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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)23/12/1398(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيادبيات   
  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

در سـه  .) ت

   كني؟

رويشـان و      

  .ست
» حسـيب «

ايي ماننـد  
پور زال «و 

شي از فعل 

ت كه براي 

ationgroup

گ و پيري نيست

گ جنگ و سفر

شـتر عصـاي در

تبديل شده است 
«و » لـيكن «، »

  .)است از بر 

ها  ديگر، تركيب
و» وردهاي هول

بخش: آموخته//  

جملة پيرو است 

/1398(  

 بر سر راه مرگ

ن ببندي و آهنگ

شـده كـه بيش مي

  ظير

/ي / به مصوت 
»مهميـز « ديگر 

د شده كه آن را

  .زمخت، 3نة 

هاي ا در گزينه
يرمرد عرصة ناو

متمم: سودابه/ 

  ز

 
»ديديد« ⇐ 

/23/12 ششملة 

ني سد و مانعي

واهي بار بر زين

مدار ساخته  گره

بدون جفت و نظ

در آن ب/ ا / وت 
هايدر گزينه. ت

اي مانند ه سوره

و در گزين» مريز

  

ي نيست؛ امااينو
شي«، »ها بختي ره

//نهاد : رستم//  

  متمم 
مميز: كوه ⇐ 

  ايي

 .باشد) پايه(ه 
ديديد ] كه مرا

2 



مرحل(لوم انساني 

يعن(است؛ ر رفته

خو س چطور مي

 عصاي ستبر و

يكتا و ب: طاق// 

د بلكه فقط مصو
نيست» مجاب«

ز و كرشمة يار به

م«، فعل 2زينة 

. توجه فرماييد

ست كه تركيب ن
گليم تير«، »لي

  .عرند

مسند: متهم//  

:ـَـ م ⇐ست 
بر دشت نهادند

چه سرما -3يي 

نهاد جملة هسته
اين[لوم است؟ 

ي و نگارش

دهم؛ ادبيات و عل

كارمانع عبور به
.  

هواره هستي، پس

كه در آن نوعي

بامِ كاخ ر، پشت

ت معنايي ندارد
«ي است و ممالِ 

  .ند

ناز: سورت عشوه

شده است؛ در گز

سي دهم، خوب

ار رفته اسبه ك» 
حض خوب و خال
ساختة خود شاع

مسند: فرزند// 
  .)ت

 
كار بر من گناه اس
دو كوه هيزم را ب

  .ست

چه سرماي -2ب 

فعول، متمم يا ن
يزي معلچه چ ⇐

 فارسي

سنجش دوازد

ي ديوار قلعه و م
.است» اسب«ي 

ب خوابيدن در گه

 آسياي صغير ك

باالي قصر: باال 

ود آن واژه تفاوت
ا معني متفاوتي

هستن» حساب«

س. (ه شده است

اشتباه نوشته ش 

در كتاب فارس» 

»د گنج مرواريد
شعر مح«، »مرد

نايي نيستند و س

/شاخص ): دوم(
 ماضي نقلي است

 .متمم است» ي
از اين ك=  گناه 

د= هيزم دو كوه 
قيد اس ⇐ كه 

آن شب -1: د از

تواند مف مي) يرو
⇐ ديديد ]مرا
  پيرو.   ست

    
 

 .رست است
در معني» باره« 
هم معني» باره«
هنوز مناسب: 4

 .رست است
شهري است در

  .ه است
  شته

 .رست است
//ة بهرام، مريخ 
 .رست است

لِ يك واژه با خو
اي با ژة جداگانه

«و » لكن «، »از
 .رست است

اشتباه نوشته» ت
 .رست است

دار روزه، پاكان 
 .رست است

آفريدگرد«رس 
 .رست است

كليد«نه تركيب 
و كين مرد و نام
هاي رايج و آشن

 .رست است
(شاه // بدل ): ت

فعل» استخته
 .رست است

يكي« ⇐يكي 
 اين كار هستم
ادند بر دشت ه

به اين اميد: گر
 .رست است

اند  وصفي عبارت
 .رست است

پي(جملة وابسته 
م[علوم است كه 

در حكم نهاد است
www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  
در اين بيت
«بيت ديگر، 
4معني بيت 

در 1گزينه  
نام ش: منتشا

قَلندران بود
تپه، پش: تَل

در 3گزينه  
سيارة: بهرام

در 1گزينه  
ممال: توجه

وا» مجيب«
مهما«ممالِ 

در 2گزينه  
نقض بيعت«
در 4گزينه  

،1در گزينة 
در 1گزينه  

به مقدمة در
در 4گزينه  

در اين گزين
عيار مهر و«
ه تركيب» زر

در 2گزينه  
نخست(اه ش

آموخ«(است 
در 4گزينه  .

به ي: يكي را
از: 1گزينه 
نها: 2گزينه 
مگ: 3گزينه 

در 4گزينه  .
هاي تركيب

در 2گزينه  .1
ج :يادآوري

مع: 1گزينة 
جملة پايه د

erv.ir
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@sanjesheduc

  

  ختيـار بـه   

ـل و واقـع      

را تشـكيل   

شـده بـود   

ت و سـاعد  

 هوسـراني    

ationgroup

.»اين«ي ضمير 

  . پايه است

اخ بـي  -1ن كـه  

  

تر از حـدود عقـ

  . است

ن، ابري سـياه ر

 سندروس زرد ش

  .ده است

 شمشير و دست

تـو تهمـت بـه  

/1398(  

ضيحي است براي

پيرو، نهاد جملة

 نزديك بود؟ اين

.رة مكنيه است

د و غبـار بيشـتر

زدگي و خجالت

الي سر سپاهيان

ن جنگ، مانند

تخيلي ذكر نشد

سرخ بودن ←

  .ول است
  

  .ه است

  .ر است

ين كه ديگران

/23/12 ششملة 

جملة پيرو توض 

جملة پ ⇐يد 

چه چيزي ⇐

  .ند

شخيص و استعا

ر گردسمان بر اث

ز سرافكندگي و

ار كه گرزها، باال

وزگار از ترس آن

لتي شاعرانه و ت

←رخ بودن است 

 با هم مورد قبو
.شود ي ديده مي

اوج آسمان شده

  .ود شد

هنرمند ناسازگار

  .ت
  .ت

گناه نشدي، با ا

3 



مرحل(لوم انساني 

⇐خته باشيد 

شد؟ كه خودتاني

 فرياد بزنمو  م
             پيرو

جملة پايه هستن

گويد، تش ه ما مي

 و سياه شدن آس

 نشانه و كنايه ا

انگا( شده است 

و رو) تشبيه(ود 

جرايي واقعي، عل

ت؛ وجه شبه سر

 تشبيه و كنايه
تنهايي تشبيه به

 .استه

ني خورشيد بر ا

 توانمندتر از خو

هنظر و  د صاحب

است» خاذ كردن
است» پنداشتن«

 ندادي و دچار گ

دهم؛ ادبيات و عل

 همان دم شناخ
  پيرو           

 چيزي يقينم ش

ويتان خيز بردار
پيرو              
ردو پيرو، نهاد ج

چيزي را به» صه

زان گرد و غبار

چشم دوختن، 

برآهيخته اغراق

  .ت
غوان در آمده بو

ست، اما براي ماج

مانند شده است
  .ت

صلي كالم باشد،
،4در گزينة . د

كوه تصوير شده

ترس و سرگردان

 با فردي بسيار

ه روزگار با افراد

اتخ«و » ش گرفتن
«و » رض كردن

ات را از دستي

سنجش دوازد

اين كه ]به[تم 
                  

چه ⇐ دتانيد
  پيرو

اختيار به سو بي 
                  پي

هر⇐رياد بزنم

قص«ت و اين كه 

است و ميزگرفته

)ح بااليي كف پا
  .م است

ش و گرزهاي بر

 خود آمده است
 به رنگ گل ارغ

است ها اغراق شده

گجويان به لعل م
شتار بسيار است
 نشانة منظور اص
نهايي وجود دار

نومند، همانند ك

ن جنگ باعث ت

بايد وارد مبارزه

مشترك است كه

در پيش«معني 
فر«در معني » ن

دامني م كه پاك

    
 

ي مطمئن نيست
                   

خوينم شد كه 
پ                   

]كه[ ديك بود
پايه              

فر -2ز بردارم و 
 .رست است

د اين جمله است
 .رست است

 اغراق صورت گ
  .استه

 .رست است
سطح(و پشت پا 

استعاره از چشم 
پو  سپاهيان زره

  
در معني واقعي

شدهخونِ ريخته
  

ها  و زيادي اسب
 .رست است

و ساعد جنگ) ير
يه از كشت و كش
وقت وجه شبه،

تن، كنايه به3و  
 .رست است

ت، جنگجوي تن
 .رست است
بودت، ترسناك
 .رست است

گويند كه نبا  مي
 .رست است

گر، اين مفهوم مش
 .رست است

در م» گرفتن«، 
گرفتن«نة ديگر 

كنم فرض مي: 4
  خواهي كرد؟

www.sanjeshse

ولي: 2گزينة 
             

يقي: 3گزينة 
             

نزد: 4گزينة 
             

سويتان خيز
در 3گزينه  .1

نهاد» قصه«
در 3گزينه  .1

در اين بيت
عنوان گشته

در 2گزينه  .1
ـ به زمين و

»نرگس«ـ 
ـ در زياديِ
!)داده بودند

د» جهان«ـ 
ـ زمين از خ

)تشخيص(
ـ در كثرت

در 1گزينه  .1
شمشي(تيغ 
و كناي نشانه
هر و :توجه

2در گزينة 
در 1گزينه  .1

در هر دو بيت
در 3گزينه  .1

ر هر دو بيتد
در 1گزينه  .1

هر دو بيت
در 2گزينه  .2

در بيت ديگ
در 3گزينه  .2

،3در گزينة 
در سه گزينة
4معني بيت 
بزنند، چه خ

  
erv.ir
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@sanjesheduc

ه رسـتم و      

 افـروختن   

- ه را می

با (يفّرق 

جمله « د 
رد (  او 

( كرده بود 

رد ( كند ي

رد ساير 
ش از يك 

( ردم

ationgroup

 باعـث شـد كـه

ر كسي سـزاوار

توبه←بل الّتوبة

  .ست

 -)  4و3هاي ه
 (  

كندو پيروي مي
از نور دانش←

ف كرد، تأليف ك

تهديد مي←هّدد

ر( اي كهد ماهي
بيش←ر من سنة

شرکت نکر ميز

/1398(  

  

عتماد داشـت،

ورامزدا بود و هر

يقبل -) 4 گزينه 
اساشتباه  2ينه 

رد گزينه... (  كه
) 2رد گزينه (  

كه از او←ي به
←بنور علمه–) 4

تأليف←أّلف–) 
  ) 1گزينه 

ُيهد -) 2د گزينه

براي صيد←ي
أکثر–) 4 گزينه

جز تنيس روی م

/23/12 ششملة 

.شود مير ديده

كه رستم به او ا

دس و نشانة اهو

رد( كه ←أنّ  -
در گزي» داوندي

رفتار مردي←
گذاشتفرق مي

يقتدي–)  4و1ي 
4و1هاي  گزينه

1رد گزينه ( ود 
رد گ( اي جايزه 

رد( ي كشاورزي 

صيد الّسمك اّلذ
رد( بيده است 

های ورزشی جز
  مانده است

  دفش

ن

4 



مرحل(لوم انساني 

در سه بيت ديگر

  .شته باشيد

 و به اين دليل ك

ديد ايرانيان مقد

-) 1رد گزينه ( 
خد«  - )  2 زينه

←عل الّرجل اّلذي

ف←)شودمه می

هايرد گزينه( د 
رد( جويد ي مي

قادر نبو←قادراً 
←)نکره(ائزة 

هايآفت كش←

ِلص–)  3و2هاي 
ست، عميقاً خواب

2(  

هدر مسابقه -۲
بيدار م:  سهرت

ي موفقيت در هد

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و عل

د» گ و رسوايي

توجه دا 3رسي 

 و ناجوانمردي

ت، زيرا آتش از د

(اند ند، ندانسته
رد گز( دگانش 

ِفع–)4و2هاي ه
 استمراری ترجم

يي پيشوايي دارد
و روشنايي←یءُ 

لم يکن ق–) ها ه
جا–)  3 گزينه 

←الّزراعّيةيدات 

  .ضافی است

هرد گزينه( شود 
ميق فرو رفته اس

2رد گزينه ( ل 

۲نهال گردويي: 
س -چشمي :  عيناً 

براي:  في هدفه

 عربي

سنجش دوازد

 بر پذيرفتن ننگ

در كتاب فار» اه

ه با فريب بود ك
  .ن بسپارند

بوده است موبد 

ندانستن←يعلموا
بند←عباده -)  

رد گزينه( ت شد 
ه قبل، ماضی

گمان هر رهرويي
و يستضی–) ا 

رد ساير گزينه( 
رد( كتابي ←)

المبي–) 2گزينه 
اض ۱در گزينه  

ششود، حفر ميي
به خوابي عم←ً 

زير گل← الّطين

:فسيلة جوز–شاه
ع  -گريد مي:  

ِللّنجاح ف  -ارد  

    
 

 .رست است
جيح دادن مرگ

 .رست است
كاوة دادخوا«س 

 .رست است
در ناتني رستم

چاه بيفتند و جان
 .رست است

ن آتش بر عهدة
  .بودس ن

  .رست است
لم ي–)2 گزينه 
4و1هاي گزينه

  .رست است
رده شد، ناراحت
عل ماضی جمله

  .رست است
گبي←موٍم إماماً 

هارد ساير گزينه
  )3و1

  .رست است
(جواني كه ←ي
نکره(کتابًا –)  

  .رست است
رد گ( ياده روي 

»آنچه«  -) ها
  .رست است

كنده مي←)ول
نام نومًا عميقًا–

تحت–)2زينه 
  .رست است

پادش:  )معرفه( 
تبکي -۴)ثناء

  .رست است
هيچ اميدي ندا 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
ترج«مفهوم 

در 1گزينه  .2
به متن درس

در 3گزينه  .2
براد» شغاد«

رخش در چ
در 2گزينه  .2

روشن كردن
آتش مقدس

  
 

در 3گزينه  .2
رد( آيا ←أ

رد گ(  پذيرد
در 1گزينه  .2

آزر←انزعجَ 
تأثير از فع

در 2گزينه  .2
مأمإّن ِلکّل 
ر( » وصفيه
1هاي گزينه

در 4گزينه  .2
ذيالّشاب الّ 

1رد گزينه 
در 4گزينه  .3

ز←اإلکثار
هساير گزينه

در 1گزينه  .3
مجهو(ُيحفر
–) ها گزينه

رد گز( سال 
در 3گزينه  .3

(الملك  - 1 
اسلوب استث

در 4گزينه  .3
: الرجاء له
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@sanjesheduc

-ورش مي

رد ( ّطيور

ش و 

عقّاد . ست
او . ده است

مند ادارات 
- ويسندگي

را » ي صبح
  .ته است

ش در قرن 

 27مان 

حين 

عقّاد در  

معرب  –

فعل و  

ationgroup

كه پرو   –) 4و1
أنواع الط←گان

كسي كه ستايش

مع زبان عربي ا
خانه عربي افزود

عقّاد كارم. ست
 شد و زندگي نو

بيداري:  الصباح
 ده ديوان نوشت

اولين ديوانش -3

ه عقّاد در آن زم

عقّاد در ح -3. ت
  .ت سال داشت

  .ت
-3. معروف بود

–الزم  –»شتهار

/ جهول م - 

/1398(  

هاي رد گزينه 
انواع پرندگ –) 3

ناداني ك -3ش  

و او عضو مجم. د
گوناگون به كتابخ
 معروف شده اس
 نگاري مشغول

يقظه«  عنوان 
 در زندگي خود

3. كردجادله مي

ر شد در حاليكه

ه آغاز كرده است
، بيست و هفت

ن وي بوده است
 با برخي شعرا م

  .ت

اش« و مصدره 

معرب –متعّد –

  صفة/ ل  

/23/12 ششملة 

(...َنت ِللّزارع 
3رد گزينه ( فيها

 ستايش و نكوهش

مصر به دنيا آمد
هاي گدر زمينه

كتر طه حسين
لتي به روزنامه
ين ديوان عقّاد

و عقّاد.  داشت

  .داشته است
 احمد شوقي مج

منتشر 1916ل 

دگي را با فلسفه
ش را تأليف كرد

ذكور اولين ديوان
به مجادله ادبي
أليف كرده است

ن باب افتعال و

–)ع د د( صلّية 

معّرف بأل -ب 

5 



مرحل(لوم انساني 

کان←داشت... رز
ف←در آن–) 4 

روي نكردن در
  .ستايش است

أسوان مدر . ست
ش از صد كتاب د
مد شوقي و دك

هاي دول از شغل
اولي. ه آن افزود

سال 27ن زمان 

نيز جدال ادبي د
بار ادبيات تنها 

 داشت و در سا

عقّاد نويسند -2
كه اولين ديوانش

ست و ديوان مذ
عقّاد ب -2. صباح

ون تأگعات گونا

بزيادة حرفين ِمن

حروفه األص –

معرب– المؤّنث

  َجناَحه

دهم؛ ادبيات و عل

كشاور–)  4و3 
رد گزينه( )رّبي

  .افي است

  .كوهش است
زياده ر -2هش 

ي كه شايسته س

شاعر مصري اس
او بيش. صر است

شاعران مثل احم
 پس از استعفا

سفه و دين را به
يكه عقّاد در آن

 با طه حسين ن
در -2.  اي بوده

  .مشغول بود

را» يداري صبح

. صر با عقّاد نبود
هنگامي ك -4. د

نگاشته اس ديوان 
يقظة الصت بجز 

 كتاب در موضوع

مزيد ثالثّي بز –

) له حرف زائد

للمفرد - » الف

َج←ِجناَحه–)  

سنجش دوازد

هايرد گزينه( 
ير... کان ( ي 

اضا 3در گزينه  

در ستايش و نك 
ز ستايش و نكوه
ش نكردن كسي

 و انديشمند و ش
ن بيستم در مص
ي با برخي از ش

وي. بود... ف و 
 كرد سپس فلس
تشر شد در حالي

 از احمد شوقي
ي برجستهسنده

كارهاي دولتي م

بي: يقظه الصباح 

 حسين هم عصر
زنامه نگار نيز بو

زندگي خود ده
د ديواني نداشت

ك -4  عقّاد دهها

–رد مذکر غائب
  ه جملة فعلّية

ليس ل( د ثالثيّ 

اختال« ن مصدر

رع باب تفاُعل

    
 

  .رست است
(مزرعة←)نكره

يرّبي←) وصفيه
»هو«  -)  3و1

  .رست است
داني زياده روي

دوري از -1: تها
نكوهش - 4.  كندي

  :ك مطلب 
ود العقّاد أديب

 نويسندگان قرن
ي ادبي و فكري
ل تلگراف و اوقاف
عر و نقد شروع

منت 1916 سال 
  .رست است

تن، عقاد به غير
نويس -1←ها نه

در ك -4. شر شد
  .رست است

« عقّاد عنوان 
  
طه -1←ها نه

داره تلگراف، روز
  .رست است

تن، او در طول ز
عقّاد- 1 ←ها نه

.كردلف كار مي
  .است رست

مفرد–عل ماٍض 
فعل ومع فاعله 

  .رست است
مجّرد– مضارع 

  وف
  .رست است

اسم الفاعل من
  .رست است

مضار( َيَتظاَهُر 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
ن( اي مزرعه

جمله( داد 
1هاي گزينه

در 2گزينه  .3
بزرگترين نا
ترجمه عبار
نكوهش مي

ترجمه درك
عباس محمو
از مهمترين

هايبه جدال
مختلف مثل
اش را با شع
رداشت و د

در 2گزينه  .3
بر اساس مت
ترجمه گزين
بيستم منتش

در 4گزينه  .3
اولين ديوان
.سال داشت
ترجمه گزين
كارش در اد

در 1گزينه  .3
بر اساس مت
ترجمه گزين
ادارات مختل

در 4گزينه  .3
فع←اشتَهرَ 

/معلوم  -
در 1گزينه  .4

فعل←ُيعدُّ 
فاعله محذو

در 2گزينه  .4
←المختلفة

در 4گزينه  .4
َي←َيَتظاِهرُ 
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خواهر،  -2
رگ 

سته 

اي  ماده
مرد  

 -2 .ت
روهي به 

ودي جز 

صفيه 

حقّقاً ما 

 -۴دارد

حالت 
 دارد كه 

عتبات 
هركس  

ationgroup

2. اش را بدهده
ب شدن آن و مر

كه بالش شكسند 

گچ -2. شدندي
-4.  مردم است

 دعوت شده است
گرفتند و گر مي

  .ش رفت

معبو -3. بوسيد

جمله وص :يظلم

مح -3. رودار مي
  .كنندم مي

جمله وصفيه ند

تب يك ح -2  .
طبيعت نظامي 

  .كنندمي

 سفر كردم تا ع
-4. كردمك مي

/1398(  

ه ورود به مزرعه
طبيعت به خراب

كنند وانمود مي

  )» ز 
 زيادي روبرو مي
ز نيرومندترين

  راَحت ≠
 و ثروتمندشان
روهي دانش فرا

 سپس نزد پدرش

 پسر كوچكش نب

ي(ل مطلق نوعي

 طبيعت به شما
ه به ديگران ظلم

ج -٣ مله وصفيه

كنند پنهان مي
-4.  روغگو بود

را بيان م) افرت

به عراق -2. نند
سهايم به من كمك

/23/12 ششملة 

 به جغدها اجازه
تاللي در نظام ط

بيناي را ميرنده

از«  به معنی 
شان با مشكالت

خدا توكّل كند از

≠جاءت  -۴ارًا 
دستشان رانده ي

گر: گروه را ديد
ه من سالم كرد

رزندانش را جز
  .ش آموز ديد

مفعول:تعّدياً  -۴

يدي براي نظم
كنند كهجاوز مي

جم:ترتفع - صوف

گام خشكسالي
 جواني بسيار در

بعث و سا( مله 
  راي يادگيري

قيقي هدايت كن
ي يادگيري درس

6 



مرحل(لوم انساني 

كند ومحافظت 
هرگونه اخت -3. 

پرنده، حيوان در

حرف جّر( ِمن
د يا در زندگيش

هر كس به خ -3
  .ي كرد

نها ≠ليًال  -۲ 
پذيري كه تهيي
پيامبر دو گ -3. 

دخترم آمد و به

مرد، فر -2 . نگو
الس فقط دو دانش

ول مطلق ندارد

اي صنعتي تهد
نظام طبيعت تج

خبر و موص:حالة

  خودشان را هنگ
شود كهيت مي

  فعل أمر  ←
هاي ديگر جمعل
بر:  للتعّلم – جر

دم را به دين حق
 خريدم كه براي

  .ند

دهم؛ ادبيات و عل

ها مت از جوجه
.كرد او بازي مي

هنگامي كه پ -4

م←َمن -بينيم 
فّق، معلول بودند

3. شودوشته مي
گناهان خودداري

غنّی ≠عائل  –
ني مردمي را مي
 از كشتزار كرد

د -4. كردند مي

   تلميذينِ 
سخني جز حق

معلم در كال -4 

  .ت
مفعو -2 نوعي  

هازباله -2. كنيد
اي به نم به گونه

ح -۲له وصفيه
  له وصفيه

يابيم كهيقا مي
حكاي -3.  رودي

←شود طلب مي

ت يعني علّت فع
مجرور به حرف

را فرستاد تا مرد
كتابهايي -3. م

 به خدا توكّل كن

سنجش دوازد

ورز تصميم گرفت
گرفت و باش مي

4. شودنجر مي

بمی) : ب تفعل
ياري از افراد موفّ
ن روي تخته نو
 به عهدش از گن

–مدعّو ≠مجفّو 
گمان تو مهماني

ه مراقبت كردن
 از او درخواست

في الّصف إّال 
زندگيت هرگز س

. نپرستيد ست

لق تأکيدی است

مفعول مطلق: راً 

دا را بسيار ياد ك
برخي از مردم-4

جمل:تستر–صوف
جمل:يحکمُ –وف

هياني را در آفري
 ميارت بدن باال

  .راند

ا آن انجام فعل
الم تعليل است:  

م: تعلُّم –. است

داوند پيامبران ر
كنم رگانه زيارت

 باشد پس بايد

    
 

كشاو -1←هانه
ش را در آغوش
در آن هستند من

  .رست است
مضارع باب( َوکَّل
بسي- 1 ←ها نه

كه با آگي است 
كار بخاطر وفاي
  .رست است

م -۱ ←هازينه
بي - 1 ←ها  هن

ب و روز شروع به
كردند ودعا مي

  .رست است
)أحدًا ( لمعّلم 

در ز -1←ها نه
ه ما را آفريده اس

  .رست است
مفعول مطل← 

ذکرًا -۱: ها ينه

خد - 1 ←ها نه
4.و نازل كرديم
  .رست است

موصومفعول و:  
ي مؤخّر و موصو

ماه -1←نه ها 
ت كه در آن حر
جودات حكم مي

  .رست است
با:  لقيام ِبالفعل

 َيهدوا و ِألزور

الم حرف جرّ:  

خد - 1 ←ها نه
ر شهرهاي چهار
ومندترين مردم

www.sanjeshse

ترجمه گزين
برادر كوچكش
كساني كه د

  .است
در 3گزينه  .4

َيَتَو←َيَتَوکِّل
ترجمه گزين
سفيد يا رنگ
بسيار گناهك

در 3گزينه  .4
ساير گزيدر

ترجمه گزين
كشاورز شب
درگاه خدا د

در 4گزينه  .4
ما شاهَد ال 

ترجمه گزين
خداوندي كه

در 3گزينه  .4
←تأکيد ِللفعل

در ساير گزي
  )است

ترجمه گزين
قرآن را بر تو

در 1گزينه  .4
أسماکاً  -۱

مبتداي:نظامٌ 
ترجمه گزين
بيماري است
بر همه موج

در 4گزينه  .4
يطلب ِبها ا

ِلَي ← ۲و۱
ِلتعلُّم ←۳

ترجمه گزين
مقدس را در
بخواهد نيرو
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گاهي و 
- به نيكي

مصدر آن 

عاً ادبش 

ـه عالمـان    
حضرت بـه  

س از ذكـر      
) ع(موسي 

بطـه غيـر     
 هـر كـس    
 بر عـدالت  

 214و  21

ي آنـان را  
اشـند كـه     

، بخشـيده    
تيـاز فقـط   
ز گناه توبه 

 است مثالً 

ationgroup

  )ُيصِبُح  – 
هاي دانشگدرك

راستگويي تو را
 

ز باب افعال و م

كنند روزگار قطع

كار با مراجعـه بـ
 كه پيروان آن ح

ي در زبـور، پـس
 تورات حضرت م

فـظ كـرده و را
همچنـين. شـد    

د، نظام هستي
3ص . (آخـرت   

ين صورت زندگي
نس مخـالف نبا

آنها توبـه كنـد،
باش كه اين امت

كسي كه از: ب له
  

ه با زبان و عمل

/1398(  

أصَبَح( بحيَن 
شما تعدادي مد
صادق باش زيرا ر
 .ق خواهي شد

از← أعَجَب  -

 و مادر ادبش نك
 .باور نكردند

ت كند كه اين كا
ك) عج(مان  است

بـه راسـتي«: ﴾ن
و) ع(ت داوود 

امني خود را حف
ز ايـن گونـه باش
 بايد چنين باشد
 و تمـام آن در آ

خداوند به بهتري
چه آشكار با جـن

  213ص . ت

مؤمن، وقتي از آ
يرد، البته آگاه ب
نب كمن ال ذنب

)دوازدهم 8س 

ها اصرار بر گناه

/23/12 ششملة 

َفتصب -۴) وُن 
ش -2. وفّق بشوي

خدا و با مردم ص
خدا بخواهد موفّق

-۳. است» راناً 
 ً   .است» قا

هركس پدر -2
خن او را هرگز ب

 از ايشان تبعيت
ستورات امام زم

عبادي الصالحون
ه در زبور حضرت

 13(  

ل از ازدواج پاكدا
ايد خودش نيـز
شد، خودش هم

شـود ظاهر مـي 

 پيشه كنند تا خ
ي چه پنهان و چ
ي خواهد گذشت

مسلم، گناهان م
سر بگيگي را از 

التّائب من الذ« 
درس 102و  100

 است يكي از آنه
  )دوازدهم 7 

7 
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يکو –کان ( ن 
ي از دانشگاه مو

با خ! دوست من 
تكيه كني اگر خ

غفر«صدر آن 
تصديق« در آن 

 
2.آمرزدحتما مي

مردم سخ-4. مد

ام خود باشد و
غوت از جمله د

نَّ االرض يرثها ع
اشار» برند ث مي

درس 161و  15

ي است كه قبل
با. اي دارد واسته

 سوء نداشته باش
 در اين جهان ظ

اج، حتماً عفاف
رابطة غير شرعي
ي آنان تأثير بدي

اي محمدبن م: 
 آغاز كند و زندگ
:نبوي كه فرمود

ص . (بط است

 خود گناه بدتر
درس 92ص  (

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و عل

ُکن -۳)يصير - 
ز فارغ التحصيلي

- 3.  كرده است
و به خودت تي 

الثی مجّرد و مص
ب تفعيل و مصد
 .مله بايد باشد

به كنندگان را ح
سيار خوشش آم

غيبت، پير و اما
ن و مقابله با طاغ

 من بعد الذكر اَن
يسته من به ارث

58ص.  (است» 

ار ازدواج با كسي
ي كه چنين خو
 خانواده او نظر
ه قسمتي از آن

 كه قبل از ازدوا
چ وجه در پي ر

هاي د و در نسل

:ران خود فرمود
ن عمل را از نو
وباره با حديث ن

مرتب» .رده است

از  سبت به گناه
.گيرم  رشوه مي

 دين

سنجش دوازد

-صار( صيُر 
كنم بعد اززو مي

ر دنيا معروف ك
ه خدا توكّل كني

فعل ثال←غفُر 
از باب← صّدق 

ز جنس فعل جم
داوند گناهان تو

ن كشاورز پير بس

ند كه در عصر غ
 و اجتماعي دين

 كتبنا في الزّبور
ن را بندگان شايس

»منجي در اديان

 طبيعي خواستا
شته باشد، كسي
گران به اعضاي

العملي دارد كه س

خواهد سران مي
خواهد كه به هيچ

شد ر آنان خواهد

به يكي از يار) ي
بعد از توبه كرد

و زندگي دو ونل 
 هيچ گناهي نكر

چهار رفتار نس: د
ه گرفتم باز هم

    
 

  .ست است
تص -۱: ها زينه
آرز - 1 ←ها نه

ريد كه شما را د
اگر به -4. كندي

  .رست است
يغ -۱: ها زينه

ُيص -۴ .است 
دري ازطلق، مص

خد - 1 ←ها نه
پادشاه از سخن -

 .رست است
كن قي تالش مي

به احكام فردي
  . آن هستند
لقد﴿آيه شريفه 

ايم كه زمين شته
و منموعود «ضوع 

 .رست است
ه طور فطري و

نس مخالف نداش
 است كه تا ديگ
 هر كس، عكس

 
 .رست است

 از دختران و پس
خ ، همچنين مي

گير قيامت دامن
 .رست است

محمدبن علي) (
پس مؤمن بايد ب

عمل. مان است
 كسي است كه

 .است رست
اند فرموده) ص( 

 كردم كه رشوه

www.sanjeshse

در 2گزينه .4
در ساير گز
ترجمه گزين
تأليفاتي دار

ها پايبند مي
در 2گزينه  .5

در ساير گز
 » ً »إعجابا

مفعول مط* 
ترجمه گزين

-3.  كندمي
  
    

 
در 3 گزينه .5

منتظر حقيق
دين، عمل ب
دنبال انجام
با توجه به آ

نوش) تورات(
نشانگر موض

در 1گزينه  .5
هر جواني به
شرعي با جن
خواستار آن

عمل. است
 )17درس 

در 1گزينه  .5
قرآن كريم

سامان دهد،
زيان آن تا ق

در 4گزينه  .5
ع(امام باقر 

شده است پ
براي اهل ايم
كرده مانند

در 2گزينه  .5
پيامبر اكرم
بگويد خوب

erv.ir

49

50

51

52

53

54

55



  
 

 

@sanjesheduc

 نفس خود 

ب مرفـه و  

دف اصـلي       
 آفرينش و 
راي تقـرب  
. ـراد اسـت    

سائل جديد 

ت كه پـدر  
  )هم

تند، قـرآن     
(  

ت محـروم  
يگـران بـه    

دازد، دوري 
  ن 

ن امكانـات  

لذا بايد هر 
از وظايف » 

ت مـا بايـد      
 آسـيب را   

 15درس  

ationgroup

ناي نگهدارنده

ت و نبودن قطب
  )يازدهم 1

 بـه عنـوان هـد
هاي جمال بايي

خالق، خود را بر
ت ايـن گونـه افـ

و پاسخگوي مس
  

حال يتيمي است
يازده 10درس  

دن مـردم هسـت
دوازدهم 7رس 

ربارة وضع طبقات
بـيش از دي ]وم

اند  به خطر مي
روشي بر ديگران

فراهم كردن. ابد

ل. اند يك كشتي
»ظارت همگاني

 ضـروري اسـت
 خود كمتـرين

186ص . (سـت  

/1398(  

به معن» ناً لنفسه

رشد و كمال است
13درس  165و 

تگاري اخـروي
ند كه هم از زيب
و پايبندي به اخ

مناجات ﴾ ...آتنا

مردم بيان كند و
.يف عمل كنند

تر از ح رد، سخت
172و  171ص 

تر شـد ل حريص
در 89ص ( ﴾ماً

تخاب كن تا در
افراد محر[گروه 

 كه تندرستي را
ن شود نه فخرفر
نوني ضرورت يا

سوارشدگان در ي
مشاركت در نظ«

جتماعي جهـان،
انة آنان بزنيم و

رهبـر اس قبـال   

/23/12 ششملة 

صائنا«اولين آن 

رم شدن زمينه 
و 164ص . (ست

ن توجه به رسـت
دي تربيت شدن
 خداوند متعال و
 من يقول ربنا آ

را بداند و براي م
وانند به آن وظاي
و دسترسي ندار

ص(» ...داند  نمي

است و به دنبال
تميلوا ميالً عظيم

د اطمينان را انت
زيرا اين گ... كن

د و از هر كاري
انسان  و فروتني

دباري دنياي كن

اند و مانند س ول
 اين موضوع به 

ط سياسي و اج
افكنا هاي تفرقه ه

ظايف مـردم در

8 



مرحل(لوم انساني 

شرط است كه ا

  :يابد ق مي
 مربوط به فراهم
الت گستري اس

ن جامعه در عين
كنند، يعني افرا
ي و راز و نياز با

و منهم﴿: ه بقره

كه احكام دين ر
تو شوند و نمي ي

 دورافتاده و به ا
كم و نظر امام را

 تمايالت مادي ا
ن الشهوات ان ت

اي افراد مورد عده
كالت آنها عمل ك

تي خود بكوشد
زو سبب تواضع

بند فساد و بي از 
  )م

به يكديگر مسئو
ست انجام دهد،

ا، اطالع از شرايط
ستكبران و نقشه

از وظ» اجتماعي

دهم؛ ادبيات و عل

، داراي چهار شط

داف انبياء تحقق
گي كردن خدا،
ف مربوط به عد

نهد كه مردم آن
خود نيز تالش ك

ا بندگيب و همه 
سوره 201و آيه 

شخيص نباشد ك
ف خود آشنا نمي
كه از امام خود

 در مسائل، حكم

ش و افراط در
ون الذين يتبعون

ع«: فرمايد ر مي
 براي رفع مشكال

  )زدهم

المتي و تندرست
ست كه قوت باز
 دن افراد جامعه

دوازدهم 8درس 

سبت بسالمي ن
 را با روش درس

نياهاي ستمگر د
ن ضربه را به مس
هاي سياسي و ا

سنجش دوازد

جع واجد شرايط
  )يازدهم 

همه اهد) عج(صر 
معه و بهتر بندگ
 وظيفه مستضعف

اي بنا ن د جامعه
 زندگي دنيوي خ

برند حيح را مي
وسازند  ماده مي

  )هم

ه نيابد، يعني تش
، مردم با وظايف

حال كسي ك«: د
 چنين شخصي،

رتشان در گستر
يريدو﴿: فرمايد ي

ش به مالك اشتر
ش دهند، سپس

ياز 15درس  18

خواهد براي سال ي
قتي ارزشمند اس

براي دور شد ي
د 105و  104ص 

مة افراد جامعه ا
 و نهي از منكر

  .دارد
ه در برابر قدرت

يم كه بيشترين
ه افزايش آگاهي«

    
 

 .رست است
مرج) ع(م صادق 

14درس  173
 .رست است

حكومت امام عص
دان صالح به جام
 طبقه مستكبر و

 .رست است
تالش كرد) ص(

رشد و تعاليي 
خداوند بهرة صح
گاري جاودانه آم

دوازده 10درس 
 .رست است

ادامه» يت ديني
حكام دين نباشد

فرمايد مي) ص( 
داده است؛ زيرا
 .رست است

اد منافع و تجار
رد اين افراد مي

 .رست است
در نامه خويش) ع

د و به تو گزارش
88ص ( »مندند

 .رست است
مسلمانان مي زا
تر شدن بدن و ي

يهاي ورزشيو باز
ص. (فايي است

 .رست است
مان خداوند، هم
ه امر به معروف
ل رهبر اشاره د

گيري صحيح د م
اي عمل كني گونه

« موضوع مؤيد 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
در بيان امام

3ص . (است
در 3گزينه  .5

با تشكيل ح
تقديم فرزند
قطب فقير،

در 4گزينه  .5
(رسول خدا 
زندگي، براي

هاي خ نعمت
الهي و رستگ

د 131ص (
در 3گزينه  .5

مرجعي«اگر 
مطابق با اح
پيامبر اكرم
را از دست د

در 2گزينه  .6
برخي از افر
كريم در مور

در 4گزينه  .6
ع(امام علي 

تحقيق كنند
عدالت نيازم

در 4گزينه  .6
ادين اسالم 
كنند و قوي
اگر ورزش و
آن واجب كف

در 3گزينه  .6
براساس فرم
كس، وظيفه
مردم در قبا
براي تصميم
بتوانيم به گ

اين. ببينيم
  )يازدهم
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ي حـرص،    
پس در و س

 امت لطف 
قـت توبـة      

ي بـه سـر      

گيـري را   ه  
ا توجه بـه  
الش كـرد   
ي زنـدگي    

مانـد، بـه    ي 
ص  (» .ـت  

و » ج«ورد  

 يحبون ان 
ت در ميان 

ـس مـا از     

 به انتخابي 

عي مـردم  

ationgroup

نسـان در پيـري
هد بر آن است و
ق تعالي بر اين
ت كـه در آن و

 ايـن دوره سـني
  )يازدهم 1

بنـدي و جبهـه ف   
ت و همچنين با

تـال) ص(ل خـدا   
ي رشـد و تعـالي

ناپذير باقي مـي
فريـده اسـ د آ آزا  

است و مـو) ع( 

ان الذين﴿: مايد
هاي بسيار زشت

افتـد كـه نفـ ـي 

شورت كنيم تا

  )يازدهم 1

ي فردي و اجتما
  .د

/1398(  

ا... جـواني اسـت  
شريف نبوي شاه

ا شنيدي كه حق
ست ولـي هيهـات

 انساني كـه در
6درس  201ص 

ـول خـدا صـف
حق و باطل است

رسـول ﴾ ... ـار  
صلي زندگي، براي

ن ا عزيز و تسليم
 خداونـد تـو را

ديث امام صادق
  )يازدهم 

فرم رآن كريم مي
وست دارند كاره

 

  
س زماني اتفاق مـ

  

ر و مادر خود مش

18درس  223و 

در شيوه زندگي
ش و آموختن بود

/23/12 ششملة 

هار توبه، ايام ج
ست و حديث ش
حديث ديدي يا
مايد، صحيح اس

گاه است، اه بي
ص(دار نشده  شه

رسـ ﴾حماء بينهم
ار دارند، جبهه ح
ة فقنا عـذاب النـ
 عنوان هدف اص

  )دوازدهم 1

ر مقابل غير خد
دت نباش، زيرا

حد» ب«سمت 
18و  17درس 

است و قر) زرگ
ن كساني كه دو

 )دوازدهم 7س 

:فرمايد ته و مي
و تزكيه نفس» 
)دوازدهم 8س 

آينده با پدر مسر

و 222ص (» ت

د حولي بنيادين
دربارة دانش  ود،

9 



مرحل(لوم انساني 

به«: نويسد ن مي
ربه ثابت شده اس
م است اگر در ح

فرم  آن قبول مي
  )دوازدهم

 اين تمايالت گا
 در وجود او ريش

ء علي الكفار رح
قابل يكديگر قرا
ي االخرة حسنة
گاري اخروي به

10درس  131و 

پذيرد و در را مي
 كسي مثل خود

است و قس) ص( 
د 226و  225و  

بز(ناهان كبيره 
گمان بي«: ﴾خرة

درس 93ص (» 

دانست ﴾ْن زكّاها
رد، رستگار شد

درس 96ص . (ود

 كه در مورد هم

ر از ازدواج نيست

ها و تح ش انسان
گر رسالت وي بو

دهم؛ ادبيات و عل

خطاب به جوانان
ت و اين به تجر

اينها خيال خا«
ر مرگ يا خود

د 8درس  107 

 منفي دادن به
هاي نامشروع ته

 الذين معه اشداء
ي كه واقعاً در مق
 الدنيا حسنة و في
ن توجه به رستگ

و 130ص ) (ل

شود، بندگي او ر
بندة«: واهد كه

حديث پيامبر» 
215ص . (ست

فتن به سوي گن
م في الدنيا و اال
.ي دردناك دارند

من﴿تزكيه نفس 
خود را تزكيه كر

شو هان آغاز مي

اند ز ما خواسته

تر  بنايي محبوب

ند تغيير در نگرش
نازل شد و آغازگ

  )هم

سنجش دوازد

 چهل حديث، خ
ويش بيشتر است

: نويسد ادن مي
ل از مشاهده آثا

ص(» ...تظ اس

پاسخزمان براي 
 نكرده و خواست

مد رسول اهللا و
اي  كه دو جبهه
ول ربنا آتنا في
 جامعه در عين

زندگي متعاد(د 

ش سليم خدا مي
خو از ما مي) ع( 

  )دهم

»الف«قسمت : ت
و زمان ازدواج اس

ره زمينه ساز رف
وا لهم عذاب اليم
 و آخرت عذابي

رستگاري ما را ت
 يقين هر كس خ
ار با توبة از گناه

پيشوايان دين از

در اسالم، هيچ

صر اسالم نيازمن
ن) ص(سول خدا 

دوازده 10رس 

    
 

 .رست است
در كتاب) ره(ي 

 جاه و طول آرزو
ه هنگام جان دا
وبة آنها را تا قبل
ده مگر توبة لفظ

 .رست است
جواني بهترين ز
ز به گناه عادت

 .رست است
محم﴿آية شريفه 

م كرد و آموخت
و منهم من يقو﴿ 

هد كه مردم آن
 نيز تالش كنند

 .رست است
 طور طبيعي تس
ت اميرالمؤمنين

يازد 11درس  1
 .رست است

رد صحيح است
موضوع اهداف و

 .ت استرس
رار گناهان صغير
شة في الذين امنو

ر دنياع شود، د
 .رست است

 رمز سعادت و ر
به« :﴾ن زكّاها

اين كا  اك شود،
 .رست است

حديث مذكور، پ
  .يم

د«: فرمايند م مي
 .رست است

ر جاهليت به عص
 آياتي كه بر رس

د 132و  131 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
امام خميني
طمع، حب

مورد توبه به
فرموده و تو
انسان سرزند

در 2گزينه  .6
نوجواني و ج

برد، هنو مي
در 1گزينه  .6

با توجه به آ
مردود اعالم

:ية شريفهآ
جامعه بنا نه
دنيوي خود

در 3گزينه  .6
كسي كه به
همين جهت

162و  159
در 4گزينه  .6

هر چهار مو
نيز از م» د«

در 1گزينه  .6
عادت و تكر
تشيع الفاحش
مؤمنان شايع

در 2گزينه  .7
يم،قرآن كر

قد افلح من﴿
ها پا آلودگي

در 3گزينه  .7
با توجه به ح
درست برسي
پيامبر اسالم

در 1گزينه  .7
گذر از عصر
بود و اولين

و 128ص (

erv.ir

64

65

66

67

68

69

70

71

72



  
 

 

@sanjesheduc

ش واليـت     
ه براسـاس   

ـا پـيش از    
ردن قبايل 

هـا و   نـدي 
  .﴾م

ـه دوسـت    
كـه صـفت   

 مال خـود  
سـاني يـاد      

  

درهـم   ي او 

ationgroup

ي يعنـي پـذيرش
ورات الهي بلكـه

رديـد، تـگهـا   ت
زير سلطه در آور

بن ـدا ايـن صـف     
كفار رحماء بينهم

كنـد، نـ گاه مـي 
ك» دانيد ما نمي

كند كه آنان در
فـي كنـد، از كس

)دوازدهم 10س 

 

هـاي ودخـواهي      

  .شت

/1398(  

حكومت اسـالمي
ه براساس دستو

روابط بين ملت 
منافع مادي و ز
دنـد، رسـول خـ
عه اشداء علي الك

ل نگاي يك عم
داند و شم خدا مي

ك  گونه ذكر مي
ن ديـن را معرف

درس 129ص (

 .شود حاصل مي

يـدا كـرده و خو

  .ن است

همراه خواهد داش

/23/12 ششملة 

داليل تشكيل ح 
 شدند و آنان نه

موجب تحول در
يگران براساس م

داد ف سـوق مـي    
ل اهللا و الذين مع

خداوند به ضررها
و خ............ داريد

هاي آنها را اين 
كنندگان  تكذيب
(نمايند  ويق نمي

كود و ايستايي ح

 خـود توجـه پي

مبين آن» ...ود 

گي جاودانه به ه

  .ول است

   ديني

10 



مرحل(لوم انساني 

توان به يكي از
اليت الهي خارج

جامعه بود كه م
بط خود را با دي
ي ايـن اهـداف

محمد رسول﴿: ت

شته باشند اما خ
د  را خوش نمي

  )دوازدهم

 يكي از ويژگي
خواهد جا كه مي

تشوم مساكين 

  .اند سته

  .شده است

 علم و دانش ركو

  .گيرد مي

ه ضعيف بـودن

آمدنم بهر چه بو

ها را در زندگ ت

مكن و قابل قبو

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و عل

ت مي ﴾ ...عوا اهللا
باس از دايرة وال

رشي جديد در ج
رگان معموالً رواب
و مردم را به سو
يه مؤيد آن است

  )دوازدهم 1

ا را دوست نداش
چه بسا چيزي«

د 8درس  99ص 

كند، ا بيان مير
اند و آنج رار داده

يگران را به اطعا

مكتب خود دانس

براي آن خلق ش

در پيشرفت ،د

، آغاز و شكل م

زند، به ت و پا مي

ام، آ ز كجا آمده

ترين نكبت  بزرگ

امري مم اند گفته

معارف

سنجش دوازد

ا الذين امنوا اطيع
اميه و بني عب ي

  .دند
ايجاد نگر) ص( 

ل، اشراف و بزر
كردند و ظيم مي
و اين آي. الم كرد

10درس  131 

ها ا بسياري منع
«: فرمايد رآن مي

ص. (گرفته است

صاف نمازگزاران ر
ز حق معيني قر

انند و دير ود مي

را در پيروي از م

خوردار بوده و ب

ن، دگرگون شو

يمان به خداوند

  .يرومند است

 مشكالت دست

ا( جهان هستي 

حق سپري شود،

ت پس از مرگ، گ

    
 

 .رست است
يا ايها﴿ شريفه 

د، كه خلفاي بني
كرد  حكومت مي

مهم رسول خدا
ن، رؤساي قبايل
هاي يكديگر تنظ
ها را مردود اعال

و 130و  129 
 .رست است

ها ت برخي انسان
داشتن مردم، قر
ورد تأكيد قرار گ

 .رست است
 از آنجا كه اوصا
مان و فقيران نيز
يتيمان را از خو

 .رست است
 و خوشبختي ر

 .رست است
 كرامت ذاتي بر

 .رست است
ن و قدرت انسان

 .رست است
ها، با اي مة انسان

 .رست است
زمند محركي ني

 .رست است
سان در چنگال

 .رست است
يت خويش در
 .رست است

خارج از محور ح
 .رست است

دربارة حياتهي 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
براساس آيه
الهي پي برد
اميال خود،
از اقدامات م
آن، پادشاها
ه و سرزمين

ه گيري ههجب
و 128ص (

در 4گزينه  .7
ممكن است
داشتن يا ند
علم الهي مو

در 4گزينه  .7
قرآن كريم،
براي محروم

كند كه  مي
  
    

در 3گزينه  .5
زيرا سعادت

در 1گزينه  .5
از شرافت و

در 1گزينه  .5
ماهيت جهان

در 4گزينه  .5
دينداري هم

در 2گزينه  .5
با اراده و نيا

در 2گزينه  .5
زماني كه انس

  .شكند مي
در 3گزينه  .5

تفسير موقعي
در 4گزينه  .5

عمري كه خ
در 3گزينه  .5
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@sanjesheduc

Part A:
 

رد (ه كـرد      
 3.(  

ationgroup

  .منكر است

: Grammar

ذشـته اسـتفاده
و 1هاي   گزينه

/1398(  

  .د متعال است

عروف و نهي از م

  

r and Voca

ـالي از زمـان گذ
رد(نطقي است 
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  .را دارد

 حكمت خداوند

  .ل است

امر به مع وظيفة

  .مي است

.شود  ناميده مي

abulary 

وان در جاي خـا
كامالً غير منط» د
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  .ي نيست

حصيل كماالت ر

ه و مبين صفت

و جايگاه آن دل

ي، انجام دادن و

  .ت معاد است

علم ام م و عقيده

  .كند ي

، تربيت انساني

have (تو ، نمي
بايد«ري مفهوم 

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل

  .شود ي

شرط كافيت اما 

 فرصت براي تح

  .پردازند مي 

  .معاد است

ش اشاره داشته

باشد و ل نيز مي

هاي معنوي ماري

  .رد

ز داليل ضرورت

ام ه دست آورده

سير مي ، نيست

 ملكوتي انسان،

 )recovered

ي جمله، بكارگير

سنجش دوازد

  م

عمل ناميده مي

عمل ديدن است

موهبت اختيار،

ح نفس خويش

ل اثبات امكان م

ن، جهان آفرينش

، بلكه منشأ عمل

جة جامعه از بيم

 جهان اشاره دار

ت خداوندي و از

ه را از راه علم به

خ عالم طبيعت

دن استعدادهاي

مان حال كامل
 توجه به معناي

    
 

 .رست است
كتب ماركسيسم

 .رست است
 است و تجسم ع

 .رست است
  .ده است

 .رست است
ئي شرط الزم ع

 .رست است
ت محدوديت و م

 .رست است
 دنيوي به اصالح

 .رست است
ند يكي از داليل

 .رست است
دار بود  به هدف

 .رست است
باشد،  يقين نمي
 .رست است

ه اصالح و معالج
 .رست است

 عظيم انسان و
 .رست است

د در پرتو حكمت
 .رست است

د كه اين عقيده
 .رست است

  هدف ي
 .رست است

يگري كه از سنخ
 .رست است

ن و شكوفا نمود

 .رست است
 ساختار فعلي زم
ز سوي ديگر، با
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چنين دقت 
رد ( شـود   

با توجه . رد
جاي خالي 

ـوي ديگـر   

هـاي   ـرژي 

در جهـت  «

ationgroup

همچ). 3و  1ي 
in دار اسـتفاده

بگير ingتواند  ي
ت كنيد كه در ج

  .كند ل مي

از سـ). 4و  1ـاي  
  ).4و  2هاي  ه

 دل

انـنواع و اقسـام  

 م

 يت

  .دارند

  .كشد
 ي هميشه

w    بـه معنـاي»

 ب كردن

  . بودند
 براساس) 4

/1398(  

هاي رد گزينه(رد 
ng بـه صـورت   

شود و مي مي ب 
همچنين دقت). 

فهومي را منتقل

هـا رد گزينه(كرد 
رد گزينه(گيرد  ي

.  
معاد) 4 

ايت تبديل به ان

هرم) 4 

  . ما هستند
هوي) 4 

كديگر شباهت د

 ي كردن

ك ميشه طول مي
براي) 4 

with the tide

  . شود  مي
جذ) 4 

زده شده شگفت
   4

/23/12 ششملة 

ي استفاده كرخال
تواند شود و نمي

action محسوب
4و  3و  2هاي 
shou چنين مف

m نبايد استفاده ك
نمي ing و هرگز 

 مسئول هستيم
 برعكس/ د 

ره شود و در نها

 ا

سزاوار احترام 
 نهاد

يت بسيار به يك
   كردن

قدرداني/  كردن 

رسيد براي هم ي
 وده 

  .پنداشتند مي
  د
 اد

 eو »ي را كـردن   

كلمه نشان داده
 رش دادن

 ما بود، كامالً ش
 يدپذير
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ذشته در جاي خ
s ش محسوب مي

n، فعل » مغزي

ه رد گزينه(كنيم 
uldكلمة . باشد

may youختار 

شود محسوب مي

راي فرزندانمان
متضا) 3 

جذب شود، ذخير

تقاضا) 3 

}حقاً{ درستي 
پيشنه) 3 

ظر اندازه و جمعي
جلب) 2 
درك) 4 

د كه به نظر مي
محدو) 3 

سيار خطرناك م
درآمد) 2 
اقتصا) 4 

 جريـان كـاري

مثال براي هر ك
گستر) 3  ن

دوست داشتني
تجدي) 3 

دهم؛ ادبيات و عل

 بايد از زمان گذ
 stateفعل» تن

وان يك فعاليت
مراري استفاده ك

ب» بهتر بودن«م 

ري، هرگز از ساخ
م stateيك فعل 

ي و پشتيبان بر
 پهناور/ ده 

ي خورشيدي جذ

 تنوع 

 ما هستند و به
 

اند از نظ ر گرفته

طق كوهستان بو
 ذخيره 

 نظر عموم را بس

بر خالف«عناي 

بانه در جمالت م
انديشيدن/ دادن 

نحصر به وطن د
  نواز

سنجش دوازد

،could شتة 
عقيده داشت«ي 

كر كردن به عنو
زمان حال استم
ربردارندة مفهوم

بل براي انجام كا
يك» ن يك بيماري

يط خانگي حامي
گسترد) 2 

هاي سيلة صفحه

/انواع ) 2 

د شجاعت ملي
احترام) 2 

ل كشور قرارشما
  
  

 ماشين به مناط
/منبع ) 2 

 كردن بر خالف
  
  

against  به مع
  .دقت كنيد» 

يكشنري يك زب
نشان د) 2 

ط اطراف، كه من
مهمان) 2 

    
 

 .رست است
 فعل كمكي گذ

با معناي feelل 

 .رست است
th  فك«با معناي
بايد از ز nowن 
اي داريم كه در ه

 .رست است
ست از طرف مقاب

داشتن«با معناي 
 .رست است

 براي ايجاد محي
 داخلي/  

 .رست است
تواند به وس د مي

  

 .رست است
ن بازنشسته نماد

 نواع
 .رست است

همسايه كه در ش
 ردن
 فتن

 .رست است
سافرت سخت با

 
 .رست است

ك  جوان صحبت
 جريان/ مد 

 the tideات

»ي را انجام دادن
 .رست است

، كيفيت يك دي
 ن كردن

 .رست است
 از زيبايي محيط

 مختص/  
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زمان جمله 

ـداريم، بـا   

 . است

ationgroup

يگر با توجه به ز

 مردن

 نقص بي/ ي 

ن فعل كمكي نـ

ترين نزديك --

/1398(  

از سوي ديگ). 4 

شم) 4 

عالي) 4  رب

چون 4در گزينة 

------. 

-------يي به 

/23/12 ششملة 

و 3هاي   گزينه

 صره كردن

خوش مشر/اعي

از سوي ديگر د 
  ).4رد گزينة 

-- زير دارد بجز 

ست از نظر معناي

 .كنند

 شاره دارد؟
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in رد(گيرد  نمي

محاص) 3 

اجتما) 3 

  .نيم

).2و  1هاي  نه
ر(شخص بگيرد 

ي به تمام موارد

 

 . است

 كشيده شده اس

ك ايمني كار مي

 است به چه اش

دهم؛ ادبيات و عل

ngشود و  ب مي

  ).1 گزينة 

 ي

w كن استفاده مي

رد گزين(آيد   مي
سوم ش sد فعل 

  است؟

 .شوند

بستگيست يا نه 

-----------.
شود زياد مل مي

خط 2پاراگراف 

 شود؟

ناون در شرايط 

ط كشيده شده

سنجش دوازد

 state محسوب
رد(ستفاده كرد 

 بافتن) 2 

اخالقي) 2 

withرف اضافة 

به صورت ساده
the dictio بايد

 چيست؟

 و

س متن درست
نجر به مرگ شو

رتو خطرناك اس

-------رد كه 
هاي گاما حمل عه

 چيست؟

كه زير آن در پ 
 »يباً

 ن برداشت نمي
گيرند چو ري مي

خط 2ر پاراگراف 

    
 

 .رست است
bel جزء افعال

 زمان گذشته اس
 .رست است

 
 .رست است

 س
 .رست است

present از حر
 .رست است

ل كمكي، فعل ب
onaryعل مفرد 

 .رست است
 پاراگراف اول چ
وع متفاوت پرتو

 .رست است
 موارد زير براساس

توانند من گاما مي
 .رست است

تن، اينكه نوع پر
 كي ماده

 .رست است
توان برداشت كر
ي كه توسط اشع

 .رست است
وان براي متن چ

  ي تجديدپذير
 .رست است

approximat

تقري«به معناي  
 .رست است

 موارد زير از متن
عدن پول بيشتر
 .رست است

th كه زير آن در
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Q x=1  
  ان چاركي

  

×%5 3  

'Q Q=1 2  

=36 312
  

  

/

/
=1 2

8
  

  معادله خط
  قدار واقعي

هـا را  xر 

na
−

= 2  

a = −1
1
2  

na =  

na n=  

na − =1  
n

n

a

a −
  

  98 سال 
 97 سال 

ationgroup

, ... , Q+ 4
Q= دامنه ميا

=15  

'Q , Q+1 31

3 

/=1

/1 5

y x= م:  2−
txخطا   مق +

خش مثبت محور

(n )

a
− −


1

2 3

, a , a=2
1 12

n( )−= 2
4

(n ) .× − ×1
(n ) (n− ×1

n= × 
1

2

قيمت
قيمت
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Q x ,= +2 8
Q− =3 1 8

Q= + 32 1

x


+
5 2

+يابي  ن 9
/= 3 75

شد يعني كل بخ

−= =1
3

12 2

a , a= −3 2

n.. +× × 13 2
) ...− × ×2 3

n na n a = 2

/23/12 ششملة 

... , Q x=3

' 'Q Q −3 1

M

x x
=

+ +6 3

t ,= درون 3

باش  پيوسته مي

=4 4

n×3 2

n−1
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x , ...+12

(Q Q= −32

/ M= 1 5

tx = 3

 كه به طور كلي

 رياضي

دهم؛ ادبيات و عل

Q )1

x= 42

ك مان زمان است

سنجش دوازد

ها همx محور 

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
دار سري زماني

  .ود
 .رست است

 .رست است

 .رست است
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na + =2  

a =3  

n
n

S = 2  

a +12  
a= +12  

  ساعت 12)
/ ×87 5

1   

nS a= 1  

 273  

  

ي خاصـي     
كشـورهاي  
ـراي رفـع    

  

يه انسـاني  
ن و برخي 

ق با تالش 
هاي خـود  
ـين رو، در     
ي جديـد و   

د كـه هـر    
ط ايـران و      

ationgroup

na , a+ 18

, a= =58 16

( a (n+ −12
d+ =9 3 

d+ =9 3 

(جذب   →2

/× =2 17 5

nr
( )

r

−


−1
1
1

a (= 1
4 95
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 توليـد كاالهـاي
ها در ك ز واكسن

كانات داخلـي بـ
.را برطرف كنند

  : از
رزميني و سرماي

 زيرزميني فراوان

 كشورهاي موفق
ه دليل، آنها يافته
 نيسـت؛ از همـ

هـاي  و فنـاوري    
  .آورد م مي

شـو ، باعث مـي 
يي برخـي نقـاط

/1398(  

= 

, a = 76 24

)d)− 1 15
, a a+4

/87 ميزان ج 5

S a (
−

 =6 1
1
1

) a =1
5 2

بـه ن آن كشـور    
ود يا بسياري از
ند كه اغلب، امك

يكديگر ر تقابل
عبارت است ها

معادن زير بيعي،
 برخي از منابع

و اي نيست ساده
بند؛ به همين د
سـادگي ممكـن
سـي بـه علـوم

ها را فراهم هزينه
مختلف، هاي ين

عيت آب و هـواي

/23/12 ششملة 

a a+ +
 1 2

4

( a= +15 2

a a d= +7 1 3

  ت
5%

)
−
−

64
4

2

ود كـه سـاكنان
شو توليد نمي ان

ي گوناگوني دار
ملل، نيازهاي مت
د كه برخي از آنه
اشتن منابع طب
نابع آبي كافي،

ه فناوري كار س
نوين دست يا ي

س وري هـم بـه   
 است كه دسترس
ليدي و كاهش ه
فاوت در سرزمي

در وضـعشـكبار    
 .آيد ي
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a a+ + =5 7
4

d)9
d a d+ +1 6

ساعت 4→ب 

شـو ر سبب مـي 
در ايرا  و آناناس

هر كشور نيازهاي
الم ق تجارت بين

شود الملل مي ن
ظر در اختيار د

و مني حاصلخيز 

دستيابي به: وري
هاي يد و فناوري

نين انتقال فنّـا
هيبدي. ت است

يت كاالهاي تول
عيت طبيعي متف
ـراي مثـال، خش
وايي به عمل مي

 اقتصاد

دهم؛ ادبيات و عل

=12

5  ميزان جذب

ري در هر كشور
 كشورهاي دنيا

مردم ه ين حال
تلف بايد از طريق
رها به تجارت بين

كشورها از نظ: يد
هاي آنها از زمين

  .د
سترسي به فنّاو
ه اختراعات جدي

همچن دهند؛ مي
ي مختلف متفاوت
ش تنوع و كيفي
 و هوايي و وضع
 داشته باشد؛ بـ

استو ي كشورهاي

سنجش دوازد

%ساعت و  8

ي موجود يا فنّاور
ك  فرش در اغلب

ندارد؛ در عيليد 
كشورهاي مخت 

ي آوردن كشور
ع و عوامل تولي

از آ بعضي. دارند
مندند صص بهره

رها از نظر دس
اند به موفق شده

ر كشورها قرار نم
كشورهاي ي در

ها موجبات افزايش
تنوع آب :فاوت

صوالت خاصي را
يت آب و هوايي

    
 

 .رست است

 .رست است

 .است رست
8→ن جذب 

 .استرست 

 .رست است
 امكانات طبيعي
اي مثال، انار و

 هنوز امكان تولي
رو، يست؛ از اين

ددي موجب روي
ن نبودن منابع
وضع يكساني ند
وي انساني متخص
ن نبودن كشور

مهاي فراوان  ينه
 در اختيار ساير
ضر سطح فناوري

كارگيري آنه به 
ت اقليمي متفا
ينه توليد محص
ستوايي در موقعي
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در 4گزينه  .11

در 3گزينه  .11
ميزان 75%

در 2گزينه  .11

  

  
 

 
در 3گزينه  .11

موقعيت و  
بپردازند؛ برا
همسايه ما،
آنها كافي ني

عوامل متعد  
يكسان -1  

متخصص، و
ديگر از نيرو

يكسان -2  
و صرف هزي
را به رايگان

وضعيت حاض
موفقيت در

وضعيت -3  
ميسرزمين ز

هاي اس ميوه
erv.ir
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@sanjesheduc

يك شـغل  
 محصـولي   
و يـا فاقـد     

ال را توليـد    

 بـه روز از  
ي و مـالي،   
 نهادهـاي   

توسط پس 

كننده  ظيم
ي جهـاني     

 (IMF) 
  .ند

ـب منـافع   
. كننـد  مـي   

ده مجبـور   
ده تحميل 
الف تصـور    
داخلـي بـه      

كشـور   .بد
گ تحميلـي  
شورمان به 

هـر  . سـت  
هـا   تحـريم 
  .وم است

آمـوزش   ش، 
عي همـين   

ationgroup

خصص خود به ي
يرا اقتصاد تـك

تـك محصـول و

بخشـي از كـاال 

ب شده است روز
و يكپارچه پـولي
 و اطالعـاتي، و

قدند به طور مت

هاي تنظ  سازمان
عمـال حكمرانـي

ن المللـي پـول  
رون شمار مي  به

كسـ(قتصـادي   
ـادي اسـتفاده م

شـوند ور تحـريم   
شوند شور تحريم

همچنـين بـرخال
 بـه نيروهـاي د

ياب تحقق مي زا ن
در طول جنگ. 

هاي اخير هم كش
ز تجربه كـرده ا
ت ن اينكـه ايـن    
مشابه بسيار مقا

وزش و پـرورش
ذاريهاي اجتمـاع

/1398(  

فردي با تخ هر ن
زي. پذير است ب

كشور ت. را ندارد
 

ه نيافتـه صـرفاً    

  ) مثل سرمايه

موجب  اقتصاد،
شبكه گسترده و
 جديد ارتباطي

  .مال كنند

ذشته معتقسال گ
  .چرخيده است

و تأسيس هاني
 نيز به دنبـال اع
ني، صندوق بين
و اقتصاد جهاني

اهـداف ا مند بـا 
 از تحريم اقتصـ

كـه كشـو اي ونه
هايي را بر كش ينه

ه. بيننـد  ن مـي    
با اتكـاشونده  م

ت، اقتصاد درون
.امريكا شد هاي
ه در سال. ه شد

اي را نيز  و بيمه
نرسـيدند؛ ضـمن
ه با كشورهاي م

گذاري در آمو يه
گذ سرمايه ميت

/23/12 ششملة 

 است و بنابراين
شكننده و آسيب

ها ر الت و تحريم
 . شكست است

ـورهاي توسـعه
  .شود ها نمي

 و عوامل توليد
 

زه جهاني شدن
در مقابل، ش. شود

هاي فناوريه از 
اي اعم ي و بيمه

ي در يك صدس
تحريم شونده چ

رات و قوانين جه
هاي برتر  قدرت
بانك جهان. افت

تصاد كشورها و

كشورهاي قدرتم
جنگ نظامي ل

شود به گو ت مي
ها هزي تحريم .د

 از تحـريم زيـان
كه كشور تحريم

حيح اين سياست
ه  مشمول تحريم

به اجرا گذاشته ا
ي مهم و بانكي
به اهداف خود ن
 ايران در مقايسه

ازد؛ مانند سرما
؛ بنابراين در اهم

16 



مرحل(لوم انساني 

حصولي مبتني
اقتصادي ش ولي،
ها، مشكال  تكانه

ادي محكوم به

كشـ. گوينـد   مي
آنه نهايي نصيب 

ت كاال، خدمات
 )ها ها و بيمه ك

يج بود؛ اما امروز
ش جاري كاسته

ي تحريم كننده
هاي بانكي تحريم

 تحريم اقتصادي
 و منافع كشور ت

رورت وضع مقرر
اينكه رد؛ ضمن

ت و گسترش يا
ي تأثيرگذار بر اقت

ك. است» صادي
مكمل نوان ابزار

صادرات و واردات
سياه تهيه كندر 

ير كشورها نيـز
شود ك موجب مي

با اجراي صح. ند
هاي خود، رايي

ر نظامي عليه ما
هاي ايي، فناوري

ها ب كننده تحريم
 داد كه اقتصاد

سا  را فراهم مي
ن و تفكر اوست؛

دهم؛ ادبيات و عل

شهري بر تك مح
محصو تصاد تك

پذيري مقابل ف
ت و جنگ اقتصا

د ارزش افزوده
فع توليد كاالي

صادرات و واردات
دالت مالي، بانك

هاي مالي راي يم
هاي تج ي تحريم

كشورهاي ب شد
ستفاده كرده و ت

14  از  نمونه
 به سمت فايده

رن گذشته، ضر
 پيش مطرح كر

شكل گرفت مللي
هاي رين سازمان

تحريم اقتص«ي، 
و يا حتي به عن 

سختي ص ادله و
تر و از بازار  گران
كننده و ساي ريم

تحريم م. ه باشد
رقابتي كسب كن
شدن اموال و دا
ي نظامي و غير

هواپيما ارويي،د 
هايي شد، ت زينه

 داشت و نشان

كاالها ليد ساير
حور توليد، انسان

سنجش دوازد

ها در جامعه ش ن
ضاي جهاني، اقت

و انعطاف آوري ب
هميشه در رقابت

مي مراحل ايجاد
لق ارزش و مناف

  :سته است
شي در مقابل ص
ي در مقابل مبا
ري بيش از تحر

ها يعني ل تحريم
م برپا شد،موجب

اس) دالر و يورو( 

 با مطالعه بيش
ـ فايده، تحريم

الت جهاني در قر
مالي را بيش از

الم هاي بين زمان
WT تر از مهم

يا جنگ اقتصادي
)يا اعمال فشار 

زايش هزينه مبا
خود را با قيمتي

تحر اوليه، كشور
نافعي نيز داشته
اي اقتصادي و ر
سالمي با بلوكه ش

هاي دترين تحريم
 مختلف نفتي،

ار هزدچ  تحريم
 كشور به همراه

زمينه الزم توي 
دانيم كه مح مي 

    
 

 .رست است
دگي عموم انسان

در فض. غول است
حراني، امكان تاب

ه ل خلق ارزش،
 .رست است

ق ارزش به تمام
بنابراين همه خل

 .رست است
اقتصادي دو دس

مانع ترا(تجاري 
مانع تراشي(مالي 
هاي تجار تحريم

گذاري دسته او
جنگ جهاني دوم

المللي هاي بين
 .رست است

 اقتصاد تحريم
ل، كفه هزينه ــ

 .رست است
بادالت و تعامال
ور اقتصادي و م
ن وضعيت، ساز

TO رت جهاني

 .رست است
رهاي رقابت و ي

براندازي(اسي 
صادي، موجب افز

خو الي مورد نياز
 برخالف تصور ا

منا تواند ريم مي
ها  بزند و مزيت

روزي انقالب اس
 دشمنان، شديد

هاي هي تحريم
د ايران به دليل

از هايي ي بخش
 .رست است

ي اجتماعيها ي
.فرهنگي و هنر

www.sanjeshse

در 4گزينه  .11
چند زند هر

و حرفه مشغ
در مواقع بح

كامل هزنجير
در 1گزينه  .11

زنجيره خلق  
و بن كنند مي

در 1گزينه  .11
هاي ا تحريم

تحريم تج -1
تحريم م -2

در گذشته ت
ميزان تأثيرگ
كه بعد از ج
ه مالي و پول

در 2گزينه  .12
متخصصان  
چهار سال از

در 4گزينه  .12
گسترش مب  

وو ناظر بر ام
در اين. بودند

سازمان تجا
در 2گزينه  .12

يكي از ابزار  
سيا) بيشتر،

تحريم اقتص
شود كاال مي
كند؛ اما مي

عمومي، تحر
دست توليد

ما بعد از پير
ز سويهم ا
هاي واه بهانه

چند اقتصاد
منافعي براي

در 3گزينه  .12
گذاري سرمايه
امور ف، عالي

erv.ir
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 و متعهـد،  

قيماً باعـث  
رخـورداري  

 

هـا،   برابري     
) انه توليـد 

 ـش طـرح  
ر و روغـن    
عتقدند كه 

62     

62     

يم ناميـده    
انـواع  . سـت 

ال دارايـي     

ـر تجـارت     
ور كنتـرل   

ل خدماتي 
 اتومبيل يا 

ع ماليـات،  
كننـده   رف

 يا مصـرف  

ع ماليـات،    
ـه واسـطه    

شـود؛    مـي 
ر، ماليـات   

  .كند  مي

ationgroup

وهاي متخصص

د؛ چرا كه مستق
شي از ميزان بر
 .جتماعي است

مـاعي، رفـع نـا
يارا(توليدكننده 

ييان تحت پوشـ
قنـد، شـكرـان،   

مندان اقتصاد مع

× =19
1  
 

−1178  

هـاى غيرمسـتقي
ي بسيار زياد اسـ

ـر نقـل و انتقـا

اقـع، ماليـات بـ
منظـو جـاري بـه   

اري در مقابلهرد
ي چون عوارض

اين نوع در .رسد
اي كه مصر گونه 

صرف دخانيات

ايـن نـوع. سـت 
شـود؛ بـ ـه مـي  

چندگانه پرهيز
به عبارت ديگـر 
ماليات معاف ت

/1398(  

  .سازد م مي
داشتن نيرو ون

دانند مي گذاري 
در درجه اول ناش

اجنگ و سرمايه 

ـاد تـوازن اجتم
راي حمايت از ت
داخت به روستاي
 اساسي مثـل نـ
سياري از دانشم

=1178    

= 5    

هـ  دارد، ماليـات  
نتقال بار مالياتي

بـ همچنين. شود
  .شود يده مي

وا گيـرد و در  ـي   
ياسـتگذاري تج

شه. شود مي قي
ـ وجوهي... ها و ك

ر مي كننده صرف
رقم جداگانه به

مثل مص( رفتارك 

خدمات ا الها و
ش افزوده گرفتـ

گيري چ ز ماليات
.گردد  كسر مي

ي را از پرداخت

/23/12 ششملة 

اهمي مختلف فر
ي است؛ زيرا بد

  .هد شد
را نوعي سرمايه
ي عقب مانده د
رش علم و فرهن

ن اجتماعي، ايجـ
هايي را بر داخت
پرد. دهد جام مي

 عرضه كاالهاي
بس.  انتقالي است

  .نظور كنيم



22   

بسـتگى) خريد
يست و امكان ان

ش ت دريافت مي
نامي» ارث ت بر

 شـده تعلـق مـ
سي  از ابزارهـاي   

داري ماليات تلق
شهر، ايجاد پارك

شي به دست مص
كنند و در يك ر

زايش هزينه يك
  .ند

يم بر مصرف كاال
يي برحسب ارزش

يابد و از هش مي
دييدكننده بع

ا  خدمات واسطه

17 



مرحل(لوم انساني 

هاي رشته ص در
گذاري اجتماعي ه

نخواه دي فراهم
گ ر علم و فرهن

كشورها شرفته با
م به دليل گستر

تأمين  به منظور
 مثال دولت پرد
وادث طبيعي انج

ها و شتن قيمت
هاي ي پرداخت

گذاري من سرمايه

يا خ انند واردات
خص و معين ني

ت، هنگام معامالت
ماليات«ن صورت، 

ي صادر يا وارد
توانـد يكـي مي

 و عوارض شهر
زيبايي شه  حفظ

فروش مرحله خرده
ك ت كاال حساب

ت را با هدف افز
دهن ار را كاهش

ليات غيرمستقي
نهاي ل تا مصرف

فرار مالياتي كاه
ت بر فروش تولي
ت كه كاالها و

دهم؛ ادبيات و عل

ي ماهر و متخصص
ي دولت، سرمايه
 استقالل اقتصاد

هاي  و يا هزينه
 كشورهاي پيشر
ص و در درجه دوم

صورت هدفمند
كند؛ براي مي ت

گان ناشي از حو
ور ثابت نگاه داش
هاي ديگري براي

ان سي را به عنو

ما(ت اقتصادى 
آن مشخ ه نهايي

اين نوع ماليات 
گيرد كه در اين 

اليات به كاالهاي
مد براي دولت، م

ندرج در قبوض
ها، فالت خيابان

گيرد كه درم مي
ت را جدا از قيمت

  .ند
ين نوع از ماليات
راد براي آن رفتا
فزوده، نوعي ما

و تكميل ل توليد
انگيزه ف زايش و

ن قبلي از ماليات
اي است ند مرحله

سنجش دوازد

ت نيروي انساني
گذاري ن سرمايه

ها و كسب اري
وزش و پرورش

عمده تفاوت. د
متخصص وهاي

 بالعوض و به ص
ي خاص پرداخت

ديدگ ن يا آسيب
ه دولت به منظو
ه ردازد، هم مثال

ت نيروي انساني

به رفتار يا فعاليت
كننده ت، پرداخت

:قاالت دارايي
 وراث تعلق مي

اين نوع ما: ركي
يجاد منبع درآم

  .يز باشد
مثل عوارض من 

ظافت شهر، آسف
  .كند ي

كاالهايي تعلق م
كه مبلغ ماليات
ند، دريافت كنن

ها ا  گاهي دولت
نند تا انگيزه افر
ليات بر ارزش ا
هر يك از مراحل
افيت مالياتي افز

توليدكنندگان ده
ت بر فروش چن

    
 

نه را براي تربيت
ترين سد كه مهم
گذ  ساير سرمايه

هاي آمو ، هزينه
شود يد كشور مي

ي انساني و نيرو
 .رست است

است كه دولت 
هاي وليد يا گروه

نخبگان حمايت از
اي كه و يارانه ي

پر مت ارزان مي
هاي تربيت هزينه 

 .رست است

 .رست است
كه تحقق آن ب 

 اين نوع ماليات
  :ست از

نتقت بر نقل و ا
به) ز مرگ آنها

 و عوارض گمر
ت كه عالوه بر اي
كاهش واردات ني

انواع عوارض: ض
كند ــ مانند نظ 

يسازي دريافت م
به ك: ت برفروش

موظف هستند ك
اطالع حاصل كن
ف درآمدزايي،

كن وضع مي) جي
ها، ما ي ماليات

اي است و در ه 
زش افزوده، شفا
ات پرداخت شد
زوده، نوعي ماليا

www.sanjeshse

بس كه زمين
ر به نظر مي
انجام دادن
اقتصاددانان

افزايش توليد
ها از سرمايه

در 1گزينه  .12
هايي هزينه

حمايت از تو
و يا براي حم
شهيد رجايي
نباتي به قيم
بايد تمامي

در 1گزينه  .12

در 2گزينه  .12
هايى ماليات

در. شود يم
آن عبارت اس

ماليات) الف
پس از(افراد 
حقوق) ب

خارجي است
صادرات و ك

عوارض) پ
كه ارائه مي
عوارض نوسا

ماليات) ت
ها م فروشگاه

از مبلغ آن ا
عالوه بر هد
كاالي خارج

بند در طبقه
چند مرحله
ماليات برارز
چرا كه ماليا

ارزش افز بر
  

erv.ir
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@sanjesheduc

شـود كـه    ي   
  .واد غذايي

مر رسيدن 
ت ق، صـنع    

گان برسد؛ 
  آبرسـاني،   

  .ي است
ساير كاالها 

ـتيابي بـه        
در كـه   ري 

ي هومي كم

از دو ابـزار    
هـاي    پايـه 

.  برگردانـد     
وجب ثبات 

جـاد تـوازن     

آنهـا  ركرد    
ه شـده در  
ق سـهام و   

 
شـراب  «// 

اي  ت؛ بـاده  

ationgroup

  .ي

و صـنايعي مـي
اكتورسازي و مو
شود و براي به ثم
ت و بـدون بـرق

كنندگ ت مصرف
هـاي بـزرگ كه   
هاي اقتصادي ت

نه الزم توليد س

ـر بـه ويـژه دسـ
طـور تر شد بـه 

توان مفه  را مي

كننـد كـه ا مـي  
هاي مالياتي يا
ـق را بـه بـازار

اقتصاد، مو ل در

 اجتمـاعي، ايجـ

شـود كـه كـا ي
ين اوراق مبادله
صرفاً شـامل اوراق

 .م نمودن است
./ـر شـده اسـت    

مانند شده اسـت

/1398(  

اي مايههاي سر ه

هـا و كارخانـه  ار
خودروسازي، ترا

ش كشور مي دي
پذير نيسـت مكان

ه سرعت به دست
 راه آهـن، شـبك

فعاليت ب ازمطلو
زيربنايي زمين ي

  .ي و هنر

ن و تكامـل بشـ
ت نيز وسيعدولت 
  .كنند

آن رو د و از اين

را اجـرا م» ـالي  
ه  كاهش در نرخ

توانـد رونـ د مي
هش تقاضاي كل

تـأمين  منظـور    

ق بهادار گفته مي
همچني. گويند ي

، اوراق بهادار ص

ت كردن و اقدام
هاي شـراب ذكـ

به باده م» وة يار
  .د شده است

/23/12 ششملة 

ي جاري و هزينه

ث ايجاد و استقرا
خ هاي نساجي، ه

ويت توان اقتصاد
شد، كشاورزي ام
ي توليد شده به

ها، خطـوط جاده
برداري م  و بهره
هاي گذاري سرمايه

امور فرهنگي ي،

با گذشت زمـان 
محدوده اقتدار د
ك ته احساس مي
ي نيز داللت دارد

هـاي مـ سياسـت 
عمراني دولت و

ه در مواقع ركود
واقع تورم با كاه

ت هدفمنـد بـه
  .كند ي

زبان مردم، اوراق
 اوراق بهادار نمي
ظر اقتصاددانان،

كنايه از همت» ن
ه يكي از ويژگي 

جلو«// ندي يار 
جام مانندرامون 

18 



مرحل(لوم انساني 

هاي هزينه: كنند
  : كرد

اي دولتي باعث
كارخانه د؛ مانند

ها باعث تقو ري
آب نباش  كه اگر

 است تا كاالهاي
خت و احداث ج

الزمه تحققود، 
ا نيز همچون س

يآموزش عال ش،

.ف، متفاوت بود
ماعات انساني، م

هاي گذشت دوران
ت كيفي ديگري

س«ف خود بسته 
خارج جاري يا ع

الست كهاضاي ك
هم در مو) ليات

و به صـورتض 
مي اص پرداخت

در ز... ، تمبر و 
صاددانان به آنها

ر حالي كه از نظ

ميان بستن«. ت
)بهمشبه(شراب 

ريني و شكوهمن
 افق به خط پير

 و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و عل

كمي مده تقسيم
بندي رح طبقه
ها گذاري سرمايه

كنند را توليد مي
گذا گونه سرمايه

دانيم مي.  است
مناسب الزم هن

ي كه صرف ساخ
شو ين قبيل مي

ها گذاري  سرمايه
 آموزش و پرورش

ر جوامع مختلف
ن حاكم بر اجتم
سيار بيشتر از د
ييرات و تحوالت

  .تند

و اجراي وظايف 
در مخ افزايش. ت

راه تحريك تقاض
لت و افزايش مال

 كه دولت بالعوض
هاي خا  يا گروه

برات، حوالجات،
در اصطالح اقتص

شود د مرده مي

آن سرزمين است
ده اما به جاي ش

آفر يبايي، مستي
به جام باده و» 

 علوم

سنجش دوازد

ا به دو دسته عم
توان به اين شر ي

اين گونه س: مولد
ورد نياز مردم ر

اين گ: زيربنايي
 بسيار ضروري ا

ده و خطوط آهن
گذاري زيربنايي ه

اها و كارهايي از 
اين: جتماعي

گذاري در رمايه

قدرت آن د زان
 و كشف قوانين
حضور دولت را بس
يش توليد بر تغي
 فقط كمي هست

ن اقتصاد كشور
شكيل شده است

ين ربهتر )ساطي
هش مخارج دولت

است هايي زينه
حمايت از توليد

ته، چك، پول، ب
اما د. مين مالي

اوراق بهادار شم 

 مجاز از مردم آ
شراب مانند شد

  . // ت
يري است در زي

»زمين«. // كند ي

    
 

 .رست است
را هاي دولت ينه

اي را مي  سرمايه
هاي مو گذاري ه

كاالهاي نهايي مو
هاي ز گذاري ه
هاي اقتصادي ت
همچنين جاد. رد

سرمايه هاي زينه
ها ساخت نيروگاه

هاي ا گذاري يه
سازد؛ مانند سر ي

 .رست است
ت اين نهاد و ميز

نوين اجتماعي 
ها وجود و ح سان
در كنار افزاي» ه

بقيه موارد. ست
 .استرست 

ي مديريت كالن
مخارج دولت تش
ياست مالي انبس

كاه(ي انقباضي 
   .شود ي

هز :هاي انتقالي
ها، ح فع نابرابري
 .رست است

واردي مثل سفت
دات است نه تأ

نظر مردم نيز از
  .شود يكت م

 .رست است
توران،  )كشور( 

شمان ساقي به ش
ة تشبيهي است
ت اغراق چشمگي
ن را سيراب مي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
معموالً هزي  
هاي هزينه  
سرمايه -1  

خدمات و كا
سرمايه -2  

ساير فعاليت
معنايي ندار
بنابراين، هز
سدسازي، س

سرماي -3  
را فراهم مي

در 3گزينه  .12
ماهيت) الف

هاي فناوري
عصر ما، انس

توسعه«) ب  
ـ كيفي دانس

در 4گزينه  .12
ها براي دولت

درآمدها و م
سي(مالياتي 
مالي سياست

اقتصادي مي
ها پرداخت  

اجتماعي، رف
در 4گزينه  .13

گاهي به مو  
تعهد تضمين

بورس كاال ن
اوراق مشارك

  
  
  

در 1گزينه  .13
شهر: بيت آ

چش: بيت ب
اضافة» لطف

بيت: بيت پ
كه كل زمين

erv.ir

27

28

29

30

31



  
 

 

@sanjesheduc

اي ـ   ـاخته 

ناي ديگـر  

» آغـوش « 

مده اسـت  

هـاي   سروده

ـه نـرگس   

ationgroup

سـ// ايهـام  ⇐

 (  
معن» خانه«كنار 

  .است» 

و» لب« معني 

  .د

آم» يارة مشتري

هاي س ز ويژگي

  

بـ) خفتـه (يدن 

/1398(  

⇐) ز تـو دور بـاد       

!)تر از آب است ن
ده است اما در ك

»نما متناقض«و  

به» كنار«و » ب

د كه دهان دارد

سي«در معني » 
  .ارد

  .ت

آهنگ ا  و خوش
  .د

  .ست

.استاخته شده

سبت دادن خوابي

/23/12 ششملة 

ن سرنوشـت از

كه طبعاً روان(ب 
ك بيت شعر آمد

»حسن تعليل«

لب«مصراع دوم 
  .دارد 

شو د معلوم نمي
  .ارد

»مشتري«// ردن
 ايهام تناسب دا

 عراقي بوده است

ي تركيبات زيبا و
خورد ه چشم مي

اس» ن سهروردي

سان دو لختي سا

نس/ ز ابروي يار 

19 
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سـوختم امـا ايـن
  .ست

 خانة زينِ اسب
در معناي يك» 
«بيت فاقد // ب 

جود دارد و در م
تناسب»  شدن

  از معشوق
اگر سخن نگويد

تناسبي د» يلي

در حال نگاه كر 
كند و خطور مي

  .ندارد

  . ندارد

عرفاني و سبك

كارگيريي و به
ش از سرودة او به

الدينشيخ شهاب

هاي همس ز پايه

  .ت

استعاره از: حراب

  .)است 

دهم؛ ادبيات و عل

مـن س( دور باد 
جناس همسان اس

 و بيت شاعر به
بيت«// همسان 

ايهام تناسب ⇐

ريختن عاشق وج
غرق«و » آب« 

خاطر ياد كردن ا
اي كه ا  به گونه

لي«است كه با » 

-2و دلواپس و 
 از آن به ذهن خ
م تناسب وجود ن

  .د ندارد
 مورد نظر وجود

م رايج در ادب ع

گرايي  شعر، كهن
گي در اين بخش

ش«از آثار » ئيل

است و از) فاعلن

سروده شده است

مح/ ها  از چشم

)اضافي» فشردة

سنجش دوازد

از تو -2راق تو 
بيت فاقد ج// ن 

مانند شده است
جناس ه): ز اين

⇐شود  تداعي مي

يستن و اشك ر
با) ساحل(ن دو 

سيار شاعر به خ
 دهان معشوق،

»ديوانه« معني 

 معني ناراحت و
ني خريدار هم

ايهام» د«ر بيت 
ام تناسب وجود

هاي بيات آرايه

6  

ت كه از مفاهيم

اسي بودن زبان
است كه همگ) د

9  

آواز پر جبرئ«. 7

7  

اعلن، مفتعلن، ف

س) مفاعلن، فعلن

  .وجود دارد
استعاره: مستان

  .شخيص است
ف«تشبيه بليغ ( 

    
 

در فر -1: ر از تو
جناس ناهمسان

 .رست است
ب به آبِ روان م

از(ـ ز ين ) سب
به ذهن تد) خانه

 .رست است
ول اغراق در گر
 معني ديگر آن
راق در شادي بس
راق در كوچكي

به» مجنون«ژة 
 .رست است

به -1: ام دارده
معن» خَرَد«فعل 

در) 1گزينه : ها
ايها» ب«ت ر بي

ر هيچ كدام از ا
 .رست است

69ـ صفحة  3ن 
 .رست است

 تسليم و رضاست
 .رست است

و داستاني، حما
اميد. م(ن ثالث 

 .رست است
99صفحه ) 3(ن 

 .رست است
74صفحه  )3(ن 

 .رست است
77صفحه ) 3(ن 

 .رست است
مفتعلن، فا(ينه 

 .رست است
فعالتن، ماعلن، 

 .رست است
 چهار استعاره و

م/ عاره از چشم 
عارة مكنيه و تش

بيهياضافة تش 

www.sanjeshse

دور: بيت ت
ج: اي سوخته

در 4گزينه  .13
شعرِ مخاطب

زين اس(زين 
بيت و خ(آن 

در 2گزينه  .13
در مصراع او
يار است كه

اغر: 1گزينه 
اغر: 3گزينة 
واژ: 4گزينة 

در 2گزينه  .13
ايه» نگران«

اما در كنار ف
ه ساير گزينه

در) 3گزينة 
در) 4گزينة 

در 1گزينه  .13
علوم و فنون

در 2گزينه  .13
مفهوم بيت

در 3گزينه  .13
ي وبيان رواي

مهدي اخوان
در 3گزينه  .13

علوم و فنون
در 4گزينه  .13

علوم و فنون
در 1گزينه  .14

علوم و فنون
در 2گزينه  .14

وزن اين گز
در 3گزينه  .14

مفا(در وزن 
در 3گزينه  .14

در اين بيت
استع: نرگس

استع) چشم(
:طاق ابرو( 
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هـاي   زينـه  
آغـوش  « 3

در /  عاشق

در كوچكي 

نم سيالب 

اغراق  ⇐

 ⇐سـاند  

  .ست

 دست او را
  .)گار است

ationgroup

امـا در گز. دلدار
3در گزينـه  // ت 

  .ص است

ستعاره از جگر ع

  .76و 

اغراق د ⇐ت 

ز دجله از چشما

است اني پريده

بهوت كرد و ترس

 دوبارة عشق اس
  . زبان است

 لطف خورشيد د
 به قرب پروردگ

/1398(  

از د» استعاره«م 
اسـت» دبادتنـ «  

كنيه و تشخيص

كباب اس 2گزينة 
  .است

و 75صص ) 1( 

ت كه گويي نيست

هزار بار بيش از

 از رخِ عقيق بما

ر اوج آسمان مب

ارش، كه ميالدي
 بهره گرفتن از

ت اما اگر مهر و
نسان تا رسيدن

  .شود 

/23/12 ششملة 

 از اشك و صنم
تعارة مكنيـه از
سايه، استعاره مك

در گ/ ه از چهره
 تشخيص آمده

  جع متوازي

علوم و فنون. ت

ي كوچك است

است، ه دور شده

است، رنگموده

ورشيد را نيز در

اقِ ميان شاعر و ي
راه نگاه و بدون

شيد، ناچيز است
ي و عروج روح ان

في حاصل نمي

20 
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طوفان استعاره 
، غم است2زينة 

آبرو بودنِ س بي 

، الله استعاره1 
ها به شكلر آن

  توازي
سج: ـ بپوشيدمي
  جع متوازن

آمده است 1ينه 

دهان يار به قدري

به بغداد از من
  ق يار

دن حسن رخ نم

 بود كه حتي خو

 و ستودن عشقِ
نود عاشقانه از ر

ه در برابر خورش
عشق ماية تعالي

  .داند ي
 و مقدمات، هد

دهم؛ ادبيات و عل

:هستند» صرَّحه
در گز: عبارتند از

4در گزينة // ت 

در گزينة/ اريم 
ستعاره مكنيه در

  جع متوازي
سجع مت: شتري

بكوشيدمي ـ// ي
سج: غول ـ مغرور

 .  

لند بيت در گزي

  .ست

د ⇐برد  م مي

و به قصد رفتن 
ك و زاري در فراق

فام تو از معدعل

د و گوشخراش

ان واقعي است
شق و گفت و شن

ت كه گرچه قطر
ع(ج خواهد كرد 
  .مت يار ندارد

به وصال يار مي
شدن اسباب هم

سنجش دوازد

استعارة مص«ها 
هستند و ع» نيه

و تشخيص است

ة مكنيه است د
 چشم است و اس

  ني

سج: خبرـ اثر// 
ري، شُشتري، مش

سجع متوازي: ي
مشغ//  متوازي 

باشد كوتاه مي» 

جاهاي كوتاه و بل

  ــ: ني/ 
، كوتاه اس»زمند

ن يار، ره به عدم

ن سفر آغازيده و
ر ميزان اشك د

ب سرخ رنگ و لع
  

ان به حدي بلند
  و جنگ

ن جهان از عاشقا
ة ديگر، بيان عش

ن مشترك است
تاب عروج جهان

به لطف و مرحم
 شرط رسيدن ب
د كه بدون فراه

    
 

 .رست است
ه نة همة استعاره

استعارة مكن«ي 
استعاره مكنيه و

 .رست است
نه، فقط استعارة
گس استعاره از
 .رست است

دهم انسان) 1(ن 
 .رست است

/سجع مطرّف : 
آزر: 1گزينه : ها

اندي ـ بخواندي
سجع: ل ـ حال

 .رست است
»آيينه« در واژه 

 .رست است
المت درست هج

 .رست است
/ــ : ما/ ــ : ايـ 

نياز«ت در واژة 
 .رست است

غ و نشانيِ دهان

ماني كه يارِ من
اغراق ⇐خته 

ن هنگام كه لب
و زيبايي لب يار
 و غريو رزمجويا
ندي صدا و غريو

 .رست است
خالي شدن 1ة 

شترك سه گزينة
 .رست است

يت، اين مضمون
راپردة خورشيد

، شاعر اميدي به
م، شاعر مرگ را

گويد م، شاعر مي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
در اين گزين
ديگر، همگي

ا» خودي بي
در 3گزينه  .14

در اين گزين
نرگ 4گزينة 

در 1گزينه  .14
علوم و فنون

در 2گزينه  .14
آب ـ آفتاب
ه ساير گزينه

برا: 3 گزينه
قال: 4گزينه 

در 4گزينه  .14
هجاي آخر

در 1گزينه  .14
تقطيع و عال

در 4گزينه  .15
←ايماني 

هجاي نخست
در 4گزينه  .15

سراغ: 1بيت 
 دهان يار

از زم: 2بيت 
اشك فروريخ

از آن: 3بيت 
در سرخي و

هرّا: 4بيت 
اغراق در بلن

در 1گزينه  .15
مفهوم گزينة
مضمون مش

در 4گزينه  .15
در هر دو بي
بگيرد، تا سر
در بيت اول
در بيت دوم
در بيت سوم
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ضـمون دل     

)  3و  1ي 
هاي گزينه

).ها 

 ← 
 فئران 

 3و  2اي 
معزِّزاً  -) 3

رد (  بود 
رد 

.شت

ظهرُ 
 صله 

ationgroup

  .ه است

ت سـؤال، بـر مض

هايرد گزينه(ه 
رد گ(رانده شده 

هرد ساير گزينه

المزارع  -) ها ه
من –)  3 زينه

هارد گزينه( ش 
3رد گزينه( شد 

غزي دچار شده
ر( ست و پايش 

داشرا گرامي مي

تَظ« ) 2. ده است
جمله: » اهدوا 

/1398(  

ه بر سر او آورده

ند بيت صـورت

سفره ← َمأدبة 
  (-  جفُور ←م

ر(هدايت  ←ي 

رد سايرگزينه(  
رد گز( رها شود

فرزند جوانش ←
نرم ←النَ  – 

به فلج مغ ←ي 
چهار دس  ← عة

. توست

 كه خواهرش ر
م الفاعل

آمد» حميد « ه 
عا« و » صدقُوا  

/23/12 ششملة 

 كه ممكن بوده

هاي ديگر همانن

–)  4و  1هاي 
3و  1هاي زينه

الهدي –)  4و  3

كه نشان بدهد 
ر ←يتَخَلَّص  –

← ولدها اليافع  -
) 1 رد گزينه( 

 بالشّلل الدماغي
األربعأطرافه  – 

. گردد

ميان دو پهلوي
.ه شده است 

د كرد در حالي
اسم ←مفعول 

س از اسم معرفه
«) 3. مده است

21 



مرحل(لوم انساني 

روزگار هر باليي
  
  .ند

ه بيت. شاره دارد

هرد گزينه( شود 
رد گز( ها ند آن

3هاي رد گزينه 

←أن يرِي  – 
–)  4و  2هاي ه

-)  3 رد گزينه 
(او را بوسيد  ←
). 3و  

أصيب –)  4و  
)ها  سايرگزينه

مشاركت عنوان

است كه در مي 
اشاره) س اماره 

راي جنگ را آزا
اسم الم) 4متعدٍّ  

ه است چون پس
آم» حجرات «  

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و عل

  
دعي است كه ر
.ض خطر هستند
دا ط عاشقي مي

ر جوانان نوگرا اش
  .رد

 دعوت ش ←عي
نيازمن ←ائلُهم 

(آن پاسخ ندهد

) 2 رد گزينه( 
رد گزينه( چگونه 

). 4و  2ي 

(مادر ← لوالدة
←قَبلَته  –) ها ه

1هاي رد گزينه

1هاي رد گزينه
رد( ي توانست 

.ياري كنيد
بايد معناي م)  ة

).ي 

ايمان نفس اماره
نفس(شمن درون 

رت ، پيامبر، اسر
م← الزم ) 2 ق

حال جمله فعليه
س از اسم معرفه

زب

سنجش دوازد

.اعر اشاره دارد
ت سؤال، شاعر مد

شتر در معرضيب
ر داشتن را شرط

يران متعصب بر
ستگي تأكيد دا

دع –) ها گزينه
عا –) ها  گزينه
بايد كه به آ ←

)(ر صدد بر آمد 
 (–  چ ←كيف

هارد گزينه(رعه

ال –) ها رگزينه
رد سايرگزينه(  

ر(داشتزرگ مي

ر( ي از معلوالن 
نمي ←ستطيع 

همديگر را ي ←
مفاعلةتفاعل و  
 

گرده ناني( قرصٍ 

ن دشمنانت هم
تر بودن دشرناك

شتم پس از هجر
مشتق← مد جا

ح: »  بسرعةشي 
ه است چون پس

    
 

 .رست است
 تبعيد شدن شا
نند بيت صورت

يبگويد بزرگان  ي
كشيدن و صبرال 

 .رست است
ه ظلم و ستم پي
ياي مادي و وار

  .رست است
رد ساير گ( كس 
رد ساير( قومي 

←ألّا يجيب إلَيها 
  .رست است
در( ميم گرفت 
)ها د سايرگزينه

هاي مزرز موش
  .رست است

رد ساير( نشاند ←
نزد خودش ←

حالي كه او را بز
  .رست است

يكي ←عوقين 
كانَ ال يس –) ها 
).ها 

  .است رست
←ياري بخواهيد 

(هايرجمه باب
 .درست است

قُر ←) س كهنه 
  .رست است

دشمن ترين: يث 
ينه دوم به خطر

  .رست است
در سال هش: له 

ج) 1: ها ر گزينه
  .رست است

يمش« ) 1: ها نه
حال جمله فعليه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
به: 1گزينة 
مان: 2گزينة 
مي: 3گزينة 
بال: 4گزينة 

در 3گزينه  .15
بيت سوم به
بريدن از دني

  

  
در 2گزينه  .15

هر ←من 
ق ←قَومٍ  –
أ –)  3و  1  

در 1گزينه  .15
تصم ←قَرَّر 

رد( كشاورز 
ا ←الحقل   

در 4گزينه  .15
←أجلَست 

←عندها  –) 
در ح ←لَها   

در 3گزينه  .15
أحد من المع
هساير گزينه
هسايرگزينه  

در  1گزينه  .16
از يكديگر ي   

در تر: نكته   
د  3گزينه  .16

لباس( بِطمرٍ   
در 2گزينه  .16

 ترجمه حدي
تنها در گزي   

در 3گزينه  .16
 ترجمه جمله
 بررسي ساير

در 4گزينه  .16
بررسي گزين

ح: »  جميلة
erv.ir
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ن پس از 

 صله 

) 3. ند
.ك شوند

ي او 
 ميوه 

ي منه 

قيقه به 

عول مطلق 
ون به 

ف شده 

ي با مادرم 
.  خواستم

ه پس از 
اعل نائب ف

سائل « ن 

تكاليف ) 3

ه است 
ست بنابر 

ولي بر 
ن توصيف 
 نمي كند 

ationgroup

 فعليه است چون

ز اسم موصول ،

رسيدنه نظر مي
ت دارند كه پاك

د براكه خداونن
زمستان گذشته

مستثني: »  امنة

ساعت بيست دق
.ند ، نپرستيد

مفع: » تَكليماً « 
كيدي است چو

توصيف» صادقاً  

ايبه گونه) 2. م
شنوندگان پوزش

 مجهول و جمله
فعل مجهول و ن 

ل و نائب فاعل آ

3. داشتمي مي

توصيف شده» ف 
اس» األُم « ف به 

يف شده است و
توسط آنضافه يا 

بر تشبيه داللت

/1398(  

نعت جمله: »  

ل جمله و پس از

ديديم كه زيبا به
هستند كه دوست

لي بكارد جز اين
اين درخت در ز

الثا« ) 2. ت دارد

س) 2. ده نكردند
 را به جز خداون

«) 2. شده است
مفعول مطلق تأك

«ون به وسيله  
. است

خواهممرزش مي
م ، صادقانه از ش

فعل: » يحكَي 
:» كُتبت « ) 3
 فعل مجهول» ز

ي پدرش را گرام
.شود ترشح مي

قذُني من الخَوف
ست چون مضاف

توصي»  دقيقة«   
ون به چيزي اض
شده است ولي ب

/23/12 ششملة 

يحبون« ) 4ند 

ز موصول ، حال

هاي خانه را دق
اينان مردمي ه) 

ي نيست كه نها
ا) 4.تفاوت دارند

بر حصر ، داللت
.ه است

ي صاف ، مشاهد
معبودي) 4. دند

اضافه ش» مؤمن 
م: »اء إخط« ) 3

ق نوعي است چو
توصيف شده»  

دوار است از او آم
امعاً اشتباه كرده

«، ) 2. ن است
3. است» والد « 

يفرَز« ) 4. است

شود كه مرديي
هايشدن زخم

تُنقذ« يله جمله 
ل مطلق نوعي اس
چون به وسيله
كيدي است چو

توصيف ش» الغاً 
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انآمده» ما « و  

 معرفه به غير ا

اتاق) 2. رفت مي
)4. وفادار ماندند

هيچ مردي) 2. د
اي ديگر، تفنطقه

ه است بنابراين ب
مستثني منه:   

ي را بجز آسماني
الس آمدل به ك

الم« ت چون به 
3. ف ، شده است

مفعول مطلق: » 
كثيراً« وسيله  

ت خداوند، اميد
يدم كه من واقع

. تيد

نائب فاعل آن»  
«آن » فعول به 

ا»  درجة«  آن 

حكايت مي) 2. د
به براي پاك كر

ست چون به وسي
مفعول:  » مراقبة

لق نوعي است چ
مفعول مطلق تأك

با« ن به وسيله  

دهم؛ ادبيات و عل

و» الّذين « صول 

له و پس از اسم

ه به سرعت راه
داوند بستند ، و

.ر
ر به او داده شود

اي به من منطقه

حذف شده: » اً 
»معبوداً « ) 4 

ها چيزين باران
 دانشجويي تنبل

مطلق نوعي است
توصيف»  َفِرحةً  

»اعتذاراً « . ست
 است چون به و
مني كه به رحمت

كه فهميس از اي
ست و صلوات بفر

منجم« جهول و 
مف« و متعدي و 

ل و نائب فاعل

 آهن كشف شد
يعي از زبان گرب

 مطلق نوعي اس
مر« ) 2.  نيست

مفعول مطل: »  ة
م: »إخباراً « ت و 

نوعي است چون

سنجش دوازد

هاي موصاز اسم
.ست

كره ، صفت جمل

 آمد درحالي كه
پيماني كه با خد

النعت و مجرور 
رد كه هزار دينار

هاي اقوام ازجه

شيئاً« ثني منه 
.تثني منه است

 شهر پس از  اين
جويان به غير از

مفعول م: » غفار
جعلَها«  جمله 

توصيف نشده اس
ول مطلق نوعي

همانند مؤم  من
پس) 3. حال كرد

ن او بسيار درود

فعل مج: » شف
فعل معلوم و» رم 
فعل مجهو: » ذ 

ك جنگل، معدن
ماي) 4گرفته شود

مفعول: »  تعانة
ند چون مضاف

ُمشاھدة« ) 3. د
ن مضاف نيست

مفعول مطلق ن: 

    
 

ستند چون پس ا
  آمده اس» أُناس

ه پس از اسم نك
.  شوديده مي

حميد) 1: ها نه
به پ هستند كه 

  .رست است
← يه و مجرور

امر كر) 1: ها نه
لهج) 3. مقرّر كند

  .رست است
مستث) 1: ها ينه

مست:  »  الّطلبة 
اهالي) 1: ها نه
تمام دانشج) 3. 

  .رست است
استغ« ) 1: ها نه

 چون به وسيله
ه يا توسط آن ت

مفعو: » تَسليماً  
همانا) 1: ها نه

 كه او را خوشح
و خاندان) ص(ر 

  .رست است
ُأكتُش« ) 1: ها نه

يُکرِم« عل است و 

تُؤخَذ« و » ات 

نزديك) 1: ها نه
بيست گرتا نمره 

  .رست است
ِاستع« ) 1: ها نه

كنيه داللت نمي
كنديه داللت مي

ت نمي كند چون
:» إكراماً « ) 4 

.ف نيست

www.sanjeshse

موصول هست
«اسم نكره   

لهجم: نكته 
 موصول نامي
ترجمه گزين
 آنان كساني

 
در 3گزينه  .16

المضاف إلي   
ترجمه گزين
پاداشي را مق

.نداد  
در 1گزينه  .16

بررسي گزي 
«) 3. است  

ترجمه گزين
.هشت است  

در 3گزينه  .16
بررسي گزين
نوعي است

چيزي اضافه
«) 4. است  

ترجمه گزين
سخن گفتم

بر پيامبر) 4  
در 2گزينه  .16

بررسي گزين
آن نائب فاع

الواجبا« آن 
.است»   

ترجمه گزين
 نوشته شد ت

در 2گزينه  .16
بررسي گزين
ولي بر تشبي
اين بر تشبي

تشبيه داللت
.نشده است
 چون مضاف

erv.ir
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ش 
يك شدن 

.است)  
( سد چه 
د كرده 

د، توانست 
 شـاه  حمـد 

 شـرايط،  ن 
 را ايتخـت 

ي منصـوب    

اما كساني  
 بـه  آن بـا  

 بـر  عالوه ا

بـا   .بـود  ي 
  .ند

 صـد سـهام  

ايـران و   ت 

شد و هم از 
  .لت نكنند

ationgroup

كه مادر از فرزند
ما به خاطر نزدي 

پرسشي( تفهام 
رس به پايان مي

به جهنم وارد را

 آوري كرده بود
اح بـه  و آمـد  ن 

شـدن آمـاده  بـا  
پا حساس نقاط 

خسـت وزيـري

.ري برقرار شود
و دانسـتند  مـي 

زير داشت؛ يمي
  .د

شـرقي اروپـاي  ي 
كردن امضا تجاوز

درص 51. ه شـد 

نفـت شـركت  رد   

ي يك كشور باش
 امور ايران دخال

/1398(  

گونه كورز همان
)4. ن خبر بده

اسم است) : يزي 
كه مسابقهز اين

چه چيزي شما ر

درباره او جمع ن
تهـران به كودتا، 

.اسـت  ضروري
شوند، رو روبه ي

به نخ را طباطبايي

شور نظام جمهور
م قـدرت  بـه  او 

وخي اقتصادي ط
سنگين شده بود

هـاي سرزمين و 
ت عدم پيمان گر

آگاه خود دريايي
  .آورد ست

ره نحـوه عملكـر

 در امور سياسي
عهد شدند تا در

/23/12 ششملة 

كشاو) 2. برهاند
مد ، حتماً به من

چه چي: ( » ما « 
پس از) 2.  كرد

چ: گفتند ) 4د؟ 

سيدضياءالدين 
انجام براي خان
ض سلطنت و شور

جدي مقاومت ا
ط الدين يدضياء

سلطنتي در كش
رسيدن براي ي
  .د

شرايط اول هاني
داخت غرامات س

كشورها برخي 
يكديگ با كشور و

د نيروي براي ن
دس به را شركت 

داري دربـار منه

خواهان دخالت
متعست كه آنان 
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كه مرا از ترس ب
پس اگر كسي آم

ها ر ساير گزينه
رت درو خواهيد

بينيدوير چه مي

كه به اطالعاتي
رضاخ كردن ماده

كش حفظ براي ،
با آنكه بي و شدند

سي ناچار به ها ي

 جاي حكومت س
را ابزاري كار اين 

كردند تشويق اد

جه جنگ از پس
محكوم به پرد و 

بر تسلط و رزها
دو داشت، وجود

آن اهميت و ران
آن بر كامل ت

س اختالفات دا

ود كشوري هم خ
س صحيح اين اس

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

 ياري خواستم ك
را با دقّت بنگر پ

.داشتيم

در. م شرط است
 بكاريد ، در آخر

در اين تصاو! ن 

ب توجه با و كرد 
آم از بعد سايد ن

تهران سوي  به
ش تهران وارد 1
انگليسي فشار ت

كرد به يشنهاد
داشتند، ضاخان

پيشنها اين ضد 

پ هاي سال ستين
داده دست از را

مر گسترش بال
و آلمان و شوروي

اير نفت عظيم ع
نظارت حق و كرد

انگليس و ايران ت
.  

شو يگرند و نمي
پس.  خارج كند

سنجش دوازد

اي از خداوندنه
اطراف ر) 3. كرد

ا بسيار ،گرامي د

اسم) : هر چه : (  
ه را كه در دنيا

آموزاناي دانش 

 
مالقات ضاخان

آيرون. نگ كند
رضاخان نظامي

299 اسفند سوم
تحت شاه حادثه،

پي ابتدا هدافش،
رض از كه ناختي

بر حركت به را

نخس در كه بود 
ر مستعمراتش ،

دنب به ه خارجي
ش ميان كه اي ي

منابع ارزش از كه
ك خريداري را س

دولت ميان مواره
.داشت وجود ن

سؤال ناقض يكدي
 مرزهاي كشور

    
 

به گون) 1: ها نه
كند ، مراقبت ك
 معلمان خود را

  .رست است
»ما « ) 1: ها ه
هر چه) 1: ها نه

)3دهيد؟ م مي

 .رست است
 91و  90فحه 

رض با قزوين در د
داف خود هماهن

ن حركت كه كرد
سو روز بامداد در
ح اين پي در. ند

 .رست است
  92فحه 

اه راي رسيدن به
شن هللا مدرس با

ر مردم و داختند
 .رست است

  98فحه 
كشورهايي مله

جنگ، از حاصل
 .رست است

  99فحه 
ستالين در عرصه

دشمني و تمادي
 .رست است

  113فحه 
آنك از پس ستان

انگليس و پارس ت
 .رست است

  114فحه 
هم مشروطه، الب

ايرا سهم داخت
 .رست است

  114فحه 
سوم دو بخش س
 نيروهايش را از

www.sanjeshse

ترجمه گزين
كراقبت ميم

  به خداوند ،
در 1گزينه  .17

 بررسي گزينه
ترجمه گزين

انجا) كاري 
.است  

  
 

در 4گزينه  .17
صف 7درس   
سايد آيرون  

وي را با اهد
ك القا چنين
د قزاق قواي

كرد تسخير
  .كرد

در 1گزينه  .17
صف 7درس   
رضاخان بر  

نظير آيت اهللا
پرد مخالفت

در 2گزينه  .17
صف 8درس   
جم از آلمان  

ح هاي خرابي
در 1گزينه  .17

صف 8درس   
حكومت اس  

اعت وجود بي
در 2گزينه  .17

صف 9درس   
انگلس دولت  

نفت شركت
در 3گزينه  .17

صف 9درس   
انقال از پس  

انگليس وپرد
در 3گزينه  .17

صف 9درس   
در گزينه س  

سوي ديگر
  

erv.ir

70

71

72

73

74

75

76

77



  
 

 

@sanjesheduc

 كـه  نيـاني 
 در آنكـه  ز

  .فت

يني، رشـد     

سـبت بـه   
 تـأليف  ـير 

 شـاه  طنت 

ي و تخليـه  
  .گويند

 آن شـيب  

هـا بـه    سـل    
 در كـانون   

ationgroup

از ايران برخـي  ن، 
از پـس . زيدنـد 
ياف فزوني سالمي

سـعه شهرنشـي
.  

نس طـوركلي  به د
السـ حبيـب  اب

سـلط زمـان  در و 
  .ل اشاره كرد

آوري بكه جمـع 
گ وضه آبخيز مي

و گردتـر  بخيـز   
  .ست

ف قطعـات گس
ش زمين لـرزه

  .شود

/1398(  

ايـران بـه  سالم
ور اهتمـام  ـالم 
اس معارف و لوم

فراگيـر، تو مـت 
.داشت بسزايي ر

هر چند يافت، ه
كتا به توان مي 

روملـو بيـگ  ـن 
 شاه عباس اول

كار اين شب. ويند
رد كه به آن حو

شـكل حوضـه آب
ا كمتر آن يزي

سـاخت در اطـرا
شديدترين تنش. 

ش رزه كاسته مي

/23/12 ششملة 

ا ورود ابتداي ز
كـ و فقـه  ديث، 
عل به توجه دند،

حكومـ قلمرو، ش
تأثير دوره اين ي

ادامه نگاري تك 
دوره اين نگاري

حسـ تـأليف  يخ 
 مربوط به دوره

گو  زهكشي مي
قرار دار وسيع ي

هر چه ش. شوند
خي سيل ر باشد،

روهاي زمين س
شود سل آزاد مي

از زمين لر اشي

24 



مرحل(لوم انساني 

ا. شهرت داشتند
حـد قرآني، علوم
شد مسلمان يران

گسترش .شود مي
معماري و هنر ر

و محلي تاريخ 
ن تاريخ آثار رين

التـواري احسن ،
ندر بيك منشي

موعه آنها شبكه
اي منطقه در شي

ش هن تقسيم مي
تر كشيده و رازتر

 كوهسـتاني  د 
 اقيـانوس  ني 

نير مداوم فشار. 
يي دو قطعه گس

نا هاي تكان دت

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

و علم دوستي ش
ع شامل سالمي،

اي مردم از ثيري

م تلقي اسالمي 
بيشتر چه هر ي

عمومي،  تاريخ
مشهورتر از. شد 
اول اسماعيل اه

سي تأليف اسكن

 داردكه به مجم
ين شبكه زهكش

په و دراز گرد، وه
در حوضه هرچه

كمربنـد: از انـد 
ميـا كمربند. ام

دهد مي روي ل
گهاني با جابجاي

شد از بگيريم، له

سنجش دوازد

و خردورزي به ر
ا معارف ترويج 

كث جمعيت جري

هنر مهم هاي ه
شكوفايي در دان،

ي در سه حوزه
افول دچار حدي
شا سلطنت مان

عباس خ عالم آراي

رخت انشعاباتي
ا. تح زمين اس

گرو سه به شكل
ه عكس، به. ست

ا عبارت جهان يز
آر اقيانوس راف

فعال هاي گسل د
سپس، به طور ناگ

فاصل نقطه اين ز

    
 

 .رست است
  96فحه 

دور هاي گذشته
و تدوين به دند،
هج چهارم و وم

 .رست است
  112صفحه 

دور از يكي وقي
دولتمرد حمايت

 .رست است
  149صفحه 

ي در دوره صفو
حد تا تيموري  و
زم در خواندمير 
كتاب تاريخ و ل

 .رست است
  90فحه 

هاي د ند شاخه
ز بارش در سطح

 .رست است
  90فحه 

ش نظر از آبخيز 
اس خيزتر سيل ،

 .رست است
  87فحه 
خيز زلزله مناطق

اطر كمربند. ماليا

 .رست است
  84فحه 

امتداد در زمين 
گردد و س ره مي

از چه هر و. هد
 .رست است

  77فحه 

www.sanjeshse
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صف 9درس   
گ از ايرانيان  

شد مسلمان
سو هاي سده

در 1گزينه  .17
ص 10درس   
دوره سلجو  

ح و اقتصادي
  

در 1گزينه  .18
ص 14درس   
تاريخ نگاري  

دوره مغول
الدين غياث

اول تهماسب
   

  
در 1گزينه  .18

صف 5درس   
هر رود مانن  

آب حاصل ا
در 1گزينه  .18

صف 5درس   
هاي حوضه  

باشد، بيشتر
در 4گزينه  .18

صف 5درس   
م ترين مهم  

هيما ــ آلپ
 اطلس 

       
  

در 2گزينه  .18
صف 5درس   
جايي جابه  

تدريج ذخير
د آن رخ مي

در 3گزينه  .18
صف 4درس   
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 جايي جابه
 مـوقتي  يا 

 بـه  كـه  ي 
 موازنـه،  د، 

: گيـرد  مـي   

 كشـورهاي 
 قدرت آن ر
 پيدا ادامه 

هـاي   خـش 
 :كنند مي م

 چهارم

ationgroup

ج به نياز زيادي 
فصلي و نقل ل

سـودي راه از نـد 
باشـد صـادرات  ز

 عامـل را در برم

ك تـدريج،  بـه  و 
در كه كهن مار

مچنانه جهان 

بخ بـه  ديگـر  ش 
تقسيم بخش يا 

هاي نوع چ اليت

/1398(  

جمعيت آن در 
حمل تقاضاي كه

توان مـي  كشور ن
از بيشـتر  ردات

عه انساني سـه

شـد  بيشـتر  ره 
يب، دوره استعم

نواحي بين دي

بخـش يك الدي،
گروه چهار به را
ـ فعا) خدمات( 

/23/12 ششملة 

كه اي ناحيه ل،
ك اي نواحي به ت

آن و است مثبت
وا ارزش اگـر . د

  .است لوب

شاخص توسع. ت

مسـتعمر ورهاي
بدين ترتي .مدند

اقتصاد طه نابرابر

ميال 1980 دهه 
ر ها فعاليت روزه
سوم نوع هاي ت

25 



مرحل(لوم انساني 

مثال براي. كرد 
نسبت است، ري

 موازنه تجاري م
بخشد بهبود خود
نامطل كشور صاد

سعه انساني است
  د و آموزش

كشو در طلبانه ل
در آم متحد ملل
اما رابط. رسيد ن

از. شدند يم مي
امر ديگر، عبارت
ـ فعاليت) صنعت

دهم؛ ادبيات و عل

توجه تقاضا نوع
ضرور آنها به تي

باشد، آن ردات
خ كشور در را ه

اقتص براي و ويند

ورها شاخص توس
طول عمر و سواد

استقالل هاي ت
م سازمان ضويت

پايان به داشت، 

گروه عمده تقسي
ع به. گرفت نام 

ص(دوم  نوع هاي

سنجش دوازد

ن و ميزان به ايد
بهداشت و موزشي
  .يرند

وار از بيشتر شور
رفا و زندگي ي
گو مي تجاري ي

ش و مقايسه كشو
گي يا متوسط ط

نهضت دوم، و ول
عض به و يافتند ت
اي ويژه اهميت 

  .ه خود گرفت

تصادي به سه گ
چهارم، نوع هاي
ه ـ فعاليت) رزي

    
 

 .رست است
  62فحه 

با و نقل حمل ت
آم خدمات اندن

گي لويت قرار مي
 .رست است

  108فحه 
كش يك صادرات

استانداردها ورد،
كسري آن به كه 

 .رست است
  104فحه 
سنجش هاي ك

ه ـ اميد به زندگ
 .رست است

  101فحه 
ا جهاني هاي گ
دست استقالل ه

ها غال سرزمين
جديدي به هاي ل

 .رست است
  84فحه 

هاي اقت ، فعاليت
ه فعاليت و شد 
كشاور( اول نوع 

www.sanjeshse
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هاي فعاليت
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ـ م ن  .اوردي

كـرده   دايپ
بدون  يجرب
مخـدوش   

خـود   يـ 

ـ اد  و  اني

 در هـا  ـت 

 ني نخسـت   

جـار تـالش   
 از اصـالح  

در قطـع   
 نيـ زاران ا    

 يو اقتصاد
ـ ا. شت  ني

دركـانون    

ت نداشـت،   

ationgroup

سده دوام دو ز

پ يو حس يجرب
علم تج نكهين ا
ـ  ريـ غ ي يتجرب

ـ هو ي نـيد تي

ةشـد ي زساز

حركـ ايـن  از ي 

بـه مـوازات ير 
  . رت يافتند

قاجـ پادشـاهان  
را زيـ آم رقابت ت

ـ  ي يشدند ول
ـا دسـت كـارگز

و ياسيسي ها ب
داشي و تمدن ي

آورد و خـود د

مقاومـت تـوان  

/1398(  

از شي مدرن ب
  .قلمداد شد ي

تج يصورت زدهم
با دانستن نكيا ي

يها ت به معرفت

  :ز جمله
  .اشت

يدند، بـه سـو  

انواع باز ،يست
   .ند

هـايي ، نمونـه مي

گـريدي جتمـاع 
روشنفكران شهر

يرفتارهـا  يخـ  
تية موفق، فعال

يم غرب موفق
اسـتعمار بـ ،يز

قطب ةيرا از حاش
يفرهنگ يتيهو
وجـود آ بهي گ

ـ  ،كـرد  يرار نم
  .رد

/23/12 ششملة 

انسان يجهان 
يعلم ه شناخت

نو مدرن از قرن
ينگرانه نبود، ول

نسبت يتجرب  ي

داشت از يختلف
واد ينيو د يس

مدرن شده بود

پرس طانيش ،يت
هستن نيدروغ

اسالم شورهاي

اج انيـ جر ،يالم
سل دوم آن به ر

اصـالح برخ يرا 
تجربة نيا. است 

غ مياران مستق
روزيـ پ يفردا  از
كشورشان ر گاه
نبود بلكه ه ي
فرهنگ ديجد 

ق ارتباط برقر
كر يدراز م غرب

26 



مرحل(لوم انساني 

نيو ا يويدن د
تنها راه يو تجرب

م يروشنگر: رن
و روشن يعلمي 

يالل معرفت علم
  .فت

مخ ياجتماع يها
يقدس يها سنت

وب فرهنگ م

پرست خرافه د؛ي
د يها تيمعنو 

  .ستاز آنها 
كش ديگر در او 

اسال يكشورها
نورالفكران و نس

  .بود 
آنها بـر. بود يح
ياصالح زيآم ت
  .منجر شد ه

و حذف كارگزا
سبب، نيه هم

گيجا نتوانستند 
ياسيانقالب س 

يبند قطب ك

با بلوك شرق ه
غ بلوك يبه سو

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و عل

كرديرو ليه دل
و يشناخت حس

پست مدر يها
يشناخت يرتجرب

استقال رد،يگ يم
قرار گرف دتردي 

امدهيپ ،يع غرب
س يوجو جست

 كه اغلب مرعو

يرا رونق بخش
نياز ا ييها نه

يرويو پ يم اله
شاگردان و ي

در ك يغرب يها
اين جريان به من

مقاومت منفي
اصالح ير، حركت

رقابت تياز فعال 
عدالتخانه بش

و ميستعمار قد
؛ و بهنداشتند ي
ها انقالب نيا .ت

كيفقط  ران
كيشرق و غرب، 

  .ت

نكهيا ليبه دل ي
ب ازيدست ن گر،

جا

سنجش دوازد

به زين ديجد ي
ش ستم،يدهم و ب

ه انيجر يريگ 
ريشناخت غ ،ي
نم شكلي تجرب 

مورد آننگرانه 

در جوامع سميالر
ن غرب را به ج

را يغرب يرها

ر نيب و دروغ
نمو ،يخ پوست

احكام قيت عم
اسدآبادي دين

ه  و نفوذ دولت
نسل اول ا .رفت

م قاجار براساس
با قاجار ينين د

موفقي ا نمونه 
جنب داد و به ري

در مقابله با اس
يقيتوف يهنگ

گشت ير نو باز م
ريا يالب اسالم

ش ياسيس يد
الم قرار گرفت

يانقالب اسـالم  
گيزود، بار د اي ري

    
 

 .رست است
يعقل يستدالل

در قرن نوزد لي
 .رست است

و شكل ينگر
يعالمان تجرب گاه

ريغ يها معرفت
روشن تيهو جهي

 .رست است
از سكوال يگردان

ز نخبگان جهان
ساكنِ كشور نِ
 
كاذب يها تينو
و سرخ يشرق ي

 .است رست
شناخت به معناي

الد سيدجمال ت
  .است م

 .رست است
استعمار يري

شكل گر يسالم
 .رست است

با ق يعيلمان ش
عالمان زيآم رقابت

جنبش تنباكو
ييالح ساختار تغ
 .رست است

بخش د يآزادي 
و فره يقتصاد

چهرة استعمار ر
اما انقالج كننـد  

بند از قطب ون
جهان اسال ينگ

 .رست است
كا،يتمردان آمر

يو د ابدي تداوم 

www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  .19
شناخت اس  

يدل نيبه هم
در 3گزينه  .19

افول روشن  
دگياز د. بود

استفاده از م
ينت شد و در

در 1گزينه  .19
گيو رو زيگر  
از يبرخ -  
مهاجران -  
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يها عرفان
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بفقاهت  -  
اقدامات -  

اسالم جهان
در 1گزينه  .19

يگ شكلبـا    
اس دارگرانيب

در 2گزينه  .19
تعامل عا -  
برخورد ر -  
ج. كردند يم

رفتار به اصال
در 4گزينه  .19

يها انقالب
ا يوابستگ
در ها، انقالب
خارج جهان

رويانقالب ب
قطب فرهن

در 4گزينه  .19
از نظر دولت  
توانست ينم
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بـه   سـتن 

د و اراده و  

آن را  افتن
و  دييـ تأ را

خـارج از  

بـر   ييارها 

 جمـع در   

  91صفحه 

حـت تـأثير     
مـل پديـد     

خـود ايـن     

ationgroup

وسيپدر  زيـ را ن

بگـذارد ريتـأث  ن 

  .نامد مي ري

ايـ ـدن و ادامـه   
آن ر ،يشـربند 

ها خ ارزش ةربار

سـاختا ني چنـ  

نفصله غيرقابـل

ص 9درس .  است

  95صفحه 

گيرنـد تـا تح ي    
 تـأثير ايـن عوام

ختيـار و اراده خ

/1398(  

ر خـود ي ها لش

گـراني بر اراده د

  .شود ده مي

جمهور دارند را 

آمـ ديـ پد ـع در  
قش يركردهـا  

در يداور اي ي

سـلطه از تـا  ند
  .آورند

ضاياي شرطي من

 جمع در كذب

ص 9اي درس  ده

نـد آن قـرار مـي
كن است تحت

انسان بايد بـا ا 

/23/12 ششملة 

دند، راه حلّ چال

داف خود بتواند

ناميد اقتدار شد

حضور و فعاليت

هـا و جوامـ سان
بـر كا ديتأكبا 

يزيو تجو يقاد

كنند يم ديتأك  
تر را فراهم آ يان

قض. ر دو ممكن

غيرقابل 4زينه 

جهدكرد: پس) 

، تطميـع و مانن
خطاهايي كه ممك

.كماالت نيست

27 



مرحل(لوم انساني 

شده بود يع غرب

به اهد دنيرس ي

شده باش رفتهيپذ

قت و فضيلت ح

نقش انس ،يماع
عالوه ب به .دانند

  .ت

انتق يها گزاره 

سـركوبگر، يها
انسا ياجتماعي 

ست اما كذب هر

گز. صدق هستند

وضع تالي(اي  ه

ون تملق، ترس،
ذهن انسان و خط

يدن حتمي به ك

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و عل

و مرعوب جوامع

يانسان برا د كه

  ت
پ ي صورت رسم

م براساس حقيق

اجتم يقشربند
د ينم ريپذ مكان

است ي اجتماعي

شد كه يجب م
  .وند

از ساختاره يعلم
يساختارها يريگ

 هر دو محال اس
  91فحه 

قابل جمع در ص

فرشته شد) الي

اني همچومل رو
عوامل رواني بر ذ

  

ن به معناي رسي
  67حه 

 فلس

سنجش دوازد

ستعمار، مقهور و
  

شود يم دايپ يم
  .رديت بگ

است  باطل بودن
همراه باشد و به

آن اكثريت مرد

دانستن ق يعي
ر آن را چندان ا

ران قشربندي

موج يشناس امعه
قلمداد شو يم

ضرورت انتقاد عل
يگ شكل نهيو زم 

ستند كه صدق
صفح 9درس . ند

صل شرطي غيرق

تا(شوي  شته مي

 تحت تأثير عوام
 است به تأثير ع

108صفحه  10

پايان بي  استعداد
صفح 9درس . د

    
 

 .رست است
اس ةدر دور كهي 
.دانستند يم يب

 .رست است
هنگام يجتماع

نان را به خدمت
حق و  ت،يروع

هم تيه با مقبول
 .رست است

ومتي را كه در آ
 .رست است

يطببا  يقشربند
در رييو تغ رندي

  .كنند
 .رست است

طرفدارربوط به 
 .رست است

در جا ينييتب رد
رعلميو غ يماع

 .رست است
بر ض يسان انتقاد

كنند يريشگ

 .رست است
ضاد قضايايي هس
ن ويژگي را دار

 .رست است
منفصول همگي 
 .رست است

فرش) مقدم(ني 
 .رست است

ها بيشتر  انسان
دين جهت الزم

0درس . ه كنيم
 .رست است

 مكتب فلسفي ا
ه فعليت برساند

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .20
مر 4گزينه   

در 3گزينه  .20
كريغلبه رو  

علوم اجتم
در 1گزينه  .20

شناسا جامعه
شيپها  انسان

 
 

 
در 3گزينه  .20

قضاياي متض  
صدق نيز اين

در 4گزينه  .20
سه قضيه او  

در 2گزينه  .20
اگر جهد كن  

در 1گزينه  .20
بسياري از  

بد. استدالل
بيايند، توجه

در 4گزينه  .2
از نظر اين  

ظرفيت را به

erv.ir

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10



  
 

 

@sanjesheduc

ـاهيتش را        

صـفحه   10

جـا كـه بـا    

ـد، عقيـده      

بـرد و    مـي   

 10درس  

هـا    پديـده  

  

ي عرفـا بـرا   
  .ها است

راكـي و از     

ationgroup

 عمـل خـود مـ

  

0درس . پـذيرد 

آوردند اما از آنج

ن معتقـد بودنـ

  59حه 

سـوي سـعادت

.اسـت ) رمطلـق 

قق را از ظـاهر

كـه عر ييهـا  ش
ه آن روش بودن

بـه پـردازش اد

/1398(  

سـت خـود و بـا

 76صفحه  10 

ايي عقل انجام پ

ئل ديني روي آ

السـفه مسـلمان

صفح 8درس . ند

كه مدينه را به س

نور(ن روشـني   

 دانشمند و محق

روش. است يدرون
ب ميتعم قابل ر

بستان مربـوط ب

/23/12 ششملة 

ه انسان بـه دس

درس. يت كرد

 فرمان و راهنما

ل و تبيين مسا
  54ه 

ن، آنگونه كه  فال
  54صفحه  

نسان افاضه كنن

اند ك ئلي آراسته

صول كامل به ايـن

ها،  ميان پديده

بر درك د يبتن
ريو غ يشخص 

  .شود

  .دارد راتييغ
ودكان قبل از دب
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انسان ندارد بلكه

 بايد آنها را رعاي

  78و  77حه 

 است كه بنا به

 مسلمان به عقل
فحهص 7درس  

جهان و در انسان
7درس . انست

رند تا آن را به ان

شغول و به فضائ

ي، عبارت از وص

حقيق در روابط
7  

مب روش نيا: ي
وه،يش نياي ژگ

ش يم يمنظم ط

تغ يافراد برا يت
رزش توسط كو

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و عل

ساختن ماهيت ا

ضروري هستند

صفح 10درس  

سعادتر جهت 

هاي فيلسوفان ب
.به حاشيه رفت

عالي و برتر در ج
د ي استدالل مي

تدالل عقلي ندار

 آن به اموري مش
  71صفحه  9 

ست و رستگاري

و خدا در كنار تح
6صفحه  10س 

شهود يها ش
ژيو نيتر مهم. رد

م  كه به صورت

ستيز يآمادگ اي 
ياي كوچك پر ا

  .ي است

 روان

سنجش دوازد

هيچ نقشي در س
6  

دگي اجتماعي ض

.لمانان خداست

ن در صورتي در

ير مطالعه كتاب
ي نداشت، دين ب

يك حقيقت متع
 دستگاه منطقي

ستودي است و ا

 است كه مردم
درس. ضله است

تي از رحمت اوس

ماوراء طبيعت و
درس. رساند ا مي

روو سلوك و  ر
مقوله قرار دار ن

است ي مشخص

در رسش يا هد
م ارزش بر هداي

در دوره كودكي 

    
 

 .رست است
وني و محيطي ه

6صفحه  9 رس
 .رست است

ي چون براي زند
 .رست است

ه به اعتقاد مسلم
 .رست است

طون عمل انسان

 .رست است
سيحي تحت تأثي
 كليسا سازگاري

 .رست است
 عقل به عنوان ي
قل را صرفاً يك
 .رست است

 حضوري و شهو
 .رست است

اي ها مدينه ينه
اي مدينه فاض عه

 .رست است
 و كمالي، موهبت

 
 .رست است

بطه طبيعت با م
د و با باطن آنها

 .رست است
ريبر س يمبتن ي

نيخت دارند در ا
تابع قواعد يلم

 .رست است
كنند نييقش تع

هداياي بزرگ كم
رشد شناختي

www.sanjeshse
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erv.ir

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



  
 

 

@sanjesheduc

 گـر، يرت د  
 يدارا كـه   

و  دهنـد  ي

افـراد و   بـا 
 ،يعـاطف  ي

طور مـداوم  

 رييـ ابـر تغ 

 امـه دهـد  

 تـا مـرگ،   

ationgroup

:  

بـه عبـار. شود ي
افـرادي. »دازد 

ين را از دست م

ب ،يريـ گ ميصـم 
يهـا  واكنش ني

نباشند، به ط ش

  .قرار دارد

در برا يعنـ يد؛ 

اد گاريسـ  دنيش

ز سالمت كامل

  .ها مؤثرند

/1398(  

  .ت

شود  تقسيم مي

ينم يعمل يو م
انـد را به فردا مي

زما جه،ينت در د؛

تص تيـ در موقع 
يا. كنند يم جادي
شيخو يها جاني

ق او يها ارزش

هستند يشناخت 

به كش هم و باز 

بلكه از ستند،ين 

 يماريگسترش ب

/23/12 ششملة 

هست فاده ما هم

 بد تعريف شده

ميگاه تصم چيه
كار امروز ر«و » 

شود ي درست م

.شـود  يموفق م
يدر ما ا يمتفاوت

يدر به كنترل ه

ا و فرد، باورها 

يهماهنگ اصل

)شناخت و باور

جداگانه  جنبه
  .ميريگ يم يا

وگس جاديدر ا الم
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استف زاني تابع م

 تعريف شده و

  ف

  .نامند ي

ه يول رد،يبگيم 
»كند دست مي

خود به خود زي

م يريگ مي تصم
م يجانيه يها ش
كه قاد يافراد. د

يظام شناخت

دار شده و تابع ا

ش(شود  يم هين ر

سالمت دو اي ي
جا وستاريقاط پ

ناسا رفتار يوها

دهم؛ ادبيات و عل

  .ست
  .گويند مي م

  .رديپذ ير م

از زمان، يريپذ

ه دو گروه خوب

  دسترس

به هدف يابيت

مي انتقال له را

 قصد دارد تصمي
دست، د«ست 

يورند كه همه چ

مانعي است كه 
واكنش  مختلف،

باشد يريگ ميصم
  .د

نظ ريتأث و تحت 

برخورد يشتريب

سرطان جاديب ا
  .ست

يمارياست كه ب 
از نق يكي يرو ر

الگو. رابطه دارد 

سنجش دوازد

همراه اس كاذب
توهمرا  احساس

پردازش افراد اثر

عالوه بر اثرپ ،ي

ها به زير، مسئله
  هي

در د يهبردها

عدم دست اي ي

شته بر حل مسئل

، فرد اجتنابي
گيري ا تصميم ،

باو نيستند، بر ا
  

عامل ديگري ت
افراد. ميشو يم
تص تواند مالك ي
شوند يرو م روبه 

ش، متنوع است

از ثبات ب ،يريگ

سبب دنيكش گار
اس ش ناهماهنگ

ني، اعتقاد بر ا
از ما بر كي هر 

 
يماريخطرساز ب

    
 

 .رست است
هشدار كمهم با 

بدون ا يها دهيد
ه شدت از نوع پ

 .رست است
يحافظه كار ير

 .رست است
هاي ز به شاخص

ياول تيموقع ي
را ايت اقدامات 

  هدف قيدق
يابيدست نيضم

 .رست است
گذش يها يريگ

 .رست است
گيري تصميمك 
سبك، نيا يارا

هس يريگ ميصم
.شود يم شتري ب

 .رست است
نكردن هيجانات

مواجه م يمختلف
يدگذر بودن، نم

يريگ ميدر تصم
 .رست است

دهنده نگرش شكل
 .رست است

گ ، پس از شكلا
  .كنند ي

 .رست است
گيبداند كه س ي

ر او با رفتارش
 .رست است

سالمت يناس
وجود دارد كه ر

.درست است
با عوامل خ يدگ

 .رست است
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شن رواندر   
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 ايـ  ي قبـول 

 يـال زمـان  
كه توپ بـه  

نظـر   در  را 

  

ationgroup

و نير كار سنگ

زه بان در فوتبـ
كه نيود، اما هم

هـا حركت نير

/1398(  

فشار زان،يعز از 

دروا مثالي  برا
شو يم يو يجه

تر گرفته، كوچك

/23/12 ششملة 

يكيمرگ  ،ير
  .است ي

شود؛ يم يناخت
توج يباعث ب نيم

كز در او شكل گ
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ماريمانند ب يرد
يدر زندگ رييتغ 

شن يها پردازش
كند و هم يمي 
توجه متمرك ين

 .اجه است

دهم؛ ادبيات و عل

موار. است يدگ
جاديرند و آن ا

و پ يرفتار يها
حساس خونسرد

عنيكند؛  يعمل م
مثبت موا ي روان

سنجش دوازد

در زند ريين با تغ
مشترك دار يژگ

ه واكنش ي ارتقا
ل است كامالً اح

ع ارانهيهش امالً
حالت با فشار  ن

    
 

شدن رو روبه ،ي
ژيو كي كنكور، 

 .رست است
باعث مثبت ي
مقابل ميت ني زم

كا كند، يركت م
نيروازه بان در ا

www.sanjeshse

يفشار روان  
شكست در

در 1گزينه  .23
يفشار روان  

كه توپ در
سمت او حر

در. رديگ يم
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