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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ومدمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)1/9/1398(  
)دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

: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

13از  5ـون آزمــ
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در» سالح«كه 
نادترديد،  بي ب،
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در سؤالاست؛ 
ك[را ) 3و ] ست
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؛»آمدن بر«
يكسـان ار  

براي[دارد 

)بـاطن (»  
دريـاي«ز  
ايهـام» ت

فقـط يـك
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ضادي بـدل بـه م
آميزي است حس
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منز(= ود آمدن 
اما آنچه در. ته

تش) 2. رّحه دارد
تواند است هم مي

نيستتضاد ) 2ز 
نگاهي بيندازيـد

[چون ] تنگ[ن 
دتان كشف كنيد

ا«: دارد اداتل 
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مجاز[» كشوري
رتّب كردن زلف

را آورده بود دي
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دو معيـار   

در. ايـم  فته
ـ معنـوي

حـذف: ـي 
(

)4ر را د) »
شبيهـــي

.»از نيامـد     

خيلـي ريِ   

به معنـي

بريـدناز 

م، مفهـوم

دروگـري ة  
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 )داشتنعولِ 

دسـتور فارسـي

ظي بودن آن گف
ف ـ لفظـي يـا

اولـ: ـد دو نـوع  
16و  15فحات 

»تواند داشت مي
تش  به واسطة ح

شـد خبـري بـا

داليـل سـاختار

3(

توجه. بگيريد) 3

)2. زننـد  ف مي

، بيش و كمهار تا

در لفّافـة) 3و ) 
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مفعول

لب«براي [اليه  ضاف

متمم

مفع(» خبر«براي [يه 

مفعول

دستان باشد در 

و طبعاً لفظ ناسه
هيچ نوع حذف) 4
شـ) 2پس در . ه

صف: 3فارسي ] (

نم«(د فعل نفي 
ممدوح) 3اما در 

آن را كه خبـر ش

بـه. ير ماسـت 

6صفحة : 3سي 

3و) 4الك فهم 
)35و  34ت 

عمالً يك حرف) 4
.است مشهودم 

در هر چهه كه 

)2، و ه تصـريح 
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ت

مضت

الي مضاف  ش

ش

، حواس»آقا شيخ«
)79ة 

به قرينة شناهاد 
4در. شود ديد ي

اولي حذف شده
.]»شاني بلند تو

رسيد؛ بعد» ري
.گرفت) 2در  ن

آ«: گويند بار مي

گي يابي دست هوم

فارس. (برگراست

را مال) 2. دهد ي
صفحات: 3رسي 

4و) 1. ق است
با قوت تمام» ق

؛ اگر نههاده است

به) 4. زندگيو 

4


مر(علوم انساني 

ت-

ت-

م -تمم

ش -

ش-

«ر گروه اسمي
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ارة حذف نهدرب
ن نوع حذف مي

در ا» گذرد مي«
پيش«است براي 

پذيرنا وصف«هوم 
مايگي سخن نگ

سه به اين اعتب

ادله در كار مفه

كند جب نمود مي

را نشان مي ]ين
فار. (مهم است

ادين جبر متعلق
تعلّق« تاي اخير

تأكيد نهبر آن 

)اجل( مرگاز 

ازدهم؛ ادبيات و

گذرا به مفعول

ناگذر

مت مفعول ورا به 

گذرا به مفعول

گذرا به مفعول

د» آقا«: دارد ن
ف. (خص و مميز

، به تفصيل]حله
از همين) 3جملة 
«، به قرينةدوم

بدل» ب خداوند

گرفت تا به مفه
تنتوان معادل  ي
)65تا  6

است و هر ودي

ت از اسلوب معا
.ته باشند

ميان نباشد وان

زمي[از سطح ] د
ب ه جاي خود،،

و به مفهوم بنيا
در سهخالصه 

)3است كه ) ن
 69(  

اند ه، استعارتيب

سنجش دو

جستن

]بودن[

گذر بخشيدن

داشتن

ديدن

ك وابستة پيشين
شاخ: ندارندصفت 

در همين مرح[ 
ج هر دو، و )2
فعل جملة): 2
اين كتاب«) 4ر 

گ مالك كارتوان 
را مي) 1در  شعر

62صفحات : 1ي 

خو ية از خودبي

د كه درك درست
نند اسلوب داشت

جا كه نفعش در

دماوند[رآمدگي 
)3هم در فهم 

متفاوت استساً 
.گويد مي عشوق

مدارا با دشمن(= 
صفحة: 1رسي 

به ترتي، »راغدان

ج

3(  
ب

4(  
د

د

.رست است
فقط يك )4كه 

نقش ص پيشين
.رست است

مون سال دهم
، جملة دوم)1ة 

برگرديد به. فت
د. [حذف فعل
.رست است

تورا مي) 2كاري 
وزني افتادن ش ي

فارسي( .ه است
.رست است

ما» مي«) 4و ) 
)14صفحة 

.رست است
را داشته باشيد

توا نمي) 4و ) 3
.رست است

گويد طرف هر ج
.رست است

براي است كه  ره
)انجماد( سردگي

.رست است
اساس) 3مي در 

خاطر تعلق به مع
.رست است

] (ظلم[» تحمل
فا. (ازيابي است
.رست است

چر«و » باد«ؤال 
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آزدر شرح   
جملة هر دو
توان ياف نمي

:نهاد؛ دومي
در 3گزينه  .1

استفهام انك  
به بي. ببينيد

توصيف شد
در 2گزينه  .1

)2و ) 1در   
ص: 3فارسي (

در 2گزينه  .1
عجالتاً اين  

و) 1 واضح
در 4گزينه  .2

گ مي )4در   
در 1گزينه  .2

طرحوار) 1  
افسبنيادين 

در 3گزينه  .2
حوزة مفهو  

از همه به خ
در 3گزينه  .2

تح«نكته در   
قابل با مدارا

در 1گزينه  .2
در بيت سؤ  

erv.ir
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ت به غمزه

ـاق كامـل
اسـت و ي  
فارسي. (د

ationgroup

چشمت«: حافظ

انطبـكنيـد تـا   
حكمـي كلّـي) 1

زيردستش باشد

139(

معشوق؛ به قول

يابد توجه مي ه
. و ظلم نكنـد 

گوي د نصيحت

1/9/98 دومرحلة 

از غمزة م شدگي

كهواب از جانبِ 
واهد عادل باشد
ت، نه آن كه خو

ا را

ن

5


مر(علوم انساني 

ش تاب بيست از 

را در جو حكمت
خو مي» عامل«

است ناصحعتاب 

ها كنم ـ ميوه مي

ي، زبان قرآن

ازدهم؛ ادبيات و

كنايتــي اس شتن
)69صفحة : 1

اشاره به كدام ح
سلطان از/ يفه 

طرف ع نِ وقت

مي) 3ها را  ه نازل

 .
.ترجمه نشد» لّ

عربي

سنجش دو

كش) 1اما در . د
1فارسي. (»دي

نويسد، و مي كه
خلي) 4و  متنر 
سلطا) 2در . هم

ند

آب ـ ميوه) 2م 

يرد
ند

ي

ترجمه نشد» عاً
كلّ«كردند ـ  ي

.مه نشد

مين مفهوم دارند
پسند خورد و مي
.رست است

كدر متن سؤال 
بدين ترتيب، د

نيز ه) 3. معلوم
68(  

.رست است
:رتيب

يك نَفس
هنده ـ رحم نكند

ر ـ رحم نكند
.رست است

:رتيب
دم ـ خارج كردم

.رست است
:رتيب

ـ شخصي ـ بمي
دانش سودمن ـ

سودمند
.رست است

:رتيب
يك انسان ـ

ندارد
قلي

.رست است
:رتيب
تنه هايش ـ

تاي ما ـ درختي
تنه هايش ـ

.رست است
مع«ـ گسترده ـ 

بودم ـ زندگي مي
ترجم» كلّ«ي ـ 

www.sanjeshse

اشاره به هم
ما را خون خ

در 4گزينه  .2
ه دبه اين ك  

.حاصل آيد
مصداقش نا

8صفحة : 1

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ـ) 1 نَفسي
ده فرمان) 3
پروردگار) 4

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

نازل كرد) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
هر كس) 1
هر كس) 2
دانشِ سو) 3

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

ـ) 1 بيماري
ـ) 2 انسان
دارو ـ عق) 3

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ـ) 1 كشاورز
در روستا) 2
ـ) 3 كشاورز

در 3گزينه  .3
ـ) 1 خواندم
خوانده بو) 2
هاي كتاب) 4

erv.ir
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 مفعـولٌ  ←

ationgroup

.رخاند

←فاعـٌل / ذکر 

139(  

چر مي ←رخد 

مـذ ←مؤّنـث  

1/9/98رحلة دوم 

چر ت دادن ـ مي

»فعيل

)2» أنـتَ «علُـُه 

!ت
!مختلفي دارد

6


مر(علوم انساني 

.اري دارد
.رود ه شمار مي

حركت ←ردن 

تف«من باب ) 4

ب

فعـٌل و فاِعل ←

است) كتاپرستي
هاي مخت و ريشه

!سلمانان است

ازدهم؛ ادبيات و

تفاوت ساختا» ر
به ←ريز است 

في ـ حركت كر

»بلِ

عولٌ به و منصوب

←» صـوت«لـُه 

يك(ار به توحيد 
است) فراوان(دد

!ي هستند

مسيحيان و مس

سنجش دو

بيشتر«نشده ـ 
بازار مشهور تبر

هاي مختلف جهت

  وانات
ّذر

  َتَتساَقطُ  ←

  ِألنَّهُ  ←ُه 

بحب«مضافه ) 2

مفعو) 3حرف جر 

فعـٌل و فاِعلُـ/  

!راهيمي نيست
ت از شرك و اقرا

شدگان، متعداده
ديان غير آسماني

.صحيح است

ة اختالف ميان

.رست است
:رتيب
با ارزشي←

ر ترجمه لحاظ
←يز مشهور

.رست است
ج ←مختلف 

.رست است

  ِبُغدَّةٍ  
  ائلةً 

.رست است
:رتيب

الَحَيو ـ ئد است
ـ قد حّذـ  ـ َخَطرِ 

» بها«ر 
.رست است

←أْن ـ َتَتساِقُط  
.رست است

َتقاُعَد ـ ِإلنَّه ←
.رست است

:رتيب
جرور

.رست است
:رتيب

مجرور بح) 2ل 
.رست است

:رتيب
للمخاطـب ←

.رست است
ني جز اديان ابر
الم حاويِ برائت
يامبران و فرستا
راهيمي همان اد

ص 2گزينة متن 
.رست است

ي صليبي نتيجة

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

با ارزش) 1
د» منْ«) 2
بازار تبري) 4

در 2گزينه  .3
ج هاي هتـ

در 2گزينه  .3
  ئَ ُملِ  )1
بـِألنَّها  )3
سا ـِقّط  )4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

زائ» قد« )2
ـ )3 َيْمَتلُک
در» ها« )4

در 1گزينه  .3
←إْن  )1

در 2گزينه  .3
←ُتقاِعَد  )2

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

جار و مج) 1
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
اسم فاعل) 1

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

للغائبة  )1
  به

در 2گزينه  .4
هيچ دين )1
شعار اسال )2
دعوت پي )3
اديان ابر )4

با توجه به م
در 4گزينه  .4

هاي جنگ) 1

erv.ir

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



 @sanjesheduc

الّنافيـة←

ا مولـد آن
نـد، ديگـر

ationgroup

←لجنس ل ّنافيـة

جريان بـرق بـا
ـتي بخشـي نكن

139(  

!وجود دارد

!دارند

النـ   الّناهيـة) 4

دي شبيه رابطه
گر خداوند هسـ

.شده است

1/9/98رحلة دوم 

حد و مشتركي و
!گيرد ري را مي

با هم اختالف

ناه

  اإلسالميّ  ـ ـ

.است) عطف

للجنس الّنافيـة

ت يعني تا حدود
آفتاب نيست، اگ
خداوند اشاره ش

7


مر(علوم انساني 

ن آنها كلمة واح
ها و درگير جنگ
ها در آنها ه دين

».اند ته
ها ملت
ها مدن

ها ميان تمدن
گن ن كودك و بي

الثّانّية ـارسّية 
  ّشمالّية

.)است

حرف ع(تشديد 

.)ه است

ـ  الّناهيـة ←

با منبع آن است
ري از پرتوهاي آ
فهوم نور بودن

ن و زندگي

ازدهم؛ ادبيات و

ن نيست، ولي بين
ها جلوي ج دين

هايي هستند كه

پرداخت............ ن 
ياندن جنگ م

فتگوي ميان تم
به گفتگوي م ـ
ه كشتن هزاران

الفا )2 
الش )4         

.فاعل است» 

ة بعد از خودش

در اينجا بدون ت
.د

جمله ذكر شده

للجنس الّنافيةـ

ه پرتوهاي نور ب
ي نكند ديگر اثر

به مف 4و  3زينه 

دين

سنجش دو

فات ميان اديان
ي مشترك ميان
ه آزادي، از اصل

.صحيح است» 

و دانشمندان.... 
ور شدست ـ شعله

است ـ به گف) ص
ي و آزادي است

تماعي است ـ به

حنوٍن         

شاهدي«خاطب 

راي تأكيد جملة

:»لكن«) 2. ت
آيد مي) لماذا(ل 

مرجع ضمير در

ـالّنافية) 2نس 

اوند مانند رابطه
نورافشانيورشيد 

خواهد بود در گز

جز وجود اختال
هاي دن به ارزش

رفتن، برادري و
»4«متن گزينة 
.رست است

........هاي الهي  ن
هاست بين تمدن

ص(پيامبر ) پيام(
اسالم و برادري
دن به اصول اجت

.رست است
:هانه
الّتاريخّية  ـي 
ح ـالّصالحة  ـ 

.رست است
در فعل امر مخ

:ها ر گزينه
مفعولٌ به» 

عولٌ به
.رست است

بر» إنَّ «( إّنا ⇐
.رست است

:ها ر گزينه
است» اميد«براي 

براي پاسخ سؤال
.رست است

زيرا م( »ِألنَّهُ «ر 
.رست است

للجن الّنافية←
جنس

.رست است

.رست است
ما با وجود خد

طور كه اگر خو 
ر جهان باقي نخ

)دوازدهم 1س 

www.sanjeshse

اي چاره) 2
چنگ زد) 3
آسان گر) 4

با توجه به م
در 3گزينه  .4

نتيجة دين«
گفتگوي) 1
(رسالت) 2
توحيد و) 3
چنگ زد) 4

در 4گزينه  .4
بررسي گزين

الماضي )1
المشِفق )۳

در 3گزينه  .4
»ي«ضمير 

بررسي ساير
»نا«) 2و  1
مفع» ي«) 4

در 4گزينه  .4
⇐نا + إنَّ 

در 3گزينه  .4
بررسي ساير

ب »َلَعلَّ «) 1
ب »ِألنَّ «) 4

در 2گزينه  .4
در »هُ «) 2

در 3گزينه  .4
←الّنافية )1
للج الّنافيةـ

در 4گزينه  .5

در 1گزينه  .5
رابطه وجود

همان. است
موجودي در

درس 9ص (
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ين توانايي
اذن خـدا

اين دليـل
سـان حـرم

و مـن«: د 

بـزرگ در
و. هند كرد

د از مـرگ

نشانگر» ...
هـر كـس

سب با ايـن
بـدوه هـذا

».است) ت

ارد، چـون

لبتـه ايـن

بـه خـدا و

ationgroup

شرك است كه اي
ء خداونـد و بـه

.شت كرد

همه تحول به
قلـب انس«: ايـد 

فرمايـد داند و مي

يك حسابرسي
را محاسبه خواه
ل خود براي بعـد

.و ما في االرض
زيـرا) معلول(ت 

ت، رفتاري متناس
بي و ربكـم فاعب

و درست(راست 

زش بيشـتري د

ا(ه نـابودي آن  

نتيجـة ايمـان ب

139(  

وقتي موجب ش
درخواست اوليـاء

توان بردا را مي

كند، اين طا مي
فرما هـم مـي  ) ع

د بت به خدا مي

ادمان باشد كه
جدي اعمال ما ر
ه از خود و عمل

ا في السماوات
ك آن نيز هست

استگار هستي 
ان اهللا ربي«ريفه 

اين راه) كه(يد 

ن و دختـران ارز

شود نه نواده مي

، ن)مالئـك (اني  

1/9/98رحلة دوم 

)انند شفا دادن
و انجام آن با د

در واليت شرك

حقيقي به وي عط
ع(دق امـام صـا   

شديد آنان نسب

يا... ه دست آيد
قيامت به طور ج
ن كسي است كه

وهللا ما«ت قرآني 
پس تنها مالك) 

رد كه او پروردگ
وضوع در آية شر
او را بندگي كني

ـود آن در زنـان

بنيان خا سستي 

موجودات آسـما

8


مر(علوم انساني 

ما(اجات انسان 
را صرفاً از خدا

در آيه شريفه، ش

خشد و زندگي ح
يابـد و رار نمي

وستي و محبت

فاداري به عهد به
خود نرسيم در ق

ترين انسان يرك

ت است و عبارت
علت(هان است 

ست و ايمان دا
هد داد و اين مو
ر شماست پس ا

برد، وجـ ين مي
.ت

خانواده باعث س

شدن انسان از م
گي توحيدي

ازدهم؛ ادبيات و

حان در برآوردن 
اگر اين توانايي

د» اولياء«د واژه 

بخ را حيات مي
با خدا آرام و قر

».يد
ي مومنان را، دو

ن موفقيت و وف
نجا به حساب خ

زي«: فرمايد ي مي

د توحيد خالقيت
د تنها خالق جه

جهان پذيرفته ا
را خدا قرار خواه
من و پروردگار

حياي زن را از بي
بايي آراسته است

كانونشيدن به 

سر بلند ش» ...دن
است يعني زندگ

سنجش دو

رم و اولياي دين
خدا بدانيم، اما

با توجه به كليد
)زدهم

ي است كه مرده
ه خداست و جز

خدا را جا ندهيد
هاي كي از ويژگي

سبه است تا ميزان
ر خودمان در اين
حاسبه و ارزيابي

)دهم

مؤيد» ...ل شيء
آنجا كه خداوند

.ك آن است

وان تنها خالق ج
ت زندگي خود ر
خداوند پروردگار

)زدهم

و ح تجامعه، عف
دان به نعمت زيب
جاي گرمي بخش

.)مده است
)ي دهم

گر سر توان نهاد
داوند ذكر شده

.رست است
وانايي پيامبر كر
ها و مستقل از
توحيد است، و

دواز 2درس  24
.رست است

دا چون اكسيري
ب انسان جايگاه
ر حرم خدا غير
قرآن كريم يك ،

»...تخذُ
)دهم 11درس 

.رست است
ت، نوبت محاسب
يش داريم و اگر

درباره مح) ع(ن 
».شد
د 9درس  106 

.رست است
اهللا خالق كل«ي 

از  است،مالكيت 
آورد، مالك ديد مي

)دوازدهم 2س 
.رست است

خداوند را به عنو
هد داشت و جهت

همانا خ«، »قيم
.ت

دواز 3درس  32
.رست است

جاي زيبايي در ج
ن را بيش از مرد
جاي زيبايي به ج
كتاب درسي نيا

انساني 13درس 
.رست است

آستان جانان گ
و اطاعت از خد

)دوازدهم 3س 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
عقيده به تو
را از خود آنه
بدانيم عين

4و  22ص (
در 2گزينه  .5

عشق به خد
است كه قلب
خداست؛ در
از همين رو،
الناس من يت

د 124ص ( 
در 4گزينه  .5

بتبعد از مراق
قيامت در پي
اميرالمؤمنين
حساب بكش

و 105ص (
در 2گزينه  .5

عبارت قرآني
توحيد در م
چيزي را پد

درس 19ص (
در 1گزينه  .5

انساني كه خ
اعتقاد خواه
صراط مستق

ستمذكور ا
2و  31ص (

در 4گزينه  .5
ج عرضه نابه

خداوند زنان
جعرضة نابه

موضوع در ك
د 152ص (

در 3گزينه  .5
بر«در بيت 

سرسپردگي
درس 30ص (

erv.ir
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ذا توكل در
بهترين راه
خدا توكـل

ي تو عـزم

عظيمي بـه

غـر شـدن،
ه خـود نـه

ه نيازهـا و
ي بـه آنهـا،

.ت است

توجـه بـه

-ي پيدا مي
ـي مراتـب

خـا دربـاره
خويشـتن

ationgroup

پشتكار است لذ
ب ن مشورت كند،

توان بر خ كه مي

ها مسافر كوي شه

زودي پاداش عظ

گرفتن براي الغ
حفظ احترام به

ستاي راهيابي به
توجهي ست و بي

شانة عدم صداقت
».ندارد

ا زنده شود، بـا
.ند

يابد و قدرتيمي
انسـان بـا طـ. ت 

طور كـه زليخ ان
از او بـودم و او

139(  

همت، تعقل و
ر گيرد با ديگران
ن صورت است ك

م كه بهترين توش

سته وفا كند، به

زند مانند روزه گ
ميز و زيبا براي

سان بايد در راس
رار داده شده اس

ين سرپيچي نش
كند او را دوست

دمد تادر آن مي
كنيت كمك مي

خداوند منزلتي م
ام هستي اسـت

الص است هماخ
پي كام جويي

1/9/98رحلة دوم 

ي است كه اهل
ه خود را به كار
الش كند، در اين

دانم مي! خدايا«

ي كه با خدا بس

 عمل انسان مي
وشيدن لباس تم

داند كه انس ت، مي
حكمت الهي قر

سرپيچي كند، اي
ك ا سرپيچي مي

سازد و داي مي
توحيد در ربوبي

د، در پيشگاه خ
هي و زيبايي نظا

.سد

مرات درخت اخ
من در«: »عصم

9


مر(علوم انساني 

ددهنده به كسي
ر و انديشهني فك

ن به مقصود تال

:فرمايد جب مي

نسبت به عهدي

بطالن بر ع) (ش
برد ولي مثال پو

هل معرفت است
راساساسباب ب

اما از فرمانش س
كه از فرمان خد

اخدا از گل پرنده
ه فهم درست از

پيش رو بندگي
ء قانونمندي اله
عالم هستي برس

ها و ثم از ميوه» 
عن نفسه فاستع

ازدهم؛ ادبيات و

كننده و اميد مك
دهد يعن جام مي

حكم براي رسيد

ماه رج 27ي روز 
».باشد

هر كس كه«: د

چكش(رد و پتك 
بر ل را از بين مي

اي كه اه كننده ل
؛ زيرا اين ابزار ا

ت داشته باشد
كسي ك: ن عصاه

ش كه به اذن خ
خداوند است و به

ي كه در مسير ب
توانايي جزء اين

هايي در عوانايي

هاي شيطان سه
و لقد راودته«: 

سنجش دو

نيست، بلكه كم
اش را انج وظيفه

عزم و ارادة مح

)دهم 1

ايدر دع) جعفر
واستار تو شده ب

فرمايد مي 10يه 

)هم

بر ل را از بين مي
عمل) حس فاعلي
.نه اخالص

ع است كه توكل
سباب بهره جويد

.م الهي است

ل كسي را دوست
ما احب اهللا من«
)دهم 1

اشر مورد معجزه
تحت تدبير خر، 

است؛ هر انساني
طبيعي است و

اوند به چنين تو

ي در برابر وسوس
:باره گفته است

)زدهم

.رست است
ين تنبلي افراد

كه فرد است ت
تخاب نمايد و با

10درس  118
.رست است

موسي بن ج) (ع(
ست كه با آن خو
در سوره فتح آي

.د
ده 9درس  104

.رست است
ست نباشد عمل

فقدان ح(رست 
گيرد و قرار مي

)دوازدهم 4س 
.رست است

دآور اين موضوع
از ابزار و اسب  ش،

ه حكمت و علم
)دهم 10درس 

.رست است
سان از صميم دل

«:فرمايد مي) ع(
11درس  126

.رست است
در) ع(ت عيسي

از خدا، اين كار
)دوازدهم 2س 

.رست است
مبتني بر حق

هاي طر از قدرت
واند به اذن خد

)دوازدهم 2س 
.رست است

نفوذناپذيري«يد 
در اين) ع(سف 

«  
دواز 4درس  48

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
توكل جانشي
جايي درست
ممكن را انتخ

.كرد
و 116ص (

در 4گزينه  .6
(امام كاظم

اي اس و اراده
قرآن كريم

او خواهد داد
4 و 99ص (

در 1گزينه  .6
اگر نيت درس
كه نيت نادر
در زمرة ريا

درس 45ص (
در 2گزينه  .6

اين شعر ياد
هايش خواسته

توجهي به بي
د 117ص (

در 1گزينه  .6
شود انس نمي

(امام صادق
و 125ص (

در 3گزينه  .6
سخن حضر
اذن داشتن

درس 26ص (
در 4گزينه  .6

نظام خلقت
كند كه برتر
توبندگي مي

درس 26ص (
در 2گزينه  .6

اين بيت مؤ
حضرت يوس
».نگه داشت

8و  47ص (

erv.ir

59

60

61

62

63

64

65

66



 @sanjesheduc

.سلب كنيم

ن بيكـران

ت فـردي و
الزم را بـه

كه وسـعت
كننـد مي

ب موجـب

خواهند ديد
ل

خورنـد، ـي 

ش در شـكم

گناهان كه
ـا نمـازش
او از گنـاه

اعتـدال و
مـدتي بـر

ationgroup

ها س و يا انسان
.نياز از خداوند ي

ود نيست و چنان

و آثار و ثمـرات
در كـه شـرايط

.رساند داقل مي

رتان و بهشتي ك
تنگدستي انفاق

آيا حجاب«ل كه 

شود، همگان خ
جه طبيعي عمل
از روي ظلم مـ

رو بـردن آتـش

شيم نه تنها از گ
خواهـد بدانـد آيـ
ش سبب دوري

»...دارد باز مي

وانـد در مسـير
مانان در اندك

139(  

ونه اثر را از اشيا
نه مستقل و بي

يچ جهت محدو

تر رزشخدا با ا
استفاده از چـاد
نامحرم را به حد

مرزش پروردگار
مان توانگري و ت

في به اين سؤآل

مين دنيا برمال
مل است نه نتيج
موال يتيمان را

طني عمـل، فـر

صحيح داشته باش
خو هر كـس مـي  

مقدار كه نمازش
زشت و ناپسند

كند تا بتو رل مي
ب شد كه مسلم

.ند

1/9/98رحلة دوم 

ندارد كه هر گو
خداوند بدانيم، ن

كه خداوند از هي
.ن دهد

انجام شود، نزد
ساند از اين رو ا
و توجه مردان ن

ي رسيدن به آم
ها كه در زم همان

را در پاسخ منف

ي عمل او در هم
ورت حقيقي عم

و كساني كه ا«

ولي جنبـه بـاط

دهيم درك ص مي
ه«: فرمايد مي) ع

ست يا نه، به هر
نماز از كار ز«! »

ها كنتر كندروي
يان ديگر ما سبب
ي ديگر قرار گيرن

10


مر(علوم انساني 

ورتي، ضر)ستي
ت، اين اثر را از خ

ين معناست كبد
غير، خود را نشان

تر و دقيق) كمل
رس ي باالتري مي

گردد ت زن مي

شتاب كنيد برا
ده شده است؛ هم

«  

وسط حجاب ما

ن و چهرة واقعي
مل يا همان صو

:»موال اليتامي
.يف كرده است
ة آيه آمده است

م گوييم و انجام
ع(امام صادق . 

ي باز داشته اس
»...حشاء و المنكر

رابر تندروي و ك
و پيشواي) ص(دا 

هاي رمشق ملت

ازدهم؛ ادبيات و

ر تدبير امور هس
بول اثر مخلوقات

،».مقتدر است
ته است تا آن غ

اك(تر  چه كامل
د و كمال معنوي
كرامت و منزلت

و«: فرمايد ن مي
آماد) رهيزكاران

»...گذرند دم مي

امت ذاتي زن تو

كند، اگر باطن مي
ع تجسم خود عم

يأكلون امالذين 
توصي» .برند و مي
در ادامة» سعيراً

گ چه در نماز مي
دور خواهيم شد

را از گناه و زشتي
تنهي عن الفح ة

آن خود را در بر
شيوه رسول خد
شدند و الگو و سر

سنجش دو

وحدانيت در(ت 
توان با قب مي). 2

و او يكتاي«: »
غير باقي نگذاشت

)زدهم

مل ديگري، هر
و فرد را به رشد
ظ هر چه بيشتر

آل عمران 135
پر(براي متقين 

و از خطاي مرد

 و استعداد و كر
.كند ياري مي» 

م ناحق تصاحب
ش است و اين نوع

ان«صورت آية 
ر شكم خود فرو

سيصلون س«رت 

م و نسبت به آنچ
هم به تدريج د
ند كه نماز، او ر

الصالةان «: ست
)انساني دهم 1

ت كه به وسيلة
ش. ن خارج نشود

ها تبديل ش ملت
)دهمانساني  1

.رست است
توحيد در ربوبيت

2و 1هاي  گزينه
.رست است

ارالقَه دالواح وه«
ي خالي براي غ

دواز 2درس  23
.رست است

فاف مانند هر عم
تر است ن افزون

دارد، سبب حفظ
)دهم 14رس 

.رست است
تا 132در آيه 

و زمين است و
برند د را فرو مي

)هم
.رست است

جه به شخصيت
»شود؟ زنان مي

)دهم 14رس 
.رست است

ل يتيمي را به
ل خوردن آتش

قرآن كريم به ص
ست كه آتشي در

گرچه عبار 2و 

)انسانيهم 
.رست است

كوچك نشماريم
خي از مكروهات
ده يا نه بايد ببين
ماز قبول شده اس

12درس  137
.رست است

ي در انسان است
يش برود و از آن

ترين م و پاكيزه
13درس  151

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
براي قبول ت

نادرستي گ(
در 3گزينه  .6

ه«عبارت  و
است كه جا

3و  21ص (
در 1گزينه  .6

حجاب و عف
اجتماعي آن
طور كامل د

د 160ص (
در 3گزينه  .7

قرآن كريم
و آن آسمان

خودو خشم 
ده 90ص (

در 2گزينه  .7
افزايش توج
سلب آزادي

د 161ص (
در 1گزينه  .7

كسي كه ما
كه او در حا
اين مثال را
جز اين نيس

1در گزينه 
.باشد مي

ده 92ص (
در 3گزينه  .7

اگر نماز را ك
حتي از برخ

شدپذيرفته 
اين نم شود، 

و 136ص (
در 2گزينه  .7

عفاف حالتي
روي پي ميانه

ترين آراسته
و 150ص (
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توانـد روزه

ـه شصـت

ationgroup

ت نمي تيمم نكند،

روزه بگيرد يـا بـ

139(  

مم است عمداً تي

هر روز دو ماه ر

1/9/98رحلة دوم 

اش تيم ر وظيفه

عني بايد براي ه

.برند ي

.بينند خود مي

.

ديني

11


مر(علوم انساني 

غسل نكند يا اگر

اختياري دارد يع

ي پروانه فرو مي

ت كه با گوش خ

.كند  ي

.ت بشري است

.ي محدود است

هاي ف و اقليت

ازدهم؛ ادبيات و

اً تا اذان صبح غ

هرا نگيرد كفار

.دازد

سه سلول عصبي

هاي طبيعت است

شف و آشكار مي

كه در مصنوعات

هاي ي از خواسته

.شد

.دد

معارف

سنجش دو

ًاست، اگر عمد

مبارك رمضان

)نساني

پرد  مادي آن مي

در ميان الياف

ه ري از شگفتي

خي از آنها را كش

از نظمي است ك

.تي شد

.ه نيست

.شود ت ياد مي

د و زيبايي مادي

ش وزگار خارج مي

گرد محدود نمي

.ادي است

.رست است
سل بر او واجب

عمداً روزه ماه
.بدهد
دهم ان 12درس 

.رست است
تمان و تركيب م

.رست است
بسيار ظريفي را

.رست است
ها نمونة ديگر ش

.رست است
م بشري تنها برخ

.رست است
.باشد مي

.رست است
تر تر و پيچيده ق

.رست است
ات سازندة هست

.رست است
و تدبير مربوطه

.رست است
وان برهان فطرت

.رست است
هاي نامحدود سته

.رست است
مان از صحنة رو

.رست است
عقلي و فكري م

.رست است
آن مادي و الحا

.ترست اس
.ي دارد

.رست است
.خويشتن است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
كه غس كسي
.بگيرد

و اگر كسي
فقير طعام ب

د 143ص (

در 1گزينه  .5
از نظر ساخت

در 3گزينه  .5
هاي ب سوزن

در 2گزينه  .5
زندگي خفاش

در 4گزينه  .5
دانش و علم

در 2گزينه  .5
م حسابگري

در 1گزينه  .5
بسيار عميق

در 4گزينه  .5
منجر به اثبا

در 3گزينه  .5
جدا از نظم

در 2گزينه  .5
از آن به عنو

در 4 گزينه .6
علم از خواس
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در 4گزينه  .6
بازگشت به
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 @sanjesheduc

Part A:

رت محبوب

راي نشـان

».ن كنيم

ationgroup

: Grammar

عي اغلب بسيار

«  
ضمناً بـر. است

.كنيم اده مي

ن بودجه تعيين

139(  

.يار در اوست

r and Voca

ي تاريخ طبيعها 
».ت
.كنيم ي

».ك مغازه شديم
ه جمله مجهول

“hasn’t استفا

راين بايد براي آ

1/9/98 دومرحلة 

د اختيدليل وجو

.رار دارد

abulary

ن اين كه برنامه
يويد آتنبرو است
عالي استفاده مي

ي در ويترين يك
نرفته است، وجه

«  
”tبالة سؤالي از 

بنابر .هزينه دارد
.هد

12


مر(علوم انساني 

سان است و به د

.شود

.دارد

گيزة اقتصادي قر

شوند از فهميدن
ترين مجريان دي
ريان، از صفت ع

هاي تابستاني كت
د از آن به كار نر

.كنيم ه مي

»ه است، مگرنه؟
بنابراين در دنب. 

و معلم خوب ه
ده ه هم ربط مي

انگليسي

ازدهم؛ ادبيات و

.ه شريك است

.اند كرده

ت مربوط به انس

.باشد 

ش ر اجتماعي مي

اعي نقش دجتم

.ي است

تأُثير عامل و انگ

ش زده مي شگفت
يكي از مشهورت
جري با تمام مجر

روي مجموعه ك
چون مفعول بعد

استفادهمجهول 

سابي آفتابي بوده
“it’s been =

خوب هستند،ي 
به يا متوالي را به

سنجش دو

ر موجودات زنده

.باشد ي

ود خود تالش كر

در بين موجودات

خصيت خود مي

ي انسان از جبر

بت هدايت

ط اقتصادي و اج

ر دروني و بيروني

كار آدمي تحت ت

ون گاهيتلويزي
.هستند ها فيلم

مقايسه يك مج

هاي پايين ر مت
متعدي است و چ

“by” در جملة

امروز حس! خوبي
= it has been

هاي ش بد معلم
دو عمل مشابه“

.است رست
عي خود يا ساير

.رست است
تيار در انسان مي

.رست است
براي تعالي وجو

.رست است
مرحلة انحطاط د

.رست است
ر به ساختن شخ

.رست است
رفت باعث آزادي

.رست است
خورداري از موهب

.رست است
در ساختن شرايط

.رست است
ن از سيطرة جبر

.رست است
ادي رفتار و افك

.رست است
تماشاگران ت«: ه

ي تلويزيوني يا ف
توجه به مفهوم
.رست است

ما جذب قيم«: ه
م ”attract“ل 

”انجام فعل، از
.رست است

چه هواي خ«: ه
”nجه كنيد كه 
.رست است

درمان آموزش«: ه
”and“رف ربط 

www.sanjeshse
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هـر چنـد

ـد كـه مـا

ـي شـديد

هـاي شـان  

هـا تـوالي 

اب مثبـت

Part B:

ationgroup

،واهنـد مانـد   

ياد ماندن

تاره وجـود دارنـ

هـاي فيزيكـ ـت 

ت

ي كـه در كهكش

كلمات در برخي

».د

ما هميشـه جـوا

: Cloze Tes

139(  

هـا خو خاطره

خاطر آوردن، در

سـت ديگـري  ار 

القي

زيادي با معلوليـ

راسيون، تزئينات

اي ي غيرانسـاني 

يستهوار، شا

د چون برخي ك

تن

».شود
شكلي معنادار

واقعاً كمك كرد
خره، سرانجام

د برونـد سـينم

كردن

t

ه، اعالن

ت كردن

1/9/98 دومرحلة 

اه قدم نهاد در

به خ) 4

شـما بيتعداد 

اخال) 4

ودن براي افراد ز

دكور) 4

ها بارة شخصيت

سزاو) 4

ي دشوار هستند
.«  

گشت) 4

ش ناميده مي» ور
به ش) 4

درس خواندن و
باالخ) 4

ـا دوسـت دارنـد

حل) 4  گرفتن

توجه) 4

ثبت) 4

13


مر(علوم انساني 

ردي كه روي ما

كردن

شناسيم اما مي

مار

به رغم نابينا بو

ث

درب خالق بودن

ويشوران غيربومي
.آيند اشتباه مي

مدن، ساختن

پدر كشو«ستي 
آور ر شگفت

آن همه .گرفتم
ترين حالت

هـايش كـه آيـه

گ)جواب( كشيدن، 

ر، عامل

ش دادن

ازدهم؛ ادبيات و

عنوان اولين فر
».دند

دفاع ك) 3

ها را به اسم اره

شم بي) 3

اش قابل توجه

ميراث) 3

خرگان به خاطر 
».تند

رايج) 3

المثلي براي گو ب
رق بكند به نظر

كنار آ) 3

اش به در هبري
به طو) 3

اضي نمرة الف گ
در بهت) 3  حداقل

ن پرسش از بچه

ك) 3 بيرون

فاكتور) 3

گزارش) 3

سنجش دو

رانگ هميشه به
مين كار را كرد

:صدري
شار دادن

ترين ستا روشن
.«  

مكن

خاطر موفقيت

بخش، الهام هام

هاي جنگ ستار
مورد توجه هست

خالق، مبتكر

و عبارات ضرب
گر اين توالي فر

:صدري
فتن

گتن به خاطر ر
گهان

يك امتحان ريا
ر بدترين حالت، ح

ست اين كه اين

:صدري
أمين كردن

حساس

عث شدن

.رست است
نيل آرمستر«: ه

ديگري بعدها هم
در حالت مصها  ه

فش) 2  دادن
.رست است

ما برخي از«: ه
.چ اسمي نداريم

مم) 2  ص، مشخص
.رست است

هلن كلر به«: ه
».بوده است

اله) 2
.رست است

ه سري فيلم«: ه
كنند م دگي مي

خ) 2
.رست است

اصطالحات«: ه
و اگ آيند هم مي

در حالت مصها  ه
رف) 2  مدن

.رست است
جورج واشنگ«: ه

نا) 2  تي
.رست است

در باالخره«: ه
در) 2 

.رست است
دانس جان مي«: ه

حالت مصدر ها  ه
تأ) 2  ردن

.رست است
اح) 2
.رست است
پايين بردن با) 2  ،
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پايـه سـاز

Part C:

ationgroup

ن حرف ربط همپ

.است

: Reading C

139(  

چنين

ديگر، بعد از اين

“in additio

Comprehen

.د

. ....  

.است وشته

1/9/98 دومرحلة 

همچ) 4

به عبارت د. بود

”nبه صورت  3

nsion

طي كند.......... د 

......كه سيارات 

گ را در قطار نو

14


مر(علوم انساني 

ند

يكسان خواهد

3صحيح گزينة

تواند ة برنارد مي

آيد به نظر مي
كنند سفر مي

.كند مي

نطق گتيسبورگ

عناست؟

تن باشد؟

ازدهم؛ ادبيات و

هر چن) 3

بل و بعد از آن

ضمناً شكل. يم

ين متن است؟

ستارة) آينده(ل 

كه از كرة زمين،
سگان در آسمان 

م.............   بحث

نند كه لينكلن

بورگ به چه مع

بي براي اين مت

سنجش دو

طور همين

“and ساختار قب
.كنيم مي

از به قيد داريني

ن عنوان براي ا
حال حركت

در دويست سال
قطر ماه را

كند ك بيان مي
تر از ستارگ سريع

مال زياد دربارة

حيح است؟
كن حتماالً فكر مي

كشيد

ازين نطق گتسب

اند عنوان مناسب
ن

.ت استرس
هم) 2
.رست است
”dدليل وجود 

م مصدر استفاده
.رست است

ر ابتداي جمله،

:1ة 
.رست است

موارد زير بهترين
اي همواره در ح

.رست است
كند كه شاره مي

ي به نظر برابر با
.رست است

ه صورت ضمني
ل قابل توجهي س

.رست است
ين متن به احتم

سيارات

:2ة 
.رست است

كدام جمله صح
ها اح آمريكايي

.رست است
  .......... .ورگ 

دو دقيقه طول
.رست است

“sc خط آغا در

.رست است
تو موارد زير مي

ر لينكلني مشهو
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( , x
( , ) ,

+



2
3 5

{f (a=

× ×2 2 2

f (x) =

f ( ) =4
f ( ) =

a 4

يـا بيشـتر

ــود ســـــ

x −2 1

R(x) =

انتخـاب}

− −
 −

7 7
4 1

  
 
  

2 7
2 1

ationgroup

y),( , )
, ( , x y),
+ −

−
2 7

3

, ) , (a , )1 2 
:ابر است با

= =32 2 8

ax b
+ 


a b+ −4 1
b+ − =1

a + − =4 1 3

نقطه 2م را در 

Cــس س ، پـــــ

= 14  

p x (= × = 36

{ }c,d,e,f ,g

−   
= =  

  

1 5
1 3

.كنيم جمع مي
   

+   
   

3 6
2 1

139(  

, x
x

= 
= 

2 2
3 3

a),({د  , )3 
تعداد حالت برا

( , )

( , )

−

−

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→−

1 4

1 2
4

= 3
b=  =1
a +4 4

ل يك خط قائم

C(x) = 14 
.ر صفر شود

x = 14
2
 


x )x− = −6 2

{عضـو از بـين

×= =5 4 12 

ب از هر خط ج
   

+ +   
   

4 5
2 1

1/9/98رحلة دوم 

x y
y

+ = −


− =
7

5

{A a= دار 1
تواند باشد ز مي

a b

a b

= − +


− = +

4
2

b =2 4
a= 4 4 4

هاي ديگر حداقل

x+8ه   
ود كه سود برابر

= 7   

x x− +21 362

ع 3ـت انتخـاب    



انتخاب 1د حالت 
  

+   
  

2 3
1 1

15


مر(علوم انساني 

.ت
x

y

= −+ 
 =

2

a,{ثالً   ,a2 3
كراري نيزچون ت

b = 2 2

+ = 4 16

ه كند و گزينه مي

R ــه و هزينـــــ
شو جايي آغاز مي

C(x) =14

:ي باشد، داريم

sx x = −

ست تعـداد حالـ

تعدادها را با  خط


= × +


4 1 71

رياضي

ازدهم؛ ادبيات و

نيز برابر استدوم 
x

x

−  = −

= −  3
2

6

ضو مشخص مـث
باشند و چ Bضو 

b a = 1

a a = 3

ك نقطه قطع م

R(x) p= ×
و سوددهي از ج

(+4 8 7   

درآمد حداكثري
b
a

− = 362

بايس ده، پس مي

نتخاب از بقيه خ

× + ×3 6 6 5

سنجش دو

د، آنگاه مؤلفه د

xy

−

+ = −2
1

3

عض 3ي اول تابع، 
توانند از دو عضو

f (= − 3 3

a b+ = 7

را حداكثر در يك

xه   x= 1 
R(x) C(−و

) =7 7   

قيمت آن براي

p = − 336

انتخاب شد aه 

ك خط و يك ان

+ × ×5 2 3 4

.رست است
فه اول برابر باشد

− 1 9
.رست است

هاي لفه ينكه مؤ
ت ع و سرالنه مي

.رست است

) ( )= − +3 3 3

.رست است

.رست است
قائم خطوط 3
.ند

.رست است
ــه د كارخانـــــ
(x) x= −2

  

.رست است
ق spداد كاال و 

=36 182
.رست است

عضو زيرمجموعه

.رست است
انتخاب از يك 2

= 79
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و در غيـر
و طبـق 4

ووميـداني

x y+ +

y =

ل

P(A) =

P



=

3
2

{A (= 1

{B (= 4

د تصـادفي

P(A) =

ationgroup

×ب    =2 8 16
×ب   =4 12 48

كـالس شـنا و د

z+ = 26

− =32 26 6

نفر اول    دوم 
×=
×

12 1
12 1

.شكي باشد
   

+  
   

 
 
 

9 3
2 3

12
4

:داريم  شد،

, ), ( , ),(1 6 2 5 3

, ), ( , ), (4 6 5 5

ندارد و پيشـامد

=})د، د، پ(و 

139(  

بق اصـل ضـرب
ضـرب ق اصـل  

د ثبت نام در كـ

x
y




x + +6

نفر      فر سوم
×
×

11 1
2 12



مهره غير مش 1
 
  ×
  = ×

×

9
31
12

4

با 11و  7جموع 

, ), ( , ),3 4 4 3

}( , ) P(6 4

دختر وجود ن 3

)د، پ، د(و ) د

1/9/98رحلة دوم 

سكه پس طب 3
اس، طبـقكه و ت

A  وB پيشامد

y
z

+ =


+ =
2
12


z x= 26

نف    نفر چهارم 
× =
×

9
12

مهره مشكي و 3

× + ×

× × ×
× × ×

9 8 1 92
11 1 9
3 2 1



تيب پيشامد مج

}( , ),( , )5 2 6 1

(B) = 
3
36

چون حالت هر

} P)پ، د، د

16


مر(علوم انساني 

حالت پرتاب 2
حالت پرتاب سك

Aاگر. ايم ن داده

x y z + +2

A B است.

.ضو است
x z+ = 2

ن

= 55
96

3غير مشكي يا

= 13
55

A  وB به ترت

} P(A) =

P(A) = 2

لت وجود دارد چ

P(A) = 3
7

ازدهم؛ ادبيات و

32=ر كدام  8
× =2 6 12

.د

y  وx نشان

z = + =2 12

Bدو كالس برابر

xراي  z+ عض

مهره غ 2شكي و 

Aاگر. حالت است

= 6
36
P(B)×

− =32 حال 1

سنجش دو

و براي هر 3و  6
هر كدام 5و  4
شو حالت مي 1

و zبه وسيله 

= 32

حداقل يكي از د

ر يك كالس دار

مهره مش 2ت كه 

حا 36س داراي 

7اين خانواده 

.رست است
6در پرتاب تاس

،2، 1حالت  4
+ =6 48 64
.رست است
ها را ك از ناحيه

:  

شامد ثبت نام ح

بت نام دقيقاً در

.رست است

.رست است
د نظر اين است

.رست است
تاس 2اي پرتاب  ه

.رست است
اي فرزندان مونه

:ا
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سـان مثـل

ع نيازهـاي

ق نيازهـاي
ع نيازهـاي

گر افـراد و
ـا انتخـاب
ـا انتخـاب

شود ده مي
را وظيفـه

بـا رشـد. 
ـزه بيشـتر

تلقي» دت
ز يـك روز
كـرده و در

.يل است
.شوند ي

جاره زمين

حسابداري

ينه فرصت
ه اقتصادي
د اقتصادي

ationgroup

جمعي هـر انس

است تا با رفـع

ف بماند به خلـق
روي در رفـع اده 

ت؛ به عبارت ديگ
هميشـه بـ. هنـد 

هـ آورنـد و ده  ي 

بيشتر مشاهد ي
كرامـت انسـاني

ع شخصي است
بنـابراين انگيـ. 

عباد«ر است كه 
از خـاطر ناشـي     

مـردم را تهيـه ك

توسعه توليد دخيل
تقسيم مي» عي

= ×13 11

 

اج

هزينه ح= لوازم 

= ×125  هزي
هزينه= فرصت 

سود= درآمد  –

139(  

هاي همه هويت

داده خود قرارن 

مرتبه متوقف ك
ي كاذب و يا زيـا

است اي ديگري
ده از دست مي

دست مـي اب به

ر عرصه اقتصادي
ها، و حفـظ ك ت

ه و تأمين منافع
.كننـد  بـال مـي   

و موفقيت كشور
واند بـا رضـايت

ز مـنيـا  ي مـورد    

ملي در تداوم و ت
غيرانتفاع«و » ي

=1     

اجاره زمين و+ 

× −2 24   
هزينه+ ابداري 

هزينه اقتصادي

1/9/98رحلة دوم 

تك تك افراد، ه

اختيار جانشين

ي نكند و در يك
يگيري نيازهاي

ها خاب يا انتخاب
چيزهايي را د و

ك فرصت انتخا

ز انسان را كه در
فرصت ورداري از

خانوادي خود و 
التري را نيـز دنب
و وعان و آباداني
تو روز تالش مي

از اينكـه كـاالي

انساني و هاي گيزه
انتفاعي«ه عمده 

13     
+هزينه كارگر =

.شود ميته 
= 1    

= هزينه حسا 2
=  ه

17


مر(علوم انساني 

؛ بلكه عالوه بر
.ت

را به امانت در

خوبي طي ا را به
پي. كند ا سيراب

دست دادن انتخ
كنند انتخاب مي

چيزي كنند، يك

كنندگان از فاده
ها، برخو حروميت

ف كردن نيازهاي
و اهداف واال ند

خدمت به همنو
ي در پايان يك

فـروش خواربـار  
.كرد

كسب درآمد و انگي
دو دسته بهخود 

= 23     
گندمي كه كاشت
   
24     

اقتصاد

ازدهم؛ ادبيات و

رد توجه نداريم
ت نيز مدنظر است
طبيعي و انساني

.جا آورد ه
ود، مراتب نيازها

جويي خود را ال
.شود ي

ابي مستلزم از د
كنند؛ چيزي را ا
ود را صرف چه

گران و سوء استف
ش براي رفع مح

خدمات، برطرف
انديشن ي نيز مي

،ب روزي حالل
ية تاكسب، رانند

خانه برود يـا خ
ت خاطر خواهد
خانوادگي مثل ك

هاي خ س انگيزه

ه كه نكاشته و گ

سنجش دو

فقط به فر بريم، ي
معه، ملت و امت

هاي ط ت و ثروت
تي را كه دارد به
هاي طبيعي خو
كند تا حس كما

مي حطاط انسان

ست كه هر انتخا
بس  ك مي» تانـ

ساير امكانات خو
.دهند ت مي

المان، استثمارگ
د داشتند و تالش

ندگان كاالها و
ع ملي و اجتماعي

كسبزمره خود، 
رد؛ بدين ترتيب
منوعان خود به

احساس رضايت
هاي شخصي و زه

اقتصادي براسا

د حاصل از پنبه

.است رست
ز انسان نام مي
وه، اجتماع، جام
د منابع، امكانات

وعانش، مأموريتي
ان در رفع نيازه
ك خود اقدام مي

ب توقف و يا انح
.رست است

ت انساني اين اس
بده«ر انتخابي، 

، زمان، پول و س
ر خود را از دست

.رست است
ظاهي مبارزه با 

هاي خود برنامه
.ستند

.رست است
وليدكنناري از ت

ي، افراد به منافع
هاي روز فعاليت

رزش بسياري دا
همشهريان و هم
قرار داده است،

اي از انگيز جموعه
گان و مؤسسات
.رست است

صت تفاوت درآمد

.برد ه زيان مي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .11
وقتي ا) الف

گرو خانواده،
خداوند) ب  

خود و همنو
اگر انسا) ج  

كاذب براي
مادي، موجب

در 4گزينه  .11
قانون حيات  

جوامع با هر
اينكه زمين،
ممكن ديگر

در 1گزينه  .11
پيامبران اله  

در سرلوحه
دانس خود مي

در 1گزينه  .11
ة بسياانگيز  

بيشتر عقلي
ها در انسان
ار شود و مي

خدمت به ه
اختيارشان ق

در نتيجه، مج  
توليدكنندگ  

در 3گزينه  .12

هزينه فرصت  

نه سود و نه  

erv.ir
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رنـد، آنكـه

،كـاال  مـت  
ت كـاال، بـا

ين درجـه
العمـل ـس        
.گـوييم  مي

يابد؛ ش مي
ت خـويش

در. ردازنـد 

قوي يايت 
اصـطالحاً

P /=  
D =

P /= 3

P /= 4

كنندگان ف
ن، فاصـله

سـت و نـه

ننـدگان و
ري قيمـت

ationgroup

ـد يكسـاني دار

املي ماننـد قيم
مـل جـز قيمـت

س شـيب و همـي
شـد، يعنـي عكـ

مكاالي  ضروري

عرضه آن افزايش
بر ميزان فعاليـت
د به فعاليت بپر

ي به دليل مديري
اسـت و كمترب 

( P−2 2   
S= = 5 

D =5 6

D =5 4

ديگر، مصرف وي
يابد كـه در آ مي

گان آن كـاال اس

كن ـك از عرضـه   
گيـر ي در شـكل    

139(  

كـه عوامـل توليـ

عوا صرف كاال از
ن همه اين عوام

.يابد مي

براسـاس. اسـت  
تقاضـا زيـاد باش
ست كه به آن، ك

ع ميزان توليد و
كند كه ب يق مي

يد به كسب سو

اي ر توليدكننده
اش با شيب رضه

P )+ +13  

, / =3 5 

, / =4 5 

ن دهند و از سو
سطحي ادامه م

.عادلي است

فروشـندگ اران و 

هـر يـ ر و رفتـار   
فين بـه تنهـايي

1/9/98رحلة دوم 

توليدكننـده ك

آنها در مورد مص
بودن فرض ثابت

ان غالباً كاهش

سبت به قيمـت
شـيب منحنـي ت
تي تقاضا كم اس

.بودن نيست
قيمت يك كاال

را تشوينندگان 
ن شوند و با امي

اگر. قيمت است
دهد، منحني عر

/= −3 4 

S= + 35  
S = 35  

ت بيشتري نشان
قيمت تا زايش

همان قيمت تع

ر ارتباط خريـدا

ست كـه حضـور
يچ يك از طـرف

18


مر(علوم انساني 

دو. رين ورودي 
.ست

تصميم. كنند ي
با ف. پذيرد ير مي

كنندگا مصرف ي

تقاضاي فرد نس
اگـر ش. شـود  مي

ييم كشش قيمت
دهندة لوكس ب
م كه با افزايش ق

مر توليدكناين ا
وارد ميدان د نيز

كننده نسبت به
خود را افزايش د

P /+ 4 5 6

S = 25

S = 45

ن به توليد رغبت
اين افز. شود مي

ن سطح قيمت

گوييم، منظور ي
.ود

ه قدري زياد اس
هي ود و در عمل،

.د

ازدهم؛ ادبيات و

خروجي با كمتـر
يشتري داشته اس

ت ديگر تقاضا مي
ساير كاالها تأثي
خريد آن از سوي

ساسيت مقدارح
م جملي تقسيم

گوي صطالحاً مي
وع عرضه نشان

بريم مي عيت پي
ت بيشتر است و

دكنندگان جديد

حساسيت توليدك
قيمت، توليد خ

.آيد ت مي
/ P =1 4 5

مازاد تقاضا

مازاد عرضه

و، توليدكنندگان
ود، قيمت زياد
اينر برقرار شود؛ 

خاصي سخن مي
شو ناميده مي» ر

ن و خريداران به
وچك خواهد بو

.نيستند
نامند مي» قابتي

سنجش دو

بيشترين خردن 
وري بيش شد، بهره

رند، و به عبارت
ليغات و قيمت

زان مصرف يا خ

دهنده ميزان ح
سته ضروري و تج

كه ا ت كم است
و نو حالت است

اين واقع گان به
ي كسب منفعت

شود كه توليد مي
.يابد فزايش مي

دهنده درجه ح 
با افزايش بتواند
.است باالرضه 

D S= به دست
/ P =6 4

= 35 

= 5 

ود كه از يك سو
س در حالت كمبو
و تعادل در بازار

از بازار كاالي خ
بازار«ه اصطالح 

عداد فروشندگان
ل بازار بسيار كو

»قيمت گذار«
بازار رق«صطالح 

.رست است
دست آور ني به

شتري داشته باش
.رست است
خر گان كاال مي

قه خودشان، تبل
ت يك كاال، ميز

.رست است
د ني تقاضا نشان
كاالها به دو دس
ه در برابر قيمت

عكس اين س بر
رفتار توليدكنندگ
قيمت به معناي
مچنين، سبب م
د و عرضه كاال اف

.رست است
ني عرضه نشان
جهيزات خوب ب

قيمتي عر شش
.رست است
Sدار تعادلي از

4

.استرست 
شو مت باعث مي

خود بكاهند؛ پس
و ضا از بين برود

.رست است
اقتصادي وقتي

كه بهن خاصي 
.رست است

محصول، گاه تع
گان به نسبت كل
به عبارت ديگر

رت بازار را به اص

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
وري يعن بهره

بيش محصول
در 4گزينه  .12

كنند مصرف
درآمد، سليق

افزايش قيمت
در 1گزينه  .12

شيب منحن  
ك حساسيت،

كنند مصرف
كاالي لوكس

با بررسي ر  
زيرا افزايش

هم. بيفزايند
نتيجه توليد

در 3گزينه  .12
شيب منحن  

امكانات و تج
گوييم كش مي

در 2گزينه  .12
مقدقيمت و 

در 2گزينه  .12
افزايش قيم  

از مصرف خ
عرضه و تقاض

در 1گزينه  .12
در مباحث  

ضرورتاً، مكا
در 1گزينه  .12

در بازار هر  
تقاضاكنندگ
تأثيرگذار و

در اين صور  

erv.ir
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صـارگر در

ايـن. شـود 
اضـاكننده

گيـري شكل
تواند ت مي

؛]»صـفهاني  
:3و فنـون   

را كـه] ـي 
.»نشـاط «
جنـاب مة

.»ئم مقـام  

رونيـ ب يـ 

ـان تبـرّي

ationgroup

انحص«فـرد را   ـه    

ش نفر محدود مي
خريـدار يـا تقا

لت بايد مانع شك
ري صحيح دولت

ميرزا حبيـب اص
و. (»ـاني   علـوم

دومـ) [؛ بـارِ ب 
و» صبا«آثار 

روزناشد، با نام 
قـائ« منشĤتو 

و غربـ يشرق يح

ـه از امثـال اينـ

139(

ننده منحصـر بـ

چند ن به يك يا
و» ر در فـروش  

بنابراين دول زند؛
گذار و مقررات ت

مي«به ترجمة [ت 
مقـام فراهـ قـائم 

سبك كنيد؛» م
ست با»عشقي«

ش منتشر مي فيل
،]داشت اش امه

يدر نواح يعني ر،

چگونـ» رخسـرو 

1/9/98رحلة دوم 

دار يـا تقاضـاكن

شنده يا خريدار ب
انحصـارگر«را  د 

ز جامعه ضرر مي
شروط به مواظبت

است» مز موريه
ق«از  منشـĤت ؛ »

)12صفحة 

)18صفحة : 3

اإلسال ناظم« ري
«را كه دربارة] 

صور اسرافكه در 
از روزنا هرت عام

ريصغ يايو آس

ناصر«يد جناب 

19


مر(علوم انساني 

و خريد» فروش

وني، تعداد فروش
به فـرد منحصر

رفاه ج هبشتريان 
مشر عي و قانوني

جيم«از  جي بابا
»ميرزا خسروي

:3علوم و فنون 

3علوم و فنون (

تاريخ بيدارت با 
سومي) [بارِ ج. 

ش كپرندوچرند
شه» ين گيالني

در هندوستان ي

، اما حاال ببينيد

وال
وصال ق

»لمجا

و فنون ادبي

ازدهم؛ ادبيات و

انحصارگر در«
.است

يا حتي غيرقانو
نده يا فروشنده

.ناميم ي

يمت خود به مش
ما انحصار طبيع

حاجاست؛ » شاني
محمدباقرم«از  را

ع. (ت ادبي است

!ندا انتخاب كن

است» لشعرا بهار
.»عشقي«ي بلو
ست، به ويژه»

الدي اشرف«مثل 

يرش زبان فارس

كردند جاديا حول

زو نĤرد را مبهم
شوق نه و هجران

غزال در دلم ه
شَگال شكار يرْ
م گردش به نيز

علوم

سنجش دو

را نحصر به فرد
»گذار قيمت«ر، 

صادي، قانوني و
وييم و توليدكنن

مي» گر در خريد

والً با افزايش قيم
ام .كنندگان شود

.د باشد

صباي كاش] خان
شمس و طغر؛ »
 20(  

 به دورة بازگشت

را) 1 هاش وانده

ال ملك«ه دربارة 
سه تاو  آل ايده

دهخدا« دربارة 
كه م[شهيد » يِ
2.(  

ره، نشر و گستر
).54صفحة : 1ن

تح در غزلد كه 

و مشكل//  الن
ه غم ني//  نني
به نگيرد راه//  
شي بود زشت//  

مرا نيست// قر
5(  

ه يا فروشنده من
انحصارگر .اميم

.رست است
ل طبيعي، اقتص

گو مي» انحصار«
انحصارگ«فرد را 

.رست است
قانوني معمو غير

برخي از توليدك
كننده سودمند ف

.رست است
خ فتحعلي[«از 

»ميرزادة عشقي
1 ،16 ،18 ،19،

.رست است
ويدادي مربوط ب

.رست است
درس نخوآمد تا 

.رست است
را كه] عني اولي
ست با»ج ميرزا

را هم كه] رمي
نگيرخان شيرازي

0و  17، 16، 1
.رست است

دور نيا گريهم د
علوم و فنون. (»

.رست است
بودند »يانور«و 

من ز دل عاقال
ست دلم را چن ه

به دلم در غزل
صيد نيابد هوا

را به دلم در، مق
4، صفحة 1ون 

www.sanjeshse

توليدكننده  
نا مي» خريد

در 3گزينه  .12
گاه به داليل  

«وضعيت را
ف حصر بهمن

در 4گزينه  .13
انحصارگر غ  

آن و تباني
براي مصرف

در 3گزينه  .13
خداوندنامه  

م«از  آل ايده
13صفحات 

در 1گزينه  .13
اين يكي رو  

در 4گزينه  .13
اين سؤال آ  

در 1گزينه  .13
يع) [بارِ الف  

ايرج«دربارة 
چهار) [بارِ د

ميرزا جهان«
4صفحات (

در 2گزينه  .13
مه داديرو«  

»بود رانياز ا
در 4گزينه  .13

و»ييسنا«  
:جويد مي

جز سخن«  
خيره نكرده  
نظم نگيرد  
از چو مني  
نيست هوا  

علوم و فنو(

erv.ir
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⇐» گري

؛»- دانـ«و 
5 (

).33ة ح

هـاي مـون 
يِ گوينـده

)2امـا  . يم 

»يـز مصـر  
كنند اما ي

... در «ي و  
مطلـقِ» م

ـ  كنايـه 

و» روي« ن 
بـه قرينـة

از مفهـوم
طـرفيناز  

هـر چهـار

بيـت[ .الن

خـالف سـه
، بلكه هرت

ationgroup

برز«): 4. شد⇐

»- خوانـ«: ندارد
56صفحة : 1ون 

صفح :3و فنون 

در آزم! انـداخت   
رنـدينباشد، به 

ابـراهيو  و منيژه

عزي«و » عيسي«
ماننده مي» يسي
)31ة صفح

ــي»]ــگ [شـده  
ا در  . » دم«) 2امـ

و مجـاز ـاوت  

طـرفينـب، بـا    
):در ب مجـاز 

ــ فـارغ) 3در 
يكـي ا اضـافي 

ه[ .طلبـد  مـي  د 

نااهال تر هيزمبر 

خـ!]. ِخودمـان  ز
طان وقت نيست

139(  

⇐آمد :)3. »ه

بيش پاياني جعِ
علوم و فنو]. (ارـ

علوم( .اند جمع

رتـان خـواهيم
تضادمفهوماً » 

و سياب و بيژن
3(  

«]بخشِ حيات
عي«به  بخشي ت

ص :3لوم و فنون 

خـرف«ــي و  »
»شـشِ جنگـي  

تفـ. خاموشـي   

، بـه ترتيــرجح  
امـا .گـر نيسـت  

اما .آسماند از 
اف يك تركيب

پنـد اي پختهاز 

عشق آتشتن 

د روزمهمان [ت 
سلط مدحبري از 

1/9/98 دومرحلة 

هميشه« قيدبه 
29 ،31(

سجاز  مونة سالم
گــ  آمرزو  ارگـ

سره اين جا يك

گير ،ركان اربعه
»حافظ«و » اهد

افراو  القمر شقّ
1ة صفح :3ون 

دمِ[و » نخشب
حيات دعويبه را 

عل(. تضادهم ده، 

»خانـه نشينــ  «
پوش«و  »]دسـت 
اسـت از نشانه

تشـبيه مـدو و 
ديگ بيـت هـيچ  

گيرند مي صرّحه
در نقشِ  مضاـ

خامي) 3در . ت

نگرفت در، از كس

است تضاي ايام
نه فقط خبت ـ 

 55(  
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مر(علوم انساني 

دارند، ساز اري
صفحات: 1نون 

نميك ) 2[ندارد 
ـ كردو  ارگــ  د

تضميناسباب 

ا، يعني شيجان
ز«ميان ) در د

شبه : گردند ز مي
علوم و فنو(. رآن

ماه«و ] »خليل
خود ر): 3ما در 

برآمد يهتشبهم 

«هاي ، به قرينه»
در د[شراب ] جامِ

ةكناي رفته هم
)52 و 51

»روي ورقِ«ـ  
هدر  ديگر از آن

.ست ن

استعارة مصست ـ  
نوعي كمانت از 

 ،30 ،53(

زيز و شريف است
[  

بالعك ،)2. گويد ي

مقترهيز از مدح 
است» يف فرغاني

، صفحة1396 :

ازدهم؛ ادبيات و

ي استمرتا ـ  
يد به علوم و فن

سجع) 3. است
آفريد: شمارهايب

؛ همه»!ردانادگَبِ

چهار آخشهمين 
.ايم عنصر گفته

 31(      

باز طير و قصص
شي از يك آية قر

ابراهيم خ«عموي 
ام. نيست تشبيه
ه تلميحل ه از د

»پوالد«و » كف
ج[«و » ضمير«

روي) تو دادن
صفحات :2ون 

هـم هسـت يه
نمونة كه ـ  »ر

آن دركه  نعمت

س اسمي گروه نه
عبارت است» خ
29 اتصفح: 2

عز مخاطب صرفاً
.ايم برگرفته 31و

مي يافتن عاشق

 پرخراسانيالف ،
سي«ـ كه از ) 1
:1علوم فنون . (

سنجش دو

هر سه): 2. [ان
رجوع كني.] (يي

سجعكارگيري 
بدار؛  ر و نامزرگوا

ِ لكد از مب مِ تو

، باز هم با هسؤال
ضاد ميان چهار

تا 29ة صفح :3

واقعات و اساطبه 
بخشيدارد به  تي

عم تراش، بت[ »ر
ت) 4و ) 2در . ت

اند؛ به اين گونه

ك«و » سينه«، ب
«هستند از مجاز
]را[نفَس (=  دن
علوم و فنو( .ست

بيتش) ، اما در د
كوثر«و ] امِ لعل

ناست از هر آن 

يك تنكه خود  
چرخ«، »ناوك« ت

علوم و فنون(. 

ص )2 در .گويد ي
و30ات صفح،

ي تعاليو  عاشق
]30فحة 

به بعد، خال» ي
هستند ـ در» ي

.گشايي به جهان

.رست است
مهما بر ⇐ را
دنياي ⇐» يوا

.رست است
به نثر موزوني 

بز: ـشيـساختار
.رست است

چشم خداي«: يد
.رست است

ساين ) ِ ه در ج
فصيل دربارة تض

3علوم و فنون (
.ت استرس
، ببه ترتيب، )4
اشارتو فقط  ست

.رست است
آزر«، به رتيبت
نيست تضاد) 1ر 

ا)آور مرگ(ركن 
.رست است

به ترتيب، )4و ) 
م تنهايي به] ي
دركشيد دم«و 

در همين اس ـ 
.رست است

هست تلميح) ف
جا [» لب«
ا مجاز» جهان«

.رست است
را ـ) 4و ) 2و 

مراعاتن، و به 
.به مشبهيعني  ؛

.رست است
مي عاشق كيبي

،1علوم و فنون 
.رست است

راري عشق بگذ
صف :2 وم و فنون

.رست است
سنايي«از  ،عراقي
عنصري«از  كه
طمع اوست ب ذم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
مهمان): 1  

دنيا« برزِگر؛
در 3گزينه  .13

ويژگي اصلي  
سجعِ درون

در 3گزينه  .13
گوي رودكي  

در 2گزينه  .14
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پيشين به تف
!شك كنيد

رد 2گزينه  .14
و) 3و ) 1  

نيس روايتگر
در 3گزينه  .14

به ،ها تلميح
در). يوسف(

در واقع، گور
در 2گزينه  .14

)3و ) 1در   
شدگي[»غرق
است، نفَس
الجمله في

در 1گزينه  .14
و الف) در د  
و »آفتاب«
،»خوردن«

در 3گزينه  .14
)1» چرخِ«  

كه مطابق آ
است تشبيه

در 4گزينه  .14
شك بياز  )1  

را از مفهوم
در 2گزينه  .14

اثرگاز  بيت  
علواز  سؤال

در 1گزينه  .14
سبك عدر   
ـت اي ديگر

ذچه هست 
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هـر چهـار
علـومد به 

نشـدي؛، ي 
.]است» 

»مفاعلُن«

⊗

⊗

ـرا يِ ئو ـ
ـرا ب چن
»و فا يِ ئو

⊗

ationgroup

ت است كـه در ه
رجوع كنيد(. ست

عاشق هم نشـدي
»فرج«م مترادف 

]»تندانْ

«»فاعالتُن

⊗

مفعولُ
فاعالتُن
مفعولُ

ـبا ر با«
»شد

⊗
سـ
خَـ
»و

⊗

139(  

؛ درست»كني مي
نشاني نيست صلت

عگويد  مي بيتل 
هم» گشاد«وقّع؛ 

چن«: كشاند ن مي

ف«  »علُن

عولُ
عالت
عيلُ

»نيــ

ن فاعلُن
يا يِ«ن 
»]نـ[

⊗
ف

»

⊗

⊗

1/9/98 دومرحلة 

مي و آتش ما تيز
وصو شادماني  ت

مقابل »مصرع«ر 
يعني تو داشتن م

]ل

ختار لفظي كهن

فاع«

مفع
فاع
مفا

ـم رئَ«

مفتَعلُن
مفتَعلُن
[چيـ

ن
⊗»د

⊗

⊗

.[  
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مر(علوم انساني 

وزار خويشبا // 
فُرقتاز اندوه ) 4

ه ددر حالي ك ت،
چشماست؛  صبر

لُ مستَفعلُن فَعل
(×2[

به ساخ ب شما را

»فَعولُن«

⊗

فَعولُن مستَفعلُن
با شد ر« ستَفعلُن

فَعولُن
فَعولُن
فَعولُن

»ـت يخ«
زِ نَعـ تَت
گـ رِفـتَسـ
ـت را وي

»ر وا يي«
نيستند شيده

ازدهم؛ ادبيات و

]؟[كني هيز مي
4است، در اري

است درك عشق
نشان» همچنان«

مستَفعلُن مفاعلُ
2()مفعولُن(=ستَفعلْ

ابي وزن ذهنِد، 

(» ن
)علَن

⊗

⊗
م
مس

⊗

عالتُن)ا
عالتُن
دشَـ ـ

»]ن[
هجاي كشوم به 

سنجش دو

نمايي و پره مي
در روح كالم جا

به سفارشيا  مر
«،)4در [ !ن كني

م[لُ فاعلُن 
مستَفعلُ مست[)

خود ختي، خودبه

)28تا  22

فَعلُن«  »ل
فَع

فعلُن
علُ

فعلُن
»نيـ

ولُ
عيلُ
عيلُ
تُو«

لُن
لُن
لُن
»يخ

⊗

ـا(فـَ

فَع
ش«
ما

مختورديم كه 

.رست است
ديدار«: گويد ي

د ديدار معشوق
)55صفحة 

.رست است
ام گوينده بيتل 
عاشقاناز ياد كه 

.رست است
ن لُن فاع( )×2

فاعيلُاعالت مف
)مفاعيلُن  )×2

دو لَخوزن گ در 
)ن  )×4

صفحات: 3ون 
.رست است

فَعل«  »

⊗

مستَف
مفاع
مستَف

»نـ مـ

علُ
ت
علُ

«  

مفعو
مفاع
مفاع

ِي«

⊗

فَعولُ
فَعولُ
فَعولُ

»ـت

⊗⊗

هايي را آور صرع

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .15
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در 2گزينه  .15
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مفعولُ): 2  
مفعولُ) 3  
درنگفشار [  
مفاعيلُن )4  
علوم و فنو(  

در 1گزينه  .15

فَع«

1( ⊗

2( 

مستَفع
فاعال
مستَفع

»تُو«

3( ⊗

4( ⊗

مصعمداً [
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بـه جـزمه 

به هـر دو

در(» يضـاً 

)حاظ نشده

ationgroup

است در هم ني

كه از اتّفاق،ـ   د

)ب

أ«ـ ) نوردگارما

در ترجمه لحا(» 

139(  

ركن پايا فَعلُنو 
.گيرد

نمود بندي ركن

زيبا  جذّاب: ص(ـ

پرو: ص(گارتان 

»ةاليوميّ «ـ ) ده

1/9/98 دومرحلة 

و)به جز جمه  ،
گ قرار مي ]نفَعلَ

)4يا ) 3و گونة 

ـ)ه لحاظ نشده

)د
)ر

ـ پروردگ) ندهيم

رجمه لحاظ نشد
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است در هم غازي
مفاعلُن التُناعف

را به يكي از دو

در ترجمه» ضع
)است: ص(

)آثار

دهند دشنام مي
تفاوت ساختار(
دشنام ند: ص(د 

در تر(» فيه«ـ

بان عربي

ازدهم؛ ادبيات و

ركن آغ فاعالتُن
فبا ) [در برابر د

بيتتوان حتي 
.د بود

الو«(ـ ) ظ نشده
(ـ بوده است) د

مناطق  :ص(ـ

:ص(واهند داد 
دشنام دهيم...  

دشنام ندهيد)  ـ
)تفاوت ساختار(

)كه: ص(ي كه 

.ت

زب

سنجش دو

ف. است مصرع ج
]فَعلُنمفاعلُن 

)19و  18

اگر بت] باشد،) 4
خود جواب خواهد

در ترجمه لحاظ
كند تشويق مي
)كند تشويق مي

ـ دشنام خو) تار
ـ اگر) ظ نشده

)تفاوت ساختار(
(دشنام ندهند 

كسي) 3) ساختار
)ت ساختار

)ايد ديد، نديده

ها متفاوت است 

.رست است
هر پنج ن مياني

فَعالتُنبا ) [ج: 
.استرست 

صفحات: 3ون 
.رست است

4نياز به بررسي
خ خودبه) 1 ـ ن

.رست است
:رتيب
»مما«در » منْ

:ص(كرده است 
ت: ص(كرده بود 
.است رست
:رتيب

تفاوت ساخت(ره 
در ترجمه لحاظ( 

(اين بوده است 
...ـ تا ) ظ نشده

.رست است
:رتيب

تفاوت س(ندارد 
تفاوت(ندارد ... ه 

.رست است
:رتيب

نديد: ص( ←د 
.رست است

:رتيب
وم با بقيه گزينه

www.sanjeshse
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توان گونه مي
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خطاها به تر
...سودي) 1
كسي كه) 4
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خطاها به تر
نديده بوديد
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از نظر مفهو
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ـاطي شـد

ationgroup

منصوب←

ان دچـار انحطـ

139(  

  ی

←مرفوع) 3

بل از ميالد يونا

1/9/98 دومرحلة 

)ظ نشده

»تفعيل«ب 

مبنی )4     

و مجرور ليه

.)است» نه

قب 800تا  110
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در تعريب لحاظ(

  َبْيِعها ←

ِمن باب يد ثالث

 «

إلمضاف← وع

مثاَلْينِ 

)هما: ص(

«به معني » ال«
.دهد

ضعيف شد و از

تاريخ

ازدهم؛ ادبيات و

)هنا: ص( ك
(ـ بسيار) لشّتاء
).ساختار

←ِبْيِعها /  ةِ اع

مزيد) 4» ياّلت«

»ةفاطم« فاِعُلُه 

خبر و مرفو) 2

اثنين ِتم) 4

(هم) 3

«(دهد  نمي» ت
د نمي» نيست.. 

.آمده است

هاي داخلي ض گ

سنجش دو

كهناـ ) بلَد: ص
ال(ـ ـه ) زايد(داً 

تفاوت س(قاصراً 

  ِبِمْنقاِرهِ  ← 

الِبضا ← ةِ عَ 

خبٌر ِلمبتدأ) 2

ـ ةللمخاطب )2 

أمبتد  

سابعُ 

)به: ص(ها 

نيست... هيچ «ي 
..هيچ «معني » 

سر فعل مضارع آ

.فعليه است

و جنگ شهرها ت

.رست است
:رتيب

(ـ بالد ) ليت: ص
ـ جد) الشّتاء: ص
ليت ـ تكون ق: ص

.رست است
:رتيب
ِبَمْنقاِره/ ِجْذَع 

.رست است
:رتيب

الَبضا/  ُمَتَردِّدٌ  
.رست است

:رتيب
»َجَدل«صدُر 

.رست است
:رتيب

.رست است
:رتيب

←ه حرف جرّ
.رست است

:رتيب
س) 2 
.رست است

:رتيب
به) 2  )ها: 

.رست است
:رتيب

معني» ال معلِّم«
»بال قَلَمٍ«ر د» ال
»بر س» ال تَنْس

.رست است
جملة» لَعلّ«ر 

.رست است
52فحه 

رقابت دليل به ن

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

ص(لَعلّ ) 1
ص(شتاء ) 2
ص(لَعلّ ) 3

در 1گزينه  .16
خطاها به تر

ج ←َجْذُع 
در 2گزينه  .16

خطاها به تر
← دٌ ُمِتَردِّ 

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

مصـ  الزم) 1
در 3گزينه  .16

خطاها به تر
فاعٌل  )1

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

مجرور به) 1
در 3گزينه  .16

خطاها به تر
 ِتْسع) 1

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

:ص(هم ) 1
در 4گزينه  .16

خطاها به تر
در» ال«) 1
ال«حرف ) 2
در» ال«) 3

در 2گزينه  .17
خبر» يفَكِّرُ«

در 4گزينه  .17
صف 6درس   
ميسن تمدن  
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عربـي  به ا
ي مطالعـه

بـاقي  نهـا 

پيـاپي بـه
تحد شوند

ـداراجويي 
كنـار  در د،

و سـتقالل 
.كردند يا

.شـود  مي ي
و تـاريخي 

طبقـاتي، 

منـافع  ب 
درياهـاي  و

مشـخص  ي 
شـهرها و

اراضي روي

ationgroup

ها نامه خداي از
چنان منبع اصلي

آنه از چيزي و ته

ومري و اكـدي پ
مت گرمي با يكدي

مـ و گيـري  سـان 
بودند پراكنده ها

اس ايران به نست
احي را ايران يي،

بررسي جتماعي
رويـدادهاي  ن

رويـه  بـي  سترش
.آورد

كسـب بـراي  آزاد
واروپـا  شـرقي 

يكـي جنـگ،  ز
مردم مسلمان

ر اغلب زمين بي

139(  

كه اي ترجمه ز
سال پيش همچ

رفت بين از آنها ي

رمانروايـان سـو
مان كوچك ايالم

آس بـا  شـكانيان 
آنه راسر قلمرو

توا اسكندر، از س
گرا ايران ترويج

اج و فرهنگي ي،
گوناگو ابعاد به

گست همچون گي
وجود به حيطي

آ درياهـاي  بـه  ي
نـواحي  در ـبب 

ا دور ايـن  ـروع 
خواهي كمك د

.ند

بروستاييان. دند

1/9/98 دومرحلة 

ا با استفاده... و
خان تا دويست

عربي جمةتر و

ت ايـران بـود، فر
بب شد تا حاكم

اش. آورد بيرون ن
سر در كه را ران
پس دوران در ه

و ايراني فرهنگ

اقتصادي نظامي،
را آنان توجه و

بزرگ مشكالت و
مح زيست هاي ي

دستيابي و سيه
سـ همين به و

ز جمله علل شـ
فرياد ديگري و ا

بود گرفته قرار

كرد مي دريافت

24


مر(علوم انساني 

طبري، دينوري
هاي اين مورخ ته
ها نامه خداي ي

و معـدني فـالت
انجام سبزها سر

بيگانگان چنگ ز
اير تباران يوناني
كه بود هايي ست

ف مختلف جزاي

سياسي، از اعم
داشت ايراني ن

ومسائل شد، ن
آلودگي و صادي

روس سرزمين ش
كنند عمل نامه
.دادند جام

از. شروع گرديد
ها روس جديد ي
ها روس ستم و

را معيني سهم

ازدهم؛ ادبيات و

مانند ط ن ايران
نوشت. كردند ان
اصلي متن. آمد ي

و نـابع  طبيعـي
اين تاخت و تاز

از را ايران وري،
حتي و وناگون

سياس چنين مال
اج ادند پيوند با

انساني حيات ن
مورخا شبين ي
.د

اروپاييا بيشتر ه
اقتص و اجتماعي

گستر روسيه، ن
بر اين به كردند
انج وسيعي ظامي

ش روسيه و ايران
ارضي ادعاهاي و

سلطه تحت تان

توليد، از ورزان

سنجش دو

.اند ناميده يكي

مورخان مسلما
باستا ايران تاريخ
مي حساب به ان

من نيازمنـد  رين
.كردند كشي مي

.كنند

جنگا روحية و ت
گو ديني هاي رقه

له اشكاني با اعم
تدريج به كانيان

گوناگون هاي به
دگرگوني بر ميقي
كرد جلب مردم

رفا و قدرت جب
فاصله آمدن جود

شدن قدرتمند ي
ك تالش وا شينان
نظ اقدامات) خزر

هاي جنگ دوم 
هدنامه گلستان
طه معاهده گلست

كشاو ن روستا و

تاريك عصر را آن
.رست است

68فحه
خستين هجري

تا نگارش به دام
باستا ايران اريخ

.  
.رست است

76فحه 
النهر بين اقتصاد

ي ايالمي لشكرك
ايالم را تأسيس

.رست است
94صفحه 
رشادت با شكاني
رف و اقوام ديني،

سلسل. كردند ظ
اشك. ببخشد اره

.رست است
6فحه 
جنب نوين، ويسي
عم تأثير وطيت

نقش ويژه به ي
.رست است

30فحه 
موج اگرچه عتي

وجو به جمعيت،
.رست است

31فحه 
براي پتر هاي مه

جانش. بود ياسي
خ( مازندران و اه

.رست است
42فحه 

دور كوتاه، اي ه
عه در مرزي ط

واسطه بود كه ب
.رست است

49فحه 
توليد ساكنان وه

www.sanjeshse
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صف 7درس  
در قرون نخ  

اقد بود، شده
تا شناخت و
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صف 8درس  
كه آنجا از  
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برنا از يكي  

سي و تجاري
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صف 3درس   
وقفه از پس  

خطو نبودن
روستاهايي
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در اين شيو  
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.دادند مي

در اييبتـد 
آموزشـي  ز 

و گـرم  اي 
ي تشـكيل

بـر  رگـذار 
آن بـه  را ت 

مشـكالتي
تضـعيف  و

ين هسـته
اشـغال  به

ationgroup

مالكانه تحويل

اب تحصـيلي  وره
مراكـز برپايي ز

هـوا و آب داراي
اي پر فشار حـاره 

تأثير عوامـل  از ت 
مهـاجرت اگـر  ه 

نـدتوا مي ينده
وفعـال  نيـروي 

همچني شهر، يا
و كرده انتخاب

139(

را به عنوان بهره

دو در ويـژه  بـه 
ا رشديه هدف. 
.ود

د شـود و  ل مـي  
ي هوا كمربند پ

.شود مي

مهـاجرت بلكه،
كـه دهد مي ان

آ در كاهش ين
كاهش) جنس

روستا هر رمق
زندگي براي را

1/9/98رحلة دوم 

سوم محصول ر

جديـد  هـاي  سه
.كشيد فراواني ي

بو جامعه مختلف

اي تشـكيل حـاره 
گيني و فرونشيني

م بارندگي و ابر

دارد، نقش آن ر
نشا را جمعيت ي

ا. شد) درصد 1
و سن( معيتي،

.است زمين وي
آن نياز، حسب

25


مر(علوم انساني 

يك تا گاه باب،

مدرس تأسيس ي
هاي سختي و ها

م قشرهاي تمام

ربند كم فشار ح
ي به دليل سنگ

تشكيل و هوا د

در زادولد طبيعي
طبيعي رشد ير،

.آورد خواهيم

1395 )/ 24
جم تعادل خوردن

رو آن استقرار ل
برح مردم كه ست

جغرافيا

ازدهم؛ ادبيات و

اربا ملك از داري

براي كه بود جار
ه رنج راه اين در
ت فرزندان به زي

و صعود هوا كمر
ان و رأس الجدي

صعود از مانع كه

ط عامل تنها نه
ومي مرگ و واليد
دست به را يت

سال در رشد ش
خ بر هم به وان

و محل گاه كونت
ه اوليه مكاني اس

سنجش دو

برد بهره ازاي در 

قاج عصر رهنگي
و كرد تالش يار
سوادآموز براي ط

و ليل گرم بودن
دار رأس السرطا

ك است ي خشك

كه است اين ت،
مو. رود مي شمار
جمعي مطلق شد

كاهش سبب يت،
تو مي جمله از ه

.كرد

سك يك دقيق و
منظور از هسته

آنان. كردند مي
.رست است

54فحه 
فر هاي شخصيت

بسي ايران ختلف
شرايط آوردن م

.رست است
37فحه 

ه دليخط استوا ب
مد اطراف در. ت

اراي آب و هواي
.رست است

39فحه 

.رست است
63فحه 

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

.رست است
67فحه 

جمعي كاهش ي
كه كند ايجاد ما
اشاره كشور، ي

.رست است
2فحه 
اصلي مكان قر،

.شود شامل مي
www.sanjeshse

م كار مالكان
در 1گزينه  .18

صف 4درس  
ش از او يكي  

مخ شهرهاي
فراهم جديد،

در 4گزينه  .18
صف 5درس 

در اطراف خ  
است مرطوب

شود و د مي
در 1گزينه  .18

صف 5درس   

در 3گزينه  .18
صف 7درس   
د مهم نكتة  

جمعيت رشد
آ از يا اضافه

در 4گزينه  .18
صف 7درس   
هاي سياست  

كشور براي
دفاعي نيروي

در 3گزينه  .18
صف 1درس   
مق از منظور  

اوليه آن را ش
erv.ir
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گيـري كل

سـطح  در
و سياسـي 

.يافـت  ش
شهري اهر

نظـم  و دن
.سرزمين

شـود؛  مـي 
.دارد سـت 

از درجـاتي 

 مقبـول  ي
 فرهنگـي  

... ت، نـژاد و  

يو فـداكار 
كمتـر و ي

ationgroup

شك عوامل ترين م

آن جايگاه نين
س نقـش  آن، راف 

افزايش روستاها ر
مظا و ها ارزش،

داد سـامان  از ت 
سطح در كانات

م برطـرف  دالنه
زيس محـيط  بـر 

د بـه  كـه  كنند 

رزهايم از يرون
تعـارض  به رد،

مانند وراثـت ي

ـ  وثـار يت، امحب
يبـه فرزنـدآور   ه

139(  

مهم از ها راه طع

مچنه و خود ون
اطـر شـهرهاي 

.باشد ي

د »شهرگرايي«
عملكردها، و تار

اسـت عبـارت  ن 
امك و تجهيزات و

عاد و مناسب طور
را نامطلوب أثير

مي تالش شهرها

هويتي بي غييرات
بياو دنبال به ند

يانتسابي ها يژگ

گرو م در يدآور
كه ابدي يهش م

1/9/98رحلة دوم 

تقاط در گرفتن

پيرامو هاي ديده
و روستاها مانند

ها مي ناهمواري

و شهرها نفوذ
رفت زندگي، هاي

سـرزمين آمايش
وها فعاليت يت،

ط به ساكنان ي
تأ كمترين هري

ش ريزان برنامه و

تغ اگر. رود مي ر
هستن در تقابل

ژيراد براساس وف

خانواده و فرزند
كاه يثارگريو ا
.مد

26


مر(علوم انساني 

.است فته

قرار و محلي ي

پد به نسبت گاه
م طبيعي و ساني

عدني و انرژي و

،)مدرنيزاسيون(
ه شيوه آن طي ه

.است فعاليت و
جمعي منطقي و

اقتصادي و هنگي
شه هاي فعاليت
ومديران. ندارد

فراتر اجتماعي ن
ها ارزش و عقايد

.دارد همراه به 
عيت اجتماعي اف

قوام رايز. است
تمحب نيت، اّذ

انجام يم يتيجمع

شناسي امعه

ازدهم؛ ادبيات و

ياف گسترش حل

بازارهاي دفاعي، ي

سكونتگ آن عيت
انس عوامل است

رسي به مواد مع

( نوسازي عصر ه
كه است جتماعي

.ابد

وجغرافيايي اي
متعادل توازن،

فره اجتماعي، ي
و شهر و بيفتد

و نقطه انتهايي

جهان قبول ورد
ع با كه را ندگي

جتماعي فراواني
ود دارد كه موقع

ددمتج يجتماع
و اصالت لذ ييرا

ج ةوامع در چال

جا

سنجش دو

مح آن از شهر يا 

هاي قلعه آب، به
.است بوده رها

وضع روستا، يا ر
ممكن جايگاه و

ي ارتباطي دستر

به كشورها ورود
اج ـ اقتصادي ي

يا يم رواج ينان

فضا انسان، ابطة
مت توزيع و فيايي

نيازهاي آن در ه
خطر به آينده ي

و هر حد و حصر

مو مرزهاي از اه
زن هايي از شيوه 
هاي اج نگراني و 

در جوامعي وجو

جهان اج ةنشان
فردگر ليبه دل

جو نيرو افتادن ا

روستا و بعدها
.رست است

2فحه 
به ترسيدس يران

شهر و روستاها
.رست است

4و  3فحه 
شهر يك وقعيت
وها پديده اين
هاي هوا، راه و ب

.رست است
17فحه 
و و صنعتي الت

روندي هرگرايي،
روستانشي بين و

.رست است
36فحه 

را رزمين تنظيم
جغراف فضاهاي

.رست است
28فحه 

كه است شهري
هاي نسل منافع

فت پايداري شه
.يابند ست

.رست است
گا افراد، هويتي 

و دهد رخ اعي
اضطراب ود كه
بيشتر د يجتماع
.شود

.رست است
شاخص و معيت

ددجهان متج ر
فر و تيجمع دي

www.sanjeshse

اند در آورده
در 4گزينه  .18

صف 1درس   
اي كشور در  

هسته اوليه
در 2گزينه  .18

صف 1درس   
مو از منظور  

.است ناحيه
آب آن، اداري

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
تحو بروز با  

شه از منظور
روستاها در

در 2گزينه  .18
صف 2درس   
آمايش سر  

به بخشيدن
در 4گزينه  .19

صف 2درس   
پايدار شهر  

اينكه بدون
ه بايد گفالبت

دست پايداري

در 2گزينه  .19
تغييرات -  

اجتما جهان
شو مي منجر

انسداد اج -  
ش تعيين مي

در 4گزينه  .19
كاهش جمع  

دي است ول
يكاهش شد

erv.ir
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.ست

دچـار يگـ 
جوامـع ن

عي بـاالتر

جامعـه، ك

هـا و صـت 
حيصـح  وة

ـ  يوت  يكم

ationgroup

.نداريمش 

.رد

نيس داريامر پا ن

فرهنگ يبـاختگ 
نيب درردند، ك يم

هاي اجتمـا عيت

كيـ وقـت در   ـر 

فرص ةدربـار  ،ياع 
ويبـه شـ   يعـ يب 

.ند

لف را تنها تفـاو

139(  

.بود ريط

و پسر بودن نقش

گير شكل مي آن

نيآورد و ا ين م

خود بـه  انان را 
هان اسالم القا م

جامعه، به موقعي

هـي عنـ يكند؛  ي
.گردد يهم م

اجتمـا علـوم  .د 
و علـوم طب عـت 

.ردارند

گوين مي م تغيير

مختل جوامع اني

1/9/98رحلة دوم 

با اساط هختيآم
.ند

و ن تولد يا دختر
.ان تولد

هاي آ د و ارزش

مردم به ارمغا ي

.ن غرب است

مسـلما تيـ ذهن
جه تياز هو يرب

كمتر برخوردار

يم شرفتيو پ د
فراه زيآن ن ةربار

دارنـد زيـ آن را ن 
عينند كـه از طب 

وربرخ يشتريب

همن دو پديده را 
.ماند هان مي

.شود يم

.ت

يوتفاوت م داند ي

27


مر(علوم انساني 

يو در موارد ي
نامن مي زدگي رب

ند مكان و زمان
انند زمان و مكا

عقايدو براساس 

يرا برا يشتريب

غيرغربي با جهان

ذ ازيي ها بخش
غر نگاران خيتار

افراد محروم و ك

رديگ يشكل م ،ي
در يعلمدانش 

حاصـل از آ ير
كن يم كمك نها
تياز اهم يعيب

.شود ده مي

اين .همراه است
نظم از نظر پنه

دانسته كساني

است ياجتماع ي

يم دهيچيپ يعي

ازدهم؛ ادبيات و

.است هويتي
ينيد ،يديتوح ي

غرجهان غرب را 

هاي هويتي مانن
؛ مانمي كنندير 

جهان اجتماعي

احساس رفاه ت

تعامل جوامع غ

ها، ييارويرو ني
ت و شناسان شرق

.كند دا

مكان دسترسي

يمشكالت زندگ
و رشد شيدايپ

و فناور يعيم طب
دهند و به آن يم

سبت به علوم طب

ناميد ر اجتماعي

.استيو
ه گريد دهيدر پد
و خورد يشم م

و جامعه عتيطب

يها دهيكنترل پد

يطب ةديپد كي

سنجش دو

تحوالتقالب، 
يتيهوور اسالم 

غربي در برابر ج

ه ي بعضي ويژگي
يهاي هويتي تغي

ج درونهر فرد، 

كوتاه مدتت در 

ترين مانع مهم

يغرب در نخست
كه ش يريد، تصو

ديرواج پ رانيا ةع

عي به معناي ام

حل مسائل و م
يبرا نهيود، زم

لومع ةدربار يور
يها آگاه نسان
نس ياجتماع لوم

ساختارجتماعي، 

پو يختار اجتماع
د رييبا تغ يماع
به چش شتريمره ب

ط ةروش مطالع

و ك ينيب شيپي 

صرفاً زيمعه را ن

.رست است
ين پيامدهاي انق
راني قبل از ظهو
گي جوامع غيرغ

.رست است
:ها ينه

گيري ما در شكل
ه رخي از ويژگي
هويت اجتماعي
.رست است

به كمك نفت يد
.رست است

)غرب زدگي(ي 
.رست است

يو نظام ياسي
امر سبب شد ن

جامع ز جمله در
.رست است

ك اجتماعه تحرّ

.رست است
يبا تالش برا ي
شو يمطرح م يص

.رست است
داو تيظرف ياع
به ان يفناور يها
رو، عل نياز ا. ند

.رست است
هاي اج ن پديده

.رست است
ساخ ك، يتماعي

اجتم دهيپد كي
روزم يدر زندگ

.رست است
شناسي تبييني،
.رست است

شناسي تبييني عه
.رست است

جام ،ينييتب يس

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
تري از مهم -  
هويت اير -  
خودباختگ -  

در 3گزينه  .19
بررسي گزي  
ما: 4گزينه   
بر: 1گزينه   
ه: 2گزينه   

در 4گزينه  .19
رفاه اقتصاد  

در 2گزينه  .19
خودباختگي  

در 1گزينه  .19
يقدرت س -  

نيو ا ساخت
و از ياسالم

در 3گزينه  .19
باز بودن را  

.است
در 2ه گزين .19

يعلمدانش   
خاص ةمسئل

در 4گزينه  .2
علوم اجتما  

ها تيمحدود
استفاده كنن

در 1گزينه  .2
ارتباط ميان  

در 3گزينه  .20
نظام اجتم -  
در رييتغ -  
مينظ بي -  

در 2گزينه  .20
ش در جامعه  

در 4گزينه  .20
هدف جامع  

در 2گزينه  .20
يشناس جامعه

.نديب يم
erv.ir
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رد گزينه( 

ه تنهـا در

و انسـان و

دي اسـت

گزارشـي ،

ي سـاخته

دگي ارائـه

س هسـتي

درس )3 ه 

ationgroup

.بودن را ندارد

وجه دارند كه من

و و شـير تبـاين

عه موجودات ما

29 فحه

مانـده، ـار بـاقي   

ن از چـه چيـزي

ئل بنيـادي زنـد

شود و لباس د مي

رد گزينـه( كند ي

139(  

مانع» يف كتاب

مه عا م و خاص

و رابطه ماسـت

دگان زيرمجموع

صف 4 درس .ست

نيم براسـاس آثـ

ودات اين جهـان

و چـه در مسـائ

الوجود بلت واج

مكاني خارج مي

1/9/98 دومرحلة 

ي صفحه در تعري

هم رابطه ودن با

)1 رد گزينه( .د
25  

طرفي ديگر خزند

وادي حيرت اس

توان ؛ ما تنها مي

ه است كه موجو

و در عالم هستي

دارد، توسط عل

ت را از حالت ام

28


مر(علوم انساني 

داراي«و ) 3 و 1

بو بو رنگ و بي ي

گيرد شكل نمي
5 و 24 صفحه 3

23صفحه  3 س

از ط. تباين دارد
26 صفحه

االت و ورود بهؤ

لسفه ارائه دهد؛
17 صفحه 3

داشته اين بوده

از حقايق چه د

شدن را موجود

بيروني موجودات

سفه و منطق

ازدهم؛ ادبيات و

1 رد گزينه( .ت

م مايع شفاف، بي
3  

هاي چهارگانه ت
3درس )3 و 2 ه

درس .ي هستند

ها مهره س با بي
3 درس .ن دارد

ؤت اين قبيل س

دقيقي از آغاز فل
3درس .ه دهيم

فيلسوفان وجود

ها، فهم درستي

ت و فقط امكان

عامل ب) 1 گزينه

فلس

سنجش دو

م و نامأنوس است
3  

در كتاب مفاهيم
35 صفحه 4 س

نسبتي از نسبت
رد گزينه( .ست

ي مفاهيمي كلي

پس. داران است ه
ه تباينرهم دوبا

عظمت و اهميت

تواند تاريخ د مي
هاي فلسفي ارائه

 20

ذهن اين ف م در
1  

ه ستن از مغالطه

الوجود است مكن
 21  

رد گ( الوجودند ع

.رست است
لفظي مبهم» ور

8 و 37صفحه 
.رست است

ده شده ديكش
درس .تراك دارند
.رست است
ي نيكلي و جز

و خاص مطلق ا
.رست است

اي و ذهني فسانه
.رست است

زيرمجموعه مهره
دات غير مادي ه

.رست است
فيلسوفانه درك
.رست است

ا به هيچ وجه نم
ه رترين انديشهو

.رست است
و 19 و 18فحه 

.رست است
هايي كه دائم أله
9صفحه  3 س

.رست است
كوشند با كاس مي
27 صفحه 4 س

.رست است
در ذات خود مم

صفحه 3 درس
.رست است

20 فحه
.رست است

اي ممتنع فسانه
12 و 1

.رست است
14 فحه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
مفطو«لفظ   
4درس  )4

در 4گزينه  .20
طبق شكل  

آب وجه اشت
در 4گزينه  .20

بين مفهوم  
و حيوان عام

در 1زينه گ .20
موجودات ا  

در 3گزينه  .2
خزندگان ز  

كه با موجود
در 1گزينه  .2

آغاز تفكر ف  
در 2گزينه  .21

اطالعات ما  
اجمالي از د

در 3گزينه  .21
صف 3 درس

در 4گزينه  .21
يكي از مسأ  

درس اند؟ شده
در 1گزينه  .21

م   فيلسوفان
درس .دهند

در 3گزينه  .21
معلول كه د  

د .پوشاند مي
در 1گزينه  .21

صف 3 درس
در 2گزينه  .21

موجودات ا  
1 صفحه 2

در 4گزينه  .21
صف 2 درس
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 @sanjesheduc

در چنـين

گيـري ميم

تـرس از. د 

.كنند ي

اسـتدالل

آنـان بـه ي

ationgroup

.عريف شود

نـوع پـردازش

حل مسئله، تصم

ابـدي يبروز م ي

يباز ييبه تنها ي

يكه مبنا يحال

يجانيحاالت ه

139(  

عيني و دقيق تعر

:، تكيـه دارنـد  

دالل، قضاوت، ح

يماهگ 3تا  2 ود

يباشند، ول گريد

ح در برند؛ يره م

و ابدي يم زايش

1/9/98 دومرحلة 

.شوند ي

بايد به صورت ع

ظاهري محرك

ك، حافظه، استد

ست كه در حدو

كدي دند در كنار

.همراه است

.هد

مختلف بهر يها

.است

افزنوجوانان  ير

29


مر(علوم انساني 

سنجيده مي دن

تغير مورد نظر ب

د اندازه و شكل

ون توجه، ادراك

اس يخند اجتماع

مند القهودكان ع

يستيز راتييغ

ده يرخ م يجنس

ه از احتمال ت،ي

.دارند

.هستندخود 

تيبه هو يابيت

ريپذ كيتحر ،ين

شناسي ن

ازدهم؛ ادبيات و

كاربردي بودو  ي

ر روش علمي مت

، همانندي حسي

رايندهايي همچو

لبخدر كودكان، 

ها كو يباز نير ا

تغ نيتر گسترده

در آن رسش ج

يموقع كي ينيب ش
.است يرون

گران حساسيت

حافظه يساز ت

، دستيه نوجوان

در دوره نوجوا ي

روان

سنجش دو

سودمنديساس 

اين است كه در

هاي ژگيويفاً بر 
.ت

تبط با فررهاي م
.شود مي

يرشد اجتماع
.دهد يرخ م ي

د. است يسالگ

و نيدتريبا شد

كه است يا حله

شيكنند و در پ
ريملموس و ب ي

ت به انتقاد ديگ

تين، قادر به ظرف

در دور جتماعي

يو هورمون يكي

.رست است
5 فحه

.رست است
علوم تجربي براس

.رست است
ا عريف عملياتي
.رست است

ردازشگران، صرف
است زش ادراكي
.رست است

ه به توانايي، تي
مي زباني اطالق
.رست است

عالئم نيتر ييدا
يماهگ 8تا  7ر 

.رست است
5 اي 4در  يواز

.رست است
كه است يا وره

.رست است
مرح ،يلوغ جنس

.رست است
ك يم يساز هيرض
يها تيواقع ،يدك

.رست است
نسبتر اين دوره 
.رست است

:ها ينه

رخالف كودكان

اجدر رشد  راتي

يولوژيزيف راتيي
.كند يم ري

www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
صف 1درس   

در 3گزينه  .22
هاي ع نظريه

در 2گزينه  .22
تعمنظور از   

در 1گزينه  .22
برخي از پر  

پرداحالتي، 
در 4گزينه  .22

رشد شناخت  
هاي و توانايي

در 2گزينه  .22
از ابتد يكي  

در زين بهيغر
در 1گزينه  .22

مو يها يباز
در 3گزينه  .22

دو ينوجوان  
در 4گزينه  .22

بلمنظور از   
در 2گزينه  .22

وانان فرنوج  
در دوره كود

در 1گزينه  .23
نوجوانان در  

در 4گزينه  .23
گزيبررسي   
:1گزينه   
نوجوانان، بر  
:2گزينه   
يياز تغ يكي  
:3گزينه   
يتغ ليبه دل  

رييتغ سرعت

erv.ir
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 @sanjesheduc

ز آنـان بـه
دهيـ پد ني
.د

يطيشـرا  ر 

برسـد يص

ationgroup

از ياريسـ بكـه  
يهر چند ا. برند ي

شود يملكردها م

فـرد در اينكـه  
.نشود ك

خاص زانيبه م دي

139(  

يحال در .كنند
يو از آن لذت م

عم ريو سا يليص

ت حسي يعنـي
كيتحر يرونيب ي

.نامند مي ك

يمحرك با يسو
.شنود

1/9/98 دومرحلة 

آرمان تالش ك ي
وكنند يم يداز

در عملكرد تحص

محروميت.شود ي
يها محرك لهيس

ادراكرا  جه شده

حواس از س كير
گوش ما آن را بش

30


مر(علوم انساني 

به خود دنيرس
اپرديرؤ ،يد واقع

ز آن باعث افت

انجام مي ت حسي
به وس... گوش و

توج يها محرك

تحر يعنيست؛ 
برسد تا گ يخاص

ازدهم؛ ادبيات و

ينوجوانان برا
و خود يود آرمان
مكرر از استفادة

محروميتشرايط 
مثل چشم، گ يس

سازمان دادن به

ا شدت محرك
به شدت خ ديبا

سنجش دو

رود كه يتظار م
خو نين فاصله ب

ا يول ست،ين ي

ان حواس در ش
حس يها رندهيگ

و مفهوم و س ين

تابع يحس يها
صدا ب مثالً شود؛

.رست است
انت يزندگ يعيب

كم كردن يبرا
يعيطب ريغ يجوان

.درست است
ي مربوط به فقدا

از گ كي چيكه ه
.رست است

كردن و معن ريس
.درست است

ه هرندياز گ كير 
ش كيتحر يحس

www.sanjeshse

در 3گزينه  .23
در روند طب  

تالش يجا
در دوره نوج

د 3گزينه  .23
هاي آزمايش
ك رديقرار بگ

در 1گزينه  .23
و تفس ريتعب  

د 2گزينه  .23
هر كيتحر  

تا آن عضو ح
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