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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
چهارممرحـلة ـ  دوازدهمسنجش 

)5/11/1397(  
)دوازدهم( انسانيعلوم   

: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 ا عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمند شم 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  7آزمــــون 
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.د

)بح زود

.

اه، فقـط بـر

در خزانه بـه

معادله

)1ي 

.

يـن تركيـب

ationgroup

دهد مي »زم و اراده

طلوع آفتاب، صب: ب

.شود او شنيده نمي

نين تيرهاي پادشـا

جاي ذخيره كردن د

اسلوب م ←د دارد 
.شاعرانه است

تشبيه: تر است

كتاب فارسي 128

.خانه و عمارت است

در اي» مراقبت«. ي

.قط مسند دارد

:د

.مانبردار

عز«معني » همت«

چريغ آفتاب) (عروسي

بيگي بهمن حمد(

.ي در كار نيست

ه هرگز سخني از ا

بنابراين ناوك آهن

آيد و آن را به ج مي

ها وجود ايي مصراع
يلي غيرواقعي و شا

.شود تداعي مي) 

از گل ياسمن زيبات

صفحه. (شود ده مي

هاي خا از ويژگي غ

بود نه جيبِ ديگري ه

.)ك تركيب

است كه فقسنادي 

)وازدهم

روند معنا به كار مي

)»دشمن« 
ف مطاع است نه فرم

«در بيت دوم. ست

جشن، عر: سور) (ال

مح: راي من ايل من

كند و طنزي ره مي
.اند شخند گرفته

ماد عاشق واقعي كه

.ست

)ربا آهن(كش  آهن

گ طال خوشش نم
.شده است

جا ت و امكان جابه
ي آن دانسته كه دلي

)ر قبر
)سازِ بادي(ازِ دمي 
.جوددارد

صورت يار) 4بيه 

به آن نسبت داد» 
.ه جاده است

ن شدن آخرين چراغ
.ش است

جيبِ خود فرو برده
.»عرقِ شرم«

اند نه يك يك كلمه
.)ب

  ...ه 
..  

  ...از ديدن 

فعل ا» است«. دارد

2


د(علوم انساني ي 

ي هستند و در دوم

متضاد. (ست است
مترادف» فرمانروا«

حق ديگر بندگان اس

صاحب جما: قسيم (

بخار) (ن سهروردي

قان خدا اشارد عاش
ن پارسايي، به ريش

.)ست

.ر نيست
پروانه نم. آورد ن مي

داد اسظلم و استب
.)شده است

گ است اما سنگ

اين است كه از رنگ
كه از ترس او زرد

راي مصراع اول است
ن قالي را صدرنگي

قرار گرفتن د(ردن 
معني سا» ني«ضور 
وج» موم«و » شمع

تشب: كسي از خارش

به مشبه«هاي  ژگي
هاي مربوط به يژگي

اي متعدد و روشن
هاي نقاب و پوشش ي

دل، سر به ج صاحب
«يا» دست گدايي«

في
هركدام» كر سخن

ست نه يك تركيب
اضافي: ير

كه] ندت مي دهم
.از ] است[باني به 

]است[ناديدن به 

ل دارد اما مسند ند

دبيات فارسي

گروه آزمايشي

ين واژه در اصل يكي
)»مالل و اندوه«د 

ترادف همدم و دوس
بنابراين) ل مطيع

.
.ت
.ت

ان درگاه خدا در ح

)اي نشان پيامبري

.لمه، غلط است

.ت

الدين شيخ شهاب: ق

عمق عشق در وجود
ز حاكمان و مدعيان

طراحي شده اس 3ي 

اد مفهومي ديگرنم
رار عشق را بر زبان

شب نماد. ود است
طراحي 3فارسي 

منان پادشاه از سنگ

دستي پادشاه شاده
اندازد شمنانش مي

مثال و مصداقي بر
عر دليل زير پا بودن

از مر هكناي» اشتن
دم اما به دليل حض

ش«بين ) تناسب(ير 

ست و گل مانند عك

و يكي از اجزا يا ويژ
از صفات و وي» دن
ها داشتن چراغ. ست

از ويژگي» نار زدن
ص. شبيه نشده است
«كار نيست؛ مانند

اضاف: طيران آدميت
شك«و » سته دهن

يك كلمه اس» رباره
وصفي،  پند پي: پير

سوگن[به عزّت ) (ف
گوسفند قر) (ذوف
روي دوست) ذوف

نيز مفعول» نكند«

زبان و اد

هر چهار شكل اين »
متضاد(ت، كيفوري 

 به همين دليل مت
مقابل(شود  اعت مي

است» امكان«ناي 
ناي يكّه و تنها است

است» اجازه«معناي 
ي دعاي خيرِ مقرّبا

دارا: وسيم) (اندام ش

در اين گروه كل» ن

غلط است) به زودي

العشق الحقيقة في) (

ي با زبان جِد، به ع
ن جرم و خطا را از

كتاب فارسي 21ه 

آفريدگان است اما
طاقت است كه اسر

.عتراض است
چار بالتكليفي و ركو

كتاب 86و 16ات 

گويد دلِ دشم ر مي

گويد دليل گش ر مي
ه ياد رنگ چهرة دش

ع دومه دارد؛ مصرا
شود؛ شاع ديده مي

تخته زير سر دا«) 
در اصل يعني همد

مراعات نظي) هـ.ست

نقشي از خاكش اس

شودو حذف مي» ه
قدم نها«. شده است

رت تشبيه شده اس
كن«. نده شده است

كسي يا چيزي تش
اي در ك ه و استعاره

اضافي، ط: د شهوت
پس«، »بادام چشم«(

دگر«(اضافي :يِ ناي
اين پ ←د اين پير 

رينة معنوي محذوف
قرينة معنوي محذ
قرينة معنوي محذ

.اما مسند ندارد) ي

.ست است
»نشأت= نشئت =  
سرمستي و لذّت -2

است» حرف«يشة 
كسي كه از او اطا

.ست است
به معن» روي«بيت 
به معن» طاق«بيت 
به م» دستور«بيت 

به معناي» همت«ل 
.ست است

خوش: جسيم: (ها واژه
.ست است

رفتن و بهانه آوردن
.ست است

(» قريب عن«مالي 
.ست است

)القضات همداني ن
.ست است

اول، صائب تبريزي
ه بيت ديگر، سرزدن

تمرين صفحهساس 
.ست است

مجاز از كل آ» آبي
نماد عاشق كم» ر

ماد بيان خشم و اع
دچا نماد جامعه » د

تمرين صفحاساس 
.ست است

ن تعليل دارد؛ شاعر
.آيد و فرومي

ن تعليل دارد؛ شاعر
هد، زيرا طال او را به
ل و اسلوب معادله
م، حسن تعليل نيز

.ب معادله دارد
.ست است

)ب »با ـ صبا«يان 
يهام تناسب دارد؛

اس» مكتب«جاز از 
.ست است

زر مانند ن) 3شبيه 
.ست است

به مشبه«ع استعاره 
ه و جاده تشبيه شد
روم به خانه و عمار
نقاب و پوشش مانن

به» مراقبت«اول، 
رساندو تشبيه را مي

.ست است
اضافي، بند: ران مرغ

(وصفي : چ بوستاني
واياضافي،  آ: هفته

پند ←پير را پند 
.ست است

منادا؛ فعل به قر: دا
منادا؛ فعل به: عدي
منادا؛ فعل به: عدي

.ست است
فكري(مفعول دارد

www.sanjeshse
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معني درست و
درس 4گزينه  
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عين: تمهيدات(
درس 1گزينه  

در بيت گزينة
شاعران در سه

اين تست براس(
درس 1گزينه  

خاكي و آ«) 1
مرغ سحر«) 2
نم» مشت«) 3
برزخ سرد«) 4
اين تست براس(
درس 3گزينه  

فقط حسن) 1
دلِ دشمنان او

قط حسنف) 2
دهد ديگران مي

حسن تعليل) 3
در مصراع دوم

فقط اسلوب) 4
درس 4گزينه  

جناس مي) الف
ا» دمساز«) ج
مج» استاد«) د
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عشق به را) 2
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قصد و نشانه ر
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هيچ) 2گزينه 
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اين) 4گزينه 

درس 2گزينه  .
خد) (1گزينه 
سعد) (3گزينه 
سعد) (4گزينه 

درس 1گزينه  .
»بنماييد«) 1

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13

14

15



 @sanjesheduc

ز اسـت كـه

ون خورشـيد

نـة اول نيـز،
(.  

مانند صـبح

چيز

جديد است

ـ) شود ه مي

« (

ationgroup

.ست

.عول است

ن سخت و جانگـدا

ه اين اميد كه چـو

.  

.ختي بوده است

گزيندر بيـت  . ست
راه اهميتي نداشت

شود و ي چهره مي
.است

.دانند 

، هر چ)اوت ساختار

هاي مت از فناوري

داده: ... ص(دهيد  ي

»الجوائز«للموصوف 

اس» داري«ول فعل 
.عول است

مفعو» فكر جامعه«

اليه ضاف

شق محبوب آنچنان

دهم به بح جان مي

شود هم دريافت مي

سعادت و خوشبخت

ود و باكي از آن نيس
هاي ر سختي. (مود

عث گشادگيخند با
هاي سپيد ن دندان

در عاشق بودن مي

تفا(دهي  مي... يكه 

دشمن آن قسم: ص

ـ مي) دهند ام مي

للمؤمنون ...ـ

  )متعد: ص(

ل بالتبعيةمجرور : ص

)وازدهم

مفعو» آتش دل«. 
مفع» آتش درون«

.مسند است» حترم

اليه مض مضاف: تشق

.حرف عطف

عاشقانه؛ درواقع عش

صب هجران تو مانند

ه» 3«هوم از بيت 

اختر سعد و نماد» 

ه سوي او نمي شو
نم نند حرير نرم مي

لبخ. ك مي گشايد
شوند همان يان مي

ر، حيات واقعي را د

ي و خشنود شدگي

ـ در حالي)  ساختار

.شد مي ر

ص(، زيرا به )ظ نشده
)گشتند

كارهاي خود را انجا

، نكون)علي نيست

(ـ الزم ) فاعل: ص

ص(» ثروة«موصوف 
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د(علوم انساني ي 

مسند است» هفته
.مسند است» نهان

مح«سنادي است و 

سوز عش) 3اليه  اف

.طف
دو جمله است نه ح

اره دارد نه غيرت ع

د، من هم در غم ه
.شود مي

همين مفه. رساند ي

»مشتري«) 3سي 

مانع حركت من به
اي امير ساماني ما

ه معشوق وقتي پلك
لبخند معشوق نما

.شود دريافت مي» 

اي سه گزينة ديگر

ز تو آموختيم

ننده ـ با خشنودي

زن عبادت كننده

تفاوت( علم است 

ـ حفر) وت ساختار

، در ترجمه لحاظ»
شحال از مدرسه بازگ

دارند در حاليكه ك
)خواندند مي

ده نياز به ضمير فاع

(عول أو مفعول به 

للم بالتبعيةمنصوب 

زبان عربي

گروه آزمايشي

نه«اسنادي است و 
پن«سنادي است و 

فعل اس» نداشت«

صفت مضا: نوروزي

ه است نه حرف عط
ساز پايه هم» و«: »
.)است» ن

ظار عاشق است اشا
.برد يار پيش مي

شود آيد، سپري مي
نيز دريافت» 1«ت 

خره به تو آسيب مي

كتاب فارس 168حه 

چيزي ارم كه هيچ
شت به بخارا، زير پا

كي و درخشش نگا
هايي كه در ستاره

»3«مفهوم از بيت 

ها شاعران در بيت. 

ايم ـ از ـ نياموخته) 

شدني ـ خشنود كن

ـ ن كرده است، و

،)اوت ساختارتف(ي 

الش خود

تفا(شد  انجام مي. 

لقسم«(، خطاها ـ 
آموزان برنده، خوش

به آزمايشگاه نياز د
دم در حاليكه نماز

ن فاعل بعدش آمد

لكم

)مختبرًا، اسم مكان

ـ مفع» يذكر«فعل 

، م)اسم فاعل: ص( 

ز

فعل» داري« ⇐
فعل اس» مكن« ⇐
⇐نپنداشت /داند

نعشق باد ) 2اليه  ف

هپايه ساز دو جمل هم
»فتراكت برنميدارم

من«بدلِ » خود«..(
.ش تكرار ندارد

در انتظمسير عشق 
سر به ديوار سراي

ه چون خورشيد برآ
همين مفهوم از بيت

اپايدار است و باالخ

صفح( ي آمده است 

ق ديدار خليفه را د
خاطر شوق بازگش به

مانند تابناك. كند مي
منظور از. شود  مي

همين. عشق است

.اشاره دارد» اهللا في

)تفاوت ساختار(يم 

ضي كننده، راضي ش

كرد ـ اين زني، بيا

كني طلب مي... يكه

ت ـ مادة اصلي ـ تال

..زياد بودند ـ حفر 

،)تالش كرد: ص( 
آ دانش: ص(بودند 

ب... ص(انجام دهد 
ود را در مسجد ديد

چون(لكم ـ يقولون 

ـ لك الجرادة، الورقة

م: ص(، مختبِرًا )ل

مفعول لف: ص» ذكر

ـ اسم مفعول) رب

بگردانينهفته = ي 
نگردانپنهان = ن 

نگرد محترم= شت 
.ست است

صفت مضاف: هربان
.ست است

هم دو جمله آمده و
دست از ف«و » سر

.ين سنگ به جان 
ية تكرار دارد اما نقش

.ست است
هايي كه در م ختي

ز جنون و كوفتن س
.ست است

مانند صبح كه: ؤال
هم. ني و رخ بنمايي

.ست است
وفا و نا دنيا بي: وال
.استست 
نامة كتاب درسي ژه

.ست است
چنان شوق آن: ؤال

ب) جيحون(ر آموي 
.ست است

احل را درخشان م
ث گشادگي آسمان م

.ست است
تقابل عقل و ع: وال

.ست است
ف«م به مفهوم  فناء

.ست است
ما علمي نداري:  يب

.ست است
رجوع كن، راض:  يب

.ست است
ك خودداري مي:  يب

.ست است
ـ در حالي  عالي:  ب

.ست است
خواهيم ساخت:  يب

.ست است
كارگراني كه ز:  يب

.ست است
كرد تالش  مي:  ب

ا خوشحالي، برنده
.ست است

آزمايشگاهي،:  ب
دوستان خو: ص. (

.ست است
للمؤمنون، أمثا:  ب

.ست است
عندكم، و هي،:  ب

.ست است
المخترِع، اسم فاعل

.ست است
)لحوت، نائب فاعل

.ست است
يذ«فاعل لفعل :  ب

.ست است
معر: ص(مبني :  ب
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است كه باعث
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اسم -) سمية

همگي جمله

هاي ديگر نه

ن كريم به ما

.ت الهي باشد

قدرت اختيار

ationgroup

اس الجملة: ص( علية

.ي است

و هم يعملون ه» ـ

ولي در گزين. ندارد

.داخته است

»تبه شده است؟

.ده دارند

يد و شرك كه قرآن

.عملي است

معرفت درست و نيت

ن در اين جهان از ق

الجملة فعلـ ) »أهل

.ت

ظر زمان و معني يكي

.ت

.درست است

 .حيح است

ـ و هما يمتنعان ـ

وجود نلتي در آن 

خدا در پيدايش پرد

ها مشتها بر آنلقت

موجودات را برعهد

عيارهاي ثابت توحيد

عد اجتماعي توحيد

.يدي دارد

.ده است

دهندة كار، داراي م

تواناه نيست و مي

)وازدهم

أ«خبره : ص(» لك

 گزينه صحيح است

.صحيح است

.ح است

.تند

از نظر» لم يشتغلوا«

ن گزينه درست است

اين گزينه د) شود ي

اين گزينه صح) ديم

ـ«ر  و هو يمنعها

قيد حال) كند ه مي

».د

يازمندي جهان به خ

.شود

وقات او دارند؟ و خل

ستند كه تدبير امور

.ت

جتماعي خود با مع

ه با ظالمان ثمرة بعد

بيني توحيدر جهان

شعر به آن اشاره شد

ن معناست كه انجام

 .»...يك و يك

.جهانيان است

كه در كار او اشتبا

مي

4


د(علوم انساني ي 

لذل«، خبره )مرفوع

اين) ي يطير ليالً

اين گزينه ص) نفسه

اين گزينه صحيح) 

متضاد هست» أحياء

«، لذا بامنفي است

اين) اينگونه نيست

نميم ندارد، موفّق 

اه هستيم، منع شد

هاي ديگر در گزينه

ن وقت خود را تباه

كنددرخواست مي) 

ي در شعر دوم به ني

شه قطع و يا كم نمي

خلوقاتي چون مخلو

كنار او، ديگراني هس

خلوق به دست اوست

ق زندگي فردي و اج

عملي است و مبارزه

گي است كه ريشه

ر گلشن راز با اين ش

و حسن فاعلي بدين

پاخيزيد دو تا دو تا

داست كه پروردگار

)داوند

هباني داردخلقت نگ

و معارف اسالم

گروه آزمايشي

نائب فاعل و م: ص

من البوم الّذ... فسه

سود يقدر أن يكتم ن

)ر حجماً من اإلناث

الموتي و أ«، »قليل

معادل ماضي م» وا

شود و ليكن علم ا ي

شي براي كسب علم

 به ضررهاي آن آگا

نيامده است، اما د

مهربان است وليكن
.د

)خداوند(وسته از او 

ا اشاره دارد و جامي

گاهت و اين نياز هيچ

ايد، مخخدا قائل شده

وه بر خداوند و در ك

تدبير و پرورش مخ

ست و سپس تطبيق

.هو الخسران المبين

بعد فردي توحيد ع

اي از زندگكه شيوه

خداوند است كه در

باشدداده است مي

هم، كه براي خدا بپ

مرگم فقط براي خد

وسيلة خدجهان به

دهد كه جهان خي

فرهنگو

ص(ول به و منصوب 
)تفضيل باشد

يقدر أن يكتم نف(ن 

بسبب لونه  األس(ن 

الذكور منها أكبر(ن 

أكثر و ق«، »و قصير

ما اشتغلو«ت و فعل 

زي با انفاق كم مي

موزي كه هيچ تالش

قندي در حاليكه ب

به صورت جمله) 

آموز دوستي م نش
حال هستند» حارسا

ها و زمين است، پيو

جهان به خدا در بقا

خداوند نيازمند است

شريكاني كه براي خ

عتقاد به اينكه عالو

ب اختياري است كه

پرستي نوين اسبت

ذلك هو اآلخرةيا و 

ست از موارد ثمرات

كنديدي اشاره مي

ش معرفت نسبت به خ

كه خدا فرمانورت 

دهك چيز اندرز مي

هايم و زندگي و مت

تقدير. (ازه آفريديم

ينان را به آدمي مي
.جامعه تالش كرد

.ست است
مفعول أو مفعو: ب
نيست تا» أفعل«ن 

.ست است
هوم عبارت در متن

.ست است
هوم عبارت در متن

.ست است
هوم عبارت در متن

.ست است
و«ه، كلمات  طويل
.ست است

ي براي ماضي است
.ست است
هر چيز(ني عبارت 
.ست است

آم دانش(ني عبارت 
.ست است

از مواد(ني عبارت 
.ست است

)باحثًا(گزينه حال 

.ست است
آن دان(عني عبارت 

ـ ح مملوءةهي  - م 

.ست است
ههر آنچه در آسمان

.ست است
نيازمندي جر اول به 

.ست است
به خ» آن«و در هر 

.ست است
ا شآي«كند؛ بيان مي

.ست است
يت عبارت است از ا

.ست است
ناي مالك و صاحب

.ست است
خت وضع موجود و

.ت
.ست است

خسر الدني: ........ حج
.ست است

وانات و انتخاب دوس
.ست است

زندگي توحي بيت به
.ست است

ت اخالص، افزايش
.ست است

جام كار به همان صو
.ست است

گو شما را تنها به يك
.ست است

و همانا نماز و عبادت
.ست است

هر چيزي را به اندا
.ست است

يي حكيم اين اطمي
ي ساختن خود و ج
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.مايي شود

.حّقر است

ationgroup

.اندي وابستهي اله

.م

آزمي خويش راست

.شودعت مي

.است

هاي محدود محق ف

شوند، به قضايد مي

پذيريمسئوليت

.ستفاده كند

گشوديمها مير آن

ادعا فرد است تا در 

گرفتن از طبيعبهره

  .شودتر مين

اني و كمال انسان

اد شدن از قيد هد

.است

.الهي حاصل نمايد

)وازدهم

ن و ارادة الهي ايجا

- 3يت يا پشيماني 

تيارش قرار داده اس

.دهممي

ها و زمين را برسمان

در تنگنا قرار دادن

هاي الهي و نيزشانه

متحانش نيز سنگين

نندة سعادت همگا

. است

.د

.يروني رها شود

ذيرفتن مستلزم آزا

.باشد و برون مي

 .پردازد ان مي

خاص، سامان يافته

را در جوار رحمت

هاي ديني
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د(علوم انساني ي 

كه با فرمان ن جهت

احساس رضاي - 2م 

.ست

ناتي كه خدا در اخت

ها مهلت مد و به آن

عاً درهاي بركات آس

ي است و به معناي

بب آشنايي ما با نش

وده شود، امانش افز

.ل زيستي است

ياز دارند، تأمين كن

ي رسيدن به كمال

.آيد ست مي

.اند دور شده

.باشد

و بيروني رهايي يابد

جبرهاي دروني و بي

بندگي خدا را پذ. ت

دن از سلطة درون

واقعي خود و ديگرا

.د است

هاي خ نين و سنت

.حقق گردد

نسان حيات ابدي ر

ه معارف اقليت

گروه آزمايشي

الهي هستند و از آن

تفكر و تصميم - 1: د

سان قابل دريافت اس

ركس بتواند از امكان

دانندجايي كه نمي

ا گراييده بودند قطع

كه ثابت و هميشگي

فيزيك و شيمي سب

زوست هر اندازه ايم

.دهند ل مي

موجودات در تكامل

ها به آن ني كه انسان

.باشد ناسي مي

زم، براي آمادگي ال

دس به» وحي الهي« 

دز بعد انساني خود 

ب ه اميال دروني مي

و ة جبرهاي دروني

ه انسان از سيطرة ج

هر هدف ديگر است

شان دهندة، آزاد شد

ولي به سازندگي، و

.دهد و تشكيل مي

ل ايمان ياد خداوند

.د است

.د است

ت، كه براساس، قوان

داف عالي انسان مح

حي انسان است تا ان

فرهنگ و م

اوند مقدر به تقدير

دهندسان نشان مي

وجود اختيار در انس

ده شده است كه هر

شان خواهيم كرد از

آورده و به تقوامان 

قانون خداوند است

طريق علومي مانند ف

ن به منزلة كفة تراز

ها و نبايدها تشكيل

ن نسبت به ديگر م

هنگ و منسجمي ك

بازگشت به خودشن

دست آوردن، ن، به

در پرتو» ود آگاهي

.ني است

ي هستند در واقع از

ي است و مربوط به

تواند از سيطرة مي

سماني اين است كه

م، روي گرداني از ه

م و تربيت دارد، نشا

ربيت صحيح و اصو

و را در ا نسان ايجاد

روحي و معنوي اهل

ان، عبادت خداوند

رسيدن به خداوند ،

نظامي محكم است

وستگي دارند تا اهد

كمال روحيعنوي و 
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صورت پذيرد،

Part A: G

حال«زمان 
قت كنيد كه

No, I am 

آمريكـا ةقـار  

دقـت 4و  2

Bananas 
hundred

سـي يـازدهم

It is a rea
اب درسيكت

Behnam’
That dicti

ت را شكسـته

آلودهه يك 

ationgroup

جز رضاي خدا ص

.لتزام است

Grammar an

شته است، نياز به
دق. موازي هستند

going to go o

بـه ق 1516سـال  

،1هاي رد گزينه

:د كرد
originated in
s of years.  T

».را بخرم
اي از كتـاب درس ه

ally difficult bu
تمرينات ك. كنيممي

s family went
ionary is expe

هداشـت و سـالمت

مربوط، مرتبط) 4

تصادفي) 4

».هستي
نسل) 4

شود و حاال به ل مي

تاثير) 4

و به خاطر چيزي،

تن علم و نداشتن ا

nd Vocabulary

».ندا ه
مبداء زمان در گذش
بعد داراي ساختار

out and enjoy

موز در. شوده مي

به دليل. شوده مي

 جمله تغيير خواهد
n Asia but the
They were ... . 

ر هاآنتوانم  نمي
“b (به جمله. داريم

ut exciting job
استفاده م) ا فاعلي

t to the zoo las
ensive, so I ca

ابطه با خـدمات به

».ت
 4

».پيدا كردم
 4

ه) منتظر(ك منفعل 
 4

».ب بدهم

جام كاري گرفتن

حيط بيروني منتقل

4 ه

)وازدهم

و سرچشمه نگيرد

نمايد، بيانگر داشت

y 

شده منتشرو  ته
كه نشان دهندة مب

دو فعل قبل و ن،

y wildlife. (دهم

پرورش دادهدنيا 

استفاده) شد كردن

.باشدي
ن حال كامل، شكل
ey have been

د، براي همين من
”butيعني (تضاد 

b. (درسي يازدهم
يا(ز ضمير مفعولي 

st week, but th
an’t buy it. (NO

اش در رانتخاباتي

.رود

است قابل فهمنان 
ورد انتظار

د او براي خودم را
طور معمول ه

يسنده نيستي، يك
تباط

ور به سواالت جواب

شانة چيزي بودن
گهان تصميم به انج

از پالستيك به مح
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ميانگين كه عدد

) ( )− + −2 28 9 8

نيازها و خ«: شه در

وظ«: ردار است، زيرا

مت كاال و تأثقي«
نشان» نحني تقاضا

را هماهنگ و متعاد

ديگر محاسبة آنها ن
سال ك ملّت در يك

باشد، بايد» داخلي
م آن كشور، محاس

ه در هر سال رقم
توان سال مع مي: ل

محاسبه نم» جاري

وجود دارد، گاهي

از داليل. هاست ت
.شود

اقتصاد

گروه آزمايشي

ها برابر س همه داده

+ + += 1 9 16
6

گيرد عمدتاًَ ريشه ي

اي برخور ميت ويژه

توليد كنندگان،» 
من«و » د كنندگان

ر» نندگانصرف ك

نيست و از سوي د
ي است كه توسط يك

توليد د«محاسبة 
يمهاي مق د خارجي

محاسبه شد» كلّ
راي رفع اين مشكل

سال«نه » پايه«ل 

هاي مختلفي هظري
.كند بروز مي» ها

فزايش سطح قيمت
در جامعه ش» تورم

برابر صفر است پس

دو مشكي

+ + +1 4 1
6

مسائل اقتصادي مي
.ملي شوند

در توليد، از اهم» ي

رفتار اقتصادي«بر 
توليد«تار اقتصادي 

توليد كنندگان و مص

ع دقيقي در دست
هاي توليدي فعاليت

ر كشور، اگر هدف،
كشور و چه توليد

توليد«شد، مقدار 
بر. تواند تلقي شود ي

ا و خدمات در سال

در جامعه، نظ» تورم
ها افزايش قيمت«ت 

اب يا نرخ رشد اف
ت«تواند سبب بروز  ي

.ست است
ودار انحراف معيار ب

.ست است
اند يا هر د دو سفيد

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است
ه انسان در مورد م

عم »ود در دسترس
.ست است

كار يا نيروي انساني
.ست است

بر ن عامل تأثيرگذار
دهنده رفت نشان» ه

.ست است
ت«رفتار اقتصادي 

.ست است
ها اطالع ين فعاليت

دربرگيرندة همة» ي
.ست است

هر» توليد«گيري  
توليد مردم خود

.شود حاسبه نمي
باش» تورم«ه دچار 

نمي» د كلّ جامعه
حسب قيمت كاالها

.ست است
ت«به وجود آمدن 

به صورت» ر عرضه
.ست است

ر علم اقتصاد، شتا
كه مي. هنگ نباشد

www.sanjeshse
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ا و واحدهاي

آنجا كه اين
رد نظر را در

كند خت مي

ه موجب آن،
سيد نزد خود
و با دريافت

هاي فعاليت
د اين اوراق،

.نند

يه بين بانك

الحساب يا ي

بعد از دورة

1گزينه . رت

شاي جويني

ationgroup

ها  شركت«تواند،  ي

از :است» ي، چك
مبلغ مور» اسناد«ع 

ادر شده است پردا

سندي است كه به
را تا زمان سررسي
پشت نويسي كرده

شكالت يا گسترش
ت خصوصي با خريد

كن كسب مي» راني

ر نهايت سود سرما

علي«ت، سود بانكي 

د و مسير شعر نو

عبار. ن نوشته شده

تاب تاريخ جهان گش

همچنين مي. است» 

ناد اعتباري ديداري
صاحبان اين نوع. د

صا سند در وجه او
.گيرد رار مي

سفته. گيرد رار مي
فت سفته بايد آن

يا پ» ظهرنويسي«

صي براي رفع مشك
افراد يا مؤسسات

.يافت كنند

هاي توليدي و عمر

پردازد، در مي» رت

عي اقتصاد استواق

دبيات بوجود نيامد

كه به شيوة گلستان

از كتا 4رت گزينه 

)وازدهم

»توليد«در زمينة 

اسن«:ك مورد از آنها
شود گفته مي» اري

ده را به فردي كه س
ف مورد استفاده قر

يز مورد استفاده قر
لبكار پس از درياف

را» سفته«تواند  ي

يا مؤسسات خصوص
.اقدام كنند» ركت

زمان سر رسيد دريا

 طرح«مستقيم در 

.اعطاء كنند» باري
تجار«ديگر با آن به 

ل اينكه در بخش

القيت در عرصه اد

.ست داده است

.ن بودند

.بود

است ك قام فراهاني

عبا. ي مشهور است

ي

10


د(علوم انساني ي 

گذاري و مشاركت

يك. شوند ندي مي
اسناد ديدا«به آنها 

بانك مبلغ قيد شد
در معامالت مختلف

ني» مالت بازرگاني
طل. ر پرداخت كند

ل نياز پيدا كند، مي

مواقعي كه دولت ي
اوراق مشار«نتشار 

ل طلب خود را در ز

گذاري ريق سرمايه

تسهيالت اعتبا«ص 
كند و طرف د ن مي

گيرد به دليل ت مي

گونه نوآوري و خال

كارايي خود را از دس

.شت
.ست

.است

ز كارگران و ضعيفان

طالح كوچه بازاري

مق  تاب منشأت قائم

كه به ساده نويسي

ادبيات فارسي

گروه آزمايشي

گ براي سرمايه» ران

بن در سه گروه طبقه
ل پرداخت است، ب

.كنند ادداشت مي
»پول نقد«: همانند

معا«است كه در » 
مشخص به طلبكار
رسيد سفته، به پول

دمدت است در م
ممكن است به ان. 

مشخص شده، اصل

خود را از طر» آمد

توانند به اشخاص مي
سرمايه را تأمين» 

سالمي مجاز صورت
.لقّي نشده است

.

گ شود و هيچ ه نمي

ه در عهد بيداري ك

در تبريز رونق داشت
طبع آزمايي كرده ا

يدي را ارائه كرده

اعران حوزة دفاع از

ي از شاعران به اصط

.دم است

گزينة درست از كتا

احمد است  الل آل

زبان و

ذارگ وكيل سپرده« 

ن بازپرداختشان د
ون اطالع قبلي قابل
باشند، روي سند يا

نام دارد كه ه» ري

»سفته» «تاه مدت
عيني را در زمان م
قبل از زمان سر ر
.يگري انتقال دهد

اسناد اعتباري بلند
.كنند نياز پيدا مي

در فواصل زماني م

درآ«ها  بانك» ن ربا

اسالمي مجاز نيز م
بانك«موجب آن، 

وشش يازده عقد ا
تل» ربا« در قانون، 

.روزنامه مجلس بود

.هاني است
.ست

ت

يز ديگري مشاهده

تة ادبيات ماست كه

در تهران و سپس
ها ط ش از ساير قالب

هاي جدي قي تجربه

ترين شا  از شاخص

گرا و ميزاده عشقي

يداري توجه به مرد

و عبارت گ. ع است
.ده و روان است

مدرسه نوشتة جال
.ه استچيد

.ست است
و» گذاري واسطه ه

.يس نمايد
.ست است

با توجه به زما» ي
ض رؤيت بانك و بدو
هر كسي كه مايل با

پول تحرير«يا » ك
.ست است

اسناد اعتباري كوت«
شود مبلغ مع د مي

»طلبكار«صورتيكه 
طلب خود را به دي

.ست است
»اسناد اعتباري«

د به امكانات مالي
الحساب سود علي
.ست است

عمليات بانكي بدون
.ست است
عقد 11ت عنوان، 

دي است كه بهردا
.شود تقسيم مي
.ست است

اي كه تحت پو نكي
گذاران ي به سپرده

.ست است
ك فراهاني سردبير ر

.ست است
ربوط قائم مقام فراه
بوط فرخي يزدي اس
بوط به دهخدا است

.ست است
گشت جز تقليد چي

 .گشت
.ست است

ز مضامين گذشتي ا
.ست است
.اند ًال درست

عات سياسي ابتدا د
لك در قصيده بيش

.ست است
شعري ميرزاده عشق

.ست است
تي و فرخي يزدي

.ست است
.ست

گ را از شاعران سنت
.ت

يژگي ابيات دورة بي
.ست است

ي نثر موزون ومسجع
نامه به شيوة ساد س
از كتاب مدير) 2(

ي نثري دشوار و پيچ

www.sanjeshse
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.رد

)وازدهم

ايه با هم وجود ندا

.ص دارد
.س موازنه دارد

.جود ندارد

يزي

.ست

11


د(علوم انساني ي 

ساير ابيات هر دو آر

او بپرسيد، تشخيص
ع متوازن هستند پس

بيت پارادوكس وج

.رد

.جود ندارد

ن وتحقير كردن چي





.ت

ز اختيارات وزني اس

.ي هستند

.ه است

گروه آزمايشي

ره از معشوق در س

)نشر(ش 

.س ندارد
از گيسوي ا/ كنيد 

مصرع داراي سجع
رفتن ز با تكبر راه

تكرار در اين: م، بال

معشوق

.ره ندارد
تضاد ندار/ دستان 

ها جناس وج  گزينه

ما خفاشيم/ يد 

ضرت يعقوب
.با خبر شدن

ارزش نمودن ه از بي

Υ − −
− − −

ΥΥ Υ

ت
Υ − − −


− − −

Υ

ختيارات وزني است
− − −

− − ΥΥ
 .

Υ





ذف هجاي پاياني از

پاية آوايي 4ت داراي 

−Υ
−Υ

آوايي سوم رخ داده

استعار: بت) / مؤمن

، بخور، ببخش)لف(

پارادوكس/ رت نوح 
بپرسيد، بازپرسي ك
اژگان قرينة هر دو
امن كشان كنايه از

 از مو و زلف

چشم/ كنايه : يدن

زلف مجاز از/ بوتر 
 .

استعار/ ماني هنوز 
و رستم) ) ع(علي 

ي دارند و در ساير گ

چشمه خورشي/ ي 
ترياقي مانند ني 

شكست
)درد(م 

ضرت يوسف و حض
مستانة نوشيدن و ب

.به ميدان
.دارد) استعاره(ص 

نايهچيزي كردن ك

− − −
− − − −
Υ Υ Υ

Υ Υ Υ
دو اختيار وزني است

− − −
− − −

Υ Υ Υ

Υ Υ Υ
ف هجاي پاياني از اخ
− − − −
− − − −

ΥΥ Υ

ΥΥ Υ
ل اختيار وزني است

− − −Υ Υ

Υ − − −Υ Υ
ختيارات زباني و حذ

اتآوايي و ساير ابي

− − −Υ    −Υ
− −ΥΥ    −Υ

اه به بلند در پاية آ

.ست است
ترسا ـ م: نشر(، )رم

)لعل(رد 
(دل و دست . دارد

.ست است
ره به داستان حضر

دوباره» باز پرسيد
وا/ زنده ـ فروزنده 
دا/ ستم، بنشستم 

.ست است
وانه شدن عقل

.ل ديوانه شد
گرفتن

لة مشكين استعاره
.ست است

چشم پوشي/ تشبيه 
.ست است

تشبيه دل به كب... 
.لف و نشر ندارد/ ه 
دردها دادي و در: 

حضرت ع(شير خدا 
.ست است

اب جناس اختالفي
.ست است

تو چشمه خورشيدي
/زهري مانند ني = 
دلم مثل پياله ش= ه 
بار اَلم/ زهر ستم =  

.ست است
لميح به داستان حض

تناقض در بادة م:  
تشبيه غم: دان غم

ست همت تشخيص
ك بر سر كسي يا چ

.ست است
− −

− − 

ΥΥ Υ Υ

ΥΥ Υ Υ
پاياني و ابدال هر د

− −


− − 

Υ Υ Υ

ΥΥ Υ Υ
ختيار زباني و حذف

− − − 
− − − 

ΥΥ Υ

ΥΥ Υ
ختيار زباني و ابدال

− − −Υ ΥΥ

− −Υ ΥΥΥ
كوتاه به بلند از اخ

.ست است
پايه 3ست داراي 
.ست است

− − −Υ  −
− − −Υ  −

مصوت، تبديل كوتا

www.sanjeshse
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حذف هجاي پ

=ز چشم -2



حذف همزه اخ

= سعديا  -3


حذف همزه اخ

=بشنو -4



− 
تبديل هجاي

درس 2گزينه  .14
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− −Υ Υ  

− −Υ Υ
تغيير كميت م
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جاي پاياني از

كوتاه پاياني

وتاه پاياني از

ationgroup

جاي پاياني

اياني

ابدال و حذف هج ،

ي و حذف هجاي

و حذف هجاي كو

حذف هج -3 - بلند

ي

حذف هجاي پا - 3

ي

از اختيارات زباني،

از اختيارات زباني  زه

ز اختيارات زباني

.ت نگرفته است

)وازدهم

تاه به بلند

كوتاه به  يير مصوت

هجاي كوتاه پاياني

صوت بلند به كوتاه

هجاي كوتاه پاياني

.مزه دارد

ها ير كميت مصوت

ها و حذف همز وت

ت و حذف همزه ا

حذف همزه صورت

12


د(علوم انساني ي 

ل

تبديل مصوت كوت

صوت بلند به كوتاه

تغي -2حذف  همزه 

حذف - 2ف همزه 

تغيير مص - 2همزه  

حذف - 2ف همزه 

تيار زباني حذف هم

حذف همزه و تغيير

تغيير كميت مصو

تغيير كميت مصوت

ست در ساير موارد ح

گروه آزمايشي

Υ

Υ
.داده است

− −
− − −

ΥΥ

Υ
ابدال

Υ − −ΥΥ

Υ − −ΥΥ





− −
− −

− − −


− − −

تبديل مص

− −
− −

Υ Υ

Υ Υ
ح - 1

− −
−
Υ

Υ Υ
حذف - 1

−
−
Υ

Υ
حذف ه  - 1

− −
−
Υ

Υ Υ
حذف - 1

−
−

ΥΥ

ΥΥ
فقط اخت

Υ − − − −


− − ΥΥ
ح

Υ − − −


− − −

Υ

Υ Υ

− − − −Υ

Υ
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ضي بعيد در

.ت

ست به معني

نشان داد و

اهان و دربار

مختلف ايران

ationgroup

)ت ساختار

)ت

ضي فعل، معادل ماض

زامي در فارسي است

.حرف نافيه است

با همزة مفتوح اس

 نويسي عالقه ختصر

مات شاادردند و اق

ايي در شهرهاي م

تفاوت(باشد ... ي كه 

يبقي

.تي با آن ندارد

ز اوزان مبالغه نيست

)متعد: ص

.ت نيست

با ماضي» كان«ضي 

الً معادل مضارع التز

يگر حهاي د گزينه

»أنّ«هاي ديگر  نه

نويسي و مخ قيقت

.دار شد عهده

.ده داشتند

رجي ايستادگي كر

دوره تحصيلي ابتدا

)وازدهم

اي ـ وسيله) ساختار

.جود هانش مي

عيم، الّذي ـ يفني،

اين گزينه مناسبت

از( مبالغةـ اسم ) ل

ص(ـ الزم ) م فاعل

اين گزينه درست) 

و نيز ماض.) ه بودند

معموالً» لعلّ«خبر 

در» ال«صورتي كه 

است، ولي در گزين

او به حق. شاه است

سپاه تهماسب را ع

را برعهد) خاصه(ي 

هاي خار رابر قدرت

جديد به ويژه در د

13


د(علوم انساني ي 

)لحاظ نشده

تفاوت س(است كه . 

)شده

د، يا برگي را در ده

، النع)ي وجود ندارد

مفهوم) افتد آن مي

معرَّف بأ: ص( نكرة

اسم: ص(سم مفعول 

آن استت بر روي 

زمين استفاده كرد

و اينكه خ) ل ورزند

ي جنس است در ص

آمده ا» شك بي«ي 

ي زمان فتحعلي ش

.رد

تهور بود فرماندهي

ك ديواني و سلطنتي

معاصر ايران در بر

هاي ج يس مدرسه

بان عربي

تاريخ

گروه آزمايشي

در ترجمه» جميع

...ـ فقط ) ساختار

في جنس لحاظ نش

)تفاوت ساختار( 
جود هانش است مي

ي در عبارت فارسي

هي حفر كند، در آ

نـ ) حرف جر نيست

ـ اس) نكره است» ت

س بدن است و پوست

اي منفجر كردن ز

آموزند شايد تعقّل مي

ال، حرف نفي...) ت 

ي تأكيد و به معني

ق و متكلف نويسي

شيوة علمي نقد كر

نگاوري شجاع و مته

بر امالك  و نظارت

مقاطعي از تاريخ

بود كه براي تأسي

ز

في«قيد (ه بود ـ 

تفاوت(بديل كنيم 

دلي، مفهوم الي نفي

جود مي... نش دها
كه برگي كه در ده

نين استفهام و فعلي

س براي برادرش چا

)أكثرُ، خبر

الم مفتوح، حر(جر 

مجاالت«، چون فية

ن است و آن اساس

سان از ديناميت بر

مي ن به دانش آموزان

ي در فرودگاه نيست

ة مكسور آمده براي

)صوب بالياء

قلّتممان انتقاد به 

ويسي سنتي را به

قاجار، نادر كه جن

.بودند سپانيا

ها گردآوري ماليات

ي به حكومت، در

رهنگي عصر قاجار

.ست است
گفته بود، نشد: يب

.ست است
تب... كه كوهها : يب

.ست است
هيچ انسان عاد: ص

.ست است
، كه در)لخ، معرفه

اي در حالي ديده
.ست است

چني(ماذا يكون : يب
.تست اس

هر كس(ني عبارت 
.ست است

:ص(، أكثرَ )لجِبال
.ست است

مجرور بحرف الج: ب
.ست است

وصف: ص( حالية: ب
.ست است

قسمتي از بدن(ني 
.ست است

مهندس(ني عبارت 
ه استمراري
.ست است
معلمان(ني عبارت 
.ست است

هيچ هواپيمايي(ني 
.ست است

راين گزينه با همزة

.ست است
قادرين، حال و منص

.ست است
ي يكي از پيشگام

.نكوهش كرد
.ست است

نو آخوندزاده، تاريخ
.ست است

خان شدن فتحعلي
.ست است

تعمارگر پرتقال و اس
.ست است

)گرگان(رآباد 
.ست است

محاسبه و گ  سئوليت
.ست است

دليل عدم وابستگي
.لش كشيدند
.ست است

هاي فر ز شخصيت
.كرد

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .15
ترتيب خطاها به

درس 4گزينه  .15
ترتيب خطاها به

درس 1گزينه  .15
ص(انسان عادل 

درس 4گزينه  .15
مل: ص(ملخي 

آيا ملخ را: ص
درس 3گزينه  .1

ترتيب خطاها به
درس 2گزينه  .1

با توجه به معن
درس 1گزينه  .16

ال: ص(الجبال 
درس 3گزينه  .16

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .16

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .16

با توجه به معن
درس 4گزينه  .16

با توجه به معن
فارسي است نه

درس 3گزينه  .16
با توجه به معن

درس 2گزينه  .16
با توجه به معن

درس 1گزينه  .16
فقط در» إنّ«
.»كه، اينكه«

درس 4گزينه  .17
ق: ص(قادرون 

درس 2گزينه  .17
خاوري شيرازي

گويي را ن تملق
درس 4گزينه  .17

 ميرزا فتحعلي
درس 3گزينه  .17

پس از كشته ش
درس 4گزينه  .17

رهاي استكشو
درس 2گزينه  .17

در ناحية استر
درس 1گزينه  .17

ن مسئمستوفيا
درس 3گزينه  .17

روحانيون به د
ا به چالقاجار ر

درس 4گزينه  .17
رشديه يكي از
تالش بسيار ك

erv.ir

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



 @sanjesheduc

.ئيني است

ليت نوع اول

سمت قاعده

ي را به چند
ذ خودحت نفو

.يابد ايش مي

اين عامل به

محيط زيست
از... وزشي و 

ي، كشاورزي،
.د

حمل و نقل

د دارد و براي

ationgroup

اهللا ميرزاي نائ آيت

جمعيت كمتر، فعال

ن از رأس هرم به

تواند خدماتي ك مي
رها و روستاهاي تحت

مگاالپليس؛←

ري در روستاها افزا

.شود ي تأسيس مي

تأثير نامطلوب بر م
هاي آمو ري كارگاه

هاي مسكوني كاربري
گردد وستاها ارائه مي

در مسافت نزديك

وخت باالتري وجود

.پيوست

ها نوشتة ترين آن ص

عي بيشتر، تراكم ج
...و 

بنابراين. يابد هش مي

ربوط به شهر كوچك
يار زيادي را به شهر

←گاسيتي و اَبرشهر

ه شيوه زندگي شهر

و در آن شهرداري
.

شود و كمترين ت مي
ه گردشگري، برگزا

ها ساماندهي ن طرح
صادي و اجتماعي رو

ل ريلي و همچنين

يندگي و مصرف سو

.شود

)وازدهم

الدين شاه به وقوع

كه يكي از شاخص

تر، وابستگي اجتماع
وخدمات محدو دتر

ميزان جمعيت كاه

مر Bحوزه نفوذ . د
نفوذ با وسعت بسيا

مگ ←شهر  كالن

يده مظاهر به همرا

شهر نامگذاري شود
.نشين مؤثر هستند

م ر عادالنه برطرف
رزان قيمت، توسعه

در اين. شود هيه مي
ي بهبود وضعيت اقتص

بتاً دور حمل و نقل

ل در اين شيوه آالي

كنترل جامعه داده ش

14


د(علوم انساني ي 

ا كه در زمان مظفر

مخالفان نوشتند ه

نوگرايي محدودتر: ت
صنعتي محدودتر،

و تسهيالت و نيز

فوذ و خدمات دارد
در سطح كشوري و

,متروپل ←شهر 

در اين پدي. ش يافت
.رد

تواند به عنوان ش مي
عيت شهري و شهرن

طور صادي ساكنان به
ايجاد غرفه هاي ار ،

وضع موجود آن، ته
برايود و راهكارهايي 

هاي نسب در مسافت

در مقابل. ي پيدا كرد

.ود

.بيني كنند يش

ني، پيشگيري و ك

.واس مطالعه كرد

جغرافيا

وم اجتماعي

گروه آزمايشي

رده قدرتمندي بود

هرد ديدگا شروطه و

هاي زير است يژگي
تر، فضاي عي وسيع

ركت كنيم خدمات
.يم

ك يا چند روستا نف
تواند خدمات د ي مي

مادرش: ك معادل دارد

در روستاها گسترش
فزايش جمعيت ندار

يت معيني برسد م
شهر در افزايش جمع

ي و اقتصاي، فرهنگ
هاي فرسوده محله

.شود

هاي شناسايي و نقشه
شو در آينده معين مي

.تر است ي مناسب
.ت

دورافتاده دسترسي

شو هان اجتماعي مي

.هيم است

هاي اجتماعي را پي 

بين ها قدرت پيش ن

طبيعي از طريق حو

.تند

علو

ي و اجتماعي گستر

در تأييد وجوب مش

طور كلي داراي وي 
انداز طبيع شتر، چشم

ه سمت هاملت حر
ميزان جمعيت داري

تنها به محدوده يك
تري در سطح كالن

طور معمول يك به

 صنعتي و نوسازي د
نشيني ارتباطي با اف

جمعيايي به ميزان 
هاي روستا به ش رت

ن نيازهاي اجتماعي
ارآفرينان، بازسازي

ش دار محسوب مياي

اي اراضي روستا، شن
گي گسترش روستا د

اي  آبي، هوايي و لوله
ستتر ا و نقل مناسب

هاي توان به مكان ي
.ت

و موجب تداوم جها

ها با ديگران سه ش

و پيامدهاي پديده

ها هي انسان

م اجتماعي، به انسا

هاي ط مانند پديده

دانست ي پيچيده مي

.ست است
طه، جنبش سياسي

.ست است
وطه آثار متعددي د

.ست است
مقايسه با شهر به

بيش...) عت، شكار و 
.ست است

ر چه از پايتخت به
در زمينه خدمات و

.ست است
عنوان محدودتر به
Aو حوزه نفوذ . د

.ست است
ري در كتاب درسي

.ست است
ص يي در اثر تحوالت
پديده همانند شهرنش

.ست است
ماني كه نقاط روستا
نرخ مواليد و مهاجر

.ست است
هري است كه در آن
موارد حمايت از كا
دستيابي به شهر پا

.ست است
ها روستايي، كاربري

ها و همچنين چگونگ
.ست است

ي دور حمل و نقل آ
و ر شيوه هاي حمل

.ست است
اي بيشتر مي ل جاده
تر است مناسب  ديك

.ست است
و دست مي ي به آيد

.ست است
ها و دانش ي از آگاهي
.ست است

ها آثار د كه انسان
.ست است

ش همدلي و همراه
.ست است

ي ـ با شناخت نظم
.ست است

توان هم نادار را نمي
.ت استس

.ست است
 عي

.ست است
اً يك پديدة طبيعي

.ست است

www.sanjeshse
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حكمت موافق

و اين بحث

علمي قادر به

عامل. آيد مي

دهند، در مي

كلي و صورت

ationgroup

.يگر نيست

نها با تحصيل و ح

ا امكان و يا امتناع

آزمايش و تجربة ع

.گيرد برمي

.كنند فاده مي

در اثر سكته پديد م

و رنگ آن نسبت م
 .

كه بزرگساالن به ص

.شود مي

 و نيازي به چيز دي

دهد كه دين نه تن ي

يا ضرورت است يا

اند و ر پي آن بوده

.و مجردات باشد

.رسطو نوشت

عناي اعم آن را درب

ن از اين روش استف

عروقي است كه د

ك كاال را به اندازه
سنجند مي... فيت، 

.ود

كنند، در حالي ك مي

زيابي بهتري انجام

)وازدهم

.كاود اقعيت را مي

ست در دين آمده

ث آشكارا نشان مي

.مًال عقلي داشتند

سبت آن با وجود،

.كند حقق پيدا مي

مند و در قايق عالقه

ن واسطه ميان حق

ك امشكل متافيزي

هاي فلسفه به مع ش

فليسوفان. برند ي مي

ها، اختالل ز آسيب

مثالً مفيد بودن يك
اس ماندگاري، كيف

جويي نشو نان عيب

.فرد تبديل شود

مي ات را رمزگرداني
.است

ي داشته باشيم، باز

.ورند
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د(علوم انساني ي 

.را تغيير دهند

آن است و عمق وا

راي سعادت الزم ا

اين حديث» .ك باشد

وش و محتواي كامال

الث باشد؛ يعني نس

علول با اين رابطه تح

واره به شناخت حق

د، نه اين كه جهان

هاي م كردن قسمت
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