
١

آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
هارمچمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)27/10/1398(  

)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  7ـون آزمــ
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نق و حمل ورزي،
است، از جمله

بو اي،ايش، قهوه
و در )پيشاني( و
بود شده آورده ا

سپس آن را به چ

شود بلكهده نمي

كه در آسيا ز ني
براي كشاورزي

.ي دارد
اس -2. صر بودند

ت به رنگ دارند
هاي ديگر منتن

مت - » ستخدام

فعل ومفعو/  ّی 
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خندد،ليكه مي
شاچياني هستند

ي را خوب انجام

لم ن – نستطع 
بايد نكره بيايد

هاي مردگجايگاه
داساني كه نمي

براي كشاو.  خت
متفاوت بسيار ت

هارنگ هورترين
جلو قسمت در ي
آسيا از ها اسب ن

س) كردند اهلي

سواركاري استفاد

كسان -2.  ن بود
فقط ب -4. دارد

چشمان درشتي
ش دادند، اهل مص

.دارد

.ست
ت بيشتري نسبت
سب را به سرزمين

ا« ف ومصدره 

مبنّی - معلوم  –

دهم؛ ادبيات و علو

گناه كند در حال
ها تماشااين -4.

كسي را كه كاري

لم←نتوانستيم–
حال است و«  ن 

اند اگر چه به ج
دانند و كسكه مي

حجر آن را شناخ
استقامت و رعت

از مشه و دارند ي
وجودسفيدي ا،ه

اين.ضالت است
را هاآن. (رفتند

ي كشاورزي و س

در خدمت انسان
هاي زياديرنگ

ريافت كه اسب
ها را پرورشسب

فقط شش رنگ

سب ذكر نشده ا
و اندازه تفاوت ل

ساكنان آسيا اس
.يشاني

يادة ثالثة أحرف

–متعّد  –الثی 

سنجش دوازد

هركس گ -1ها  
.آوردبه ياد نمي

گمان پاداش كي

–)  4و2هاي نه

متأّخريِن←ريِن 

ماكوكار زنده مي
آيا كساني ك -3

انسان از عصر ح
سر اندازه، شكل،
زيادي هاي رنگ

ه اسب ومحاسن
گردن و قدرت عض

ها انس گربا آن
.تقل كردند

اسب فقط براي

هاي قديم دمان
ها و رگونه -3. 

وان دتمي »ينين
ن كساني كه اس

اسب ف -4. دارد

ر خصوصيات اس
ها از نظر شكلب

س - 3. ش داده بود
له پهن بودن پي

مزيد ثالثی بزي 

مجّرد ثال –بيَن 

.ست است
هيح ساير گزينه

يمي خود راقد
.رست است

بي←عبارت ست
.رست است

رد گزين( َوصلنا
المتأّخري–)  4و3

.رست است
نيك - 1 ←ها نه

.هايشان نيست
.ا برتر هستيد

  :ك مطلب 
ا .است ي نجيب
ازنظرش. ني دارد

ر هااسب. يسي 
زيبايي وصيات

پشت و قوس گر
كه بودند كساني

عربي و مصر منت
.رست است

وان دريافت كه
.دارد
از ز -1←ها نه

.ورده شده است
.رست است

سعةالعين«ر واژه 
اولين -1←ها نه

هاي بزرگيشم
.رست است
د» فاوت بيشتر

اسب- 1 ←ها نه
و آن را پرورش
سن دارد از جمل

.رست است
–فعل مضارع 

ّية
.رست است

للغائب – ماٍض 

www.sanjeshse

در 2گزينه .3
ترجمه صحي
دانشجويان

در 3گزينه  .3
ترجمه درس

در 1گزينه  .3
َو←رسيديم
3هايگزينه

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين
هكه در قلب
حاليكه شما

ترجمه درك
حيواني اسب

انواع گوناگو
عربي و انگلي

خصو از يكي
صاف بودن

ك اولين آنها
كشورهاي ع

در 4گزينه  .3
تواز متن مي

ديگري نيز د
ترجمه گزين
بار از آنجا آو

در 3گزينه  .3
با توجه ذكر
ترجمه گزين

اسب چش -3
در 1گزينه  .3

تف« در متن 
ترجمه گزين
شناخته بود
زيبايي و حس

در 3گزينه  .3
ف←ُيستخَدم

والجملة فعلي
در 2گزينه  .4

فعل←نقلوا
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  )باشد ی
با
معلم -4

مربند
.اختن بود

كاال
گذرگاهي

ن را
آن را به

و
-4.ضرّ دارد

خستگي
.يم

كه به
يت براي

ationgroup

ل منصوب می
نجام تكاليفش ب

4.ند برشماست

  
 يا خودروها كم
ينه آباداني و سا

َمخرج 
يا تو در خريدن

تونل، -4.  سب

خداوند پيامبران
گمان ما قرآبي- 

ودر كارگاه - 2 ها
د و يك وجه مض

كند و احساس خ
ه مردم تكيه كني

ردم هدفي است
تراع ماده دينامي

/1398(  

  »آسيا« ا 

اعراب حال( يًة 
ا ردانش آموز د

هاي خداونعمت

)پذيردوين نمي
رنشينان هواپيما

انسان در زميبه 

َمدَخل و م -۴ 
گوي-2.يگر است

ت نه به اصل و نس

اي بودند پس خه
-4. مرزش بخواه

2.فجار آن شود
ك وجه سودمند

كتكار تالش مي
ق شويم نبايد به

شنود ساختن مر
اخت - 4. ن است

.ول باشد

/27/10 چهارملة 

صفة ِلموصوفها

راضي←راضيةٌ –
-2. موفّق كند

ردم به شما از نع

ي نفي جنس تنو
سر -2. ان كرد

ديناميت كمك ب

ِشراء و َبيع   –
جايي به جاي دي
نش و ادب است

مردم امت يگانه
براي گناهت آم

تا مانع انف ر كرد
در تكنولوژي يك

با پشت -2.  هان
كارهايمان موفق

.افته است
گويا خش -2. ود

د كه شايسته آن

جع حال ، مفعو
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ص/ معرب  –ل 

–)است » َتَعَل 
را در كارهايش
كه احتياجات مر

.دادمي

اسم الي( عبادةً 
ها آسار ايجاد راه

نوبل از اختراع د
.شيدن نيست

–ترّدد و عازم 
ها از جحركت آب

ش انسان به دان

م-2.داننددم نمي
وند حق است و

مشتاق  
رين مجدانه كار
تراع و ابتكاري د

.شت

ها و عنوانبه اسم
رگاه بخواهيم د

كامل تحقّق نيا
ه شوي ميز برند

كسي داده شود
.ده شد

است يعني مرج

دهم؛ ادبيات و علو

معّرف بأل –ث 

ِاْفَت« ل بر وزن 
د هر يك از ما ر

بدانيد ك -3. كرد
ها نمرهو به آن

ع←عبادةً  - ) »
هاي انسان را در

هدف نو -3. نند
بادتي مثل انديش

مت -۲و ضّيق  
حريا تنگ براي 

ارز- 3.مم هستم
.خروجي دارد

  .كندمي
ولي بيشتر مرد
زيرا وعده خداو

.ورزي كنيد

وهو مش -۳    
اده نيتروگليسير

هر اخت -3 .ولند
ه آن اشتياق داش

رهاي اوست نه ب
هرگ -4.  نيست

آيد كه به طوري
سابقه تنيس روي
ه نوبل امروزه به
نگري به كار برد

فعول بيان شده

سنجش دوازد

للمفرد المؤّنث –

ضی باب افتعال
دارم كه خداوند
مادرش كمك كر

كردصحيح مي

از« معناي به 
ه ديناميت كاره
كنطر استفاده مي

ناداني و هيچ عب

واسع و -۱ ←
ل رودي وسيع
روختن آن مصم
كه محل ورود و

 خود را برطرف
ين استوار است

پس صبر كن-3
است شما خردو

نشيطين  -۲
ل روي تغيير ما
ط و تالش مشغو

كه بهشد درحالي

ش انسان به كار
تنبلي ني همراه 

ه وقوع فعلي مي
ش برادرم در مس
ميد است جايزه
در كشتار و ويران

رتي كه حالت مف

.رست است
– اسم التفضيل←

.رست است
ماض( ِاجَتَهَدت 

آرزو -1←هانه
الش كرد و به م

نش آموزان را تص
.رست است

حرف جرّ است(
ماده- 1 ←ها نه

ي نجات از خطر
تر از نري سخت

.رست است
←ها ساير گزينه

كانال-1←ها  نه
ي ولي من در فر
در كوه است ك

.رست است
زم عبارت قبل ا

آن دي-1←هانه
3.ده برانگيخت

اديم اميدقرار د
.رست است

۲ُمجّدًا       -
نوبل - 1 ←ها نه

كارگران، با نشاط
واد قندي منع ش

.رست است
ارزش -1←نه ها

هيچ يادگيري -3
.رست است

اميد داشتن به
كاش - 1 ←ها نه

ام -3. شودنمي
اختن بود ولي د

.رست است
ارعب←ن سؤال

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
←الصُّغری

در 2گزينه  .4
←ِاجَتِهَدت

ترجمه گزين
خشنودي تال

هاي دانبرگه
در4گزينه  .4

(ِمن ←َمن
ترجمه گزين

ايمني را براي
هيچ فقر -4

در 3گزينه  .4
تضاّد در س

گزين ترجمه
دودل هستي
زير زمين يا

در 1گزينه  .4
ابهام←لکنّ 

ترجمه گزين
بشارت دهند

ق زبان عربي
در 3گزينه  .4

۱ ←حال 
ترجمه گزين

ها ككارخانه
مريض از مو

در 4گزينه  .4
ترجمه گزين

3.كندنمي
در 3گزينه  .4

براي←لعلَّ 
ترجمه گزين
دست آورده
آباداني و سا

در 1گزينه  .4
ترجمه عنوان
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ت و مرجع
و در

-2.وانند
داد تا

  (۴- 

ستمندان

ـا نـوعي از
بـه چنـين
)دوازدهم

كار نيكي
مربوط» .د

ود دسـتور
و 68ص  (

در كسـب
ربـاره ايـن

اي به ديده
اي ريننـده    

ـد قبـل از
هد آمـد و

كـاري رخ
و نگهبـان

و ايـن. شـد 
زمـين را از

ationgroup

حال است» ريعة
عل استايب فا

خومي) خت است
ا پشتكار ادامه د

صوب با فتحه

به نيازمندان و مس
.ت نيست

امـ» يابند ر نمي
ـراي رسـيدن ب

1درس  14و 

كسي كه«: ﴾ون
شود ن ستم نمي

بـه فرشـته خـو
.نمايـد  بت مـي 

شخص مـؤمن،
در» ...اهدوا فينا

گويد هر پد ه مي
خـدا هـم بـه آفر
فرض كنيم بايـ
ودي پديد نخوا

فلـت يـا نـدانم
حـافظاند كـه  

نابود نخواهد شـ
هـا و ز آسـمان 

/1398(  

سري«  2ر گزينه 
در نقش نا» سان

كه سخ( است 
نوبل كارش را با

مفعول و منص(  

اش ثروتمندان ب
شش هنگام قدر

ها او را در چشم«
هر كـس بايـد بـ

13ص . (است) 

ها و هم ال يظلمو
شود و بر آنان مي

شـود خداونـد ب
رد آن گناه را ثب

ي رشد و تعالي ش
والذين جا«يفه 

ي نياز دارد بلكه
جه بگيرد كه خ
جودي را كه ما

چ گاه، هيچ موجو

سـر تصـادف، غف
دا مي است، ايي

هيچ گاه غرق و
دارد د نگه مـي 

/27/10 چهارملة 

در. مفعول است
اإلنس« رجع آن 

كه سخت حالي
ن- 4. شده است

األغنياَء ←ُء 

كا - 2.ه برگشتند
زي نيكوتر از بخش

«:﴾ركه االبصار
زندگي است و ه

)لقاءاهللا(با خدا 

ال يجزي االمثله
دازة آن كيفر نم
ش ي مرتكب مـي 

نكركه بنده توبه 

نة مناسب براي
آيه شر ي دارد و

اي ي به آفريننده
ياز دارد بايد نتيج
كند زيرا هر موج
هد رفت و هيچ

)دوازدهم 1

صي دارد و از س
ميت چنين خدا
نين ناخدايي، ه
همانا كه خداوند
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در نقش م» س 
حال است و مر» 

.باشدفاعل مي
هايشان را درس

ناتوان آفريده ،

األغنياء -۲)  
  )ّمه 

مللي پيروزمندانه
هيچ چيز- 4.ديدم

وال تدر﴿: ه است
هاي ز رين هدف

است و مالقات

ن جاء بالسيئة فال
بياورد جز به اند
تي، فردي گناهي
و در صورتي ك ،

يعني ايجاد زمين
اي كننده تعيين

د كه هر موجودي
اي نيا ه آفريننده

زي وجود پيدا نك
اهايت پيش خو

درس  8ص . (

ف معين و مشخص
معتقد به حاكم
خاطر داشتن چن

« :﴾...ان تزوال

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و علو

دروس« مرجع آن 
»ضعيفاً«  3ينه 

در نقش» نوبل
درس) ش آموزان

انسان-3.رودمي

منصوب به ياء
 و مرفوع با ضم
مسابقات بين الم
ل بازي در باغ د

 كه قرآن فرموده
ست، بلكه از برتر
به وسيله قلب

عشر امثالها و من
سي كه كار بدي
ر اين اساس وقت
و جبران نمايد،

است، ي» ق الهي
پذيري، نقش ق

)وازدهم

گفته نمي شود ،
هر موجودي به
ت كه هيچ چيز
نه ن سلسله تا بي
.قلي محال است

اي، هدف حادثه
كسي كه  ست،

ان به خشتي جه
ماوات و االرض

)دهم

دين

سنجش دوازد

است كه م» عبة
ل است و در گزي

«ت و مرجع آن 
دانش( انش آموز 

ها دشمني زود م

حال و م( ريَن 
الء نفی جنس و

ايراني از آموزان 
را در حا) ودكان

ك بيند همان طور
پذير است ها امكان
ن، ديدنبه ديد

اء بالحسنه فله ع
كسگيرد و  مي

غضب است و بر
اش توبه كند ده
(  

توفيق«از سنت 
مانند روحية حق

د 6درس  73و 

دا و علت العلل،
بگويدگر كسي 

ن حرفي اين است
پديد آورد و اين
ت كه از نظر عق

وع دارد كه هر
ن جهان حكيم ا
تباه نيست و كش
اهللا يمسك السم

دوازد 5درس  5

صع«جواب حال 
در نقش فاعل» 

حال است» ؤؤباً
دو د-1←ها نه

هش آمدن سختي
.تراع كند

.رست است
منتصر ←روَن 

خبر ال( حَسُن  
آ- 1←هاه دانش
كو( دو كودك- 3

.رست است
تواند بب ا را نمي

دارد كه نه تنه
ش كند، اين مرتب

.رست است
من جا﴿شريفه 
]پاداش[رابر آن 

بقت رحمت بر
صبر كند تا بند

)دوازدهم 6رس 
.رست است

هايي مؤيد جلوه
عوامل دروني ،

و67ص . (است
.رست است

اثبات وجود خد
محتاج است، اگ
ت، نتيجه چنين
ي باشد تا آن را

هاست علت  سلسل
.رست است

اره به اين موضو
يرا پروردگار اين
و در كار او اشت

ان﴿: آية شريفه
6ص (» ...شوند

www.sanjeshse

در عبارت ج
»عداوة«آن 

د« 4گزينه 
ترجمه گزين
هنگام پيش
توانست اخت

در3گزينه  .5
منتصر -۱

أح ←أحَسن
ترجمه گزينه
.كمك كنند

در 1گزينه  .5
ها خد چشم

ديدن وجود
ديدني تالش

در 2گزينه  .5
براساس آية
بياورد ده بر
به سنت سب

دهد كه مي
در 74و  73

در 3گزينه  .5
اين جمله م
توفيق الهي،
سنت الهي ا

در 4گزينه  .5
در استدالل

اي آفريننده
نيازمند است
آن موجودي
الزمه آن تس

در 4گزينه  .5
اين بيت اشا

دهد، زي نمي
جهان است

در: موضوع
اينكه نابود ش

erv.ir

50

51

52

53

54

55



 @sanjesheduc

ن برايتـان
درس 25

اول همـه
هد اختيـار
يريم و اگر
)دوازدهم

بودن خدا
غيـر بـاقي

دن را داده
را از عامـل
گاه عصـبي

هـا در لـت 
ـه پـايين،

شود كه آن
: ي بجويـد  

ودپـيش ر 
يي فريـب

هـايي داش  
دهنـده ـان 
2درس  26

ه نيسـت و

همانا« :﴾..
حفـظ كنـد

ationgroup

مـن«: فرموده) ع
ص. (وي اسـت  

ح بـودن بخـش
ز داليل و شـواه

پذ ل خود را مي
5درس  55و  5

دد و وقتي قهار
ي خـالي بـراي غ

يژگي مـايع بـود
ت بـودن خـود ر
صول كار دستگ
يند كه در آن عل

و علـت مرتبـ ـد  

ش سخر انسان مي
ل و بخشش الهـي

سان در اخالص پ
است كـه توانـا

رسـند، پـاد مـي 
آن است و نشـ

6ص . (ي برسـد    

كـار او اشـتباه

..ن احد من بعده
وانـد آنهـا را حف

/1398(  

ع(حضرت عيسي
شانگر علت معنـو

صـحيح(اسـت     
از» پذيري ئوليت

ار و عواقب عمل
54ص . (ستوارند

گرد محسوب مي
است كـه جـاي

ه مثالً به آب وي
به ترتيب، علـت
به نوبة خود محص

گوين  مي» طولي
ختلف قـرار دارنـ

صورتي رام و مس
ي كند و از فضل

ص دارد، اگر انس
خود اقرار كرده

و به قرب الهي م
جلوة كوچكي از
ر عـالم هسـتي

باني دارد كه در

ا ان امسكهما من
تو وند، كسي نمي

/27/10 چهارملة 

و اينكه از زبان ح
نش» شود ده مي

تبـاين و تضـاد
مسئ«مؤيد  ﴾بيد

همين جهت آثا
همين اساس اس

قيت خداوندي م
ن معنا و مفهوم ا

ي همان طور كه
شتن، هر علتي، ب
حركت دست ب

علل«ها را  علت
هاي مخ ر مرتبه

يعني فقط در ص
راني الهي كشتي

ي درخت اخالص
چرا كه شيطان، خ

وپيماين را مي د
صف بن برخيا ج

هـايي د توانـايي  

ت حافظ و نگهبا
.هد شد

تزوال و لئن زالتا
خواهند نابود شو

8


مرحل(وم انساني 

و ت مادي است
اذن خداوند پرند

يات اختيـار در
ليس بظالم للعب

دانيم و به يد م
ها نيز بر ه پيمان

خالق دارد و علت
اي ندارد به اين 

)دهم

ختيار باشد يعني
مثال قلم و نوش
ت دست است،

اين ع. س شماست
نسبت به هم در

)دوازدهم

هاي آنهاست ي
تواند به امر ا مي
)دوازدهم 5س 

هاي از ميوه» طان
خورد، چر را نمي

)م

م مراحل كمال
وزير سليمان آص
خدا به چنـين ت

كه جهان خلقت
رق و نابود نخوا
ت و االرض ان

شوند، و اگر بخ

دهم؛ ادبيات و علو

ست كه يك علت
م و آن خاك به

تيار است و با آي
ايديكم و انَّ اهللا
ول كارهاي خود
كنيم، عهدها و پ

د» اصل توحيد«
ساحلي و كرانه

دوازد 2درس  2

ت كه او داراي اخ
در م.  كرده است

ركتن ناشي از ح
ه برآمده از نفس
ل نيستند بلكه ن

5درس  60و  5

ها و قانونمندي ي
ه من اين است ك

درس 62و  61ص 

هاي شيط سوسه
هاي شيطان ر سه

دوازدهم 4درس 

ن صراط مستقيم
مخلوقات مانند

تواند به اذن خ ي

دهد آدمي مي
ايي، هيچ گاه غر

السماواتيمسك 
را از اينكه نابود

)هم

سنجش دوازد

شفا بيان شده اس
دمم و در آن مي

و نبود اخت» جبر
ذلك بما قدمت﴿

خودمان را مسئو
ك ن را جبران مي

«اشاره به ﴾قهار
كند هيچ يه مي

1ص . (ان دهد

 انسان اين است
ك ار بودن را عطا
سد اما حركت آن

اي است كه راده
رديف و مستقل

59ص . (ي است

ه شناخت ويژگي
اسد و نتيجه آن

ص( ﴾وا من فضله

ذيري در برابر وس
يگر فريب وسوس

د 47ص . (ندارد

 صالح و پيمودن
ت و عنايات به م
مراتب بندگي مي

ن اطمينان را به
تن چنين ناخدا

ان اهللا ي﴿: فرمايد
ها و زمين ر مان

دوازد 5درس  5

.رست است
يم عسل براي ش

و اي مي ده سازم

.رست است
ج«دهنده  نشان

﴿: ي آية شريفه
هر كدام از ما خ

ايم آن ن رسانده
.رست است

و هو الواحد القه﴿
كراني تشبي ي بي

غير، خود را نشا
.رست است
راييرات الهي ب

ان ويژگي مختا
نويس قلم مي. رد

ار هم ناشي از ار
ستند و در يك

لت مرتبه بااليي
.رست است

معلول و نتيجه
تقديرات را بشنا
ك بامره و لتبتغو

.رست است
نفوذناپذ«اره به 
رسد كه دي ي مي

ا اخالص را نبن 
.رست است

با ايمان و عمل
كنند كه كرامات
ه انسان با طي م

.رست است
داي حكيم، اين
ن به خاطر داشت
ف در اين باره مي

دارد آسم نگه مي
56ص ... (داوند

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
يدر قرآن كر
از خاك پرند

)دوازدهم 2
در 3گزينه  .5

بيت مذكور
ولي) ها گزينه

است يعني
به كسي زيا

در 4گزينه  .5
﴿آيه شريفه

را به دريايي
نگذاشته تا غ

در 2گزينه  .5
يكي از تقدي
است به انسا

گير باالتر مي
است اين كا
طول هم هس
وابسته به عل

در 1گزينه  .6
تسخير دريا

ها و ت ويژگي
لتجري الفلك﴿

در 3گزينه  .6
اين بيت اشا

اي به مرحله
دادن مؤمنان

در 1گزينه  .6
كساني كه ب
ك دريافت مي
آن است كه

)دهمدواز
در 2گزينه  .6

اعتقاد به خد
كشتي جهان
قرآن كريم

كه خداوند ن
مگر خود خد

erv.ir
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معرفـت از
ت و بـا آيـه

هاي به راه
و) خـالص 

بـار در 40

مخلوقـات
)وازدهم

قام قرب و

توحيد در

كند كه مي
طر به آنـان
ال يحسـبنَّ

سـتعدادها
ق را بيـان
مجاهـد را
)دوازدهم

خـود را بـه
76ص . (م 

نَ أَكُنْ مـو
ايشـان در

آنـان را از
دهـد ومـي    

ationgroup

هاي حكمت و م
اخـالص اسـت
ند حتماً آنان را

اخ(و فينـا  ) الش 

عـالمين بـيش

دهنـده از مـت  
دو 2درس  26

كه رسيدن به مق

ير الهي و مؤيد

استناد م ء است، 
فقط به اين خاط

ال﴿: يـن اسـت   و
)دوازدهم 6س 

ظهور رساندن اس
هـاي توفيـق لـوه  

ـان تالشـگر و
د 6درس  72و 

ـبك زنـدگي خ
خـوانيم مـي » ي 

هنَّ أَصب إِلَيهِنَّ
و برخـورد» .م 

گنـاه بكشـاند و
ـا را از دسـت م

/1398(  

ه ام دهد، چشمه
هاي درخت يوه

كنن ]و تالش[د 
تـال(ژه جاهـدوا    

ت و واژه رب الع

كس كـه از نعم
و 20ص . (ست

نشدني است، ك ف
)دوازدهم 4

و مديريت و تدبي

كه درباره امالء
ف. نفع آنهاست

متن عربي آن اي
درس 80و  71

رشد دادن و به ظ
يكـي از جل ﴾...ا

ت، خداونـد انسـ
70و  67ص ( ﴾

كند نوع و سـ مي
يد ابراهيم هـادي

تَصرِف عنّي كَيده
آيـمدانان در مـي 

حريك كند و به گ
نشـاط دنيـ ك و با

/27/10 چهارملة 

ه براي خدا انجا
از مي» ز حكمت
ما جهاد  ه در راه

يه بـه كليـد واژ
)دهم

به دسـت اوسـت

هر«: ﴾عز و جل
يقت ناسپاسي اس

هاي وصف اداش
درس 50و  49

و ر، نشانگر اراده

سوره آل عمران
به) اين مهلت( 

كه م» خواهد بود
ص( ﴾ذاب مهين

ست بلكه براي ر
نا لنهدينّهم سبلنا
مجاهـدت اسـت

﴾لنهدينهم سبلنا﴿

ميداند و سعي ي
شهي«در خاطرة 

تَوإِلَّا ﴿: فرمايدي
ن و در شمار ناد

)همدوازد 4س 

ها را تحرر انسان
هم زندگي پاك

9
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خود را خالصانه
بي به درجاتي ا

و كساني كه«: ﴾
در اين آي» .ست
دوازد 6و  4رس 

پرورش مخلوق ب

ن، لم يشكراهللا ع
واين همان حقي

يعني دريافت پا
9ص . (اند آورده

به معناي كار ﴾نٍ

س 178ي به آية 
دهيم، مهلت مي

ب خواركننده خ
دوا اثماً و لهم عذ

ها نيس طن انسان
ذين جاهدوا فين

ال تالش ودنب
برد ه پيش مي

آزمايش الهي مي
همان طور كه د

يت پروردگار مي
كنم به آنانل مي

درس 48ص ) (م

تا هوس زودگذ
شود،گرفتار مي

دهم؛ ادبيات و علو

هل روز كارهاي
دستياب«ث مؤيد 

﴾ع المحسنينهللا لم

د با نيكوكاران اس
در 67و  47ص 

ت كه تدبير و پ

عم من المخلوقين
و» .ر نكرده است

درخت اخالص ي
ه خدا به دست

شأنٍ﴿و  ظ كردن
)دوازدهم

اي از بيان خطبه
ند اگر به آنان م

د براي آنان عذاب
نملي لهم ليزداد

م به درون و باط
والذ﴿آية شريفه 

يت الهي كه به
شتيباني خود به

ش را در معرض آ
بلند بيرون آيد ه

صورت عدم حماي
لة آنان را تمايل

فاستعصم(رزيد 

پهن كرده است
هايي گچنين دام

سنجش دوازد

هر كس چه«: د
اين حديث» شد

هم سبلنا و ان اهللا
حقيقت خداوند

ص. (توجه كنيم) 

حب اختياري است

ن لم يشكر المنع
د عزوجل تشكر

هاي د ت و ميوه
ندگي خالصانهب

به معناي حفظ 
د 5و  1درس  5

يد در شام پس
شدند تصور نكنن
ن خود بيفزايند
خيرٌ ال نفسهم انّما

شدن و علم آگاه 
ني افراد است و

نصرت و هداي: از
گيرد و با پش ا مي

ردارشكگفتار و 
مايش الهي سربل

در ص) ع(يوسف
داني از من حيل
بود كه پاكي و

هايي را گون دام
د كسي كه در چ

.رست است
فرمايد مي) ص( 

ش جاري خواهد
هدوا فينا لنهدينه

كنيم و در ت مي
)قطعيت هدايت
.رست است

ي مالك و صاحب
.شده است

من﴿: فرمايد مي) 
ه است از خداوند

.رست است
يد يكي از ثمرات
محبوب را از راه
.رست است

﴾اَمسكَهما﴿هاي 

56و  10ص . (ت
.استرست 

ب در مقابل يزي
آنان كه كافر ش«

ناهانهيم تا بر گ
انّما نملي لهم خي

.رست است
اوند عليم براي

ن تمايالت دروني
ن عبارت است ا
كند، دست او را

.رست است
ن لحظه لحظه گ
ر دهد كه در آزم

)زدهم
.رست است

سوره 33و  32
و اگر باز نگر« 
هاي زليخا اينه

.رست است
هاي گوناگ صورت

دان محروم سازد
www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
بر اكرمپيام

دل و زبانش
والذين جاه﴿

خود هدايت
ق(لنهدينهم 

در 4ينه گز .6
رب به معناي
قرآن تكرار ش

ع(امام رضا 
تشكر نكرده

در 4گزينه  .6
اين بيت مؤ
نزديكي به م

در 3گزينه  .6
هبه كليدواژه

ربوبيت است
در 2گزينه  .6

حضرت زينب
«:فرمايد مي

ده مهلت مي
الّذين كفروا

در 3گزينه  .6
امتحان خدا
و نشان دادن

كند و آن مي
ك حمايت مي

در 4گزينه  .7
انسان مؤمن

اي قرار گونه
دواز 6درس 

در 1گزينه  .7
2بنابر آيات 
: ﴾الْجاهلينَ

برابر وسوسه
در 4گزينه  .7

شيطان به ص
بهشت جاويد

erv.ir
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سان موحد
. دهـد  ر مي

ايـدگرفتـه  
:﴾ق علـيهم

2درس  2

ـي وجهـه
]آسـودگي

شـود، مي
ت و علـت
ـا جـاءكم

ationgroup

هي قرار دهد، انس
اش قرار ي آينده

رپرسـتاني گو س 
فتشـابه الخلـق﴿

2ص .  (اسـت  

فتنـة انقلـب علـ
گـام وسـعت و آ
ز خدا رويگردان

و اخـروي اسـت
قد كفروا بمـ﴿ني 
)دوازدهم 3س 

/1398(  

ت و رضايت الهي
هاي ينة موفقيت

گو آيا غيـر از او
عبـارت قرآنـي

آمـده ،)انـد ـده   

به و ان اصـابته ف
بـه زيـان و هنگ
يي به او رسد، از
خسـران دنيـوي
ت در عبارت قرآن

درس 35و  34

سوم

م

سوم

/27/10 هارمچلة 

در جهت خواست
ست و آنها را زمي

بگ«  :﴾ًاو ال ضراً
در خالقيت در ع
حق عبـادت ديـ

به ابه خيرٌ اطمأنَّ
تنها ب[اي  كناره

گيرد و اگر بالي ي
خته به ترديـد خ
ردن نداده است

ص(» ...اند رزيده

سوم

س 1درس . است

سوم 1درس 

سوم 2درس . ت

س 2درس . شود ي

ديني
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  )دوازدهم

هاي خود را يت
صبور و استوار اس

كون النفسهم نفعا
فتاري به شرك

ان را نيز مسـتح

ي حرف فان اصا
به يك جانب و
ش به آن آرام مي
و پرستش آميخ
حق حكومت كر
ده است، كفر ور

س 1درس . ست

جبر قرار گرفتن

.سم انسان است

تولد انسان است

سوم 2س 

يواني اطالق مي

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و علو

4درس  48ص 

ها و فعالي صميم
ها و مشكالت ص

ونه اولياء اليملك
و علت گرفت» د؟

رو شريكااز اين

س من يعبداهللا علي
ست كه خدا را ب
ه او برسد، دلش

نتيجه رفتار» .
آنها خداوند به 

ه براي شما آمد

تكامل زيستي اس

و تحت تأثير ج

سوم 1س 

ده بودن ارگانيس

غرايز در ابتداي

درس. وري است

م از نيازهاي حي

سوم

معارف

سنجش دوازد

ص(امي آخرت را 

يالت دروني و تص
ه ر مقابل سختي

 افاتخذتم من دو
ان خود را ندارند

و( ه شده است 

و من الناس﴿: ج
ي مردم كسي اس
س اگر خيري به

..بيند زيان مي]
مت كساني كه

به دين حقي كه

ر موجودات در ت

نداشتن انسان

درس. دي است

ساسي در پيچيد

هاي غ از ويژگي

گي طبيعي ضرو

ي و طبيعي اعم

2درس . گيرد ي

سوم 3رس 

سرشار از  شادكا
.رست است

كوشد تماي د مي
ني اميدوار و در

)دوازدهم 3س 
.رست است

قل﴿: فرمايدمي
ختيار سود و زيا
راي آنان مشتبه

.رست است
سوره حج 11آيه 

اي«: ﴾...و االخرة
كند پس گي ميد

]هر دو[آخرت 

م پذيرش حكوم
حل آنكه آنان«

.رست است
ن نسبت به ساير

.رست است
ي بيانگر اختيار
.رست است

آن مادي و الحاد
.رست است

يان، فرق اسگرا ي
.رست است

ناآموخته بودن،
.رست است

حفظ بقاي زندگ
.رست است

ية تمايالت فطر
.رست است

ختيار صورت مي
.رست است
در. بيروني است

www.sanjeshse

هم حيات س
در 1گزينه  .7

انسان موحد
ره انسانهموا

درس 32ص (
در 2گزينه  .7

قرآن كريم
اخ) حتي(كه
آفرينش بر«

)دوازدهم
در 1گزينه  .7

با توجه به آ
و خسرالدنيا
عبادت و بند
او در دنيا و

عد) متبوع(
«:﴾من الحق

در 1گزينه  .5
امتياز انسان

در 2گزينه  .5
شناسي انسان
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سوم 4

Part A:

از سوي). 3

ationgroup

درس. باشد مي

سوم

: Grammar

3و  2هاي  گزينه

/1398(  

القي در يك جا

سوم 5س 

سوم

س 6درس . است

r and Voca

رد گز(ول داريم 
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سوم 3درس . ت

ي با فضايل اخال

سوم

درس. دارد ز مي

5درس . شود ي

دگاه تفكر الهي ا

abulary

به ساختار مجهو
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مرحل(وم انساني 

زارسازي او است

دن رذايل اخالقي

4درس . است

سوم 5درس . 

مل ناشايست با

به عمل داده مي

فداكاري از ديد

وم

جاي خالي نياز ب

انگليسي

دهم؛ ادبيات و علو

سوم 3درس 

به حيوان در ابز

سوم 4درس 

مة آن جمع نشد

ودخواهي انسان

باشد انسان مي

از ارتكاب به عم

ن ايمان، اصالت

سوم

ك انسان در راه

سو 6درس . شود

سوم 7

سوم

در نتيجه در ج. 

سنجش دوازد

سوم 3س 

د. دئولوژي است

ز انسان نسبت

د. خداوند است

مسو 4درس . 

گيرد و الزم مي

ها، خو و آلودگي

ي و سعادتگار

ن آدمي كه او را

ن در نظر گرفتن

س 5درس . دهد

سوم

ه خداوند، محرك

ش ها مي مة انسان

7درس. ه است

س 7درس . كند 

s مفعولي است.

.رست است
درس. ريخ است

.رست است
صادي ساختة ايد

.رست است
اركسيسم، امتيا

.رست است
پردگي در برابر
.رست است

.ض به دنبال دارد
.رست است

داوند سرچشمه
.رست است

و مفاسد اخالقي
.رست است

يت، وسيله رستگ
.رست است

رويي است درون
.رست است

گرايانه، بدون اده
.رست است

د عاد تشكيل مي
.رست است

6درس . است
.رست است

ذيري در پيشگاه
.رست است

لهي و شامل هم
.رست است

ازل تكامل يافته
.رست است

گ ظهور پيدا مي

.رست است
y براي فعلee 
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ها تنها زينه

رد(  كنـيم       
را ضـروري
د سـاختار

ده بگيـريم
).3زينة 

).4و  1ي 

د را درشـو 
رد(باشـد    

.ست

اسـتخراج(

ationgroup

در ميان گز. شد

ك علـوم اسـتفاده
ختار مجهـول ر
خـالي دوم بايـد

ود را بايد ناديـد
رد گز(ده كنيم 

هاي رد گزينه(يم 
).2رد گزينة 

afte  ش آغاز مـي
ta بايـد مثبـت

.د
مت دادن

درست اس 2زينة 

ي

.رسند ي
كب

(يـرون بكشـند   

صيه

/1398(  

مفهوم تضاد باش

د از سـاختار مع
ه بكارگيري ساخ
عنـي در جـاي

I t شو شروع مي
استفاد  tagد در

حال كامل داري
(مجهول داريم 

er, before, s
 agشود، پس ي

خون پاييني دارد
عالم) 4

تنها گز  forافة

.د
فور) 4

ضروري به نظر مي
مرك) 4

دانش آموزان بي

وردن
دادن ص

).شد معروف(
توص )4
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).1نة 
داريم كه بيانگر

ـاي خـالي بايـد
مفعولي است كه

يع. مـل هسـتيم  

think, I gue
بايد  thereخود

ول نياز به زمان
نياز به ساختار م
ince, becau

نفي شدن آن مي

ر چنين فشار خ
گذاشتن

وجود حرف اضا

طري در بر ندارد
قدردان/ كر 

ت در بازاريابي ض
ابل فهم

س هويت را از

گ كردن

آو حساب به / م
اختصاص / كردن 

كرد پا و دست ي
ط
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مرحل(وم انساني 

رد گزين(هستيم 
به كلمة ربطي د

پس در جـ. ست
م  findراي فعل

د زمان حال كام

ess, I suppos
ز شده باشد از خ

در جاي خالي او
در جاي خالي

.… useمانند 
له دوم باعث من

يمارب راند كه چ
وقت) 3

اما با توجه به ،

ست و هيچ خطا
متشك) 3

ي براي موفقيت
غيرقا) 3

ي در مورد احسا

بزرگ) 2

.شود مي عمال
احترا )2
كوقف )4

نامي خود براي
ارتباط )3

دهم؛ ادبيات و علو

گذشته ساده ه
جمله نياز ب 2ي 
.ند

فاعلي اس  doعل
بر  cureنقش

so far  نيازمند

…,seي مانند 
آغاز  thereه با 

د»  sinceساده
ولي است، پس

ات ربطه با كلم
در جمل  fewي

ث كرد تا فكر كن
كردن

spare ،را داريم

ليعلمي معمو
و شرط

هاي ارتباطي ارت
ي

ودند تا اطالعاتي

اع ويژه ةمنطق ن

جوان شعراي از
الهامبخش

سنجش دوازد

ه، نيازمند زمان
توجه به معناي
مي را منتقل كن

resear براي فع
ن در مورد دوم،
 rواسطة ساختار
.داشته باشيم

كه با ساختارهايي
چنين اگر جمله

كامل، گذشته س
مفعو  inviteعل

اي كه بايد جمله
گيريبكار). 4و 1

اي مكث ي لحظه
مكث ك) 2

e a moment 

ن يك آزمايش
قيد بي) 2

ضيح دهد كه مها
ضروري) 2

بندي شده بو مله

راج كردن

اين در انگرديجه

بسياري مبخش
ا / الهام )2

ه به زمان جمله
با دقت كنيد كه

ند چنين مفهوم
.رست است

 rcherل، نقش
همچنين). 4و  2

ت كنيد كه به و
ن حال كامل را

.رست است
tag  اي ك جمله
همچ). 4و  2اي 

.رست است
حال ك«ساختار 

براي فع  heش
نب  tagي ساخت

هاي  رد گزينه(

.رست است
شك متعهد براي

ن
 كه ما ساختار
.رست است

تأكيد كرد كه اين
عادي/ ي 

.رست است
اين بود تا توضي

.رست است
ؤال به دقت جم

ادن
استخر/ كشيدن 

.رست است
ج تتقوي براي زم

كردن
كردن

.رست است
الهام عنوان هب ده
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).2گزينة 
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در 3ه ينگز .8
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پاسخ دا) 1  
بيرون ك) 3  

در 1گزينه  .8
الز اقدامات  
ك تقويت )1  
سيسأت )3  

در 2گزينه  .8
نويسند اين  
تصور )1  
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Part B:

ي ديگـر بـا
).2و  1ي 

هول داريم
محسـوب

.ت

ationgroup

كردن ر

.بيايد
ش

: Cloze Tes

از سوي). 3 ةزين
هاي ينهرد گز(م 

م اطمينان
.ت باشد

ز به ساختار مجه
ess ( و يـكit 

ترين است زديك
ق افتاد

/1398(  

فكر )4

ب حساب به ملي
ارزش )4

t

رد گز(از داريم 
ده استفاده كنيم

عدم) 4
تواند درست مي

د، در نتيجه نياز
 saysنـه (سـت  

).4 ةزين

نز . ..............ي به 
اتفاق) 4
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كردن

مشكل يك وان

ر بودن
در آوردن

ساختار معلوم نيا
ز زمان حال ساد

م
»حس تعلق«ي 

شدند مفعولي با
اس  readingـه 
is ( داريم)رد گز

ت از نظر معنايي
ش داد

.كنند ه مي

.اشاره دارد....... 
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مرحل(وم انساني 

ك ادعا )3   ودن

عنو هب ندتوا مي ي
نسل )3

سزاوا) 2
سر د) 4

.كنيم مي

جاي خالي به س
ومي است بايد از

ترحم) 3
sense معنايه ب

rec توان تنها مي
اصلي اين جملـ

 sيعني(ص مفرد 

شيده شده است
كاهش) 3

گياهان استفاده

............است به 

.ود

دهم؛ ادبيات و علو

.داشت بر در ي
بو شامل / اشتن

محلي معضل ين
موضوع/

دن

م  forة استفاده

ت، در نتيجه در ج
يقت و باور عمو

ت
e of belongi

 commendعل
كنيد كه فاعل

راي سوم شخص

خط كش 2گراف 
 كرد

.....................  
ي براي پرورش

ط كشيده شده
.اشاره دارد »ر

شو نه درست مي

سنجش دوازد

اي هسته ةحمل رد
د بر در )2

اي كه كرد اشاره
معضل )2

فهميد) چيزي را

re ةضافاز حرف ا

inc فاعلي است
ه بيانگر يك حقي

شكست) 2
 ingنها ساختار

readin براي فع
سوي ديگر دقت
كمكي مناسب بر

چيست؟

ه زير آن در پارا
كمك ك) 2

..داشت كرد كه 
مشابهي هايوش

خط 2ر پاراگراف 
غييرت«معناي ه 

مان چرا و چگون

.رست است
مور در جزئياتي

كردن و
.رست است

حقيقت اين به

.رست است
اهميت چ/ (ردن 
دن

.رست است
esponsible 

.رست است
 cludeاي فعل

كه مفهوم جمله
.رست است

مفهوم جمله تن
.رست است

ng such ess
از س). 3و  1اي 

س نياز به فعل ك
.رست است

ن براي متن چوا
شاورزي

.رست است
contribu" كه

داد
.رست است

چنين بردتوان  ي
راسر جهان از رو

.رست است
كه زير آن در" 

هب  shiftبه اسم
.رست است

متن چيست؟
هد كه رنگين كم
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ا
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2

3
!3 !3
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كمان ندارد؟

كند مان بازي مي

آخر ةه به جمل

ها تعداد حالت=

! = 56 

= −1
1

چهي( 

483
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مرحل(وم انساني 

و ظاهر رنگين ك

شكيل رنگين كم

.........
با توجه. (شود ي

= × × ×9 8 7

12 × × 11 1
5

2 × 12×
6

12
4

A

P(A) = 12
36

رياضي

دهم؛ ادبيات و علو

و ر تعيين شكل

را در فرايند تش

..........جز اينكه 
د از آن خارج مي

× =6 5 151

× 9
× 12

= −

4

1

A:ها موع خال

6

سنجش دوازد

رد زير نقشي در

بازتاب سطح ش
طره

درست هستند بج
شود رد قطره مي

2

=55 41
96 96

ر يا مساوي مجم

.رست است
يك از موار كدام

ها ه
.رست است

چه چيزي نقش
قط) پشت(هايي 

.رست است
براساس متن د

اي كه وار ن زاويه

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است
ها بيشتر ف خال
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هـم) 3و 

ناسازگارند
P(A 4

P(A 3

درست) 3(

د و سـطح

دهـد؛ مـي  
بـه نـوعي

تر خواهـد 

آن نيـاز را

صـرف قـرار
انـد، مثـل

اي سـرمايه   
شـين آالت

اي تـأمين

ationgroup

4(مثال حالت 

B,A P(
A) P(A)=

A) /= 2

(عبارت گزينه 

دست آورد را به

ي به او دسـت نم
كمـال      جـويي ،

ن صورت تشنه

گيـرد كـه آ مـي  

آنهـا مـورد مص
ا دوام كاالها بـي 

شـود، كـاالي س 
تراكتور، ماش. ت

يـا بـرا) مسـكن  

/1398(  

باشند به عنوان
.حيح است

B) A)يا  =
P(B)+ 

P(A) = 1

.ست

همه عبارات بجز

.شود ل مي

)مانند توليد( ع

نيازي بي حساس
متوقـف شـود،

ف كند كه در اين

تصـميم م س نياز

مـان، خـدمات
غير اين صورت،

گرفتـه مـي ـار 
اي است ي سرمايه

پوشـاك و م ك، 

/27/10 چهارملة 

A  وD ب مي
صح 4س گزينه 

P(A B) =
P(A) P=3

1
5

ه مورد نظر اسن

توان ديد كه هم ي

ه و تكرار مراحل

رين ميزان منافع

از نيازهايش، اح
حيـواني خـود
آب دريا برطرف

دنبال احساس ه

زم كـه در طـول  
در غ. گويند» م

كـ وي انساني به
ي فروشي، كاالي

مانند خـوراك(ه 
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مرحل(وم انساني 

و مشترك دارند
( , ) A∈3 پس 4

P(A) P= +
(B)

نيگز 25%د نه 

به جامعه

ها مي ساير ميله

جر به ايجاد ايد

ابع بتوان بيشتر

اي ده شدن پاره
و يازهاي مادي

شنگي خود را با

ت ديگر، انسان به

شوند بلك ف نمي
كاالي بادوام« د،

.شوند نمي
يد از سوي نيرو

بستني در مغازه
.ي است

ين نيازهاي اوليه

اقتصاد

دهم؛ ادبيات و علو

حالتي كه عضو
Aي  B ≠ φ

P(B)

و سوم قرار دارند

د و قابل تعميم

.ست

عها به ارتفا يله

خرين مرحله منج

تفاده از اين منا

ن دليل با برآورد
اگر انسان در ني

تش اي كه تشنه

ارت است؛ به عب
.كند ضايت مي

، خودشان مصرف
كاالها، در اقتصاد
ر مصرف، تمام ن
ه در فرايند تولي
رفي و يخچال د

اي كاالي سرمايه
دي يا براي تأمي

سنجش دوازد

ك ندارند و تنها
يعني 12لضرب 

ين چارك اول

اند پس احتمالي

ها اس وقوع داده

الي هر يك از مي
.است 3ه 

يهي است كه آخ

است كه با استن 
.ن فراهم كرد

است؛ به همين
.گيرد شكل مي

شود؛ مثل انسان

ليت و تالش او
نياز، احساس رض

خي كاالها،بر: م
كاين  خچال؛ به

با يك بار بادوام
كه  الهاي بادوامي

كاالي بادوام مصر
ديگر ك هاي مثال

كاالهاي توليد: ي

.رست است
ني عضو مشترك
ست و هم حاصل

.رست است

.رست است

.رست است
5%ه   اعدد بي

.رست است
قطعي نيستند
.رست است
هاي شامل زمان
.رست است

رسيدن خط باال
س جواب گزينه

.رست است
شكل چرخه بدي

.رست است
اين» ترين بودن

فاه را براي انسان
ودي كمال جو

تازهاي در اوي 
ش ري تبديل مي

سان محرك فعال
د و بعد از رفع ن

دوام ادوام و بي
ثل اتومبيل و يخ

كاالهاي. غذايي
به كاال: اي مايه

چال در منزل، كا
و ابزار توليدي، م
وري و تجملي
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برطرف سازد
كاالهاي با  

گيرد؛ مث مي
نان و مواد غ

كاالي سر  
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كاالي ضر  
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حساسيت

مثـل(ـت  
.نام دارد» 

ي به زمان

.كند است
2   

شـد كـرده؛
نينـد؛ بـد  

ييگان نهـا 
ديتول دنيرا

بـه م؛ينـام 
ليـ و تكم
بـه  و ننـد 

يكاالها د
ن مصـرف

يكاال«د ، 
 .شـوند يمـ  
. نـد يگو ي
آالت نيشـ 

يازهـا ين ن
خـود تيـ

ياقتصـاد   
ـطالحاً آن
اسـت و از

كارآفريني 

درآمد 1=
حسابداري

ationgroup

هميت كاال را با

اسـ» ضـروري  ي
»كاالي تجملي«

رد ديگر، از زماني

ديگري مديريت
+1     

رش يبـه خـوب   ن
نكنن يرا خنث ر

كنندگط مصرف
فر هادام يبرا ي

نيمـ  ياواسطه
ديـ تول نـد يفرا
كنيم هيته وارها
ديتول يو برا شود

كاالهـا، خودشـان
كاالها، در اقتصاد
مصرف، تمـام نم

ياهيسرما يكاال
ر، ماشوتراكتـ . ت 

نيتأم يبرا اي) ن
اال را بـا حساسـ
د بـه اصـطالح

دهـد، اصـ رييتغ
ياقتصـاد  يوم   

=خطرپذيري × 

×14 8 2  
سود ح= درآمد 

/1398(  

كننده، ميزان اه

كاالي«قتصادي 
طالحاً آن كاال،

و از فردي به فر

و خود در جاي د
= 3   

گرانيبـاز  يتهاي
گريكدي يتهايعال

مكن است توسط
يگريد كنندگان

يد، آنها را كاال
در هنـوز  ماا ت،
خانو كه يايرنگ

شيم يداريخر
ك يبرخ: دواميب

ك نيا به خچال؛
بار م كي با دوام

شود،يم گرفته
اسـت ياهياسـرم 

وشاك و مسكن
كـا تياهم زاني

ندهد رييآن را تغ
را تغ ييصرف كاال

ودن كـاال مفهـو
.بود

 نوآوري×

= 2816  
−12   
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ك مصرف. شود مي

هد به اصطالح اق
دهد، اصط تغيير

واقت صادي است

و اه را اجاره دهد
     

يو قابل ييتوانا ،ي
گرفته باشد و فع

مم رسد،يم وش
ديتول هرگاه ماا

تفاده قرار دهند
است يديتول گاه
فرگوجه مثال ي

هاوسط كارخانه
بادوام و يالها

خيو  ليثل اتومب
باد يكاالها .يي

گ كار به يانسان
س يكـاال  ،يشـ 

مانند خوراك، پو
يننده، مكصرف 

ر بازار، مصرف آ
مص مت،يدر ق ر
بـو يتجمل اي ي

متفاوت خواهد

خطرپذيري=

 
=1616   
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مصرف م) يمت

آن را تغيير نده
صرف كااليي را
ا ن كاال مفهومي

د ساختمان بنگا

ير عرصه خارج
گ آنها شكل نيب

و به فرو شوديم
م؛ييگويم»يرف

كنند و مورد است
بنگ اي كارخانه ك

يبرا شود؛يده م
تو يفرنگگوجه

كا .نام دارد »ي
مث رد؛يگيقرار م

ينان و مواد غذا
يروين ياز سو

فروش يازه بسـتن  
.است

م( هياول يازهاين
مص. شوديرف م

كاال در متيق د
رييتغ نيوچكتر

يكه ضرور شودي
م گريجامعه د به

=12 43



دهم؛ ادبيات و علو

قي هاي گران فرش

در بازار، مصرف
ير در قيمت، مص

بودن يا تجملي
.ت خواهد بود

او هر گاه بخواهد

و چه در يداخل
ب شتريب ييم افزا

. 

در بازار عرضه
مصر  يكاال«ها 

ك يداريها را خر
كي يخروج چند

بكار برد يورود
همان يوقت ماا
ياطهسوا يكاال«

ا مورد مصرف قر
مثل ند،دواميب

ديتول نديدر فرا
در مغـا خچـال ي

ياهيسرما ياال
ن نيتأم يبرا اي

مصر) متيقگران
ايز رييتغ مرغبه
كو با فرد اگر و)
يمشاهده م في

ب ياو از جامعه

سنجش دوازد

و فر ند نورافشان
.دهد مي

دياد قيمت كاال 
ترين تغيي كوچك

شود كه ضروري
عه ديگر متفاوت

ن درآمد شخص

ت چه در عرصه
همكار و هم ي،
كننديق عمل م

كه ييكاالها: ي
برسد كه به آنه

آنه گر،يختلف د
هرچ اخدمات،ي و
به عنوان يگري

است،»يمصرف
«رود،يكار مبه
خدمات آنها ان،

صورت، كاالها ب
د كه يبادوام ي

يو  يدوام مصرف
كا گريد يمثالها
يديتول يكاالها

گ يشان و فرشها
ب ياگر فرد. دهد
)دارو و نمك ثل

يتعر نيبا ا. دارد
گريبه زمان د ي

مانن(تر  اهميت
به قيمت نشان

رغم تغيير زي به
و اگر فرد با ك )

ش ف مشاهده مي
جامع اي به جامعه

.رست است
ت مالك بيشترين

.رست است
ددانان مهم است
درست و تعامل،

ه موفقروگ كي
.رست است

ياو واسطه يصرف
شود و به مصرف

مخ يكاالها به ها
وكاالها يبرخ ر

يد يديلبنگاه تو
يكاال« رسانند،

يفرنگگوجه رب
زما لكه در طول

نيا ريدر غ. ند
يبه كاالها: ياهي

باد يمنزل، كاال
م ،يديو ابزار تول

كا: يو تجمل ير
مانند نورافشا( تر
دينشان م متي

مث(است  »يور
نام د »يتجمل ي

ياز زمان گر،يد د
.رست است
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.رست است
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غيرمستقيم

د اقتصادي

انوار بابـت
قيمت كاال

P = و 12
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, D =

6
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P /
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=
 = −



يين كننـد
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ورم ساليانه

ي سال دوم

سال سوم

هاي ثبتي 

رايط امروز
= −3 
در گذشته

ationgroup

= 25
1هزينه غي

سود= حسابداري 

كـه خـاقيمتـي  
بنگاه به عنوان ق
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D= − 12 9
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+
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قوق خود را تعي
.شوند
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تو

قيمت در انتهاي

يمت در انتهاي

مجموع پول=

نقدينگي در شر
/د  /=4 2 6

ميزان نقدينگي

/1398(  

×5 1616  


سود ح –ستقيم 

ق. خانوار مؤثرند
توليد هر بريان 

ضـا بـه ترتيـب
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توانند حق ن نمي
ه كار مشغول ش
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حجم= گردش 
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م= شرايط امروز 
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= 4 4   

هزينه غيرمس=

قيم در مصرف خ
مؤثرند و در جر

ط عرضـه و تقاض

, P = 12 9

S= مازاد عرضه

− = 2 3 9

كارگران و بيكاران
گر خانواده نيز به

+ × ×12 753

− =5 1
5 4
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4
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هاي در گ سكناس
ميليون 
ش م نقدينگي در
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تقيم و غيرمستق
در جريان توليد

معادلـه خـط. ت 

S = −9 91
S D− = −2

3


S شود.

S P = 6

وجود دارد و ك
دهد تا افراد ديگ

:ست با

× =12 16 

x =1 54 

y = +625

=ميليون  4 
مجموع اس+ تي 

حجم+ گردش 

دهم؛ ادبيات و علو

الت به طور مست
هايي است كه د

اسـت) ضه يا تقاضا

S−  = 23

− =15 5
3 3

=Dرود تا  ي

P /= 8 4

.رود مي

)كارخانه(شتري 
كنان را كاهش د

ميليون برابر اس

5  

+ =125   

+  625 784

م

هاي ثبت موع پول

كوكات خارج از

سنجش دوازد

ريم كه محصوال
ه زوده تمام بنگاه

.ه است

عرض(مقدار كاال 

.ست

2
3


ها پايين مي يمت

/−9 م  پايين 8

اد، تنها يك مش
خانه حقوق كارك

داخلي برحسب

= 625 

812

 مجمو

اسكناس و مسك

.رست است
گير ب نتيجه مي

پردازد ارزش افز
ي پرداخت كرد

.رست است

دار محور افقي م

P −= 6 12
1اس

مازاد عرضه قي ن

/ها  /=4 6
.رست است
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.رست است
ص دخالتوليد نا

.رست است
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مجموع
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در گردش

ن بتواننـد
به ديگران
ق قرضه

يـن گونـه

اي و سـطه 

هـا قيمـت    

)20و

. ثر داشـت   

بيت مدرن

درس( ».ت

]صر بيداري

ationgroup

جموع اسكناس

تـرين زمـان وتـاه 
سررسيد، آنها را

ات و اورافته، بر

معمـوالً ا. گويند

شتر كاالهاي واس
.گيرد رار مي

.  

نوسـان شـديد

.ورم مؤثر است

16 ،18 ،19(

19، صفحات 1

نقـش مـؤث ـد ـ  

تعليم و ترب) 4. 

افتيگسترش  د،

عص[= دوره  ني

/1398(  

= +26   مج

در كو ئه خدمت
توانند قبل از س ي

چك، سف: ست از

گ مي» كاال رس

بيش كاالهاي  رس
مورد معامله قر

.دهد مي فزايش
.كند مي تنظيم

حـدودي از ن اتـ 

نرخ تو ر كاهش

صفحات( 1س 

درس( .انستد

ش گرفتنـه كـار 

.ويسان عصر بود

ديوم و فنون جد

در ا، كنند ي مي
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+ =2 46 

ارائ اند تا ضمن ه
آنها مي صاحبان

دارد، عبارت اس

بو«گيرد،  ار مي

در بور. كاال است
مواد شيمياييز 

:جمله
ي را در جامعه ا
بازار سرمايه را
و اوراق بهادار ت

فيد اقتصادي د

درس. »بهار«] جلّة

ي دشده به فارس

به تيصادق هدا

نو توجه روزنامه

روپا و ظهور علو

زندگي در آن ي

 18(  
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ميليون  

تلفي تهيه كرده
انتقال است و ص
اعتباري جريان

مورد معامله قرا
.كنند ري مي

ت كاغذي آن كا
و برخي از نفت

سياري دارد؛ از ج
گذاري جم سرمايه

قرار، و معامالت
گذاري سهام ت

هاي مف ر فعاليت

مج[است، نه » ر

ش ترجمه رمانن 

زاده و ص جمالها 

ورد، مبالعكس
)46ة 

ه به ارتباط با ار

يو زبان يفرهنگ،

ات 13 صفحات

و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و علو

عتبار، اسناد مخت
اين اسناد قابل

ها و مؤسسات ك

كاالهاي معيني
گذار شود، نام مي

رفاً محل مبادالت
سنگ، س، زغال

بسه آثار و نتايج 
هاي راكد، حج ه

رمايه ارتباط برق
و قيمت ها شركت

اندازها در ي پس

نوبهار« ]مجلّة[ 

اولين توان را مي

كه بعدهـ   انهيم

):3دوره است؛ 
فحةص ،4درس (

شته بود، با توجه

،يمشتركات قوم
)44 فحةص

،1درس . (»صبا

علوم

سنجش دوازد

اعطاي وام و اعت
ا. ت كننددرياف

دي كه در بانك

در آن كاال يا ك
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ي صرالح اقتصاد
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انداختن سرمايه
اضاكنندگان سر
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صاحب» بهار«

آن ؛ بلكهيست

ج نثر ساده و عام

در اين ند شعر
(اند توجه بوده .

بر آنچه در گذش
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.رست است
منظور عمليات
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.رست است
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.رست است
ي بازار سرمايه د
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.رست است
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.رست است
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.رست است
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.رست است
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.رست است
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، موردهر دون، 
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43(  
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ش يفارس اتيادب
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، ص1درس (  

در 1گزينه  .13
خالف عنوا  

در 1گزينه  .13
حاجي بابا«  

در 2گزينه  .13
او ،عكسالب  
ص، 1درس (

در 2گزينه  .13
درونماي): 1  

و حقوق زنان
در 4گزينه  .13

واژگ ةريدا«  
3 ةحفص، 4

در 2گزينه  .13
وطن به ع«  

وارد شعر و
در 3گزينه  .13

«:به ترتيب  
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يمثنـو  و
را در نظـر

ــ] ــي [ــ 

: هـم ) 4در  
ـ» ش  هـم

كننـده ـين 

اي قرينـه ) 
ـدوم  » ـر 

= ردميـدن  
ــ»دسـته 

ت سؤال و
ويش البـه

ationgroup

دهيقصـ  يها ب
نيشـ يپ ندگان

 43(  

س
بار
  

جو] ِ–آب 
  

استماعـ+ فرقـه    

6( 

اسـت؛ د شـوش 
عـيش«ع اسـت،   

تعيـ» گلگون«ر 

)بردباري= بري 
سـ« است، و» ن

)6درس 

بر(دوم » دم«و 
د«در ) نامرتـب (

به مقابلة بيت) 2
پيش كمان ابـرو

/1398(  

توجه به قالب. رف
نيسـرا  التيتخـ 

و 42صفحات 

جناس
ـر~برا


آ[ ـرو  ]ِ-آب [



مظلمـه ـ تف :ـا 

6درس (). ششو

مش» خنـده «ــ  
راجـع» زلـف «ه 

فقط تشبيه در ـ

بارب(= » احتمال
جان« اًمجازاول 

د. (دارند تضاده 

و)نفس(اول  »م
(مشـوش   نشـر  

اما .ي استيگر
پ«: 53فحة ص،

/27/10 هارمچلة 

نه عاري بودند، 
تخشـاعران   ،فاقـاً 
،4درس ( .ديد

خيص
شعله

ن عقل و طبع
  
  

هـ متـوازي ؛ 2×)

مش(» مكن«ـ » 

»گريـه «با » ت
كه به» ازدر«نة 

ـهم تشخيص

ا«و است،  دفعه
»سر«) 1در : ت
كه هم» نرود«و 

دم«ميان : و بس
لـف و ن: كاري م

مفهومي دي ةحوز
5درس كنيد به 
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مرحل(وم انساني 

هاي قديم شعري
اتف و .رج ميـرزا  

توان يم يعشق

تشخ
آه ش
خيره گشتن

ت



2(سـت  ]ا+ [ا 

»دست«و با  »ي

گريست«ـ » ديد
به قرين): 3ما در 
)6رس 

دارند، رادوكس

د، به معني )3ل 
در مقام اثباتما 

و»برود«. دارند

)3درس ( .دارند

و همسان هست
براي محكم .خام

در ح) 1. سؤال
رجوع ك! [نكن
]»كند نمي

دهم؛ ادبيات و علو

ه سنت وفادارِ ني
ايـر و خي يزدي

ةرزاديمز اشعار 

)3درس ( »

تشبيه
مشرق جگر
  

برو آب جو است
  

را+ ايـن  : رارهـا 
)6درس (. اعـ

مگوي«ـ » زبان«

خند«ابطه ميان 
ام. »نستاني«ـ » 

در( .مرتبنشرْ 

هم پارـ كه ) 4

در مصرع اول ،»
ام! است] ـه[مولـ
جناس تام ت كه

ي ندفعل مسجع

جناس ه) در د
يك پختگيِدر 
)6س 

نان كه در بيت
التماسه يعني 

ن گوش به من ن

سنجش دوازد

 الممالك فراهان
فرخنه در شعر  ،ت

از يا را در پاره

»پادشاهـ«و » ده

تضاد
شب ـ شرق
بحص ـ فق

آبر  آب ـخاك 
نيست ـ ت

تكر. »اجتماعــ «
ستماعـ ـ اجتما

«.است» ر و نش

را) 1در . نداردر 
»ندهي«و » جان

هد بود، و لف و

و) 1اما ميان . د

»بار«مان نكنيد 
مثل دومي محم

اعتبار است اين

هيچ فهم ) 4و  

؛»كي«و » جم«
د: هست دوكس

درس+  3درس  (

چن هم. است» س
كه! منّت نكش: 

شيده است از آن

.رست است
اديبو  راي بهار

دو بيشتر است
التيتخ نيونة ا

.رست است
بند«+  »بينوا«

.رست است
گزينه

مش  )1
شف  )2
خ  )3
است  )4

.رست است
«و» تفرقـه «ن   
بينِ ا جناس؛ ]ي

.رست است
لف«ائز شرايط 

.رست است
لف و نشر) 2كه 
ج«ـ » قدح«ن 
ناظر خواه» لب«

.رست است
ندارند نما تناقض

)6س 
.تاس رست

گمخداي ناكرده 
گويد اين هم م ي
به؛ و »انديشه«

.رست است
)2د؛ لميح ندار

.رست است
«هست در ميح

پاراد) ط هم در ج
.»سر«ـ » كله«

.رست است
ملتمس«عاشق ) 

گويد خاسته، مي
گوش كش// ولي 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
ملك الشعر  

اين در شعر
نمو ؛دداشتن

در 4گزينه  .14
و» منعمـ«  

در 1گزينه  .14

)6درس (  
در 2گزينه  .14

تضـاد ميـان  
ـي[اجتماعـ

در 4گزينه  .14
حا )4 فقط  

در 3گزينه  .14
قبالً اين، ك  

مفهوماً، ميان
ناگزير ـ به

در 1گزينه  .14
مت) 3و ) 2  

درس! (است
در 1گزينه  .14

يك وقت خ  
است كه مي
ـ «باز مجازاً

در 3گزينه  .14
اساساً تل) 1  

در 3گزينه  .14
تلم) در الف  

فقط). طلوع
«و» دست«

در 2گزينه  .14
)4و ) 3در   
برخ) 4و ) 3

همي كنم؛ و
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رجـوع[ !رو

تكرار دوم

) فعـولن (ل     
ـ  2، 27ة  

←نجِمٍ
←ح

ي كساني
السالم

ationgroup

بترس و نر: ويد
]».ي دام تنيدند

ركن) 2قط در 

حـال ركـن اول
، صـفحة2درس 

من -) 1د گزينه 
لَم يسمح –)  3

براي ← للَّذينَ –
– )1 رد گزينه

/1398(  

گو لكه اساساً مي
فشاندند و بسي

اما فق. در رمضا: 

2نوع 
  

)التن  )×2
علُن فعولُن

مفاعيلُ فعولن

، فرقـي بـه ح]زه
د. (ريزد هم مي

فَعلُن+ )

رد(خريدن  ←
رد گزينه(مرگ 

.)ها ه

–) 3و  1هاي 
ر( ها زمينه ←

/27/10 هارمچلة 

بل! و در پناه حق
بسي دانه// كي 

):4بر نَفَسي؛ ): 

تقطيع


فاعال مفعول
مفعولُ مفاع
مفعول مفاعيل

با حذف همز[ نا
به) فعولن فعل

(×2
( )×4

)فَعالتُن +  )×2

شراء –)  3 ينه
مر ←الموت  ) 4

رد ساير گزينه( 

رد گزينه( اليي
مجاالت ) هاينه
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مرحل(وم انساني 

بروگويد كه  مي
رهگذر عالم خاك

3گَر بِهِلي؛ ): 2

 1  
(×

 ( )×2
ت فَعلَن

)فعلن (=ستف

زميـن، چه ]»)زه
فعولن فعولن(ن 

2(عولُ مفاعيلُن
(مفاعيلُن: معالَ
+عالتُن]ـا[فـ: ت

رد گزي( رمردان
4و1ي هاگزينه

(شود ) عملي ( 

جوايز طال ← هِبّية
گزينسايررد (  ند

بان عربي

دهم؛ ادبيات و علو

است؛ چون نم ل
فرياد كه در ر«: 

مو قف آ؛): 1 :
2(  

تقطيع نوع
4(مستفعلن 

فعولن نلستفع
لُ فاعالتمستفع

)ل  مس+  3×(

همز(ء «حذف 
، وزنحذف نشود

ر برفَس
مفع: دم ام بو نِ
ع ـِيـمه || ـيـرانـ
مِ ||ها داج تسلَد

روثَكَ ضِ

دم

پير ← العجائز –
رد( سازيهينه
(كه محقّق ←

هِبالجوائز  –)   اذلَّ

اندسود رسانده←

زب

سنجش دوازد

متقابلها  گزينه ر
:، بخش ب3بي 

اند آغاز شده» ن
24، صفحة 2س 

گزينه
1(  
مس  )2
م  )3
مستفعل  )4

؛ بدون»ـنـ«ف 
حيگر اگر همزه 

| هسـبِ ||گا را م
 چنـ ||ـ سكَن م
ـشي زِ || هدر بِ ـ
جيِ || ش سوشَ

ض||وح آبِ برْ│
فا شَود||
ما آ نِ || ا
تولَدد ||اـيه م

–) ها گزينه ير 
به ← تطويره –
أن يحقَّقَ -)ها

هاد ساير گزينه
←قَد أفادوا –) 

.رست است
روم عمالً با ديگ

، خودارزياب5س 
.رست است

مفتعلن«صرع با 
درس. (نَيا زبا: ست

.رست است
گ

)26صفحة 
.رست است

با حذف[ ئاـ  ـمي
در سه تاي دي. د

)»....ن آفرين
.رست است

| هر ندبِ ـن || خا
||لگ وــبيِ آ |
ـيئ نِـ ||ـ رگيگُ
ش ـبِ تو || ـيـي رو

.رست است
ئ||ـندشينَي ن│
مصفـ بآ ||مزـ
ـ ||ـ سوــكـب يام
|| زبسردـ ت|| يـ

.رست است
سايرد (وي آورد 

) 1 رد گزينه( 
رد ساير گزينه 

.رست است
رد( شونداده مي

) 3و  2ي هاينه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
در مفهو) 3  

درسكنيد به 
در 2گزينه  .15

هر چهار مص  
اس ركن اول

در 4گزينه  .15

، ص2درس (  
در 1گزينه  .15

ز هرا چ )1  
نخواهد كرد

هزاران«): ب
در 3گزينه  .15

خ زم دقَ :)1  
  2 :(ـ ويران|
  3 :(ـيـگس

  4 :(ر شقِع
)5درس (  

در 1گزينه  .15
  1 :(هر تشن
هـ ـ بآ): 2  
  3 :(برجس ه
| هرِز باَ): 4  
)5درس (  

در 2گزينه  .15
رو ← قبلَأَ

( يك معدن
( اجازه نداد  

در 4گزينه  .15
د ← تُمنَح

رد گزي( كه 
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كار هستند

رد گزينه( 
←اماً

رد گزينه 
هاآن←

در ←اً 

←ّية 

. 

بيدبشتا←

.)د

حال» 
. )ب باشد

برادرانم) 

به) 4. ن

«فوع به 
( 

.آيدكب مي
ه قيامت

ationgroup

كه آنان با پشتك

(نابينا شد ←
عمالً ها –)  3ه 

(پدر و مادرت 
أكرِمهما -)  4
ً -)  4و  2 صغير

ن –)  3و اعّيالصِّ
) 3رد گزينه ( 

←سارِعوا –) 3

شودترجمه مي

.شود

ماهراً« ) 3. ست
د نكره و منصوب

)2. شحال هستند
.اندهتل رفته

راه خدا نبرد كن

و مرف» لَيت « ر 
.و مرفوع است

ر وسط جمله مرك
داني كهآيا مي) 

/1398(  

در حالي ك ←نَ 

أصبح أعمي)  3
رد گزينه( دهد 

←والديك  –

و 1رد گزينه ( 
2هايرد گزينه 

و2هاي د گزينه
(ها بيماري ←ض

3و 1هاي گزينه

اضي استمراري
.ود

مضارع ترجمه ش

رد و منصوب اس
حال مفرد بايد(  

لي كه آنان خوش
ان با ناراحتي از

در ر) 3. شوندي

خبر( ناجحونَ  ←
»كَأَنَّ « خبر ( 
رود بنابر اين دري

)3. پيروز شويد

/27/10 چهارملة 

و هم دؤوبون – 

3و 2هاي گزينه
كه انجام بد←

.د

) 4و  2هاي نه
(دستانشان ←

(اند رورش داده

رد( آن بيماران 
أمراض –)  2 نه

رد گ( به خوبي 

ضي به شكل ما
شومي د ترجمه

). 4و  2
صورت ماضي يا م

حال مفر» ضينَ 
و منصوب است

الگيرند در حمي
مسافرا) 4. كنيي

ان بر ما نازل مي

←ناجحينَ) 2
(أسماكُه ← كه 

و جمله به كار مي
ما در امتحانات
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مرحل(وم انساني 

) 2و  1هاي نه

رد گ( كه كسي
أن يعملَ –) ها 

شوي ترجمه مي

رد گزين( روي ي
يديهما –)  2

طور كه تو را پر
). 4و 

آ ←ك المرضَي 
رد گزينه( شكري 

ب ←جيداً  –) 
). 3نه

ع پس از فعل ما
ي يا ماضي بعيد

2رد گزينه( جاراً 
ز است كه به ص

راض« ) 2. ه است
و» َن  حال مفرد

شمسي را جشن
عربي صحبت مي

بركاتي از آسما

2. ) است» ياء « 
أسماكَ -. ) ست

براي اتصال د» نَّ 
كاش شم) 2. ند

.ي آن هستيم

دهم؛ ادبيات و علو

رد گزين( آوري ن

،آن ←من كه
هرد ساير گزينه

ت مستقبل منفي

 رفتي ، مي ←ت
رد گزينه(  گير

 طمانه ←ياك
و2هاي د گزينه

أُولئك –)  4و  3
قندي ، ش ← ة

هارد سايرگزينه
رد گزين( ابخانه 

نوع فعل مضارع
ماضي استمرار

أشج← ختاني 
ماضي باشد جايز

سميهال جمله ا
محزونين«   ←
هاي سال شز روز

ماهرانه به زبان ع

).مجهول 
)2. كردقامه مي

«و منصوب به» 
و مرفوع اس» أَنَّ 

أَنَّ« آيد و مله مي
ناهشان توبه كنن
ويا ما ماهي هاي

سنجش دوازد

فن ←التِّقنّية  –

–)  4رد گزينه 
ر( واهد توانست 

به صورت»لَن « 

رحت –)  4و  2
ها را در آغوش بگ

كَما ربي –) هاينه
رد(  ايچك بوده

3هايرد گزينه 
السُّکَّرّية –)  4

ر( م رفتار كنيد
كتا ← الَمکتبة

صفت جمله از
  به شكل) لَيت

درخ –)  3 گزينه
شرط اگر فعل م

حا» هم فَرحون 
← »المحزونينَ« 

ا نخستين روز از
م! آفرين) 3. شتند

فعل مضارع : ( 
اب ، اقا در محر
.ا نوشت

»لَعلَّ« اسم (  
كَأ« خبر ( بحرٌ 

ت و در ابتداي جم
گناهكاران از گن
ريايي است و گو

–)  1رد گزينه 
).هاگزينه

.رست است
ر( گمان مكن 

 نخو ←ستَطيع
). 3رد گزينه ( 

«مضارع پس از
.رست است

هاي رد گزينه 
هآن  ← ُهماُضن

رد ساير گزي(ار 
ر حالي كه كوچ

.رست است
(اند شدهداشته
و 2هاي گزينه

.رست است
با هم ←عضكم 

–)  3و  1هاي 

.رست است
(جويد مي ←

(ماضي پس از 
.رست است

رد گ(  أنإن ،  
شرط و جواب ش

.رست است
ه« ) 1: ها نه و

«)4.  صوب است
هاايراني) 1: ها ه

گشاز مسابقه باز
.رست است

)شوندنازل مي 
نماز ر) 1: ها نه

ت و تكاليفش ر
.رست است

المذنبينَ← نَ 
←بحراً  ) 4) 
براي تأكيد است» 
شايد گ) 1: ها نه

گويي جهان در

www.sanjeshse

ر( صلح  ←
رد ساير گ(   

در 1گزينه  .15
←َتزُعم ال 
لَن يس –)  3

(كاري مهم 
فعل: نكته 

در 3گزينه  .15
(اگر ←إ۫ن 

ُأحُض –)  2
را گرامي بد
د كوچكي ،

در 1گزينه  .16
 عندباز ←م

رد( صنعتي
در 2گزينه  .16

مع بعتَعاملُوا 
هرد گزينه( 

در 3گزينه  .16
جودمي) 3

فعل: نكته 
در 1گزينه  .16

←اگر ) 1
فعل: نكته 

در 4گزينه  .16
بررسي گزين
مفرد و منص
ترجمه گزينه
با خشنودي

در 2گزينه  .16
: (تُنزَلُ ) 2

ترجمه گزين
اش رفتخانه

در 3گزينه  .16
المذنبون) 1

.است» واو   
»إِنَّ« : نكته 

ترجمه گزين
)4آيد؟ مي
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دم و
وف نكره

هايشان،ر

طان را
ت چه كار؟

ضي
فعل) د 

فعل) شوند

شير دارد
)4. ست

صفت و» 
اف اليه

 مجرور» ء

يادي از

ي در شـبه
را وسـيعي 

زيـر  و شوند
ير انديشـه

ationgroup

  هخبر مقد» عند
  » موصو» علم

.شودخّر مي
دان به خاطر كا

شيط! دوست من
ه ماندگار نيست

فعل ماض) باشد 
شودبسته مي( » 

شميداده( » ي 

اي يك شهر لوله
ص را قرار داده اس

اإلستوائية« و 
مضا» رحيمٍ « و 

األعداء« ست و 

من آمد و پول ز
.ز شدند

عثمـاني اتـوري 
و منـاطق  و ورد

شو يكي هم با تا
رهـا تحـت تـأثي

/1398(  

ع« ) 2. ب است
)4. باشدخّر مي

قدم و مبتدا مؤخ
مرد) 3. د اوست

اي د) 2. ي است
را با لذّتي كه) ع

 ملدر امان( » س
»تُغلَقُ« جرّد و 
يعطَي« ) 4. ست

ه) 2. دارمت مي
او قدرت قصاص

رور به حرف جرّ
و مبتداي مضاف
صفت و مرفوع ا

ن شركت نزد م
نان مزدور پيروز

امپر قلمـرو  بـه 
آ يورش) خزر( 

ت برانگيخت تند،
هـا و مجار صـرب  

/27/10 چهارملة 

عول به و منصوب
 مبتداي مؤخ» ء

باشد خبر مقره 
ازگشت نيكو نزد

.كنديژوهش م

ب درد و بيماري
ع(علي ) 4. ندك

س«اب إفعال و 
ول از ثالثي مجه

ضارع مجهول اس

ان باشند دوست
براي ولي خون

مجر» الجزُرِ « 
مب» والد « ) 3ت 
ص» الشجعانُ « و 

يكي از كارمندا
جاع ما بر دشمنا

بارها مهم، هاي
مازندران درياي

داشت مشتركي ن
هـا، ص لهسـتاني 
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مرحل(وم انساني 

مفع»  عدد« ي 
أَسماء« مقدم و 

و مبتدا نكر) ن 
با) 2. شتر است

هاي مواد پژگي

.في است
شود قطعاً موجب
به او رحم نمي

ضارع معلوم از با
فعل مضارع مجه

فعل مض) شود مي

در اماو زبانش 
ود پس خداوند

مضاف إليه و» 
مضاف إليه است

و»  مضاف إليه

)2. كندشد مي
سربازان شج) 4

ه آبراه و گرم ي
د سوي دو در ي

زبان و فرهنگ و
له هـا،  آلمـاني  ـا، 

تاريخ

دهم؛ ادبيات و علو

ع معلوم و متعدي
خبر» للرَّجالِ  

.ست
رور يا ظرف مكا

از تعداد بشر بيش
كه در مورد ويژگ

ها حرف نفيزينه
اوند بر آن ياد نش
حم نكند خداوند

فعل مض) دارم ي
ف) شود باز مي( 

كشته م( » تَل 

ه مردم از دست
ظلومانه كشته شو

.شودمي

الخبزِ« ضاف و 
م»  ُمَوظَّفي« و 

نا« ل مير متّص
.است

هاي استوايي رش
.ا براي او خريد

درياها به سيدن
هاي ايراني رزمين

وتاريخ كه را ي
هـ ايتاليايي. رند
.خاستند پا

سنجش دوازد

فعل مضارع» قُ 
ل«) 3. باشدمي

و مرفوع محالً اس
رجار و مج( مله 

مورچه در دنيا
دانشي است ك ،

هي و در ساير گز
ذايي كه نام خدا

كه به مردم رحم

 دوست مي( » ب
2 ( » تُفتَح «)

يقت« ) 3ل است 
.ل است

مردم كسي را كه
هر كس كه مظل

ها دادهداش آن

مبتداي مض»  ةُ جر 
مبتداي مضاف

دا و مرفوع و ضم
صفت و مجرور
هت نان در جزيره

اي گرانبها رايانه

رس هدف با قرن 
يز سري سياه و ن

قومي هاي گروه و
گير قرار مستقل
پ به ملي حكومت

.رست است
يفوق« ) 1: ها نه

مبتداي مؤخَّر م
و»  صفت جمله

اه خبر شبه جم
تعداد) 1: ها نه

آن) 4. ت دارند
.رست است

حرف نه 2زينه 
هر غذ) 1: ها نه
هر كس) 3. ن

.رست است
اُحب« ) 1: ها نه

.ثي مجرّد است
هول از باب إفعال
هول از باب إفعال

از ميان مر: ها نه
)3. شودته مي

ت به مؤمنان پا
.رست است

شج« ) 1: ها نه
»أحد « ) 2.  ت

 » نودمبتد» ج
ص» العمالء « رّ و 
درخت) 1: ها نه
پدر رحيم) 3. 

.رست است
76فحه 

اين طول در يه
ن و حوزه درياي

.كرد صرف
.رست است

78فحه 
ومردمان گرايي،
و يكپارچه متي
ح تأسيس براي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
بررسي گزين

و» حسنُ« 
»يبحثُ« و 

هر گا: نكته 
ترجمه گزين

اسم و شهرت
در 2گزينه  .16

در گز» ال « 
ترجمه گزين

پرستش مكن
در 1گزينه  .16

بررسي گزين
معلوم از ثال
مضارع مجه
مضارع مجه
ترجمه گزين
كه باز و بست

در روز قيامت
در 4گزينه  .17

بررسي گزين
مجرور است

)4باشد مي
به حرف جرّ
ترجمه گزين
من خواست

در 2گزينه  .17
صف 6درس   
روسي ارتش  

جزيره بالكان
تص و تسخير

در 4گزينه  .17
صف 6درس   
گ ملي تفكر  

حكوم پرچم
ب گرايي، ملي

erv.ir
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72
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نه در اروپا

ضعف خلي،
و نظـم  ري 

مواجهـة ر   

ر سـطحي

بـه  توجـه 
ناصـري  ر

فرمانـده  زا 
را ايـران  ش 

بـراي  تمام
.داد

ي سـقوط
. وف اسـت  

وارد رواج و

تخليـه  اي
افـزايش  را

ationgroup

طلبا هاي توسعه

داخ سياسي هاي
برقـرار و امـور  ه

دتاً تحـت تـأثير

حكومـت كـه در

با قاجار عصر ر
عصر در كه يران

ميـرز عباس .ت
ارتـش گلسـتان، 

ت جديت با يران،
ي را به روسيه

نداشـت در پـي ا
شت ادبي معـرو

مـو ـا از جملـه  

برا بندرها در ي
ر و تخليه كاالها

/1398(  

ه يشبرد سياست

ها اختالف دليل
به دادن سامان

له قاجار و عمـد

دند نـه تغييـر ح

د داشت، ظيري
مسافر عكاسي، ن

گرفت دست به را
انگ و فرانسـه  مي 

اير باكفايت عظم
اي د نظامي حرفه

را صـفويان  وران
ه به نهضت بازگش

هـ سـاير گزينـه   

زيادي زمان ها تي
و رعت جابجايي

/27/10 چهارملة 

پيز سوي ديگر 
.كرد قد

به مشروطه مت
سرو به جي قادر

سلسل زمامداري
.ت

اداره كشور شد
.يد

نظ بي درخشش
دوربين اختراع ز

.وردند

ر قدرت آن، حد
نظـام رشناسـان 
صدراع اميركبير،

أسيس يك واحد

دو رونـق  موزش
ظيمي يافت كه

.باشند ت مي

ر ايران اسـت و

كشت كانتينرها،
سر. خصي دارند
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ويژه فرانسه و ا
منعق نظامي و ي

حكوم و داشت ه
ي فزاينده خارج

در طول كه ت
ران شكل گرفت

هان تغيير شيوه
آيد به حساب مي

صفويان و موري
از پس. يافت وم

آو ايران به خود

متح هاي ايل يگر
تجارب كار و ش
ا ناصري، عصر ل

تأ امتياز شاه ين

آم و علم تماعي،
يه تحول عظن زند

محتوايي نادرست

نش تاريخي در

توليد از قبل. د
تانداردهاي مشخ

جغرافيا

دهم؛ ادبيات و علو

هاي خارجي به
سياسي اتحاد ن

آشفته وضعي ن
هاي و دخالت دي

داشت اي پيچيده
رب در جامعه اير

خواه بار خستين
اسالميانقالب 

تيمو سلجوقي، ن
تداو ساختماني

با سرزمين آن

ديگ و خود ايل ن
دانش از استفاده

اوايل در. كند ن
صرالدينا .داد ام

اجت و سياسي ي
شعر در دوران. 

خود به لحاظ م

وني بينگاي دگر

بود بر كانتينر ي
ه استز نظر انداز

سنجش دوازد

مقابله با تهديده
پيمان كشورها از

ايران اول، الملل ن
اقتصاد مشكالت

و متعدد علل و
و نفوذ تمدن غر

شروطه براي نخ
هاي اصلي در ا ه

دوران در كه مي
مصالح نوع و يي

بناهاي از يادي

جنگاوران از فاده
با برآمد ر صدد
مدرن هاي سالح

انجا اقداماتي ئم

هاي آشفتگي بب
ميه بسته شدند

بندي صحيح له

ها آشنايي زمينه
. در ايران است

هاي كشتي ترش
كانتينرها كه ا. 

.رست است
80فحه 

م هدف با سو ك
برخي با درياها،

.رست است
85فحه 
بين جنگ آغاز
م نظامي، و داري

.رست است
62فحه 
ها زمينه روطه،

و ورهاي اروپايي
.رست است

61فحه 
مراه با انقالب مش
ست و از خواسته

.رست است
60فحه 
اسالم ايراني ري
هوايي و آب و مي

ز تصاوير رفتند،
.رست است

40فحه 
استف با قاجار ان

در روس، و يران
س به مجهز و مان
دا و اي حرفه ش

.رست است
22فحه 
سب به زند و شار

هاي علم ز حوزه
با توجه به جمل
.رست است

6فحه 
از جمله موارد آ
خ نگاري جديد د

.رست است
53فحه 
گست و توليد ول،

.كردند توقف مي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
صف 6درس   
يك از آلمان  

و فراسوي د
در 3گزينه  .17

صف 6درس   
با زمان هم  

اد يالتتشك
.امنيت نبود

در 2گزينه  .17
صف 5درس   
مشر انقالب  

ايران با كشو
در 3گزينه  .17

صف 5درس   
ايرانيان هم  

تر اس اساسي
در 1گزينه  .17

صف 4درس   
معما سنت  

اقليم شرايط
ر مي اروپا به

در 1گزينه  .17
صف 3درس   
آقامحمدخا  

ا هاي جنگ
سازم تجديد
ارتش تشكيل

در 2گزينه  .17
صف 2درس   
افش عصر در  

صفويه مراكز
ساير گزينه

در 3گزينه  .18
صف 1درس   
گزينه سه ا  

ارتقاي تاريخ

در 4گزينه  .18
صف 3درس   
تحو دومين  
بارگيري ت و

.دهند مي

erv.ir
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ـر سـرعت
اولـين  از، 
حـداكثر  ـا 

دسـت  در
ــ  قـم  ــ   

ع نيازهـاي
ي كشـورها

و شـهر  مي 
در هـا  امـه 

اجـراي  بـر 

و اسـت  ن 
بيكـاري  ش 

بـا توسـعه

واقع در كه

ي، ذخيـره،

ationgroup

پـ قطارهـاي  ـد 
آمـد در حركت

قطارهـ سـرعت 
هـاي  پـروژه  ين 

تهـران) سـرعت 

لـي، بـراي رفـع
نـايي اقتصـادي

اسـالم شـوراهاي 
برنا اجراي و ها ي

بـ زمان هم و رد

گـران سـبز  قالب
گسـترش وجـب 

لت اجتمـاعي ب

ك ،gis هاي شه

آوري كـان جمـع   
.رد

/1398(  

توليـ بـراي  را ي 
ح به ژاپن در زاكا

و نيست موجود
تـري مهم. است ر

پر س قطار( سير
).كيلومتر 1

المللـ سطح بـين 
ركـن زيربني و     

شـ اعضـاي . انـد 
گيري تصميم رد

دا بر عهده را ها

انق به مربوط ي
مو روسـتايي  حي

عـدال تحقـق  ـور 
.گردد مي مقابله

نقش از استفاده با

اي كـه امك يانـه 
آور ا فراهم مير

/27/10 چهارملة 

هـايي طـرح  ژاپن
از و توكيو بين م

مو كشور در عت
كشور برقي خط
الس سريع آهن اه
 طول به(  

شورها و چه در
توسـعه اقتصـادي

ا آمـده  پديد اها
د بايد خود گان

.  

ه دهياري و ها ي

ها فناوري البته
نواح برخي در ي

منظـو بـه  و شود
مق ديگر اطقمن ر

ب. گيرند مي قرار
.كنيم ي

افزارهاي راي نرم
عات جغرافيايي
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مرحل(وم انساني 

ژ و آلمان سپانيا،
م1964 سال ر

پر سر قطار ضر،
خ تنها) متركيلو

ر احداث: از اند 
( مشهد ـ تهران

چه در داخل كش
نقـل را كليـد ت

روستا و شهرها
نمايند طريق از
كنند نظارت ت

شهرداري از علمي
.كند 

كشاورزي؛ در ي
كشاورزي كردن

ش مي برقرار عادل
در محروميت و

افزار نرم در اليه
بازيابي بخواهيم

افزارها و سخت
ها و اطال ف داده

دهم؛ ادبيات و علو

اس فرانسه، مانند
در كه الكتريكي

حاض حال در. ود
148(تبريز  ـ ا

عبارت نيز يران
ت آهن راه كردن

و همه نواحي، چ
نظران حمل و ن

مديريت در ردم
مردم وسيله ن

مديريت نهادهاي

عل و فني مالي، ي
مي نظارت تايي

و فناوري آالت
ماشيني. ندارند

تع امكانات و بع
فقر و مناطق ي

ال اليه صورت به
كه را اطالعات

اي از ز مجموعه
ش اشكال مختلف

سنجش دوازد

م كشورها برخي
ا عتسر پر قطار

شو محسوب مي
جلفا مسير .ست

اي اسالمي هوري
ك برقي ـ) يلومتر

و  بسنده نيست
صاحب. اند سته

مر مشاركت و ي
بدين و شوند مي

كار بر و باشد ه

پشتيباني و گي
روست و شهري ت

ماشين از تفاده
ي تهيه آنها را ن

منا به دسترسي
برخي در سرمايه

ب و شوند مي ري
از اليه هر وانيم

ي عبارت است از
اطالعات، نمايش

.رست است
50و  49فحه 

بيستم، وم قرن
ق. كردند زمايش

ر سرعت جهان
اس ساعت در متر
جمه آهن راه ت

كيل 41 طول
.رست است

44فحه 
اي خود چ ناحيه

ن به يكديگر وابس

.رست است
35فحه 

همكاري جلب ي
انتخاب مردم ي
داشته دخالت تا

.رست است
35فحه 

ن وظيفه هماهنگ
خدمات و مراني

.رست است
32فحه 
است و سبز قالب

زان توانايي مالي

.رست است
36فحه 

د نظر از كشور ق
س و ثروت تمركز

.رست است
39فحه 

آور جمع طالعات
تو مي هوشمندند

.رست است
40تا  38فحه 

العات جغرافيايي
جزيه و تحليل ا

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
صف 3درس   
در نيمه دو  

آز و طراحي
پر قطارهاي

16  كيلوم
شركت اجراي

به( اصفهان
در 1گزينه  .18

صف 3درس   
امروزه هيچ  

اقتصاديشان
.دانند مي

در 1گزينه  .18
صف 2درس   
براي شوراها  

رأي با روستا
روست و شهر

در 2گزينه  .18
صف 2درس   
اين سازمان  

عم يها طرح
در 2گزينه  .18

صف 2درس   
انق گسترش  

همه كشاورز
.است شده

در 3گزينه  .18
صف 2درس   
مناطق بين  

ت و نامساوي
در 1گزينه  .18

صف 2درس   
اط و ها داده  

ه هاي نقشه
در 2گزينه  .18

صف 2درس   
سامانه اطال  

پردازش و تج

erv.ir
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عه صـنايع
بـا  همگـام 
بـه  ـاورزي 

مند ت نظام
.ديـ آ يت م

يزيش نـاچ 

 بـراي  را ح 

.اند يعيب

ي  تي كمـ 

 زنـدگي  ز
 توجـه  رد

سـان را بـا

 فقـط  كه 

ationgroup

دنبـال توسـع به
ه و سال ها هد ي

كشـ هـاي  زمين

صورت به جربه و
به دست يريپذ گ

از ارزش يعلمـ   
.كند

صـحيح و سـب 

طب يها تيحدود

تفاوت تنها را لف

از معنـا  و گـاهي  
مو اجتماعي ش

انس ياجتمـاع  ي

كساني يستند،
.شوند مي 

/1398(  

ب شمالي، ريكاي
طي و بوده مدت
ز خريد و گذاري

از راه حس و تج
فرهنگ وي ريذ
مقابـل دانـش ر

ك يريعلم جلوگ

مناس ي اجتمـاعي 

او بر مح ةغلب لة

.د

.است

مختل يان جوامع

اخـالق، آگ و ش
كنش پيامدهايي، 

يدانند و زنـدگ  ي

ني توضيحقابل  ي
گريزي اخالق ر

/27/10 چهارملة 

آمر و اروپا نعتي
طوالني و يجي
گ سرمايه به نان
.يافت ش

تنها ينش علم
پذ ه از راه جامعه

دري ش عمـوم  
به قلمرو ع يموم

گيري موضع صت

ليوس نيو همچن

دهد يم حيتوض

.است
جاد يا زوال آن

مي وتفاوت داند ي

ارزش خالقيـت،  
چنين بروز از ي

يم ياجتماع ش

تبييني رويكرد ا
دچار ...و مذهبي
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صن و يافته سعه
تدري مهاجرت ن

شهرنشين ستاها
كاهش ستانشيني

دان. آنهاست وش
افراد است كه ي

دانـش. تبـر اسـت   
عم ز ورود دانش

فرص ،آنها از دقا

وعتيطب از سان

بيرونيمناسبات 

.نامند مي
هاي اجتماعي ه

شان داده علت ايج

مي پيچيده يعي

و اراده ذفحـ  ه 
جلوگيري براي

كنش يژگيو نيتر

با مذهبي و القي
م طفي، اخالقي،

شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و علو

تو كشورهاي در
اين البته. داد رخ
رو از برخي در

رو در نتيجه آن

.است ه دانشي

رو در يش عموم
يحاصل از زندگ
تنها دانـش معت

از ديخود با تيو

انتق و اجتماعي ي

انس يمند ر بهره

براساس م شتري

م ختار اجتماعي
و كنترل پديده

ديده يا نشيا پ ه

طبي پديدة يك 

بـه اجتماعي ظم
.گيرد مي ها سان

ت را مهم يرعنادا

اخال هنري، في،
عاط هاي ارزش ر

جا

سنجش دوازد

د بيستم قرن ل
ر شهرها به ستاها
.است گرفته رت

اقدام كردند و د

ن بخش ذخيره

با دانش يش علم
دانش ،يعموم

و تيكشف واقع
حفظ هو يبرا ي

هاي پديده ربارة
.  

صل از آنها، ابزار

يرا ب يم اجتماع

ساخي را اجتماع
بيني پيشي، ني
دهيپد كي ييچرا

صرفاً نيز را معه

نظ بر تبييني رد
انس از را زندگي 

.گرفت

و مع يآگاه ،يع
.نندك يطالعه م

عاطف هاي كنش 
انكار با دانند، مي

.رست است
17فحه 

زدهم و نيمه اول
روس از مهاجرت

صور شدن نعتي
تجاري كشت د

.رست است
ترين ، گستردهمي

.رست است
تفاوت دانش دگاه
دانش يول ديآ ي
ك راه) يتجرب( ي

يعلم دانش .ست
.رست است

در داوري با اعي
.آورند مي فراهم 

.رست است
حاص يو فنّاور ي

.رست است
:  
، نظمينييتب يس

.رست است
ا يها دهيپد اني

ييتب يشناس معه
چر انيب، تبيين

.رست است
جامع تبييني، سي

.رست است
رويكر اندازه از ش
شور و انجامد ي
گ شناسان قرار ه

.رست است
ن كنش اجتماع

، مطاو معنا ياه
.رست است

ك از بسياري نكه
م برمعت را جربي
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 بـا  را سـان 
 ولـي  ننـد 

 بـه  آوردن

.شود

 شناسـان، 

 مطالعه را 

رداشـتن از

يـا هـر راه

الوجود مكن

رد گزينـه(
. تـه باشـد  

د گزينـهر(

ياي ما نياز

ationgroup

انس ي اجتمـاعي 
دان مي مهم را ش

آ روي بيينـي و 

ش يشتباه منجر م

ش جامعه كه اي نه
.داشت وا ن

.ود
فرهنگ يك يا 

دنبـال پـرده بر

عقل و منطق ي

نيازمندي مم) 2

. (داننـد  ير مـي 
اي را پذيرفت يده

. (ارائـه دهنـد  

جهاني ماوراء دني

/1398(  

زندگي و دانند ي
ارزش و اراده ني

تب شناسـي  معـه 

اش و غلط يها ي

گون به پيدا كرد؛
آن براي انديشي ه

شو يم آنها يعان
اجتماعي نهاد ك

.كند مي فاده
آن محقـق بـه د

ي ـ اجتماعي

كند كه با كمك
44صفحه 

2رد گزينه(رد 

پذ ل عقلي امكان
واعد فلسفي عقي
ستداللي جديد

عادت خود به ج

/27/10 چهارملة 

مي ش اجتماعي
يعن كنش، ديگر 

جام از عبـور  اي 

به نت يريگ جهي،

پ رواج صنعتي 
چاره و پديده ن

مع دنيفهم يوار
يك فرد، يك الً

استف عه موردي
اسـت كـه در آ

هاي فردي تفاوت

برتر از زندگي ك
ص 6درس . ي كند

به علت نياز دا
41صفحه  6

ستداللطريق ا
ت كه براساس قو
ضيح دهند يا  ا

ه است براي سع
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كنش ويژگي ترين
هاي ويژگي ان،
بـرا را مسـير  اه 

جه به عمق آنها

جوامع در اي قه
اين مطالعة را به 

و دشو يانساني 
مثال اصخ ماعي

مطالعروش  از د،
هدة مشـاركتي

ي

ها و ترك انسان

اي ب وارد مرتبه
نوي با او زندگي

معلولي واقع هر
درس) 3گزينه 

وجود خدا را از
بلكه كسي است
طرح شده را توض

موجودي جاودانه

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و علو

ت مهم را عناداري
شناسا امعهج ين
نگـا همـين  .نند

بدون توج ،يماع

سابق بي شكل به 
فيلسوفان يحّت

يها كنش يدگي
اجتم يك پديدة

دهد نشان را آن 
ي براساس مشاه

كمي: كاربرد دارند

اخت وجوه مشت

دهد و انسان را
ط روحي و معن

رست است در و
رد گ. (سينا است

اسالمي اثبات
ي داشته باشد ب

هاي ط د استدالل

ت است، چون م

فلس

سنجش دوازد

مع و آگاهي عي،
اي. كنند مي طالعه

بين مي آن تابع و
.ساخت وار

و اجتم يانسان ي

خودكشي سئلة
ح و دانان حقوق 

ت
يچيموجب پ ،ي

هد تمامي ابعاد
بودن فرد به صر

ي پژوهش كيفي
.اند ها نهفته ش

ك ينييتب يناس
ردي

شنا: ياجتماع ي

به زندگي معنا
باشد و در ارتبا

دارد عبارتي ناد
استدالل ابن س

 همه فيلسوفان
اي كه صرفاً عقيده

مي تالش كردند

در كسب فضيلت

.رست است
اجتماع كنش ن

مط معنا، و اهي
و آگاهي از سته
همو تفسيري سي

.رست است
يها دهيپد ةطالع

.رست است
مس صنعتي، الب
اقتصاددانان، ن،

.رست است
هاي نادرست ينه

ينوع و تكثر معان
گر محققي بخواه

منحص و پنهان 
نوعي ومي نگاري

ت كه در كنشس
.رست است

شن ها در جامعه ش
فر: ها كنش يهن

يها دهيناخت پد

.رست است
اندتو خدايي مي

ود او را پذيرفته
.رست است

ي به علتي نياز د
جود از مقدمات
.رست است

38فحه 
.رست است

السفه اروپايي و
كسي نيست ك

فالسفه اسالم) 3
40صفحه 

.رست است
د كه سعادتش د

37صفحه  5
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ن هسـتي

ي جاويدان

رت سـؤال

و ما از هر
 25  

ز آن درك
. شـود  مـي  

ـه صـورت

. ايـم  كـرده 
1درس . د    

دنـد امـا از
ماهيت آنها
و چيسـتي

1درس ) 3

جود بـالغير
آنها دتعدا

راي اثبـات
2درس . ت   

ationgroup

كنه و ذات جها

ين كه موجودي

عبارت صور» رد

ص خود را دارند
صفحه 4درس 

ست كه انسـان از
)ي و چه عقلـي 

تجربي و چه بـ

ز آنها استفاده كا
هـن مـا نيسـتند

موجود د كه آنها
ت پي برده به م
و فهـوم هسـتي

3رد گزينـه. (د 

الوج ذات و واجب
شياي جهان چه

 12  

سـيار قـوي بـر
ن ناميـده اسـت

/1398(  

شود كه در مي

كم باشد، بدون ا

معلولي علتي دار
27صفحه 

هاي خاص معلول
.ورزد  تأكيد مي

ليه و بديهي اس
چه تجربي(بات 

ه چه به صورت

و به حسب نياز ا
ه و پرداختـه ذه

داند است و مي
به وجود حيوانات
نكنـد، بـين مف

معنا خواهد بـود 

الوجود بالذ اجب
اش) 2و  1گزينه 
صفحه 2درس 

جود را برهاني بس
برهان صـديقين

/27/10 چهارملة 

ناشي شق الهي

م بر جهان حاك

هر م«است كه 
ص 4بود درس 

هاي خاص م علت
اصل سنخيت ت

27فحه 

جزء مفاهيم او
نياز از اثب بود بي

بودن اين رابطه

و زهايي را يافته
دارند و ساخته

حيوانات پي برده
شد، كودكي كه
وم مغاير انتـزاع
ش وجود آنها بي

موجودات به وا
گرد (جود ندارد 

.ذاتي نياز دارند

الوج اثبات واجب
نا اين برهان را

27


مرحل(وم انساني 

هان از جاذبه عش

يك نظم و انتظا

حيح بدين گونه
العلل نخواهد ت

برندكه عل ال مي
هم بر 3گزينه 

صف 4درس . شود

آيد و دست مي
اي بديهي ب گزاره

با غيرقابل درك

ر اطرافمان چيز
ز ذهن ما وجود

كه به وجود ح
مفهوم وجود باش
خارجي دو مفهو
با فرض پذيرش

ب وجودشان بود
الوجود وج ممتنع
الوجود بالذ اجب

، بيان وي درپا
ابن سين. اند ميده

دهم؛ ادبيات و علو

ميان انسان و جه
45ه 

يك نمي« شود كه
 34  

واقع عبارت صح
ت خدا ديگر علت

ا زير سؤخيت ر
به كار رفته در

ش وادث انكار مي

خالت تجربه به
گر مفهومي يا گ
ربه و استدالل ب

18صفحه 

يم كه همواره در
عياتي مستقل از

دهد نشان مي» 
ت عين يا جزء م
ز يك واقعيت خ
يستي حيوانات

ت عالم بر حسب
ت عالم اساساً م

الوجودند، به و ن

الم و هم در ارو
نام» ب و امكان

سنجش دوازد

عشق و محبت م
صفحه 6درس 

:گويد  خود مي
صفحه 5درس 

در. نارسا است
كه در اين صورت

ر واقع اصل سنخ
عبارت. نيستيم

ندي زنجيره حو

ل عليت بدون دخ
اين است كه اگ
طه عليت از تجر

ص 3درس .  است

شوي  متوجه مي
ب است كه واقع

»آن«و » اين«ت 
گر مفهوم ماهيت

اگرذهن ا) 2نه 
ت و سؤال از چي

شده از موجودات
موجوداتدر ) 4ه 

ممكن ذاتاًچون 

هم در جهان اسال
برهان وجو«را 

.رست است
عتقد است كه عش
.هاده شده است

.رست است
بخشي از كتاب
.ده در كار باشد
.رست است

ت صورت سؤال
شود ك ند هم مي

.رست است
ه اين ديدگاه در
علولي را متوقع ن

.رست است
من مه بانگ غايت
.رست است

تقد بود كه اصل
توضيح مطلب

بودن درك رابط
هيوم متفاوت ا

.رست است
 زندگي خويش،

گوياي اين مطلب

.رست است
ستفاده از كلمات

اگ. ا آگاه نيست
رد گزين(هد برد 

شتود نخواهد دا

.رست است
بندي خواسته ش

رد گزينه(شدند 
د چه نامحدود،
.رست است

د از ابن سينا، ه
ند دانسته و آن

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
ابن سينا مع
به وديعت نه

در 1گزينه  .21
ارسطو در ب  

و برتر از ماد
رد 4گزينه  .21

خود عبارت  
شامل خداون

در 3گزينه  .21
معتقدين به  

علتي هر مع
در 2گزينه  .21

در نظريه م  
در 2گزينه  .21

دكارت معت  
.فطري دارد

نياز البته بي
عقلي ديويد

در 4گزينه  .21
با دقت در  

اين عبارت گ
2صفحه 

در 1گزينه  .21
كودك با اس  

چيستي آنها
هم پي خواه
مغايرت وجو

3صفحه 
در 3گزينه  .21

ب اگر تقسيم  
ش تقسيم مي

محدود باشد
در 4گزينه  .22

فالسفه بعد  
وجود خداون

13صفحه 

erv.ir

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 @sanjesheduc

.تر است ته

آن هيشـب  

كـاري ظـه  

ationgroup

افتيتر، رشد  نوع

.رديگ يكل م

محـرك ايـ ك 

حافظصورت بـا  

/1398(  

.شود ربوط مي

بازتر و متن طيح

شكل يفرض تفكر

همان محر نيش

.است 

نيا در .ميسپار

.سايي كند

/27/10 هارمچلة 

ف به چيستي مر
)است توصيف

تعامل با مح ير

دوره، ت نير در ا

.نامند مي وليه

.كنيمبندي  قه

شيارائه پ ريت تأث

معنايي اهري و

س ياه به خاطر م

.شود

.شود

خود آن را شناس
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ي كه واژه توصيف
اين عبارات( .ه

و برقرا شتريب ي

بار نياول يبرا. ت

هاي جنسي ا گي

.مل ببينيم
يك مقوله طبقه

تحت ،ينيك مع

ظا لحاظ به هوم

مدت زمان كوتا

ش ظه فراموش مي

ش مي كاستهوشي 

ته باشند و فرد

هاست ل

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و علو

ره دارد در حالي
خاطرات گذشته

.نام داردر 

يآگاه ليبه دل،

است ر نوجوانان

ويژگيرا گذارند  ي

را به صورت كام
آنها در شباهت

.است

ه شناخت محرك

مفه دو هاي اوت

تفاده از آنها در

.شدند ش

مطالب از حافظه

ن از شدت فرامو

داشت ش راهنما

و اصالح راه حل

روان

سنجش دوازد

ي آن پديده اشار
يو بازشناس ي

رفتارهده جاندار 

واناتيسبت به ح

در يساز هيفرض 

يم ريمثل تأثدي

م اشياي ناقص ر
ششيا را براساس 

آن ا زمينهتأثير 

افتد كه يتفاق م

تفا كردن جسته

استف زانيساس م

:ت

فراموش واژگان ز

تقريباً نيمي از

با گذشت زمان

:ت

است ديگران نقش

بازبينيمسئله، 

.رست است
به بيان چرايي ،

يادآوريقدرت  ي
.رست است

ليت مورد مشاه
.رست است

در انسان نس ني
.رست است

،شناختي راتي
.رست است

يتول ييكه بر توانا
.رست است

ما تمايل داريم ،
ًال تمايل داريم اش
ك شكل تحت ت
.رست است

ا يزمان، سازي ه
.د

.رست است
برج بخشي، مايز

.رست است
اطالعات را براس

.مير
.رست است

هاي نادرست ينه

بعضي از زمان، ت

ساعت 1ذشت 

،ساعت 1ذشت 
.رست است

هاي نادرست ينه

، بهتر اص مسئله

و مهم در حل م

www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
واژه تبيين،  
يعنيحافظه   

در 3گزينه  .22
هر نوع فعال  

در 3گزينه  .22
هيجانرشد   

در 4گزينه  .22
ييتغ زا يكي  

در 3گزينه  .22
كهيراتييتغ  

در 1گزينه  .22
،تقاربدر -  
ما معموال -  
ادراك يك -  

در 3گزينه  .22
آمادهپديده   

رديگ يقرار م
در 1گزينه  .22

تم از منظور  
در 2گزينه  .22

از ياريبس  
كار دا و سر

در 4گزينه  .23
بررسي گزي  
:1گزينه   
گذشت با -  
:2گزينه   
بعد از گذ -  
:3گزينه   
بعد از گذ -  

در 2گزينه  .23
بررسي گزي  
:1گزينه   
تشخيصدر   
:3گزينه   
قدم نهايي  

erv.ir

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



 @sanjesheduc

ت داشـته
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