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  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنبرگزاري  ، عصر روزآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  2ون آزمـ  

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   ونمندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـ   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هاي ارزشمند  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  دوم تابستانةـ  سنجش پيش

)18/5/1398(  

  )پيش( انسانيعلوم 
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) 2در . تند 
 براي كنار 
 حال ايـن  

تحليـل  و    
حـان را از  

) 2در . ندد 
. هستند ف
هاي  واژهبه 

 عـذر ويش  
  )نامه واژه+ 

، 3فارسـي   

ـاختارهاي  
جـواب  ـ    

 نادرسـتي      
/ آسـايش  (

بر به قرينة 
 بـه  خـري   

) +  خوافي

ِ دوم در -[ 
  .ندكرار

ationgroup

هسـت ـم مكـان  
باز. د، نه صفت

به هر. آمده  در
دانـش عربـيت 

 اولي دست طرا
 (  

متضـاد» مطيـع  
مترادف» عالميان

شد كه شما را به
خـو) گنـاه ( ـير 

+ 3تا  1صفحات 

زبـان ف. (بـوع تم

سـعد به بعضي 
كـه) 2مثالً در  

ين درسـتي يـا
(» فراغـت «) ده 

كه به ياد بگيريد
بـراي ايـن آخ. (»

مجد(وضة خلد 

»خبـر «و ] دوم 
تكهاي  نمونه» ر

  

اسـاصـطالحاً  » 
اند اسم» قبضه« 
به اين شكل ل

ست، و با تقويت
د، هم به طريق

نامه واژه. (يشند

مطـاع و م«بـي،  
ع«و » موجودات

براي اين طرح ش
تقصـن بِه كـه ز  

ص. (»....معترف 

الت، مغي، مسـت 

بع سعي كنيد من
.باشيد ل نبسته

ي ما بـراي تعيـي
شـدخسـته  (ده  

را ي نهادن  خود
»مظاهرت«، نه 

رو): 4. نظامي+ 

  . »قاني

ول در مصـرع د
خوار و خوار«) 2

)18/5/1398 وم

مضـيف « ـ  ـژه 
و» هزاهز«ويد؛ 

اعاللنا بر قواعد 
نيس بركردني ازماً 

باشيد ست داده
سؤال لغت بيند

ل صرفي در عرب
م«و » كاينات« 

ما سؤال اساساً ب
بنده همان«: »ير
عبادت م]) در[ي 

ار، تصاعديذگير

دوم اين كه س. د
ط به مفهوم دل

اند راهنمايتو ي
ر و خريدار مانـد

بر] را... [ مؤونت
باشد،» هزينه« 

  )مال

+خاقاني ): 3. جو

خا«به )  براي د

ِ او-[» خبـر «ن  
2اما در . »نشان 

3(

2 


د ةتابستان(ساني 

ويـ بـه ـ و  » صيد
ها برو صفتسراغ 
است و بن »فاعلة

شد كه لغت الزاما
 سؤال پاسخ در

ت براي طراحي س

  )55و  53

به داليل) 1در  !
.نوع صفتاز » 

ام. »ترادف« نه 
تقصي«اين جا،  
هيكوتا( تقصيرِ 

تأثيلجاللي، ا ذو

رد كنيد) انگ هد
ها فقط  و متشابه

ختار اسنادي مي
كه از كار كسي

مؤهم ساختار ) 4
بايد به معني) ي
  .) د

اعال. (ندي است

خواج+ جامي : 

نگاه كنيد، و» 

ميـان) 4در . »با 
/اطالع «معني 

3(ات فارسي 

ش پيش؛ علوم انس

متص«د كه فقط 
س) 4و ) 1شتن 

مف«ت كه بر باب 
 مشاورانتان باش

، هم بهاشيده ب
جز تكرار مكررات

3صفحات . (ست

!تحليل كنيد: 
هماورد«ست و 

است،» تضمن«
.باشيموجه داده

عبة جاللش به

الح،سان، گخوار

ديد(ي آشكارش 
آواها ب ميان هم

ي است؛ اين سا
ك) 1در . ر بگيرد

4در ). هجران/  
سختي]  نمودن

نگاه كنيد 112ة 

 دولتشاه سمرقن

)2.  سيد حسن

»ناصرخسرو«و » 

سـب«و » صـبا « 
ست و دومي به م

 زبان و ادبيا

سنجش

ن باشد و ببينيد
براي كنار گذاش 
رفت» مباهات« 

شما و معلمان و
فقط حفظ كرده
مهيد ديگري ج

اس» ]ياري[خت

سؤال يك گفتيم
اس ]مصدر[اسم  

 اين سه از نوع 
 يا توضيحات تو

عاكفان كع«و » 

غمخ:  به ترتيب
1(  

الخطي غلط رسم
د تا براي انتخاب
ك ساختار اسنادي

قرار) ثواب] مال
دوري( فراقت 
آسان[=  كردن 

در صفحة» هرت

ي»الشعرا تذكرة«

حسيني،): 1: م

»عطار«، »ظامي

ميان) 3در . »ر
اس» هوش«عني 

    
 

 .رست است

اب پيش رويتان
.سم فاعل است

توان سراغ مي 
ديم تا حواس ش

آن كه ف  بيوانيد 
ه؛ مگر آن كه تم

 .رست است

بخ« جا به معني 
 .رست است

 كه در پاسخ س
)بر باب مفاعله(

با» آدميان«ي 
نامه در واژه معنا

رگاه خداي آورد
 .رست است

 درست اماليي،
170، 131و  13

 .رست است

را به علت غ) 3 
دقت كنيدتر  ش

يك» صواب است
دربرابر احتم[ ب

يافته، نه) راحت
بر خود هموار( 

معونت و مظاه«
 .رست است

«حات مربوط به 
 .رست است

ها در اعالم دخل
   

 .رست است

نظ«هاي   مدخل
 .رست است

گور«و » گور«ن 
، كه اولي به مع

www.sanjeshse

  
  
  
در 3گزينه  

نامة كتا واژه
ا» متقارب«

)1گذاشتن 
سؤال را آور

تو مي صرفي
پيش خواند

در 2گزينه  
اين» هنر«

در 3گزينه  
ها از همانب
(» معارضه«

رابطة معنايي
دو يا چند م

به در) توبه(
در 4گزينه  

هاي صورت
30صفحات 

در 2گزينه  
اول اين كه

بيش دستوري
ص« ـ  است

صواب(امالي 
فرصت استر
خود نهادن

«كلمة  گروه
در 3گزينه  

اين توضيحا
در 1گزينه  

يل اين مدذ
.ناصرخسرو

در 4گزينه  .
در اعالم به

در 2گزينه  
ميان) 1در 

]مصرع دوم
  

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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) 1 ناسـب  
فقـط  ]. »ن

سـت از   اي

 تـذكر داده 
اما در . رند

يـد فـرض   

ي شخصـي      

در )] نـوي 
مـتمم  : ـت  
  »     .سم

ationgroup

ايهـام تناما . ديد
طوفان«و » شتي

ا نمونـه  ـرع دوم 

قبالً هم تـ   »دا
دا مجاز  مجلس

بيايي! ت نيسـت   

 بـه ضـميرهاي

وف به قرينة معن
هـا نيسـت  گزينه
متمم اس«آخري 

  تعداد
  ن

5  
  ي

  
  ب
  ن

  

به جواب رسيد 
كش«، »لنگر«با  

كل مصـ) 2 در 

فرد«دارد، و  سب
هر دون است و 

قابـل رد و اثبـات

يك ايـن كـه: ه
  

فعل محذو(» ن
ست كه در ديگر

دارند و اين آ» ي

  

  هد

  اضافي
[~] - جهان
[~] - شادي
[~] - زمين
[~] - آفتاب
[~] - آسمان

)18/5/1398 وم

ون ايهام تناسب
تناسب داردكه 
دارند، و باز هام

 

ايهام تناس» مو«
 كه تضاد روشن

ها ق  اين سادگي

دو نكته. اند)ليه
 .ف اضافه است

داشتن«/ » بودن
هس) 4چيزي در 

متمم قيدي«اال 

]در مصوت[ل 
  

  هبار]دگر[
، گشاده، بستهزاد

  تعداد  ن

5  

  بن ماضي
  -جستـ
  -خريد

-  

  -جستـ

3 


د ةتابستان(ساني 

بدو. است  نرفته
ك[ساحل :  بافت

ايه، جداگانه، »ته
 ].    دو بار[ ي

، به اعتبار »ين
هم) 4در . ينده

حسن تعليل به

ا.اليه م مضاف(ن 
حرف )مانند(= لِ 

«[و ) 2در » ن
اما چ. هم نيست

ندي، سه تاي با

ابدا  ش
  انگ
  يي
ز حرام  

ي با صفت پسين
[~] - دراز  

 - مصنوعي  
 - اجتماعي  
  اجتماعي  
 - اجتماعي  

  بن مضارع
  -ره
  -كاو
  -پسند
  -پرستـ
  -خوانـ

  -تراو
  -پذير

ش پيش؛ علوم انس

به كار» دوكس
بيرونلو؛ معني 

شكست«و » ازس
اسنادي) 3 و در 

چي«) 2در . ست
آيناست از  مجاز 

نبود ح و چون بود

ـشانـ  ) 4و در 
مثلِدو اين كه  

انجام داد«، )1 
ه) 4سنادي در 

بن پس در جمع 

افزايش  زينه
گتشن  )1
يتمنا  )2
3(  

وصفي  تعداد

3  
[~]
[~]
[~]
[~]

  گزينه

1(  

2(  

3(  

سنجش

پاراد«هم ) 3در 
پهل: شون بافتـ

س«) 2شيد كه در 
ست اضافي نوع 

اس ضافة تشبيهي
، كه هميشهردا

نداريد؛ چو وكس
  ! م ندارد

، و ـشـ  ) 3در 
.دقت كنيد» ن

در» رفتن«. شد
ا» بودن«. ستند

.بازي همبراي  ي

گز
1
2
3

  فت پيشين
  جهان
  رارداد

  جشن

    
 

 .رست است

د. ندارند» شبيه
درو؛ معني »كنار

دانيد و آگاه باشي
تشبيه از) 1در 

 .رست است

اض» سيلِ مسكنت
همين فر دقيقاً 

پارادو است كه 
ن تعليل همحس

 .رست است

، دسقف] ت كم
شانـ «تا » مـ «

 .رست است

باش فعلطلقاً به 
نيس پذير متممك، 
همكالسي تا هار

 .رست است

 .رست است

وصفي با صف
همة ج
يك قر

يك ج

 .رست است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .
تش«) 4و ) 2

ك«چيست؟ 
اين ميانه بد
د. پارادوكس

در 3گزينه  .
مس«) 1ر د

نه ـبوديم  
مهم اين) 3

بگيريم كه ح
در 1گزينه  .1

دست) [2در 
از (پيوسته 

در 4گزينه  .1
توجهتان مط

هيچ يك) 3
چه سه؛ اسم

در 4گزينه  .1

در 3گزينه  .1

در 2گزينه  .1

erv.ir

10

11

12

13

14

15

16
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ي بيهـودة   
گريستن و 
ـر خواهـد   

اسـت؛  » ود  

ا ي خود را ب
ق يكسـره    

ي مشترك 
هـاي   ـرين 

ي ديگـري  
كننـد و   ـي 

ن شـاهي و      
ه سـخن  كـ 

 بـا طنـاب    

سـان هـم   
. تـري دارد  

كـه در   دير

و بگـو،  [ن    

! ي نيسـتي  

ationgroup

و هيـاهوي» رعش
ورت به ظاهر ننگ

تـ نزديـك  ،»جان

تـرك وجـو«ـه  

يستي كه بتواني
ز وصـال معشـو

هاي ر خود درس
ديد در قالب تمـ

بيان كنايي» گي
سير مـ» )ميني

ه رسـم و آيـين
ـ ك) 4، و در »ي

اي كـه خيمـه  

ي انس»تـو « او از  
بر دهـر برت كه 

تقدبر  شة انسان

ت غنيمـتش دان

چـي هـيچ !... هـا 

  

نفي تش«سخن از 
ضرو« به مفهوم 

جـ   روحـ   دل« 

شخصاً توصيه بـ

 در آن پايگاه ني
باور ازعاشقِ جبر

   ].گيريد

ي معلم يا مشاور
هاي جد ر كتاب

از بنان افكندگك 
زم(وق دمِ دست 

  )      3ة 

كـه بـهــ  ) 1در 
قهرماني« ـ  دارند

»شـدن  مـانع «
  )87ة 

زيـرا! دهمـ تبار 
است انساناين  

برتري انديشمان 

ه فرصـت هسـت

ه ك نكني خَبريه

)18/5/1398 وم

  -مرد
  -رسيد
  -ديد

رتباط است و س
از همه) 1انده 

≠» جسمـ   ل

مش) 3ت، اما در 

طبع ي دون»و
ن در بيت دوم ع
مفهومي جدي بگ

با راهنمايي]: »ت
؛ دنماييدحليل 

كلك«:  برگرديم
باالي معشو و د

صفحة. (»خالقين

و د ــ  ر نهـادن 
هاي رستم د ني
(  

«را بسـنجيد بـا   
صفحة]. ( نĤمده

قدر چندان اعتب 
)4و ) 1اما در  

ياني ديگر از هم

امروز كه/ هنوز 

يه وخ فك«: ويد

4 


د ةتابستان(ساني 

  -پژوهـ
  -گير
  -جهـ

ار گزينة ديگر بي
ما  سه تاي باقي

گل« ي مفهومي

است  درك باطن

تو«ين است كه 
اند؛ چون متقابل

هر تيپ سؤال م

 حرف بس است
و تح كرده، تجزيه

به جواب.  يافت
وصف قد«دنياي 

الخ اهللا أحسن رك

تاج بر سر و هم 
ه اشاره به پهلوا

11و  9صفحات 

ر  و جفاپيشگي
روزگارِ= آينده [

/قضا / آسمان  
.دتأكيد دارن ي

ت انسان است؛ بي

/ اكنون «ن كه 

گو  به انسان مي

ش پيش؛ علوم انس

4(  

ت سؤال و سه گ
تر، در ميان قيق
سازي جانشينان 

ترك ظاهر وز 
 

تأكيد بر اي] دين
ممفاهيم ) 3 در 

را در در ه تقابل

ست، يككس ا
جديد بازخواني ك
فهومي خواهيد

هم كه اصالً در د
فتبار« است به 

ست قوم ايراني 
كهـ   )3و ) 2در 

ص. (»عادتخرق 

گزندرسانيدر  
[» آيندگان«به  

/دهر / به چرخ 
ت قضاي آسماني

ر دستبر دهر د

 هست، نه به اين

اين جا» تاگور«

سنجش

 يكسره با صورت
ه دق، در يك نگا

، بنا بر امكا»تن

ر گزينه سخن ا
 . آيد نمي ها بر

نمادمي، به وجه 
دقت كنيد كه 

مفهوم متهميت 

در خانه اگر ك«ه 
هاي جد ي كتاب

ابي از قرابت مف
ه) 3و ) 2. »گي
هم تلميح) 1. د

ان هم سخن از
د. است» ملي« ه

خ« ـ حاك است

»دهر«و » وقت
»سخن شاعر« 

گويد ب رباعي مي
عامليتبر ) 3و ) 

رة غم مستولي ب
  

اشارتي  ن مرگ

«. است از انسان
9 ( 

    
 

 .رست است

كنار بگذاريد كه
آن گاه. گويد مي

به باطن نگريست 

 .رست است

چهار كه در هر 
ه  از ديگر گزينه
 .رست است

 در دومي) [1يت
.برابر بداني» ل
به طور كلي اه[ 

 .رست است

كه[وصية ساده 
و جديد را از روي

هاي جذ نمونه ي
رفتگ دست از من

تندتبة عرفان پر
 .رست است

كه توأماـ   سؤال
زمينه ـ ره دارد

سته بر دوش ضح
 .رست است

و« ت بالمعارض
از رسيدن شته

 .رست است

احب رسؤال، ص
)2 در تقابل. ست

چار) 4ت كه در 
.  است ل آمده

 .رست است

حتمي بودنبه  
  .] نيكي كن

 .رست است

استعاره ار اينجا 
93، 2صفحات ( 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
را ك) 4اول 

پيرامونش م
]در عوض[

  .نمود
در 3گزينه  .1

اين درست
مفهومي كه

در 1گزينه  .1
در هر دو بي

محبوب ازل«
نوميد است

در 4گزينه  .2
فقط يك تو
نظام قديم و
قلمرو فكري

دام«ست از 
بالكل از مرت

در 1گزينه  .2
ورت سدر ص

تاجوري اشا
از دو مار رس

در 3گزينه  .2
تصوير قدرت

گش» استوار«
در 4گزينه  .2

در صورت س
تر اس ضعيف

با اين تفاوت
صورت سؤال

در 2گزينه  .2
فقط) 3در 

توبه كن يا ن
در 2گزينه  .2

در» كاريز«
»!چي هيچ

  
erv.ir

17

18

19

20

21

22

23

24

25

@physicsjeiroodi



  
 

 

@sanjesheduc

ـ ) 2 گزينه
رد (ه شـما   

 ←ـارتها  
←ـابِ   

مـا   ـ  )4و 
رد (هـايي    

←جزئـة   

 ← ديـدة  
انرزي  ←

رد (گويـد    
ت خـواهم  

ر باسـتاني   
من  ←ن 

لـن   ←ت 

ـانش وارد  
ن مـردم را    

ationgroup

رد گ(ز، هيچگاه 
بـه ←كُـم   ـ 

حضـا ــ ) 3و  1
اإلطنـ ــ ) 4و  3

و 1هاي  د گزينه
ورقـه ← راقـاً 

تج ـ  )3و  1ي  

طاقـة جد ـ  )3 
← الطاقة النوويةـ 

مـي ← قـولُ 
مجازات ← قب

  .   كند مي

آثـار ــ ) 4 و 2  
از بهترين ـ) 4ه 

ت نخواهد يافت

خوشحالي در جـ
هنگـي، بنـابراين

  

هرگز ←أبداً  ـ
)4 و 2هاي  ينه

هـاي   د گزينـه 
هـاي   رد گزينه

رد(غارت كردند 
أور ـ) 4  گزينه

هـاي رد گزينـه (  

و 1هـاي   هزينـ 
ـ) 3و  1هاي  نه

يق ــ ) 2 گزينـه  
سأعا ـ  )3و  2 

مپس آنها را درو 

هـاي رد گزينـه 
رد گزينه(... هي 

نجات ـ  )4و  1ي 

برد و شادي و خ
فره) ـتاوردهاي 

)18/5/1398 وم

ـ  )4 رد گزينه(
رد گز(ده است 

رد(هـا   گ ملّـت 
(شوند  رفته مي

شروع به غ← )
رد(كيف غزالي 

توانسـت ← ن

رد گز(ـت يابـد   
رد گزينه(شود  ي

رد(صحيح است 
هاي رد گزينه( 

پردازد سپ ن مي

(عن اصـفهان   
و ه ←كه آنها 

(  

هاي رد گزينه( ته

ب ن را از بين مي
دسـ(م از جملـه   

5 


د ةتابستان(ساني 

(براي خودم  ←
چشاند ← وقَ

فرهنگ ← مألُم
به كار گر ← )

)فعل مقاربه( ونَ
يبة الغزالي ←

تمكَّن ـ) 3و 1ي 

دسـ ← ل علي
ناميده مي← )ل

قرينه معنايي ص
شك، قطعاً بي ←

 به كشت گياهان

←ره اصفهان 

ك در حالي ـ  )3
)3رد گزينه ( ية

من شبكت ←ش 

تگي و رنج انسان
آوريـم ست مـي 

 )3(ن عربي 

ش پيش؛ علوم انس

← لنفسي ـ) 3 و

قد ذ ـ  )4و  3ي 

ثقافة ا ـ  )ها ينه
فعل مجهول( م(

أخذوا يسلبو ـ  )
حقيـ   )ها گزينه

هاي رد گزينه(ر 

الحصولـ ) 4 نه
فعل مجهول( ي

نيز بنابر ق» رده
←إنَّ  ـ) 4و  

 وجود دارد كه

دربار ـ  )ها گزينه
3و  2رد گزينه (

← المعالم اإلثري

از تورش ـ )ها نه

ي دارد كه خست
ي مختلف به دس

 زبان

سنجش

و 2هاي  د گزينه
هاي رد گزينه(د 

رد ساير گزي(ند 
تُستخدم ـ  )3 و 
 

)4رد گزينه (رد 
رد ساير گ(فتند 

هاي اخير در سال

رد گزين(اتم  ←
تُسمي ـ  )ها زينه

دلسوزي كر«د، 
2هاي  رد گزينه

  

نوعي مورچه ←

رد ساير گ( سمعنا
( سالميةثرية اإل

←آثار باستاني  

رد ساير گزين( ي
   

لذّتي. جود داردو
هاي زياد در زمينه

    
 

 .رست است

رد(خواهم  نمي 
دشگفت زده ش 
3(  

  .رست است
دهن تشكيل مي 

1هاي  رد گزينه
 ) 4رد گزينه (

  .رست است
كر سفر مي ←
←ا يا... تنها  

  .رست است
د ←  األخيرة

← الذّرة ـ  )3و 1

رد ساير گز(دي 
  )1 د گزينه

  .ت استرس
كند دلسوزي مي 
ر(به او  ←له  

)3و  2هاي  ينه
  .رست است

← 3ست گزينه 
  .رست است

كنّا قد س ←م 
معالمها األ ← 

ـ )ها ساير گزينه
  .رست است

الصيد الّذي ← 
)2و 1هاي  زينه

  :ك مطلب
هاي فراواني و ده

 سفر معلومات ز
www.sanjeshse

  
   
 

در 1گزينه  .2
الأريد ←

← تعجب
3هاي  گزينه

در 2گزينه  .2
← تُشكّل

ر(تمدنشان 
(گويي  زياده

در 3گزينه  .2
← كانَ يسافر

إلّا... وجدوا 
  )4 گزينه

در 2گزينه  .2
في السنوات

  بشكافد 
1رد گزينه (

نيروي جديد
رد(اي  هسته

در 1گزينه  .3
← يشفقُ

ـ  )2گزينه 
رد گزي(كرد 

در 3گزينه  .3
ترجمه درست

در 1گزينه  .3
شنيده بوديم

اش اسالمي
رد س(أفضل 

در 3گزينه  .3
شكاري كه

رد گز( ينجو
ترجمه درك
در سفر فايد

در. كند مي
erv.ir
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ـا، وسـايل    
هر . پيماها

ه قطـار در   
كنـد   ر مـي   

ش دريـا و   
عت زيـاد و      

  از وسـايل  

سياري بـه  
 بـه ... ي و  

فرهنگـي  ) 
ت دوسـت    

از  -3. تنـد   

  .نگ است

 )حرف واحد

: مـن مـادة  

 ـعرفه بأل  

ationgroup

 عصر كنـوني مـ
 هوايي مثل هوا
طار، براي اينكـه
 سرسـبز عبـور

آن، گاهي آرامـش
 هواپيمـا سـرع

ماشـين -3. رد 

رد بلكه نتايج بس
ش و رفع خسـتگي

)دسـتاورد ( قـط 
 آوردن معلومـات

 ويژگـي متفاوتن
  .ست

براي فرهنگ -4. 

بزيادة ح(شاهدة 

م(تـل و اجـوف   

عم ـ   من الصرف

  

كردند اما در مي
ها و نند كشتي
مله؛ قط از آن ج

ها و مناطق  كوه
ست دارند زيرا آ

هاي سـفر بـا ي

مختلفـي دار) ه 

ندار اي فرهنگي
ت چرا كه آرامش

ر فقعلومات سـف 
خاطر به دسـت

ل نقليه از نظـر
 و گاهي مواج اس

لذت بردن است

  )ت

مشعلة و مصدره 

معتـ معـرب    ـ  

ممنوع ـ  ف بأل

)18/5/1398 وم

ر و اسب سفر م
ها و دريايي ما ن

را دوست دارند
است و از ميان

ا كشتي راه دوس
رند زيرا از ويژگي

  .ستگي است
نقليـه( وسـايل   

 فقط دستاوردها
 معلومات نيست

ز دستاورد و مع
سفر را فقط به خ

وسايل -2. باست
دريا گاهي آرام 

براي ل -3. ست

  )ر إنَّ مؤّخ

نصوب به تبعيت

ي من باب مفاع
   »حن

ني للمعلوممب ـ
  

معرّف ـ  معرب ـ 
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د ةتابستان(ساني 

مثل شتر يوانات
قطارها و ماشين
دم سفر زميني ر
حتي و آسايش ا
ي از آنان سفر با
يي را دوست دار

س مايه رفع خس
سـفر، -2. دهد 

  .دند

 نيز سفر كزدن
ه دست آوردن

از -2. يش است
مردم س -4. دارد

هاي زيب  منظره
-4. كنيم ه مي

براي آسايش ا -

إ( عظيمةً ← اسم

معطوف و من( ب

مزيد ثالثي ـ لغير
نح« ضمير مستتر

ـالزم   ـ)  ثالثي
 المشبه بالفعل

)صفة مشبهة( ق

ش پيش؛ علوم انس

زمان قديم با حي
زميني، مثل ق) ه

برخي از مرد. ند
س اين باعث راح

و برخي. كند  مي
ز آنان سفر هواي

شود و برعكس مي
گي و شادي مي

كرد ات سفر مي

سرعت نيست و
ر تنها به دليل به

ث راحتي و آساي
تري د عت بيش

فر زميني ديدن
هايشان استفاده ي

  .....وناگون 
-2. ن زمان است

← عظيمةٌ ـ )رد

التّعب ←التّعبِ  

الغ للمتكلّم معـ 
فعل و فاعله ض/ 

مجرد ـ  للغائب 
خبرٌ للحرفو  »

مشتق ـ  د مؤنّث
  عراب اصلي

سنجش

مردم در ز. دارند
وسايل نقليه(له 

 مخصوصي دارن
كند پس ركت مي

طبيعت استفاده
و برخي از. دهد ي

اعث خستگي نم
سفر به ما خستگ

ها با حيوانا ديمي

سايش نتيجه س
قه مردم به سفر

سرعت قطار باعث
وسايل نقليه سر

هاي سف ز ويژگي
 توجه به ويژگي

 وسايل نقليه گو
راي كوتاه كردن

پذير  تنوين نمي

ـ )رفوع با ضمه

ـ فعل مضارع←
/صحيح  ـ معرب

ـفعل مضارع  ←
»هو« مير مستتر

مفرد ـ  اسم← 
با ا بالتّبعيةجرور 

    
 

ه ميل به سفر د
ست؛ از آن جمل
ل نقليه ويژگي
ف بدون چاله حر
سافر از زيبايي ط

را به ما مي  آن
  . زمان است
   .رست است

ن، سفر كردن با
س -1 ←ها  نه

قد -4. ني است
  .رست است

متن، راحتي و آ
و همچنين عالق

 
س -1 ←ها  نه

واپيما از ديگر و

 .رست است

از -1 ←ها  نه
ه مختلف بدون
  .رست است

سفر با ←ت 
بر -1 ←ها  نه

  .رست است
 زاتمضاف( مي

  .رست است
مضارع مر( تزيلُ

  .رست است
← )نشاهد(كيب 

م ـبني للمعلوم 
  .رست است

← )يسيرُ(كيب 

فعل و فاعله ضم
  .رست است

)الخضراء( كيب
ت يا صفت و مج

www.sanjeshse

بينيم كه مي
نقليه زياد اس
يك از وسايل
زميني صاف
بنابراين مسا

امواجگاهي 
كوتاه كردن

در 1گزينه  .3
اساس متنرب

ترجمه گزين
زمين) نقليه(

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

هو -3. است
  .دارند

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين
وسايل نقليه

در 4گزينه  .3
ترجمه عبار
ترجمه گزين

در 2گزينه  .3
 زاتمي←

در 2گزينه  .3
تُز ←تزيلَ 

در 4گزينه  .4
تجزيه و ترك

مب ـ متعد ـ
در 3گزينه  .4

تجزيه و ترك
ف) / س،ي،ر

در 2گزينه  .4
تجزيه و ترك

نعت/ ممدود 
  

erv.ir

34

35

36

37

38

39

40

41

42

@physicsjeiroodi



  
 

 

@sanjesheduc

م بعـد  عزيز

چون بـرادر  
، صـادقانه       

     .باشد 
كـه    حالي

  .وشيدم

ر به كشتي 

 مضـاف و   
أيهـا  ل دار 

اي  -3. يم 

چقـدر  : ت   
درسـه مـا   

سوگند  -3
  

ationgroup

گفت اي دختر ع
  .ر

دوستت را همچ 
شـق بـه وطـن

نصوب محلًا مي
امبران درپي -3

ليواني نو -4. رم

فقط شتر -3. م

منـاداي :رب( ا 
ه قبل از اسم ال

كنـي افتخار مـي  

در دنيـا نيكوسـت
در مد -4! سـتند   

3. درگاهند ربان
.ها عبرت بگيرد

  

مادرم گ -2. ش
خطاي من بگذر

  
-2. كنند ه مي

 او بـه خـاطر عش

 جمله، حال و من
3. دوه رها كردم
  .را شروع كنم

اي ندار ذره -3. 

ها را نخواندم رس

ربنـا ←ربنا  -
آيد يا اينكه  نمي

يران به تو قطعاً
  .طالعه كن

  .صوب است

راسـتگويي د -2
سـتگاه زيـاد هس

رندگان، آنان مقر
ه ت كه از تجربه

)18/5/1398 وم

گارت اميدوار باش
اي مادرم از خ -4

.يه نيامده است
 به دشمن حمله

گمان بي -4. د

و كل) ب فرعي
و مدرسه را با اند
م گرفتم درس ر

  
.آموزان است ش

ز زبان عربي در
  .حاضر شدند

-3 ـ) رعي است
اسم ال دار» يا«

اي اير -2.  كنيم
ها را خوب مط س

 مفعول به و منص

  ما أكثرَ
2! ر زيبا هستند

 مسافران در ايس
!  

سبقت گير -2 
عاقل كسي است 

7 


د ةتابستان(ساني 

كارها به پروردگ
4. ندان ببخش

فت يا مضاف إلي
ف شدني نيست

نازل كر شر قطعاً

ر و مرفوع به اعراب
درس و -2. هيم

كه تصميم حالي

.مييز نياز ندارد
ترين دانش و بيش

  )ي
در تعطيلي جز -

آنها در مدرسه ح

 مرفوع با واو فر
«پس از ( طالب

ن جهان كمك
آموز درس  دانش

 اسم پس از آن

م ←ما أكثروا  
ها در بهار ر گل

چقدر:  هستند
 ما فعال هستند

.خوانَد المت مي
قطعاً -4. وردند

ش پيش؛ علوم انس

در همه ك) دختر
 اموالت به نيازمن

را پس از آن صف
اي كه توصيف نه

براي هدايت بشر

خبر :مبشّرون/ ا 
ده يرآن گوش م

انه برگشتم در ح

ع ابهام يعني تم
ا -2. ست داشت

صوب با ياء فرعي
-2. دپرست را مي

تا از آ  به جز دو

فت وص :سلمون
طالب ، يا أيها الط

د به ستمديدگان
اي -4. فرستي 

آيد و اأفعلَ مي

-3الصدقَ  ←
چقد: با هستند

در ايستگاه زياد
زان در مدرسه

  الم تأكيد
ل سعادت و سال
اني كه ايمان آو

سنجش

د(  آموز ي دانش
اي خواهرم از -

أكيدي است زير
زمندگان به گون
ن را بر پيامبر ب

 
مبتدا :هم( شّرون

ا خاشعانه به قر
به خا -4. آمدند

به رفع 1، جمله 
م را دوس برادران

غير مفرّغ و منص
ؤمن فقط خدا ر

آموزان دانش -

المس(  المسلمونَ
يا ط ←لطالب 

ي مسلمانان بايد
اني براي ما مي

همواره بر وزن ما

←الصدقُ  -2لَ 
ها در بهار زيب گل
مسافران د -3! ت
آمو چقدر دانش 

ال ـ إنّ ـو قسم 
منز  خدا به سر

ن است جز كسا

    
 

  .رست است
   عودي

اي -1 ←ها  نه
-3.  خانه برگرد
  .رست است

مفعول مطلق تأ 
رز -1 ←ها  نه
خداوند قرآ -3 

  .كند
 . رست است

و هم مبش ←نَ 
ما -1 ←ها  نه

دادند، آ ارت مي
   .رست است

ها ترجمه عبارت
او -1 ←ها  نه

   .رست است
مستثني غ( ثنينِ
مؤ -1 ←ها  نه

4. شود داده مي
   .رست است

  :طاها
أيها ←سلمين 
يا ال -4 -) فتحه

  .)آيد يم
اي -1 ←ها  نه

هاي فراو  نعمت
   .رست است

 جامد است و ه
  :طاها
ما أجمل ←ت 
گل -1 ←ها  نه

در دنيا نيكوست
:تندن فعال هس

  .رست است
واو ← 3گزينه 

و -1 ←ها  نه
ناً انسان در زيان

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
ع ← عدي

ترجمه گزين
از كالس به

در 3گزينه  .4
← تنزيالً

ترجمه گزين
.گرامي بدار
ك خدمت مي

در 3گزينه  .4
رينهم مبشّ و

ترجمه گزين
به مردم بشا

در 1گزينه  .4
با توجه به ت
ترجمه گزين

در 4گزينه  .4
إ ←اثنان 

ترجمه گزين
صحرا لقب د

در 2گزينه  .4
تصحيح خط

أيها المس -1
منصوب با ف
براي مذكر م
ترجمه گزين
پروردگار ما

در 4گزينه  .4
فعل تعجب
تصحيح خط

ما أجملَت -1
نترجمه گزي

راستگويي د
آموزان دانش

در 3گزينه  .5
تأكيدهاي گ
ترجمه گزين
به زمان يقين
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  .ته است

 را ارسـال   

قـدم   تلـف 
 اخالقى ى
 ميان در ى

ظير خـود،  
  .ست

دا و الهـي   
 در گزينـه  

ـاي اعجـاز   

 شـود  مى م
 ادامـه بـه   

  .ت

ationgroup

رد متعالي پرداخت

امبران خـويش

مخت هاي زمان ل
ها و كرامت لبى
الهى تعاليم كه د
  .كنند ن

نظ  كه با نفوذ بي
صحيح ا 4زينه 

هم از جانب خـد
لهأاين مسـ . ود

هـ رآن از نمونـه  

فراهم حج و وزه
در »...ءامنـوا   

  
  .ت

ت آن كافي نيست

  

ي، هوشياري و در
 

آويزي نباشد پيا

طول در مانند، ى
طل عدالت رستى،

شد سبب تداوم 
بيرون بشرى معه

اند ن ديني بوده
پس گز. شدند ي

ه همين جهت ه
زدو ك مردم را مي

قـر»  و شـادابي  

ر زكات، نماز، ه
اَنَّهـم  يزعمـونَ  

. است »طاغوت
است داشته مقرر

ي بيان جامعيت

)18/5/1398 وم

مندي م از دغدغه
 . دنيايي نيست

آ ل بهانه و دست
  .رسد 

بى مجاهدتى و خ
خداپر تا كردند ى
اين .برود بين ز
جام ميان از را ن

مواره اين رهبران
ي دين واحد مي

الفي نيست و به
نمود و شك  مي

تـازگي«/ رنـد   

جمله از دين كام
الَّذينَ الَي تَرَ اَلَم

ط«حاكمش  چون
م حكمى آن راى

 توجه كرده، براي

(

8 


د ةتابستان(ساني 

رتر و آثار آن اعم
يازهاي مادي و

بل خداي متعال
خدا به پايان مي

راسخ ايمان با ى
مى تحمل را ت
از اخالقي ئلرذا

آن سادگى ند به

لذا هم شده است
گير و مانع شكل

لهي اختالكتاب ا
ن قرآن را اثبات

مانند قـرآن بياور

احك تمام جراى
َ«اگر به آيه /  .

چ است، آميز ك
اسالم بر مذهب 

به دنيا و آخرت

)3(و زندگي 

ش پيش؛ علوم انس

له نيازهاي برأمس
توجهي به ني  بي

ي مردم در مقاب
زت و حكمت خ

الهى پيامبران: ن
ناماليمات و ها تى
ر و ستمگرى ك،
نتوانن كسانى و د

ش  دين ارائه مي
 منحرف كرده و

كند كه در ك  مي
د كه الهي بودن

اي ما ورهت كه س

ا براى فرصت د،
دهند مى انجام 

شرك نظامى مى،
كه اين مگر ت،

ود دين اسالم به

 دين و

سنجش

به درستي به م 3
 برتر به معناي

 هدف اينكه براي
ه به دو صفت عز

ويج پيوسته آنتر
سخت و گذاشتند

شرك و يابد رش
شود آنان رهنگ

اء، در چارچوبه
 را از مسير حق

قت كنيد بيان
اي بود لهأهم مس

 از مخالفان است

شود المى برقرار
الهى واليت ايهس

  .كرده است

اسالم غير سياسى
نيست جامعه و د

د اينكه گفته شو

    
 

 .رست است

 12  
3ها به جز گزينه 

هايوجه به نياز
 .رست است

  ت درس 
آيه خداوند با ة
اين آيه با اشاره 

 .رست است

  26ص 
ر در دعوت و تر

گ مى الهى دين غ
گستر و بماند ها
فر و آداب جزء 

 .رست است

  27ص 
هاي انبيا ه آموزه

مقامشان مردم
 .رست است

  37ص  يات
ال دؤس ةواي آي

ي بودن پيامبر ه
  .ت

 .رست است

  39ص 
توه معناي دع

  .ست
 .رست است

  50ص  آيات
اسال حكومت و ت

س در را خود ال
 طاغوت اشاره ك

 .رست است

  55ص 
سي نظام هر كه ل
فرد از عملى و ى
دقت كنيد: 3 و 

www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  .5
ص 1درس 

ه تمام گزينه
تو: رد گزينه

در 3گزينه  .5
آيا 1درس 

ةطبق ترجم
/كرده است

در 1گزينه  .5
ص/  2درس 

لزوم استمرا
تبليغ راه در

ه انسان ميان
بماند، مردم

در 4گزينه  .5
ص 2درس 

كه نجايياز آ
براي حفظ م

در 4گزينه  .5
آي/ 3درس 

اگر به محتو
امي. باشد مي
آمده است 4

در 3گزينه  .5
ص/  3درس 

به» تحدي«
محتوايي اس

در 1گزينه  .5
آ/  4درس 
واليت وقتى

اعما و مردم
اهميت نفي

در 4گزينه  .5
ص/  4درس 

دليل اين به
حركتى هيچ

2ه نرد گزي
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 كـمنَ  ص مـ 

 آيـه  صـداق 
 بـين  از آن

 دفـاع / ود 

 خودشـان   

  .رود مار مي

بـه چشـم    

 زنـدگى  در
 امـامى  از ، 

) طـال  يـره 

حضـرت را    

ationgroup

يعصـ اللّـه  و«ت   

مص كه سول خدا
آ كـردن  مخفـى 

ران به تشيع نشو

ردم ايـنـرد مـ  

تر به شم مه مهم

3ه در گزينـه     

د توحيد تجلى و
احاديـث، چگونه

زنجي يعنـى ( هب 

م درك ظهـور ح

  

معنـاي عبـارت/  

رس جانب از قت
م و كتمان مكان

ب بدبيني ديگر
  .كند مي يك

ه كه با عقب گـ

 مورد دوم از هم

ـيم و ايـن نكتـه

و. شود ى ظاهر
چ كه دهد مى ن
الـذهب سلسلة ث

يد تمامي مـردم

)18/5/1398 وم

ت پيامبر است

حقيق اين ماعال 
ام و مبر بشنوند

ي كنيم كه سبب
نزدي يكديگر به 

؛ خداوند فرموده

ه و در اين بين

دهـ او اجـر مـي   

  .ه است

اجتماعى زندگى 
نشان حديث اين 

حديث به حديث،

ط است چون باي
  .وقوع حتمي

9 


د ةتابستان(ساني 

اهميت رسالت ةز

و بودند آن اظر
پيامب زبان از و د

  ه آيه

اي زندگي ه گونه
را ها دل بلكه د،

دقت بفرماييد؛ »

كتاب بيان كرده

تر بـه ا  ما بيش

س پرداخته شده

در بايد بلكه. ت
بيان نحوه .ست

ح اين در امامان 

غلط 2زينه گ. ود
كباره است نه و

ش پيش؛ علوم انس

ين ابالغ به انداز
  . ت پيامبر

نا مردم كه اى عه
ببينند خود چشم

 حديث است نه

 است كه بايد به
شود نمي جدايي

»شَيئًا اللّه يضُرَّ 

اي است كه ك انه

عملي نيكي كند

 ساير آيات درس

نيست شعار و فظ
اس ميسر داست،

اسامى توالى ت

شو دا خالي نمي
جه شبه وقوع يك

سنجش

يد كه اهميت اي
 است نه عصمت

واقع انجام هنگام
چ به مردم كه د

د كه منزلت نام

است بيانگر اين
ج و تفرقه سبب 

فَلَن عقبيه على 
 

ده موارد چهارگا

مايد كسي كه عم

به ت كنيد عمالً

لفظ يك تنها حيد
خد واليت همان 
به جهت. است ه

الم از حجت خد
ط است چون وج

  

    
 

 .رست است

  60ص  آيات
فرماي آيه ميين 

ظ كردن پيامبر
 .رست است

  63ص 
ه در )واليت(ه 
بود آن براى ست،

دقت كنيد: 3و  
 .رست است

  83ص 
ال آمده اؤ در س

تنها نه عتقادات
 .رست است

  85ص  آيات
نقَلبي من و«ت 

 .كنند زيان مي
 .رست است

  90ص 
 به آن اشاره شد

 .رست است

  95ص  آيات
فرم ه خداوند مي

قتي ديگر اگر د
 .رست است

  100ص 
توح كه بود اين 
كه امام واليت 
شد مى منتقل ر
  .ت

 .رست است

  فاهيم درس
ط است چون عا

هم غلط 4گزينه 
 .رست است

 117ص  آيات 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
آ/  5 درس

خداوند در ا
حفظ »النّاسِ

در 4گزينه  .6
ص/ 5درس 
آيه اين نزول
اس على امام
  .برود

1 رد گزينه
در 1گزينه  .6

ص/  6درس 
هحديثي ك
از اع منطقي

در 3گزينه  .6
آ/  7درس 

اگر به عبارت
هستند كه ز

در 2گزينه  .6
ص/  7درس 

مواردي كه
در 3گزينه  .6

آ/  8درس 
آيه ةدر ادام

  .خورد مي
هاي به گزينه

در 3گزينه  .6
ص/  8درس 
امام مقصود

با اجتماعى
ديگر امام به

است مشهور
در 3گزينه  .6

مف/ 9درس 
غلط 1گزينه 

گ. پيدا كنند
در 3گزينه  .6

/ 10درس 
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 ارتَضَـى  ي 

ـل محقـق   

  .كند مي

 مكمـل  و ت 

نشانة الهي 

 

Part A:

«  

ationgroup

  .تظر گرف
َّ ملَه مينَهي دذ الـَّ

ف را به طور كامـ
  .شود مي

ة ديگري را بيان م

  .واسته است

زوجيـت درست

  .كند  مي

اين ن/ ست يابيم

  يتَفَكَّرُونَ ومٍ

: Grammar

».باشد) سينما( 

  

هاي الهي در نظ
ولَيمكِّنَنَّ قَبلهِم نْ

 نه اينكه اهداف
 ايشان حاصل م

  ست 

يگر هر يك مسألة

ه سؤال از ما خو

د درك ازدواج، ز

 بهشت معرفي

ها به آرامش دس

لقَو لĤَيات ذَلك ي

r and Voca

هاي تاريخ فيلم

)18/5/1398 وم

ه  در شمار وعده
تَخْلَفينَ سن الَّذم

ك الگو ارائه دهد
ت تحقق حكوم

ها  در همه زمان

هاي دي گزينه. شده

 چيزي است كه
  .داده است

از پس خانواده، 

ت كنند به سوي

ت كه در كنار آنه

في إِنَّ ورحمةً ةً

  .ست

abulary 

پولسازترين ف/ ن

10 


د ةتابستان(ساني 

را 3توان گزينه 
اس كَما الْأَرضِ ي

  شَيئًا 

ها قرار است يك
ظهور حضرت و

هدايتگري قرآن

به آن اشاره ش 3ه 

يم و اين همان
ها اختصاص ند ن

پايداري عامل ن

مؤمنين را دعوت

ودمان اين است

مود بينَكُم وجعلَ

ن زن شرط نيس

ترين ي از پرفروش

)3(زبان 

ش پيش؛ علوم انس

تو  آمده پس نمي
ت مفَنَّهتَخْلي لَيسف
شَ بِي يشْرِكُونَ لَا

مت اسالمي تنه
ر امده است با ظ

ه در پي بيان ه

 است كه در گزينه

 كرامت بخشيدي
 را به همه انسان

ترين مهم/ ست 
   .باشد ي

ه است و مؤ كرد

اني از جنس خو

و إِلَيها لتَسكُنُوا 

فقه نيازمند بودن

دهد كه يكي مي

 ز

سنجش

ر سؤال در زير
الصالحات وعملُوا

نًا مي أَمونَندبلَ يع

چرا كه حكوم. ت
 سه گزينه ديگر

  
ت چرا كه اين آيه

  
ا  منطقي مفهومي

  
 كه ما انسان را

عزت 4 گزينه 

ه ميل جنسي ا
مي درك اين به 

الك ايمان اشاره

آورد همسر ست
  .ماند ي
أَزواجا نْفُسكُمأَ ْ

در پرداخت نف/  

ديد نويد آن را م

    
 

ينكه آيه مد نظر
و منْكُم آمنُوا ينَ
نْ مم دعب هِمفخَو

 .رست است

  140ص 
است 4ب گزينه 

ق اهدافي كه در
 .رست است

 133آيات ص 
سخ صحيح است

 .رست است

143آيات ص 
م  راه هاي درست و

 .رست است

157آيات ص 
 بيان شده است

دقت كنيد كه: 
 .رست است

  178ص  
ن زمينه پاسخ به

عمل و و مرد ن
 .رست است

  آيات 
ريفة خدا به مال

 .رست است

ترين دس رآن مهم
فكران پيهان نمي

منْ لَكُم خَلَقَ أَنْ
 .رست است

 
ناي هديه است

 .رست است

اين فيلم جد«: 

www.sanjeshse

با توجه به اي
دعو ي اللَّهالَّذ
مم لَهلَنَّهدلَيبو

در 4گزينه  .6
ص/ 11درس 

پاسخ مطلوب
تحقق. سازد

در 4گزينه  .6
آ/ 11درس 
پاس 4گزينه 

در 3گزينه  .7
آ/ 12درس 

ر بهره گيري از
در 2گزينه  .7

/13درس 
در آيه دوم
:4رد گزينه 

در 1نه گزي .7
/ 14درس 
ترين ابتدايي

زن بودن هم
در 3گزينه  .7

/ 15درس 
طبق آيه شر

در 1گزينه  .7
طبق آيه قر
از چشم متف

أَ آياته و منْ
در 3گزينه  .7

  16درس 
نحله به معن

   
   

در 1گزينه  .7
معني جمله
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/ ـدر كـافي  

ز به زماني 

  ن

  ».شوي
  ارخت

ـر گـرفتن    

  كردن

شـلوارش را  

  در سكوت

ationgroup

قـد رمندانش بـه 

نياز ضمناً.  است

 ».اند داده ري
توليد كردن) 4 

  جدي) 4 

شميحمله قلبي 
سازه، ساخ) 4 

  ».كرداره 
  مطلع) 4 

بـراي در نظـ ي 

  رخداد) 4 

شناسايي ك) 4 

  اجازه) 4 

بپوشي و شات  ي

به آرامي، د) 4 

  

  ».رم
  . مليت است

كنم كار فكر نمي

  ».اند ده
ه جمله مجهول

  .كنيم ي

تغيي رشد به رو 
 

  ».شدممي

دچار حي وگرنه 

درست مردم اشا

بسـيارينب فني 

 ».م
 دن

 ».ند

 شلوار جين آبي

)18/5/1398 وم

خر آن را مي. دم
Italian" صفت

يافت، ولي من فك

تحدان كشته شد
بنابراين، وجه. ت

مل استفاده مي

فوتبال ستارهد 
آماده كردن )3

 براي آن قائل م
 ذهني )3

تر غذا بخوري الم
 كيفيت )3

ريان قرار دادن د
 مناسب )3

ام و جوان كه بوده

 طعيتق )3

كم مديريت كنم
مديريت كرد )3

شان اجازه بگيرن
 گيجي )3

كت آن را با: ي

 احتماأل )3

11 


د ةتابستان(ساني 

  .كنيم مي

كه تا به حال ديد
n "صفت رنگ و

ر پايان خواهد يا

متحنيروي سرباز 
ته استه كار نرف

از زمان حال كا 

و رونالدو به چند
  3

تعمق جديدم 
 3

ولي شما بايد سا
 3

در جراهميت  ه
 3

 كار طراحي سك

 3

ك) پول(گي را با 
  3

ش ر بايد از والدين
 3

پوشيب جدا جدا 

3  سب

ش پيش؛ علوم انس

"to" استفاده م

يتاليايي است ك
ص"green"، ت

ش از موعد مقرر
 

  .ده داريم

 در اكتبر، سي س
ن بهآول بعد از 
پس ،دامه دارد

ن را از كريستيانو
اختراع كردن )

اگر جاي تو بود 
 ساده )

ي دشوار است و
 عادت )

كرات بهاش به  ي
 شرمنده )

 حدود مشغول

 هدف، شي )

م مخارج زندگما
معدل گرفتن )

راه دور تلفني س
 جهت )

را شلوار و كت 

به شكلي مناس )

سنجش

p" از مصدر با 

رين شال سبز اي
be"  كيفيتصفت

د كه پروژه پيش
 ».كار را بكنند
يندآجهول زمان 

 عمليات امريكا
دي است و مفهو
شده و تا حال اد

شان تازگي توجه
)2  ن

.ي جالبي است
 2(

 يك عمر زندگي
 2(

ور طي سخنراني
 2(

ت سال يا همين

 2(

ن انتظار دارد تم
 2(

تماس برقراريز 
 2(

تواني از دو تكه

 2(

    
 

romise "د از
 .رست است

تر اين قشنگ«: 
eautiful "مه

 .رست است

گويد مدير مي«: 
 باشند كه اين ك

مجساختار از به 
 .رست است

از زمان آغاز«: 
متعد "kill "ل

ته شروع ش گذش
 .رست است

گزارشگران ت«: 
جا كرد ن، جابه

 .رست است

پيشنهاد كاري«: 
 

 .رست است

اتتغيير عاد«: 

 .رست است

رئيس جمهو«: 
  آگاه

 .رست است

حدود بيست«: 
«  

 .رست است

شوهرم از من«: 
 ردن

 .رست است

ها قبل از بچه«: 
 لت صورت
 .رست است

تو هميشه مي«: 
  ».هت
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معني جمله
كلم :توضيح

در 3گزينه  .7
معني جمله

نقدر سريعآ
نيا	:توضيح

در 2گزينه  .7
معني جمله

فعل :توضيح
داريم كه از

در 1گزينه  .8
معني جمله

تغييرداد )1
در 4گزينه  .8

معني جمله
معمولي )1

در 2گزينه  .8
معني جمله

 دليل )1
در 1گزينه  .8

معني جمله
هوشيار، )1

در 1گزينه  .8
معني جمله
».وجود دارد

 نبهج )1
در 3گزينه  .8

معني جمله
تالش كر )1

در 4گزينه  .8
معني جمله

بيان، حا )1
در 1گزينه  .8

معني جمله
سياه تبا ك

جداگانه )1
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Part B:

هـا    گزينـه  

  دن

 

  نوان

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

  نظارت) 4 

سـاير. ل اسـت  

تركيب كرد) 4 

 به وسيلة) 4 

، به عنمثلِ) 4 

: Reading C

  
  ي

  

t 

 

ه جمله مجهـول

 دن

Comprehen

ميني به ايرلند
زميني ايرلندي ب

  .دند

)18/5/1398 وم

دستورالعمل )3

 است، پس وجه

جانشين كرد )3

 عالوه بر )3

 سپس )3

nsion 

زم رود سيبو) 2
قحطي سيب) 4

النتيك عبور كرد
  .شود

12 


د ةتابستان(ساني 

 3

آن به كار نرفته

  3

 3

3  ض

 
 4

  أمين كردت

  رفته است؟
  .وده است

  .ست
ض اقيانوس آتال

د اياالت متحد ش

  .ده كرد

  .ارج كرد

ش پيش؛ علوم انس

 توضيح )

و مفعول بعد از آ

تحقيق كردن )

 مطابق با )

بلكه، در عوض )

ها براي بقاء را ت
  

  شته شد

چرا به كار ر) ده
ند صادر شده بو
در امريكا بوده اس

عرض با كشتي از 
ميني دوباره وارد

الت متحد را آلود

  . را گرفت
ميشه از دور خا

سنجش

 2(

متعدي است و 
  .دهند ي

 2(

 2(

 2(

  است 
  

   زميني و سيب

 
ه د نياز امريكايي
 متحد وارد شد

از مسيح كاش عد

 خط كشيده شد
ت متحد به ايرلن
ل خاستگاهش د
دي چندين بار
زم عث شد سيب

زميني در اياال ب
  .د

 كرد و جانشان
يرلند را براي هم

    
 

 .رست است

 .رست است

"design "ل
تي به جمله نمي

 .رست است

 گرفتن
 .رست است

 سه با
 .رست است

 

  :1ة 
 .رست است

.........دتاً دربارة 
 زميني ه سيب

ها و ين ايرلندي
 .رست است

 ......... . 
 ي ايرلند است

عظم كالري مورد
ينكاها به اياالت
بعر در قرن دوم 
 .رست است

“b )كه زيرش
زميني از اياالت ب
صلزميني در ا ب

يرلندران مهاجر ا
طي در ايرلند باع

 .رست است

 .......... .  
ل محصول سيب

د وارد ايرلند ش
يرلندي را آلوده

زميني در ا سيب

www.sanjeshse

در 3گزينه  .8
 كاركرد )1

در 2گزينه  .8
فعل: توضيح

معناي درست
در 4گزينه  .9

كشتي گ )1
رد 2گزينه  .9

در مقايس )1
در 4گزينه  .9

بنابراين )1
  

متن شمارة
در 3گزينه  .9

اين بند عمد
خاستگاه) 1
ارتباط بي) 3

در 4گزينه  .9
زميني سيب

گياه بومي) 1
بخش اعظ) 2
توسط اين) 3
اولين بار )4

در 2گزينه  .9
 ”ackواژة 

زيرا سيب) 1
زيرا سيب) 2
زيرا هزار) 3
زيرا قحط) 4

در 2گزينه  .9
آفت آتشك

تقريباً كل) 1
امريكا از) 2
هزاران اي) 3
كاشت س) 4
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  واهرسازان

x−1 3  

(x +  

تـر    و بيش

) x =1 2  
) x =3  
) x =4 1  

x + −2 1  

x − =1  

ationgroup

جو )4   

x− ≥ 2 

)+ ≤ 23 49
2 4

x عددي بدهيم

y + −22 4
y−  =1
y =1 1

x x− + +22

x , =1

  

  ؟رد

 طال

x x + −2 3

x − ≤ +7
2

x، پس اگر به 

y− − =4 4 
y = −1 1

y±  =1

( y) (x−22 2

( y x)− =2

)18/5/1398 وم

 .ت
  .ت

كر استنباط  توان

معدنچيان ط )3

(x≤ 1 

+ ≤ 
3 7
2 2

ود داشته باشد،

y(y − 4
,11

/ 4

x)( y) (x=2
  .شد

y x=  =2

سازي

13 


د ةتابستان(ساني 

 نوعي سنگ است
 فلزي گرانبهاست

ت مي چيزيچه  
  .اند  نشده

  . هستند

 3

  . .... جز به ت

 شوند

x )+ ≤23 12 

x− ≤ ≤2 5
  .كنند ق مي

وجو yنها يك 

) y= 4 

) ( y− +21 2
ك آنها صفر باش

x y = 1
2

س آمار و مدل 

ش پيش؛ علوم انس

  است؟ 
يك تركيب و )
يك تركيب و )

كنيم، مي تفاده
از طال ساخته )
بسيار قديمي )

  . دارد
 دانشمندان) 

است درست طال

  ردند
  دهند ل مي
ش ثروتمند بسيار

+ 9
4

در آن صدق 2−

تنها و تن x هر 

/= 4

  .كند صدق مي
)− =28 

 است كه تك تك

و رياضي  

سنجش

درست طال باره
)2  .گ است
)4  .بهاست

است امروزه كه ي
)2  .اند شده

 4(

اشاره .....جم به 
 2(

ط معادن مالكان
  كردند ي

كر يطال م جوي
طال پول ستجوي

ب است ممكن د

2و  1−و  و 

ه به ازاء هر گا
  .بع نيست

x  و يكy ص

ها هنگامي صفر

  .ت

    
 

  :2ة 
 .رست است

در كدام گزينه 
صر و نوعي سنگ

ي گرانبهصر و فلز
 .رست است

هايي سكه درباره 
 ارزان ساخته ش

 .زياد است ان
 .رست است

th" در بند پنج
 طال

 .رست است

هاي زير درباره م
پيدا مي را ي طال

جستج دي صرف
جسمندان براي 

كنند پيدا طال ير

 .رست است

و... و  5 صحيح 
 .رست است

ط به تابع است
ه دست آيد، تابع

xتنها يك  2نه 

ارت، منفي، تنه

تابع است 2زينة 

www.sanjeshse

متن شمارة
در 3گزينه  .9

متن مطابق
يك عنص )1
يك عنص) 3

در 2گزينه  .9
از بند سوم

از طالي )1
شا قيمت )3

رد 3گزينه  .9
eir "ضمير

معادن ط )1
در 1گزينه  .1

ه همه گزينه
دائم جاي) 1
پول زياد) 2
به دانشم )3
ذخاي اگر )4

 
     

 
در 3گزينه  .1

عدد 8پس 
در 2گزينه  .10

ضابطه مربو
به yاز يك 

ولي در گزين

جمع دو عبا

پس تنها گز
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f (x )−1  
(ax 2  
a =3  

f (x)  

g( )− =2 ،

f ( )− −2  
f ( )− −1  
f ( ) g−  
f ( ) g−1  

f (x) =  
a =2  

bc = −4  
(f +  

gD [= −  

g
f

D [=  

x x−2 3  

a =  

a +2  

x
(x
+ −

+2
2

2
  

x 27  

  
  

ationgroup

) a(x )= −1
x b) ax+ + +

, a ,= =3 1
) x= + 1

f ( )− =2 ،=1

g( )− − = −2
g( )− − =1 

g( ) =1
g( ) =1 

ax b , g(+

a=  = −4
b = −4 4

( )g)+ = −2 8

, ) ,− + ∞1
3

, )− + ∞ −1
3

bx + = 2 

b,− − +3
2 2

b+ = − −3 2

x
x)

= 
22 1

62

x− − =6 

  

b ax+ = +
b a a+ − = 3
b a− =3 2

f ( ) =1 2

g(−1 ،= −1

−2

x) ax c= +

(b−  − +2 2
, c (= 4 1
− = −3 11

{fD R= −

{ },− 1 2

(x ) − =23
2

+ = 
9 49
4 4
= −2 23

x x + =2 2

x , = −1

)18/5/1398 وم

b a−
ax b a+ −3

b − =3 1

) f ( )= − =1

c (f g)( ×

c)+ = 6
(f g)(x)+ =

{ } , f (x) =1

  :ت با

b= − + 9
2 4

b = −2

x x= + −3 6 6

−  −6 617 7

14 


د ةتابستان(ساني 

a x= +3 2
b =2 1

g( ) =1 ،= 

(x) a x= 2 2

b c+ = −3
x= − −4 3

x
 =

−
11

 g
f

D برابر است

x2

=6 1
7 7

ش پيش؛ علوم انس

  : كنيم، داريم

 ،f ( ) = 2 ،1

a(b c)x+ +

x =
−
1 21

g
f

D D= پس

سنجش

f (x) ك = فرض

f ،g( ) =1 2،
g(−3 داريم:  

x bc+

2

{f gD D −

  .نيست

    
 

 .رست است

axطي  b= +

 .رست است

fـــون  ( ) =1 2
f (و  −) =3 2

 .رست است

 .ترست اس

{x f (x) = 

عدد نامنفي ن 2
 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .10
اگر تابع خط

در 1گزينه  .10
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)− = −3 1

در 1گزينه  .10

در 3گزينه  .10

{از طرفي 

پس شامل 
در 4گزينه  .10

در 4گزينه  .10
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x = 2  

 1ـد برابـر   

  .ت
y a(x=  

y =  

y a(x=  

y =  

  
+  

  

7
3  

  
+  

  

8
3  

 پس تعداد 

−9 6   

  
×  

  

7
2  

  
  
  
 

ationgroup

a + +4 4 8

توانـ و نمـي  2

ل برابر صفر است
x ) ,− +21 5

( )− +22 2 5

x )(x )− −1 4

(x )(x−5 18

   
=  

   

7 8
4 4
   

= =  
   

8 9
4 4

× =28 9 64،

=648 252

 ×= × ×

3 6 7
1 1 2

  

a=  =8 

x x+ −2 1

طول ،هاyحور 
y a= + =5
=13

x) =⎯⎯⎯→2

) x− = 254 8

 
=  
 

9
5

48نباشد برابر  

× =3 63

)18/5/1398 وم

x= −  −3 3

≤ـت و   2

حي است و روي م
a=  =7 2

/ a= 5 4

x− +2 25 5
8 2

2ه شامل عدد 

  .يم

15 
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x x+ +2 2 8

اسـ 2داقل برابر 

y معادله سهمي

a = 5
8

5
2

  .است 

اد سه رقمي كه

كني  انتخاب مي

ش پيش؛ علوم انس

= 

x x+2 حد

y a(x= − α

yن  = − 45
32

m
n




  :داريم 

و تعداد اعدا 9×
 

خانواده يك نفر

سنجش

  .كند

  .است −

x 1−پس  ≤

α( باشد  + β2

x و عرض آن =

m m
n

  
+  +  1

× =21 9  
 :برابر است با 2

ده سپس از هر خ

    
 

 .رست است

ك ادله صدق مي

−ديگر برابر  4
3
 .رست است

x 1≤پس  1−

 .رست است

رأس سهمي )

 .رست است

=طول رأس  5
2
 .رست است

m
n

+  
=  +  

1
1

 .رست است

رقمي برابر  3 
2مي شامل عدد 

 .رست است

واده انتخاب كرد

www.sanjeshse
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ريشه در معا

پس ريشه د

در 1گزينه  .1
1≤چون  
  .شود

در 3گزينه  .1
)اگر  , )α β

در 4گزينه  .11

پس مقدار ط

در 3گزينه  .11

بنابر رابطه 

در 2گزينه  .11
تعداد اعداد

رقم 3اعداد 

در 1گزينه  .11
خانو 2ابتدا 
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  . است

ي در حـال     

وم كمي ـ  

 و فنـاوري    
گوييم   مي

ر و بهبـود  
ت مـؤثر در            

درآمـد و  ع  

تواننـد اول  
ف بـا هـم    

يد صنعتي 
ي در ايـن   
ة درآمـد و     
در مقابـل،  
ـد توسـعة     
د دچارنـد،    
ب زندگي، 
ي توسـعه   

شـايد از آن    
كردنـد كـه    
ي جهـان و   

 پيشـرفت  
همان ابتـدا  

ationgroup

يافتگي ح توسعه

ت در كشـورهاي

توان يك مفهو ي

هـاي بهتـر وش    
ي استفاده كند،

هاي ديگر شاخص
شـي، مشـاركت
ان، بهبود توزيع

ت ين ترتيب مـي 
ع مختلـفر جوام

ژه در زمينة تولي
گـذاري نه سرمايه  

وزيـع ناعادالنـة
د.  خواهـد شـد  

جامعـه در فراينـ
عتماد بـه خـود

د شرايط نامطلوب
هـاي هـراي برنامـ  

ت، تجـارت و ش
 به پيشـرفت كر
فوذ به بازارهـاي

تر شد، ت، بيش
ذاشتند كه از ه

  

ي براساس سطح

گر ايـن جمعيـت

 اين رو آن را مي

ـه كـارگيري رو
ش به شكل بهتري
ي به يكسري ش
ز امكانـات آموزش
رگ و مير نوزاد

كنند؛ زيرا بدي ي
ر و تحوالت را د

  .شته باشند

 اقتصادي به ويژ
ز دارد و هر گون

در شـرايط تو. د
رو وذناپذير روبه

ت عموم افـراد ج
ااميدي و عدم ا
 به منظور بهبود

تري در اجـ بيش

در عرصة صـنعت
در زماني شروع
ي توانستند با نف

  .ت سر بگذارند
ظر صنعت و ثروت
در راه توسعه گذ

)18/5/1398 وم

بندي  دنيا، طبقه

4 يافته و 
ديگ 5

داللت دارد و از

تـر يـا بـ ي بيش
 و منابع خويش
مستلزم دستيابي
، برخـورداري از
م، كاهش نرخ مر

گيري مي ي اندازه
م اين كه، تغيير
بي در دست داش

 بهبود وضعيت
 ـ اجتماعي نيا

شود ي منجر مي
ادي با سدي نفو
كاري و مشاركت

برند و به نا مير 
هايي ل سياست

جام و همكاري بي

غاز كردند كه د
ر، اين كشورها د
ين رو، به راحتي
ا به خوبي پشت
هاي ديگر، از نظ
 در زماني قدم د

16 


د ةتابستان(ساني 

ورهاي مختلف

شورهاي توسعه

في ديگري نيز د

گذاري ل سرمايه
رتيب از امكانات

ه بر رشد، م عالو
يـد بـه زنـدگي،
سي به آب سالم

 معيارهاي كمي
قرار دهند و دوم
بايد معيار مناسب

ه با فقر مستلزم
أمين اقتصادي

 رفتن درآمد ملي
عه و رشد اقتصا
مندي براي همك
ن در فقر به سر

اعمال. واهد شد
كند و انسج  مي

 سمت توسعه آ
ت ديگر؛ به عبار

مي نداشت؛ از اي
ل اولية توسعه را
ه يافته با كشوره
توسعة امروزي،

 اقتصاد

ش پيش؛ علوم انس

بندي كشو  طبقه

كرة زمين در كش

ت و تحوالت كيف

تر مثل وليد بيش
 دهد و بدين تر
يابي به توسعه،
 و سـالمت، امي
حصيالت، دسترس

سعة جوامع را با
جزيه و تحليل ق
ين دو شاخص با

ردن آن و مقابله
، به آموزش و تأ
 به تبع آن، باال

اي ارتقاي جامعر
اند انگيزة قدرتم

تر افراد آن ه بيش
 جدي مواجه خو
در مردم تقويت

  : زير است
ركت خود را به
 رقيب نداشتند؛
 و توسعه مفهوم
ت كنند و مراحل
شورهاي توسعه
ورهاي در حال ت

  ».اند داشته

سنجش

سيار رايج براي

ميليارد نفري ك 

  .كنند گي مي

توليد بر تغييرات

اري از عوامل تو
 خود را افزايش
 است؛ اما دستي
چـون بهداشـت
ماعي، سطح تح

خص رشد و توس
ختلف را مورد تج

گيري اي ي اندازه

تر كر د و عادالنه
رين عامل توليد
ي نيروي كار و

ريزي بر ه برنامه
توا اهش فقر مي

اي كه در جامعه
صادي با موانع

بت به آينده را د

خالصه به شرح
حرمروزي زماني 

والت اجتماعي،
نديشة پيشرفت
د خود را تقويت
دي كه فاصلة كش
؛ برعكس، كشو

ود درا در كنار خ

    
 

 .رست است

ي از معيارهاي بس

7/جمعيت  5
سعه نيافته زندگ

 .رست است

ر كنار افزايش ت
  .ت
ردااي با برخو عه

ظرفيت توليدي
شد گام برداشته
دم در مواردي چ
 سياسي ـ اجتم

  . است
 .رست است

 معموالً دو شاخ
هاي مخ  سياست

د؛ بنابراين، براي
 .رست است

تار توزيع درآمد
تر ابة مهم به مث

وري  افزايش بهره
گسترده، هر گونه
نة درآمدها و كا
د. دي ايجاد كند

سمت توسعة اقتص
 و اطمينان نسب

  .رد
 .رست است

ن گروه به طور خ
 توسعه يافتة امر
 و انديشه و تحو
شورهاي جهان ان
ية فراوان اقتصاد
، در مراحل بعد

تري گرفت بيش
گ و پر قدرتي ر

www.sanjeshse

 
  

در 2گزينه  .11
امروزه، يكي

1حدود 
ج 5

توسعه و توس
در 1گزينه  .11

در» توسعه«
كيفي دانست
هر گاه جامع

تر، ظ مناسب
در مسير رش
وضعيت مرد

هاي فعاليت
كاهش فقر

در 3گزينه  .11
اقتصاددانان
اين كه، اثر

مقايسه كنند
در 4گزينه  .11

اصالح ساخت
انسان. است
ها به زمينه

وجود فقر گ
توزيع عادالن
سالم اقتصاد
حركت به س
روحية اميد

آور پديد مي
در 1گزينه  .12

استدالل اين
كشورهاي«

تر، علم مهم
در ديگر كش
كسب سرماي

ه نوبة خودب
آنها شتاب ب

رقيبان بزرگ
  

erv.ir
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ايـن  . نجيد   
ـثالً واحـد   

  حجم پول 

ه افـزايش   
 را به كـار  

بانـك  . وند 

عطـاي وام     

ور مستقيم 

توانـد آن   ي 
ا در زمـان    
 سررسـيد   

تر   را ارزان
ست دولت 
را دريافـت   

 
.  

ـل و نقـل      
 را مصـرف    

ationgroup

 را بـا هـم سـنج
خاص خودند؛ مـ

= + 35 1 


سرعت زياد رو بـه
 پول در گردش

شـو ها اعمال مي

 را در زمينـة اع

 مشاركت به طو

ج پيدا كند، مـي
و اصـل مبلـغ را
اشد و به زمـان

وش، دولت آنها
مكن اسن باشد، م

1   تومـان ر

  .كند

 .ورم مؤثر است
آورد ي فراهم مي

ه بـه ناچـار حمـ
قـط كاالهـايي

  

رزش نسبي آنها
ي واحد ارزش خ

  .ست

× + 12 2
  
 

ها با سر ي قيمت
ت كاهش حجم

  :اند از رت
ه انوني نزد بانك

هـاي تجـاري ك

 با فروش اوراق

ن به پول احتياج
پردازد و ه او مي

به وجود آمده با

د و در زمان فرو
1ه    تومان

 همـان مبلـغ   

  .برد ال مي
ك يه را تنظيم مي

  .كند
ر كاهش نرخ تو
ولتي و خصوصي

د؛ به طوري كـه
فقود بـه ناچـار       

)18/5/1398 وم

 كرد و سپس ار
ز كشورها، داراي

اس) هاي جاري ب

× =1 5 82  

د و سطح عمومي
 مركزي سياست

ند، عبارگير ر مي
هاي قا خ سپرده

  .دهد  مي
دد، فعاليت بانك

تواند ركزي مي

مان سررسيد آن
يد شده است، به
م امور بازرگاني ب

  .يند

  .د
كوپن بهره ندارند
 خزانة يك ساله
سيد نيز خريدار

  .ن آنهاست

 
ي را در جامعه با
الت بازار سرماي
ك ا جلوگيري مي
فيد اقتصادي، د

هاي بزرگ دو ژه

داد ت افزايش مي
طـول عمـر خـو

17 


د ةتابستان(ساني 

الها را مشخص
هر يك ا. كند ي

  .يال است

حساب( ديداري 

1

شود مي ت زياد
سرعت آن، بانك

حجم پول به كار
يق تغيير در نرخ
ردش را كاهش
 نرخ تنزيل مجد

ن روش، بانك مر

اشد و قبل از زم
آنچه در سند قي
د به دليل انجام

گوي مي» تنزيل«

شوند ت صادر مي
اسناد خزانه ك. ت

لغ اسمي اسناد
زمان سررس. شد

بودن) ون ريسك

 :دارد؛ از جمله
گذاري م سرمايه

رار كرده و معامال
ها  شديد قيمت

هاي مف ر فعاليت
روژراي اجراي پ

ارت را به شدت
غلب، افـراد در ط

ش پيش؛ علوم انس

توان ارزش كاال ي
تلف را آسان مي
ند و در ايران ري

هاي ت و سپرده

ست، مخارج دولت
ها يا كاهش س ت

ي براي كاهش ح
ين روش از طري
حجم پول در گر
كزي با افزايش

در اين): شاركت

 اختيار داشته با
تر از آ مبلغي كم

ه اين بدهي بايد
«ن عمل بانك را 

دولت كه توسط 
و يك ساله است
ي مثال، اگر مبل
به خريدار بفروش

بدو( بدون خطر 

 نتايج بسياري د
هاي راكد، حجم
مايه ارتباط برقر
دودي از نوسان

اندازها در ي پس
هاي الزم را بر يه

هاي تجا ، هزينه
گرفت و اغ م مي

سنجش

ه وسيلة پول مي
ش كاالهاي مخت
و، در انگليس پو

اس و مسكوكات

چار تورم شده اس
ز افزايش قيمت

  .ود
هاي مركزي نك
ا: هاي قانوني ه

هاي قانوني، ح ده
بانك مرك: مجدد

روش اوراق مش
  .م بكاهد

نند سفته را در
بانك نيز م.  كند

البته. كند ت مي
اين. مانده باشد

اند  كوتاه مدتي
هه، شش ماهه و

فروشد؛ براي  مي
9غ   تومان ب

ي اسناد خزانه

اد جامعه آثار و
ه نداختن سرمايه
ضاكنندگان سرم
وراق بهادار تا حد
از و به كارگيري
ط به آن، سرماي

هاي مناسب،  راه
ه و نزديك انجام

    
 

 .رست است

به :جش ارزش
كار خريد و فروش
حاديه اروپا يورو

 .رست است

رابر جمع اسكنا

 .رست است

تصاد كشور دچ
راي پيشگيري ا
شو وارد عمل مي

كه با  هايي روش
ش نرخ سپرده
زايش نرخ سپرد
ش نرخ تنزيل م

  .كند
فر(ت بازار باز 

ل در دست مردم
 .رست است

ورق بهاداري مان
را به بانك ارائه
افتكار اصلي دري

روز نم 9ش از 
 .رست است

اوراق بهادار: نه
ن اسناد سه ماه
مي به خريداران
ش آن را به مبلغ

ترين ويژگي مهم 
 .رست است

 بورس در اقتصا
جذب و به كار ان

كنندگان و تقاض ه
ذاري سهام و او

اند  مردم به پس
هاي مربو عاليت

 .رست است

 حمل و نقل و
 در فواصل كوتاه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
وسيلة سنج
عمل پول، ك
حارزش در ات

در 2گزينه  .12
حجم پول بر

در 4گزينه  .12
زماني كه اقت

بر. گذارد مي
گيرد و و مي

ترين ر عمده
افزايش) الف

مركزي با افز
افزايش) ب

ك محدود مي
سياست) پ

از مقدار پول
در 4گزينه  .12

فردي، واگر 
ورق بهادار ر
مقرر از بدهك
سند نيز بيش

در 3گزينه  .12
اسناد خزان
سررسيد اين
از مبلغ اسم

هنگام فروش
.خواهد كرد

در 3گزينه  .12
هاي فعاليت

ـ از طريق ج
ـ بين عرضه
گذ ـ با قيمت
ـ با تشويق

ـ بورس و فع
در 3گزينه  .12

نبود وسايل
كاالها فقط

erv.ir
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ـاال توليـد          

رو  يي روبـه     

  .ارد د
داشته سي 

ـد بهتـر و       
سطح جهان 

  د غالب
   ـ پسته

  نبه
  شكر
  كائو
  هوه
  فت

  الت دامي

 1972ـال  
دي خـود،  

عـدم  : د از 
  

 بعـد هـم    

يـاد  » غـزل 
ثـاني  . ست

ationgroup

ير محـدودي كـ

ددي از كاالهـايي

كشورها بستگي
تري دسترس سيع

الش بـراي توليـ
ي توليدي در س

توليد  ر
فرش 
پن 

نيش
كاك

قه 
نف  
محصوال  ن

ي اسالمي در سـ
اي فرعي اقتصاد

انـد لمان عبـارت     
.ورهاي منطقه

به سـؤال[ .شد ي

غ«ر خـويش از  
اس قصيدهدر » ب

  

 هميشـه مقـادي
  .بردند مي

بـا مـوارد متعـد

 اوليه از ديگر ك
د به بازارهاي وس

 داخلـي بـه تـال
 كيفيت كاالهاي

نام كشور
 ايران
 مصر

  وباك
  غنا

 برزيل
نيجريه
آرژانتين

 ميان كشورهاي
ها و نهادها ژانس

:  

كشـورهاي مسـل
ة توسعه در كشو

تقليد مي» امي

صري در شعرعن
تشبيب«يا » غزل

)18/5/1398 وم

 نيـز بـه ناچـار
 ديگران بهره نمي

كردند، ب رت مي

م يدكي يا مواد
توانند صادرات مي

  . رسانند
ليدكنندگان تو

مر موجب بهبود

جاد نوعي اتحاد
ت اما از طريق آژ

:اند از دها عبارت

اي اقتصـادي ك
ره اختالف درجة

نظا«و » صفهاني

ت است كه مثالً ع
تغز« بلكه بخش 

هاي ادبي

18 


د ةتابستان(ساني 

توليدكننـدگان
رگز از توليدات

ر كشورها مسافر
  .ب بود

آالت و لواز شين
دگان از طريق ص
 بهتر به فروش

شوند و ورها مي
اين امر. شوند مي

ي اسالمي و ايج
يست اقتصادي ن

اين نهاد. كند مي

هـا در همكـاري    
توليدي و باالخر

الدين اص مالك« 

اين درست. تند
،»قالب غزل«ه 

ه و آرايه) 2(

ش پيش؛ علوم انس

ت. شد  توليد مي
ويش بودند و هر

اد به ديگرير افر
ت يا بسيار كمياب

ه وارد كردن ماش
ليل، توليدكنند
مناسب و شرايط
خارجي وارد كشو
ن خارجي وادار م

هاي  آوردن دولت
 يك نهاد صرفاً
مسلمان دنبال م

عـدم موفقيـت د
بودن كاالهاي تو

و» ظهير فاريابي

هست سرا قصيده 
نظور عنصري نه

(تاريخ ادبيات 

سنجش

حل سكونت آنها
ندة كاالهاي خو
دريانوردان يا سا
ن وجود نداشت

وليدكنندگان به
دند؛ به همين د
ود را با قيمت من
ملل، كارهاي خ
با توليدكنندگان

  :يد

آ با ايدة گرد هم
ند اين سازمان
ين كشورهاي م

  جارت
  المي

  هاي اسالمي
   اسالمي

 آمده، عوامـل ع
مسافت، رقيب ب

ظ«ب، شيوة كار 
  )8ا 

هر دو» عنصري
دانيد كه من  مي

 ت

    
 

ه در منطقه مح
كنن  خود مصرف

شرايطي، وقتي د
ه يا در كشورشا

 .رست است

كار بسياري از تو
ي داخلي محدود
الهاي اضافي خو
الم جة تجارت بين

 منظور رقابت با

 .رست است

گوي ب درسي مي

 .رست است

فرانس اسالمي ب
هر چن. كيل شد

صادي را نيز در بي
سالمي توسعة تج
 همبستگي اسال

  سعة اسالمي
ه المللي بانك بين

و بازرگانيعت 
قيقات به عمل

ي سياسي، بعد م

 .رست است

ر، شاعران، اغلب
تا 6صفحات (] 

 .رست است

ع«و »سعود سعد
 شما بهتر از ما

www.sanjeshse

كردند كه مي
كردند و مي

در چنين ش
شدند كه مي

در 1گزينه  .12
ادامة ك) الف
بازارهاي) ب

باشند و كاال
در نتيج) پ

كارآمدتر به
  .شود مي

در 4گزينه  .12
جدول كتاب

در 1گزينه  .13
سازمان كنف
ميالدي تشك
اهداف اقتصا

مركز اس -1
صندوق -2
بانك توس -3
انجمن ب -4
اتاق صنع -5

براساس تحق
هاي همكاري

  
 
 

در 2گزينه  .13
در اين عصر
.توجه كنيد

در 4گزينه  .13
مس«والً كه ا

كند، اما مي

erv.ir
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اديـن  [ـال 

رت سـؤال    

 ساده »ريخ

در آن » كــ 
 . شـا سـت  

/ قصـيده   

  )52حة 

صـفحات   (

ationgroup

كمـ«ت دوم را از 

يـة آن در صـور

  عةاللمعات
  مي

التوار جامع«در  

ك« دات تعليـل 
گش راه» ب معادلـه  

)4. بنـد  ترجيع 

صفح(.] رد است

  )61تا 

.اند ز خود هاتف

  )131و  130

  

 آمد، حافظ بيت

ماي ح دربارة درون

اشع  لمعات
جام  عراقي

  27صفحة 

»جه رشيدالدين

  )39تا  

احفـظ نكنيـد،     
اسـلوب«  عمـالً 

)3. باشد قطعه 

ثار بيدل پركاربر

ت 59، 58فحات 

از) 3و ) 1. شته

0، 117و  116 

)18/5/1398 وم

ه در جواب باال

 

اما از توضيح. د

  اللباديه  سالة
  واجو
  13صفحة 

خواج«ن كه نثر 

37صفحات (. 

 هـم از كتـاب ح
هم كه) در د. ش

تواند نمودار مي

در آث» محيط« 

صف(»  مستوفي

 پيشين نظر داش

صفحات( .ستند

19 


د ةتابستان(ساني 

قاً بر حسب آنچه

 )8و  7صفحات 

گيريددر نظرش ب

رس   تعريفات
خو
ص

؛ يعني اين»صنع

دارد تري  جامع

را) ب. آيد ي م
عاميانه بودنش 

م) 2. »حتشمم«

به طور كلّي. [»

عبداهللا«هم از  

به كدام شاعر» 

  )88و  

هس» نيما«از ) 4

ش پيش؛ علوم انس

دقيق) 4اما در  
(  

صف. (است ساني

د قالب اصلين 
  )16تا  14 

رسالة  نامه ق
  د

  19حة 

تص« خالف جريان

 بيان) 4و ) 3ت

جواب به دست 
دهندة ش نشان

«ت به تقليد از 

»اقيانوس«يعني 

)4. »ب اصفهاني

»طلوعيه«رودن 

87صفحات . (

4و ) 3. است» ل

سنجش

.است تخلصرفاً 
)7صفحة (. ست

سبك خراط به 

 است؛ شما هما
صفحات. (است 

عشا  )نامه ده
عبيد

صفح  10و 

خالگويد   كه مي
 

به نسبت )1 كه 

پيدا ست،) الف
وير مصراع دومش

ي استبند تركيب
 

ي محيط اعظمو 

زا حبيبمير«از 

احتماالً در سر» 

»قاآني«لص به 

آل ايده«يا » مريم

    
 

صر» حافظ«) 2
اس تضمين كرده 

 .رست است

اساساً مربوط» ي
 .رست است

بازي كالمي» ب
»قطعه«  قطعاً

 .رست است

د(نامه  عشاق
  عراقي

و 9صفحات 
 .رست است

سؤال دقت كنيد
 )57و 34حات 

 .رست است

نكته اين است 
 .رست است

كه فقط در ا ي
دالل است و تصو

    )43تا  3
 .رست است

ت »يي مازندراني
 )54و  46حات 

 .رست است

و كبريا محيطر 
 .رست است

ا) 2. است» وف
 .رست است

(  
 .رست است

»هاتف«ل يعني 
81(  

 .رست است

ب شيرازي، متخل
 .رست است

1(  
 .رست است

سه تابلو م«طلع 

www.sanjeshse

2اين كه در 
»]فهانياص

در 3گزينه  .13
گويي خمريه«

در 2گزينه  .13
قالب غالب«

آيد كه برمي
در 4گزينه  .13

در 2گزينه  .13
به صورت س

صفح( .است
در 1گزينه  .13

!كه هيچ) 2
در 2گزينه  .13

آميز حس از
نمودار استد

9صفحات (
در 1گزينه  .13

فدايي مرثية«
صفحا(. غزل

در 3گزينه  .14
در» محيط«

در 3گزينه  .14
طالبو«از ) 1

در 4گزينه  .14
)65صفحة (

در 2گزينه  .14
صورت سؤال

1، 71و  70
در 1گزينه  .14

ميرزا حبيب
در 2گزينه  .14

02صفحة (
در 2گزينه  .14

اين بيت مط
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1 ،136(  

ه  امـا  كنيـ ،
و  71فحة 

زآن ]ا[؛ ت 
 164(  

[ ،81 ،83 

. نـرود » هاد
صـفحات   (

در  ؛)كـردن 
طلـوع  ] / ن  

 كشـور  ين 
شـدند امـا   

هـاي   ـبش 
 دوران بـه  

. خورد ست
 بـا  آمريكـا 

م .1918 ر 

ationgroup

125، 119حات 

  )178و  17

استعارة مكي از 
ها در صف ب آرايه

ن براي بيان علـت
تا 161صفحات 

]6مثـال  [ 79ت  

نه«] بار غمت: ت
:] كتاب درسي

به كسي نگاه ك 
پسـت شـدن ⇐

قدرتمنـدتر  بـه  
ش متحـد  كـديگر 

جنـجـود ايـن،    
ديگـر،  سـوي  ز

شكس بزرگ نگ
م آ.1917 سـال 
نـوامبر در انجام 

  

صفح. (گيرد  مي

77صفحات (» ؟

دارند كه نوعي»ص
ه يادداشت كتاب

 دستوري معين
ص ها، آرايه. (ست

صـفحات) (ـرف 

ش مفهوماً هست
هر چهار بيت از

/سي را داشتن 
⇐[ردنـي زدن  

نظـامي  ـ  سـي 
يك بـا  فرانسه يه

بـا وج. آورد ف در   
از ،روسـيه  در ن 

جن در نهايت، در
س در اينكـه  يگر
سـر. دهنـد  ـت 

)18/5/1398 وم

را به سخره زان

؟آيند مي صدا در

تشخيص«ف ندا 
به. (دانست رّحه

ربرد يك ساخت
ها س مين ساخت

حـ(» گفتـار «ز   

كه مرجعش[هم 
ه! [بدلشان كند

هواي كس(» شتن
گر پس(»  زدن

  )149و 148 

سياس نظـر   از را
بارها علي) آلمان

ي را بـه تصـرف
نـاپلئون بـزرگ  ش

و د فرانسه از ت
دي و كردند، فاده

شكسـ را آلمان 

)2(

20 


د ةتابستان(ساني 

نوپردازكه در آن 

به صبراي كه  ها

به واسطة حرف» 
مصر بايد از نوع 

كاررت باشد از 
از جملة هم ـ شد

ه ا»   مجـاز آليـ

ه آن؛برود» نهاد
ب پارادوكسا به 

داش ]نـ[نگاه «] 
بر سر«): 4؛ و )

صفحات:] (سي

ر فرانسـه  مدت،
آ( پروس و ريش

بسـياري هـاي  ن 
ارتش ت هولناك

علت دو  به ولي د
استف ها آلماني ه

توانستند فقين

(ران و جهان 

ش پيش؛ علوم انس

ك» ايرج«ز خود 

ه زنگ«: نام است

»گردش افالك«
را استعارهست، 

است، كه عبا ل
باش» علت آن كه

زبـان« ≠ )مل

«بارت است از 
بخشد تا نمي دها

]جانب كسي[، 
)شيدنك ]نـ[نه 

ز كتاب درسيت ا

م اين در او. بود 
اتر انگلستان، ند

سـرزمين و شـود 
ك سو و شكست

داد ادامه شدت 
عليه بود، جديدي
متف جهت همين

اير تاريخ  

سنجش

زا) 3. »ايرج«گ 

گر اين نا تداعي» 

2(  

«) 4و در » جهانـ
اس )انسان(شوق 

  !)ب نگاه كنيد

ادات تعليلراه با 
به ع« به معني 

عم(» كردار« از 

عب  جز بار غمت
متضادبه  هماني

  

)1در  :ت فعلي
زبان/ كردن  ]نـ[

هر چهار بيت]). [

امپراتور م.181
مانن اروپايي هاي

ش پيـروز  آنها بر 
لبانه مردم از يك

  .داد مه

به را جنگ نسه
ج سالح كه نك

ه به و آمد انسهر
  .شد سليم

    
 

 .رست است

است، در سوگ» 
 .رست است

1(  
 .رست است

»نوازد ميي كه 
 .رست است

200، 198تا 19
 .رست است

ج«) 3، در »مانـ
منادا نهايتاً معش 

خوب 73صفحة 
 .رست است

معموالً همر» يل
آن جا كه ـ ]ـه

 .رست است

مجاز آليه: »ست
  ])م

 .رست است

هر چه: ي دارد
ه اين ساختاري 

 )142و  140 
 .رست است

عباري مبتني بر 
اثر (» گرفتن ]
گدازنده شدن ⇐

 .رست است

4 تا 1804 سال
ه دولت. كرد يل

بار چندين ست
طل نه و استقالل

خاتم اروپا  تاريخ
 .استرست 

فران با بهه غرب
تان از ها نگليسي

فر كمك به فس
تس شرط و قيد 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
»بهار«از ) 1

در 4گزينه  .14
37صفحة (

در 1گزينه  .14
براي ناقوس«

در 2گزينه  .15
5صفحات (

در 1گزينه  .15
آسم«) 2در 
چون) 1در 

تمرين اول ص
در 4گزينه  .15

حسن تعلي«
ـ[آنكـ ز]ا/ [

در 4گزينه  .15
دس« ،)4در 

تمرين دوم[
در 3گزينه  .15

اي دليل ساده
اين جدايي

138 ،139،
در 3گزينه  .15

هاي»ايهام«
نـ[در «، )2

⇐[كردن 
   
 
  
 

در 2گزينه  .15
س از ناپلئون  

تبدي اروپايي
توانس ناپلئون
خواهان آزادي
در او اقتدار

در 1گزينه  .15
آلمان در جب  

ا اينكه يكي
نف تازه قواي
بدون آلمان

erv.ir
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 كردنـد و  ي 

كمونيسم  
 ايـن  رهاي 

هـا در   ينـه  

ي رزمي و 

 برقـراري  
.  

 حكومـت  و
 مرزهـاي   
 كشور دو 

و  )ع( هـار 

 در فراينـد    
شكسـت در      

 جلـب  آن 
 فـرد  يـك  

 امـا . ودنـد 

 

 پوشش حى
 تتركيبا و

 سه نسانىا
 آوردن ست

ationgroup

مـي تقويت را ت

نفوذ از جلوگيري
كشـور بـه  نگـي 

سـاير گزي.  آورد 

، سرودهاينقاشي

.كردنـد  پيدا ي
.كرد ها برقرار مي

دو ميـان  گيري
تثبيـت بـراي  زا 
ميان اول الروم 
اطه ائمه مقابر به

بـاقي مـوارد. د   
انيـت سـبب ش

تصويب براي را
انتخاب دليل 
بو ايران نفت عت

  .كرد تر بيش 

حانو ينا در .ست
و سهومو نظر ز

ا توسعه ىگيرزه
سد به و عامل سه

  

كمونيست هاي ك

جل براي فرهنگي
فرهن هداشتي و

صوف را فـراهم
  .د

وقات خود را با ن

تري بيش نفوذ ف
ش را در شهرها

درگ تنش و روپا،
ميـرز عبـاس  ه،
ارزنة قرارداد ي،

ب ها عثماني رامي

ا در ايـران بـود
طـور بـا روحا ن

ر نمايندگان قت
.رسيد وزيري ت

صنع شدن  ملي
نفت كردن ملي

سا طىومخر ىا
ا مناطق ينا ك

ازندا اىبر. سـت   
س ينا جمع از س

)18/5/1398 وم

چريك اسپانيا، ه

ف و اقتصادي ي
به دي،اقتصا هاي

 رونق جريان تص
كند ويه صدق مي

تر او كرد و بيش

عرف محاكم دليه،
آرامش و امنيت ب

ار شرق در ماني
شاه فتحعلي نت

عثماني رخواست
احتر بي و كرد ا
  . د

هـا هـا و روس  ي 
 يكديگر و همين

موافق تا برد ملي
نخست مقام به را

فتي ودادهاي ن
م براي را مصدق

ها جنگلز نـوع  
كخا ،تجزيه عمل

ها يـا نـواحي اس
پس و مىگيرند
  .ه ميشوند

21 


د ةتابستان(ساني 

به سالح رستادن
  .داد مي رانكو

هاي زمينه در شد
ه زمينه در آن س

ش دنياگريزي و
ورد سلسله صفو

ك ر حكومتي نمي
  .كند دق نمي

عد وزارت سيس
ميرشب و داروغه 

عثم مشكالت و ي
سلطن اواخر در 

در با گرچه. كرد
پيد ادامه نيز شاه
كرد فراهم را شور

زكارانه انگليسـي
سران مشروطه با

م شوراي مجلس
آر رزم سپهبد ر،

ن لغو همه قرارد
م دكتر و اشاني

ا گياهي عمـدتاً 
ع نكندشد و يد
  .دارد م

كشورهنه اسر مد
م ارقر توجه ردمو

شه نمايش داده

)2( غرافيا

ش پيش؛ علوم انس

فر با بودند، هان
فر طرفداران به ا

رش كم كشورهاي
براساس و شد، را

ي زمينه گسترش
ده است و در مو

در امور دخالتي
 تعريف آمده صد

تأس بـا. آورد جود
كمك به كه. د

شمالي مرزهاي 
تنها. يافت هش
ك پيشروي بغداد

محمدشا سلطنت
كش دو ميان بط

وپا حضور تجاوز
ختالف ميان س

م به را نفت حاقي
منصور ستعفاي

بود كه خواهان ي
كا اهللا آيت بري

و آسيا پوشش گ
شدي انبند يخ ت

منا دزولپو احيه

مدرآ انميز ،حى
م ندگىز به ميد

 انساني روي نقش

 جغ

سنجش

خواه جمهوري ر
را ها سالح ترين 

ك به د كه كمك
اجر خاورميانه ي
  .ت

ساماني اقتصادي
درست بيان شد

د چندان يماري،
ساير گزينه ها با

وج بـه صالحاتي
عهده كالنتر بود 

در ايران فتاري
كاه محسوسي رز

ب تا و كشيد شكر
س زمان زي در

رواب مينه تيرگي

نوشكل مشروطه 
ن مضمون كه ا

حال قرارداد جديد
اس با. كرد امتناع 

نمايندگاني هديد
رهب به مذهبي ـ 

ال كانادا، اروپا و
علت به .دشو مى
نا ينا كخا رين

حانو ىبند تقسيم
ما و ادىباسو ان
از نظر توسعه ف

    
 

 .رست است

طرفدا كه رانسه
مدرن نيز، لمان

 .رست است

دين مضمون بود
كشورهاي در رم

ك صورت گرفت
 .رست است

نابس و  اجتماعي
 رونق تصوف ناد

 .رست است

بي سبب به اجار
س. گذراند ب مي

 .رست است

اص قضايي نظام ر
بر شهرها در ت

 .رست است

گرف سبب به جار
طر به قبل وران

لش سمت آن به 
مرز اختالفات ما

يان در كربال، زم
 .رست است

ترين مش  اساسي
افتد بدين فاق مي
  .شود وطه مي

 .رست است

جد وزير نخست 
آن تصويب از س

ته وزيري خست
ـ ملي نيروهاي م

 .رست است

جنب قطبي شما
م هيدد تــر كــم ف
تر وفرمع. ستا 

 .رست است

ت در يجى راهار
ــزاخريد  ، ميــ
مختلف حىانو ،ص

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
فر و شوروي  

لآ مقابل، در
در 2گزينه  .15

اين اصل بد  
چهار و اصل
كمك منطقه

در 4گزينه  .16
و مرج هرج  

مورد مفهوم
در 2گزينه  .16

شاه قامحمد  
مطالعه كتاب

در 4گزينه  .16
در اميركبير  

امنيت و نظم
در 1گزينه  .16

در دوره قاج  
دو به نسبت
ايران غربي
ا شد منعقد

كشتار شيعي
در 4گزينه  .16

ترين و مهم
مشروطه اتف
انقالب مشر

در 3گزينه  .16
منصور علي  

مجلس. كند
نخ به نظامي

عزم كار اين

 
  

در 3گزينه  .16
در نواحي ج  

علف گياهى
فقير كربنى

در 1گزينه  .16
معيا از يكى  

رتقد عامل
شاخص يك
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 بـه وجـود    
 ىهادابمر

فرسايشـي     

 ــــتقاق و

 و شىوكا
تـر تبـديل          
گي، سنگ 

 طبيعى ظ
 رانبا از ى
 و دهكر ا

 و تسيسا
 به شهر
ــوالً. ـد  اص
 تأمين ى،ر

 شبيه نهاآ 
 يك كه ر

 رشو

  

 يهـا  ـنش 

ationgroup

هـا هـا و حفـره  
م و ها قباتال ،لى

ـا يـك فراينـد ف

اشـــــــنظريه 

ك رتصو دو به ه
و بـه ذرات ريزتـ

بادبردگ:  تراكمي

محافظ تنها نه ى
ناشى آب تا شوند

پيد سفنجيا ت

تأس نندانمىتو ،
ش نساكنا دگى

ــي   ــ ري م پردازن
شهر ىيزر برنامه

شكل كه) دهشر
دا نبالهد ىهارشو
كش مانند رهپا ره

قاعده، كـ اين س

  

، غارهگي دريايي
ساحل اى ماسه ى

هـا شـد مرجـان   

ن وزى،مرا ىها ه

كه ستا دىبا ش
ي مـدت خـرد و

انوع اشكال. ند

جنگلى نختادر ار
مىش باعث و هند

حالت كخا ايرز 

  .المر نام دارد

  .ر است

،شهرنشين عيت
ندز د،نشو يتاهد
ــهر ه ــزي ش ري
ب از نهايى فهد 

فش(ر جو و جمع
كش -3 .نهاستآ
پا يا تكه چند ى

 .شده است

براساس. گيرد مي

)18/5/1398 وم

هاي سنگ  ستون
ىها تپه. گوينـد  ي 

حتـي رش. هستند

رهقا شناسى مين

فرسايش ديجاا ل
نبسـاط طـوالني

كن حمل دخو با 

يرز ؛ستا اههمر
مىكاه مينز به
نيايد دجوو به ها

ده شده است، پا

قيقه روز اول تير

جمع سريع شدر
ه و لكنتر رگا ه

ــهمر ا به ف برنام
.تسا نظر ردمو
  .ت

ج ىهاركشو -1 
آ متوسط ضرع 
ىهاركشو -4. ت

 ديگر محصور ش

قرار م ي اجتماع

22 


د ةتابستان(ساني 

چون دريابار،ها 
مـي) كاوشـي (    

ه) تراكمي(مواد 

مز ىها مشابهت 

ملاعو جمله از م
ـه انقبـاض و ان

را يزر ذرات ين

ه ننساا و محيط
 رانبا ردبرخو ت

هاآب شديد حى

ي جنوبي كشيد

دقي 33درجه و  

ر ازاتمو به انير
كه يدآمى پديد
مختلف ىهاركشو

م ىها فهد به ن
ستا شهر در تر

:واع زير را دارد
برابر شش قلاد

ستاجد مينزسر
ركشو درون رشو

درون جهان شد
  .گيرند ق مي

)2(شناسي  عه

ش پيش؛ علوم انس

هارىناهمو از ى
ي از حفـر مـواد

گذاري م  رسوب

و ها خشكى از ى
  .طرح كرد

منر ىها كخا و 
ها در نتيجـ سنگ

يا ندامىتو دبا .د

م اىبر مشكالتى
سرعت از بلكه ،د
سطح نجريا و د

  .شود

ه سمت آمريكاي

66ني در مدار 

مدي و نمسئوال 
 دىياز تشكال
ك در اننظر حب

نسيدر جهت ر
ت سالم و لپذيرتر

انو. ستا ركشو 
حد نهاآ لطو كه
س صلىا بخش ز

كشو يك كه طى

باش تباط داشته
تعلق ين اجتماع

 جامع

سنجش

مختلفى لشكاا ،
اشـيناهمواري ن

مواري ناشي از
 

ضىبع حلاسو ن
ل قرن بيستم مط

شديد ىهادبا ،
س: شكال كاوشي

گويند مى گىزد
  .ياردانگ

مش با جنگلها يع
ندا رانبا اتقطر 
كند اپيد را كخا

شو رات باران مي

 قطب جنوب به

قطبي شمال يعن

،مىيابند شستر
مش ،نتيجه در .ند

صاح ،ليلد همين
د منطقى و مى
د محيطى ديجا

يك شكل ،ملى
ك طويل ىهارو

از نالدا يا هجزير
محاط ىهاركشو 

انسان ارت يتماع
به جهان آنها يها

    
 

 .رست است

،حلاسو رسايش
 به آنها اشكال نا
جمله اشكال ناهم

 .شود سوب مي
 .رست است

دنبو قرينه به ه
را در اوايلها  رهقا

 .رست است

،خشك يىاهو و
اش .دمىگير رت

اهوه اين فرايند 
ي، ساييدگي و يا

 .رست است

سيو امنهدا كه ت
فرسايش مقابل

خ ىها اليه در ب
وجب جذب قطر

 .رست است

ي كه در ناحيه
 .رست است

در ناحيه قن روز 
 .رست است

گس سرعت به ها
كنن همافر را زم
ه به. ددمىگر ل

علم يك فعاليت 
يا طريق از نينا

 .رست است

م رتقد در مؤثر
كشو -2 .ستا هر
ج شبه رتصو ه

-5 .پنژا ركشو

 .رست است

اجت يكه با زندگ
امدهيها و پ سان

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
فر نتيجه در  

آيند كه مي
لي از جساح

تراكمي محس
در 1گزينه  .16

توجه با گنرو  
قا جابهجايى

در 2گزينه  .17
و آب يطاشر  

رصو كمىاتر
شوند، به مي

فرش بياباني
در 3گزينه  .17

ستا بديهى  
م در ها كخا

بجذ فرصت
مونتيجه  در

در 1گزينه  .17
ا شبه جزيره  
در 4گزينه  .17

ترين طوالني
در 3گزينه  .17

شهره قتىو  
زال اتتجهيز

مختل تشد
ريزي برنامه

شهرنشي هافر
در 4گزينه  .17

عامل يگرد  
يردا يا مربع
به نهاآ بخش

ك يا ىنزوندا

 
  
 

در 2گزينه  .17
هر چيزي ك  

انس ياجتماع
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ت و از راه  
  .ند

 ةبه عرص ي

 يد رفتارها

مقبـول   ي
تعارض  به 

عبور از  يا

قرن  يه ط
 نيشـ يت پ

راده و كـار   

ationgroup

اسـت ي آمـوختن 
امنن يم زيترك ن

يفرهنگ آرماند 

باشد افراد تر ش

يمرزهـا  خـارج از 
به دنبال بياورد

و آنها را برا. واند

  .شود يم ي

را كه يازان غرب
نظرات يني و بازب

بگـذارد و ار ريث

  

  .نام دارد عي

  .شود د مي

اي پديده رهنگ
و شناخت مشت 

ورود يرا برا الزم

شيفرهنگ ب كي 

در خ يتيهـو  ت
ب هستند ر تقابل

خو هنگ فرا مي

يفرهنگ ستد د و

پرد هيو نظر ست
نستند، به تأمل

تأ گراني اراده د

  .شود ه مي

)18/5/1398 وم

جهان اجتماع ند

ياد تار اجتماعي

فر  اين است كه
يرهنگ را آگاه

ال تيبعليم و تر

اقناعچه قدرت 

راتييـ اگـر تغ . ود
در ياجتماع يا

  .مراه دارد

  .يرد
  

تي و ارزشي فره

  .گردد  مي

مانع تعامل و داد

اس گسترده زيب ن
دانس يم تيبشر ي

ف خود بتواند بر

ناميدهاقتدار  شد

23 


د ةتابستان(ساني 

رنيگ يسان قرار م

ساختبا نام  دارد

تفاوت آنها ليل
فر ليدل ني هم

تع ،يفرهنگ يها

چ هر. شود ي مي

رو يفراتر مـ  گ
ها عقايد و ارزش

به هم فراواني ي

گي عي شكل مي
.گي منجر شود

هاي عقيدت بنيان

ين فرهنگي باز

است كه م يهنگ

بجهان غر دان
يمشترك و حتم

دافبه اه دنيس

شده باش رفتهيذ

ش پيش؛ علوم انس

انس يتماعاج ي
  .اره دارد
وجود د يجتماع

دارند و دل يدگ
به. شود يم تقل

نهاده قيد از طر

  ير

رونيگ در افراد د
  .هند

فرهنگ كي قبول 
را كه با ع يزندگ

ياجتماع يها ين

هاي اجتماع رزش
ول هويت فرهنگ
انديشي دربارة ب

  .كند 
ت و ارتباطات بي

فره قيعم بيس

شمندياند ير رو
م سرنوشت وان

رس يانسان برا ه

.  
پذ يصورت رسم

سنجش

يزندگ ةدر گستر
اشا ام اجتماعي

اج يها دهيپد ني

زند يبرا يمتفاوت
منت گريه نسل د

كنند يه تالش م
.  

اجتماعي و متغي 
  ثابتي و 
  تغير

سطة آن فرهنگ
ده يهتر انجام م

مورد يز مرزها
ز از يهاي وهيو ش

 اضطراب و نگران

 مدار عقايد و ار
 دگرگوني و تحو
تفكران را به بازا

يم قيتشو معه
به مواجهات نگي

آس كي يفرهنگ 

را بر يديجد يا
را به عنو شدن ي

شود كه يم دايپ 
  .ردي

.است طل بودن
مراه باشد و به ص

    
 

 .رست است

كه د ييها دهيپد
نظابه   ورزشگاه

يكه ب يوندي و پ
 .رست است

م يها وهيلف ش
به ياز نسل تيرب

 .رست است

جامعه يفرهنگ 
.فراهم آورند يع

 .رست است

،اكتسابي: ودن
انتسابي جتماعي،

فردي و مت ،سابي
 .رست است

است كه به واس 
آن فرهنگ را به

 .رست است

افراد گاه از يتي
د ومعه واقع شو

شود كه يم جر
 .رست است

بر جامعه هنگي
تواند به مي يت

، مت خأل معنوي
جام يفرهنگ تي

ي تحوالت فرهن
 .رست است

  :رت غلط
يخودباختگ :م

 .رست است

ها اسالم، افق ي
يويو دن زميوالر
  .است نده

 .رست است

يهنگام يتماع
يرا به خدمت بگ

حق و با ت،يوع
هم تيه با مقبول

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
مجموعه پ -  
ساختمان -  
ارتباطاز  -  
در 1گزينه  .17

جوامع مختل  
آموزش و تر

در 3گزينه  .17
زانير برنامه

فرهنگ واقع
در 1گزينه  .18

آموز بو دانش
اج: روستايي  
اكتس: تنبلي  

در 4گزينه  .18
يروش اقناع  

متناسب با آ
در 2گزينه  .18

هو راتييتغ  
جام يفرهنگ
منج يفرهنگ

در 4گزينه  .18
هويت فره -  
بحران هو -  
كاستي و -  

يهو يمرزها
علل بيروني -  
در 3گزينه  .18

بررسي عبار  
عبارت پنجم  
در 1گزينه  .18

يمعنو اتيح  
سكو مستيب

فراخوان خود
در 3گزينه  .18

قدرت اجت -  
آنان ر ياراد

مدار مشر -  
كه يقدرت -  
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براسـاس   د 

برانگيختـه  

نال باشند، 

هل مركـب  
خـوش    دل      

 را هم بـه  
كتـابي  ) 2 

ي اصـيل و   

ونـه تـأثير    

ارج شـدن   
گوهرهـاي  

ـت نشـأت      
نـد وآن را  

ationgroup

رنـديگيميم صم

  .د

و تربيت بودند ب

ه تن و مال و من

و از اسارت جه 
 و گمـان خـود

شود، سهمي مي
گزينـه  رد(ـت    

درس گوهرهـاي

عت آدمـي چگو

و خـا ..........ـي  
گ.... ......ي بـداني     

ـود اجسـام اسـ
گير نظر مـي  در

  

خود تص يشخص

  .نامد مي سي
  .نام دارد

ابدي يم سازمان م

ه مدعي تعليم و

 آنكه در انديشه
  37 ه

)1 گزينه رد( د
نـد و بـه ظـنّ و

مرده مالطون ش
ر گرگيـاس اسـ

د) 4 گزينـه  رد(

ه تربيت در طبيع

شيد تطبيق كنـ
عـالم شناسـايي

ي كـه درون خـ
در خود اجسام د

)18/5/1398 وم

ها و اغراض ش ته

دموكراسرا  باشد 
ن مدينه فاضلهي 
مردم تياكثر ةد

سياري از آنان كه

ش ازكنم كه پي
ه حكمت صفحه

ي غرور بيدار كند
ن قـاطعي ندارن

هاي افال ن رساله
يكي از آثـار» ت

. ( ارسطو اسـت 

نمايان سازم كه

، با نيروي خورش
روح آدمي بـه ع

يابيم از قوايي مي
ركت و سكون د

24 
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  .ين است

براساس خواست 

آنها يها تهخواس
فارابي دگاهياز د

با خواست و اراد

  .ت

 كه حسادت بس

و جوانان ثابت ك
درس شهيد راه 

 آنها را از مستي
 خود هيچ برهان

ترين رد و از مهم
درباره طبيعت« .

هم اثر» يعيات

ه تمثيلي بر تو 

تابد ار ميرون غ
ن سير و صعود ر

جي براي آنها نم
ه عنوان مبدأ حر

66  

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

 براي هدفي معي

ايهستند  ليخ

كه بر مدار خو ي
يت و قانون اله

كند ب يكه ادعا م

است  و ميل افراد

سبب شد) راط

ت كه به پيران و
.ت آن بكوشند

سوفسطائيان تا
هد كه بر ادعاي

 )3 گزينه رد (

عي اختصاص دا
.دهد تصاص مي

طبي«و ) 3 زينه

خواهم از راه  مي
  54 صفحه

شي را كه به در
را در روي زمين

بب خارجي كه س
 فاعلي دروني به
6 هارگانه صفحه

فلس

سنجش

زمان يافتهت سا

د ياسيس يها ي
  .است گذاري

يمردم در صورت 
براساس سنت ي
ك ياسينظام س 

خواستاساس 

سقر(  و افكار او
  29 ت صفحه

آيد اين است مي
ردازند و در تربيت

ست در كاشانه س
به آنها نشان ده
.خرسند هستند

موضوعات متنوع
سايي حقيقي اخت

گز رد( اس است

كته فارغ شديم
صيل و جاودانه ص

وسات و پرتو آتش
شياي گوناگون ر

  

كنيم، حركاتي ي
ش يك نوع علت

هاي چه س علت

    
 

 .رست است

 كارگيري قدرت
 .رست است

يريگ ميدر تصم
گيري و تأثيرگ م

 .رست است

تياكثر تياكم
ياله يا جامعه ي

ينوع، موكراسي
 .رست است

بر گارشياليمت 

 .رست است

ن به راه و رسم
 شهيد راه حكمت

 .رست است

 از دست من بر
ت روح خود بپر

 .رست است

قراط طوفاني اس
و ب) 2 گزينه رد

ز جهالت خود خ
 .رست است

مهوري كه به م
ود درباره شناسا
ان اثر پروتاگورا

  46 حه
 .رست است

ون كه از اين نك
س گوهرهاي اص

 .رست است

غار با عالم محسو
غار و تماشاي اش

57 ودانه صفحه
 .رست است

ك اصل قبول مي
سطو و پيروانش

درس .نامند سم مي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .18
، بهسياست  
در 3گزينه  .18

كه د يكسان  
روش تصميم

در 4گزينه  .18
حاارسطو  -  
يريگ شكل -  
ليبرال دم -  

در 1گزينه  .19
شيوة حكومت  

  
 
  

در 2گزينه  .19
عالقه جوانان

درس. شود
در 1گزينه  .19

خدمتي كه
بايد به تربيت

در 4گزينه  .19
دانم سق نمي
ر( اد سازدآز

اند و از كرده
در 1گزينه  .19

در رساله جم
بيان آراء خو
درباره خدايا
جاودانه صفح

در 3گزينه  .19
اكنو: سقراط

درس. كند مي
در 2گزينه  .19

اگر زندان غا
آدمي را از غ
اصيل و جاو

در 1گزينه  .19
به عنوان يك

ارس. گيرد مي
طبيعت جس
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در  .ت دارد
درس . دارد    

 اين قسـم  

يـا بـر اثـر    

  

شد  ف مي
 گزينه 

صفحه  

 درست 

 است، تب
س دوازده 

چه 

ده 

كر شده 
  88 صفحه

  .ه است

ationgroup

ك پديده حكايت
وري مطابقـت د

از بهر او نبود و

علي خارجي و ي

56صفحه  9س 

 در نتيجه حذف
در .ه كلي باشد

10درس . شود 

ر چيز جديدي

مترت آنها بر كه ي
درس .باشد اين

س چه نقيض و چ

درس دواز .مايد

موضوع قضيه ذك
درس سيزده ص. 

لطهاضع تالي مغ

  .ت

  

ماهيت و نوع يك
كه بـا علـت صـو

د يا آن بود كه ا

 دخالت علت فاع
  

درس. رفته است

ط است كه بايد د
كي از دو مقدمه

  66صفحه  10

جبه جزئيه نمي

ن استدالل كه هر

اي فايده و اثر و 
ا از بيش است ن

در عكس. ي است
  45صفحه  

نم دعوت خير ه

تضي به عنوان م
. حد وسط است

 رفع مقدم و وض

هام انعكاس است

)18/5/1398 وم

علت صوري از م
ن فصل است كه

د و آن غايت بود
  64 حه

جاً يا بر اثرتدري
66 گانه صفحه

و تشبيه به كار ر

انسان حد وسط 
شكل سوم بايد يك

0درس . ي ندارد

ر شكل دوم موج

همين. لط است
  . رده است

شود مي ريخته 
ممكن و آمده ت

 سور هر دو كلي
8درس . ر كند

راه به و گردد أم

مه دوم فقط مرت
م رعايتطه عد

 حالت آن يعني

مغالطه ايه 1نه 
25 


د ةتابستان(ساني 

دهد و ع كيل مي
 ديگر است همان

هر او چيزي بود
ي چهارگانه صفح

 چيز است كه ت
هاي چهارگ  علت

 عبارت تمثيل و

2دوم در گزينه
ي است و در شي

گزينه هم خواني

نتيجه در)  كيف

نظر قديمي غل ر
ن را مشخص كر

آنها در كه اي ه
دست به تجربه ه

در تضاد. كند ي
نبايد تغيير حتماً

توأ هم عقلي الل

ت ولي در مقدم
شده داراي مغالط

ور است كه دو

د دارد ولي گزين

ش پيش؛ علوم انس

موجودي را تشك
ك نوع از انواع

 آن بود كه از به
هاي درس علت. 

استعداد در يك
درس .شود  مي

دو  پس در هر

وجه به قسمت د
ير دو مقدمه جز

 با قسمت اول گ

ف دو مقدمه در

دي درست و هر
 منطق ارزش آن

ماد و دارند آنها 
راه از استدالل، 

يشرايطي تغيير م
ر تغيير كند يا ح

استدال و برهان 

ضيه  نخست است
امل تكرار نشه ك

چهار حالت متصو

وجود ر حدوسط

سنجش

ت كه جنس هر م
صال و جدايي يك

63  

ود او نبود و آن،
.آن فاعل بود  و

در واقع مرحله ا
حله فعليت نائل

ه مانند گل زرد

با تو. حيح است
هر 3در گزينه  

سازند و م را مي

اختالف( كل دوم

كه هر نظر جديد
ستقرا است كه

ارائه از ها ننسا
نوع پنج اين به 

سور تحت هر شر
ها سور مه حالت

با كه است يده

محمول قض» ضي
هر دو مقدمه  در

ه مانعه الجمع چ

غالطه عدم تكرار
    

 

 .رست است

زي است آن چي
چه كه عامل انفص
3 هارگانه صفحه
 .رست است

ز وجوه جزوي ا
وجود از وي بود

 .رست است

 در نظر ارسطو د
وني خود به مرح

 .رست است

گ است و چهره
 .رست است

گزينه صح 4 هر 
.نيفتاده استق 

قدمه شكل سوم
 .رست است

شرايط انتاج شك

 .رست است

ن معنا نيست ك
تمثيل يا اس وعي
  76 ه صفح

 .رست است

ان كه اهدافي ابر
دستيابي ستند

 
 .رست است

اقض است كه س
مي ندارد در هم

 .رست است

پسند و خوب ي

 .رست است

همكار مرتض«س 
چون حد وسط د

 .رست است

ستثنايي منفصله
 .رست است

مغ 4 و 3 و 2ي 
www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
علت مادي

منطق آن چ
هاي چه علت

در 4گزينه  .19
يا آن بود كه
آن بود كه و

در 1گزينه  .2
علت مادي
طبيعت درو

در 2گزينه  .2
دل سياه رنگ

در 1گزينه  .20
قسمت اول

كه اين اتفاق
چهارم دو مق

در 2گزينه  .20
با توجه به ش

66  
در 3گزينه  .20

اين امر بدين
است خود نو
درس يازده

در 3گزينه  .20
بنا استدالل،

هس گونه پنج
 81 صفحه

در 4گزينه  .20
در رابطه تنا
مستوي لزوم

در 1گزينه  .20
اي خطابه آن

  84صفحه
در 2گزينه  .20

در اين قياس
پس چ. است

در 4گزينه  .20
در قياس اس

در 1گزينه  .2
هاي در گزينه
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