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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ومسمرحـلة ـ  دوازدهمسنجش 

)30/9/1397(  
)دوازدهم( انسانيعلوم   

:باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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 رزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود، از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

.ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

13از  6آزمــــون 
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 @sanjesheduc

مـــع شـــده،

تاب دوازدهم

ationgroup

ـــوه، روي هـــم جم

.  

كت 68ص .... راسي 

انبـ: متـــراكم) (ــده

)رگيجه و پريشاني

)شفيعي كدكني

است» تكرار«بيت 

.ت

عقرب جرّارة دموكر

)وازدهم

ســـاخته، بنـــا شـــ

هذيان، ورم مغز، سر

ش: خت در شب باران

.زلف تناسب دارد

ش تبعي موجود در

سؤال، يكسان است

.ود

.مفهومي است

اس عبارت از بيم ع

2


د(علوم انساني ي 

س: مبتنـــي) (ـــردن

ه: سرسام) (پسندي

)سري

مثل درخ) (فروزانفر

پيچ و تاب كه با) 2

]باشند[  انباز  بر
هاد  مسند

)ينده

نقش» ب است شتاب

مفهوم عبارت مورد

.فهوم ديگري دارد

شودريافت مي» 4و 

نيز، بيانگر چنين» 

براساشود اين سؤال 

دبيات فارسي

گروه آزمايشي

ذاشـــتن، جـــدا كـ

ناپ: كراهيت) (گناه

سرپوش، روس: معجر

و خردة زر ضه

.آمده است

)2فارسي . 15ص 

الزمان فبديع): ولوي

2طاقت) 1تناسب 

آتش هجران) 4گ 

.ت

صبشنيديم عشق و 
نه

آي: خواهد شد( )ري

دار فلك سفله شتاب

تناسب) 1گ . ست

شود كه با مت ميف

مفه» 4«ت؛ اما بيت 

و2، 1«وم از ابيات 

.كند

2«بيت . شمردمي

شدريافت مي» 1«

زبان و اد

فـــرق گذ: تمـــايز (

نگين، در درس بار

م. (غلط آمده است» 

.ده است

قراض) 4و همراه گ

غلط» نمط، مهمل

ص. (است» مشيري

مو(الّدين محمد الل

ايهام: تاب) (ستعاره

گويسلسلة م

ت فاقد جناس است

نش

ماضي استمرار: ست

.است

.ول است

كه مد«. تبعي است

»روح«

اس» ترادف«ها واژه

.خانمان استبي

و مناعت طبع درياف

نكوهش تقليد است

اين مفهو. است» ي

كرا توصيه مي» لبي

و انديشه را گرامي

از بيت» چاه افتادن

.ست است
)آور، عجيـــبگفت

(
.ست است

بار سن: وزر) (هسپار
.ست است

»معجر«لمه معني 
.ست است

جاكاغذي، غلط آمد
.ست است

ومقرون) 3گ فرزو 
.ست است

قاصر،«شده، امالي 
.ست است

فريدون«هاي روده
.ست است

زندگاني جال( )ظامي
.ست است

اس: رخنة دل) (شبيه
.ست است

س) 2گ   نا 
.ست است

استعاره و بيت: لعل
.ست است

يكديگرند الف
مسند

.ست است
دانسمي) (اضي بعيد
.ست است

اين گزينه، وصفي
.ست است

فته شود، فعل مجهو
.ست است

منظور همان نقش ت
.ست است

هم آوا دارند؛ به جز
.ست است

، رابطة معنايي»4و 
.ست است

، گدا و»راه نشين«
.ست است

و» 4 مفهوم قناعت
.ست است

مذمت و» 3و 2، 1«
.ست است

رفق و سازگاري«مه 
.استست 

طلبشهادت«ر، شاعر 
.ست است

شاعر درك و فهم
.ست است

از چاله به چ«مثل 
.ست

www.sanjeshse
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...نگيخت تا 

، انجامشان)ه

بحرف حتّي

ationgroup

)ه لحاظ نشده

ل كرد ـ سپس، برا

ددادنش

حاظ نشدهل(، و )ر

(

ـ فعل مجزوم) الزم

.)د

 .اشد

 .ست

.ند

واو حاليه(ـ و ) ختار

شارت دادن، ارسال

د، آن، حكمتي، ياد

تفاوت ساختا(كه 

)تفاوت ساختار... (ه 

ح

ال: ص(متعد  - ) »ل

باشد» مفعول«واند 

با ن گزينه صحيح مي

.باشد صحيح مي

ها چنين نيس ة گزينه

اسم مكان هستن) ع

)وازدهم

تفاوت ساخ(هستيد 

اند، آنگاه، براي بش ده

شود ، كه ـ امور، مي

ده است ـ انساني

ـ مادري كه) ساختار

، و هو فرح)ظ نشده

.ب حال مثني است

)»االمانة«مفعوله 

ل« األصلية ق، ل،

تو جار و مجرور نمي

اين )كند ان دور مي

.باشد زينه خطا مي

.شد

اين گزينه ص) داند ي

هستند اما در بقية» 

، المطابعالمكتبةعم، 

.نين نيست

3


د(علوم انساني ي 

نكنيد، برتر شما ه

ـ مردمان، بود) ختار

ماند، حكمتي،اهد 

، دا)لحاظ نشده( 

تفاوت س(رها مكن 

لحاظ(، خود )زائد( 

صاحب) متأخّرينِ: 

م: ص(» األمانة«عله 

ل حروفه: ص(» ،

ج(ول أو مفعول به 

داريمشا كه زشت مي

مفهوم اين گز) ّظمة

با گزينه صحيح نمي

فقط خدا آن را مي

»ر س م«گي از مادة 

مطع(ترتيب  ها به ينه

.رود كار مي

.ها چنين نيست ه

ها چن در بقية گزينه

زبان عربي

گروه آزمايشي

ـ سستي) ظ نشده

تفاوت ساخ(باشند 

ي، كه ـ ماندگار خو

.شند

ـ انجام داده، ها) ر

...ـ اي مادر ) اختار

...) تالشگرانه 

، لهم فرحا ـ قد)ده

ص(ما ـ متأخّرينَ 

ـ فاعل) فعل متعد: ص

ت، ق« األصليةفه 
.دهد

ـ و مفعو) سم مفعول

آن ما را از وقايعي ك

متوازية منظخطوط 

مفهوم اين گ) أولي

شود و پوشيده مي

عول و مبالغه و همگي

ست، اما در بقية گزي

بكا» أفعل«تفضيل 

ست، اما بقية گزينه

اما د. ي تمني است

ز

واو حاليه لحاظ(كه 

ب... د، برانگيخت تا 

بوده است، حكمتي

اميد است، ببخش ـ

تفاوت ساختار(هد 
)نشده

تفاوت سا(يده باشد 

در كارخانة پدرم: 

...)  ها 

لحاظ نشد(ع، خود 

)أنفع، خبر: ص(

المثني مكسور دائم

ص(الزم ـ فعل ) د

ـ حروف) »األنابيب«
د ميهم جزم ن» تّي

اسم: ص( مبالغةسم 

ما واجب است پس آ

 الذي رسمت عليه

لنا نظاما أكمل و أ

است كه بر انسان

اسم فاعل و مفع» م

ت و اسم مكان نيس

بين دو مؤنث اسم ت

ود و براي تأكيد اس

ه بالفعل و به معني

.ست است
سستي مكنيد،: ب

.ست است
اند مردمان، بوده: ب

)ساختار
.ست است

كارها، ماندگار ب: ب
.ست است

شايد، ببخشند: ب
.ست است

ده مي... بعضي : ب
لحاظ(، ها )نشده

.ست است
به سه سال نرسي: ب

.ست است
:ص... (ر تالشگرم 
.ست است

گفت قيمته: ص.. (
.ست است

يشجع ـ يشجع:  ب
.ست است
)راكعين

.ست است
(ـ أنفع) ب، مبتدأ
.ست است

نون) المسافرانِ: ص
.ست است

زائد(بحرف الجر : ب
.ست است

صاحبها: ص(» ت
حتّ«و ) عل مجزوما
.ست است

ـ ا) للشغل: ص( لة
.ست است

نظم در زندگي م(ي 
.ست است

ننتخب المحل ا(ن 
.ست است

واهللا أيضًا جعل(ن 
.استست 
امري» غيب«(ني 

.ست است
راسم، مرسوم، رسام«

.ست است
مصدر است» مكاتبة«

.ست است
براي مقايسه بي) كبر

.ست است
رو ي جمله بكار مي

.ست است
حرف مشبه» ليت«

www.sanjeshse

درس 3گزينه  .2
ترتيب خطاها به

درس 2گزينه  .2
ترتيب خطاها به

تفاوت(باشند 
درس 3گزينه  .2

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .2

ترتيب خطاها به
درس 2گزينه  .3

ترتيب خطاها به
لحاظ(داده، و 

درس 2گزينه  .3
ترتيب خطاها به

درس 4گزينه  .3
در كارخانة پد

درس 2گزينه  .3
..قيمت : گفت

درس 3گزينه  .3
ترتيب خطاها به

درس 1گزينه  .3
ر: ص(ن راكعو

درس 1گزينه  .3
 أحب: ص(أحب

درس 2گزينه  .3
ص(المسافرانُ 

درس 3گزينه  .3
ترتيب خطاها به

درس 3گزينه  .3
اآلالت«صاحبها 

ليس الفع: ص(
درس 2گزينه  .

اآللةأو  للوسيلة
درس 1گزينه  .

با توجه به معني
درس 3گزينه  .4

با توجه به متن
درس 2گزينه  .4

با توجه به متن
درس 4گزينه  .4

با توجه به معن
درس 1گزينه  .4

«در اين گزينه
درس 2ه گزين .4

«در اين گزينه
درس 4گزينه  .4

أك: ص(كبري 
درس 1گزينه  .4

در ابتداي» إنّ«
درس 3گزينه  .4

در اين گزينه

erv.ir

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49



 @sanjesheduc

.ر داده است

خواهدان مي

.  

و قانونمندي

ationgroup

ل آفرينش وي قرار

قرآن كريم از مؤمنا

خود قرار داده است

».ند

».كنيد

قدر و قضاي الهي

.تند

ي كه خداوند در اصل

.پيامبر پيشين

.يابدمي

.ها سخن گفتسان

.ود

يعني ق. كنديان مي

.باشدي

ر و مجراي واليت خ

بينو آخرت زيان مي

كه با آنان مهرباني

.باشدص مي

مثالي دربارة» شند

)وازدهم

ي نفي جنس هست

.لصبر

هايياست و ويژگي

تحريف تعليمات - 3

ت و متغير تحقق مي

ي و حقوق برابر انس

بو) ص(پيامبر اكرم 

نفي سبيل آن را بي

مي) ص(يامبر اكرم 

».مان نيست

ن شخص را در مسير

و..... كند  او در دنيا

اي كگونهنگيريد، به

هاي درخت اخالص

.كندمي

.ست

در مداري در گردش

مي

4


د(علوم انساني ي 

الي) ال خير، ال اسم

».اندن كرده

تواصوا بالو  وا بالحقّ

ينش خاص انسان

3سطح فكر مردم

گيري از قوانين ثابت

)يامبر الهي

ز عدالت، علم دوستي

هاي مهممسئوليت

كه قاعدةمي است 

ي از ابعاد رهبري پي

لمانان نباشد، مسلم

ست كه خداوند آن

كبادت و بندگي مي

را ولي و سرپرست

هد كه از موارد ميوه

مثنوي به آن اشاره

حتميت بخشيدن ا

ي جويد، و هر يك

و معارف اسالم

گروه آزمايشي

،بركةال (ها  نهگزي

دشان را دچار زيان

تواصوو  وا الصالحات

ز فطرت انسان، آفر

تدريجي رشد - 2ت 

گالم است كه با بهره

يآخرين پ. (»ن است

.»دهمته را شفا مي

آن مبارزه كرد و از

ن قرار دادن آن از م

..... حج و واليت 

ستقالل جامعة اسالم

بري و اخوت اسالمي

.»ست بدهي

سيدگي به ساير مسل

كند بدين معناسمي

اي عبجانب و كناره

من و دشمنانتان ر

)اخالص در قلب

هاي شيطان داردسه

ست كه مولوي در م

به انجام رساندن و ح

نه شب بر روز پيشي

فرهنگو

ي است، اما در بقية

اند كه خون كساني

عملوو  آمنواالذين 

ش است و منظور از

استمرار در دعوت - 

زآمد بودن دين اسال

يان بخش پيامبران

رزاد را و برص گرفته

لي و رسوم اخالقي

و در اختيار آيندگان

نماز، زكات، روزه، ح

ي، ضرورت حفظ اس
.ها نروندير بار آن

ردم و همچنين براب

از دس) ز شدت اندوه

ند و در انديشة رسي

)35نور ـ آية 

ها معرفيلي انسان

ت كه خدا را بر يك

ايد، دشمنن آورده

ا(» .مل او برتر است

ذيري در برابر وسوس

پذيري اوسمسئوليت

معناي ب ت و قضا به

نه كه به ماه برسد، و

.ست است
الي نفي» النذكر«

.ست است
در حقيقت، زيانكاران

.ست است
سان لفي خسر، االّ

.ست است
ي نوع خاص آفرينش

.ست است
-1: پيامبران متعدد

.ست است
نبوت، پويايي و روز

.ست است
لكه رسول خدا و پا

.ست است
و كور مادر«: قرآني

.ست است
شدت با آداب جاهل

.ست است
وت نظيم قرآن كريم

.ست است
بر: پايه استوار است

.ست است
يل حكومت اسالمي
نگان را نپذيرند و زي

.ست است
محبت و مدارا با مر

.ت استس
از(شايد كه جانت را 

.ست است
كه صبح كنكسي«؛ 

.ست است
سورة(ت و االرض 
.ست است
را و) ص(مبر اكرم 
.ست است

ز مردم كسي هست
.ست است
كه ايماني كساني
.ست است

نيت مؤمن از عم«: 
.ست است

اشاره به نفوذناپذ ظ
.ست است

د اختيار در انسان م
.ست است

ي اندازه گرفتن است
.ست است

خورشيد را سزد ك
.ست

www.sanjeshse
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.وجود ندارد

.شود

.د

.ست

ن در صورت

ationgroup

نمود، لذا خدا ريافت

.د

شمادي خالصه مي

گرفتنددر پيش مي

يار، سازندة تاريخ اس

اين است، كه انسان

.ست

.ي و موضوعي دارد

درو كشفواس خود 

شودناميده مي» عت

.باشدآن مي

در همين طبيعت

.ي و مادي است

راه حق پرستي را،

ا بودن موهبت اختي

دهندةدارد، نشان

)وازدهم

.متفاوت است

)طة طولي

بين خودبيگانگي اس

حيات ارتباط مفهومي

توان با حوخدا را نمي

.چيز خواهد بود

.

ماوراي طبيع«دارد 

د و روح از مصداق آ

.باشدست، مي

جود ندارد و هستي

بقاي زندگي طبيعي

ه جاي خودپرستي،

.ررسي است

ست و به خاطر دارا

لح مبتني بر ايمان

.ز شرك است

هاي ديني

5


د(علوم انساني ي 

كه با نقش ديگري م

رابط(ن منافات ندارد 

مب» كردنه تمنّا مي

عالم الهي و فلسفة ح

.دايي هست

اين است كه چون خ

ليل بر هستي آن چ

.از بين خواهد رفت

.ردد

 كه جنبة غيرمادي

شونددي ناميده مي

يار دارد حواس او اس

چيزي جز ماده وج ،

او و براي حفظ و ب

.

بودند به حقيقتخت 

.

عين حال نيازمند، بر

بعد برعهدة خود اوس

ر تفكر و عمل صالح

ي، توحيد و دوري از

.هيم

.نمايدن مي

ه معارف اقليت

گروه آزمايشي

كه ي را برعهده دارد

ست خداست و با آن

خود داشت ز بيگان

با اتصال به ع» رويمي

سرنوشت او را فرد ،

آورنددعاي خود مي

يم اين ناتواني ما د

رت نبود آن عوامل

.م

گرعلّت محقق نمي

ك» ت و قسمت ديگر

ن موجودات غيرماد

ت موجودات در اختي

هستي،جهانكه در 

به حيات جسماني

زنده، شريك است

.ق است

نبال كشف و شناخ

طلبدت، عقل را مي

افتد در عاتفاق مي

بن و پرورش اين دو

ل علم و مداومت بر
.ي برسد

ي و ابنياي آسماني

دهه بندگي خدا مي

جهت خود را تعيين

فرهنگ و م

مستقيم نقش خاصي

ز ارادة الهي و خواس

آنچه/ كرد از ما مي

ما ز باالئيم و باال مي/ 

گاني دنيوي نيست،

كه بر اين ادند، دليلي

س و تجربه درك كني

ديگر است، در صور

ستجوي علّت هستيم

تي دارد و بدون آن

طبيعت«مادي دارد 

هستند، جهان انسان

انسان براي شناخت

ست، عقيده دارد، ك

سان، همگي مربوط

موجودات د با ساير

اني انسان از حقايق

، به دمنافع شخصي

ر مرحلة اول سالمت

در است و به ندرت

كه چگونگي ساختن

 و تربيت و تحصيل
واند به آزادي واقعيت

ون و مكتب توحيد

ما است، كه  تن به

.عملي اشاره دارد

هي، ايمان و عمل،

.ست است
طور معامل بهي، هر 

.ست است
ارادة انسان ناشي ا

.ست است
طلب جام جم ا دل

.ست است
/رويم ئيم و دريا مي
.ست است
همين زندگحدود به
.ست است

كنندد خدا را انكار مي
.ست است

ود چيزي را با حس
.ست است

ش وابسته به عوامل د
.ست است

كر شده، ما در جس
.ست است

ت كه هر عملي علّت
.ست است

ن هستي كه جنبة
.ست است

از حواس ظاهري ا
.ست است

تنها وسيله اي كه،
.ست است

بيني مادي اجهان
.ست است

ط به بعد حيواني انس
.ست است

مادي و طبيعي خود
.ست است

عامل اصلي، رويگرد
.ست است

مبه جاي توجه به 
.تست اس

عالم خداپرستي، در
.ست است

اي نادخداوند، مسأله
.ست است

ي است، دو بعدي ك
.ست است

ين بر مسئلة تعليم
تتربيت صحيح، مي

.ست است
ترين اعتقاد الهيوهم

.ست است
بيانگر رفتار و عمل

.ست است
خداوند، به توحيد

.ست است
ش خود، بر پاية آگاه
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(five min

.شود ده مي

.د

ationgroup

(nutes agoذشته 

.ست

استفاد soط دهندة 

ن وارد جامعه شوند

.سر دنيا ياد گرفتم

.خدا است

جه به قيد زمان گذ

(don’t  درست اس

.ول استفاده كرد

ت اول است كه از ربط

.گيرد ي

زي مانند بزرگساالن

كشورهايي از سرتاس

)وازدهم

د و آن رسيدن به خ

ر جمله بعد با توج

(theyست جواب 

ه بايد از فعل مجهو

w استفاده كرد.

وم نتيجة دو قسمت

.وري كنيم

.خوانند ه را نمي

گي در خطر قرار مي

آميز ه طور موفقيت

.كنند ستجو مي

.كردم

.ن در كالس بود

اهل ك آموزاني دانش

 . ........
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د(علوم انساني ي 

ش بايد داشته باشند

(have) د. است

بودن عكس آن اس

دهد كه نشان مي   ه

whereلمه سؤالي 

كنيم و قسمت سو ي

ر كمك كنند گردآو

.رفته است

كننده ضوعات كسل

.ا حفاظت كند

هند، ميراث فرهنگ

.ست

توانند به كنند نمي ي

را در ديكشنري جس

ه سرعت پيشرفت

.د

آموزا با ديگر دانش

خانودادة ميزبان و د

.ست است

.............ن است كه 

انگليسيزبان 

گروه آزمايشي

افق زندگاني خويش

مراه با فعل كمكي

حاظ منفي و مثبت

اشد و مفهوم جمله

كند بايد از كل ره مي

ي اتصال استفاده مي

آموزان فقير ه دانش

ها و خانه را پذير چه

كنند و موض يخاب م

شرايط خطرناك ر

ه چيزي آموزش د

گز تصادف نكرده اس

ر خانه تحصيل مي

آموزان، معني آن ر ش

كنم كه چه قدر به ي

a lot  استفاده كرد

رين صحبت كردن

ز صحبت كردن باخ

درس 4است گزينه 

.ت

دم جالب باشند اين

شهر

ز

در يك هدفها ان

ن فاعل مناسب هم
.ه كنيم

ره آخر جمله از لح

با ص است حال مي

به محل رفتن اشار

براي andدند پس از 

كه تمايل دارند به

تمامي حيوانات، بچ

وعات جالب را انتخ

كه افراد گرفتار در

هايشان چه د به بچه

كند كه هرگ خار مي

آموزاني كه در دانش

بسياري از دانش. ت

روم و تعجب مي مي

ofتوان از  يا مي ت

ت را از آن بردم تمر

ها را از بعضي زبان

بين دو چيز مطرح

است............... متن 

ها براي مرد روزنامه
ها وجود دارد ن

.كنيد دا مي
كالج يا كتابخانه ش ،

.ست است
هاي آسماني انساب

.ست است
ؤال، جواب كوتاه آن
مان گذشته استفاده

.ست است
وا و اينكه جمله  مله

.ست است
مان طور كه مشخص

.ست است
كه ب Bاب قسمت 
.ست است

به دنبال هم رخ داد
.ست است

د ليستي از كساني
.ست است

ن مسئوليت كامل ت
.ست است

دگان روزنامه موضو
.ست است

او اين گونه است ك
.ست است

دانند كه افراد نمي
.ست است

به اين حقيقت افتخ
.ست است

ي بر او باورند كه د
.ست است

اي مشكل است لمه

Cloze Tes
.ست است

م ته دو روز كالس
.ست است

است lots ofست 
.ست است

ي كه بيشترين لذت
.ست است

اي عالي بود و من
.ست است

كه مفهوم مقايسة ب

درك مطلب
.ست است

ن عنوان براي اين
زنامه

.ست است
شود كه باعث مي

ختلف زيادي در آن
.ست است

پيد................ ها را  
اي مثال در مدسه،
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د(علوم انساني ي 

.

پارواد به كل جامعه 

34

12ن برابر   است.

داريم

رياضيات

گروه آزمايشي

 . ..

را پيدا كنند

 . ............
د

 . ..........

درست است 3زينه 

نسبت مردان با سو

شان صفر و ميانگين

(x قرار دارند پس

يجه

..............خواهد  مي
مه بخوانيد

. ..................
مورد عالقة خود ر

....يل اين است كه 
كند بد محافظت مي

.......يادي دارند اما 
ي انجام دهيم

گز) 1(ياضي و آمار

تغير كيفي است و

ها برابر ص ف معيار آن

, x )− σ + σ2 2

m k− =8
در نتي3

.ست است
تن متن، نويسنده

طور مرتب روزنام به
.ست است

..ن اشاره شده كه 
انند ماشينتو د مي

.ست است
هاي اتومبيل ز مزيت

رايط آب و هوايي ب
.ست است

ها نكات منفي زي ل
توانيم كاري ها نمي ن

.ست است
كتاب ري 85صفحه 

.ست است
.ست است
.ست است

ر اين بررسي يك مت
.ست است

.ست است

.ست است
رابرند سپس انحراف

.ست است
شاهدات در فاصله

.ست است
.ست است

kطبيعي است پس
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تقاضا افزايش

ش قيمت به
ان جديد نيز

شناخته» دي

سبت كلّ بازار
بازار«تصادي 
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هش قيمت، مقدار تق
.است

يابد، زيرا افزايش مي
ود كه توليد كنندگا

رفتار اقتصاد«: نوان

اضا كنندگان به نس
ين نوع بازار اقتصند ا

 ملّي
= −12  توليد
توليد=خالص ملّي

= −11 4  توليد

A′
A



, )
n(A)

)


=


3 2
5

!
! ! =

5
51

12

د و در مقابل با كاهش
ا» صعودي«راست 

و عرضة آن افزايش
شو ب ميمچنين سب

با عن »يت اقتصادي
.است» ب سود

رضه كنندگان و تقا
نيستن» گذار قيمت«

م= ي  توليد ناخالص
− + =3 2 1   

توليد ناخ - ستهالك 
4=ريال  7   

B A′Υ

AB

)وازدهم

=7

يابد آن كاهش مي
شكل آن از چپ به

و كاال، ميزان توليد
ت خود بيفزايند هم

.يابد فزايش مي

وضعي«به تغييرات 
كسب«: وليد كاالها

.

و رفتار هر يك از عر
«يرگذار و بعبارتي 

توليد ناخالص داخلي
11ميليارد ريال  

هزينة اس
هزار ميليارد ر→

A

B

8


د(علوم انساني ي 

شود

كاال، مقدار تقاضاي
است و ش» كنندگان

زايش قيمت يك ك
كه بر ميزان فعاليت
وليد و عرضة كاال اف

واكنش آنان نسبت
از تو«ليد كنندگان 

.است» 3«: د عرضه

و د است كه حضور
گيري قيمت، تأثي كل

يان مقيم كشور ـ تو
ر ميهزا →ص ملّي

توليد خالص ملّي

A BΥ

A

قتصاد

گروه آزمايشي

1يا  5ند بايد يا 

فزايش قيمت يك ك
توليدك«ار اقتصادي 

بريم كه با افز مي  ي
كند را تشويق مي» 

در نتيجه، تو. ردازند

و نيز و» ف كنندگان
و انگيزة تو» فع نياز

و مازاد» C«مقدار 

به قدري زياد» داران
ن به تنهايي در شكل

توليد خارجي+ دارند 
توليد خالص

اق

پذير باشن بخش 5بر 

ن معناست كه با اف
نشان دهندة رفتا» 

به اين واقعيت پي» 
»توليد كنندگان«ر 

سود به فعاليت بپر

د كنندگان و مصرف
رف«: از خريد كاالها

قيمت و«ه تعادلي 

فروشندگان و خريد
هيچيك از طرفين

ه در خارج اقامت د

.ست است

.ست است
جموع اعداد روشده ب

.ست است

.ست است
.ست است

.ست است
بدين» منحني تقاضا

منحني عرضه«من 
.ست است

»توليد كنندگان«ر 
شتر است و اين امر
وند و به اميد كسب

.ست است
توليد«يري و اقدام 

ة مصرف كنندگان ا
.ست است

نقطه) ب»  1«رضه 
.استست 

ف«حصول، گاه تعداد 
خواهد بود و عمل

 .شود مي
.ست است

توليد افراديكه→

www.sanjeshse
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معناي سود بيش
وارد ميدان شو

درس 2گزينه  .11
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درآمد سرانه



:ست با
: Aكشور 8

:1 كشورB

A 25 درصد

»گندم و آرد«
»هاي مختلف

خش اقتصادي

فزايش مقدار

+75 75 
1387سال 

نبودن معيار
ند معامالتش
ن پرطرفدار و

تي و يا سوء
وجب شد كه
ازاينجا شكل

ت خود پول را
.ت

مالً محسوس
.ت

Aشور 
Aشور 

B
A

ationgroup

=

=

لي دو كشور برابر اس
/ / / ×      

/ / /       

Aدرآمد ملّي كشور

«ش افزودة مرحلة
خمير و نانه«مرحلة 

شهاي افزودة اين بخ

نمائيم و هم افضافه 

+ =5 15 84  
س» توليد كل«را به 

)طرف مبادله ب
ن بتواناستفاده از آ

هاي كوچك شدن ه
  .

مباالت بي. برگردانند
سخت كرده بود مو

ا» بانك مركزي«ه 

افراد در مبادالت. د
است» مبادله«سهيل 

ل در روزگار ما كام
ي از همين نوع است

 درآمد ملّي
 جمعيت

جمعيت كش
درآمد ملّي كش

درآمد ملّي كشور
درآمد ملّي كشور

=

/= =1 1 28
 


ين صورت درآمد مل
/ /a× = 8    

/a× =1   

نسبت به Bكشور 

= − =8 7  ارزش
= 1 ارزش افزودة م

پس مجموع ارزش=

اض 1387: دكلّ سال

→ 
75«ش توليد  «

تمايل همزمان دو
حلي باشد كه با راه

قابل تقسيم به تكه
ستفاده قرار گرفتند

ند به صاحبانشان
آنها را براي مردم

سپردن نشر پول به

رد نياز خود را بخرد
پول در مبادالت تس

اين وظيفه پول. شد
هاي بانكي حوالهردن 

A مد سرانه كشور

Bملّي كشور 
Bيت كشور 

)وازدهم

=

25→.يشتر است
در اين. باشد d» ست

/ a  

/ / a =
1
8


   


ابراين درآمد ملّي ك

=لة آرد و خمير 1
− =9 1   

= + + +7 1 1  

توليد«قيمت را به 

نيم، بايد فقط افزايش
+75 7

+7 2  

عدم) الف: بود از
شر درصدد يافتن ر
د نشدني بودن و ق

اسمورد » اولين پول

ه پرداخت آنها بود
يي و اعتبار سنجي

فكر س. عهده گرفتند

تواند كاالي مور مي
نقش اصلي. ذيرفت

آينده يا آتي نيز باش
طي و رد و بدل كر

درآم  =  B كشور
درآمد

جمعي
 Aشور 

9


د(علوم انساني ي 

=8 

بي Aمد ملّي كشور 
اس Bكشور » سرانه

/ /

/ / /
=

      
      

افي بنادرصد اض 25

ارزش افزودة مرحل

1=د تومان 1  

ي بايد هم افزايش

محاسبه كن»  ثابت
= →5 825  

+ =25 2   
+7 2   

عبارت» تهاتري« 
كالت موجب شد بش
با دوام بودن، فاسد

«ن كاالها به عنوان 

بق رسيد موظّف به
ها كه آشناي صرافي

شار اسكناس را برعه

سيلة پول دريافتي،
خود آنرا خواهند پذ

هاي آ راي پرداخت
خريد اقسا. گيرد مي

درآمد سرانه
درآمد ملّي كش

گروه آزمايشي

= 1 

نسبت به درآم% 25
درآمد«كه مساوي 

/= = =1 5 1 258 4


5برابر است با  Aر 

= − =9 8 1  

ميليارد

هاي جاري سب قيمت
هاي جاري ت

قيمت«يم برحسب 
→»سب قيمت ثابت
.ؤال نبوده است

=ياد ريال  115  
=يال  9   

ميليارد ريال

ل

يا» دله كاال با كاال
اي از اين مشك موعه

ي از كاالها بدليل
اين. كرد ها فرق مي

هايي را كه طبق سكّه
زياد انواع رسيدها و
بناچار چاپ و انتش

كند و به وس فت مي
كاالها يا خدمات خ

د وسيلة مناسبي بر
هاي آينده صورت م

Bملّي كشور 

Bرآمد ملّي كشور 

ك Aد سرانة كشور 

5

به كشور Bكشور » 

برحس 1389: سال
كلّ برحسب قيمت

را بخواهي 1389: ل
ان توليد كلّ برحسب
بوده و خواستة سؤ

اي جاري هزار ميلي
ثابت هزار ميليارد ري

→7   هزار م
ار ميليارد ريال

هزار ميليارد ريال 2

مباد«جوامع دورة 
مجم. س انداز فردي

جربه دريافتند بعضي
هر منطقه اين كااله

توانستند س ان نمي
يا تعداد ز«د مردم 

ين گونه مشكالت

بابت آن پول درياف
ن نيز هنگام فروش

تواند كند، مي» زش
ه  در مقابل پرداخت

درآمد م

.ست است
:حل دارد راه

در 
كنيم كه درآمد ض مي

»درآمد ملّي«سبت 

.ست است

.ست است
»توليد كلّ«ميزان 
ميزان توليد: نگونه

درسال» توليد كلّ« 
ميزا« ←ين گونه

براي اطالع اضافي
.ست است

ها لّ برحسب قيمت
لّ برحسب قيمت ثا

»پايه«ل در سال 
25→ها    هزا

→» ر توليد 
.ست است

مشكالت مبتال به
نبود وسيلة پس) ج. 

جام دهد آنان به تج
ري دارند البته در ه

.ست است
ز صراّفان و بازرگانا
از صرافّان از اعتماد
جلوگيري از بروز اي

.ست است
فروشد، يااليي را م

دانندكه ديگران ا مي
.ست است
حفظ ارز«ل بتواند 

تر معامالت تجاري

www.sanjeshse

درس 3گزينه  .12
اين مسئله دو

← فرض 2−

بدين ترتيب نس
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ميزان توليد كل
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تر انج را راحت
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درس 1گزينه  .12
گاهي برخي از
استفاده برخي

ها براي ج دولت
.گرفت

درس 2گزينه  .12
وقتي فردي كا

پذيرند، زير مي
درس 4گزينه  .12
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است زيرا بيشت
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جم زياد پول
يمت افزايش
ضه به صورت

ationgroup

حج» رت خريد پول
چه سطح عمومي قي
زوني تقاضا بر عرض

قدر«داليل كاهش 
به بيان ديگر، هر چ
جامعه است اين فز

.قرن هشتم است

.ست

.داري است

)وازدهم

شود زيرا يكي از ي
بهه ت ا بستگي دارد،

در» و تقاضاي كلّ

.د

.ند

مستوفي از مورخان

ده اسب مثنوي سرو

فكري نثر، دورة بيد

ي

10


د(علوم انساني ي 

بيشتر مي» ريد پول
سطح عمومي قيمت

و« نابرابري  عرضه

ع مطرف وجود دارد

ان جناس اختالفي) ر

حمداله م. شتم است

و بوستان را در قالب

.ت

هاي ر موارد ويژگي

ادبيات فارسي

گروه آزمايشي

قدرت خر«ر باشد، 
به س» ت خريد پول

ن» تورم«اهي علّت 

متوازي: ند ـ شوند

ر ساير عبارات سجع

.اند جناس

خنجرو حنجر) (وي

.د ندارد

مين شاعر قرن هشت

.ه نثر مسجع است

ط به قرن هفتم است

با ش
شام

را كا 
تين  شد

م توجه داشتند ساير

زبان و

جامعه كمتر» توليد
قدرت«چون . است

يابد و برعكس گا ي

گردند/ مطرف : دلير

ع متوازي است و در
باز ـ آغاز/ جامد 

جن) باال، بال) (، پاك

فزايشي
كوي، مو/ ن ـ جهان

گزينه جناس وجود

يم ان قرن نهم و ابن

اي از نثر و نظم و به

مربوط 4م و گزينه 

−
− −
− −

اغ يار  را از د رِ    
كوه كن ـَ هم  گام

شد ش   رِ زل فـِ تُـ
بس تـ ام  و 

دا  ش    گر  دي 
آ  س   رو    نز  

دوم

اري

عوامرغبت و تمايل 

.ست است
ت«نسبت به » پول

در يك جامعه» يد
ريد پول كاهش مي

.كند ها بروز مي

.است ست
سير ـ/ جع مطرف 
.ست است

سجع): علم و حلم( 
نيارامد ـ انج/ سجود 

.ست است
.ست است

خاك،) (سحر، سر( 
.ست است

جناس ناقص اف: شم
شهان) (زيبا ـ ديبا(

.ست است
شادي در ساير) ـ
.ست است
.ست است

لي و جامي از شاعرا
.ست است

ا اثر سعدي آميخته
.ست است

مربوط به قرن هشتم
.ست است

− − −  
− − − − − 
− − − − − 

.ست است
 ش قِ جـ ها ـو ز د

ك    يِ و فا با   رِ كو
با يا د س    ه مِ

از هـ مِ سو    ط مع
.ست است
پر  ده  گ  حق   از  

تش ب      ي دس
ركن د

.ست است
سبك هندي و بيدا

خان درشاه و كريم

.ست است
نويسان به ر داستان

www.sanjeshse
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.ي است ي شعر عصر بيداري

)وازدهم

هاي مايه ن درونتري م

))فعولن

11


د(علوم انساني ي 

.اند شت

تربيت جديد از مهم

)مفاعيلن
)علن

ف(لُ مفاعيلُ مفاعي 

گروه آزمايشي

شاعران دورة بازگش

به مردم و تعليم و ت

.يش داشتند

.رها شد
.ل گرايش داشتند
.رائه كرده است

− −(
−(

لُ مفاعيلن مفعولُ م
فاعالت مفاعيلُ فاع ُ

مفعولُ مفاعيل) / لن

.گردد لند مي

− − −(

− − −(
ن

− −(
فعالتن
−(
فعلن

ـ صباي كاشاني از

نون جديد ـ توجه ب

.بود» 
صيده و مثنوي گرايش

يود تصنع و تكلف ر
مثنوي قصيده و غزل

اي ار هاي تازه  تجربه

− −(
− − − (

− − − 
− − − − − 

لن علن فع
مفعول/ علُ مفعولن 
مفعولُ/ تفعلن فَعل 

فعلن(ستفعلُ مستف 

− − − −
− − − −



− −
− − 

ذف همزه

−
−




ست كه تبديل به بل

− − − − − 
التن

− − − − 
لن ن     مفاعلن   فع
− − − − 

مفاعلن   التن   
− − − − 

فعالتن   تن   

.ست است
ي ـ قاآني شيرازي ـ

.ست است
ـ قانون ـ علوم و فن

.ست است
»قانون«ين موضوع 

گرا به غزل و قص نت
.ت است
.ت است

.ست است
پيشتر از شعر از قي

گرا به سرودن مث نت
ت ل، ميرزاده عشقي

.ست است
− −  

) =− − −
−= (س  −
) − − − 

.ست است
مفاعلن فعالتن مفا 

فعلُ مفعولن مستفع
ستفعلن مفاعلُ مستف
ستفعلُ مستفعلُ مس

.ست است
− − −
− − − −

×

 
 

دوم
.ست است

− − − − 
− − − − 

بلند به كوتاه و حذ
.ست است

− −
− −

  
  

 مصرع دوم كوتاه اس
.ست است

)− − − − 
فاعالتن    فاعال

− −  
مفاعلن     فعالتن

− −  
فعال   مفاعلن   

− − − − 
فعالت     فاعالتن 

www.sanjeshse
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=در كشتة - 1
شيوة نرگس - 2
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درس 2گزينه  .1
:گزينه صحيح

مستف(هان  - 1
مس(برخال  - 3
مس(روي تو  - 4

درس 2گزينه  .15
− − −
− − −

×

 


درس 3گزينه  .15

− − − −
− − −





تبديل مصوت

درس 3گزينه  .15
− − −
− −

×

 
 

هجاي سوم از
درس 4گزينه  .15

= (حد زيبايي 

(وليك  - 1

(كدام  - 2

−(عهد  - 3
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)شروع كند: 

)»ام

)ةللحرف: ص

»ضعيفات«و 

نت گرفتند،

ationgroup

:ص(وع كرده باشد 

الطعا«نائب فاعله : ص

ص( اآللةأو  ةللوسيل

 

.مضاف اليه است

و»ضمقت هي«ملة  ،

تيسفون به غنيمن

)ر

ش كرده بودم

)تفاوت ساختار(ت 

ـ شرو) كاش: ص(د 

ص(» الطعام«فاعله 

للـ ) ألنه مفعول به

.باشد مي» ن، أفضل

.يل نيست

»ي، جليسي، اختي

و جم» متأخّرة«ت 

.آمدپديد » ور

ب مسلمان از كاخ

)وازدهم

تفاوت ساختار(ست 

ـ فراموش) ساختار

آموزي است د دانش

ـ شايد) د ادامه داد

ـ ف) »الطّعام«لحال 

منصوب: ص(نعوت 

اكبر، أحسن«ترتيب 

ن گزينه اسم تفضيل

صديقي، زمالئي«در 

كه كلما ده در حالي

جندي شاپو«شهر 

بهارستان كه اعراب

12


د(علوم انساني ي 

ي ـ اين خواسته اس

تفاوت(ي از چيزها 

ـ بد) تفاوت ساختار

پشتكار به كار خود

)ل است

.ه صحيح است

لصاحب ال: ص(» بخ

منب ألنّه موصوف او 

ست و صحيح آن به

در اين» خير«) بيند 

فاعل و د» ستخدمي

ن گزينه حال نيامد

.)ث است

.زبان ايالمي است

ر عصر ساساني در

قالي ب. ساني است

.ت

تاريخ

بان عربي

گروه آزمايشي

آوري ، بدست نمي)تار

، بخوانم ـ بسياري)ر

(هاي خود را  السي

انفجار آزمايشگاه با

الم بگيرد، بلكه حال

اين گزينه) ت قرار ده

يطب«صاحب الحال 

ـ منصوب) المستتر

ها نادرست اس ر گزينه

جام دهد آن را مي

اعرفي و اس«اما در 

فقط در اين) ا ديدم

جمع و مؤنث» دسات

جمشيد، به خط و

نشگاهي بود كه در

بافي در عصر سا

س نوشته شده است

ز

تفاوت ساختا(شوند 

تفاوت ساختار(سيار 

نخوانده ـ همكالرس 

بعد از: ... ص... (د 
)خسارت است

ت نيست كه الف و ال

ت پس آن را راحت

)سبعينَ: ص

ـ لص) مفرد مذكر: ص

ا» هو«فاعله : ص(» 

.حرفه داللت دارد

در ديگر» ني، فضلي

اي خوبي انج قال ذره

.مفعول به است) د

سه كودكان فعال را

المهند«صاحب حال 

شف شده از تخت

ي جهان باستان، دا

شكوفايي هنر فرش

يخ و جغرافياي فار

.ست است
ش... مردم همة : يب 

.ست است
چيزهايي را بس: يب 

.ست است
شرورترين، در: يب 

.ست است
با پشتكار خود: يب 
براي شما: ص(  ت

.ست است
مسرورين، صفت: ص

.ست است
دنيا ساعتي است(ي 

.ست است
ص(، سبعينِ )رٌ، خبر

.ست است
ص(جمع مكسر : ب 

.ست است
»التنور«فاعله : يب 

.ست است
مبالغه است كه بر ح

.ست است
كبري، حسن«كلمات 

.ست است
هركس يك مثق(ي 

.ست است
مرا داد(» اعطاني«ر 

.ست است
در حياط مدرس(ني 

.ديگر حال است
.ست است

مبتسمات، زيرا ص: ص

.ست است
هزاران لوح گلي كش

.ست است
ترين مراكز علمي ته

.ست است
د بيانگر رونق و شك

.دارد
.ست است

ة ابن بلخي در تاري

www.sanjeshse
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 @sanjesheduc

.د

)كتاب دهم

)كتاب دهم

)تاب يازدهم

)تاب يازدهم

)تاب يازدهم

يه روستاها و

)ب دوازدهم

)ب دوازدهم

)ب دوازدهم

)ب دوازدهم

)ب دوازدهم

ationgroup

ن اسالمي ايفا كردند

.د

6صفحه (

30صفحه (

.آيد شمار مي
كت 69صفحه (

كت 79صفحه (

كت 83صفحه (

گيري هسته اولي كل

كتا 2صفحه (

كتا 12صفحه (

كتا 21صفحه (

.اشته باشند
كتا 33صفحه (

كتا 39صفحه (

ي و شكوفايي تمدن

ة ايرانيان ايجاد شد

.دهد ي

گروه زباني دنيا به

.كند ن مي

ترين عوامل شك هم

ان درآمد كافي ندا

)وازدهم

گيري زايي در شكل

 .اده است

.ان افزايش يافت

ظيم در شيوة تعذية

محيط را تغيير مي

.اند غيير كرده

ترين ين و گسترده

ي را از اقتصاد بيان

ها از مه ل تالقي راه

.باشد مي

ت تا اكثر روستاييا
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د(علوم انساني ي 

.يف كرد

بودند، نقش به سز

يركبير را بازتاب د

يه و انگليس در اير

ايران ـ تحولي عظ

طريق ميد و از اين 

ر وسعت و مكان تغ

تري است و از بزرگ

ستايي مفهوم درستي

قرار گرفتن در محل

آمايش سرزمين نم

رزي سبب شده است

جغرافيا

گروه آزمايشي

منطقة حجاز تضعي

و مردمان متمدني

كه واقعيت قتل امي

هاي روسي وذ دولت

شاورزي از اروپا به

.پيدا كرد

نماي د را برطرف مي

اي از نظر هاي ماسه

اروپاييبان هند و 

.باشند رست مي

ين شهري و روسكن

بازارهاي محلي و ق

.رد

هاي آ سان از ويژگي

في حاصل از كشاور

ركان قريش را در

و نگ و تمدن غني

ستين كسي است

حمدشاه قاجار، نفو

د كشمحصوالت جدي

نر تعزيه گسترش پ

جديد نيازهاي خود

ه بادهاي شديد تپه

و ايران در گروه زب

پخش فرهنگي نادر

ل براي مصرف ساك

ي دفاعي و نظامي، ب

مطابقت بيشتري دا

فيايي و فعاليت انس

رآمد فصلي و ناكافي

ورودي←

.ست است
رت و موقعيت مشر

.ست است
مصر كه داراي فرهن

.ست است
لق گويي بوده، نخس

.ست است
رت وي در دورة مح

.ست است
لدين شاه با ورود م

.ست است
لدين شاه قاجار هن

.ست است
هاي ج ده از فناوري

.ست است
ها و ب توفان  ل وزش

.ست است
لستان، هندوستان

.ست است
رارتباط با مفهوم پ

.ست است
بندي و ارسال بسته

.ست است
هاي ب، وجود قلعه

.باشند يور ايران م

.ست است
با مفهوم متروپل م

.ست است
نسان، فضاي جغراف

.ست است
گي روستاييان به در

.ست است
←هاي ميداني ش
پردازش←

خروجي←

www.sanjeshse
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.

هاي دست ت

.ده است

لق است ولي
.ت

قضية شرطي

ationgroup

.كنند

.استعمار فرانو است

للي و از طريق دولت

اومانيسم همراه شد

موم و خصوص مطل
و غيره، تباين است

مقدار

در ق. ود بعد مقدم

ك طبيعت تقسيم مي

ده از رسانه ويژگي ا

المل ي و سياسي بين

ه با سكوالريسم و ا

 كه حيوان است عم
و اسب و خرگوش

م ←دار پيوسته 

ل اول تالي ذكر شو

».تند

)وازدهم

ط ان طبيعت و فوق

تعمار قديم و استفاد

هاي اقتصادي ازمان

ت و شناخت است كه

.ت

.شود ر مي

ك ت با جنس خودش
ر حيوانات مثل آهو

مقد ←ستة ثابت 

قضية شرطي متصل

ها انسان هستناطق

ي
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د(علوم انساني ي 

ني را هم به دو جها

استع  نظامي ويژگي

تفاده از نهادها و سا

.كنند ي را انكار مي

د و روشي از معرفت

دانش عمومي است

ايم برقرار ن پذيرفته

انسان كه نوع است
انسان با انواع ديگر

مقدار پيوس ←خط 

ن است گاهي در قض

بعضي غير«: شودي

علوم اجتماعي

سفه و منطق

گروه آزمايشي

است و جهان تكوين

.است

فت در زمينة فنون

تصادي خود، با است
 .گيرد اختيار مي

مادي جهان هستي

شود غرب گفته مي

آورند، مشخصة مي

هم زندگي كردن ي با

رابطهمثالً . ق است
مثالً رابطة نوع. ست

خط ←ط مستقيم

اه نيست و ممكنمر
.ماندمي

ت و متناقض آن مي

ع

فلس

ي از جهان تكويني ا

رخي ديگر طوالني

استعمار نو و پيشر

ه قدرت اقت با اتكا ب
شورهاي ديگر را در

.كرد ي

كه آشكارا ابعاد غيرم

ته شده در فرهنگ

دگي خود به دست

ها عي و انتقاد از آن

ها براي كه ما انسان

م و خصوص مطلق
آن جنس، تباين اس

خط: ن صورت است

فظ شرطي اگر هم
قضية حملي باقي م

بوده است» ن نيست

.ست است
هان طبيعت بخشي

.ست است
ها كوتاه و بر فرهنگ

.ست است
دتاي نظامي ويژگي

.ست است
كشور استعمارگر ،
كش  بازار و سياست

.ست است
آشكارا مقاومت مي

.ست است

.ست است
ا و باورهايي است ك

.ست است
ت شناختي پذيرفت

.ست است
ها در طول زند سان

.ست است
هاي اجتماع ة پديده

.ست است
علوم طبيعي ـ

.ست است
در نتيجة قواعدي ك

.ست است
ماعي

.ست است
دار ـ آگاهانه
.ست است

دالنه با جوانان

.ست است
با جنس خود، عمو
با انواع ديگر تحت آ

.ست است
خط مستقيم به اين

.ست است
متصل همواره با لف

حذف شود، دو ق» يا
.ست است

هيچ غيرناطقي انسان

www.sanjeshse
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كه به اسرار

علمي جندي
ي شاپور را در

ق است و اين

.خت

گيريأ شكل

.است

.حريك نشود

تبديل كنيم،

آخرين. دارد

صورت كلي و
.موضوع است

.است

ationgroup

.كرد

در پي آن است و

خوزستان و مركز ع
ضور استادان جندي

نياز از خالقباشد بي

د و قانون كلي ساخ

ان اين سال را مبد

ييرات بسياري همراه

تحبيروني  هايحرك

سيمي و نوشتاري ت

زي يا اندوزش نام

كه بزرگساالن به ص
برگيرنده خالصه م

العاتي با موارد جديد

وجو كرزمين جست

ن در پيش گرفته

د در اين بود كه به
ي، آنان مقدمات حض

ه جز خداوند قديم ب

ربه نشده سرايت داد

محققا. تأسيس كرد

ركتي با سرعت و تغيي

وسيله محبه... ش و 

ده را به صورت ترس

سا اطالعات، ذخيره
.امكان خطا داردل 

ككنند، در حاليمي
رمزگرداني كلي در

.ماد كرد

جايگزيني مواد اطال

.مختلف است

)وازدهم

ديني مردم مشرق

ط رفتاري خالف دين
».آموزدي

رفت و اهميت بغداد
پس از چندي. ردند

يرا  اگر موجودي به

ا به ساير موارد تجر

.كنندن مراجعه مي

شناسي را تأگاه روان

رشد جسماني ـ حر

سي مثل چشم، گوش

ر مطلب شنيده شد

ت زمان نگهداري ا
ر يك از اين مراحل

عات را رمزگرداني م
كه ردرحالي. د است

توان اعتمدكان نمي

گذشت زمان يا ليل

هايعيف از موضوع

15


د(علوم انساني ي 

ان در ميان باورهاي

سقراط«: گفتندمي
را به ديگران هم مي

.ريباً منقرض شدند

الفت عباسي قرار گر
به اهميت آن پي بر

حادث هستند، زي. 

تجربه و آزمايش را

تعاليم بزرگان دين

مان اولين آزمايشگا

مان تولد تا نوجواني،

هاي حسياز گيرنده
.

شود، مثالً اگرر مي

مد. گرداني نام دارد
دارد و حافظه در هر

جزء به جزء اطالع
ك موضوع يا رويداد
دليل به حافظه كو

دطالعاتي حافظه به

هاي ضعيري حافظه

شناسيوان

گروه آزمايشي

تواطبيعي داشت مي

سبت داده بودند و
دهد و اين كارمي

كنند و سرانجام تقر

 كه بغداد مركز خال
شاپور آشنا شدند و ب

..م است و ما سوي ا

توان نتيجةهم نمي

هي و سيره نبوي و

در شهر اليپزيك آلم

حركتي است از زم. ـ

بگيرد كه هيچ يك
.شودكنجه تلقي مي

دريافت ما قوي تر،

افظه سپردن، رمزگ
ه شده، بازيابي نام د

كودكان به صورت
ء شامل جزئيات يك

همينبه. جود دارد

ت، محو شدن و مواد ا

گيحاصل آن شكل

رو

ر را كه رنگ مابعدالط

را از ديرباز به او نس
باطل را حق جلوه

مخالف ايستادگي كن

كبني عباس اين بود
ي بغداد با جندي ش

ه فقط خداوند قديم

باز هبه بيشتر بشود 

شناخت، به آيات اله

هلم وونت آلماني، د
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