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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع اولجـ  دوازدهمسنجش 
)29/01/1399(  

  

 )دوازدهم( علوم انساني
  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز 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   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد 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
 

13از  10 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc

  ش
  )ن

  .غوش

ل صـحيح   

ت عشـق و  

و ) جغـد (» 

ـن تـداعي     

  .ت
كنايـه از  » 

منظور  ←

عاشـقي  ور   

. ـده اسـت  
ديدآورنـدة  

ationgroup

 جوش و خروش
زبانان و عرب(ان 

ست نه سينه و آ

شـكل) كـردن هـا 

  ل جبران

  .ارد
كنايه از شدت» 

»بـوم «، »زاغ«     

يـت، بـه ذهـر ب

ز ترسيدن است
»در گوش كردن

←دن، الغر بودن 

كنايـه از شـو» 

خشك تشبيه شـ
پد امـر متضـاد،   

13(  

  .خص مي شود

سر شادماني،از 
زبانا رك، فارسي

آمده اس» حصول

در معني ره(» د

  در ابراهيمي
جبران خليل: نه

 حسن تعليل ند
رفتن راه با مژه«

ه دليـل حضـور
  .د

در» هـوس «ور    

در اينجا كنايه از
حلقه د« ←ن 

سنگين بود): ب

»ه چـاك بـودن   

به ساحلِ خ) س
راين تشبيه دو ا

  .)م است

29/01/399ت اول 

و معنايش مشخ

فرياد ا: هلهله) 2
غير تر: تازيك) 4

بار و مح«معناي 

بگذارند« است؛ 

ناد: سه ديدار) 2
پيامبر و ديوان) 4

اغراق است اما 
« ⇐قت شود 

است امـا بـهده
هام تناسب دارد
بـه دليـل حضـو

د» لرزيدن« ←
ه در گوش كردن

به ترتيب(ه شبه 

سـينه« ←دن 

اقيانوس( محيط 
اند؛ بنابر قع شده

ارد اما فاقد ايها

2 



جامع نوبت(ساني 

تناسب دارد و) ه

   2
   4

در م» بر« بيت 

ردن امور مادي

  . است

 

   2
   4

⇐شوند  و مي
بايد دق» رفتن ما

آمد» دوباره«ني 
ايه ⇐شود   مي

وس و آرزو كه ب

←لرزيدن :  شبه
حلقه: وجه شبه 

وجه ←. ه است

سينه چاك بود 

درياي. استشده
 و متضاد هم واق
 ايهام تناسب د

ي و نگارش

وازدهم؛ علوم انس

ضربه(» زخم«و 

فته؛ لذا در اين

عاشقي و رها كر

، نادرست آمده

 .ت آمده است

         مارودي

عاشق زيبايي تو
ره ر«و )  كردم

  .جود ندارد
در معن» زبا«. ت

 به ذهن تداعي
هو) 2 و آسمان 

  . شود

وجه ←.  است
←. شده است

تشبيه شده» كاه
  .يگري نيست

:وجه شبه ← 

ه دريا تشبيه ش
مقابل) آبي و بي
در كنار دريا،» 

 فارسي

سنجش د

و» آهنگران«با  

 در امري
 بت

هاي بارور و شكف

ت كه توصيه به ع

سرسام، -3ن و 

نثار، نادرست -3 

 وته
موسوي گرما: ج

تي نوزادان هم ع
جاروب(» رفتم«

سان در بيت وج
در تضاد است» س

هم) عقاب(ري 
هوا) 1: ب دارد

بيت ديده نمي 

يد تشبيه شده
ه كعبه تشبيه ش

تن به ك«و » وه
نايه از مقصود دي
.شبيه شده است

ظ بخشندگي به
آبي واز نظر پر( 
كف«. (است) س

    
 

 .رست است
»پتك« معناي 

 .رست است
كوتاهي كردن د

خواري و مراقب م
 .رست است

ه يعني گل» ه بر
 .رست است

معناي كلي بيت
 

 .رست است
استخوان -2غوز، 

 .رست است
فراغ و -2ضياع، 

 .رست است
گو: ربي ـ شرقي

تون بر شاخ ترنج
 .رست است

گويد حت اعر مي
« تلفظ درست 

ت اما جناس همس
طاووس«با » زاغ

 معناي بازِ شكار
ايهام تناسب» هوا

در ب» تضمين« 
 .رست است

شاعر به بي: شبيه
مجنون به: شبيه

  .ت
غم به كو«: شبيه

 و وجه شبه كنا
ينه به صبح تش

  .ت
 .رست است

از لحاظ) ز دست
حل و اقيانوس

پارادوكس(نما  ض

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  
در» دراي«
در 3گزينه  

ك: تفريط) 1
غم: تيمار) 3
در 1گزينه  

هاي به گل«
در 4گزينه  

مبا توجه به 
 .فعل است

در 2گزينه  
آغ -1امالي 

در 3گزينه  
ض -1امالي 

رد 4گزينه  
ديوان غر) 1
پيوند زيت) 3
در 3گزينه  

شا: 1گزينة 
به: 2گزينة 

احترام است
ز«: 3گزينة 

،»طاووس«
ه«: 4گزينة 

اما. شود مي
در 3گزينه  

تش: 1گزينة 
تش: 2گزينة 

بندگي است
تش: 3گزينة 

همين است
آيي: 4گزينة 

داشتن است
در 2گزينه  .

مجاز ا(كف 
در اينجا سا

آراية متناقض
  

erv.ir
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@sanjesheduc

ـابه ريشـة      

ـي حـذف     

 

ماضـي  : اد

گ نهراسـد    

  جملـة (ت   

كـنم، اگـر    

ـود دارد و  

  

ationgroup

 بـه وطـن، مشـ

ناسـة فعـل قبلـ

 متمم ⇐. ت

د نشـان نمـي  // 

كسـي از مـرگ 

 حق آگـاه اسـت

ا را نصيب تـو ك

ساقي خللي وجـ

  .ريزي نيست

  .ست
.گويد دوست مي

13(  

  .اني است
و پيوند انسـان

  :ت
  .»گوش«

عل به قرينة شن

است اويران براي 

.) /مسـند اسـت  
  .)سند است

]كـه [) وابسـته 

در جوار رحمت

ي يكي از آنهاحت

  گزيني؟ مي
  م 

ست كه در كار س

 بد و محتوم، گر

اي، نكوهش شده
ي خاك كوي د

  .ت

29/01/399ت اول 

اضافة اقتر)  دعا
عرق و(هي است 

است) فك اضافه
«ليه است براي 

از پايان فع» ـ ند

كودكي، طبع امي

م» آمـاده «(اده  
مسن» شناخته«(

جملة پيرو يا و(

ي روح خويش د

توانم ح كنم، نمي
  

ي از من دوري م
نه خودمه است 

  .ود

ود، نشانة اين اس
  

 كه از سرنوشت

انگيزة واقعي ق و
يت، از ارزشمندي

استيح داده شده

3 



جامع نوبت(ساني 

دست به نشانة
اضافة تشبيه» د

(» دل از كسره
ال مضاف» يكي« 

ـَـ«شناسة ( ندد

ت، هم با وجود ك

  متمم ⇐ت 

ماضي سـا: نبود
(مضارع التزامي 

(نه ممكن است 
  )ر ساده

به جاودانگي كه 
  

يده در صدف بك
.)برد ش بهره مي

طر چيز مختصري
 به خاطر تو بود
و دارد كه فدا شو

شراب ريخته شو
!هارش پيداست

كيد شده است

يفه، بدون عشق
أكيد دارد اما بي

كارانه ترجي افظه

وازدهم؛ علوم انس

(دست دعا . ست
پيوندريشة «. ت

 
  . ست

بد«ود كه از نوعِ 
⇐لص رسيد 

و به زنداني نهاد 

  اليه مضاف 
است اوان براي 

  )متمم(ه 
هست، آنِ توست

ن// ضارع التزامي 
م: اشدنب// باري 

چگون كه) هسته
غير(ملة مركّب 

)ة پايه يا هسته
)غير ساده(كّب 

رواريدهاي پوشيد
 و روزي مقدرش
ري، چرا به خاط
 از دست دادم،
و هر لحظه آرزو

ماندة شكند، ته ي
كه نكوست از به

بر اين مفهوم تأك

وي عادت و وظي
 به عالم علوي تأ
ه به زندگي محا

سنجش د

ضافة تشبيهي اس
فة استعاري است

 .تشبيهي است
ضافة تشبيهي اس

نة يك توجه شو
 از دوستان مخل

) در بند كردند

⇐. آيد مي من
كي، فرهنگ پيرا

نصيب ده ما به 
ه منر چه براي 

مض: بينگارد// ي 
مضارع اخب): شد

جملة پايه يا ه( 
روي هم يك جم

جملة( آن كس 
م يك جملة مركّ

جهان را پر از مر
به اندازة قسمت
ل و جانم جا دار
ت فقر اختيارم را
ه خاطر وجود تو

كه ساقي پر مي
سالي ك ←. ست

 صورت سؤال، بر

عمل كردن از رو
 روح و تعلقش

ندگي سرافرازانه
    

 

 .رست است
اض» محراب ابرو
اضا» دست دهر

  .)ت
ت اضافة» سروِ قد

اض» گوي توفيق
 .رست است

در گزين» را«رد 
ن به گوشِ يكي
 .رست است

او را(كردندش 
  

 .سترست ا
م تو چون بر زبان
م با وجود كودك
 بيانِ حال خود
سم و جان و هر

 .رست است
ماضي استمراري

باش نمي(نيست / 
 .رست است

زده است حيرت
بر ر):  يا وابسته
هراسد مرگ مي

بر روي هم): ته
 .رست است

اگر بتوانم ج: 1 
هر كسي به(شد 

تو كه در دل: 2 
اگر از شدت: 3 
وجود من به: 4 

 .رست است
همان قدح اول ك
ن ابتدا آشكار اس
 .رست است

يت، مانند بيت
 .رست است

ر هر دو مورد، ع
تن بر جاودانگي
ر هر دو مورد، ز

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
م«: 1گزينة 
د«: 2گزينة 

درخت است
س«: 3گزينة 
گ«: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
بايد به كاربر

آواز منمگر 
در 4گزينه  .1

بند ك ]عوام[
.)شده است

در 3گزينه  .1
نام: 1گزينة 
هم: 2گزينة 
از: 3گزينة 
جس: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
م: بست نمي

//استمراري 
در 4گزينه  .1

دشمن ح) 1
جملة پيرو(
كجا از م) 2

پيرو يا وابست
در 4گزينه  .1

معناي بيت
ات نباش روزي

معناي بيت
معناي بيت
معناي بيت

در 1گزينه  .1
اين كه در ه
اين از همان

در 3گزينه  .1
در هر سه بي

در 2گزينه  .2
در: 1گزينة 
مت: 2گزينة 
در: 3گزينة 

erv.ir
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  ! م

رنگـي و  دو

ر علمـي و   
ا قافلة علم 

م جويبـار،  
ـاي طـرح    

ز بـروز آن   

ـاوه رفتـه،        

کّل 

  ) 2زينه

( ن نفت 
رد ( رود ي

 

  (–

ationgroup

مند نان هستيم

  .ن است

سؤال، دوري از د

 ايرانيان از نظـر
، همراه شدن با

از امواج و تالطم
بـه معنـ 4زينـة  

نيم و خـود را از

تمي كـه بـر كـ
  !گردد ن مي

بک–) ها  گزينه

رد گز( ت ديگري 

ج يا بيرون آوردن
باال مي ←صعد

-) ها اير گزينه

هاد ساير گزينه

13(  

  دستي نگ
ن است و ما نيازم

  .يد
 اشك ديدگانمان

 جملة صورت س

ماندگي س، عقب
ر شدن از خواب

هاي حاصل ا كف
در گز» رنـگ « 

ت كه تظاهر كن

 ـ خود را از سـت
دنبال مسبب آن

رد ساير( ش او 

كلمات← أخری

براي استخراج←
يص -) 1د گزينه 

رد سا( شد ←ت

رد( » فعل كان 

29/01/399ت اول 

  .ت

اوج فقر و تن ⇐
شبيه قرص نان 

آي هم به كار نمي
اريم و آبمان ند

، مانند1 گزينة 

ران از سپاه روس
نيز بيدار 4تا  2

ده است، بلكه ك
.ف مطرح است

زده، اين است سر

زندان كاوه بود
گين است و به د

بخشش← فضله
1  (  

کلمات  - )  2 ه

←الّنفطستخراج 

رد( اي لوله←ب
 

أصبحت–)  4ه 

با تأثير از ف« ود
  ) 2ه 

ن

4 



جامع نوبت(ساني 

استن اشاره شده

⇐د و ماه نداريم 

)بدر ماه(ص ماه 
 آن لنگة ديگر ه

ايكوزه. ج است

در بيت. ر است

اير شكست سپاه
هاي  در بيت. ت

صدف تشبيه نشد
م، سفيدي صدف

ما گناهي كه از
  !)ايم شته

نان از جمله فرز
م و بيداد خشمگ

ِمن–) 4 گزينه 
1 رد گزينه( انا 

رد گزينه(  شده 

الس–)  1 گزينه 
أنبوب–)  3و1ي 
 ) 3و1هاي نه

رد گزينه( راني 

زدغمگين را مي
رد گزينه( » ن 

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ علوم انس

هاي ديگران عيب

جز نور خورشيد
يم چرا كه قرص
ش، تنگ باشد،
شمان درد و رنج

رنگي و تظاهردو

ست كه علت ش
جهاني بوده است

ل، چشمه به ص
هم 2يت گزينة 

ي پنهان كردن گ
در بروز آن نداش
امل كشتن جوا
از اين همه ستم

رد( ست كنيد 
د←عليماً –)  4

عربي←المعّربة–

رد( چاهي ←ر
هايرد گزينه( د 

رد گزين( ن لوله 

با←َمطراً –)  1
  )هاه

اندوه غ←کروب
 تأثير از فعل كا

 عربي

سنجش د

دة عپر ه بيان بي

خوابي ج  و رخت
بري ي آسمان مي

و لنگة يك كفش
ن نداريم و خورش

كنايه از د» شتن

رت سؤال اين ا
ريان پيشرفت ج

  .، مطرح است

اليت صورت سؤ
در بي. است شده

بهترين راه براي
كه هيچ نقشي د
ك ـ كه خود عا

د كه اكن هر مي

واهيد يا درخواس
4و3هاي   گزينه

–)ها ساير گزينه

بئر–)  3  گزينه
شودرار داده مي

اين لوله، آن ←ب

رد گزينه ( كرد 
رد سايرگزينه(  

يفّرج عن الَمک–
با« رساندي مي

    
 

ر هر دو مورد، به
 .رست است

وز و شب، لباس
ها را به سوي ست

ر يك لنگه از د
ني براي خوردن

 .رست است
به رو داش) نقاب

  . شده است
 .رست است

سندة عبارت صو
نشدن با جرمراه

ي آينده داشتن،
 .رست است

 باشيد كه در بي
 به صدف مانند

 .رست است
ب:  صورت سؤال

انگار ك(وه دهيم 
نيز، ضحاك 4نة 

دهد و تظا ه مي

  .رست است
از خداوند بخو←

رد( هر چيزي 
  .رست است

رد( اند برگرفته←
  .رست است

رد( شود ر مي
قر←ُيوضع–)  
األنبوب -) 2و1

  .رست است
ل كر فرستاد، ناز
اشغبارآلودگي
  .رست است

–) 2 رد گزينه( 

كرد، ياريك مي

www.sanjeshse

در: 4گزينة 
در 3گزينه  .2

رو: 1  گزينة
دس: 2گزينة 
اگر: 3گزينة 
ناني: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
ن(صورتك «

تظاهر بيان
در 1گزينه  .2

منظور نويس
فناوري و هم
و رو به سوي

در 2گزينه  .2
دقت داشته
در سپيدي

  .است
در 4گزينه  .2

معناي بيت
عصباني جلو
در بيت گزين

خبر جلوه بي
  

 
در 2گزينه  .2

←َواْسألوا اهللا

به ه←شیء
در 1گزينه  .2

←قد اشتّقوا
در 4گزينه  .2

حفر←ُيحفر
3رد گزينه 

1هاي گزينه
در 3گزينه  .2

فرو←أنزل
غ←اغبرارها

در 1گزينه  .3
(بود ←کانَ 
كمك←يعين

erv.ir
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- نتقل مي

د مشاهدة 

–)  1ه

كي در 
ي آميخته 

چربي و % 
هن و 

ين همه 
ير مواد 

 سه درصد 
. شده مي

ندي قرار 

درصد مواد 

/ معلوم 

ationgroup

من: )مجهول(نَقل
عند  -باشند ...  

رد گزينه( أکبر←

نند درمان پزشك
نوعي ماهي جگر

%2مواد قندي و 
فر و كلسيم و آ

كه آن را از بهتري
عسل مانند ساي 

  .ست
عسل شامل -2

ها به كار بردگ

 بهترين مواد قند

د 90ل كمتر از 

م –الزم  -رب 

13(  

 

ُين -۳آيدار مي
 شهروندان بايد

←بزرگترين   –

عسل به ما. ست
عسل با روغن ج

م% 95آن حاوي 
عسل حاوي فسف

شود كتمايز مي
.كند را آرام مي

ي مواد ديگر اس
2.  ها مفيد است

زان در همه جنگ

عسل آن را ازي 
  .يد است

عسل -3. تهاس

معرب - »َتميُّز« 

29/01/399ت اول 

 ) ها اير گزينه

به شما :ُيعتبر - 
همه:  ُمواطنين

  تكار

–)  1رد گزينه( ة

  ) 3و2ي 

زندگي انسان اس
هاي سربازان، عم

بدن است پس آ
د همانگونه كه ع

دين خاصيت مت
دهد و اعصابي

درصد حاوي 3ن 
هن همه بيماري

هاي سرباز زخم

هايويژگي -2. 
ها مفين بيماري

رشار از ويتامين

«تفّعل و مصدره

5 



جامع نوبت(ساني 

رد سا(  گرداند 

فترين توليدات
علی کّل الُم -۴

رد درستم:  )رفه

غنّية، مملوءة←
هايرد گزينه( رة

  .ماندصون مي

الزم براي ادامه ز
راي درمان زخم
دني الزم براي بد

گرداندغذايي مي

عسل با چند. ست
ه بدن انرژي مي

د چربي، بنابراين
شود براي درمان

ل براي درمانس
  

  .ت
.يد عسل بخورد

عسل براي درمان

عسل سر -2. د 
 

رفين ِمن باب ت

وازدهم؛ علوم انس

كرد ،←صّيرت

معروف:  منتجات
۴تر است هزينه

معر( ل الّصالح

←سرشار –)  2و

المصّدرة←ننده

خطا و اشتباه مص

كه حاوي مواد ال
گ جهاني اول، بر

ها و مواد معدين
ي براي انرژي غ

ي دارند مفيد اس
 اين است كه به

درصد 2هاست و 
خاصي مخلوط ش

عس - 3. باشدمي
.كندرا فاسد مي

خوني مفيد است
 خوني است نباي

عس - 4. رودار مي

  . ارد
 ماده دارويي بود

 .واد ديگر است

ثالثّی بزيادة حر

سنجش د

ص–) ها يرگزينه

مأشهر -1ها  نه
خطرتر و كمكم
  ر

الّرجل -پند داد  

و1هاي د گزينه
صادر كن –) 2 ه

بينديشد، از خن 

آيد كه شمار مي
ن در حين جنگ
 بااليي از ويتامي

 به عنوان منبعي

ني كه كم خوني
كند از آن جمله

  .كندي

ه عسل ويتامين
 عسل با روغن خ
 قندي و چربي م

ها رقندي دندان

فراد داراي كم خ
ي كه دچار كم

ها به شمابخش

د مواد قندي دا
مصر عسل يك
سل كمتر از مو

مزيد ث –غائب 
  جملة فعلّية

    
 

  .رست است
رد سا( كمتر از 

  .رست است
طاهاي ساير گزين
ك:  خطرًا و نفقة

گام ديدن خطر
  .رست است

پن:  َنصح←طاها
  .رست است

رد( )نکره( بالد 
رد گزينه( لّدول

  .رست است
ل از سخن گفتن

  :ك مطلب 
د غذايي مهم به
ن بود و همچنين
ل حاوي درصد
را ي است كه آن

 
درمان بيماران ي

كندي ديگر مي
ها را خراب نمين

  .است رست
درصد 95نكه 

اگر -1←ها نه
ري غير از مواد
نند ساير مواد ق

  .رست است
ن، عسل براي اف

كسي -1←ها نه
عسل از آرام -3

  .رست است
درصد 95 عسل 

در م- 1 ←ها نه
چربي در عس -4 

  .رست است
للغ –ل مضارع 

و الج» العسل«ه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
ك←أقّل ِمن

در 2گزينه  .3
تصحيح خط

أقّل خ –شود
هنگ:  الخطر

در 4گزينه  .3
تصحيح خط

در 4گزينه  .3
ب←كشوري
ا←كشورها

در 3گزينه  .3
هركس قبل

ترجمه درك
عسل از مواد
مصر باستان

عسل. شدمي
مواد ديگري
 .مس است

عسل براي   
انواع مواد قن
قندي دندان

در 2گزينه  .3
باتوجه به اين
ترجمه گزين
از مواد ديگر

عسل ما -4
در 1گزينه  .3

برحسب متن
ترجمه گزين
3. داده است

در 3گزينه  .3
طبق متن ،
ترجمه گزين
.قندي دارد

در 2گزينه  .3
فعل←يتمّيز

فعل وفاعله

erv.ir
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هاي ي
 الفبا را 

ها به لفين
. رودر مي

م كه 
- كيل مي

كسي  -
4- 

ز حفر 
پيوست 

.  اك بودم
ستكاران 

ationgroup

و الجملة فعلّية

 طائي بزرگواري
ك نابينا حروف

  )لَ 
گامي كه نگاه دل
 همدان به شما

  .حفظ كند

 -4) گردباد(

يرويي نزد مردم
 بوسيله آن تشك

  ی
-2 .شونديده مي

4.  م نكرده است

ده هموطنان را ا
كومت اسالمي پ

ويد كاش من خا
خش و مرا به در

13(  

و» ه«  مفعوله 

حاتم - 2. شودي
وانست به دخترك

ل بر وزن َتَفعََّل
هنگ -2. لر بيايد

ي آبي جهان در
عقيده خود را ح

( اإلعصار←)ن

ني -2 و صميمي
هاييود و دايره

ادات نفی» ما 
د دارد، چه ناميد
ر از عقل تقسيم

ي هشدار دهند
 كه ايران به حك

گوو كافر مي -2
ه من ببخنشي ب

  )فيه

29/01/399ت اول 

فعل و/  لوم  

  لِهجاء
صورت نمايان مي

معلم تو -3. ارد
  .د

ماضی باب تفعُّل
 براي تعمير كول

ترين غارهايالني
ها عهريك از آن

جريان(التّيار -3

گرم و: ست دارد
شوك پخش مي

« -۳صول     
سي و عربي وجود
دگان چيزي برتر

تابلوهاي -2. شود
هنگامي-4.كند

2  .ت شارژ كني
پروردگارا دان -4

جمله وصف(  کرة

6 



جامع نوبت(ساني 

معل -متعّد  -  

  صفة/ رة  

ال←الَهجاء–)  
زبان و پهناي ص
دا را دوست مي

آورنده زبان نمي

ما( َتَجمََّعت←ت
ندس تعميرات

لي صدر از طوال
اشند پس بايد ه

3)  حافظه(اکرة
  )مي

داري و تو را دوس
كه همراه آن خاك

  .كنند

اسم موص» من
 آميخته به فارس
خداوند براي بند

  .توكّل نمايد

شين سرسبز مي
ك حيرت زده مي

  حقني
از طريق اينترنت

4.  زديك هستم

جملة تصف النک

وازدهم؛ علوم انس

معرب –ثالثّی 

نکر - معرب  - 

ن ُيَفعُِّل، معلوم
هاي ز در لغزش

هاي اخالقواري
طابق اصلشان به

َتَجمَِّعت–)دُّلفين
س گرفتم تا مهن

غار عل -3. شدند
با ت آميز داشته

الذ←)بينايي(ر
تأسيسات عمو( 

ه او را دوست د
ند نيرومندي ك
كمت رساني مي

م«  -۲فهام    
هاييها بيتآن

خ -3. م ما است
س بايد برخدا تو

  .شده است
رو فرستاد و زمي
د پس واقعا مرا

  .د

ألح -4عنّي  -3ي
فن همراهت را ا
سند قطعا من نز

ج←»ُتعجبني« 

سنجش د

مجّرد ث -غائبة 

-للمفرد المؤّنث 

ب تفعيل بر وزن
ه در باطن است
 و خداوند بزرگو
 وارد شده را مط

 مکّسر برای الد
دير داخلي تماس
ت دورش جمع ش
مزيستي مسالمت

البصر -2 ←ها
المرافق العاّمة←

وستي نزديك كه
باد بلن -3. داردي

 شهروندان خدم

اسم استفه» ما« 
عرهايي كه در آ
ساند، مهاجم تيم

ن مردم باشد پس

فاعل آن حذف ش
آسمان آبي را فر
وضوع عجيب بود
عربي منتقل شد

ليَتني -۲:  ها 
تواني اعتبار تلفي

ي من بپرسدرباره

« -) موصوف(  

    
 

  .رست است
للغ–ل مضارع 
  .رست است
لل –م التفضيل 
  .رست است

مضارع باب(  
آنچه -1←هانه

داشتوست مي
لماتها كعرب 

  .رست است
جمع( الدَّالفينِ 

با مد- 1 ←ها نه
ي افتاد به سرعت
يد با يكديگر هم

  .رست است
هطاهاي گزينه

←)هاي زمينه
دو - 1 ←ها  نه

در ذهن نگه مي
هايي كه بهكان

  .رست است
« -۱: ها زينه
شع -1  ←ها نه

وي را به ثمر رس
اهد نيرومندترين

  .رست است
فعل مجهول و ف

از آ - 1 ←ها نه
آن مو -3. دارد

سي بسياري به ع
  .رست است

هدر ساير گزينه
مي -1←نه ها 

 بندگانم از تو د
 

  .رست است
اسم نكره←» 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
فعل←تجعل

در 4گزينه  .4
اسم←ُأخری

در 3گزينه  .4
ُيَعلِّم←ُيَعلَّم

ترجمه گزين
اخالق را دو

-4. بياموزد
در 2گزينه  .4

ا←الدُّالفينِ 
ترجمه گزين
كوسه ماهي

مردم باي -4
در 1گزينه  .4

تصحيح خط
قطعه(الِبقاع

ترجمه گزين
خاطرات را د

مك -4.  شود
در 4نه گزي .4

در ساير گز
ترجمه گزين
كه گل تساو
هركس بخو

در 4گزينه  .4
ف »ُنِقَلت « 

ترجمه گزين
زمين بازمي
كلمات فارس

در 1گزينه  .4
نون وقايه د
ترجمه گزين

و هرگاه -3
 .ملحق كن

در 3گزينه  .4
»خصاًال « 

erv.ir
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 به كسي 
) هرگاه( ر

أنزَل  - ۴ 

ردگار تو 
و فرستاد 

 -3.  يرد
 .دم

 در آخـرت    
 ».ب اسـت  

مسـرورند،   
ه احسـاس     

كنـد و از   ي
يـن عامـل    
ه در درون    

به غير خدا 
هنَّ مةٍ هل 

گـاه    هـيچ    
ي از ثبـات   

رب درگـاه     

ationgroup

 كه دشنام دهد
اگر -4). آيد مي

.كند داللت مي

پروربخوان و  -2
سمان آبي را فرو

گيجايزه طال مي
 مشهد سفر كرد

ي عطـا كـن و د
الحسـاب ند سريع

ستگاري بـزرگ م
سـت و همـواره

ه گناه دعوت مي
خوانـد، اي فرا مي

فسـي اسـت كـه

  )دهم 2س 

توان به راين نمي
رِّه اَو اَرادني بِرَحم

 و نـه ديگـران،
ما ناشـي» خود«

سـته شـد، مقـر

13(  

شخصي خواست
از آن خوشم( د

 بر عيب و نقص

2. يابدرهايي مي
از آس -4. ف بزند

برنده اول ج - 2.د
ينِ امامانمان به

ه ما در دنيا نيكي
ي دارند و خداوند

ن رسبند و از اي
ب و سـرحال اس

دگذر دنيايي به
 وي را به گناه ف

من تو، همان نفس

درس 33ص . (ت

كار را ندارد، بنابر
هنَّ كاشفات ضُرِّ

  )110م ص 

ما نه خودشـان
« ثبات هويت و 

ها آراس ه فضيلت

29/01/399ت اول 

ش -2. يده بودم
كندفت زده مي

أفعل است ولي

هايش ر و عيب
تواند حرفه نمي

اي بودرگر ساده
مام رضا هشتمي

پروردگارا به: ند
اي  نصيب و بهره

يا  براي خود مي
ن هميشه شادا

هاي زو  به لذت
كند و غيان مي

ترين دشم دشمن

كار شيطان است

 او توانايي اين ك
ني اهللاُ بِضُرٍّ هل ه

دهم 10درس  (

دهند، ام  ست مي
دهد كه شان مي

كند و اگر به  مي

7 



جامع نوبت(ساني 

ش را در رايانه دي
كه واقعا مرا شگف

بر وزن أ  ←کم 

 از بدي گناهان
ل كسي است كه

  .د

يست سالگي كار
براي زيارت ام-4

گوين و بعضي مي
نان از كار خود

شنودي خدا را
در آنجا انسا. رد

را براي رسيدن
 درون انسان طغ

د:  فرموده است

 و فريب دادن ك

كس جزو هيچ 
 دونِ اهللاِ ان اَرادني

.طرح شده است

اي از دس ر حادثه
شد و اين نشه با

خالقي را كسب

ن و زندگي

وازدهم؛ علوم انس

كردم كه عكسش
 آن مرد ديدم ك

األبک -۳بدي  
  .د

يي پايبند باشد
الل -3.  موخت

شما بيرون آورد

يزدي در سن بي
4. دهد تكان مي

و«: فرمايد ره مي
اين. ش نگاه دارد

يدن به مقام خش
آور و سستي نمي

  )دهم انساني 

ها ر روني، انسان
سركشي كه در

اش درباره) ع(ي 

 وسوسه كردن

دست خداست و
م ما تَدعونَ من

مط ﴾ المتَوكِّلونَ

 بدن خود را در
او كم شده» منِ

هاي اخ  و رذيلت

 دين

سنجش د

 روستايي سفر ك
ويژگيهايي از -3

  . گرامي بدار

به معني ب←شرّ 
ب افعال هستند
كس به راستگوي
 به وسيله قلم آ

ت روزيي براي ش

  ثامن -۴    
ي آذر يتاد مهد

شتاد بار درثانيه

سوره بقر 202و 
ما را از عذاب آتش

شت، يعني رسي
 گاه خستگي و

8درس  89ص 

كند كه عاملي د
دارد، ميل س ز مي

ت كه امام علي

در ميان مردم و

ع ضرر تنها به د
قُل اَفَرَاَيتُم﴿ آية 
 علَيه يتَوكَّلُ اهللاُ

هايي از  قسمت
م«ي از هويت و 

ها ت كه فضيلت

    
 

به - 1 ←ها نه
3. شنام داده بود

ديدي پس او را
  .استست 
ش - ۱: هاگزينه

فعل ماضي با  ←
هرك - 1 ←ها نه

 است همان كه
 آن از محصوالت

  .رست است
األّول -۲ن   

است - 1 ←ها نه
هايش را هشبال

 .رست است
و 201 در آيات 

رحمت فرما و ما
  )دهم 1س 

 .رست است
ت بهشالترين نعم

مي نيست هيچ
ص. (كند  زگي مي
 .ترست اس

ك ما يادآوري مي
قل و وجدان باز
تن نفس اماره اس

ينه و دشمني د
 .رست است

خيررساني و دفع
اين حقيقت در
حمته قُل حسبي

 .رست است
ها  برخي انسان

كنند كه قدري ي
  . نيست

حاني انسان است

www.sanjeshse

ترجمه گزين
كه به او دش
استادي را د

درس2گزينه .4
در ساير گ 

←و أخرَج 
ترجمه گزين

ترينگرامي
پس بوسيله

در 3گزينه  .5
العشرين -۱

ترجمه گزين
مرغ مگس ب

  
    

 
در 4گزينه  .5

قرآن كريم
نيز نيكي مر

درس 17ص (
در 2گزينه  .5

بهشتيان باال
دائم ها نعمت

طراوت و تاز
در 3گزينه  .5

خداوند به م
پيروي از عق
دروني همان

  .توست
لذا، ايجاد كي

در 2گزينه  .5
از آنجا كه خ
ا. توكل كرد

ممسكات رح
در 1گزينه  .5

ايم كه ديده
احساس نمي

هاي ما اندام
اين بعد روح

erv.ir
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ي روح بـر    

شجاعت بـه  
هـا بـه    ـان   

بهـره   ت بـي    

لـيم آيـات     
ـي دربـاره    
سـياري از  

هـاي   گـروه  
در ) ع(ـي   

ر از حـق و   

. ايع نكنـد 

ن از جنگ 
رتان وعـده  

و  12درس 

  .اند شمرده
د الهـي در    

ت بـا شـما     
: فرمايـد  ـي 
 6درس  18

ationgroup

 دليل بـر برتـري

تر شود و ش سان
وري باشـد انسـ

ع مهـم هـدايت

ـه تفسـير و تعلـ
هـاي خرافـ ـتان  
بس )ضـاللت (ـي  

دن هر يـك از گ
حضـرت علـ» .د

تـر يزي پوشيده
 

 حق كسي را ضا
  )دل الهي

كشتگان) ص(دا 
ز آنچه پروردگار

  .سازد ا مي
د 150و  137ص 

ش) ديانت( يردا ن
كات ديـن واحـد

خـالي از كـدورت
ه مالك اشتر مـ

88و  70ص(» 

13(  

ت با نقص عضو،

ي در راه خدا آس
در راه خدا ضـر

از يك منبـع) ق
  .رگ شدند
بـ)... و مسـيحي 

شسـتند و داسـ
ت و سبب گمراهـ

ر مورد حق بود
ندسـنجيده شـو       

 در آن زمان، چي
 )يازدهم 10و 

 دارد برساند و
ت معاد، الزمة عد

رسول خد.  است
تيم؛ آيا شما نيز

 را پاك و با صفا
ص. (خواهد شـد 

آن را الزمة دين
روزه از مشتركا 

با دلي پاك و خ
به) ع(ضرت علي 

»... .هايي دارند ب

29/01/399ت اول 

از هويتم نشدن 
  )دهم 3س 

مظلوم و فداكاري
شد، و فداكاري د

اهل تحقيق(قان 
ار اشتباهات بزر

يهودي و(كتاب 
نش در مساجد مي

سيري راه يافت

د) ع(ضرت علي 
ـا معيـار حـق، س

رسد كه فرا مي
و 8درس  123و 

 آنچه استحقاق
ضرورت. (دهد مي

در مطرح شده
ده بود، حق يافت

كند و زندگي ي
هري ما كمتر خ

اند و آ كيد كرده
،﴾ لَعلَّكُم تَتَّقونَ

خواهم ب زيرا مي
حض.  آمده است

هايت مردم عيب

8 



جامع نوبت(ساني 

كم): 4و  3(اي 
درس 41و 40ص 

 دفاع از حق و م
نگ و ذلت نباش

 از مردم و محقق
ت دادند و گرفتا
ك از علماي اهل 

داختند، برخي د
ي تاريخي و تفس

شده بود و از حض
تند كـه بايـد بـا
س از من، زماني ف

و 102ص(» .شد

ه هر كس را به
 اين وعده را نمي

ددر جنگ ب) ص
ن به ما وعده داد

  

ول روز حفظ مي
هاي ظاه آلودگي

ره بر پوشش تأك
 الَّذينَ من قَبلكُم

  )دهم

ن بازگو نكنيد؛ ز
 مالك اشتر نيز

ر كن؛ زيرا در نه

  :اشد

وازدهم؛ علوم انس

ها درستي گزينه
ص. (ز جسم است

شود كه بب مي
دنيا چيزي جز نن

  )دهم 4درس 

ث شد، بسياري
كام ديني دخالت
عباس و گروهي
ع قدرتمندان پرد

ها طالب به كتاب
  )يازدهم

شك و شبهه شد
ها هستن شخصيت

به زودي پس«: 
و پيامبرش نباش

ده داده است كه
كه امكان تحقق
ص(ث رسول خدا 

چه پروردگارمان
)دهم 6و  5س 

و پاكي را در طو
 نماز بايستيم، آ

هستند، هموارن 
م كَما كُتب علَي

د 14و  12س ر

ديگر را پيش من
يي در عهدنامة

نند، از خود دور

 ويژگي داشته با

سنجش د

دليل ناد. شود ي
 استقالل روح از

سب ﴾وف عليهم
گاه كه حيات د 
د 51و  50ص (

پيامبر اكرم باعث
شخصي را در احك

ع اميه و بني بني
و موافق با منافع

كردند اين مط ي
ي 9درس  114 

كه مردي دچار ش
ش... «: ي فرمود

:داد م هشدار مي
ز دروغ بر خدا و

خداوند وعد. ست
اي است ك  گونه

اش در حديث عده
آنچ«: ب قرار داد

درس 74و  65ص

روز، آراستگي و 
و بدن پاكيزه به

حقيقت يك دين
يامالص لَيكُمع ب

د 161و  141 

هاي يكد بدي« 
جوي گويي و عيب

كن جويي مي يب

 بايد حداقل دو

    
 

جود فرشتگان مي
ت، بلكه دليل بر
 .رست است

فال خو﴿ز مرگ 
 آن برسد و آن

. (روند هادت مي
 .رست است

وشتن احاديث پ
 ناچار، سليقه ش
مان وابسته به ب
ق با افكار خود و

ي مردم نقل مي
و 113ص . (شد

 .رست است
نگ جمل بود ك

امام به وي. رسيد
ي خود به مردم

تر از باطل و رايج
 .رست است

الهي اس ز صفات
نسان در دنيا به
ي خداوند به وع

گونه مورد خطاب
ص(»  ق يافتيد؟

 .رست است
ي نماز در شبانه
 نوبت با لباس و

 .رست است
 كه در اصل و ح

كُتب... ﴿ت قرآني 
ص. ( بوده است
 .رست است

:فرمود مي) ص(
نهي از بدگ» .نم

كه از ديگران عي
  )م

 .رست است
هاي اساسي ؤال

www.sanjeshse

الهي و مسج
جسم نيست

در 3گزينه  .5
نهراسيدن از
مرحلة عالي
استقبال شه

در 3گزينه  .5
يت نوممنوع

ماندند و به
برخي از عالم
قرآن مطابق
پيامبران برا
مسلمانان ش

در 4گزينه  .5
در ميان جن
مسلمانان پر

هاي سخنراني
آشكارتر از ب

در 4گزينه  .5
عدل يكي از
اما زندگي ان
موضوع وفاي
بدر را اين گ

داده بود، حق
در 2گزينه  .6

تكرار دائمي
اگر در پنج

  )دهم 13
در 1گزينه  .6

اديان الهي،
طبق عبارت
طول تاريخ

در 1گزينه  .6
(رسول خدا 
معاشرت كن

اني را ككس«
يازدهم 15و 

در 2گزينه  .6
پاسخ به سؤ
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ـر محـدود    

، فـردي و  
. ريزي كرد

. هـي اسـت     

ه اسـتفاده   
  )46و  4

فرسـتاده   ]
خ برداشـت    

  . يابـد   مـي     

در ) ع(ظم     
ر تـو شـده    

 ﴾ ... منكم
: شـود   مـي       

ـوع، مؤيـد    

 كـس كـه    
 در حيـات    

ود و كسي 
گ در ايـن   

ارد، يعنـي   

ationgroup

ر حالي كـه عمـ

جسمي و روحي
ر  جداگانه برنامه

 ايـن كتـاب الهـ

بار از ايـن واژه 1
45و  44و  43و 

]از مرگ[پيش 

 در عـالم بـرزخ
يامـت، افـزايش

ـت و امـام كـاظ
 با آن خواسـتار

ول و اولي االمر
ي نـزد طـاغوت

و ايـن موضـ» ت   
  

و هـر«: ﴾سرين
نـي زيانكـاري

شو حق عمل نمي
من مـرگ. م كند

دا را دوست نـدا
  ﴾كم ذنوبكم

13(  

 آزمون است در

دهد زيرا ابعاد ج
ن براي هر بعد

هـاي ي از سوره

18و قرآن كريم 
و 42و  41ص( 

شود به آنچه پ ي
باط دنيا و برزخ
 مرحلـة دوم قي

راي حركـت اسـ
اي است كه راده

هللا و اطيعوا الرسو
ه هـر دل داوري

د آفريـده اسـت
)16دهم درس 

الخرة من الخاس
يعن» خواهـد بـود    

بينيد كه به ح ي
 عليه باطل قيام

  )ميازده 1

كند خد ماني مي
ببكم اهللا و يغفرلك

29/01/399ت اول 

يازمند تجربه و

هماهنگ پاسخ د
توان ارند و نمي د

اي مشابه يكي ره

م دوستي دارد و
ن جاهليت دارد

سان خبر داده مي
يژگي تداوم ارتب
 نامة اعمـال در

تصميم و عزم بر
كوي تو عزم و ار

ن امنوا اطيعوا اهللا
كـه متبحـر بـه

  

داوند تـو را آزاد
يازد 199ص . (ت

ل منه و هو في اال
 از زيانكـاران خ

  )دهم

آيا نمي«:  فرمود
دا آماده شود و

1درس  139ص

كسي كه نافرما 
 اهللا فاتّبعوني يحب

9 



جامع نوبت(ساني 

وك نيي و مشك

سان به صورت ه
تنگاتنگي با هم

ريم، آوردن سور

ت و اشاره به علم
ي از عقايد دوران

به انس) قيامت( 
 آثار ما تأخّر، وي
عمالش با دادن

ر مسير الهي، تص
ن توشة مسافر ك

يا ايها الذين﴿: ت
اء مذكور است ك

)يازدهم 7و  5

خدت نباش، زيرا 
هاي تقويت است

الم ديناً فلن يقبل
شد و در آخـرت

يازد 3درس  33

اي د، در خطبه
 براي مالقات خد

ص(» .بينم ي نمي

:» اهللاَ من عصاه
ان كنتم تحبون﴿

وازدهم؛ علوم انس

هر پاسخ احتمالي

هاي مختلف انس
رتباط كامل و ت

سالم و قرآن كر

كرو انديشه است
ني تأثيرناپذيري

در آن روز« :﴾
 دليل اشاره به
مت نسبت به اع

ت قدم ماندن د
دانم كه بهترين 

 آيه اطاعت است
سوره نسا 60يه 

درس 86و 59 

سي مثل خودت
ه از راه» دگي او

ن يتبغ غير السال
يرفته نخواهد ش

ص . (سالم است

دت نكردن با يزي
ن حق دارد كه

جز ذلت و خواري

ما احب«: انيد
﴿ي آية شريفه 

سنجش د

تماد باشد زيرا ه
  .افي نيست

وري كه به نيازه
ي وي، پيوند و ار

ي نشان دادن اس

چون درباره فكر 
جاز محتوايي يعن

ذ بما قَدم و اَخَّرَ
، به».ستاده است

قيامي انسان در 
  )دهم 

قرب الهي و ثابت
خدايا مي« :مايد
  )دهم 9س 

سوره نساء 59 
ر اولواالمر در آيه

ص( ﴾لطاغوت

بندة كس«: هد كه
و تالش براي بند

و من﴿: فرمايد ي
د هرگز از او پذي

ش ديني غير اسال

قيام خود و بيعت
ن شرايط، مؤمن
 با ظالمين را ج

فرما كه مي) ع( 
 است و بر مبناي

    
 

رست و قابل اعت
 چنين تجربه كا
نبه باشد، به طو
 دنيوي و اخروي

  )يازدهم 1س 
 .رست است

راه براي غير الهي
  .﴾رة مثله

﴾تدبرون القرآن
لذا اشاره به اعج

 .رست است

ومنسانُ يذؤُا االئ
فرس ]از مرگ[ 

 آگاهي و بيداري
7و  6درس  80

 .رست است
 قدم در مسير ق

فرم اه رجب مي
درس 103و  97 

 .رست است

 بايد بدانيم آيه
 از خدا و پيامبر
ن يتحاكموا الي الط

 .رست است
خواه ن از ما مي

ظمت خداوند و
 .رست است

وره آل عمران مي
سالم اختيار كند

پذيرش) تابع(ول 
 .رست است

در تبيين ق) ع( 
در اين. گردد نمي

عادت و زندگي
 .رست است

ديث امام صادق
مفعول» اهللا«ه 

www.sanjeshse

كامالً در -1
آدمي براي

همه جان -2
اجتماعي و

درس 9ص (
در 1گزينه  .6

ترين ر آسان
فأتوا بسور﴿
افال يت﴿ آية

كرده است ل
در 4گزينه  .6

ينَبؤ﴿در آية 
و آنچه پس

شود، اما مي
0و  70ص (

در 3گزينه  .6
اولين گام و

ما 27دعاي 
ص( ».است

در 1گزينه  .6
دقت كنيم
عدم اطاعت

يريدون ان﴿
در 2گزينه  .6

اميرالمؤمنين
توجه به عظ«

در 2گزينه  .6
سو 85آيه   

ديني جز اس
اخروي معلو

در 1گزينه  .7
امام حسين
مانع باطل ن
راه را جز سع

در 4گزينه  .7
براساس حد
در اين جمله
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. اسـت  ﴾م 

) ص(كـرم   

   ةَ و كمـالح 

د اُمـروا اَن   
 59و  56ص 

م الهـي در  
 17درس 2

هنَفسدر  » ل

  

ationgroup

 يغفرلكم ذنـوبكم

، پيـامبر اك».ديم 
  )هم

ـ    ه مو تـابالك
  .بردند مي

 الطّاغوت و قَـد
ص. (وت اسـت   

 ناسپاسان تعليم
226و  209ص 

صائناً«عبارت  
  )يازدهم

.شود رطرف مي

13(  

يحببكم اهللا و﴿

وحي كـرد ]نيز
يازد 2درس  22

 يـزَكّيهِم و يعلِّمه
ي آشكار به سر م

اَن يتَحاكَموا الَي 
داوري بـه طـاغو

ر ازدواج است و
. (اند قرار گرفته

. خويشتن است
 14درس  175

عالي انسانيت بر

  

  

29/01/399ت اول 

ش گناهان است 

ن[ كرديم، به تو 
2ص. (وده است

ه و لَيهِم آياتـو ع
مردم در گمراهي
َ قَبلك يريدونَ

جة مراجعه در د

نتيجه تأخير در
مورد خطاب ق ﴾

ت و نگهداري از
5تا  173ص . (ت

ست و با مثَل اع

.س تبديل كند

.يابد  تجلي مي

   ديني

10 



جامع نوبت(ساني 

خداوند و آمرزش

 بعد از او وحي
همة پيامبران بو

ً من اَنفُسهِم يتلو
، م)ص( پيامبر 

ك و ما اُنزِلَ من
ي دورو دراز نتيج

هاي اجتماعي ن 
﴾ هللا هم يكفرون

 معناي حفاظت
بيري از تقواست

رمشق نيازمند اس

ت و كرامت نفس

 مرگ و زندگي

  .باشد  مي

  .زند  رقم مي

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ علوم انس

وست داشتن خ

 نوح و پيامبران
 به او، وحي به ه

بعثَ فيهِم رسوالً
، پيش از بعثت﴾

منوا بِما اُنزِلَ الَيك
گمراهي ،﴾ بعيدا

آسيب مشروع و
ؤمنون و بنعمة اهللا

تقوا به. ن است
ود از گناه و تعبي

ش به الگو و سر

  .باشد ستي مي

 و تكبر را به عز

ن از محدوديت

در تكامل علوم

علمي را  تكامل

معارف

سنجش د

د) فاتّبعوني) (ص
  

همچنان كه به
ت و وحي الهي

لَي المؤمنينَ اذ بع
﴾ي ضَاللٍ مبينٍ

 يزعمونَ اَنَّهم آم
ن يضلَّهم ضَالالً

رواني، روابط نام
اَفَبالباطل يؤ... كم

دفقيه، با تقوا بو
گر نگهداري خو

خويشل وجودي 

بياء با نظام هس

تواند غرور ي مي

ن، با رهايي انسان

  .داند

ربه، عامل مؤثر د

ي علمي، نقص

  .شند

    
 

ص(ت از پيامبر 
)دهم 11درس 

 .رست است
ما ه«ترجمة آية 

 راه همة انبياست
 .رست است

لَقَد منَّ اهللاُ علَ﴿ 
 كانوا من قَبلُ لَفي
اَلَم تَرَ الَي الَّذينَ
 يريد الشّيطانُ اَن

  )دهم
 .رست است

رهاي روحي و ر
واهللا جعل لك﴿ه 
  )م

 .رست است
يط مشروعيت ف

، بيانگ)ع( صادق 

 .رست است
 رسيدن به كمال

 .رست است
هنگي دعوت انب

 .رست است
ايه تربيت ديني

 .رست است
ان در آينة دين

 .رست است
ي از يك كل بد

 .رست است
ت انديشه و تجر

 .رست است
گرايين و نسبيت
 .رست است

باش ت طبيعي مي

www.sanjeshse

تنتيجه تبعي
د 130ص (

در 3گزينه  .7
با توجه به ت

دهندة مهادا
در 3گزينه  .7

براساس آية
يزَكّيهِم و ان

اَ﴿طبق آية 
يكفُروا بِه و

يازد 5درس 
در 4گزينه  .7

افزايش فشا
ي شريفه آيه
يازدهم 18و 

در 1گزينه  .7
يكي از شراي
حديث امام

  
    

در 4گزينه  .5
انسان براي

در 2گزينه  .5
به علت هما

در 3گزينه  .5
انسان در سا

در 2گزينه  .5
يقت انساحق

در 1گزينه  .5
خود را جزيي

در 3گزينه  .5
تكامل قدرت
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Part A:

“of”. )  بـه

ationgroup

: Grammar

”كنيم، نه  ه مي

13(  

  . دست آورد

r and Voca

   ».ستند
استفاده ”in“ز 
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  .شوند

 

  .شود ل مي

  .ست

طالع دقيقي به

abulary 

جانورانِ دريا هس
ها، از ها يا گروه ن
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ش ت محسوب مي

 .ايم عملي شده

  .و باشد

  .پردازند ي

خود انسان حاصل

ني موجودات نيس

فضاي اطراف، اط

ترين ج خطرناك
مكان) موالً مفرد

  انگليسي

وازدهم؛ علوم انس

  .باشد مت مي

 

جه شوند نعمت

 مرتكب شرك ع

  .رد

  .يد

ست كه به نفع او

بندوباري مي  بي

ش و انتخاب خ

 

  

ل بر پيدايش آن

تواند از ف خود مي

آنها. تر هستند
معم( به اسامي 

سنجش د

ند قدرت و حكم

 .ي خواهد شد

ومت و صبر مواج

  .يم

 گويند در اصل

  .ط دارد

ند سازگاري ندار

آيد ز به وجود مي

 چيزي خوب اس

يج شهوتراني و

ست كه با گزينش

 .پردازيم ي مي

.گيرد چشمه مي

  .جو كرد

م، اساس استدال

ه كمك پرواز خ

ت خطرناكها  وال
ي و براي اشاره

    
 

 .رست است
ت عمومي خداون

 .رست است
  .گي است

 .رست است
ارت خالق منتهي

 .رست است
اگر با مقاوها  تي

 .رست است
ايم ك نظري شده
 .رست است

پرستي را دوگانه
 .رست است

ارتباط» هاي غلط
 .رست است

بادت خداون با ع
 .رست است

 با تكيه بر غرايز
 .رست است

سان خودخواه،
 .رست است

ستعماري به تروي
 .رست است

ز رحمت الهي اس
 .رست است

ي روحي و معنوي
 .رست است

م و آگاهي سرچ
 .رست است

قلبي بايد جستج
 .رست است

در برهان نظم ه
 .رست است

راك سمعي و به

 .رست است
ها از و كوسه«: ه

صفات عاليعد از 
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 ”of“از  “

Sharks 
(NOT …

Mount E
لـة كتـاب   

Damava

Damava

“on the 

 تـر  پذيرش

 .ذف است

 
ملـه از آن     
ند با زمان 

ه جز يكـي  
  

 چنـد روز      

   ».دند

ationgroup

”in“بـه جـاي    

are more d
… of the sea

Everest is th
ثال در اين جمل

and is the ta

and is the ta

   ». ديدم
در اينجـا  (يـز    

  .)هم است

پ قابل قانوني گاه

 رفته و قابل حذ
  .نيم

  ».اند كردهكار 
ـه بـه اينكـه جم

“fre توا نيز مي

هايم به مة درس
 ».اي بهتر بوده
   عجيب

دي را كـه تنهـا

ماند باقي سيقي

  

13(  

57 در صـفحة   

dangerous t
a.) 

he highest m
به عنوان مث. شد

allest mount

allest of all t

م را در خيابان
قيـد مكـان ني. 

اب درسي يازده

نگ از و مؤثرتر ر

عد از آن به كار
كن د استفاده مي

با هم كا مرتباًن 
با توجـ. است “

”equentlyيد 

 گرفتم و در هم
ترم اولم خيلي ب

چه) 4 

توانسـت سـند ي 

موس عرصه در) 1

  ور دادن
شامل شدنرا  

29/01/399ت اول 

ب درسي دهـم

than whales

  :د
mountain in
ش  نشان داده مي

tain in Iran.

the mountai

ديروز، معلمم: 
ه نيز به كار رود

كتا 44ة صفحة 

سياب فيس بوك

بع كيدأتيز براي 
ن از ضمير مفرد

ند و از آن زمان
 wentThey 

توجه كنيد قي. م
  .رست است

زهاي زيادي ياد
رد خود من در ت

  كننده است

كه او اغلب نمـي

  يف
  س

1963 تا1945 ز

، دستوش دادن
...رگرفتن، تمامِ 

12 
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سفانه كتابأمت .

s. They are

كند ق را بيان مي
n the world. 

بهتر ”of“و  “

  

ins in Iran. 

:رد انتخاب كنيد
در ابتداي جمله
مله، مشابه جملة

ف اطالعات، به ي

ني ”itself“مير 
بنابراين. ش است

گاه دارموث رفتن
to Dartmou

كنيم ستفاده مي
نادر) بالً، از قبل

بله، چيز:   پسر
از عملكر! فرين

متاثر) 3 

بودند ك برهم  م

توصي) 2 
استرس) 4 

از( طوالني هاي

سفارش) 2 
بر در) 4 

وازدهم؛ علوم انس

in the class(
  :توجه كنيد

e the most 

ت اما مفهوم فوق
(NOT … o

”in“كاربردهاي 

  :ست

ن واژگان را دار
“ye (تواند د مي
اين جم. (رود ي

دسترسي براي د
   ».ست

“col ضم. است
غير قابل شمارش

ي با هم به دانشگ
ugh College

ان حال كامل اس
“already” )قب

؟هت لذت بردي
آ: پدر.      فتم

 

درهمش چنان 

ه سال گروه اين 

سنجش د

s/team/worl

به جمله ت. ست
dangerous a

ب درسي نيست
f the world.
ي نيز بهتر بود ك

“i است تر مناسب

 بهترين چيدما
”esterdayنجا 

 جمله به كار مي

معتقدند ها كايي
اس اطالعات ب

”llectول فعل 

“infor اسمي غ

ميالدي 1960 
”eذشته بخش 

گيرد، از زما رمي
”فهوم جمله با 

رم اول دانشگاه
گر Cت نمرة 

آفرين) 2 

هاي روي ميزش ت
   ».يدا كند

  
 ختالل

توسط شده خته
  :صدري
  
  

    
 

 :ld/Iran, …

ده كه نادرست ا
animals in 

 ديگر كه در كتا
.) 

كتاب درسي 54
”inحرف اضافة 

  :يم بگوييم

 .رست است
اي كه جمله«: ه

در اين( زمانيد 
ايهعمدتاً در انت
 .رست است

آمريك بعضي«: ه
كسب به دولت د

مفعو ”it“ضمير 
”rmation كه 

 .رست است
آنها در دهة«: ه

بداء زمان در گذ
ظه حال را در بر
به كار رود اما مف

 .رست است
آيا از تر: پدر«: ه

در رياضيا. رفتم
 داشت

 .رست است
خرت و پرت«: ه

فت كرده بود پي

اخ ،نظم رهم، بي
 .رست است

ساخ قطعات«: ه
ها در حالت مص ه

 بودن
 شتن

www.sanjeshse
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استفاده كرد
the sea. 

و يا مثالي  

4در صفحة   
درسي نيز ح

تواني مي و يا

در 2گزينه  .7
معني جمله  
قي :توضيح  

street” (ع
در 4گزينه  .7

معني جمله  
خود اقدام از
ض :توضيح  

توجه كنيد
در 4گزينه  .7

معني جمله  
مب: توضيح  

زمان تا لحظ
حال كامل ب

در 2گزينه  .8
عني جملهم  

گر Aنمرة 
قابلي ند) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  

تر دريا پيش
 شيوه) 1  
بر  درهم )3  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
مرتبط ) 1  
درد داش) 3  
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، امـا  كـرد 

 خوشـگل    

 اجراي با تا
 خـودم  دن 

 
Part B: 

For exa
after acc

يعنـي  (لي      

ationgroup

   ».هي

  يسه كردن

كخواهـد   گيري 

  اسايي كردن

   »!ي

  ر كردن

ري وقتـت را بـا

  ري

ت كشيد طول ها
بـود خجالتي به 

Cloze Test 

ample, you m
cepting an a

  عالوه

د از جـاي خـال

  ريه

13(  

تعميم بدهه را 

مقاي) 4 

پيشـگخوردگي  

شنا) 4 

پرسي ال ميؤ س

فرار) 4 

دار) در واقـع (،    

هنر) 4 

ه سال. ام داشته ي
زيادي حد تا. م

 

  .كنيم

might have 
award, or te

به ع) 4 

ه بـه جملـة بعـد
  .ست

خير) 4 

29/01/399ت اول 

تايج اين مطالعه

 د كردن

      C از سـرماخ
«   

 ظت كردن

ئماً داري از من

 ب بودن

 آن را بخواننـد،

 

اي مالحظه ابل
باشم داشته حتي

 آميز كلي صلح
  جمعاًجا، 

“a ك استفاده مي

to talk abo
each a class 

  مثال

جه كنيد با توجه
“an نامناسب اس

 خ
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اشي تا بتواني نت

كيدأت) 3 

قـرص ويتـامين
.دارد كميسيار 

محافظ) 3  ...)و 

يسم وقتي تو دا

مراقب) 3 

 مـردم نتواننـد

قوي) 3 

قا رشد من زيگر
راح احساس يان

به شك) 2 
ج يك) 4 

”atضافة مكان 

out your org
to new recr

براي) 3 

توج. كنيم ه مي
nother area”

تاريخ) 3 

وازدهم؛ علوم انس

طالعات داشته با

  دادن

د كـه مصـرف ق
ثير بسأين سي ت

وكلمات (كردن 

مقالة خوبي بنوي

 دن، دور زدن

باشد؛ اگر نري

 

باز يك عنوان ه
تماشاچي حضور 

“con از حرف اض

  : توجه كنيد
ganization a
ruits. 

 د

ت جمع استفاده
”، چند موردود 

  زماني

سنجش د

 بيست واحد اط
  :صدري
تعميم) 2 

مردم باور دارنـد
ز آنند كه ويتامي

  :صدري
مرتب ك) 2 

توانم م من نمي 
  :صدري
چرخيد) 2  

هنخطت   دست

خيالي) 2 

به: گفت زماني ت
با صحنه روي 

  
 وجهي

”nferenceم 

 ساختار موازي
at a conferen

چند هر) 2 

در حالت اسماز  “
“You  (و وجو

جدول) 2 

    
 

 .رست است
بايد حداقل«: ه
ها در حالت مص ه

 كردن
 .رست است

بسياري از م«: ه
ي علمي حاكي از

ها در حالت مص ه
 ري كردن

 .رست است
!برو بيرون«: ه
ها در حالت مص ه

رفتن، دور شدن
 .رست است

الزم نيست«: ه
   ».كني ف مي

 
 .رست است

دات سانجي«: ه
رقص يا عاشقانه

   ».م
 ي پرانرژي

به شكل قابل تو

 .رست است
راي اشاره به اسم

 .رست است
ه شكل افعال و
nce, make a

 .رست است
 

 .رست است
”other“عد از 

might be as

 .رست است
 ي، راهبرد
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sked …”

در 4گزينه  .9
استراتژي) 1  

  
  

erv.ir

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



  
 

 

@sanjesheduc

Part C: 

معنـا را بـه     

We can 

 جملـه در   

“The co

( x −3 2  

x
x

+2
2

1  

ationgroup

Reading Co

  دهند

ـاي نادرسـت م

identify the
 

ايـن. ـافه شـود   

ontinents we

y) z( x−2 3 3

(x= 2 11

13(  

omprehensi

  د

د ي از دست مي

هـ جـواب  كند؟ ي

e rock and l
  ».قه بياموزيم

مكن اسـت اضـ

ere shaped d

  ست؟

x y)− −2 18

x )
x

− =21 1

29/01/399ت اول 

on 

حان خواهند كرد

هاي قلبي بيماري

شده را بيان مي

learn about 
مين در آن منطق

ة زير در كجا مم

differently a
  ».ت شدند

اس نبوده كانيون 

  

z ( x= −28 3

, x− =1 2 9
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  ت

ه رژيمي را امتح

خود را بيشتر از ب

جملة مشخص ش
  .دازد

the history 
بارة تاريخچة زم

  .شته بياموزيم

دهند كه جملة ي

and found a
ي گوناگوني يافت

 زمين در گراند

برداشت كرد؟و 
 

y z)(− +2 3 3

x
x x

< 
1 1

 رياضي

وازدهم؛ علوم انس

ي رايج شده است

نند كه هر گونه

  شاره دارد؟

  .. ........... كه 
ديگري، جان خو

العات اصلي در ج
اند مي را جا مي

of the Earth
سايي كنيم و درب
نيم دربارة گذش

ند دوم نشان مي
  رد؟

at different l
هاي موقعيت  در

ل شكل ظاهري

رودخانة كلورادو
 .ون بوده است

x y z− −3 2 6

x− = 3

سنجش د

يشتر از هر زماني

  .است....... 
وزن كم كن دارند

 به چه چيزي اش
  فتن

 استنباط كنيد
مشكل جسمي د

ترين شكل اطال
 يا اطالعات مهم
h in that reg

را شناس) سنگ
توا ، مي)سنگ( 

در بند [D]و  ]
گير كل جاي مي

locations.” 
شكل گرفتند و

رد زير از عوامل

توان در مورد ر ي
گيري گراند كانيو

z)

    
 

  :1ة 
 .رست است

  ......... . اول، 
و رژيم غذايي بي

 .رست است
........... بند سوم 
تمايل ده قدري 

 .رست است
“th د آخردر بن

 آرام و رژيم گرف
 .رست است

نيد از اين متن
ر مقايسه با هر م

  :2ة 
 .رست است

 موارد زير به بهت
دهد ي تغيير مي

gion. 
(يم اين صخره 
يص نوع صخره
 .رست است

[A ،[B] ،[C]
ت به بهترين شك

 طرق متنوعي ش
 

 .رست است
يك از موار  كدام

  رزه
 .رست است

 موارد زير را مي
گي غالب در شكل

 .رست است

 .رست است
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(
x

 −1  

x
 −3

1  

(a b)+ 6  
+ +1 15  

( k )+2 1  

x× +24  
(x −  

a b+2 2  
(a −  

aل  

b

+
+

2
2 

/ (x×1 5  
(x −2 4  
(x −2 4  

(x 2  
x −2  

= 1 1  
  .ت

x /− 1  

/σ =2   

ationgroup

x)
x

− =3
3

1

x− = +3 33

  .ست است
a a= +6 6 6

+ + = +15 1 6
) k− =2 21 4

x x+ × =3 3
)( x− +6 13 4

a b a− + +
) (b− + +21 1

b = و حاصـل −

x x− +2 4 3
x / )(+ 3 5 1
x / )+ −23 5

x /− +4 3 5
/ x /− +4 5 3

a a− =2 2 3
قابل قبول است 

  .است 5 

x= 15 

/ /+225  

13(  

x (
x

− −3 13

( )+ =3 3 36

ي الف و ب درس
b a b+5 4 215

+ + =2 6 32
k k(+ =4 4

( x+276 4 4
) =46 

ab + = 1 
) (a b)+ +2

aس  1−و  1=

/ ) x(x+5 2
/ x x)+ −5 2

( / x)(x− 4 5
x)(x− −25 4

/ x= 5 

a , = −3 3
a پس  = −1

قادير نابيشتر از

/= 15

/× +25 3 1
8
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x)
x

−

شود ولي صفر مي
a b+2 3 32

2
(k )+1

x) x+ +6 1

a b +2 22 2
) =2 

 صفر باشد، پس

x x /− +2 5 3
x (x− =2 22

x x /− +2 4 3
x /− +4 3 5

x , /= 1 3 5

−1
تابع وجود دارد،

 اشتراك آنها مق

/
× =

215 4 
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 و مخرج برابر ص
a b+ +2 415

  .پذير است

x x −213

a b− + +2 2

كه تك تك آنها

/ ) (x= −25
x /− +4 3 5

/ ) x+ =25 2
/ x)− =5

/ + =1 3 5

در ت) 3و  3(و  

yبرابر  ≤ و 5

  :اريم

/ 2

وازدهم؛ علوم انس

x برقرار نيست
ab b+ +5 66

× =4 پ بخش 2

x− −32 276

ab+ + +2 1 1

مي صفر است ك

x / )(− +5 3 5
) (x− −2 25

= 


/= 4 5

)3و  8( صورت 

x ≤ و برد ب 8

فر است، پس د

  :است، داريم 

سنجش د

xن به ازاء  =1

=ست پس بر  8

=6 

= 

منفي تنها هنگام

(x x− +2 4 3
x / )x+4 3 5

ت چون در اين

ل صورت برابر 

ميانگين برابر صف

i(xن  )− 23
5

    
 

 .رست است
درست است چون

 k زوج اس 1+
 .رست است

 .رست است

ع سه عبارت نام

  .ت
 .رست است

/ )3 5
x 

 .رست است

رقابل قبول است
 .رست است

شكل دامنه شكل
 .رست است

ها از م الف داده

س برابر ميانگين
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k+484

9  

(p q)∨  
q  p  
  د  د
  د  ن
  ن  د
  ن  ن

  

 p  
  د
  د
  ن
  ن

ارز  خود هم

x x

x x

x x

− +

− +

− +

2

2

2
  

a =3 8  
b b= −2  
a

a

+
+

22 2
1  

 512  

x− <6 

ationgroup

:وم برابر است با
k

k= 6

(p q) (∧ ∧
p q∧  q

د  د
ن  ن
د  ن
ن  ن

:زير استصورت 

~ p  q 
  د  ن
  ن  ن
  د  د
  ن  د

ا عكس نقيض خ

x+ = 

+ = 

+ = 

1 7
1 13
1 43

a  =8 8
b b−  =2

a a
a= 

2

+ + + =3 

>ط فاصـله      2

13(  

انگين آزمون دو

= 56

(p ~ q)∧ ∨
 p q∨  

  د
  د
  د
  ن

 اين گزاره به ص

p q∧  
  د
  ن
  ن
  ن

گزاره شرطي با 

x x

x x

x x

− − =

− −

− −

2

2

2

6
12
42

= 512
,= 3

a(a )
a

a

+ =
+

1
1

= 515

بـه كمـك نقـاط
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شود كه ميا مي 

(~ p q)∧
(p q)∨ 

  د
  ن
  ن
  د

، پس نقيض~

p (q∨ ∧  
  د
  د
  ن
  ن

.ن بلندتر است

x

x

x

=  =

=  =

=  =

3
2
2







a a = 

y x= −5
و ب 2
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%1  484برابر

  (p q) ∧

(q r) ~∧ ≡

[p (∨  p)

ده و امير از حسن


=  +
= 

4 3
7

  .ت

1−به خط ) 4 

وازدهم؛ علوم انس

ا اضافه شدن 

~ p ~ p
  ن  
  ن  
  د  
  د  

~و  ~ q ~ r∨
  .آورم ر را نمي

(q p)] ~∧ ∧
  ن
  ن
  ن
  ن

گزاره درست بود
  . است

+ =4 7 14

xء  ≥  است

و 9(و ) 2و  4(

سنجش د

44برابر    و با

~ [ q⇔
ن
د
د
ن

~ [p (q ∧
آورم يا دفتر  مي

~ p

ت، پس هر دو گ
بان حسن دروازه

 y x= به ازاء

x≤2  يعني)

    
 

 .رست است
kرصدها بجز 

 .رست است

[(p q)∨ 
  ن
  د
  د
  ن

 .رست است
r)] p ~∧ ≡ ∧

آيم و كتاب را ي
 .رست است

 .رست است
 اول عطفي است

شود كه ح ه مي
 .رست است

 .رست است
ظر، تابع هماني

 .رست است

>اط فاصله  4
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f (x) =  

  

و در نتيجه 

y − =35  

  ن و گوشت

/ ×1 98 1  

ملمـوس و   
ت آموزشـي         
 خريـداري      
 دماتي كـه 

مـه جانبـه       
 توانـد بـا   ي 
اسـالم  ) ب

 رسيدن به 

  ينه فرصت

  درآمد =

  حسابداري

ationgroup

x

x

 −

− +


5 12
1 52

f g f− = و +

  :ست با
/−=

−
35 31 8

5 3

شاخص بهاي نان

=1 198 

سـازد و غيرم ـي  
د بـه مؤسسـات
ي ملموسـي را

خد. افزوده است

ر پيشـرفتي هم
اي نمـي ن جامعه
ب. گيـرد  قرار مي

براي رفع فقر و

= ×3 هزي 138

× ×1 24 86  

هزينه ح 152=

13(  

x

x

≤ <

− <

2

6

g(x 1+، پس

برابر ا) 5و  35(

(x )−8 5
  .است 3

  :يم
×=
×

14
8 3
 
 

ش 

را برطـرف مـش  
 ايـن نيـاز بايـد
 مثـال، او كـاالي

هاي خود ا نسته

 دنيـا در مسـير
چنين. شود ر مي

صادهاي مهاجم ق
ر اسالم، تالش بر

=35      

+ 5
6     

−2      
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a b

x

<
+

≤

4

2

x < ،x) = −1

( آمده به همراه 

 − =7 34 3

كني سال پايه مي
+
+

3 6
3 3
   
    

هـايش  خواسـته    
د و بـراي رفـع

در ايـن.  كنـد 
ت كرده و بر دان

  .وع است

قيه كشـورهاي
ي گسترده دچار
تحت تأثير اقتص

از نظر. كند مي 

= 5 625  

× ×5 24 66  

−135     
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  .رسيم ي

b c d e+ + +

f  و به ازاء< 

آ ه خط به دست

يابي خطاي درون

سيم بر قيمت س
× =
×

1
1

   
   

ه آن نيازهـا يـا
نياز دارد دانستن

ود را خريداري
موسي را دريافت

يز از اين نونند ن

پاي بق نتواند پابه
هاي سي به بحران

ند و به شدت ت
 انسان را تهديد



=15    

− 5 625  

 اقتصاد

وازدهم؛ علوم انس

y x= − 1
مي 2

e f g+ + = 5
2

f g f− = −1

آيد پس معادله ي

دست آمده و خ

را تقس 1398ل 

/
642 1 98324 

وسـيلهكند و به 
مثال، انسان به د
ش مورد نياز خو

ازاي ناملم به ، ما
كنن وقي ارائه مي

ن بسامان باشد و
جتماعي و سياس
يش را تعيين كن
ند كه اعتقادات

52      
=5 1334 

سنجش د

xبه خط )  + 5

− + +5 1 2 42

g(x) 1، پس
  .ست

به دست مي) 3

yر  = به د 37

ساس قيمت سا

8

ك ل خريداري مي
نام دارد؛ براي م

ليات، آموزشيا ما
 پرداخت كرده،
 و مشاوران حقو

 اقتصادي آن ناب
اجذير، و از نظر 

وية خمسير آيند
داند را خطري مي

  .يده است



4375   

    
 

)6−و  8(و ) 2

− − +14 6 52

 .رست است
 x >  ،=1

fمودار  g− اس
 .رست است

31/(ين  و  8

 x = مقدار 6
 .رست است

في سال پايه براس

 .رست است
ن در مقابل پول
 است، خدمات ن
ا پرداخت پول ي

كه ر برابر پولي
شكان، رانندگان
 .رست است

ري كه وضعيت
پذ ، بسيار آسيب

ملي خود، م نگ
 نبودن معاش ر
ري مادي پسند

 .رست است
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گر تا تالش 
يان توليـد  

باشـد،   45
 وجود دارد 
 به قيمـت  

  ان مشاغل

  ان سرمايه

  بگيران قوق

  درآمد ملي

  رآمد سرانه

=   تورم 1

  ي سال دوم
   سال سوم

 نياز پيـدا  
فـت سـود    

ـدت قـرار     

هـا    قيمـت    

 

ه كشـورها    
ه هيچ يك 

ationgroup

ديگت؛ به عبارت 
ل انساني در جري

5كـه قيمـت    
كمبود تقاضا و يا

شود تا واحد مي

درآمد صاحبا =

درآمد صاحبا =

= 3
درآمد حق 4

= +216 د 26

= 1776
3



در 

− =8
8

    
 
=1  انتهاي
انتهاي 125=

به امكانات مالي
ق، ضـمن درياف

 اعتبـاري بلندمـ

  
  

نوسـان شـديد

 .رم مؤثر است

سرانه ايـن گونـه
حالي كه ست در

13(  

الش انسان است
يل، نقش عوامل

در حالتي ك. ست
حد مازاد عرضه ي

−115 75  و

(= +1 36 283
(= +1 36 433 

× =288 21
+ +64 216 3

= 592   

= %25
+ ×%25 1 
+ ×5 %25 12

 اقتصادي خود ب
با خريد اين اورا

  .كنند ت مي
اسـناد جزء  را

.دهد مي فزايش
.كند مي تنظيم

حـدودي از ن تـا  

ر كاهش نرخ تور

س  به درآمدهاي
دالر كمتر اس 16

29/01/399ت اول 

يازمند كار و تال
ند؛ به همين دلي

75= اضا   اس
=9 1  واحد
=يزان  4  

(د  =88 216

(د  =32 264

6ميليارد 
+ +36 432



=125 
/=25 1562

هاي ش فعاليت
سات خصوصي ب
سررسيد دريافت
مين دليل، آنها

  :جمله
ي را در جامعه اف
بازار سرمايه را ت
و اوراق بهـادار ت

فيد اقتصادي در

يشتي با نگاهي
6 از ه فقير  

18 
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ني منابع طبيعي،
كن فاده پيدا نمي

مقدار تقا= رضه 
15−س  25 

دار عرضه به ميز

ميليارد

ميليارد

=288 1776

/ 5

يا گسترش شكالت
افراد يا مؤسس. د

خود را در زمان س
كشد؛ به هم  مي

ياري دارد؛ از ج
گذاري م سرمايه

رار، و معامالت ب
گذاري سهام و ت

هاي مف اليتر فع

ظر وضعيت معي
حال توسعهر در 

وازدهم؛ علوم انس

ز با استفاده از م
امكان استف عت

يي كه مقدار عر
25  بوده، پس

اعث كاهش مقد
  .د

ميليارد 

ي براي رفع مش
ركت اقدام كنند
ده، اصل طلب خ
 يك سال طول

 آثار و نتايج بسي
هاي راكد، حجم
مايه ارتباط برقر

ها و قيمت شركت

اندازها در ي پس

حال توسعه از نظ
5 ش از  كشور

سنجش د

صوالت مورد نياز
ارزش طبيع  و با

  

35يمت   جاي
115يب    و

كاهش يافته و با
75دلي   برسد

سسات خصوصي
مشار تشار اوراق

ني مشخص شد
د، اغلب بيش از

ر اقتصاد جامعه
ه نداختن سرمايه
ضاكنندگان سرم
طالعات مالي ش

كارگيري از و به

سعه يافته و در ح
ر بيشه ساالنه د

    
 

 .رست است
هم آوردن محص
د، منابع بيكران

.است سيار مهم
 .رست است

ه و تقاضا در قيم
ه و تقاضا به ترتي
ن دليل قيمت ك

و مقدار تعاد 35
 .رست است

 .رست است

 .رست است
 كه دولت يا مؤس

است به انتمكن 
در فواصل زمان ب

 اين گونه اسناد

 .رست است
 بازار سرمايه در
جذب و به كار ان

تقاضكنندگان و  ه
سازي اط  و شفاف

  .كند مي
اند  مردم به پس
 .رست است

 كشورهاي توس
درآمد سرانه. شود
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ـ از طريق ج
ـ بين عرضه
ـ با بررسي

جلوگيري مي
ـ با تشويق

در 2گزينه  .13
تفاوت بين  

ش آشكار مي
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2   توليـد

 و كارآمـد     
وت ميـان   

تـر،   ادالنـه 

مچنين، به 
راين بـراي    

هـاي   است

رعت رونـد    
ها با   دولت

  .دود كند
ي و تـأمين  
 حكمرانـي   
ـه پـس از    
ه از جملـه      

دي جامعه 

8   ميزان
  ماليات
   56  

  

ر، حمـل و  
و مقـررات    

ـا و توزيـع   
ر نيازهـا و  

ن اقتصاد و 
ه مباحـث   
 مسـائل و   

ationgroup

15 ل در سـال  
  .ت

 نظـام مناسـب
توان تفـا ي، مي

وت به صورت عا

هم. شود الل مي
يابـد، بنـابر مـي  
  .يابد مي

يش گرفتن سيا

و افـزايش سـر 
در اين زمينه. د

را در جامعه محد
هاي اقتصادي ت

كشـور،  كـالن     
كنـد كـ ئـه مـي  

رنامـه پنجسـاله

هاي اقتصاد اليت

9     = 6

−    8 9

يش صنعت بخار
هـاي مناسـب و

  .هش يابد

هـ سـطح اسـتان  
ر منطقه فراخور

شود با عنوان مي
البتـه. رده اسـت  

 غيرمستقيم بـا

13(  

رند، براي مثـال
الر بوده استد 2

سـامانه و يـك 
م صحيح مالياتي
رت درآمد و ثرو

كشور دچار اختال
 تورم افـزايش نم

كاهش م عمومي
با در پي گيري، و

وسعه اقتصادي
انبه كشور باشد
تواند ابعاد فقر ر

 در عرصه فعاليت
 و راهبردهـاي

ارائ اي اسـالمي 
جـه و قـانون بر

فعا وشدك ن، مي

×6 %     

=    479

و پيدايش، 15رن 
ه هـا، راه  سرزمين

رج از آن نيز كاه

س هاي ملـي در   
 به طوري كه هر

م پنجم  پنجاه و
ود را ترسيم كـر
طور مستقيم يا

29/01/399ت اول 

الر در سال ندار
221 دان حدود

مسلماً برقراري ي
كارگيري نظام ه

در اين صور. داد

اقتصاد ك يابد و ي
عه، متناسب با

جه، سطح رفاه ع
ها جلوگ ه قيمت

براي گسترش تو
همه جا يشرفت

پردازند كه بت مي
ايجاد نظم دف

جـراي قـوانين
شورا  به مجلس

ركي، قانون بودج

 كردن اهداف آن

+%25 1  

   1

س اروپاييان در قر
نيت نسبي در س
رزها بلكه در خار

تفاده از درآمـده
كار نباشد ض در

 
 چهل و سوم تا

مطلوب خو دي
ط  ديگري هم به

19 
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4 از     د
الر و در سودد 8

م. كار گرفت  به
به با. درآمد است

رآمد را كاهش د

رعت افزايش مي
 كم درآمد جامع

شوند؛ در نتيج ي
 افزايش بي رويه

م درآمد، راهي ب
عي بر سر راه پي

مهايي   سياست
نظر خود و با هد
 طراحي، و بـا ا
 لوايح قانوني را

قانون گمر ها، ت

صاد و مشخص

×%2    

ميالدي و سپس
امن ي بشر، وجود

نها در داخل مر

ع طبيعي و اسـت
شور، بايد تبعيض

 .» داشته باشد
كه شامل اصول
كلي نظام اقتصا

شود و اصول مي

وازدهم؛ علوم انس

نه ساالنه كمتر
8 يش از 675

هاي مناسب را 
نابرابري توزيع د

كم در و اكثريت

و خدمات به سر
افراد موالً درآمد
رو مي  جدي روبه

تا حد ممكن از
  .بيت كند

يت از اقشار كم
تواند مانع رده مي

اجرايطراحي و 
مطلوب و مورد ن

هايي را سياست
هاي اقتصادي، 

قانون ماليات. شود

ة اقتصري از آيند
  . كند

+15     

م 13ـ12 قرون 
رفت دانش فني

تجارت نه تن اي

برداري از منابع 
مختلف كشطق 

دسترس  را در
سالمي ايران، ك
خته و چارچوب ك

نم صول محدود

سنجش د

 دنيا درآمد سران
بيش شور سوئيس

ي بايد سياست
ي رويارويي با ن
حدود پردرآمد و

 قيمت كاالها و
 و خدمات، معم

تمشكال خود با
ت اين است كه ت

ها را تثب د قيمت
حما رفع فقر و 

؛ زيرا فقر گستر
فقر، معموالً به ط

در مسير م صاد
رايي را وضع، و س

گذاري فعاليت ل
ش انون ابالغ مي

ظر گرفتن تصوير
ظر خود هدايت

× +%15 1 

 و مسلمانان در
 دنبال آن، پيشر

ها جب شد هزينه

در بهره«: هشتم
ها و مناط  استان

 و امكانات الزم
اسي جمهوري ا
ي كشور پرداخت
ساسي به اين اص

  

    
 

يافته ور توسعه
خلي سرانه در كش

 .رست است
ه با فقر و نابرابري

ابزارهايمهمترين 
وت يك گروه مح

  .شود ع مي
 .رست است

ضعيت تورم زياد،
ش قيمت كاالها

نياز خ هاي مورد
يط، تالش دولت
رم را مهار و رشد
گاه اقتصاددانان
گي جامعه است
رورت مقابله با ف

براي هدايت اقتص
عه، مقررات اجر
چنين براي ريل
لس به عنوان قا

  . است
ي، دولت با در نظ

نظ  و سوي مورد
 .رست است

×95     

 .رست است
انوردي ايرانيان
 هوانوردي و به

المللي، موج بين
 .رست است

 اصل چهل و ه
 اقتصادي ميان
شد خود، سرمايه
چهارم قانون اسا
ه مسائل اقتصاد
تصاد در قانون ا
.ي مرتبط است

www.sanjeshse

كشو 2 از
الص داخناخ

در 3گزينه  .13
براي مقابله  

مالياتي از م
درآمد و ثرو

توزيع مجدداً
در 3گزينه  .13

وضع در) الف
دليل افزايش
تأمين كااله
در اين شراي
مناسب، تور

از ديدگ) ب  
توسعه يافتگ
توجه به ضر

دولت ب) پ  
جامعمصالح 

همچ. كند مي
تصويب مجل
قوانين مهم

طوركلي به  
را به سمت

در 1گزينه  .13
× =%12

در 2گزينه  .13
انقالب دريا  

نقل ريلي و
مورد قبول ب

در 4گزينه  .13
مطابق) الف

هاي فعاليت
استعداد رشد

فصل چ) ب  
به امور مالي

مرتبط با اقت
امور اقتصادي

erv.ir
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ي حمايت 
ي گمركي، 

 زاز...  

بـه جـاي    

 

  .ست

ationgroup

سا، كشوري براي
هاي ي مثل تعرفه

  . ندارد

پاكَز: »آز«بتداي 

»وي«يـا  » او«      

 .استرخ دادهم 

عشوق مطرح اس

13(  

بس چه. كنند  مي
واع موانع تجاري

  .مده است

  .ت
 جناس همسان

  )ة دو
  .ميز است

هم همزة اب» از« 

و آوردن ضـمير

ن پنجم و ششم

دن جان براي مع

29/01/399ت اول 

تلفي را انتخاب
ورهاي ديگر، انو

آم» رزمين شام
  .ست
استآمده» ردن

وم خودش، كه

قاعد(و ت است 
د ممدوح طنزآم

هم همزة ابتداي

قلمـرو فكـري و

و تصوف در قرون

ة چهار، فدا كرد

20 



جامع نوبت(ساني 

هاي تجاري مخت
كشو اي وارداتي

سر«و سپس » ب
آمده اس» ساحل
كمين كر«سپس 

 بار هم در مفهو

  ن
  ص

ترك قافيه ـُـ و
ريشخند قد بلند

ه: ينة سه، دو بار

  
  )نجام

ـوم عشـق در ق

سترش عرفان و

   سر

  . زباني است

ارد اما در گزينة

ادبي و فنون 

وازدهم؛ علوم انس

ه  خود، سياست
ي خود به كاالها

  .ند

شب« در معناي 
س«وش و سپس 

و س» كمترين« 
است و يكشوق 

ن/ ا / م / س / ا 
 م ص   ص م ص

د كه حروف مشت
گزينة چهار نيز ر

گرفته، اما در گزي
  )ين

)درين(در اين  
سرن(سرانجام : ر

نجد و بيان مفهـ
  .ت

داشت و گسرواج 

در ـ// »ـ سراب

  » و باد
  » روان

مربوط به قلمرو

حد مرگ ادامه د

 علوم

سنجش د

عيت اقتصاديض
 كاهش وابستگي

كن وارداتي وضع

ابتدا» شام«ك، 
دا در معناي آغو

ابتدا در معني 
 استعاره از معش

ا/ ء / يا           
               ص

  ـِ/ ي / 
    ص  م

  .ت نه عمر
اند الموت قافيه ك

نند شده و در گ

ف همزه صورت گ
دري(در اين : يك

: بيت گزينه دو
يت گزينه چهارب

گن مرو ادبي مي
هاي زباني است ي

ة هخامنشيان ر

سرِآب ـ// دشت 
  »م

با«و  »باد و بود
روان و«و » ش

وصفي مقلوب مر

ه، عشق تا سرح

    
 

ها متناسب با وض
دگان داخلي يا
وداتي يا سهميه 

 .رست است
يك  در گزينة: ها

ابتد» كنار« سه، 
»كمين« چهار، 

ينة دو، يك بار
 .رست است

/ن / ا / م / ـِ / 
   م  ص م  ص

/ي / ي / ن / ا  
 م ص   م   ص
 .رست است

بر درازي قد است
ك، صوت و ملك
و، عمر به قد مان

 .رست است
ها يكبار حذف نه

ول بيت گزينة ي
وم مصراع دوم ب
ول مصراع دوم ب

 .رست است
ز استعاره در قلم
مربوط به ويژگي

 .رست است
 باستان در دور

 .رست است
دست و د// ست 

چشمه و چشم« 
ب«و » ياد و باد«
جويش و بويش«: 

 .رست است
تركيب و ، بحث

 .رست است
ي يك، دو و سه

www.sanjeshse

كشوره) پ  
از توليدكنند
عوارض وارد

  
  
  

در 2گزينه  .13
ه ساير گزينه
ـ در گزينة
ـ در گزينة
شمع در گز

در 4گزينه  .13
/سـ / ا / ء / 
ص م  ص 

/ي / ـَ / بـ 
ص م ص  

در 3گزينه  .13
تأكيد شعر ب

در گزينة يك
در گزينة دو

در 3گزينه  .13
در همة گزين
ـ در ركن او
ـ در ركن د
ـ در ركن او

در 1گزينه  .14
گيري از بهره

غيرانسان، م
در 2گزينه  .14

زبان فارسي
در 2گزينه  .14

است و دس«
:گزينة يك
«: گزينة سه

:گزينة چهار
در 3گزينه  .14

،3در گزينة 
در 4گزينه  .14

هاي در گزينه
  

erv.ir
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هاي   سجع

» روا«و » وا

سـبك  (ـد  

فد و از آن  

» ر ـ اغيـار  

 را از خـود    

يت كـردن   

دربنـد   ين  
  :ت

ationgroup

ناظر دو مصراع،

روحاجـت «ارم 

گردنـ ني باز مي

شـكاف گ را مـي  

يار«تضاد ميان  

ر چه غيـر يـار

حساس صـميمي

زاد بـودن در عـي
ضمين شده است

  .ت

13(  

متن هاي گر واژه

چها  و در گزينة

 از سبك خراسان

يت سختي سـنگ

  .ست

//نشر ولف ←

هر -1: ذير است

گي رسيدن و اح

آز. ضاد هسـتند 
در شعر حافظ تض

ن تكرار شده است

29/01/399ت اول 

هاي ديگ ر گزينه

.  
قاعده يك» نها

، به دوران بعد

وقتي آب با نهاي
  .هد بود

اسدادن آمدهتاب
  )ه

←ه اغيارمربوط ب

و شكل تعبيرپذ
  .شود

آسودگكنايه از به

در تض» د ـ بنده 
عدي است كه د

 و اسير افتادم

و نيز همين وزن
  . است

21 



جامع نوبت(ساني 

  .ك جمله دارد

  .عيد است

زي ندارند اما در

 قاعده دو است
تن«و » رؤيا«دو 

همة موارد ديگر

د وگوي باران؛ مي
آلود خواهد د، گل

دادن و تي تكان
استعارة مكنيه.(د

  ش

م» سون عمركاه

به دو» شتة اغيار
منجر مي» يار«
ك» قبا گشودن 

آزاد«. يدن است
ف شيخ اجل سع
 كه به دست تو

در گزينة دو ت و
سود برده» علن

وازدهم؛ علوم انس

نة يك فقط يك

  )ي

مورد شيخ ابوسع

تواز هم سجع م

ند و قافيه طبق
ك و در گزينة د

گردد اما ه ميباز

 زاللي آب جويب
خاك جريان دارد

  .ست
و سپس در معني
كه جزرومد دارد

 .استشده

قرار و آرامش -2

افس«است و » يار

بريدن رش« . // ت
«و » اغ«كه به  

بند« . // ر است

گزيدراف و دوري
ت از غزل معروف

پادشاهم         

ساخته شده است
لن مفتعلن مفاع

سنجش د

له باشد اما گزين

  )سجع مطرّف
  )ع متوازن

سجع متوازي(ن 

مدبن منور و درم

مصراع در مقابل

قافيه هستن» آن
قاعدة يك» جادو«

سبك خراساني ب

هاست نه سختي
ما آبي كه در خ

اس كار و رفتار 
 معناي تحمل و

است كانند شده
انگاشته ش يدني

2عهد و قرار  -1

ي«مربوط به » زا
  .د دارد

است مانند شده
از ميان» اغيار«

برقرار» اغ ـ راغ 

كنايه از انصر» ن
راع دوم اين بيت

        ام آزادم

س» مفاعلن«بار 
مفتعلن مفاعل«ن 

    
 

 .رست است
در پايان دو جمل

  :ها
س(غايت و نهايت 

سجع(فكر و مال 
زمين و ضمين: 

 .رست است
التوحيد از محمد

 .رست است
هاي دو م و، واژه

  .د
 .رست است

آ«و » مانك«سه 
«و » گيسو«ك 

  .ك است
 .رست است

وح حماسه به س

 .رست است
شعر بر تحمل س
جهد زالل است ا

 .رست است
مجاز از» دست

نخست در» ب
به دريايي ما» ل

ديزالل و » يرت
1: ايهام دارد» ر

 .رست است
فزتعويذ جان«: ت

وجود» ـ عمركاه
به رشته» اغيار

«بريدنِ واژة  -2
با« جناس ميان 

گرداندنروي«  
مصر. نماستض

وز كه در بند تو
 .رست است

 سؤال از چهار ب
ك، شاعر از وزن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
سجع بايد د

ه ينهساير گز
غا: گزينة دو
ف: گزينة سه

:گزينة چهار
در 2گزينه  .14

كتاب اسرارا
در 2گزينه  .14

در گزينة دو
متوازي دارند

در 3گزينه  .14
در گزينة سه
در گزينة يك
نيز قاعده يك

در 4گزينه  .14
حاكميت رو

  )عراقي
در 3گزينه  .15

تأكيد كل ش
ج بيرون مي

در 2گزينه  .15
د«: بيت الف
تا«: بيت ب
يال«: بيت ج
حي«: بيت د
قرار«: بيت ه

در 1گزينه  .15
بيت نخست

فزا ـجان«و 
«: بيت دوم

2جدا كردن 
ج: بيت سوم

  .است... و
:بيت چهارم

بودن، متناقض
من از آن رو

در 2گزينه  .15
بيت صورت

در گزينة يك
erv.ir
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  .شده

د بس كـه  

  !شود

-  -  
  يي  جو
-  -  
 

  .شوند ي
ationgroup

استفاده ش» علن

رد برطرف گردد

ش تر ميازد، زيبا

    
ج  رِ  
     

 فاعالتُن

  .عرفاني است

  .شود ي

رده محسوب مي

13(  

عالتن مفاعلن فع

كه دهان دا اين

 آويزة گوش سا

  -
 نا  ك

  -

ساني و از متون ع

ة چهار يافت مي

  .شوند  نمي

.  

 هستند كه فشر

29/01/399ت اول 

مفاعلن فع«ر، از 

 خلق نسبت به

 اگر يارش آن را
  !افتد مي) ه

  -  
شين  نِ
  -  

  فَعالت

تربيت نفس انس

ر فقط در گزينة

  .ت

ر كنار هم جمع

  .وند

 فشرده هستند
  .شود ب مي

هاي تشبيهي فه

22 



جامع نوبت(ساني 

و در گزينة چهار

تا شك و ترديد

داند كه ريد مي
چا(د كه در دام 

  ح / درا/ ص  
-    
  بـ  نه
-    

 سلوك دين و ت

  )وم
.  

ي از ريا و تظاهر

 به كار رفته است

م و ثروت كه در

شو  بار تكرار مي

 

همگي تشبيه» 
ه فشرده محسوب

نيز اضاف»  دهان

وازدهم؛ علوم انس

استفاده كرده و 

ه سخن بگويد ت

  .طرح است
را همچون مروار

در بيايد) چانه( 

/ون / ر / من / 
  -  
  من  مِ
  -  

  فاعالتن

م دايه، در بيان

منظو(ش و گربه 
شاه منثور است

  )منثور(ي 

  .ست است

دوريبه شادي و 

اش عناي واقعي
  .ست

  :ه است
شوند مثل علم ي

ر هر مصراع دو
  ن
  

  لن
 .سود برده است

»بهار عمر«و » ت
شبيهي است كه

نقطة«و ) رگم

سنجش د

»فعالتن«ر بار 

خواهد كه وق مي
  !ت

ي و شكيبايي مط
 ارزشمند خود ر
 از چاه زنخدان

  التن
/چـَ / بـِ / رج /  
    
  چش  ـِ
  -  

ي مشهور به نجم

  .ثور هستند
، موش)منثور(س 

م و تذكره دولتش
طبقات ناصري) م

گزينة چهار درس

آوردن به در روي

 يك و دو در مع
ستارگان شده اس
ناي واقعي آمده

نميزمان شكوفا 

 ركن متفاوت در
ن مفعول مفاعيلن
مفعول فاعالتن
ن مفتعلن مفاعل
ر بار مفاعيلن س

گل رويت«، » ر
اضافة تش»  چشم

اقيانوس م(» فنا
    

 

سه، شاعر از چهار
 .رست است

شاعر از معشو، 
ق كوچك است
 نداشتن صبوري
سعدي سخنان

خواهد شاعر مي
 .رست است

التن فعالت فاعال
فَر/ تَـ / مِ / سِ 
  -  
بـ  دم  قَ
  -  

فعالت  
 .رست است

الدين رازي ز نجم
 .رست است

ر گزينة يك منث
االنسنفحات : ها

اثر عراقي منظوم
منظوم(خورشيد 

 .رست است
د ذكر شده در گ

 .رست است
ن سبك عراقي
 .رست است
هاي س در گزينه

 سه استعاره از س
 چهار نيز در معن
 نرگس در يك ز

 .رست است
دو ): دوري(تي 

مفعولُ مفاعيلن 
فعول فاعالتن م

مفتعلن مفاعلن: 
سه، شاعر از چهار

 .رست است
زار عمر الله« دو، 
چراغ دو« سه، 

محيط ف« چهار، 
www.sanjeshse

در گزينة سه
در 1گزينه  .15

در بيت الف
دهان معشو
در بيت ب،

در بيت ج، س
در بيت د، ش

در 2گزينه  .15
فعالت فاعال

 و / مِ/ هس/ م
  
ق  تُـ
  

ف
در 1گزينه  .15

اين كتاب از
در 1گزينه  .15

هر دو اثر در
ه ساير گزينه
عشاق نامه ا
جمشيد و خ

در 4گزينه  .15
تمامي موارد

در 4گزينه  .15
افكار شاعران

در 3گزينه  .16
ـ واژة نرگس
ـ در گزينة
ـ در گزينة
گل سرخ و

در 3گزينه  .16
اوزان دولخت
:گزينة يك
مف: گزينة دو

:گزينة چهار
در گزينة سه

در 1گزينه  .16
ـ در گزينة
ـ در گزينة
ـ در گزينة
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عمر به برق 

 كنار لـب،  

( بكاهيم 
تا  ←حترَم

 –  رضي
← 

 رد گزينه

 4 د گزينه
تا به  ←

 ُرفات –

 ← جلوا

ationgroup

وم نيز روزگار ع

آمده، اما» ني«

 از صداهايمان ب
لنُح –)  1 زينه

)ها  سايرگزينه
←أعداءكم  -) 

ر( دوستان  ← 
).ها رگزينه

رد) ( م آوردند 
←تُرحموا  –)  4

–)  3و  1هاي 

أن يسج –) ها ه

13(  

د و در مصراع دو

  .د

در معني » ناي

كه ← أصواتنا 
رد گز( گوييم ي

رد( اند وار شده
)ها د سايرگزينه

األِحّبة  -)  3و 
رد ساير( د شد 

اسال( ان شدند 
و  1هاي گزينه

رد گزينه) ( يد 
). 4 و 1هاي 

رد سايرگزينه( د 

29/01/399ت اول 

جه شبه نيز دارد

اند ليه داده شده

  .ت

ن«. كند خطور مي

أن نَغض من –
سخن مي ←حاور

كه خودر حالي ←
رد( جازات كند  

و 1هاي د گزينه
سرگردان نخواهد

مسلما ←سلَموا 
رد گ) ( خويشان 
). 3 رد گزينه

بوييده باشي( يد 
هرد گزينه( ان 

فراموش نكردند 
). 4رد گزينه ( 
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جامع نوبت(ساني 

ن كه ادات و وج

ال اند و به مضاف
  .ست

  .شده است
 گرفته شده است

ن نيز به ذهن خط

–) ها ساير گزينه

نُح –) ها گزينه

←مهانينَ –)  
مج ←يُعاِقب  –) 

رد( بخواهد ري
س ←لَن يهيم  –

أس –)  1گزينه 
خ( خانواده  ← 
ر( در آخرت  ←

اگر ببويي ←تُم 
دوستا ← أالحبّة 

←لَم ينسوا –
(خاطرات خود را 

  بان عربي

وازدهم؛ علوم انس

سرشك به باران 

  . مسجع

ا ريه گرفته شده
ت گرفته شده اس
 از دريا گرفته ش
 از خورشيد وام

، معني دهان»ب

رد س( نگردانيم 
رد ساير) (كهآن
 .(

هاد ساير گزينه
)ها د سايرگزينه

يا ←استغاثَ  –
–)  3 رد گزينه 

رد گ( كه  ←نَ 
أهل –)  3و  1
←في اآلخرة  – 

إن شَممتُ –)  3
–)  1رد گزينه

)  4و  2 هاينه
خ ←ذكرياتهم 

زب

سنجش د

:سترده هستند
  .راه است

است نهته شده

مگي از انسان عا
و ريشه از درخت
و مغازه، و جزر
و باران، و طلوع

لب« اما در كنار 
  .آيد ذهن مي

  
  
  .رد

هايمان را برهره
آ( كسي كه  ←

هارد سايرگزينه

رد( گان خودتان 
رد( خشنود شود 

). 4و  2 ي

–)  3و  1هاي 

) (شد ( شود ي

الّذين –)  1 زينه
هاي رد گزينه 
) 4و  1هاي نه

3 رد گزينه(  ما 
ر) ( خاك قبر ( 
 

رد گزينه( شگران
ذ –)  4و  2اي 

    
 

ك، تشبيهات گس
و وجه شبه همر

 .رست است
ته نثر ساده نوش
 .رست است

ها همگ نه، مضاف
شكفتن از گل و 

عطيلي از اداره و
از برف وبارش : 

 .رست است
عني آرزو آمده

نيز به ذ»  و گلو
 ز از مردم عالم 

تشبيه: اد است
ارة مصرحه ندار

  .رست است
كه چه ←دودنا 
←من  –) ها ينه

ر( م واقع شويم 
  .رست است

دهندگدشنام ←
 پروردگارتان خش

هايرد گزينه( را 
  .رست است

رد گزينه( كس 
خشنود مي ←ي

  .رست است
رد گز( د كنيد 

(باز گردانيد   ←
رد گزين(ي شود 

  .درست است
دشمنان) اي ( 
(هاي پوسيده ن

 .درست است
اين گردش ←ح 

هارد گزينه( ند 

www.sanjeshse

در گزينة يك
كه با ادات و

در 3گزينه  .16
اين كتاب به

در 3گزينه  .16
در اين گزين
:گزينة يك
تع: گزينة دو

:گزينة چهار
در 4گزينه  .16

در مع» كام«
ناي«معني 

ـ عالم مجاز
باـ نصيحت 

ـ بيت استعا
  
  

در 2 گزينه .16
ألّا نُصعر خُد
رد ساير گزي
 مورد احترام

در 1 گزينه .16
←شاتميكم 

تا ←ربكم 
 دشمنانتان ر

در 4 گزينه .16
هر ك ←من
رضي –)  1  

در 2 گزينه .16
آزا ←فُكُّوا 

← ردوا –) 

 شما مهرباني
د  2 گزينه .17

( ←عداتَنا 
استخوان ←  

د  1  گزينه .17
هؤالء السياح
 كه ثبت كنن
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 –)  2و  
با  ←ح 

.ندارد

« ) 3. ست
فضيل 

شند اسم 

-ه پست

 سكوت 

مستتر 
«  مستتر 

با ) 3. شت

 عن 

باشدي

« مير بارز 
: » قالَ «  

ationgroup

1هاي د گزينه
بتَصليح –) ها ه

 تناسبي با آن ن

اسم تفضيل اس : 
اسم تف) : هاترين

ي خوب و بد باش

هرگاه) 3. ت كند
.ست

چيزي همانند 

م» ٔاان « معلوم و 
 فاعل آن ضمير

مزرعه بزرگي داش

ضَلّ« اسميه و 

مي ه است ، داناتر

م و فاعل آن ضم
)3. ل آن است

13(  

رد) ( ترينشتني
رد سايرگزينه( ا 

 ذكر شده هيچ

)بهتر( » خيرٌ  
تبزرگ( » كابر 

ل و اگر به معناي

 و بر معنا داللت
ن قرن هفتم اس

احمق به) 3ت؟ 

فعل م: » أَحكي 
فعل معلوم و:  

 كه كشاورزي مز

جمله ا: »  أعلَم

 راه او گمراه شده

فعل معلوم: » وا 
مفعول: » لعلماء 

29/01/399ت اول 

داشدوست( رين 
كوشش مرا ← 

).ها نه

).ست 

، شعر فارسي»  

«) 2. ل نيستند
أ« ) 4.  هستند

شند اسم تفضيل
.  ب مي شوند

ه مختصر باشد
بزرگترين شاعرا

 چند تومان است
 .

«، ) 2. ن است
»أَقولُ « و » ي 
.ت

كنمحكايت مي
.د بگيرد

إنّ ربك هو أ«  

و به كسي كه از

أُدخُلو«  است و 
ال« فاعل و » اء 

24 



جامع نوبت(ساني 

 ترمحبوب ←ب
جِدي –)  4و  
ساير گزينرد (  

ضارع مجهول اس

تي نادان است

اسم تفضيل) بد 
اسم تفضيل) :  

باش) تربد( عناي 
د، محسوب جام

خن آن است كه
سعدي از ب) 4. 

هاي زنانهراهن
 ما مهرباني كن

نائب فاعل آن»  
هي« مير مستتر 

است» هو « تتر 
ح) 2. شودف نمي

ت كه قرآن را ياد

جمله اسميه ،: 

قطعاً پروردگار تو

نائب فاعل آن 
األذكيا« علوم و 

وازدهم؛ علوم انس

أحب –) ها ينهگز
2هاي رد گزينه

آالتساير ابزار ←

 »رَّرفعل مض» تُم

مند بهتر از دوست

.ها هستندن

ب: ( » شرّاً « و  
هاترينشايسته

اگر به مع» شرّ  
دي باشند ، اسم

بهترين سخ) 2. ش
شوندها نابود مي

اين پير) 2.  شد
به! ن مهربانان 

اإلنسان« ول و 
 و فاعل آن ضم
ل آن ضمير مست

اش ، مكلّفنائي
 شما كسي است

:» هي أحسن « 

ست بحث كن ، ق
.شش) 4 

»هذه « هول و 
فعل مع: » شاور 

سنجش د

رد سايرگ( كرد 
ر( ام ن برگزيده

← الت األخري

«چون (  .شودي

دشمني خردم« 

.ضافة 
 برادران شيطان

)خوب : ( » يراً 
ش( » أفاضل « و 

«و )  بهتر( ي 
عناي خوبي و بد
 باش و بد نباش

هاترين، شايسته

).صار ( ص 
، دو هزار تومان

اي مهربانترين) 4

فعل مجهو: » ف
فعل معلوم: »  

علوم و فاعلل م
 جز با اندازه توا

بهترين) 4م ؟ 

«جمله فعليه ،  
.

شي كه نيكوتر اس
.پنج) 3.چهار) 

فعل مجه: » ت 
يش« ، ) 2.  است

    
 

  .رست است
كجبران مي ← 

برادران ← صفياء
اآلال -)  2 گزينه

  .رست است
ميتلخ ← كني 

  .رست است
«ترجمه حديث 
  .رست است

ُمعّرف باإلضا← 
كاراناسراف: له 

  .رست است
خي« ) 1: ها ينه

و) ها ترينپست 

اگر به معنا» ير 
تند و اگر به مع

خوب) 1: ها نه
حكومت برسند ،

  .رست است
فعل ناقصاسم  ←
مبلغ ،) 1: ها نه

4.  مجازات نشد
  .رست است

يكَلَّف« ) 1: ها نه
فَكَّرَت« ) 3. ت
فعل» تَعلَّم « ) 4
انسان) 1: ها نه

چه بگويم: شيد 
  .رست است

:» جادلهم « : 
مله فعليه است

ها به روشو با آن 
)2.سه) 1: ها نه

  .رست است
كُتبت« ) 1: ها نه

مفعول: » صف 

www.sanjeshse

در 3 گزينه .17
كانَ يعوض
إخواني األص

رد گ( تعمير  
در 2 گزينه .17

كتلخ مي) 2  
در 4 گزينه .17

 با توجه به ت
در 3 گزينه .17

← نکرة) 3  
 ترجمه جمله

در 1 گزينه .17
بررسي گزي 

(» األراذل 
.است  

خي« : نكته 
 تفضيل نيست
ترجمه گزين

ها به حترين  

در 1 گزينه .17
←فاعل ) 1  

ترجمه گزين
 در برابر او ،

در 1 گزينه .17
بررسي گزين

فاعل آن است
4. است» أنا   

ترجمه گزين
 خودش انديش

در 2 گزينه .17
:بررسي آيه 

جم: »سبيله   
:ترجمه آيه   

  ترجمه گزين
در 1 گزينه .18

بررسي گزين
الص« و » واو 
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فعل » َ 

) 3. ند
القي كامل 

 نزد ما 

 ُمشاهدة« 

از آخر  

آيا  

هر : ( » ن 
( فهام 

-درس

شمندي ما 

ه خداوند 

 3 ( »
: » رحيم 

تو بر 
مؤمن ، 

ationgroup

بعثَ« ) 4. ست

كنن مشورت مي
هاي اخال ارزش

 از برادرانمان به

«و »  مفاعلة«  
.عل است
» ي« ند حرف 

)3. ت ، نگاه كن

من« ) 2.   است
اسم استف) : ي 

.   است
هركس در د: ت 

دانش) 4چيست؟ 

ند و گروهي كه

. و صفت جمله
رب الر« ) 4. ست

 خاطر عظمت ت
م) 4. خواندندمي

13(  

اس» هو « مستتر 
.است» 

 با دانشمندان ،
 فرستاده شد تا

ده برادر) 3. ند

فعل امر از باب 
اسم فاع: » شاعر 

 رفع يا جرّ باشند

و گروه را با دقّت
.

جواب شرط: » 
چيزيچه (» ما « 
جواب شرط: » 
استاد گفت) 2. د

گويم ، چما   مي
.د

آموختنه علم مي

موصوف: » تك 
ارنده صفت نيس

.  است
هايي كه بهچهره

 خويش را فرا م

29/01/399ت اول 

اعل آن ضمير م
»مكارم « ل آن 

قلخردمندان عا
پيامبر ،) 4. كند

بقه ، حاضر شدن

:» شاهد « ، ) 
الش« جمع : »  

 و داراي اعراب

اين دو: س گفت 
.عران ايران است

»هلَك « شرط و 
«) 3. رط  است

»تَحصده « ط و 
شوندها نابود مي

 آنچه كه به شما
كنيدن را درو مي

.ره هستند
گروهي كه: ديد
.شست

جوه خَرّت لعظمت
گزينه ، در بر دا
ت ، قرار گرفته 
ايا آتش را بر چ

كه پروردگارلي
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فعل معلوم و فا 
هول و نائب فاعل

خر) 2. س بشويد
كست ، نازل مي

.  است) يه 
زيكن ، در مساب

2. م فاعل است
الشُّعراء« ) 4. ت

د در حالت نكره

پس) 2. آموزندي
مشهورترين شاع

فعل ش: » ملَك 
 جواب شر: » جح
فعل شرط: » تُم 

هتريند شايسته
ر شما در مورد
د در آخرت  آن

اسامي نكر» عة 
ن ، دو گروه را د
ندگان دانش نش

وجو«  )2). عت 
است و اين گ) ل 

 موصوف و صفت
خد) 2.  خواندم

سجد ديدم درحا

وازدهم؛ علوم انس

:» ينَزِّل « و »  
فعل مجه» تمم 
وارد كالس:  شد 

 براي مومنان اس

).ذكر سالم 
مضاف الي( جرور 

پنج با) 2. دهدي
.وجود دارد

اسم: » الجاهل  
اسم فاعل است 
ر ، ختم شوندسو

ها را دانش مين
از ممانا فردوسي 

م« دات شرط و 
فَهو ناج« رط و 

زرعت« ت شرط و 
ه حكومت برسند

نظر! ي دوستان 
كه در دنيا بكاريد

 جماعة ، جماع
ي شد پس در آن
دند پس با جوين

نع(صوف و صفت 
حال( قيد حالت 

ضاف اليه ميان
مه و يك مجلّه
ن را در يك مس

سنجش د

هو« مستتر ير 
تُتَم« و »  النبي  

آموزان گفتهش
كه آن ، شفايي

جمع مذ( عبينَ 
جمع و مج)  10

ست ، صدا نمي
دو  جوي آب ، و

«جمع : » هال 
 كافي (» كاف: (
ما قبل مكس»  ي

نشمندان ، نادان
هما) 4 نيست؟ 

اد) : هرگاه : ( » 
 دفعل شر: » ته
ادات) هرچه  ( 

ها بهترين پست
اي) 3. استوفق 

هر چه را ك: رد 

ً ، جماعتيِن ،
وارد مسجدي)  ص

كردرخواست مي

موص: » م الواحد 
قي) : خواندند مي

مض: » العالمين  
ك روز يك روزنام

نمازگزاران) 3. ن
.پرستدرا مي

    
 

و فاعل آن ضمي
«ئب فاعل آن 

به دانش) 1: ها نه
چه را  كرآن ، آن

  .رست است
ال ←) مثنّي ( 

0 -3( ود اعداد 
يك دس) 1: ها نه

ر اين دو باغ ، د
  .رست است

الجه« ) 1: ها نه
ك« ) 3. ن است

ي« هايي كه به 
.شود مي
اين دا) 1: ها نه

اش كافيي بنده
  .رست است

»إذا « ) 1:ها نه
اجت« ت شرط و 

:» ما« ) 4. ست
هرگاه) 1: ها نه

ش كند پس او مو
نصيحت كر) ن 

  .رست است
مسجدًا «مذكور 

ص(پيامبر : ت 
واندند و از او در
  .رست است

اليوم« ) 1:ها نه
در حالي كه فرا
«صفت است  و 

در يك) 1: ها نه
اند ، مسلّط مكن
هربان جهانيان ر

www.sanjeshse

فعل معلوم و
 مجهول و نائ
ترجمه گزين

از قر: گفت 
.گردد  

در 2گزينه  .18
(العبينِ ) 2  
معدو: نكته    

ترجمه گزين
د) 4. آمدند  

در 2 گزينه .18
ينبررسي گز

مصدر آن: »   
هاسم: نكته 

ها حذفآن  

ترجمه گزين
 خداوند براي

در 3 گزينه .18
بررسي گزين

ادات) : كس 
اس) پرسشي   

ترجمه گزين
هايش تالش

چنيناين( را   
در 2 گزينه .18

 در عبارت مذ
ترجمه عبار
خورا فرا مي  

در 3 گزينه .18
بررسي گزين

د(» يدعون 
 موصوف و ص
نترجمه گزي
زمين افتاده
 پروردگار مه
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هـاي   ـاهي 
 فرزنـدان  ت 
 تـوجهي  ل 

 اديـان  وان 
 كـردن  وب 

. نداشتند ت
 شـهري  و  
 انتقـال  بر 

 عصر در ن
 خانـدان  ـه 

حاكم  طبقة

 ـداراجويي 
 كنـار  در د،

 و سـتقالل 
  .كردند يا

 زمـان،  آن 
 قابـل  اهي 
 در كـه  يي 

 در خصوص

ationgroup

آگـا و گـزارش . 
وتربيـت تعلـيم  
قابـل اطالعـات  

پيـرو ميـان  دي 
مكتـو بـه  قـدام 

صنعت و شاورزي
روسـتايي دگي 

بسزايي تأثير ر،

ايران جامعة قاتي
كـه بـود  منـدي 

ط به دوره اين ر

مـ و گيـري  سـان 
بودند پراكنده ها

اس ايران به نست
احي را ايران يي،

در. شـد  چندان
آگـا و اخبـار  ان  

اروپـاي هـانگردان 
خ به هخامنشي

13(  

.نـداريم  دسـت  
شـيوة  دهنـدة  ب
متعدد، مكتوب 

اعتقـاد باحثـات 
اق باشـند،  داشته

كش فنون و ها ش
زنـد شيوة با كم 

وكار كشت به دم

طبق نظام. است 
قدرتم مركـزي  ت  

در »دبيران« نام
  .ود

آس بـا  شـكانيان 
آنه سراسر قلمرو

توا اسكندر، از س
گرا ايران ترويج 

چ دو آن فرهنگ
مي عهـد باسـتا

جه از برخي  ل
ه دورة تاريخي ر

  .ند

29/01/399ت اول 

در دقيقـي  و ل
بازتاب بيشتر ت،
منابع و آثار دن

مب گرفتن در و 
د اختيار رك در

  .داشتند ي

روش از چنداني 
كم النهرين، ين
مرد تشويق با ت
  

دست در شتري
سـيس حكومـت

ن به جديدي شر
بو موبدان يارات

اش. آورد بيرون ن
س در كه را يران

پس دوران در ه
و ايراني فرهنگ

ف و ناخت تاريخ
خان يوناني و روم

همين دليل به. د
آثار و بناها جوي

كرد مذكور آثار 
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جامع نوبت(ساني 

كامل اطالعات ن
است شيان آمده

ماند باقي دليل 

ساساني قلمرو ر
مدر و سند جدل،

بيشتري رغبت ن

اطالع ايران، به 
بي در خود ايگان
زرتشت هاي موزه

.داشت شاورزي

بيش اطالعات و ك
، تأسعامل اول .

قش رو، اين از. ند
اختي و نفوذ يش

بيگانگان چنگ ز
اي تباران يوناني 

كه بود هايي ست
ف مختلف جزاي

ه كشور ما و شن
ت و ساير مورخ

داشتند اختيار ر
ج و جست در د

از تصوير و رش

  تاريخ

وازدهم؛ علوم انس

ساسانيان از يش
معاصر با هخامنش

به ساسانيان، رة
  .دارد جود

در مسيح دين ت
ج و بحث مقام 
آن شفاهي نقل ه

ورود هنگام يي
همسا و ن ايران

آم. آوردند روي 
كش بر مبتني گي

مدارك اسانيان،
.شد تثبيت و ت
آوردن وجود به ي
افزاي و زرتشتي 

از را ايران وري،
حتي و گوناگون

سياس چنين مال
اج دادن پيوند با 

مسافرت به براي
هاي هرودت وشته

در باستان دورة 
زيا كنجكاوي با 

گزار تهية به دام

سنجش د

پي دوران در بيت
يوناني م ندگان
دور از ولي ست،
وج تربيت و ليم

پيشرفت جمله ز
در اينكه براي ن

به همچنان چند

آرياي دامدار و رد
بوميان با زيستي

كشاورزي و ني
زندگي به شباني 

سا زمان در ران
يافت گسترش ل
ديواني و اداري ت

دين يافتن ميت

جنگا روحية و ت
گ ديني هاي رقه

له اشكاني با اعم
تدريج به كانيان

ب اروپاييان عالقة
واسطة نو به يي

در ايران شاهان
آمدند، ايران به
اقد جهانگردان ن

    
 

 .رست است
  140صفحه 

ترب و تعليم عيت
نويسن آثار در كه
اس درباريان و هي
تعل شرايط و يت

 .رست است
  133صفحه 

از عصر، اين ني
موبدان شد جب
هر چ كنند؛ اهي

 .رست است
  118صفحه 

صحراگر هاي فه
همز و تماس جة

جانشين يك به و 
زندگي از ياييان

 .رست است
  111صفحه 

اير اجتماعي مان
عامل تأثير دو ت

تشكيالت وسعة
رسم ،دوم عامل 

 .رست است
  94صفحه 
رشادت با شكاني
فر و اقوام ديني،

سلسل. كردند ظ
اشك. ببخشد اره

 .رست است
  63فحه 
ع و تمايل فويه،

اروپا محققان و 
و ش ها سلسله رة

ب صفويان روايي
اين از تعدادي. د

 .رست است
  26فحه 

www.sanjeshse

  
   

در 1گزينه  .18
ص 15درس   
وضع دربارة  

ك اي پراكنده
شاه خاندان
وضعي دربارة

در 2گزينه  .18
ص 14درس   
دين تحوالت  

موج مختلف،
شفا اوستاي

در 3گزينه  .18
ص 13درس   
طايف و اقوام  

نتيج در آنان
شدند آشنا

آري تدريجي
در 3گزينه  .18

ص 12درس   
سازم دربارة  

تحت ساساني
تو با ساساني
.شد افزوده

در 2گزينه  .19
ص 10درس   
اش حكومت  

د و فرهنگي
حفظ يكديگر
دوبا حيثيت

در 1گزينه  .19
صف 7درس   
صف دورة در  

نويسندگان
دربا توجهي
فرمانر دوران
بودند فارس

در 1گزينه  .19
صف 3درس  
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 فرهنگـي  و
 روابـط  ون  

 از ي پـيش  
  .اند كرده 

 مطـرح  در 

 ايران ختلف
رد و خـود  

 ن شهرهاي
 بـه  د و يـا   

 هـا  مغـول  

و  يافـت  ش 
 رهبران اما 

 و سياسـي 
طريقـت   ن

 ديـن  بـه  ن 
 رلماني بـه  

 هـاي  جنـگ 
 شـكوفايي  

ationgroup

و هنـري  فنـي،  
هـاي گونـاگو دن 

هـاي انسان دگي
تقسيم خوراك 

بسـزايي  سهم 

مخ مناطق و رها
عه مذهب در آور

حمالت مغوالن 
ها كشـته شـدند

بـه  بـود،  كـرده 

گـرايش تشيع ب
شود، مي ترويج
س رقابت در رگير

رهبران از چندتن

گرويـدن از ـس 
 مشهور به شـار

جن. گرفـت  رونق
و رونـق  بـر  هـا 

13(  

هاي پيشرفت ر
ها و تمـد رزمين

زند مراحل سان
توليد دورة و ك

اثر، اين و كرد ف

شهر سپس او. د
ط آل بويه شيع

جريان در طرف
ز ساكنان شهره

ك تـدوين  يزخان

مذهب به نخست
تر دنيوي امور از 

در را صفوي قت
چ اگرچه ها، بت
  .آمد ست

پـ نهادنـد آنـان  
ان شارل بزرگ

ر دوباره يكديگر
ه جنگ اين أثير

29/01/399ت اول 

سير تا كوشند ي
سرهاي باستاني 

  .دهند ي

شنا باستان. سيد
خوراك گردآوري

تأليف فارسي ن

مت خود برگزيد
عباسي را از تسلط

ط يك از زيرا، د؛
عده زيادي از. د

چنگي كه وانيني

ن ي جامعه ايران،
دوري و جويي 
طريق مشايخ ها، 
رقا و درگيري ن
دس به سياسي ت

ن بنيـان  را خـود 
ها در زما  فرانك

ي با دي تنگاتنگ
تأ. گذاشت اروپا
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جامع نوبت(ساني 

مي ،مختلف هاي
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

رس تمدن به تا ت
گ دورة به آن با 

زبان به را فلسفه 

مركز حكوم وان
رفت و خليفه ع 

شد افول و وقفه 
سان ويران شدند
وان مجموعه قو

فكري و فرهنگي
عزلت تصوف در
فعاليت اين. دند
در نتيجه اين. رد

قدرت راه كسب

خ ، حكومتگل 
پادشاهي. دادند

پيوند در تجارت
ا ساحلي مناطق

وازدهم؛ علوم انس

ه زمان در ستاني
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

سر گذاشت شت
متناسب زارهاي

دوره يك عاليي
  .ت

1  
عنو به را شهر ن

بغداد به رانجام

دچار مدتي اي
وراءالنهر و خراس

عنو به ياسا يگر،
  .گزينند وري

فك شرايط تأثير ت
د اينكه با. شد ل

آورد روي ظامي
كر قويونلو آق و

ر در صفويان ي

تصرف سرزمين
د گسترش را ود

ت و شهرنشيني 
م در ويژه به رت
  .بود اروپايي ي

سنجش د

باس بناهاي و آثار
آنان همچني. نند

اقتصاد و رهنگي

پش را مختلفي ل
ابز و معيشتي د

  97فحه 
ع دانشنامة در ر
داشت علم زبان ن

03/  102صفحه
اين نيشابور، صرف
سر وي. كرد خير

  119صفحه 
برا شهري ندگي
ما در آباد و رگ
دي طرف از. ردند

دو شهرنشيني و

تحت هجري هم
تبديل مذهبي و

نظ و سياسي هاي
و قراقويونلو هاي
برا مناسبي و يد

  162صفحه 
بودند كه با ت ها 

خو قلمرو ،رم ي

  174فحه 
اروپا در  تدريج

تجار و شهرها د
هاي سرزمين اير

    
 

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

 .رست است
  30فحه

مراحل و طوالني 
اقتصاد نوع ساس

 .رست است
صف ريخ يازدهم،

بار نخستين راي
عنوان به فارسي 

 .رست است
تاريخ يازدهم، ص

تص از جوقي پس
تسخ ديگري از 

  .الفت ناميد
 .رست است

تاريخ يازدهم صف
زند ايران، به غول
بزر شهرهاي يژه
كر مهاجرت ري
و شهر از كه كرد

 .رست است
  136صفحه 
نه قرن در فويان
و سياسي نبشي

ه فعاليت به وي
ه سلسله حاكمان

اما تجربه مفيد د،
 .رست است

تاريخ يازدهم صف
ژرمناي از  سته

كليساي با  اتحاد
  .رسيد

 .رست است
تاريخ يازدهم صف
دهم ميالدي به

رشد بر فراواني ر
سا از بيش يتاليا

www.sanjeshse

شناس باستان  
گذش مردمان
گذش جوامع

در 4گزينه  .19
صف 4درس  
مسير بشر  

براس را تاريخ
در 1گزينه  .19

تار 9درس   
بر سينا ابن  

زبان كردن
در 1گزينه  .19

ت 10درس   
طغرل سلج  
پس يكي را

را منجي خال
در 4گزينه  .19

ت 11درس   
مغ هجوم با  

وي به زيادي
ديگر مناطق

ك توصيه مي
در 4گزينه  .19

ص 13درس   
صف طريقت  

جن به سپس
صفو طريقت
ح با دشمني
شدند كشته

در 2گزينه  .19
ت 15درس   
ها دس فرانك  

و مسيحيت
ر قدرت اوج

در 1گزينه  .19
ت 16درس   
از سده يازد  

تأثير صليبي
اي در شهرها
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 تصـديق  و 

 قرار كه ي
 به توجه با 

زان دانش، 

 شرقي طول
 نوع در يي

  ي
  بي

 

 اين .كنند ي

ationgroup

انسـان  ارزش و

هايي فعاليت به و 
پژوهشگر .ست

پژوهشگر به ميز

ط درجة 63 تا 4
هواي و آب تنوع

اثر آب و هوايي
اران هاي سيالبي

 بارندگي  

مي تقسيم ري

13(  

و اعتبـار  بـه  دن 
 

دارد را راهنما 
اس تحقيق سؤال 
هاي پ فرضيه. ند

44 در همچنين
ت اين. است شده

  نشأ
با  س هند
  ي سرخ

تر كوچك حدهاي

29/01/399ت اول 

نهـاد حرمت ت،
.شود مي تعبير 

ضايي با فنون 
هاي كمي در 

نقش پژوهش، 
به محقق مندانه
كن مي ارائه خود

ه و شمالي مكرة
ش منجر آن در 
  .ت

من  ور
اقيانوس

درياي  

واح به را آن م
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جامع نوبت(ساني 

داشت باستان نان
گرايي انسان يا 

تركيب علوم فض
ه فيايي و روش

  . آيد مي

هر در ها فرضيه
انديشمن حدس و

خ پژوهش مسئلة

نيم معتدله طقه
هوا و آب تنوع 

است مؤثر ما شور

مان ورود به كشو
  دوره گرم

دوره سرد سال

مردم نيازهاي ن

 جغرافيا

وازدهم؛ علوم انس

يون فرهنگ در ه
اومانيسم عنوان

جش از دور از ت
ه با فنون جغرا
رافيايي بدست م

ف زيرا است؛ ش
و پيشنهادي سخ
م چارچوب در ا

  . بستگي دارد

منط جنوب در جه
به ها عرض ين
كش پيشرفت ت

زم  ه كشور
  رقي

  

تأمين و تر ناسب
  .يابد مي يير

سنجش د

  176فحه 
ريشه كه سانس

ع به آن از كه د،

سنج 3 صفحه 
 تركيب هندسه
مار با فنون جغر

پژوهش حساس ل
پاس فرضيه. دهد

خبرهاي اوليه ر
 در دسترس او

4 تا 25  درج
اي در ما كشور ي
درنهايت و زيست 

جهت نفوذ به
جنوب شر
غرب

منا خدمات ضه
تغي زمان، و يت

    
 

 .رست است
تاريخ يازدهم صف

رنس تفكر مهم وه
بود او هاي وانايي

 .رست است
  3حه 

دول مندرج در
 كارتوگرافي از
واسطه تركيب آ

 .رست است
  10حه 

لمراح از يكي ي
د مي جهت شود

خ و پيشنهادها ،
سوابق پژوهشي
 .رست است

  14حه
5 جغرافيايي ض
گستردگي. ست

محيط شاورزي،
 .رست است

   39حه 
  م توده هوا

  وب موسمي
  سوداني

 .رست است
  72فحه 
عرض كشور، بهتر

موقعي با متناسب
 .رست است

  81فحه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
ت 16درس   
وجو از يكي  

تو استعداد و
  
   

  
 
 

در 4گزينه  .2
صفح 1درس

براساس جد
جغرافيايي،
جغرافيا به و

  
  
  

در 1گزينه  .20
صفح 2درس
سازي فرضيه
ش انجام است

خود، مسئلة
تجربيات و س

در 3گزينه  .20
صفح 3درس
عرض در ايران
اس شده واقع

كش توليدات
در 2گزينه  .20

صفح 5درس
نام
مرطو
س

در 2گزينه  .20
صف 8درس 

براي اداره ب
م تقسيمات،

در 4گزينه  .20
صف 9درس 
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 هاي شكل 
 دليل مين

و  حمل يل
 حياتي گ

 نتايج سب،
 هاي زمينه 

 كشور سعه

 محصوالت 
 اصلي حرك

 به مشاغل 
  .دارد جهي

 و معيارها 
عوامل « ت

 شود؛ زياد 
 است مكن

 هوا فشار و
 خود طراف

اشكال . ت

ationgroup

،خود مختلف ي
هم به. است رده

وسايل و ها راه گر
ر ها راه: گويند ي

مناس و نقل حمل
هستند، توليد 

توس و رشد عامل

به آنها تبديل 
مح صنعت، ش
از بسياري. شد
توج قابل سهم ي

انتخاب. گيرد ي
است ممكن ارها

يا كم آن سعت
مم يا دهد ش مي

و وزن از نتيجه 
اط به نسبت گرم

است ديگر هاي ن

13(  

كاركردهاي و ش
كر پيدا گسترش

اگ. گيرد مي شكل
مي. داشت واهد
ح سيستم. خشد
براي مناسب ي
ع آنها محيطي ن

و اوليه مختلف
بخش. شود انجام 
ش خواهد منجر ل

وري بهره و وسعه

مي صورت او كار
معيا اين. دارد ي

و وس برود بين ز
شاورزي را كاهش

در گيرند، مي ه
گ هواي بنابراين،

مكان به آنها قال

29/01/399ت اول 

پيدايش چگونگي
گ مختلف هاي ه

ش آن مناسب ت
نخو وجود كاال 
بخ مي تدوام را 

محيطي توان اي
توان نظر گرفتن

م مواد شيميايي 
منزل يا و ارگاه

اشتغال ايجاد به
تو تحقيق، رت،

كدان و شيوه  ي
بستگي دانرافي

از ناحيه يك ص
يك ناحيه كش ت

فاصله هم از و د
بن. كند مي صعود
  .شود اد مي

انتقا و مكان ك
  .است ن

29 



جامع نوبت(ساني 

چ به توجه با ها
دوره در شهرها 

ارتباطات و  نقل
تبادل و ختلف

جامعه جتماعي
دار كه ورافتاده،

در ن با كشور طق

يا فيزيكي كل
كا در ماشين يا
ب بخش اين در 
تجا در صنعت ش

جغرافي يك تفكر
جغر تحقيق و 

خاص هاي ويژگي
شكسالي، وسعت

  

كنند حركت مي 
ص سوي باال به و 

ايجا فشار كم كز

يك از ذرات شدن
مكان يك در اد

وازدهم؛ علوم انس

شهره. دارد گون
اين. دارند بي

و حمل سيستم
مخ نواحي بين 
اج و فرهنگي ي،
دو نواحي هاي ه
مناطق همه به جه

شك تغيير به كه 
ي دست با ييرات

فعاليت .رود مي 
بخش. است سته

ت طرز براساس 
مطالعه هدف ه

و است ممكن ي
خش وقوع يا حيه
.كند تبديل زي

تر سريع ها كول
شود مي سبك 

مرك يك گرم قه

ش كنده حاصل
با توسط ذرات ن

سنجش د

گوناگ هاي شكل
تركيب شكل هرها

  .است كيبي

س براساس صادي
اتصال امكان د،
اقتصادي هاي يت
را به با توجه. د

توج. كند مي جاد

است هايي ليت
تغي اين اينكه ز

شمار به شورها
وابس صنعت به م

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
   .باشد »

  
طبيعي عوامل يا

ناح يك از اييان
غيركشاورز اي يه

  
مولك شود، مي رم

گرم هواي. شود
منطق روي بر جه

ح بيشتر رسايش
شدن انباشته صل

    
 

ش هم شهري ي
شهر از برخي. د

ترك نوع از شهرها
 .رست است

  94صفحه 
اقتص توسعه ناي
نباشد اختيار در
فعالي تمام و تند
دارد كشور يك 
ايج برداري بهره 
  .آورد ي

 .رست است
  90صفحه 

فعال مجموعه ل
ا اعم شود؛ مي ر

كش نوآوري و ت
غيرمستقيم يا م

 .رست است
  5فحه 

 كاري صرفاً جغ
حدود تعيين ي

»انساني عوامل« 
 .رست است

يازدهم 16فحه 
ي انساني هاي ت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است
يازدهم 24فحه 

گر منطقه يك 
ش مي كاسته جم
درنتيج و دارد ي

 .رست است
  47فحه 
فر نوع اين: شي
حاص فرسايش ن

www.sanjeshse

هاي سكونتگاه
دارد متفاوت
ش اين شكل

در 4گزينه  .20
ص 10درس 
زيربن امروزه
د كافي نقل

هستن جامعه
براي مثبتي
براي خوبي

مي فراهم را
در 2گزينه  .20

ص 10درس 
شامل صنعت
منجر جديد
موفقيت رشد،
مستقيم طور

در 4گزينه  .20
صف 1درس 
بندي ناحيه
براي ها مالك

يا »طبيعي
در 3گزينه  .2

صف 2درس 
فعاليت اثر در

مثال، براي
ن آن كلي به

در 1گزينه  .2
صف 3 درس
هواي وقتي

حج در واحد
فشار كمتري

در 1گزينه  .21
صف 4درس 

اشكال كاوش
اين: تراكمي

  
  
  
  

erv.ir
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 كه طوري 
 ها كشتي ط

 قابليت نيز

 مقاوم و ت
 جن، دكش

تماعي بر 

 ،يجتمـاع 
را دنبال  ي
پس  گريد

مختلف  ي

انسـان و   ة

ationgroup

به دارد؛ متازي
توسط و دريايي

ن و شده جا جابه

سخت هاي بخش 
دود گرزديو، نها

تأثير جهان اجت

ا جهـان  هـر  .د 
يتحوالت خود،ي 

د يبعض و ورند

ياجتماعي ها ن

ةكالن دربار ديقا

13(  

 گياهي ش
 زيستن ه

مم و ويژه جايگاه
د نقل و حمل 

ج كاالهاي زياد

و برد مي خود ا
آن به كه آيند مي

دهنده تأ نشان 

  تماعي

انـد متنوع يتماع
يها ها و ارزش ن
آو يدوام م يالن

جهان انيمي ا

ها و عق ن ارزش

29/01/399ت اول 

پوشش پراكندگي
به قادر معيني ع

ج دريايي نقل و 
طريق از شوند،

ز وزن وجود با 
  .دارد رتري

با و كند مي يب
م وجود به شكال

  .هد

  .هستند

.هاسـت  انسان 

هاي اجت ارزش

اجتي ها د جهان
براساس آرما زي

طوال يزمان ها،

ها تفاوتز نوع 

حق و باطل بود

30 



جامع نوبت(ساني 

پر در نيز تفاعات
ارتفاع در جانوران

حمل ،)دريايي
ش مي جا جابه كه

ها هزينه بودن 
بر نقل و حمل ي

اند تخر ر گرفته
اش ساير يا قارچ

ده ش را نشان مي
  .دهد شان مي

  .رديگ
ه افراد كنش ةج

ةزده و نابخردان ب

وني، عقايد و ا
  .دارند ي

معتقدند يجتماع
ين ها تمدن و ها گ

ه تمدن و ها نگ

بازگردد، ا يصل

را دارند و ح ييرا

  وم اجتماعي

وازدهم؛ علوم انس

ارت و ها اهمواري
ج و گياهان زيرا

د و هوايي ميني،
ك كاالهايي وزن

تر پايين دليل 
هاي شيوه ديگر ر

ها قرا سنگخته 
ق شكل به سنگي

كنش دار بودن
كنش را نش دن

گ يشكل نم ير
جنتي و نندك ي م

شتاب يكارها ة

هاي در كنش: 
ياريبس تي، اهم

اج شمنداني اند
فرهنگ .آورد يم
فرهن يبرخ .د
(  
اعتقادات ا و ها ن

اجر يها و روش
  .شناخت ن

علو

سنجش د

  
نا نوع خاك، و ي

ز گذارند؛ مي ثير

  م
زم( نقل و حمل
و نظر از جهاني

به دريايي نقل
بر دوردست، ي

  
زير با لبه تخ در 
س هايي ستون ه،
  .ند

معناد: نش است
ارادي بو: است

هنجار چيشد، ه
ها خلق را انسان

ةجينت ست،يز ط

:مانند .دارند يي
ها دهيپد ذهني 

از يگريد ة عد
ود را به وجود م

نديمايپ يم را يف
)نگاه عرضي(  

آرمان كالن،ي 

فنون و ةدربار ي
توان يمن يتجرب

    
 

 .رست است
يازدهم 57فحه 
هوايي و آب مل

تأث نواحي انوري

 .رست است
يازدهم 110فحه 

ح مختلف هاي ش
ج درصد تجارت

ن و حمل. گيرد
ها مسافت تا كاال

 .رست است
يازدهم 47فحه 
را كه نرمي واد

نتيجه در. گذارد
گوين مي) هودو ي

 .رست است
كنش كي  راننده،

كنش ا كيفتن 
نبا يش اجتماع

ر ياجتماع يا
 .رست است

طيو مح عتيطب
  .عي است

يكه بعد معنا يي
بعد ين اجتماع

 .رست است
،ديدگاه طولي ل

مدن مناسب خو
مختلف يرهايمس
.روند يم ني ب
ها به ارزش كهي 

 .رست است
يتوان داور يجرب

ها و علوم ت روش
www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
صف 5درس 
عوا بر عالوه

جا زندگي و
  . هستند

  
در 3گزينه  .21

صف 8درس 
روش بين در

حدود نود د
گ مي صورت
ك جايي جابه

در 4گزينه  .21
صف 4درس 
مو باد گاهي

گ مي باقي را
انگليسي به(
 
  
 

در 1گزينه  .21
بوق زدن -  
سخن گف -  
كنشاگر  -  
ها دهيپد -  

در 4گزينه  .21
ط يآلودگ -  

جهان طبيع
يها دهيپد -  
در جهان -  

در 2گزينه  .21
در مقابل -  

فرهنگ و تم
م و كنند يم
از يمدت از
ييها تفاوت  

  .است
در 3گزينه  .21

علوم تج) 3  
جهان را با ر

erv.ir
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 تقابـل  در 
  

 .شـود  يم
تحـوالت    

ي شناسـ  ن     

گرفتـار   ي 

  .ست
 ي كـه طـ  

 نيشيپ ات

نهـاد   رد،ـ 

 يو فـرد  ي
از . كننـد  ي

از دسـت  

 جهـان ي ا

ationgroup

ها و ارزش ديعقا
.به همراه دارد 

باز م ياجتماع 
بـه صـورت ت 

ه تناسـب جهـا
  .رفتيپذ

تـاريخي يـانگ 

اس يويو دن والر
را يغرب پردازان
اينظر يني و بازب

يـگ يصـورت مـ   

يجهان ذهن گاه
يل و تصـرف مـ  

ـ     ا يان فرهنگ

ها و ارزش ديعقا

13(  

را كه با ع يندگ
يفراواني جتماع

جهان آن يگ
و رونـد  يتر م

اخـذ كـرد و بـه
نپ آنها را ةركان

گـيخودببـه از   

سكو بلكه ست،
پ هيه است و نظر

تأمل به نستند،

رآمد و ثـروت ص

دگيد نيا در .ند
تلف در آن دخل
ر برابـر جهـا

ع تحقق سترش و

 

29/01/399ت اول 

زن ازيي ها وهي ش
اجي ها ي و نگران

فرهنگ تيهو ي
فرات ياجتماع 
  .شود يم ل

دو فرهنگ را ا 
و مشر يريساط

برنـد، ب يمـ  اديـ 

سين يرياساط يت
گسترده زيغرب ن

دانس يم تيبشر ي

در عيدمات و توز

دانن يم ينيو تكو
جوامع مخت و ها

الل خـود را د

گس نةيند تا زم

 .دهد يف قرار م

31 



جامع نوبت(ساني 

رخ دهد و يماع
اضطراب كه ود

يدگرگون ي برا
درون جهان ت
ليتبد يگريد يع

نيا يعناصر عقل
اسعناصر رد و 

يخود را از  تيو

يحت اي يديتوح 
جهان غ شمندان

يحتم مشترك و

  .است يغرب
  .جدد است

  .است تي
صرف كاال و خد

و يز جهان ذهن
ه فرهنگ ست كه

ندارند و استقال

كن جاديها ا نسان

كشورها را هدف

وازدهم؛ علوم انس

بول جهان اجتم
شو يمنجر م يگ

راه د،يـ آ ديپد 
راتييتغ ةحدود

ياجتماع ه جهان

ع تنهاو روم،  ن
خل و تصرف كر

هو گر،يرهنگ د

،يجوامع اسالم
شياند يرا به رو

را سرنوشت مش ن

افراد و جوامع غ 
متج ين اجتماع

يجمع يتياد هو
و مص ديحول تول

تر از را مهم ينگ
اس يخام ةماد ي
ند يتياهم يني

را در ان تيسئول

ك گريد يفرهنگ 

سنجش د

 ي و ثابت

  ي و ثابت
  ابي و فردي

مقب ياز مرزها 
تعارض فرهنگ 

تيبحران هو ي
از مح يجتماع

به يهان اجتماع

وناني  با فرهنگ
آنها د مختلفي 

 در مواجهه با فر

ج يفرهنگ تيهو
ر يديجدي ها ق
شدن يويو دن 

يابي يتيهو يصل
جهان ةص و نشان

نشانگر ابعا هان،
كه ح ي و قواعد

جهان فرهن گري
يني و جهان تكو

تكو و جهان ي

تعهد و مس هيح

تي، هور فرا نو

    
 

 .رست است
سابي، اجتماعي

فرديانتسابي،  
متغير، اكتسا: س

 .رست است
رونيبي تيهو ت

به اورد،يدنبال ب
 .رست است

يجهان اجتماع 
اج راتييرت تغ
جه و نديآ ير م

 .رست است
:  

سالم در مواجهه
يها در دانش ود
  :م

كه يا خودباخته

 .رست است
مستشرقان، ه اه

اسالم، افق يعنو
سميسكوالر ،

  .نده است
 .رست است

عامل اصل، داري
شاخص، جمعيت

در جه يكش سل
روابط ها،  كنش

  .دهد شكل مي
 .رست است

يد يگروه :دوم
رهنگ آنهاست

يجهان ذهن ه،
 

روح ديبا يجهان
  .راهم آورد

 .رست است
استعمار در رب

www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
انتس: ايراني  
:گندمگون  
شناس وقت  

در 1گزينه  .22
راتيياگر تغ  

هستند به د
در 1گزينه  .22

كياگر در   
آن صور در

د يفرهنگ
در 3گزينه  .22

عبارت دوم  
جهان اس -  

خوي ديتوح
عبارت سوم  
جوامع خ -  
  .شوند يم

در 4گزينه  .22
دگايدر د -  
مع اتيح -  

ستم،يقرن ب
خود فراخوان

در 4گزينه  .22
د سرمايه -  
كاهش ج -  
نس ةديپد -  
مجموعة -  

را ش اقتصاد
در 1گزينه  .22

د دگاهيد -  
افراد تابع فر

دگاهيد نيا
 .دهند يم
فرهنگ ج -  

شمول را فر
در 3گزينه  .22

جهان غر -  

erv.ir
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  .نداشت ي

  .شود ي

 و آورد هم 
 غـرب  صر

ذف قـدرت   
گسـترش   
از  و ردنـد ك

 پديد سا
 آنهـا  يـت 

را به دنبال 

رت كنند 
صـاحبان  
و صـنعت       

 خـود  ت 
 بعد دليل

 غربـي،   

ا بـه ابعـاد   

به سـطوح  
ـا عنـاوين    

  .است يع

ationgroup

.  
ير فرهنگ اسالم

يم منجر ئيسم

فـراه شـنگري را  
معاص فرهنگ و د

حـذ يتـدا بـرا  
يبـرا  تيحيسـ 

ك ير اخـتالل مـ   

كليس قدرت ول
هوي. بودنـد  والر

ر ريز يامدهاي پ

كه مهاجر داد ه
ص يپا شِيا از پ

حبان ثـروت و

ثـروتبـر   گـي 
د همين به .يد

جديـد جامعه

را ريـ و فق يغنـ 

ب ،ينيو د يعنو
اسـت، بـ غـرب 

عيو ماوراء طب ي

13(  

را برپا كرد تير
جز حذف مظاهر

دئبه  پذيرد مي

هـاي روش لسـفه 
داد تسري آن ق

در ابت كـه  گونـه 
مس غيحله، از تبل

را دچـار يرغرب
 

افو با غربي اي
سكو كامالً و تند

و نبود قرا قائل

د، به آنها اجازه
را نيبودن زم 

ود را بـه صـاح

جنگ غنـايم  ا 
آي دست مي به
ج و فرهنگ در

غي كشـورها  ني

نگاه مع آن،ي اني
ت در فرهنگ غ

يقدس قي حقا

29/01/399ت اول 

بشر خيتار يدار ه
ج يا  غرب، چاره

  .بود يا ه

را نم يوحينكه 

فلس گسـترش  ـة 
عميق هاي ه اليه

گ آنها همان. تند
مرح نيتند، در ا

ريجوامع غ يموم
 .گذاشتند يم ر

در اروپا بار ين
شناخت نمي نوي

از فق يريدستگ

رها كرد يردگ
فروش قابل ري
وجـود خـو ة

بـا تاريخ شتة
ب طبيعت بر به
د او، جنگ گاه

ـ  يچالش و نزاع ب

  .آمد جود

يپا يها  در سال
بحران معنويت

به يآدم يطر

32 



جامع نوبت(ساني 

برده نيتر بزرگ 
جهان يفرهنگ

لهيو قب يقوم ر

باشد، به دليل اي

زمينـ مردم، ي
به غرب فرهنگ 

نداشت ينيد ةزيگ
گرفت خدمت  به
فرهنگ عم ،تي
ريآن جوامع تأث 

نخستي كه ودند
معن و يت ديني

و د تيت، به حما

شاورزان را از بر
يمانند غ نيش
ةيسـرما  كه رد

گذ در فاتحان
غلب طريق از ت
ديدگ از .بندد ي
  .ت

چ كه برند يكار م
  .ه دارند

وج به انگلستان ر

خارج نشد بلكه
نشانة بموج كه 

فط ازينانسان،  ي

وازدهم؛ علوم انس

يالديجدهم م
و ف ياقتصاد يا

شتريب  استعمار

همراه با يت عقل

زندگي و فتارها
سطحي هاي يه

انگ يحيغان مس
را يپروتستان ي
يحيمس غيتبل 

ياسيخبگان س

بو جديدي ادي
هو با را خود ن،

داشت ي اقتصاد

كش. ختيهم ر
شيموانع پ رند،ي

كر ليتبد يران

ف كه بود معتقد
ثروت صنعت، 
مي بر رخت شر
است تحميلي و 
به كا يرا كسان ه
توجه زيآن ن يگ

در ميالدي 182

مردم خ ي عموم
اين م تفكران از
  .ياد كردند

يدر زندگ يعنو

سنجش د

دة هفدهم و هج
ازهاين نيتأم يا

تا قبل از يسالم

اگر با شناخت ،ي

رف هنجارها، ح
الي از را والريسم

از مبلغ تير حما
يها والر، حركت

آنان با. كردند 
بر نخ زين يسونر

اقتصا سياسي ي
پيشين هاي ميت

  .است ي

و يفرد يكرد

را دره يتيرع ـ
يبگ ميود تصم

زان را به كارگر
  .تند

م اس فرانسوي،
و تجربي علم

بش زندگي از گ
عارضي امري

 و استعمارزده
به ابعاد فرهنگ و 

20 سال در دي

از فرهنگ ني د
مت يبعض. گشت

يا سكوالريسم
و مع ينيد يرها

    
 

در سد يير اروپا
برا يد استعمار

جوامع اس ياسي
 .رست است

يدنيو يكردرو با
 .رست است

سطح در رايج 
سكو روشنگري،

  .د
 .رست است
در يسكوالر غرب

سكو استيس جاد
ت خود استفاده

فراماس يها مان
 .رست است

هاي حاكميت ها،
حاكم رخالفب 

قومي و ناليستي
 .رست است

كيرو شتريب هياول

ـ  ارباب يماع
خو يزندگ وةيش

شت و كشاورز
فروخت يم) ران

 .رست است
شنا جامعه كنت،
ع رشد با د ولي

جنگ صنعتي،
ا بلكه نيست ي

استعمارگرالح 
كنند يحدود نم

اقتصاد بحران 
 .رست است

نه تنها ستمي ب
ها بازگ انسان يگ

الريسم و پساس
علت تداوم باور ن

www.sanjeshse

استعمار -  
استبداد -  
يقدرت س -  

در 1گزينه  .22
بي روشنگر  

در 1گزينه  .22
دنياگرايي  

هاي ر فلسفه
آورد پديد را

در 3گزينه  .23
س يها دولت

جيو ا سايكل
قدرت يجهان
سازم قيطر

در 2گزينه  .23
ه ملت دولت  

آنها. آمدند
ناسيون اغلب

در 4گزينه  .23
ا سميبراليل  

  :آورد
اجتم روابط  

و دربارة ش
ثروت برداش

دار هيسرما(
د 2گزينه  .23

ك اگوست -  
افزودند مي
ص انقالب از

ذاتي امري
دو اصطال -  

مح ياقتصاد
نخستين -  

در 2گزينه  .23
قرن يط -  

مختلف زندگ
افول سكوال

نيتر مهم -  

erv.ir

28

29

30

31

32

33

34



  
 

 

@sanjesheduc

 ليـ بـه دل  
را  يسـالم  

ـروه تحـت   
  .شود ي م

در  زيـ را ن 

قاجـار بـه    

جود آمـده  

  14صفحه 

مـور شـك      

 در حـالي   
 .كنيم ي مي

 7درس . ت 

هـاي   ژگـي 

 اسـت كـه     

 داع اصـول 

ationgroup

ياسـتعمار  داد 
جوامـع ا يصـاد 

گـر نيا. دادند ل
شناخته يسالم

خـود ي هـا  لش    

تار حكومـت   

ز رنسانس به وج

ص 2درس . هاست

  20و  1

ناخت برخـي ام

ايـن. ي ندارنـد   
 منطقي ارزيابي

منطبق نيسـت» 

ص دارد و ويژخ   

  77صفحه 

ر ايـن صـورت

 او را وادر به ابد

13(  

اسـتبد. ل داشت
و اقتص ياسـ يس
  .كرد يب م

شكل شنفكران را
اس ي كشورها

د، راه حـلّ چـال

مـان و سـاخت

گرفت كه پس ا

ها  كه عالم سايه

19صفحه  3س 

 خود بـراي شـن

 عقلـي محكمـي
همين افكار غير

»مند علت است

 هـويتي نامشـخ
  67و  6

ص 10درس . ست

در.  نيـز بپسـند   

زيست اجتماعي

29/01/399ت اول 

را به دنبال يمار
س اسـتقالل  ورها، 
سركوب زيد را ن

د، نسل دوم روش
چپِ شنفكران

شـده بودنـد يـ 

الح رفتار حاكم

شكل گ يمدرن ي

در عالم طبيعت

درس. و صيرورت

ست در توانايي
  43ه فح

ن عقايد پشتوانه
ران را براساس ه

اي نيازم هر پديده

ر آغاز آفـرينش
66صفحه  9س 

سان در تضاد اس

 براي ديگـران

عي شده و اين ز

33 



جامع نوبت(ساني 

ستبداد استعم
كشـو نيـ نافع ا

خود ياسالم تي
ن معترض بودند

روش سل با عنوان

عوب جوامع غربـ

اصال يرا برا ييا

يها ها و ارزش ن

ست، نه ماندن د

 در حال شدن و

چنين ممكن ا م
صف 6درس . ست

كه برخي از اين
هاي ديگر نديشه

آيند بلكه هر نمي

عتقدند انسان در
درس.  شده است

الت جسماني انس

پسندي خود مي

و زيست اجتماع

سفه و منطق

وازدهم؛ علوم انس

اس ،ياسالم يها
كردن مطابق من

يهو حفظي برا 
 اول روشنفكران

نس نيا. بودند ي

ار، مقهور و مرع

ها جنبش ران،يا

با آرمان يالديم 

 و خير مطلق اس

ي ثابت دارد، نه

هم. شناسيم نمي
مكان شناخت اس

يابيم ك م، در مي
ر برخي مواقع اند

 خود به وجود ن

كمت متعاليه مع
جود او قرار داده

با منافع و تمايال

آنچه براي خ«كه 
  75صفحه  1

دگي اجتماعي و

 فلس

سنجش د

گرا در كشور رب
عمارگر و عمل ك

يمردم يها مت
به عملكرد نسل

يياروپا يشورها

  :ت
استعما ةدر دور 
  .دانستند يم 

در ا ياسالم ران
  .آوردند ي

1789 در سال

ن به عالم مثل

 و وجود حقيقتي

ي هست كه ما ن
 شك در اصل ام

ن را بازبيني كنيم
ايم و حتي در ته

ها خود به ديده

و هم مكتب حك
رت بالقوه در وج

ها ب سب فضيلت

وه اين است كر
10درس » كني

ن ناچار وارد زند

    
 

 منورالفكران غر
استع ي كشورها

ساخت و مقاوم ي
كه ب ييگرا غرب

چپ در كش يها ن
 .رست است

هاي نادرست ينه
كهيي ها رهنگ

يه جوامع غرب
دارگريب نيخست

يبه وجود م گري
د فرانسهقالب 

 .رست است
قي انسان رسيد
 .رست است

هستينيدس، 
 .رست است

ه حقايق بسياري
ن شك، غير از 

 .رست است
 عقايد اطرافيان
مه آنها را پذيرفت

  29فحه 
 .رست است
پد«صل اول كه 

 
 .رست است

ها و تستانسيالي
و رفتاري به صور

 .رست است
 است كه گاه كس

 .رست است
ن اخالقي اين گر
ديگران زيست ك

 .رست است
ها انسان وينيست

www.sanjeshse

حكومت -  
به يوابستگ

يمخدوش م
نخبگان غ -  

انيجر ريتأث
د 3گزينه  .23

بررسي گزي  
فر: 1گزينه   
به وستنيپ
نخ: 2گزينه   

يد يحكومت
انق :4گزينه   

  .بودند
 
 

 
در 2گزينه  .23

هدف حقيق  
د 4گزينه  .23

از نظر پارمن  
د 2گزينه  .23

دانيم كه مي
اما اين. كنيم

در 1گزينه  .23
اگر افكار و  

است كه هم
صف 4درس 

در 3گزينه  .24
با ا 3گزينه 
 47صفحه 

در 4گزينه  .24
هم اگزيست  

شخصيتي و
در 1گزينه  .24

مسأله اين  
در 3گزينه  .24

اولين قانون  
تواني با د مي

در 4گزينه  .24
از نظر دارو  

erv.ir
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ي معرفـت  

ـس بـراي      

ـويم ولـي   

. شـود   مـي 
ي افسـانه  

  103صفحه 

شـرايط  : ه 

صـفحه   6 

هـم كـه    4

 24صفحه 

از . ـي دارد  
ن و انجـام     

ationgroup

اعتبار دارند، ولي

شـناخت هـر كـ

شـ مي» نمايي گ

رد 4و  2و  1 
ين سمر به معنا

ص 10درس . ند

نكتـه. شده است

درس.  هسـتند  

4گزينـه  . سـت     

 3درس . داردد 

 مغالطـه نگارشـ
ـتخدم پـذيرفتن

13(  

در جايگاه خود ا
  56ه 

بنـابراين ش. سـت 

بزرگ«ار مغالطه 
  

هاي يجه گزينه
آن در شعر همي

كن ف بررسي مي

  95صفحه  9 

رعايت نش 2زينه 

ا قضايا حملـي

ثيلـي مخـالف ا

ه من وجه وجود

پس. ت بدهيد
كه منظـور مسـ

29/01/399ت اول 

 شهود و وحي د
صفحه 8درس . 

گري متفاوت اس

اشته باشيم دچا
112صفحه  1

ي مغالطه؛ در نتي
 حالت درست آ

ا از وجوه مختلف

درس. لي است

 است كه در گز

ها در ساير گزينه

ن اسـتدالل تمث

هم رابطه 4ينه 

كمي هم آبگوشت
ده؛ در صورتي ك

  18تا  16حه 
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ل و حس و نيز
لسفه معنا ندارد

هايش با فرد ديگ
5   

دار تأييد نظري 
0درس . ه است

 نه كلمات داراي
عناي افسانه كه

درباره آن، آن را

س قاعده رفع تال

عايت حد وسط
  78صفحه  

د. شوي خراج مي

كه يـافتن 3ينه 
  

در گزي. رار است

فته نخير فقط ك
ه ارائه لحاظ كرد

صفح 2درس ) ي

وازدهم؛ علوم انس

  65صفحه 

معتقدند كه عقل
ون آن اساساً فلس

ه سب با ويژگي
8صفحه  8رس 

 دليل، سعي در
ذكر شده» ...گي

خواسته شده» 
كلمه سمر به مع

گيري د ا تصميم

هم براساس 4و  3

 قضيه حملي رع
8درس . ت است

 صحبت كني اخ

گزي ست برخالف
46صفحه  5س 

رابطه مطلق برقر

ي در جواب گف
ي از غذاي آماده
به معناي ظاهري

سنجش د

ص 9درس .  است

سوفان مسلمان م
عقلي است و بدو

كه هر فرد متنا
در.  اعتبار دارد

يي و بدون ذكر
از خستگ«جمله 

»ي داراي مغالطه
 نتيجه است و ك

1  

ن يك مطلب يا

3گزينه . م است

ي صحيح از دو
فاوتر قياس مت

 

اگر. طي داريم

وجوه اختالف اس
درس. كرده است

ر 3در گزينه . ت

يست كه مشتري
 به عنوان بخشي

توسل به. ( است

    
 

عايت آنها كرده
 .رست است

عاصر عموم فيلس
ي بر استدالل ع

 .رست است
ن بر اين باورند ك
ه نسبت خودش

 .رست است
نماي  كه با بزرگ

سؤال دليل اين ج
 .رست است

هاي اسم«سؤال 
ه معناي ميوه و

8صفحه  2رس 
 .رست است

هنگام شنيدن) د
 .رست است

عده وضع مقدم
 .رست است
گيري براي نتيجه

 با شرايط اعتبار
 .رست است

 72تا  67فحه 
 .رست است

يك جمله شر 3

 .رست است
توجه به و 2نه 

خالفي را طرح نك
 .رست است

  38و  37فحه 
 .رست است

 كره تباين است

 .رست است
پرسشي ني» شم
را» چشم«ري 

ش مشتري بوده

www.sanjeshse

اخالقي و رع
در 1گزينه  .24

در دوره مع  
فلسفي متكي

در 4ينه گز .24
گرايان نسبي

خودش و به
در 1گزينه  .24

در صورتي  
در صورت س

در 3گزينه  .24
در صورت س  

به كلمه ثمر
در. باشد مي

در 2گزينه  .24
نقاد(متفكر   

در 1ه گزين .25
قاع 2گزينه   

در 2گزينه  .25
شرط اول ب  

گيري نتيجه
در 3گزينه  .25

صف 7درس 
د 3گزينه  .25

3در گزينه   
  62و  60

در 1گزينه  .25
عبارت گزين  

استدالل مخ
در 4گزينه  .25

صف4درس   
در 2گزينه  .25

بين شير و  
  25و 

در 1گزينه .25
چش«عبارت   

طرفي مشتر
سفارشدادن 
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مجبـور بـه     

 2درس . د    

ار مغالطـه      

  

كر شده به 
اصـرار   ران

 توانـد  يم ،

در . شود يم
 ايـن  از. ـد 

را شامل  ن

تـر   افتـه يد  

  .ست
 رابطـه بـا    

  .باشد ي

 يچـه زمـان  
از چنـد   عد

ationgroup

شـته باشـد و م

مـات نيـز باشـد

رار كنـيم؛ دچـا

با چهار روش ذك
گريد يها ر روش

،يضوابط علم ت

استفاده م )ظام
ننـك يـدايت مـ  

گرانيط فرد با د

تر، رشـد  متنوع

آنهاست يجتماع
هـا در د انسـان  

 موانع تمركز مي

چ ميدان ينم يول
شوند بع يسته م

13(  

 براي گفتن نداش

ي از ديكتـه كلم

حكم خـود اصـر

فرد ب چهار ؤال،
و انكار شيش خو

تيدر صورت رعا

بدون نظ( اختار
مورد نظر هـ يا

  .است بيني ش

و نحوه ارتباط دي

بازتر و طيبا مح

رشد اج انگريب ر،
كننـد يم نيي تع

مل خوگيري و

و م،يهست داديو
نند اما چون خس

29/01/399ت اول 

ف مقابل حرفي

تواند ناشي ت مي

 بر كلي بودن ح

سؤ كيپاسخ به 
روش يبر درست

د ،يلكه هر فرد

احبه بدون سا
ها ه سمت پاسخ

پيشاي از  نمونه

طرز فكر، عقا ت

تعامل ب يبرقرار

رييتغ اين .كنند
و اصول كه يع

از عوام رد توجه

رو كيظر وقوع 
دان يم مييبگو د
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تا آنجا كه طرف 
  54حه 

وه نگارش كلمات

م كلي، همچنان
  

ممكن است در پ
ب توانند ينم كي

بل ست،ين يخص

مصابپرسيم، از 
شونده را به حبه

ن دهد، يم شيزا

تيهو .گذارد يم 

و ب شتريب يگاه

ك يم يشتركاً باز
و مقررات اجتماع

 و موضوع مور

مثال منتظ نير ا
ديد؟ در پاسخ با

شناسي ن

وازدهم؛ علوم انس

.ف مقابل است
صفح 5درس . ود

مغالطه شيو. شد

ي در يك حكم
70صفحه  7س 

م. شناخت است
ي چياست كه ه 

و شخ يخصوص ،

ب يستقيم از فرد
مصاح فرد ،يح كل
  .شود ي

حل مسئله را افز

گرانيد خود و 

آگ لي، به دلانات

شود و مش يتر م
و نيسته از قوان

سبي با محرك

در. ديداشته باش
دانند يزلزله را نم

 روان

سنجش د

كست دادن طرف
ف به شكست شو

باش مي» ما است

دا شدن استثنايي
درس. شويم  مي

كسب ش يها وش
ني مهم است ا

،ي از روش علم
  .كند 

را به صورت مس
اصول و طرح ي

ياستفاده م ميق
 مسئله مهارت ح

نيت كه فرد ب

واين نسبت به ح

مند باالتر قاعده 
آن دس رندهيبرگ 

  .نند

ي و آشنايي نس

د ي زلزله آمادگ
ز تيمردم اهم 

  .كنند رها مي

    
 

 .رست است
نوع استدالل شك
ج آنها يا اعتراف

 .استرست 
«مخفف » ست

 
 .رست است

 كه با وجود پيد
پوشي چشمراي 

 .رست است
از رو يكي :يلم

برسند، اما آنچه

به دست آمده ي
تكراررا  گراني

 .رست است
ر يوانيم موضوع

ياز برخ يا پيرو
عم اخذ اطالعات

كردن ش خرد
 .رست است

است يزيمان تما

 .رست است
در انسان يجاني

نيدكان در سن
در يك اخالق

رفتار كن ديونه با
 .رست است

ي و ثبات نسبي
 .رست است

مقابله با يبرا د
ايآ .وستياهد پ

آن را ر ه زنگي

www.sanjeshse

د 2گزينه  .25
هدف اين ن  

پذيرش نتايج
در 1گزينه  .25

ماس«عبارت   
 18صفحه 

در 4گزينه  .26
در صورتي  

استثناي دار
  
  

در 4گزينه  .26
روش عل -  
مقصد ب كي

  .بورزند
يها افتهي -  
يد يها افتهي

در 3گزينه  .26
وقتي نتو -  

اين شيوه، با
ا براي شيوه

روش مثال، -  
در 1گزينه  .26

هم تيهو -  
  .شود يم

در 2گزينه  .26
رشد هيج -  

  .است
كود يباز -  
رشد در -  
چگو گرانيد

در 2گزينه  .26
يكنواختي  

در 1گزينه  .26
ديبا شهيهم  

به وقوع خوا
گوش بهروز 
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حافظـه  ا   

  .مييما

  . است

از  ياريسـ 
بـه   .شـود  ي

ـ موقع   تي
روش  يـرا   

ـت باشـد،   

 جـه، ينت در

افـراد و   بـا 
 ،يعـاطف  ي

طور مـداوم  
 ني بهتـر 

ationgroup

صـورت بـا ني ا

نم يبند مين تقس

آن موضوع ردن

بس. حـدود باشـد  
يمـ  يرمنطقـ يغ

فهـم م يبـرا  
د و قبـل از اجـ

  . همه است
درسـ تواند يه م

د شـود؛  يـت مـ  

ب ،يريـ گ ميصـم 
يهـا  واكنش ني

نباشند، به ط ش
تماشاگران، ي

13(  

در. ميسپار ير م

  .است فيتكال

براساس زمان فاً

رمزگرداني نكر

امكانات ما مح كه
غ يهـا  حل  راه

  .سئله است

يروشن  مالك
ت درسش را بعـد

مورد قبول ،يلي
مسئله كيخ به 

ود به خود درسـ

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

يمنف حساسات
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ن كوتاه به خاطر

و ت فيوظا يجرا
  .ميكن ره
صرف ميتوان ي نم

ر م،يرو يم نيي

ك ميشو يواجه م
اعث استفاده از

 براي ديگران مس

شود تا يث م
نمرات ديآموز با 

يتحل يها روش 
در پاسخ ميكن يم

خو زيكه همه چ

.شـود  يفـق مـ  
يدر ما ا يمتفاوت

يدر به كنترل ه
ابراز اح ليه دل
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ها در مدت زمان

اج يبرا يك خوب
ريطالعات را ذخ

 انواع حافظه را

يه از آن باال و پا

با مسئله مو ين
با هابتوانمند  ق

 آسان است، اما

كار باعث نيا. رد
آدانش ،يسينگل

.كند يم نيضم
كه فكر م يتمال

باورند ك ني بر ا

  ميصم

  ظر

موف يريـ گ ميصم
م يجانيه يها ش
كه قاد يافراد. د
كه به يفوتبال ي

وازدهم؛ علوم انس

استفاده از آنها ن

مدت،كمك كوتاه
اط ميتوان يم قهيق

موضوع است كه

كه روزانه يسكون

اصوالً زما: ست
قيدقيي م شناسا

دان راي رياضي

كر يابيده را ارز
زبان ا يريادگي 

 حل مسئله را تض
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تص آن يها تيو
  تياولو ايب 
  تياولو 

  مورد نظر ت
مورد نظ تياولو 
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واكنش  مختلف،

باشد يريگ ميصم
يمانند مربند؛  

سنجش د

زانيرا براساس م

كي ساز هري ذخ
فقط تا چند دق 

م نيا ةدهند شان

ساختمان مس ي

ما محدود اس ي
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تمرين رياضي بر

 حل انتخاب شد
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راه بهي ابيدست
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هر انتخاب يا
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  تيولو
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رفـتن و   ـه 

ود كـه بـه   

انجـام   ير
شـود   يم د

 بـه  قـادر  

مقابله  يرا

  

ationgroup

راهـهياز ب را فـرد 

شو يذهن يهنگ

هر كاكنند  ي م
جاديقاد در فرد ا

نتيجـه،  در و د 

و بر رديگ يم ظر
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ف ن،يهدف مع. 

دچار ناهماه فرد

فكر آنها .دانند ي
اعتق نيا جه،ي نت

كنـد تجربه مي ا

نظ مسئله در كي
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شود ير رفتار م

اهنگ نباشد و ف

يمرتبط نم رفت
دانند؛ در يار م

ر ناخوشايندي 

كيمشكل را  ايس 
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باعث انسجام د 

ر و باورمان هما

شريشش را با پ
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احساس مشكل،
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