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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)24/05/1399(  

  

 )دوازدهم( نسانياعلوم 
  

  :باشد ابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير ق 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
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@sanjesheduc

اضـافه  ) ط

  

:  مظـاهرت   

هايتان ـ   ق
  

ضـمناً  . ـت 
 با مضمون 

 ← هشتم
ل صـحيح   

ول به طور 

 اسـت كـه    
جاد تشـبيه  
جه همگان 
) شبيه نيل

پيچ و تاب 
عشـق نيـز    

: توجـه . (د 
(  

ولـي هـيچ   
نـي بـرادر     

گزينـة   ـ  )
  ). است

ationgroup

و ط ح ،ب (ـورد  

.درست استو نا

رونـده ـز راهـا 

رمق ←هايتان  غ
.طاق ← تاق 

اسـنگرفتـه   رار 
است كه البته 

قرن: گزينة دو 
شـكل: نـة چهـار  

ي از افعال مجهو

گل و الله ايـن
ي خورشيد، ايج
ت و ماه مورد توج
شي به رنگ و ش

به ) ع(ت عباس 
حـرف ع. ( دارد  

شـود فـت نمـي  ا
.شود  يافت نمي

و) قصـد و فكـر   
ايهـام بـه معن(ر 

)مجازاً ظلم شـاه 
اره از دل شاعر

139(  

مـ) تعـب (رنـج   

بدگو): عنود(در 

نـ كنـان و بـا   وه 

ـ رمغ) يي است
امپراتوري ـ ←

بوط به پاسخ قـر
...مي، پايداري و

.نديمي نيستعل
گزين. مثنـوي  ←

متن تاريخ بيهقي

علت شكوفايي گ
 تناسب به معني
ماه رسيده است

پوشش(پوش  نيلي
 تشنگي حضرت
ش زبـان تشـبيه

يا حسن تعليلت 
خ چنين موردي

مجـازاً ق(سر ) ه
نابرادر) شخيص
مج(شاه )  و غصه

زمين زيبا استعا

24/5/99 شمشت 

)شگرف(ومند 

رسيدگي ـ د): ر

جلـو:  ـ گـرازان   

جناق دو امالي( 
←امپراطوري : ر

هاي مربو ر گزينه
ت غنايي، تعليم

ي جزو ادبيات تع
←ني ـ قطعـه   

  . هستند

در م: هـ. ر است
  .ست

ـ ع.  تشبيه دارد
ايهام: مهر. دارد

به م) شيد رخ يار
ن. شخيص دارند

فرات در غصة(
ـ آتش. يص دارد
در بيت. يه دارد

 در گزينة پاسخ

مجازاً نگاه زمانه(
استعاره و تش(صه 

م اعتراض و غم
ز(ـ زيبا زمين  )

2 


جامع نوبت(ساني 

نير) طفيلي(ته 

تيمار(يدن ـ در 

ر پهن و كوتـاه

   صدر

جناغ: تراق ـ دو 
خواست ـ چها 

گردد كه در  مي
ادبيات» نوع ادبي

د و تاريخ بيهقي
تونماشعار و  ←

ها نامه  از زندگي

خسرو فاقد تكرار
گويي اس  عاميانه

ـ چراغ الله. رد
ره و تشخيص د

خورش(حبت يار 
رات استعاره و تش

(پوشيده است  
ستعاره و تشخيص

تشبي: ع طور شد
ة واقعي است و

(چشم زمانه ) ي
قص: گزينة دو. د
كنايه از اعالم(ر 

).ن گياهي است

ي و نگارش

وازدهم؛ علوم انس

وابست) گرزه(ده 

ورت، الزم گرداني

ي شبيه شمشير
  ظيم

 خذالن ـ قدر،

ات ←اطراق : ك
←خاست ـ  ش

بندي هم تقسيم
ن« كه منظور از 

اسرارالتوحيد: ك
← ـ فقط اشعار  

حقيقت بخشي

سفرنامة ناصر خ
س خسرو و فاقد

ه و تشخيص دار
ماه استعا: ـ دو 
و از آنجا كه مح 
كعبه و فر: سه 
اهسي) ع(اس عب
اس) قلم(خامه : ر

ون فانوس شمع
 براي يك پديدة

اضافة استعاري( 
باشد ل ادعايي مي

زد دست بر سر 
يت ـ رويت چون

 فارسي

سنجش دو

كشند) روزي بي(

 گردانيدن، ضرو

افزاري جنگ: داره
بزرگ، عظ: ترگ

 ـ غصه، قصه ـ

يك:  اصالح آنها
معوجش ←ش 

دبيات تعليمي ه
كنم ه جلب مي

گزينة يك: ص شده
غنايي ←قانه 
ها در ح تگاشه ن

متن س: در الف: 
متن از درس: و 

چمن استعاره: ك
.باغ افتاده است
.ه معني محبت

.يابد ليل نيز مي
 عزاي حضرت ع

چها. يابد نيز مي
ـ گوشم چو) شد

ك دليل ادعايي

چشم زمانه: ك
ت فاقد يك دليل

:ـ گزينة سه) د 
گل روي دل ـت 

    
 

 .رست است
(بهره  بي) ديشه

 .رست است
واجب: الزام: ها

 .رست است
قد: و اصالح آنها

ياري كردن ـ ست
 .رست است

سلح شورش: ط
 .تاس رست

ها و هاي گزينه ط
موجش: علّل ـ سه

 .رست است
ي موالنا جزو اد
ن را به اين نكته

  .ه تفاوت دارد
 .رست است

د غلط مشخص
عاشق: گزينة سه

ا خاطرهها ي رنامه
 .رست است
ها د غلط گزينه

.فاده شده است
 .ت استرس
يك: هاي ابيات ه

ف يار بر زمين ب
د و بهكن ظير مي

است، حسن تعل
چون كعبه در 
حسن تعليل ن) 

افه استعاري باش
ن تعليل ذكر يك

 .رست است
در گزينة يك: ها ه

م ندارد و عبارت
سي كه برادر نبود

دشت(يه دارد شب

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  
اند(بدگماني 

  .است
در 4گزينه  

ه بررسي واژه
در 3گزينه  

موارد غلط و
پشتيباني، ي

در 2گزينه  
هاي غلط واژه

در 1ه گزين 
بررسي غلط

تع ←تألل 
در 3گزينه  

مثنوي: توجه
توجه عزيزان
و درون مايه

در 4گزينه  
بررسي موار
گ .قرن هفتم

سفر: عبارت
در 2گزينه  

بررسي موار
معمول استف

در 4گزينه  
بررسي آرايه
تار سياه زلف

ت نظو مراعا
قرار گرفته ا
.تشبيه دارد
)افتاده است

تواند اضا مي
كه حسناين

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

اي ايهام هواژ
ناتني ـ كس

سه تش: چهار

erv.ir
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@sanjesheduc

ـ   )، اقبـال    
مغـرب  (ي         

ي ـ شاهي      

اين ترتيب 

ت و زكـات      

گشـت بـه   

/ نهـاد  : ده    
حـرف  : يـر  

 و گزينـة د   
نـة پاسـخ   

ستي افراد 

توجـه و  ) ـ 

مفهـوم  . ت 

  .است» م
ationgroup

ب، مشرق ـ ادبار،
 اضـافة اسـتعاري

 ـ خواب ـ گدايي

به ا }تـ ات   ،

  ).دشن گرد
و مهمـاني اسـت

گ مـي ) ب(ـارت   

 نهـادي ـ خنـد
بـه غي( خـواب    

ـت واژگـان در
در گزين.  دانـايي  

نگر رخوت و سس

هــ(فهوم مورد 

اسـت) دن افـراد 
  .اشد

ي و مبارزه با ظلم

139(  

ر، لطف ـ مغرب
دبـار، اقبـال ـ

  .)شود ت نمي

ـ ـ آتش ـ آفتاب

).است شاهيتة 

گردد و ماهت رو
نـذر اسـت و(ت 

توجـه در عبـ) ي

گـروه: ات  خنده
بـه غيـر ـ  .ست

يي جفـطة معنا
ت به جز تلخـي

هايي كه بيا زينه

مف. شوند ته نمي

 شعاري كار كرد
با ظلم و ستم مي

 و دعوت به آزادگي

24/5/99 شمشت 

دار ـ قهر ، آيينه
رب، مشـرق ـ ا

دله در بيت يافت

رخ ـ: (ها وابسته
  .باشد مي) م

وف بودن وابست
 

خورشيد تافته گر
تماماً ربط است 
  .وند است 

جزيي ود(ز ـ ح   

موج: عول ـ دو 
مسند اس): وند: ه

رابط) ت، سالست
اماً تناسب است

يعني گز. است 

 هيچ گاه شناخت

بودن و پرهيز از
نفي ظ/ ساالري 

تأكيد«هاي ديگر 

3 


جامع نوبت(ساني 

آتش فروز(وازن 
قهر، لطف ـ مغر
ص و اسلوب معا

بررسي و. شود ي
هستم( به معني 

به دليل معطو(را 
 :ها عبارتند از ه
  

كه خ: صراع دوم
:گزينة سه) ري

)خواب و خور( 

ب ـ ز) ا مفعول
  )ي با مسند

مفع) قلب را( را 
به(هوشيار : وش

صالبت(ت به جز 
 گزينة چهار تما

» سعي و تالش

ند وكن يممت 
 

عامل به عمل بو(
حكومت مردم س 

ها و مفهوم گزينه 

وازدهم؛ علوم انس

هاي متو د سجع
ن قد بيدار ـ تضا 

 ترصيع، تشخيص

اليه يافت مي ضاف
فعل اسنادي) م

ت، اسكندر، دار
ترتيب در گزينه

)2ـ  3: چهار (

چينش مص(ست 
غايبي و در تصو

در) واو(عطف و 

يي باسه جز(   د  
ه جزيي اسنادي

آن: قيدي ـ ش 
به هو: مي ـ سه 

  )نهاد( ـ اين 

 تماماً تضاد است
بطه معنايي در
  . شمول است

  .ت

ارزشمندي« بر 
.  

كه به مردم خد
 .است  كوچك

( اتفاقات ناگوار 
/ودن حكومت 

)خوارزمشاهيان( 

سنجش دو

دليل وجودبهنه 
د  لطف به آيينه 

پارادوكس،(جه 

تة مضـ دو وابس 
م(در گزينة دو  

ت، روي، ت{: يه
تاليه به ي مضاف

)2ـ  2: سه) (ه

اس) پيوند(ًا ربط 
غ: با چينش(ت 

نخستين ع) واو(

زينة الف ـ هـ ـ
سه(ج ـ و . است

گروه ق: و خونين
وه متممرگ: ب را 

خود بدلِ من: ر

 در گزينة يك
راب) توقيع، تأييد

ن ياضم تماماً ت

خراج شده است

  .ده است

ن سؤال تأكيد
دهند  نشان مي

ادعايي ك فراد بي
هاي ها و نعمت

بر پيشگيري از
دالت محوري بوع

»نابودي حكومت
    

 

 .رست است
مواز: ي موجود

ز ـ به آتش فرو
توج) ها رق اقبال

 .رست است
سخ دو وابسته ـ

:توجه) ه ـ عطر
الي هاي مضاف سته
هاي ها و وابسته ه
وابسته 2: دو) (3

 .رست است
تماماً: گزينة يك

بط استرتماماً : و
(دو : زينة چهار
 .رست است
گز:  از نظر اجزا

سنادي نيامده ا
 .رست است

گرم و: يك: ها ش
ـ گريه تلخ گالب

متمم ـ چهار: ب
 .رست است

ي جفت واژگان
تو(ف است به جز 

ي جفت واژگان
 .رست است

 از واژه نامه استخ
 .رست است

حي شدطرا هضاف
 .رست است

هدف از طرح اين
م مقابل توكل را

 .رست است
تقدير از اف) ج(د 

ه تفاده از فرصت
 .رست است

تأكيد ب: ة پاسخ
بر ع تأكيد: ديگر

 .رست است
مرگ و ن«:  پاسخ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
ها ابتدا آرايه

قهر: تشبيه
ادبارها، مشر

در 3گزينه  .1
در گزينة پاس
ـ آن ـ سايه
بررسي وابس

بستهتعداد وا
3ـ  2: يك(

در 4گزينه  .1
نوع واو در گ
در گزينة دو

گز )...است و
در 1گزينه  .1

نوع جمالت
معني فعل ا

در 4گزينه  .1
بررسي نقش

ليه ـا مضاف
خواب) اضافه

در 3گزينه  .1
رابطة معنايي

اماً ترادفتم
رابطة معنايي

در 4گزينه  .1
مورد سؤال

در 2گزينه  .1
اض) و(مورد 

در 4گزينه  .1
توجه شود ه
است مفهوم

در 1گزينه  .2
مفهوم مورد
تأكيد بر است

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينة
سه گزينة د

در 1گزينه  .2
گزينةمفهوم 
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@sanjesheduc

ط خداست 

ـايي مـورد    

 و مبعـوث  

البتـه  . شـد 
مفـرد  » ت

2 (  

 همچنـين  

ي ترجمـه   

ationgroup

  .ت

د قدرت و تسلط

عني معنـي كنـ

  . است

ام سـتاده شـده  

باش مـي » ته شد
آالت« اين گزينه 

 ةرد گزين( .شود

راي آن نيست،

ت تركيب اضـافي

139(  

است) شدن(ني 

همه چيز در يد: 

يع.  و مكّار است

غلط» آموزند ي

فرس«بنـابراين   د، 

  )4و  3ة زين

  

ساخت«ه معناي 
و نيز در/  3 ةن

ش يد ترجمه مي
  .شده است

عادل مناسبي بر

به صورت» ذيرّيـة

24/5/99 ششمت 

ها به معن  گزينه

:عشق ـ چهار ه 
 

گر كنايه از حيله

  )ت
مي« 4 ةدر گزين

نيز ترجمه كـرد

رد گز( اند گيخته

)4و  1 ةد گزين
2(  
  )1رد گزينه (

به »....تّم بنـاء«
رد گزين( .نيست

 استمراري يا بعي
ضافه ترجمه شد

مع 2 ةگزين( .رد

العالئـم التحذ«ن 

ن

4 


جامع نوبت(ساني 

ت ولي در ساير

سختي راه:  ـ دو 
 .اد اشاره دارند

پرتلبيس ك: ارد

جمه نشده است
همچنين د )1 ة

ت ماضي نقلي ني

برانگ / رانگيختند

رد(كسي كه ) ن
2 ةرد گزين( .ست
(گناهان : »صی

«بنابراين . شود ي
قيقي براي آن ن

ه صورت ماضي
ا» ايلاين وس« 

  
گير ت طوالني مي

  ) است
 است، همچنين

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ علوم انس

است) يدن، آمدن

 سوي عالم باال
ر ديد و نگاه افرا

ر متن حضور د

دقيق ترج 4و  3
ةرد گزين( .گيرند

توان به صورت مي
 .  

ب ديگران را بر
  )4و  1اي 

يا هدايت شدن(
ميرانده اس: ست

المعاص«ـ ) 2و  

صدر ترجمه مي
معادل دق» شدم 

ه سياق جمله به
در» اين«شده و 

.جمه شده است
كشد يا وقت  مي

افه ترجمه شده
مه شده و غلط

 عربي

سنجش دو

فرا رسي( معناي 

بازگشت به: ك
تغيير:  مشترك

رت يك كنايه در

3 ةدر گزين(روه 
گ نان كه ياد مي

  )4 ةن
 ساده عربي را م

.صحيح است 3 

  )3 ة
تحسين يا تعجب 

ها رد گزينه( زي

( هدايِت : ي است
عال و متعدي اس

1رد گزينه ( هد
  )4ينه 

ل مجهول آن مص
تمام« است اما 

با توجه به ليت 
ستي ترجمه نش

مفرد ترج 1 ةزين
ن زيادي طول
ر اين گزينه اضا

مستقبل ترجم» 

    
 

 .رست است
گزينة پاسخ به م

 .رست است
يك: ت به ترتيب

به مفهوم:  و هـ
 .رست است

ة پاسخ به صور
  .لغوي نه 

 .رست است

دو گر هر» عتين
اين :»ن يتعّلمون

رد گزين(د دادن 
فعل ماضي سكه 

و 2هاي   گزينه
 .رست است

ةرد گزين( جوانان
:»جاب اآلخرين

فلج مغز :»ماغي
 .رست است

تركيب اضافي» 
ل ماضي باب افع

خواهآن را نمي 
رد گز( ـ چون 

 .رست است

معادل فعل» در
هم قابل قبول» 

  )ه است
ل ماضي بعد از

به درس» أنحاء« 
 .رست است

در گز ميناءمع 
زمان» وقتًا طـويالً 

كارگران در ةهم
»تستغرق«فعل  
 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
در گ) آمدن(

در 3گزينه  .2
مفهوم عبارا
ـ موارد الف

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينة
نظر است و

  
  

 
در 2گزينه  .2

کال الجماع«
هؤالء اّلذين«
ياد: »تعليم«

دقّت كنيد ك
در» ام شده

در 2گزينه  .2
ج: »شباب«
أثاروا إعج«
الشلل الّدم«

در 3گزينه  .2
»هداية َمن«
فعل» أماتَ «
:»اليريدها«

زيرا» ألنّ « 
در 1گزينه  .2

مصد+  تمّ  «
»انجام شد«

ترجمه شده
از طرفي فعل

4 ةدر گزين
در 3گزينه  .3

جم» موانئ«
تستغرق وق«
در ه» همه«

4 ةدر گزين
 .شده است

erv.ir
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 ةو رد گزين

نيـز   2 ةنـ  

ي ترجمـه   

چـون   3 ة

 چـون بـه    

ي خداوند 
رين منـابع    
  مثبـت يـا   

سـال قـرار   
وليـد گـاز      
 ز تصفيه و
 ي مـايع و   

 و كنـد مـي 

ت با توليـد  

ationgroup

ي ترجمه كرده و

ع، بنـابراين گزين

علّت اينكه ماضـي

ةـرده و رد گزينـ    

نيسـت)  اسـت   

  .بقت ندارند

ها متي از نعمت
نفـت از مهمتـر
ته به آن تـأثير

س هـا بر ميليون 
اره شـده كـه تو
تقات نفت بعد ا

حرارتـي، گازهـاي
مجهـاني كمـك     

نفت) 3.  ماست

139(  

چون ماضي 1 ة

ه شود نه مضارع

به عل 2 ةد گزين

ـفت ترجمـه كـ

  )آن نيست

ينجـا موصـول

عرفه بودن مطاب
 

  .ايد

نعم ]نيز[ ت ما و
 جهاني انرژي، ن
كشورهاي وابست
 به مدتي افزون

اشـا. كنند ن مي
شود مشت ت مي

هاي ح ر سوخت
ـطح اقتصـاد ج

قدرت ثروت و ة

24/5/99 ششمت 

  .ست
ةرد گزين( .شود ي

د ماضي ترجمه

  .شده است

ن الزم است و ر

را صـف مـّراتون  
  

 مناسبي براي آ

در ا( مـاي براي 

  .است طب

 است ولي در مع
 .بيايد» ثالثين

رد و منصوب بيا

ابع قدرت وثروت
هاي سرشماري

ش، بر اقتصاد ك
گرماي باال ار و

ع به تجزيه شدن
روغن خام يافت ة
ساير گازوئيل و 

 به باال بردن سـ
  .شودمي

ةدهند ئيل نشان

5 


جامع نوبت(ساني 

مردم محبوب اس
رجمه ميتال ح

بايد) ما أتـاه( ست

فضيل ترجمه نش

چون 1 ةرد گزين

چـو 2 ةد گزينـ 
)ه ترجمه كرده

معادل 2 ة گزين

معادل مناسبي» 

معلوم و للمخاط 

 تركيب وصفي
ث«ل است و بايد 

بايد مفر 99تا  

منبعي از منا  و
س ]طبق[. كنندي

يين آمدن قيمتش
ه در معرض فشا
ين عوامل شروع
ةگاز در كنار ماد
رين آن بنزين و

نفت. شود ه مي
مي سياه ناميده 

گازوئ ف بنزين و

وازدهم؛ علوم انس

ي پيوسته نزد م
حره بوده و زمان 

ش كه ماضي اس

ه صورت اسم تف

ر( ضعيف كند :

رد( .كند ست مي
و فعل را آيند ت

گ تالش كنيد در

»چه را هر« نيز 

  ده 
.  

ول نيست بلكه

يح نيست چون
ست چون مفعول

11چون معدود 

كنيم هداري مي
عتش زندگي مي
 باال رفتن يا پاي

اي كه ودات زنده
ده تحت تأثير اي
 به دليل اينكه گ
تر وند كه معروف

ها استفاد تن راه
اليمين دليل ط

  : ها نه
مصرف) 2. يست

سنجش دو

حاتم طايي: »بوبا
هموار پيوسته و 

  )ده است
جه به فعل قبلش

به 3 و 1ة ر گزين

: و متعدي است

ها احساس شكس
رجمه كرده است

ت دائماً( .ر باشيد

ده و ترجمه ش
  .ست

  ه ترجمه شده
ترجمه شد جمع

. معنا شده است
فعل مجهو 3 ةين

صحي 4و  1هاي 
صحيح نيس 4و  
غلط است چ 1 ة
 

 در خاكمان نگه
صنعكشور ما با 

 آنها است كه با
 به بقاياي موجو
ن موجودات زند

شود   انجام مي
شو صي توليد مي

 كه براي ساخت
كند به هم ور مي

گزين ةترجم: نيد
فت بر اقتصاد ني

    
 

 .رست است

اتم الّطائي محب
عناي هميشه،م

ست ترجمه نكرد
با توج» يفّرج«ل 

 
در» جود الّناس
 .رست است

فعل باب افعال 
  

باره» شل مـّرات
اول تر ةدر جمل
با پشتكار »وبين

 .رست است

مفرد» افـواه«نه 
طيه معنا كرده اس

 .رست است

نكره »الجرادة« 
ج» نعيم و لّذة« 
ماضي» يهيم« 
گزيدر » تفتِّش«

 .رست است

ه در گزينه» زرق
2هاي  ر گزينه
ةيندر گز» أمتار

 : درك مطلب
گنج ماست كه

زاران كارگر در ك
ترين با ارزش  و

اصل نفت. ذارد
اين و. گردد ز مي

فت با يك روش
طي مراحل خاص

آسفالتي است ة
بارو لي را رشد و
 .رست است

ح را انتخاب كني
متي مؤثرتر از نف

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ال يزال حا«

به م ال يـزال
چون درس 3

از طرفي فعل
 .غلط است

أج«في از طر
در 4گزينه  .3

»ُيضـعف«
)شده است

يشعر بالفش«
را د» مّرات«
فکونوا دؤو«

در 1گزينه  .3
در اين گزين
صورت شرط

در 3گزينه  .3
1 ةدر گزين
2 ةدر گزين
4 ةدر گزين

« دقّت كنيد
در 3گزينه  .3

حوت األز«
د» ثالثون«

أ«همچنين 
متنة ترجم

نفت همان گ
است كه هز
انرژي مادر
گذ منفي مي

اند، باز گرفته
نف طبيعي و

طجداسازي 
ةماد جامد و

اقتصاد داخل
در 4گزينه  .3

صحيح ةگزين
هيچ نعم) 1

erv.ir
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هـر كشـور   

) 3. د دارد
طر سـبك   

 ي بنـزين و    

 ي سـياه در  
 محافظـت  

: ســم فاعلــه

 »مشـتقات«

مفـــرده  )4 

ationgroup

 سطح اقتصاد ه

د در رشد اقتصا
 طبيعي به خـاط

ه سـبب انـرژي

ل آنها به مـايعي
عدم) 4 .باشد ي

اس ـ )للغائبــة :ص

«فاعلـه  )4) حـد

) مجـــرد ثالثـــي

139(  

د كه به ارتقاي

ري از طالي زرد
گاز وجود باشد،

  . »گذارد 

بـه) 3.... منفـي  
  .....  آن

تبديل ت زنده و
ي براي انرژي مي

ص( للمخاطــب

زيـادة حـرف واح

مـــن فعـــل: ص

24/5/99 ششمت 

ي قيمتي هستند

ه اهميت بيشتر
جا نفت مو هر) 

تأثير مي ...........

شـكل مثبـت و  
هاي وابسته به 

ه شدن موجودات
ن منبعي طبيعي

ل )4 )تعـّرض :

مزيـد ثالثـي بزي 

ص(  مزيـــد ثالثـــي

  )ود

6 


جامع نوبت(ساني 

هاي انرژي گنج ة

طالي سياه) 2 .
)4. شود جام مي

.قتصاد كشورها 

تن قيمتش به ش
ثيرپذيري دولت

تجزيه) 2.  است
ت نفت به عنوان

مصــدره :ص( 

:ص( ة حرفين

مـــن فعـــل )3) 

  ی

  ل شرط

شو اف واقع نمي

وازدهم؛ علوم انس

ةمنابع اولي) 4. د

  : ها
گيرد  به كار مي

ها انج پااليشگاه ر

طالي سياه بر اق

با باال رفت) 2... ت
به دليل تأث) 4. 

صنعت نفت  در
اهميت) 3. باشد

   .آن است

تعــريض: صـدره

زيد ثالثي بزيادة

)مضـــاف إليـــه 

  )رُ 

َأَتی = جاء )3  

فعل »خاف« )3

اسم اشاره مضا(

سنجش دو

دهد  را رشد مي

ه گزينه ةترجم: 
ها راي ايجاد راه

راحل خاصي در
  .گيرد ر مي

ط« .سب پر كنيد

 به شكلي مثبت
....ته شده از آن

.......  
ل هزاران كارگر
  قرار گرفتن مي

مصرف آ سوء  و

مص )2) وصــفية
  )ُمَتَعرِّض 

مزي )3)  ثالثي
  )»ت

:ص( خبـــر إّن 
  )مصدر

ُراْلمطَ : ص( ْطرُ 

  الَوکنة = ُعّش 

        حّتی يتقدَّمَ 

  ف اليه
(تابع اسم اشاره 

    
 

ل اقتصاد كشور
  .نند

 .رست است
 را انتخاب كنيد

نفت را بر فالت،
نفت طي مر ةفي

ي نفت خام قرار
 .رست است

مناس ة را با گزين
  :ها نه

 آمدن قيمتش
هاي گرفت سوخت

 .رست است
........ها حاكي از 

اشتغال) 1: ها نه
گرما ض فشار و

هاي طبيعي نج
 .رست است

  :ها ر گزينه
جملــة و :ص( 
:اسم فاعله :ص

 .رست است
  :ها ر گزينه
مزيد :ص(الثي

مشتقات« ب فاعله
 .رست است

  :ها ر گزينه
ــــ) معرفـــة: ص
م: مفرده: ص(

 .رست است

اْلمْط) ُمَتراِکمٌ : ص
 .رست است

ُع )2  اری =
 .رست است

ح )2    
 .رست است

مضاف :ي/ عل 
ت :الّظاِهرة / عل

www.sanjeshse

هزاران شغل
كن كمك مي

در 1گزينه  .3
غلط ةگزين

آسفة ماد) 1
ت تصفعمليا

بودنش باالي
در 4گزينه  .3

جاي خالي
گزين ةترجم

با پايين) 1
س گازوئيل و

در 3گزينه  .3
ه سرشماري

گزين ةترجم
معرض اثر در

صحيح از گن
در 3گزينه  .4

بررسي ساير
أنّ  خبـر )1

ص( ُمعرِّض
در 1گزينه  .4

بررسي ساير
مجرد ثال )2
نائب: ص(

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

ص(نکـــرة ) 2
( »صدور«

در 2گزينه  .4
ص(ُمِتراِکٌم 

در 4گزينه  .4
= اشاهدُ  )1

در 4گزينه  .4
َأن ُيترَك )1

در 1گزينه  .4
فاع :ربّ  )1
فاع :هِذه )2

erv.ir
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اه امـام در  

رت خداوند 
مسير به تو 

ه نيازهـا و         
ي بـه آنهـا    

است ايـن   

 را متوجـه  

ن موضـوع   

ationgroup

شناخت جايگا -
  .شان است

م و در اين صور
ر آنچه در اين م

تاي راهيـابي بـه
تـوجهي ده و بـي    

﴾و عمل صالحاً

ما ﴾م في االمر

ي كه مؤيد ايـن

139(  

   

  .  شرط

-1: تن ترديدها 
هاي ايشا  ويژگي

يمان الهي باشيم
بر ﴾ عزم االمور

ن بايـد در راسـت
 قـرار داده شـد

 و اليوم اآلخر و

و شاورهم﴿ آية 

ا و آيهوختن بود 
  ﴾باب

24/5/99 شمشت 

الخالقيَن» ی«

جواب) خبر :رٌّ 

   َصعبٌ 

مان و از بين رفت
ايي با صفات و

ه ما وفادار به پيم
بك ان ذلك من

انـد كـه انسـان
ر حكمت الهـي

من آمن باهللا﴿ة 

سازد و بري مي

بارة دانش و آمو
ما يتذكر اولوااللب

مي
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جامع نوبت(ساني 

« )4مكسر است 

مبتدا، شرٌّ: هو(

ًا، فائقًا، و ُهو
  ينَ 

  ب حصر   
  ب حصر

محبت به امام زم
گام ظهور و آشنا

شود كه اعث مي
صبر علي ما اصاب

دا ت باشـد مـي     
زار و اسباب بنابر

آيه شريفة) ص(

ور از وظايف رهب
  .ر است

الت وي بود درب
ين ال يعلمون انَّم

و معارف اسالم

وازدهم؛ علوم انس

  .ت
  ه

جمع م: لّدالفين

(، فاء جوابيه» ف 

ناجحًا) 2 
ُمبّشري )4 

اسلوب )2 
اسلوب )4  

ر در معرفت و م
داري ايشان هنگ

ترك محرمات با
اصو﴿: فرمايد مي

  . كارهاست

كـه اهـل معرفـت
جويد زيرا اين ابز

(ش پيامبر اكرم  

استقالل كشو ظ
ه از وظايف رهبر

شد و آغازگر رسا
ن يعلمون و الذي

 فرهنگ و

سنجش دو

مستتر است» هو
مضاف اليه: تقّدم

ا) 3ِللمتقين »ی

َف«فعل شرط، 

اسم فاعل ) ي

 ـ از عوامل مؤثر
د  شيوة حكومت

جبات و تجام وا 
ـ خداوند م. ماند

ز عزم و ارادة در

اي ك كننده توكل 
باب بايد بهره ج

  .الهي است م

م ـ ثمرة فرمايش
  . است

  .زدهم
ا را متوجه حفظ

نمايد كه رت مي

  م
نازل ش) ص(خدا 

هل يستوي الذين

    
 

ه«فعل و فاعل  
الت /نايب فاعل  

 .رست است

ی« )2 جماعتينِ 
 .رست است

ف :َغَلبتم شرط 
 .رست است

     مرضّيةً 
     هاِدئاً 

 .رست است

    حصر  
العادي( مفرد آن

 .رست است
كتاب يازدهم 
آشنايي با -2ي 

 .رست است
كتاب دهم ـ انج
م ن ما وفادار مي
ر كن كه اين از

 .رست است
كتاب دهم ـ ت 

ش از ابزار و اسب
ه حكمت و علم

 .رست است
كتاب دهم 39و 

 اعتقاد به معاد
 .رست است

كتاب ياز 183-
ما ﴾طع الكافرين

ي براساس مشور
 .رست است

كتاب دوازدهم 
 كه بر رسول خ

قل ه﴿: ت است از

www.sanjeshse

:َأعَطی )3
:ظاِهرم )4

در 3گزينه  .4
الج» ی«) 1

در 4گزينه  .4
اسم :َمن )4

در 2گزينه  .4
،راضيةً ) 1
عًاخاضِ  )3

در 3گزينه  .5
ح )1 اسلوب
م :الُعداة )3
  
    

 
در 4گزينه  .5

160صفحه 
پيشگاه الهي

در 3گزينه  .5
ك 98صفحه 

نيز به پيمان
رسد صبر مي

در 1ه گزين .5
111صفحه 
هايش خواسته

توجهي به بي
در 2گزينه  .5

و 40صفحه 
ثمره از آثار

در 1گزينه  .5
184صفحه 

طتوال ﴿آية 
گيري تصميم

در 2گزينه  .5
132صفحه 

اولين آياتي
است عبارت

  

erv.ir
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 راه اصالح 
هي كننـد  

مان كساني 
نـاه باعـث    

وبـه كـردم    
بـه   خـود را   

ها قـرار   يله
ت اسـالمي      

 را كرامـت    

، مـا را  »ت     
و هـم ال  ﴿

بقـت دارد  
مـام عمـر    

و رفـتن در    
 اسـت كـه   

  .باشد

ـزي بـاقي      

ationgroup

ترين و مهمكني 
ين وظيفه كوتاه

گم بي ﴾ اآلخرة
اسـتمرار گن. ـد  

گويـد االن تو ي 
 سـوگندهاي خ

ما را اقوام و قبي
رابـري و اخـوت

ا فرزنـدان آدم

نـع نشـده اسـت
﴿رسـاند و   ا مـي 

مطا ﴾وم القيامه
گاه قيامـت در تم

، به دليـل فـرو
اي ان به گونـه 

ب مي) هي بترسند

د از اسـالم چيـ

139(  

 خدا مأيوس نك
مردم در انجام ا

 اليم في الدنيا و
ي دردنـاك دارنـ

آنها فرا رسد مـي
 پيمان الهـي و

زن آفريديم و شم
مـا را متوجـه بر 

مـا: فرمايـد  مـي  

رت از كسـي من
سنت امالء را» ت

ليجمعنكم الي يو﴿
ون ترس از دادگ

ديل نشده است
ندگي و رفتار آنا

شد كه از كيفر اله

مثل يزيـد برونـد

24/5/99 شمشت 

ين را از رحمت
منكر است اگر م

 امنوا لهم عذاب
ا و آخرت عذابي

ه مرگ يكي از آ
يم و كساني كه

ك مرد و يك ز
﴾ـداهللا اتقـاكم  

كنـد و م ان مـي   

عطاي پروردگـا
خواركننده است

﴿ با آية شريفة  
خواهند بدو  مي

به باور قلبي تبد
د و از اين رو زن

باش( ﴾هم يحذرون

ار بيعت كسي م
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جامع نوبت(ساني 

راقب باش مؤمني
عروف و نهي از م

في الذين ةحش
يع شود در دنيا

ند و هنگامي كه
شان فراهم كرد

  

همانا شما را از يك
عنـ ان اكـرمكم ﴿

ا در خلقـت بيـا

و ع«  ﴾اً محظور
اي آنها عذابي خ

  .د

مالي الزم است
كنند چون ر مي

 دارند اما چون ب
شوند ت غافل مي

لعله﴿فقه در دين 

اگر مردم زير با 

وازدهم؛ علوم انس

مر: د و فرمودند
وظيفة امر به مع

  .ند

بون ان تشيع الفا
ميان مؤمنان شا

زشت انجام دهن
ب دردناكي برايش

.دردناكي است

اي مردم ه: مايد
﴿و آيـة  ) تعارفوا

ها را اه ما انسان 
  . داريم

 كان عطاء ربك
و برا« ﴾ب مهين

يدگو تحان را مي

 دفع خطر احتم
ند، معاد را انكار

ه معاد را قبول
ند و از ياد آخرت

ؤمنان با هدف تفق

:فرمايند مي) ع(
 

سنجش دو

  دوازدهم
مسلم تذكر دادند
ها انجام دادن و

شون تر مي محكم

ان الذين يحب﴿ـ 
سيار زشت در م

  م
ي كه كارهاي ز
هستند كه عذاب
راي آنها عذاب د

فرما ـ خداوند مي 
لتع(آشنايي يابيد 

 ـ خداوند جايگا
مخلوقات برتري

ماو ﴿ـ عبارت  
و لهم عذاب ﴿ و 

سنت امت» شوند

م ـ قاعده عقلي
وجود معاد ندارن

اي هستند كه ده 
دهن دف قرار مي

  .ند

ثمرة مهاجرت مؤ

( ـ امام حسين  
 .ايد اعالم كرد

    
 

 .رست است
كتاب د 105و  
به محمدبن مس) 

ه امعه از بيماري
تر و م ماعي قوي

 .رست است
دوازدهم ـ 93و 

دارند كارهاي بس
  .شود ب مي

 .رست است
كتاب دهم 98و 

براي كساني: مايد
 و اينها كساني ه

فروشند بر ي مي
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
يكديگر انس و آ

 .رست است
كتاب يازدهم 

 بر بسياري از م
 .رست است

كتاب دوازدهم ـ
كند ت امداد مي

ش و آزمايش نمي
 .رست است

كتاب دهم 51و 
 اينكه شك در و

 
 .رست است

كتاب دهم ـ عد
يا را معبود و هد
نكران معاد ندارن

 .رست است
كتاب يازدهم ـ ث 

 .رست است
كتاب يازدهم 

مرگ اسالم را با

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
102صفحه 

)ع(امام باقر 
و معالجة جا
گناهان اجتم

در 3گزينه  .5
و 94صفحه 

كه دوست د
قساوت قلب

در 1گزينه  .5
و 87صفحه 

فرم قرآن مي
توبه نيست

بهاي ناچيزي
در 2گزينه  .6

ك 73صفحه 
داديم تا با ي

  .نمايد مي
در 4گزينه  .6

199صفحه 
بخشيديم و

در 4گزينه  .6
ك 71صفحه 

متوجه سنت
و«  ﴾يفتنون

در 1گزينه  .6
و 56صفحه 
اي با و عده

 .ندگناه كن
در 3گزينه  .6

ك 43صفحه 
ها، دني هوس
با من تفاوتي

در 4گزينه  .6
171صفحه 

در 3گزينه  .6
139صفحه 

ماند و م نمي

erv.ir
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60
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62
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 آن اسـت   

ربي  اهللان ﴿

دايت براي 
 

ت فرما و ما 

ن و اكسـير    

رم خـود را    
وحـدت  (د 

يات بر آنها  

يـا  ﴿عـت  

ـد و قطعـاً   

  .نامند  مي

مشـاهدة  = 

ationgroup

محدودكننـدة و 

﴿چون خداونـد  

 روشن شدن هد
 .ي فريفته است

ز نيكي مرحمت

ـات روح انسـان

يم ـ پيامبر اكـر
شان ايمان آورند

خت تا تالوت آي

كنند و آية اطا ي

كنـ ند نهي مـي 

مة آن را توحيد

= مـادون قرمـز      

139(  

دهنـده و  جهت
  .ت دارد

شود و چ ها مي ي

ساني كه بعد از
رزوهاي طوالني

ن و در آخرت نيز
  . است

حيـ ﴾لـدة متيـا  
 

و نيز وحي كرديم
خواست تا به ايش

خودشان برانگيخ
  )ني

صمت اشاره مي
  . مطابقت دارد

ار زشت و ناپسن

ردازد و سرچشم

سـتقيم و اشـعة

24/5/99 شمشت 

ري انسان و هم
، مطابقت﴾ ... هر

ها و تباهي لغزش

دهد و كس  را مي
ده و آنان را با آ

يا نيكي عطا كن
الحساب د سريع

ي به بلـيلنح﴿ ت 
 .باشد مي ﴾كم

حي كرديم به تو
ن و مسيحيان خ

امبري از ميان خ
مرجعيت دين. (د

هر دو به مقام عص
اره شده است، م

دار كه نماز از كا

پر فراطبيعي مي

مشـاهدة غيرمسـ

   ديني
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جامع نوبت(ساني 

الزمة كار اختيار
ي الفلك فيه بامر

ز حكمت مانع لغ

گيري  و تصميم 
ظرشان زينت داد

گارا به ما در دني
ي دارند و خداوند

ي در جهان است
يكي دعاكم لما يح

ران بعد از او وح
كرد و از يهوديان

منت نهاده و پيا
دهد  حكمت مي

ابقت دارد كه ه
االمر اشا  به اولي

نماز را بر پا د: ﴾

ده و به مباحث ف

مش= واج موبايـل   
  .گيرد ي

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ علوم انس

ها هم ال نونمندي 
كم البحر لتجري

بي به درجاتي از
  .﴾عبدوه

 توانايي انتخاب
شت آنها را در نظ

پروردگ: گويند ي
اي  نصيب و بهره

ت و اساس زندگي
هللا و للرسول اذا

 به نوح و پيامبر
ار آنان معرفي ك

يق بر مؤمنين م
و تعليم كتاب و

مطا ﴾ ...يذهب 
بر كه در هر دو

﴾اَقم الصالةو ﴿ 
  .كنيد

يعت تجاوز كرد

رمستقيم و امـو
تقيم صورت مي

معارف

سنجش دو

 ـ تقديرات و قانو
اهللا الذي سخر لك﴿

ياب زدهم ـ دست 
فاع﴿عبادت كنيد

م ـ روح، به ما
يطان اعمال زش

ي از مردم ميعض 
نان از كار خود

ـ آب ماية حيات
 امنوا استجيبوا ا

چنان كه  ما هم 
كنندة كا  و تمام

 خداوند به تحقي
و سپس تزكيه و

  دهم
انما يريداهللا لي﴿ 
با حديث جاب ﴾ 

:فرمايد قرآن مي 
ك داند چه مي مي

نة هستي از طبي

مشاهدة غير= ش 
مشاهدة غيرمست

    
 

 .رست است
كتاب دوازدهم
﴿ با آية شريفة 
 .رست است

كتاب دواز 32و 
و را عبست، پس ا

 .رست است
كتاب دهم 24و 

ه حق كردند شي
 .رست است

كتاب دهم ـ بع
آتش نگه دار اين

 .رست است
 كتاب يازدهم ـ

يا ايها الذين﴿ن 
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
ه راه همه انبياء

  )ء
 .ست استر

كتاب يازدهم ـ
و ﴾ عليهم آياته
 .رست است

كتاب يازد 86و 
ا آية تطهيرن ب

...منوا اطيعواهللا 
 .رست است

كتاب دهم ـ ق 
تر است و خدا م

 .رست است
ني مذهبي، دامن

 .رست است
عة ماوراي بنفش

م، كه هر سه با 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
ك 64صفحه 

اين موضوع
در 4گزينه  .6

و 48صفحه 
اس ﴾و ربكم

در 2گزينه  .6
و 33صفحه 

آنها پشت به
در 2گزينه  .7

ك 17صفحه 
را از عذاب آ

در 3گزينه  .7
ـ  9صفحه 

حيات انسان
در 4گزينه  .7

ك 22صفحه 
ادامه دهنده
دعوت انبياء

در 1گزينه  .7
ك 56صفحه 
لواتي﴿بكند 

در 3گزينه  .7
و 91صفحه 

حديث ثقلين
ايها الذين آم

در 2گزينه  .7
130صفحه 

ياد خدا باالت
  

  
در 4گزينه  .5

بيني هاندر ج
در 3گزينه  .5

اشع شناخت
غيرمستقيم

erv.ir
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69

70

71

72

73

74

75
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 مجموعـه،       

زيـرا  . كند ي

گياهـان در       

  .ست

ationgroup

فـاوت در يـك

  .ت

  .داوند است

ست، سقوط مي

  ».شود مي

  .باشد  مي

  .خ دارند

  .هد بود

  .اند

ـه جمـادات و گ

رسيدن به خدا اس

139(  

گي، اجـزاي متف

.  

ل تشخيص است

صفت سلبيه خد

مان حيوانيت اس

صالت ماده نفي م

يدآورنده مجرد

معه و سير تاريخ

  .گردند

تر خواه گ، صادق

رسا به اثبات مي

سـان، نسـبت بـه

  .باشد وي مي

ته باشد، و آن ر

24/5/99 شمشت 

ـاري و همـاهنگ

.اندازند زمين مي

قابل» ف ـ برنامه

گردد و نشانگر ص

ن مرحله كه هم

  .د دارد

كه اص«ين است 

هد و خداوند پدي

گيري جام  جهت

گ مند مي ن بهره

بر خداوند بزرگ

  .دهد

را ب» نش بشري

يشه، امتيـاز انس

پذيري و سئوليت

ويش بايد داشتخ

  .بوده است 

10 


جامع نوبت(ساني 

شود و همكـ  مي

د را به زصي خو

آگاهي ـ هدف« 

گ مفهوم مي» ت

ترين ده و به پست

 در انسان وجود

شود اي حاصل مي

؟ جواب دهست

تأثير فراواني در

هاي آن ز موهبت

جة تسليم در براب

  .است 

د ش را تغيير مي

 نقص مطلق دان

ديت و در اين ان

شأت گرفته از مس

 افق زندگاني خ

»ايمان مذهبي

وازدهم؛ علوم انس

ناميده» نظم« 

، در شرايط خاص

سان، سه عنصر

جودات عالم است

لهي محروم شد
  .پذيرد جام مي

ي الهي و معنوي

اي كه ح  نتيجه

فرينندة خدا كيس

تأ» كوشش«و » 

جه به خداوند از

نتيج»  معنويات

»هدايت الهي« 

 سرنوشت خويش

نقص نسبي و« 

است»  و طبيعي

ه شده است، نش

ها يك هدف در

ا«ر طول تاريخ 

سنجش دو

ر يك مجموعه
  .كند ي

ر و صيانت جان

ظم به وسيلة انس

 جانب همة موج

ست، از رحمت ال
اده و اختيار انج

هاي اه با گرايش

،»اصالت حس«

د كه پرسش، آف

»سعي«هدف، با 

در مواجه و تو» 

شدن بر افزوده

حيوانات، مبين

 بر پاية آگاهي،

 در بستر زمان،

مادي«ز انسان 

د به انسان داده

 آنان، انسان تنه

ي زندگي بشر د

    
 

 .رست است
جزاي متفاوت د

را تأمين مي» عي
 .رست است

ي گريز از خطر
 .رست است

يك دستگاه منظ
 .رست است

تنزيه خداوند از
 .ت استرس

هاي نادرس تخاب
ر اين عالم به ارا

 .رست است
ي و مادي، همرا

 .رست است
«مادي، با قبول 
 .رست است
باشد  پديده نمي
 .رست است

هعقيده و همهم
 .رست است

»آاليش ك و بي
 .رست است

تقويت ايمان و«
 .رست است

زي موجود در ح
 .رست است

خاب و گزينش
 .رست است

دن تكامل علوم
 .رست است

هاي مادي ا تب
  .است» ستي

 .رست است
ه از طرف خداوند

 .رست است
بياء، از ديدگان
 .رست است

هاي ملكوتي جلوه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
آمدن اجگرد

هدفي واقع«
در 2گزينه  .5

ها، برا پروانه
در 1گزينه  .5

در ساختن ي
در 2گزينه  .5

تسبيح و تن«
در 4گزينه  .5

انسان، با انتخ
هر عملي در

در 3گزينه  .5
اميال غريزي

در 1گزينه  .5
هاي م مكتب

در 2گزينه  .6
زيرا خداوند

در 4گزينه  .6
هاي ه انسان

در 4گزينه  .6
پاك«هاي  دل

در 1گزينه  .6
«صورت در 

در 3گزينه  .6
الهامات غريز

در 4گزينه  .6
انسان، با انتخ

در 3گزينه  .6
تدريجي بود

در 1گزينه  .6
برداشت مكت

تكامل زيس«
در 4گزينه  .6

اختياري كه
در 2گزينه  .6

در مكتب انب
در 2گزينه  .7

ترين ج عالي
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  .شود ي

رد (داريـم       
د در قالـب  
 بود گزينة 

و  2هاي  نه

و  3هاي  نه

ربرد داراي  

Forget t
I forgot 

Forget d
I never 

ي ديگر، بـا  
i  به معناي
4.(  

ي ديگر، بـا  

ationgroup

تر مي رزخ، كامل

 

ـمير موصـولي د
است نبايدرفته 

 كار برده نشده

زينرد گ( كنيم 

رد گزين( ندارد 

كـار 2د ايـن  چن

to do somet
to put out t

doing somet
forget sittin

از سوي). 4و  3 
 interesting

4رد گزينه (يم 

از سوي). 4و  2 
  ). 1زينه 

139(  

  .را دارد» 

در عالم بر»  الم

 .دهد شكيل مي

س نيـاز بـه ضـ
 توصيف قرار گر

it  در جمله به

would استفاده

 انعكاسي وجود

چ هر. تفاده كرد

thing            
the light.      

thing          
ng on my m

  ).4و  2هاي 

هاي رد گزينه( 
 نه صفت فاعلي

 in استفاده كني

يها رد گزينه( 
رد گز(كم باشد 

24/5/99 شمشت 

»جهل بسيط« 

لذت و«حساس 

آن مكتب را تش 

پـس. نـادار شـود   
 اسمي كه مورد

اگر. رست است

d بايد از شرط، 

ستفاده از ضمير

توان است صدر مي

                   
                  

                   
other’s lap.

ه رد گزينه(ست 

استفاده كنيم» 
داريم» مند قهال

 از حرف اضافة

ش استفاده كرد
دار بايد قاعدتاً ك

  

11 
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  .زد

ها، انسان  جهل

در عالم برزخ، اح

»بيني جهان«د 

يم تا جملـه معن
ه وارة موصولي،

it در جمله نادر

ساده در قسمت

س دليلي براي اس

مصدر و اسم مص

                  
                  

 
                  

   .كنم ش نمي
معنايي درست اس

»اما«به معناي  
i  عال«به معناي

intereste بايد

غيرقابل شمارش
شود كه اين مقد

انگليسيزبان 

وازدهم؛ علوم انس

ساز مي» انسان«

  .ت

كنيم از ميان مي

ت درك انسان د

ستي داشته باشد

استفاده كني »كه
نيد كه در جمله

وجود به دليل  
 

 زمان گذشته س

، پسندان نيست

ز هر دو شكل م

                  
            . كنم
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رت و ابتكار داش

139(  

a6

 ،14 ،13 ،9 ،8

, Q =2 7

تحاد ميان كشـ
ي فرعـي اقتصـاد

چند كنيا در غـذ
2(سبي دارد 

و تبذير  اسراف

مي گذاري رمايه

همچون د ت نه
دين جهت در مر
 جز كارايي بهتر

در هـاي انسـان  

امكانات الزم ش و

كار د ن وسايل
نه هكشروع ديگر 

گ مطلق درآورد
  .ت گيرد
فرد عالو  كه هر

ور و افزايش مها

24/5/99 شمشت 

18،

, Q +=3
9

2

نوعي ات  و ايجاد
نيست، نهادهاي

  .رد
چ گويند هر و مي

مزيت نس وشاك،

در فضاي توليد

هنگ را نوعي سر

شد و تكامل اوست
 هدف است و بد
وسيله، انتظاري

 و برآوردن نيازه
  :شود

رشورموزش و پ

كامل و قرار داد
ره يا هر راه مش

ك كارفرماي بزرگ
حل رشد صورت
كار چنان باشد
 در رهبري كشو

16 


جامع نوبت(ساني 

= 
13 21

2 2

هاي اسالمي ت
اقتصادي ن صرفاً

گاني اسالمي دار
برند و كار مي به

 غذا نسبت به پو
  .زيل وارد كند
ها د ع و سرمايه

  
هاي علم و فرهن 

  :تند ازر عبار

ن در جريان رش
خود دي، اقتصا

سيله است و از و

فقر و محروميت
ش زير استوار مي

اشت، درمان، آم

دن به اشتغال ك
بهر راه وام بدون

را به صورت يك
ر هر يك از مراح
محتوا و ساعت ك

فعال  و شركت

 اقتصاد

وازدهم؛ علوم انس

  :كنيم ب مي

Q Q
Q
−

 =3 1
2

دهم آوردن دولت
ص سازمان نهادي
ق صنعت و بازرگ

را به» زيت نسبي
 خود در توليد
برز ياز خود را از

 نشود، اوالً منابع
.يابد  كاهش مي

ورش و يا هزينه

 اقتصادي كشور
  )اساسي قانون

ع نيازهاي انسان
 در مكاتب مادي
سالم، اقتصاد وس

  )43 صل
  :ست
كن كردن ف يشه

راساس ضوابط ز
ك، پوشاك، بهد

ه به منظور رسيد
شكل تعاوني، از ر

نه دولت ر شود و
قتصاد كشور در
ي كه شكل و م
سي و اجتماعي

سنجش دو

ت صعودي مرتب

= =7 17

المي با فكر گرد
هر چند اين س. د

و اتاق ه اسالمي
مز«الت مفهوم 

 ندارد در كشور
 پوشاك مورد ني
 و نسبي رعايت
ك ت، رفاه جوامع
ي آموزش و پرو

  .شود مي

ي اساسي نظام
قا مقدمه( هدف 

  :مده است
صادي، اصل، رفع
دجويي؛ زيرا كه

اس شود ولي در ي

اص( بيگانگان لطه
آمده ان اساسي 

ادي جامعه و ري
 اسالمي ايران بر

مسكن، خوراك: 

ت كار براي همه
كار ندارند، در ش
 خاص منتهي ش

ريزي عمومي ا ه
تيرو كشور به ص

ي معنوي، سياس
    

 

 .رست است
ريم و به صورت

 .رست است
ن كنفرانس اسال
دي تشكيل شد
عهت، بانك توس

دانان در اين حا
ها مزيت مطلق
 متمركز شود و

هاي مطلق زيت
كيفيت ر و بيكمت

هاي دانان، هزينه
ش توليد كشور م

 .رست است
ها كلي و ويژگي

نه است وسيله 
قانون اساسي آم

هاي اقتص م بنيان
اثر ثروت و سود
ساد و تباهي مي

  ».شت
سل رد و مردمي 

هل و سوم قانون
ن استقالل اقتصا
تصاد جمهوري
:نيازهاي اساسي

 
شرايط و امكانات
د ولي وسايل ك

هاي راد و گروه
بر برنامه ي حاكم

برنامه اقتصادي
ي براي خودسازي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
داده دا 13  

 
در 1گزينه  .12

سازما) الف  
ميالد 1972
تجارة توسع

اقتصادد )ب  
ديگر كشوره
صنعت غذا

اگر اصل مز  
محصوالت ك

اقتصادد )پ  
باعث افزايش

در 4گزينه  .12
محورهاي ك  
اقتصاد) 1  
در مقدمه ق  
در تحكيم«  

تمركز و تكا
تخريب و فس

توان داش نمي
قتصادا) 2  
در اصل چه  
براي تأمين  

آزادي او، اقت
تأمين ني) 1  

 .براي همه
تأمين ش) 2  

قادر به كارند
در دست افر

هاي ضرورت
تنظيم ب )3  

و توان كافي
erv.ir
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ي آن زيـاد  
  .شود م مي

كنندگان  ف
ن، فاصـله    

  آمد ساالنه

= هزينه  8

  حسابداري
  حسابداري

  سود ويژه= 

است؛  اديز 
 نيدر ا. ود

-ياعث مـ 
د بكاهنـد؛  

ـ     نيضـا از ب

ودن دانش 

ـه يكـي از     

  ص داخلي
  خالص ملي

  ص داخلي

  ص داخلي

ن محاسـبه  

و كاالهـا و  
 تعميركـار  

ationgroup

 كاال، تقاضا براي
آن كم ة و عرض

 
ديگر، مصرف وي
يابـد كـه درآ ي

=17    درآ

×8       
ح

سود ح=  ساالنه 

=ود حسابداري 

نآ ي تقاضا برا
شويضه آن كم م

با متيق شيفزا
ن از مصرف خود

ضـه و تقاضه عر 

و نيز محدود بو 

صـادي بـه مثابـ

= توليد ناخالص 2
= توليد ناخ 81

= توليد خالص 8

سرانه توليد خالص

ست و ارزش آن

آنان در خانه و ي
تو فعالي !شود 

  .ي است

139(  

يل ارزان بودن
در نتيجه، توليد

  .د
 .شود ت كاال مي

ن دهند و از سو
 سطحي ادامه مي

  .عادلي است

× =12   

× + × ×12 8 12

در آمد –داري 

سو –ر مستقيم 

رزان بودن كاال،
و عرض ديتول جه،

اف .شوديكاال م ت
كنندگانمصرف 

آن، فاصـله ه در

يري از اين ذخا

اقتص و پيشـرفت 

+ +245 17 
+ −15 22 1

− ×115 35 

= 755
5
  
  

س 

اسگرفته   صورت

 فعاليت توليدي
ور محاسبه نمي
اي  كاالي واسطه

24/5/99 شمشت 

دلي به زيرا ؛شويم
كافي ندارند؛ د 

وفق نخواهند شد
ب افزايش قيمت
ت بيشتري نشان

قيمت تا زايش
 همان قيمت تع

= 2 4    

× 3      

هزينه حسابد =

= هزينه غير 4

ار ليدلبه رايز ؛
جيندارند؛ در نت 

  .هند شد
متيق شيب افزا

گر،يد يو از سو
كه ابدييادامه م 

 .ست

خته بودن بسياري

د، بايد به رشد و

+ + =3 1   
= 935 

= 755 

=      
    

فعاليت توليدي

شود ولي به مي
كشو  توليد كل
شود و سبه نمي

17 


جامع نوبت(ساني 

ش رو مي روبه) ضا
ةمقدار، انگيز ن

ورد نياز خود مو
د و اين امر سبب
ن به توليد رغبت

زفااين . شود  مي
ن سطح قيمت

   

+ 25     

492    

92     

ميشويرو مروبه
يكاف ةزير، انگ

خود موفق نخوا 
امر سبب نيو ا 
نشان دهند و ي

يتا سطح مت
اس يتعادل متي ق

 به دليل ناشناخ

 و فرهنگي خود

= 815

151=ومان  

ر پول بپردازد، ف
  .گيرد جام نمي

ل كشور محاسب
در  كنند ييد م

 كل كشور محاس

وازدهم؛ علوم انس

مازاد تقاض(رضه 
يد آن كاال به آن
 خريد كاالي مو
يشتري بپردازند
و، توليدكنندگان
ود، قيمت زياد
اين ر برقرار شود؛

+ ×1 255 

 

− ×1 15485

ر) مازاد تقاضا( 
 كاال به آن مقدا

ازيمورد ن ياال
دبپردازن يشتري
يشتريرغبت ب د
ميق شيافزا نيا 

همان متيح ق

زمين ــ ةر كر

ستقالل سياسي
 

تو

خود به تعميركار
اي انج  محاسبه

ها در توليد كل عه
يت فرزندان تولي
شود و در توليد

سنجش دو

بازار با كمبود عر
ندگان براي تولي

كنندگان به رف
حاضرند مبلغ بي
ود كه از يك سو
س در حالت كمبو
و تعادل در بازار

=     

=18   

 با كمبود عرضه
ك ديتول يبرا  آن

كا ديبه خر گان
شيحاضرند مبلغ ب

ديبه تول نندگان
.شوديم اديز ت

سطح نيا ر شود؛

د فراوان بودن د
 

حفظ هويت و اس
 .سير توجه كند

 لوازم خانگي خ
ا تعمير كند،ها ر

ي زنان در مزرع
 بهداشت و تربي
ش خانه لحاظ مي

    
 

در ب 3ح قيمت 
الي كه توليدكنن
ر گروهي از مصر
راي خريد كاال ح

شو مت باعث مي
خود بكاهند؛ پس
ضا از بين برود و

 .رست است

1548    

824     
 .رست است

در بازار 3 مت
دكنندگاني تول

كنندمصرفاز  ي
كاال ح ديخر يرا
دكنيسو، تول كي

متيق ت كمبود،
ل در بازار برقرار

 .رست است
 معدني با وجود
 .ـ محدود است

اسالمي براي ح 
زارها در اين مس

 .رست است

 .رست است
دي براي تعمير
 اگر خودش آنه

، فعاليت توليدي
صورت غذا،  به

 در توليدات كار
www.sanjeshse

در سطح )4  
است؛ در حا

در اين بازار  
ه بروراين گ  
افزايش قيم  

از مصرف خ
عرضه و تقاض

در 1گزينه  .12

 

در 2گزينه  .12
ميدر سطح ق

كهيدر حال
يبازار گروه

گروه بر نيا
يكه از  شود

پس در حالت
برود و تعادل

در 3گزينه  .12
ذخاير )الف

ــ فني بشر
جامعه )ب  

مهمترين ابز
در 2گزينه  .12

در 3گزينه  .12
اگر فرد )الف
شود؛ اما مي

با اين شرط
خدماتي كه
در كارخانه

erv.ir
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بـه شـمار    

25     

. شـود   مـي   
مناقصـه  )    

د افـزايش   

t =1 4   

t =2 5   

t =3 62  

. گـذارد  ـي  
 ول نقد بـه 

 كـه پـول   
 ت با پديده

دش درون  

هـاي مهـم   

ationgroup

»حصـوالت نـرم  

= 4     

  .ناميم مي 
قصـه مشـاهده
يـدهاي دولتـي

−25 درصـد 15

+4     

+5      

+5 625  

لندمـدت مـب ده
راد را به جاي پو
انند مجاب كند

ند در اين صورت
گـردـرا پـول از   

  .تس
ه ها فعاليـت  نك

139(  

محص«  امـروزين  

−15    

»ارگر در خريد
اقمن وت مزايـده    

مثـل خري(مات  

5= واقعي  1

× 25
1   
 

× 25
1   
 

× =255 1  
 

دك، مبلغـي سـپر  
 كند كه وام افر

گردا  بانك برمي
ري استفاده كنن

زيـ هد وام دهد؛
پ پول متفاوت ا

بان كه ؛ در حالي

24/5/99 شمشت 

  .كنند رج مي

ت و به عبـارت

  .كند ي

رابـر   ب   

انحصا«فرد را  ه
ه بـه دو صـورت

كاال و خـدم مده

ه رشد صادرات

 = 5     

= 625   

= 78125 

نده به اين بانك
شرط  اگر بانك
ول به براي وص

ك يا كارت اعتبار
 ميزان كه بخواه

كه از چاپ ويند
عطاي وام است

  ها

  ن
  ررات مربوط

18 


جامع نوبت(ساني 

د ويژه خود را د

لموس نيست و م

يد را تعيين مي

نهو درآمد ساال 

كننده منحصر به
ها ديد كه راجي

ه و خريداران عم

رصد و در نتيجه

تومان

كنن ولين مراجعه
حال،.  وام دهد

ها را ه اين چك
 از خدمات چك
ر تعداد و به هر

گو مي» ق اعتبار
يع اعتبارات و اع

يز به حساب آنه

قيمتي مشتريان
شتريان طبق مقر

وازدهم؛ علوم انس

يدكنندگان سود

ت كه محسوس
  .گويند مي» 

ك از عوامل تولي

24
16
     

خريدار يا تقاضاك
توان در قالب حر

ها، مزايده حراجي

−15 1
12
 
 

در 

اريم و اويشتر ند
غ را به ديگري
كه مام كساني را

ساب باز كنند و
تواند به هر ك مي

خلق«ول يا به پش
ك، تجهيز و توزي

 مشتريان و واري
  خواست آنها

بهادار و اشياي ق
 وكالت براي مش

سنجش دو

مه مالياتي، تولي

 محصوالتي است
خدمات«، يدات

اه و نقش هر يك

=15    

خ .دار كار است
ت زارها را هم مي

ها و ح نمايشگاه

× =2 1   


اي يك بانك بيش
سقف كل آن مبلغ
ري بپردازد و تم

همان بانك حس 
بانك. واهيم بود

ن فرايند خلق ش
تنها وظيفه بانك

  : مانند

  ورداخل كش
ي و سود سهام

ن در صورت درخ
ي سهام و اوراق ب

ت، وصايت ووم

    
 

ميل فرم اظهارنام
 .رست است

وم توليد، توليد
ين دسته از تولي

جايگا» ان توليد
 .رست است

رابر با الك ب 

.  
 .رست است

ك كارخانه خريد
ديگر از انواع باز
 آثار هنري در ن

  .دنن
 .رست است

=ت اسمي  25
.  

 .رست است

 .رست است
ا كنيد در جامعه
ند حداكثر تا سق
ك يا كارت اعتبار

نكنند و درست 
رو خو فردي روبه

به اين. شود  نمي
كنند ت تصور مي
دهند؛ انجام مي
    فروش ارز

تقال وجوه در د
 مطالبات اسنادي
 بدهي مشتريان
انات و نگهداري
دن وظيفه قيمو

www.sanjeshse

در تكم) ب  
در 4گزينه  .12

نوع سو )الف
به اي. رود مي

سازما«) ب  
در 1گزينه  .12

هزينه استهال

.تومان است
در 4گزينه  .13

تنها يك) الف
برخي د )ب  

فروشندگان
كن برگزار مي

در 3گزينه  .13

رشد صادرات

داشته است
در 2گزينه  .13

در 4گزينه  .13
فرض ك) الف

توان بانك مي
صورت چك
اسنقد درخو
ف به منحصر

بانك خارج
برخي ت) ب  

ديگري نيز ا
ريد وــ خ  
ــ نقل و انت  
ــ دريافت  
ــ پرداخت  
ــ قبول اما  
ــ انجام داد  

erv.ir
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هـا    قيمـت    

  

 ←حمـد    

ـ   1300 ←

در كـاربرد   
گاه زبـاني  

ژگـي نثـر     
گي زبـاني  
دبـي شـعر    

  پيچيده 

ationgroup

.  

.  
نوسـان شـديد

.ورم مؤثر است

 ـ جـالل آل اح
  اي  غه

← 1301ب ـ  

و دقـت د  زبـان 
ديد: توجه. (تند

 خراسـاني ـ ويژ
ويژگ) 3خراساني 
گـي ادني ـ ويژ 

پ ←ه ـ ساده 

139(  

.دهد مي فزايش
.كند مي  تنظيم

حـدودي از ن تـا 

نرخ تو در كاهش

A : 1  

هايش چشم ←
العابدين مراغ ين

قالـب ← قافيه  

توجه به) د.    
ارد درست هست

رـي ادبـي شـع     
ي فكري شعر خ
ري شعر خراسا

ساد ← فني) 

24/5/99 شمشت 

  :جمله
ي را در جامعه ا

مايه رار سر بازا
 و اوراق بهادار ت

مفيد اقتصادي د

/
=12 81 5

←سوشون ) 3ي 
ز ←خسروي 

نيما ـ ←عت 

  . شده است

.عر هندي است
بقيه موا. ي است

راسـاني ـ ويژگـ
ـ ويژگي  قي است

ويژگي فكر) 4 ي  
  .شعر خراساني

)تعليمي     ز ←

19 


جامع نوبت(ساني 

ياري دارد؛ از ج
گذاري جم سرمايه

قرار، و معامالت
گذاري سهام ت

هاي م عاليتر ف

B :
/
14

1 75

سنايي ←مي  
حمدباقر ميرزا خ

رفعت ـ تقي رفع

ه و بر سرو نيلي

ويژگي فكري شع
 ادبي نثر هندي

ني شعر خري زبا
غزنوي و سلجوق
ي شعر خراساني
ويژگي فكري ش

←غنايي )   ب

 و فنون ادبي

وازدهم؛ علوم انس

 آثار و نتايج بسي
هاي راكد، حج ه

رمايه ارتباط برق
ها و قيمت شركت

اندازها د ي پس

C= 8

سعدي ـ نظام ←
نويسي ـ مح  رمان

تقي ر ←وتي 

 درون الله سياه

   و نه تناقض
  )س(ه 

و) كم      ب ←
ويژگي) رد    و

ويژگي) 1: ها ينه
ط به نثر دورة غ
ني ـ ويژگي ادبي

ـ) قصيده ←

قصيده     ←

 علوم

سنجش دو

ر اقتصاد جامعه
 انداختن سرمايه
قاضاكنندگان سر
 اطالعات مالي ش

كارگيري داز و به

C : =16 82

←حافظ ) 1: ا
ر ←ه نويسي 

ابوالقاسم الهو: ا

شهادت آزادگان
  ن

ضاد وجود دارد
ز حضرت فاطمه

  .باشندح مي

←زياد ) الف: ا
دقتي در كاربر ي
  

 موارد درون گزي
ويژگي اول مربوط
ري شعر خراسان

مثنوي (رست 

مثنوي ) الف: ا

    
 

 .رست است
 بازار سرمايه در
 جذب و به كار

قاكنندگان و ت ضه
سازي ي و شفاف

  .كند مي
اند ق مردم به پس
 .رست است

 

 .رست است
ست و اصالح آنها

نامه نمايش) 4ك 
 .رست است
 .رست است

ست و اصالح آنها
  .يش

 .رست است
به دليل ش: عليل

بين چون ـ دون
بداد و آزادي تض

ياس استعاره از 
ها صحيحه گزينه

 .رست است
ست و اصالح آنها
جهي به زبان و بي

.)مورد نظر است
 .رست است

ها به ترتيب گي
دو و) 2) رة اول

ني ـ ويژگي فكر
ورت نادي به ص

 .رست است
ست و اصالح آنها

www.sanjeshse

در 1 زينهگ .13
هاي فعاليت

ــ از طريق
ــ بين عرض
ــ با بررسي

جلوگيري مي
ــ با تشويق

در 3ينه گز .13
 .برابر است

 

در 2گزينه  .13
موارد نادرست
صادق چوبك

در 4گزينه  .13
در 1گزينه  .13

موارد نادرست
پي ←پس 

در 3گزينه  .13
حسن تع) 1
ب: جناس) 2
باستبين ) 3
:استعاره) 4

مفاهيم همه
در 2گزينه  .14

موارد نادرس
توج بي ←

شعر و نثر م
در 3گزينه  .14

بررسي ويژگ
دور(ساماني 

شعر خراسان
خراساني ولي

در 1گزينه  .14
موارد نادرست
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@sanjesheduc

گيري از  ب
كه همـه  ت 

هـاي   سـجع   
جنـاس  ) ك

ي مشـاهده    

ه ـ مجـازاً   
  ) آتشين

) عقـل (ص   
هـر  ( بـرود 

)  خراميدن

 1) ي    د 

ص ـ لعـل      
 ←جبـال    

ـازاً خـوش   
ه  ز)     يـ (

: صـلي ـ ي  

ationgroup

علت گالب) 2. ت
گويم اين است ي

بـه دليـل س(د  
در گزينة يك: يه

امـا جناسـي) د  

استعاره از فتيله(
مع ـ مجلس ـ آ

  ي دايماً 
  ع

تعاره و تشـخيص
بنهاد : توجه: ود 
تيز(تناقض ) ار

متـواز 4+ ـرف  

كنيـه و تشـخيص
ن و زمـين و ج

مجـ: زبـاني وش
محلّي( و عالقـه    

اص: ـَــ ل ) 4     

  .اوت است

139(  

كي دل من است
 يارم سخن نمي

ترصـيع دار:  دو
استعاره، تشبيه  ،

ن غـالم هسـتند

 
(زبان )  استعاره  

شم(راعات نظير 

و به معني)  دارد
دان ـ جاي شمع

اسـت) ــ دو ) ست 
برود ـ نرو(تضاد 

ـ چها) د ـ نرود 

مطـ 1) ي     ج
  متوازي 2+ ن 

اسـتعاره مك ←
آسـما)     چهار

خو) د)    جنس
مجـازاً احسـاس

  )جزئيه(س 

الحـاقي : ـ يـي   

ع پسوندها متفا

24/5/99 ششمت 

نجد همانا كوچك
كنم ولي از  مي

گزينة. نه دارند
هاي جناس، رايه

  .ص دارد
تاجداران چون(ه  

 ايهام تناسب) 
ه ـ تشخيص ـ

مر) ز ـ ن(رايي 

با مي تناسب(ب 
 گل الله ـ شمعد

ي كه اسير توس
ت) ـ سه) و قصد

برود(جناس  .يد

متوازي 2+ وازن 
متوازن 1)     ز

←كـام صـدف    
ي سياه و سفيد

ج(مجازاً تير : گز 
م: دل) ري     و

مجازاً جاسو: ش

اصـلي ـ: و) 3   

نوع  ر ساير گزينه

20 


جامع نوبت(ساني 

گن مهر يارم نمي
مه چيز صحبت

  . قرار دارد

ي متوازن موازنه
بررسي آر. خورد

كنيه و تشخيص
م و لب ـ تشبيه

ناسب      چهار
تشبيه(ون شمع 

آر واج) كند  نمي

  )روه نشر
 به معني شراب

گ: م الله به معني
  )ع ياران

 بودن ـ پادشاهي
 معني انديشه و
آي تضاد پديد مي

متو 1+ مطرف  
متوازي 3+ رف 

)يص    دوتشخ
 مصرحه از موي

گ)ج.    ي ندارد
مجاز استعار: صر

گوش) ط)    حلّيه

الحـاقي   : ، اَم 

در. يه غلط شود

وازدهم؛ علوم انس

كه در دلم جز م
علت اينكه از هم
ر اعماق وجودم

هاي ه دليل سجع
خ ع به چشم نمي

استعاره مك) زلف
 استعاره از چشم

ايهام تن)     سه
خنديدن چو) ض

ـ اثر. شود  نمي

گر(مع ـ معمور 
مدام: ام تناسب
ايهام) ستن    هـ

ها روز وداع سنگ

در بند تو آزاد(
سر به(مجاز ) سر 

لذا آراية ت) ر غم
 

1) زي      بوا
مطر 1) ازي   و

تعاره مكنيه و ت
 ترتيب استعارة

هيچ مجازي)  ب
، قمر، سمع، بص

مح( قصد و فكر 

اصلي ـ ه،: يد) 2

 باعث شده قافي

سنجش دو

علت اينك) 1: ها 
ع) 4. گل است 

 است ولي يار د

ة يك و چهار به
 موازنه و ترصيع

ز. (تشبيه دارد 
به ترتيب ا) لعل

تضاد   ) يك: ها
تناقض(يان گريه 

 به معني روشن

جم) گروه لف(ر 
ايها) بله       ج

ن كنايه از گريس
ناراحتي س( ابر 

(دو تناقض ) ك
بر ـ سر(جناس  
بار( نرودنهاد ) ت

 )اي  خود رفته

متو 1+ مطرف  
متو 1+ مطرف  

است ← و زلف 
شك و كافور به

  

جاز استعاري    
شمس) هـ) ميه

مجازاً: سر) ح  

2: ها ساير گزينه

خ در گزينة پاس
    

 

 .رست است
ن تعليل گزينه

)شكوفايي(هاي 
زبان من جاري

 .رست است
گزينة: ها ي موازنه

ي در گزينة سه
)لب لعل) ( وين
نرگس و ل) (چهار

 .ت استرس
ه نادرست گزينه

خنديدن مي: ها ه
ايهام(گيرد  مي

 .رست است
دل ـ كشور: شرن

جيب آب:  مكنيه
عي ديدة حيران
ريستن به اندازة

 .رست است
يك: ها به ترتيب ه

)ل ديوانه شدن
 بار غم يار است

موج ز(شخيص 
 .رست است

2) الف:  موارد
2) متوازي هـ 

 .رست است
چشم) يك: ها ه

مش) رحه     سه
نيه و تشخيص 

 .رست است
مج: آتش) الف 
الزم/ سببيه / ه 

)  جزئيه( شعر 
 .رست است

ي و الحاقي در س

 .رست است
كسان پسوندها

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
توضيح حسن

ه گل، خنده
چيز بر سر ز

در 1گزينه  .14
ابتدا بررسي

ولي) متوازي
اين ـ(بين 

در گزينة چه
  .شود نمي

در 2گزينه  .14
ابتدا موارد ن
تشريح آرايه

در نم) سخن
در 4گزينه  .14

لف و ن) الف
استعاره) ب
سع: كنايه) د
گر :اغراق) و

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

عقل(تناقض 
آنچه غير از

استعاره و تش
در 3گزينه  .14

ها نوع سجع
3+ متوازن 

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه
استعاره مصر
استعاره مكن

در 2گزينه  .15
:نوع مجازها

آليه(سخني 
مجازاً: بيت

در 1گزينه  .15
حروف اصلي

  الحاقي
در 1گزينه  .15

وجود نوع يك
erv.ir
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@sanjesheduc

ن مصـوت    

 بـه جـاي      

اي بلند جه

  
  
 

     2× اعيلن  

نسـاج،   ده، 

اين اشـاره  

قر خـود را  

ationgroup

اه تلفـظ كـردنـ 

پاسـخ فـاعالتن

ت و از اختيار ه

  مفاعلن فعولن

بت  قا
بت  آ

 -  - 

مفعولُ مفـا) 4  

بافنـد:  جوالهـه     

گزينة پاسخ به ا

يت اول دليل فق

139(  

ر مورد آخر كوتـ

در گزينـة پ. ـم   

 مصراع بلند است

       
2  

مفعولُ م)  چهار

  ن  د
  ـُـ  ن
   

فَعلن   3× تن 

ن بـر چيـزي ـ

اما مفهوم گ ست

ج است او در بي

24/5/99 شمشت 

ـ در)  گيسويش

ه مفعـولن داريـ

هاي انتهاي دو

2× لُ فاعالتن 
2× ولُ مفاعيلن 

اعلن فعالتن   

  بن  شد
  دا  هد
-  -  

فعالت) 3     2× 

جواهر نشـاندن 

و رنج آميخته اس

ن عامة مردم رايج

21 


جامع نوبت(ساني 

كمند) (خريد آ

بدال مستفعلُ به

هجا: هتوج) 2× 

مفعول) دو        
مفعو )چهار  

علن فعالتن مفا

  

  ك  كـ
  د  كـ
    

×مفتعلن فاعلن 

:ترصيع: (رست
  )گ معين

با درد وه عشق 

ز فرهنگ و زبان

  .سيمر ت مي

وازدهم؛ علوم انس

كشي(رد به جز 

ـ در گزينة سه اب

×مفتعلن فاعلن 

       ن فَعلن   
  

مفا) دو    4×  

)فعولن 2× لن 

  سي  قد
  تي هش
-  -  

م) 2      2× ن 

هاي نادر اژهو. شد
ج شده از فرهنگ

  .ت

هار اين است كه
  .ت

يل و استفاده از

خداوند به موفقيت

سنجش دو

وجود داف همزه 

علن به فع لن ـ

م: (م مصراع اول

ن فعالتن فعالتن
    

مستفعلن) يك 

مفاعيل( ـ ج ـ د 

  : ه
  د  هـ
ه  بـ  غ
    

مفتعلن مفاعلن) 
  2× مفعولن 

باش  نادرست مي
معاني استخراج(

 و انحرافي است

هاي دو، سه، چه
انتهاست ن و بي

دله و حسن تعلي

ت كه با لطف خ

    
 

 .رست است
رد اختيار حذف

  . شده است
 .رست است

ك و دو ابدال فَع
  .م

 .رست است
ماي هشتم و نه

  .ده است
 .رست است

فاعالتن) يك: ها
 2× لن فعولن 

 .رست است
:ها گزينهن ساير 

 .رست است
الف: عبارتند از

 .رست است
ك، دو، سههاي ي

ه  شا ي 
  مر  ي
-  -  

 .رست است
1: بها به ترتي 

مستفعلُ م: ر آن
 .رست است

رست و دو واژه
. (باشد مي) بوت

 .رست است
گزينة ب اضافي

 .رست است
ه  سؤال و گزينه
پايا راه عشق بي
 .رست است

ائب اسلوب معاد
  .د

 .است رست
اين استة پاسخ 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
در تمام موار
بلند حاصل

در 4گزينه  .15
در گزينة يك
فعالتن داريم

در 3گزينه  .15
قلب در هجا
استفاده نشد

در 1گزينه  .15
ه وزن گزينه

مستفعل) سه
در 3گزينه  .15

اصالح اوزان
در 1گزينه  .15

سه مصراع ع
در 4گزينه  .15

ه وزن گزينه
اي
وي
-

  
در 4زينه گ .16

اوزان گزينه
صورت ديگر

در 4گزينه  .16
شش واژه د
جواله، عنكب

در 3گزينه  .16
توجه شود گ

در 1گزينه  .16
مفهوم بيت

ند كه ك مي
در 2گزينه  .16

در ابيات صا
كند بيان مي

در 3گزينه  .16
مفهوم گزينة

  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

هـاي خـود   

مـّد «و » رة

بعد ترجمه 

نمـاذج «م،  

جمه نشـده  

  .ت

  .شده است

ationgroup

ه گونه 3 ةگزين(

  )شده است

المصـّد« ةترجم

در جمله ب» يه

شـويم» نصـبح«

ترج يفكيب وص

ترجمه شده است

ضافي ترجمه ش

  . است

139(  

( .ل قبول است

رستي ترجمه نش
  .ه شده است

جمه شده و نيز ت

هگا« 4 ةدر گزين

« ورزش،» اضـة

  . است

به صورت ترك »

ماضي ت» يجعلها
  .ه است

صورت تركيب ا

ترجمه نشده ك

24/5/99 شمشت 

دو قابل گردان هر

  .ت
  .اند ه

به در 3و  2 ةين
معلوم ترجمه 3 

مفرد ترج» ّدول

  .ست

  .ست
ترجمه شده و د

ريا«باشـيم،  ) رو

اه ترجمه شده
  .ه نشده است

»نماذج تربوّيـة« 

ي«نشده است و 
ترجمه نشده» ها

به ص» ها الخّالبة

كو يضرّ  كينفع 
  .ده است

22 


جامع نوبت(ساني 

ات را برنگ و گونه

رجمه نشده است
بجا ترجمه شده

 

در گز(ت و گاز 
ت ولي در گزينه

الّد« جمه نشده،

 ترجمه نشده اس

ق ترجمه نشده ا
ماضي ت 1 ةگزين

  . است

ر ميانـه ( فه جـو  

اشتبا» نصبح« 
ترجمه» اوالدنا«

 بوده، همچنين

درستي ترجمه ن
هطبيعت«مير در 
طبيعته«مچنين 

در افعال» ك« 
كس ترجمه شد

  .ست

  بان عربي

وازدهم؛ علوم انس

رويت و» ك خـدّ 
 

تر) فعليه(صحيح 
جاب» ل و فخور

 .مه شده است
  

شوري غني از نفت
عل مجهول است

ترج» من انجح« 
  .ت

.  
اسم تفضيل» ح

به طور دقيق 4 
در گ( نجر شود

ترجمه نشده 1
  .نشده است

كه صـرف» صـدين

و ه نشده است،
«ده و ضمير در 

اضافه» نيز« و 

ستاني ايران به د
ه شده و نيز ضم
و غلط است، هم

شده و نيز ضمير
برعك اعل است و

ت ترجمه شده ا

زب

سنجش دو

َوَال ُتَصـعِّْر«ة مل
 )مه شده است

به طور صح» مش
مختال«1 ة گزين

مستقبل ترجم» 
.جمه نشده است

به عنوان كشو» 
شود فع مرده مي

در» من« 1 ةن
 هم صحيح نيست
.جمه شده است

أنجح«ه آمده و 

و 2 ةي در گزين
شايد من / شود ي
 ةدر گزين» ض

ستقبل ترجمه ن

أن نکـون مقتص
  

عل ربطي ترجمه
ضيات ترجمه شد
ق ترجمه نشده

آثار باس :»ألثرّية
باه صفت ترجمه

مه شده وجرش ت

 خود ترجمه نش
فا» الجاهلون«و 

صفت ي است ول

    
 

 .رست است

ات اما در جمل نه
چون جمع ترجم

ال تم« 4و  1ي 
در: وقهاي ف ط
»ال يحبّ «فعل  
ترج» کلّ « 4و  

 .رست است

بالّنفط و الغاز 
آيد، شم شمار مي

در گزين: فوق رد
در كنار » بيبا
ترج جمع» بلد« 
اضافه» يكي از« 

 .رست است

روي زياده: »کثار
گاهي منجر مي» 

مرض« همچنين 
مس 2 ةدر گزين» 

 .رست است

أ«د، بر ماست، 
ي تربيتيياه نه
فع» أن نکون« 
رياض» رياضة« 
اول دقيق ةجمل 

 .رست است

معالم إيران األ« 
به اشتب» تنّوع« 
اي كاش» لعلّ « 

 .رست است

در جاي» أن« 
مفعول و» هم« 
حال» صغيراً « 

www.sanjeshse

  
  

در 2گزينه  .16
گون» كخـدّ «

غلط است چ
هاي در گزينه

عالوه بر غلط
3 ةدر گزين
3 ةدر گزين

در 4گزينه  .16
يّ کبلد غن«
به ش: »دّ تع«

عالوه بر مور
خطوط األنا

2 ةدر گزين
3 ةدر گزين

در 3گزينه  .16
اإلک«مصدر 

»قـد يـؤّدي«
،)شده است

»لن يمکن«
در 1گزينه  .16

ما بايد: علينـا
نمو» تربوّية

2 ةدر گزين
3 ةدر گزين
4 ةدر گزين

  .است
در 3گزينه  .17

1 ةدر گزين
2ة در گزين
4 ةدر گزين

در 4گزينه  .17
1 ةدر گزين
2ة در گزين
3 ةدر گزين
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ا در    نـد امـ

. ط هسـتند  

» تنهـا «ـا  

   

ationgroup

كن  سـقوط مـي   

غلـط 4و  2ـاي  

يـ» فقـط «ت با 

  مك  

 فاعل و مرفوع

    »ل

 

  تمراري

139(  

طرزي ترسـناك

هـابراين گزينـه 
    .ت
و يا جمله مثبت» 

سم: كأسما/  ي
  خ

نائب ف ← فوع

َال«ُمعّرف بـ  ←

  معرب

 ضيق ← )د
  ءدا ← )

ماضي است = »ع

24/5/99 شمشت 

به ط: جمه شود

  ) ستند

بنا. است» يك«
استلط ه، كه غ

»إالّ «ل منفي با 

يالهاو  :هواة )2
اَألخ :اإلخوة )4

مرفو فاعل و )2

← »َعَلم« ة بـ

م ← بنيم )2
  بالواو

متضاد(واِسع  )2
متضاد( دواءُ  )4

عفعل مضار« قِفرُ 

23 


جامع نوبت(ساني 

و بايد با فعل تر

غلط هس 3و  2 

«نكره به صورت 
آمده» افة البيئة

ر به صورت فعل

 
 4

 

معرفة )2 لغائب

 
ب هو فاعلعل ف 

 
 4

َيق+  »عل ماضي

وازدهم؛ علوم انس

لق نوعي است و

هايراين گزينه

ها اسم ن ترجمه
نظا« براي ) قط

ن از جملة حصر

 متعدٍّ   ←

لل ←  ِللوحده

  جّرد ثالثي
← عله بالواو

فع« شاَهدنا )2  

سنجش دو

مفعول مطل» عبـاً 
  .ت

بنابر( دةً معتق/  اً 
  )3گزينه 
يكي از ن فهـيم
فق( 4نه  در گزي

توانين جمله مي

  
  

 

← الزم / ثالثي 

متکّلم / ماضٍ  

مج ← »مفاعلة
فعل و نائب فاع

   ة 
    ار

  ي استمراري 
   استمراري

    
 

 .رست است

سقوطًا ُمرِع«نه 
ترجمه شده است

 .رست است

کنُت معتقد :»م
رد گ( يقوم به: »

موطن: »ند فهيم
در ضمن ه آمد

كه در تعريب اين
  .د

 .رست است

 ال  جالم :ت
   المطبعة :
 .ستت ارس

 َموضوعٍ  ← 
 .رست است

  :ها رگزينه
ُمجّرد ← الثي
    معرب ←

 .رست است
  :ها رگزينه
فعل ← ضارع
  .يستن لضي

 .رست است
  :ها رگزينه

م« الثي من باب
ف /معلوم  ← 

 .رست است

  الميناء :
 .رست است

ُعدا ← )تضاد
الّدا ← )فادر

 .رست است

ماضي = ل ماضي
ماضي=  َنظِّفون

 .رست است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
در اين گزين
اينجا حال ت

در 1گزينه  .17
معتقد بودم«
»پردازممي«
يك شهرون«

چون معرفه
ك دقت كنيد

استفاده كرد
در 3گزينه  .17

التجاالم )1
المطاِبع )3

در 1گزينه  .17
ُموضوعِ  )1

در 4گزينه  .17
بررسي ساير

مزيد ثال )1
← نيمب )3

در 3گزينه  .17
بررسي ساير

فعل مض )1
اسم تفض )4

در 4گزينه  .17
بررسي ساير

مزيد ثال )1
مجهول )3

در 2گزينه  .17
الّشاِطئ )2

در 3گزينه  .18
مت(َأِحّبة  )1
رمت( بيت )3

در 4گزينه  .18
فعل+  َلو )1
ُيَن+  کان) 3

در 3گزينه  .18
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 )4 و 2( ي 

 عنـوان  ـه 
 سازي، بزار

 ستد و داد 
 رسـوم،  و 

  
 -5ن كـار،    

 محصوالتي
 در سـاجي 

 هاراپا، و و

 عنـوان  ـه 
 ـردآوري 

 نظـامي  ي 
 مرزهـاي  
 حاكمـان   

 را آنـان  و 
 شـوريده  و
ationgroup

هـاي گزينـه  .يـد 

بـ را روسـتاها  ن 
اب نندما خوراك 
نياز، بر مازاد د

آداب بـا  را ـف 
:توان بيان كرد 

تخصصـي شـدن

م كشت به سند
نس و سفالگري ت

موهنجودارو يات

كـ ساسـاني  بـار 
گـ مسـئوليت  ن 

نيـروي و ماليـات 
در روم راتـوري 

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

139(  

آي  بعد خود مـي 

   .هستند

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

س رود اطراف خيز
صنعت رواج از ي

كشفي در نهرين

درب مرتبـة  ـالي 
بـودن دار عهـده  ر 

  .كرد

م اشكاني، ركزي
امپر بـا  پيـاپي  ي

ا از. گراييـد  تي 
رومـي  مهاجم 
كه را ساساني ن

24/5/99 شمشت 

  .است» 

  .است» خبر

كيد جملهأاي ت

اسلوب حصر ه 4

برداشـ دسـت  ي 
ديگري ـالـيت فع

. تخصص يافتند
مـردم آشـنايي  

34ودار صفحه 
مـازاد توليـد  -3

حاصلخ و برفتي
هايي نشانه چنين

الن بين و ايران ي

عـ هـاي  مقـام  ز
بـر عـالوه  او. ت 
ك مي كوشش نيز

مر حكومت به ه
هاي جنگ اثر بر 

سسـت بـه  يالدي
ود كه نيروهاي

خاندان نتوانست 

24 


جامع نوبت(ساني 

  
»خبر«قش آن 

خ«و نقش آن  ه

برا»إنّ « )1     .

4و  3 ،1 يها نه

گـردي دوره از ل، 
اي به نيازه عده

والت مهارت و
زمينة ستد، و د

ه و براساس نمو
3، روستاها مدن
  ن

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

ا يكـي . كرد دي
رفـت مي شمار به
ن كار و كشت و 

كه بود مستقل 
اشكاني حكومت

مي سوم قرن يل
 اردوان چهارم بو

و نبود موفق ي

  تاريخ

وازدهم؛ علوم انس

.دهد مي »بدي«
 اسميه آمده و نق

همله اسميه آمد

.بگرديم) هتمامـاً 

گزين .عول است

محصـول اشـت 
بر ن اضافه توليد 

توليد اين محصو
داد رونق. شد غاز
به طور خالصه. د

آم وجود به و ي
 و تأسيس تمدن

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

  م
زياد كوشش ي،
به كشاورزان و ن
آباداني ترويج و

نيمه هاي كومت
ح. اند خوانده ي
اواي در شرقي، ي

دشاه اشكانيان
داخلي مشكالت ر

سنجش دو

«ت زيرا معني 
جمله ت اما در

  .است  آمده
 است اما در جم

اه(كيدي أطلق ت

اسم مفع» لُمعجم

   دهم
بردا و داشـت  ت،

دليل به. دكردن
ت در و آوردند ي

آغ تدريج به ك
آورد فراهم ديگر

جانشيني يك -2
گيري شهرها كل

   دهم
ساكن و بود متكي
ويژ به دام رورش
برخي وجود. ست

داد يكديگر با ز

ـ سال دهم 120
كشاورزي يشرفت
روستاييان رئيس

و توسعه براي ي،

  ل دهم
حك از اي جموعه

طوايفيالملوك را 
مرزهاي در ظامي
آخرين پاد. مدند
راببر در اما كرد،

    
 

 .رست است

سم تفضيل نيست
اسم تفضيل است

در جمله فعليه 
اسم تفضيل» ن

 .رست است

دنبال مفعول مط
  .ندارد

 .رست است

الم«مفرد آن  »م

 .رست است
ـ سال 34فحه 

كاشت منظور به
ك ايجاد دائم، ي

روي بافي پارچه 
نزديك و دور هاي
يكد هاي شهاندي
، دامداري و زي

شك -6 تجارت، 
 .ت استرس

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

 .رست است
0و  119صفحه 
پي براي اسانيان

ر داشت، ساالر ن
كشاورزي بخش 

 .رست است
ـ سال 93صفحه 

مج اشكانيان متي
حكومت نوع ن
نظ هاي درگيري 

دد نافرماني برآم
ك غرامت رداخت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
اس »شرّ « )1
ا »خيرٌ « )2
»الّدنيا« )3
األحسن« )4

در 3گزينه  .18
بايد به د )3

تأكيد فعل ن
در 2گزينه  .18

الَمعاجم« )2
   
  

   
در 1گزينه  .18

صف 4درس   
ب كشاورزان  

ها سكونتگاه
و سفالگري

روستاه ميان
ا و ها مهارت

كشاورز -1  
گيري شكل

در 2گزينه  .18
صف 5درس   
سند تمدن  

گندم، چون
به قهمنط آن

ده مي نشان
در 2گزينه  .18

ص 13درس   
سا حكومت  

واستريوشان
هاي ماليات

در 3گزينه  .18
ص 10درس   
حكوم نظام  

اين. دادند مي
نيز و ربيغ

درصد محلي
پر به مجبور

erv.ir

83

84

85

86

87

88

89



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

  .د

 شـبكة  و  
  .ود

 ديگر و لي
 فلسـفه،  در

 ـاوراءالنهر 

  .يران بود

 درآمدهاي
نوان عطايا 

 نسبت اوي 

ني، رشـد    

. شده اسـت 
 و اسـالمي 

 شـكوفايي  

اما كساني  
 بـه  آن بـا  

بـا   .بـود  ي 
  .ند

ationgroup

پاشيد هم از ان

كـرد نوسـازي  
نمو يكسان را ها

اسماعيل مذهب 
د زيـادي  هاي ه

مـ و هندوسـتان 

فاي عباسي بر اي

د عثمان، و عمر 
مدها را تحت عن

گيري سخت و ي

سـعه شهرنشـين
.  

 جامعتر بيان ش
ا عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

.ري برقرار شود
و دانسـتند  مـي 

شـرقي اروپـاي  ي 
كردن امضا تجاوز

139(  

اشكانيا سلسلة و

را مالياتي و ري
ه سكه عيار و ها 

تعاليم به مسلط
رساله و ها كتاب 

ه تـا  آن از ـارج 

ي ـ نظامي خلفا

خالفت دوران 
فه دوم اين درآم

زيستي ساده اما 
.  

توس فراگيـر،  ـت 
.داشت بسزايي ر

ها دقيقتر و زينه
ه و مصر يونان، 

علم هـاي  فتشر

شور نظام جمهور
م قـدرت  بـه  او 

هـاي سرزمين و 
ت عدم پيمان گر

24/5/99 شمشت 

و شد كشته و د

ادار تشكيالت ن،
اندازه و ها وزن س

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

سلطه سياسي جي

در. شد دگرگون
خليف .شد سرازير

نبود، اسالمي ت
كرد جلوگيري ن

حكومـ قلمرو، ش
تأثير دوره اين ي

بت  به ساير گز
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

سلطنتي در كش
رسيدن براي ي
  .د

كشورها برخي 
يكديگ با كشور و

25 


جامع نوبت(ساني 

خور شكستن 

چين سرزمين بر
مقياس تجارت، 

عال تربيت زرگ،
برجس عالمان و 
وقلمر درون در ا

تدريجي زوال و ش

د نخستين فاي
س مدينه درنان 

مساواتم بر پايه 
آنان گرايي جمل

گسترش .شود مي
معماري و هنر ر

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

بسيا تأثير رجمه

 جاي حكومت س
را ابزاري كار اين 

كردند تشويق اد

بر تسلط و رزها
دو داشت، وجود

وازدهم؛ علوم انس

گ با اردشير بابكا

ب كزيمر كومت
رونق قصد به ن

بز آموزشي و مي
دانشمندان كز،
را اسماعيلي وت

كاهشايراني،  ي

خلف دوران در ي
به خزانه مسلما
سط خليفه دوم

تج و اندوزي روت

م تلقي اسالمي 
بيشتر چه هر ي

ه مده است و به
علمي آثار انتقال 

تر نهضت. ن بود

كرد به يشنهاد
داشتند، ضاخان

پيشنها اين ضد 

مر گسترش بال
و آلمان و شوروي

سنجش دو

ردوان در جنگ

حك بيشتر تسلط
همچنين وي. ت

   يازدهم
معل مراكز يجاد

مراك اين وختگان
دعو و كردند ف

   يازدهم
هاي حكومت ظهور

   يازدهم
اسالمي جامعه ت

ه فتح شده بود ب
نحوه توزيع توس 

ثر از قريش، گان

  سال يازدهم
نره مهم هاي ره

شكوفايي در دان،

   يازدهم
ن جمله كتاب آ

و اقتباس نبش
در دوره عباسيان

   دوازدهم
پي ابتدا هدافش،
رض از كه ناختي

بر حركت به را

   دوازدهم
دنب به ه خارجي

ش ميان كه اي ي

    
 

سرانجام، ا. كند
 .رست است

  47فحه 
ت منظور به تي گ
ساخت ها جاده از

 .رست است
ـ سال 76فحه 

ا از فاطميان سي
آمو دانش اغلب 
تأليف علوم ديگر 

  .دند
 .رست است

ـ سال 94فحه 
ظه سياسي يامد

 .رست است
سالـ  47فحه 
وضعيت نيز صادي

هايي كه سرزمين
.كرد توزيع نان

بزرگ و خالفت ن
 .رست است

ـ س 112صفحه 
دور از يكي وقي

دولتمرد حمايت
 .رست است

ـ سال 72فحه 
سوم دقيقاً همان

جن ترجمه، ضت
 به زبان عربي د

  .مانان داشت
 .رست است

ـ سال 92فحه 
اه راي رسيدن به
شن هللا مدرس با

ر مردم و داختند
 .رست است

ـ سال 99فحه 
ستالين در عرصه

دشمني و تمادي

www.sanjeshse

آرام ك بودند،
در 3گزينه  .19

صف 5 درس
هوانگ شي  

ا اي گسترده
در 3گزينه  .19

صف 7درس   
اساس هدف  

.بود معارف
و فقه كالم،

داد گسترش
در 2گزينه  .19

صف 9درس   
پي ترين مهم  

در 4گزينه  .19
صف 5درس   
اقتص نظر از  

س از فراواني
مسلما ميان

كارگزاران به
در 1گزينه  .19

ص 10درس   
سلجودوره   

ح و اقتصادي
در 3گزينه  .19

صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

مسلم تمدني
در 1گزينه  .19

صف 7درس   
رضاخان بر  

نظير آيت اهللا
پرد مخالفت

در 1گزينه  .19
صف 8درس   
حكومت اس  

اعت وجود بي
  

erv.ir

90

91

92

93

94

95

96

97



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ايـران و   ت 

ي در شـبه   
 را وسـيعي 

ي سـطح  ر    

مشـكالت   
 و ـالمندي  

 موقـت  ـر 
 هـاي  آب  

 محصـوالت 
 اصـلي  ك 

 بـه  مشاغل
  .دارد جهي

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

 تقسـيم  ن 
 بـه  سـتان 

ationgroup

نفـت شـركت  رد  

عثمـاني اتـوري 
و منـاطق  و ورد

حكومـت كـه در

نهايـت  در و ده 
سـمت سـ بـه  ر 

آبگيـ كـانون  عي 
هـا، نـاهمواري  ب 

مح بـه  آنها بديل
محـرك صنعت، ش
م از بسياري. شد
توج قابل سهم ي

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

شهرسـتان 49 و
دهس هـر  و ـتان 

139(  

ره نحـوه عملكـر

امپرا قلمـرو  بـه 
آ يورش) خزر( 

دند نـه تغييـر ح

شـد پيـري  چـار 
كشـور سـني  رم
  .بود هد

نـوع دهد، مي خ
شـيب و زمـين  

تب و هلياو ختلف
بخش. شود نجام

ش خواهد منجر 
وري بهره و وسعه

س اغلب امروزه. د
شـ مـي  مـنعكس 

و بـود  عدد يك 
دهسـ چند به ش

24/5/99 شمشت 

رداري دربـا  منه

ب بارها مهم، هاي
مازندران درياي

 اداره كشور شد
  .يد

دچ تدريج به ور
هر كه باشد اي ه

خواه جامعه دي

ر اتفاقي و كوتاه
شكل به توجه 
  .د

مخ مواد شيميايي
ان منزل يا و گاه
اشتغال ايجاد ه

تو تحقيق، ارت،

شود مي تعيين ي
م آنهـا  سـيماي  

نتااس هر نام ه
بخش هر و خش

26 


جامع نوبت(ساني 

س اختالفات دا

ه آبراه و گرم ي
د سوي دو در ي

هان تغيير شيوه
آيد  به حساب مي

كشو جمعيت د،
گونه به جمعيت

اقتصاد توسعه اه

ك هاي بارش هي
با كه اي حدوده

گويند مي آبريز ة

ش يا فيزيكي كل
كارگ در ماشين ا
به بخش اين در 
تجا در صنعت ش

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

كه استان ده به 
بخ چند به رستان

 جغرافيا

وازدهم؛ علوم انس

انگليس و ايران ت
  .ت

درياها به سيدن
هاي ايراني رزمين

خواه بار خستين
انقالب اسالمي

كند پيدا ادامه يد
ج كنترل سياست

را سر بر اصلي ع

گاه كه خشك، و
مح به. نامند يم ي

حوضة كند، يت

شك تغيير به كه 
يا دست با يرات
فعاليت .رود مي
بخش. است سته

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

ايران كشوري، ت
شهر هر و ستان

سنجش دو

  ل دوازدهم
دولت ميان مواره
داشت وجود ران

   دوازدهم
رس هدف با قرن 

ه و نيز سري سيا

   دوازدهم
شروطه براي نخ

هاي اصلي در ا ه

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

 
و گرم مناطق به

قياتفا هاي انون
هداي آن نقطة ن

است هايي ليت
تغيي اين اينكه ز

م شمار به شورها
وابس صنعت به م

جغرافياي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

تقسيمات قانون
شهرس چند به ن

    
 

 .رست است
ـ سال 114فحه 
هم مشروطه، الب

اير سهم رداخت
 .رست است

ـ سال 76فحه 
اين طول در يه

ن و حوزه درياي
  .كرد صرف

 .رست است
ـ سال 61فحه 

مراه با انقالب مش
ست و از خواسته

 .رست است
  67فحه 

جمعيت كنترل ت
بر خواهد داشت

زيرا ند،ك كتحر
 .رست است

 50و  49فحه 
ب نزديك هاي ن
كا را آنها كه يرد

ترين پايين سوي 
 .رست است

  90صفحه 
فعا مجموعه مل
از اعم شود؛ مي ر

كش نوآوري و ت
غيرمستقيم يا م

 .رست است
  84فحه 

براساس سكونتگاه
هم با را ها شنق 
تغي زمان طول ر

 .رست است
  72فحه 
ق تصويب با 131

استان هر قانون، 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
صف 9درس   
انقال از پس  

پر انگليس و
در 2گزينه  .19

صف 6درس   
روسي ارتش  

جزيره بالكان
تص و تسخير

در 3گزينه  .2
صف 5درس   
ايرانيان هم  

تر اس اسياس
   

 
در 1گزينه  .2

صف 7 درس
سياست اگر  

ديگري در ب
ح كهنسالي

در 3گزينه  .20
صف 6درس   
كوهستا در  

گي مي شكل
به را جاري

در 2گزينه  .20
ص 10درس   
شام صنعت  

منجر جديد
موفقيت رشد،
يمتقمس طور

در 3گزينه  .20
صف 9درس   
س هر نقش  

ناي و دارند
د سكونتگاه

در 1گزينه  .20
صف 8درس   
16 سال در  

اين در. شد

erv.ir
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 و معيارهـا  
 عوامـل « ت 

اشـكال  . ت 

 بـه  و هنـد 
 ماليـات  و 

 ـــ  صـادي 

 اختصاص ل
 در يميايي 

 و شـكل  ت، 

 شـهر  را ن

 شـود؛  مـي 
. دارد سـت 

 از درجـاتي 

ationgroup

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

اسـت ديگـر  ـاي 

ده كـاهش  خـود 
گمركي هاي رفه

اقتص هـاي  اديـه 

محصول يك ت
شـي هـاي  كش ت

وسـعتر ـ  شـو 

آن برسـد،  ينـي 

م برطـرف  دالنه
زيس محـيط  بـر  
د بـه  كـه  كنند 

139(  

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

هـ مكـان  به آنها 

خ اقتصاد و نايع
تعر وضع: از اند ت

اتحا تشكيل ص،

كشت به متمادي 
آفت و دهاوك از 

كش جغرافيـايي  ت 
  كشور

معي ميـزان  به اه

عاد و مناسب طور
را نامطلوب ثير

مي تالش شهرها

  ، مسجد

24/5/99 شمشت 

كو شيوه  دان ي
دا بستگي دان ي

انتقال و مكان 
  .است ن

صن بر را) واردات
عبارت كارها ين
خاص زماني هاي ه

ساليان مزارعه 
ده مدوام و زياد

موقعيـت: دكـر  
ر ـ جمعيت كشو

سكونتگا جمعيت

ط به ساكنان ي
تأ كمترين هري

ش ريزان برنامه و

موزه، مدرسه: ي

27 


جامع نوبت(ساني 

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

يك از ذرات دن
مكان يك در اد

و و صادرات( جي
اي از برخي .هند

دوره در كاالها ي

اينكه دليل به ي،
به عالوه استفاد

  .د

تقسـيم  گـروه  
كش معدني و ژي

ج اگر و است ي
  .است ت

اقتصادي و هنگي
شه هاي فعاليت 
و مديران. ندارد 

فرهنگي.  بنزين

وازدهم؛ علوم انس

ت طرز براساس و
و مطالعه هدف 

شد كنده حاصل
با توسط ذرات ن

خارج تجارت ي
ده مي انجام هايي
برخي واردات ن
  .ي

محصولي تك ت
ب .است زياد اك

رساند مي آسيب 

پـنج  به توان مي
انرژ منابعـ  شور

جمعيتي مالك تا
متفاو دنيا ختلف

فره اجتماعي، ي
و شهر و بيفتد 

 و نقطه انتهايي

بانك، پمپ: تي

سنجش دو

  

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
  .باشد »

ح بيشتر رسايش
شدن انباشته صل

منفي تأثيرات كه
كاره يابند، ست

كردن ممنوع يا د
تجاري آزاد ناطق

كشت در زيست، 
خا شدن ضعيف

نواحي اين ست

151  
م راملي  قدرت 

كش يستيز دهاي

روستا و شهر ص
مخ نواحي در ك

نيازهاي آن در ه
خطر به آينده ي

هر حد و حصر

خدما. نانوايي ـ 
  ب

    
 

.شد مي تقسيم
 .رست است

  5فحه 
جغي كاري صرفاً 

حدود تعيين اي
»انساني عوامل« 

 .رست است
  47فحه 
فر نوع اين: شي

حاص فرسايش ن
 .رست است

  108فحه 
اينك برايشورها 

دس اقتصاديسعه 
محدود وارداتي،

من ايجاد و اي قه
 .رست است

  92فحه 
محيط شناسان

ض و فرسايش طر
زيس محيط به يز

 .رست است
1تا  149صفحه 
در مؤثر رافيايي

بنيادر ـ كشو ي
 .رست است

  6فحه 
تشخيص مالك ن

مالك اين اما ند،
 .ت استسر

  28فحه 
كه است شهري 
هاي نسل منافع 

پايداري شه فت
  .يابند ست

 .رست است
  29فحه 
داروخانه ـ دي

مان آبزكت، سا

www.sanjeshse

ت قصبه چند
در 4گزينه  .20

صف 1درس   
بندي ناحيه  

بر ها مالك
يا »طبيعي

در 1گزينه  .20
صف 4درس   
اشكال كاوش  

اين: تراكمي
در 4گزينه  .20

صف 8درس   
معموالً، كش  

و توس رونق
كاالهاي بر
منطق رياتج

در 2گزينه  .20
صف 7درس   
كارش نظر از  

خط يابند، مي
ني مزارع اين

در 1گزينه  .2
ص 11درس   
جغر عوامل  

هاي ناهمواري
در 2گزينه  .2

صف 1درس   
ترين متداول  

كنن مي تلقي
در 4گزينه  .21

صف 2درس   
پايدار شهر  

اينكه بدون
البته بايد گف

دست پايداري
در 1گزينه  .21

صف 2درس   
قنا: تجاري  
شرك: اداري  
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 حمـل  راي

 مـورد  زند،
از سـطح   

ationgroup

بر تقاضا و معيت
  نقل

  دروني

  .شوند  مي

  .شوند

ساز يرا م يتماع
اغلـب ا يزگار 

139(  

جم فزايشا -1 
ن و حمل وسايل

  .گرفته است

  .آيند اب مي
هاي د ي و كنش

آشكار جتماعي

  .كنند
ش نميي محقق 

اجت جهان يهنگ
ناسـاز گـر، ي د  

  .رسد 

24/5/99 شمشت 

:است شده نقل
و توليد در اوري

راد جامعه قرار گ

  .ديابن يم
.  

به حسا جتماعي
ي اجتماعيها ش

نهادهاي اج. م

ك نميعمل خود 
كدام بدون ديگري

فره تيكه هو ي
بـه عبـارت. ند

يم ها رزشو ا 

28 


جامع نوبت(ساني 

ن و حمل صنعت
فنا و علمي هاي

ه مورد قبول افر

تحقق م يجتماع
.ابدي يتداوم م د

  .هستند ي
هاي اجت  پديده

عقايد، ارزشل 
  .دارد ير

ميريم در نظر بگ

ان اجتماعي خجه
و هيچ ك اند سته

ييها ها و ارزش ن
بدهن دم از دست

ديعقا يعني ر

  شناسي امعه

وازدهم؛ علوم انس

ص در تحول و ش
ه پيشرفت -3 ي

است كه يجتماع
  .است 
اج يها كنش ق

بعد يها سل به ن

يجهان اجتماع 
ترين عميق، ن

مثل دارند يشتر
اريبس تي، اهمها

ا در ارتباط با هم

هاي ج بق ارزش
وابسبه يكديگر 

  .است ريتغ

آرمان د،يقاع كه
مرد يا در زندگ
تر قيعم سطوح

جا

سنجش دو

گسترش موجب ل
جهاني اقتصاد و 

انجام كنش اج ة
ارزش كيحقق 
قياز طر يجتماع

خود فرهنگل 

يها هيال نيتر ق
ت به اصل جهان

شيب يو ذهن يي
ه  ذهني پديده

را يهان اجتماع

ابقراد همواره مط
ها ب و محدوديت

و مت فردي ،ياب

ك دهد يرخ م ي
 استقرار خود را

شود و به س يم

    
 

 .رست است
  43فحه 

عامل سه اخير ن
تجارت گسترش

 .رست است
  63فحه 

 .رست است
ةوي، شيجتماع
تح يگريحقوق د

اج يو هنجارها
با انتقال يجتماع

 .رست است
قيعم،  و عقايد

تقاد انسان نسبت
يبعد معنايي كه 

بعد ين اجتماع
جه يها هيزا و ال

 .رست است
تمامي افر: چهارم
ها و فرصت: نجم

 .رست است
  :ارم

اكتسا ،يياستگو
 .رست است

يهنگام يرهنگ
و ثبات و رنديگ

هنجارها آغاز م

www.sanjeshse

در 4گزينه  .21
صف 3درس   
قرن نيم در  
گ -2نقل،  و

در 4گزينه  .21
صف 4 درس  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 

در 4گزينه  .21
هنجار اج -  
ح تيرعا -  
ها و ارزش -  
جهان اج -  

در 2گزينه  .21
ها ارزش -  
باور و اعت -  
هاي پديده -  
در جهان -  
اجز يوقت -  

در 4گزينه  .21
عبارت چ -  
عبارت پن -  

در 1گزينه  .21
عبارت چها  
را يژگيو -  

در 3گزينه  .22
تزلزل فر -  

قرار گ ديترد
رفتارها و ه
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 سياسـي  

 ازمنـد ي ن 

منـافع   ن
 آنهـا . ردند

 ديـ پد رگر 

 را عـدالت 

  .بودند ده

جامعـه،   ك

 ةدربـار  ،ي
 يعيوم طب

ationgroup

و اقتصـادي  اي 
  .گيرد

جارت و سـود،

نيتـأم  يبـرا ا  
رك ينم  تحمل

  .ردندك ي

اسـتعما يـورها 

  .د
ع و كـرد  بـاز  ت 

دينرس قدرت ه

كيـ وقـت در   ـر 

ياجتمـاع  ـوم 
و علو عتي طب

  .رخوردارند

139(  

هـا سـازمان  و ـا 
گ مي اختيار در 

44  

تجا يگانان برا
  .كل گرفت

آنهـا. داشـتند  ز
 و نفوذ آنها را

ياستفاده م ينر

كشـو يـو را بـرا     

نبود قائل فقرا ز
ثـروت صاحبان ي

  معنويت

به ياله يارهاي

هـ يعنيكند؛  ي
  .گردد يراهم م

علـو .دارنـد  زي
كنند كه از يم
بر يشتريب تيم

  

24/5/99 شمشت 

  . است

نهادهـ از ـتفاده 
را ديگر شورهاي

ه كنيد صفحه 

داشتند و بازرگ
شكل ت و تجارت

ـ يغ  ازيـ ن يرغرب
ودند كه سلطه

اماسونرفي ها ن

 بـه اسـتعمار نـ

از دستگيري و ت
براي را استثمار

  ي
 

م بحران: ي خود

يكرد كه با مع ي

يم شرفتيو پ رد
فر زيآن ن ةدربار

زيصل از آن را ن
م كمك به آنها

از اهم يعيبوم ط

.شود يمنسته 

29 


جامع نوبت(ساني 

ها با جهان غرب

  ست
  .عيت است

اسـ بـا  خود، دي
كش سياست و ر

مقايسه يش ابزار

د ازين بازرگانان
قدرت با ثروت

يصرف كشورها
بو ياقوام ينگ
و سازمان يهب

رحلة اسـتعمار

حمايت به اشت،
ا راه اقتصادي، 

  معنويت ران
معرفتي انبحر 

 معرفتي حران
وي هويت ديني

يم ليتحم يان

ريگ يشكل م ،ي
د يعلم دانش 

حاص يو فناور 
دهند و ب يم ي
نسبت به علو ي

دان كسانيمعه 

وازدهم؛ علوم انس

تعامل آنه مانع 

  .ست
ا يش جمعيت

عاد هويتّي جمع

اقتصاد قدرت به
بازار كنترل نده،

دانش/ حي و و

و پول با هيسرما
ق ونديپ ب،يترت 

 ارزان و بازار مص
 مقاومت فرهن

مبلغان مذه از 

مكان عبور از مر

دا اقتصادي و 
آزادي ويژه به و

بحر :دروغين و 
:مدرن پست ي

بح: خود جهاني
هاي غربي به سو

دالنه را بر كسا

ي مشكالت زندگ
و رشد شيدايپ 

يعيعلوم طب 
يها آگاه انسان
ياجتماع رو، علوم

و جام عتيطب 

سنجش دو

نيتر مهم يرغرب

اس جمعيتمعه 
افزان اجتماعي، 

جهان، نشانگر ابع

ب اتكا با تعمارگر
نشا دست هاي ت

يي، نفي عقل و

درت خود به س
نيبد. ن بودند

كار يروين ام،خ
رهم شكستن

نخست ةدر وهل

، امستعمار زده

فردي ويكردي
و آزادي شعار بر

كاذب هاي ويت
هاي جريان گيري

ج حضور توجيه 
ن ساكن كشوره

رفتار عادد كه 

حل مسائل و ي
يبرا نهيود، زم

ةدربار يداور 
به ا يفناور ي

ر نياز ا.  كنند

ةروش مطالع، 

    
 

ريغ جوامع يدگ
 .رست است

رط بقاي هر جام
ط هويت جهان

در ج كشيسل
 .رست است

است كشور ،نو ر
دولت طريق از و

 .رست است
يگرا حس: 20و 

 .رست است
قد شيافزا يا
دولتمردان يام

واد خبه م يغرب 
د ازمندين خود

هدف د نيبه ا ن
 .رست است

اس يكشورها ي

رو بيشتر اوليه م
ب تكيه با اوليه م
  .ت

 .رست است
معنو شيدن بازار

گ شكل و شنگري
براي غرب جهان

ه شدن مهاجران
 .رست است

بود نيدالتخانه ا
 .رست است

يبا تالش برا ي
شو يمطرح م يص

 .سترست ا
تيظرف ياعم

ها تيو محدود
استفاده حيصح

 .رست است
،شناسي تبييني

www.sanjeshse

زد غرب -  
در 2گزينه  .22

اولين شر -  
الزمة بسط -  
پديدة نس -  

در 2گزينه  .22
تعماسا در  

و المللي بين
در 2گزينه  .22

و 19قرون   
در 3گزينه  .22

ها بر دولت
نظا تيحما

يورهاكش  
خي اقتصاد

دنيرس براي
در 3گزينه  .22

يوابستگ -  
  .آورد يم
ليبراليسم -  
براليسملي -  

گرفت ناديده
در 2گزينه  .22

بخش رونق -  
روش افول -  
ج ناتواني -  
فراخوانده -  

در 3گزينه  .22
مشكل عد -  

در 1گزينه  .22
يعلمدانش   

خاص ةمسئل
در 4گزينه  .22

علوم اجتم  
ها و فرصت
ص وةيبه ش

در 2گزينه  .23
در جامعه ش  

erv.ir
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@sanjesheduc

ن را بـا  اسـ 

 مطالعه را 

رداشـتن از       

بـر   ييارها 

 همچنـان   
 

بـه چشـم    

لتي ديگـر     

بـاز مقـدم    
گـويي،   مـي    

س مسـتوي   
هيچ ز «ن 

 رس هفتم

ationgroup

انس ياجتمـاع  ي

  .شود يم ا
فرهنگ يك يا 

دنبـال پـرده بر

سـاختا ني چنـ  

الگـو، نيدر ا ته
.دهد ونديپ يگر

.كيلـو  3ـر بـا   

 يـا نبـودن حـال

شرط هم باشـد ب
ه سـوم اگـر نم

  60صفحه

عكـس.  بسازيم
بين.  صادق باشد
د. ًا كاذب است

139(  

يدانند و زنـدگ  ي

آنها يمعان دن
ياجتماع نهاد ك

  .كند مي تفاده
آن محقـق بـه د

  .مال شود

سـلطه از تا ند
  .آورند

البت .گردد يم دي
يكديختلف را به 

ك واحد وزن برابـ
  17و  14 ه

وابسته به بودن

تي اگر حرف ش
در گزينـه. سـت 

درس ششم ص. د

اي ين آنها رابطه
د عكس آن هم

آن حتما د متضا

  91حه 

24/5/99 شمشت 

يم ياجتماع ش

ديفهم يدشوار
يك فرد، يك الً

است لعه موردي
ي است كـه در آ

ي و ارزشي اعما
  .شود  مي

كنن يم ديتأكر، 
تر را فراهم آ يان

ديتشد يو حتّظ 
مخ يها گروه كه

هم اشاره به يك
درس دوم صفحه

ي را مشروط و و

حت. و موقع دارد
شرطي اس» ...هي

اي شرطي دارند

د با تغييراتي بي
صادق باشد بايد
صادق است پس

درس نهم صفح

30 


جامع نوبت(ساني 

كنش يژگيو نيتر

و د يانساني ها
مثال خاص ماعي

مطالروش  از د،
شاهدة مشاركتي

  .آيد  نمي
يك نظام عقيدتي

ت بر آنها اعمال

سركوبگر يارها
انسا ياجتماع ي

و زباني حفظ يم
ك شود؛ ينسته م

د داشته باشد ه
د .نا شدن است

 يا نبودن حالتي
  . چه نباشد

داللت بر زمان و
خواه د كمك مي

 كنيد هم محتوا

ابتدا بايد. دندارد
گر قضيه اصل ص
ن اصل قضيه ص

د. ايد يكي باشد

و منطق سفه

وازدهم؛ علوم انس

ت را مهم يعنادار
  

ه كنش يدگيچ
اجتم پديدة يك 

دهد نشان را آن 
يفي براساس مش

ق ديگران پديد
قدرت مطابق ي 

ي است كه قدرت

از ساختا ي علم
يساختارها يريگ

مقو يها گروه ن
دا يضرور يصاد

ول شخص مفر
ام به معناي آشن

واي قضيه بودن
ود داشته باشد

بلكه د. ط نيست
اگر از اين باد«ل 

ي داريد مطرح

ي وجودا چ رابطه
در عكس ا» .ت

چون. رقرار است

با» يا« دو طرف 

 فلس

سنجش دو

و مع يآگاه ،يع
.نندك يطالعه م

  :ت
چيموجب پ ،ي

هد تمامي ابعاد
بودن فرد به صر

وعي پژوهش كي
  .اند فتههها ن ش
 

ن پذيرش و توافق
كه معناست ني

ت و ارادة كساني

ر ضرورت انتقاد
يگ شكل نهيو زم 

ايموجود م يها
و اقتص ياسي س

شاره به ضمير ا
ق به داللت التزا

 
است كه محتو 

شرط در آن وجو
دهنده شرط شان

در عبارت اول. د
اي رم اگر خواسته

ال هيچؤصورت س
هيچ ز ر نيست« 

رابطه تضاد بر» 

در» موضوع«ل 

    
 

 .رست است
ن كنش اجتماع

، مطو معنا ياه
 .رست است

هاي نادرست ينه
ينوع و تكثر معان

گر محققي بخواه
منحص و پنهان 

نو قومي نگاري
ست كه در كنش

.درست است
، بدونيجتماع

يبه ا قدرت تي
خواست ،تيبول

 .رست است
بر يادسان انتق

كنند يريشگ
 .رست است

ه ، تفاوتكثرگرا
ساختار مشترك

 .رست است
تواند هم اش مي» 

ك از كوي عشق
.درست است

شرطي، مهم اين
حال چه حرف ش

نش» تا«دوم حرف
شده و تالي ندارد
 در عبارت چهار

 .رست است
ضيه موجود در ص

شود مي» .يست
.هر ز ر است«ا 

 .رست است
 شرطي منفصل

www.sanjeshse

در 3گزينه  .23
پردازان هينظر
آگابر  ديتأك

در 3گزينه  .23
بررسي گزي  
تن: 1گزينه   
اگ: 2گزينه   

عمق و كند
قو: 4گزينه   

معناهايي اس
د 2 گزينه .23

قدرت اج -  
يمشروع -  
مدار مقب -  

در 1گزينه  .23
عه شناسمجا  

شيپها  انسان
در 1گزينه  .23

مدل تكدر   
س كيوجود 

 

 
 

در 1گزينه  .23
»من«كلمه   

انداختن خاك
د 2گزينه  .23

در قضيه ش  
نشان دهد ح

در گزينه د  
ش فقط ذكر

گويم و نمي
در 1گزينه  .23

بين دو قضي  
ز ني هيچ ر«

با» .ر نيست
  71و  68

در 3گزينه  .23
در قضاياي  

erv.ir
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@sanjesheduc

داراي «ول 
ت صـحيح  

   78 صفحه

ع مقدم يـا  

تـوان   مـي  
 2هميشـه      

و ) 2 زينـه 
  

 در برخـي   
درس  )5 ق 

اي  ك شـعله   
11  

 آن باورها 
 رم صـفحه  

خت برخـي   
شم صفحه 

بـه عنـوان       

 تم صـفحه 

هـر كسـي      
س هشـتم  

ationgroup

حمول عبارت او
اس بدين صورت

درس هشتم ص. د

ساس قاعده وضع

)رفع مقدم( لت
ثنائي اتصـالي ه

زگرد ( .ي اسـت    
94 نهم صفحه

يـا) 2 تسـاوي 
مطلـق( تر است

د به انـدازه يـك
12  دهم صفحه

سبت به پذيرش
درس چهـار. ـد 

خود براي شـناخ
درس شش.  بشود

خـود سـقراط ب

درس هفت.  ببرد

ـد نسـبت بـه ه
درس .عتبـار دارد    

139(  

مح. مشخص شود
اصل قيا) دوسط

ي دولت هستند

ه كار برد و براس

ي با نبودن علول
در قيـاس اسـتث
 هميشـه حملـي

درس ن )4 گزينه

( ترك هسـتند 
ت بزرگ» ب«از » 

كه خورشيدن ي
و درس 114 ه

پردازند و نس  مي
آنها را مرور كننـ

ما در توانايي خ 
شكاكيت مطلق

هـا از زبـان خ ينه

موز طبيعت پي

توانـ نيست و مي
ت بـه خـودش اع

24/5/99 شمشت 

آن م  و محمول
عدم رعايت حد(

ها، كارمند رسمي

تثنائي اتصالي به

وجوب علي معلو
ارد كه نتيجـه د
تثنائي اتصـالي

رد گ( .شته باشد

مه مصاديق مشت
»پ«يا ) 4 طلق

اي... رم، پارچه و 
درس دوم صفحه

ه باورهاي خود
ر چرايي قبول آ

.ي مغالطه است
ت كه منجر به ش

لي ساير گزيد و

ري از اسرار و رم

 امري يكسان ني
خودش و نسـبت

31 


جامع نوبت(ساني 

كنيم تا موضوع
. (رار نشده است

 داراي قرارداده

ن در قياس است

شد طبق اصل و
 ديگر لزومي ند
تيجه قياس است
مقدم و تالي داش

يا در هم.  دارند
مط( تر است رگ

ي نشيمني از چر
د .ي دارديگ نما

ي به تفكر درباره
ر ديگررسند و با

برخي امور نوعي
صل شناخت است

 نسبت داده شد

تواند به بسيار ي

 بود كه حقيقت
هر كس براي خ

وازدهم؛ علوم انس

ك دي تبديل مي
ه دوم كامل تكر

برخي. داد است

توان ل بودنش مي
9  

تحقق معلول باش
 قبول اين اصل

نت) 1 رد گزينه(
ياس فقط يك م

مصداق مشترك
بزر» پ«از » ب«

ت هم به معناي
لطه بزرگ بر مغا

ت روزانه، لحظاتي
 باورهاي خود بر

در شناخت ب يد
امكان  اصك در 

 اتهام به سقراط
  

هاي حسي مي ته

را داشت معتقد
ند كه شناخت ه

سنجش دو

را به حالت اسناد
بارت در مقدمه
ولتي داراي قرارد

ت شرطي متصل
94س نهم صفحه 

ت) ط الزم و كافي
با. تيجه گرفت

( .ش مغالطه باشد
ه شرطي اين قي

يا م) 1 تباين( د
«يا ) 3 وجه من

است» ايناز «ي 
اعر است داللت

ارغ از اشتغاالت
هاي د به ريشه

ق از شك و ترد
 شك غيراز شك

توس به عنوان
34 نجم صفحه

ليل عقالني يافت

 سوفسطائيان ر
باورنين  هم بر ا

    
 

 .رست است
  46 م صفحه

 .رست است
ول فعل جمله ر

اما اين عب. شود ي
رمند رسمي دو

 .رست است
 به دليل ماهيت

درس. عتبر است
 .رست است

شرط( تنها علت
را نت) رفع تالي( 

ده و دو حالتش
د نداردكه مقدمه

 .رست است
 مشترك ندارند
( شترك هستند

  25تا  23 
 .رست است

هم به معناي» ن
 درون سينه شا

 .رست است
ها، گاهي فا سان

خواهند آنان مي. 

 .رست است
 شكاكيت مطلق

اما اين .كنيم ي

 .رست است
خست توسط ملت

درس پن .رح شد
 .رست است

اس و تحلحوك 

 .رست است
س كه طرز تلقي

گرايان نسبي .د
  58تا 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .24
درس پنجم  

در 2گزينه  .24
در قضيه او  

مي» قرارداد
هر كا. است

در 4نه گزي .24
اين شعر را  

رفع تالي مع
در 3گزينه  .24

اگر مقدم تن  
نبود معلول

حالتش قاعد
ي وجودمانع

در 4گزينه  .24
ا مصاديقي  

مصاديق مش
سوم صفحه

در 1گزينه  .24
زين«عبارت   

است كه در
در 2گزينه  .24

برخي از انس  
.انديشند مي
25  

در 3گزينه  .24
گيري نتيجه

امور شك مي
43  

در 1گزينه  .24
عبارت نخ1  
مطر» افترا«

در 2گزينه  .24
عقل با كمك  

47  
در 1گزينه  .25

گوراسپروتا  
متفاوت باشد

ت 53صفحه 
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@sanjesheduc

شجاع است 
حل را هـم  
درس نهـم  

 بعد روحي 

ابي حمـل   
س نخسـت  

فـي وجـود   
هسـتند يـا     

رد (ـداريم   

) 2 گزينـه  
) 3د گزينه 

م موفقيت 
م نشـان از     
دن حادثـه      

جـود خـدا      

رس ششـم  

ationgroup

كند ش معلوم مي
اگر ساح. م است

د. ـخص نباشـد  

مال و منكرين

رنده براي مرغـا
درس) 3د گزينه 

از طرفـ) 4زينـه  
وجـود بـالغير ه

ي بمانـد نـي باق

رد... (گيـرد و     
رد. (شت؛ نيست

ل موفقيت يا عد
ه داللـت التـزام
 معنـاي رخ داد

ن بـه اثبـات وج

در. كـن نيسـت   

139(  

زند و م  رقم مي
مشخص و معلوم

مشـ هيت انسان

در رسيدن به كم

نقه و پرزراي ذو
رد. (انيت ندارند

رد گز(ع اسـت      
الو هـا يـا واجـب   

 در حالت تساوي

س شـكل مـي
قبول نداش ت را

ي شانس را عامل
صورت سؤال بـه
 گزينـه دوم بـه

ديگـران.  كردنـد  

قض و غيـر ممك

24/5/99 ششمت 

اهيت خويش را
 انسان از ابتدا م
دتي از عمر، ماه

دت، مسلمانان د

شكل بر. ي است
شكال جسماارا 

ارد پـس ممتنـع
الوجوده ممكن) 

ن وجود و عدم

ز راه تجربه و حس
وم كه اصل عليت

برخي. س است
ت صعبار. ر است

رت شـانس در
 24  

ت خدا اسـتفاده

ها متناق ت معلول

32 


جامع نوبت(ساني 

ما و زندگي خود
ها غير از  پديده

پس از گذران مد

رسيدن به سعاد
  77ا 

مل شايع صناعي
درست است زير

د خـارجي نـداو 
)3رد گزينه (رد 

 كه ماهيتي بين

ل امور طبيعي از
 براي ادعاي هيو

ند، اصطالح شانس
س بعضي كمتر

عبار. خواني دارد
س چهارم صفحه

نوي براي اثبات

ت ولي در جهت

وازدهم؛ علوم انس

ت خود و عمل و
ماهيت ساير 3 

 معنا ندارد كه پ

را در اعتدال و ر
تا 72هم صفحه 

گيرد پس حم ي
جسم بر شكل نا

در واقعيت وجـو
متناع ذاتي ندار
ذات به اين معنا

كشف علل) 1ه 
 دارد و پاسخي

برن  را به كار مي
راد بيشتر و شانس

خ هم 3ت گزينه 
درس. يت ندارد

اي دروني و معن

 غير ممكن است

سنجش دو

ها انسان با دست
در گزينه... ل و 

در نظر بگيريم

ر فعل اخالقي ر
درس ده. نستند

 
طي قرار نمي طو

حمل ج) 2و  1 

در حال حاضر د
ن نيست پس ام

الوجود بالذ مكن
  12تا  10

رد گزينه(ژكتيو 
 سنخيت اشاره

1  

خي از مردم آن
نس برخي از افر
ست كه با عبارت
افاتي با اصل علي

ها ز تجربهسون ا
  38فحه 

ها ر جهت علت

 62  

    
 

 .رست است
ه يستانسياليست

يز است يا ذليل
 از انسان واقف د

 
 .رست است

ان باستان معيار
دانس ي طبيعي مي
.درست است

يي جزء تعريف
رد گزينه(ست 

 .رست است
د» سب تك شاخ

حال و غير ممكن
ود بالغير پس مم
رس دوم صفحه

 .رست است
كتيو است نه ابژ
نه سوم به اصل

19و  18صفحه 
 .رست است

طالحاتي كه برخ
معتقدند كه شان
خت بد كسي اس
شده است و منا

 .رست است
مز و هانري برگس
درس پنجم صف
 .رست است

نهايت در سله بي
 

 .رست است
  55م صفحه 

 .رست است
تا 60م صفحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .25
از نظر اگزيس  

يا ترسو، عزي
حتي كنايه

 66صفحه 
در 4گزينه  .25

فالسفه يونا  
در رفتارهاي

د 4گزينه  .25
مفهوم زيبا  

اولي ذاتي اس
  5صفحه 

در 2گزينه  .25
اس«ماهيت   

داشتنش مح
الوجو ممتنع
در) 1گزينه 

در 4گزينه  .25
امري سوبژك  

عبارت گزين
درس سوم ص

در 3گزينه  .25
يكي از اصط  

دانند و م مي
بداقبالي و بخ

بيني نش پيش
در 1گزينه .25

ويليام جيم  
د. نپرداختند

در 1گزينه  .25
داشتن سلس  

 42صفحه 
در 2گزينه  .25

رس هفتمد  
در 1گزينه  .26

درس هشتم  
  
  
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

  

مي صورت 

در . شود مي
  

مين دليـل  

سـتند؛ بـه   
ايـن  . ينـد 

ماييم؛ بلكه 

 ظه كـاري 

ationgroup

بدون هدف اقدام
  . بود

استفاده م )ظام
.كنند دايت مي

بد ندارند؛ به هم

حافظه خود هس 
گو مـي احافظه 

تقسيم بندي نم

حافظ صورت با 

  .گويند مي ي
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ي ممكن است، بد
ه بخش نخواهد

بدون نظ(ختار 
اي مورد نظر هد

 از كار خوب و بد

چگونگي تقويت
فراآموزي  هارت

  

 براساس زمان ت
  .ات است

در اين. سپاريم

هاي اكتشافي ش
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گاهي. باشدمند 
مشخص، نتيجه

احبه بدون سا
ها ه سمت پاسخ

ا، هيچ تصوري

وانان به دنبال چ
د به اين نوع مه

 .شود بديل مي

توانيم صرفاً نمي
سي به آن اطالعا

س اه به خاطر مي

  .ن بوده است

روشصي باشد، 

  ي
  وب

  .گويند مي 
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هدفمش علمي، 
اشتن به هدف م

  .ن يافته است
مصابپرسيم، از 

حبه شونده را به

كودكان در ابتد

ن است كه نوجو
عات را فرا بگيرند

اختي معنادار تب

  .است ك

نواع حافظه را نم
عدم دسترس اين 

 مدت زمان كوتا

به آن هاي مرتبط

ساس و نظر شخص

في يا شهودي
 وضعيت مطلو

اثر نهفتگيرا 

شناسي ن

وازدهم؛ علوم انس

شود تا روش  مي
ه دليل توجه ند

هدفمند و سازمان
ستقيم از فردي ب
 كلي، فرد مصاح

توان گفت كه ك ي

دوره كودكي اين
ظه سپردن اطالع

نشنااطالعات روا

شدت محرك 

وضوع است كه ا
ر دسترس بودن

تفاده از آنها در

ها  يكي از نشانه

و مبتني بر احس
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سنجش دو
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وره نوجواني با د
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 يهـا  روش 
كـه   يزرنگ

كتاب  148

ي را تجربه 

 فيـ ود تكل 

 رييـ ابـر تغ 

ل تا مـرگ،  

  

ationgroup

هـا و ر ه قضاوت
آموز ز ثال دانش

8جدول صفحه (

في ناخوشايندي

در خـو لـذت  ع 

  .نامند ي

در برا يعنـ يد؛  

  .ها مؤثرند

از سالمت كامل
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به رندگان،يگ ميم
مث يبرا. ديآ يم 

. (گيري است يم

شيم، حالت عاطف

منبـع ،يدرون ش

مياور برا  يكار

هسـتند يشناخت

 بيماريسترش گ

 نيستند، بلكه ا
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تصمود برخي از 
 غلط از آب در

  .آورد

 از مراحل تصمي

گيري نباش صميم

زشيانگكـه در   

بودن ك ريم ناپذ

ش يهماهنگ ل 

سالم در ايجاد وگ

و جنبه جداگانه
  .گيريم اي مي

34 


جامع نوبت(ساني 
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ي دارد؛ در حال

انجا اي بودن ريذ

شده و تابع اصـل
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وازدهم؛ علوم انس

ت كه مانع تصمي
تص جهينت در. ند
جهينت نيبهتر 
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