينش

 .رست است

نيم كه هر مكتب
ست و در گزينه
مربوط به جهان

 .رست است

 عسل را مستقيم
صفحات. ( است

 .رست است

شام حاض: الف«: 
ت گوينده بيان
 .رست است

جو به تازگي«: 
 توجه به مفهوم

www.sanjeshse
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در 1گزينه  .7
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منظور از تأك
است تنها ج
براي برخي

موجودات مز
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با توجه به ا
بر پاية آن نه

جويي از بهره
در 1گزينه  .7
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در 4گزينه  .7
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ايدئولوژي اس
بخش دوم م
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@sanjesheduc

ي غيرقابـل    
، )و ناكـافي  

مراه با هم، 
توانـد   مـي  

صـدها،  «ي   
  .ت

 ».دنم بيايند

  ».است
  د

الن ديگـر       

 طـرق رخ   

  ن

 دبسـتاني         

راسـتش را  

ationgroup

بـراي اسـامي 4
“few” )كـم و

و عدد بوده و هم
”thirty“دون 

“of بـه معنـاي
ب نادرستي است

وظيفه به ديد س
  ار، ادب

ن كشورهاي دنيا
 حيف، چقدر بد

صـورت بزرگسـا

  ».ك دوست
  ك

  
  ، معموالً

 از يكي از ايـن

باط برقرار كردن

ف سـني پـيش

  ف

ر. اند زده وحشت

  يق

139(  

و  3هـاي   گزينه
”مفهـوم منفـي   

“thirty هر دو
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”fمع و همراه با 

هم تركيب 4نة 

ها از سر حس  آدم
رفتا) 4  الم

ترين ي از قشنگ
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 مـادرش را از ص
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طيف) 4 

 مردم به نوعي و
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و م)  ولي كـافي 

  ».كند ت نمي
”yو ) »هزار« با 

دليل رد گزينة
“h در حالت جم

گزين .دي دقيق

خواهد دلم نمي. 
حت، شيوايي كال

اين شهر در يكي! 
 كنم هش مي

تـا چهـرةگيرد 

 يص دادن
  ر كردن

والدين، بوسة فر
 

پوست اغلب سياه
  تعجب بودن

هر زمان مشخصي

 د كردن

ن فـيلم، دنبـال

 ر، نماينده

ند براي همين

 بخش
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 فقط چند تا لط
“few, a استفا
“a few” )كم

ي حقيقتاً كفايت
“thou )معادل

(شود  سته نمي
hundred, th

كنند، نه عد  مي

مارستان نيامدند
فصاح) 3 

!چه حيف: ب    
خواهش) 3 

گ لي زود ياد مي

تشخي) 2 
تصور) 4 

آغوش و: ر شود
طبل) 3 

ين دو جامعة سي
جاي) 3  تشكر

كنيم و در ه مي

تأكيد) 3 

 نقش اصلي ايـن

مأمور) 3 

ستناينجا دور ني
 

اميدبخ) 3 

زدهم؛ ادبيات و ع

اوه،"     "هيد؟
“po  ازa few”

” مفهوم مثبت 

در دنياي امروزي
”usandكلمة. م

 كه عدد جمع بس
housand, mi

را منتقل» ويي

م براي مالقاتم بيم
 س

.يس ويزا بگيرم
 أسفم

وزاد كوچك خيل

تر  زندگي راحت

بود كه روابط بي
ختانه، همراه با ت

 ارتباط برقرار م
.«  

 كردن

راي نقش مينا،

  اعالن

 ديگر خيلي از ا
 ».بينم ور نمي

جش دواسن

واهخ زميني مي ب
”otatoesبودن 

ضمناً با توجه به
  .م

الر در يك سال د
از به عدد داريم

جه كنيدتو. ند
”… ,llionت 

كلي گو«مفهوم 

ز اين كه دوستانم
احساس) 2 

 براي سفر به پاري
اوه، متأ) 2 

 است كه يك نو

  :صدري
  دادن
  

شوند ه باعث مي
 دامن) 2 

، جاي تعجب نب
خوشبخ) 2 

ي بسيار متنوعي
وشتاري و غيره

 :صدري

وصل ك) 2 

ب بازيگر گفت بر

توجه،) 2 

فاقات خطرناك
ي براي اين كشو

 رايج) 2 
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چقدر سيب"«: 
 توجه به جمع بو

ض.) روند  كار مي
كنيم انتخاب مي
 .رست است

سي هزار دال«: 
جاي خالي، نيا ر

هستن» سي هزار
د، چرا كه كلمات

بوده و م» ها يون
 .رست است

شوكه نشدم از« 

 .رست است

نتواستم: الف« 
 كننده حت

 .رست است

انگيز شگفت«: 
  ».دهد

در حالت مصها  ه
گي كردن، نشان

 ت كردن
 .رست است
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 .رست است

بعد از جنگ«: 
 انگيز ي شگفت

 .رست است

هاي ما به راه«: 
ي، غيركالمي، نو

در حالت مصها  ه
 ردن

 .استرست 

مدير انتخاب«: 
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 نيرو
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آيندة اميدبخشي
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: Cloze Tes

  ره، محدوده

  شكي

: Reading C

ي و ديگر رخداد
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Comprehen

 سال نوي چيني

many differe
undreds of 
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 .نند

 دارد اضافه شود
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 ار

  

 دل

درسي دوازتاب 

nsion 

درآورد و  اه مي

ent tales of 
years ago. 
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نشان(اي  چه ادله

كن ا هم اجرا مي

  ............. .جزء 

   كرد؟

ر در كجا امكان

  ».شوند
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  .ست است

نمودا) 3 

“many داريم.

متعاد) 3 

كت 20صفحة (د 

  ي چيست؟ 

ك بختي به همر

how lion d
The legend

چ.  تمرين كنند

يك شير واحد با

ر نياز است به ج

طمئن استنباط
  . سيد

كه جملة زير ند

ش ردم كسل مي

زدهم؛ ادبيات و ع

درس 3 در گزينة 

”yاز به وابستة 

 

“to توجه كنيد

 شمالي و جنوبي

كه معتقدند نيك

  ست؟ 
ance began

d says that 

 را پيش از اجرا

 گوناگون بدن ي

ب همة موارد زير
  ن

داشتن ظاهر مط
 نظر مطمئن برس

دهن ند نشان مي

 ناواضح باشد، مر

جش دواسن

زاي جمله تنها

 شكل) 2 

“his stude نيا

شاداب) 2 

 be regarde

 بين رقص شير

ي چيني است ك

 زير به چه معناس
, one legend
the people 

دارند رقص شير

در مقام اعضاي

 سخنراني خوب
روي كف دستتان

ر ارتباط با دن د
كند شما به مي

[C  و[D] در بن

ماليم يا) صداي

    
 

 .رست است

تيب درست اجز
 .رست است

 
 .رست است

sent” توجه به 

 .رست است

 مراقب
 .رست است

”d as تركيب 

  :1ة 
 .رست است

ن تفاوت اصلي ب
  ها قص

 .رست است

  متن چيست؟
شير، رقص سنتي

  .د
 .رست است

“leg در جملة
d traces it b
of the villa

   كهن
 .رست است

مال قوي نياز د

را د ص رقص شير
  :2ة 

 .رست است

، براي ارائة يك
كلمات كليدي ر

 .رست است

توان ه مطلبي مي
ِن مثبت كمك م

 .رست است
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 به شـكلي  

In your 

ـت جديـد   

(n )n−
1
1  

, , →1 2 3  
, , →1 3 5  
, , →2 3 4  
, , →2 3 4  
, , →3 4 5  

لحـاظ  ) ت

  
 
  

6 5
3 3  

 
× 
 

94 5  

q  p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

ationgroup

ادرست معنا را

conclusion

ترتيب آنها حالـ

n n(n )
+

+
1

1

  :كنيم  مي
!→ 3
!→ 3
!→ 3
!→ 3
!→ 3

حالت 2( رياضي 

! !

× × ×


3 3 2

  

!

× = ×


5 4 9

~  ~ p  
  ن  
  ن 
  د  
  د 

139(  

هاي نا ند؟ پاسخ

, it helps to 

ت و برگشت در ت

(n )

) n(n

+ +=
+
1

1

كل زير انتخاب

! +3 3

 همراه ادبيات و

= × × 2 2 1

:كنيم  حاظ مي

× × × ×8 7 6

  .ست

p q∨  ~ q
ن  د
 د  د
ن  د
 د  ن
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كن شكل بيان مي

repeat your
  .ت

شت و چون رفت

(n )

)(n ) n

+ − =
−

1
1 1

ها را به شك  رقم

! ! !+ + =3 3

 ترتيب آنها به

× × × =6 6 2 1

نفر را لح 5رتيب 

× =  5 6 48

اس rارز  هم 4 

p q∧ q
  ن
  ن
  ن
  د
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بهترين ش را به 
   

r main ideas
 فكر خوبي است

C رفت و برگش
  .ت است

n
=

−2
2 2

351

پذير باشد، پس

24

م و تعداد حالت

 144

فر باقيمانده و تر



نادرست و گزاره

~ p q 
  د
  ن
  د
  د

 رياضي

زدهم؛ ادبيات و ع

ملة نمايان شده
.اندازند ا جا مي

s. 
تهاي سخنراني

Cبه  Aوان از 
× =8 حالت 6

n = 6

پ بخش 3مش بر 

ت انتخاب كنيم

نف 9نفر از  5ب 

~ارز  هم r ،3 ن

~ q ~ p
  د
  ن
  ن
  د

جش دواسن

العات اصلي جم
طالعات اصلي را

يد كليدي در انت

تو حالت مي 2×
48حاالت برابر 

ت كه جمع ارقام

كتاب ادبيات 3 و 

د و سپس انتخاب

ه 2ست، گزاره 

  .ت
 p q⇔ 

  د
  ن
  ن
  د

    
 

 .رست است

 جمالت زير اطال
دهند يا اط ير مي

 بيان دوبارة عقاي
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×و  2× =3 6
نند تعداد كل ح
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 .رست است

پذير است بخش 

 .رست است

كتاب رياضي 3
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ت صندلي استاد
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(p q 
  د
  د
  د
  د

 y«گـزاره  

x( x)
1
4  

  :ير است
p q

p

q



∴

  

a b3 32  

( +2 4  
(   1  

x

x

+ =
2 1  

x +4  

a b+2 2  

a b +  

a +2  

x x−2
4  

ationgroup

~  q) ~ q∨
د
د
د
د

عطف با گـ» .ست

x+ = 9 3

ت كه به شكل ز

  .يم
= × ×3 32 2

)(  21796 2 4
( −   21 3

x
x

= + =1 4

x
+ = 4

1 194

ab a+ + 22

b , a= − 2

b+ =2 1
2

x

x
+ =

−2 1
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~ (p q)
  ن
  د
  ن
  ن

x عدد اول اس

x x −21 34

س استثنايي است

دهي تشكيل مي 
x y× =3 3 16

+ −2 29796
× ×3 2 4 97

x
x

 +2
2

14

x

x
 =

+

4
4 1

a b− + +1
2

, b= +1
2 2

(x )

x(x )(x

+ +
+

4 1
1
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~ (p   
  ن
  ن
  ن
  ن

« نقيض گزاره 

x+ = 9 

 يكي از آنها قياس

 (x y)+ 62
x y3 36 

− ×2 4 9796
) /= 96 9 4

+ = 2 2 16

= 1
194

  .ها صفر باشد

b b+ + =2 1
2
a=  =1

2 

x (x

) x(x
=

−

2

1
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q) ~ p∧
ن
ن
ن
ن

پس. تالي است

x = 6

شود و  انجام مي

با توجه به بسط

) (=    6 1
×  4848 1

x
x

 + +4
4

1

 كه تك تك آنها

(a b)= + +2

,b= = −1 1
2 2

x )

)(x )

+
+ −

22
1 1

زدهم؛ ادبيات و ع

عطف با نقيض ت

ها تفاده از گزاره

است كه بل زير 

(( +2 4 979
11

+ =2 196

امي صفر است

(a )− +21
2

2

جش دواسن

ي گزاره مقدم ع

ود دارد كه با است

ه چهارم به شكل

) − × 296 3 2

منفي تنها هنگا

(b )+ =21
2 
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ارزي ه شرطي هم
  .باشد مي» 
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 .رست است

واع استدالل وجو
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(a b)+ جمله

 16  است.  
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آن نيـاز را    
ز نيازهـاي     

 خـانواده و   

دهد؛ بلكه  ي
 بـه نـوعي    

 كاري كـه  

 .رد

د و سـطح  

 و كمترين 
نـافع آن از    
 تشـخيص      

هيچگـاه  ) 

رفاً نگـاهي   

كـه  (مياب 
فـردي و   ي

ان مصارف 
 ن روش به

 عقالنيـت   

ماننـد  (تـر  
ـت نشـان    

ationgroup

گيـرد كـه آ مـي  
ولـين مرتبـه از

نيازهاي خـود،
  .ت

به او دست نمي
جـويي ، كمـال     

سرمايه و نيروي

ع، محدوديت دار

دست آورد را به 

بيشترين منافع
م و چنانچـه منـ
مكـن اسـت در
)هزينـه ـ فايـده   

كنند و يا صـر ي

وليد كم عوامل ت
ها، رفتارهاي خاب

امكا«و » منابع 
كارگيري بهترين

يندي است كـه

ت ي كـم اهميـت   
 نسبت بـه قيمـ

139(  

تصـميم م س نياز
طور طبيعـي ا 

زمين و رفع ن ي
ان گذاشته است

نيازي ب بي ساس
 متوقـف شـود،

منابع طبيعي، س

ري از اين منابع
 

)مانند توليد( ع

ب خابي به دنبال
دهـيم ه قرار مي

ته چـه بسـا مم
ه(» ش انتخـاب 

خالصه مي يواني
  .كنند ي

طه بين منابع و
ائه بهترين انتخ

كميابي«، »ازها
ك ن انتخاب و به

فراي ميل كننده

 تأمين نيازهـاي
 حساسيت خود
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دنبال احساس ه
به.  مراتبي دارد

ي از جمله آباداني
د در اختيار انسا

ازهايش، احسز ني
 حيـواني خـود

م معدني، ذخاير

بردا سان در بهره
.گويند مي» ي

رين ميزان منافع

 خود در هر انتخ
توجه آن را مورد

البت. كنيم ظر مي
روش« در مـورد  

نافع مادي و حي
زان آنها خطا مي

خاب است و رابط
ارو با  كند ي مي

محدود بودن نيا
سان براي بهترين

، چراغ راه و تكم

يا براي) مسكن
هميت كاال را با
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 ديگر، انسان به
نيازهاي انسان 

هايي  و مأموريت
كه خداوند ست

اي از  شدن پاره
و زهـاي مـادي    

ذهاي كشاورزي، 
 .حدود است

انس محدود باشد،
كميابي«ها به آن 

بع بتوان بيشتر

طرت و سرشت
هاي آ ع و هزينه
صرفنظ ت از آن

اشته باشيم، اما

ر منع را صرفاً د
ميز  و ضررها و

قتصاد، علم انتخ
مطالعه و بررسي

نام«: رت است از
انس د، راهنمايي

ارائه كرده صادي
  .ت

پوشاك و م راك،
كننده، ميزان اه

 اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

است؛ به عبارت
.كند ضايت مي

ها امههداف، برن
نابع و امكاناتي ا

 دليل با برآورده
ر انسـان در نياز

ه زمين. است ود
ه زياد باشد ـ مح

هاي بشر نامح شته
ه  كه اقتصاددان

تفاده از اين منا
 

ت كه به حكم فط
هر انتخابي منافع

اين صورتدر غير 
نادرستي د خاب

طور مثال منافع 
ها ت كامل هزينه

علم اقت«: ف كرد
محدود بشر را م

م است كه عبار
هدف علم اقتصا

  .»است 

ق و احكام اقتص
ها نيازمند است ن

مانند خور(وليه 
ك مصرف. شود مي

سنجش دوا

ا يت و تالش او
 نياز، احساس ر

 
خدا روي زمين اه
زها از طريق من

ست؛ به همين
اگـر .گيـرد  ل مي
  .شود

س انسان، محدو
 ـ هر قدر هم كه

نداشتيم و داش» 
كند ي ايجاد مي

ن است كه با است
.ن فراهم كرد

اي آفريده است ه
بارت ديگر در ه

كنيم و د ب مي
باه كرده، و انتخ

حدود دارند؛ به
ر تعيين فهرست

ين صورت تعريف
و نيازهاي نام) د
  ».كند ي
ة سه نكتة مهمد
ه«توان گفت  مي

مكانات خويش

ب تأكيد بر اخالق
هداف خود بدان

أمين نيازهاي او
مصرف م) يمت

    
 

 .رست است

سان محرك فعالي
د و بعد از رفع
 .ي، مادي است

نوان جانشين خد
رفع اين نيا. ارد

 .رست است

جو اس ودي كمال
هاي در او شكل
ش ري تبديل مي
 .رست است

كانات در دسترس
ـ جامعه قرار دارد

»كمبود منابع« 
دوديت وضعيتي

 .رست است

اين» ترين بودن
فاه را براي انسان

 .رست است

ا به گونهها ر سان
رر هستند؛ به عب

شتر باشد، انتخاب
ها اشتب  و هزينه

  .كنيم
ها عقالنيت مح ن

 دارند؛ گاهي در
 .رست است

م اقتصاد را به اي
مختلف دارندده 

ن را مديريت مي
دقيقاً در برگيرند

رو، م ؛ از اين»ع
فاده از منابع و ام

 .رست است

ه اسالم در قالب
اي رسيدن به اه

 .رست است

ليدي يا براي تأ
هاي گرانقي ش فر

www.sanjeshse

 
  

 
در 1گزينه  .11

نيازهاي انس
برطرف ساز
اوليه زندگي

به عنو انسان
ديگران را د

در 4گزينه  .11
انسان موجو  

نيازهاي تازه
ناپذير سيري

در 1گزينه  .11
منابع و امك  

در اختيار ج
اگر مشكل  
اين دو محد  

در 4گزينه  .11
بهتر«مالك   

باالتري از رف
در 2گزينه  .12

خداوند انس  
هزينه و ضر

ها بيش هزينه
دقيق منافع
ك اشتباه نمي

برخي انسان  
كوتاه مدت

در 3گزينه  .12
توان علم يم

موارد استفاد
جمعي انسان
اين تعريف د
متعدد منابع
منظور استف

در 4گزينه  .12
آنچه تمامي  

اقتصادي برا
در 2گزينه  .12

كاالهاي تول  
و نورافشان

  .دهد مي
erv.ir
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مثـل  ( ـت 
. نام دارد» 

ي به زمان 

علف مراتع، 
ـن، اولـين    

دسـت    به
ابـزار،   ده از   

ـاي منـابع     
وم توليـد،   
ن دسـته از    

 .شوند ي

.  داده است
تي نيـز از    
ددانان اين 

ابـزار،  (» ي
  .د

ـان بـادوام    

ـت كنيـد   

 .هد

ـؤال اسـت   

 گنـدم تـا   

د تـا در آن  
ـهـ  باشـد،     

از  همچنـين 
صـاحبان آن      

ationgroup

اسـ» ضـروري  ي
»كاالي تجملي«

رد ديگر، از زماني

برداري از ع بهره
بـدون ايـ. منـد 

خودروي وحشي
خـود و اسـتفاد

  .گويند ي
ت آمـده از احيـ

ع سـوون... يمي و
بـه ايـن. رود ـي 

تقسيم مي» عي

ر اختيار ما قرار
هـاي صـنعت يـت 

اقتصاد. شود مي 

سرماية فيزيكي«
شود تقسيم مي) 
 

ي در طـول زمـ
  .كند د مي

دقـ. شـود  ي مـي  
 

دهد  را نشان مي

پاسخ به اين سـ

ثال توليدكننده

گيرد  در اختيار مي
ة كـل جامعـينـد 

ه. پـردازد  مـي » ق 
يـد را نيـز بـه ص

   .سد

139(  

كاالي«قتصادي 
طالحاً آن كاال، 
و از فردي به فر

مثل ب جام دهد؛
نا مـي » حيازت«

هاي خ ا از گندم
مچنين با كـار خ

مي» احيا« وليد
دسـت بـه  صوالت

پوشاك، پتروشي
به شمار مـ» نرم

غيرانتفاع«و » ي

ريق طبيعت در
در فعالي. گيرد ي

طبيعي شناخته

يه به دو دستة 
)وليد شده است

 .گويند مي» ي
اي سرمايه الهاي

ش افزوده ايجاد
انسـاني عوامـل   
.كند  كمك مي

يزان كارآفريني

واقع پ  توليد در

نامند؛ براي مث ي

د پردازد؛ ي زمين را
عنوان نماي تـ  به 

حقـوق«يـا  » زدم
ـاره    ابـزار تولي ـا اج
رس مي) انصاحبكار

10/8/8حلة اول 

هد به اصطالح اق
دهد، اصط تغيير 

اقتصادي است و

اري روي آن انج
«شود،   فرد مي

ت، بذر گندم را
ت طبيعي، و هم

اين نوع از تو به 
 شده و يا محص
صنايع غذايي، پ

محصوالت ن« ن

انتفاعي«مده ه ع

كه خداوند از طر
ار ميبرداري قر ه

صر جزء منابع ط

سرماي. مند است
ابع مالي وارد تو

ايه فيزيكيسرم« 
كا. يزيكي است

كننده با آنها ارزش
ت دستمزد بـه

به توليدد ديگر 

ر خطرپذيري، مي

بحث سازمان. 

مي» ستقيم توليد

ميه صاحبان آنها 
خص خاص يا دولت

م«كارمندان خود 
كند و قيمـت يـا ي

يا ص( به صاحبكار 

18 



مر(علوم انساني 

 آن را تغيير نده
صرف كااليي را
ا ن كاال مفهومي

د بدون اينكه كا
مالكيت  موجب

ي كه گندم كاشت
نابع و محصوالت

.ورش ماهيو پر
يل مواد حيازت

ص آيد؛ مثل ت مي
ه عبارت امروزين

 .ند

دو دسته خود به

ك كنيم تفاده مي
، دريا مورد بهر

همه اين عناص. د

سرمايه نيز نيازم
صورت منا بهكه 

شود، گرفته مي
نقل، سرمايه في 
توليدك گيرد و ي

زمين و يا پرداخت
 به عوامل توليد

ي ضرب دروآور

كند  تعيين مي
 ي است؟

هاي مست هزينه«
  .شود مي

ره عوامل توليد به
است يك شخ كن

بل به كارگران و ك
 خود استفاده مي

چه باشدزيان هر 

زدهم؛ ادبيات و ع

در بازار، مصرف
قيمت، مصير در 

بودن  يا تجملي
 .ت خواهد بود

كند  برداشت مي
ين اقدام را، كه

اولين انساني ال
ختيار داشتن من
راعت، باغباني و
ز تركيب و تبدي

دست  در آنها به
موس نيست و به

گوين مي» خدمات

هاي خ س انگيزه

ت و منابعي است
هاي صيادي يت

شو ستخراج مي
 .نند

بر كار به س عالوه
پولي ك(» ه مالي

كار گ ن توليد به
و هاي حمل كت

 استفاده قرار مي
هاي فيزيكي، ز 

د بلكه با تبديل

كسب و كاري نو

 عوامل توليد را
وليدي چه كسي

«كنند،  صرف مي
هايي را متقبل م
براي خريد يا اجار
ب زمين، كه ممك

گيرد و در مقاب مي
ي فعاليت توليدي
حصول و سود و ز

سنجش دوا

اد قيمت كاال د
ترين تغيي كوچك

شود كه ضروري
عه ديگر متفاوت

عت را مستقيماً
اي.  ماهي درياها

به طور مثاست؛ 
د، انسان با در اخ

رساند؛ مثل زر ي
نام دارد از» عت

في يا مبادالتي
 محسوس و ملم

خ«ح داده شد، 

 اقتصادي براساس

خدمات از امكانات
فعالي زمين و در

د كه از معادن اس
كن معرفي مي» ن

 منابع طبيعي ع
سرمايه«و ) وليد

اي كه در جريان
ميون براي شرك
يان توليد مورد

ة سرمايهيا اجار
وليد نقش ندارد

در هر ك. ر است

نقش هر يك از
صلي محصول تو

ن براي توليد، ص
ه  خرمن، هزينه

هايي است كه ب ل
در مقابل به صاحب

كار م انساني را به 
براي) وآهن و گاو

يان توليد، همه مح

    
 

رغم تغيير زيا به
و اگر فرد با ك) 

ش ف مشاهده مي
جامع اي به جامعه

 .رست است

صول آماده طبيع
ها، معادن و يا ل

 ممكن نبوده اس
اول توليد در نوع

ي را به توليد مي
صنع« توليد، كه 

جاد ارزش مصر
والتي است كه م

توضيح م، كه قبالً
 .رست است

گان و مؤسسات
 .رست است

توليد كاالها و خ
هاي كشاورزي، ز

شود  استفاده مي
زمين« با عنوان 

 .رست است

برداري از  بهره
 ماشين آالت تو

ا دوام سرمايه  با
ي كشاورز و كام
مات آنها در جري

ريد يي صرف خ
ي مستقيماً در تو

 .رست است

نوآور و خطرپذير
 .رست است

جايگاه و ن» ليد
نده و صاحب اص

 .رست است

ه توليدكنندگان
دن به عايدي و

 در واقع همان پول
د. شاورزي بپردازد

پردازد و يا نيروي
تراكتور يا گاو(كي 

دين ترتيب در پاي

www.sanjeshse

اگر فردي ب  
نمك و دارو
با اين تعريف
ديگر و از ج

در 3گزينه  .12
انسان محص  

چوب جنگل
توليد انسان
د. آورده بود

منابع طبيعي
نوع دوم از  

طبيعي و ايج
توليد محصو
توليدات هم

در 2گزينه  .12
توليدكنندگ  

در 1گزينه  .12
در جريان ت  

ه در فعاليت
خامي مواد

مجموعه را
در 2گزينه  .12

انسان براي  
تجهيزات و

به كاالهاي  
تراكتور براي  

است و خدم
سرمايه مالي  

سرمايه مالي
در 3گزينه  .12

كارآفرين، ن  
در 4گزينه  .12

سازمان تو«
كه توليدكنن

در 1گزينه  .13
را كه مبالغي

قبل از رسيد
د اين هزينه ها

به فعاليت كش
پر مي» اجاره«

سرمايه فيزيك
پردازند؛ بد مي

erv.ir
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را  اي بعـد  

، نـه  انـد  ده 

ميـرزا  « از 
 :3 و فنـون  

 خراسـاني  

شـمس  «ز 
صـفحات  : 

ـ    ر، ش، ميس
  

 

ationgroup

هـا دورهو  ـفوي  

 

نهـاد» مشـروطه  

ايشنامة فارسي
علـوم. ( اسـت   

)3يعنـي  . ـوق 

  )39حة 

از المعجـم  .سـت 
:2علوم و فنون  

ت، مقـام، عـيش
 )59صفحة  :1

 )61و  60 اتح

139(  

اواخـر صـ »فوي    
1(  

 )13صفحة  :3

ادبيـات م« كه بر

اولين نما. كرد ي
ترجمـه كـرده 

يا در هجرِ معشـ

صفح :2م و فنون 

اس» هللا همداني
+ 61صفحة  :1

ت، جهتون، حد
علوم و فنون  (

صفح :1و فنون 

10/8/8حلة اول 

ي و اوايـل صـف
12صفحة  :3ون

3علوم و فنون( »

 ديگري است كه

ميشر منت) صامي
»يـب اصـفهاني  

سوخته از آزار ي ل

علوم. (نثر است 

ا شيدالدين فضل
1علوم و فنون  (

فيكو ، كنـبداعي
.اند عربي خيل از

علوم و( »حمرضّ«

19 



مر(علوم انساني 

اواخـر تيمـوري«
و فنو علوم( .»ي

»مجمر« »روغي

نام» بيداريت 
  )15و  13

پدر پروين اعتص
ميرزا حبيـ« هم 

15 (  

 حالِ عاشقِ دل

در ري جمالت

خواجه رش«از  خ
.است »مرقندي

ا: الشّمس است 
دخخليل، همگي 

« ماتي چونل ك

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

1(  

«جاي ) 3د؛ در 
عراقي« است، نه 

فر«، »نشاط« : ل

ادبيات« است كه 
3 اتصفح :3نون

2(  

2(  

پ( »مي آشتياني
را» ي اصفهاني

صفحة  :2نون 

19   (  

؛ باقي حسبِش

ر ساخت دستور

التواريخ جامع .ت
مي عروضي سم

اظهر من) 4و ) 
تهليل، جوار، خل

است؛ جور عربي

 علوم

سنجش دوا

12صفحة  :3ون

بگذاريد پيش از 
درست هندي 

غزل. »سروش« 

هم درست اين
علوم و فن. (»)ت

16، 18 ،19 ،20

16، 17 ،20 ،21

سف خان اعتصام
شت حاجي باباي

11  ،13(  

علوم و فن. (»زي

15 ،17 ،18 ،9

به شادي و رامش
  )37حة 

ستي و ضعف د

است» يشير نوايي
نظام«از هم  قاله

)3و ) 1در ربي 
، تسبيح، نعره، ت

لغات مهجدر  نِ

    
 

 .رست است

علوم و فنو. (شود
 .رست است

بايد» پس از«ي 
هم به جاي) 4 

 .رست است

و »قاآني«، »صبا
 .رست است

ه) در ه .ست»صبا
مقاومت(=  ريدا

 .رست است

6 اتصفح :3ون
 .رست است

6 اتصفح :3ون
 .رست است

ميرزا يوس« را» ر
سرگذش«. است »
1 ،19 ،20(  

 .رست است

صفحات  :2ون 
 .رست است

ازالدين ر نجم«: ش
 .رست است

صفحات  :2ون 
 .رست است

بت ممدوح است 
صفح :2 و فنون 

 .رست است

سس ورة پديداري
 .رست است

اميرعليش«از  تين
مقچهار . است »

39(  
 .رست است

ت و تركيبات عر
،ستلَبال، عهد، اَ
 .رست است

ار بردن يا نبردن

www.sanjeshse

 
  
  

در 3گزينه  .13
ش نميديده   

در 2گزينه  .13
جاي) 1در   

در. بنشانيد
در 4گزينه  .13

ص«: قصيده  
در 2گزينه  .13

ص« از) الف  
پايدت ادبيا«

در 1گزينه  .13
علوم و فنو(  

در 3گزينه  .13
علوم و فنو(  

در 2گزينه  .13
بهار«مجلّة   

»آقا تبريزي
18 اتصفح

در 4گزينه  .13
علوم و فنو(  

در 3گزينه  .13
نام ديگرش  

در 4گزينه  .14
علوم و فنو(  

در 3گزينه  .14
اين در نعت  

علوم(. است
در 4 گزينه .14

دو اين دوره  
در 1گزينه  .14

اللغت ةمحاكم
»قيس رازي

9و  16، 15
در 2گزينه  .14

فراواني لغات  
بلي، حكم، ب

در 1گزينه  .14
به كامسأله   
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. آيـد   نمـي   
اً لفظي؛ صرف

جبـر و  «يِ   

  . ست

بـه هيئـت   

ationgroup

اينجا بـه كـار 
ومي باشد، نه ص

 

مسـألة فلسـفي 

س در تسليم و رضا

ب) 4در  است و 
  .نمايد مي

  فعلُن فَعل

لُنلُ فاع  

 علُن فَع

139(  

نيستون ادات 
مفهو/  تصويري 

 .]د برقرار است

!مشـهود گويـد  

چارهگويد  دو مي

جلوه داده» شي
ساز م ت كه چاره

  ناهمسان
-  
-  

-  

-  

لُن مفاعلُ مستَف
=  

لُ فاعالت مفاعيل

فتَعم التلُن فاع

10/8/8حلة اول 

هم چو» چون« 
آيد كه تضاد ي
تضاد) ماه تمام(

گ ن؛ سـؤال مـي  

نِ اين كه در هر د

خطاپوش«و » شي
 و اين توبه است

  شن] = *ن
-  

  يي

مستَفعلُ

مفعولُ

مفتَعلُ
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؛ آنوجود ندارد
ت؛ ثانياً پيش مي

(» بدر«] چون ر

برگزيد/ ح دادن 

ضمن). 1ست در 

عطابخش« گونة 
رحماني نيست،

ـن[شيـ نـ

2(  

هاي آواي پايه

  تي
 

)ن  )×2  

)ن  )×2  

 

 
 

 

زدهم؛ ادبيات و ع

  .قرار نيست

ودة تشبيه باشد 
يك استعاره است

منيررخِ [و ] ش

يعني ترجيح) 4
   

ا» طعنِ حسود« 

خود را به) 2ر 
ز اين دو صفت ر

بِن نُكُـ
-  ∪

28تا  22فحات 

  همسان
دو لَخت
- 

فَعالت فاعالتُن

فاعالتُن عولُمف

- 

- 
- 

سنجش دوا

برازنه هم مو) 4

دهند تواند نشان
يك بالذّاتيصــي 

ِ چون شاه حبش-

4در » كردن تيار
!رح نيستمطه 

سؤال آمده همان

آمده، د) 1 ه در
خبري از) 3در  

صف: 3فنون  و م

  اي پايه
 ( )×4  

-  

  

-  

-  
-  

  )28تا  22

  )86تا  79

  .ـُفو تـ ُف ا 
8(  

    
 

 .رست است

4در  .ندارندبيه 
 .رست است

 ساختاري كه بت
 باشد هر تشخي

-سياه [» زلف« 
 .رست است

اختي«! را نخوريد
ن به هيچ وجهآ 

 .رست است

كه در بيت س» مت
 .رست است

كه» فضل«و » 
.»فضل«] وباره

 .رست است

علوم( 
 .رست است

  

پ تك يتب
فَعولُن )الف

-  )ه

  )ج

-  )ب

-  )د
-  )و
2صفحات : 3ن 

 .رست است

صفحات : 1ون 
 .رست است

|| ـَرو بـ َر كشو

82 ةصفح: 1ون 
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تشب) 2و ) 1

در 3گزينه  .14
هيچ) 3در 

اوالً يادتان[
ميان) 2در 

در 4گزينه  .14
فريبِ لفظ ر

در» اختيار
در 1گزينه  .14

تيرِ مالمت«آن 
در 3گزينه  .15

رحمت«آن 
د[و » عفو«

در 2گزينه  .15

 
در 1گزينه  .15

فنون و علوم(
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علوم و فنو(  
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ك: به ترتيب  
علوم و فنو(  
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و ) 3و ) 2 

 يك
).ها ه

 ←سحاباً 

)  4و  2

رد ( د 

 4  (– 

-رد گزينه

ال (  

مفتوح 

 وطنان 
ما كارتشان 

قصه است 
 » تتكلَّم «

-شبانگاه باد

ن از هتل 

ationgroup

در 1قاعدة ابقِ 

في –) ها  گزينه
رد ساير گزينه( 

تُثيرُ س –)  4و  
).4و 2هاي ينه

هاي رد گزينه 

نرسيدند ←لُوا 

رد گزينه(  جز 

ر( تَتَولَّد  ←ند 
). 3و  1هاي 

ال يتَفَرَّقنَ ←د 

م مع سالم مذكر

 عمومي بر هم
تمام همراهان م

از افعال ناق) شد 
«باشد و مي» ا 

هوا باراني شد ش
تند كه مسافران

139(  

در حالي كه مطا

رد ساير( ستي 
(جهان بزرگتر  ←

3هاي رد گزينه
رد گزي( ستراند 

(بازسازي كنند 

.ود

لَم يصلُ –)  4و  

به ←سوي  –

شوندمتولد مي –
 هرد گزينه( وت

د پراكنده شوند

قود همانند جم

ظت از تأسيسات
ت) 4. وجود دارد

 ( » أَصبح « )ش
ما« فعول به آن 
. از آن است

هنگامي كه ه) 2
آنها دريافت) 4. ي

10/8/8حلة اول 

د]!رديفاست شو

سمي كوچك هس
←العالَم األكبرُ 

ر( ستد فررا مي
گسو آن را مي ←

ددجتا با ←وا  ي

شود ترجمه مي

1اي هرد گزينه

–)  4رد گزينه  

–) 3و   1هاي ه
تَمو ←ميرند مي

نبايد –)  4زينه 

نون در اعداد عق(

محافظ) 2. نوند
سيار در شهر ما و

)2. باشدمي» لَ 
عل متعدي و مف

ي پسن جمله
2. گيرندشن مي

 تو ايراني هستي
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مر(علوم انساني 

مش[هستند،   مت

تو جس كه ←يرٌ
–) ها ير گزينه

 باد ها ر ←رياح
  (–  طُهبسفَي←

كَي –)  4و  1 

ستمراري يا بعيد

ر( ران دشمنان 

(فريده شده اند 

رد گزينه(  كُلها 
م –)  4و  1ي 

رد گز) ( تعايش 

(»  أربعينَ«  ←

چهل متري بشن
طعات زمين بس

أول« ول به آن 
 .3 ( » فع» شاء

ست و مفعول آن
ل شمسي را جش

ر حالي كهني د

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

صاممختوم به  2
  

أنّك جرم صغي –
رد ساي( ه است 

يرسلُ الر –) ها 
هاد ساير گزينه

هايرد گزينه( 
.(

ت فعل ماضي اس

 مزدور ←ألعداء

آف ←خُلقُوا  – 

النجوم ←گان 
هارد گزينه( نِ 

لتَتَع( ليتعايش  ←

←»  أربعينِ«  –

اي ساعت را از چ
هاي برق و قطون

دي است و مفعو
فعل الزم است 

فعل متعدي اس) 
هاي سالز از روز

كني صحبت مي

زب

سنجش دوا

2قاعدة مطابقِ  
./ū/ِ  صوت بلند

8(  

–) 1رد گزينه   
 تو پيچيده شده

هرد ساير گزينه 
رد) ( آورد ش در

) (شده بودند ( 
) 1رد گزينه( ن 
 » به صورت»ليت

عمالء األ –)  4 

) 4و  2هاي نه
). 4و  1هاي ه

تمام ستارگ –)  
كاالنسان ←سان 

←اشته باشند 
) 3و  

–) شنيدن ( »  

توانند صداها مي
ها و ستو و موزه

فعل متعد» تفلُ 
)وزيد ( » صفَت 

)دريافتند ( » وا 
ها نخستين روز

به زبان عربي! ن 

    
 

 .رست است

)1بيت سؤال و 
مصاند به   مختوم

81 ةصفح: 1ون 

  .رست است
(كني گمان مي

در حالي كه در
  .رست است

(سي است كه 
به جنبش( گيزد 

  .رست است
(شدند بيدار مي

هايشانبزرگي ←
« ماضي پس از 
  .رست است

رد گزينه( يي 
).ها 

  .رست است
رد گزين( بيني ي

رد گزينه( عصب 
  .رست است

4رد گزينه ( نَّ 
همانند انس –)  

  .رست است
گر همزيستي د

1هاي رد گزينه
  .رست است

سماع«  ←»  

سگ ه) 1: هانه
هادرمانگاه) 3. 

.ن است
  .رست است

يحت« ) 1: ها نه
عص« باشد و مي
وجدو« ) 4. ست
هايراني) 1: ها نه

آفرين) 3.  وزيد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
ر بها د قافيه

،هر سه، )4
علوم و فنو(  

  
  

در 4گزينه  .15
گ ←أَتزعم 
د ←انطوي   

در 1گزينه  .15
كس ←الّذي 

انگابري را بر  
در 3گزينه  .15

ب ←انتبهوا 
←أمجادهم   

فعل: نكته   
در 2گزينه  .15

گو ←كأنَّ 
هساير گزينه  

در 3گزينه  .16
مي ←تري 

ع ←عصب   
در 2گزينه  .16

إِنَّ ←قطعاً 
3و  1هاي   

در 2گزينه  .16
بايد با يكديگ

ر) ( يتَفَرَّقُوا   
در 1گزينه  .16

سماع« ) 1
)است  

ترجمه گزين
.واجب است

 در دستانشان
در 2نه گزي .16

بررسي گزين
و متعدي نم

الزم اس فعل  
ترجمه گزين
هايي شديد

.اندرفته  
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صد و 

سط جمله 

 قيامت 

-  محالً مي

.ست

ستيد آن 
كه آن را 

( » وزعها 

جرّد است 
« ) 3است 

نازل ( »  

شير دارد 
-باران) 4 

« رّ و 
« ضاف به 

» لخبزِ 

 از من 

ي خاصـي   
ationgroup

آن مرد نهص) 3 

 بنابر اين در وس

داني كهآيا مي

و منصوب» موا
و مرفوع محالً اس

ن پيشاپيش بفرس
ه چيزي است ك

حتّي يو« و ) د 
.باشد

ضي از ثالثي مج
ول از باب افعال ا

تُنزَلُ« ) 4ستند 
.ند

اي يك شهر لوله
.داده شده است

رور به حرف جرّ
  فاعل مض» أحد

ا« عل مضاف و 

مد و پول زيادي
.د

هـاي ـا و مهـارت  

139(  

. موافق است
.نزده سال است

روده به كار مي

آ) 3. يروز شويم

تُقَدم« راي فعل 
خبر و» ما «  و 

ك براي خودتان
 انساني به اندازه

دهدمي( » عطي 
 وبمي»  هي ، ه

فعل ماض) ن باشد 
فعل مضارع مجهو
ز ثالثي مجرّد هس
الثي مجرد هستن

ه) 2. دارمت مي
ت قصاص قرار د

 » مجر» األعداء
«صوب است و 

فاع»  شجرةُ« ) 4

ركت نزد من آمد
كندوايي رشد مي

هـ يازمنـد روش 

10/8/8حلة اول 

زء دوم با معدود
رم كه سنش پان

.ت

 اتصال دو جمله

مسابقه فوتبال پي

مفعول به بر» ما 
  » مبتدا» قَدر

.شودؤخّر مي
هر چه از كار نيك

ارزش هر) 4. د

تُع« و ) ه ببافد 
هي ، هي ، « ب 

 » ملدر امان( » س
ف) شود بسته مي

 ماضي مجهول از
مضارع معلوم از ثال
ان باشند دوست

قدرتي خون او 

 مرفوع است و 
صفت و منص»  رةً

4باشد رفوع مي
.رور است

 از كارمندان شر
هاي استوجزيره

نجام اين كار، ني

22 
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ود مخالف و جز
من خواهري دار 

ها نهان استديده

براي» نَّ أَ«  و 

كاش ما در م) 2
. آن هستيم

م« ) 2است » ه 
) 4باشد خّر مي

مقدم و مبتدا مؤ
ه) 2. مرده است
رت دارندم و شه

كه( » أن تَغزِلَ  
ل آنها به ترتيب

«ع از باب افعال و 
ب( » تُغلَقُ « رّد و 

م)  داده شد  فعل
فعل مض) شود  مي

 و زبانش در اما
ود پس براي ولي

صفت و» جعانُ 
كثير« منصوب و 

صفت و مر»  يرة
و مجر صفت»  

يكي) 2 شدند 
درخت نان در ج 

 مورخان براي ان

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

 
ظ جنس با معدو

)2. مرد بودند 
 دوازدهم ما از د

آيدي جمله مي

2. هش توبه كند
هايويا ما ماهي

يشبِه« ي فعل 
 مبتداي مؤخ» ء

باشد خبر مكره 
ها شبيه به مان

هايشان اسمر كار

«و ) دارد ت مي
م هستند و فاعل

فعل مضارع) رم 
هول از ثالثي مجرّ

قرار( » جعلَ «  
  » برُدسرد( » ي

ه مردم از دست
ظلومانه كشته شو

.شودرد مي

الشج«  مرفوع و 
مفعول به و م»  

الكبير« وصوف و 
اإلستوائية« رّ و 

ان مزدور پيروز
)4اي او خريد 

اي نيست و ساده

سنجش دوا

 شرَةَخَمسع «
ء اول آن از لحاظ
سجد سي و پنج

امام) 4. ش ماند

).كه( » 
ست و در ابتداي

گناهكار از گناه
ريايي است و گو

مفعول برا» يت 
أَسماء« مقدم و 

جرور و مبتدا نك
 علم در بين ناد

مردان به خاطر 

 بدوست( » ح
ام معلومار فعل ت

دادوست مي( »  
مضارع مجهوفعل 

مضارع مجهول و
عال ول از باب اف

مردم كسي را كه
هر كس كه مظل 

گامي كه هوا سر

 مبتدا و» رّاس
نقوداً« ) 2ست 
فاعل و مو» خت 

جرور به حرف جر
 شجاع بر دشمنا

اي براحامد رايانه

ي تاريخي كار س
    

 

  .رست است
خ«  ←» عشَرَ  َ
جزء 19 تا 13 
در مس) 1: ها نه

 در ميان مردمش
  .رست است

»أَنَّ « ) قطعا ( 
براي تأكيد ا»  
.يد
شايد گ) 1: ها نه
گويي جهان در 

  .رست است
المي« ) 1: ها نه
خبر م» للرَّجالِ  

اه خبر جار و مج
طالب) 1: ها نه

)3. يابيدند مي
.دهد مي

  .رست است
تُح« افعال : ها نه

چها) ضيع كند 
 .رست است

»اُحب « ) 1: ها ه
ف) شود باز مي( » 

فعل م) شته شود 
ل مضارع مجهول

از ميان مر: ها نه
)3. شودته مي
بارند هنگمي فرو

  .رست است
الحر« ) 1: ها نه

صفت و مجرور اس
اُخ« ) 3باشد مي
مج» الجزُرِ « و 
نگهبانان: ها نه
خواهر بزرگ ح 

 .رست است

  7فحه 
رويدادهاي فسير

www.sanjeshse
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اعداد: نكته   
ترجمه گزين
 پنجاه سال

در 3گزينه  .16
(» إِنَّ « ) 3  

إنَّ« : نكته 
آيمركب مي  

ترجمه گزين
)4آيد؟ مي  

در 1 گزينه .16
بررسي گزين

«) 3. باشد  
هر گا: نكته   

ترجمه گزين
را نزد خداون
 خوب انجام

در 2گزينه  .16
بررسي گزين
 تا آنها را توض

در 3گزينه  .16
بررسي گزينه

2 ( » تُفتَح«
كش( » يقتَل 
فعل) شود مي  

ترجمه گزين
كه باز و بست

هاها و برف   
در 3گزينه  .17

بررسي گزين
 مالءص» الع
مي» موظفي 

 مضاف اليه و
ترجمه گزين

)3خواست   
  

  
 

در 4گزينه  .17
صف 1درس   
تف و تحليل  
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مـداركي   و
 زي وقـايع  

. باشد جرم
 گـذشته، ن

 فرهنگـي  و
 ون روابـط   

اط جهـان    
 آنـان  سـط 

 از كـه  داد 
 و آداب شـه 
  .شد

ي بررسـي   

 هـاي  گـام 

. شـود  مي 
 و تـاريخي  

 دليـل  بـه  

او رونـق   ت
 و وزارت ـه 

ationgroup

و شواهد دنـبال 
بازسـاز پـي  در ي 

ج وقوع در صحنة
روزگـاران در دم

و هنـري  فني، ي
هـاي گونـاگو دن 

ن در بيشـتر نقـا
توس دانه كشت ،

تشـكيل  را گـي 
انديش داراي كـه 
ش النهرين بين در

از نگـاه وي. بـود  

گ اروپـايي  گـاري 
  .كند مي ش

بررسي جتماعي
ادهايرويـد  ن

ها افغان. شد ي
  .دهند كيل

حكومت عصر در ي
بـ و كـرد  مـي  ده 

  .نكرد انتخاب

139(  

بـه دو خان هر
دومـي و جـرم  
جا مانده د به ء

مرد زنـدگي بارة

هاي پيشرفت ير
ها و تمـد رزمين

م كردن جانوران
زياد، احتمال به 

بزرگ مپراتـوري 
ك را اقـوامي  و ن 

د تمدن و هنگ

رخان اروپـايي ب
  .د

نگـ تـاريخ  ينش
يشستا را كبير ر

اج و فرهنگي ي،
گوناگو ابعاد به 

داخلي هاي آشوب
تشك مقتدري يت

اداري نهادهاي و 
اسـتفاد مشـاور،  ن 
ا خود پايتخت ن

10/8/8حلة اول 

كاراگاهان و مورخ
صـحنة  زسازي

شيء هر يا و شت
درب كه هستند 

سي تا كوشند مي
هاي باستاني سر

  .دهند ي

شت غالت و رام
داشتند، عهده 

ا و آورد خـود  ن 
مردمـان راتـوري 
فره بيشتر تبادل

گو گرفتن از مور
ي تاريخي رساند

بي و روش از هي
امير صدرالتواريخ،

اقتصادي نظامي، 
را آنان توجه و 

آ و مرج و هرج 
حاكميت توانستند

بود متكي ارتش
عنـوان بـه  ـانش 
عنوان به را شهري

23 



مر(علوم انساني 

ك. ن پليس دارد
با دنبال به اولي
انگش اثر تواند ي

مداركي و سناد

م مختلف، هاي ن
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

كش) صر نوسنگي
بر را گياهان ي

فرمـان به زير را 
امپر اين. داشت

ت موجب و ختا

رح شد كه با الگ
انينيربي را به قو

آگا با. بود رباري
ص نام به آثارش 

سياسي، از اعم 
داشت ايراني ن

بروز و امور تگي
نتو ي،كشوردار ل

ا و نظامي امور بر
نزديكـ و دوستان 
ش او كه بود جايي 

زدهم؛ ادبيات و ع

ري به كاراگاهان
ا .كنند تفسير و

مي است، آن بال
ا منابع، تمامي 

زمان در استاني
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

عص( سال پيش 
هاي دانه گردآوري

النهرين بين سر
امتداد د زاگرس 

سا متحد و رچه

خان كرماني مطر
دها مورخان غر

در نويسي تاريخ
از يكي در او .ت

انساني حيات ن
مورخا بينش ي
  .د

آشفت موجب ان
اصول با آشنايي

ب تمركز و شاه لق
از بيشتر صادي،

تا اداري نظام به 

سنجش دوا

ن شباهت بسيار
و ازيبازس را شته
دنب به كـارآگاه ه

است، دنبال آنها
  .دهند ي

با بناهاي و آثار 
ان همچنيآن. نند

اقتصاد و رهنگي

7تا     هزار
گ مسئوليت نان

سرتاس مر سپس
هاي كوه تا رانه
يكپار بودند، وني

وسط ميرزا آقاخ
جي رويداي و نتا

ت اگرچه سلطنه
ره قاجار برداشت

گوناگون هاي به
دگرگوني بر ميقي

كرد جلب مردم 

صفويا حكومت 
نا و صفوي لمرو

مطل استبداد يي،
اقتص و اداري امور 
بتوجهي بي اين. 

    
 

 واقع كار مورخان
گذش اي گونه به
كـه شواهدي. ت

ي كه مورخ به د
مي قرار اخـتيار ر

 .رست است

 26فحه 

مقايسة با اسان
كنن درك را شته
فر تأثيرات و شته

 .رست است

  33فحه 
12   هزار تا

زن كه آنجايي از 
  .باشد 

 .رست است

  37فحه 
بر سوم س از غلبه

مديتر درياي قي
گوناگو هنر و ت

 .رست است

  6فحه 
كمت تاريخي تو
ث و مطالعه علل

 .رست است

  5فحه 
اعتمادالس خان ن

ريخ نويسي دور
 .رست است

  7و  6حه 
جنب نوين، ويسي

عم تأثير وطيت
نقش ويژه به ي

 .رست است

 16فحه 

فروپاشي و هان
قلم تمام بر سلط

 .رست است

 22و  21فحه 

اقتدارگراي بر رشاه
در نادرشاه. شتند

نداشت توجهي ي

www.sanjeshse

در. هستند
ب كه هستند
است گذشته

شواهدي اما
در اطالعاتي

در 1گزينه  .17
صف 3درس   
باستان شنا  

گذش مردمان
گذش جوامع

در 1گزينه  .17
صف 4درس   
در فاصله   

.رواج يافت
شده شروع

در 3گزينه  .17
صف 4درس   
سارگن پس  

شرق سواحل
صنعت رسوم،

در 3گزينه  .17
صف 1درس   
اصطالح حك  

سير حوادث
در 1گزينه  .17

صف 1درس   
حسن محمد  

در تا بلندي
در 1گزينه  .17

صفح 1درس  
نو تاريخ در  

مشر انقالب
بيداري تاريخ

در 3گزينه  .17
صف 2درس   
اصفه سقوط  

تس در ناتواني
در 2گزينه  .17

صف 2درس 
نادر حكومت  

چنداني نداش
ساالري ديوان
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كشـورهاي     

 مسـئله،  ـا 
 يـا  كسـي  
  .پردازد مي 

 را طبيعـي 

 خـوش  نـه 
 كـه  سـت، 

 گيـري  ـكل 

 سـطح  در 
 و سياسـي 

 روسـتا در     

 شـهر  را ن

 همكـاري  
 تغييـرات  و

ationgroup

صـنعتي شـدن، ك
  .كردند يدا

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد

پديده تحول و 

ط گـاز  ذخاير صد

گردن و شـاهرود 
هس عميقـي  و يع 

 

شـك عوامل ترين

آن جايگـاه  نين
س نقـش  آن، راف 

 يـك شـهر يـا

آن برسـد،  عينـي 

و اجتمـاعي  گي 
و گرايي بيشـتر  

139(  

نتيجـه ص در يرا
پي نياز ها دولت ت

ماهيـت بر چيز، 
پرد مي وضوعات

تكوين سير سي

درص 28 و جهان

ش در نزديكـي  وه 
وسـي هـاي   دره 

 .باشند مي ها گه

ت مهم از ها راه طع

همچني و خود ن
اطـر شـهرهاي  

موقعيت. باشند
  .ند

مع ميـزان  به گاه

شاوندي، وابسـتگ
نـوگ شـهرها  در 

10/8/8حلة اول 

زي شد؛ جهان و ا
حمايت و  فراوان

چه سؤال. دارد
مو زماني روند ه
ررسب به چطور، 

ج نفت ذخاير صد

كـو شاه هاي كوه
اسـت و در آن 

جلگ پيدايش ل

تقاط در گرفتن 

پيرامون هاي يده
و روستاها مانند

ها ب  و ناهمواري
كن مهمي ايفا مي

سكونتگ جمعيت

خويش روابط و د
.اسـت  متفـاوت 

24 
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اروپا قتصادي در
ت، سرمايه مادي

د سر و كار ها ده
به موقع، چه ؤال
سؤال. دهد مي ر

درص 66 حدود ا

كو تا شرقي ـ بي
جنـوب  يـا  و ل

علل ترين مهم از 

قرار و محلي ي

پد به نسبت گاه
م طبيعي و ساني

 معدني و انرژي
ودي آن نقش م

ج اگر و است تي
  .است ت

ندشناس مي را گر
م روسـتا  و شـهر 

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

اق و اجتماعي ي،
محصوالت فروش

پديد قوعو مكان
سؤ. پردازد مي ه
قرار توجه مورد 

دارد، زيرا رزشي

غربي امتداد در و 
شمال سمت الً به
  .دارند ن

آبرفت تراكم و ب

بازارهاي دفاعي، 
 

سكونتگ آن عيت
انس عوامل است 

ترسي به منابع
 حتي زوال و نابو

جمعيت مالك تا
متفاو دنيا ختلف

يكديگر افراد شتر
ش در يوه زندگي

سنجش دوا

انساني مناسبات ر
ف بازار ارزان، كار 

م يعني جغرافيا 
پديده وقوع علت
محيط، و نسان

ار با ذخاير هان،

شده شروع يل
ها معموالً ن كوه

جريا آنها در راز

آب عمق سنگ،

هاي قلعه آب، ه
 .است بوده رها

وضع روستا، يا ر
ممكن جايگاه و

ي ارتباطي، دست
 سكونتگاه و يا

روست و شهر ص
مخ نواحي در ك

بيش است، كمتر 
ب و رسوم و شي

    
 

 .رست است

 30فحه 

تغيير موجب عتي
نيروي اوليه، واد

 .رست است

  8فحه 
اساسي ركن با 

ع  سؤال چرا به
ان متقابل روابط 

 .رست است

  17فحه 
جه انرژي منبع 
  .است داده ي

 .رست است

  24فحه 
منجي نگةت از برز

دامنه اين .دارند 
هر و چالوس ون

 .است رست

  31فحه 
س مقاومت زمين،

 .رست است

  2فحه 
به دسترسي ران

شهر و روستاها 
 .رست است

  3فحه 
شهر يك وقعيت

و ها پديده اين 
هاي هوا، راه و ب

 يا گسترش آن
 .رست است

  6فحه 
تشخيص مالك ن
مالك اين اما ند،

 .رست است

  6فحه 
جمعيت چون 

آداب. است يشتر
  .است تر ريع

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
صف 2درس   
صنعت انقالب  

مو به اروپايي
   

  
در 2گزينه  .18

صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ داللت
كساني، چه

در 1گزينه  .18
صف 3درس   
ترين بزرگ  

جاي خود در
در 3گزينه  .18

صف 4درس   
البر هاي كوه  

ادامه ييالق
چو رودهايي

در 2گزينه  .18
صف 4درس   
ز ساختمان  

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
اير كشور در  

هسته اوليه
در 2گزينه  .18

صف 1درس   
مو از منظور  

.است ناحيه
آب آن، اداري

ادامه حيات
در 2گزينه  .18

صف 1درس   
ترين متداول  

كنن مي تلقي
در 1گزينه  .18

صف 1درس   
روستاها در  

بي آنها ميان
سر اجتماعي
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 از منظور. 

 صـنايع  ـز 

 ابنـد ي ي مـ 

نـوع  كـه از  

ـ فرا  ي تجرب
كـه   يبشر
و  افـراد  ت

بـر   يمبتنـ 

  .ميبر يم

ationgroup

است جهان در 

تمركـ پـولي،  و ي 
 .ي

  .ند

  .رد

راه ين اجتمـاع   

  ي

  .شوند ي

بلك سـت؛ يـف ن 

يهـا  ه از روش 
بي ها آرمان و ها

التيـور، بـه تمـا   

علوم م. شناخت

آن را به كار م گر

139(  

شهرنشيني و هر
  .است آن

مـالي مؤسسات
هوايي و زميني ل

ان  طبيعي كنش

دار كنش دروني

دارند بـه جهـان

  .آيند مي
هاي دروني  كنش

آشكار مي تماعي

مختلـ يجتمـاع 

كـه راي علـوم  و
ه ارزش يابين ارز

امـ نيـ ا ةدربـار  

ش توان ينم يجرب

  .شود ي

گيكدي تعامل با 

10/8/8حلة اول 

شه افزايش كم،
آ روستاهاي به 

م تمركز شهري، 
نقل و حمل ايل

نتيجه؛ بلكه كند

  .ابندي ي
ك، اشاره به رست

انسان د ي زندگ

به حساب م عي
ك اي اجتماعي و

اجتم نهادهاي. م

اجي هـا  جهان ن

و دانـد  يمـ  علـم 
امكانه از علوم، 

يداور و رود يـ 

علوم تج و ها ش

يشناخته م هي ال

و در ميكن يه م

25 



مر(علوم انساني 

و يك بيست و تم
ناحيه يا كشور 

جمعيت نبوهي
وسا انواع با جوار

آنها را اراده ك ي

 
يتحقق م ماعي

گريد ي دلم جا

كه با يارتباط ة

  .هستند
ي اجتماها ديده

ها عقايد، ارزش 
  .دارد ي

ميريم در نظر بگ

انينوع تفاوت م ز
  .شود يم

ع ند،يآ يدست م
دسته نيا افول
دست مـ از تند

 و جهان را با رو
  .هستند 

تناسب با همان

  .ماست ي
ن استفادهاز آ تر

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

ستبي قرن در يي
يك شهرهاي ت

ان و تمركز: از ند
ج هم ر شهرهاي

يكنشگر باشدم 

 .نام دارد ماعي
هاي اجتم كنش ق

جمع و انيدر م

ةبه واسط يد ول

ي هجهان اجتماع
ترين پد عميق، ن

مثل دارند يشتر
ياريبس تي اهم

 در ارتباط با هم

از گردد، يم باز 
م رفتهيپذ يماع

به د يتجربي ها
ا با .شناسد ينم 

ستيابل مطالعه ن

انسان ةن دربار
ها و ارزش دياق

علمِ متنبا  ،يماع

يدانش ةريش ذخ
شتيب م؛يشياند ي

  . است

جا

سنجش دوا

جغرافياي فضاي 
جمعيت نسبت ش

ان عبارت الپليس
ما در بين و شد

الزم كهنيستندش 

هنجار اجتمي ع
قياز طر يتماع

من د يا هديشن 

كند ينم جاديرا ا
  

ج يها هيال نيتر
ت به اصل جهان

شيب يو ذهن يي
،ها ذهني پديده
را يهان اجتماع

ادها و هنجارها
جهان اجتم يك 

ه ا روشرا كه ب 
علم كنند، يه م

قا ي علوم تجرب
  .شود ي

كالن ديو عقا ها
شناخت عق يبرا
از جهان اجتم هي

بخش نيتر سترده
يم كمتر عمومي

حاصل از زندگي

    
 

 .رست است

  10فحه 
تغييرات ترين م

افزايش هرنشيني
 .رست است

  14فحه 
مگاال هاي ويژگي

و آمد فراواني و 

 .ست است

، كنشيراراديغ
 .رست است

جام كنش اجتماع
اجت يو هنجارها

بيجود حاضرِ غا
 .رست است

آنها ركه انسان  
.هستند تكويني

 .رست است

تر قيعم، و عقايد
تقاد انسان نسبت

يبعد معناي كه 
بعد ذي  اجتماع
جه يها هيزا و ال

 .رست است

نما ةبه حوز كه 
كه درون است 

 .رست است

يدد فقط علوم
استفاده) يانيوح
با و اند يتجربفرا

يسپرده م تفرّق
 .رست است

ه طل بودن ارزش
دو ابزار مهم ب ،ي

يطل بودن هر ال
 .رست است

  : ها نه
گس انش عمومي

عدانش ة ا دربار
، حانش عمومي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
مهم از يكي  

شه اصطالح
در 1گزينه  .19

صف 1درس   
و ترين مهم  

بنيان دانش
  
 

درس 3گزينه  .1
غ يامدهايپ  

در 1گزينه  .1
انج ةويش -  
ها و ارزش -  
هرگز وجو -  

در 4گزينه  .1
ييها دهيپد
ي تها دهيپد

در 2گزينه  .1
ها و ارزش -  
باور و اعت -  
هايي پديده -  
در جهان -  
اجز يوقت -  

در 2گزينه  .1
ييها تفاوت
ييها تفاوت

در 4گزينه  .1
جهان متجد  
و و يعقالن(

في ها دهيپد
متي ها گروه

در 3گزينه  .1
حق و باط -  

يعقل و وح
حق و باط -  

در 1گزينه  .1
بررسي گزين  
دا: 2گزينه   
ما: 3گزينه   
دا: 4گزينه   
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 محسـوب   
ه بـر علـم   

رواج  علـم ز
 يش علمـ  

مانـد و   يمـ 

مند  ت نظام
. ديـ آ يت م

 يزيش نـاچ 

  .اند يعيب

محسـوب   

تر از علـوم  

الزم اسـت  

درس . نـد 

ـه قسـمي   
ود هـم بـه      

هـاي   عكس

» .ن اسـت 

ationgroup

را علـم يانيـ ح
و عالو ننديب يم

از يـاه متضـاد   
و دانـش ي عمـوم  

 رونق الزم باز م

صورت به جربه و
به دست يريپذ گ

از ارزش ي علمـ   
  .كند

طب يها تيحدود

يعلـوم انسـان  ز 

ت دهيچيپ يتماع

  .اند 

دان ال راي منطق

كنن ن مطرح مي

ار گران بودن بـ
انـد بـه كـار رو
 كه ما يكي از ع

15 ،13  

بست ويران ز پاي
 

139(  

و وح يعلوم عقالن
حصر و محدود نم

متفـاوت و گـ ف
دانـش هيسـو  و

از رشد و يعلم

از راه حس و تج
فرهنگ وي ريذ
مقابـل دانـش ر

ك يريعلم جلوگ

بر محاو  ةغلب لة

از يبخشـ  خود 

در علوم اجت يني

يشناس جامعه ي

و دانستن آنها بر

ايد مورد نظرشا

م به معناي بسيا
توا ليه و ضد مي

عناي اين است
5، 17صفحه  2 

خانه ا« چنين  م
 16صفحه  2 

10/8/8حلة اول 

ع و داند يم يم
منح ينش تجرب

فيجوامع، تعـار  
دو ارتباط ،يطي
كند، دانش ع يم

  .دهد يت م

تنها ا يش علم
پذ ه از راه جامعه

دري ش عمـوم  
به قلمرو ع يموم

ليوس ني همچن

يعلوم اجتماع 

نيب شي، پوع آنها

  .شود ده مي

ياصل كرديسه رو

رو از اين. حذر بود

يي رابه نفع عقا

هم) زشي منفي
م به معناي عله

هم به مع. ت دارد
درس. س بگيرند

لتزام دارد و هم
درس. تباه است

26 
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را دانش علم يرب
را به دانش يعلم ش
نيدر اكند،  يم 
شرا نيدر چن. د

نم تيحما يعلم
را از دست يموم

دانش. آنهاست ش
افراد است كه ي

دانـش. تبـر اسـت  
عم ز ورود دانش

و عتيطب از سان

است و يجتماع

و تنو ياجتماع ي

ناميد وم تفهمي

س يانتقاد يناس

شدن به آنها برح

ها ستداللخود، ا

بار ارز. (ين است
ه» با«حرف ). ت
ابهام در عبارات 

ستان با ما عكس

ن پس معناي ا
نيان غلط و اشت

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

د، فقط علم تجر
دانش كه گري د
تيدانند سرا ي
آورد يم ديپد ي

ع جانبه از دانش
كالت دانش عم

روشدر يش عموم
يحاصل از زندگ 

معت تنها دانـش  
از ديخود با تيو

انس يمند ر بهره

علوم اج موضوع 

يها دهيپد ري سا

علو پردازد يها م

شن و جامعه يري

ه بايد از دچار ش
  4ه 

وين و مطالب خ

زش بودن ماشي
بار ارزشي مثبت

»گاري خواستن
ست كه دوسعنا

مت زياد كشيد
كار از اساس و بن

سفل  

سنجش دوا

خود يويدن تيو
ه جوامعب ،يرد
يرا معتبر م ياني
ييها آنها تعارض 
به طور همه ج ي
مسائل و مشك ل

با دانش يش علم
دانش ،ي عموم

و تيكشف واقع
حفظ هو يبرا ي

صل از آنها، ابزار

تر از عام ينسان

ها و ودن كنش

ه انسان يها كنش

يتفس يشناس عه

هايي هستند كه
صفحه 1درس  

ر بسياري از عناو

ارز  به معناي بي
. (ت تعيين كرد

عكس يادگا«). ظ
يم هم به اين مع

نايه است از زحم
 اين است كه ك

    
 

 .رست است

دد، براساس هو
كريرو نيچن يت

يوح وي م عقالن
يدانش رهير ذخ

يد؛ دانش عموم
حلي ان الزم برا
 .ست است

تفاوت دانش گاه
دانش يول ديآ ي
ك راه) يتجرب(ي 

يعلم دانش .ست
 .ست است

حاص يو فنّاور ي
 .رست است

علوم اموضوع : 

 .رست است

بو يگاهانه و اراد
  .ت

 .رست است

ك يبه فهم معان
 .رست است

جامع ،ينييتب يس

 .رست است

ه مچون بيماري
.آنها مبارزه كند

 .رست است

ريات مختلف در
  

 .رست است

شتن ماشين هم
ن براي آن قيمت

اشتراك لفظ(اه 
به دوستان بدهي

 .رست است

كن» شود نده مي
م دارد به معناي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
جهان متجد  

وقت. كند ينم
علوم ،يتجرب

و در ابدي يم
شود يقطع م

دغدغه و توا
درس 2گزينه  .2

ديد نيدر ا  
يبه دست م
يدانش علم

برخوردار اس
درس 4گزينه  .2

يعيعلوم طب  
در 1گزينه  .2

عبارت دوم  
  .شوند يم

در 3گزينه  .2
به سبب آگ  

است يعيطب
در 4گزينه  .2

كه ب يعلوم  
در 2گزينه  .2

يشناس جامعه
 
  

 
در 2گزينه  .20

مغالطات هم  
تا بتواند با آ

در 1گزينه  .20
معموالً نشر  

5صفحه  1
در 4گزينه  .20

قيمت نداش  
توان كه نمي

معناي همرا
ب خودمان را

در 2 گزينه .20
پوستم كن«  

داللت التزام
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و از طريـق   
ـر، معلـوم   

سفه با ساير 

ـد مسـائل      
ات فكـري   

شد عوامـل  

 به سـمت  
گونـه    ايـن    

 -2ي خـود   
ـتن معيـار   

جـود وجـه   

سـينا   بـن  

انسـان و  . م 

الوجـود   ـب    
اص مطلق 

 وجـوب و  
را »  امكان

ationgroup

كنـيم و ده مـي   
هاي ديگـ صديق

وت اساسي فلس

هـت روش ماننـ
و فقط با عمليـا

كوش فيلسوف مي

د اين كه جهان
ـوي پاسـخ بـه

هـاي  و دانسـته   
داشـ -5صـحيح   

وج. تي داشـتن     

ا.  مطرح نمـود 

و انسان نـداريم

ت كـه هـر واجـ
رابطه عام و خا 

برهان«م آن را 
وجوب و«رهان 

139(  

لـوم وي اسـتفاد
ل را به كمك تص

ند و همين، تفاو

ل فلسـفي از جه
كند و كمكي نمي

ف. كنند يدا مي پ
  13و  12فحه 

هايي مانند سش
وجـ ه در جسـت      

ي از مجهـوالت
ائه اسـتدالل ص

 حيثيـث چيسـت

 مفهوم نكاتي را

نه به نام وجود و

ـ . ت  دين صـورتب
. برخي نيستند

داوند دانسته؛ نام
يت كرده بود، بر

10/8/8حلة اول 

هاي معل تصديق
ك تصديق مجهول

كن سان بحث مي

مسـائل. شود مي
س به حل آنها كم

  

كديگر اختالف
صف 2درس . سد

پر. گردد ي برمي
سـفه اسـت كـه

آگـاهي -1: سـت  
ار -4ئل فرعي 

وجـود بـودن و
  

يز ميان اين دو

ج، دو امر جداگان
  4صفحه  

ص مطلق اسـت
هستند و» لغير

 براي اثبات خد
ز ابن سينا تبعي

27 



مر(علوم انساني 

راي شخصي از ت
با اين كار يك. 

عات جهان و انس

قياس استفاده م
، تجربه و حواس

 9و  8صفحه  

گاهي با يك. ي نه
ه كه هست برس

ل وجود و هستي
خـش اصـلي فلس

سفي اينگونـه اس
م و مؤثر از مسا

حيثيث مو: يابد
3صفحه  1س 

ي كرد و در تماي

ت و الّا در خارج
1جداگانه درس 

عام و خاص» جود
الوجود بال واجب«

ود برهاني قويج
جود و ماهيت از

زدهم؛ ادبيات و ع

ت به  كاغذي بر
دهيم  نشان مي

ها و موضوع سأله

جربه، استقرا و ق
كوپ، آزمايشگاه،

1درس . رداخت

سد و تالش برخي
ه حقيقت آنگونه

بوده كه به اصل
سفه اُولي آن بخ

درست تفكر فلس
يص مسائل مهم

ي  دو حيثيت مي
درس. صي آنهاست

اي يت توجه ويژه
 4  

جهت مفهوم است
 نه دو موجود ج

الوج ممكن«با » ر
» «الوجودها كن

  12صفحه  2

الوج ثبات واجب
بحث مغايرت وج

13  

سنجش دوا

كترونيكي نسبت
ق جديد را به او

 9  

ترين مس  و نهايي
  8حه 

هايي چون تج ش
اده از ميكروسك
د به حلّ آنها پر

رس به نتيجه مي
 تفكر بردارد و به

اي بشر مطرح ب
فلس... روپاشي؟ و

  12حه 

فتن در مسير د
تشخي -3ؤاالت 

  10حه 

كند، شاهده مي
ت، وجه اختصاص

وم وجود و ماهي
صفحه 1درس 

ر ذهن و از ج د
متفاوت هستند

الوجود بالغير جب
ممك«برخي از . 

2درس . شود مي

وضيح او را در اث
وئيناس كه در ب

3صفحه  2درس 

    
 

 .رست است

الك  مزاياي بليت
درستي تصديق 

صفحه 1درس 
 .رست است

ترين ره بنيادي
صفح 1درس . ت

 .رست است

ن به علم از روش
يعني استفا تند؛

بايد) ي استداللي
 .رست است

ي از فيلسوفان ب
انع را از سر راه
 .رست است

ؤاالت مهمي برا
كند يا فر ت مي

صفح 2درس . ت
 .رست است

ها براي قرار گرف
سؤ يپاسخ براي 

صفح 1ش درس 
 .رست است

هر چيزي كه مش
هيتجودات و ما
 .رست است

سبت ميان مفهو
د. ي را ادامه داد
 .رست است

ن و وجود فقط
فهوم مختلف و م

 .رست است

واج« دو مفهوم 
الوجود است كن

م رو حيوان برقرا
 .رست است

س از ابن سينا تو
توماس آكو. دند

د.  گسترش داد

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
براي اثبات  
»استدالل«

د. ايم ساخته
در 1گزينه  .2

فلسفه دربار  
هاست دانش

در 3گزينه  .21
براي رسيدن  

رياضي هست
روش عقلي(

در 1گزينه  .21
تالش برخي  

اشتباه و موا
در 2گزينه  .21

از ديرباز سؤ  
ل حركتتكام

هاست پرسش
در 4گزينه  .21

ه ترتيب گام  
وجوي جست

براي پذيرش
در 3گزينه  .21

انسان در ه  
مشترك موج

در 1گزينه  .21
فارابي به نس  

هم راه فارابي
در 2گزينه  .21

تفاوت انسان  
وجود دو مف

در 4گزينه  .21
نسبت بين  

بالغيري ممك
بين انسان و

در 1گزينه  .22
فالسفه پس  

ناميد» امكان
نيز در اروپا
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كننـد   يمـ  

ائـه، قابـل     
 يقو يجرب

  .ت

اسـت   سته

 يشناسـ  ن

 معمـوالً از   

  
  
  
  

ationgroup

يسـع  انينيشـ 
  

هـا در زمـان ار
ها، پشتوانه تج هي

  .رد

است روش علمي 

نتوانس تاكنون ي

روا فيـ در تعر 

هـا يپرسـ  مـه 

 

139(  

شيو پ خودشـان 
.گويند مي ضيه

ه هينظر يبرخي 
ينظر يهم برخ 

بستگي دار طالعه

عريفترين ت دي

يده از روش علم

،يانسان يها ش

  

هم در. جـود دارد 

  . برود

 .م جنس باشند

10/8/8 حلة اول

خ نـش و تجربـه  
فرضها،  بيل پاسخ

يساختار ظاهر را
يشناس در روان

 پديده مورد مط

  .روني است

، كاربردنينامع ت

است كه استفاد 

كنش برتأكيد ا و 

.گويند  عالي مي

وج يات بيشتر

  .گويند

راه تواند يك م

  .دارد رات

هم جنس يا غير

28 



مر(علوم انساني 

ها با توجه به دان
به اين قب. دهند

ريزرشد نكردند؛ 
چنان كه د ست؛

وصيف و تبيين

بتني بر درك در

تيموقع كيدن 

ليدل نيبه هم 

از رفتارها ياريس

  .د

شناخت) گيري

مكان اخذ اطالعا

گ اي زندگي مي

بدون كمك ياهگ

رييتغ يافراد برا 

توانند هم ج مي 

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

آنه. شود يروع م
بد يعلم يها ئله

اندازه ر كير به 
اس  علوم مشهود

چگونگي توبه ل 

مب يشهود يها

مشخص كرد ي

ديشا. جه است
  

بس ميهده مستق

نام داردتفكر ، ه

گ سئله و تصميم

امك راييح دارد؛ ز

  . است

، فراخنايل زندگ

ما 15كودك در 

يستيز يمادگ

اند و وجود آمده

 روان

جش دواسن

 طرح مسئله شر
به مسئ يا دهيج

دو سطح مذكور
موضوع در همه

و كنترل ينيب ش

ه  سلوك و روش

يدار برا ده و نظام

مواج ييها تيدود
.روز پاسخ دهد

عدم مشاه ليدل

موجود در حافظه

قضاوت ـ حل مس

نامه ترجي پرسش
  .نندك يفاده م

انسان هيجاني 

در طول راتييغ
 

ك ن،يانگي طور م

آ ايدر رسش  ي
 

تخمك جدا به و

    
 

 .رست است

دانشمندان با ي
خردمندانه و سنج

 .رست است

در د يمعل يها
م نيا. نيست يب

 .رست است

شيبه پ دنير رس
 .رست است

و ريبر س يبتن
 .رست است

با قاعد يجو و ت
 .رست است

محد همواره با ي
بشر امر يها سش

 .رست است

به د ،هاي ذهني
 

 .رست است

اطالعات مو ييما
 .رست است

استدالل ـ ق(كر 
 .رست است

بر پ افتهي اختار
ختار يافته استف

 .رست است

 مربوط به جنبه
 .رست است

تغ ينيب شيو پ ي
.درست است 

به يجسمان شد
 .رست است

يا كننده نييش تع
.درست است 

ناهمسان از دو ت

www.sanjeshse

  

در 4گزينه  .22
يها پژوهش
خ يها پاسخ

در 1گزينه  .22
ه هيهمه نظر  

تجرب يبررس
  .ندارند

در 3گزينه  .22
در تيموفق  

در 2گزينه  .22
مب يها وهيش

در 4گزينه  .22
جست نديفرا  

در 3گزينه  .22
يروش علم  

به همه پرس
در 1گزينه  .22

واژه فراينده  
 .لحاظ شد

در 1گزينه  .22
بازنم نديفرا  

در 4گزينه  .22
به انواع تفك  

در 2گزينه  .23
اة سمصاحب  

مصاحبه ساخ
در 3گزينه  .23

ابراز خشم  
در 1گزينه  .23

ييبه شناسا  
4گزينه  .23

از لحاظ رش  
در 2گزينه  .23

نقش وراثت  
2گزينه  .23

وهاي ندوقل  
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