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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)19/02/1399(  

  

 )دوازدهم( نسانياعلوم 
  

  :باشد بل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قا 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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  11 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc

: رشحه) (ش

ـه ديگـري    

بـه رغـم،    

گزينـه  ./ ت   
ـت دوم در    

شـتن وزن  

ationgroup

زيركي، هوش: ها

مانروا، كسـي كـ

←قـم، خـان    

  )ل
  )ي دي

ـة خـرق عـادت
 اسـت ولـي بيـ

نداش -1: ام دارد

13(  

ده) (اري كردن

طاعت شده، فرما

  )، كوهة زين

بـه رق) (هجر ←

غَرس نهال ←ل
سورت سرماي ←

  .ست

زمينـ: زينه سـه 
ان لحاظ نشده

  .ن نيستند

وزني ايها بي. ست

19/02/99 دومت 

پشتيباني، يا: ت

اط: مطاع) (رناك

مدة جلوي زين،

←حجر ) (بغب

  ) ن
قَرص نهال) (عب

← سرماي دي 

حرير در آورده اس

  

گز)./ ملي(قومي 
 به عنوان قهرما
ي حماسي يكسان

  )نه تلميح(ت 
آميزي اس ر حس

.  
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جامع نوبت(ساني 

مظاهرت) (متحير

ار سمي و خطر

قاچ، قسمت برآم

  )يخته

غب ←غبقب  (

  )  رهبر
آلوي برغان ←
صد تعب ←عب 

صورت) ( هول

ثري ساده به تح
  .ان است

.برگردانده است

زمينة ق: زينه دو
فارسي يك زده

ت از نظر ويژگي

ز شعر موالناست
سنگيني به شعر
ضا تناسب دارد

ي و نگارش

وازدهم؛ علوم انس

سرگشته، م: يره
  )ة زحل

ويژگي نوعي ما 

ق: قاش) (ساننده

ونگ، آويزان، آوي

)اجل ←جل 

تقريظ ←هبر 
آلوي برقان ) (ز

صد طع) (ورايي
عرصة ناوردهاي

خ بيهقي را به نث
ستاو قالب آن دا

عربي به فارسي ب

گز./ رماني دارند
كه در درس سيز

لذا اين دو بيت. د

  نامه س

ر شعر تضمين ا
داشتن وزن و س
سنگيني كه با فض

 فارسي

سنجش د

خي) (شير: هژبر(
سيار: كيوان) (ه

:گرزه: (ينه يك

ر گرم و زيان رس
  )دن، ضربه

آو: آوند) (ي ردا

عج: (ها به ترتيب

تغريظ رهب: (يك
توزيع جوايز ←
صفاي اهو ← 

ع ←اي حول 

ضل بيهقي، تاريخ
و) فني( مسجع 

منه را از زبان ع

هر دو زمينة قهر
 سهراب است ك
نة قهرماني دارد

قابوس: س و اثر او
  سرارالتوحيد

  بهارستان:  او
  ه
  ن

دم ـ قسمت آخر
زني در معني ند
داشتن وزن و س

    
 

 .رست است

: (لط عبارتند از
ده، تراوش كرده

 .رست است

گزي: ها در گزينه
  ) برد  مي

باد بسيار: سموم
ضربه زد: زخمه(

نوعي: طيلسان: (
 .رست است

 .رست است

ه اليي در گزينه

 .رست است

اليي در گزينة ي
←توضيع جوايز 

صفاي احورايي(
عرصة ناوردها: (

 .رست است

ابوالفض) الف: ست
ب كليله و دمنه

نشي كليله و دم
 .رست است

ه: ت گزينة يك
نخست در مورد
ن است كه زمين

 .رست است

  :د
لمعالي كيكاوس

اسر: منور و اثر او
من جامي و اثر

فيه مافيه:  اثر او
بوستان:  و اثر او

 .رست است

  :ها ه
زمان مجازاً مرد 

و سبت دادن بي
ند -3اعتباري  ي

www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  
هاي غل گروه

قطره، چكيد
در 3گزينه  

موارد غلط د
فرمان او را
س: (گزينه دو

: (سه گزينة
:گزينة چهار

در 2گزينه  
در 4گزينه  

هاي امال غلط
  ) خوان

در 1گزينه  
هاي امال غلط

ت: (گزينه دو
: (گزينه سه

:گزينه چهار
در 4گزينه  

موارد نادرست
نثر كتاب) ج
نصراله من) د
در 4گزينه  

بررسي ابيات
بيت ن: چهار

مورد فريدون
در 3گزينه  

بررسي موار
عنصرال) الف
محمد م) ب
عبدالرحم )ج
مولوي و) د
سعدي) هـ

در 1گزينه  
بررسي آرايه

:زينه يكگ
نس: گزينة دو

بي -2شعري 

erv.ir

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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@sanjesheduc

سـت پـس      

   و ادبا

س كنايـه  

 نـداريم از     
 دوسـت ـ     

 از سـرخ و       

ز فرامـوش      

ـة نـديمان   
  .د

كـه چـون   

د، خنـدان       

و ) آ ـ ش (

  .تند

) ـا مفعـول    

 جزيـي بـا    

  ).ند

 دوم بـدل   

ـراع اول و  

ationgroup

گ پنـاه آورده اس

ه از نويسندگان

نشنا ردم ـ نمك 
  )ر كنايه

ي زياد ـ خيـال
ايـه از رفيـق و

نداختـه كنايـه

ـاختي كنايـه از
 

ن است كه حلقـة
 بيت وجود ندارد

ك(شدن گل اللـه  

شـق بـه خداونـد

(واج آرايـي  . ت  

وابسته هست) ب

سـه جزيـي بـ( 

سـه(پاشـيدي  

 با مفعول و مسن

ة چهار مصـراع

در انتهاي مصـ( 

13(  

تنـاقض مـرگ: ه   

صاحب قلم كنايه

كر  از تعجب مي
چهار. (مستأصل

اصرار و پافشاري
اـ هـم قطـار كن      

 دست ـ گـل ان
  )ار كنايهچه

ين و ايمان را بـ
 )چهار كنايه. (

كند اين كت مي
ولي تشبيه در 

ست همانا باز ش

سـت كـه از عش
  

ن با خـاك اسـت

اين ـ خراب: (سه

رهنمايي كنم 

پ: ــ بيـت دوم   

چهار جزيي(ت 
.  

در گزينة. رندندا

معنايي= است  
  )»سرد« 

19/02/99 دومت 

وش پنـاه آورده

 شدن ـ مردم ص

آوردم كنايه مي 
يه از ترسيده و م
 كنيد كنايه از ا
ود، خودكشـي ـ

گو كنايه از همة
چ. (س پيدا كرد

از پرخوري ـ دي
.ر قرار داده بودم

اي حرك خود دايره
)د ـ ر(آرايي  ج

نم قرار گرفته اس
  )ر ـ و ـ غ

گوني دارد اين اس
.شود يافت نمي

ن دل قدرتمندان
  .د

در گزينة س) ابد(

  .ي هستند
:ـ بيت دوم) ند

)فعول و مـتمم 

كرده است:  دوم
شتر كرده است

اي وجود ن گزينه

:گزينه ب) دوم
بعد از واژة(ظي 

.  

3 


جامع نوبت(ساني 

ت ـ مرگ به آغـو

نايه از فراموش

ويي ـ شاخ در م
شيده باشند كناي
م را از تنم جدا
مه زدن بـه خـو

نج انگشت دعاگ
تماس/ ا انداخت 

ده بودي كنايه ا
ه از محرم اسرار

ن در گردش خ
قه و گردش ـ وا

نچه شبن روي غ
ر(ـ واج آرايي ) 

هاي گوناگ  رنگ
جناس و تشبيه ي
يخته شدن خون

شو مشاهده نمي

: (گزينة چهار) ر

دو جزيي) بيامد
سه جزيي با مسن

چهار جزيي با مف

ـ بيت)  و متمم
ن دو بيت را بيش

 چهار، در هيچ گ
  .)د دارد

 انتهاي مصراع د
لفظ= بود : ينه د

.ا فاعلي هستند

وازدهم؛ علوم انس

 از زندگي است

ز قلم افتادن كن

جو  كنايه از بهانه
كشروغن بيرون 

خوري ـ اگر سرم
يم كنايه از لطم

  )كنايه
يلي محكم ـ پن

كنايه از جا: ست
ـ تا حلقوم بلعيد
 داده بودم كنايه

علت اينكه آسما
ور به معني حلق

علت اينكه بر: ل 
)غرق ـ عرق(ن 

شود و شكوفا مي
جود دارد ولي ج
ور به شراب، آمي
ند ولي تشبيه م

دل افگار: (نة دو

رفتند ـ ب(فعال 
س(است ) مفعول

  ).ت
چ(گويد ) مفعول

 
جزيي با مفعول

اين تفاوت بين) غ

ستثناي گزينة
عطوف نيز وجود

در(معنايي = د 
گزي)  مصراع اول

ها ي ديگر گزينه

سنجش د

هاي آخر لبريز س

بيه دارد ـ نام از

تراشي بهانه: ك
ي كه از خمرة ر

ام كنايه از پر خ ه
 خانة دولتي برو

پنج ك. (و اجباراً
شيده كنايه از سي
 صورت نقش بس
نايه از بدبخت ـ
چة سرّ خود قرار

ع: حسن تعليل 
س بين دور ـ دو
 ـ حسن تعليل

جناس بين. باشد
لت اينكه گل ش

در بيت وج)  ش
علت تبديل انگو
ر بيت وجود دار

گزين) ت: ( يك

در گزينة يك ا 
سه جزيي با م( 

 و دو جزيي است
سه جزيي با م( 

 ).يي با مفعول
چهار ج(ند خريد

دريغ(شبه جمله 

به اس) تكرار، بدل
ر مصراع دوم مع

باشد: گزينة الف
نتهايدر ا(ظي 

مگي مفعولي ولي

    
 

نفس: تناقض در
  .د
دفتر زمانه تشب: 

 .رست است

گزينة يك: عبارات
س ـ مانند موشي
ا خرخره خورده
ست به مريض

 كنايه از حتماً و
كشيدة آب نكش
رمنده ـ بر روي

خانه خراب كن: 
 چيز ـ صندوقچة

 .رست است

:ينه يكگز: ها ه
جناس. ديده است

تنور الله: شبيه
ب مي)  داغ است

عل: حسن تعليل
آ ـ(واج آرايي . 
ع: حسن تعليل: 

 تاك ـ خاك در
 .رست است

اليه در گزينة ف
 .رست است

:ي اصلي ابيات
بگزين: يت اول

ني وجود ندارد
خواند: بيت اول

سه جزي(فشاني  
خ مي: بيت اول: 

ت دوم وجود ش
 .رست است

معطوف، ت(بعي 
ضمناً د. (است 

 .رست است

 و نوع آنها در گ
لفظ= هستم :  ج

 .رست است

گزينة جواب هم

www.sanjeshse

ت: هگزينة س
استعاره دارد
:گزينة چهار

در 2گزينه  .
هاي ع كنايه

از قدرنشناس
تا: گزينة دو

اينجا يك را
بروبرگرد بي

ك: گزينة سه
شر/ گلگون 

:گزينة چهار
كردن همه

در 2گزينه  .
بررسي آرايه
معشوق را د

تش: گزينة دو
تنور سياه و
ح: گزينة سه

.گشته است
:گزينة چهار
جناس بين

در 3گزينه  .1
وابستة مضاف

در 1گزينه  .1
بررسي اجزا

بي: گزينة دو
به معن(نبود 

ب: گزينة سه
مي) مفعول

:گزينة چهار
در بيت: توجه

در 4گزينه  .1
هاي تب نقش
)همه(براي 

در 3گزينه  .1
حذف افعال

گزينه) دوم
در 2گزينه  .1

نوع صفات گ

erv.ir
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@sanjesheduc

سـكوتش ـ    

 6): ، تنهـا  

  .ق است

: ـي ـ سـه    

  كو

  .ت

ي را كه در 
رد گزينه ( 

يكـي از  : »
 الُعطـالت 

: »اآلَخـرين
حفـاظ علـی 

  )3 و 2

/  )3ه زينـ 

ationgroup

هاي غيبـي س ن   
  ). دي است

آن، دردمنـد) (

جان فشاني عاشق

ودن تـدبير الهـ

  .كنند مي

 
حفظ سرشت نيك

تخاب شده است

چيزي: » قلـوبهم
داناتر، آگاهتر: »

»الجميلـةالـبالد  
لقضـاء«/ رونـا  

«/  )1 د گزينـه 
الح«/ ) 1هگزينـ 

2 هاي رد گزينه

رد گز(فرصتي : »

13(  

 قلبم ـ زير باران
گروه قيد» ر گاه

)اليه است مضاف

ري از عشق و ج

گرايي و غالب بو
  )د

ن عاشق اشاره م

 .ز درون اوست
ح: ـ گزينة چهار

كتاب درسي، انت

مـا لـيس فـی« / 
»أعلم«.) / ست

منـاطقإحدی «
تشار ويروس كر

رد(دارنـد   ر مـي  
رد گ(در خيابان 

ر(هر هموطني  

»)نكره( فرصـة«

19/02/99 دومت 

 ـ مشت خونين
هر«: توجه(دارد 

اليه م ستة مضاف

رهايي ناپذير: ب

تقدير: يك: ها ه
وحدت وجود(ند 

  .ست هستند

خود بيخود شدن

هر كس ناشي از
مدارا با دشمن ـ

ن عزيز با مفاد ك

) 2و  1هاي  نه
نادرست ا» دارد

  )  1رد گزينه 

«/  كنيم )سفر( 
به سبب انت: »ونـا

حـذر بـر : »رون
د: »الّشـارع یفـ«
:»کّل ُمواطن«/ 

«/  )4ه رد گزين

ن

4 


جامع نوبت(ساني 

ش و پرمهتابي
 در متن وجود د

وابس: توجه: وتش

ة جوابهوم گزين

ت و ديگر گزينه
وق هستنر معش

ديگر همگي درس

اي ديگر به از خ

كنند كه رفتار ه
م: ـ گزينة سه. د

آموزان ر دانششت

رد گزين(هايشان 
وجود ند« 4ينه 

ر(كنند  مان مي

مسافرت: »سافر
ر فيـروس کورو

  )  4و  3ي 

ُيحـّذر«/  )2و  1
«/ ) 3رد گزينه (
/ )3ه رد گزين( 

ر(دست بياوريد 

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ علوم انس

 نخلستان خاموش
گروه اسمي 5 
در سكوش ) (ت

 از معشوق ـ مفه

 فناي عاشق است
ها نشانگر  پديده

هاي د گزينه. ت

ها  است و گزينه

ك فهوم اشاره مي
ري كثير هستند

جهت آشنايي بيش

ه با دهان: »ههم
در گزي (نيست  
كنند، كتم مي) ي

أن ُنس«/ ) 1نه 
بسبب انتشار« /

هاي رد گزينه(ي 

هـاي   رد گزينه
( ها ريختن زباله

ها خيابان )زگي

ست آورديد، به د

 عربي

سنجش د

مان كوير ـ اين
):دردمند و تنها

سكوت) (در قلبم
  .وجود دارد

ك همه چيز غير

ت سؤال، فقر و
همة: اد ـ چهار

 وادي طلب است

و اشتياق عاشق

 هر دو به اين مف
ي ايثار و نيكوكار

هم و دوازدهم ج

بأفوا«) / 1زينه 
:»ليس«) / 4نه 

مخفي(چه پنهان 

رد گزين( توانيم ي
) /4و3هاي  زينه

عطيالت تابستاني

( ههستند ك ني
ر: »مي الّنفايـات

پاكيز(تميزي  از 

به دس: »تم علـی

    
 

 .رست است

آسم: (سمي متن
آلود آن روح د يه

م د: (اليه  مضاف
اليه در متن و ف

 .رست است

 .رست است

ترك: گزينة اول
 .رست است

 .رست است

ة جواب و صورت
فتار و درون افر

 .رست است

ط به گزينة يك،
 .رست است

ة جواب، شور و
 .رست است

گزينة جواب و 
هاي نشانه: ة دو

 .رست است

ب فارسي يازده

 .رست است

رد گز(گويند  مي
رد گزين(نيست 
به آنچ: »کتمون

 .رست است

ما نمي: »ستطيع
رد گز( ي كشور

راي گذراندن تع
 .رست است

اينان مرداني: »ل
رم«/ ) 2 گزينه 

محافظت: »رع
 .رست است

حصلت«/  ه، اگر

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
هاي اس گروه
هاي گري ناله

هاي وابسته
وابستة مضاف

در 2گزينه  .1
در 4گزينه  .1

مفهوم سه گ
در 1گزينه  .2
در 2گزينه  .2

مفهوم گزينة
هماهنگي ر

در 1گزينه  .2
وادي مربوط

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينة

در 1گزينه  .2
مورد سؤال

مفهوم گزينة
در 4گزينه  .2

موارد از كتب
  
  

 
در 3گزينه  .2

م: »يقولون«
هايشان ن دل
بما يک«) / 4

در 2گزينه  .2
نسنحن ال «

يمناطق زيبا
بر: »الصيفّية

در 4گزينه  .2
هؤالء رجـا«

رد( ديگران
نظافة الّشوا

در 1گزينه  .2
هرگاه: »إذا«

erv.ir
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كـه   از آن ش

رد (شـدن    
د تو را بـه  

/  ت علمـي  
 آنهـا فكـر    

با اينكـه،  : 
(  

» لـن« 2ـه  
: »ـتعين بـه

بـه او  : »)م  

آيـي پـس   

، ...«: صحيح

نـي دقيـق   
/  أن يهدوا 

در بهتـرين  

ـ    جديـد  
از (خداونـد   

اه شـگفت   
هـاي   ضـوع   

رب بسـيار   
از  .)ـه بـود  

ationgroup

پيش: »)مجهول

دن او از غـرق ش
كشد، نزديك بود

مشـكالت: »)في  
بـه: »تفّکـر بهـا

:»مـع أّنهـا«/  )4
4و  2 و 1هاي 

در گزينـ( ... كه
يسـ«/ ياد ببـرد  

فعـل معلـوم( به

آ د كـه تـو مـي   

ترجمه ص . شود

 

معنـ 4و  1هاي 
)يجب(، علی 
د«/  )4   گزينـه 

ود كه اين ديـن
ن چيزي كـه خ
 چندين ديـدگا
ـان هـزاران موض
كرد كه قوم عـر
ن را در برگرفتـه

13(  

فعل مضارع م( وا

نجـات دا: »غـرق
ديك بود تو را بك

تركيـب وصـف( ة
تف«/  ).ست اسـت 

4و  1هاي  گزينه
ه رد گزينه(د بود 

چشيدخواهد ي 
، از يراموش كند

ُتصـيب«/ ) 4نـه  

گويد گاهي مي م

ترجمه» بسيار«

  ».از تو نيست
 .است» ده بود

هدر گزينه» ائهم
،ليرشدوا: »كنند

رد( ليشـاهدوهم

ظاهر شد اين بو
اولين. نمايد د مي

با اين كيفيت از
از ميـ) ص(امبر 

ك عي صحبت مي
و آن(ي مي كرد 

19/02/99 ومدت 

قبـل أن ُتحاَسـبو

إنقـاذه مـن الغـ« 
نزد: »كکاد يقتل

لمشـاکل العلمّيـة
مه شده و نادرس

رد گ(انگيخت  ي
هار سالگي خود

كسي )فقط( نها
فر: »ينسـی«) / 3

رد گزين( باليـي  

دلم«: عبارت هجم

«بايد به صورت 

ر به دور كردنم ا
بر نگرداند«ح آن 

أبنا«(  أوالدهم: »
بايد راهنمايي ك«
، لحتّـی يـروهم 

ظ) ص(بر پيامبر
و خياالت را رد ا

ين اولين نزول با
پيـا) سـواد  بـي (

كه دربارة موضوع
آنها حكمراني گي

5 


جامع نوبت(ساني 

ق«/  حاسبه كنيد
  )4و  2

) /3ه رد گزين(
ک«/ ) 2رد گزينه 

ال«/  )4 ه گزينـ 
جابجا ترجم 4و 

ن ديگران را برمي
در سنّ چه: »رها

تنخواهد چشيد، 
3رد گزينه (خدا 

،هـر مصـيبتي  

ترج. است» كنم

ب) کثيـراً (فت آن 

هيچ چيزي قادر
و ترجمه صحيح

»فرزندانشان«/  
«.) /تواند باشدي

:»ان را ببيننـد   

 براي اولين بار ب
هاها و وهم راهي

كرد، و اين بت مي
(رغم امي بودن 
گر آن اين بود ك
كه بر تمام زندگ

وازدهم؛ علوم انس

مح) خودتان را(
هاي  رد گزينه( 

(گريان  )بچه( ك
ر(تو ) بد( زشت

رد(شـد   رو مي
و 2هاي  ر گزينه
تحسين: »خـرين

الّرابعة من عمر

نخ... ز كسي كه
عشق خ: »ّب اهللا

 بر: »ّل مصـيبة
 

ك قطع نمي«ني 

ست كه تنها صف

ه«يعني » ك عن
است و» ضي بعيد

)3و 1هاي  ينه
هم مي» زندانش

تـا آنـا«/  )3نه 

م نزول جبرئيل
توار است و گمر
وضوع علم صحب
شخّصي را علي

شگفتي ديگ. ت
هايي بود ك خرافه

سنجش د

(خويشتن را : »)
اسبه شويد مح

به كودك: »اکی
كار ز: »الّسّيئ ك
  )4 و 3 

روبر: »)ستمراري
در(ق، مشتاقانه 

ير إعجاب اآلخ
کانت في ا« ) /

جز :»)لوب حصر
حّب«) / .ه است

کـل علی« / )3ه 
 )4د گزينه ر( 

ص مفرد و به معن
  »!م

  
ل مطلق نوعي اس

ر علی إبعادی
ماضي«معادل » دّ 

رد گز( ّمهاتأل
فرز«ه به معني 

رد گزين( ألعمـال
   )1د گزينه 

زمين هنگام) دم
علم و دانش است
ود كه دربارة مو

وند موضوع مشدا
تخاب كرده است

خ) موضوع( آن 

    
 

)فعل امر( فسکم
،به قرار بگيريد
 .رست است

للّطفـل البـا«/  ت
كعملُ «/  )4و  2
يها رد گزينه( 

 .رست است

ماضي اس( ُتواجه
با اشتياق: »)حال

تُثي«/  )4 ه گزين
)2رد گزينه (كه 

 .رست است

اسلو( ... إّال مـن
ست ترجمه نشد

رد گزينه( جويد
كند  را دچار مي
 .رست است

فعل اول شخص 
كنم تو قطع نمي
 .رست است

:نادرستهاي  نه
مفعول» سعياً « 

  »!تالش كند
ال شیء قادر« 
رّد... ما کان« 

 .رست است

اآلباء و ا: »رها
است، البته» شان
األأفضـل : »رها

رد(  أحسن حال
  :ك مطلب

مرد(قتي كه بر 
ني است كه بر ع
 نمود پنج آيه بو
فت بود زيرا خد
 وجود داشت، انت

ورزيدند و م مي

www.sanjeshse

أنف حاِسبوا«
مورد محاسب

در 1گزينه  .3
گفت: »قـالَ «

2هاي  گزينه
شتن دهدك

در 3گزينه  .3
ُت... کانت«
ح( ُمشـتاقةً «

رد(د كر مي
با وجود اينك

در 1گزينه  .3
لـن يـذوق«

كه آينده اس
از او ياري بج

رسد، او مي
در 4گزينه  .3

»ال أقطـع«
ت ازاميدم را 

در 3گزينه  .3
تشريح گزين

:»1«گزينه 
تال بسياربايد 

:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .3
پدر و مادر«

پسرانش«آن 
بهترين كار«

فی: »حالت
ترجمه درك

اولين حقيق«
دين ـ  اسالم
نازل) قرآن
آن شگف. بود

مختلف كه
به آن اهتما

erv.ir
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@sanjesheduc

سـت و آن      

اهلي را رد   

  .ت

  .ت

هـاي   گيري

 كه بـه آن  

تواند  و نمي

ationgroup

تخـاب كـرده اس

هـاي جـا راهـي 

صحيح است» .ت

  .ست است
اي نشده است شاره

گ از نتيجه» .مايد

از آنچه« 2ينه 

سم فاعل است و

13(  

ي يـادگيري انت

گمر برخي ازيم 

 نظر اسالم است

نادرس» .گفتند ي
ر متن به آن اشا

  .ست

روشن نم  رباني

«  
  ».ت

«  

اده شده در گزي

«   

اس» فاِعل« وزن 

19/02/99 ومدت 

تمام وسايل بـرا

قرآن كري«ت كه 
  

  »ان بود
  ».شت

موضوعات طبق

علم سخن مي هر
در» .ر آن نيست

نادرست ا» .دند

را با نور هدايت

.ورزند تأكيد مي
راگيرندگان است

.شود منحصر مي

ستند، اما آيه د

». به ما آموختي
  »!؟

بر» ظاِهر«كه 

  .هستندرست 

6 


جامع نوبت(ساني 

سيله را از ميان ت

آمده است» 4« 
. رد كرده است

ناتو ن و نوشتن
علّم تناقض داش

  ».ه داشتند

ترين م از مهم ش

دربار تنها  شدند
و هيچ شكّي در

كرد ي پيروي مي

غاز كند و دنيا ر

بشري ت هر جامع
دگيري براي فر
 از نزد خدواند م

تن در ارتباط هس
  

  ».ست
يم جز آنچه تو

دانند، برابرند؟ ي

   .ند
كدقّت كنيد (  .ت

نادر» »آيات«ه 
  . د

وازدهم؛ علوم انس

ترين وس سخت 

در گزينه »...يرا
 چرا كه همه را

دوران، از خواندن
هلي با تعليم و تع
شايستگي توجه

دگيري و آموزش

نازل) ص(يامبر
ز خواندن است

را به آساني) ص

 تا آموختن را آغ

يت آموختن در
ار از ابزارهاي ياد
ل از نزول وحي

با مفهوم مت 4و 
. ارتباطي ندارد

بزرگوارتر اس) مه
هيچ علمي نداري
ا كساني كه نمي

  .هستندست 
هستننادرست » 
نادرست است» ر

فاعله«و » حديث
هستندنادرست 

سنجش د

)خدا(بود كه او 

عجيب است، زي
 نادرست است،

ده شده در آن د
ي در دوران جاه

ختلف ديگر نيز ش

گمان يادبي« 4 

كه بر پي ن قرآن
زتر و دشوارتر ا ت

( ن پيامبر خدا

اسالم آمد« 2 

آن كريم بر اهمي
ترين ابزا  سخت

قبل  است كه به

و 3، 1هاي  زينه
با مفهوم متن» 

از هم(وردگارت 
ك و منزّهي، ما ه

دانند با ي كه مي

نادرس» خبر«و  
»فاعله محذوف

ظاِهر: مصدره«

َتح: ث؛ مصدره
ن »متعدّ «و  »يث

    
 

هاي آن اين بو ي
  »  .ت

 .رست است

م به علم واقعاً ع
ه چنين چيزي

  :ها ر گزينه
پيامبر فرستاد« 
مظاهر زندگي« 
موضوعات مخ« 

 .رست است

 شده در گزينه
  :ها ر گزينه

آيات نخستين« 
نوشتن سخت« 
ها سخنا عرب« 

 .رست است

 شده در گزينه
 

  :ها ر گزينه
اكثر آيات قرآ« 
قطعاً خواندن« 
جهل صفتي« 

 .رست است

ت داده شده گز
».ي، پيروي نكن

  :ها ر گزينه
بخوان كه پرو« 
گفتند تو پاك« 
بگو آيا كساني« 

 .رست است

  :ها ر گزينه
»يمزيد ثالث« 
ف«و  »مجهول« 
« »للمخاطب« 

  ).اشد
 .رست است

  :ها ر گزينه
حدَّث: ماضيه« 
َحدي: مصدره« 

www.sanjeshse

ديگر شگفتي
خواندن است

در 4گزينه  .3
توجه اسال«

كه» .كرد مي
ساير تشريح
:»1« هگزين
:»2« هگزين
:»3« هگزين

در 4گزينه  .3
دادهعبارت 
ساير تشريح
:»1« هگزين
:»2« هگزين
:»3« هنگزي

در 2گزينه  .3
دادهعبارت 

 .متن است
ساير تشريح
:»1« هگزين
:»3« هگزين
:»4« هگزين

در 2گزينه  .3
در ميان آيات
علمي نداري

ساير تشريح
:»1« هگزين
:»3« هگزين
:»4« هگزين

در 1گزينه  .4
ساير تشريح
:»2« هگزين
:»3« هگزين
:»4« هگزين

با »مصدر«
در 4گزينه  .4

ساير تشريح
:»1« هگزين
:»2« هگزين

erv.ir
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  .)ت

و » راِدفـات

كـه   ».شـود 
  

: ترجمـه . ت  

  ».كردم
. سالم اسـت 

ر مراقبـت  

وز تولّـدش   

 جز سعيد 

علـم اجـرا     

و مادرشان 

 بـه معنـي    

ationgroup

كيب اضافي است

اْلُمَتر«حيح آنهـا  

ش كار گرفته مي
.شود ر برده مي

  

مثنّـي اسـت» ن

كر ين شركت مي
جمع مذكّر س» 

 نقش بزرگي د

سي خـود در رو

موزان همگيآ ش

ربـارة فضـيلت ع

وي را كه به پدر 

اسـت و بالفعـل
  ».شب بدر بود

13(  

ترك» آخرها«لي 

ست است و صح

ها به ك ها و برف 
به كانيز ورشيد 

».ترسند يار مي
  ».بپرد

  

الّسـاحين«د كه 

اي كوتاه در چي
»الّسـائحين« كه 

تغذية سالم«: ه

به همكالس«: مه

دانش«: ترجمه. 

آموز در ار دانش

كساني«: ترجمه 

مشـّبهه بحـروف   
درم مانند ماه ش

19/02/99 ومدت 

 مجرور است، ول

نادرس» ناَسَبةمُ الْ «

ن در برابر باران
 برابر گرماي خو

 مردم از آن بسي
تواند يك متر بي

» .ها است  نرخ

توان فهميد ت، مي

ها جشنواره فيلم
شود شخص مي

  
ترجمه. است» ها

ترجم. است» ين

م تفضيل نيست

گويي ميان چها

. تفضيل نيست

جـزء ح» کـأنّ « 
ة مادچهر«: جمه

7 


جامع نوبت(ساني 

  .ت
جار و» ی آخر

  

«و » اْلُمَتراَدفات«
  . ستند

در فصل زمستان
در و حتّيها  ل

رود و ش راه مي
خورد و ميا مي

و مقياسي براي

كر مخاطب است
  ».جا بياوريد

ج هر ساله در«: 
ر غايب است، مش

».ا تميز نيست
ه دندان« معني 

رين، ارزشمندتري

اسم» أجمعـون«

گفتگ«: ترجمه. ت

رع است و اسم

حرف» 4«ينه 
ترج. شبيه است

وازدهم؛ علوم انس

استنادرست » )
إلی«( .رست است

 . رست هستند

«كات دو كلمة 
 ثالثي مزيد هس

 است كه تنها د
ان در ساير فصل

ه بر روي شكمش
كه گياه زمين ر
ل كردن كاالها و

كه مثنّي مذكّر» 
چمدان را به اينج

ترجمه.  هستند
كه جمع مذكّر 

اتاق ما: ا گفتند
و به» سـنّ «) ير

تر نفيس«معني 
  ».ديم

است و » همگي

م تفضيل نيست

كلّم وحده مضار
  ».دوست دارم

در گزي. بيه كند
ت داراي معني تش

سنجش د

   .ادرست است

)تأخير: مصدره(
نادر» و مجرور

نادر» مبنی«و » 

ري و ضبط حرك
دو اسم فاعل از

چتر ابزاري«كه 
ر عالوه بر زمستا

هميشهست كه 
 حشرات است ك
ي براي رد و بدل

»اجلبـا«فعل امر 
اين چ: شگر گفت

مفرد» الّصين«
»قالوا«ل ماضي 

ها ير داخلي اتاق
سيتك(مع مكسر 

م تفضيل و به م
شتيم، هديه كر

ه«به معني » ن
«  

صلي است و اسم

مضارع صيغة متك
گذارند، د رام مي

كه داللت بر تشب
 و در اين عبارت

    
 

نا» للمخاطب« 
 .رست است

  :ها ر گزينه
( اسم تفضيل« 
جاّر و: آخرها« 
»اسم تفضيل« 

 .رست است

ل نوشتارشك» 2
است، زيرا هر د 

 .رست است

آمده است ك» 3
چرا كه چترت، 

  : ها ر گزينه
حيواني اس: مار« 
نوعي از: ملخ« 
اي وسيله: پول« 

 .سترست ا

با توجه به ف» 2
رك به دو گردش

  : ها ر گزينه
«و » مهرجان« 
با توجه به فعل 

ردشگران به مدي
جم» األسـنان« 

  »   .دارد
 .رست است

اسم» أنفـس» «2
 چيزي را كه داش

  :ها ر گزينه
کّلهـم أجمعـون« 

.ن حضور يافتند
عدد اص» أربـع« 

فعل م» أحب« 
دگي ايشان احتر

 .رست است

خواهد ك ي را مي
است» ر، گويي

www.sanjeshse

:»3« هگزين
در 3گزينه  .4

ساير تشريح
:»1«گزينة 
:»2«گزينة 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .4
2«در گزينه 

»ناِسَبةمُ الْ «
در 3گزينه  .4

3«در گزينه 
نادرست است
بررسي ساير

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .4
«در گزينه 

پليس گمر«
بررسي ساير

:»1«گزينه 
:»3«گزينه 
گر«: ترجمه
:»4«گزينه 

ها د از دندان
در 2گزينه  .4

«در گزينه 
ترين نفيس

بررسي ساير
:»1«گزينه 

براي امتحان
:»3«گزينه 

  ».شد
:»4«گزينه 

در طول زند
در 4گزينه  .4

سؤال حرفي
مانند، انگار«

erv.ir
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  ».هار است

» أنـتنّ «و » 
 دو صـيغه     

» ن«حـرف   
، »هـم«هاي 
ال ، ِلــ، یَكـ

 3ر گزينـه  
ال «ـوف و  

فت جملـه    

 الّـذی«راي   

 مصـدر آن  

بعد از خود 

نگام وقـوع  
يمشـان را     

كـه بيـانگر   

ق 

، ﴾شَـيئاً  بي
وديت خدا 

ationgroup

راني در فصل به

  

»هـنّ «ـميرهاي    
ر يكـي از ايـن

اسـت و ح» )تنّ 
ه ه ترتيب صيغه

، ِلَكی، َلـْن، َكـنْ 

در. رفتـه باشـد  
موصـ» تـأثيراً «ذا  

رط اسـت و صـف

خبـر بـر» شـاهد

اسـت، م» إفعـال

بر كلّ جملة بع» 

ماشاگران در هن
ـا خوشـحالي تي

اي ك را به گونـه  

م برنده را تشويق
  ».كنند  مي

نَني ال يشرِكونَ ب
 هدف بزرگ عبو

13(  

همچون شبي با
«  

» .گارنگ است

 مربـوط بـه ضـ
 فعل مضـارع د

أنـت(ث مخاطب 
كه به» تجتهدان

حتّـی، أن«(وات 

گر» ) يـا جملـه  
، لـذ)فيه اسـت   

جواب شر» جح

يش«ت كنيد كـه  

إ«كه از بـاب  » 

»إنّ «ر حالي كه 

 بيانگر حالت تم
تماشـاچيان بـ= 

 تنها صفت آن
  . هستند

 تماشاچيان تيم
برنده را تشويق

يعبدونَ... ن قَبلهِم
ت تا در نهايت

19/02/99 ومدت 

هايت ه چشم«. ت
».اند كشف كرده

هايي رنگ يه لباس

رع در دو صيغه
، لذا بايد دنبال

جمع مؤنّث«صيغة 
ت«و » تظّنين«، 

ادو ي حـروف و  
  .   د

مفرد(صفت «ي 
جملـة وصـف(ت    

يـنج«ت كنيد كه 

دقّت. (صوف باشد

أخبـر«فعل . ت

كند، در كيد مي

ل است و هر دو
=ـحال هسـتند   

 كافي است كه
ي شبيه به هم هس

تنها«: جمه كرد
ماشاچيان تيم ب

ستَخلَف الَّذينَ من
سابقه داشته است

8 


جامع نوبت(ساني 

، ولي اسم است
بيه به زمين را ك
ن و زيبايي شبي

هاي مضار فعل. 
ك شكل هستند،

از ص» 1«گزينه 
،»يهتّمون«هاي 

 بعد از يك سـر
كند ها تغيير مي

وف باشد، يعني
ـيف كـرده اسـت

دقّت. (رفته است

ته است تا موص

مفعول است» خبـراً 

ي فعل جمله تأك
  .هم نيستند

النيز ح» فـرحين
كه خوشـ  حالي

و در ترجمة آن
ت از نظر معني
آن را چنين ترج

تنها تم«: ه است

ستَخلفَنَّهم كَما اس
ت كه قبالً هم س

ن و زندگي

وازدهم؛ علوم انس

ت بر تشبيه دارد،
اي شب دان سياره

هار از نظر حسن

چگاه تغيير نكند
و هميشه به يك

در گ» تُبعـدن«ع 
ه ها فعل ير گزينه

انتهاي آنها» ن
شكل و ظاهر آنه

عول مطلق موصو
آن را توصـ» ف

، ولي صفت نگر

ولي صفت نگرفت
  .)نيست) ه

خ«. (وجود ندارد

دي است و روي
نظر معنا شبيه ه

ف«جمله است و 
كنند در يق مي

است و) بياني(ي 
هر دو عبار. نيم

توان آ ت، لذا مي
ني را ساخته مع

لُوا الصالحات لَيس
ني در زمين است

 دين

سنجش د

 است كه داللت
دانشمند«. ست
به«: ترجمه. ست

ه شكل آن هيچ
كند و تغيير نمي

عتنها فعل مضار
در ساي. شود مي

ن«هستند، حرف 
شود و ش ذف مي

د كه در آن مفع
ال ُيوصـف«ت كه 

  

عول مطلق است

ل مطلق است، و
جملة وصفيه(له 

 مفعول مطلق و

عول مطلق تأكيد
ت داده شده از ن

حال از نوع ج» ن
تيمشان را تشوي

عول مطلق نوعي
باشد، ترجمه كن

است» لوب حصر
همين» إنّما«ز 

منْكم و عنوا ملُم
ن صالح، جانشيني

    
 

  : ها ر گزينه
درست» مثل« 
اسم ا» شبيهاً « 
فعل اس» شبهيُ « 

 .رست است

خواهد كه  را مي
كل و ظاهر آنها ت

ها ت  ميان گزينه
هيچگاه حذف نم

مضارع ه» أنتمـا
حذ) »وات شرط

 .رست است

خواهد اي را مي ه
طلق استعول م

 . صفت آن است
  : ها ر گزينه

مفع» ُمحاولـة« 
  .)نيست) يه
مفعول» صـبراً « 

ت و صفت جمل
در اين عبارت 

  .)ست
 .رست است

مفع» تشـجيعاً « 
لذا دو عبارت. ند

  :ها ر گزينه
و هـم فرحـون« 
تماشاچيان ت. (د

  .)كنند
مفع» تشـجيعاً « 

گي انجام فعل ب
اسل«اين جمله  

در جمله دوم نيز

 .رست است

وعد اهللاُ الَّذينَ آم
 خدا به مؤمنان

www.sanjeshse

بررسي ساير
:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 

در 1گزينه  .4
سؤال فعلي
هيچگاه شك

در. بگرديم
انتهاي آن ه

أ«و » أنـِت «
، ادونهی، َلم

در 3گزينه  .4
سؤال گزينه

مفع» تـأثيراً «
ص» يوصف

تشريح ساير
:»1«گزينه 

جملة وصفي(
:»2«ه گزين

است» )مبتدا(
:»4«گزينه 

است» إخباراً «
در 4گزينه  .5

4در گزينه 
كن تأكيد مي

تشريح ساير
:»1«گزينه 

فعل هستند
ك تشويق مي

:»2«گزينه 
نوع و چگونگ

:»3«گزينه 
د» .كنند مي

    
 

در 1گزينه  .5
و﴿طبق آية 

وعدة قطعي
erv.ir
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ديل شـده      
وران عمـر    

شده است، 

كوشـد راه  
، فرامـوش   

نگان قـرار  
ما را قبـول  
ت فرهنـگ    

صلحت آگاه 
زهايي را به 
ن كـريم در    
 را خـوش    

 

ي رشـد و     
بـدان   ﴾ارِ   

 كنـد كـه   
 به آسمان 

ما در مسير 
خـود قـدم       

كور اسـت  
و ﴿در آيـه     

ationgroup

ص ديگـري تبـد
ت انسـان در دو

ر قلبي تبديل نش

ك سـت كـه مـي       
 در انتظـار دارد،

ست خود با بيگا
م  قالل و آزادي

مگران و تقويـت

 خود به آن مص
نيم، گاهي چيز
ماسـت و قـرآن

و بسـا چيـزي«
 )دهم 10رس 

ـين تـالش بـراي
ذاب النّـا نـا عـق

و فرصتي فراهم
، جوان)ص(رم 

خواهد بود كه م
سـير هالكـت خ

مذ ﴾و اما كفوراً
 ايـن موضـوع د

13(  

شده و بـه شـخص
 مداوم شخصـيت

 به ايمان و باور
  .دهند مي

گي دارد، ايـن ا
ده تلخي را كه

ل و اساس سياس
ا چه مرزي استق

مبارزه با سـتم« 

ت اوست، گرچه
كن  ما درك نمي

حالي كه به نفع م
«: ﴾و شـرٌّ لكـم   

در 115ص (» .

ي زندگي، در عـ
قنَةً وسرَةِ حآلخ

وتر پاسخ دهد و
 تعبير پيامبر اكر

  )يازدهم 

وند از ما راضي خ
م كنـيم و در مس

ا شاكراً وسبيل ام
ش نشان دهـد و

  )م

19/02/99 ومدت 

ر بارها عوض ش
پذير او، تعويض

ن قبول داشتن
هدف خود قرار م
يـل بـه جـاودانگ
گرم سازد تا آيند

نيم و آن را اصل
كنند و تا مل مي

زه جهاني يعني

ت آيد به مصلحت
ي توجه دارد كه

دانيم در حا د مي
حبوا شيئاً و هـو
ي شما بد است

نوان هدف اصلي
يا حسنَةً و في ا

 به تمايالت فرو
به. را فرا بگيرد

16درس  202

ت و وقتي خداو
كه به خود ظلـم

انا هديناه الس﴿ه 
و زشتي واكنش

دهم 2درس  33

9 


جامع نوبت(ساني 

يد در دوران عمر
پ ن به بعد تجزيه

بول دارند، اما اين
نيا را معبود و ه
طلب است و مي
ه هر كاري سرگ

 به آن توجه كن
ا كجا ما را تحم
ع مربوط به حوز

  )هم

اي كه بدست جه
هايي به مصلحت

 را به ضرر خود
كم و عسي ان تح

داريد و آن براي ي

عن ي اخروي به
ربنا آتنا في الدني

اهد در حد نياز
ها، وجودش ر ي
و  201ص . (ت

 بستن با خداست
ود نخواهد بود ك

كه در آية شريفه
 در مقابل گناه و

3و  31و  30ص 

وازدهم؛ علوم انس

 

سم او باشد، بايد
 وابستگي انسان

ي كه معاد را قب
ها، د ن در هوس
نهايت ط ي كه بي

گيرد و خود را به

 كه همه ما بايد
واران تا كي و تا

اين موضوع). اه
دوازده 13درس 

 وظيفه، هر نتيج
بينيم و ب  ما نمي

ماست يا اموري
شيئاً و هو خير لك
زي را دوست مي

وجه به رستگاري
 منهم من يقولُ ر

  )دهم

خو  از انسان مي
 كند و آن زيبايي

تر است ر او قوي

ز اقدامات، عهد
نگاه از ما خشنو

است ك»  انسان
شود كه ب مي

ص. (تجلي دارد ﴾

سنجش د

 )يازدهم 13س 

ان وابسته به جس
 تعلق داشتن و

  )دهم 3 س

، گريبان كساني
ه دليل فرو رفتن
دي براي انساني
مرگ را پيش بگ

  )دهم 4

نكته مهمي: ند
خو ن ما و جهان

ه اول همه گزينه
د 171ص . (ست

در صورت انجام
بيند كه  را مي

لي كه به ضرر م
هوا شسي ان تكر

خوب و بسا چيز

نيا و آخرت و تو
و﴿ت كه در آية 

دواز 10درس  

مان نفس لوامه
 او پرورش پيدا

دها  ش به خوبي

عت از او يكي از
 گام برداريم و آن

  )دهم 

اختيار«د مؤيد 
ها سبب  و زيبايي

﴾ورها و تقواها

    
 

درس 157ص  (
 .رست است

انسا» منِ«ت يا 
در صورت فرض

درس 39ص . (تاد
 .رست است

هاي منكر معاد
اين افراد به. يرد

ما  شي مهم نگر
دن و غفلت از م

4درس  51و  5
 .رست است

فرماين مي) ره(ي 
ست كه دشمنان
ت بودن بخش ا

است» دت و صبر
 .رست است

داند كه د ل مي
اي ه خداوند آيند

پنداريم در حال ي
و عس﴿: فرمايد ي

 آن براي شما خ
 .رست است

ادل نسبت به د
ي، معياري است

131ص . (ست
 .رست است

وجدان يا هم  و
نوي و الهي در

يعني گرايش. ست
 .رست است

دگي خدا و اطاع
خوشبختي خود

9درس  104ص 
 .رست است

گويد شيطان مي
ها سان به نيكي

الهمها فجوسواها ف

www.sanjeshse

.تحقق يابد
در 2گزينه  .5

اگر شخصيت
پس د. باشد

افتا اتفاق مي
در 1گزينه  .5

آثار و پيامد
گي را نيز مي

از پيامدهاي
فراموش كرد

0ص . (كند
در 4گزينه  .5

امام خميني
دهيم، اين ا

درست(دارند 
جهاد و شها

در 4گزينه  .5
انسان متوكل

ا خنباشد زير
نفع خود مي
اين باره مي

داريد و نمي
در 3گزينه  .5

ديدگاه متعا
تعالي دنيوي
اشاره شده ا

در 1گزينه  .5
دعوت عقل
تمايالت معن

تر اس نزديك
در 1گزينه  .5

در مسير بند
سعادت و خ

ص. (گذاريم
رد 2گزينه  .5

عبارتي كه ش
و گرايش انس
نفس و ما س

  
erv.ir
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ود و زيـان  

فتند و امر 

شرايط ائمة 
. ـود بودنـد  

كنند و آنها 
عهـدان بـه      

ب نادرسـت  
تـرين   امـل 

، بـا خـتم    

توا بسـورة     
» . بياوريـد   

ي به عنوان 
ن رو، ائمة 
ش ببرنـد؛    

درس  137

 15درس  

شـد يـا بـه    
 ناحيـة آن     
شـاء اصـلي    

ationgroup

ن كه اختيار سو

قيت به شك بيف

در اين ش. عه بود
مندان زمان خـو

 اداي شهادت ك
لهـي بـراي متع

شان، بدين سبب
الم كا دين اسـ 

 وحي به مـردم

 افتـراه قـل فـأت
 هماننـد آن را

ت كه اگر كساني
از اين. رسيدند مي

ب تقيه بـه پـيش
7و  136ص . (د

  . در آورد
185ص . (ننـد   

ش فرامـوش مـي  
نـد دينـي را از

ردنـد و منشكي  

13(  

شود كه آنان  مي
  .يز ندارند

ه توحيد در خالق

مختلف در جامع
كه سرآمد دانشم

ها كه به راستي
هشت، پـاداش ال

  )دهم 

س از رحلت ايش
ر حالي است كه
 دريافت و ابالغ

ام يقولون﴿: يد
انيد يك سـوره

اي است به گونه 
قع به شهادت م

يت دارد، در قالب
متر ضربه بخورند

سالمي را به اجرا
رهبـر فـراهم كن

نبياء به تدريج ف
ختالفـات و چنـ
ديد را انكـار مـي

19/02/99 ومدت 

، برداشت﴾...ضرّاً
ي بر ديگران را ني
دم در عقيده به

  )يازدهم 2س 

گون و مذاهب م
ي اقدام كردند ك

كنند و آنه ت مي
، تكريم در به».د

8درس  90ص 

پس) ص( پيامبر 
 است؛ و اين در
ليت اول، يعني

ايفرم مي) تحدي
توا اگر مي: ؟ بگو

)ع(عصر امامان 
 در بسياري مواق
ن به آن حساسي
ن به دشمن، كمت

هاي اسال ه برنامه
خارجي را براي ر

ابت، تعليمات ان
اصلي اخ) استگاه

پيامبر جد) درت

10 


جامع نوبت(ساني 

ضسهِم نَفعاً و ال 
ستگي سرپرستي

جا داشت مر ،﴾
درس 23و  22 

هاي گوناگ هديش
ي، علمي و فقهي

  )هم

هد خود را رعايت
شوند  داشته مي

ص. ( بر نماز است

هاي  مسئوليت
قص دين اسالم

، مسئول)ص(خدا 

ت(نان به مبارزه 
سبت داده است؟

هاي ع شتر سال
شدند و يت مي

خود را كه دشمن
 عين ضربه زدن

دهد كه مكان مي
الت داخلي و خا

ه كتا عدم توسع
خا(كريم منشاء 

ثروت و قد(وي 
  )يازدهم

وازدهم؛ علوم انس

 ال يملكونَ لاَنفُس
، شايس﴾ ال ضرّاً

 ﴿هخَلَقوا كَخَلق﴾
ص. (﴾ُق علَيهم

يري و حضور اند
هاي اعتقادي ينه

يازده 10درس 

ها و عه كه امانت
 بهشتي گرامي

راقبانو م) شهاد

ومدربارة تدا) ص
خود دليلي بر نق
ه گانة رسول خ

  )زدهم

سالم و دعوت آن
را به خدا نس ]ن

عباس در بيش ني
سختي آزار و اذ
ت و مبارزات خو

اي كه در  گونه

و به رهبري ام د
 مقابله با مشكال

گي اجتماعي و
وت بود، قرآن ك
حفظ منافع دنيو

يا 2درس  23و 

سنجش د

اَولياء هن دونم م
 ال نفسهم نفعاً و
وقي آفريده بود

فَتَشابه الخَلق﴿د 

گي عد، عصر شكل
متخصص در زمي

 127ص ) (مي

و آنها ك«: معارج
هاي آنان در باغ
استش(دت دادن 

ص( پيامبر اكرم 
 مسئلة بزرگ، خ

هاي سه سئوليت
ياز 7درس  87 

فان سرسخت اس
قرآن[ دروغ آن 

  )دهم

ان بني اميه و بن
شدند، به س ه مي

از اقدامات بخش 
ي نگه دارند، به

كند ر را قوي مي
، فرصت و توان

ح فرهنگ و زندگ
 با اصل آن متفا
د كه به خاطر ح

و 20ص . (شدند

    
 

 .رست است

قُل اَفَاتَّخَذتُم﴿ة 
ال يملكون﴿ند 

ا، مخلوير از خد
آنها مشتبه شود

 .رست است

به بعد) ع(م باقر 
ه تربيت افراد مت

هاي اسالم صيت
 .رست است

رة مسو 35تا  3
مواظبت دارند، آ
صادقان در شهاد

 .رست است

ت قرآن كريم و
توجهي به اين ي

در ميان مس. ست
ص. (پذيرد  مي

 .رست است

 خطاب به مخالف
او به: گويند  مي
يازد 4درس  43

 .رست است

ستمگري حاكما
ة امامان شناخته

كوشيدند آن مي
ت خود را مخفي

(  
 .رست است

اجتماعي، كشور
ا استقامت خود

 .رست است

دايي بودن سطح
يافت كه ير مي

داند ن ديني مي
ش اديان الهي مي

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .6
فرض سكوت
است كه بي
دين الهي اس
نبوت پايان
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در 4گزينه  .6
خشونت و س
پيرو و شيعة

م) ع(اطهار 
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)يازدهم 11
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همبستگي ا
مردم بايد با

  )يازدهم
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تا هر كدام 
البتـه  . رنـد   

.  سـرگيرد   

ـوي او بـاز    
د كـه چـه    

  )نند
 4درس  4

ستي با خدا 
ه سـفارش     
 دشـمنان    

 106و  10

ود را رقـم  
 انسـان در     

  )دوازدهم

رآن كـريم  
رك عملـي  

عمداً تيمم 
ز را كامـل  

ationgroup

هر نهاده است ت
دل را پديـد آور

  )يازدهم 1

 و زنـدگي را از

 بخشش بـه سـ
دانـد شـد و مـي  

سلطانت كن. (رد
9و  50ص . (ت    

هر چه دوس). او
هـان ايـن گونـه
ملي نسـبت بـه

  .شود ه مي
2ص . (ن اسـت  

بار خو ت شقاوت
ت تـأثير اعمـال

د 7و  6درس  7

قر. مردم هستند
شر) بت درون( 

ش تيمم است، ع
ه است، بايد نماز

13(  

يك از زن و شو
ك خانوادة متعـاد

7درس  211 (

 از نو آغاز كنـد

، خدا هم باردد
بخش هـان را مـي  

دا اشاره دانة خ
يشـگاه خداسـت

اطل و پيروان اب
به مسلمانان جه
نفرت و بغض عم

ه تسويف ناميده
در وجود انسـان

ست كه سرنوشت
مفهوم به سـنت

72و  87ص . (د

تر شدن م حريص
 تمايالت مادي

اش  يا اگر وظيفه
ر او واجب نبوده

19/02/99 ومدت 

يم بر عهدة هر ي
ده بگيرند و يك
.مشتركي دارند

 كردن، عمل را

سوي خدا باز گر
پذيرد و گناه  مي

دگي خالصاه بن
و تقـرب بـه پي 

بيزاري از ب(رّي 
 همين تحليل ب
 به ذات حق و نف

نداختن است كه
د با گذر زمان د

ن، خود انسان اس
اين م. يش است

باشد مي ﴾سبونَ

ت و به دنبال ح
توجه به. ﴾ظيماً

صبح غسل نكند
د كه آن سفر بر

   ديني

11 


جامع نوبت(ساني 

ت كه خالق حكي
را بر عهدخاصي 

يكسان و هدف م

بايد بعد از توبه
«  

غفار و توبه به س
بة بندگانش را

ن به سلطه از را
)لقـاءاهللا (قيقـي   

و تبر) دوستان او
بر مبناي) ره(ي 

 و عشق نسبت

مروز را به فردا ان
ن صفات ناپسند

نقش دارند و اين
ر گرو عمل خوي

كسياهم بِما كانوا 

ايالت مادي است
ن تَميلوا ميالً عظ

  

ر عمداً تا اذان ص
ر به سفري برود

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ علوم انس

ف مختلفي است
هاي خ گي نقش

هاي فطري ي گي

پس مؤمن ب... «
».ل ايمان است

ت مؤمن با استغ
اوست كه تو«: د

خالص و رسيدن
دار محبـوب حق

ستي با خدا و د
امام خميني. ست

الم را از محبت
  )م

ا كردن و كار ام
همان نفوذ كردن

وسه و تحريك ن
كار د انسان گنه

كن كَذَّبوا فَاَخَذنا

ش و افراط در تما
بِعونَ الشَّهوات اَن

)دوازدهم 7و  2

اگر) سل جنابت
 نهي پدر و مادر

  )دهم 12س 

  .رد

معارف

سنجش د

 به جهت وظايف
شترك و خانواد
د نوع بشر، ويژگ

«: ن خود فرمود
ياز فقط براي اهل

هر وقت«:  فرمود
ين آيه را خواند

  )دوازدهم 8 

 وصف نشدني اخ
صف نشدني، ديد

دوس(تولي :  است
تر اس  هم عميق

فضاي سراسر عا
دهم 11درس  1

نگر امروز و فرد
ن درخت خار، ه

فقط در حد وسو
پس ا. سازد  مي

و لك﴿شنگر آية 

شان در گسترش
يريد الَّذينَ يتَّبِ﴿ 

2درس  89و  3

مانند غس( است 
اگر فرزندي با. 
درس 143ص  (

بيعي كاربرد دار

    
 

 .رست است

ميان زن و مرد،
ند در زندگي مش
ن به عنوان افراد

 .رست است

به يكي از ياران) 
ش كه اين امتيا
محمد بن مسلم

اي) ع(سپس امام
درس 102ص (

 .رست است

هاي ، به پاداش
هاي وص ن پاداش

 .رست است

 دو پايه استوار
، نفرت از باطل
بايد مسلمانان، ف

127ص (» كنند
 .رست است

بيت مذكور، بيا
دوم، محكم شدن

  )زدهم
 .رست است

ي و محيطي، فق
ندة خود را تباه

شاره دارد كه روش
 .رست است

 منافع و تجارتش
:فرمايد فراد مي
33ص . (ي است

 .رست است

سل بر او واجب
واند روزه بگيرد

.داش را بگير زه

 .رست است

بقاي زندگي طب

www.sanjeshse
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عميق باشد،

ب«: كنند مي
بريز كخدا ل

در 3گزينه  .7
مصراع اول 
در مصراع د

دواز 8درس 
در 4گزينه  .7

عوامل بيروني
زند و آين مي
ندگي او اشز

در 2گزينه  .7
برخي افراد

رة اين افدربا
در بعد فردي

در 3گزينه  .7
كسي كه غس
تو نكند، نمي

بخواند و روز
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براي حفظ ب
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.ي گرديده است

13(  

  .د

ي تلقيعي بيدار

  .مادي است

19/02/99 ومدت 

  .باشد  مي

كند تر بيان مي ح

  .باشد اوند مي

گردد و نوع ر مي

هاي م دلبستگي

12 


جامع نوبت(ساني 

 شخصيت خود

را به طور صحيح

  .ياد خدا است

.  

  

ؤيد حكمت خد

  .اند ش داده

  .باشد مي

راي انسان آشكار

ود، باطل بودن د

 

وازدهم؛ علوم انس

قادر به ساختن

  .ست

ش ماركسيسم ر

گردد، ي خاطر مي

ه به ايمان است

.ن مذهبي است

بيني است و مؤ ن

ي، معاد را آموزش

ل به جاودانگي م

زمان ديگري، بر

شو ن آشكار مي

 .و آگاهي است

  .آيد مي 

.  

  .وح است

سنجش د

.  

وهبت اختيار، ق

  .است» يني

آشنايي اس  ، خود

بناي خوب، بينش

امش و تسلي خ

  .د

تبار عمل وابسته

ت انساني، ايمان

ش، الزمة جهان

ت به خداپرستي

رگ، زاييدة ميل

گ بيش از هر ز

 مرگ براي انسا

  .خواهد داشت

عالم دين، عقل و

عت است بدست

نهاده شده است

ر مادي بودن رو

    
 

 .رست است

.قي اختيار است
 .رست است

اطر دارا بودن مو
 .رست است

بي جهان«ي جزء 
 .رست است

 و تكامل انسان
 .رست است

ها با زيربن ن خانه
 .رست است

ي كه موجب آرا
 .رست است

گردد  مفهوم مي
 .رست است

هي، ارزش و اعت
 .رست است

ترين تجليات عالي
 .رست است

دن جهان آفرينش
 .رست است

هي، بعد از دعوت
 .سترست ا

سان، ترس از مر
 .رست است

خداوندي، با مرگ
 .رست است

ي كه به هنگام
 .رست است

ضطراب سازنده خ
 .رست است

ان حركت در ع
 .رست است

 رستاخيز طبيع
 .رست است

ل الهي، بنيان ن
 .رست است

عاد مستلزم، غير

www.sanjeshse
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Part A:

مـن  ـدتر،  

ست، اما نه 
ش تو را پيدا 

 دو دربـارة     
ـد ممكـن    

 قبـل از  2  

، زبـان  ور 

By hand

وي  اشـعار 

  :ه كنيد
Hafez is
Hafez is

ationgroup

: Grammar

آن بـزاسـت، و ا   

اوضاعم خوب اس 
كار خودشي و 

ه شـرطي نـوع
ن را داشـته باشـ

در گزينـة. يـم 

دسـتورشناس 

dicrafts, we

از ابسياري  يات

ي درست توجه
s known to 
s known as 

.(  

13(  

  .دهد دامه مي

r and Voca

گيـر وقـت لـي  

.من را ببين .ي
بياوري ي پول در

دانيد كـه مي. ت
تحصيلي احسان

  ».باشد خورتر
“than )دار) از

كار از منظورم 

  :نا شديد
 mean maki

ابي. شود ته مي

ها به حالت. دارد
be one of th
one of the m

)1يل رد گزينة 

19/02/99 ومدت 

 به حيات خود ا

  .رح است

abulary 

خيل س خوانـدن 

انجام دهيكار را 
تواني ، ميمدرك 

«  
 حذف شده است
ن اينكه مسير ت

بدرد بخ ن قبلي
”nسـه، نيـاز بـه    

.دنيا باشمزبان  
  ».د

سي يازدهم آشن
ing decorati

شناختمي ادوار 

د دستوري نيز د
he most fam
most famou

دلي(درست باشد 

13 


جامع نوبت(ساني 

  .رد

د از مرگ، روح

با كيفر قابل طر

  .د

  
درس. ه كار كنم

اين ك بهتر است
نبعد از گرفت. 

».كردم ميكار را 
“If I  به قرينه

ابك، عمالً امكان

از آناميدوارم : 
خش دوم مقايس

دستوررشناس 
پردازد مي زبان ر

كتاب درس 92ة 
ive items in

فارسي تمام ران

ت كه البته ايراد
mous Persian
us Persian p

“of تواند د نمي

  انگليسي

وازدهم؛ علوم انس

رون او وجود دار

في هستند و بعد

د، تناسب جرم ب

شود مي  ي انسان

  .ض دارند

را ادامه بدهي؟
دانم چه نمي. ستم

بواقعاً  يعني. هي
دانشگاهي ندارم

اين كا)  تو بودم
 were you”

 آخرين پاسخ با

ب.     ي خريدم
“mo و وجود بخ

كار وانگليسي م 
دستومربوط به 

“by” در صفحة
n a skillful w

ترين شاعر شناس
  ».روند  مي

سي دوازدهم است
n poets of a
oets of all ti

”f all timeه 

سنجش د

س از خود، در در

شرط الزم و كاف

دي داشته باشد

گناهان در زندگي

قت انسان اعترا

كني درست ر مي
ي سردرگم هست

هدبادامه ت را س
، چون مدرك د

اگر من جاي(، 
ن تست، جملة

با توجه به. ست

باز كن برقي طري
 ore useful”

  .يم

بهترين معلمد ه
 تأليف مطالب م

”و  ”mean“ل 
way using ou

سرشقام يكي از 
به كاراندرز د و 

كتاب درس 29 
all time. 
ime. 

توجه به ا كامل ب

    
 

 .رست است

 دريافت هر كس
 .رست است

 و روح، بيانگر ش
 .رست است

ت، جنبة قرارداد
 .رست است

خشوده شدن گ
 .رست است

لت جهل به خلق

 .رست است

فكر م: بابك«: ه
االن كمي. دانم ي

رسدبهتر است  ،
هدخوا ه دلم مي

صادقانه بگويم، 
وجه كنيد در اين
لي و ناممكن اس

 .رست است

يك بط: الف«: ه
توجه به بخش 

داري ”the“ ز به
 .رست است

خواه دلم مي«: ه
ومطالعه به  كه 

 اين كاربرد فعل
ur hands. 

 .رست است

حافظ در مق«: ه
المثل يا پند رب

ةحن جملة صف

 كه زمان حال

www.sanjeshse
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  .كارم بي
،بخ: بابك  

قدري كه آن
.خواهد كرد

تو :توضيح  
مفاهيم خيا

  .نيست
در 4گزينه  .7

معني جمله  
با :توضيح  

“last” نياز
در 4گزينه  .7

معني جمله  
كسي است

با :توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  

به عنوان ضر
اين: توضيح  

توجه كنيد  
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 روز كـه ود   

 افي اسـت 

 

ـا آفريـدن    

 ».د

كـار  ـب و  

من بهترين 

قدر بـا آن  

  
ationgroup

پديـدار شـو او   

كا پس. ر دارند

با وكار داشتن

صـدا، امـ و سـر 

  ئي

  ».ت
  يت، مقدار

و تكنيك هستند

  ضا

كسـو محـل   ـه 

  اً

در اين دفتر م د

نقآ شوي چون ن

) راهش نيست

13(  

خنـدي زيبـا در

  دن

و كار سرزهايي 

سرو) 4 

سنابودي پـر   .تد

جزئ) 4 

است شكستي 
كمي) 4 
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 داشتن با
 .رست است

يك دانه بي«: ه
سك اين قدرت. ت

 كنوني
 .رست است

جشن موفقي«: ه
 ت

 .رست است

از نگاه اكثر«: ه
ها در حالت مف ه

 نصر
 .رست است

مراطالعات «: ه
ربرد چنداكااما  
 ت

بهتر اس: الف«: ه
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توليد خالص =

كه آشنايي و اعت
ـه ناچـار چـاپ

سـپس در اروپـا
عتبـار و اعتمـاد

ش  انتقـال آن از 
هاي تجـاري بـه

معروف بازرگانان

كه(هاي فلزي  ل
كنند و بـه همـي
عدادي از افراد 

13(  

د در گزينباش مي

و نيز ايرخ اين ذ
هاي بيشتري را

انس . همراه باشد
دهـد؛ ـت نمـي    

د متوقـف شـود،
ف كند كه در اين

مرتبـه  در يك
نيازهاي كاذب ي

  

ساسيت در مورد

  .شود ي
×134   

توليد ناخالص –

= 264
4
   
    

ها، ك صرافي ها و
نـه مشـكالت بـ

  .فت

و س شتم هجـري 
ي كاغـذي و اع

سازي نقل و سان
ه ن كردن فعاليت
 مؤسسان آنها ب

.  
پول وارد صاحبان

ك يج نمخار سه
مان با مراجعه تع

19/02/99 ومدت 

نم 2و  1هاي  نه

ودن بسياري از
ها محدوديت ته،

دالت بين نسلي
ـازي بـه او دسـ
و حيـواني خـود
 آب دريا برطرف

وبي طي نكند و
ريپيگي. كند ب

×18 .است 36

و حس) نهايت بي

ج كشور توليد مي
+ ×54    

–تهالك ه اسينز

= 66  
 

زياد انواع رسيده
ي از بروز اين گو
 اينجا شكل گرف

هش م تاسون قر
ها يافتن پول ان

نيت پول، و آسا
شد با آسان  مي

ن دليل بود كه
.كردند ريافت مي

نكه در اغلب مو
صندوق مؤسس  از

گر اينكه هم زم
19 


جامع نوبت(ساني 

شوند پس گزينه

ليل ناشناخته بو
ع در قرن گذشت
آنها و رعايت عد

نيـ بي ، احساس
و زهـاي مـادي    

شنگي خود را با

خو  نيازها را به
ي خود را سيراب

  

6=عني  648

ب(ا خيلي زياد ض

ر داخل و خارج
× =3    

= 264   هز

ردم و يا تعداد ز
جلوگيري  براي

بانك مركزي از

تمدن اسالمي ق
با جريا. شتر شد

حفظ و تأمين امن
ناميده» بانك« 

 مؤسسات به اين
كرد، كارمزد در 

اول اين: م شدند
مي پول خود را

نكته ديگ. است ي

 اقتصاد

وازدهم؛ علوم انس

  داد و ستد مي

زمين ــ به دل ة
رويه از منابع  بي

از آ ظ و صيانت
ي از نيازهايش،
ر انسـان در نياز

تش ي كها  تشنه

عي خود، مراتب
جويي حس كمال

.شود مي  انسان

يري و نوآوري يع

قاضت بشي، كند 

هاي داخلي د ت
= 296     
    

فان از اعتماد مر
ها  شد تا دولت

شر پول به يك با

ويژه ابتدا در ه
 خدمات آن بيش

ح كار اصلي آنها
و سپس» صرافي
اعتبار اين. ردند

كتي كه ارائه مي
مهم وجه دو نكته

تمام) اند،  گرفته
كافي ه مراجعان

سنجش د

تند كه در بازار

ةوان بودن در كر
 بر اين استفاده

منابع بايد با حفظ
ا ورده شدن پاره

اگـر .گيرد ل مي
شود؛ مثل انسان

ع نيازهاي طبيع
كند تا ح قدام مي

ف و يا انحطاط

صلضرب خطرپذي

كيير نميغقاضا ت

چه توسط شركت
  

ه برخي از صراف
ه بود، موجبرد
نش فكر سپردن 

 جوامع بشري به
ي، نياز به پول و
 كار آمدند كه ك

ص«كه ابتدا  ت،
 بيشتر كمك كر

برابر خدمادر  و
ذشت زمان متو
گذاشته و رسيد

ي پاسخگويي به
    

 

 .رست است

ت مواردي هست
  .ي هستند

 .رست است

ني با وجود فراو
عالوه. دود است

ين استفاده از من
مين دليل با برآو

اي در او شكلازه
ش ري تبديل مي

گر انسان در رفع
ذب براي خود اق

دي، موجب توقف
 .رست است

ريني برابر حاص
 .رست است

 قيمت مقدار تق
  .ضا كم است
 .رست است

ص ملي برابر آنچ

 .رست است

استفاد و يا سوء
كر ختس  مردم

.عهده گيرند  بر
 .رست است

فتن تجارت در
 هفدهم ميالدي
سات مالي روي

اين مؤسسات. ود
در نتيجه توليد
ند وماد مردم بود

ن مؤسسات با گذ
مانت نزد آنان گذ
ل موجودي براي

www.sanjeshse

 
 

در 4گزينه  .12
كاال و خدما
كاالي نهايي

در 4گزينه  .12
ذخاير معدن  

ــ محد بشر
است؛ بنابراي
است؛ به هم

تا) غيرمادي
ناپذير سيري

  .شد
همچنين اگ  

نيازهاي كاذ
نيازهاي ماد

در 4گزينه  .12
آفر ميزان كار

در 3گزينه  .12
چون در هر
قيمتي تقاض

در 2گزينه  .12
توليد ناخالص

در 1گزينه  .12
مباالتي و بي

آنها را براي
اسكناس را

در 1گزينه  .12
با رونق گرف  

شانزدهم و
كم مؤسسكم

شهر ديگر بو
و د مبادالت

و مورد اعتم
مديران اين  

خود را به ام
بخشي از كل

erv.ir
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 صندوق بـه 

 پـول، بـه     
و پيـدايش  
ادي تـأثير    

ري كـه او  
ي خـود بـه   
 اين اوراق، 

  
ـدت قـرار     

 هـزار نفـر   

هـا    دهـك  

x=1   

و بهبـود   ي 

×%5 1   
5      
63     

انواع موانع 
ـه منظـور     
 تسـهيالت     

ي نـوين در  
  .شوند  مي

  . است

ationgroup

چگاه موجودي ص
  .د

 و محافظـت از
و ن وام و اعتبـار   

هـاي اقتصـا يت

 يا هر كس ديگر
هاي اقتصادي ت

صوصي با خريد
.كنند ريافت مي

عتبـاري بلنـد مـ

 نوزادان در هر

مع كل درصـد

x x+ + +4 3

گـذاري  سـرمايه  

+ %8    
+ +12   

−476   

شورهاي ديگر، ا
دگان داخلـي بـ
ختلـف و انـواع

هاي خي فنّاوري
مشمول حمايت

  :سازد مي
و صحيح استوار

13(  

نتيجه، هيچ در 
كار گيرند  را به

انتقـال و نقل ت
امكـان گـرفتن 

شكل فعالي جم و

 كند، بايد به او
 گسترش فعاليت
 يا مؤسسات خص
مان سررسيد در

اسناد اعت  را جزء

نرخ مرگ و مير

x + و جم 5+

x+ + +3 5 7

وري، افـزايش ه 

×8 15     
+ =156  

= 5824  

  .كنند
كش هاي وارداتي

شويق صـادركنند
هـاي مخ  يارانـه   

مثل برخ( ع نوزاد
كشورهاي دنيا م

مشخص مي ها را
منظم و ريزي مه

19/02/99 ومدت 

.كنند راجعه مي
راكد در صندوق

عالوه بر خدمات 
.ر نبـوده اسـت   

در حج) وام(هد 

مشتري مطالبه
يا رفع مشكالت

افراد. نددام كن
ب خود را در زم
مين دليل، آنها 

سال و ن 75ين 

x 14و دهم  +

+ + +7 8 11
  .ك است

مثل بهبود بهـره

+ ×%1 15  
476   
 

ك ي را انتخاب مي
گي خود به كاال

كند يا براي تش 
اري در داخـل،

همچنين صنايع
ندارند در همه ك

ستره فعاليت آنه
خصوصي با برنام

20 


جامع نوبت(ساني 

 به حسابشان مر
هاي ر ت كه پول
)ربوي  چه غير

مين اعتبـارأها تـ 
 ديگري هم بده

م محض اينكه ه
خصوصي براي ر

مشاركت اقد راق
ص شده، اصل طلب

كشد؛ به هم  مي

يچبه زندگي در 

x چهارم ،+ 5

x+ +13 18
=22

برابر دهك 3

م( جانب عرضه 

+%12    

 تجاري مختلفي
يا كاهش وابستگ
ه وارداتي وضع

گـذ  به سـرمايه 

و ه) ژي و گندم
را ن نايع خارجي

م در اقتصاد، گس
ولتي، تعاوني و خ

وازدهم؛ علوم انس

ريز كردن پول
 اين فكر واداشت

چه ربوي و(ها 
 در ابتدا كار آنها
عتبار خود را به

 موجودي آنها به
ت يا مؤسسات خ
ست به انتشار اور
 زماني مشخص
يك سال طول

/%84 اميد ب 3

xك سوم  + 3

x+  =19
=/ك دهم  7 3

هاي يد سياست

×2 13    

هاي د، سياست
ندگان داخلي ي
رداتي يا سهميه

خارجي گذاران

نايع دفاعي، انرژ
وان رقابت با صنا

ن سه بخش مهم
يه سه بخش دو

سنجش د

اي نيز براي وا ه
له، برخي را به
ه سسات يا بانك
و نيز پرداختند

تواند اين اع و مي

كه هايي است ه
مواقعي كه دولت
كنند، ممكن است

در فواصل ساب
، اغلب بيش از ي

3االن در ايران 

فرض كنيم، دهك

= 3
و دهك 22%م 

در بلند مدت باي
  .يش گرفت

=

ت اقتصادي خود
مايت از توليدكنن
ركي، عوارض وا
گ  تشويق سرمايه

  .د
مثل صن(هبردي 

خود هستند و تو

 اساسي با تعيين
المي ايران بر پاي

    
 

عد ت پول خود،
اين دو مسئل. سد

رت اين گونه مؤ
و تأمين اعتبار ن
كه اعتبار دارد و

  .شت
 .رست است

 ديداري، سپرده
در م .داخت شود

ك ي نياز پيدا مي
الحس ت سود علي

اين گونه اسناد،

 .رست است

باسوادي بزرگسا
  .نفر است 2/

 .رست است

ف xهك اول را 
  .است

مو ده 3% اول 

 .رست است

ساسي مشكل د
را در پي) ب و كار

 .رست است

 .رست است

تناسب با وضعيت
شوري براي حم

هاي گمر  تعرفه
رهاي جهاني يا

حقوقي ارائه كند
الها و صنايع راه
ر ابتداي عمر خ

 .رست است

 و چهارم قانون
د جمهوري اسال

www.sanjeshse

براي دريافت
رس ير نمصف

صور در هر  
اعطاي وام و

اي ك مؤسسه
زيادي گذاش

در 3گزينه  .12
هاي سپرده

بخواهد، پرد
امكانات مالي
ضمن دريافت
بازپرداخت ا

  .دهند مي
در 4گزينه  .12

درصد نرخ ب
/در نروژ  3

در 2گزينه  .13
اگر سهم ده

1برابر   ا

سهم دهك

در 3گزينه  .13
براي حل اس  

فضاي كسب
در 1گزينه  .13

در 2گزينه  .13
كشورها متن  
بسا، كش چه  

تجاري مثل
نفوذ به بازار
اقتصادي و ح

معموالً كاال  
كه در) ايران

در 3زينه گ .13
اصل چهل  
ظام اقتصادن  

erv.ir
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 زيـرا اگـر      
رفت كشور 
فت كشـور    
ت تصميم 

 .د

  .د

  .گ بيايد

خـون  «ظ    

. شـود مـي  

  .يي ندارد

مهـم شـعر    

ـ     ل در  تخي

.  

آمده چنگ 
ودن گوش 

ationgroup

 نشـأت بگيـرد؛
امل اصلي پيشر
تواند بـه پيشـرف

است حران ممكن
هد شدوقف خوا

شتباه نگيريدصر ا

آن است، درنگ

ا در بيـت حـافظ

  )40 ةح

ديـده نم 4ة زينـ 

فاخر فارسي جاي

هـاي م ويژگـي  

شـانة سـير آزاد

  .دشومي
هاستامهمايشن

در معني ساز چ 
بو رت از باده و پ

13(  

درون كشـور ز 
حريم دشمن عو
تو  در صورتي مي

رجي در زمان بح
خارجي متو نابع

بارز دوران معاص

در حكم صفت آ

اند امـاخود آمده

، صفح1و فنون 

 است كه در گز

فت شعر  در سّن

ها كـه ازمصراع

فـتن، نششيانه ر

مهس زندگي، ديد
در نم) ديالوگ(و 

»چنگ« //دارد 
نِ دستپر بود// ب

19/02/99 ومدت 

پيشرفت بايـد ا
 بحراني مثل تح
گذاري خارجي

گذاران خار رمايه
باشد با خروج من

خواه و مب آزادي

ده ك» ون مهش

 معناي عيني خ
  .ند

  .يست

لوم وع. (ي نبود

ر كليم كاشاني

گ عامه است و

 و قيد تساوي م

 خالي ماندن آش

واقعيات ملموس
ختار گفت و گو

لف و نشر ⇐
بايهام تناس⇐

21 
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ن محرك اصلي پ
وضعيت شد در

گ رمايهس .گردد ي
 اين صورت سر
دروني نداشته با

شاعر» ي يزدي

چو«و » روي«ن 

همگي در» سيره
ني هستنعي غير

ر نيسازگا» فع لُ

مدح به زبان عربي

اشعا ةي برجست

مربوط به فرهنگ

  .عامه است

دونشو بلند نمي 

ن پرنده از النه و

و شي عاطفي به
بيه ساخ شالًكام 

ة چنگ پر باد 
⇐شود يعي ماد

ادبي و فنون 

وازدهم؛ علوم انس

 كشور به عنوان
بيرون وابسته باش

رو مي سياري روبه
ت كند؛ در غير
اقتصادي منبع د

فرخي«را با  او. ت

  .رينالنه بين

ايد بينت و نبس

س«و » بيشه« ،
مفاهيم» حيات

لمستفع لُستفع

ضر به شنيدن مد

هايگيژياز و »ه

ي در آن است، م
  .عامه است

ز اصطالحات عا 

قنوس ـ كوتاه و
  .ست

پريدن اره سراغِ

نگاه نو و نگرش »
»دونقطه«و  »ه

تو از ترانة گوش 
ز آن در ذهن تد

  .تي است
  . نيست

 علوم

سنجش د

وليد در اقتصاد
صادي كشور به بي

بسي  با مشكالت
ي توليد را تقويت
رند و اگر رشد ا

 قرن پنجم است

هنشتند نفوذ دا

ا» يِ چون مهش

»كفتر« ،»آب« 
ب حآگون شدن 

مسلُ مستفع«عي 

نست و حاضادمي

هاماصطالحات ع 
6(  

ييوممير نان كه 
از اصطالحات ع 

»)گذاشتن(ن 

خالف شعر ققبر
عايت شده اسا ر

بايك م و افسانه

»دومارة پ« يِايان
افسانه«ة دوم با 

 روشن پر باد و
عني پنجه نيز از

مستخوشي و سر
 تناسب و كنايه

    
 

 .رست است

اصلي توعوامل : 
ي پيشرفت اقتص

سازد و كشور ي
عوامل داخلي كه

دن سرمايه بگير

 .رست است

ستاني مربوط به
 .رست است

ن »ماوراءالنهر«ر 
 .رست است

رويِ«متن، ست 
 .است ستر

سهراب سپهري
گهشاخ گل يا تير

 .است ستر

روده با وزن رباع
 .رست است

عربي نم ، صفار
 .رست است

و به فرهنگ ص
63ة ، صفح2ن 

تصوير خم ورود 
»مگس پراندن«
سر به سر نهاد«

 .رست است

بة نيما ـ  ر افسان
، در افسانة نيما
ز دوستي با ابهام

   .ست
در سه مصراع پا

ارةپآغاز شدن : 
 .رست است

دست تو از مي 
مع» دست«ار نك

كنايه از خ ،سيقي
يت داراي ايهام

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
:زايي درون

عوامل اصلي
را محدود مي
كمك كند ك
به خارج كر

  
  
  

در 2گزينه  .13
فرخي سيست

در 2گزينه  .13
سامانيان در

در 3گزينه  .13
خوانش درس

رد 4گزينه  .13
رودة سدر س

چكيدن از ش
در 1ه ينگز .14

وزن اين سر
در 3گزينه  .14

يعقوب ليث
در 4گزينه  .14

توجه خاص«
علوم و فنون(

:گزينة يك
«: دوگزينة 
«: سه گزينة

در 1گزينه  .14
در هامصراع

تي استسنّ
از: دو ةگزين

شعر شاعر اس
د: سه ةگزين
:چهار ةگزين

در 1گزينه  .14
:يك ةگزين

است امادر ك
از نواي موس

بي: دو ةگزين

erv.ir
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  ي

دو جنـاس    

يـك معنـا    

   

اره از عسـت 

بـه   ز آنز ا 

نمايـد و  ـي   

 بـه دليـل    

ationgroup

جناس افزايشي: د

 
باعـث ايجـاد د 

و مـورد ير هر د

.است »هر حال

اس» شـكر رومـي  

نيـز» رايحـه «ي  

هـن خطـور مـي

شـد،با» درگـة  

13(  

بر ـ برد )3سان 

 ناس اختالفي 
»جهـان «و » ن 

  مسان

در» گتن«. (ست

به ه«معني  درم 

   همسان
  سن تعليل

لش« -3. ن اسـت   

معنـي ،در بيـت 

  .باشد شده
در بيت، به ذ »

لنگ«وم آن كـه  

19/02/99 ومدت 

جناس همس ):گ
  تالفي

جن: جهان ـ نهان
جهـان«معنـايي    

جناس هم): تف

  عادله

هس )تناسب(ير 

مصراع دوم داي

جناس⇐ن راو
حس ⇐ه است 

).ستن ا

تعاره از آسـمان

  شتگي
د» عود« حضور 

هندن ك روي آ
طبل«وجود  ل

ست اما معني د

22 


جامع نوبت(ساني 

ابزار جنگ(ـ تير  
جناس اخت: قطا

ج) 2 انسس هم
ـابراين تفـاوت م

شانه و كت(دوش 

اسلوب مع ⇐ 
  
مراعات نظي» تن  

بتداست اما در ا 

س گردش و دو
دادهدست بهلي 

  .تس
  .ت

عاره از جهاناست 

اسـت» ي حصـار 

ست بودن و افراش
ت اما به واسطة

طبلي كه پوست
دليلبه آن  يِيايق

بيت آمده اسك 

وازدهم؛ علوم انس

.  
.سب نيستا تن

ـ)عطارد(تير ) 2
طوق ـ ط) 2شي 

جناس): زود گذر
ست نه معنا، بنـا

ـ د) نتهاي بيت

اع نخست است
.جنگ است وا و

ن ـ تنگ ـ بست
  ). است

آمده محصولو 

و سپس مده است
ي شاعرانه و تخيل
ستعاره مكنيه اس
حاصل شده است

  .د

»كهنه كتاب«(

  .ي گل است
نيلي« -2. است د

  .ز شب است

راس -2) راستيه
استدهي آرزو آم

ط -2 ك و راست
 اما معني موسي

معني هر نيمة يك

سنجش د

.م تناسب نيست
ف و نشر و ايهام

2ايشي ناس افز
افزايشجناس : ق
ز جهنده و(ـ ) ي

اس، لفظ مطرح 
  .دد

بتدا و اشب، در ا

  .ان است
ي مصراداقي برا

فر كنايه از دعون
ميان كمر ـ «و » 

د نياوردهوه وج
و يوه در معني م

آم ياران  و جمع
علّتي فلكخش 

ستشخيص و ا» 
ح/ د/رار صامت 

  .داردجاز ن
ا تشخيص ندارد

  .جاز ندارد
(وب معادله  اسل

  چشماز ه 

هاره از گردهتعا
عاره از خورشيد

استعاره از »گبار

به(واقعاً  -1: ارد
در معناي: ب دارد

رك -1: هام دارد
ستااصله آمده

در م: سب داردا

    
 

بيت داراي ايهام
بيت داراي لف: 

 .رست است

جن: يرتيره ـ ت) 
طاقت ـ طاق) 1 

گيتي(ن اجه) 1
سانهمناجناس 

گرينم» نهان« 
ديش(دوش ) 1: 

 .ستا ترس

مجاز از بوستا» 
ال و مصددوم مث

ن بودن ميان دو 
»ر ـ كمرـ طاقت 

جناس همسان به
پايان بيتدر  »

 .رست است

 در معني حلقه
خميدگي و چرخ

»سمانآ«ردادن 
اي از تكررجسته

 .است ستر

وازنه دارد اما مج
ف و نشر دارد اما
نايه دارد اما مج

تشبيه دارد نه 
 .رست است

نرگس استعار -
  .ندارد ارهتعس

است» نثار«و » زر
استع» خسرو« -

زنگ« -4. ز است
 .ت استرس

دام هااي »راستي
ايهام تناسب »وب

  .شودي م
ايه »كندهپوست

معني حايل و فا
  .ب دارد
اايهام تن» مصرع

www.sanjeshse

ب: سه ةگزين
چهار ةگزين  

در 2گزينه  .14
1 :دو  گزينه

:يكة ينگز
: گزينة سه

در ج :هتوج
ناهمسان با
:گزينة چهار

در 3گزينه  .14
چمن«: الف
مصراع د: ب
آبشكر: ج
كار«بين : د

دهد و جمي
»يارب«:  هـ

در 4گزينه  .14
ابتدا» دور«

راي خشاعر ب
مخاطب قرار

رايي برآج وا
در 4 گزينه .14

مو: 1گزينة 
لف: 2گزينة 
كن :3گزينة 
نه: 4گزينة   

در 4گزينه  .14
-1: 1گزينة 
اس: 2گزينة 
ز« :3گزينة 
-1 :4گزينة 

رو روشنايي
در 3گزينه  .15

ر«: 1گزينة 
ب«: 2گزينة 

ذهن تداعي
پ«: 3گزينة 

در م» ردهپ«
ايهام تناسب

م«: 4گزينة 
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@sanjesheduc

  دي  ر
-  -  
  هن  ي
-  -  

دو تـا  . (ود 
ـد در نظـر     

صوت كوتاه 

  بند 
  -  
  نَند  

 مقابـل آن    

  يي 
  -  
  يي 
  -  

نـد تلفـظ      

 يهجـا (ع  

: الف تين ب

ationgroup

ور  پر  
  -  -
مي  ني  ـ
  -  -

ر نظر گرفته شـو
سـت بايـد بلنـد

 تلفظ كردن مص

  .ن مصوت بلند

 م  دل
-  
ك  يت

نـد اسـت و در
  .)داريملند 

ك  ت 
     

ك  ت 
   

يـار شـاعري بلن

مصـراع انيـ پا ي

وزن. هستند ير
 .است »ن

13(  

ر  مهـ  
  -  
هـ  مي  
  -  

 هجاي كوتاه در
 ضمة واو ربط ا

ه تا اختيار بلند

تلفظ كردن وتاه

  ه  چا
-    
  ني  دا

م مصراع دوم بلن
كردن مصوت بلن

  هي  
  -  
  هي  
  -  

دو تـا اختي. (ريم

يبـودن هجـا   ن

از اوزان دور رايز
لنيمفعولُ، مفاع«

19/02/99 ومدت 

  با  ي
   -
دم  بو  
  -  -

ظ كنيم تا يك
تاه است و چون

سه. (گيريم ر مي

م و دو اختيار كو

  نَز  
  -  
زِن  ك  

هجاي يازدهم. 
يار كوتاه تلفظ ك

ال  ا
   -
شا  لِ
  -

لند در نظر بگير

كسانيبار و  دون 

نمود؛ ز ييهجا 
« اي» ُل، مفعولن
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جامع نوبت(ساني 

دي  بو 
 -  - 
 نَ  د
   

ه بايد كوتاه تلفظ
مصراع اول كوتا 
(  

ت و بلند در نظر

صوت كوتاه داريم

ش  د
   

ك  د
صوت بلند داريم

يك اختي. (يريم

  يِ  مِ
    
ما  ج  
  -  

 است كه بايد بل

فعالتن ي به جا

عيتقط »تا 3تا 
مستفعل«: پ ت

.  

وازدهم؛ علوم انس

 .كندر مي

 نا  يز  
-  - 
بو  ت 

   - 

ل، بلند است كه
هجاي دهم.) م

.)ت كوتاه داريم

 پايان كلمه است

تلفظ كردن مصو

ها  ر  
  -  
ن  بر  

 تلفظ كردن مص
گي تاه در نظر مي

م  نا
-  
ج  يِ
   

صراع دوم كوتاه

  شش ـ سه: د

اعالتن؛ آمدن ف

ت 4« اي »تا 4تا 
تيو وزن ب. است 

استورت گرفته

سنجش د

به ذهن خطور »

دي  كَر 
-  -  
  مِ  نا

    

و نهم مصراع اول
صوت بلند داريم
وتفظ كردن مص

، مصوت كوتاه

تيار زباني بلند ت

  اي  بِ
  -  
  مي  ر

اختيار كوتاهوم 
جاي بلند را كوت

  يِ  خِ
    
  نِ  يِ
    

هجاي پنجم مص
  ).كلمه
شود مي) 2(ينه 

وجود دارد؛ يوزن
  .)ست

ت 3«به شكل  ن
»ن، فاعالتعولُ

صو» ابدال« يزن

    
 

»ببندم«و  »در«
 .رست است

 :ت الف

 دم  بو
 -  -  

  يِ  دا
 -   

  :ل
، هجاي پنجم و
ه تلفظ كردن مص

ختيار بلند تلفك ا
  :م

، ششم و هشتم

معاً چهار اخت ج
  :ت ب

ب  سف
-  

ر   با 
ط در مصراع دو
جكوتاه است و ه

  :ت پ
  نس 

-  
  آ  

-  

م مصراع اول و ه
ت كوتاه پايان ك
ت باال، جواب گزي

 .رست است

و اريسه اخت نه،
بلند اس شهيع هم

 .رست است

توانيرا م) پ(و 
مفع« اي»  فعولن

 .رست است

وز اريسه اخت نه

www.sanjeshse

«وجود واژة 
در 2گزينه  .15

قطيع بيتت
ت  
 
ف  
 
  :توضيح

مصراع اول
اين بيت،در 

اختيار كوتاه
يك. (بگيريم

مصراع دوم
هجاي سوم،

  .)داريم
در اين بيت
تقطيع بيت

  يو
-  
 اي
فقط :توضيح

يك هجاي ك
تقطيع بيت
 اي
- 
وي
- 

  :وضيحت
ششمهجاي 

كردن مصوت
با توضيحات

در 2 گزينه .15
نيگز نيدر ا
مصراع انيپا

در 3 هگزين .15
و) الف( تيب

مستفعلن،«
در 3گزينه .15

نيزگ نيدر ا
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@sanjesheduc

 ت يـ ـر كم

وف الحـاق  

  .شود نمي

ح شـده در   

در ( معلّـم   
: »ضـحکون

: مّنـی« 3ه  

 ،دهـد   مـي  
.) / ت اسـت  

زيـرا  : »ألّنـه
پراكنـدگي  

ationgroup

. 

ن دوم تغييـل رك

حرو ،»صامت+ت

در آسمان ديده

مطـرح بيـت در 

پرسـش) پاسخ
يض«/ هـايم   سـي  

در گزينـه(كنند 

دسـتور: »يـأمر
نادرسـت» ويش  
أل«) / 2و  1ي  

در پ: »ی تفريـق

13(  

.اورديب» فاعالتن

دوم، هجاي اول

مصوت«ي دو ده

دماه  قمري كه 

د» فرصـت «كـه  

پ(جواب : »معلّم
هـايم، همكالس ي

ك مرا مسخره مي

ي«.) / ـت اسـت  
عـامالن خـو« 2

هـا رد گزينه(ي 
فـی«) / 1گزينـه  

19/02/99 ومدت 

ف«، »فعالتن« ي

  .لفظ شود

در مصراع د .دارد

 قافيه طبق قاعد

هايهب آخر ما

  .د

د كيتداشقت مي

جواب سؤال الم«
همشاگردي: »ی

م: »ـخرون مّنـی

نادرسـ» اي صـيه 
2در گزينـه  (ش 
تفرقة ديني) ۀـلح

رد گ(رين سالح 

24 


جامع نوبت(ساني 

يبه جا تواندي م

بلند تل دي دوم با

 وجود دت مصو

يار كلماتعكم
  

سه شب: محاق// 

وصال يار برسده 

  .ي ندارد

بايد دقّت. (ه شود

  .ارد

«) / 2و  1هاي  
زمالئـی«/ دم كه 
يسـخ«.) / ي است

توص« 4و  2اي 
انش، كارگزارانش

اسـل(سالح : »نّية
تر برّنده: »لّسـالح

  بان عربي

وازدهم؛ علوم انس

است؛ كه شاعر

مصراع ،8 يجا

تيكم رييتغ ع

وار و كخوشگ ،ف
− − − − − 

/ توانستن: ستن

شدن به از خاك

و گريزي زيرب گ

ت دلدار كشتهس

ده وجود داور س

رد گزينه( بودم 
گمان كرد: »بأنّ 

اضافي» به من« 

ها در گزينه( كه 
مزدورا: »عمالءه

الح الّتفرقة الدين
أقطـع ال«/ رود  ي

زب

سنجش د

ا» مفاعلن، فعلن

مصراع اول و هج

 .هستند 

از نوع يزبان اريخت

هاي زوج رديفع
 − − − 

  .فيه است

يارس// شويرخت

ست كه پسا ر

محبوب د و خيالِ

به دس است كه ق
  .)سته نيز 

در هر دو» ست

ندانسته: »)عيد
ظننُت بأ«.) / ت
3در گزينه (ند 

 

ترين چيزي هم
ع«) / 4و  2اي 

سال«/ كار بردن 
مي ربه شما: »)

    
 

 .رست است

مفعالتن، « نه،ي
 .رست است

م ،7و  3 يجاها
 .رست است

ياوزان دور ها،
 .رست است

اخيك فقط  سوم
 .ه كوتاه ب

 .رست است

ت در پايان مصراع
رشعطيع ولي تق

 .رست است

افقحاقي حروف ال
 .رست است

ر: گازر// ي عي ن
 .رست است

ت شاعر اميدوار
 .رست است

از ياد عاشق ت،
 .رست است

مشتاقيت شاعر 
اعرل، تخلص ش

 .ست استر

ماست كه بر ماس

 .رست است

ماضي بع( علمـتُ 
اضافي است» خود
كنن خند ميريش

  .) نشده است
 .رست است

مه: »)سم تفضيل
ها رد گزينه(هد 

بكارگيري، به ك 
)مضارع مجهول(

www.sanjeshse

در 4 گزينه .15
گز نيوزن ا

در 3زينه گ .15
هج بيبه ترت

در 3 گزينه .15
هنهيگز ريسا

در 3ينه گز .15
سو ةنيدر گز

مصوت بلند
در 4گزينه  .15

است و است
هم نداريم و

در 3گزينه  .16
جزو ح» م«

در 2گزينه  .16
نوع: خيزران

در 1گزينه  .16
در هر دو بيت

در 3گزينه  .16
در هر دو بيت

در 4گزينه  .16
در هر دو بيت
صورت سوال

در 3ينه گز .16
از م«مفهوم 

  
  
  

در 4گزينه  .16
کنُت مـا ع«

خ« 1گزينه 
، رخندند مي
ترجمه» مرا

در 3گزينه  .16
اس( أهّم ما«

هد فرمان مي
:»استخدام«

( ُيَعـدّ «/ آن 
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@sanjesheduc

ماضــي ( ي
) كوچك(ل 

، به من خت

، باهات تـو  
 ...بـا  آوري

/  )4 و 1ي  

توانـد بـه    ي   
» هـاي مـا  

رد گزينـه  (
/  )2زينـه  

ـه اشـتباه       

» توانـد  مـي 

  . ست است

اري كـ  هم  
 در گزينـه  

آنها «يعني 

دگي علـي    
خـدا غـم و   

ationgroup

تحضـنني کانـت«
لي كه خردسال

آموخ به من مي 
   )1د گزينه 

اشـتب :»كخطايـا
طور درد به: »)ي
هـاي رد گزينـه (   

مـده اسـت مـي
ه زبـان « 3زينـه  

(اند  تغيير يافته 
رد گز( ه زبان ما

قيـد تأكيـدي بـ
  ».دهند ت مي

  .ست
م«فـه اسـت و   

نادرس» اب كنم

بـا يكـديگر«/  
،3رد گزينه ( ر
ي» يهّددهم« 2ه 

ره دارد كـه زنـد
خ«ه اسـت كـه   

 

13(  

«) / 3د گزينـه  
در حال :»)حال( 
:»ُتعّلمنـي«/  )3

رد(، بسازم  كنم

خ«/  )4 و 1ي  
عول مطلق نوعي
كالت جديـدي

 

آم» اّلتـی«بل از 
در گز( زبانمـان  

:»)ماضي نقلي
به) وارد شدن(د 

اده اسـت كـه ق
ستداز ) قطعاً(اً 

اس» كردم س نمي
معرف» الّنظـرة«( 

انتخا«، لذا»كردم

)2ه رد گزينـ ( 
أّی خطر، خطر
در گزينه(  يهّدد

 اين مفهوم اشار
آمده» 3«گزينه 

 .ه ارتباط ندارد

19/02/99 ومدت 

رد(زيــرا او : »نهـا
صـغيراً «.) / ست

3 و 1هاي  گزينه
ام را بنا زندگي )

هـاي رد گزينـه (   
مفع( جهـة مؤلمـة

مشـك: »)ي نكره
 كني مي يندگ

ارد ولي چون قب
:»لسـاننا«/ ) 3 
( قـد تغّيـرت«/  
پس از ورود: »نـا

  . است

رد تأكيد قرار دا
هاي او حتما فته

حس«صحيح آن 
».سـازد  ميخت 

ك ش انتخاب مي

اع عـن بالدهـم
خ ال: »چ خطري

ال: »كند د نمي

اين عبارت به» 
در گ.  و ناراحتي

عبارت داده شده

25 


جامع نوبت(ساني 

  سلمانان

ألّنه«/ ) 3زينـه  
اشتباه اس» حالي

رد گ(كرد  ي مي
)چطور( چگونه 

ادامـه يابـد :»)
ُمواج... سـُتواجه

تركيب وصفي( ة
در آن ز: » فيها

دا» ال«با اينكه 
و 2هاي   گزينه

)3رد گزينه (ه 
لـّدخول فـي لغتن
مه رعايت نشده

عل جمله را مور
مادشان را به گف

و ص فارسي است 
خوشبخ شندگي

كاش«يا » ه بودم

الـّدفا: »ـور خـود   
هيچ«/  إذنَفـ، : »

تهديد«/  بالدهم

»! يا گريه كني
 دارد و هم غم

كه با ع» .ه است

«  

وازدهم؛ علوم انس

مس) وحدت(حاد 

رد گز( بــرم نمـي  
در ح« 4 گزينه 

با من بازي: »بني
:»أبنی حياتيف 

)للغائبـة ۀصـيغ 
فس«/  )4و  3ي 

مشاکل جديـدة« 
تعيش«/ ) 4نه 

ب المفـردات( كه 
رد( شود ي مي

ماتي هستند كه
بعد ال«/  هايشان

عبارت، در ترجم

يدي است كه فع
و مردم اعتم«: ح

»ضي استمراري
ه انسان را در زن

ش انتخاب كرد

دفـاع از كشـو« 
»بنابراين«/  ضاً 

ب: »كشورشان« 

رد؛ چه بخندي
هم شادي وجود
 را بدانيم آفريده

».ايستد  باز نمي

سنجش د

اتّح: » المسلمين

كــنم، از يـاد نم ي  
گ( گرفت  مي در
ُتالعب«/ ) 4ينه 

کيف« /) 3و  1

مضـارع( سـتمرّ 
ياه رد گزينه(ور 
/ )4 و 3هاي  ه

رد گزين( طي كه

هايي برخي واژه
جاري: »تجـري«/ 

همان كلم: »مـات
ه ها و حرف وزن

ختلف عمهاي  ش

عول مطلق تأكي
ترجمه صحيح. ت

ماض«معادل » س 
نگاه به آينده« :

  .)رد
كاش«يعني » رت

/ )1 هرد گزين( 
ون بعضهم بعض

/ .)اضافي است 
  .)ست است

زندگي ادامه دا«
د و در زندگي ه
ني خوشبختي

هرگز از حركت
    

 

اّتحاد«) / اختن
 .رست است

فرامـوش نمـي: 
مرا در آغوش: »

رد گزي(ردسالي 
هاي  گزينه در( 

 .رست است

تس«/   چنانچـه  
طو اين: »هکذا« 

رد گزينه(ي شد 
در محيط: » اّلتي

 .رست است

بر: »اّلتـي فـردات
/.) ترجمه شود 
هی کلمـ«.) / ت

و: »ها و حروفها
ترتيب بخش »3

 .رست است

مفع» فقـداناً » «4
تأكيد كرده است

 .رست است

  :ها ر گزينه
ما ُکنُت أحّس« 
صحيح هترجم 

عبارت عربي ندا
ليتنی قد أختر« 

 .رست است

هـؤالء الّنـاس: »
، ُيساعدويتعاون

»)هرگز(أبداً « 
ادرسنو » ي كند

 .رست است

«: ت داده شده
 و غم ادامه دارد
ا براي اينكه معن

  : ها ر گزينه
قطار زندگي ه« 
www.sanjeshse

پراكنده سا(
در 2گزينه  .16

:»ال أنسـی«
»)استمراري

بودم، در خر
ياد مي داد

در 2گزينه  .16
اگـر،: »إن«

/خطاهايت 
روبرو خواهي

البيئة یف«
در 1گزينه  .17

المفبعـض «
»ي«همراه 

ت استسنادر
أوزانه«/  )4

3«در گزينه 
در 4گزينه  .17

4«در گزينه 
را ت» مردم«

در 1گزينه  .17
سايرتشريح 
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 

ر عدمعادلي 
:»4«گزينه 

در 4گزينه  .17
»ين مردما«

ي: »كنند مي
همچنين 3

را تهديد نمي
در 3گزينه  .17

ترجمه عبار
رغم شادي

ا تنهاراندوه 
تشريح ساير

:»1«گزينه 
erv.ir
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همچنـين   

» ب فاعـل

فعل ثالثي 

چنـين  » .د 
در آن النـه   

در . (اسـت  

عبارتنـد از     

و » مزرعـةً «

ationgroup

.اسـت » تفعيـل«

  .)ست

نائـب«ده و داراي  

ت، اسم فاعل از ف

سـازد ميي آن 
زنـد و د ك مـي   

صـفت ا» کثيراً «

 مفعـول آنهـا ع

«ـارت اسـت از       

13(  

«فاعـل از بـاب      

  .)است» 

است» صوب بالياء

ل آن حذف شـد

است» الّشـاِعر«

  .)ت
  

اش را باال  و النه
درختـان را نـوك

  ».شود مي
  ».كنند مي

«و ) بياني(وعي 

ند و به ترتيـب

فعـول آنهـا عبـا

19/02/99 ومدت 

.«  
     

سـت كـه اسـم ف

منصوب«لفعل 
  .)است» 

منص«لت نصب 

  .)ت

ول است و فاعل

كه مفرد آن » 

است» ن ش د« 
.) است) تكسير

زند  را نوك مي
د) عِجـذْ (كه تنه 

ي آن گذاشته م
شي با آن بازي م

مفعول مطلق نو 

دو متعدي هستن

و بـه ترتيـب مف

26 


جامع نوبت(ساني 

.باشند ه هم مي
        »  . كند

ـل«ن  اس» ُمَوصِّ
   

حروف مشبهه با
»إفعال«از باب  

كّر سالم در حال

الزم است» )كند
(.  
مضارع مجهو» ب

الّشـعراء«. (ست

حروف اصلي آن
ت(جمع مكسر » 

 شاخة درختان
كزند، بل وك نمي

 ناهار و شام روي
هاي ورزش  بازي

  ».طبيعت است

»نوماً «نيد كه 
  .)ن است

هر د» )يين كن

متعدي هستند و

وازدهم؛ علوم انس

ره مالزم و همرا
ي در فردا منع

ست و درست آن
.است» لَکهَرباء

اسم ح. (ت است
»ُيحبّ «. ( است
جمع مذ. (است

ك زندگي مي( ش
.معرب است» يا

ُيحاَسـب«. (است

نادرست اس »)زيـد

ح. (درست است
»أبياتاً «. (ت است

اي است كه نده
خة درختان را نو

 غذاي صبحانه،
ها در برخي بچه

ختلف ماده در ط

دقّت كن. م است
مفعول آن» فَس 

نقش را تعي( بـی

هر دو مت» )كارد

سنجش د

در زندگي هموار
ما را از زندگي دي

ـل نادرست اس» صَّ
ال«و صحيح آن 

نادرست» مرفوع 
نادرست»» عيل
نادرست ا» فتحة

يعيش«. (ت است
الّدني«. (ت است

نادرست ا» اعله

من الفعل المزي(

ناد» ش د و: صلّية
نادرست» مؤّنث

داركوب پرن«كه 
كه داركوب شاخ

چيزي است كه
چيزي است كه بچ

هاي مخ ز حالت

الزم» )خوابد مي
نف«عدي است و 

أعِرب«و » )ل كن

مي ك( يزرع«و » 

    
 

غم و شادي د« 
درد امروز نباي« 

 .رست است

ُمَوصَّ«كلمه » 2
نادرست است و 

 .رست است

  :ها هر گزين
و م» إنّ «اسم « 
تفع« باب من« 
منصوب بالفت« 
 .ت استسر

  : ها ر گزينه
نادرست» متعدّ « 
نادرست» مبنی« 
فعل و مع فا« 

 .رست است

  : ها ر گزينه
(اسم الفاعل « 
(  
حروفه األصل« 
مع سالم للمج« 

 .رست است

آمده است ك» 2
چرا ك ،ست است

  : ها ر گزينه
سفره همان چ« 
توپ همان چ« 
مايع حالتي از« 

 .رست است

( َينامُ «فعل » 4
متع» تدفن«فعل 
  :ها ينهر گز

كامل( أکِملـی« 
  »ما«و  
»)دارد( كيمل« 

www.sanjeshse

:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .17
2«در گزينه 

»الَکهُرباء«
در 1گزينه  .17

تشريح ساير
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

در 4گزينه  .17
تشريح ساير

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 
  .)است

در 2گزينه  .17
تشريح ساير

:»1«گزينه 
.مجرّد است

:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .17
2«در گزينه 

چيزي نادرس
  .سازد مي

تشريح ساير
:»1«گزينه 
:»3«گزينه 

:»4«ينه گز
در 4گزينه  .18

4«در گزينه 
اين گزينه ف

سايرتشريح 
:»1«گزينه 

»الفراغات«
:»2«گزينه 
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مفـرد آن  » 

  » .ت

ي رسـيدن   

هـا مـن را   

ران آشـكار      
» فـ«حرف 

رساند و تو 

ل و شادي 

اسـلوب  «ل   
ذا اسـلوب     

ش خـويش      

ationgroup

»َمضـامين«كـه    

هايش است  زخم

كس من را بـراي

ه كـه در سـختي   

ش بـراي ديگـر
ح» هو«ت بر سر 

ر ا به مدرسه مي

آموزي كه با ميل

  . وجود ندارد

هـا دنبـال ينـه ز 
امـده اسـت، لـذ

 عفـو و بخشـش

13(  

دقّـت كنيـد ك(

رايب) پمادي( 

هر ك«: ترجمه. 

كسـي ك«: جمـه 

سي كـه دروغـش
بايست ط بود، مي

سي هر روز تو را

آ دانش«: ترجمه

  . مبتدا است 
  . وجود ندارد

 در اين عبارت و

ميـان گزايد در 
نيا» منـه سـتثنی

   .)ست

مان را بـا بـاران

19/02/99 ومدت 

  »أسئلة« از 

. (سم مكان است

  .است» )نِزل
ه منزلة مرهمي

.واب شرط است

ترج. رط نيسـت  

كس«: ترجمه. ست
در اينجا شرط» 

چه كس«: رجمه

ت. صوف آن است

»الّصبر«يه و 
 در اين عبارت
چه صفت جمله

رفته باشد، لذا با
مس«ست و در آن 

اس» يحترم«عل 

  .است» 
  .ست

يرفت و گناهانم

27 
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ن عبارت است

است، اس» )خانه
  .) است ل

  . فعول است
ُمن(رو فرستنده 

زبان گربه به«: ه

جو» أشـکره« و 

شـرو ادات ست 
  ». است

 ادات شرط نيست
»من«گر يد كه ا

تر.  شرط نيست

موص» تلميـذ«ت و 

مضاف الي» مؤمن
موصوف و صفت
كيب وصفي و چ

ستثناء به كار نر
 معني ناقص اس

فاعل فع» إالّ «ن 

اسلوب استثناء«
اس» وب استثناء

  . است» ناء

ا پذيبه ما رما تو

وازدهم؛ علوم انس

ست و مفعول آ

چاپخ( َمطَبَعـة« 
نيز اسم فاعل» ة

و اسم مف» شهور
كننده، فر نازل« 

ترجمه.  نيستند

فعل شرط» نی
  » .كنم 

اس» كسي كه«ي 
آموزد، مادرم مي

است و» سي كه
يدقّت كن(» .ورد

است و»  كسي

است) هه وصفيل

الم«. في نيست
ت و موفعول اسم

چه ترك. ل است

در اسلوب اس» ال 
از نظر »إالّ « از 

ن در نظر گرفتن

«لذا اين عبارت 
اسلو«، لذا  است

اسلوب استثن«ذا 

پروردگارمان از م

سنجش د

متعدي ا» )ردند

كه جمع مكسر 
ُمتنّوعة«ست، و 

مش«جمع مكسر 
فاعل و به معني

اسم مكان» رَهم

يسـاعد« شرط، 
ك از او تشكر مي

 عبارت به معني
 درس زندگي م

كس«ا به معني 
خو  شكست مي

چه«ا به معني 

جمل(فت جمله 
  » .شود ق مي

تركيب وصف» بر
م» المحيط«ل و 

مفعول» الّرحمة«

إّال«د كه در آن 
قبل هجمل »1«

بدون» العلماء« 

، لثني منه است
مستثني منه» 

، لذي منه است

پ«معني عبارت 

    
 

حل كر( حّلوا« 
 .رست است

ك»طـابعمالْ » «3
و اسم مفعول ا 

  :ها ر گزينه
ج» المشاهير« 
اسم ف» منزل« 
َمر«و » َمنِزَلة« 

 .رست است

ادات» من» «4
قيق ياري كند،

  :ها ر گزينه
در اين» من« 
كند، و به من ي
در اينجا» من« 

 زندگيش واقعاً

در اينجا» من« 
  ».گرداند رمي

 .رست است

صف» يدرس» «2
واند، حتماً موفّق

  : ها ر گزينه
المؤمن الّصب« 
فاعل» الّظالم« 
«فاعل و » اهللا« 

 .رست است

خواهد اي را مي ه
« هدر گزين. ديم
دقّت كنيد كه (
  :هاي ديگر نه
ثمست» اسالنّ « 
»هذه القصيدة« 
مستثني» شيئاً « 

 .رست است

با توجه به م» 3

www.sanjeshse

  »ّرزّ ال«
:»3«زينه گ

در 3گزينه  .18
3«در گزينه 

»مضمون«
تشريح ساير

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 4گزينه  .18
4«در گزينه 

به منابع تحق
تشريح ساير

:»1«گزينه 
راهنمايي مي

:»2«گزينه 
شود، در مي
  .)آمد مي

:»3«گزينه 
را به خانه بر

در 2گزينه  .18
2«در گزينه 
خو درس مي

تشريح ساير
:»1«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

در 1گزينه  .18
سؤال گزينه

بگرد» حصر
.حصر است
تشريح گزين

:»2« هگزين
:»3« هگزين
:»4« هگزين

در 3گزينه  .18
3«در گزينه 

erv.ir
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توان  مي» ل

 بـر خلـيج     
مي  ژانـدار  

 تجهيـزات  
 ادامـه  ـگ 

ن سياسـي   

 مـردم  و ن 

  . ود

 اجـار ق صر
 حضـرت  ي 

مطابقت بـا  
 و زمـان  س 

ationgroup

غسـل«ل ماضي 

  » .كند

سـي و تسـلط
 و ايفاي نقـش

و امكانـات  ـت 
جنـ پايـاني  هاي

تمامي اركـان ،ي

سـران بـه  پيام 

ومت پهلوي بوك

عص اواخر تا و شد
زنـدگي شـرح  ه 

م: صورت است 
براسـاس هـا  رش
  .انساني وم

13(  

ه با توجه به فعل

.«  
ك  ما را درك مي

هم اروند، دسترس
ري جهان عرب

كميـ و  كيفيـت  
روزه تا كه بود س

 خبرگان رهبري

فرستادن و تلف
  .كردند مي 

كجار و برآمدن ح

ش آغاز قمري ري
بـه سپس و دند

ششه خود به 
گزا سنجش، ي

سايرعلو وردهاي

19/02/99 ومدت 

دقّت كنيد كه (

  » . هستند
تانم كمك كنم
ست، رازهاي دل

ميت بر آبراه مه
رسيدن به رهبر 

بـردن بـاال  راي
مقدس دفاع ول
  .بود ي

تشكيل مجلس

مخت هاي ناسبت
ترسيم را ديني

زوال سلسله قاج

هجر سوم قرن ز
كرد مي آغاز عالم

ريخي كهات منابع
شناسي باستان ت

دستاو كمك به 

28 


جامع نوبت(ساني 

.مبتدا است» بّ 

غ امروزه و آينده
ستم كه به دوست
 از رازها شده اس

حاكم -1: تند از
-3. الب اسالمي

بر ايشان هاي ت
طو در ايشان ري
ايراني جوانان وان

و ت) 1361آذر ( 

من به اعالميه ور
د حاكميت باني

ز آن پيامد كه ت

از كه است يران
ع آفرينش از را 

م و ها گزارش ي
تحقيقات نتايج ا

 و اعتبارسنجي

  تاريخ

وازدهم؛ علوم انس

رّب«جود ندارد و 
  .)است» ّعل

ي گذشته چراغ
ام زيرا نتوانس شته

ه دلش سرشار

جنگ عبار از او
و نابودي انقال ف

حمايت و  دفاعي
رهبر تدابير مله
رو و روح در ول

خبرگان رهبري
  

صدو با اشرف ف
مب فقيه، واليت 

پيوست وقوع به 

اي در نگاري ريخ
جهان تاريخ ش

بررسي و نقد و ار
با مطابقت، واهد
يتجرب معلو ي

سنجش د

ه اسلوب ندا وج
تفع« ماضي باب 

هاي ؛ تجربهما زان
؛ غمگين گش من
؛ تنها كسي كهن

ا اهداف و جنگ
فتضعي -2. گانه

تقويت بنيه بر م
جم از نيز جنگ 

تحو ايجاد يشان

 دوره مجلس خ
.ندت شكل گرف

نجف در تبعيد ن
مباحث تدريس 

تهران در دتايي

تار هاي شاخه از 
نگارش آثار، از سته
  .پرداختند ي

اعتبا  با سنجش
شو و منابع ساير

دستاوردهاي بر ه

    
 

توان فهميد كه ي
هم» تقّبل«فعل 

  : ها ر گزينه
آموز اي دانش« 
اي پروردگار« 
اي دوست من« 

 .رست است

  149صفحه 
ج شروع براي دام

ايي جزاير سه گ

 .رست است

  155صفحه 
امام حضرت وان
هاي بودجه مين
ا اقدام ترين مهم

 .رست است

  139صفحه 
اولين انتخابات 

ق قانون اساسي
 .رست است

  129صفحه 
دوران طول در ي

با نيز و سالمي
 .رست است

  90فحه 
كود 1299فند 

 .رست است

  5فحه 
يكي عمومي ي
دس اين مؤلفان 

مي پيامبران يگر
 .رست است

  14فحه 
در ارتباط است

س با تطبيق و سه
تكيه با سنجي ر

www.sanjeshse

مي» .شست
فهميد كه ف
تشريح ساير

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

 
  

   
در 4گزينه  .18

ص 12درس   
صد انگيزة   

فارس و جد
  در منطقه

در 1گزينه  .18
ص 12درس   
فراو اهتمام  

تأم و نظامي
م اما داشت،

در 2گزينه  .18
ص 11درس   
برگزاري با  

كشور مطابق
در 4گزينه  .18

ص 10درس   
خميني امام  

اس كشورهاي
در 2گزينه  .19

صف 7 درس  
در سوم اسف  

در 4گزينه  .19
صف 1درس   
نگاري اريخت  

.يافت تداوم
دي و )ع(آدم

در 2گزينه  .19
صف 2درس   
د دوگزينه   

عقل، مقايس
اعتبارن، مكا

erv.ir
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ن به منزلـه  
  

 ديگر و لي
 فلسـفه،  در

 ـاوراءالنهر 

را  )غـان مبل
 خصوص ه

 شـده  ـاب 
 از بردن م

پـس   ست؛
ت ج بجـاي   

 هـاي  زمـان 
بـراي   ـايي 

 تجمـالت  
 و درباريان 

 عنـوان  بـه 
 بزارسـازي، 

 ستد و داد 
 م،رسـو  و 

  
 -5ن كـار،    

ationgroup

توان نفوذ را نمي
.نداشت را الزم 

اسماعيل مذهب 
د زيـادي  هاي ه

مـ و هندوسـتان 

م( داعيان ازمي 
به خالفت، مركز 
حسـ و زيركانـه  

اسم بدون سپس

اس آزاده و شريف
در عبـارت. سـت      

ز از كـه  بودنـد  
آريـا واژة كاربرد

و تشـريفات  و ه 
و شاهان واست

ب را روسـتاها  ن 
ابز مانند خوراك 
نياز، بر مازاد د

آداب بـا  را ـف 
:توان بيان كرد 

خصصـي شـدن

13(  

قدرت و نف اين ما
ثبات و نبود مي

تعاليم به مسلط
رساله و ها كتاب 

ه تـا  آن از ـارج 

شبكه منظم سي
از دور مناطق ا
بسـيار  عباسي 

س و كردند مي ان

ش معني به نيز ي
ـرب صـحيح اس

اروپايي و هند 
ك بنابراين،. يدند

شـاهانه شـكوه  
خو به مجلل، ي

نخسـتين و ـتند 
توليد از رغي ي
توليددر نتيجه . 
مختلـ منـاطق  م 
اينگونه هم مي 
تخ -4، نيـاز  بـر  

19/02/99 ومدت 

ام داشتند؛ ديگر
منسجمي و منظم

م داعيان و لمان
كه بودند اي سته
خـ و فاطميان و

عباسي خاندان ي،
را خود هاي ليت

داعيان تبليغات
بيا را پيامبر يت

اييآري واژة. ست
مت مركـز و غـر

اقوام از گروهي 
نامي آريايي را ود

كـه  معني اين 
هاي ساختمان و ص

برداشـ دسـت  ي 
ديگري ـالـيت فع

. تخصص يافتند
مـردم آشـنايي  

34ودار صفحه 
مـازاد  توليـد  -

29 


جامع نوبت(ساني 

د قبايل ميان در
م نظامي و يدار

عال تربيت زرگ،
برجس عالمان و 
قلمرو درون در ا

هجري دوم قرن 
فعال كانون عيان،
ت .بودند داده رار

بي اهل به مويان
.  

اس آرياييان زمين
عبـارت ب سـم 

آرياييان.  است
خو و شدند ستقر

  . نيست

به بود، آن ودن
شاخص هنري ر

گـردي دوره از ل، 
اي به عده ، نياز

والت مهارت و
زمينة ستد، و د

وه و براساس نم
3، روستاها دن
  ن

وازدهم؛ علوم انس

د توجهي قابل ي
اد سياسي، يالت

بز آموزشي و مي
دانشمندان كز،
را اسماعيلي وت

اوايل در يامو 
داع اين. كرد مي
قر بود، عرب جر

ام ستم و ظلم و 
خواندند  فرا مي

سرز معني به و 
.است آزاده و ف

لط گزينه هم غ
مس هند قارة به

 هنديان درست

بو اريدرب منشي،
آثار عمدة بخش

  . آمد وجود 

محصـول اشـت 
بر اضافه توليد 

توليد اين محصو
داد رونق. شد غاز
به طور خالصه. د
آمد وجود به و ي

س تمدن و تأسي

سنجش د

سياسي نفوذ وت 
تشكي به متكي 

علم مراكز يجاد
مراك اين وختگان

دعو و كردند ف

حكومت با ارزه
ت سري فعاليت م

مهاج هاي قبيله ي
اميه بني تحكوم
آل محمد ومت

است شده رفته
شريف مردمان ن

 بگيرد پس اين
شب و ايران فالت

ه جز ايرانيان و

هخام دورة ماري
ب واقع، در. اشت

به آنان شريفاتي

بردا و داشـت  ت،
دليل به. دكردن

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

جانشينييك -2
گيري شهرها كل

    
 

 .ست استر

  22فحه 
قدرت ،ند قريش

زيرا شمرد؛ يدار
 .است رست

  76فحه 
ا از فاطميان سي

آمو دانش اغلب 
تأليف علوم ديگر 

  .دند
 .رست است

  63فحه 
مبا و مخالفت ي
كه به صورت رد
درگيري گرفتار 

حك معايب خست،
حكو به را مردم 

 .رست است

  80فحه 
گر آريايي واژة ز

سرزمينه معني 
ها قرار يد مادي

ف در تدريج به و 
هند و اروپايي به

 .رست است

  143صفحه 
معما و هنر خص

گذ مي نمايش ه
تش و تيتجمال ي

 .رست است

  34فحه 
كاشت منظور به
ك ايجاد دائم، ي

روي بافي پارچه 
نزديك و دور هاي

يكد هاي انديشه
، دامداري و زي

شك -6 تجارت، 

www.sanjeshse

رد 2گزينه  .19
صف 3درس   
قبايلي مانند  

پاي حكومتي
در 3گزينه  .19

صف 7درس   
اساس هدف  

.بود معارف
و هفق كالم،

داد گسترش
در 4گزينه  .19

صف 6درس   
گيري اوج با  

به وجود آور
كه خراسان

نخ آنان. بود
خاصي، فرد

در 4گزينه  .19
صف 9درس   
ا ايران واژة  

واژه ايران به
ها بايد ايالمي

كهن سيارب
ديگر اقوام ه

رد 2گزينه  .19
ص 16درس   
شاخ ويژگي  

به را درباري
زندگي براي

در 1گزينه  .19
صف 4درس   
ب كشاورزان  

ها سكونتگاه
و سفالگري

روستاه ميان
ا و ها مهارت

كشاورز -1  
گيري شكل

  
  

erv.ir
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 محصوالتي
 در سـاجي 

 هاراپا، و و

گ نوشـته   
 در شناسـي 

. آورد سـت 
  .شدند ل

 تـا  اند كرده
 خراسـان  ن 

 رود؛ مـي  ن 
 ايـران  در 

 يـك  ثـال 
 رونـد  يـن 

 صـورت  ه 
 نـامعلوم  و

 در كاكـان 
 از اي پـاره  
 از برخـي  
ationgroup

م كشت به سند
نس و سفالگري ت

موهنجودارو يات

و سـنگ شـد  ـي 
ش هـاي باسـتان  

دس بـه  ايـران  ـر 
مشغول كاوش و 

كر ابداع را قنات 
سـتانادر  نابـاد 

بـين از يا دهد ي
مهمـي  رتباطي

  .شد شهر ن

مث طـور  بـه  ؛رند
اي. بـالعكس  و رد 
  .شود ي

بـه را خـود  ـئلة 
و كلـي  جمـالت 

ك دشـت ( اند شده
.)نهاونـد  دشـت 
).فارس در رژن

13(  

س رود اطراف خيز
صنعت  رواج از ي

كشفي در نهرين

ميخـ خـط  ـدن 
ه ان بـه فعاليـت  

سرتاسـ در را ني
حفاري به شوش

آب، به ستيابي
گن قصـبه  ـه در 

مي دست از را ود
ار ميتاه از يان
اين رفتن بين از

پذير مي تأثير هم
گـذار مـي  اثـر  ن

مي ها مكان شكل

مسـ بايد ابتدا ت،
ج يـا  خبـري  ت 

ش ايجاد ها، يس
د( انـد  آمـده  ود 

ار دشت و مانشاه

19/02/99 ومدت 

حاصلخ و برفتي
هايي نشانه چنين

الن بين و راناي ي

خوانـ بـه   موفق
عالقه اروپاييا ،ي

باستاني هاي اوش
ش باستاني حوطة

دس براي ،ايران ن
كـ ايـران  قنات 

خو اعتبار ونتگاه
ساساني زمان در 
ا سبب بيماري 

هم از خود نوبة ه
آن اشـتغال  ـوع 
ش تغيير سبب و

است آمده پديد 
عبـارات از و شـته 

ناود ميان در يا 
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي

30 


جامع نوبت(ساني 

آ هاي جلگه در 
همچ. پرداختند ي
تمدني مراكز به ق
  .د

نري راولينسون
شدن خط ميخي

كا انحصاري تياز
مح در و آمدند 

سرزمين بودن ك
ترين قديمينند 

سكو يك كه دن
دارد قرار زرون

و جنگ. بود ني

به و گذاشته ثير
نـ بـر  آن سـاني 
و دارد ادامه كان

ذهنش در كه ي
نوش سـؤالي  شكل

و ها طاقديس ل
نواحي در سايش

م مثل( هستند 

 جغرافيا

وازدهم؛ علوم انس

منطقه اين نان
مي گاوميش ژه
متعلق اشياي ي
اند داشته ستد و 

ننام سر ه به سي
با خوانده ش. كرد
امت سپس و ري
ما كشور به سه

خشك و آبي كم
مان .باشند اشته

نآور مي وجود به
كا غربي شمال 

مسكون و آباد ي،

تأث يكديگر بر كه
انس نيروي و مايه

مك در پيوسته ي

اي مسئله از هي
ش به را مسئله ت

فاصل حد در و ا
فر از حاصل واد
ها زمين شدن ر

سنجش د

ساكن و دبو متكي
ويژ به دام رورش
برخي وجود. ست

داد يكديگر با ز

انگليس افسر يك
يستون ترجمه ك

حفار اجازة رانسه
فرانس از شناساني

ك به توجه با شته
د اختيار در را ز

ب موقعيتي ساني،
در كه بيشاپور، 

هجري هفتم رن

ك هستند ختلفي
سر آب، خاك، 
جرياني صورت ه

آگاه و شناخت ه
صورت است هتر

ها خوردگي چين
مو انباشت اثر بر
مواره و آهكي د

    
 

 .رست است

  43فحه 
مت كشاورزي به 
پر و پنبه و جو 
اس آمده دست ه
مراكز اين كه هد

 .رست است

  64فحه 
ي قاجار حمدشاه

ا در بيخامنشي ر
فر دولت و شد 

ش باستان كه، ود

 .رست است

  48فحه 
گذش هاي قرن در
نياز مورد آب ل،
  .ت

 .رست است

  78فحه 
انس يا طبيعي ل
باستاني شهر ل
قر تا شهر اين. د

 .رست است

  4فحه 
مخ هاي پديده ن
كه بگيريد نظر 
به تأثيرپذيري و 

 .رست است

  10فحه 
به دستيابي راي
به. كند بيان شن
  .شود

 .رست است

  30فحه 
چ هنگام در ها ت

ب ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
صف 5درس   
سند تمدن  

گندم، چون
به منطقه آن

ده مي نشان
در 4گزينه  .2

صف 7درس   
مح زمان در  

داريوش هخ
بيشتر ايران
بو آن از پس

  
   

  
 

در 3گزينه  .2
صف 6درس   
د ما نياكان  

سال تمام در
است رضوي

در 3گزينه  .20
صف9درس   
عوامل گاهي  
مثال طور به

بود برخوردار
در 1گزينه  .20

صف 1درس   
مكان هر در  

در را روستا
تأثيرگذاري

در 2گزينه  .20
صف 2درس   
بر پژوهشگر  

روش و واضح
ش جلوگيري

در 2گزينه  .20
صف 4درس   
دشت برخي  

بعض ).فارس
حاص ها دشت

erv.ir
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 ايجاد دي

 بـه فيـايي    

 مانند اند، ه
 در. انـد  تـه 

 نجـات  و د 

 هاي بارش 
 نفـوذ  كـان 

 .شـود  مـي  
 باعـث  هـا  ه 

ationgroup

باد فرسايش اثر 

ـر ناحيـه جغراف
  .رد

  .دهند ن مي

گرفته شكل ليه
يافت گسـترش  ف

امـداد ايهـ  مان 

زيرا دارند؛ اري
امك بـرف  ريجي 
حركتشان جام

دامنـه روي بـر  

13(  

بر جديد هاي ي

هـ ).يابي وحدت
دار تفاوت آنها ا

 دمـاي آن    
ز اين نـوع  

نشان L با نماد

 ي 
 اع 

اول هاي تمدن در
اطراف نواحي به 
  .است 

سـازم به .شد رج

ناپايدا در شتري
تـدر ذوب: برف 

سرانج و آنها مت
سـاز  و سـاخت 

19/02/99 ومدت 

ناهمواري آنها وي

و( است آن در ي
با و شود مي مايز

ه با بـاال رفـتن،
ي بهاري بيشتر ا

قه سيكلوني را ب

پراكنـدگي در ـز 
ارتفـا در جانوران

د كه بشر داعات
خود مبدأ حيه

داشته فرهنگي

خار الي و گل ن
  .كرد ي

بيش بسيار تأثير ،
ذوب. شوند ش

مقاو رفتن بين 
س: ها دامنه روي 

31 
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رو در اما اند، نده

انساني و طبيعي
متم خود يرامون

شود؛ همراه ر مي
هاي بارش. گيرد

منطق شار است و

نيـ ارتفاعـات  و ا 
ج و گياهان زيرا

ابد از بسياري. ت
نا از كم كم گي،

ف پخشر پديده 

جريان و لغزش 
امدادرساني دارند،

است، بيشتر نها
لغزش موجب تا د
از و ها دامنه طح
انساني هاي تي

وازدهم؛ علوم انس

مان برجاي قديم

ط عناصر نسبي ي
پي هاي بخش ير

   
تر جاور خود گرم

گ گي صورت مي

كم فشآن كانون 

هـا نـاهمواري  ع 
ز گذارند؛ مي ثير

است داشته جود
جنگ هاي سالح د

 نقش مهمي در

مسير از سرعت
د نياز كمك به 

آ مدت اما كمتر
كنند مي پيدا فوذ
سط رسوبي مواد

اليفعها،   رودخانه

سنجش د

ق بسيار شناسي ن
  .)ت

همگوني و حدت
ساي از كه است ه

27و  26صفحه 
 هوا از هواي مج

شود و بارندگ  مي

كا ،شود  كم مي

نـوع خـاك،  و ي
تأث نواحي انوري
  . تند

وج كهن بسيار ي
توليد و فلزات ب

ستد ميان نواحي

س به بايد: لغزش 
محل ترك براي

 
ك آنها شدت كه 

نف كمتر و شوند
م اشباع موجب و

فشاني، زيربري

    
 

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

 .رست است

  4فحه 
وح ناحيه، هر ي

رسيده همگوني
 .رست است

غرافي يازدهم ص
توده ،ندگي بار

د و ابر تشكيل

 .ست استر

  35فحه 
 به سمت داخل

 .رست است

   57فحه 
هوايي و آب وامل
جا زندگي و هي

هست زيستن به 

 .رست است

  79فحه 
هاي زمان از نگي

ذوب خط،رزي، 
داد و ست و ها گ

 .رست است

  108فحه 
زمين وقوع ين

بر كه كساني به 
 .رست است

 95و  94فحه 
هايي بارش: ين

ش مي يجار رعت
و كند مي فراهم
هاي آتشف  فوران

www.sanjeshse

د از ها دشت
( است شده

در 3گزينه  .20
صف 1درس   
صليا ويژگي  

ه از اي درجه
در 4گزينه  .20

جغ 3درس   
نوع در اين  

آيد پايين مي
  . هستند

  
  
  

در 2گزينه  .20
صف 3درس   
چون فشار  

در 3گزينه  .20
صف 5درس   
عو بر عالوه  

گياه پوشش
قادر معيني

 
  
  

در 2گزينه  .2
صف 6درس   
فرهن پخش  

شيوه كشاو
جنگ گذشته،

در 4گزينه  .2
فص 6درس   
حي اقدامات  

و داد اطالع
در 2گزينه  .21

صف 6درس   
سنگي بارش  

سر به شديد
ف را بيشتري

زمين لرزه،

erv.ir
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 بـارش  ك 
 همين اما 

 تخليـه  ج 
 زيـرا  دارند؛

 صـنايع  ـز 

 .يافـت  ش
 مظـاهر  و 

بعـد  ـاعي   
آن مفقـود      

مختلـف   ي

عـالم گـام   

.  
ationgroup

يـك از پـس  هـا  ل 
كند ايجاد سيل
تـدريج به را رش

د ناپايداري در ي

تمركـ پـولي،  و 
  .ي

افزايش روستاها ر
هـا  رزشا ردهـا، 

ر جهـان اجتمـ
ي بعـد ذهنـي آ

ياجتمـاع  يهـا  ن 

ع نيـ بـر ا  نسان

  .ندك يم ري

گردد يم باز يع

13(  

سـيل بيشتر. رد
س است ممكن ت،
بار از حاصل آب 
بيشتري بسيار ر

   .شوند

مـالي  مؤسسات
هوايي و زميني 

د »شهرگرايي« 
عملكر و رفتـار   

 

شاره دارد كه د
وجـود دارد ولـي

جهـان شيدايـ 

ا و تسلط يوين

ييتغ عمل مردم

جهان اجتماع ي

19/02/99 ومدت 

دار سيل وقوع ر
ساعت دو طي ر

جريان رودخانه
تأثير است، شتر

ش لغزش موجب

م تمركز شهري،
قلن و حمل يل

و شهرها نفوذ 
زنـدگي، هـاي  ه

 .شود سوب مي

، به اين نكته اشع
ها و عيني پديده

يسـبب پ  آنها، ر

د ياز زندگ ير

عز آنها براساس 
  .كند يل م

ياعضا يها تيعاّل

32 
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  .شود

در مهمي نقش 
متر ميلي 2 ن
ر زيرا شود؛ نمي 

بيش آنها مدت اما
م تا كنند مي يدا

ش جمعيت بوهي
وساي انواع با جوار

،)درنيزاسيونم(
شيوه آن طي كه

محس ش اجتماعي
  .است جار

 

موضوع نيو به ا
موضوعات بعد ع

ارياراده و اخت

ر جهت برخوردا

مرز و اند گشوده 
تعامل يبدن آدم

ها و فع يه نوآور

  وم اجتماعي

وازدهم؛ علوم انس

ش مي شان يداري

آن زمان مدت و
ميزان به بارشي 
سيل به منجر 

ا كمتر آنها شدت
پي نفوذ كمتر و د

انب و تمركز: از د
ج هم شهرهاي 

( نوسازي عصر ه
ك است جتماعي

  .يابد مي اج

كنش شب مهي
دايش يك هنج

  .نام دارد 
 .هستند باري

او ي و عدم آگاه
و در بعضي از م 

  .وجود دارند
تنوع  نيمچن

دارد و در يجهان

يكديگر يه رو
و ب عتيد، با طب

است و به روني

علو

سنجش د

ناپاي و آنها روي 

9   
و بارش حجم ي،

مثال، براي. وند
ببارد، ساعت 24

ش كه هايي رش
شوند مي جاري 

اند ارتعب الپليس
مادر بين شد و

به كشورها ورود
اج ــ اقتصادي ي

روا وستانشينان

يدر ن يو رانندگ 
پيد گرانيضور د
فرهنگ، ترك
هاي اعتب پديده

از استعداد يوز
.دارد ياريبس

و ياجتماع يها 
هم و ها ت انسان

ج نيو ا يويدن 

به يجهان اجتماع
خود تيهواس 

دعلل از  يناش
    

 

فشار ها، دامنه ن
 .رست است

94ا ت 90فحات 
هوايي و آب صر
شو مي جاري يع
4 مدت در اگر 

 زمين لغزش، با
سرعت به شديد

 .رست است

  14فحه 
مگاال هاي ويژگي

و آمد فراواني و 
 .رست است

  17فحه 
و و صنعتي الت

روندي هرگرايي،
ر بين و وستاها

 .رست است

ييراهنما نيوان
لعه كردن در حض

مشت يها ي آگاه
پ، آن يامدهايپ

 .ترست اس

آمو ر بودن دانش
ب تياهم ها، ده

جهان يدر تمام
و معرفت يگاه

يكردرو تجدد،

 .رست است

ج يو آرمان يقع
براسا ين اجتماع

 .رست است

  :ارم
ن يگاه ،يفرهنگ

www.sanjeshse

وزن افزايش
در 2گزينه  .21

صف 6درس   
عنا بين در  

سري و شديد
بارش مقدار
در .كند مي

ش هاي بارش
در 3گزينه  .21

صف 1درس   
و ترين مهم  

بنيان دانش
در 4گزينه  .21

صف 1درس   
تحو بروز با  

شه از منظور
ر در شهري

 
  
 

در 1گزينه  .21
قو تيرعا -  
آرام مطال -  
مجموعه -  
كنش و پ -  

در 1گزينه  .21
برخوردار -  

ديپد يذهن
  .است

د نهادها -  
تنوع آگ -  
  .شود يم
جهان مت -  

  .دارد يبرم
در 4گزينه  .21

قلمرو واق -  
هر جهان -  

در 2گزينه  .21
عبارت چها  
تعارض فر -  

erv.ir
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 را نداشـته   

  .استب 

و  ين ذهنـ  
. اسـت  يعـ 

 ،يعـ يم طب  

و   جوامـع   

 يو فرهنگـ 

 ش ابـزاري  

 ديـ پد رگر 

  .افتيه 

 كه برند يم
ـ    ،يـع غرب

 هيـ بـا توج  

گفتنـد،   يـ 

ationgroup

خـود يجتماع

مناسب تيجمع

تر از جهـان مهم
عـيعلـوم طب  ريـ 

بـا علـوم ينسان

ـناخت متقابـل

  .وجود آمد 
و ياقتصاد يها

دانـشرا  ندارد،

اسـتعما يورهاـ 

ادامه ميالدي19

به كار م يكسان 
جوامـ ه،يـ نظر ن

  .رد

تنهـا ب ينـ يد ي

خود سخن مـ ي

13(  

اج يها و ارزش د

ج داشتن هدف،

م عتيجهان طب 
يط بـه آنهـا نظ  
ن تفاوت علوم ا

شـ ةزيـ كنـد، انگ 

به ستميقرن ب ي
ازهين نيتأم يبرا

را ند يداف انسان

وكشـ يـو را بـرا     

991 در سال رق

  .بود يستعمار
اصطالح را نيا 
نيـ براسـاس ا . د

را در آن دا يرف

  .د
يرفتارهـا  هـا و  ش

ياسالم يشورها
.  

19/02/99 ومدت 

ديظ و دفاع از عقا

ه نيزمه تحقق ا

و شود يحدود م
علوم مربو و رند
گرفتن دهيناد .ند

ك يمحافظـت مـ   

يمستعمره، ط ي
بر كرد، ي عمل م

ها و اهد ارزش ي

 

 بـه اسـتعمار نـ

بلوك شر يش

مناطق اس سر 
.اشاره دارد يت
اند شده ريفق و ف
  .كنند ي م

تصر گونه هر ةز

خوانند يممدرن 
شيفرهنگ، گرا

كش يها در دولت
دادند ليتشك ر

33 
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توان حفظ ،يع

.  
الز. ش آن است

مح عتيهان طب
دار يو ماد يعي

ستنيقائل ن يوت
  .كند يب م

گ و خشـونت م

يكشورها ةطلبان
طة جهان غرب

  .نداشت 

يابيارز يي و توانا

  .شود اد مي
 .بود يظام جهان

رحلة اسـتعمار

فروپاشتا زمان  م

بر يياروپا يرها
ثروتمند و صنعت 

فيضع ،يمركز 
حل يغرب ريغ ي

د كه انسان اجاز

پسامداند،  كرده 
ف نيدر ا. ح شد

ورت اصالحات د
سكوال يها ومت

وازدهم؛ علوم انس

كه جهان اجتما

.است هويتي ت
و گسترش يديح

به جه ينين تكو
يطب يتيهو زي ن

تفاي علوم انسان
سلب يو اجتماع 
در برابر جنگ ين

ط استقالل يها
و سلط قدرت ةيا

يرهنگ اسالم

است يويف دن

يا فئوداليسم ن
در نظ يرغربي غ

مكان عبور از مر

ستميراسر قرن ب

، رقابت كشوري
يكشورها يكز

يلكرد كشورها
يكشورها از يش
  .است يع
داند يم يجان ي ب

ديلم مدرن ترد
رت آشكار مطر

نخست از ضرو ي
جوامع خود حكو

سنجش د

ك ديآ يه وجود م

تحوالت، نقالب
تو يهان اجتماع

جهان دگاهيد ني
افراد و فرهنگ 

و ع يعيعلوم طب
يانسان علوم از 

نها از صلح جهان
.  
ه جنبش يريگ ل
در سا نكهيا ليل

ذف مظاهر فر

به اهداف دنيرس

با عنواندر غرب 
ل ادغام جوامع

ام ستعمار زده،

ق و غرب در سر

دو جنگ جهاني 
به نقش مرك ون
به سبب عمل ين

كش بهره قيز طر
و مقطع يا  دوره

خام و ةرا ماد ت

عل يصل روشنگر
به صو سميكوالر
  .دارند

يها كه در قدم 
در ج ،يغرب ياه

    
 

 .رست است

به ييدر جا يت

 .رست است

ا امديپ نيتر مهم
جه سيالم تأس

 .رست است

يبراساس ا :اول
ذهن. است يگ
ع نيب دگاهيد ن
را ييها تيقابل 
تن نه ها تفاوت 

آورد ا فراهم مي
پس از شكل ر نو

دلبه  ياستعمار
حذ جز يا چاره ،

 .رست است

ر ةليكه صرفاً وس

د يترعي ـ رباب
عامل نيتر مهم ر،

 .رست است

اس يكشورها ي

 نزاع بلوك شرق
 .رست است

وقوع عوامل ني
رامويپ مركز و 

رامونيپ يشورها
خود را از يدرون

اغلب يقتصاد
عتي، طب مدرن

 .رست است

را كه در اص يان
، سكوگ مدرن

ن مطرح شدن د
گرا كران غرب

كشوره تي حما

www.sanjeshse

در 3گزينه  .22
بحران هوي  

  .باشد
در 3گزينه  .22

م يكي از -  
هدف اسال -  

در 1گزينه  .22
ا دگاهيد -  

جهان فرهنگ
نيطرفداران ا

و ها تيظرف
رشيپذ -  

ها را فرهنگ
استعمار -  
استبداد ا -  

جهان غرب،
در 2گزينه  .22

كه يدانش -  
  .نامند مي

ار نظام از -  
استعمار -  

در 4گزينه  .22
يوابستگ -  
  .آورد يم
چالش و -  

در 3گزينه  .22
يتر از مهم -  
اصطالح -  

معتقدند، كش
د يها چالش

بحران اق -  
فرهنگ -  

در 2گزينه  .22
دانشمندا -  
فرهنگر د -  
امكان يويدن
منورالفك -  

با تيدر نها
  

erv.ir
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 يداشت ول
از  يديـ تقل

  .ديآ ي م

  .ت

 روش ،يم

هده و فهم 

 دست به 
هـا راه   نش

 ميو تصـم 

ل مطالعـة  
  .كند ي

 دهين را ناد
 تيـ و تثب 

و، همچنان 
  

ationgroup

  .د

تفاوت د يياروپا 
ت زيـ ن ستمين ب

.  

مند به دست ظام

است وم انساني

علم يها ه دانش

مشاه قابل يواه

در ذهن دارند،
نهفته در كن يان

  وكراسي
و رگـذار يد تأث   

را قابل ياسيس ي
يمعنا، مطالعه م

آن افتنيو ادامه 
دييـ تأ آن را ،ي

الگو نيدر ا لبته
.دهد ونديپ يگر

13(  

بود يب اجتماع

يها انقالب گري
بخش قرن يآزاد

.قرار داده است 

ورت نظه و به ص

  .رسد يد م

جتماعي و علو

در همه يعنيت؛ 

و خودخو يتوز 

د كهيي س معنا
ور كرد و به معا

آريستو:  رسطو
 تعـداد افـراد

يها ارزش جمله
و فاقد م يخنث ة

آمدن و ديپد در
يقشـربند  يهـا  

  .شود يم 
ال .گردد يم ديد

يكديختلف را به 

19/02/99 ومدت 

  .شود ي
انقالب كي داد، ي

  . شد
يبا د يستياليس
آ يها جنبش و 

يبر امت اسالم

ه حس و تجربه

خود ين اجتماع

علوم اجز فوائد 

 روش علوم است

نهيزش بودن ك

شگران براساس
عبو ياجتماع ي

ار ياسيس يها م
براسـاس: رند

از ج يانسان يها 
دةيپد كينوان 

ها و جوامع د سان
بـر كاركرد ديـ ك  

فينها، تعرسط آ
تشد يحفظ و حتّ

مخ يها گروه كه

34 


جامع نوبت(ساني 

يدانسته م شروع
يم رييامعه را تغ

ختم رضاخان ي
چپ و سوس كردي

ها انقالب گريد. 

در برا يديجد ي

تنها از را علمي

جهان يت عموم

از يابزار يها ش

وحدت يه معن

و ضد ارز يداكار

كنش ر است كـه 
ها دهيپد ز ظاهر

نظام يبند  دسته
گذارريخود تأث ي

ارزش ،يجربم ت
آن را به عن درت،

نقش انسا ،يماع
عـالوه بـا تأك ه

مختلف و توس ي
و زباني ح يقوم

ك شود؛ ينسته م

وازدهم؛ علوم انس

رمشيظالمانه و غ
جا ياسيختار س

يتبداد استعمار
يرو ليچه به دل
.گرفت يب قرار م

يالگو ،ياسالم

عدانش  ،ي علم

از شناخت يقيعم

و دانش يعيوم طب

به يستيويتيپوز 
 .ست

و فد ين مهربان

باور نيبر ا ينيي
از ديبا ياجتماع 

اكمان براساس
ياسيسرنوشت س

دن علم به علوم
قد از ييمعنازدا

اجتم ي قشربند
به .دانند ينم ريذ

ياجتماع يها وه
ق يها گروه انيم

دا يضرور يصاد

سنجش د

پادشاه، ظ تيكم
ن جهت كه ساخ

به است رانيدر ا ن
گرچ ز،ين هيروس

ن فرهنگ غرب

ا يداريب قيطر

  :ت

و دانش يعموم

دارد، به درك ع 

استفاده از علو ح

كرديهمان رو ي
اس ي روش تجرب

ارزش بود ،يني

يتب كرديل با رو
يفهم زندگ ي

حا تيو با اقل ت
مردم در س تير

با منحصر كر ي
و م ييزدا ا ارزش

دانستن يعيطب
پذ  چندان امكان

از منظر گر تيو
موجود م يها ت
و اقتص ياسي س

    
 

 .رست است

حاك، مت منفي
از آن عدالتخانه

منورالفكران ت
م ر 1917كتبر 

كوالر بودن، درون
  .بودند مدرن 

از ط رانيا يسالم
 .رست است

هاي نادرست ينه

تقابل دانش ع اه

علميدانش  

حيصح ةويدن ش
 .رست است

ينييتب يشناس
است و آن سان

ييتب يه شناس

 .رست است

در تقابل يريفس
برا نيبنابرا .ند

 .ترست اس

لتيبراساس فض 
كه در آن اكثر ي

ينييتب يشناس
رو با نيداند؛ از ا

 .رست است

با ط ي قشربند
در آن را ريي تغ

 .رست است

، هو پسامدرن
، تفاوت تكثرگرا

ساختار مشترك
www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
مقاومدر  -  
جنبش ع -  
تيحاكم -  
انقالب ا -  

سك ليبه دل
يها انقالب

انقالب اس -  
در 1گزينه  .22

بررسي گزي  
  :2گزينه   
دگايد در -  
  :3گزينه   
كه يكس -  
  :4گزينه   
نشان داد -  

در 3گزينه  .22
ه شجامع -  

كسي مطالعه،
جامعهدر  -  
  .ستين

در 4گزينه  .23
تف كرديرو -  

زنن يعمل م
  .افتي

در 1گزينه  .23
يحكومت -  
ييها نظام -  
  رندهيگ
جامعه ش -  

د ينم يعلم
در 2گزينه  .23

طرفداران  
و رنديگ يم
  .كنند يم

در 4گزينه  .23
دورةدر  -  
مدلدر  -  

س كيوجود 
erv.ir
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سـتفاده از    

ن خلـدون  

د فلسـفه،    
ل شـناخته     

صاديق كلي 

 3ر گزينـه  

 4درس . د    

هاي   گزينه

ر دو با هم 

در سـاير  .  

 دارد پـس  
ي درمـاني    

ationgroup

كـرد و بـا اس في

ابن. است  كارانه

  .رود ي

علـومي ماننـد و  
ي بـا ايـن عقـل

 .است ل نظري

مص) 3رد گزينه 

در. طلق هستند
  25و  24حه 

 مصـداقي نمـود

در. و مكر است

محال باشد هري 
 

شـود هـا مـي   ن   
  62ه 

 چون لفظ اگر
شـوي شـيمي ـي   

13(  

  
يتوصـ  هنـد را  ة

محافظه يفاراب 

ميار ك نساني به

نـدك ـايي مـي    
كييزمين در فيز

عقلمربوط به  

  13فحه 

ر. ( داشته باشد

 خودكار آبي مط
صفح 3درس . ند

تـوان تعريـف ي 

براساس فريب و

قض باشند يعني
 68و  67فحه 

 برخـي از انسـان
صفحه 6درس  

ت صورت سؤال
مي درمـاني مـي

19/02/99 دومت 

.رديگ يشكل م
ةفرهنگ جامع 

ي جامعه شناس

ت و ارتباطات ان

د دارنـد، شناسـ
قانون جاذبة ز يا

».دهد ي رخ نم

صف 2درس » نه

صداقمقط يك 
  23و  22حه 

خودكار و 1ينه 
هم مطلق هستن

شاره كرد را نمـي

 كه معجزه هم ب

ي در حكم تناقض
صف 7درس . تند

ست كم شـامل
.شخصيه هستند

عبارت) 1 گزينه 
ته باشي شـيمش

35 


جامع نوبت(ساني 

فاضله ش نةيز مد
،يو تفهم يجرب

 
با سهيدر مقا او

سبت به مناسبات

ادة انسان وجـود
ي ليت در فلسفه

علت بدون و ي

ن«هم به معناي 

د مثل جزئي فقط
صفح 3درس ) 4 

در گزي. دهند ي
 غير آمريكايي ه

 بتوان به آنها اش

گيرند تيجه مي
  45حه 

 به لحاظ معنايي
يه متناقض هست

ها يا دس ه انسان
ين نظر قضيه ش

رد. (تواند باشد 
اگر سرطان دا: 
 95  

سفه و منطق

وازدهم؛ علوم انس

از يانحراف نظر
للهند با روش تج

 .پرداخت زيگ ن
يجامعه شناس

  
يابي و داوري نس

و ارا يل از آگاه
ي مثال قانون عل

يخود به خود ،ي

ي و نيكي باشد ه

تواند كلي مي) 2
رد گزينه(خص 

 وجه را نشان مي
اروپايي 4گزينه 

ميت نيستند تا

كنند؛ نت رض مي
صفح 5درس . ت

تضاد باشند ولي
ذب؛ اين دو قضي

كه يا شامل همه
صاديق آنها، از اي

ماً استدالل نمي
: اين گونه است

صفحه 9درس 

 فلس

سنجش د

ست كه در اثر ا
مالل قيكتاب تحق

فرهنگ نيا ياد
و ج ستين يقاد

.نامد يم عمران
ست كه براي ارزي

ي را كه مستقل
براي. آورد يد مي

يرخداد چيعه ه

 به معناي خوبي

2رد گزينه (دارد 
ماً عيني و مشخ

عام و خاص من
ن هستند و در گ

د و داراي جسم

سحر و جادو فر
تدالل كرده است

ظ ساختاري متض
هر دو با هم كاذ

ق انسان است ك
ظر است نه مصدن

 است ولي لزوم
قياس كامل) 2

. )رفع تالي(ري 

    
 

 .رست است

ا يا جامعه ضالّه
در كت يرونيب ن
انتقا يابيبه ارز ،

، انتقبن خلدون
خود را علم ع ي

عقلي اس، قادي
 .رست است

يهاي واقعيت: ري
طبيعيات را پدي

و جامع عتير طب

 .رست است

تواند هم مي» ر
 .رست است

 چند مصداق ند
ني باشد نه لزوم

 .رست است

تداخل نسبت ع
شهدي تباينو م

 .رست است

كه ذهني هستند
 

 .رست است

مثل س معجزه را 
 تمثيل ناروا است

 .رست است

اي كه به لحاظ يه
 و محال باشد ه

 .رست است

منظور مصاديق 3
ون خود لفظ مد

 .رست است

صل نوعي قضيه
رد گزينه . (ست

س سرطان ندار

www.sanjeshse

در 3گزينه  .23
ض ةنيمد -  
حانيابور -  

،يروش عقل
اب كرديرو -  

يعلم اجتماع
عقل انتق -  

در 1گزينه  .23
عقل نظر -  

رياضيات و ط
  .شوند مي

در«عبارت   
 
 

 
در 4گزينه  .23

خير«كلمه   
در 1گزينه  .23

كلي لزوماً  
تواند ذهن مي

در 2گزينه  .23
هاي مت دايره

غير ايراني و
در 2گزينه  .23

مفاهيمي ك  
 33صفحه 

در 4گزينه  .24
كساني كه  

ديگر در رد
در 1گزينه  .24

اگر دو قضي  
صادق باشد

در 3گزينه  .24
3در گزينه   

ها چو گزينه
در 4گزينه  .24

شرطي متص  
منفصله نيس

شوي پس ينم
  

erv.ir
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. كنـيم   مي

 34  

ه و نظرش 
جـود دارد  

شهودي به 
بـه انسـان        

. ت تجربـي 

مايـد و بـا     

ت درونـي     

در . شـوند  ي     

خيت ايـن     

يگـر ابتـدا     

 برسـيم و     

ationgroup

 احساسي عمل

  27فحه 

صفحه 5س در 

فتار تناقض شده
ك امر يقيني و

 از راه الهامات ش
يـن جهـان را ب

شود نه شناخت ي

دا را انتخـاب نم

نـد و بـه رضـايت

م مسـاوي مـي

وازم اصـل سـنخ

بـه عبـارت دي.  

ه نتـايج اشـتباه

13(  

انديشيم و  نمي

صف 4درس . ريم

.فته شده است

نظري بدهد گرف
پس دست كم يك

ش كرد آنچه را
 توانـايي درك ا

گري حاصل مي

لي به سوي خـد

كن س لـذت مـي  

هـا بـا هـمهيات

از لـو. باشد ض مي
2  

  26حه 

رسـد ست نمـي 

تفاده نكنيم، بـه

19/02/99 دومت 

ين حالت خوب

ترين بهره را ببر

ران در دادگاه گف

ر كسي چنين ن
د داشته باشد پس

شيخ اشراق تالش
د؛ ابـزار حسـي

نگ  از طريق درون

 بايد مسير تكامل

ن فضائل احساس

 معناست كه ماه
  5صفحه 

در تناقض 1ينه 
20صفحه  3س 

صفح 4درس . د

ه پيش روي ماس
  41ه 

قلي درست است

36 


جامع نوبت(ساني 

در اي. مردم است

قالني خود بيشت

خطاب به حاضر

اگر. پذير نيست ن
 اين جمله اعتقاد

ش) 1رد گزينه  (
طون معتقد بود

  55تا  5

ند روح و روان

يعني. ت برساند
 67  

زيرا با اين. هاست

وي باشد بدين
ص1درس . دارد

 است كه با گزي
درس.  شي را دارد

شد هان ختم مي

ت به معلولي كه
صفحه 6درس  

عق ت از استدالل

وازدهم؛ علوم انس

ي اثرگذاري بر م

يد از ظرفيت عق

باشد فقط خ نمي

ها امكان  دانسته
ل اگر فردي به

.شهودي داشتند
افالط) 2د گزينه 

53صفحه  8س 

ن به اموري مانن

يت را به فعليت
صفحه 9درس  

دنبال كسب آنها

د با ماهيت مسا
 تفاوتي وجود ند

خيت اشاره شده
 متناسب با آن

كار هدف در جه

 عقب برود، نوبت
.ير ممكن است

ريم، ممكن است

سنجش د

هاي ردم از شيوه

 بهتر زيستن باي

 سقراط مربوط ن

ك در اصل همه
در عبارت اول. ت
4  

هي به معرفت ش
رد. (تداللي كند

درس) 3رد گزينه 

مچنين پرداختن

يه خود اين ظرف
.سير را طي كند

ست دارد و به د
76  

 

اگر وجود.  است
با ماهيت نهنگ

اصل سنخنقض 
خواص انتظار ي

مندي و انك غايت

نهايت به  تا بي
ود متناقض و غي

د و متفاوتي دار

    
 

 .رست است

 و نگراني در مر
  110صفحه 

 .رست است

  10فحه 
 .رست است

آموزيم براي مي
 .رست است

ها به دفاعيات ه
 .رست است

مطلق يعني شك
ق سازگار نيست

3صفحه  6 رس
 .رست است

ن سينا نيم نگاه
 بود، تبيين است

ر. (جهان برتر را
 .رست است

هني انسان و هم
  48فحه 

 .رست است

 با اختيار و اراده
ل صالح اين مس

 .رست است

ها را دوس  فضيلت
6صفحه  10س 

.درست است
 اشتراكي اشياء
ماهيت درخت ب

 .رست است

ورت سؤال، به ن
سان از هر چيزي

 .رست است

م اتفاق به نفي غ
 .است رست

ها بخواهد  علت
نهايت خو سله بي

 .رست است

هاي محدو ندي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .24
ايجاد ترس  

ص 10درس 
در 3ينه گز .24

صف 1درس 
در 2گزينه  .24

در فلسفه م  
در 3گزينه  .24

ساير گزينه  
در 1گزينه  .24

شكاكيت م  
با شك مطلق

در) تناقض(
در 4گزينه  .24

فارابي و ابن  
دست آورده

دهد نه ج يم
در 2گزينه  .25

معلومات ذه  
صف 7درس 

در 4گزينه  .25
انسان بايد  

ايمان و عمل
در 4گزينه  .25

هر انساني  
درس. رسد مي

د 3گزينه  .25
وجود وجه  

نتيجه بين م
در 1گزينه  .25

در شعر صو  
است كه انس

در 2گزينه  .25
معناي سوم  

در 4گزينه  .25
اگر سلسله  

داشتن سلس
در 1گزينه .25

چون توانمن  

erv.ir
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ت، از ايـن   
 ابيـات بـر   

 71 صفحه

يعي ماننـد  
  76 فحه

  

در ناختي   

ناسب بدن 
يـك سـال   

  .استيي 

ل مربـوط  
ف پـاك  ـال  

فهوم جامد 

ationgroup

  

 در خارج هسـت
ساير. هيت دارد

ص 9  فاضله درس

گر طبيع يع ويران
صف 10 درس. د

  .گيرند

  . شده باشند

رشـد شـن به 

يابد و تن يش مي
در حدود ي. يابد

  .م

حافظه معنايبه 

در مثا. يي است
كل آب، بـر خـال
ل آب، تعريف مف

  .ن بوده است

13(  

62 صفحه 7 س

 با تعيني خاص
تباري بودن ماه

ه رئيس مدينه

دار يا حتي وقايع
كنند ت كمك مي

 شخصي قرار نگ

مواجه شناختي

 دبستان مربوط

 به سرعت افزايش
ي وان افزايش مي

بخشيم  معنا مي

ربوط بهم مراتبي

 ظاهري و معناي
بينند كه شك  مي
با طرح مثال. ت

كما و دانشمندان

19/02/99 ومدت 

درس .وجود دارد

 كه هر وجودي
صالت وجود و اعت

  87 فحه

ه فاضله است نه

د  مرگ يك جان
ل نهايي طبيعت

ير پيش داوري

اي روان شه مون

كودكان قبل از

ندازه بدنعني ا
وزن و قد نوجو 

  . كند  مي

شناسي و به آنها

شبكه سلسله م 

مفهوم به لحاظ
آموزان د، دانش

عريف جامد است

سنت معمول حك

37 
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هايي و ي تعارض

ماهيت و از آنجا
صا ت بر مفهوم

صف 11 درس .د

هاي مدينه يژگي

شدن يك گل يا
 دارند و به كمال

كنند تحت تأثي ي

 
آزم با استفاده از 

ك پر ارزش در ك

آن است؛ يع دن
.شود ن ديده مي

  .ند

 بعدي را آسان

رد توجه را بازش

.گيرند شكل مي

هاي دو م  تفاوت
ريزد ي متعدد مي

بل تمايز براي تع

از ديرباز س )گي

شناسي ن

وازدهم؛ علوم انس

هاي وحياني داده

وجود است نه ما
اين بيت داللت. د

جود داللت دارند

ها جزء وي مندي

 قبيل پژمرده ش
اني تأثير مثبت

اند و سعي مي ق

 .شود گيري مي
د عادي جامعه

ر هداياي كوچك

ناگهاني بوني، 
غلب اجزاي بدن

كنند بيشتري مي

محرك، دريافت

هاي مو  محرك

 با ساير معاني ش

برجسته كردن
هاي  را در ظرف

ب، يك مثال قاب

اثر نهفتگ(كوتاه 

 روان

سنجش د

ردهاي عقلي و د
 

دهد و شكيل مي
آيد  به دست مي

ود و تشكيك وج

نه براساس توانم

رسد از نظر مي
ك نظم كلي جها

ها دقيق پديده ف

گ ث سهولت اندازه
ز هر روشي، افراد

رگ كم ارزش بر

 در دوره نوجوان
ن تغييرات در اغ

ها رشد ب ماهيچه

ه پيشين م، ارائ

كه از طريق آن،

 پياپي و مرتبط

ز تمايز بخشي، ب
م يك ليوان آب

آب. مختلف است

له براي مدتي كو

    
 

دستاورن يم ميا
.درست است

ت خارجي را تش
 مفهوم ماهيت
ت حقيقت وجو

 .رست است

ائف اعضاي مدين

 .ت استرس

اً شر و بدي به ن
ه، همگي در يك

 .رست است

توصيفاسان در 
 .رست است

باعث  عملياتي
شايد بيش از: ها

 .رست است

ادن هداياي بزر
  .ي است

 .رست است

هاي رشد يژگي
اين. كند غيير مي

ش قد و وزن، م
 .رست است

ه آماده سازي
 .رست است

فرايندي است ك
 .رست است

لمات به صورت
 .رست است

منظور از: خشي
جامد، وقتي معلم

هاي م كل ظرف
  .شود ايز مي

 .رست است

رفتن حل مسئله

www.sanjeshse

احساس كني
د 3گزينه  .25

آنچه واقعيت  
تعين خاص

مفهوم وحدت
در 2گزينه  .25

تقسيم وظا  
  72 و

رد 1گزينه  .26
آنچه ظاهراً  

سيل و زلزله
  
  

در 1گزينه  .26
روان شنا -  

در 4گزينه  .26
تعريف -   
ه آزمون -  

در 4گزينه  .26
ترجيج د -  

دوره كودكي
در 2گزينه  .26

يكي از و -  
به سرعت تغ

پس از افزايش
در 3گزينه  .26

پديددر  -  
در 3گزينه  .26

، فادراك -  
در 1گزينه  .26

معاني كل -  
در 2گزينه  .26

تمايز بخ -  
به مفهوم ج
كن، تابع شك
از مايع متما

در 4گزينه  .26
ناديده گر -  

erv.ir
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و به آنچـه  
  .ر است

 را حل ك

 بـا وجـود   
 

  .شود  مي

امـه دهـد    

ابـر تغييـر    

 چند فـرد  

  

ationgroup

ر موضوع است و
حل بهتر، بيشتر

كوچك هاي مسئله

مانند كسي كه 
 .ز خطا هستند

خود فرد ساخته

شيدن سـيگار اد

د؛ يعنـي در برا

در اين مثال هر

  .ست

13(  

ست، كامالً درگير
ال انتخاب راه ح

م افراد ين روش

  .اندازد ي

  يلي

.كند ستفاده مي
يان وي عاري از

ايت به وسيله خ

و باز هم به كش 
  .ت

 شناختي هستند

، د پاياني بازي

  .د

 خارج ساخته اس

19/02/99 ومدت 

ل حل مسئله است
تر باشيم احتما ي

اي در. شود مي م

وز را به فردا مي

ق تحصي و عالي

اس را تأييد كند،
ست كه همشهري

 اجتماع و در نها

)شناخت و باور
شده است ختي

اصل هماهنگي

ساز در دقايق

شود شناختي مي

 از حالت عادي

38 
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ي فردي درحال
له، هر چه جدي

تقسيم كوچك له
  . ي يابند

و كار امرو كند ي

  صميم

امنيت شغلي 

  ظر

 كه ديدگاهش ر
ن بر اين باور اس

انواده، مدرسه،

ش(شود  ن ريه مي
هماهنگي شناخ

دار شده و تابع ا

ي سرنوشت س
  .ست

هاي ش و پردازش

 كه زندگي او را

وازدهم؛ علوم انس

وقتي :ترل است
ن حل يك مسئل

مسئله چندين به
دسترسي بزرگ ه

دست، دست مي

  د نظر
هاي آن تص ويت

   اولويت
:ب يا اولويت

  يت مورد نظر
 اولويت مورد نظ

رد از اطالعاتي
هريانش، همچنان

كاني همچون خا

ب ايجاد سرطان
ناهيعني دچار . 

تري برخوردبيش

راي زدن پنالتي
ده اطلوب و سازن

هاي رفتاري و ش

ل فشارآور است
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