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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ومدمرحلة ـ  دهــمسنجش 

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

:باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي 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 مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

8از  2آزمــــون 
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 @sanjesheduc

آيـه هـيچ

ationgroup

گ

نايـ  ،ق ترجمه

13(  

رنگارزاني ـ با) 3

مطابق ».هستم

1/9/398 ومدحلة 

3

هآگا ،دهيدمي م

5  


مرح(لوم انساني 

انش

متعد ديـ

انجامبه آن چه 

و علدهم؛ ادبيات 

.كنندخالي ـ
آموز ـ دانشدند

ـپيراهن) 2

)د

مانا من نسبت
.ندارد» ت

َلمِ 

).است »َيْفَتِعلُ «

)ب

سنجش د

.بودند
ـ)فاوت ساختار

بو ... خالي كردن

ـ مختلفي 

)ا باطل

رحم كند: ص( 

جام دهيد كه هم
ز پر كردن است

عال ← عاِلمِ ـ 

عالترع باب اْف

للغائب: ص(طب 

)مفرد: ص

)مفرد: ص

)ة مفتوح

)ثمؤنّ: مفرده

.وجود آب است

...ِر خالي شدن
تف(مدرسه را ه ـ 

آنها ـ انتظارِ خ
.تت اسرس

:رتيب
»ةرخيص« ةجم

.رست است
گوش دادن←

.رست است
:رتيب
اين را: ص(ل را 
)ها زمين: ص

رحم مي كند ـ
.رست است

:رتيب
)تمتلكها: ص(
)تمتلكها: ص( 

)ينتفع: ص
.رست است

كاري نيكو انج«
كار نيكو كردن ا

.رست است
َمشهورونَ ←

.رست است
ال مضفع( دُ َيْعَتقِ 

.رست است
للمخاط: ه ترتيب

)ثمؤنّ: ص
ص(ر أو تكسير سك

.رست است
)شجرال: ص(

)عمود: ص
ص(سير أو مكسر 
.رست است

نونه: ص( ةسور 
)فاعل: ص

:ص(ثاً يس مؤنّ
.رست است

زندگي به علت و

www.sanjeshse

اردر انتظ) 1
به همراه) 2
4 (سانِمدر

در 4 هنگزي .3
ترخطاها به 

ترجعدم ) 1
در 3گزينه  .3

←شنيدن
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
اين باطل) 1
ص(ن زمي) 3
هر زمان) 4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

(تمتلكه ) 1
هايمتلك) 2
ص(تنتفع ) 4

در 3گزينه  .3
:آيه ةترجم

ك«قرابتي با 
در 3گزينه  .3

←َمشهورونُ 
در 2گزينه  .3

َي ← َيْعَتَقدُ 
در 1گزينه  .3

خطاها به) 4
ص(ر مذكّ) 2
جمع مك) 3

در 3گزينه  .3
( ةشجر ال) 2
ص( ةعميد) 1
جمع تكس) 4

در 3ينه گز .4
مکسنونه ) 1
ص( فاعل«) 2
مفرده لي )4

در 2گزينه  .4
يت زاهم) 1

erv.ir
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 @sanjesheduc

رد اگرچـه

رمـذكّ و » 

ر عـالم راه

.كند 

ationgroup

(.  

اجر و پاداش دار

ف « شفرد كيـم«

ي و بـازيچگي در
)صفت خالق

كدورن درك مي

13(  

).ست

ند صحيح باشد

ري جاري كند ا

مكيفات مف) نث

و بيهـودگي ـت  
است و حكمت

ست و او را در

1/9/398 ومدحلة 

گزينه صحيح اس

اتو ن گزينه نمي

ن كسي كه نهر

مؤن( ةعـأرب. ست

).آيد مي» 

(

خلق شـده اسـ
ت صفت خلقت ا

شناآخود با خدا 

6  


مرح(لوم انساني 

طابق متن اين گ

.ر است
اين تنبق ممطا(

همين براي ؛ وشد

جمع و مجرور اس

مفرد مؤنث«ت 

)تكيلومترا←

كه عالم با هدف
كنيد كه حقانيت

سان در درون خ

)1(و زندگي 

و علدهم؛ ادبيات 

مط(ت ز آب نيس
.كنند گي مي

.كند ي
تر مهمهم  و نقره

(مخلوقات است 
.شودمي

باش ميدرصد  65

دشان جر و معدو

.است

م اشاره به صورت

ات+ كيلومتر ( 

كه نشان مي دهد
دقت ك( .ق است

دارد و اينكه انس

و دين

سنجش د

ر ازت ي خدا مهم
بدون آب زندگ

.شوديل مي

زندگي تأكيد مي
و ،يم زيرا از طال

ت بقاي اشرف م
ناميده آبشار ن،

5تا  50بين   ما

 ةغالي ≠

س عكس يكديگر

ز روزهاي هفته

  ةلکبير 

سمع غير انسان ا

ـ كيلومترات )ت

يان شده است ن
گر حكمت خالق

فطرت خدا آشنا

هاي متي از نعمت
وجود دارند كه
سان از آب تشكي

.رست است
اهميت آب در ز
ن محافظت كني

زيرا فقط علت ،ت
ازباال به پايين ب

.استرست 
در بدن انسان

».شدش با
.رست است

≠ ةرخيص / ك
ةنهاي ≠

كعلي
مسرور ≠

.ت استرس
−57
.ستا تسر

ده از نظر جنس

.رست است
از روز ششم ،به

.رست است
ال يُأخت ←ر 

.رست است
براي جمع( كتل

.رست است
مئات ⇐ات + 

.رست است

ال بي ؤدر متن س
ت هدفمند بيانگ

.رست است

فط ةشان از سرماي

www.sanjeshse

هيچ نعم) 2
گياهاني) 3
جسم انس) 4

در 3گزينه  .4
قرآن بر) 1
بايد از آن) 2
مهم است) 3
بريزش آ) 4

در 4گزينه  .4
آبنسبت «

مرگشپس از 
در 1گزينه  .4

كتل ≠ هذه
≠ ةدايب) 4

ع ≠ كل) 2
≠َحزين ) 3

در 3گزينه  .4
− =11 46

در 3گزينه  .4
د سه تا ددع

.است
در 1گزينه  .4

روز پنج شنب
در 4گزينه  .4

يرالکب يُأخت
در 4 نهزيگ .4

←كولئأ
در 1گزينه  .5

+ةِمئ(مئات 

در 1گزينه  .5
5ص   
اي كه د آيه  

خلقت ./ندارد
در 3گزينه  .5

20ص   
بين نش اين  

erv.ir
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 @sanjesheduc

.اشد

رسول/  دي

شـان و نـه
ما ناشي از

در يزمـان  

)يا

دوزخ سپس

آخـرتبـا   

ationgroup

ها داشته با نسان

يشو يم منتقل ،

.ست

د، امـا نـه خودش
كه ثبات هويت م

و بـه شـود  يمـ 
.شنود يو نم

).ن شده است

الدني ثَواب يريد نَ

سپ دهيم؛ مي يم

نيا در مقايسـه ب

13(  

گروه خاصي از انس

گر،يبه جهان د
.شوند آماده مي

)ك

.دارد

ها بنا شده اس سان

دهنـد سـت مـي  
دهد ك نشان مي

م ن خـود خـارج  
ونديب ينم يزي

بالعكس بيان 3

كانَ من(. هستند

كني اراده ر كس

رد كه حيات دن

1/9/398 دومحلة 

اص به گه اختص

يگ تنها از جهان
و بهتر براي آن آ

و انجام كار نيك

د انسان اشاره د

يه من ثابت انس

اي از دس حادثـه 
ن ده باشد و اين

ف زمان و مكان
ياو چ گوششم و

دو در گزينهين 

ل ثواب دنيوي ه

هر به و بخواهيم

ن نشان از آن دا

7  


مرح(لوم انساني 

سابي نيست كه

و با مرگ ديا شده
و به ياد مرگ اند

ن به خدا، معاد

عد روحاني وجود

ت و قوانين بر پا

بدن خود را در
او كم شد »من«

از ظرف ند،يگو ي
خواب است و چش

اي. (تصاص دارد

ست كه به دنبال

كه ب را آن از دار
.شود وارد آن

خرت است و اين

دهم؛ ادبيات و عل

اين سرمايه اكتس

ش دهيبقا آفر ي
به آنان كه فراوان

ايمان(شده است 

ها به بع فضيلت

صاصي روح است

بهايي از  قسمت
ري از هويت و

يم »صادقه ايؤي
سم او در رختخ

ودن به گياه اخت

ي اشاره شده اس

مقد آن طلبد، ي
آ در سرافكندگي

ت حقيقي در آخ
.د

سنجش د

ه برخوردارند و

يبلكه برا د،يا شده
آ: منان فرمودند

ه درستي بيان ش

چنين كسب هم

هاي اختص ويژگي

ها ق برخي انسان
كنند كه قد مي

ؤر«ها كه به آن 
كه جس يدرحال،

يوان و طبيعي بو

ين آيه به كساني

مي را دنيا ودگذر
س و خواري با تا

ه است كه حيات
فايده باشد ساً بي

.رست است

ها از نفس لوامه 
.رست است

و فنا خلق نش ي
ترين مؤم باهوش

.رست است

همة شروط به 4
.رست است

هگيري و  صميم
.رست است

ي در انسان از و
.رست است

ايم كه ب ن، ديده
چگاه احساس نم

.هاي ما نيست
.رست است

ه خواب ليقب ني
رود، يم ندهير آ

.رست است

ن مربوط به حي
.رست است

كه در ابتداي اي
.رست است

زو زندگي تنها ه
خواهيم داد رار

.رست است

ن آيه بيان شده
ت نه اينكه اساس

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
21ص   
همه انسان  

در 1گزينه  .5
39ص  
ينابود يراب  

خدا درباره ب
در 4گزينه  .5

40ص 
4در گزينه  

در 2گزينه  .5
34ص   
انتخاب و تص  

در 1گزينه  .5
31ص   
حفظ آگاهي  

در 3گزينه  .5
32ص   
وه بر اينالع  

ديگران، هيچ
ها ثبات اندام

در 2گزينه  .5
33ص   
يانسان در ا  

د ايگذشته 
در 2گزينه  .6

5ص   
غريزي بودن  

در 3گزينه  .6
21ص   
دقت كنيد  

در 4گزينه  .6
7ص   
كه كس آن  
قر او براي را

در 2گزينه  .6
40ص   
در ادامه اين  

ارزش است بي

erv.ir
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 @sanjesheduc

تـري كامـل 

از سـاحل
ت دارد كه

بـه كلمـه

خـود  ـدف 
.ندارد

ه فرامـوش

لغـو و يـا  

كنيد؟ ي

تـر نزديـك  

و كنـد  يم

الحيـاةُ  ذهـ  

ationgroup

ك ةا بـا اندوختـ  

كـه شـما را يل
از شما كراهت ك

و در ايـن آيـه

را معبود و هـ اي
با منكران معاد

راه كوشد يم كه

بـه كارهـ تا اند ه

آيا انديشه نمي

خـدا نننـد بـه   

منع زودگذر ي

ومـا هـ«ر آيـة  

13(  

خواهند تا ي مي

مگر پل ستين ي
كي پس كدام. هد

كننـد ضاوت مي

يها، دن در هوس
يتفاوت ست كه

ك است نيدارد، ا
.هد داشت

خود وانگذاشته
.هدفمند است

و پايدارتر است؛

كن را كسـب مـي   

يها يرا از خوش

ت اخروي كه در

1/9/398 ومدحلة 

خدا عمر طوالني

يزيمرگ چ/ نم 
ده يعبور م دياو

از روي علم قض

رفتن فرو ليدل
اس يا گونه به نان

د يبه جاودانگ ل
نخواهد ها يآلودگ

و كند و او را به
سان موجودي ه

و خداست بهتر

هـا ر ها و خـوبي 
.د

ما ،يشيدوراند

ي پذيرفتن حيات

8  


مرح(لوم انساني 

گ كنند بلكه از
.هراسي ندارند

بين و خواري نمي
جا يها نعمت و

روي گمان و نه

د افراد به نيا. ت
رفتار آنا و يندگ

ليطلب است و م
آ فتن در گرداب

لهو يگرم كارها
دهد كه انس ن مي

ست و آنچه نزد

ه اني كه زيبايي
كنند ديكي نمي

كه با يعقل/ ت 
.د

اي است براي مه

و علدهم؛ ادبيات 

رزوي مرگآنان 
اند از مرگ پرده

و ن را جز ننگ
پهناور يها شت

هد كه ايشان از
.ره شده است

نشده است ليبد
زن رو، نيو از ا د

ط تينها يكه ب
جز فرو رفت يقبت

ه تا خود را سرگ
اند نشان ح كرده

يا و آرايش آن اس

ها به ميز انسان
ولي احساس نزد

ز عدم تعقل است
دارد يم باز يطلب

ن است كه مقد

سنجش د

معنا نيست كه ا
ن به دنيا دل نسپ

زندگي با ظالما
ت و كرامت و بهش

د؟

ده ست نشان مي
گ و زندگي اشار

تب يقلب باور و ن
شوند يت غافل م

يانسان يش برا
عاق/  رديبگ شي

نشد دهيآفر وده
ه امام علي مطرح

ي زندگي دنيال

هاست و خوبي
اند ر يك مكان

ية تدبر ناشي از
ط ما را از راحت

عدي بودن انسان

.رست است

ز مرگ به اين م
چون/  ت كنند

.رست است

را جز سعادت و
ساحل سعادت
قصر منتقل شو
.رست است

در آيه آمده اس
عنوان عامل مرگ

.رست است

مانيبه ا معاد ن
آخرت اديو از  د

.رست است

نگرش نيمهم ا ي
يلت از مرگ را پ
.رست است

هويكس ب چيه. 
بياني كه/  ردازد

.رست است

ما داده شده، كا
.رست است

ها و شمه زيبايي
چه بسا دو نفر د

.رست است

دن نماز طبق آ
اش، م با محكمه

.رست است

دهنده دو بع شان

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
41ص   
نترسيدن از  

خدا را مالقا
در 1گزينه  .6

41ص   
من مرگ ر  

به ها يسخت
از زندان به

در 3گزينه  .6
42ص   
عبارتي كه  
به عن» دهر«

در 4گزينه  .6
42ص   
قبول داشتن  

دهند يقرار م
در 2گزينه  .6

43ص   
يامدهاياز پ  

كردن و غفلت
در 3گزينه  .6

5ص   
...مردم  يا  
بپر ارزش يب

در 1زينه گ .7
7ص   
آنچه به شم  

در 4گزينه  .7
11ص   
خدا سرچش  

چ./ شوند مي
در 4گزينه  .7

21ص   
مسخره كرد  

كه يوجدان
در 2گزينه  .7

30ص   
اين بيت نش  

erv.ir
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 @sanjesheducationgroup

.دارد ن باز مي

.  

13(  

.ي است

ي عقل و وجدان

انات آنجا داريم

.اردهدف د

.ينگونه نيستند

1/9/398 ومدحلة 

مان بعد جسماني

.مينبود انيخ

نسان را از پيروي

كه نسبت به امكا

.انيم

.گويند نظم مي

ر واقعي بودن ه

هاي واقعي اي دف

ديني

9  


مرح(لوم انساني 

هم» پست«مه 

دوزخ انيدر م م،

دعوت به گناه ان

كه شناختي است

.ست

.خداست

خو مي» ستقيم

ه به آن برهان نظ

شود و تأكيد بر ي

گيرند اما هد مي

.كرد

هاي ف و اقليت

و علدهم؛ ادبيات 

مقصود از كلم/ د 

ميكرد يتعقل م

اوست كه با د. ت

شهر بسته به ش

ستني برقرار اس

.داشته باشد

ضع آن در برابر

مشاهدة مس«ش 

.ي هستندس

م جهان است كه

نظم ناميده مي

سند انسان قرار م

شاهده خواهيم ك

معارف

سنجش د

شود ن اشاره مي

اي ميشنوا داشت

شمن انسان است

و اقامت در يك

ي محكم و ناگسس

.د

خود بايد توجه

تب، ارزيابي موض

اين روش را رو

ش مستقيم حس

.ؤثر رسيد

مطالعه در نظم

در يك مجموعه

رد پسند يا ناپس

.دارد

.ه دارد

آن و هستي مش

بلَعبه آن »... و
.رست است

اگر ما گوش ش: د
.رست است

ترين دش دشمن

.رست است
و براي مسافرت

.رست است
اي ه عنصر رابطه
.رست است
باشد ئولوژي مي
.رست است

هاي خاص پايه
.رست است

بررسي يك مكت
.رست است
يابيم، ود در مي

.رست است
و قيل هر دو روش

.رست است
توان به مؤ ثر مي

.رست است
هاي خداشناسي
.رست است

جزاي متفاوت د
.رست است

رزشي احياناً مور
.رست است

نس اجزا اشاره د
.رست است

ي در نظم اشاره
.رست است
اط بارا در ارتب
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پروانه بـه

تـه شـده،

Part A:

نـابراين از

“be goin

ationgroup

.رار دارند

اين موقع رفتار

راز بـزرگ نهفت

: Grammar

شـده اسـت، بن

».نمك 
 ngبنـابراين از  

13(  

.ند

ت عقب بدن قر

نمايد در ره مي

مندان بـه علـت

r and Voca

«   
اهـ  ضـور مهمـان  

كوقع نگاهش مي
بن. ي كرده اسـت 

».كنم ش مي

1/9/398 ومدحلة 

گريختن چراغ مي

ن سينه و قسمت

.كند

عالئمي را مخابر

.ست

تـاكنون دانشـم

.يي است

abulary 

».بگذارم) ي ميز
بت متوجه حض

آن مو. انه بمانم
ريزي نظر برنامه

بسيار تحسينش

10  


مرح(لوم انساني 

و از اطراف نور چ

ت هستند و مابين

ك وي مخابره مي

ع به كار نموده،

حساب شده اس

كنـد كـه ت  مـي  

جذب مواد غذايي

روي(تا ساندويچ 
ه در لحظه صحب

خواهم خا ب مي
جام عمل مورد

من. جنگدميش 

)1(انگليسي 

و علدهم؛ ادبيات 

جهان

.ه است

.باشند درون مي

و ن مي انداختند

هاست يك جفت

ي با فاصله مسا

آرام بود، شروع

اي العاده ت فوق

ئمي را مخـابره

هدفش هضم و ج

من بروم چند
م جمله، گوينده

ي؟ نه، ولي امشب
ه از قبل براي انج

ه براي كشورش

ا

سنجش د

استواري نظام ج

موزنده و سازند

م برون و عالم د

خود را بر زمين

آنه» هاي گوش«

.بريم ي مي

ها ولي ورت نقطه

آن موقع كامالً

نمايند كه با دقت 

ها، عالئ ش پروانه

و ه ل شده است

.رسيدند يمانها
“oh” و مفهوم

اي را چك كرده
د گويندهده مي

سربازاني است كه

.رست است
ها و ا كاري ريزه

.رست است
ه و دلنشين و آ

.رست است
س به ترتيب عالم

.رست است
ي گريز از خطر
.رست است

«ها كه ي پروانه
.رست است

هاي آفرينش پي
.سترست ا

ول عصبي به صو
.رست است

ل عصبي كه تا
.كند ير مي

.رست است
از مارپيچي مي
.رست است

ول حساس گوش
.پي ببرند

.رست است
ه و روده تشكيل

.رست است
هاوه، مهمان«: ه

توجه به بخش
.كنيم تفاده مي

.رست است
گزارش من«: ه

خش دوم نشان
.كنيم ه مي

.رست است
او يكي از س«: ه
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».ي
.ست

ولـي  ننـد 

شـايع ئـم 

«   

ه دريافـت

كنـد،  مـي 

Part B:

ationgroup

م ما تماشا كني
“pla نادرست اس

».كني
ختن

كن مـي  يـروي 
».يد

 كردن

عالئـجسـتجوي       

.)نديدم(ت دادم 

».ست
دامنه ،

م را روي صـفحه

صي

اسـتفاده  جيـب 

انه

».بود صباني
تاً

: Cloze Tes

ط

ول

13(  

.كنيم

در تيم) را اش زي
”ayersن اسم 

جهگويد تو مي
پرداخ) 4

پي »C از حرف
كني چك شنري

ك) 4 تمام

مندان امكـان ج

مركز) 4

متش را از دست
اخير) 4

تغيير نكرده اس
رشته) 4

شـد، ايـن پيغـام

شخص) 4

عج هاي قياس و

شاعرا) 4

عص كند كار الت
طبيعت) 4

t 

مرتبط) 4

محصو) 4

1/9/398 ومدحلة 

ك مع استفاده مي

باز(فصل آينده 
دليل جمع بودن

چه معلمت دارد
ن

Eبه جزء بعد ،
ديكش از استفاده

كردن

شـكان و دانشـم

قسم آخريني 

هنوز چيزيال 
القه

افتاده باشـ عادي

كلمات، معمول

خيالي ،

تعطيال بود گزير

ض خطر

11  


مرح(لوم انساني 

سم در حالت جم

ود كهش ني مي
به د 4يد گزينة 

د هميشه به آنچ
گذاشتن )3

حرف از پيش
با را كلماتتان ة

پيروي )3

ست كـه بـه پزش

جدول )3

كنم، ولي ماشا مي
مفرد )3

اپنج سگذشت 
مورد عال )3

غيرعاتفاقي  ت

مدرن )3

غيرم چيدمان ع،

فانتزي، )3

ناگ كه اين از ص
معموالً )3

در معرض )3

اشتباه )3

و علدهم؛ ادبيات 

و اس ”the“ف 

بازيكن. كند ر مي
توجه كني .داريم

موفقي باشي بايد

پ I حرف« انون
ديكتة هميشه ي

دادن

زشكي ابزاري اس

المت

را هر هفته تم) 

بابود، ولي زياد 
يئت

اموش شده است

ي

پرتصنع طالحات
».روند
ي

خصوص به و شت

ي

سنجش د

“o از حرف تعريف

ي خوب دارد كار
د ”will be“ز 

آموز مو هي دانش
ساختن )2

قا از انگليسي ت
بايستي پس ،رند

:صدري
افزايش د )2  ن

ي پزها سيع داده

نشانه، عال )2

شو(آن نمايش 
مناسب )2

س از انتخابات ز
تخته، هي )2

ي كه سيستم خا

غيرعادي )2 

اصط از اغلب انه
ر نمي كار به دي

جغرافيايي )2

نداش دوست را ش
به شدت )2

تشريفاتي )2

خسارت )2

”one ofعد از 
.رست است

رابرت خيلي«: ه
ياز به اسم بعد ا

.رست است
خواه اگر مي«: ه

.رست است
كلمات برخي«: ه

دار وجود زيادي
در حالت مصها  ه

ت جمع درآورد
.رست است

اين بانك وس«: ه
».دهد مي
يس

.رست است
من معموالً«: ه

.رست است
آنها پس اميد«: ه

.رست است
اگر هنگامي«: ه
».د

 يند
.رست است

شاعرا زبان«: ه
عاد نوشتار در ه

.رست است
كارش رابرت«: ه

وص، به ويژه

.رست است

.ت استرس
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ناخوشاي )1  

در 4گزينه  .8
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تاريخي )1  

در 1گزينه  .8
همعني جمل  
به خصو )1  

در 3گزينه  .8
رايج )1  

در 4گزينه  .8
گزارش )1  
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Part C:

ationgroup

ره كردن

ه

: Reading C

.ت

.گيرند ي

13(  

اصلي) 4

ذخير) 4  كردن

اگرچه) 4

Comprehen

است.......... نظر 

ثير قرار ميأت ت

1/9/398 ومدحلة 

ي

ت كردن، توجه ك

nsion 

رود؟ ي

.رسد

و فيالدلفيا به ن

تحت............. سط 

12  


مرح(لوم انساني 

آموزشي )3

مراقبت )3

چون )3

مي بيرون اش انه

.بود واهد

ر مي نظر به...... 

ي شهر بوستون

الت متحده توس

و علدهم؛ ادبيات 

ردن

رتيب

خا از ساعتي چه

نخو شلوغي روز

........ دكنندگان

هاي مركزي خش

الاكه مردم در اي

سنجش د

مخالف )2

:صدري
كمك كر )2

اين تر هب )2

د؟

چ احتماالً كار تر

ست؟ا ست
سركار امروز كه

.   
ست

بازديد چشم به ز

ني و اروپايي، بخ

  . .......... يكا
دكن ستفاده مي

كند ي اشاره مي

.رست است
تأييدي

.رست است
در حالت مصها  ه
ن

.رست است
ثال

:1ة 
.رست است

بود خواهد شنبه
به

.رست است
دفت به رفتن راي
8  

.رست است
درس جمله كدام

ك كند مي فكر ه
.رست است

.........آينده  فتة
خيلي درگير اس

:2ة 
.رست است

چيز همه متحده
ر

.رست است
ديدكنندگان ژاپن

ز اندازه
.رست است

معمولي در امر
آالت زيادي اس ن

.رست است
ه صورت ضمني

فضاي موجود

www.sanjeshse
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xx( ) =4

x (
x

+ 13

x(x + 2

ت مستطيل

x 24

x += 2

(x )(− 2

x x−2 3

( x) −22

سود= آمد 
x(4 است.

x( x−4
ationgroup

x= + 24

) x
x

= 
1 7

2

) x= +22 26

= مساحت 4×

= − =24 15

( x+


3 22

(x )+ =3
4 

x − = 1 

( x)− × +2 3 2

درآ –هزينه  =
x)−4برابر  

x) x= −24

13(  

x x− −
2 2 24 2

x x− +2 7 32

x =6 2 26

×مانده  =6 24

x=  = 39 2

x )− = 22 3

x x −2 5
4

x ( x)−2 32 2
+ = 23 13

= درآمد   
x−4واحد  

x − 9 1 5

1/9/398 دومحلة 

x(= 24 2

x=  =

x =6 13

مساحت باقيم=

/=3 1 52

x x −24 8

x − = 
3
2 

) + = +9 914 4
( x ) − =22 3

=هزينه 
ال به قيمت هر و
x x− −25 49

13  


مرح(لوم انساني 

x x)(− +62 2

±
= 

7 1
2 4

2

x + =2

= = −15 24

x + =1 

x x − =24 5

=  −9 13
4 4

a=  =13

.رسد صفر مي

واحد كاال xمد 
x− = 1 

)1(ي و آمار 

دهم؛ ادبيات و عل

) x= 4 

x , = 32 2

x .است +
15

( x x+ +22

.يل شده است

x=  −24

−3

,b= = 2 3

از ضرر به سود

درآم
x =1

رياضي

سنجش د

=12
.ير است

.ت

+د فرد بعدي  2

x x )2 2
2

(x )− تشكي 2

x− − =5 6 

a b + = 5

ست كه كارخانه

.رست است
x فرض كنيم.

پذي بخش 4و  3
.رست است

x فرض كنيم:

2ها وارون
است3

.رست است
تر، عدد د كوچك

.رست است

)

.رست است

.رست است

(x )+ 3
(و4



.رست است

.رست است
اي اس سر نقطه
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ـه ديگـــر

ول اسـت،
a و ريشه

( x −3 2

x 26

.اشد

) Δ >1 

) Δ >2

) Δ =4

b باشد.
bΔ = 24

b −2 1

x +26 6

x t= =2

ationgroup

x و ريشـــ =

a غيرقابـل قبـو
a2  و− ≠1 

)( x )+ =3 3

x− − =5 14

b( )
a

مثبت با−

c, ,
a

< − 

c, ,
a

> − 

− =49 44 5

b a− +2 1 4

(a)( )−2 4 8
a + = 4 

x + =26 13 

+= =4 12
2

13(  

−شـــه    <1 

.ت دارد

aز طرفـي   = 1
−كه  =2 1 

:داريم  ت،

( x )(= +1 3 22
x=  = 2

(جمع دو ريشه

bف
a

− < →

bي
a

− < →

c,
a

= >11

(x b− ،=4 

b=  =2
a a − +8 1

x x −26

, x= +2 3

.ت

1/9/398 دومحلة 

ـس يـــك ريش

ر دو ريشه مثبت

(a = 2 و از 1
a مقداري است

( x −3 است 2

( x )+ 4 1

وتر =

c( )
a

مثبت و ج

عالمت مختلف

دو ريشه منفي

b,
a

− = 7

b) b= −2 2 1
a= 8

a+ = 4 

x + =24 3 

.شه مثبت دارد

x = −2 2 3

− است 2−

14  


مرح(لوم انساني 

a c b+ پـــ =

هاي ديگر عبارت

a , ) = −1 1
پس  ،a = −1

)(ل  x )+2 3 3

x x+ −29 3

+ =2 28 9

(ضرب دو ريشه

دو ريشه با 3(

<. قرار است 

aو در  +1 4

a b=  =2

 Δ = −16

ريشه 2يم، چون 

3

3و  2−

دهم؛ ادبيات و عل

x2 چـــونb

ع شه منفي دارد، 

a باشد يعني)

شه مضاعف دارد،

(1
و مستطيل2

( x= 216 122
145

دو مثبت بايد ض

Δندارد  < 

شرايط فوق برقر

ax ،Δ = و

= ±4

.ضاعف دارد

− =16 

t كني تبديل مي

− 3و  2+

سنجش د

(k )x+ +2 1

ست، پس دو ريش

aيد  − =2 1 

x =2  يشر

x )( x+3 2 4

x )+ +2 11 2

Δ >  و هر د

ريشه

4نها در گزينه 

bx+ +2 2 8

بوده و ريشه مض

tه  t− +2 4 1

+و  2+ 3

.رست است
xه  k+ =2 

cx
a

= اس =

.رست است
ن ريشه صفر، باي
ن صورت معادله

.دارد
.رست است

1+(ت مثلث 

.رست است

ن دو ريشه بايد

تن

.رست است
8=در معادلة  

.رست است
Δداراي  = 

.رست است
x به معادله 2=

+ريشه  4 3

www.sanjeshse
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عبارت زير د

در 3گزينه  .11
=tبا فرض 

4پس داراي
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نامحـدود
ـن تعريـف
ف متعـدد

منظـور به

دانش فني
اهم كـرده

دهاي افراد
اعتقـادات

بـراي كـه  

ةدر مرحلـ 
مؤسسه. د

ي خريداري
اختيـار در 

ل مؤسسـه

و صـاحبان

د تعـاون و
بنـابراين،

»كننـده  ـه 
ه، موجـب

ationgroup

و نيازهـاي) رند
ايـن«. كنـد  مـي 

امكـان مصـارف«
شي بهترين رو

ز محدود بودن د
بـراي بشـر فـرا

وندرتباطات و پي
دانـد كـه ي مـي 

فـردي. اسـت 
.تقدير است ته

را د آهـن  سـنگ 
كند ي عرضه مي

سازي ه اتومبيل
شـود و د ضه مي

بر روي محصول

و ـيب خانوارهـا

اشـد و نيازمنـد
كند؛ يم كار مي

عرضـ«و دسـته   
لم و عادالنـهسـا      

13(  

مختلف دار فاده
سان را مديريت

و» يابي منـابع 
كارگيري ب و به

و نيز اين ذخاير
ي بيشـتري را

.همراه باشد

كند و به همه ار
معاش را خطري
مادي پسنديده

شايست كند، مي

دوم س مؤسسه) 
جتمع فوالدسازي
والدي را كارخانه

بازار عرضبيل به 

اي مؤسسه هر

وق و سـود نصـ

نبا زهـاي خـود  
با يكديگر تقسي

تـوان در دو مـي    
دو و تجـارت س

1/9/398 ومدحلة 

كه موارد استف(ب 
جمعي انس دي و

كمي« ،»ن نيازها
ي بهترين انتخاب

ودن بسياري از
هاي ديتمحدو ه،

الت بين نسلي

ك دا محدود نمي
سترس نبودن م
رفاه و توانگري
ر راه خدا جهاد

:د
.)راج سنگ آهن

و آن را به مج ل،
هاي فو ورق. كند

در نهايت، اتومب

.شود افزوده مي

.كنند مي

جاره، فرد و حقـو

تأمين همه نيا
اجتماع بد و در

راد اجتمـاع را م
ـوب بـين ايـن
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مرح(لوم انساني 

ل توليد كمياب
فرد ها، رفتارهاي

نامحدود بودن«
انسان براي مايي

ليل ناشناخته بو
ع در قرن گذشته
نها و رعايت عد

با خد رابطه فرد
اسالم در دس. زند

ر و رسيدن به ر
انند كسي كه د

زير توجه كنيد
استخر(كند  مي

تبديل) اسفنجي
ك ي، تبديل مي

.كند را تهيه مي

رزش محصول،

م ژه خود را درج
)سود ويژه(دي 

عنوان اجند، به 

تنهايي قادر به
يا ي تخصص مي

نتيجـه افـر در. 
تعامـل خـ. فـت 

اقتصاد

و علدهم؛ ادبيات 

:دف كر
ن منابع و عوامل
ه بهترين انتخاب
:عبارت است از
م اقتصاد، راهنم

زمين ــ به دل ة
رويه از منابع بي

از آ ظ و صيانت

ادت را صرفاً به
ز نگ عبادت مي

ش براي رفع فقر
كوشد، هما ش مي

ارتباط به مثال
م ادن آهن اقدام

آهن(به گندله 
ورق فوالد جمله

بدنه اتومبيل ر ف

ر هر مرحله بر ا

نندگان سود ويژ
سود اقتصاد= د 

پردازن  توليد مي

ود كه انسان به
ير فرد در توليد

.شـود  طرح مـي 
در نظر گرف )نده

.شود ي همه مي

سنجش د

ين صورت تعريف
ست و رابطه بين

و با ارائه ب كند ي
مهم است كه ة

هدف علم«گفت 
».است خويش

ةوان بودن در كر
بر اين استفاده

نابع بايد با حفظ

ين است كه عبا
رن هم) قتصادي

نظر اسالم، تالش
ده يا همنوعانش

و چگونگي اين
برداري از معا ره

آهن و سپس ب
الت فوالدي از ج
قطعات مختلف

.رد
در. بينيد د را مي

.كند ايجاد مي» 

مالياتي، توليدكن
درآمد -مستقيم 

ي خريد عوامل

شو ها موجب مي
ز سوي ديگر هر

وش و تجارت مط
كنن مصرف(» ده
بهبود زندگي و

.رست است
اقتصاد را به اين م

د، علم انتخاب ا
عه و بررسي مي

ةسه نكتة گيرند
توان گ رو، مي ين

منابع و امكانات
.رست است

ني با وجود فراو
عالوه ب. ود است

ين استفاده از من
.رست است

اي مهم اسالم ا
ز جمله روابط ا

از. دكن مي ديد
دح زندگي خانوا
.رست است

ن شدن موضوع
ه توليدي به بهر
ي به نرمه سنگ
ها را به محصوال

از آنها هاستفاد
گير گان قرار مي

وق مراحل توليد
»ش افزودهارز«

.رست است
فرم اظهارنامه م
مستقيم و غيرم

.رست است
ليدكنندگان براي

.شود د مي
.رست است

ه ها در توانايي ن
از. ديگران باشد

مله، خريد و فرو
تقاضاكنند«و ) ه

منافع دو سويه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .11
علمتوان  مي

علم اقتصاد«
بشر را مطالع
دقيقاً در برگ

؛ از اي»منابع
استفاده از م

در 1گزينه  .11
ذخاير معدن  

ـ محدو بشر
است؛ بنابراي

در 3گزينه  .11
ها از ويژگي  

ا(با يكديگر 
انسان را تهد
ارتقاي سطح

در 1گزينه  .11
براي روشن  
يك مؤسسه  

اوليه فراوري
ه سوم گندله

كند و با مي
كنند مصرف

در مثال فو  
قبلي كار، و

در 2گزينه  .12
در تكميل  
هاي هزينه  

در 2گزينه  .12
پولي كه تول
عوامل توليد

در 3گزينه  .12
تفاوت انسا  

همكاري با د
مبادله، معام

توليدكننده(
گيري شكل

erv.ir
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 @sanjesheduc

اال توسـط

ي عوامـل

يابد؛ ش مي
ت خـويش

در. ردازنـد 

ين درجـه
العمـل ـس   
.گوييم مي

ا بـراي آن
ـه آن كـم
ودن كـاال،

ايـن صرف

P /=2 

كنندگان ف
ن، فاصـله

ـد بـود آن
دار خريـد
ـه، قيمـت

برقـرار دل  
.شود مي

كه عوامـل

ننـدگان و
ري قيمـت

ationgroup

ال و خريد آن كـا

هـا قيمـت (يـد  

عرضه آن افزايش
بر ميزان فعاليـت
د به فعاليت بپر

يچنـ ـيب و هـم  
شـد، يعنـي عكـ

كاالي  لوكس،

دن كـاال، تقاضـا
توليـد و عرضـ ،
ه دليل گران بـو
ن به خريد و مص

/ ( P− +1 1 

ديگر، مصرف وي
آ يابد كـه در  مي

د، حاضر خواهنـ
كنندگان، مقـد ف

ـود مـازاد عرضـ
و در بـازار تعـاد
ر عرضه و تقاضا
؛ مشروط بر اينك

كن ـك از عرضـه   
گيـر ي در شـكل    

13(  

وس قيمت كاال
.پژو ندارد

تولي هـاي   هزينه

ع  ميزان توليد و
كند كه ب يق مي

يد به كسب سو

براساس شـ. ست
باش كـم تقاضـا     

است كه به آن

دليل ارزان بود
رنـد؛ در نتيجـه،

شويم؛ زيرا به مي
كنندگا ه مصرف

) /+ +28 3

ن دهند و از سو
سطحي ادامه م

.عادلي است
ندروشبف شان را

ز يك سو مصرف
 در حالـت وجـ
ضا از بين برود

مقدار برابر شدن
كشانند؛ مي دلي

هـر يـ ر و رفتـار   
فين بـه تنهـايي

1/9/398 ومدحلة 

اصل رابطه معكو
أثيري در خريد

قيمت آن كاال،
.ذيرد

قيمت يك كاال
را تشوي نندگان

ن شوند و با امي

بت به قيمت اس
شـيب منحنـي

زيادمتي تقاضا 

به شويم؛ زيرا ي
كافي ندار ةنگيز

رو م عرضه روبه
زند؛ در حالي كه

:م
/ P= −5 1

ت بيشتري نشان
قيمت تا زايش

همان قيمت تع
شوند كااليش نمي

م شدن قيمت از
كاهند؛ پـس مي

صله عرضه و تقاض
سيم كه موجب بر
سمت قيمت تعاد

ست كـه حضـور
يچ يك از طـرف

16  


مرح(لوم انساني 

د و با توجه به ا
و تأ شود ايد مي

لي چون سطح ق
پذ بازار تأثير مي

م كه با افزايش ق
اين امر توليدكن

وارد ميدان د نيز

تقاضاي فرد نسب
اگـر ش. شـود  مـي  

وييم كشش قيم

رو مي عرضه روبه
مقدار، ان ال به آن
با مازاد زاردر با

پرداز بيشتر مي

S D= داريم
/ P+ 6 3

ن به توليد رغبت
اين افز. شود مي

ن سطح قيمت
كنندگان موفق ن

كم با. شود م مي
ز مقدار توليد م
د كه در آن، فاص

رس ت تعادلي مي
املي آن را به س

ه قدري زياد اس
هي ود و در عمل،

.د

و علدهم؛ ادبيات 

مت ماشين پرايد
آمدن خريد پر

يد كاال از عوامل
د رونق يا ركود ب

بريم مي عيت پي
ت بيشتر است و
ددكنندگان جدي

ساسيت مقدار ت
تقسـيم م وكس

گو اصطالحاً مي

ر بازار با كمبود
ي توليد آن كاال

قيمت تعادلي ز
شترند به توليد

.دهند

شد، پس از برابر
P D=  =3

و، توليدكنندگان
ود، قيمت زياد
اين ر برقرار شود؛

گروهي از توليدك
تيجه، قيمت كم
توليدكنندگان ا

يابد حي ادامه مي
مان سطح قيمت

شد، عونباعادلي 
.تعديل نشود

ن و خريداران به
وچك خواهد بو

.نيستند
نامند مي» قابتي

سنجش د

 و باال رفتن قيم
يط، باعث پايين

 مورد ميزان تولي
نندگان در مورد

اين واقع گان به
ي كسب منفعت

شود كه توليد مي
.يابد فزايش مي

دهنده ميزان حس
لو ي وسته ضرور

كه است زيادت 
.تن حالت اس

در ليعاديمت ت
يدكنندگان براي
ح قيمت بيش از

ل كسب سود بيش
د مايل نشان نمي

باش اضا برابر مي
S= = 25 

ود كه از يك سو
كمبولت س در حا

و تعادل در بازار
د عرضه، چون گ
ش برسانند؛ در نت
ت از سوي ديگر،
 قيمت تا سطح
د، باز هم به هم
سطح قيمت تعا
دولت مانع اين ت

عداد فروشندگان
ل بازار بسيار كو

»قيمت گذار«
بازار رق«صطالح 

.رست است
ت بودن شرايط

ه در ثبات شرايط
.رست است

يدكنندگان در
بيني توليدكن ش

يدكنندگرفتار تول
قيمت به معناي
مچنين، سبب م
د و عرضه كاال اف

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

عكس اين بر ري
.رست است

قييمت كمتر از 
در حالي كه تولي
مچنين در سطح

كه به دنبال ان،
به آن مقدار تم

.رست است
تقا ه وقدار عرض

.رست است
شو مت باعث مي

خود بكاهند؛ پس
و ضا از بين برود
در وضعيت مازاد
كمتر به فروش

دهند و يش مي
كاهش ناي .ابد

بينيد طور كه مي
بازار، قيمت در

گذاري د قيمت
.رست است

محصول، گاه تع
ه نسبت كلن بگا

به عبارت ديگر
رت بازار را به اص

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
با فرض ثابت

كنند مصرف
در 4گزينه  .12

تصميم تولي  
و پيش) توليد

با بررسي ر  
زيرا افزايش

هم. بيفزايند
نتيجه توليد

در 2گزينه  .12
شيب منحن  

ك حساسيت،
كنند مصرف
ضروركاالي 

در 4گزينه  .12
در سطح قي  

زياد است؛ د
هم. شود مي

توليدكنندگا
كاالي گران

در 3گزينه  .12
در تعادل مق

در 1گزينه  .12
افزايش قيم  

از مصرف خ
عرضه و تقاض

در مقابل د  
را با قيمتي

خود را افزايش
يا كاهش مي

ط همان. شود
گاه در ب هر

بيروني مثل
در 4گزينه  .12

در بازار هر  
تقاضاكنندگ
تأثيرگذار و

در اين صور  

erv.ir
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بـه شـمار
.تي است

. شـود  مـي   
مناقصـه)    

اسـت؛) 3
: واهـد بـود       

ـن نيسـت

)17و  1

ـ  ونـدي يا 

»خواسـتن 
مفعول» ن

عبارتنــد از
23(  

دي دروني
گي برقـرار

 .خوانـد  ـي 

ationgroup

ش كـاالي خـود
ه محصوالت نفت
قصـه مشـاهده
يـدهاي دولتـي

نكتة مهم در. »
سـي چنـين خو

ممكـكنـيم   مي

16صفحات . (»ن

يا مركّبيا  است

خ«و  »دنيخشـ 
كرده شدن«:] ي

ع» انرو«و » ن
3و  22صفحات (

كه قرار است شاد
همـاهنگ )بيـان  

نمـايي سخنش 

13(  

صارگر در فروش
تنها فروشنده گر

مناق و يـده ت مزا     
مثـل خري(مات  

»تير و كمان«ن 
داني آن در فارس

حاال هم تأكيد

انبسگ«ه جاي 

شود ي ساخته مي

بخ«از  شـده  رف
يعني» كردن«از 

ـــ اكــارو«، »انب
(. افية ميانيقي 

كهكلماتـو  ها ـي
/لحـن  (سـخن  

د اركانِ موسيقا

1/9/398 ومدحلة 

اليل قانوني انحص
ر و از سوي ديگ
ه بـه دو صـورت

كاال و خـدم مده

، و تناسب ميان»
ـت كـه بـازگرد

.ايم تار پرداخته
:شويد

)17و  16

به» انوسگ«) 4

به اين شيوه س

هاي صر فعلت؛ 
صورت مجهول

)22و  21

و در  سارب«) 4،
دماتي است براي

ه نشانهبا  ردازي
سو  وزنميان  د

به نظم شا وي

1(

17  


مرح(لوم انساني 

خودرويي به دال
سو تنها خريدا

هـا ديـد كـه ـي 
ه و خريداران عم

»تزوير«و  »تان
اسـ توريِ كهـن   

).14 صفحة(. 

رها به اين ساخت
رو نشو اخت روبه

6صفحات ( .ست

در. »يدفس«ي 

اي كه واژه ،سازي

ست اثبات شده ل
طبعاً، ص[و » مدن

اتصفح( .است

ـــَر«و » ر ،»راهب
ه و تعريفي مقد

پر سازي و مفهوم
آلود اشاد يا حزن

لودآ شكايت يانِ

(فنون ادبي 

و علدهم؛ ادبيات 

هاي كتي و شر
اي نفتي از يك
در قالب حراجـ

ها، مزايده حراجي

دست«ميان  رادف
سـاختاري دسـت
.»ش، و نه زبان

م و دوازدهم، بار
قرابت با اين سا

اس فك اضافه  »

به جاي» يدپس«

سا تركيباز  شما

مفعو وجود ،شد
آم«و » رسيدن«

طبيعت شعرزء 

ســـَر«): 3، در »
كه عنواني اوليه

تصويرست براي 
نا شد، اما محتوا

لحن و بيست و 

لوم وع

سنجش د

به دليل طبيعي
ها اليش فراورده

توان را هم مي
ها و ح نمايشگاه

تردارد؛  معنايي
س] بـاش [و زبانم 

شته باشم، نه گو

ية دهم، يازدهم
دستور، آرايه يا

»را« )3در . ست

)2در . »شتون«

ف كتاب درسي ش

باشد يا نباش» را«
«و» بودن«، گر

!چه نه

 ندارد، بلكه جز

»وا« ⇐» ـوــ
،در شعر يايسيق

بستري است ×)
باش شادچنين  ن

اس شاكيچيزي 

.رست است
شركت توانير ما

ركت پخش و پاال
ر از انواع بازارها
آثار هنري در ن

.نند

.رست است
شبكة م هنر كند

و ش و نه گوش
ن داشنه دندا] م

.رست است
هاي سه پاي مون

ه در يك سؤال د
بودن

وجود داشتن

اس مفعولي» را« )
.رست است

«به جاي » شت
.رست است

بر تعريفبنا؛ »ظر
)14فحة 

.رست است
«بخواهد،فعول 

هاي ديگ ر گزينه
باشد،» را«چه 

.رست است
عر جنبة تزئيني

.رست است
 « »چهارسـ

كرار منظم موس
.رست است

4×(مفتعلن  ك
وزنوقتي . كنند
شاعر از) 3در 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
در كشور م  

شر. روند مي
برخي ديگر  

فروشندگان
كن برگزار مي

در 1گزينه  .13
خيلي ه) 1

نه دندان باش
خواهم مي[«

در 4گزينه  .13
در شرح آز  

شما باألخره
را    كسي

كسي  براي

)2و ) 1در   
در 3گزينه  .13

شبن«) 1در   
در 3زينه گ .13

نظر صاحب«  
صفح. (مركّب

در 1گزينه  .13
مف اگر فعل  

در. اند چنين
؛پذيرند نمي

در 2گزينه  .13
در شع وزن  

در 1 هگزين .13
»وا«): 2در   

تكهاي  نمونه
در 3گزينه  .13

وزن ريتميك  
را منعكس ك
.نخواهد بود

erv.ir
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 @sanjesheduc

اسـتاندارد

در تشـبيه 

اسلوبري 
!ت

≠ )سـوده 
):3امـا در  

»آب«و » ر 

طـب را بـه

م خـويش،

ود نيسـت،

هـيچ، در
ة جداگانـه

ـ ر ، و در]دن
»يزچنگـي 

ationgroup

در يـك سـؤال

ت) 4رند، امـا در  

گير سبب شكل
هست يا نيست

آسيعني (» جموع
ا. اسـت  ر نرفته

غبـار«و ) بـاد  ⇐

مخاط] شـعور  و[

همو بـه سـ  ! التي   

مشهو تشبيه) 3
.شوند مي

.تضاده 

،نيستند مكرّره 
اسـت، نـه واژة» 

ندار رد معنـايي 
تي«و » چنـگ «     

.ندارند شخيص

13(  

بايسـت د م نمي
.ست

دار تضاد »هشت
!رفتشت 

هتبكه ال[دارد  ل
كه ،كن يا رد

مجم«؛  ندارد اره
به كارـي   صـخي
⇐(» طوفـان «

[هم كمتر وقت 

ح چنـين سـؤاال

3در. بگيريد  بيه
حسوب مم» بيه

دارد، نه شخيص

كه لفظدر » دن
»باخبري«ي از 

كاركر» ـ ـي «
م عـرض شـد،

تش ها قي گزينه

1/9/398 ومدحلة 

ايم هبارها گفتكه 
اس ر چهار گزينه

به«و » دوزخ«و 
بهش] به[توان  مي

تمثيلاست كه 
نشين و اثبات

استعا از نه ديگر
تشخهم ) 4در 

«كننـد؛ اينجـا،   

كه ه مصوتك 

ناچاريم از طـرح

تشبي) 4در را » 
تشب«از  سه نمونه

تشنه ): 3اما . ارد

داد«و » داد«) 1
بخشي خبر: ست

و» ـ ان«[» هوآ
مان كه بـاال هـم

با. ست»صبا«ن 

18  


مرح(لوم انساني 

را هم ك ية ديگر
در تشبيهنمونة 

و»عقل«و » ق ،
ِب خلق خوش م

)د، اما فقط ب
بنهي شما  الحا

نمون آنجز يت 
.ندارد هبيتشما 
ك برقرار مـي  ضاد

اكه داند به
ار اسروپ ن بي

شرم من است
يكديم به كر دود

ناصالح تيپ ـ  

بارگاه قربت«د 
سه»سفند نفس

د تضادندارد  ص

در. شده است
اس) 4ما نكته در 

و ) آ«و » آهو«،
مطابق هم) 4ر 

مخاطب گرفتن

و علدهم؛ ادبيات 

دو آراي. يده شود
تنها) 2در » ان

عشق«، »آخرت«
گويد به سبب مي

دارند تشبيهر دو 
حيچ در هيچ؛ 

و بي هست خيص
هست، ام ستعاره

تضبا يك ديگر » 

يدادر دلت ني
اد است و اين ر

ي فكندند مناز پ
كاريده ز بن پ
محدسؤال را هم 
!]ش دفاع كرد

همة تقلّاها براي

خواستيداگر شما 
گوس«و  ه ابراهيم

تشخيصاگرچه ) 

تكرار) 3كه در 
ا. كذاهم » نهاد
.برقرار كند رار

)2در » مستيـ«
اما د. دارند كرار

دربيت هم  ص

سنجش د

دي تشبيهم بيت 
بيابا«شُدگيِ »مه

«و» دنيي«، »ته
!نيست سنادي

هم هر) و ه) د 
هم كه هي عات

تشخ كسي بودن
اس»  درِ الم«در 

»عناصر اربعه«: 

ن وسوسهĤك//  
به چند//  ااژده

از// ر اب د به يك
بر// رم من است 

س! پايهمصوت ي
ت پاسخ بشود ازش

ـ به رغم ه  ما! ؟
....]ما

ش. تشبيه است 
ما به مانندگيِ و

)4 .تضادد، هم 

، كاست مستقلّ
ن«و » نهادندي«

تكر ي مصرع يك

و» مستي«، )1
تك] در دومي هام
.د

تشخيص. است رار

)23و  2
.رست است

كه در كدام ست
چشمه«. ه باشند

.رست است
فرشته«و » ديو«

اس» شدن«چون 
.رست است
.دارند تشخيص

مراعو  كنايه .]ت
.رست است

غالم همت كت 
دست كم) 2در 

:ذكر شده بوديم
).ك

.رست است
ز تو بگردد اقض

ن بپرسيد كاين
ه دستم نگرفتند

ن خون گرĤت ك
اييآر واجحمت به 

باشيم، هم وقت
.رست است

شمرديد؟[ ديد؟
ي غضبناك شما

.ت استرس
)1در  يار به ماه

و»دشنة تحقيق
.رست است

دارند تشخيصم 
.رست است

واحد معناييك 
«.كسان نيستند

در انتهاي» خبر
.رست است
در اول و سوم

 ايهنوعي لحاظ
ندارند تكراراري 

.رست است
تكر اي حاظ آرايه

www.sanjeshse

2صفحات (
در 2گزينه  .13

مهم اين اس  
كننده تعيين

در 4گزينه  .14
به ترتيب،  

،تسكار ني
در 1گزينه  .14

)و الف) ج  
است معادله

در 3گزينه  .14
در عبارت) 1  
د. »متفرّق«

قبالً هم متذ
اشك: مجازاً(

در 4گزينه  .14
هان گآ) 1  
ناز چوپ) 2  
د كهافري) 3  
بدو گفت) 4  
باز صد رح[  

ببازي گرفته
در 2گزينه  .14

رديف را ديد
شرمندة روي

در 2گزينه  .14
يامانستگيِ   

د«) 2اما در 
در 3گزينه  .14

هم) 2و ) 1  
در 3گزينه  .14

يك» خود«  
يكهم  معني

خ«كه بتواند 
در 4گزينه  .14

هاي»هوا«  
البتّه با) [3

قابليت برقرا
در 1گزينه  .14

به لح رديف  
erv.ir
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 @sanjesheduc

)2امـا در  

ست و شاعر

از چـه؟ از
واعـظ) 2
⇐(]ني

عاشق هنوز

شـق مايـة

و شـواهد 
كـه  را معي

سرنوشت

بيراهـه  از
يـا  و دادها 

در طـوالني 
و عالقـه  د، 

ationgroup

.ندتضـاد هـاي  

چنين نيس) 4ر 

شرمسـاري؛ ي  
مـا درا. »علـون 

كار ديوايعني » 

ع) 1اما در . ست

عش) 4و ) 2در .   

جوي و جست و
جوام و ها انسان

و كارها سرانجام

ا مانع كنند، مي
رويـد نتايج و ار

ط سـاليان  و ـته 
خـود گذشـتة  و

.شود مي آنان

13(  

ه نمونـه  ،)4در ] 

فته است، اما در

3(  

ـت از شرمسـاري
ن ماال يفعيقولو

»عمل«) 4در [ 

اس)] 4و ) 2 در[

عشـق اسـت/      

واطالعات وري
تاريخي، حوالت

س از شود مي جب

مشخص را هش
آثا ها، علت ها، نه

داشـ مشتركي ت
وسـرزمين  بـه 

بيشتر گييگان و

1/9/398 ومدحلة 

]صـبح [= » ـردا 

برتري ياف طبيعت
).10فحة 

1 ،24 ،31 ،33

اسـت كنايههم  ي
مصداقِ« ]عاصر

!لي شغل اوست

[ وصال محبوب

سـتي معشـوق
(

گردآ پرسش،ح 
تح و رويدادها ر
موج و شناساند ي

پژوهش هدف آنكه
زمينه از اغلب ي،

سرگذشت والي،
طبيعـي  طـور  ه

وخودآگاهي ث

19  


مرح(لوم انساني 

فـ«و » شـب «، 

عناصر طبتمام ر 
صف ⇐ب (. د

9صفحات . (ده

زردروييدهد و  ي
، شاعر مع»اهني

عملي جل؛ بلكه بي

از واميد به قطع 
35   (

ه وابسـته بـه هس
)27صفحة ⇐

مورخان با طرح
د پژوهش. كنند
مي ما به را شته

آ بر عالوه ها ش
تاريخي هاي هش
.شود

متو هاي نسل ي
به اند، بوده ريك

باعث مشتركشان،

)1(تاريخ 

و علدهم؛ ادبيات 

)3در » درمان«

بر و رخ محبوب
رويي نشان دهد

هوبيت در معني 

به دست مي يي
برا«گيري از  وام

است، و نه خجر 

بهسفارشيا )] 1
5صفحة ⇐. (

نور هستي همه
. (بيهوده است

.است حال خت
ك مي بازسازي را

داش نقش ما گي

پرسش. است سش
پژوه در. شوند ي
ش مي پرسش دها

براي كهني مردما
شر هم هاي ست
م گذشتة از معه

ت

سنجش د

«و» درد«، )1ر 
.توان يافت مي

پرتو) 3و ) 1در  
ي عنايتي كند و

است يدقه اينجا 

زردرويي از صوير
با و[: ه آن دارند
خاطر خود آزرده

1در[ از هجران 
ه او عنايتي كند

از اين است كه
عشق زندگي ي

شناخ براي شته
ر پيشين جوامع

زند به دادن كل

پرس چند يا يك 
مي پژوهش رست
رويداد آن در ير

: و هويت ملي
شكس و ها وفقيت
جام افراد آگاهي

.سترست ا
در» شام«و » بح

نمي تضاداز شهود 
.رست است

ويژه  به ، ديگر
به ويخواهد  مي

.رست است
است، كه» خيره

.رست است
تص داشتن» كاه

ن به آنچه علم به
عملي خ ه از بي

.رست است
شكايت ،ديگر

وق بهت كه معش
.رست است

سخن) 3ؤال و 
بي )1ست، و در  

.رست است
1صفحه 

گذ كاوش و لعه
ج و مردماندگي 
شك در آنان جربه

.بگيريم
.رست است

6فحه 
نيازمند علمي ش

در مسير از شگر
درگي هاي گروه و

.رست است
10فحه 

دوستي س ميهن
مو و ها كامي تلخ
رو، اين از. ارند

.رست است
13فحه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
صب«دو بار   

مش اي نمونه
در 4گزينه  .15

سه تايدر   
م از معشوق

در 4گزينه  .15
خ«نكته در   

در 1گزينه  .15
چو ك گونة«  

عمل نكردن
نه غير متّعظ

)35صفحة 
در 1گزينه  .15

سه تاي در  
اميدوار است

در 3گزينه  .15
سؤ بيتدر   

رتبگيبلندم

در 4گزينه  .15
درس اول ص  
مطال تاريخ،  

مدارك، زند
تج و انديشه

ب عبرت آنان
در 2گزينه  .15

صف 1درس   
پژوهش هر  

پژوهش رفتن
وافراد نقش

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
تقويت حس  

ت و ها شادي
د دلبستگي

در 1گزينه  .15
صف 2درس   

erv.ir

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59



 @sanjesheduc

شماري گاه

جاللـي،  ي، 
شماري گاه

فرهنگـي  و
ون روابـط

رو، بيشـتر
شناسـان  ن 

از ي پـيش  
.اند كرده

با اي گونه
يافت و به

ationgroup

داد گ دستور) زار

يزدگـردي اننـد 
گ و است جهان

وهنـري  فنـي، 
هـاي گونـاگو دن 

از ايـن ر. اسـت  
باسـتان علمي ت

هـاي انسان دگي
تقسيم خوراك

به بايد بروند، ار
ديشيدن تكامل

13(  

سز ژوليوس( وم

ما ديگـري  هـاي 
هاي شماري گاه

.است ه

هاي پيشرفت ر
ها و تمـد رزمين

شناسـي سـتان  
تحقيقات حاصل

زند مراحل سان
توليد دورة و ك

شكا به گروهي
خن گفتن و اند

1/9/398 دومحلة 

رو م امپراتور.ق

ه شـماري  گاه ن
ترين دقيق از ي
شد تنظيم آن س

سير تا كوشند ي
هاي باستاني سر

.دهند ي

هـاي باس كـاوش   
ح آمده، دست ه

شنا باستان. سيد
خوراك گردآوري

صورت به توانند
سخ در بشر نايي

.گرفت كار ه

20  


مرح(لوم انساني 

46يل در سال 

آن كنار اما در د،
يكي جاللي ماري

براساس يافت، ت

مي مختلف، هاي
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

مدتاً متكـي بـه
به تاريخ از پيش

رس تمدن به تا ت
گ دورة به آن با

بت اينكه براي ما
توا خوراك، ري

به خود انديشة

دهم؛ ادبيات و عل

دلي همين به ند؛
.ود

شد رايج قمري ي
شم گاه. يافت اج

در ايران رسميت

ه زمان در ستاني
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

يش از تاريخ عمد
دوران جوامع و

سر گذاشت شت
متناسب زارهاي

ام نبودند، زدن ف
گردآو دورة اخر
و احساس دادن

سنجش د

نداشتن دقيقي ي
صري اصالح شو

هجري شماري ه
روا نيز ورشيدي

ش د 1304ال 

باس بناهاي و آثار
آنان همچني. نند

اقتصاد و رهنگي

سيار طوالني پيش
وانسان زندگي

پش را مختلفي ل
ابز و معيشتي د

حرف به قادر از،
تا اوا تدريج به. 

د نشان ي را براي

شماري گاه آغاز،
مص شمار  س گاه

.رست است
15فحه 

گاه وران اسالمي
خو هجري و ني

شيدي كه از سا
.رست است

26فحه 
آ مقايسة با سان
كنن درك را شته
فر تأثيرات و شته

.رست است
27فحه 

شناخت دوران بس
دربارة تاكنون ه

.رست است
30  

مراحل و طوالني
اقتصاد نوع ساس

.رست است
32فحه 

آغا در نخستين
كردند مي برقرار

د كه هنر نقاشي
.رست است

34فحه 

www.sanjeshse

در روميان  
رومي براساس

در 1گزينه  .16
صف 2درس   
در ايران دو  

حيوا دوازده
هجري خور

در 1گزينه  .16
صف 3درس  
شناس باستان  

گذش مردمان
گذش جوامع

در 4گزينه  .16
صف 3درس   
شمطالعه و   

كه اطالعاتي
.است

در 3گزينه  .16
ص 4درس  
مسير بشر  

براس را تاريخ
در 2گزينه  .16

صف 4درس   
هاي انسان  

ب ارتباط هم
حدي رسيد

در 2گزينه  .16
صف 4درس   

erv.ir

60

61

62

63

64

65



 @sanjesheduc

هندسـه بـا

انسـان  گي 

محيطـي 

مسـئله،  ـا 
يـا  كسـي 

.پردازد مي

قـرار  كه ي
به توجه با

ationgroup

افي از تركيب ه

زنـدگ و مكـان  ر 
.است شناسي

هـاي  ظرفيت و

.شود وب مي

يـ پديـده  هـر  ت 
چه سؤال. ردازد

پديده تحول و

هايي فعاليت به و
پژوهشگر .ست

13(  

فيايي، كارتوگرا
.آيد بدست مي

بـر رابطه اين ير
هوا و آب حوزة

ها توان شناخت

كوهستاني محسو

ماهيـت بر ،چيز
پر مي موضوعات

تكوين سير سي

ودارد را راهنما
اس تحقيق سؤال

1/9/398 ومدحلة 

ي با فنون جغرا
نون جغرافيايي

تأثي بررسي ولي
در...  و دشگري

ش بنابراين كند، ي
.است

ساني در ناحيه ك

چ چه سؤال. دارد
م زماني روند به

بررس به ،چطور

ر نقش پژوهش،
به محقق مندانه

21  


مرح(لوم انساني 

كيب علوم فضايي
تركيب آمار با فن

و است واشناسي
گرد هاي جاذبه

مي بررسي و عه
بهتر زندگي ي

دهاي منفي انس

د كار و سر ها ده
موقع، چه سؤال

سؤال. دهد مي ر

هر در ها فرضيه
انديشمن حدس و

رافياي ايران

و علدهم؛ ادبيات 

ش از دور از ترك
واسطه تره رافيا ب

هو اصل يك »د
اقتصادي، عاليت

مطالع محيط، با
براي علمي غرافيا

يه دام از عملكرد

پديد وقوع مكان
س. دپرداز مي ده

قرار توجه مورد

ف رازي است؛ ش
وپيشنهادي سخ

جغر

سنجش د

سنجش 3صفحه 
ي كمي در جغر

يابد مي كاهش ما
فع آب، منابع ي،

را انسان متقابل
جغ پس نيست؛

يرو حه چراي بي

م يعني جغرافيا
پديد وقوع علت
محيط، و نسان

پژوهش حساس ل
پاس فرضيه. دهد

.رست است
3فحه 

دول مندرج در
هاي يايي و روش
.رست است

3فحه 
دم ارتفاع فزايش
ساختماني صالح

.رست است
5فحه 

م روابط جغرافيا
ممكن جغرافيا

.رست است
6فحه 

 جدول اين صفح
.رست است

8فحه 
اساسي ركن با

بهچرا سئوال 
ان متقابل روابط

.رست است
10فحه 

مراحل از يكي ي
د مي جهت شود

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
، صف1 درس

براساس جد  
فنون جغرافي

در 2گزينه  .16
صف 1درس   
اف با« اينكه  

مص نوع: نظير
در 1گزينه  .16

ف، ص1 درس
كه آنجا از  

دانش بدون
در 1گزينه  .16

صف 1درس   
با توجه به  

در 1گزينه  .17
، صف2 درس

،كجا سؤال  
دارد؛ داللت

،كساني چه
در 1گزينه  .17

، صف2 درس
سازي فرضيه  

ش انجام است
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زان دانش،

مـرتبط  ت 

شرقي ول
نـوع  در ي 

تن كتـاب
.غيره است

تنگـه  يـن 
.است هان

ـود و اگـر

نـاظر بـه ،

نيبـه همـ  

ationgroup

پژوهشگر به ميز

اطالعـات حفظ و

طو درجة 63 تا
هـوايي و آب وع 

سئوال بر طبق مت
بع اقتصادي و غ

اي. كند مي متصل
جها مهم تجاري

شـ يد، انجـام مـ     

نشـگر،ك ةو اراد

و بـ ديآ يجود نم

13(  

هاي پ فرضيه. د

وضروري غير ت

44 در همچنين
تنـو ايـن . است

سخ براي اين س
ها، منا ها، خليج

م فارس خليج ه
ت هاي گذرگاه از

ن را اراده كننـد

ويآگـاه  ،يـاع 

.ست

.د

وج به اعضا ةاراد

1/9/398 ومدحلة 

كند مي ارائه خود

اطالعات حذف ي

ه و شمالي مكرة
شده منجر آن ر

.ت

ترين پاس ي كامل
تنگه ه ها، كانال ،

به را عمان رياي
يكي و اهبردي

اگـر افـراد آند، 

كنش اجتمـدر 

تفاده از سيگار اس

شوند يمحقق نم

و يساس آگاه

22  


مرح(لوم انساني 

خ پژوهش مسئلة

يعني پردازش لة

نيم معتدله طقه
در هوا و آب وع
است مؤثر ما شور

اند ولي يان كرده
كشورها، درياها،

در و هند يانوس
را آبراهة ترين م

.ست

ام بشود يا نشود

.شود يانجام م

كنش است رادي

م يو آزاد تيمن

براس يعنياست؛ 

)1(شناسي  عه

و علدهم؛ ادبيات 

م چارچوب در را
.بستگي دارد

مرحل اطالعات،
.شود مي

منط جنوب در ه
تنو به ها عرض ن

كش پيشرفت يت

ح از پرسش را بي
ك ساير به نسبت

اقي آزاد هاي آب
مهم است، فارس

اسمعنادار  لوقات
.ش هستند

ممكن است انجا

گرانيتوجه به د

رپيامدهاي غيرا

مانند عدالت، ام

ينيظم آنها تكو

جامع

سنجش د

خبرهاي اوليه ر
در دسترس او

بندي طبقه و ج
آغاز اطالعات ل

درجه 40 تا 25
اين در ما كشور
نهاي در و زيست

درصد صحيح ها
ن آن، قرارگيري

كه است شكلي
ف يجخل نفت جي

مخل ريسا تيعال
كنش يعيطب ةجي

ي است، يعني م

ش است كه با ت
.آنهاست

خود و ديگران از

ارزشي چيشد، ه

جودات زنده و نظ
.ندك يم

خ و پيشنهادها،
سوابق پژوهشي

.رست است
12فحه 

استخراج آوري، ع
تحليل و تجزيه و

.رست است
14فحه 
جغرافيايي رض
گستردگي. ست

محيط شاورزي،
.رست است

16فحه 
ه وال تمام گزينه

محل. است 4ه 
.رست است

19فحه 
ش هاللي آبراهة،

خروج دروازة كه

.رست است
خالف فع سان بر

جينت ي غير ارادي
احتمالي ي ارادي
.رديگ يجام نم

.رست است
كنش ينوع ،يماع
ها و اعمال آ يژگ

.رست است
:رات

:  
بيماري براي خ

:ارم
نباش يش اجتماع

.رست است
ضا در بدن موج

ينم ريياعضا تغ ة

www.sanjeshse

خود، مسئلة
تجربيات و س
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وپژوهش با

در 3گزينه  .17
، صف3 درس

عر در ايران  
اس شده واقع

كش توليدات
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صف 3درس   
در اين سئو  
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در 3گزينه  .17

صف 3درس   
هرمز، تنگة  
اينك سبب به

در 3گزينه  .17
كنش انس -  
پيامدهاي -  
پيامدهاي -  

نخواهند انج
در 2گزينه  .17

كنش اجتم  
ژيو گران،يد

در 4گزينه  .17
بررسي عبار  
عبارت دوم  
آسيب و -  
عبارت چها  
اگر كنش -  

در 1گزينه  .17
اعض تيعضو  
ةبا اراد ليدل
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تمـاعي بـر

راه يتمـاع     

رخ واحد ي

ك سـرمايه
ه آن آگـاه

يهـا  دهيـ د

جتمـاعي را

سير تا پيـاز

ationgroup

.هستند ها

جهان اجتمتأثير 

بـه جهـان اجت

اجتماعي جهان

ت به عنـوان يـك
ت ؛ ولي خود بـه

پد نيتـر  قيـ عم

ي و كنتـرل اج
.د

سي« 1در گزينه 

13(  

ه انسان يجتماع

دهنده ت ن نشان

هـا دارنـد سـان 

)ين

يك كه درون ت

نفت بعد عيني
ي برخوردار است

مرگ خود، عو  ي

پـذيري ي جامعـه 
فراد منتقل كنند

د. ك لفظي است

1/9/398 ومدحلة 

ا يها صل كنش

هاست و اين نسان

انس يه بـا زنـدگ   

نيع(دارند  يتر ي

.دارند يوت

هايي است تفاوت

رهاي نفت خيز،
ستعداد سرشاري

ياز زندگ رشاني

هاي ابند و پديده
به اف هنجارها را

مشترك» دوش«

23  


مرح(لوم انساني 

.يابد يداوم م

اصح... صلح و ت،

ده و نابخردانة انس

كـه يارتباط ةط

.  

يذهن
يقو يس و ماد

متفاوع و اشكال 

ت نوع از باشد، ي

و در كشور دارد
آموزي كه از اس

ين در آن و تفس

يا تحقق مي عي
ها و ه بيه، ارزش

«لفظ 4 گزينه

منطق

و علدهم؛ ادبيات 

.گويند مي

بعد تد يها نسل

تيخانواده، امن. ت

زد كارهاي شتاب

به واسط يكند ول

آن است دانش

و ييبعد معنا
بعد محسو

خُرد يها دهي
كالن

انواع يولدارند 

اجتماعي جهان

هميت بسياري د
همانند دانش. د

.برد

انسان گاهي، جان

هاي اجتماع كنش
ت، تشويق و تنب

و در» شانه«ظ 
13 ه

سنجش د

فرهنگشترك، 

خود به فرهنگ

است يش اجتماع

زيست، نتيجه ك

ك ينم جاديها را ا
.نام دارند ي

يمرزهاهمان 

يع
يو ادار

يپد
ك يها دهيپد

وجود ياجتماع

هاي سطحي اليه

ها، اه هني پديده
آن مفقود بود ي

ب رة چنداني نمي

به اصل جهان ت
.د

كماعي از طريق 
ق تعليم و تربيت

لفظ 3 در گزينه
صفحه 2 درس

.رست است
هاي مش ه آگاهي

.رست است
انتقال فبا  يماع

.رست است
كنش يكقانون 

.رست است
بيعت و محيط ز

.است ي
.رست است

كه انسان آنه يي
هاي تكويني ديده

يجهان اجتماع
.رست است

اجتماع يها رزش
ويمسكون يها 
افراد ياجتماع ي

جامعه
.رست است

يها جهان همه
.رست است
ال به  كه مربوط

.رست است
جتماعي بعد ذه

بعد ذهنيت؛ ولي 
ين استعداد بهر

.رست است
ها نسبت اد انسان

نديآ يحساب م
.رست است

هنجارهاي اجتما
سازند تا از طريق 

.رست است
»جاري«لفظ  2

.اللت التزام دارد

www.sanjeshse
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نيست و از ا
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ها و ه ارزش
ضروري مي
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دال» مطالب
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هـاي روش

ـار اشـتباه

كـه يـك
محسـوب

صـفحه 3

2درس  ت   

ationgroup

علم منطق نيز ر

دچـ ت خـاص،   
4صفحه  1

پـس مفـاهيمي
هسـتند كلـي 

 15  

21و  20

درس .هسـتند  

نگـارش كلمـات

13 حه

13(  

كنند، در ع ن مي

ريـف اصـطالحا
درس. يص داد

7صفحه 

مصداق دارند پ
...)ي، خيـالي و 

صفحه 2 درس

صفحه 3 درس

وجـه صبور من

أ مغالطه شـيوه

صفح 2 درس. ن

1/9/398 ومدحلة 

آنها را بيان رمان

ي پيچيده يا تعر
ي ذهن را تشخي

1 درس. است

ي هم يكيجز
اي افسـانه ( هنـي 

د. باشد رست مي

.ي هستنديجز

مظلوم و 4 ينه

21و  20 فحه

وانده شود منشأ

 14  

وي است در بدن

24  


مرح(لوم انساني 

پيشگيري و در

هاي در استدالل
ن لغزش و خطاي

شود و يك تصور

ز طرفي مفاهيم
ذ يمي كه صرفاً

؛ نوع آن در2 نه

شهاب حسيني

تباين و در گزي

صف 3 درس .ت

سير خوهم اگر 

صفحه 2درس 

ون مو و هم عض

و علدهم؛ ادبيات 

هاي ها و روش ي
4صفحه  1 س

ر دارد و معموالً
توان م منطق مي

ش محسوب نمي

از. ارندمصداق د
ي و مفاهييم جز

كه فقط در گزين

ش 4 ال و در گزينه

عدد و شكل 3

ي استيايران جز

ك لفظ شود و

.و سعادت است

اي مرتب نمودن

سنجش د

كي انواع بيماري
درس .كنند ن مي

زش و خطا قرار
علم به كارگيري

ص است تصديق

17و 

د كه فقط يك م
كلي باشند هم

لت التزام دارد ك

كربال 3 ر گزينه

تباين در گزينه

هن معبد كلي و

شأ مغالطه اشتراك

و ده خوشبختي

اي است برا سيله

.رست است
كه در علم پزشك
ز مغالطات را بيا

.رست است
ره در معرض لغز
همين دليل با ب

.رست است
ون عبارتي ناقص

.رست است
و16و  14فحه 

.رست است
هيم كلي هستند

توانند هم د مي

21و  20فحه 
.رست است

ال داللؤهاي س ت
.رست است

22فحه 
.رست است

مشهدالرضا در 2
.رست است

شيرماست و  1

.رست است
، جنگ و كاهيه

.رست است
تواند هم منش مي
16و 

.رست است
4فحه 

.رست است
داللت التزام پرند

.رست است
هم به معناي وس

www.sanjeshse
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1در گزينه  
22  
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و13صفحه 
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به د» هما«  
در 3گزينه  .20
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