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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ومستابستانة ـ  دوازدهمسنجش 

)8/6/1398(  
)دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

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

www.sanjeshserv.ir

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

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

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

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

13از  3ـون آزمــ
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بـه» لغلـه 
)نامه واژه(

.د

دش باشـد
وابصبه «

عنـي آبـاد

سـؤال چـه

»گـذاردن «
. ضـه نـدارد  

ي غيـر -+ 

ationgroup

غل«باشـند؛ نـه   
( .ن طور، حذف

حض خارج شود

بـه حـال خـود
؛ ساختار]مصدر

ـت مفهـومي يع

طراحـي ايـن س

«]گيـرد  مي» ن
قابلي براي عرض

[+ر واست، نه خـ 

1398(  

، معادلشلشان
هم اين) 1؛ اسم

از مدار حفظ مح

اسـت؛ روزگـار
م[ِ اسم » نقض«

بافـ ت هم در اين

ن بيايد مبناي ط

جا آوردن به«ني 
ظ اماليي چيز ق

درست اس] نكره

)افة تشبيهيض
نس

8/6/8 ومسستانة 

به اعتبار بن فعل
نهاست،  صفت

ذهنتان كمي ؛

رَضغَ
هب
نّيغم ||ي گ

»گـذَردن «ـدة  
«صفت است و

مارتع. باشيد ه

اييد، كه دستتان

دن كنار آن معن
لحاظف شده و به 

ي ن-[+ را، خ»غ

اض (=يب اضافي 
اُنس - دام 

- 

- 

- 

(
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تابس(علوم انساني 

ب، »صفت فاعلي
هم» آور هول«

را خوب بجوريد؛

||اري ذگ ~
شب || هائلغ

گمسخر ||رام ها

شـ )گـذرا (ـدي 
»غـزنـ«). يمانر

مال را از بر نكرده

ماخ مراجعه بفر

فاوت كه گزاردت
صرف» زاريدن«

تيغ« معنايي با

تركي

ت
]است[ 

]است[م 
ي
ي]

1(و نگارش ) 

زدهم؛ ادبيات و ع

«تند به عنوان 
.نه خودشست، 

نامة كتابتان ر ژه

)نامه واژه( .وش

گزينه
1(  
3(  
4(  ~

صورت متعـ» ن
گذر مي(= ريم اذ

اريد كه فقط ام

م در همين تاريخ

ي ست، با اين ت
فعل از ريشة) 

رابطةو » بودن

جملة اسنادي
م]ا[من مرغ 

نصيحت باد است
فراق كوه الوند

فس مسيح مريم
ي]ا[درد ] تو[
ا[دواي درد ] تو

)1(فارسي 

سنجش دواز

توانست مي) 4و ) 
اس» كمان« ي از

واژ. تضاد) 3در 

نو): الف ـ ستم

گذارد«. ست)ي
گذ مي] را[زگار 

بگذ» است... ب 

ن فارسي يازدهم

گزاردني] »كار«د 
2در . دارد» دن
به پاي كسي«

140(  

گزينه
1(  

اندوه  )2
بويت نف  )3

ت[  )4

.رست است
)3است كه » ن
ييجزهم » زه«
.ست استر

،ترادفمها،  ينه
.رست است

):ب ـ هرّا): د ـ
.رست است

.رست است
دادنيانجام (دني 

به ما باشد، رو ،
صواب«هم كنار 

).تعميرريشة 
مة سؤال؟ آزمون

.رست است
هم مانند[» جت

اجازه داد«معني 
قرينة مفهوميه 

.رست است
0، و 92، 65، 4

.رست است
گ

www.sanjeshse

در 2گزينه  
زن غلغله«آن 

.اسمعنوان 
در 3گزينه  

در ديگر گزي
در 1گزينه  

خذالن): ج
در 2گزينه  

در 4گزينة  
اردزگ» كار«
،»گذرد مي«

را» اليق... 
رهم (كردن 

نام به پاسخ[
.]بوده

در 3گزينه  
حاج«) 1در 
هم م) 4در 

به) 3اما در 
].نكره

در 1گزينه  
46صفحات (
در 1گزينه  
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ادات
تعليل

)از سرِ( 

-  

-  

بـر خـاك«

ايـن. آيـد  ي 
ه در قالـب

حسـناية 
وان چنـين
تشـخيص 
رض كنيـد

»مجـاز «ـ
تضـاد فقط 

آن خبـري
بـا آن) ـار 

در» نگـار «

ationgroup

اغراق

به  -

كل[
]مفهوم

-  

-  

«].فالك اسـت  

سيار به كار مـي
يهتشـب آشـكارا  
ما دست شخيص

تو فرم آن را مي
به واسطةـ » ح

فـر. كنـد  وه مي

]يه دوم

ـ  مشـابهت نـاي   
ف) 2). نيست ⇐

آميـزي در آ ـس 
روزگـ(= ني آن 

«ن گفته بوديم؛

1398(  

تناسب. ا

-  

-  

دستان
***  

-  

طبعاً جايش بـراف
!واضع

وقتش بس و به ت
)4]. اسـت  حه 

تشهمين . [داريم
كه ف» يه مرجح

تشبيه مرجح«ر 
تر جلو پست] رد

  
رابطه
است
است

:گويد ه، مي
با تشبي. سنج[ »
[  

بـر مبنــ آن را   
⇐] (است[نه ≠

حـي ندارند؛ از 
ن يكي از دو معن

هاي پيشين مون

8/6/8 ومسستانة 

تشبيه

-  

-  

-  

ديگ
سودا

چون ط[ ه تضاد
ن هم از روي تو

.»ها دست

ي استعاره است
مصـرّحاصطالحاً 

اش بحث ند باره
تشبي«ست به نام 

د] باشد به مشبه
قرار بگير مشبه

  به مشبه ت
  ماه ن
  سرو ن

داده )برتري(ل 
»داعتدال محم

!]اند داشته» ضّل

كه بشـود ندارد
≠است: طلبد ي

پشتوانة ساختاري
ميان ـ  لبته دارد

پاسخ يكي از آزم
].دارد
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تابس(علوم انساني 

استعاره

  
مستغرقِ

ياد

-  

خاميِ كار

نهدارد،  دوكس
ايم، آن قائل شده

د«: معصمو  كف
!]ت

تشخيص نوعيه، 
ه در اين گزينه
ست و ما هم در

اي اس ست پديده
مبايست  بعاً مي

ن فرم استاندارد

ادات
چون رخشاني

چون  ال
تفضيل] ها[به شبه

سرو نباشد به« 
تشبيه مفض«ه به 

استعاره هم ندي 
م و ذهن تيز مي
خورد كه هيچ پ

كه الـ شته باشد  
ش را هم كه در پ
»خدي و خالي

زدهم؛ ادبيات و ع

تشخيص

افتادنِ
** آفتاب

-  

-  

-  

- پارا، ]بلندپايه
كه براي آفتاب ق

ك، به تناسب فت
يشنهادي ماست

دانيد كه فتد؛ مي
البته استعاره[م 
در آن پيداس) ره

ما آنچه مهم اس
تشبيه معيار طب
بايست در همان

وجه
در زيبايي و د
در اعتد

را بر مش] ها[شبه
] //تشبيه اول

وجه ويژهحان ت

اما حتي. آيد  نمي
كه ديدنش چشم

هايي را نبايد خ ژه
داش ايهاماول » 

اش استعاره. ست
خوش«ـي كه 

سنجش دواز

]به[تلميح 

-  

-  

زليخا و
يوسف

-  

-[آفتابافتادن  
كهم هست  يتي
بيرون باف؛ »مكر

پي مطابق اولويت

افت ستعاره راه مي
هم) 2تشبيه نه؛ 

استعار(=  خيص
ا.] بحث نداريم

كه در يك[ ت
ب كه قاعدتاً مي[ 

:چنين باشد
مشبه

]يار[جمال 
]يار[قد

، مشتشخيص] 
بسنجيد با[» مد

ت در كنكور طرا

ن جا به كار ما
كه مره يك دارد

فريب واژهم ) 4
»عهد«اگر ) 3در 

برقرار اس س تام
ـ[»معشوقـ«ت از 

.رست است

تضاد

- *

-  

-  

≠]ـگي[ختـ
]ـي[خامـ
]پست -[ خاك

شخصيتته نشانة 
م«: درونِ بافتيِ 
ها در جدول م ه

.رست است
مين تشبيه و اس
تعاره دارد، اما ت

تشخ) 2اما در . د
؛ دربارة آن هم
عتعنصري از طبي
يا عنصر انساني

تشبيهشدة ته 

دو بار[ه كمك 
د از جمال محم
چند سالي هست

.رست است
، كه البته اينارد

من تضادضش يك 
4در. »رادوكس

د: ر مقام اثباتد
جناسش »شكنند

است استعارهما 

www.sanjeshse

در 2گزينه  

بيت

)الف

)ب

)ج

پخ  )د

خبر **:، *
البت» افتادن
معنيِ***: 

ترتيب آرايه[
در 2گزينه  .

كارتان با هم
است) 1طور، 

دارد اسنادي
است؛ تعليل

ع: نشان داد
انسان ياز ـ

شكل شناخت

حاال شاعر به
ماه فرومانَد«
چ: هش دار[

در 3گزينه  .
تشبيه د )1

عوض! گرفت
پار«دارد، نه 
اما د. نيست

بش«يكي كه 
ادب غنايي

erv.ir
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بـه قرينـة 

اسناديها 
مناً يادمان
بـازگرداني

بودن
 نبود

جود داشتن
 جود نداشت

جود داشتن
 جود نداشت

داشتن
 نداشت

كمـي  آنها

بانـگ )ـاز 

در حمـام

ationgroup

]اسـت  [ ل

ه مصدر در گزينه
ضم[. وجود ندارد

يـن سـاختار و ب

)اد
~

وج  )اد
وج~

وج )متمم(ش 
وج  ش

]را) [ل
 ]را[

آ بته ساختار در
:كل

)تن

سـ همپايـه ⇐

وز ايشـان ران ر

1398(  

فعل» ه التفات؟

ف شده از اين م
ويعني » نيست

اي): 3اما مسألة 

نها(چيزي 
~مجال 

نها(چيزي 
~مجال 

درويش.) ا. ح(ي 
براي درويش

مفعول(چيزي 
[ ~مجال 

اند؛ الب متمميگر 
است؛ بدين شك

وجود داشت (=ن 
 باشد همي

 است
 نيست

(وانداختنـد   ـي  

ما فالن )3( كه 

8/6/8 ومسستانة 

چه«ه در جملة 

ن

طيبان

هاي صرف از فعل
«) 2در . ن است

.هم كذا) 4در 

)ف اضافه
 

)متمم(ي 
 ش

براي  )

])ديد

سه تاي د. ست
ا ـ تر بع، ديرياب

بودن )نهاد(ي 
 ي حق

~ زو
 صيبي

سـنگ مـ )سـاز 

اند جوانان آنان
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توجه كنيد كه ،

تن  را  ان

  

-  خطي

ا هيچ يكست؛ 
آن نهاد سر] چه

].است مفعول

حر(را ) متمم( 
درويش را

كسي) اضافه.ح( 
براي درويش

نهاد(چيزي 
~مجال 

جد[نهاد (كسي 
 درويش

نيس مت در گوش
و به تبـ  تر شرده

چيزي ])كسي
پرواي
آرز
نص

س همپايـه ⇐(

اين )2] (كه[د 

زدهم؛ ادبيات و ع

، خاصه)3ط به 
:ي چنين است

خطيبا

تن

استوار اس» بودن«
چ[؛ پس »ر دارد

»ديوار«؛ پس ن
:تحليل كنيد و

كسي

براي

]نهاد

ك  وز

جاي نصيحت: ين
ديديد فش 13ر 

ك براي [مم 
 شـ 
 تـ 
 شان 

!ودتان

وپي ما افتادنـد  

گويد آن خود مي

سنجش دواز

است؛ فقط اضافه
، بازگرداني)1در 

«ها بر معني نه
قرار/ وجود «ي 

ساختنجا يعني 
وذهنتان تجزيه

ري قديم

اوليه

و جايي متمم ه

به فارسي امرو

بازگردانيش چني
توضيحش را د

متم(= صل ير مت
ـ
ـ
شـ
يش ديگر با خو

پي. وانگانيمدي در
).ب

مي به ياري از آ
).ب

.رست است
حرف ا»را«) 4و 

اما د. ذوف است

.رست است
ش در همة گزين

يعني» است« )1
اين ج» كردن«م 

و موشكاف در ذ

ساختار دستور

↓

بازگرداني

↓

با جابه[ثانويه 

↓

به ة ساختارپايه

.رست است
اليه است؛ ب ضاف

آمد و 12سؤال 

ضمير

ترجمة ساختار
.رست است

ما د )1( كهشتند 
يك جملة مركب

حمام )1( ]كه[ 
سه جملة مركب(

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
و) 3، )2در 

معنوي محذ

در 3گزينه  .1
اساس پرسش

در. نيستند
نرود بگوييم
آن را دقيق

س

بازگرداني ث

ترجمة

در 1گزينه  .1
اين يكي مض

در س از آنچه

بازگرداني و
در 1گزينه  .1

پنداشت): الف
. (كردند مي
شنيدم :)ب

. (نگذاشتيم

erv.ir

12

13

14

15



 @sanjesheduc

)ركب
)ب

. سـاز  مپايـه 

هـم) 1. د 
فارغـ   )4

تاً اشاره به

ياني ديگـر

كنيـد بـه

(=» توكّـل 
هست كـ دا

)ب. كنـد  ي 
ـان شـدن

به ترتيب،(

و آن را ش  

بيـان) 4ر  
قياسـش[  

كـه حـرف

: يـن اسـت   

= دانـديش  

ationgroup

سه جملة مر. (د
دو جملة مركب. (د

نه ربط هم ست

دهـد را نشان مي
و) 2در . كند ي

هم نهايت) 4دوم 

اين بيت بي. رند

رجـوع( !ت بـدم  

ت«يـا  )] ه بردن
خدسانند كه اين 

مـي جـا  س نابـه   
نشـ از خـود بـي   
( .»دارايي است

نـه تواضـعشـد،  

خرين جملـه در
كـه از دلسـت   
هم ك) 3در . نيد

حـرف ايـ) 4در  

بد= بـدخواه  =   

1398(  

ش آيد نبايد ناليد
گذاشتنددر آنجا ن

اس عطفن از نوع 

سة دولتمندان ر
از دنياداران مي) 
، در مصرع د»...

بر ب استفاده مي
)126و  125و 

بهـت خـواي  مي

پنا(رد، نه التجا 
رس بالعكس، مي

)126صفحة 

نفـي قيـاس، ري
هـم) در الف. ت
عشق باالترين«

گويـ مـي  زمـين 

ها فقط آخ گزينه
اينجا همـان اس

معني كن» آبرو«

امـا. »ها ون بال

بدسـگال(= من 

8/6/8 ومسستانة 

از روزگار پيش )
ما را د )2( كهيم 

در آن) واو( وكه 

از كيس» خوري له
)گدايي(ي سؤال 

م ازلي اين بود

به جوابرسيدن 
،55ه صفحات 

بگو از من چي م

دار) پناهگاه(» ا
،»عنايت«و » ل

رجوع كنيد به

استفهام انكاك 
است سليم شده

«كار ماند يعني

پستيعكس، از 
)118صفحة 

عبارت در تمام
»]سوز دروني 

«،بردنه قرينة 

جان سوي گردو

بالعكس، دشم ،

5


تابس(علوم انساني 

)3( كهه شدتي 
رِ آن گرمابه شدي

اين است ك) 3ر 

نواله«اي راه  حرفه
ت بالعكس، نفي
گالب و گل حكم

ممكنات براي
ب، رجوع كنيد به

بگ=  »ت به كس

ملتجا«) 4[حق 
فضل«رود؛  مي ا

. (فرق است ان

، در قالب يك)كرد
تسگويد  مي ثيل

ك كه اين ميانه بي

، بالع)4. رفته بر
رجوع كنيد به(

چندين جمله و ع
[=از اين تاب ) 
بهرا، » آب«) 2ر 

كشد ج مي«كه 

در دو تاي ديگر،
 22(

زدهم؛ ادبيات و ع

به )2( ]كه[انند 
بود روزي به دده 

اما مسأله در. م

ح)ِ گداي(سائل 
، درست)3ن كه 
در كار گ«: گويد
)152فحة 

وشي كه از تمام
به ترتيب( .9ل 

آرم نيارم نيازت

به ح» التجا«ني 
به سوي خداكه 

از زمين تا آسما

تواند ك بري نمي
به تمث) در ه. اند

ك) اما ج. گفتن

غبار به آسمان ب
( .اند ساساً مدح

؛ ميان چعاشق
)])؟( اشكيا [ ق
در]. نمايد مي ز

)118فحة 

شنا نباشد؛ اين

د. »...ز بدسگال 
كنيد به صفحة

سنجش دواز

مردم بدا )1( كه
ياوي ما نيك شد

]!اب درسي

هم+ هم ): 4در 

 به عنوان يك س
حال آ. آن باشد
گ مي) 2ست؛ در 

جوع كنيد به صف

ز داوطلبان باهو
سؤا) در بيت ج

برآ// دسترس 

يعن] دن به خدا
است ك انسانن 

ن اين دو دقيقاً

براب ⇐ زند مي
ا ربيتش پشيمان

تَرك وجود به 
).82و  110، 1

غ ـ  ذات خاكيش
ا هم كه) 3و ) 1

حاليد گو ؛ مي
عرقن جا مجازاً 

حال عاشق را با
جوع كنيد به صف

مفهوم برايتان آش

ب خوردن پس از
رجوع. (ا ناشاد

كهل بدان آوردم 
حال دني )1( ن كه
از متن كتا ماماً

.رست است
).ربط( و) 2در 

)96صفحة 
.رست است

سؤال شاعر دارد
اي عملي از آ ونه

نوعي قياس هس
رج. (است الهي

.رست است
راي آن دسته از

رفته يح به كار
.رست است

كه باشد مرا د
(  

.رست است
پناهيد: لفظاً[» ي
اين» توكل«در . 

ميان. آيد مي سان
.رست است

نم] پهلو(= [زنَد 
از تر عالم آدم ك
]وار سوختن و ه

15به صفحات
.رست است

بنابر ذـ  زمينز 
1.شمرد ي برمي

.رست است
سؤال دقت كنيد

اين(آب «: است
و ح[تراود  مي ]زه

رج( .عاشق است
.رست است

كه بعيد است م
!شراب

.رست است
دمي آب«: ويند

شاد است و ما) 
www.sanjeshse

اين فصل :)ج
بعد از آن :)د
ها تم گزينه[

در 3گزينه  .1
د. نيز :)1در 

:1ش نگار(
در 3گزينه  .1

در صورت س
تواند نمو مي

ـ  از مفهوم
بخشي عزت

در 2گزينه  .1
آورديمش بر
است از تلمي

در 4گزينه  .1
به چيزي«

124حة صف
در 2گزينه  .2

پناهي خدا«
.به او) اتّكال

به سوي انس
در 3گزينه  .2

چه ز) در ب
يكد گوي مي

پروانه[يعني 
رجوع كنيد

در 2گزينه  .2
هم از) 2در 

صفتي منفي
در 4گزينه  .2

به صورت س
حال عاشق
كنيد با كوز
از پاكبازي ع

در 4گزينه  .2
)3تا ) 1از 

مدهوشي با
در 2گزينه  .2

گو هر دو مي
عنود= عدو 

erv.ir
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قّوة 
در←فيه

) 1زينه
اش،جايي

) 4و  2
4و 3هاي 

) 1گزينه 

رد(  بردي

-)  4ه 

مدرسه ما

سوق ←

هاربرد آن
ديد

ationgroup

ق–) 1رد گزينه 
ف -)  3 رد گزينه

رد گز(  شودمي
بهجا←نقله–)  

هايرد گزينه(  
هگزينهرد (  رند

رد گ(  يين آورد

ها را ميآن←ها

کانت (تنبعث –
رد گزينه(  راني
.اضافي است» 

ذابي روي ديوار

.

بازار سرپوشيده

وكار. شده است
ريد داروهاي جد

1398(  

(فاعل است  ←
ر(  »به قد جهز

جابهشود، جامي
هاساير گزينهد 

نگهداري كنيد
برمردم سود مي

پاي←أنزل–)  3

يأخذه–)  4و2ي 
.اضافي است) 

–) 3 رد گزينه

ي درخشان يا نو
بودند«  4زينه 

تصوير جذ -3 .د

.رساندسود مي

ب–)  3 گزينهرد 

ي مزمن شروع
سيار كمتر از خر

8/6/8 ومسستانة 

←اهللا–)2گزينه

عطف ب« است 

منتقل مي←)ل 
رد(  ترهزينه كم

←حَفظواا–)  2

م←ينتفع الّناس

3رد گزينه(  ما
) 3 نه

هايرد گزينه(  ي
) بود( كلمه  4

ر(  كردندشن مي
اين باكتري←ة

در گز–) 2گزينه 

بودند خالي شد
.دوري كنيم

شيني كني به تو

)گوييدهيد، مي

ر( أکبر←ترين

هاييشتر بيماري
لبا قيمت آن بس

)1(
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تابس(علوم انساني 

رد(  خداوند←
پديد آورده←دَ 

فعل مجهول( ل 
كم خطرتر و ك←

2رد گزينه(  يز
ي–)  4و 2هاي 

كاالهاي←ئعنا
رد گزين(  ماشين

گردباد شديدي←
در گزينه–)  4و

روش←نت تُنير
لبکتريا المضيئة

رد گ(  سر است

تقويتيزنگ در 
از هرگونه بدي

اگر با او همنش

دهينمي كه انجام

بزرگت–)  4و1ي 

درمان بي روها و
است و غا شده

(، زبان قرآن 

زدهم؛ ادبيات و ع

←اهللا -)  3و1ي 

أوَجد -)  3گزينه 
) 3 رد گزينه

ُينقل–) 2 گزينه
← خطرًا و نفقة

يا شهروندان عزي
رد گزينه( ي كه 

) 4و3

بضائ - ) 1ينه 
م←الّسيارة -)  

←عصار شديد

و2هاي د گزينه

کان–)  4و 3اي 
هذه ال–)  هازينه
جمع مكس←ماق

ش آموزاني كه د
دهدفرمان مي

عطرفروش است

د چرا آنچه را ك

هايرد گزينه( ة 

ساخت انواع دا
تي بسيار شايع

عربي،

سنجش دواز

هايرد گزينه(  ت
رد گز(  ديشمند

( اشبينايي←

رد(  ي، چه بسا
خ–)  2زينه  أقّل

ميهنان ياي هم
سيسات عمومي

3هايگزينهرد 

رد گزي( مفعول ←
4و3هاي گزينه

إع–)  1د گزينه
رد(  جاي دوري

هارد گزينه( كه 
ساير گزرد (  ند

اعم -)  2زينه 

مدرسه از دانش -
ن خداوند به ما

مؤمن همچون ع

كه ايمان آورديد

 تبريز المشهورة
  

هاي قديم براي
جوامع غيرصنعت

.رست است
مجهز كرده است

نيرويي اند←)ره
←بصره -)  1 ينه

.رست است
گاهي←مضارع

رد گز(  هالوله←
) 1د گزينه 

.رست است
ا←نون األعّزاء
تأس←عاّمة اّلتي
ر(  هاز آن، از آن
.رست است

←بضائع عل و

گرد (  خالي شد
.رست است

رد(  ديديممي←
←مکان بعيد–

.رست است
ك نورهايي←تي

شدندفرستاده مي
رد گز( اقيانوس 

.رست است
-1ها  ست گزينه

گمانبي -4. شود
.رست است
م←ست عبارت  
.رست است

اي كساني ك(←
.رست است

سوق←تبريز
) هاساير گزينه
  :ك مطلب 

هگياهان از زمان
ها بينبيماري

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
م←َقد جهَّزَ 
نکر( مفتکرة

رد گزين(   او
در 3گزينه  .2

فعل م+ قد 
←األنابيب–

رد(  انتقالش
در 1گزينه  .2

أّيها المواطن
المرافق الع–
از←ِبها -) 

در 2گزينه  .2
فاع←سائق

خ←فرغت–
در 3گزينه  .3

←کّنا نشاهد

–)  1 گزينه

در 1گزينه  .3
األضواء اّلت

ف←)تنبعث
←المحيط

در 2 گزينه .3
ترجمه درس

شمي ترسيم
در 4گزينه  .3

ترجمه درس
در 3گزينه  .3

←آيهترجمه 
در 2گزينه  .3

بازار معروف
سرد ( مسّقفة

ترجمه درك
كاربرد گ
براي درمان

erv.ir
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م هستند

غذايي
- برده مي

ارش،

استفاده

هايماري
هايماري

زمان قديم
.رساندمي

هاييده

عله 

.كندمي

ش فروزان

ationgroup

شماري از مردم

هاي طبي و غده
ربر ندارد به كار

هاي بسيافايده

ي، براي غذا هم

جز براي درمان بي
ي براي درمان بي

ن دارويي را از ز
به بدن آسيب

فاي -3. شودمي

فعل و فاع ← 

)ردش 

رايشي استفاده

يدي كه آتشش

1398(  

.كنندبازي مي

ست، زعفران فايد
رهاي جانبي در

ولي با وجود. ود

ر استفاده دارويي
.كنند

دم از زعفران ج
ه گياهان دارويي

مردم گياهان -2
گياهان دارويي

كار گرفتهت به

 جملة فعلّية

يه و مجرور 

 فاعله محذوف

با توجه به مفر 

ر ساخت مواد آر
.بي ديدم

صبح به خورشي
.دهدسال رخ مي

8/6/8 ومسستانة 

هاها و درمان آن

هاي گياهان اس
طبيعي كه ضر

شوها وارد ميش
.شودس بدن مي

زعفران عالوه بر
كن استفاده مي

مرد -2.  .ي دارند
ياري از مردم به

.بندندميكار ن

.باشد مفيد مي
گاهي -4. كنيم

جاتغذا شيريني

خبر/  معرب –

مضاف إلي/ ب 

فعل و -علوم 

(مؤنّث  ←ر 

انسان از نفت در
جالبرا در فيلم 

در -2. كند مي
هي دو بار در سا

7


تابس(علوم انساني 

هيري از بيماري
.عتماد دارند

اي از گونهگونه
رنگيبه عنوان 

بخشصاب و آرام
سستي در حواس

صنعتي است و ز
رويي براي درما
گياهان دارويي

بسي -3. )كنندي
كها بهان بيماري

.شودرد مي
درمان سردرد

روي كويي زياده

.ي هم دارد
در آماده كردن

.ست

–مبنی للمعلوم 

معرب –مذّکر  –

مع ←مجهول  

مذّکر - » حاّسة 

  ة
ا -2 .كندكار مي

ها از آسمانهي

  )اسم مثّنی ( 
ي و آب زندگي
پديده باران ماه

  .ند

زدهم؛ ادبيات و ع

مهمي در جلوگي
ه اذن خداوند اع
شبوكننده است
هاف و شيريني

داروهاي ويژه اعص
عث سردرد و س

تر از داروهاي ص
يد از گياهان دار
قيمتي كمتر از

ها استفاده ميي
يي را براي درما

فران باعث سردر
ي است كه براي

گياهان دارودن 

هاييزياد، زيان
گاهي -2. كند

بار نيسبدن زيان

م –متعدٍّ  –ثّي 

–) المرض: رده

–باب تفعيل  ←

«مفرده  ←» 

ِصناعة←َصناعة
شب در مزرعه ك

افتادن ماه -4. د

َتينَ  َتيِن ←رَّ (مرَّ
ت كه در خشكي

-4. ير آب رفت

ول متعّدي ھستن

سنجش دواز

گياهان نقش م
ي براي درمان به

هاي خوشادويه
ي غذاهاي مختلف

رويي خصوصا د
در خوردن آن باع

هان دارويي كمت
هم در عصر جدي
وهاي شيميايي

ي درمان بيماري
دم گياهان دارو

 در خوردن زعف
فران گياه دارويي

كار بربايد در به

هايالوه بر فايده
كصاب را آرام مي

رنگش براي -4

مجّرد ثالث–غائبة

مفرد(  الّتکسير 

←باب تفعُّل  -

»حّس « مفرده 

َص–)ل و مرفوع
ورز از صبح تا ش

شوددرست مي

مرَّ - )ه مجرور
اي استك پرنده

براي بستن شي

ت و افعال مجھو

برخي. باشدمي
ت گياهان دارويي
كه از معروفترين
در رنگ آميزي

بيشتر صنايع دار
روي دزياده. ارد

.رست است
متن، قيمت گياه
م درگذشته و ه

دارو -1←ها نه
فقط برا(ي كنند

امروزه مرد -4. د
.رست است

متن، زياده روي
زعفر -1←ها نه

ما نب -3. كردند
.رست است

متن زعفران عال
اعص - 1 ←ها نه

4.و زياني ندارد
.رست است
للغا–ل مضارع 
.رست است

جمع –اسم  ←
.رست است

-۲ ←ها زينه
  »هو«تتر
م - ۴معرب ←

.رست است
فاعل( إلنساُن 

كشاو -1←هانه
ي زيادي از نفت
.رست است

مضاف إليه( َطرِ 
ارد - 1 ←ها نه

فاطمه -3. كردم
.رست است

ل مجھول است

www.sanjeshse

قيمتگران
كه به قدرت
زعفران ك
.مهمي دارد

.شود
زعفران در ب
ضررهايي دا

در 3گزينه  .3
با توجه به م

مرد.شودمي
ترجمه گزين
استفاده نمي
اعتماد دارند

در 1گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين
استفاده مي

در 3گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين
زيادي دارد

در 4گزينه  .3
فعل←تلعب

در 2گزينه  .4
←األمراض

در 1گزينه  .4
خطاهای گز
ضمير مست

←مبنی  -۳
در 2گزينه  .4

ا←اإلنسانَ 
ترجمه گزين

چيزهاي -3
در 4گزينه  .4

َمَط←َمَطرُ 
ترجمه گزين
است نگاه كر

در 4گزينه  .4
فعل ←ُأنِزل

erv.ir
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ه جا در
ه قرآن در

أربعين  ←

اي هفته

را دريابند
مدير -

  ل ھستند
- كيد مي
مورد

.وز گردان

توانند در
هاسختي

مدير
.وارد كن

)نيا

ationgroup

طع شد پس همه
رمضان است كه

←أربعين أّيامًا  

وز سوم از روزها
.شودجاري مي

پديده عجيبي ر
-4.چرخانَده مي

فعل مجھول ←
زادي عقيده تأك
شيد شايد شما

بر قوم كافر پيرو

تغواصان مي -2
ن با وفا هنگام س

- 3  .به من داد
گان درستكارت

الدن ثَواب يريد نَ

1398(  

جريان برق قط
ماه) آن( - 4. د

-۴يوم الثالث 

رو -3. ش داشت
لبش بر زبانش ج

الش كردند راز
درجه ت و هفتاد

←ُترحمون –رئ 
قرآن به آز -2 .م

اريد و ساكت باش
.كندده مي

.شد
ما را ب -2. است

.برادرم هستند
دوستان -4. انده

ل، كليد اتاقم را
ش در شمار بندگ

كانَ من. (ستند

8/6/8 ومسستانة 

ديشب -2 .شدند
شوندطر دور مي

.ست

الي ← الثالث 

ست و هفت ميش
اي حكمت از قل

دانشمندان تال -2
سرش را دويست

.الي شود

ُقر. شودمي) اعل
بينيمكنارش مي

ه آن گوش سپا
زاقعا مرا حيرت

باشمی» بر «  
بر امت خودش

و خواهرم و دو ب
ر كالس ايستاد

 ) آيدوقايه نمي
ول پذيرش هتل
با رحمت خويش

ثواب دنيوي هس

8


تابس(علوم انساني 

ماهي جمع شدسه
عت از منطقه خط

د و منصوب اس

اليوم -۳ ثنتينِ 

كشاورز بيس -2
هاگردد، چشمه

  ل
2.كمك كردم

را حركت دهد س
دادند، خاجام مي

جانشين فا( عل 
ها را در ككشتي

انده شود پس به
واكنم باور نمي

ها به معنیينه
د برتري پيامبر ب

.ميز نهادم

در و مادرم و دو
موز در مقابل د

ضمير ياء، نون و
مسؤو -2. كشيد
و مرا ب-4. ر كرد

ت كه به دنبال

)1(و زندگي 

زدهم؛ ادبيات و ع

ت پيرامون كوس
حيوانات به سرع

 معدود آن مفرد

لغتيِن اث ←ين 

.گيريمن ياد مي
اي خدا خالص

تفعيل←تحرِّك-
ن تصادف كرد،

آنكه بدنش ربي
 فعاليت آزاد انج

فعول ، نائب فاع
ل درياست كه ك
گاه كه قرآن خو
ن امر عجيب را

و در ساير گزي
ر غير خود مانند
كتاب را روي م

ها، پدره گذرنامه
آپنج دانش -3

ت و بين آن و ض
ك شدت به اعماق
مي از من تشكر

ي اشاره شده است

دين

سنجش دواز

ها به سرعتلفين
كالغ حز هشدار 

ست و ھفت که

اثنتين لغتي -۱←

مدرسه دو زبان
س چهل روز بر

۳افعال←رسلوا
زني كه با ماشين

جغد -3. تادند
آموزاني كهنش

شود و مفذف مي
جايي در ساحل

آنگ -3 )ن نيست
اين -4 )ده شويد

و» روی « عنی 
ري دانشمند بر

-4. شان هستند

  )رفوع با واو 
مراهان ما در ادار
.ن عكس بگيرند

هتمام فعل نيست
ريان آب مرا با ش
تأسيسات عموم

ن آيه به كساني

دلف - 1 ←ها  نه
پس از - 3 .رفت

.د
.رست است

عدد بيس ←ون 

←هااير گزينه

در - 1 ←ها نه
هركس -4.  است

.رست است
أر-۲مفاعلة←
به - 1 ←ها نه

ي را به آنجا فرست
كه مدرسه از دان

.رست است
جهول، فاعل حذ

بندر -1←هانه
دين اجباري در

آمرزيد( گيريد 
.رست است

به مع ۴ گزينه 
برتر - 1 ←ها نه

پادشاهانشدين 
.رست است

خبر و مر(  قفون
هم - 1 ←ها نه
هاي درخشاني

.شوند
.رست است

اه( الهتمامي←
جر - 1 ←ها نه

طر توجه من به

.رست است

كه در ابتداي اين

www.sanjeshse

ترجمه گزين
تاريكي فرو
آن نازل شد

در 2گزينه  .4
سبع وعشرو
خطاهاي سا

يوماً 
ترجمه گزين
روز دوشنبه

در 4گزينه  .4
ساَعَدت-۱

ترجمه گزين
پس گروهي
منتظر بود ك

در 3گزينه  .4
در افعال مج
ترجمه گزين

هيچ(كند  
رحمت قرار

در 4گزينه  .4
در←َعَلی

ترجمه گزين
مردم بر -3

در 3گزينه  .4
واق←واقفين

ترجمه گزين
نورهاي ماهي
شناخته مي

در 3گزينه  .5
←الهتمامني

ترجمه گزين
مدرسه بخاط

در 2گزينه  .5
21ص 

دقت كنيد ك

erv.ir
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 @sanjesheduc

دوزخ ـپس 

قـق نفـس

سان ناشي

تري خدا ل

هـاي  بـايي 
پاسـخ  ده،

و كمـاالت 

قـدرت  بـا 
بـراي  زي 

معرفـي  دا 

.كنيم ي

ationgroup

سـپ دهيم؛ مي م

د كه مقدمه تحق

.دارد باز نماز و

و بعدي بودن انس

با اندوختة كامل

زيب و كمـاالت  ه 
دا قـرار  انسان ر

ك همـة  خواسـتار 

ب را عظمتـي   بـا 
چيـز بـودن  عيـد 
خـد قـدرت  ختن 

مي خلق مجدداً

1398(  

كنيم اراده ر كس

گيرد چشمه مي
اللَّوامة فسِ

وخدا ياد از را ا

كه از باور به دو

خواهند تا ي مي

بـه ميـل (ـدارد  
در را هايي رايش

خ و جـاودانگي 

ب و بـزرگ  اقعـة 
بعي كـه  آن حال
نشـناخ را معاد

:گويد ي
م بوده، كه گونه ن

8/6/8 ومسستانة 

هر به و خواهيم

ها سرچ به نيكي
بالنَّف اُقسم ال و: ز

و شما كند يجاد

.بنا شده است

د به معاد است

خدا عمر طوالني

نـ حـدي  هـيچ 
گر و تمايالت ند

و بقـا  بـه  رايش 

وا چنان كه ست
.پردازند مي آن

انكار هاي نگيزه

مي مي پردازند،
همان نيز را آنها

9


تابس(علوم انساني 

كه بخ را آن از ار
.شود وارد آن

سرماية گرايش
عبارت است از

اي كينه و عداوت

ها ن ثابت انسان

ست بيانگر اعتقاد
.د

از خگ كنند بلكه 

خواسـتن  اين و
خداون هك اين و. 

گـر همچون يي
.است

اس اين بزنند، عاد
انكار به يابند، ي
ان از يكي قرآن،

معاد انكار به كه
آ سرانگشتان كه

زدهم؛ ادبيات و ع

مقدا آن طلبد، ي
آ در سرافكندگي

عشق بورزد از
نفس لوامه هم

ع شما ميان در

وانين بر پايه من

در انتظار آن اس
ايد نا خلق نشده

نان ارزوي مرگ

وهاست زيبايي
.است الهي كمت
ها گرايش و الت
الهي حكمت س

مع انكار به ست
مي بعيد بسيار ي

رو، اين از. يست

ك كساني به طاب
بلك آوريم، در مي

سنجش دواز

مي را دنيا دگذر
س و خواري با تا

دالت و مانند آن
و آيه مربوط به

قمار، و شراب ه

شترك است و قو

ه طلوع روشني
راي نابودي و فن

عنا نيست كه آن

و كماالت همة
حك براساس عاد
تمايال با كرده، ي

براساس معاد رت

د اي عده شود ي
امري را آن چون
ني آن بودن مكن

خط قيامت، هارم
د اول حالت به را

.رست است

زود زندگي تنها
خواهيم داد رار

.رست است

 به صداقت، عد
جود انسان است

.رست است
34و  3

وسيله به هدخوا
.رست است

ي يك ويژگي مش
.رست است

غروبي باشد كه
بر: امبر فرمودند
.رست است

مرگ به اين مع
.كنند

.رست است

خواستار نساني
مع ضرورت يانگر

بيني پيش هم را
ضرور بيانگر دن

.رست است

مي سبب كه لي
چ و سنجند مي د
مم غير بر دليل ز

.رست است

چها و سوم آيات
ر آنها هاي خوان

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
17ص 
كه كس آن
قر او براي را

در 2گزينه  .5
31ص 

اينكه انسان
لوامه در وج

در 1گزينه  .5
33تدبر ص 
خ مي شيطان

در 3گزينه  .5
40ص 

تغييرپذيري
در 4گزينه  .5

47ص 
اينكه مرگ

پيا./ شود مي
در 2گزينه  .5

49ص 
نترسيدن از
را مالقات كن

در 2گزينه  .5
60ص 
ا هر كه اين 

بي) نامحدود
آن مناسب
بود ها زيبايي

در 1گزينه  .5
58ص 
داليل از يكي

خود محدود
هرگز انسان
.كند مي

در 1گزينه  .6
59ص 

آ در خداوند
استخ ه تنهان

erv.ir
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 @sanjesheduc

صالحا عملُ

ن نيـاورده

جـايي كـه

چهـارمين

ـو و اسـوه

. نيست

ايـن بـاره

دي كـه در

ationgroup

أَعم لَعلِّي«قرآني 

عمـال پيـامبران

آورنـد تـا ج مي

كلمـه 4گزينه 

ترين ثمره الگـ م

ن ي محبت صادقانه

اشـاره امـام در

مـوارد. / خورد ي

1398(  

عبارت ق. (است

معيـار بـودن ا

يست خود روي

ح نيست و در گ

شاره شده و مهم

ون اطاعت ادعاي

رود و ا شمار مـي 

به چشم مي» كَرِ

8/6/8 ومسستانة 

و در پي جبران

.شود و تباه مي

.كند مي
ل درستي براي

.يد

نكار اعمال ناشاي
.اند انجام نداده

.ت
صحيح» مقدم«ه 

ام علي به آن اش
»هداف مد نظر

طاعت است و بدو

به ش» له اال اهللا

شَاءنْكَ الْفَحالْمو
.شده است

10


تابس(علوم انساني 

و هي پيدا كرده

ت دادهرا از دس

صحيحي اشاره
دليل 2در گزينه 

مرحله دوم بياي

بدكاران به ان خي
چنين اعمالي را

اشاره كرده است
كلمه 2ر گزينه 

ت كه در كالم اما
تر به اه ل سريع

كه شرط محبت اط

ال ا«سمت اولي 
»شمنان خدا

عنِ تَنْهى«ارت 
ي به آنها اشاره ش

زدهم؛ ادبيات و ع

احوال خود آگا
.)ر صحيح است

حيات خويش ر

ست كه به نكته ص
مه موخر بيايد،
ل بايد به جاي

نامه اعمال برخ
خورند كه چ مي

نكته صحيحي
صحيح نيست، در

ره محاسبه است
يشان براي وصول

شاره به اين دارد ك

است كه قس» ي
لي نسبت به دش

.ول است
!ست؟

است كه در عبا
به درستي 3نه 

سنجش دواز

هد كه انسان بر
كه گزينه چهار

يابد اما جسم ي

اس 4تنها گزينه 
ه مقدم بايد كلم
كلمه مرحله او

با ديدن: ت است
ه دروغ سوگند

به 3تنها گزينه 
ص» شان بودني

.ه است

شده است ثمر
روي از اي دنباله

بيان شده است اش

تبري«مربوط به 
فرت و بغض عمل

مقبو 4ه گزينه 
نيس كافي اش ده

صر بازدارندگي
ه ترتيب در گزين

.رست است

ده ست نشان مي
دهد نشان مي» 

.رست است

ت روح ادامه مي
.رست است

هاي موجود ت نه
ل به جاي كلمه

3خره در گزينه 
.رست است

ب به اين صورت
خود از مهلكه به

.رست است

هاي موجود ت نه
عين ا«عبارت 

تي مطرح نشده
.رست است

در سؤال مطرح
استمداد و«ت از 

.رست است

بي 4كه در گزينه 
.رست است

 شده در سؤال
ضرورت نفر«ت از 

.رست است

دهد كه نشان مي
بند براي خدا آيا

.رست است

نماز و روزه عنص
ته شده است به

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
69ص 

اين درخواس
»تَرَكْت فيما

در 2گزينه  .6
69ص 

با توفي حيا
در 4گزينه  .6

80ص 
در بين گزين
در گزينه اول
است و باالخ

در 1گزينه  .6
80ص 

عبارت كتاب
براي نجات

در 3گزينه  .6
103ص 

در بين گزين
1در گزينه 

گام به درست
در 2گزينه  .6

107ص 
عبارتي كه د
عبارت است

در 4گزينه  .6
125ص 

آيه و حديثي
در 2گزينه  .6

127ص 
عبارت بيان
عبارت است

در 4گزينه  .6
114ص 

معناي آيه نش
:ترجمه آيه

در 3گزينه  .7
136ص 

اثر مشترك
سؤال خواست

erv.ir
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 @sanjesheduc

خـويش را

مـا گـاهي

جلب كنـد

.ي است

Part A:

.نده است

تر ي سريع

از صـفات

»كرديد؟

ationgroup

سـت كـه روزه خ

انـد ا تگي بـوده  

وجه نامحرم را ج

ب و سلب آزادي

: Grammar

»خواند؟
قبلي هدف گوين

يا حتي ها شين

جه كنيـد قبـل

ك رانندگي مي
.ي داريم

».م نگه داريد

1398(  

س از آن مجـاز اس

به دنبال آراسـت

در صورتي كه تو

اي مسأله حجاب

r and Voca

بخ) اي رشته(چه 
ريزي ق د و برنامه

ترين ماش سريع

توج. عالي داريم

مايل در ساعت
گذشته استمراري

هم كنارستون را 

8/6/8 ومسستانة 

نگه دارد و پس

همه معصومين

شد و زيورآالت د

ل مطرح شده برا

abulary

چ قرار است: ب
يم چرا كه قصد

به اندازةد كه 

س نياز به صفت

90باالي  شتيد
س نياز به زمان گ

شود، اين دو ست

11


تابس(علوم انساني 

ا تا حد ترخص

.شاره كرده است

دهد كه ه ان مي

هم پوشيده باش

سؤاللي كه در 

ب.          كند ي
“be goin داري

سازند اي مي سته

ها است، پس شين

داشجه هستيد 
مطرح است، پس

اضافه يا حذف
.طرح است

)1( انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

اش را ت كه روزه

نكته دقيقي اش
.خواند نمي

.خانه نيست
.ع مبدل شود

اين نشا/ بودند 

گريبان و گردن

ترك است و مثا

هش را شروع مي
”ng toساختار 

سكوترهاي سر بس

ترين ماشي سريع
.كنيم

متوج. ياده شويد
اي از زمان م بازه

كه چقدر متن
“nex )ِمط) كنار

ا

سنجش دواز

دارد موظف است

گزينه چهار به
مايي فران ه خود

دود به محيط خا
د به كلمه متبوع

مردم در سختي
.ته است

عالوه بر سر، گ

وظيفه مشتر» رم

از فردا دانشگاه
نفر اول، نياز به

دم كه دارند اس

“scooter” با
“t ك استفاده مي

طفاً از ماشين پي
ل رانندگي در ب

هيد فارغ از اين
”xt toه مكان 

.رست است

چنين وضعيتي د

.رست است

هاي زير تنها نه
؛ نداي دروني به
؛ آراستگي محد
؛ كلمه تابع بايد

.رست است

د در آن زمان م
گذاشت ن اثر مي

.رست است

ن آمده كه بايد

.رست است

از نگاه به نامحر

.رست است
احسان: الف«: 

توجه به سؤال ن
.رست است

خواند) جايي(«: 
».وند

”قايسه بين يك
”theف تعريف 

.رست است
آقاي جونز لط«: 

سش دربارة عمل
.رست است

خواه شما مي«: 
ربرد حرف اضافه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
144ص 

كسي كه چن
.بشكند

در 4گزينه  .7
152ص 

در بين گزين
؛1در گزينه 
؛2در گزينه 
3در گزينه 

در 1گزينه  .7
149ص 

امام فرمودند
ط در آنشراي

در 3گزينه  .7
160ص 

در آيه چنين
.حرام است

در 3گزينه  .7
161ص 

خودداري«

در 1گزينه  .7
معني جمله

با :توضيح
در 3گزينه  .7

معني جمله
رو از آنها مي
مق :توضيح

عالي از حرف
در 3گزينه  .7

معني جمله
پرس :توضيح

در 2گزينه  .7
معني جمله

كار :توضيح

erv.ir
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 @sanjesheduc

ن متفاوت

د ثانيه با

».ت

مشخص

د تا

ما داريد

Part B:

ationgroup

هاي دانش آموزان

مه

يا در عرض چند

تكرانه

».باشد
شنهاد

ده استتغيير كر
يد

مما گذاشته شود 

تشر كردن

تاب داداش  اره

ة گوش

ن كردن

شم احتماالًكلي 

يقاً

: Cloze Tes

ت كردن

نتيجه

1398(  

ها شود كه توانايي

برنا) 4

ند در سراسر دني

مبتك) 4

ها ب مراقب بچه
پيش) 4

ك كردن به آنها
تأكي) 4

كه داخل هواپيما

منت) 4  ن

گهوو او را توي 

پرد) 4

».مهم است

بيان) 4

ل كردن مفهوم ك

دقي) 4

t

ثبت) 4

در) 4

8/6/8 ومسستانة 

يقت معطوف ش
».انجام دهند

ت

توانن ها پيش، مي

ه، مهيا

كند جمعه شب
د

ر به سمت كمك
پزشكي

را پيش از آن ك

ن، ساختنعه داد

و پيش پسرش

ره، مهد

زة خود آن ايده

لتحصيل شدن

به جاي دنبال ،

ل كردن

12


تابس(علوم انساني 

ستي به اين حقي
را) تكاليف(رها 

حيرت) 3

ه ر قياس با سال

آماده) 3

ماري موافقت ك
مقصد) 3

تادان مواد مخدر
دارو،) 3

شان ر هاي چمدان

توسع) 3

خانهاست رفت 

گهوار) 3

يك ايده به انداز

ال فارغ) 3

خوانيد هسته مي

اغلب) 3

حمل) 3

بلكه) 3

زدهم؛ ادبيات و ع

زيادي بايس وجه
توانند همة كار ي
ت

مردم امروزه در

ند

ادي وجود دارد
ل، امكان

روي تنبيه معت
آزمايش

د تا خودشان چ

ردن

رك كرد، يك را

ي بيانه توانايي 

كردن

ن دوم زيادي آه

دادن

حال، اما

سنجش دواز

توتكليف خانه، 
انش آموزان نمي

محافظت) 2

،مبتكرانهري 
.«  

خوشاين) 2

زيا احتمالكند 
احتمال) 2

از تأكيداخير، 
تجربه،) 2

خواسته شده بود

:صدري
حل كر) 2

حل كارش را تر

فالش) 2 

ك زماني گفت كه
:صدري

حمل ك) 2

شديد كه به زبان
».كنيد مي

اخيراً) 2

:صدري
نشان د) 2

با اين ح) 2

.رست است
موقع تعيين«: 

د معدودي از دا

.رست است
به لطف فنّاو«: 

.اط برقرار كنند

.رست است
ك تام فكر مي«: 

.رست است
هاي در سال«: 

.رست است
از مسافران خ«: 

در حالت مصها  ه
كردن

.رست است
وقتي مادر مح«: 

.رست است
برنارد باروك«: 
در حالت مصها  ه

ردن
.رست است

اگر متوجه ش«: 
ت زيادي تمركز

.رست است
در حالت مصها  ه

دن
.رست است
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تقابل) 1
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معني جمله
».كنند
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مشخص) 1
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معني جمله

 ».خوابيد
 شئ) 1

در 4گزينه  .8
معني جمله
معني گزينه

روايت كر) 1
در 1گزينه  .8

معني جمله
روي هر لغت

احتماالً) 1

در 3گزينه  .8
معني گزينه

دفاع كرد) 1
در 2گزينه  .8

به عالوه) 1
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Part C:

ationgroup

ث شدن

: Reading C

ي است؟

1398(  

.كنيم فاده مي

باعث) 4

Comprehen

.ت

هاي حسابداري

8/6/8 ومسستانة 

استف ”may“ي

كردن

nsion

.ته باشند

است» .............«

يكي از كاركرده

:

(

13


تابس(علوم انساني 

.يد

س از فعل وجهي

باور ك) 3  ن

.ليه فرق دارند

است؟

ست وجود داشت

گيرد، جاي مي

تري حتمال كم

:ت كه عبارتند از

)1(ضي و آمار 

زدهم؛ ادبيات و ع

توجه كني) مين

مطرح است، پس

دن، بهانه آوردن

هاي اول با روبات

دن احساساتش

ود؟
ل واقعاً ممكن اس

.ته شده است

ي جملة انتهايي

هاي زير به ا ينه

كند؟ اره مي

است xمتغير 

رياض

سنجش دواز

“on e )روي زم

وع انجام عملي

:صدري
بخشيد) 2

.است 

ست؟
هاي امروزي ت

قادر به نشان داد

بو زاره موافق مي
ي بازيكن فوتبال

گرفت.................  

ر در جاي خالي

 كدام يك از گزي
والت

ه چه چيزي اشا

هاي وط به توان

.رست است
”earthتركيب 

.رست است
فهوم احتمال وقو

.رست است
در حالت مصها  ه

دن

:1ة 
.رست است

..............دربارة 
ي آينده

.رست است
ي بند سوم چيس

ين كه چرا روبات
.رست است

 بيشتر از بقيه ق

.درست است
تماالً با كدام گز

هاي روبات 2035
:2ة 

.رست است
احتمال زياد از
ب كار و كسب
.رست است

تر از همه درست
ت محدود كننده
.رست است

ت درون متن، ك
بازاريابي محصو

.رست است
“th) به) 12خط

رج از سازمان

.رست است
ين جمالت مربو
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متن شمارة
در 4گزينه  .9

متن عمدتاً
هاي روبات) 4
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متن شمارة
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اين متن به

يك كتاب) 2
در 4گزينة  .9

واژه اي كه
به شدت) 4

در 2گزينة  .9
طبق اطالعا

كمك به)2
در 1گزينة  .1

”hoseواژة 
افراد خار) 1

در 2گزينه  .1
گويا بودن اي
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x =6

x x4

x +22 4

(x )− 21

x +


3

2

ـريب ايـن

a(x + 3

( +5 1 37

A
(x y)−

(A +

k(x − 1
3

k
 =9
a x −2
2

ationgroup

x , x 43 5

x=
5 43 17

y x+ =24 1 2

( y x)+ −2 2

y
x

++ =
3 18

2

a    ضـاسـت كـه

)(x x+ +23

)( )+ + =1 1 1

A
)(x y) x

+
+

B)x By+ −

) kx= −2 21
3

k=  =2 18
b ax − =5
4 3

1398(  

x x=4 43 13

, x
64 3

xy x+ 4

x
,





=  




2

2



+ ×
= =

18 28
2 2

aعددي مانند

x) =⎯⎯⎯→21

= 6
7


B
x(x y)

=
+

y x y= + 

kkx− + =2
3 9

a =8 18

x x− −29 15

8/6/8 ومسستانة 

, x ( x43 4

x x− + +2 2 1

x

y x

− = 

− = 

1 



=1

س تنها مجهول

a(= +25 2 3

Ax B(x
x(x y)(x

+
−

B − = 1

ax bx= +2

, b = − ×2
3

x− = 6 

14


تابس(علوم انساني 

x ) , x3 2 3

.يا وجود دارد

y xy+ −24 4

x

y

=

 = 

1

2 1

شود پس مي 3ه 

)( )+ +3 4 2 1

y)
x y) x(x

− =
+

B , A= −1

+ 2

× = −18 12

x ,= − 12 3

زدهم؛ ادبيات و ع

x =
34 43

جمله گوي 2د و 

:نيم
y x+ = 2 

y = 1
2

(x عبارتي درجه

) a = 25
35

.ضرايب است

x y)−
1

A A− = 1 1

k(x .است −

سنجش دواز

x , x
5 43 2

جم، گويا هستند

كن ضرب مي 2ر 


x )(x+ +23

= 5
7

x برابر مجموع ض

A A= 2 2

−(ف  =21
3 

.ها است شه

x x=
44 3 4

مالت اول و پنج
.رست است

بارت شرط را در

.رست است
xضرب  )+ +1
.باشد مي

xت به ازاء  =1
.رست است

A B+ = −4
.رست است

x ريشه مضاعف

x يكي از ريش =

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .10
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x −22 7

a( − 14 2
a(− −1

2

در نتيجـه

P(x) =

x− 21
5 

x
+1 1

24
x −2

a a=2 2
.ت

x − ≠1

x
−

−
11  

x + ≠1

x
−

+
12  

−
−

3
2

  

ationgroup

x + = 7 3 7

) = 2 49

)− = 21 492

C(x) x= 2،

x x− 213 5 

x+ − =2 12

x
= 

−
1

2
x− − =2 48

a a+  −23
قابل قبول است

x ≠ 1

x≠  ≠1 

x ≠ −1

x≠  +1 

x

≠ 

+

1
1

1



1398(  

x x −22 7

a = 4

a = 49

xه كـل    +12

( x− +2 2 12

x=  −2 5

.ت

x (
x(x
−

 =1
24

x = 8

a− − =2 3 
aس فقط  = 3

≠ 2

1
x+ ≠ 

11 2
x

x
+

 ≠
+

3 2

8/6/8 ومسستانة 

x− = 4 

و هزينـه 12بت 

) x= − 21
5 

x + =5 6  

x درست است =

(x )
x ) x

− =
− 2

2
2

a , = −1
تابع نباشد، پس

x ≠ − 1
2

x+


−
1 62 1

15


تابس(علوم انساني 

x ,= − 14 2
.ق كند

x2هزينه ثاب ،

x+ −12

x=  = 2

=باشد كه  2

:باشد، داريم

x−2
2

2

3
ت fشوند كه  ي

x+ ≠ +3 1

زدهم؛ ادبيات و ع

a(x )− 1
صد2

.ست

Rهزينه متغير ،

.  

,2 3 

P(x)ت  > 

Bتوسط شير 

:يم

( باعث مي 11−,

x ≠ − 2
5

سنجش دواز

: است با

(عادلة  =2 49

+ =4 49 اس 5

R(x) x(= 3

P(x) است =

بايست توليد مي

ر كردن استخر ت

.پذير است ش

( ,a−1 را داريم

(ب  , ( , )−1 3

.رست است
عادله اول برابر ا

−و 4 1
در مع2

53برابر  aدير 
.ت استرس

−(xت  13 5 
:ت برابر است با

=ه سر به سر  

تر ت مقادير بيش
.رست است

عت الزم براي پر

بخش 2عدد اول 
.رست است

) ,( , a− +2 1 2

aدو زوج مرتب ،
.رست است
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هاي مع ريشه

4بايست مي

مجموع مقاد
در 2گزينه  .10

درآمد شركت

سود شركت

اوالً در نقطه

دوماً به ازاء
در 1گزينه  .10

ساعت xاگر 

كه فقط بر ع
در 3گزينه  .10

+(چون  3

=اگر  −1
در 2گزينه  .1
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(+ +1 2

f ( ) =2 

a −22 5

را داشـته

x x+1 2

+ +1 2 3

xx = 1

س جمـــع

( / )1 1 1

σ =2 26
1

18و  19و 
و 25و  25

×12 2

ـه مصـرف
ه كاالهـاي 

ationgroup

( ) ( )− + − 11 2

f ( ),
a
+

−
2 5

2

a − = 3 

هاي كل جامعه

... x+ + =5

...+ + =3 5

x+ + +21 2
5

پـــس. اســـت

) ( )+ −2 9 12
/


+

6 1 23 

و19و  21و  2
5و  25و  25و 

+ + + +3 3 4
12

يداري شود و بـ
و تبديل آنها به

 ها

1398(  

) ( )+ − =2 2
5

a= − 1 2

 Δ = +25 2

ه صورتي كه داده

/= ×17 5 5

×= =51 5
2


... x+ + +52
5




i(x −12
1

(+ −2 13 12

~ /σ 1 4

2و  23و  23و 
26و  26و  26

+ × + ×4 5 4
2

دگان نهايي خري
مه فرايند توليد

ه              

8/6/8 ومسستانة 

− − =2 5 4
1



( a)( − −2 1

a= 24 49

معه است و در ص

= ×35 25

×51 25

+ ×=5 35

) =
2

) (+ −22 14 1

و24و  25و  25
و 26و  27بـه    

× + =6 7 3
12


كنند سط مصرف
يگري براي ادام

 جمع 

16


تابس(علوم انساني 

/= =11 1 11

a) =2 5

a += =5 7
4

ي خاص از جام

:ست، داريم

:يم

× + ×25 51 2
5 

×1  و( / )21 1

) /= +22 12 1

5و  25و  25و 
خـل و روي جعب

1 252
 

ممكن است توس
وليدكنندگان د

اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

3

ا كننده جنبه يف

ها اس تعداد داده

..+ +1 داري 2

= =25 215
5



× + +12 9 13
13

+ + + =9 1 4

26و  26و  26
Qهـا داخ ، داده
:با

رسد، مي روش
گاه تو يم؛ اما هر

سنجش دواز

ي است كه توصي

ميانگين ضربدر

n(n. n+ = 2

= 43

+ =3 14 12

:ست با
/= 26 1

:كنيم ب مي
6و  26و  27و  2

Q  وQ =3 27
 آنها برابر است ب

شود و به فر مي
گويي مي» صرفي

.رست است

.رست است
مشخصه عددي
.محاسبه است
.رست است

ها برابر م ع داده

nه فرمول )+1
2

.رست است

هـــا كـــل داده

(x جديد برابر ا

.رست است
را صعودي مرتب

27و  29و  31
Qينكه  =1 23

آ 23 و ميانگين

.رست است
ه در بازار عرضه

مص كاالي«آنها 

www.sanjeshse
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قابلباشيم 
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چون مجموع

و با توجه به

در 1گزينه  .11
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ix )− 212

در 2گزينه  .11
ها ابتدا داده

و 31و  33
با توجه به ا

و 23و  24

در 4گزينه  .11
كاالهايي كه
برسد كه به
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ي كاالها و
ه توليـدي

رسـانند، ي    
مثـل رب

ثير عوامـل
ه وضـعيت

پذير، و يب
ود، مسـير
فظ هويـت
. جـه كنـد  
و كمتـرين
نـافع آن از
تشـخيص

گـاه هـيچ 

ـه فرصـت

د اقتصادي

غيرمستقيم

مد شركت
    1

x = 273

هماهنـگ
كننـد بـه
ه مقـداري
يـا كمبـود

ـه منهـاي

4ه مرحله 

ـد، و زيـاد
يله مبادلـه
چنـين بـه

ationgroup

بارت ديگر برخي
سـت و در بنگـا

بـه مصـرف مـي
كاالهـاي ديگـر

هـا، و تـأثي نسان
كشـوري كـه. ت 

كند، بسيار آسي
ملـي خـو هنـگ 

سالمي براي حف
در اين مسير توج
و يشترين منافع
م و چنانچـه منـ
مكـن اسـت در

)فايـده  ـزينـه   

مسـتقيم، هزينـ

=1    سود

= 6
1هزينه غي

= درآم 834×
=    333

−36     

كننـدگان بايـد
ت قرمـز توليـد
ان بخواهنـد بـه

مـازاد تقاضـا ي(

اال در آن مرحلـ

ارزش افزوده=

ت، افزايش توليـ
ـه عنـوان وسـيل

همچ. شـد  ه مـي 

1398(  

عب ناميم؛ به مي
ـد و تكميـل اس

كننـد و ـه مـي  
د و براي توليد ك

حيات جمعي ا
اسـت ـرهنگـي   

ه جانبه حركت
ند با اتكا به فره

اس معهين رو، جا
ترين ابزارها د هم

بي خابي به دنبال
دهـيم ه قرار مي

بته چه بسـا مم
هز(» ش انتخـاب 

هـاي غيرم زينـه  

    

×1     


=4 3   
(−    36

1      

ك مصـرف  گان و 
كنندگان، گوشت

كننـدگا مصرف
(خواهنـد شـد   

ود يا قيمـت كـا

−27 19  

گرفت مي ي انجام
كاالهايي كه بـ

قابل استفاده غير

8/6/8 ومسستانة 

اي كاالي واسطه
در فرايند توليـ ز

كه خانوارها تهيـ
شود خريداري مي

اجتماع و ي در
عي، سياسي و فر
ر پيشرفتي همه

توا اي نمي جامعه
اي گيرد؛ از ار مي

مثابه يكي از مه
خود در هر انتخ

توجه آن را مورد
الب. كنيم نظر مي

روش«در مورد 

غيرمسـتقيم، هز

= 6     

3336     
(       6

=1736  

دي توليدكننـدگ
ك تقاضاي مصرف

همچنين، اگر) 
د، دچار مشكل

وش  كاال اضافه مي

=9 8   

مبادالت پاياپاي
؛ از جمله اينكه

ماند، فاسد و غ ي

17


تابس(علوم انساني 

دهند، آنها را ك
ي است، اما هنوز

اي ك وجه فرنگي
ها خ ط كارخانه

مسائل اقتصادي
اعم از اجتماعـ  

نيا در مسيري د
چنين ج. شود ي

دهاي مهاجم قرا
اقتصادي به م ت

طرت و سرشت خ
هاي آ ع و هزينه
ن صرف ت از آن

اشته باشيم، اما

اي مستقيم و غ

     


x)+ = 273
  

رفتار اقتصاد. هد
ت يشتر از مقدار
).يا كمبود تقاضا

ز خريداري كنند

آن مرحله به كا



تر از تر و راحت
آورد؛ همراه د به

بدون مصرف مي

زدهم؛ ادبيات و ع

رد استفاده قرار
يا بنگاه توليدي

مثال گو د؛ براي
فرنگي توسط وجه
.نام دارد» اي ه

هميت روزافزون
انواده و جامعه
ي بقيه كشورها

گسترده دچار مي
حت تأثير اقتصاد

ه رشد و پيشرفت
كه به حكم فط
هر انتخابي منافع
ر غير اين صورت

نادرستي د خاب

ها مجموع هزينه
:ض كنيم داريم

x−    6

ده را شكل مي» 
توليدكنندگان بي

عرضه ي مازاد(د 
ند، گوشت قرمز

لي است كه در

ه با سرعت بيشت
ديدي را با خود

مدت زيادي ب ه
.كرد ي

سنجش دواز

اري كنند و مور
ي يك كارخانه

شود كار برده مي
وقتي همان گو

كاالي واسطه«د، 
الم به اقتصاد، اه
زندگي فرد، خا

پاي نتواند پابه د و
هاي گ به بحران

د و به شدت تح
گي خود، بايد به
ي آفريده است
بارت ديگر در ه

كنيم و د ب مي
انتخباه كرده، و 

 درآمد منهاي م
فرض xستقيم را 

x 

»بازار«كننده،  هض
ص و ثابت، اگر ت
فق نخواهند شد

ان عرضه كرده ن

مقدار واحد پول ،
.ست

كاالهاي ياد شده
ت، مشكالت جد
ت، در صورتي كه
دي را اشغال مي

گر، آنها را خريدا
هر چند خروجي
عنوان ورودي بك

است، اما» رفي
رود كار مي ي به

اسال هاي توجه ت
هاي جنبه ةهم

ن نابسامان باشد
ماعي و سياسي

ش را تعيين كند
سياسي و فرهنگ

ا ها را به گونه ن
رر هستند؛ به عب

شتر باشد، انتخاب
ها اشتب و هزينه

.كنيم
.رست است

ي برابر است با
اگر هزينه مس. ت

.رست است
ضاكننده و عرض

ك قيمت مشخص
مقدار اضافي موف
چه توليدكنندگا

.رست است
ه در هر مرحله،
در مرحله قبل ا

.رست است
دله به وسيله كا

تعداد مبادالت و
گرفت ده قرار مي

زياد زياد، فضاي

www.sanjeshse

گمختلف دي
يا خدمات، ه
ديگري به ع

كاالي مصر«
فرنگي گوجه

يكي از علت
اقتصادي بر
اقتصادي آن

اجتم از نظر
خويش ةآيند

و استقالل س
خداوند انسا

ه و ضرهزين
ها بيش هزينه

دقيق منافع
ك اشتباه نمي

در 1گزينه  .11
اقتصادسود 

شركت است

در 2گزينه  .11
مواجهه تقاض

در يك. باشد
فروش آن م
بيشتر از آنچ

.عرضه
در 2گزينه  .11

ارزش افزوده
قيمت كاال د

در 4گزينه  .12
هر چند مبا
شدن حجم
مورد استفاد
دليل حجم

erv.ir
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 @sanjesheduc

گان را بـه
خي فلزات
به همـين
ب موجـب

.يد

. كننـد  مـي   
جـاري هـم

يـا  نقدي ه

سـهام  زا

ي و تـأمين
حكمرانـي
ـه پـس از
ه از جملـه

كوشـد  مـي     

ابق قـانون

.شود

هـاي ـتگاه 
كنـد و مـي 

ـه اهميـت

رج واقعـي
ه اهـداف و
ت بر اجراي
سبات است

سـباتمحا 

زيـرا اگـر
رفت كشور

ationgroup

گي توليدكننـد
توان از برخ ها مي

يار آسان است؛
ايـن انتخـاب. ت  

ا نيز رونق بخشي

ي را نيـز ايفـا م
هـاي تج عاليـت   
.است
.كنندفا مي

سرمايه) بانك ه

قسـمتي  يا و ن،

هـاي اقتصـادي
كشـور، كـالن     

كنـد كـ ئـه مـي  
سـاله امـه پـنج  

ن اهـداف آن، م

ي ايران نيز مطا

ش مطرح مي س

دسـ در تمـامي  
نهايي كفايت نم
تصـويب بودجـ

ي شده با مخـار
د، دستيابي بـه
ورها حق نظارت
هده ديوان محاس

ديـوان م ساسـي،     

ور نشأت بگيرد؛
امل اصلي پيشر

1398(  

زيان ديدگ داد و 
جاي آنه ت و به

ل و نقل آنها بسي
الت رهـايي يافـت
و حمل و نقل را

اي بانـك توسـعه     
اسـت كـه فعي 

اي بانك توسعه
نك تجاري را ايف

جمله از( حقوقي

تأمين را جديد ي
.شود

ه عرصـه فعاليـت   
و راهبردهـاي

ارائ اي اسـالمي 
نون برناجه و قـا 

مشـخص كـردن

جمهوري اسالمي

.قديم كند
جلسه علني مجلس

شود كـه ل مي
تصويب آن به تن
غير اين صورت،

بيني پيش ت ارقام
اين سند. شود مي

رو، در تمام كشو
يغ بودجه به عه
جـب قـانون اس

درون كشو يد از
ن عوحريم دشم

8/6/8 ومسستانة 

ها را افزايش مي
معامله نيست راي

مي دارد و حمل
كاالها در مبادال
و يل دريانوردي

تجـاري، نقـش
اي د، بانك توسعه

نيز ب) س اسالمي
ن بيشتر نقش بان

ح يا حقيقي خص

سهامي هاي كت
ش مي شريك نها

يجاد نظـم در ع
جـراي قـوانين

شورا به مجلس
ركي، قانون بودج

اقتصـاد و مة ـد   
.كند

در ج. عهده دارد
.ست

سال به مجلس تق
د و سپس در ج

.تصويب كند
ون بودجه تبديل

است، تص د جامعه
ظارت كند؛ در غي

ي بودجه، تفاوت
م» جه مشخص
ر از اين. سازد ي

و ارائه سند تفري
ايـران بـه موج ي 

صلي پيشرفت بايد
بحراني مثل تح

18
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نه نگهداري آنه
سيله مناسبي بر

بلكه حجم كم ت
كارگيري ك از به
قبي هايي از اليت

هـاي ت گاه بانك
شكل گرفته بود
سازمان كنفرانس
تند كه در ايران

شخ چند يا دو
.آميزند مي م
شرك سرمايه از ي

آن سود در طريق

خود و با هدف اي
طراحي، و بـا ا
لوايح قانوني را

قانون گمر ها، ت
تصـويري از آينـ
ر خود هدايت كن

ع هب بودجه را ب
اس وراي اسالمي

ماه هر سا تا آذر
گيرد ر ميسي قرا

ل از پايان سال ت
قانو ين اليحه به

ي هدايت اقتصاد
جراي آن نيز نظ

سال پس از اجراي
بود تفريغ«نام 

را مشخص مي ه
و الً نظارت، تهيه

جمهوري اسـالمي

نوان محرك اصل
وضعيت شد در

زدهم؛ ادبيات و ع

اين كاالها، هزين
كه اين كاالها وس
فسادناپذير است
مشكالت ناشي ا

ها شد و فعا ملت

كند، گ وضع مي
ق توسعه تعاون

وابسته به س(ده 
ي تخصصي هست

آن موجب به كه
درهم سود ايجاد

قسمتي بانك ن
ط اين از و كند ي

ب و مورد نظر خ
ي راهاي سياست

هاي اقتصادي، 
قانون ماليات. شود

ر نظر گـرفتن ت
نظر سوي مورد

ن وظيفه تصويب
مجلس شو ظايف

جه سال بعد را ت
جلس مورد بررس
سال بعد را قبل
وراي اسالمي، اي

هاي قوي ز اهرم
بر اج بودجه بايد

ود و در پايان س
ده در سندي به

به تكاليف بودجه
المعمو. ده است

در جم. كند ب مي
.ست

صاد كشور به عن
بيرون وابسته باش

سنجش دواز

ي محافظت از
بشر دريافت ك ،

رد كه نه تنها فك
از م ي پول فلزي

كشورها و بين م

ها ت براي بانك
ن، كه از صندوق

مستقر در جد ي
هايزي نيز بانك

ك است بازرگاني
منظور به و شاع

آ طي كه است 
مي خريداري را 

در مسير مطلوب
ايي را وضع، و س

گذاري فعاليت ل
شو انون ابالغ مي

كلي، دولت با د
ه را به سمت و

مجلس نمايندگان
النه كشور از وظ

بودج ةست اليح
سيون بودجه مج

بودجه ةد اليح
جه در مجلس شو
چه بودجه يكي ا
الوه بر تصويب ب

شو ي تعيين مي
اقعي وصول شد

ها ب دي دستگاه
شناخته شد گان

ن مجلس انتخاب
اس شوراي اسالمي

ي توليد در اقتص
صادي كشور به بي

گر تأمين جا براي
ت؛ بدين ترتيب،
نقره استفاده ك

كارگيري ن با به
داخل ك جارت در

.رست است
تكاليفي كه دولت
نك توسعه تعاون
ك توسعه اسالمي
سكن يا كشاورز

.رست است
ب رارداديق: دني

مش شكل به را د
قراردادي: قوقي

موجود سهامي 
.رست است

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

ك طور به .است
اقتصادي جامعه
يشتر كشورها مج

ساال ةويب بودج
دولت موظف اس
ه ابتدا در كميس
طبق قانون، بايد
يب اليحه بودجه

اگرچ .الجراست
راي اسالمي، عال

.دهد ست مي
طور تخميني به

و درآمدهاي وا
ي و يا عدم پايبند
مجلس نمايندگ
آن را نمايندگان
ر نظر مجلس ش

.رست است
عوامل اصلي: يي

ي پيشرفت اقتص

www.sanjeshse

ز سوي ديگا
همراه داشت
مانند طال و
سبب، انسان
گسترش تج

در 4گزينه  .12
در ايران با ت

بان همچنين
بانك. كند مي

هاي مسبانك
در 3گزينه  .12

مد  مشاركت
خود جنسي

حق مشاركت
هاي شركت

در 4گزينه  .12
دولت براي

جامع مصالح
همچ. كند مي

تصويب مجل
قوانين مهم

هاي فعاليت
امروزه در بي
اساسي، تصو
طبق قانون،

بودجهة اليح
مجلس نيز ط
پس از تصوي
اال دولتي الزم
مجلس شور
خود را از دس
ارقام بودجه
تحقق يافته
نيز پايبندي
بودجه براي

اعضاي آ كه
مستقيماً زير

در 1گزينه  .12
زا درون -1

عوامل اصلي

erv.ir
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فت كشـور
ت تصميم

.د
شـود، در ي

و شـركاي

شـود كـه ي   
.واد غذايي
ر رسـيدن
ق، صـنعت
گان برسد؛
آبرسـاني،

.ي است
اير كاالهـا
د، انسان و

ـاعي، رفـع
يارانـه(ـده  

شش طـرح 
روسـتاييان
قند، شكر و

ationgroup

تواند به پيشرف ي
است حران ممكن

وقف خواهد شد
كشور توليد مي

رهاي همسـايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و صـنايعي مـي
اكتورسازي و مو
ود و براي به ثمر
ت و بـدون بـرق

كنندگ ت مصرف
هـاي بـزرگ كه   
هاي اقتصادي ت

نه الزم توليد سا
م كه محور توليد

جاد توازن اجتمـ
يت از توليدكننـ
تاييان تحت پوش
ور بالعوض بـه ر
ق ساسي مثل نان،

1398(  

ي در صورتي مي
رجي در زمان بح

خارجي متو نابع
در درون آنچه

كشـور با اولويت

سال
1379
1380
1389
1384
1385
1387
1389
1389
1390
1391
1392
1394

و كارخانـه  ار  هـا
خودروسازي، ترا

شو كشور مي ي
پذير نيسـت مكان

ه دسته سرعت ب
راه آهـن، شـبك

فعاليت مطلوب از
ي زيربنايي زمينه

دانيم مي. و هنر

ين اجتماعي، ايج
ايي را براي حماي
پرداخت به روست

طو ي يا نقدي به
رضه كاالهاي اس

8/6/8 ومسستانة 

گذاري خارجي يه
گذاران خار رمايه

باشد با خروج من
شود كه مين مي

سراسر جهان، ب

«
»سالمي ايران

»رمايه ايراني

 ايجاد و اسـتقرا
هاي نساجي، خ ه

يت توان اقتصاد
شد، كشاورزي ام
ي توليد شده به

ها، خطـوط جاده
برداري م و بهره
هاي گذاري رمايه

ي امور فرهنگي

تأمي ند به منظور
ها دولت پرداخت

.دهد ي انجام مي
نقدي  صورت غير
ها و عر تن قيمت

.ي انتقالي است
19
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سرمايه .گردد مي
اين صورت سر
دروني نداشته با
كشور وقتي تضم

.ر گيرد
هاي متعدد در

بالغيه
»ي
«  

» اساسي
»قانون اساسي 

سعه جمهوري ا
»صرف
»گذاري

ايت از كار و سر
»ي

:كرد
ي دولتي باعث

كارخانه د؛ مانند
ها باعث تقوي ري

آب نباش كه اگر
است تا كاالهاي
خت و احداث ج
ود، الزمه تحقق
نيز همچون سر

آموزش عالي ش،

به صورت هدفمن
كند؛ براي مثال د
ز حوادث طبيعي

ص هر ماه مبلغي به
ر ثابت نگاه داشت
ها براي پرداخت

زدهم؛ ادبيات و ع

رو م به سياري رو
ت كند؛ در غير
اقتصادي منبع د
رشد اقتصادي كش
ورد استفاده قرا
ده باال به كشوره

.نجامد

عنوان اب
امنيت اقتصادي«

»فاسد اقتصادي
»انرژي«
قانون 44اصل «
44بند ج اصل «
برنامه پنجم توس«
اصالح الگوي مص«
گ تشويق سرمايه«
»اشتغال«
توليد ملي، حما«
اقتصاد مقاومتي«
»محيط زيست«

بندي ك رح طبقه
هاي گذاري سرمايه

كنند را توليد مي
گذار گونه سرمايه

دانيم مي.  است
مناسب الزم هن

ي كه صرف ساخ
شو ين قبيل مي

ها گذاري سرمايه
آموزش و پرورش

ولت بالعوض و ب
ك مي ص پرداخت

ديدگان ناشي از 
ن، طبق قانون، ه

ظوره دولت به من
هاي ديگري ثال

سنجش دواز

بس ر با مشكالت
ي توليد را تقويت
رند و اگر رشد ا

ر: ارتباطات ش
رهاي مختلف مو
ت با ارزش افزود
انج صاد كشور مي

«هاي كلي ست
مبارزه با مف«ن 
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست
«هاي كلي ست

توان به اين شر ي
اين گونه س: ولد

ورد نياز مردم ر
اين گو: يربنايي

بسيار ضروري ا
ده و خطوط آهن

گذاري زيربنايي ه
ها و كارهايي از ا

اين س: جتماعي
گذاري در رمايه

است كه دو هايي
هاي خاص يا گروه

خبگان يا آسيب
كه به موجب آن

اي كه و يارانه )ود
پردازد، هم مث مي

سازد و كشور ي
عوامل داخلي كه
سرمايه بگير دن

گسترش و رايي
رده توسط كشور
صادرات محصوالت
مقاوم سازي اقتص

.رست است

سياس
فرما

سياس
سياس
سياس
سياس
سياس
سياس
سياس
سياس
سياس
سياس

.رست است
اي را مي سرمايه

هاي مو گذاري ه
كاالهاي نهايي مو

هاي زي گذاري ه
هاي اقتصادي ت
همچنين جاد. رد

سرمايه هاي زينه
ها ساخت نيروگاه

هاي اج ذاريگ ه
سازد؛ مانند سر ي
.  

.رست است
ه هزينه ي انتقالي

حمايت از توليد ي
نخ راي حمايت از

طرحي است(ي 
شو سال داده مي

به قيمت ارزان م
www.sanjeshse

را محدود مي
كمك كند ك
به خارج كر

گر برون -2
سطح گستر

اين رو صااز 
تجاري، به م

در 1گزينه  .12

در 2گزينه  .12
هاي س هزينه

سرمايه -1
خدمات و كا

سرمايه -2
ساير فعاليت
معنايي ندار
بنابراين، هز
سدسازي، س

سرمايه -3
را فراهم مي
.تفكر اوست

در 3گزينه  .12
هاي پرداخت
ها، ح نابرابري
و يا بر) توليد

شهيد رجايي
س 60باالتر از 

روغن نباتي
erv.ir
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ـب منـافع
. كننـد  مـي    

ده مجبـور

ـريم مـالي
ج بـود؛ امـا
ي تجـاري

شـورهايك
ده كـرده و

رها نيـز از
د كه كشور
ـحيح ايـن

ي و تـوازن

بـا! نـونيم  
هـم تأكيـد

بعـد،. ازيد
هـم دارد» 

] ـت؛ بلكـه   

هد شـنيد

،»زال«نـه  
مون رزمي

يـل وجـود
نداشـتيم

در خوددو 

ationgroup

كسـ(اقتصـادي  
ـادي اسـتفاده م

شـوند ور تحـريم   

تحـ -2 )ـرمايه         
اي مـالي رايـج

هـاي نـي تحـريم   
ك موجـب شـد     

اسـتفاد) و يـورو 

ده و ساير كشور
شود موجب مي

بـا اجـراي صـ. 

مردم يكپارچگي

بگيـر ممنشگـو 
بـاز ه[» درم«و 

را دور بيندا) 4
»تشـبيه «) ـد ه   

لـب نيسـت] [ـب 

ن آهنگ را خوا

و ن حيلـه عنـي   
مش چندان مضم

بـه دليـ) 1ـا در  
ـما، مـا جـرأت
ي داريم كه هر د

1398(  

ا اهـداف  نـد بـا  
ز تحـريم اقتصـ

كـه كشـو اي ونه

توليـد مثـل سـ
هـا يش از تحريم

هـا يعن ل تحريم
دوم برپـا شـد،

و( المللـي  ن  دالر

دكنن تحريم كشور
تحريم .ته باشد

.تي كسب كنـد 

ليد براي عموم

گحسابِب حرف
و»در«در ) ــ د 

و) 3گه داريد و 
يـن كـه بگوييـ

لـ[= » آن«: مي  
!د

ت گوشتان همان

اين جـا يع ـ كه  
الً در باب پنجمش

).76و  68ات 

؛ امـيص نـدارد  
هـاي درسـي شـ
دو جملة اسنادي

8/6/8 ومسستانة 

شورهاي قدرتمن
جنگ نظامي از

شود به گو ت مي
.د

دمات و عوامـل
هاي تجاري بيش م

گذاري دسته اول
جنگ جهـاني

هاي بـين و پول

ف تصور اوليه، ك
منافعي نيز داشت
اقتصادي و رقابت

.ران آمده است

منظور تول بر به

ر، از شما داوطلب
ترـ ضـعيف ـهـم    

را نگ) 1و ) 2، )
ديگر نيازي به ا

سـومي و چهـارم
د تشبيهات نبود

آن وقت ).ياني را

دستانبا . بادت
خي حكايات مثال

صفحا.] (است» 

تشـخيبيـت   س 
ه در كتـاب  يهام
د) 3باز در . ست

1(
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كش. است» صادي
مكمل وان ابزار

صادرات و واردات
سياه تهيه كند

دات كـاال، خـد
ريمر گذشته تح

از ميزان تأثيرگ
مالي، كه بعد از
و نهادهاي مالي

كند؛ اما برخالف
م تواند حريم مي
هاي ا د و مزيت

وري اسالمي اير

هاي برا ن فرصت
.كند ياني مي

مين راه دورز ه
جنـاس دارد، ه

)دهي به الف يت
گاه د آن. ندارد) 

س. اسـت » سيب
ؤال دربارة تعداد

هجاي پاييعني (

يا از كنج عب ،ند
جز در برخ» تان

»تعليمي«راسر، 

پـس! »رعنـا «وق  
انواع ايي تعريف 

اس نوعي ايهامت 

(فنون ادبي 

زدهم؛ ادبيات و ع

تحريم اقتص«ي، 
و يا حتي به عنو

سختي ص ادله و
گرانتر و از بازار

 صـادرات و وارد
در )ها ها و بيمه ك

ست روز به روز
كپارچه پولي و م
ي و اطالعاتي، و

ك نده تحميل مي
صور عمومي، تح

دست بزند توليد

ون اقتصاد جمهو

دادن ختيار قرار
صادي كمك شا

گذاريد؛ ناديده ا
ش»مـوي «و » 

با اولوي!]. م است
)، ج]حودنِ صبا

):در ج ي
س«/ » بِه«] بلكه

ما يار بود كه سؤ

(بگيريد ) 4ا از 

شون ه بهشت مي
بوست«! [»اكرين

در يك نگاه، سر

است از معشـو] 
هاي علمي وديت

اما هر چه هست

علوم و

سنجش دواز

 جنگ اقتصادي
و)يا اعمال فشار

زايش هزينه مبا
ود را با قيمتي

:سته است
شـي در مقابـل
الت مالي، بانك

موجب شده اس د،
كه گسترده و يك
ي جديد ارتباطي

.اعمال كنند
شون كشور تحريم

چنين برخالف تص
هاي داخلي به

.يابد حقق مي

كتاب درسي قانو

د عالوه بر در اخ
ظ پيشرفت اقتص

كنايه را كنار بگ
»روي«در ) الف

مهم حرففقط 
بخت بو خوش(ل 

اسناديشبيهات 
زنخ نيست؛] [خ

بخت با شم. ست

ر» جان«، و )2
)76فحة 

بهاست ـ  حماسه
ـاهللا خيرالما«كـ

م حرف بزم؛ اما

]مصرحهء[تعاره 
با توجه به محدو

؛ اايهام تناسبا 

.رست است
هاي رقابت و يا

براندازي ي(سي 
صادي، موجب افز

خو نيازالي مورد 
اقتصادي دو دس

تراش مانع(تجاري 
در مقابل مبادال
ي شدن اقتصاد

در مقابل، شبك. 
هاي ه از فناوري

اي بانكي و بيمه
هايي را بر ك زينه
همچ. بينند مي

ه با اتكا به نيرو
تح زا اد درونتص

.رست است
ك 132تا  128

.رست است
نه ثروت و درآمد

حفظ ايجاد، و به

.رست است
آرايي و كار، واج

هم: شروع كنيد
ها حركتي غير

مقبل[دارد ) ؛ ه»
فهرست تش: شت
زنخ[= » آن«: ي

اس» جان شيرين
.رست است

را از» اَم«، )1ز 
صفح. (نيده است

.رست است
كه از جنس  حـ

نمي ك! شود شد ـ
سه حكايتي هم

.رست است
است» سرو«كه 

ب. دارد استعاره» 
است يا ايهام» ا

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
يكي از ابزار

سياس) بيشتر
تحريم اقتص

شود كاال مي
هاي ا تحريم

تحريم ت -1
تراشي مانع(

امروزه جهاني
.شود كاسته
كننده تحريم
هاي ب تحريم
ها هز تحريم

تحريم زيان
شونده تحريم

سياست، اقت
در 3گزينه  .12

در صفحات
در 3گزينه  .13

توزيع عادالن
تصادي رااق

در 2گزينه  .13
همان اول ك

ش» جناس«
كنيم در مي

»تشخيص«
نخواهيد داش
اولي و دومي

ج«/ » شكر«
در 3گزينه  .13

را از» ـ ها«
شن) 3كه از 

در 2گزينه  .13
ـ يا با جهاد
ـ پدر رستم
ـ ندارد؛ دو

در 4گزينه  .13
روشن است

»تشخيص«
هو«بگوييم 

erv.ir
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بـودم، اول
..........]. بـه  

و مفعـول    
.م

!بله:  است
يـك فعـل
تفاصـيل،

شـود مـي 
هـد، يـا از

رف اضـافة
 رامـا  اج ـ     

ستدالل ما

گوشـتان را

. كار رفتـه 
بـه سـوي 

ل
گُشاد 

تـرينِ ـديم 

ationgroup

نـويس اگـر سخ
ب[ را.......... » ادن

ي گذراسـت بـه
خي همان متمم
در نگاه اول اين

ي نهـاد » قخـال 
بـا ايـن! ستوري

ت؛ براي همين
را نشـان ده ]ـل 

حـر» نگريسـتن 
ـد و ـ هـاج و و

حال باز مبناي اس

خواهيم خوب گ

جناس به) 4و 
/براي [ ناز(=  

اشتقاق
وصل ـ وصول

گـ بگشايد ـ گشا
ـ
قال ـ قيل

از قـ همجوار آن

1398(  

منِ پاس. يدا كنيد
دا«: آمـده ) 2در  
است؛ يعني» دن

م كه نشانة تاريخ
پذيرد؟ جواب د ي

ا«بود، آن وقت 
 معطل نقش دس

است) غير فعلبا 
فعـ[ِ  مفعـول يا 

ن«صورت سـؤال  
مانـ ت كـه مـي   

به هر ح!... كرد؟

خ مي اش ك اضافه

)3در . ندارد» 
و ناز آرمت) زارم

س
ختالفي

اصول ـ ول
بگشـ
ـ
ـ

مناطق هو ] وزه

متوازن
ـ
عذر ـدست 
ـ
ـ

8/6/8 ومسستانة 

ها جواب را پي نه
آن كنار آمـد؛ د

گرداند«معادل ) 3
هم را. خواهد مي

يگر مفعول نمي
ب مي معلمفقط 

م مين طور  ماند
غير فعليعني 
ماند كه ي ش نمي

ست؛ در ص يكي
اسـت دلشـود،  

صاحب رها ك بي
!ت
فك، خاصه »را«
3(  

تكرار«هر حال 
ـĤزا]+ـيـ[نـو را 

جناس
اخ
وصو

]دوم[ش 

ياي سياسي امرو

رف
ـ
بپذير 

جبارانـ  يان
ـ
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.دارند تكرار

بايست از گزين مي
شد با تر مي حت

3هم در» كردن
متممسي امروز 

از آن دو تاي د
مفعول اگر! اً نه

همين! بود؟ هيچ
( صرفي غيرصر 

اي برايش د، چاره

ت صورت سؤال
گرفته مفعول» 
كار و را بي) با

است به غير فعل
«ال حاالها با اين

33و  30فحات 

به) 2ا نيست؛ 
تو(= » نĤزارمت«

تام
ـ

دوش ـ] سوم= 
ـ

منظور جغرافي[ 

مطر
ـ

-گير 
گري /]زندان [

ـ

زدهم؛ ادبيات و ع

تاول و دوم »ِ ب

بود و فقط م نمي
راحزبان امروزي  ي
ك«. است» دادن«
در فارس]) ضربه[ 

تر راحت» ديدن
حتماً! ؟»معلم«
چه ب» ملَكي«با 

عنص دوط ميان 
بود مي» فعل«ه 

با عبارت) 1ا در 
»ما«اين جا اگر 

يعني،( ف اضافه
لرابط غير فعم 

علت دارد؛ حاال
صف!] (ياد بگيرد

ش اين جامقام
«:پيچيده البته

)102تا  9

اول[ِ دوش  ]

ايرانيي كه در 
)38و  3

متوازي
]ـي[جانـ ـ] ي

-  
گريان ـ دان
نوش ـ وش

سنجش دواز

طلب«دست كم، 

ن صورت سؤالر 
به عنوان فارسي

«ترديد، مفعولِ 
»نواختن«عناي 

د«خود بگوييد 
ل كدام هست؟
بعد تكليف ما ب

رابط) 1در  را :يد
طرفين اين رابطه

چرا رايد كاربرد 
باز). رسي امروز

حرفشود قت مي
اين جا هم را: م

مي پيچ خورده،
حساب را خوب

هم كه) 2ربارة 
هم، كمي) 3ر 
9صفحات . (رند

كرار

ـ

سوم[ِ دوش  ـ
ـ

هاي  زبان«: ح دارد
37صفحات (» .ت

گزينه
ـي[آنـ  )1
2(  
زند  )3
گو  )4

هم د) 2در . رند
.رست است

مرجع درعبارت 
اي كه ب اغ گزينه

تبي ،مكتب اوه، 
به معن(» زدن«) 

ممكن است با
يد ببينيم مفعول

شد؛ ص جمع مي
ن را داشته باشي

ز طاگر يكي ا. »
!خبرمان كند

گاه كنيد و ببيني
ردر فا به(=  با: 

ما بگوييد آن وق
گفتيم) 1كه در 

م اين جا اگر كم
شنيدن حرف ح

.رست است
بحث در. م است

در. »مدار«و » ر
دار ]تام[جناس 
.سترست ا

تك

]دوم[ِ دوش 

)102تا  9
.رست است

درستي، تصريح
تداول بوده است

.رست است

)107تا  10

www.sanjeshse

دا» تشبيه«
در 1گزينه  .13

فرض كنيد
رفتم سرا مي

در اين گزينه
4در . مسند

با اين همه،
حاال بفرمايي
سوم شخص
عجالتاً همين

فك اضافه«
]آن[ِ   متمم

حاال تازه نگا
خود را دارد

شم. نگرد مي
همان است

بيان ما هم[
بپيچانيم تا

در 1گزينه  .13
كه معلوم) 1

مدار«) 4در 
ج) رم]و[آتو 

در 3گزينه  .13

گزينه

1(  
2(  
3(  
4(  

9صفحات (
در 4گزينه  .13

، بهكتابتان
روزگاران مت

در 3گزينه  .13

4صفحات (
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بـاز،[، و » 

 جور فارسي

ان دو واژه 
كي يا ميان
ـاي هنـوز

بـه طريـق   
ن جـا هـم

ationgroup

107(  

ات  حـق«، »هيـ

لغات مهج نبود

ميـاقرار است » 
ته آن يك با واژه
هـ گيرِ ذهـن  خت

بـ نـه   بگيريد، 
؛ بـاز ايـن»ديـار 

1398(  

7تا  104فحات 

منه«، »واجـب «

) تكرار )×2
كجا[+] هر 

ست]ا+ [ست ]
يا
تو
را

از
تو

ست]ا[

گويد
كه
آمد
من

به

)112تا  1

هم) 4شاهد . ل

»جناس«شد كه 
واژه يا ته اين و

سخ عكس، ناظمِ
جناس» گوشه

د«و » يـار «ـان  
102(  
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صف( .جاوِدان ـ ن

،»تعالي«] رضة

متوازن

ـ
ا[

زمان ـين 

ـ

ـ

08صفحات . (د

در صورت سؤال

اش به اين باش ده
اين واژه يا ميان
بالع !ما كه نيست

بهحلقه«را با » ش
ميـ: شهود اسـت 

2تا  99صفحات 
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گناهان) 3و در 

جملة معتر[، »ي

]ـي[ـ
ي
ن

ن
]ء

زمي

ر

]ء

ن

كرد [+]ت

اند مطرّف» راه«

»بوستان«) 2د 

ه گذشته و آيند
سر اين وميان 

جهت مهربهري
دوشبهخانه« ريد

مش) 3س فقط در 
ص. (جداگانه است

زدهم؛ ادبيات و ع

افتقار، ـ قتصار

باري«: مشهودند
)51و  5

متوازي

شاهـ ـ] ـي[هــ
بندي ـ ساقي
مهمان ـ دربان

روشن ـ گلشن
ء[مايه ـ ]ء[پايه

بختـ تخت 

اجل ـ امل
خنجر ـ رهبر

[وعده ـ ]ء[باده

نوشينـ دوشين 
وفا ـصفا 

راست ـكرد  [+]ت
11(  

و» پناه«) 2در 

شاهد. »ت ربود
60(  

هاي مشابه نمونه
باشد نه] كامل

دست سليقة با
نه شما حق داري

جناس !ود بدهد
واحد زباني ج) م

سنجش دواز

ا): 2دهان، در ن

ي دخيل عربي م
50صفحات . (»

گزينه

1(  
ماه

2(  

3(  

4(  

خواست
12تا  108حات 

.اند متوازي» ير

گوي بالغتي كه 
0و  59صفحات 

و ن) 1ستان در 
يواحد معنايبا 

اختارِ زبان آلت
نهالً در اين فقره، 

تواند به خو را مي
مـ ( مير متصل

.رست است
ا ـ جهان: ت كم

.رست است
هاي تها و عبار 

سبحانه و تعالي
.رست است

گ

صفح( 
.رست است

قيح«و » مگير«
.رست است

سعدي« :ن است
ص. (اين سه بيت
.رست است

كه بگذريم، حوا
د معنايي كامل

سا ؛سر آن يكي
بنابراين، مثال! ت

ح چنين حقي را
ضم مع باشد كه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
، دست)1در 

در 1گزينه  .14
كلمه) 1در 

س«] معترضة
در 2گزينه  .14

در 2گزينه  .14
فقط) 1در 

در 3گزينه  .14
اين) 1شاهد 

از سر تا ته
در 3گزينه  .14

ك) 4و ) 2ز ا
واحديعني [

آن يكي يا س
آشفتة ماست

ـ طراح  اولي
حواستان جم
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همانـا ـت 

]تضاد[

ـ
آيي ≠ي 

ـ
ـ

چيسـت؟

و) 1در » ر 
متـرادف» 

ationgroup

مهم نيسـيي كه 

]

روي

چـاره! يريـدش 

اميـر«يـن جـا   
»عبـارت «و » ـر 

1398(  

عنصر آوايتنها 

قافية دروني
)جناس ناقص

بِه ـنه 

ـ
ـ

بگي تكرارتوانيد  ي

تام

ـ

ـ
ـ

پرده ـپرده 

؛ ا»شـاه « ـ  ني
تعبيـ«اگـر  ): 4

8/6/8 ومسستانة 

اشتقاق
ـ
عدل ـعديل 
كرم ـكريم 
سفه ـسفيه 
ـ

ـ

ها حركتي ر غير

ق
)↑

)ح

مي كرار نيافتيد

) كرار )×2
از

محبت
شود
ـ

بجويي
كي[+] تا 

اين

 ):14صفحة (

بيان خاص، يعن
اما در. ي نيست
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ختالفي
شَهي ـ *ي

ـ

شاه ـگاه 
مهتر ـتر 
***مهيـ* 

درآوري اين كه 

اس تام

-  
روي ـي 
سطح(روي  -) 
ـ

ر چه گشتيد تك

تك  قص

صافيـ

ـ
ـ

تـ

(ر كتاب درسي 
 »يد گشاد

درـ ، و  »صاحب
هم كه بحثي) 3
!     نيست »

زدهم؛ ادبيات و ع

اخ گزينه
تَهي  )1

2(  

گ  )3

كهت  )4
**كَهي

زيد، البته با يادآ

جنا

سوي
صورت(روي 

(  
هرد بود و تاندار

ناق  دروني

شافي

زندانـ

(  
ست در»موالنا« 
زبان كودكي باي 

ص«يعني  ـ  دخو
3دربارة. اند واژه

»فرق«] هيچ[» 

سنجش دواز

گ

ها را بياموز واژه

]ي[رو

وي
)121تا  113و 

گر سؤال غير است
.]اهد

قافية د بيت

ـ)لف

ـطغيان  )ب
ـ)ج

ـ)د

)121تا  113و 
ؤال بيت زير از

،هم//  ،رت فتاد

در بيان عام خـ   
فهوم خاص اين
»عبارت تا عبارت

.رست است

تلفظ كهن**: 
!ت

)121تا  11
.رست است

تكرار

ـ رو ـ] ي[رو
]*هر[

ـ
رو ـروي 

،100و  99، 8
ط اضطراري، اگ

خو ل جواب مي
.رست است

ب

ال

،100و  99، 8
طراحي اين سؤ ي

ا كودك سروكار
.رست است

در فارسي قديم
مترادف مف) 2ر 

از ع«وقت، ديگر 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .14

**و ** ، *
است حركت

3صفحات (
در 1گزينه  .14

گزينه

1(  
2(  
3(  
4(  
5صفحات (

در شرايط* [
باألخره سؤال

در 2گزينه  .14

5صفحات (
ايمبن: مهم

چون كه با«
در 4گزينه  .14

د» خداوند«
در» خليفه«

باشند، آن و

erv.ir
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حرف اضافه

ـل كـه بـا

و) 2در » ن 
خـيش و  ش 

ه دركوتـا  
، و)3در  ر 

ل تقطيـع،

بهـ   رف و
يـد، چـون

و» تـر  نعيم

زمـان،  آن
قابـل  اهي 

در كـه  ي 
در خصوص

شـامل  ن
و معـدني

را آنجـا  ي 

ationgroup

ح ي دوم»را«س 

هـر آن عاقـ// ي    

شـيرَفكَن«اين،  
كـاشفقط ) 3ر 

يـا ـاي كشـيده  
گيـر، )1ر د ـاله 
جـدول[ 76فحة  

بارها گفتيم؛ صر
بگيري رديـف را 
نَع با«آن وقت، . 

در. شـد  نـدان 
آگـا و اخبـار  ان  

اروپـايي ـانگردان 
خ به هخامنشي

ايالميا اصلي ين
طبيعي منابع د

شـهرهاي  ــ  ـت 

1398(  

؛ پس»زدن«سي 

رد بـا تـو ميلـي

بنـابرا. ت بـه   
در. ر كار نيست

هجاهـ: ي اسـت 
ــ: نگـاه كنيـد

صـف( .است لند

چيست؟) 2در 
ست]ا[و » ست
)قافيه(= » قافيه

چن دو آن رهنگ
مي عهـد باسـتا

جهـ از برخي  ل
ه دورة تاريخي ر

.ند

سرزمي. شود مي
نيازمند النهرين ن

.كردند

دولـ سـاير  و دي 

8/6/8 ومسستانة 

كس به] را[ چوب

ر خواهي كه دار

ه اعتماد سسـت
اي در اي كشيده

پيشرفتة عروضي
خوب. ض شود

بلخود  به خودـ

اما نكته د. گرفت
س]ا[«تاري بيت، 

واژة قا«اين جا 

فر و اخت تاريخ
خان يوناني و روم

دليل همين به. د
آثار و بناها جوي
كرد مذكور آثار

آغاز دارد، جود
بين اقتصاد كه

كر شكركشي مي

ليـد كومـت ح و
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چ :كند حكم مي

اگر//  ستمع گوي

47(  

، نهمطلق بر
هيچ هجا )2در 

ؤال اين قاعدة پ
فرض بلندبايد )] ي

ـ  ر صورت سؤال

گ ذوقافيتينود 
كم منطق ساخت

اند؛ هواژ جداگانه
)85صفحة  (

كشور ما و شنا
ت و ساير مورخ

داشتند اختيار ر
ج و جست در د

از تصوير و رش

وج آن دربارة وبي
آنجا از. بود اني

ها لش مين ايالمي

وكرد شكركشي

)1(تاريخ 

زدهم؛ ادبيات و ع

ار چنيني معي

يت بر مزاجِ مس
.»لي

7صفحة ). (ساده

ت؛ يعني تكية
د. داشته باشند

)75صفحة 

مبناي طرح سؤ
هاي دوري ر وزن

در ـودناَ شكلِ  

شو چ يك، را نمي
نابراين، و به حك

جها،  ك از مصرع
!ضه خواهند كرد

مسافرت به راي
هاي هرودت وشته
در باستان دورة

زيا كنجكاوي با
گزار تهية به دام

مكتو اطالعات ه
ميا جنوبي و س

ي پياپي به سرز

لش صغير آسياي

ت

سنجش دواز

دستوري فارسي

حكا«: گويد مي
نش جز ذكر ليل

س(مرسل  نثره 

است حذف همزه 
هجاي كشيده د
ص. (بادو  گيز ـ 

بدانيد كه جالتاً
در(كن عروضي 

عينـ   )2در  سي

، هيچ)4و ) 3و 
بن! شوخي ندارند

در هر يك مسند
قافية دوم عرض

بر اروپاييان القة
واسطة نو به يي

در ايران شاهان
آمدند، ايران به
اقد جهانگردان ن

كه ايالم تاريخ با
زاگرس كوهستاني

سومري و اكدي

به رسيدن، رت

.ت استرس
به ساختار هايي

.رست است
ـ  در تأييدشـ 

نبايد كردن// يند 
.رست است

خ بلعمي است به
.رست است

ن سؤال عمدتاً
وانندت نمي) 4در 
هم،) 4در . تند

.رست است
شود زد؛ عج ي مي

يا هر رك[ مصراع
ساما . اند كشيده

]))ـ(كوه  ـ
.رست است
)1هي است در 

با هيچ احدي ش
وان، به عن»كي

خود را به عنوان

.رست است
63فحه 
عال و تمايل فويه،

اروپا محققان و
ش و ها سلسله رة

ب صفويان روايي
ينا از تعدادي. د

.رست است
76فحه 
ب ايران فالت خي

ك مناطق و ستان
بود فرمانروايان
.رست است

86تا  83فحات 
قدر به از پس ي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
بازگرداني نه

.است
در 2گزينه  .15

ـسعدي هم  
شينمجنون ن

در 4گزينه  .15
متن از تاريخ

در 1گزينه  .15
أله در اينمس
د» جنگاور«

كشيده هست
در 2گزينه  .15

حرف خيلي
انتهاي هر م

)4در  ـويم
:ستون آخر

در 2گزينه  .15
كه بديه اوالً
نحو ـ  ويژه

ك«و » چي«
خ» تر كريم«

در 1گزينه  .15
صف 7درس 

صف دورة در
نويسندگان

دربا توجهي
فرمانر دوران
بودند فارس

در 3گزينه  .15
صف 8درس 
تاريخ دوران
خوزس جلگة

فالت ايران
در 2گزينه  .15

صف 9درس 
مدتي كورش

erv.ir
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،كمبوجيـه 
و داخلـي 

را هند رب
آتـن  و شيد

ـداراجويي 
كنـار  در

و سـتقالل 
.كردند ياح

عصر مات
دوره نآ ي 

عصر در ن
خانـدان  ـه 

حاكم طبقة

مهـم  مـل 
دوره آن ر

چينيشم 
و نقـل  و ل 

بـه  كـه  رد 
.ند

نتـاكنو  ز

ationgroup

ك پادشاهي مان
هـاي  شـورش  ن 

غر شمال و غرب
كش لشكر يونان

مـ و گيـري  سـان 
بودند، پراكنده

اس ايران به نست
اح را ايران رايي،

محاكم و قوانين
دادرسـي و ـوق 

ايران جامعة اتي
كـه بـود  منـدي 

ط به دوره اين ر

عوا از يكـي . فت
در ايـران . بود م
ابري اشكانيان، ن

حمـل عـوارض 
كـر تـالش  اني،
شدن روميان يت

:

آغا از را ايراني ي

1398(  

زم در .آورد در د
فرونشـاندن از س 

غ از هايي قسمت
بهمصر و بابل 

آس بـا  شـكانيان 
آنها قلمرو راسر

توا اسكندر، از س
گر ايران ترويج

از اي مجموعه. 
حقـ بـراي  مندي 

طبقا نظام. ست
قدرتم مركـزي  ت 

در »دبيران« نام
.ود

گرفت اساسي ونق
ابريشم معروف ة

زمان در. كرد مي
گمركـي،  قـوق 

ساسا عهد در س
موفقي مانع ندانه

:استترتيب زير 
كشاورزان

هان
وبدان

هاي زبان تحول

8/6/8 ومسستانة 

خود تصرف به را
پـس بـزرگ  ش 

ق و كرد كركشي
هاي شورش دن

.ياورد

اش. آورد بيـرون 
سر در كه را ران
پس دوران در ه

و ايراني فرهنگ

است مانده باقي
ارزشـمن منبـع  و

ا دست در شتري
حكومـتسـيس  

ن به جديدي شر
بو موبدان يارات

رو خارجي گاني
جاد گشايش ن
م عمل ديگر وي

حق از هنگفتـي  
سپس و اشكاني
هوشمن ساسانيان

خته شد كه به ت
مخصوص كش
ويژه شا
خاص مو

و تغيير مراحل
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ر صغير آسياي ي
داريـوش .آمد در
لشك شرق به ي،

فرونشاند از پس
به دست ني فيقي

بيگانگان چنگ
اير تباران يوناني
كه بود هايي ست

ف مختلف جزاي

با بيشتري دارك
وشده گردآوري

بيشت اطالعات و
، تأسعامل اول

قش رو، اين از. ند
اختي و نفوذ يش

بازرگ خصوص به
آ پي در و چين،
سو از اروپا و سو،

درآمـد بنابراين
دورة در نخست

س و اشكانيان ما

تاهاي ايران ساخ
خراسان
آذربايجان
فارس

شناسان زبان. د

زدهم؛ ادبيات و ع

تمامي و ليدي ت
هخامنشيان رف

هخامنشي شاهي
پ داريوش، شين

توفي ميسساال ة

از را ايران وري،
حتي و وناگون

سياس چنين مال
اج دادن پيوند با

مد و اطالعات ن
گ پهلوي زبان به

مدارك سانيان،
.شد تثبيت و ت
آوردن وجود به ي

افزاي و زرتشتي

ب ستد و داديان 
چ و ايران ميان ي

س يك زا هند و
ب. داشت رومو مر

روم، مپراتوري
ام نمايد، برقرار

روست و شهرها ر
زين مهر
شتسپ
فرنبغ

اند شده تحول و

سنجش دواز

پايتخت ،سارد د
تصر به مصر گ،
شاهنش سرتاسر ر

جانش و پسر ،رشا
تنگة در دريايي

جنگاو روحية و 
گو ديني هاي رقه

عمله اشكاني با ا
تدريج به كانيان

ساسانيان دورة ر
ب »هزاردادستان

ساس زمان در ران
يافت گسترش ل
ديواني و اداري ت

دين يافتن ميت

ن بار ديگر جري
تجاري و سياسي
چين ميان رگ،

قلم در زيادي ن
ا. شد مي شكاني

تجاري ارتباط ن

در بسياري هاي
آذر برز
آذرگش
آذر

تغيير دچار ريخ

ثروتمند شهر و
بزرگ كورش شين
در امنيت و مش
خشايار .افزود ود
نبرد در اما ،. رد

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

سلسل. كردند ظ
اشك. ببخشد اره

.رست است
105صفحه 

در دادرسي و ت
ماديان« كتاب

.شود ي
.رست است

111صفحه 
اير اجتماعي ان
عامل دو تأثير ت

تشكيالت وسعة
رسم ،دوم عامل

.رست است
126صفحه 

اشكانيا رسيدن
س روابط رقراري
بزر تجاري سطة

مشتريان وستان
اش حكومت صيب

چين و هند با م
.رست است

134صفحه 
ه آتشكده سانيان

.رست است
138صفحه 
تار طول در راني

www.sanjeshse

داد شكست
جانش و پسر

آرام برقراري
خو قلمرو به
تصرف كر را

در 3گزينه  .15
ص 10درس 

اشك حكومت
د و فرهنگي
حفظ يكديگر
دوبا حيثيت

در 1گزينه  .16
ص 11درس 
قضاوت دربارة

در ساساني
مي محسوب

در 3گزينه  .16
ص 12درس 
سازما دربارة

تحت ساساني
تو با ساساني
.شد افزوده

در 3گزينه  .16
ص 13درس 

رتقد به با
بر رونق، اين
واس عنوان به
هند ادوية و

نص راهداري،
مستقيم طور

در 1گزينه  .16
ص 14درس 

ساس دورة در

در 4گزينه  .16
ص 15درس 
اير هاي زبان

erv.ir
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منـاطق  در
زبـان  دو ز

تـا  نشـيان 
آثـار  هـا  ن 

ايران ختلف

و سـتعداد 
در آنها كثر
و شـاه  بـه 

در .شـود  ي 
جديـد،  ي 

اسـت،  ـده 
خبري رات
نكتـة  ارد؟

سـابقه،  ة
.كند مي دا

به تنگه ن
.است

در كاكـان 
از اي پـاره  

از برخـي 
ايجاد دي

ationgroup

د هخامنشيان ن
از تنهـا  آنها، ان

هخامن سـقوط  ن 
زبـان گـروه  يـن 

مخ مناطق در ج

اس پيكرتـراش،  ن
اك كه است انده
ب مـزدا  اهوره ي

مـي تبديل يايي
هـاي فنـاوري . رد

آمـ پديد ذهنش
عبار از و نوشته

دا اهميتـي  چـه 
مطالعة ديگر، رت
پيد بيشتري ات

اين. كند مي تصل
جهان مهم اري

ك دشـت ( انـد  ده 
.)نهاونـد  دشـت 
).فارس در رژن
باد فرسايش اثر

1398(  

پايان تا زمان ين
ميا از كه است ه

زمـانتقريبـاً از  
ا از. بودنـد  داول

تدريج به سالمي

هنرمندان و رفت
ما باقي بزرگ س
سوي از شاهي ب

جغرافي محيط ه
بگذار بسياري ير

.است داده

ذ در كه اي سئله
سؤالي شكل به
چ پژوهش اين م
عبار به ؛دهد رار

اطالعا موضوع،

مت فارس خليج
تجا هاي گذرگاه

شـد ايجاد ها، س
د( انـد  آمـده  ود 

ار دشت و مانشاه
بر جديد هاي ي

8/6/8 ومسستانة 

تري قديمي از ني
شده اشاره ها ان

، تي دوره ميانـه 
متد ايران ختلف

اس دوران در كه د

گر اوج ساسانيان
مقياس در و وان
منصب اعطاي ها،

به طبيعي محيط
تأثي محيط، در
د گسترش را ان

مس از آگاهي و ت
ب را مسئله ورت

انجام پرسد مي د
قر بررسي مورد

به نسبت كار ن

به را عمان ياي
گ از يكي و بردي

ناوديس ميان در ا
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي
ناهمواري آنها وي
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ايرا كهن هاي ن
زبا اين از عدادي
هاي ايراني زبان

مخ مناطق در ي
شود مي گفته ي

س دورة در ديگر
فرا هاي برجسته

ه نقش اين غلب

م نتيجه در و ند
انسان كه است

انسا دسترسي ن

شناخت به تيابي
صو است بهتر. د

خود از پژوهشگر
را نديگرا هش
اين با او. است گر

دري و هند نوسا
راهبر آبراهة رين

يا و ها طاقديس
نواحي در سايش
م مثل( هستند

رو در اما اند، نده

رافياي ايران

زدهم؛ ادبيات و ع

زبان. اند سيم كرده
تع به باستاني خذ

.است مانده جاي
اسالمي نخستين

هايي بانز به ،نو ي

د بار ها، صخره و
ب نقش ساساني

ا مضمون و حتوا
.است نانشان

زن مي دست حيط
شده سبب و ده
ميزان و كـرده ن

دست براي هشگر
كند بيان روشن 

پ مرحله، اين در
پژوه بايد وهشگر

پژوهشگ نياز ورد

اقيا آزاد هاي آب
تر مهم است، س

فاصل حد در و
فر از حاصل واد
ها زمين شدن ر

مان برجاي قديم

جغر

سنجش دواز

ميانه و نو تقس
مĤخ در. اند شته
برج مكتوبي ثار
قرون حتي و ن

ايراني هاي زبان

وسنگي هاي اره
دوران از. شتند

مح. دارند قرار ي
دشمن بر شاهان

مح تغيير به خود
آمد انسان كمك

زمين اعماق از ي

پژوهيان مسئله 
و واضح صورت

د. شود جلوگيري
پژو كه است ين

مو ديگران، هش

آكه است شكلي
فارس خليج نفت

وها خوردگي چين
مو انباشت اثر بر
هموار و آهكي د
ق بسيار شناسي ن
.)ت

كهن، هاي زبان
داش رواج ايران ت
آث اوستايي و تان

ساسانيان كومت
.است مانده جا

.  
.رست است

150صفحه 
ديو روي بر ري

اشگذ نمايش به ا
شاهي خاندان اه
هاي پيروزي از

.رست است
4فحه 
خو نيازهاي رفع
ك به فناوري ير،
برداري بهره به در

.رست است
10فحه 

طرح سئوال و بي
هب را خود سئلة
ج نامعلوم و كلي
اي مرحله اين در
پژوه نتايج و ئله

.رست است
19فحه 

ش هاللي آبراهة
خروجي دروازة

.رست است
30فحه 

چي هنگام در ها ت
ب ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

www.sanjeshse

دورة سه به
فالت مختلف
باست فارسي

حك فروپاشي
به بيشتري

.يافتند رواج
در 1گزينه  .16

ص 16درس 
كا كنده هنر
را خود نبوغ

زادگا فارس،
هايي صحنه

در 4گزينه  .16
صف 1درس 
براي انسان
اخي هاي دهه

قاد را انسان
در 1گزينه  .16

صف 2درس 
در مرحله ط

مس بايد ابتدا
ك جمالت يا

توجه مورد
مسئ پيشينة

در 3گزينه  .16
صف 3درس 
هرمز، تنگة
اينكه سبب

در 2گزينه  .16
صف 4درس 
دشت برخي
بعض ).فارس
حاص ها دشت
د از ها دشت
( است شده

erv.ir
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اييهو
سيالبي

گي
ديد دما

شويم، مي
رودهـا  آب

مرطـوب، 
هاي سال ر

بـه  هـا  ني 

)پايتخت(

حصـوالت 
اصـلي  ك 

بـه  مشاغل
.دارد جهي

از را ايران

نـي خـود

با توجه به

ationgroup

اثر آب و
هاي س باران

بارندگ
افزايش شد

تر دوره نزديك ن
آ مقـدار  برويم،

نـواحي در دهـا 
در آنها آب مقدار

سيسـتا ـاجرت 

( مركزي كيالت

مح بـه  آنها ديل
محـرك صنعت، ش
م از بسياري. شد
توج قابل سهم ي

گردشگري اني
.است داده

ـراد انسـاني؛ يعن

هاي خود را ش

1398(  

منشأ
نوس هند
ياي سرخ
ربستان

اين پايان به چه
كشور شرق مت
رود اين اگر. تند

م و ني و اتفاقي

مهـ باعـث  بـود، 

تشك تابع استان

تبد و اوليه ختلف
بخش. شود نجام

ش خواهد منجر
وري بهره و وسعه

جها سازمان كه
د جهاني قرار هم

نش، به ارادة افـ

وارد، آدميان كنش

8/6/8 ومسستانة 

ور
اقيان
دري
عر

چ هر دليل اين ه
سم به غرب از ه

هست دائمي وند،
طغيانك بيشتر 

هيرمنـد  ريخي

و استان تابع ن

مخ مواد شيميايي
ان منزل يا و گاه
اشتغال ايجاد ه

تو تحقيق، ارت،

شكلي به دارد؛
ده رتبة در نگي

ي پيامدهاي كن

ر بسياري از مو
.)ست

27


تابس(علوم انساني 

ان ورود به كشو
دوره گرم

دوره سرد سال
تابستان

به بارد، مي بهار
چه هر آنها، هت
شو مي تغذيه گير

خشك اطق نسبتاً

تار دبن به وجهي

شهرستان رستان،

ش يا فيزيكي كل
كارگ در ماشين ا

به بخش اين در
تجا در صنعت ش

فراواني هاي دي
فرهن و تاريخي

برخي/ مي است 
.)ست

د. / عنادار است
رت صحيح اس

)1(شناسي  عه

زدهم؛ ادبيات و ع

زما  كشور
قي

د
بي

فصل اوايل تا يز
جه و ها اهمواري

گ برف و بلند اي
رودهاي منا. بود

تو بي از ناشي كه

شهر تابع بخش

شكل تغيير به كه
يا دست با يرات
فعاليت .ودر مي
بخش. است سته

توانمند خارجي
هاي جاذبه نظر

ته به آگاهي آدم
بارت صحيح ا

قات معساير مخلو
اين عبار( .دهند

جامع

سنجش دواز

جهت نفوذ به
جنوب شرق
غرب

جنوب غربي

پايي فصل اواخر
نا به توجه با .د
اه كوهستان از ه

ب خواهد بيشتر

ك سيستان، طقه

بخش، تابع ان

ك است هايي يت
تغيي اين اينكه ز

مشمار به شورها
وابس صنعت به م

يا داخلي گران
از و پنجم رتبة

:ست
ست يعني وابست

اين عب(. ه است
فعاليت س خالف

د ي آن انجام مي

.رست است
39فحه 

ده هوا
موسمي

داني
خشك

.رست است
48فحه 
در ها بارش شتر
شود مي بيشتر ها
كه رودهايي .ود
آنها آب مقدار د

.است اوت
.رست است

68فحه 
منط آب منابع ن

.شد رگان
.رست است

73فحه 
دهستا اداري، م

.رست است
90صفحه 

فعالي مجموعه ل
از اعم شود؛ مي ر

كش نوآوري و ت
غيرمستقيم يا م

.رست است
96صفحه 

گردشگ جذب ي
در طبيعي، هاي

.رست است
هاي نادرس ينه

اس آگاهانهنش، 
فراد ديگر وابسته

برخنش انسان، 
رادي و غيرارادي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
صف 5درس 

نام تود
مرطوب
سود
گرم و

در 2گزينه  .17
صفح 6درس 

بيش ايران در
روده آبدهي
شو مي كمتر

جريان يابند
متفا مختلف

در 3گزينه  .17
صف 7درس 
شدن خشك

گر سرزمين
در 3گزينه  .17

صف 8درس 
نظا لحاظ از

.بود خواهد
در 2گزينه  .17

ص 10درس 
شامل عتصن

منجر جديد
موفقيت رشد،
مستقيم طور

در 4گزينه  .17
ص 10درس 
براي ما كشور
ه جاذبه نظر

در 2گزينه  .17
بررسي گزي

كن: 1گزينه 
كنشگر يا اف

كن: 3گزينه 
اي ارپيامده
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ي مطالعـة

.د

فـرا  تماعي

.ردند

.است ف

ationgroup

علم، پيامد ارادي

.ده است

.ييرپذيرند

شو مي باز ماعي

اجت جهان زشي

.دانستند مي يت

كر مطرح اسان

مختلف جتماعي

1398(  

و نمره دادن مع
.)ح است

اقتصاد و خانواد

تغي واقعي، و ي

.گويند مي ي

.باشد ته

اجتم آن جهان ي

.شود

ارز و ي عقيدتي

بشري و حتمي ك

شنا مردم ها را گ

اج هاي جهان ن

8/6/8 ومسستانة 

آموز وسط دانش
عبارت صحيح

.داند د، علم مي
هنگ، سياست،

آرماني قلمرو در ن

ژروي اجتماعي

داشت اجتماعي ر

فرهنگي هويت

شها مشخص مي

.شود مي انجام
.يابند مي

هاي بنيان دربارة
ند

مشترك رنوشت

ساير فرهنگ از

.است

مياهاي  تفاوت ع

28
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سش امتحاني تو
اين( .سته است

.آيد ي
آيند به دست مي

عيت مطلوب فره

گرفتن قرار هت

كژ هستند، امعه

ظهور و بروز اند

دگرگوني براي

.مربوط است

هآن ايه قبيله

ا اجتماعي رل
متحقق تماعي

بازانديشي به را
كن مي تشويق ن

سر را شدن وي

آن سادة تصور
.د

ببا جهان غر

نوع از بازگردد، ي

زدهم؛ ادبيات و ع

پاسخ به پرس/  .ت
ارادة معلم، وابس

م

 انساني پديد مي
هاي تجربي ب ش

جتماعي از وضع

جه از يول اند ت

جا هنجارهاي و

تو نمي افراد وي

راه ،آيد پديد

هويت نفساني

جايگاهر اساس 

كنتر و پذيري ه
هاي اجت كنش

ر كران اجتماعي
فرهنگيِ آن ويت

دنيو و والريسم

و غرب فرهنگ
شود ت آدمي مي

مانع تعامل آنها

اصلي اعتقادات و

سنجش دواز

يك كنش است
د او، و دومي به

)ست
علم كالس ششم

ي و ارادة افراد ا
ومي را كه با روش
اعضاي جهان اج

:

اي اجتماعي ثابت

وها ارزش عقايد،

معنو و ديني ت

هويت بحران 

 اخالقي به بعد

ماعي افراد برجت

جامعه طريق از 
طريق از تماعي

متفك و شمندان
هو مرزهاي از ور

سكو بيستم، ن

خودمداري به
شكوفايي فطرت

ترين غربي، مهم

ها آرمان كالن،

ق زدن راننده،
ولي به ارادة خود

.رست است
صحيح اس(نظم 

تصور من از معل
.رست است

با آگاهي جتماعي
فقط علو ،تجدد

، تصورجتماعي
.رست است

:هاي نادرست نه

ها در جهان قايق

ع برخالف كه ي

هويت سكوالر، ن
.رست است

اجتماعي جهان
.رست است

:  
هاي رواني و گي
:مار

اي، هويت ابيله
.رست است

اجتماعي هويت
اجت هنجارهاي و

.رست است
دانش ،معنوي خأل
عبو براي را آنها

.رست است
قرن طي ن غربي

.رست است
ترين انتقادها هم

مانع اساطيري
جوامع غيرغ گي

.رست است
هاي ارزش به كه

www.sanjeshse

بوق: 4گزينه 
كه اواوست 

در 4گزينه  .17
ن: بعد ذهني

:ذهنيبعد 
در 1گزينه  .17

جهان اج -
جهان مت -
آرمان اج -

در 3گزينه  .17
بررسي گزين

:1گزينه 
هر چند حقا

:2گزينه 
هايي كنش به

:4گزينه 
جهان يك در

در 3 گزينه .18
ج يك در اگر

در 3گزينه  .18
عبارت سوم
نفس و ويژگ

چهاعبارت 
در جامعه قب

در 2گزينه  .18
ه بازتوليد -
و ارزش - ها

در 4گزينه  .18
خ و كاستي

خواند و مي
در 3گزينه  .18

پردازان نظريه
در 4گزينه  .18

مه از يكي -
فرهنگ ا -
زدگ غرب -

در 1گزينه  .18
هايي ك تفاوت
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مقبـول  ي 
فرهنگـي 

ـ  يفرهنگ
ـ  درد،   نيب

ـديم؛ زيـرا

عـام و» ي 
ديگر بـين

كتاب«و » 

ـه ويژگـي

ل تمثيلـي
ـه زنـدگي

توان را نمي

ationgroup

مرزهـاي از يـرون  
ف تعارض به رد،

ف يخودباختگ
ردنـدك يم القا م

ود بـدان نيازمنـ

18صفحه 

آبـي«و » لبـاس «
مثال د. باشد مي

»انسان«و بين 

سـپس بـ. كنيم
34رم صفحه 

الف يـا اسـتدالل
د بـا كسـاني كـ

نفر ر 17. كنيم ي

1398(  

.شود ي

هـويتي بيـ ـرات 
بياور لدنبا به د

به سلمانان را
جهان اسالم تي

ـر زنـدگي خـو

درس دوم ص) 1

«مثالً بين. آيد 
من وجه برقرار

.تباين است» ن

ك فاهيم بيان مي
درس چهار. اشد

ه به وجوه اختال
ي درويشي كند

يي محسوب مي

8/6/8 ومسستانة 

مي شناخته اليه

تغييـ اگر .رود ي
هستند در تقابل

مس تيذهن ازي 
از هو يغرب ران

بلكـه در سراسـ
5صفحه 

رد گزينه . (شود

تر به دست مي 
دوباره م »قرمز«

انسان«و » جلدي

هوم را با ساير مف
با ف صحيح نمي

روش توجهن از 
را بتراشد و ادعاي

46جم صفحه 

شخصيه و جزيي

29
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ال همان با اسب

مي فراتر جتماعي
ها ارزش و قايد
.دارد همراه به

ييها بخش ها، ي
نگار خيتار و سان

رود؛ كـار نمـي    
درس نخست. م

خطاي ذهني ش

ها آسان ن رابطه
و» لباس«بين 
تك ج«بين . ت
25و  24ه 

مشترك آن مفه
لذا اين تعريف. ت

توان يء ديگر مي
ي كه سر خود ر

درس پنج )2نه 

نيم آن قضيه را

منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

متنا علمِ با عي،
.شود مي تبلور

اج جهان قبول 
عق با كه را دگي

جتماعي فراواني

ييارويرو نيت
شناس كه شرق ي

.كند دايرواج پ

ي فلسـفي بـه
گيري كنيم ميم

پديد آمدن خ ث

ستفاده كنيم اين
و ب. تباين است

ن وجه برقرار است
رس سوم صفحه

، ابتدا ويژگي مص
خاص آهن نيست

به شخص يا شي
بين هر كسي) 4

رد گزين. (است

موضوع حمل كن
62نجم صفحه 

سنجش دواز

اجتماعي جهان ز
مت ها ارزش در

مورد مرزهاي ز
زند هايي از شيوه

هاي اج نگراني و

ي و ثابت
ي و ثابت

بي و فردي

غرب در نخست
ريبب شد، تصو

ر رانيا ةجامع در

هاي رزيابي انديشه
يم و درست تصم

تواند باعث نيز مي

 ب از كلمات اس
»قرمز«و » آبي«

من» تك جلدي
در. شود رقرار مي

وش عام و خاص
بودن ويژگي خ

كسي يا چيزي
4و 1هاي  گزينه

ختالف بسياري

توانيم بر افراد م
درس پن. ل كرد

.رست است
ا اليه هر بودن

ان اجتماعيجه
.رست است

از گاه افراد، يتي
و دهد رخ اعي

اضطراب ود كه
.رست است

سابي، اجتماعي
نتسابي، فردي
متغير، اكتسا

.رست است
يو نظام يس
امر سب نيو ا ت
و از جمله د يم

.رست است
طق تنها براي ار
درست فكر كني

.رست است
كتابت و نگارش
.رست است

دو نماد الف و
«بين. جه است
ت«و » ك درسي

هم تباين بر» ي
.رست است

ك مفهوم به رو
رسانا. پردازيم ي

.رست است
قايسه و تمثيل ك

رد گ. (فاده نمود
دارند تفاوت و اخ

.رست است
يك قضيه را نت

ها حمل هنرپيشه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
باطل و حق

ج هاي آرمان
در 3گزينه  .18

هو تغييرات
اجتما جهان
شو مي منجر

در 2گزينه  .18
انتس: ايراني

ا: گندمگون
:شناس وقت

در 2گزينه  .19
ايقدرت س

دچار ساخت
جوامع اسالم

در 2گزينه  .19
دانستن منط

خواهيم مي
در 1گزينه  .19

اشتباه در كت
در 4گزينه  .19

اگر به جاي
خاص من و

كتاب كمك«
كمك درسي

در 2گزينه  .19
در تعريف يك
خاص آن مي

در 3گزينه  .19
براي نقد مق
مخالف استف

اي د صوفيانه
در 4گزينه  .19

اگر محمول
بر فرد فرد ه
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. يـا كـاذب    
كه كـاذب

69و  68

درس. دارد  

يك قياس
يچ يـك از

خطاهـاي

ationgroup

صـادق اسـت ي
ضـاياي متضـاد
س هفتم صفحه

بار قيـاس را نـد

تا بتواند مقدمه
ـالي كـه در هـي

غلـط و هـاي  ي 

1398(  

متضادش ياشد 
ايـن قض متـداخل   

ف نامعلوم درس

د شرط اول اعتب

شود ت سوب نمي
در حـ. ن غلـط    

يـريگ در تصميم

8/6/8 ومسستانة 

ر اصل كاذب باش
ـد و قضـاياي مت
دارد و يك طرف

باشد و سالبه مي

طي منفصل محس
د و هـم همزمـا

دتواند  ات ما مي
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تابس(علوم انساني 

و اگر. ذب است
باشـ م صادق مي

ف صادق وجود

ت اما چون هر دو

از قضاياي شرطي
ن صحيح باشـد

91صفحه 

ن جهت احساسا

زدهم؛ ادبيات و ع

ضاد آن حتماً كاذ
صادق هستند هم
هميشه يك طر

الل صحيح است

جزء هيچ يك ا
زمان تواند هم مي
درس نهم. دارد

بدين. ما دارندي 
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سنجش دواز

صادق باشد متض
ي متضاد كه ص

در نتيجه ه. ست

قدمه اين استدال

ست يا نويسنده
م دو طرف آن

حالتي وجود ند

در زندگيمهمي 
س دهم صفحه

.رست است
تضاد اگر اصل ص
داخل اين قضاياي
ش آن نامعلوم اس

.رست است
ي كه هر دو مق

81حه 
.رست است

آموز اس يا دانش
زيرا هم. رار گيرد

انفصالي چنين
.رست است

محساسات نقش 
درس .داشته باشد

www.sanjeshse
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