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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دوازدهمسنجش 
)25/07/1399(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيادبيات   
  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  4ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

  ن 

  دان 

  ال

ationgroup

  

بران ضرر و زيان

  .  است
 .  

اي گل خند: ص

طوفان بال) الف (
  . دن است

  .  وجود ندارد

  سه

  ند؟ معني

1399(  

ي، نادرست آمده

  

وان، جريمه، جب

صفوت نادرست
ن نادرست است

تشخيص 
  

:تشبيه 
تن كنايه از مرد

   از گل 
 اين بيت مجاز

شنا+ ن مضارع 

   

  . ار است
چه چيز را دان ←

25/07/9حلة اول 

شايستگي: ليت

. ت آمده است

تا: مت كرم ـ غرا

  . ت

ي دو واژة ثنا و ص
ي يك واژة خوان

 خن
 . ب وجود ندارد

   

 . تعاره است
خفتدر خاك ) ج

دم زدن بلبل: ص
در/ نرگس : اره

  . شتن است

بن+ مي : خباري

نهاد و كنندة كا
←فعول است 

2 


مرح(علوم انساني 

لكه، اهلهم: ورطه

، نادرست»خيمه و

اوت، بخشش، ك

ت نادرست است

امالي) 2 
امالي) 4 

سخ: تكرار 
هام، ايهام تناسب

.ن و لحظه آمده

رد كه نوعي است
ج: (كنايه 

تشخيص 
استعا) 3 

معناي وجود داش

مضارع اخ  »

 . شود ده مي
  . ته شد

ن: سعدي  . است
مف: معني 

ارسي

زدهم؛ ادبيات و ع

غوغا، و: هنگامه

سايبان و:  شراع

سخا: هار ـ جود

ابيات در اين » ظر

  .رست است

 . درست است

هاي جناس، ايه

جا مجاز از زمان

تشخيص دار←
  

 . ه وجود ندارد
  

 ساير ابيات به م

باش«ل كمكي 

ديد: مصدر شدن
نوشت: صدر شدن

وابسته شده ا) ل

 فا

سنجش دواز

چهارپا، ه: بهيمه

چانه،:  زنخدان

بهار، فصل به: يع

نظـ افتادگي ـ م

الوت و سور نادر

ناد طاع و فاحش 
 . ت است

 سكوت 
ه ر اين بيت آرايه

ج  است و در اين

←توسط آسمان 
. دو مجاز است

   ن 
در بيت تشبيه/ 

. ت وجود ندارد

نادي است و در

خت فعل سا+ لي 
  شناسه+  

عل مناسب از م
ل مناسب از مص

اهل(با كسره به 
   . ست

    
 

 .رست است
نامه، ب: اي رقعه

 .رست است
خدمتكاران،: م

 .رست است
خت انگور ـ ربي

 .رست است
مستغرق ـ«هاي 

 .رست است
هاي سيماب، حال

 .رست است
سه واژة حيله، مط

ها درست مة واژه
 .رست است

ستن كنايه از س
در رنگ سخن: 

 .رست است
ي نفس كشيدن

 .رست است
ـ كشيدن بار ت) 

سر ـ دست  هر
 .رست است

دم زدن / ته دل 
/تضاد : ـ دوست

و استعاره در بيت
 .رست است

ن بيت فعل اسن
 .رست است

صفت مفعول: مي
صفت مفعولي: 

 .رست است
فع+ فت مفعولي 
فعل+ ت مفعولي 
 .رست است

زيرا ب.  اليه است
 و كنندة كار اس

www.sanjeshse

  
  
  
 
در 1گزينه  

ها معني واژه
در 4گزينه  

حشم«معني 
در 3گزينه  

رز، در: تاك
در 2گزينه  

ه امالي واژه
در 3گزينه  

ه امالي واژه
در 2گزينه  

امالي س) 1
امالي هم) 3
در 1گزينه  

لب بس: كنايه
:آميزي حس

در 4گزينه  
دم به معناي

در 1گزينه  
)د: (استعاره

س) ب: (مجاز
در 2گزينه  .

خت سو: كنايه
دشمن ـ) 1
جناس و) 4

در 3گزينه  .
در اينرديف 

در 4گزينه  .1
ماضي التزام
:ماضي نقلي

در 1گزينه  .1
صف: بينم مي

صفت: نوشتم
در 3گزينه  .1

مضاف: دل
نهاد: هر كه

erv.ir

1.
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4.

5.

6.
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@sanjesheduc

ن سـتايش        

لـت   وي دال  

هـي سـپاه   

  . كند

 4 .(  

  )4و 

ationgroup

  . ت

 كـه مفهـوم آن

هـاي دنيـو  آرزو  

  . ست

ه نـد و بـه انبـو   

  . ت

ك  ري را بيان مي

  )1 گزينه 

رد گزينه(گري 

و 3گزينه رد (ي 

1399(  

   معنوي
 حذف شده است

  . م است

گزينـه درسـت

تن بـه دنيـا و

ت بسيار خوب اس

كن ه او اشاره مـي 

 اشاره شده است

مفهوم ديگر 2ه 

رد( اغرباردر ) ه(

، ديگ)3د گزينه 

ترين كارهاييهم

25/07/9حلة اول 

 حذف به قرينه
 به قرينه لفظي

به معناي هنگام 

بجـز بيـت گ. ت 

ت نيز بر دل نبست

ند و گفت اه خوا

و به درد جانكاه
  . است

اين بيت به آن 

 ولي بيت گزينه

(ه نشدن ضمير 

رد(گار مي كني 

مه. كارهاي مهم

ن

3 


مرح(علوم انساني 

  ) دارم(ه غم 
                  

است) 3 

):ب(در  

ي خدا آمده اسـت

ت گزينه درست

  . شاره دارد

پادشا) 3 

كشد و صوير مي
شمن اشاره شده

ش است كه در

  . ق است

 الهي تكيه دارد

 

ترجمه) / 4و  2

  . شك
، ماندگ)1گزينه 

ك: عزم األمور، )1 

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

ت خير باشد چه
                  

 . 
  . است

 . ست

هاي ي از نعمت

هيان دارد و بيت

خت خدا اش  شنا

  . ت

ر رود سند به تص
انبوه دش ه لشكر 

ي قاضي و پسرش

ه عشق و معشو

خاموشي عارفان

  .وند دارد  خدا

2رد گزينه (داند 

زيرا، بدون ش: إنّ 
رد گ(متن عربي 

رد گزينه(ردند 

 عربي

سنجش دواز

گرم عاقبت  ) برم
ه قرينه لفظي  
حذف شده است
وي حذف شده

ه معناي براي اس
 .  

گزاري ن براي شكر
  . ت

مت خوارزمشاه و

ل و خيال براي

 . كي دارند
نوشت ز عصر مي

را د» خوارزمشاه
در ساير ابيات به

بستگي و آزادگي

كردن جان در راه

بر سكوت و خا 4

 انسان و قدرت

گردگردانيد، مي

فإ/ ديگران : رین
ن ضمير تو در م

جويي كر صرفه 

    
 

 .رست است
ب(ي برم ور ستم 

حذف به          
 قرينه معنوي ح
ت به قرينه معنو

 .رست است
هر دو به) ف و ج

.معناي نزد است
 .رست است

بر ناتواني انسان
راي خداوند است

 .رست است
اره به زوال حكو

 .رست است
دو به ناتواني عقل

 .رست است
عتي كوچك ن زرا

نماز ني تا حدود 
 .رست است

الدين خ جالل« 
اما د. اي ندارد ه

 .رست است
تعلقي و عدم واب
 .رست است

نثار كر) ب و د( 
 .رست است

4و  3و  1هاي  
 .رست است

 اشاره به خلقت

 .رست است
هد شد، خواهد گ

 .رست است
آخر/  شود  ر مي

دگار شود، نبودن
 .رست است

/جويي كنيد  فه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
اگر بي نوايي

             
است به) 1
فعل است) 4

در 4گزينه  .1
الف(در ) به(

به م): د(در 
در 3گزينه  .1

بهمة ابيات 
موجودات بر

در 1گزينه  .1
اين بيت اشا

  . دكن مي
در 3گزينه  .1

ب و د هر د
در 1گزينه  .2

آنان زمين) 2
با شادمان) 4

در 2گزينه  .2
در اين بيت
دشمن اشار

در 4گزينه  .2
ت پيام آن بي

در 3گزينه  .2
مفهوم كلي

در 2گزينه  .2
ابيات گزينه

در 4گزينه  .2
دو بيتهر 

  

 
در 3گزينه  .2

خواه: ستصیر
در 2گزينه  .2

ماندگا: تعمر
ماند... تا كه 

در 2گزينه  .2
صرف: اقتِصدن

erv.ir
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@sanjesheduc

رد گزينـه  (

. ـميم دارد 

، روي بـر  )

، )3گزينـه  
شكل جمله 

رد (كند مي

  ) ر

  ) هار گزينه

   

  واهيد 

ationgroup

( هذامه نشدن 

تصـ: یعـزم، )1و 

)1رد گزينـه  (ي  

رد گ(وي كنيـد  
به ش اذج تربویة

  ) 4نه 

وزش را آسان م

  ) يگر

گزينه هاي ديگر

رد ساير(كند مي

   

.درست است ون

شيني برايش نخو

1399(  

، ترجم)3 گزينه 

2رد گزينه (شد 

كنـيـدايت مـي  

رو گرفتيد، ميانه
 آورد و ترجمه 

رد گزين(ي ميز 

  )4گزينه 

ن تكنولوژي آمو

د گزينه هاي دي

رد گ( هم ندارد 

رت فكر رشد نم

)4رد گزينه (ت 

  ) 4رد گزينه 

یقاتِلوبه شكل  ن

و جانش)  علم را

25/07/9حلة اول 

رد(ه شكل فلز 

رديد داشته باش

هـ ،)شـوند  مـي  

، ياد مي)2زينه 
 در ترجمه مي

تنيس روي :نضدة

رد گ(كرد، گفت 

كار گرفتن ، به)4 
  ) 3ينه 

رد. ( نه به آرامي

به زمان معيني

تفكر است و قدر

حرفي است 3ش 

4(  

ر(و فعل مضارع 

یقاتَلون: 3نه  گزي

دست آوريد به( 
  ) يگر

4 


مرح(علوم انساني 

به نحاس، ترجمه 

، تر)12ل كتاب 
   

هـدايت م: جملـه  
 

رد گز(آموزند ي
ي استمراري را

املنکرة ، )2گزينه 

سوال ك: أل و قال

رد گزينه( ارد
رد گزين(دهد  مي

رساند نتايج مي

ند و اختصاص ب

شود كه همان تف

اصلش :یکونوا، )2

4رد گزينه (ضيل 

و متکلم وحده، )3

و در نتکلَّمشكل 

علم پيروز شويد
رد گزينه هاي د

زدهم؛ ادبيات و ع

،)2رد گزينه (ن 

با توجه به مثال( 
)3و  2د گزينه 

با توجه بـه ج( 
 ) 4رد گزينه (

مي. روي كنند نه
ي كه فعل ماضي

رد گ(قرار نده  :

  

سأ، )3رد گزينه 

رين لذت را دشت
اري را افزايش م

ريع به بهترين ن

ننده وقت نيستن

ش امور عقلي مي

2رد گزينه (ول 

، اسم تفضي)2نه 

3رد گزينه ( عالم

به ش نتکلِّم: 4نه 

ي دارد پس با ع
ر(. التطلبوا به بدالً

سنجش دواز

ن را به جاى اين

مضارع التزامي
رد..) (مصمم به 

شود هدايت مي 
(كند هدايت مي

تا ميان :لتقصدا/  
 با وجود تركيبي

التجعلنا، )1زينه 

.ناي كيفر نشد

ر(گفت : قال، )2

ي تكنولوژي بيش
ت ارتباط و هميا

در عمل ما را سر

كن ژي صرفاً تلف

باعث رها كردن

اسم مفعو :املنکر 

رد گزين( رسوالون

جمعه أعال، )2ينه 

 عفاف، در گزين

تان اسمي كارهاي
 فـفوزوا بعلم و ال

    
 

 .رست است
آن. مس: نحاس

 .رست است
ترجمه م: مضارع

م(به شكل اسم  
 .رست است

:یهتدی/ رداندي 
، ه)2رد گزينه (

 .رست است
گرفتندياد مي 

ن كان در جمله
  ) 4 گزينه 

 .رست است
رد گز(ي، مردي 

 .رست است
ل مجهول به معن

 .رست است
رد گزينه (كرد 

 .رست است
گيريبه كار: تن

كنولوژي مهارت
 .رست است

تكنولوژي د: تن
 .رست است

تن ابزار تكنولوژ
 .رست است

تكنولوژي با: تن
 .رست است

،)1رد گزينه ( 
 .رست است

جمعه رس، )1زينه 
 .رست است

رد گزي( زن أفعل
 .رست است

به شكل ِعفاف: 
 .رست است

شما بر اساس ك
ء ىل أفعالـکم أس

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
الن/ اين : هذا

4.(  
در 4گزينه  .3

فعل م+  لعل
یعزمترجمه 

در 3گزينه  .3
برگر :صّعرت

(گرداني  مي
در 1گزينه  .3

ن :کانتا تتعل
ترجمه شدن

رد(وصفيه 
در 3گزينه  .3

انساني: امري
در 4گزينه  .3

فعل :عوقبال
در 1گزينه  .3

سؤال ك: سأل
در 2گزينه  .3

منطبق با مت
، تك)1گزينه 

در 3گزينه  .3
منطبق با مت

در 1گزينه  .3
منطبق با مت

در 2گزينه  .3
منطبق با مت

در 3گزينه  .4
جمع :جیران

در 3گزينه  .4
رد گز( مثنی

در 1گزينه  .4
مفرده علی وز

در 1گزينه  .4
:2در گزينه 

در 4گزينه  .4
هر كدام از ش

لكّل منكم عىل 

erv.ir
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@sanjesheduc

 رد سـاير (    

رد (آيد  مي

ـپس اسـم   

من باشـد،     

 اشاره دارد 

وان هـدف   
شـان را   دل

ش را بـه او  
»  و نيكـي    

ي عقـل و     

 بـا اراده و  

ationgroup

  . آيد

رف جـر اسـت

براي رفع ابهام م

و سـ) العامـلِ (د   
  . وند

  .شد

ش كنـد و مـؤم

خداوند توسط 
  

عنـو تخاب او بـه 
ي خدا، جان و د

  .  را

ها و تقوايش كاري
سـان بـه خيـر

ت كـه از پيـروي

تان داشتم، خود

1399(  

آ براي اسم نمي

حـر البـنو  لکـم 

، لكن ب)1گزينه 

د مجـرور باشـد
شو ديگر رد مي

باش نمي هة بالفعل

ن سعي و كوشـش

هاي جهان ديده
». خلق نكرديم

انت مان به خدا و 
 در جهت رضاي
رند و هم آخرت

گاه بدك شيد، آن
انس گـرايش  «دي 

اسـت» س امـاره 

 شما تسلطي ند

25/07/9حلة اول 

فعل است و) شار

و لهل در . آيدي

رد گ(مني است 

  ) 4د گزينه 

خواهيم كه بايدي
گزينه 3يح هر 

مشبهةاز حروف  

بطلبد و براي آن

ث آفريني از پد
ها را جز به حق

ت مؤمنان با ايم
شان هاي دنيوي

ي هم دنيا را دار

كه سامانش بخش
گر سرمايه وجود

نفس«كند  وت مي

من بر: گويد مي

5 


مرح(علوم انساني 

أش: (4، گزينه )ة

مي) إن(ه بعد از 

و تم رجاءل براي 

  .گيرد
رد(فعل هستند 

ن مضاف إليه مي
با اين توضي). مَل 

)أن(به نيست و 

سراي آخرت را ب

به دور بودن عبث
ه  نيافريديم، آن

ستند؟ بايد گفت
ه  انجام تمام كار

سازند؛ به تعبيري

ك د به نفس و آن
ومي دارد و بيانگ

گذر دنيايي دعو

قيامت، به آنان م

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

البطاریة: (3زينه 

 تأكيد در جمله

لعل. رودكار مي 
4 (  

گنمي التنوين و 
ف ال اعلم و ال اقول

ُل  ّ بعد از آن). ع
العم(صوب باشد 

 (  
اصال حرف مشب 

كس كه س و آن 

ب» ما بینه العبین
ست را به بازيچه

جهان مؤمنان هس
برند و هم با مي

س شان را آباد مي

گند سو:  و تقواها
ات ارتباط مفهو

هاي زودگ ه لذت

 گناهكاران در ق

 دين

سنجش دواز

در گز. ايد بيايد

براي) ل(حرف 

شك و ترديد به
4رد گزينه (ست 

آيد تن جنس مي
ال، )3رد گزينه ( 

الع( مرفوع است 
ايد منصاهد كه ب

)قدیر(باشد  م مي
4ت و در گزينه 

:فرمايد داوند مي

واِت واالرِض وم ّس
هاس نچه بين آن

رين افراد اين ج
م  هاي دنيا بهره
ش و سراي آخرت

اَلَْهَمها فُجورَهاها فَ 
جودا  با ساير مو

 براي رسيدن به

ن خود در گناه
 .  

    
 

  .رست است
با اليري) الجبار: (

 .رست است
عجم درس اول ح

 رست است 
براي تشبيه و ش 

براي تأكيد اس نّ 
 رست است 

بعد از الي نفي
الفضیلة، )2ينه 

 رست است 
خواهيم كه  مي

خوه بالفعل مي
 رست است 

ينه درست اسم
فعل است 3و  2

 .رست است
خد 19راء، آية 

  .  خواهد شد
 .رست است

وما خلقنا الّس«فة 
ها و زمين و آن ن

 .رست است
تر ؤال چرا زيرك

ه ، هم از نعمتي
تر كرده و زديك

 .رست است
و نفٍس و ماسّواه«
با تفاوت انسان 

 .رست است
ها را اني كه انس

  .دارد مي
 .رست است

ي مقصر ندانستن
نبال گناه رفتيد

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .4
مطابق با مع

  ) ها گزينه
در 2گزينه  .4

)کأنّ (حرف 
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در 1گزينه  .4
اسمي كه ب

رد گزي( بیعٌ 
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در 2گزينه  .5
شيطان براي
اختيار به دن

erv.ir

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

@sanjesheduc

قـي بـودن    

 همچنـان،     

، ارتبـاط  »    

هـا و    زمان

و دسترسي 

مخلـوق او    

 تصرّف در 

ationgroup

 دنيـوي و حقيق

 

  .د

س از پيـدايش

 اول خـدا ديـد

  . نند

چيز و درهمة مه

 چيزي احاطه و
 

جـودات همـه م   

و خودشان حق

1399(  

 .  

ش بودن زندگي

 . ن جهان است

گيرند ر پيش مي

جـودات پـس ه مو

يزي كـه ديـد،

كن را مشاهده مي

مندي شامل همه

مة شناخت هر
 . ا تصور كنيم

هان اسـت؛ مـو
  .  آن است

را برعهده دارند و

25/07/9حلة اول 

  

   

گاه قرآن است د

  . ل است

ارزش كم: بيانگر »

انسان در آن ك 

ت از مرگ را در

كند كه كيد مي

به هر چي/  ديد 

خدا ر» ر چيزي

 است، اين نيازم

زيرا الز. را ندارد
 امور نامحدود ر

مبدأ و خالق جه
مؤيد »...ُکلِّ شیءٍ 

پرستي جهان ر

6 


مرح(علوم انساني 

. در انسان است

.ستدالل نيست

   

ي راستين از ديد

 تجزيه و تحليل

»...رَة لَِهَی الحیوانُ 

دن، كارهاي نيك

ش كردن و غفلت

، تأك»د دم به دم
  . د

عرفت نور و صفا

در هر«نگرند،  ي

كلي بيان كرده

ها ر ش درك آن
توانيم ذات نمي

وند تنها م كه خدا
ٌهللا خالُق ک«ريفة 

 هستند كه سر

زدهم؛ ادبيات و ع

د بعد روحاني د

ست و نيازمند ا

.روح است به» 

ر اصالت رؤياهاي

دائم در حال» د

ٌب و اِّن الّداَر اآلِخر

نماند پاداش  ت، بي

كنند، راه فراموش

مان از باد باشد ه
 نيازمند هستند

دلي كز مع«يت 
  

هستي ميجهان 

طور عام و ك را به

ذهن ما گنجايش
ودن ذهن خود ن

معتقد باشيم ك 
ي ندارد و آية شر

 او، ديگراني نيز
  . اشاره دارد

سنجش دواز

ن، دليل بر وجو

انسان اس» وحاني

»من«سته بودن 

دليلي بر) ع(سف

مواد«ر اجسام و 

لهٌو و لَِعب لّدنیا اِّال 

نسان در آخرت

موش ك  دارند فرا

حمله/ شير علَم 
دون شدن، به خدا

با بي» ...ِت واالرِض 
. است»  هستي

ت و انديشه در ج

دي موجودات ر
  . شود ي

حدود هستند و ذ
 دليل محدود بو

ز اين است كه
شريك و همتايي

داوند و در كنار
شرك در واليت

    
 

 .رست است
در انسان» خود«

 .رست است
رو«بيانگر بعد » 

 .رست است
قه، دليلي بر وابس

 .رست است
اب حضرت يوس

 .رست است
مانند ساير» ني

 .رست است
وما هِذِه الحیاُة ا«

  . ت است
 .رست است

و نشاط داشتن ا
 .رست است

انتظارتلخي كه 
 .رست است

مه شيران ولي ش
 نخست خلق ش

 .رست است
واِت« ُهللا نوُر الّسـ

نور«رد و مبين 
 .رست است

 آنان كه به دقت
 .رست است

ينكه آيه نيازمند
يدايش و بقا مي

 .رست است
مح هستند كه نا

ما به در واقع،  
 .رست است

خالقيت عبارت ا
ر كار آفرينش ش

 .رست است
نكه عالوه بر خد

باشند، به ش را مي

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

قبـول اثـر     

عبـدوه هـذا 

، اشـاره  »ت  

هايي بـوده  

زء اساسـي          

هـا   لي چيز

ationgroup

تـوان بـا ق مي. م

ی و ربّکـم فاعهللا ربّـ

 خـدا آشناسـت

ه العات و آگاهي

ي داراي دو جـز

خيل. »ن نيست
  .»دانم نمي

  . است» داوند

  

 .  

1399(  

  . ي دارد

سلب كنيم» ها ن

اِّن هللا«ة شريفة 

سرشتي كه با« 

اطال«م، به دليل 

  . ت

كـه هـر مكتبـي

ن دليل بر نبود
ن«بايد بگوييم » 

هاي شناخت خد

.پذير است مكان

پذير است مكان

  .گويند

25/07/9حلة اول 

ارتباط مفهومي» 

انسان«و يا » ياء

با آية» خ دوست

به مفهوم» ورم

كنيم نتخاب مي
 

است»  و آگاهي

آن ايـن اسـت ك

نديد«ست؛ زيرا 
»نيست« گفتن 

ه راه«ت و بيانگر 

ام» غير مستقيم

از طريق عقل ا 

  

گ  مي» رهان نظم

   ديني

7 


مرح(علوم انساني 

»ُهللا الصّمد«با »  

اشي«نه اثر را از 
  . وند  از خدا

ها در مقابل رخ ه
  . كند  مي

كه من از وي د

مورد نظر را ان هر 
 . است» مكتب

داشتن شناخت

  . ر است

دهـد و معنـي آ

انيم بگوييم نيس
و به جاي... وا و

است» وجود خدا

  . ده است

مشاهدة غ«هم با 

»معاد«خت  شنا

. وند است  خدا

بر«كه به آن  ت

هاي ف و اقليت

عزدهم؛ ادبيات و 

لَّ یَوٍم ُهَو ِفی َشأٍن

ن ندارد كه هر گو
نياز مستقل و بي

نهادم آينه/ مهر 
را تبيين و تأييد

تر ك وين عجب/  

ها، يك شهر شهر
هاي يك م پايه«

د«ي و اعتقادي 

طة محكم برقرا

د را تشكيل مي 

تو نكرديم، نمي  
 الكتريسته و هو

و«عنوان نشانة  

نهاده شد» يدن

ريافت دروني ه

يم است و راه ش

ضع آن در برابر

است» ظم جهاني

معارف

سنجش دواز

واِت َواالَرِض کُلَّ ّس

ضرورتي ن» يت
وند بدانيم، نه م

 اگرچه از مه و م
مي دارد و آن ر

من به من است

ت از ميان تمام ش
ن گزينش مؤيد 

 جريان يادگيري

به ترتيب رابط» ه

»مكتب«ولوژي 
  . است

شاهده دريافت
رد مثل جريان

بهموجود در آن 

ز اثر به مؤثر رسي

و د» ر مستقيم

 مشاهدة مستقي

تب، ارزيابي موض

نظ«، مطالعة در 

    
 

 .رست است
یَْسأَلُُه من فی الّس«

 .رست است
توحيد در ربوبي«

ين اثر را از خداو
 .رست است

 دوست نديدم،
ارتباط مفهوم» م

 .رست است
تر از م ت نزديك

 .رست است
سافرتدر يك م

و اين» ايم داشته
 .رست است

ب هدف در يك
 .رست است

ي، هدف، برنامه
 .رست است

بيني و ايدئو هان
ا» ي و ايدئولوژي
 .رست است

با حس و مشي را 
وند اما وجود دا

 .رست است
طبيعت و نظم م

 .رست است
از«شري، بر پاية 
 .رست است

مشاهده غير« با 
 .رست است

،»گرمي آتش« 
 .رست است

 بررسي يك مكت
 .رست است

هاي خداشناسي،

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

  . اشد

مـوش    فـرا   

  .باشد مي» 

ـان كـامالً   

   

كنـد و   مـي 
راي آينـدة  
مراه باشـد،  

ationgroup

با درون و دل مي

گر مـا خـود را

»عالم قدس« به 

داشت آن از انسـ

.است» يگانگي

   

  . كرده است

زديك را بيان م
اي يا بر يا لحظه

اهد و داليل هم

  .كند مي

1399(  

ي، شناخت از د

رسد، اما اگ ي مي

ست كه وابسته

دارد و برد» دي

از خودبي« مبين 

   

.يني وجود دارد

  . ت

وند به او اعطا ك 

  . باشد  مي

ي باشد، آينده نز
آني ي هاي صميم

ي بر اساس شوا

 مثبت را بيان م

25/07/9حلة اول 

  .شود ين مي

اه شناخت فطري

ي به خداشناسي

اس» روح« همان 

ني مادي و الحاد

،»كرد  تمنا مي

.است» فردايي«

بي ناسي و جهان

  . يواني است

ماني انسان است

ي است كه خدا

الهي شناسي  سان

ريزي قبلي برنامه
w معموالً براي تص
بيني پيشبراي  ،ك

   .شود فاده مي

جنبه يا مفهوم

8 


مرح(علوم انساني 

 شود، هدف تأمي

داند؛ زيرا در را ي

شناسي ن از خود

زيرا خود انسان

بين جهان«نمايد 

 داشت ز بيگانه

  . ت

«وشت او را سرن

شن ، ميان انسان»

 داشتن بعد حي

ط به حيات جسم

منطقي، اختياري

بين انسامل و م

قصد، تصميم و ب
willولي . شود
آيندة نزديكبر 

ل يا تهديد استف

باشد و هميشه ج

  انگليسي

عزدهم؛ ادبيات و 

ها رعايت يژگي

ي و طبيعي نمي

زيرا انسان. است 
  . نيم

ز. م قدسي است

  . شود ده مي

ن  عت خالصه مي

آنچه خود/ كرد 

 اصالت ماده است

نيست، س» نيوي

»بيني است جهان

ست و نتيجة آن،

ن، همگي مربوط

 و ديني نتيجة م

سوي كمال، مكم

عمل بر حسب ق
be ش استفاده مي

عالوه بهمچنين 
ئه پيشنهاد، قول

ب ل شمارش مي

سنجش دواز

 خصوصيات و وي

صد در صد، مادي

»خدا«راموشي 
كن موش مي را فرا

ل ارتباط با عالم

ناميد» روح«ان، 

 در ماده و طبيع

ك م جم از ما مي

 چگونگي اصل

دن«ين زندگاني 

سي بخشي از ج

حيوان شريك اس

واني وجود انسان

 بينش مذهبي

س ن با حركت به

هر گاه ع. كند ي
e going toز 

be going t ه
مچنين براي ارائ

ي براي اسم قابل

    
 

 .رست است
تگاه منظم، اگر
 .رست است

انسان را ص» ري
 .رست است

، نتيجة فر»خود
ر» خدا«بال آن 

 .رست است
ي يكي از عوامل

 .رست است
جنبة حياتي انسا

 .رست است
جهان هستي را

   
 .رست است

ها دل طلب جام
 .رست است

بودن، بيانگر» ي
 .رست است

ي محدود به همي
 .رست است

شناس انسان«قي 
 .رست است

با ح» مادي«د 
 .رست است

وط به بعد حيوب
 .رست است

شناسي در سان
 .رست است

، سرنوشت انسا

 .رست است
 ساده را بيان مي
ي چنين عملي از

to. رود كار مي ه
هم Will. شود 

 .رست است
عداد كميمعني ت

www.sanjeshse
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.مادي است

در 3گزينه  .6
ه سال«بيت 

در 1گزينه  .6
غير تجربي«

در 2گزينه  .7
حيات آدمي

در 4گزينه  .7
رابطة مصداق

در 1گزينه  .7
انسان در بعد

در 3گزينه  .7
نيازهاي مرب

در 2گزينه  .7
مسئوليت انس

در 4گزينه  .7
رقم خوردن

 

 
در 1گزينه  .7

زمان آينده
معموالً براي
نسبتاً دور به
استفاده مي

در 2گزينه  .7
a few به م
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بـه معنـي    

غيـر قابـل     

ها صـفت   ه

  : باشد ي
  فاعل + كي 

دانشمندان 

ي را نـابود    

ي روان يـا    
  . كند

ن خارجه را 
 

كه كاري را 

ـك شـاعر    

ationgroup

Few  جـه ب با تـو

ي بـراي اسـم غ
  

شد و بقيه گزينه

زير مي ها به قرار
فعل كمك+ كرار 

اما بعضي د. دند

  قرض شدن 

هـاي زيـادي گـل  

د ممكـن خيلـي
ليسي صحبت ك

  رراً، اغلب 

او دو زبان) الوه
 . كند كمك مي

  عالوه

ك ن آمد تا اينرا

  يش دادن 

در حقيقـت او يـ

1399(  

w. رساند  را مي

 به معني مقداري
. كند  بيان مي

باش ها قيد مي نه

ه ختار آن ند، سا
قيد تك+ ل اصلي 

rep(  

قبل منقرض شد

منق) 4 

هـا جنگ انسـان  

تواند تا حد  و مي
ني انگل ي يا آسات
مكر) 4  س

عال به(الوه بر اين 
مختلف درسي ك

عال به) 4  ال 

نابراين او به تهر

افزاي) 4 

د. دي را نوشـت 

   بنا نهاده 

25/07/9حلة اول 

 و معني منفي

  . رود ي
شود و همچنين
عداد يا مقدار را

قط در بين گزين

 دو مفعول بياين
فعل+ ول شيء 
            )port

ميليون سال ق 6
  . د

  كردن 

. درختان اسـت 
   

  خريب كردن 

 انگليسي دارد
تواند به راحت مي

ر روان و سليس

عال. گيرد ياد مي
 در موضوعات م

حا هر ن وجود، به

 حمايت كند، بن

 گي داشتن 

شعار خيلي زياد

ن گذاشته شده،
  مند 

9 


مرح(علوم انساني 

آيد  شمارش مي

كار مي مارش به
ش ش استفاده مي

5ه   درصد تع

فق a lot گزينه 

و غيره به همراه
مفعو+  to+ ص 

                   

63ها  كه چرا آن
ر يخبندان باشد

فوت) 3 

 يا قطع كردن
.ها هستند د آن

نابود كردن، تخ 

ت و دستور زبان
ب است كه او م

طو به) 3 

چيز را سريع ي مه
هاي خودش س

با اين) 3 

اش ه از خانواده

بستگ) 3 

ختلف زندگي اش
  . شد

بنيان) 2 
عالقم) 4 

عزدهم؛ ادبيات و 

 قبل اسم قابل

سم قابل شم از ا
سم قابل شمارش

رود و هميشه مي

رود و كار مي  به

d ،mention و
مفعول شخص.. + 

                  

وجود دارد ك رها
مكن است عصر

 ش كردن 

بد است، بريدن
در آينده نيازمند

/ downضافه 

  دن 

گان، اصطالحات
ي من جاي تعجب

وش است و همه
كالس چنين به هم

 جود 

كه يدا كند تا اين

 جويا شدن 

هاي مخ حيطه در 
با سراسر دنيا مي

سنجش دواز

ي كم يا ناكافي
  . اشد

يلي زياد و قبل
 تعدادي براي اس

كار م  و سؤالي به

هميشه قيد) ه

re ،describe
..
                  

 درباره دايناسور
مم ليل اصلي آن 

خاموش) 2  

ا بطبيعت مضر ي
مان د هاي  و نوه

ختان با حرف اض
  كردن 
نابود كرد/ ردن 
  دن

لي زيادي از واژگ
هميشه براي. ند

 خوشبختانه 

اموز خيلي باهو ش
اكثر اوقات همچ
ليرغم، با اين وج

خودش شغلي پي
  

جستجو كردن، ج

او د.  ايران است
و همچنين در س

  
  

    
 

عني تعداد خيلي
با ل استنباط مي

 معني تعداد خي
 معني بعضي يا
 جمالت مثبت
 .رست است

)study و غيره
 

 .رست است
eportي مانند 

                   
 .رست است

هاي مختلف ريه
كنند كه دل ر مي

ن، ترك كردن 
 .رست است

هايي كه براي ط
ها  در واقع بچه

ا قطع كردن در
محافظت ك/ دن 
يا ذخيره كردن 

دفاع كرد/ دادن 
 .رست است

م كه دانش خيلي
يسي صحبت كن

خ) 2  
 .رست است

س ما يك دانش
اكند و  حبت مي

عل) 2 
 .رست است

نست در شهر خ
.  جستجو كند

ج) 2  ردن 
 .رست است

عر بزرگ در  شا
متاز در ايران وم
    

   ، ممتاز

www.sanjeshse

Few به مع
جمالت قابل

Many به
Some به

شمارش در
در 2گزينه  .7

بعد از فعل 
 . باشند مي

در 3گزينه  .7
هرگاه افعالي

             
در 4گزينه  .8

تعدادي نظر
تصور يا فكر

رها كردن) 1
در 1گزينه  .8

ه يكي از كار
كنند كه مي
بريدن يا) 1
قطع كرد) 2
نجات داد) 3
افزايش د) 4

در 3گزينه  .8
دوستي دارم
سليس انگلي

احتماالً ) 1
در 4گزينه  .8

رضا در كالس
خوبي صح به
 اما ) 1

در 2گزينه  .8
دوستم نتوان
پيدا كند يا

آماده كر) 1
در 3گزينه  .8

مولوي يك
برجسته و م

گمشده) 1
برجسته،) 3
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 مضـايقه و    

 2ه مـدت    

  دن 

  ي

رد، مهمتـر   

  ) تي

ationgroup

هـيچ كوششـي

  ين كردن 

مـا بـه. ل كـردم   

  ديدپذير 

  اگون 

ت دادن، ذخيره كرد

  سسه، نهاد 

درگمي، آشفتگي

گيـر ها ياد مـي 

ادگيري مشاركت

1399(  

ه گرفت و از  مي

تأمي) 4 

اصـله او را بغـل

  ف كردن

تجد) 4 

گونا) 4 

نجات) 4 

  ندن

مؤس) 4 

سرد) 4 

  . ستند

ه  آنچه در كتاب

يا همان يا(يرند 

  . كوش بود خت

25/07/9حلة اول 

كرد يا در نظر م 

 زين كردن 

جب كردم و بالفا

  ر كردن 
صاص دادن، وقف

 طي 

 يدنظر 

 كس كردن 

دادن، برق رساند
   كردن

 خانه، نيروگاه 

 ف وقت 

تر هس تر و سالم ي

كه يا نسبت به ن

كردن را ياد بگير

  

يك شخص سخ

  .باشد ت مي

10 


مرح(علوم انساني 

ك برادر نگاه مي
  . يد

جايگز) 3 

القات كردم، تعج
  

تصور) 2 
اختص) 4 

محيط) 3 

تجدي) 3 

منعكس) 3 

نيرو د) 2 
مكث) 4 

كارخا) 3 

اتالف) 3 

ه ساير افراد قوي

كند از اين ي مي

د كه با هم كار ك

  . خوابيد ي

. در نظر گرفت

اش، ي م ناشنوايي

شدت لي زياد، به

عزدهم؛ ادبيات و 

، تام را مثل يك
التش را حل نماي

 دن 

ن برخورد يا مال
.  گفتگو كرديم

 گويي  يش

 ي، الزم 

 كردن 

 
 ، گروه 

 رگرمي 

معموالً نسبت به

د وقتي كه بازي

 را متقاعد نمايد

  ت نيست؟ 
زيرا او اصالً نمي

بركت يا مزيت د

ليرغماديسون ع

راگراف دوم خيل

سنجش دواز

صميميت، جك،
ك كند تا مشكال

بنا نهاد) 2  دن 

خودم را در تهران
گ تلف با همديگر

 رفتن 
  

قابل پي) 2 

ضروري) 2 

توليد ك) 2 

  
  كردن 

 
جامعه،) 2 

يك سر) 2 

دهند م نجام مي

گيرد جربه ياد مي

 كه دانشجويان

ة اديسون درست
ناميد ز شيفت مي

عنوان يك ب را به

جه بگيريم كه ا

intense در پار

    
 

 .رست است
سال دوستي و ص
رد تا به او كمك
گرفتن، نگاه كرد

 .رست است
وست قديمي خ

هاي مخت ره چيز
دن، به آغوش گر

   گرفتن 
 .رست است

 ربوط به رشد 
 .رست است
  
 .رست است

   كردن 
 .رست است

   ردن 
كردن، پذيرايي
 .رست است

    
 .رست است

   ورت 
 .رست است

 ورزش و بازي ا
 .رست است

ز طريق تجك ا

 .رست است
 متن اين است
 .رست است

موارد زير دربارة  
ا يك مرد دو شي

 .رست است
شنوايي خودش ر

 .رست است
توانيم نتيج مي 2 

 .رست است
elyمعني كلمه 

  نهايت  بي
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در 1گزينه  .8
س 25بعد از 

كر دريغ نمي
در نظر گ) 1

در 1گزينه  .8
زماني كه دو

ارعت درب سا
بغل كرد) 1
در نظر گ) 3

در 4گزينه  .8
رشد، مر) 1

در 4گزينه  .8
 شبيه ) 1

در 2گزينه  .9
متصل ك) 1

در 2گزينه  .9
آماده كر) 1
خدمت ك) 3

در 3گزينه  .9
سازمان) 1

در 1گزينه  .9
يك ضرو) 1

در 4گزينه  .9
هايي كه آن

در 2گزينه  .9
آنچه را كود

  .باشد مي
در 1گزينه  .9

هدف اصلي
در 3گزينه  .9

يك از دامك
او خودش ر

در 4گزينه  .9
اديسون ناشن

در 2گزينه  .9
از پاراگراف

در 4گزينه  .1
نزديكترين م

شدت، بي ـ به
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  ورودي2

x y+ =  

( ), ( ) 1 2 

f (x) =  

g(x) = 
f ( ) g+2 

( , )

( , )

⎯

⎯

2 3
4 1

  

f ( ) f+1  

p تابع سود  
p(x) =  

p(x) = 

maxx = 

P( ) =9 

  د ماكزيمم

f ( ) =3
4  

f (− 5
2 

f ( ) −3
4 

ationgroup

روجي
 

x y+

4
( )= 4 1
x y
x y

+ =
  − =

(x )− →32 4
x − →32 4

g( ) =3 34  

f

f

⎯⎯⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯⎯⎯→
f ( ) (− = −1 1

p(x)= فروش

x x× −24 
x− +2 18 
b
a (

− −= =
−
18

2 2
= − +81 16 

P( ) =9  سود

( ) − −  
31 2 4

) (


= − −

1 2

f ( )− =5
2

  صدق در

  صدق در

1399(  

               
خر 

x
=

→ =
=

4 32

f ( ) (→ =2 2
g( ) ( )=3 2 3

a b

a b

⎯→ = +

⎯→ = +

3 2
1 4
) (+ + +5 1 5

تابع ف –ع هزينه 
x x− −2 6 1
x −1 

)
=8 91
   

−62 1   
= 8     

s ign( )− =3
4

) s i


− −


5
2

− − = −2 4 6
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رودي            

x y− =

, y x= →3 1

)− = −32 4
) − =3 4 5 

b
a

b

→ = −


) =5 1

تابع
1 

 

( ) ( )= − −1 1

ign( )− =5
2

6  

11 
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x y−



5 ور 2

( )= 2 2

x y+ =2 2 1

16
 

, b− = 1 5

= −2

( )= − − =3 1

 رياضي

عزدهم؛ ادبيات و 

خروجي 

  

f (x) =  

f (x) = −

= 4

سنجش دواز

 ax b+

x− + 5  

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
: ي است پس

 .رست است

 .رست است
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در 3گزينه  .1

در 2گزينه  .10

در 2گزينه  .10
f تابع خطي

در 4گزينه  .10

در 1گزينه  .10
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x > →  

x < → 

(Δ = −2 

(f f (k)  

(f f (k − 

bx a
x

+2
  

  ير به نظير
a b+2 2  

f g+2 3  

  عضاي برد

  
x < 2   

x→ =  

x > →2 

y→ =  

ationgroup

g(x)→ = →1

g(x)→ = −

) ( )(− −22 4 1

) ( ,= − ⎯⎯1 

) () f f− =2

ax c− + =
+

1
2

با مقايسه نظي :
c+ = +2 4

({g , (= −1 2 1
= مجموع ا7+

f (x) x = −

y→ =2 4
3 3

f (x) x→ =

BMN
BMN

→4

1399(  

x x→ − −2 2

x x→ −21 2

) x− = →1 8

, ) f (k)−⎯⎯→1

)( ) f ( )= =1 2

x bx= → 2

b ,a= =1 2
+ =1 1 6

) () ( ) ,+ 3 3 2
( )+ − + =1 25

x f (x+ 2

AMN

AMN
→4

3

f (x)− →2

N
N

 ارتفاع مثلث

 قاعده مثلث

1
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x− = →2 1

x − = − →2 1

x + ±= 2 8
2

( , )= ⎯⎯⎯→3 
=1

ax c+ − +

,c = ← −2 1

  :ين
, ( ) (+ −2 2 1 3

= 31 

x) g(x)= ⎯

=

) g(x)= ⎯⎯

B
S

= 
→= 

4
4

 B 

 ارتفاع مثلث

  قاعده مثلث

12 
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x x− − =2 2 3

x x→ − −2 2
±=8 2 2 2

2

k⎯→ = 3

x+ = +21 2

c− + =1 

شود بنابراي د مي
) () , , ( )−1 2 2

A⎯⎯⎯⎯⎯

h = = →
= 

4
3

4

x⎯⎯⎯⎯→

BMN
Δ

×= 4 4
2

  ل برخورد 

محل برخورد

 x >   

عزدهم؛ ادبيات و 

x

x

= −
=

= 3





− =1   

= ± ⎯1 2

x

f g+2 ايجاد 3
)}) ( )+ =3 7

x⎯→− + =2

s
×

→ =1

44 3
2

x x− = +12 2
s= = +4 8

محل

چون

سنجش دواز

−1

3

x x<⎯⎯⎯→ =

f بايد باشد  

 g  تابع جديدg
{( , ),( ,= −1 7 2

 

x= +1 12

s =1

4
3

x+ → =1 6

s S =1 8

 غ ق ق

    
 

 .رست است

−1 2  

 .رست است

 .رست است
fني  (x) x=

 .رست است
و fنة مشترك 

}), ( , )−1 25

 .رست است

8
3

6  

− =8 168 3 3
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در 3گزينه  .10

در 2گزينه  .10

در 1گزينه  .10
در تابع هما

در 4گزينه  .10
بر روي دامن

در 4گزينه  .1
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 كل حاالت

 s 
   هم باشند
  هم نباشند
= −36    

  ش تشريحي

  خش تستي
 ها نامه اسخ

   

  تعداد:  5

   

  تعداد:  4

  :براين

  
×  

  

6
3   

  ول

  
×  

  

1
2


  

 رگان
  5يا  4 

 ن
  4يا 

ationgroup

!
!

= =6
2



تعداد ك 

تكرار حرف
s : ss كنارها
كنار ه s حروف 

− =12 24 

  اجباري    
↑
 

× 
 

2
بخش : 2

بخ گويي  خ
كن براي پات مم

× × ×6 5

× × ×6 5

كنيم  ي 
 
 

4
بناب 1

↓ ↓

   
× ×  

   

4 4
1 1

هر دوم   شهر او

 
= ×

 

8 45 53

هزار
يا 3يا  2يا  1

هزارگان
ي 3يا  2يا  1

1399(  

= 36 

s ytem → 5
عداد حاالتي كه

انتخابي  
↑
 

× = × 
 

6 1 23
عداد حاالت پاسخ

تعداد حاالت =

?

× =1 15 

?

× =1 12

انتخاب ميكي را 

↓

 
× = × 
 

4 21 

شهر سوم   شه

n
k




   

=56 252

 صدگان

 صدگان 
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! =5 12  
تع = ها  حالت

2=گويي  2 

تع=  )ها  گزينه
× =2 243

?

?

 .توان نوشت ي

داور موجود يك 4 

× × × =4 4 4

n n
k (n k


= −

 دهگان ن

دهگان ن

13 
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تعداد كل −د 

گ حالت پاسخ

تعداد+ 1(ؤاالت
486 



5

شرايط مسئله مي

س در هر شهر، از

128 

  !
k)!k!

يكان

يكان

عزدهم؛ ادبيات و 

s كنار هم باشند

(= تعداد سؤ 2+

  :باشد 5يا  

12 عدد با شر

م  
 
 

6
و سپس 3

 :بر است با

سنجش دواز

sالتي كه حروف 

) = =5 51 3

رقم يكان آن 
  :شد

 :  

+ =15 27 

كنيم ر انتخاب مي

n شئ متمايز برا

    
 

 .رست است

تعداد حاال

 .رست است

243

 .رست است
است كه ر 5ب 

م يكان صفر باش

:باشد 5م يكان 

ق اصل جمع 
 .رست است

شهر 3هر موجود 

 .رست است

nشئ متمايز از 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1

در 3گزينه  .11

در 2گزينه  .11
عددي مضرب

رقم: 1حالت 

رقم: 2حالت 

بنابراين طبق
در 1گزينه  .11

شه 6ابتدا از 

در 4گزينه  .11

ش kانتخاب 

  :بنابراين
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@sanjesheduc

  . ب كند
ـورد روش        

وامـل  ع و ع
هـا،   نگيـزه 
ايـن    صـاد  

  .ست
ـل انسـان   

هـا،   تخـاب  

 اقتصـادي    
 مناسـب و    

×25 5   
,×7 15  

×3 45  
,×82 1  
ريال  1

 است كه 

مـت كـاال،    
ييـر كنـد،   

كننـد،   مـي 

ationgroup

  
نتيجه بايد انتخا
باشـد امـا در مـ

رابطه بين منابع
ر در اطالعات، ا

علـم اقتص ،گذارد

هاي الهي اس وزه
مثـ. شـود  ل مـي 

ارائه بهتـرين انت

م دارد و صـرفاً
هـا، پاسـخ ـش  

,=1 25   
, ,=1 5   

,=1 35  
,= 82    
,غ  ,1 35   

, ,1 25  ريال

 تغيير زيـاد قيم
كاال تغي  مصرف 

ديگر نقش ايفا م

1399(  

. هم كرده است
داشته باشد، در ن
رسـتي داشـته ب

همچنين ر. كند
كه تغيير جا  ز آن

گ انسان تأثير مي

روي عمل به آمو
ناپذيري تبديل ي

  . وب
كند و با ا عه مي 

هـم...  سياسي و
ايـن پرسـ ك از

,ريال  →   
,ريال  →   
,ريال   →   

ريال   →  
ل از آن به مبلغ

 به ميزان   

 فردي با وجود
ر قيمت، ميزان

 و مبادله با يكد

25/07/9حلة اول 

ه ا براي بشر فرا
مان و هميشه دز

ه و انتخـاب نادر

ك يش مطالعه مي
از. كند طالعه مي
هاي ا در انتخاب

در گر) ادي وي
نوعي سيري ي به

مين انتخاب خو
دود بشر را مطالع

اختي، حقوقي،
كنند براي هر يك

→ توت فرنگي
→ز توليد كدو

→ تذرتوليد 
→ سيب زميني  

زيرا منافع حاصل

ني توت فرنگي

اگر. دهد ان مي
ترين تغيير در ك

ها  يا مصرف آن

14 


مرح(علوم انساني 

هاي پيشتري ر
مزخواهد ه ا مي

ها اشتباه كـرده

 در زندگي خوي
حدود بشر را مط
ميمات ديگران د

الت و نيازهاي ما
جويي شود، كمال 

 .  
ز دست دادة دوم
 نيازهاي نامحد

شنا ريخي، روان
ك تلف تالش مي

نافع حاصل از ت
منافع حاصل از
منافع حاصل از ت
حاصل از توليد
ختصاص دهد، ز

تخاب خوب يعن

ت به قيمت نشا
ولي اگر با كوچك

يد محصوالت و

 اقتصاد

عزدهم؛ ادبيات و 

ه شته محدوديت
چه را ند همة آن

ه ع و هزينهفان م
  . كند ي

گيري انسان ميم
هاي نامح د و نياز
ها و تصم نتخاب

حتي مشكال(ن 
ي خود متوقف ش

شود تر مي تشنه
ا مقدار منافع از
 توليد كمياب و

  . كند ت مي

عي، فرهنگي، تا
هاي مخت ن رشته

من

م 
منافع ح

اخ ذرتبه توليد 

صل از دومين انت

ود نسبتسيت خ
 ضروري است و

ف كه در توليدتل

سنجش دواز

نابع در قرن گذش
توان هايش نمي ت
شخيص دقيق ت 
گاه اشتباه نمي چ

ي انتخاب و تصم
اي متعدد دارند

ها، ان رابر فرصت
  . د

ة مشكالت انسان
ي مادي و حيواني

نوشد، ت  دريا مي
ول برابر است با
 منابع و عوامل
نسان را مديريت

اعمي، ابعاد اجت
اري دانشمندان

 گلخانه خود را ب
 .  

مقدار منافع حاص

ت كاال را با حساس
ر ندهد، آن كاال

 و مؤسسات مخت
  . وند

    
 

 .رست است
رويه از من دة بي

دليل محدوديت به
 است انسان در

هيچ) ينه ـ فايده
 .رست است
نگي  دربارة چگو

ها ب كه استفاده
وزيع نابرابر يا بر

كند  مطالعه مي
 .رست است

ر قرآن رفع همة
سان در نيازهاي
ه هر قدر از آب
فرصت انتخاب ا
تصاد رابطه بين
ردي و جمعي ان

 .رست است
وضوعات اقتصادي

نان با همكا دا صاد
  . ه كنند

 .رست است

ننده بهتر است
.هاست ير گزينه
، مذرتت توليد 
 . ده است

 .رست است
ه ميزان اهميت
ف خود را تغيير

  .  است
 .رست است

ها و ها، شركت ده
شو  محسوب مي

www.sanjeshse

 
  

 
در 2گزينه  .11

الف ـ استفاد
ب ـ انسان ب
ج ـ ممكن

هزي(انتخاب 
در 3گزينه  .11

علم اقتصاد
ليد كمياب تو

ها، تو توانايي
را نيز موارد

در 1گزينه  .11
الف ـ از نظر
ب ـ اگر انس

كه اي تشنه
ج ـ هزينه ف
د ـ علم اقت
رفتارهاي فر

در 4گزينه  .11
مسائل و مو

اقتص. نيست
منطقي ارائه

در 3گزينه  .12

كن اين توليد
بيشتر از سا

هزينه فرصت
از دست داد

در 2گزينه  .12
كنند مصرف

ميزان مصرف
كاال تجملي

در 1گزينه  .12
افراد، خانواد
بازيگر خرد

erv.ir
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@sanjesheduc

رود و بـه   ي 

 اسـت كـه    

ـد دخيـل    

  . كنند
ـه يكـي از    

ليـدي    تـو  

محـدوديت  

 بـا تبـديل  

  درآمد= د 
×45 9  
,4 5    

  حسابداري  
,4 5   

محسـوب        

ationgroup

رم به شمار مـي

موفقيت كشـور

م و توسـعه توليـ

ك مين معرفي مي
ي بـه مثابـصـاد   

نه يا يك بنگـاه
  . شود

  . د

  . آالت ماشين
  . ي است

نات م و امكا نابع

ب قش ندارد بلكه

مقدار توليد ×ال
, = 4    

, −13    

سود ح =درآمد 
, − 26    

گيـرد، زيـرا ربـا

1399(  

ين محصوالت نر

ن و آباداني و م

مسـاني در تـداو  

عنوان زم آن را به
و پيشـرفت اقتص

وجي يك كارخان
ش ده ميبه كار بر

شود شناخته مي

 و تجهيزات و م
ي توليد چه كسي

داري از من بر هره

قيماً در توليد نق

  . تي است

مت هر واحد كاال
, ,5     

, , −7 82   

د −ي مستقيم 
, ,64 475   

تواند اجـاره بگ ي

25/07/9حلة اول 

به عبارت امروزي

عا وندمت به هم

هاي ملي و انس ه

نان آ دا كه اقتصاد
د بايد به رشـد و

كه هر چند خرو
عنوان ورودي ب ه

  . است... ن و
 منابع طبيعي ش

مانند ابزار ؛يرند
ه و صاحب اصلي
ت و انسان در به

ده است و مستق

وليد آن مشاركت
  . شود م مي

قيم 
ريال  →د 

, ,− 2 7 5  

هاي هزينه
, ,=14 525 

سرمايه مالي نمي

15 


مرح(علوم انساني 

و بموس نيست 

خد روزي حالل، 

 در آمد و انگيزه

 قرار داده است ك
هنگي خود فر و 

اي است ك اسطه
سازي به ه كفش

نون ، احترام به قا
گيرد كه جزو ي

گي تفاده قرار مي
كننده  كه توليد

نات محدود است

ي وارد توليد شد

شد، سازمان توبا
اند، تقسيم كرده

درآمد 
,= 264 47

  )  مستقيم

حسابداري   

د ولي صاحب س

عزدهم؛ ادبيات و 

 محسوس و ملم

رة خود كسب ر
  . د

كسبمثل گي 

عت در اختيار ما
ستقالل سياسي 

   
كاالي وا ،سازي

ست و در كارخانه
به عهد، صداقت

برداري قرار مي ره

است  توليد مورد
 اين سؤال است

ن امكا كه منابع و  

صورت منابع مالي
  . ند

مل توليد ب ه عوا
سبتي كه توافق ك

5,ريال    
هاي هزينه(ليد 

ريال سود حس

واند اجاره بگيرد

سنجش دواز

صوالتي است كه
  . د

هاي روزمر عاليت
ش بسياري دارد
شخصي و خانواد

ند از طريق طبيع
حفظ هويت و اس

.جه كنند سير تو
س ر كارخانه كفش 
ليد و تكميل اس
ل اخالق، وفاي ب
ي، دريا مورد بهر

در جريان اي يه
ر واقع پاسخ به

عناي اين است ك

ص ي است كه به 
كن ليد كمك مي

ي متعلق به همه
ساوي و يا با نس

گيري عوامل تولي

تو يه فيزيكي مي
  . م است

    
 

 .رست است
ليد، توليد محص

گويند ت هم مي
 .رست است

ها در فع ر انسان
شود و ارزش ي مي

هاي ش  از انگيزه

 .رست است
وند  طبيعي را خدا

 اسالمي براي ح
ها در اين مس زار

مورد استفاده در
وز در فرايند تول
 اجتماعي شامل

هاي صيادي ليت
 .رست است

اي بادوام سرماي
توليد در سازمان 

ح كميابي به مع

 مالي همان پولي
تو به  ،وليد ديگر

 .رست است
ك كسب و كاري

طور مس به حاصله
 .رست است

گ كار ختي بابت به

 .رست است
م صاحب سرمايه
با در اسالم حرام

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
نوع سوم تول

ها خدمات آن
در 3گزينه  .12

انگيزة بيشتر
عبادت تلقي

اي مجموعه
  . است

در 2گزينه  .12
الف ـ منابع
ب ـ جامعه

ترين ابز مهم
ج ـ چرم م
است اما هنو
د ـ سرمايه
هـ ـ در فعال

در 4گزينه  .12
ها الف ـ كاال

ب ـ بحث س
ج ـ اصطالح

  . دارد
د ـ سرمايه
به عوامل تو

در 1گزينه  .12
الف ـ اگر يك

عوايد حب ـ 
در 4گزينه  .12

  :الف

وجوه پرداخت
  :ب 

در 1نه گزي .12
از نظر اسالم

شود و رب مي
  
  

erv.ir
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گان صـرف  
قيم توليـد    

  .ت

شـگيري از   

ationgroup

گ كنند  كه توليد
هـاي مسـتق نـه 

د وابستگي است

  .ي پرداختند

هن موجـب پيش

  ديع

  چرند و پرند 

1399(  

مبالغي را. كنند
كنند، هزين د مي

.  

  .ست

حرف پيوند) كه(

  .د ندارد

ي از سبك هندي

هاي كه سبكبه 

  .كردند مي

زا حسن خان بد

ـ نامه لغت ـ كم

25/07/9حلة اول 

هزينه كچار بايد 
 كارگر و كارمند

.ن مشخص است

ابيات چنين نيس

: (قلمرو زباني) 

  .ارد

  حلوا ـهر 
تضاد ـپري پيكر 

  .ن فعل است

گرداني ي به روي

  .ست

د و با بازگشت ب

 عراقي پيروي م

  .بود

ميرز: ان باستان

امثال حك: هخدا

16 


مرح(علوم انساني 

مات به ناچ يا خد
خت دستمزد به

روان خواندن آن

ه ولي در ساير ا

)3زينه گ 
  . ي عشق است

 امروز كاربرد ند

زه: تضاد 
پ: تشبيه 

فعولن لن فعولن

مشتاق اصفهاني

 دورة بيداري اس

هندي بوجود آمد

سرايان سبك  ل

 بهار مدير آن بو
 . و سعدي بود

داستا) 2 

عالمه ده 

 و فنون ادبي

عزدهم؛ ادبيات و 

، اعم از كاالها ي
خ آالت و يا پردا ن

متن است و با ر

سر هم ذكر شد

 . نيست
هاي فتن سختي

 كهن است كه

  .استلوا 

ر دو بر وزن فعول

هان با مديريت م

نگار داز، روزنامه

ر دورة سبك ه

 اصفهاني از غزل

ه ملك الشعراي
ير مسعود سعد

  .ست

  ز موريه 

 ر

 علوم

سنجش دواز

محصوالت خود،
فتر كار، ماشين

هم وزن با بيت م

ه پشت س ت كوتا

 داراي استعاره ن
تواي بيت پذيرف

ن نهي از واژگان

ت، زهر مانند حل
 .شبيه ندارد
  .يه ندارد

سان است و هر

جمن ادبي اصفه

ثرنويس، طنزپرد

ل ضعف شعر د
  .بيات شد

نشاط ـسطامي 

و مجله است كه
 شعر تحت تأثي

ز ناظم االسالم اس

   ني
جيمز:  اصفهاني

الدين و قمر مس

    
 

 .رست است
گان براي توليد م

ختمان، د ره سا
 

 .رست است
آهنگ و ه  هم 3 

 .رست است
 مصوت 3شكسته

 .رست است
بيت: لمرو ادبي

محت: لمرو فكري
 .رست است

بر زمين) همي( 
 .رست است

ر مانند زهر است
تش پ و راست ـ

تشبي ـو شيرين 
 .رست است

هاي الف و د يكس
 .رست است

جشاريه و زنديه ان
 .رست است

 عالمه دهخدا نث
 .رست است

شت ادبي به دليل
ستي حاكم بر اد

 .رست است
فروغي بس ـاني 

 .رست است
و دانشكده نام دو
زدي در سرودن
داري ايرانيان از
 .رست است

قائم مقام فراها 
ت حاجي باباي

 .رست است
شم: يع خان بد

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
گا كنند توليد

خريد يا اجا
  .گويند مي

  
  
  

در 3گزينه  .13
بيت گزينه

در 4گزينه  .13
عيشِ دلِ ش

در 1گزينه  .13
قل) 2گزينة 
قل) 4گزينه 

در 2گزينه  .13
كاربرد واژه

در 4گزينه  .13
صبر: تشبيه
به چپ: تضاد
تلخ و: تضاد

در 2گزينه  .13
ه وزن مصرع

در 4گزينه  .13
در دورة افش

در 3گزينه  .13
متن معرف

در 1گزينه  .13
سبك بازگش
ضعف و سس

در 2گزينه  .14
مجمر اصفها

در 1گزينه  .14
نو بهار و) 2
يزفرخي ) 3
تاريخ بيد) 4

در 3گزينه  .14
:منشĤت) 1
سرگذشت) 4

در 1گزينه  .14
ميرزا حسن

erv.ir
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@sanjesheducationgroup

  .هستند

 

  ن
  همسان

1399(  

 عصر بيداري ه

  .سان است هم

 فع  مستفعلُ  
  عيلُ  فعولن

  الت  فاعالتن

  عالتن  فاعلن

همسان: ن  فعل
ه نا: لن علن  فع

25/07/9حلة اول 

  م فارسي 

همگي نويسنده

  خي   زد

  لن

ت داراي وزن ه

مستفعلُ  تفعلُ
ُل  مفاعيلُ  مفاع

ت  فاعالتن  فعال

تن  فاعالتن  فا

ن  فعولن  فعولن
ن  فعالتن  مفاع

  ه به معشوق

− −

17 


مرح(علوم انساني 

تاريخ نظم ـسي 

ها ه ير شخصيت

 فت   نـِ   بر  خ

            مفاعيل

ساير ابيا 

  

مستف) ب 
مفعول) د 

فعالت) 3 

فاعالت) 2 

    م   نِ   ابر

فعولن) ب 
مفاعلن) د 

توجه) 4 

−  −

عزدهم؛ ادبيات و 

صر احزاب سياس

سا .نده نيستند

−
−       

  

  هـ   زا   ران  

      مفاعيلن   

 دا     ر    ويم

  ن      فعل

  

  .ارند د

 ك   دز   دا   
  پاية سوم   

 ان

 ري

−− 

− − 

سنجش دواز

تاريخ مختص ـسي 

 شاعرند و نويسن

−
−



    
− −
− −

ن         فع لن

ن   شي   ني 

فاعيلن          

 نمساه زن نا

 پـ   نا  ه  خـ  

         مستفعلن

 مستفعلن فَعل
  فاعيلُ فاعلن 
ع برش هجايي

 فعالتنعلن  
 فعالتنن  

 ن  فاعلن
  ن

   فَعل
  لُ  فعولن

 رو   مي    چ  
                  

 مسانه: لن
همسا  : ن  فعلن

دوارامي) 2 

− 

− − −

    
 

شناس سبك: هار
 .رست است

ي و ايرج ميرزا
 .رست است

−
−

    −
−

 
 

           مفاعلن
 .رست است

ج   لس   ك   بن

                مف
 .رست است
وز: الت مفاعيلن
 .رست است

 يا  كه  ما  بـ  

         مفاعلُ  
 .رست است

ستفعلن مفاعلُ
فعولُ فاعالت مف
گر فقط يك نوع

 .رست است
ن  فعالتن  مفاعل
 فعالتن مفاعلن

 .رست است
  فاعلن  مفتعلن

فاعلنمفتعلن    
 .رست است

فعولن  فعولن  فَ
 مفاعيلُ  مفاعيل

 .رست است
  ال    لِ   ف  

                   
 .رست است

ن  مفتعلن  فاعل
  فعالتن  فعالتن

 .رست است
 ه خود بودن

−− 

−  − −

www.sanjeshse
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3 (  

د و معناي 

  )1نه 

اسم مكان  

رد (. مـده  

   )4 گزينه 

ationgroup

  ) 4و  2گزينه 

 

رد گزينه (ست 

يدآ سر فعل مي ر
 

رد گزين(هستند 

   .ند
  ) 3رد گزينه 

.اسم تفضيل :یر

آم صـحيح زينـه   

رد(ال نهي است 

1399(  

رد گ(ي ريزانش 

  ، )3نه

  )4ينه 

 )4رد گزينه ( 

درست اس أبلَغل 

باشد كه بر مي ال
  )1و  3گزينه 

ضماير مبني ه، 

كنن را مرفوع مي
ر( مرتّددٌ ه شكل 

خیر، )3د گزينه 

باشد كـه در گز 

ال التتبعوا ال در 

25/07/9حلة اول 

   

   )3نه 

  )3ينه 

هاينعمت :نهمرة

د گزينر( جوييه

رد گزي(دشمنت 

 

به پاي داشتند 

به شكل أبلُغو  )2

ال+  أن :أال، )1و  
رد گ(ودپسندي 

،)4رد گزينه (ل 

منصوب و خبر ر
به مرتّددا  باشد و

  )4زينه 

ر(نداريم  مكان 

مي )لکن(حرف 

،)3رد گزينه ( 

18 


مرح(علوم انساني 

)4و  3د گزينه 

گزين در(ي كني 

رد گزي(كرد مي

أنعمه املن، )1ينه 

صرفه :داقتصا. ت

د :عدوک، )3ينه 

  )نه هاي ديگر

:أقاموا ،)2گزينه 

2رد گزينه ( لَعة

2د گزينه هاي 
نه خو ،خودپسند

 است نه مجهول

 مشبهه اسم را م
بايدالبائَع  شكل 

رد گز(باشد   مي

اسم. م تفضيل

 حروف مشبهه ح

نفي است ال لم

  بان عربي

عزدهم؛ ادبيات و 

رد(يد رها كنيم 

ميانه روي :قصدت

نم گمان: یزعم..  

رد گزي(رسد  مي

گزينه نيامده است

رد گزي(رساند  ي

رد گزين( )زدهم

رد گز(ه پاي دار 

مطالَبه شكل  عة

رد(آيد   كار نمي
خ: املعجب بالنفس

معلوم: تعقلون، 

ست كه حروف
به البائعُ ، )1نه 

صحيح صابرانِ ل 

اسم :رشّ ، )2زينه 

كند در بين مي

التعلدر ال  ،)1ه 

زب

سنجش دواز

باي :لندع، )1ينه 

ق، )2و  1گزينه 

ما کان، )4و  2ه 

هايي كه به ما م

در ترجمه اين گ
  )4گزينه 

سود مي :ینفع) 2

كتاب ياز 10ص 

به :أقم، )1گزينه 

مطالِع، )1 گزينه 

ك الناس برايش به
ا، )3رد گزينه ( 

،)2رد گزينه (ف 

م آمده اس12بي 
رد گزين(د باشد 

به شكل صابرین 

رد گز(ن نداريم 

دش را تكميل م

رد گزينه( است 

    
 

 .رست است
رد گزي(ود كنيم 

 .رست است
رد گ(ميد است 
 .رست است

رد گزينه(نسان 
 .رست است

ه سختي: املصائب
 .رست است

د) 1رد گزينه( د
رد گ( .كنند ه مي

 .رست است
2رد گزينه (ردم 

 .رست است
ص(شنام داده بود 
 .رست است

رد گ(اشتيد ي د
 .رست است
رد(كل متراكم 
 .رست است

ابراين  است بنا
دهد  ضارع مي

 .رست است
هستند نه حرف 

 .رست است
عرب 1درس لموا 

بايد املساجدَ شكل 
و  الوالدینِ شكل 

 .رست است
اسم مكان. ضيل

  ) 4گزينه 
  .رست است

ماقبل خودجمله 
   )ها

 .رست است
نفي جنس ال ة

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .16
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تشبيه :یشبه
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در 1گزينه  .16
دش :كان سّب 

در 3زينه گ .16
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در 4گزينه  .16
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در 4گزينه  .16
مفرد يجتنب

نفي مض+ كه 
در 3گزينه  .16

ضماير اسم
در 2زينه گ .16

اعلدر بخش 
به ش املساجدُ 
به ش الوالدان

در 1گزينه  .16
اسم تفض :خ

رد گ( نداريم
در 3گزينه  .16

حرفي كه ج
ه ساير گزينه

در 2گزينه  .17
عةالطادر ال 
  

erv.ir

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

@sanjesheduc

در اين . ارد
 تصوير اين 

هاي  شكست
 از گذشـتة      

 .و هسـتند  

زيسـتند و  

 ادارة امـور     

ين نـوع از  
شهور زمان 

ه تـرويج و      

، 2، درس 3

ي دينـي و   

يـن  مـردم ا   

ationgroup

زار سال قدمت د
،در كنار متن. )

ها و ش موفقيتو 
ي افـراد جامعـه

صول انديشـة او

ز ي آفريقـا مـي   

كـه مسـئوليت

هاي اي  از ويژگي
يرازي، مورخ مش

ورة معاصـر، بـه

3تـاريخ  ( . آورد 

هـاي ب بـا اقليـت  

ات فرانسـويان، م

1399(  

هز 4كه بيش از 
)3، صفحة 1س 

  . است

ها و كامي ها و تلخ
 ايـن رو، آگـاهي

 

دست بشر و محص

ش در علفزارهـا

كردنـد ك ده مـي  

ي سنتي، بعضي
خاوري شي] اهللا ل

تة علمـي در د
 )6ة 

شاهي را فـراهم

بي و رفتـار مناسـ   
 )20، صفحة 

 رقيب و تحريكـا
  )26فحة 

25/07/9حلة اول 

ن مصري است ك
، درس1 تاريخ( .ت

رنويس درج شده

ه الني در شاديو
از. سـتگي دارنـد  

)10، صفحة 1 

ند كه ساختة د

ميليون سال پيش
  )30صفحة 

اسـتفاد»  كشور

نويسي كلي تاريخ
ميرزا فضل[سي، 

 5(  

 عنوان يك رشـت
، صفحة1 درس 

ن او بر تخت ش

زيسـتي دم، ساده
2، درس 3تاريخ 

راي بيرون راندن
، صف2، درس 3خ 

19 


مرح(علوم انساني 

اي به خط كهن ته
ن ذكر شده است

شود با زير ري مي

شته و ساليان طو
د، عالقه و دلبسـ

، درس1 تاريخ( 

گوين يهايي م ان

م 4ها حدود  ره
ص، 4درس ، 1خ 

كارگزار كل«ن 
 )38، صفحة 

ي به ساختار ك
نويس ق و متكلف

، صفحة1رس 

موزش تاريخ به
،3تاريخ (. كرد

ي، زمينة نشستن

ن، همدردي با مرد
ت( .ران باقي بماند

شراف آمريكايي بر
تاريخ( .تان شدند

  تاريخ

عزدهم؛ ادبيات و 

نوشت  شده، سنگ
حوادث دوران آنان
شهر پالرمو نگهدار

ت مشتركي داش
ين و گذشتة خو

.شود تر آنان مي

ارها، بناها و مكا

وا خستين انسان
تاريخ( .دندچ كر

شخصي با عنوان
4، درس 1 ريخ

 در عين پايبند
ن انتقاد به تملق

، د3تاريخ (. ست

و رواج آم تهران
 كمك شاياني ك

داخلي و خارجي

 مدارا با دشمنان
 از او در تاريخ اير

گليس و تمايل اش
 طوالني با انگلست

سنجش دواز

 تا كنون كشف
راعته و برخي ح
 پالرمو در موزة ش

 
متوالي، سرگذشت

يعي به سرزمينطب
ي و يگانگي بيشت

مامي اشياء، ابزا
22( 

دهد كه نخ ن مي
 اروپا و آسيا كوچ

شور، از وزير يا ش
تار( .عهده داشت

نگاران سنتي يخ
يكي از پيشگامان
خ ذوالقرنين است

ت سيس دانشگاه
ي تاريخ در ايران

هاي د  در جنگ

خان، مانند  كريم
نام و نشان نيكي

 توسط دولت انگ
تقالل وارد جنگ

    
 

  .رست است
 متن تاريخي كه
 نام تعدادي از فر
 كه به نام سنگ
 .درست است

هاي م  براي نسل
اند به طور ط بوده

 باعث خودآگاهي
  .درست است

ي و تاريخي به تم
، صفحة 3رس 

  .درست است
شناسي نشان ان

هايي از آنان به
  .رست است

ي ادارة امور كش
 و قضايي را برع
  .درست است

جار برخي از تاري
ي.  را نقد كردند
اريخ و نويسندة ت
  .رست است

دارس جديد، تأس
ش پژوهش علمي

  .رست است
آساي نادر ي برق

  
  .درست است

صوصيات اخالقي
ث شده است كه نا

  .رست است
ضع قوانين سخت
ي رسيدن به استق

www.sanjeshse

   
  

 
در 1 گزينه  .17

ترين قديمي 
نوشته سنگ
نوشته سنگ

د 3 گزينه  .17
مردماني كه 

هم شريك بو
مشتركشان،

د 2 گزينه  .173
آثار باستاني 

، در1تاريخ (
د 4 گزينه  .17
شواهد باستا 

ه بعدها گروه
د 3 گزينه.17
ها برا فرعون 

اداري، مالي
د 4گزينه   .17
در عصر قاج 

نگاري تاريخ
شاه فتحعلي

در2گزينه   .177
گسترش مد 

توسعة روش
در 1 گزينه  .178
هاي پيروزي 

)17صفحة 
د 2 گزينه  .17
بعضي از خص 

مذهبي باعث
در 4 گزينه  .18

در نتيجة وض 
سرزمين براي
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 محيط دو
 فـراهم  ط

ـرد بـه دو     
   

 دارد و بـر      
ـي اسـتان        

د بـه ويـژه   

 راكنـدگي 
 نظـر  بـه «

 جمعيـت  
ـوان مثـال   

 پـر  رهاي 
  روسـتاها 

داد و تنوع 
شـهري كـه     
عـده هـرم    

 قابـل  الف
 و اسـت  ن 

 ايـن  ريقـا 
 و شـدن  ي 
 فزاينـده  ت 

 و عمـاري 
 مشـهد،  ، 

ationgroup

م و ابراين انسان
محيط تغيير در ي

حـال ايـن عملكـ
. براي رفع نياز

بقـت بيشـتري
ـوع پديـده يعنـ

آزاد هـاي  آب ـا 

پر چـرا «عبارت 
«سـت و عبـارت     

  . خواهد بود

اگـر  و )ي است
به عنـ. است ت

كشـو برخي در 
از شـهرها  كلـي 

زان جمعيت، تعد
بـه عنـوان شـ(     

 روسـتا و در قاع

اختال استراليا و 
جهـان نـواحي  ر 
آفر و آسـيا  در. 
صـنعتي علـت   

مهـاجرت آن ل 
  .است بوده

مع عالي شوراي 
تهـران ماننـد  ؛ 

1399(  

بنا.  فيايي است
هاي زمينه سان،
ح .شـود  مند ره

هاي محيط فيت

ـه كسـاني مطاب
ل بـه مكـان وقـ

بـ مجـاورت  ـطة 
   . نظامي و ي

ع. كشورمان باشد
 در گـام اول اس
 تدوين فرضيه خ

هاي اقتصادي ت
متفاوت دنيا ختلف

اما شوند مي ب
ك طـور  بـه  .نـد 

ها از نظر ميز گاه
 هـرم، پايتخـت
توسط، كوچك،

اروپا و شمالي 
سـاير از بيشـتر 

.درصد است4/0
بـه شهرنشـيني 

دنبـال بـه  و )ـل 
ب )پيامد(شهرها 

بهمصو طبق ان
شـود مـي  گفتـه 

25/07/9حلة اول 

 به محيط جغراف
انس ورود با. ست

بهر خود محيط 
 استفاده از ظرف

 چه كسي يا چـ
ن در متن سـوال

واسـ بـه  -الف: 
اقتصادي نظر از 

ها در ك همواري
و طرح پرسـش

وم ياط به گام د

ين مالك، فعاليت
مخ نواحي در ك
محسوب شهر ت،

دارن وجود معيت

فت كه سكونتگ
ت در راس ايـن

اي، مت هر منطقه

آمريكاي صنعتي
ب آفريقـا  و آسـيا 

4 جهان نواحي ر
ش رشد از اي مده
دليـ(جهـاني   ت 

گي هواي كالن

ايرا كشور در .ت
گ شهر كالن ند،

20 


مرح(علوم انساني 

ني و تبديل آن
ا متعادل اي وعه
از تا كند مي ك

ها و  درك توان

سوال با انسان 
چنين هم. ت دارد

 . 

د برخوردار است
دفاعي مناسب 

عيت با توزيع ناه
 به بيان مساله و

مربوط »هست ي

تري مهم(است  ي
مالك اين اما ند،

جمعيت نفر 200
جمع نفر 30000

  

توان گف  اروپا مي
عيت و خـدمات
 و بعد از آن شه

  

ص يافته توسعه ي
آ در شهرنشـيني 

ساير در رنشيني
عم بخش واحي،
جـارتت بـه  شورها

و همچنين آلودگ

مگاسيتي است ه
باشن عيت داشته

 جغرافيا

عزدهم؛ ادبيات و 

ي و محيط انسان
طبيعي، مجمو ط

كمك تغيير جهت
يانه به محيط يا

 درختان توسط
ع سيالب داللت

.دهد ا پاسخ مي

عيت نسبي خود
هاي قابليت با ي

 پراكندگي جمع
مربوط »است؟

ارتباط نزديكي 

جمعيتي مالك ا
كنن مي تلقي هر
0از بيشتر با ي

0ازتر بيش با يي
. است بيشتر ها

در ها سكونتگاه
بيشترين جمع. د
قرار دارد) شود 

       .   ه است

نواحي با آفريقا و
ش گسترش عت
شهر ساليانه شد

نو اين كشورهاي
كشو اين ورود و 

بيشتر و دستمزد

واژه معادل و مه
جمع نفر ميليون

سنجش دواز

ن محيط طبيعي
و محيط .است  

در ج او به نسان
نگاه سودجويا: د
 

رويه بي قطع با 
ني موثر بر وقوع
كه به سوال كجا

 
 دو ويژگي موقع

سواحلي وجود -

رسي ارتباطه بر
ا متفاوت كشور 
جمعيت، تراكم 
 

روستا و شهر ص
شه را آن برسد، 
هايي سكونتگاه ي،
روستاها هند، و

آنه در زني معيت
  

 سلسله مراتب س
خصي قرار دارند
در آن انجام مي
دارد، قرار گرفته

و آسيا در شيني
سرع كه كرد جه
رش ميزان كه لي

ك در . رسد ل مي
خدمات بخش 

د و اشتغال ظور
 
ترجم شهر كالن 
م1از بيش كه ي

    
 

  .رست است
بيانگر تعامل بين

جغرافيا علم در
ان استعداد و ش

ن است رخ دهد
 .درست است

ه تثبيت خاك
هاي انسان  برنامه

شاره شده است ك
 . ست استر
درياي عمان از 

و ب. هند نوس
   .رست است

 حاضر مربوط به
نواحي مختلف 

و ها ن ناهمواري
  .رست است

تشخيص مالك ن
معيني ميزان ه

اروپايي شورهاي
و چين مانند يا،
جم تراكم و ترند

  .درست است
بندي صوير رتبه

 يك ترتيب مشخ
هاي سياسي د ي

هي كه كليسا ند
  .رست است

شهرنش سطح ن
توج بايد دارد، ود
حال در .دارد مه
درصد در سال 

رشد يا و ها خانه
منظ به شهرها به

  .رست است
معتقدند ناسان

مادرشهرهايي به 

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه   .18
ب سوالمتن  

د مهم عامل
هوش. شود مي

صورت ممكن
د 3گزينه . 18
توجهي به بي 

ها و فعاليت
مازندران اش

د 4گزينه .183
طور كلي به 

هاي اقيان آب
در 2گزينه .18
اگر تحقيق 

در جمعيت
بين رسد مي

د 1گزينه  .18
ترين متداول 

به سكونتگاه
كش برخي در

آسي جمعيت
ت پرجمعيت

د 3گزينه  .18
تص با بررسي 

در خدمات
گيري تصميم

هاملت يا ده
در 2گزينه .187
ميا چند هر 

توجهي وجو
ادا همچنان

1/0 به رشد
كارخ توسعه

ب روستاييان
در 2گزينه .188
كارشن برخي 

شهرسازي،

erv.ir
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 مادرشـهر   

و مادرشهر 
 نهاآ به كه

 و هـا  ومـه 
 هـاي  ژگي
 آمد راواني

 را ايي

 يا يزد

 همين ه

 زندگي ي

 با كه 

 بيني پيش

ationgroup

شهرها، يـك الن

ا بايد بيش از دو
ك اند آمده پديد 

حو بـه  ) توكيـو  
ويژ ترين مهم .د

فر بنيان و دانش

ها محدوديت و ا

ريز مي فرو آن ي

به و آيد نمي جود

هاي ارزش و مان

ارتباطي واسطة

پ را اجتماعي ي

1399(  

شود اما همه كال

حتما(شهر مادر 
شهرها كالن يا ا

شـهر جهـان (ر  
اند ناميده شهري

د صنايع تمركز 

ها فرصت و شوند

اجتماعي جهان ،

وج به اعضا ارادة 

آرم و كند مي ون

و به طبيعي راي
 )دهم 3

هاي پديده مدهاي

25/07/9حلة اول 

شهر محسوب ش

چند يا دو زياد
مادرشهرها از ي
شـهر يك مـادر  
ش اَبر منطقه را س
پولي، و مالي ت

   .يي

  .يابند  مي
 .د

ش مي ستقلم ند

كند، منتقل بعد

و آگاهي اساس

دگرگو را دميان

ماور و طبيعي ت
3درس ( .گيرند ي

پيام و آثار كه د

21 


مرح(علوم انساني 

ش تواند كالن  نمي

ز العاده فوق ش
اي نقل، زنجيره و

هاي اقماري ك
مگاالپليس خي،

مؤسسات تمركز 
هوا و زميني قل

  : ر كنيد

تحقق جتماعي
آورند مي وجود ه
ا آورده وجود به ا

 )هم

ب نسل به را آن 

برا يعني .است 

آد اجتماعي هاي

موجودات يعني 
مي قرار جتماعي

دهد مي امكان ها

  شناسي امعه

عزدهم؛ ادبيات و 

ري در كشورما

گسترش نتيجه در
حمل و تباطي

شهرك و ها حومه 
برخ .خورد مي ند

شهري، جمعيت
نق و حمل سايل

ا به دقت تفسير

اج هاي كنش يق
به يكديگر با باط
را ها آن كه هايي
ده 2درس ( .ند

نتواند يا كند ظ

تكويني ها آن م

ه كنش طبيعي 

دارند، قرار اعي
اج جهان گسترة

ه انسان  به اعي،

جا

سنجش دواز

اين هر مادرشهر

 
د ن مانند ژاپن،

ارت مسيرهاي داد
مگاالپليس، در
پيون )يوكوهاما( 

ج انبوهي و ركز
وس انواع با جوار م

 شهر و روستا را

              
طر از اجتماعي 

ارتب در را تماعي
ه از انسان مرور، 

كنن مي ايجاد ها
            

حفظ را خود نگ

نظم و زنده ودات
 .كند ي

ماوراي جهان و 

اجتما جهان ون
گ در كنند مي  ا

                 
اجتما هاي ديده

    
 

بنابر... . و قم ج،
 . ندشو ب مي

  .درست است
جها هاي بخش 

امتد در )ه باشد
د. شود مي گفته 
مادرشهر ديگر 
تمر: از اند عبارت 

هم مادرشهرهاي
  . رست است

مربوط به روابط

 

.   رست است
هنجارهاي و ها
اجتم هاي پديده 
به اجتماعي ي
ه آن زندگي و ها

.  درست است
فرهن نتواند سل

  .شود ي
موجو بدن در ضا
نمي تغيير اعضا ة

فرشتگان اوند،
 .دهد

بيرو كه جوداتي
پيد انسان ماعي

. درست است
پد شناخت با عي

www.sanjeshse

اصفهان،كرج
نيز محسوب

د 4گزينه  .18
از برخي در 

وجود داشته
مگاالپليس

هاي شهرك
مگاالپليس

م بين شد و
در 1گزينه  .19

تصوير زير م 

 
  
 

در 3گزينة  .19
ه ارزش )الف
ها انسان) ب
هاي پديده )ج

ه كنش  براي
د 2گزينة  .19

نس يك هرگاه
مي دگرگون
اعض عضويت

ارادة با دليل
خد شناخت

 مي تغيير را
مو از هريك
اجتم زندگي

د 3گزينة  .193
اجتماع علوم
  .كنند

erv.ir
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@sanjesheduc

 اجتماعي 
 گرفته كل
 2درس  (

 ماعي
 و ها ش

 ست

( 

 توانند
 از هم

 داوري 
 .آورند مي 

 انجام ديد

 كردن ت
 عارف

 ومي،
 زخواني
 را زندگي

 هاي نحله 

 نه( 

ationgroup

هاي دانش و ها
شك مختلفي ي

.اند شناسي امعه

اجتم علوم يري
كنش  بر ها آن 

  .كنند
دس با گاهي ها، ض
 

)دوازدهم 1رس 

تو مي قواعد اين 
ه و شويم مي دار

با اجتماعي لوم
فراهم شمندان

جد هاي ايده رح

درست براي او .
غير متعا ابزاري 

 )دوازدهم 1 

عمو دانش و يت
با و كشف نه ها

ز از حاصل نش
از برخي در .ند

  )وازدهم

طبيعي هاي يده

1399(  

ه شاخه دارد،.. 
رويكردهاي يعي،
جا اصلي ويكرد

گي شكل به اعات
اثرگذاري ونگي

ك مي  عهمطال ي
تعارض .كنند مي

.شوند مي حل 
در( .كند مي تر ي

  .كنند 
شفك با ها آن .

برخورد آنها هاي

عل .دارند را ها ن
دانش براي را حيح

  .كند
طر با و گرديده

كند زندگي يره
از تا شود مي ور
  .شريكيم آن
درس( .رسد مي

اقعيو كشف راه 
ه دانش .دانند مي
دا بر تجربي ش
دانن مي تجربي ش

د 1درس ( .ست

پدي بتوانند تا هد

25/07/9حلة اول 

 ..و فرهنگي ي،
طبي به علوم كي

رو سه انتقادي 

اجتما اين علمي
چگو و انساني ت
علمي روش به را 
م تالش عمومي 

جديد هاي يده
غني را عمومي ش

مي  كمك يعت
كنند كشف را ي
ه هم از فرصت د

آن اصالح و نقد 
صح و ي مناسب

ك مي پيشرفت و 
گ حل ديگر ش

جزي يك در ايي
مجبو تالش وزها

آ در ديگران با ه
م خود اجتماعي

علمي، دانش كه
م زندگي از صل
دانش برتري .كنند

دانش جمله از ي

اس علمي دانش 

دهد مي را ها آن ز

22 


مرح(علوم انساني 

سياسي تصادي،
نزديكي و دوري 
شناسي جامعه 

ع مطالعة .آوريم
كه اجتماعات شود

ما زندگي شيوة
دانش و علمي 
طرح ا با گاهي 
دانش و ايدافز ي

طبي از استفاده 
اجتماعي جهان 

قواعد اين ناخت
 .مانيم مي 

و اجتماعي هاي
اجتماعي گيري ع

گيرد مي شكل 
بخش نفع به شي

  
تنها به شود مي 

رو از، پس خود،
كه دانشي است 
ا جهان عمومي 

كه را تفكيك ين
حا را دانش ها ش
ك توليد مي خود 
دانشي هرگونه س
  .د

و عمومي دانش

از گيري پيش و 

عزدهم؛ ادبيات و 

اقت مختلف بعاد
ساسا شناسي بر

و تفسيري سي

آ مي پديد خود ه
ش مي گفته هايي

ش و ها از كنش ها
دانش هاي ميان

و ديگر بخشي ع
مي جامعه علمي 

در انسان به آن،
قواعد و نظم د
شن با نيز ما .ند

امان در مختلف
هنجاره و ها زش
موضع فرصت ا،

زندگي شكالت
دانش ذخيرة از ي

.ماست دانشي 
مجبور كه ست

خ دندان كشيدن
وميعم دانش ت

شناخت از يقي

اي گروهي علمي،
دانش همة و نند

زندگي به دادن
اساس و پايه را ي

پاشد مي فرو مي
د تعامل نظريات

طبيعي حوادث

سنجش دواز

ابع كه اين دليل 
ش جامعه در .ت
شناس جامعه ي،

            
كه هستيم عاتي
ه دانش به ماعي

ها آن اثرپذيري ن
ه تعارض حل ي
نفع به دانشي رة
دانش ذخيرة ر

                 
آ قوانين و يعت

كنند مي تالش ي
دهن توضيح را ما
م اجتماعات در 

ارز دربارة داوري
ها آن از انتقاد و 

                  
مش و مسائل حل

داشتن از بخشي
(  

            
ذخيرة بخش ن
ا فردي روايت» 
ك براي و كند مي
اهميت دهندة ن
عمي درك به رد،

               
ع دانش و مومي

كن انكار مي را ت
د سامان براي ها
عمومي دانش س
عموم دانش و ي

ن در سوم ويكرد
      

ح بيني پيش درت
 

    
 

به انسان ماعي
است آورده پديد 
تبييني شناسي ه

.    رست است
اجتماع از متأثر 
اجتم علوم واقع 
چنين هم و ما ي
براي اجتماعي ن
ذخير از بخشي 

بر تدريج به علمي
.   رست است

طبي شناخت با ي
اجتماعي علوم ن

م زندگي بر عات
زندگي حتمالي
د ظرفيت ماعي،

اجتماعي هاي ه
  )وازدهم

.   رست است
ح براي تالش با 
برد دست با ها ض

)دوازدهم 1رس 
.   رست است

ترين گسترده ي،
»دور افتاده«يي 

م صرف وقت ها 
نشان فيلم اين .د
دار علمي دانش 

.    رست است
عم دانش رابطة 
است زندگي از ل

ه انسان  كه تند
عكس به و دانند ي
علمي دانش مرز 
رو به ، مربوط1 

.   رست است
  :نادرست ت
قد انسان به عي
.كنند بيني يش

www.sanjeshse

اجتم زندگي
را متفاوتي

جامعه .است
 )دوازدهم

در 1گزينة  .19
ها انسان  ما

در .انجاميد
زندگي شيوة

جهان اعضاي
از برداشتن

ع هاي تالش
در 4گزينة  .19

طبيعي علوم
دانشمندان -

اجتماع تأثير
ا هاي آسيب

اجتم علوم -
پديده دربارة

دو 2درس ( 
در 3گزينة  .19

علمي دانش
تعارض گاه-

در( .شود مي
در 2گزينة  .19

عمومي دانش
سينماي فيلم
ساعت آتش

كند استفاده
كه كسي -

در 1گزينة  .19
با ارتباط در

حاصل دانش
هست واقعيت

ياعتبار م بي
ديدگاه، اين
گزينه: نكته

در 4ة گزين .19
عبارا تشريح

طبيع علوم -
پي را )انساني

erv.ir
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 از تر ده

 آن صاد

 واحد عي
 اجتماعي 

 مختلف ي

 كنش ؤال

 و ها كنش
 همانند »

عمل  هدف

 رل

 به كه 
 .كند ع

    عي

 ذهنـي  ـد 

ationgroup

پيچيد اجتماعي 

اقتص شود، مي ياد
 .كند
اجتما جهان ك
جهان به را ن

اجتماعي هاي ن

سؤ به دادن سخ

براي ك را هايي ت
»اجتماعي هاي ه

ه و اراده گاهي،

پذيري و كنتر ه

  .ت
 
كرا اشكاالتي و 

دفاع عمومي خت

اجتماع جهان ترة

بعـ اهميت برد، 

1399(  

علوم در بيني ش

زي يا كم جامعه 
ك مي حفظ را خود
يك درون كه ست

آن اشد،ب حوري

جها ميان هاي ت
  )دهم 5رس 

پاس ولي شود؛ مي

و محدوديت ها ت
پديده«كنند  مي

آگ با افراد كه 

جامعه«هاي  يده

 .رند
 )دهم 4رس 

آنهاست زندگي 
 .دارند علمي ش
ها آسيب رسد؛ ي
ناخش در موجود 

گست،دارند ها سان

نمي اي بهره آن

25/07/9حلة اول 

يشپ ها، آن تنوع

يك جمعيت .د
خو هويت تماعي

اس هايي  تفاوت ع
مح و عناصر عي

تفاوت نوع از د،
در( .شود ته مي

م ايجاد خود به د

و فرصت شده ند،
م اساحس فراد

آنجا از و آورند

پدي و يابند مي 

دار جانبه همه ت
در. (سازند مي ن

راهنماي انشي،
ازعلم و دانش ي

مي خود جتماعي
از حقايق كه د

   تباري
انس اجتماعي هاي

    ي
آ از و نيست گاه

23 


مرح(علوم انساني 

ت و اجتماعي اي

پذيرد مي خود ن
جهان اجت اما د؛

نوع از باشد، اعي
اجتماع جهان ق

بازگردد اصلي ت
پذيرفت اجتماعي 

  .است ودن
خود مطالعه، و 

  )هم

ان آورده وجود به 
اف كه يابد مي مه

آ مي وجود به گر

تحقق جتماعي

  .دارند
تأثيرات و ستند

معين را افراد اي

دا ذخيرة اين .د
متفاوتي تعاريف د

اج جهان عمومي
كند مي پيدا رت

اعت پديدة،گيرد ي
ه كنش در اي ننده
اجتماعي نهاد ت،
آگ آن به خود ي

عزدهم؛ ادبيات و 

ها پديده ساير و 

درون را مختلفي
شود مي دگرگون

اجتما جهان حي
عميق هاي اليه ه

اعتقادات و ها Ĥن
جهان يك رون

بو ارادي ويژگي 
مرور اثر بر و ت

ده 1درس ( .رد

را آنها كه هايي
جايي ادامه تا د

يكديگ با ارتباط 
  .تند
اج هاي كنش يق
  )دهم 

د ذهني و عنايي
هس كمتر تغيير ض
نيازها از بعضي 

دارد دانشي خيرة
خود فرهنگي ت
ع شناخت از قي
قد و كند مي يي

مي شكل ها سان
كن تعيين تأثيرات 
است اجتماعي ن

ولي است، خوردار

سنجش دواز

ها كنش  بودن 
 )دوازدهم 2

         

م تحوالت و رات
د مردم لهجة و 
سطح هاي اليه 
به مربوط كه ي

آرمĤ كالن، هاي
در كه است ايي

        
به مربوط  راهي

است غير ارادي ي
 .است شگر
دار كنش يمدها

              
ه از انسان مرور ه
روند اين .كنند ي
  .ند
در ها انسان  ا

هست معنادار عي
يطر از جتماعي

2درس ( .سازند
                   

مع هويتي ماعي
معرض در: ماعي
تأمين قبول بل
     

ذخ يك امتي و 
هويت براساس ف
عميق درك به د،

شناساي اند، رده

          
انس ارادة و گاهي
تو اند طبيعي هاي
جهان هاي اليه و

برخ سرشاري داد
  

    
 

ارادي و گاهانه
درس ( .است ي

.   رست است
  :ها گزينه ر
تغيير اجتماعي، 
زبان و كند مي ل
به مربوط كه ي
هايي تفاوت اما .
 .كند مي يل
ه ارزش به كه ي
ها تفاوت نوع از 
.    ت استرس

دو  سر بر رفتن
امري مطالب تن
كنش ارادة به سته
پيام به اشاره فه

.   رست است
به اجتماعي هاي
مي  ايجا ها سان

هستن» طبيعي 
را اجتماعي اي
اجتماع هاي ديده

اج هنجارهاي و ا
س مي ضروري را

.   رست است
اجتم هاي پديده 

اجتم جهان ميق
قا هاي شيوه: ي

.    رست است
جامعه قوم، وه،

فمختل جتماعي
دارد علمي انش
كر پيدا راه مومي

 )دوازدهم
.   رست است

آگ با اجتماعي ن
ها پديده شكسالي

و اجزا ميان باط
استعد از كه زي

)دهم 3و4رس 

www.sanjeshse

آ سبب به -
طبيعي علوم

در 2گزينة  .2
ساير تشريح

جهان هر -
افول يا رشد

هايي تفاوت -
دهد مي رخ

تبدي ديگري
هايي تفاوت -

بلكه نيست؛
در 1گزينة  .2

گر قرار) الف
گرفت ياد )ب

وابس و ارادي
شريف آية )ج

در 4گزينة  .20
ه پديده )الف

انس  زندگي
هاي پديده«
ها پديده )ب
پد كنند، مي
ها ارزش )ج

ر »اجتماعي
در 3گزينة  .20

تمامي: معنا
عم هاي اليه
اجتماعي نهاد

در 1گزينة  .20
گرو فرد، هر

ا هاي جهان
دا كه كسي

عم شناخت
د 1درس ( 

در 4گزينة  .20
جهان نظم -
خش يا زلزله - 
ارتب پيامد -
آموز دانش -

در(ها  پديده
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صورها و 

ت و 

ت 

صلي فلسفه 

 قرار 

د و به 

ر ماهيت 

ationgroup

. را بخردن كاال

وماً همة تصلز. يم

  .اند
ها براي حقيقت ت

سطائيان و علت

اي و اص ش ريشه

ي مورد بررسي

وع خود نيستند

ه حمل وجود بر

1399(  

 برسانند كه فالن

كاري نداري اهيم

  

ا سوفيست نخوا
است و سوفيست

دليل ظهور سوفس

ي مربوط به بخش

شناسي فة جامعه

قضايا ذاتي موضو

كه ت در صورتي

  .ن نيست
  . داد

 

25/07/9حلة اول 

ه اين نتيجهرا ب

ط آن با ساير مفا

.تزام وجود دارد

ها خود را فيست
كاري ا ن مغالطه

ي هستند ولي د
  . است

ولي فلسفة اولي

تماعي، در فلسف

ها در ساير قض ول

 دليل نياز نداشت

  .ژه قرار گرفت
يژن و هيدروژن
د در اروپا رواج

 .طو آشنا شدند

24 


مرح(علوم انساني 

واهند مخاطب ر

ط يا عدم ارتباط

ة ديگر داللت الت

  .ن است
  .ج است
  .هن است

ف نشدن با سوف
وزي آن رايج امر

ز مباحث فلسفي
و غير فلسفي ي

 مضاف هستند و

ن به زندگي اجت

دارد؛ ولي محمو

ود بر ماهيت به

ا مورد توجه ويژ
كيب آب از اكسي
ثير ابن سينا بود

 مجدداً با ارسط

سفه و منطق

عزدهم؛ ادبيات و 

خو ستند كه مي

اشتن آن، ارتباط

ي در سه گزينة

هن، خارج و ذهن
ارج، زبان و خارج
خارج، ذهن و ذهن

رديف به خاطر هم
ه شده و معناي

ثابت و متغير، از
ك مبحث تاريخي

هاي جزو فلسفه

گرايش انسان ت؛

و به دليل نياز ند

 بود، حمل وجو

رابي و ابن سينا
ترك هستند مانند

كه تحت تأ 13 

سينا و ابن رشد

 فلس

سنجش دواز

عي استدالل هس

دربارة واقعيت دا
  .رند

 
ن وجود دارد ولي

يب مربوط به ذه
بوط به خاب مر

يب مربوط به خا

بشايد فروتني و 
سوفيست گرفته

  .قائل نبودند

قسيم وجود به ث
فكر فلسفي، يك

 و فلسفة علم، ج

 
در فلسفة سياست

لث ذاتي است و

 
هيت يا جزء آن

ماهيت توسط فار
نبة موجودات ه
وئيناس در قرن

، از طريق ابن س

    
 

  .رست است
هاي تجاري نو ي

  .درست است
ور يك مفهوم، د
ز به تعريف ندار
 .درست است

نه داللت تضمن
  .رست است

، انسان به ترتيب1
، سيب به ترتيب2
، خواب به ترتي3

  .رست است
دليل تواضع و فر
ر زبان عربي از س
زش و اعتباري ق

  .رست است
شتن هستي و تق
يونان به مهد تف
  .رست است

الق، فلسفة هنر

 .درست است
ت و حكومت، د

  .رست است
 ضلعي براي مثل

  . دارند
 .درست است

وجود عين ماه م
  .ليل است

  .رست است
غايرت وجود و م
اهيت كه دو جن
ث را توماس آكو

  .رست است
13پايي از قرن 

www.sanjeshse

 
  

 
د 2گزينة  .20

اغلب آگهي
د 4گزينة  .207

هنگام تصو
مفاهيم نياز

د 3گزينة  .208
در اين گزين

د 4گزينة  .20
1در گزينة 
2در گزينة 
3در گزينة 

در 2گزينة  .21
سقراط به د
سفسطه در
واقعيت ارز

در 1گزينة  .21
واقعيت داش

گذاري ي نام
د 2گزينة  .21

فلسفة اخال
  .است

د 3گزينة  .213
اساس قدرت

  .گيرد مي
د 2گزينة  .21

شكل سه
دليل نياز

د 3گزينة  .21
اگر مفهوم
نيازمند د

در 1گزينة  .21
مبحث مغ
وجود و ما
اين مبحث

در 1گزينة  .217
فالسفة اروپ
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. شده است

 

  

 )س اول

 رضيه،

 مربوط ي
 .كرد ن
در  يت

 براي انس

 در جود
 باالتر 

 دراكي

 بر گر ش

 و بوده ر
 )ل

ationgroup

درست نوشته نش

د است كه ذاتاً

درس( .است رو به

فر و مسئله بين 

يها پديده بيني ش
تبيين را ها آن ان

موفقي .بود واهد
 )س اول

شناس روان معيار ي

موج اطالعات از 
مراتب به ست،

اد نوع از ردازش

آزمايش كنترل م

گير وقت بسيار ،
درس اول( .باشد

 )س اول

1399(  

  .ست

ه در مقابل آن د

د و فقط خداوند

  .رند
روبه زيادي ايه ي

رابطة ،شود مي 

پيش از دشوارتر
توا مين راحتي ه
خو تر آسان آن ل

درس( .دارد گي

ميعل يها شرو 

تا كنند مي عي
ا حافظه در نچه

پر شد،با داشته ه

عدم آن، يها ت

نظام، بدون يا ار
ب شخصي هاي 

در( .گويند مي د

25/07/9حلة اول 

زارسر، امكاني اس

وجوبي است كه

ت ممكنه هستند

نگير قرار شخصي
دشواري با ربي،

 يه
مطرح سوال ك

د مراتب به »؟ود
به كه است ددي
كنترل و بيني ش
بستگ مطالعه ورد

با پاسخ آن سي

سع بلكه باشند، 
آن با بازنمايي تا 
  .دارد م
تكيه )محرك ي

تمحدودي از اما ؛

ساختا بدون اي
داوري پيش از ر

فرآيند را هدف 

25 


مرح(علوم انساني 

ابطة انسان و هز

 و جسم با هوا و
  .است ده

مام اشيا، ماهيات

. 
ش داوري پيش ر
تجر علوم ساير با

نظري– قوانين يا 
يك به پاسخ در ي

شو مي حافظه م
متعد عوامل ثير

پيش باشد، داشته
مو پديدة تبيين

بررس قابليت يا و

خام اطالعات ي
كنند مي سعي 
نا تفكر حافظه، 
ظاهري شكل و ه

است؛ شخصي ي

ها همصاحب از ده
دور به و ت دقيق

به رسيدن ريان

شناسي ن

عزدهم؛ ادبيات و 

جوبي است و را

با انسان امكاني
رست نوشته شد

 باشند؛ چون تم

شود مي مطالعه 
تأثير تحت تا ند
با مقايسه در ها ه

اصول– فرضيه
اي هخردمندان ت

تحكيم موجب ت،
تأ تحت چون ت،
د تري روشن ين

ت و توصيف نگي

و شناسي روان م

حاوي فشرده، وح
ديگر عبارت به.

در موجود عات
اندازه مانند( سي

داوري پيش از ور

استفاد .كرد فاده
ثبت با همراه يد

جر هستيم، كت

 روان

سنجش دواز

رابطة و) زوج(د 

وجوبي، موجود ب
كاني است كه د

الوجود ند واجب

          
پديده بروز علل
كنن سعي بايد ن
پديده تبيين و 

           
ف– مسئله : لمي
صورت به كه ست

  )درس اول
          

خاطرات موقع ه
است آن مانند م
تبيي و توصيف ه

چگون ، به»نترل
           

علم شدة تأييد ي
 .است 

لو همانند تا رند
 .باشند داشته ي
اطالع بازنمايي د
حس ايه يويژگ 

           
دو به و دقيق ت
 )ل

           
استف احتياط با 

با مشاهده .ست
          

حرك حال در صد

    
 

  .درست است
هار و غير فرد چ

  .رست است
ضلعي با مثلث و
موجود با ديو امك
  .درست است
توانن ان ذاتاً نمي

  .ود است

.    رست است
ع ترين مهم ين،
انشناس روان يف
توصيف در سي

.   رست است
علم هاي هگزار ب
اس خبري جملة 
( .است سويه دو

.    رست است
به تداعي چرا«ه 

علوم ساير يا ك
كه مطالعه مورد

كن و بيني پيش«
.   رست است

يها واقعيت با ت
پاسخ يك صحت
ندار تمايل ندان
زيادي هاي نباط
فرآيند .يابند ست

بر صرفاً ردازش
 )رس اول

.   رست است
ثبت با همراه هده
درس اول( .ست

.   رست است
بايد ها نامه سش

اس ويژه يها شز
.    رست است

مقص سوي به دأ

www.sanjeshse

د 4گزينة  .218
رابطة عدد

د 4گزينة  .21
رابطة سه ض
اما رابطة مو

د 3گزينة  .22
اشياي جها

الوجو واجب
  
  

در 1گزينه   .22
تبيي در )الف
توصي در )ب
شنا روان )ج

در 2 گزينه  .22
مراتب سلسله
يك فرضيه،

د رابطة يك
در 1 گزينه  .22

اينكه تبيين
فيزيك علم به
م موضوع هر

«به  رسيدن
در 4 گزينه  .22

بقتمطا )الف
ص تشخيص

انديشمن )ب
استن حافظه
دس شناخت

پر هرگاه )ج
در(    .است

در 3گزينه   .22
مشاه روش 

اس رفتار روي
در 4گزينه   .22

پرس نتايج از 
آموز نيازمند

در 1گزينه   .22
مبد از وقتي 
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 قابل اليت
 مشاهده

 فرآيند ن

 و زدايي م
 در تعريف

 در كه 

  )ل

  
  
  
  

ationgroup

   .دانست يه

فعا نوع هر به» 
م را ها آن توانيم

عنوان تحت آن 

ابهام  .»نامعين ت
ت اين در» ندي

 ) اول

اييه يپيچيدگ 
 )رس اول

درس اول(،عالي 

  .شود مي »

1399(  

نظري يك را آن 

 )ول

شناخت همان 
ت مين مستقيم ت

از كه است قيم

  )ل

موقعيت يك دن
هدفمن« مفهوم 

درس( .دارد ود

و اخالقي سائل
د( .ستا روبرو 

شناخت )و  كر

»تفكر«به  مربوط

25/07/9حلة اول 

بتوان حال اين 
 .باشد فمند

درس او. (ندارد 

يا ذهني هايند
صورت به كه تند
مستق مشاهدة ل

درس اول. ( ست

كرد مشخص ي
با جو و جست 

  .ست
 .دارد
 .ت

وجو يتر بيش ت

مس رعايت لزوم ل
اييه دشواري با

 :خالي جاي
تفك )ه  

 .د
م است، حافظه 
  .يم

26 


مرح(علوم انساني 

با ولي نباشد، ي
هد علمي، روش

وجود شناسي ن

فرآين و رفتار عه
سته يرفتارهاي ي
قابل غير رفتار ز

اس مشاهده قابل

براي دار نظام و ه
و »فرآيند« وم

نيس تجربي ررسي
د نام قوانين يا ل
است آن نگارش 
 )درس اول( 

اطالعات اخذ ان

دليل به و دارند 
ب شناسي روانطة 

جا در الفبا روف
ها گيرنده ريك

شو مي گفته »ك
در آنچه زنمايي

كنيم مي انتخاب 

عزدهم؛ ادبيات و 

قوي تجربي وانة
ر تا شود مي عث

روان براي احدي

مطالع علم«: از ت
ذهني هايرآيند
از اي هنمون ذهن،

ق رفتار يك» س

قاعده با  وجوي
مفهو با ، جريان

بر قابل ارائه مان
اصول علمي، ي
نحوة و شكلي ر
.شود مي شروع 

امكا زيرا دارد؛ ح

كار و سر نسان
حيط در ميعل ش

حر تيبتر به خت
تحر )د  توجه )ج

ادراك«انتخابي  
باز و )حافظه( ه

را شده حساس

 گيري تصميم

سنجش دواز

           

پشتو داراي اي ه
باع بودن چيزي 

و تعريف هم ان
           

است عبارت سي
فر اما .شود مي ه

ذ در كنكور الت
 .ود

اقيانوس در ها نگ
           

جست فرآيند« 
»نامعين وقعيت

(  
           

زم در ها نظريه ي
يها نابي مراتب ه
ساختار شامل يه
مسئله طرح با 

           
جيحتر نامه  سش

             
ان ذهني هاي ند

روش دارد، وجود
              

شناخ مختلف وح
ج  افظه

              
هاي محرك بير

محفظه در وجود
ا محرك چند يا

ت و مسئله حل ،

    
 

.   رست است
 :ها گزينه ير

هنظري است مكن
وجوي جست ر
اشناس روان بين 

.   رست است
شناس روان تعريف
گفته رفتار ندار،

سؤاال تحليل و ه
شو مي ياد ناخت
نهن جمعي دسته

.   رست است
:از است عبارت 
مو«مفهوم  با ي

)درس اول. (تند
.   رست است

 :ها ت
برخي ظاهري ر
سلسله از مرتبه 

نظري يك ظاهري
دانشمندان يها

.   رست است
پرس بر ختاريافته

. درست است
فرآين و رفتار با 

و انسان به ربوط
.درست است 

سطو گيري شكل
حا )ب  پايه ت

. است درست
تعب و تفسير يند
مو اطالعات از ط
ي يك »توجه«ك 

  )درس اول
قضاوت،: شامل 

www.sanjeshse

در 2گزينه   .22
ساي تشريح 

مم: 1گزينه 
در: 2گزينه 
در: 4گزينه

در 3گزينه   .22
ت ينتر جامع

جان مشاهده
تجزيه .كنيم

شن ذهني يا
د خوابيدن«

در 4گزينه   .23
ميعل روش
سازي روشن
هستن ارتباط

در 3گزينه   .23
عبار شريحت

ساختار )الف
سومين )ب
ظا سطح )ج
ه شپژوه )د

در 2گزينه   .23
ساخ مصاحبة

د 1گزينه   .23
روانشناسان

مر مطالعات
3گزينه   .23

ش چگونگي 
شناخت )الف

د 4گزينه   .23
فرآي به )الف
استنباط )ب
كمك به) ج

د( استدالل،
»تفكر«) د 
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