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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ابستانة اولتـ  دوازدهمسنجش 
)28/4/1398(  

)دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

:باشد ابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير ق 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 

.ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

13از  1ـون آزمــ
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»تعمـار «
ان هـم در

»بدبختي«
. ـه صـفت   
زبـاني ـ و

»ع جانـدار   
ض محـال

)2در : يـد 

ــ كـه] يد 
نوعي ديگر
برداشـتن

سـتعاره را
و) دنيـا (= 
].د

جناس كه

:بايد ديد) 

ationgroup

«را» مـارت ا«. ]
و پريشا. »حمل

«ادبار به معني
اسـت، نـ اسـم ه   

د و كـلّ دانـش

نشـانة جمـع«الً  
تي اگـر بـه فـرض
ي درست را ببيني

.را) 3، و )2

ي نداشته باشـي
مجاز از ن» دست
شد صرفاً بـا مي

كـار اس» شـخيص 
(» دنيي«م بين 
هدر شود »آرايي

)3در . »ا ـ ندا 
.خواهد را مي

)3در تة مهم را 

1398(  

]دقـت كنيـد  » 
كجاوه، مح«عني 

استفاده شده و
هـم كـه» ويش 

پردازند عني نمي

.»نظري كوته«

معمـوالً» ان«ه 
است و حت» طر
هاي اماليي ورت

.»تعليمي«ومي 

2]باز[» يوسف

در آن كاري» ك
د«) 3در . ندارد

م شتيم كه در آن
.]جاز رسيد

تش«) در الـف . ت 
هم) در و. دارند
آ واج«براي دارد 

شرم  صد«و » ـ
هم دقيقاً همين

نكت. است» متمم
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طلعت«و » طالع
يع عماري) 2در 

ط معنايي سوء
تشـو«. نشسـته 

لغت فقط به مع

«و» حقه«، »ل

لتك يك اين كه
سط«خود، جمع 

حاال صو. زند مي
.»م

).»معاني«

دو» غنايي«لي 

تفسير سورة«و 

باك بي«به صفت [
اصالً مجاز ن) 2 
داش مي» زدن م
ـ به نوعي مج» ن

اسـت ه آفتـاب  
جناس همسان

ل تركيبي استاند

نرم«: هود است
صورت سؤال ه

م«حرف اضافه ـ   

(

2


تابس( لوم انساني

ط«شة مشترك 
.]وا بازي كرده

از روابط )4در . د
»ظلم«جاي « 

ي سؤالر طراح

خيل«، »اديب«، 

به دو عل. ط است
اين كه سطور،

م بدقواره بيرون
استرحا«) 4در 

«مبناي تضاد با

ـ بالعكس ـ او) 

و»اسرارالتوحيد

[» شير«ن، تنها 
.ن ويژگي است 

دم«گر به فرض 
سخن«ز است از 

مـا. 3؛ »دة زلف
ج) آري] + ـه[ـ 
در يك سؤال كه

مشه» جناس«
نيست؛» جناس

گرفتن بعد از ح

1(و نگارش ) 

علادبيات و دهم؛ 

ازي طراح با ريش
آو هاي هم ي واژه

معنيش كرد» گر
ظلمت«شده و 

بينيد كه در مي

،»مولع«، »يرايه

.»]اريربارةك

نظر اماليي غلط
و ستور  ؛ دو)ـ

»جمع الجمع«
.»ظن«، »يگفت

بر م(» صور«) ج

)2در . »غنايي«

ا«را و با ) 2» مه

؛ بنابراين»صرّحه
شد ـ صاحب اين

ا. [ست، نه مجاز
خود البته مجاز

پرد«. 2؛ »يدنما
كـ(= » ك آري«

يف وقت عزيز، ك

)4و ) 1كه در 
ج«زي هست، اما 

به خاطر قرار گ ،

)1(فارسي 

سنجش دوازد

به با[است » هره
با صورت اماليي

آشوبگ«كه بتوان 
ها بازي با ريشه

. [»قرض«اليي 
.]سنجند مي

پي«، »زهي«: ال

در[تأمل كردن «

از ن» انسطور« 
مثل مردم(ست 

ست از آن يك
آشف«) 3در . »ي

، و در»حذر«) 

است و دومي » 

نام قابوس«با . د

استعارة مص«ني 
باش» خسرو«مان 

يه اسكنا» وردن
به جاي آن كه

ماه خورشي«. 1
«و) ي -+ كار  

و حيف[. رار است

ثانياً اين. نيست
آميز حس» رين

است و ـ طبعاً،
.هاد است

.رست است
چه«ت به معني 

طراح اينجا[يد 
نيست ك عليفا
باز ب. آمده» خت

م كه متشابه امال
شما را هم داني

.رست است
تيب صورت سؤا

.رست است
«ن اينجا يعني 
.رست است

است؛) 2در در 
ي غير دخيل اس

جمع بس» ان«با 
تازي«، »ستوران

.رست است
)در الف: درست

.رست است
»تعليمي«اولي 

.رست است
را رد كنيد) 1» ه

.رست است
ي بر شباهت يعن

به استعاره هم) 
بر نيا دم«هم ) 

ب» حرف«ردادن 
.رست است

:يه مشهود دارد
ك(=» كاري«) ه

تضاد برقر) خرت
.رست است

آميزي ن حس) 2
در  خندة شير«،

.رست است
»آتش«ف معطو

البته نه) ه كسي

www.sanjeshse

در 3گزينه  
طلعت) 1در 

بگيرياشتباه 
مفهوم خود

بخ«به جاي 
هم» غَرَض«

د عربيحتي 
در 3گزينه  

به همان ترت
در 4گزينه  

انديشه كردن
در 1گزينه  

نكتة اصلي د
هاي براي واژه

بشود آن را
س«، »بهايم«
در 3گزينه  

هاي صورت
در 4ينه گز 

)3و ) 1در 
در 4گزينه  

نامه الهي«با 
در 1گزينه  

از مبتنيمج
)1اينجا، در 
)4است؛ در 

و قرار» دم«
در 2گزينه  

سه تشبي) د
در. كند مي

آخ(» عقبي«
در 3زينه گ .

2اوالً كه در
جواب است،

در 4گزينه  .
م» سيالب«
چه(= » كه«

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

هـر حـال

بـوده» دن

و ل اسـت  
پذير است ل

محبوب، در

اسـت،» هر  

را كنـار) 2
عاقبـت«ز  

البته بر) 1

تأكيد» وق

حاال دقت

: بازنويسـي 
اين همه[ 

ationgroup

بـه .»عالي«يا 

وارد شد«قديم 

نه مفعـولكه » ت
نه مفعول» م]َا[

شان جستن از مح

.كند ديل مي

كـوهش متظـاه

2و) 1رسـد   ـي    
بـاز از] دومـش   

.نيامده است) 

ن عاشق و معشو

بيايد؛ چهكه با 
.»بسته«ر 

ب. »...ديـدم  ]ده 
»].بودند[اخته 

1398(  

است،» اشاره«
.تن است

ظر بوده، كه در

ت«مير متصل  ـ
«فعل اسنادي 

نش«و )] 1در [» 

تبد دوسترا به 

نك«در ) 2. نهد ي
!م كه هيچ

تـر بـه نظـر مـ ه  
صـاً در مصـراع

)1فقط در ) ؤال

دن جدايي ميان

مهم اين است ك
شوقِ خداوندگار

.كنند ي

شـد[و انداختـه  
اند] و[عه بريده 

28/4/8 ستانة اول

 كار رفته از نوع
ژة دو تلفظي مت

مد نظ» در رفتن«
.»ها ل يافته

پس ضم ؛است» 
):4ترتيب، در 

»در عين غيبت
.ست»وذيري ا

ر دشمن» وتني

تأكيد مي» ريا«
هم) 4. ي نيست

ه از همـه سـاده
مشخص) [و ب) ف

.»)ريا(= الوسي 

در صورت سؤ» ر

هميشگي بود«ه 
.است

.»ين

ها آمده؛ گزينه
با معش» د بندگي

ذكر خيرش مي

و]شده[ه بريده 
بيرون صومع] را

3


تابس( لوم انساني

ك] تنها صفت به
تنها وا» موزگار

«يگر؛ بنابراين،
تحول«ستند، نه 

»پرورش« ]را ي
به همين. باشد

حضور«ـ بر » 
ناپذ وصف«د بر 

فر«) 2ت، اما در 

بر دوري از» ي
را در آن جايي» 

كه) با و. كند مي
د ببينيد كه الف

نكوهش سا«در 

ن از وضع حاضر

، به»همه ساله«
»ل رنج عاشقي

و هو خيرالماكري

در سه» عهد«
عهد« عاشق) 1

مرگش مردمان

هبيرون صومع] ش
ر[يك پايش ] ه

علادبيات و دهم؛ 

[كه باألخره يا 
آ«ط است، چون 

ه قاعدة زباني دي
هس» ها متروك«

چيزي[: » يافتن
»اليه مضاف«د 

پارادوكس«ه به  
تأكيد) 4ي كه در 

ست»بلندپايگي

لحن امري«ده از 
»رياكار«كه » اق

را بازگو م» بدان
سيد، بعدجواب بر

د) است و د» سي

ناليدن«مفهومي 
.»ج نوميدي

«، به قيد)4در 
عاشق از تحمل

و مكروا و مكراهللا

ها را نخوريد؛ ژه
، اما در»شكسته

ادل كه پس از م

َش-[و يك پايـ
در حالي كه] [د

سنجش دوازد

بينيد كنيد، مي
هم غلط) 1. كند

است، نه» عنايي
هم از) 4و ) 3

ي«مفعول كنيد؛ 
تواند ، فقط ميمم

 ـ البته با توجه
در حالي. شود ي

تواضع سبب« 

ه شاعر با استفاد
جمع عشّا«ست 

م همنشيني با ب
هم به ج) و د) 

نكوهش چاپلوسي

معادل م(» يدي
عالج«به عنوان 

اما. اند م مفهوم
طاقتي و نوميدي

و م«دارند به ) ح

ظاهري كليد واژ
ش«خود » عهد«

ي است عا»ملكـ

صومعه نشسته
بو[معه نشسته 

!]صه كرده

.رست است
ها نگاه ك ه گزينه

كن سأله را حل مي
.رست است

تحول مع«صاً از 
.است» ار كردن

.رست است
ش دقت ك» گذر

متمگذرِ فعل ـ 
.ير

.رست است
ها ر باقي گزينه

تĤكيد مي» ني او
.رست است
ها ر باقي گزينه
.رست است

 گزينه است كه
ي استوصيفصرفاً 

.رست است
عاقبت وخيم«ل 

با رد تكنيكي ج
ن«در ) ج. »ا بد

.رست است
ناامي«ن است كه 

اره دارد، اما نه ب
.رست است

صورت سؤال هم
طا بي«م كه ذكر 

.رست است
تلميح(ها اشاره 

.رست است
ه فريب كاربرد ظ

« قمعشو) 3و ) 
.رست است

م«صرفاً توصيف 
.رست است

درجوني را ... «
در صو كهديدم 

خالص يك جمله 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
اگر خوب به

مسأ» ترين«
در 2گزينه  .1

سؤال مشخص
فرا«و امروز 

در 1گزينه  .1
گ«و » فعل«
ـ به تبعِ نه

پذي و نه متم
در 4گزينه  .1

د) 4جز در 
نشان عين بي

در 2گزينه  .1
د) 2جز در 

در 3گزينه  .1
فقط در اين

هم كه ص) 1
در 4گزينه  .1

صورت سؤال
بگذاريد، و ب
همنشيني با

در 4گزينه  .1
نكته در اين

اشا» توكل«
در 4گزينه  .2

با ص) 3و ) 1
هم) 2. دارد

در 3گزينه  .2
ه ديگر گزينه

در 1گزينه  .2
به هيچ وجه

)2در : كنيد
در 2گزينه  .2

اين گزينه ص
در 2گزينه  .2

«:بازگرداني
جواني را د«

را در جمله

erv.ir
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نقـاطــ) 

بسـت ـ ←

جمـه شـده

رد(ي داد 

تزامي نيـز 
)4و  3اي 

ه شمسـي

رد(لحفلـة  

ب اإليرانـي

ationgroup

96[.  

)هـا  سـايرگزينه 

←ر ـ أغلَقَـت

يب وصـفي ترج

اتفاق افتاد، رو

صورت مضارع الت
ها رد گزينه(تد 

 3(  

.و قرار بده

ريخ در منظومـه

الح ←ـ جشـن   

الشّـعب ←ران 

1398(  

چاپ ،1 نگارش

رد(كنـد   ي مـي 

ف    كـولر ←كيـ

به صورت تركي

←ـ حدثَ ) ها

ر در جمله به ص
افت هد، اتفاق مي

و 2هاي  گزينه

يافتن بر اودرت 

مـون سـياره مـر

ــ) 3رد گزينـه  

ـ ملت اير) 3نه 
)3و  1ينه 
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ن 38 صفحة به د

پافشاري ←رُّ 
)3گزينه 

وش كرد ـ المكي

←ض خضراء

ه رد ساير گزينه

مصدر(فهميدن 
د روي مي←

رد(آوردند  ←

ش را شكرانة قد

دو ماه پيرامـ) 3

ر(حك الحسـن  

 رد گزين(سافرت
 گزي رد(وجدت

)د
.ب است

)كه

)1(

4


تابس( لوم انساني

كنيد رجوع[ .كند

ـ يصر) 4گزينه 
رد گ(برد  ود مي

خامو ←طفَأت 

ـ األرض) 1گزينه 

ر(ما خبر دادند 

←ـ معرفة ) 
ـ تحدث) 3و 

←ـ جاؤوا بـِ) 3

بخشيدنش) شدي

.تمگر قرار مده
.شويند مي

حاقترا ←ب تو 

س ←فر كردم 
←ـ يافتم ) 3

هموطن، شهروند
واجب) هموطني

كسي(منْ  ←

(، زبان قرآن 

علادبيات و دهم؛ 

ك مي حذف را )4

رد(دشمن  ←
سو ←ينتفع ـ 

ـ أط) ها ر گزينه

رد گ(سبز  ←

به ←خبرونا 

)3و  2هاي  زينه
2هاي  رد گزينه

(  

و 1هاي  گزينه

قادر ش(نا گشتي 

را همراه قوم ست
هاي رود م با آب

پيشنهاد خوب ـ

ـ سف) ها يرگزينه
3رد گزينه(اف 

ه(مواطن  ←ن 
ه(هر شهروندي 

ـ منْ) گاه نكن
ته ننگر

عربي،

سنجش دوازد

4و )1 كم، ست

←ـ العدو) 1نه 
ـ) 1رد گزينه ( 

رد ساير(زي كه 

ـ خضراء) 3نه 
(  

ـ أخ) 1رد گزينه 

رد گز(كوشيدند 
ر(آن  ←تلك 
)4و  3هاي  زينه

رد(ان عزيز ما 

 بر دشمنت توان

ما ر! پروردگارا) 
هايشان را ب چهره

)ها  ساير گزينه

د ساير(ة الثالثة 
مضيا ←نواز  ن

ـ مواطن) يسات
ات عمومي بر ه

نگ: هي به معني
 و به آن كه گفت

.رست است
د دستوري، سائل

.رست است
رد گزين(مزدور 

نقاط اختالف←
.رست است

آموز دانش←
شير آب←

.رست است
رد گزين(گردانيد 

)1رد گزينه (ت 
.رست است

ر(همسايگان  ←
)4و  1

.رست است
تالش كردند، ك

ـ ت) بفهمند: ود
رد گز(دو بار  ←

.رست است
ميهمانا ←زاء 

.رست است
هر گاه ←ست 

.رست است
)2: هاي ديگر نه
ها چ آن بچه) 4

.رست است
←  رد(نكتُب

)4و  1
.رست است

للمرّة ←ن بار 
ـ ميهمان) ها ينه

.رست است
تأسي(المرافق  ←

فظت از تأسيسا
.رست است

فعل نه(الَتنْظُرْ 
نچه گفته بنگر

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
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آية شريفة م
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وم اسـت و

ندگي دهم

انـه بـودن

ندگي دهم

زنش خـود
».بوديم ي

ندگي دهم

ة شـراب و

ندگي دهم

آنـان مهـر
ـد و عليـه

ندگي دهم

دنيـوي و
شود و شور

ندگي دهم

سـتگاري را

ندگي دهم

هـا انسـان     
ت و ضـبط

ندگي دهم

ه احسـاس
هـاي اندام

ندگي دهم

ationgroup

گر همين مفهـو

دين و زن 40و  3

رتبط بـا حكيما
.ط معنايي دارد

دين و زن 15حة 

شروع بـه سـرز
و از مؤمنان مي

دين و زن 74حة 

وسيلة خواهد به ي

دين و زن 33حة 

نـد بـر دهـان آ
كننـ گفتن مـي 

دين و زن 73حة 

بـودن زنـدگي
ش ي انسان باز مي

دين و زن 40حة 

طبـع آن راه رس

دين و زن 30و 

تگان از اعمـال
ال آنهـا را ثبـت

دين و زن 73حة 

گـاه گـران، هـيچ       
ا ناشي از ثبات

دين و زن 40حة 

1398(  

، بيانگ»وا انتبهوا

39صفحة 

اسـت كـه مـر) 
، ارتباط»...العبين

صفح

ت شوم خويش
كرديم يب نمي

صفح

شيطان مي«: فة

صفح

اين حال، خداو
روع به سخنش

صفح

ارزش ، بر كم»ن
روشنايي به روي

صفح

ار آفريد كه به ط
.ا نشان دهند
29صفحة 

ل آگـاهي فرشـت
ـد و تمـام اعمـا

صفح

شـان و نـه ديگ
ما» خود«يت و 

صفح

28/4/8 ستانة اول

س نيام فاذا ماتو
.باشد مي» 

)ع(ش امام علي 
ابينهما الض و م

ن جهان و عاقبت
ردگارمان را تكذ

آية شريف. ندارد
».رد

در. جات دهند
به اذن خداوند ش

خرة لهي الحيوان
پنجرة اميد و ر

ياب اراده و اخت
سعادت را به ما

دليـلو . ره دارد 
انـ هـا بـوده   سان

د، امـا نـه خودش
هد كه ثبات هوي

8


تابس( لوم انساني

الناس«: و حديث
»والهم يحزنون

فرازي از فرمايش
السماوات واالرض

يدن حقيقت آن
رديم و آيات پرو

راه نفوذ ديگري
خدا و نماز بازدار

ود را از مهلكه نج
ب) تشهد ارجلهم

ب و انّ الدار اآلخ
اعتقاد به معاد،

چنين ما را صاحب
ما فرستاد تا راه

وز حساب اشـار
همواره مراقب انس

دهنـد مي دست
ده اين نشان مي

علادبيات و دهم؛ 

ن به معاد است
ف عليهمفال خو

،».ذاشته است
و ما خلقنا«: فة

افراد بدكار با د
شد زگردانده مي

ست و جز اين ر
خ و شما را از ياد

ورند تا شايد خو
كلمنا ايديهم و ت

نيا الّا لهو و لعب
و اولين پيامد. 

.گيرد فرا مي

دريابيم و همچ
ه با كتاب راهنم

تگان الهي در رو
طول زندگي ه

اي از در حادثه
م شده باشد و

سنجش دوازد

ديدگاه معتقدين
فال«: بارت شريفة

را به خود وانگذ
ت كه با آية شريف

در روز قيامت
كاش به دنيا باز

و فريب دادن اس
و ينه ايجاد كند

خو گند دروغ مي
تك(ها  جوارح آن

.هند

ماهذة الحياة الد
.كند ت تأكيد مي

كار، زندگي را ف

 با آن حقايق را
يامبران را همراه

به شهادت فرشت
ست كه آنان در

ي از بدن خود را
او كم» من«ت و 

.رست است
د سؤال، بيانگر د
اين ديدگاه، عب

.رست است
كسي داوند هيچ

قت انسان است

.رست است
ات قرآن مجيد،

 اي«: كنند و مي

.رست است
وسوسه كردن

شما عداوت و كي

.رست است
روز قيامت سوگ

زند و اعضا و ج ي
ده د شهادت مي

.رست است
و م«: آية شريفة

ن زندگي آخرت
گيزة فعاليت و ك

.رست است
ما عقل داده تا

عالوه، پي به . داد

.رست است
ي مورد سؤال، ب

، اين اس)تفعلون

.رست است
هايي ها قسمت ن

ه قدري از هويت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
عبارت مورد
اولين پيامد

در 2گزينه  .6
خد«: عبارت

آفرينش خلق

در 3گزينه  .6
مطابق با آيا
كرده و آرزو

در 1گزينه  .6
كار شيطان
قمار ميان ش

در 3گزينه  .6
بدكاران در

خاموشي مي
صاحب خود

در 3گزينه  .6
خداوند در آ
حقيقي بودن
و نشاط و انگ

در 4گزينه  .7
پروردگار به
به ما نشان

در 3گزينه  .7
عبارت قرآني

يعلمون ما(
.اند كرده

در 3گزينه  .7
برخي انسان

كنند كه نمي
.ما نيست

erv.ir
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جـود مـا را

ندگي دهم

گ و زندگي

ندگي دهم

ي در بـرزخ

ندگي دهم

Part A:

تكاليفم را

را مطـرح

Jupiter i
Will you

Do you 

اسـت امـا

Do you 

 Would

سـي اشـاره

Would 

ationgroup

نشود و نهال وج
.گيرد
دين و زن 21و 

هميشگي مرگ

دين و زن 50حة 

شـعور و آگـاهي

دين و زن 61و  3

: Grammar

از مدرسه بايد

ش دربـارة آينـده

is the larges
u want …?)

like fast fo

سـتفاده كـرده

like coffee

.د
d you like c

ـت كتـاب درس

you like to

1398(  

ر جايي متوقف ن
ور و نشاط فرا گ

20صفحة 

مطالعة جريان

صفح

ه بيانگر وجود ش

39صفحة 

r and Voca

نه، بعد: ب.    م

“Do  پرسـش

st one. It ha
) 

ood or home

بيـان پرسـش اس

e? = Do you

ي ارتباطي ندارد
coffee?

هـاي نادرسـ فاده   

 see microb

28/4/8 ستانة اول

در بر گيرد و در
ي، بالندگي، شو

خواهد تا به مي

.كنند ابت مي

ز مرگ است كه

abulary

ويم فيلم ببينيم

”?… youب    

as more than

ش كني؟

emade food 

“Do yo براي ب
:ه كنيد

u enjoy coffe

و به زمان فعلي

مـورد از اسـتف

bes under a m

9


تابس( لوم انساني

ي متنوع ما را د
جود ما را شادابي

كنند د نگاه مي

امكان معاد را ثا

مشركان پس از
.رد

توانيم برو م؟ مي

سـاده و در قالـب

n sixty moon

خواهي نگاهش ي

when you t

خانگي؟
”ou likeم از 

يي اين دو توجه
fee?

حالت كلي است

بـه دو. لي است

microscope

ازي؟

)1( انگليسي

علادبيات و دهم؛ 

دادهايهمة استع
ي كه سراسر وج

ناباوري به معادا 
.درك كنند

ت اشاره دارند، ا

تگوي خداوند با
مفهوم اشاره دا

رسه بيرون برويم

با زمان حـال س
:د

ns. Do you 

مي. صت ماه دارد

travel? 

داريد يا غذاي خ
نويسنده محترم

به تفاوت معناي. 

ك پرسش در ح
؟

ت در لحظه فعلي

e? (NOT Do

كروسكوپ بياند

ا

سنجش دوازد

هدفي است كه
طوري يل كند، به 

 از كساني كه با
ئلة معاد را بهتر

ندگي در طبيعت

ل، سخن از گفتگ
نيز به همين) ص

بعد از مدر اهي

”want“فعل 

سي توجه كنيد
want to loo

)دهم
تر از شص بيش. ت

:مشابه دارد

)دهم
سريع دوست د
تاب درسي نيز

“W وده استب.
ي؟

“do yo بيان يك
ن قهوه هستي؟

“wou يك دعوت

o you like …
)م

ها زير ميك كروب

.رست است
ف اصلي ما آن ه

پربار و زيبا تبديل

.رست است
ات، قرآن كريم
بپردازند تا مسئل
نظام مرگ و زن

.رست است
رآني مورد سؤال

ص(يش پيامبر 

.رست است
خو مي: فال«: ه

«   
به وجود توجه

مثال كتاب در
ok at it? (NO

كتاب درسي د
هاست ترينِ آن گ
“l نيز كاربردي

كتاب درسي 1
كنيد، غذاي مي
هاي ديگر كت ش

Would you lik

وه دوست داري
”ou likeيگر، 

مايل به نوشيد
uld you lik

…?) 
كتاب كار دهم
ي نگاهي به ميك

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
برترين هدف
به درختي پ

در 2گزينه  .7
در برخي آيا
در طبيعت ب
آياتي كه به

در 2گزينه  .7
قر در عبارت

است و فرما

در1 گزينة  .7
معني جمله 

.انجام بدهم
با :توضيح 

به. كنيم مي
OT 

47صفحة (  
ژوپيتر بزرگ 
”likeفعل  

19صفحة (  
م  وقتي سفر
البته در بخش 

”keمنظور 

قهو) كالً(آيا 
به عبارت د 
)اكنون(آيا  
”eدر واقع  

:كنيم مي

27صفحة (  
خواهي آيا مي

erv.ir
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B: I ate 
A: Wou

“be goin

».ض است
. ظر نيسـت 

”it“ـمير   

ـن كـاربرد

Books, 

: الـف      !اً 

م

پـدر مايت

بـه(تمـاد    

دن

ي به جـاي

ationgroup

seafood. Ja
uld you like

».شود مي
 ngشـواهد، از  

رض خطر انقراض
ن خاصي مد نظ
ع است ولـي ضـ

.خص نيست

بـا ايـن. است» د

magazines,

دقيقـاً: ب

سپاسگزارم) 4

حمدازة نياز به 

پيشنهاد) 4

توانـد حـس اعت  

افزايش داد) 4

ها بايستي ن، آن

1398(  

apanese peo
e to go there

مكتاب پرفروشي 
ين، با توجه به ش

د، يعني در معر
دقت كنيد حيوان

جمع 2گزينة . د
“those” مشخ

».سته است
كاربر«صفت “

 sports new

بينـي؟ ت نمـي  

ت است

اندكر كنم كه به 

قبت

بدهد، كه مـي

ختن

ت، اما، به نظر من

28/4/8 ستانة اول

ople make de
e again? (NO

.كنند ت مي

فروخته شده؛ ك
بنابراي. الي است

كند ن زندگي مي
د. ده شده است

ه مفهومي ندارد
ع است و مرجع

خواست مي قيمت
”sportsو » ت

ws on the Ne

فتي در نمراتـت
».د

دقيقًا، درست) 3

وران كودكي فك

حمايت، مراق) 3

ري از خودشان

به خطر انداخ) 3

درختان است ع

10


تابس( لوم انساني

elicious foo
OT Do you

ي با ماهي درست

كيت اتكينسون ف
دوم و جاي خا

روي زمينيوان 
ر حالت كلي داد
ن گزينه در جمله

نيز جمع 4زينة 

ق ت آلماني گران
“G  مليت«صفت
:د

et, and som
.ر

كني، اما پيشرف ي
زده خواهي شد 

3

هيچ نيازي در د

3

فراد تصوير بهتر

3

قطعوب نيازمند 

ه
)آتش(ن 

علادبيات و دهم؛ 

od with fish
u like …?) 

اي هاي خوشمزه

از كتاب تازة ك
بيني بخش پيش

يك حيكمي از 
ة يك حيوان در

بدون آن، اين. م
گز. ورد نظر دارد

اسپورتومبيل 
”German، »ت

شتم آشنا شديد
metimes poem

شعر) هم(گاهي 

متن تمرين مي
يشرفتت شگفت

ببخشيد) 

توانم به ه نمي: 

نمايندگي) 

تواند به ا وب مي
« 

آموزش دادن) 

كه ساخت با چو
».دكنن

ارتباط دادن به )
خاموش كردن )

سنجش دوازد

. 

)هم
ها غذاه ژاپني. دم

به آنجا بروي؟

ن هزاران نسخه
اي براي پي نشانه

ها تعداد بسيار
توضيحي دربارة
رف تعريف داريم
رد بودن اسم مو

شه دلش يك اتو
كيفيت«صفت 

كتاب درسي هش
ms.
توي اينترنت و گ

يي داري درك
بال كن، و از پي

 2(

ويد زماني گفت

 2(

كه پوشاك خو
.افزايش دهد

:صدري
 2(

ها باور دارند ك ت
ي بهتري فكر ك

:صدري
 2(
 4(

كتاب درسي د
ي دريايي خورد

خواهد دوباره مي
.رست است

تا همين االن«: ه
اول جمله خش
.كنيم ه مي

.رست است
زماني كه تنه«: ه

ر صورت تست،
نياز به يك حر
وم داللت بر مفر

.رست است
باراك هميش«: ه

“expensive

ك 54 فحةصدر 

ورزشي ت اخباره، 
.رست است

گوي مي: الف«: له
استاندارد را دنب

لي
.رست است

زيگموند فرو«: ه
«  

.رست است
من معتقدم«: ه

ها را شحالي آن
در حالت مصها  ه

 كردن
.رست است

تر دولت بيش«: ه
بيعت، به كارها

در حالت مصها  ه
كردن
)هواپيما(شدن 

www.sanjeshse

61صفحة (  
من غذاي: ب 
دلت م: الف 

در 3گزينة  .7
معني جمله 
بخ :حتوضي 

to” استفاد
در 3گزينة  .7

معني جمله 
در :يحتوض 

1در گزينة 
در بخش دو

در 4گزينة  .7
معني جمله 
”e :توضيح 

“sports”

كتاب، مجله 
در 3گزينة  .8

عني جملم 
هاي تكنيك

چه عال) 1
در 3گزينة  .8

معني جمله 
».قوي باشد

خلق) 1
در 4گزينة  .8

معني جمله 
و خو) نفس

زينهمعني گ 
دنبال) 1

در 1گزينة  .8
معني جمله 

آسيب به طب
معني گزينه 

قطع ك )1
بلند ش )3
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و دسـتگير

تعجـب  ي 

».د

ن

ت اختيـار

Part B:

ط

Strong m

Those w

It’s a ni

ه اسـتفاده

If you w

ationgroup

و دعـوا شـدن،

متوسط )4

جـاي رفتن، واب

زخم )4

دفاع كردارش 

دفاع كردن )4

سـكوت عجيبـي 

به ويژه) 4

: Cloze Tes

صرفاً، فقط) 4

muscles als

who clean th

ce house, b

گزارش) 4

ساير اجزاي جمله

want to get w

1398(  

مشروب، درگيـر

رختخو به دير و

موجود بود، از كا

ن

به شكل عدالر 

فاوت

t

so help prote
.كنند مك مي

he streets ha

ut it’s very 

سپس فعل و سا

what you w

28/4/8 ستانة اول

زياد نوشيدن م
».رم

مخرب )3

وخوردن هوله ه

عدد )3

بهترين گزينة م

مقايسه كردن )3

د حفظ ارزش د

به شكلي متف) 3

بنابراين) 3

ect you from
ر مصدوميت كم
ave also a g

.د

small. Also
.رد

.فته شده است

برنامه) 3

.لكي داريم

ني ابتدا نهاد و س

want, work h

11


تابس( لوم انساني

يگار كشيدن و
از ديدار او بردار

3

هله زياد شيدن،

3

كه آن كار اين

دستور دا 3دن،

تخاباتي، در مورد

3

3

m injuries w
ز شما در برابرت ا

great role in 
ر جامعة ما دارند

o, it needs a 
نياز دار همادي 

برگرف» سنجش«

3

نياز به صفت مل

خبري داريم، يعن

hard and ne

علادبيات و دهم؛ 

روع كردن به سي
ورم كرد دست

آماده )

سيگاركش مثل و،

شگفتي )

خنراني، با گفتن

سفارش دادن، )

هاي انت مه وعده

قدرتمندانه) 

حتي) 
:يد
:شود ي

when you ex
نيد، به محافظت
our society

نقش مهمي د م
:د

lot of repai
به تعميرات زيا

«زبان انگليسي

اقوام) 

ن و مفهوم جمله

جمله، ساختار خ

ever give up

سنجش دوازد

 پسر عمويم شر
مجبو مخربشر 

:صدري
 2(

او بد عادات تمام
».است كرده ي

 2(

معروف، طي سخ
:صدري
)2  ه شدن

ور بعد از آن هم

 2(

 2(
“also توجه كني

با فعل همراه مي
xercise. 

كن ي ورزش مي
y.

همكنند  ميز مي
ه نيز به كار رود
irs.
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دهد گر قرار مي

آي ي به شمار مي

آن را به نيز كزي

Bو در نقطـه   

28/4/8 ستانة اول

حني عرضه نشا
سوده بودن تجهي
وييم كشش قيم

:رسيم ي مي
572  

ها در است انسان

و صاحب اصلي
ح قيمت آن كاال

در طول يك سا

ها و مؤسس بانك
ختيار طرف ديگ

ويبهاي غير ر ك

شود و بانك مرك

و ضه وجـود دارد
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تابس( لوم انساني

شيب منح. يابد ي
ت ضعيف يا فرس
گو اصطالحاً مي

يد خالص داخلي

كند تا كمك مي

كه توليدكننده
لي چون سطحوام

.پذيرد ثير مي
هايي است كه د

باري در جريان
دت معيني در ا

سب سود در بانك

ش يد و فروش مي

واحد مازاد عرض

علادبيات و دهم؛ 

عرضه كاهش مي
به دليل مديريت

تر است و بيش

ال و خدمات
36  

×42 2  
×35  

ريال 2
كم كنيم به تولي

ها كم فع و هزينه

ين سؤال است ك
توليد كاال از عو
يا ركود بازار تأثي
الها و خدمات نه

.ت

اسناد اعتبخي از 
خصي را براي مد

.شود م مي

ريق مستقيم كس

زار سرمايه خريد

.است

=3 4    و

سنجش دوازد

قيمت، مقدار ع
اي ب توليدكننده

اش با شيب ضه

تعداد كاال ×د 
× =6 2 7 

= 84   
× =32 11 

/ /2 1 72  
استهالك را ك  ي،

مناف  درباره انواع

واقع پاسخ به اي
در مورد ميزان ت
در مورد رونق ي
ش پولي تمام كاال

مجاني بوده است

:
الت

ارزش

وراق قرضه، برخ
نك، زمين مشخ
دو طرف تقسيم

.قال هستند

طر  د و عمراني،

انند سهام در با

ها بر عهده بانك

1−ميزان   

هشمقابل با كا
اگر ت. يمت است

هد، منحني عرض
.رست است

ارزش هر واحد= 
72: ذايي  
: الت    

12     
5      

: ص داخلي 
 ناخالص داخلي

.رست است
اقتصاد با دقت

.د
سازمان توليد در

توليدكنندگان د
توليدكنندگان

خالص ملي ارزش
.رست است

م كميابي، هوا م
.رست است

:عبارت است از
رداخت در مبادال

انداز و حفظ س
.رست است

سفته، برات و او
رارداد مزارعه، با
سود حاصل بين
تباري قابل انتقا

.رست است
هاي توليد ر طرح

.رست است
مشاركت نيز ما

.سترست ا
ين امنيت پول ب

.رست است
به م Dر نقطه 

.وجود دارد

www.sanjeshse

يافت و در م
نسبت به قي
را افزايش د

در 3گزينه  .12
=ارزش كلي 

مواد غذ) الف
آ ماشين) ب
:پوشاك) ج
:خدمات) د

توليد ناخالص
اگر از توليد

در 1گزينه  .12
دانش )الف

انتخاب كنند
بحث س) ب
تصميم ت) ج

بيني و پيش
توليد ناخ) د

در 3گزينه  .12
ه دليل عدمب

در 2گزينه  .12
پولوظايف 

وسيله پر) 1
وسيله پس) 3

در 2ينه زگ .12
چك، س) الف
طبق قر) ب

در نهايت، س
اسناد اعت) ج

در 3گزينه  .12
مشاركت در

در 3گزينه  .12
گاهي اوراق

در 4گزينه  .12
حفظ و تأمي

در 4گزينه  .13
در شكل در
مازاد تقاضا

erv.ir
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و» لفـظ «     
):1. »يمت

سـوم هـم
لـق اسـت

ديـده] »ي 

كـه صـرفاً

؛ از39حة    

. ـتي اسـت  
ترجمة . رند

،»غزنـوي «

!يج نيست

ationgroup

رار گيرنـد و در
جوي«م، نه فقط 

و در بيـت» ن
متعل قلمرو ادبي

قيـدي / وصـفي  

؛ بلك)]4رد [دارد 

كتابتـان، صـفح

ثار ديني زردشـت
رنگ ديني دارنز 

«جـاي  ) 2در . 

را» عرفان«كم 

1398(  

مـات قافيـه قـر
رسيم مي» ويمت
شدن و يافتن گم

ي دارد كه از در

/ رت مصـدري

در آن دخالتي د

در خودارزيـابي

آثاف شده، بيشتر 
نيز» گار زريران

)38ص ( 

.شـده  ه گرفتـه 

ورة اول، دست

28/4/8 ستانة اول

ع كه بعد از كلم
از كه جو«ارت 

گ«اربرد مفاهيم 
محتواي عرفاني

عبـار«يـا  » كـب 

ه عنصر خيال د

موداري هست

ن پهلوي تأليف
يادگ«ورند، مانند 

.ت استدر دس 

به كلّي ناديه» ي
.بنشانيد» ي

است؛ در د نثر

1(
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تابس( لوم انساني

تهاي يك مصراع
جا به كل عبان 

در بيت دوم كا
كل شعر م): 2. د

.شعر عرفاني

مركـ   وندي / ب

، نه)]2رد [جور 

يك نم! [ره ست؟
!]خواهيد كرد

آثاري كه به زبان
آور ي به شمار مي
د»زار و يك شب

الفباي عربي«از 
رودكي«را جاي 

دورة اول نظم و

(فنون ادبي 

علادبيات و دهم؛ 

ي در انت»كلمات
ين تعريف ما اين

،»نشان داوند بي
مفاهيم متضادند

ي بارزها ويژگي

.ت

واژة مركب«جود 

نه لغات مهج)] ،

).28و  2

چه كار ن وسط
ش اصالً ضرر نخ

آ: بينيدب شده ح
رة آثار غيرديني

هزا«و »  و دمنه

وف خط فارسي
»كسايي«هم 

.ست»ساماني«

دن پنجم هنوز 

ولوم ع

سنجش دوازد

كرشته«يا » مات
از اي. باشند يكي

ن جستن از خد
هاي كاربرد م ونه

، داراي وو فكري

بالغتاند، نه  »ت

يعني و ج[» زي

1رد [ ون باشد 
.فهم و همه

27صص ( .»ري

اين» ارسي ميانه
ش بررسي منطقي

اصالحرا اينجا ) 4
ه آنها را در زمرة

كليله«ها مانند 

اقتباس حروكه 
)4در . شود مي

«دودمان عتبار

م و نيمة اول قر
.پر كنيد» ي

«.

.رست است
كلما«ت است از 

عيناً ي» معني«
نشان«اره به شا
نمو از» نهاني«

قلمروراقي، و در 
.رست است

فصاحت«تعريف 
.رست است

.19تا  1
.رست است

ساز تركيب«ي از 

.رست است
جع دارد كه موزو
ت با زباني ساده
.رست است
فكرتخراج نكات 
.رست است

.41و  4
.رست است

فا«ر باشد، پس 
به اين نمودارو ب

.رست است
4و ) 3و ) 1در 

هاي كوچكي كه
ربي بعضي از آنها

.رست است
ه اين جا ست ك

؛ درست»ساماني
.رست است

و ا كار، همه، )3
.رست است

نيد؛ قرن چهارم
مدحي«را با » ني

.رست است
»يجاز و اختصار

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
رديف عبارت

و» صورت«
در بيت اول

و» پيدايي«
به سبك عر

در 3گزينه  .13
اين عبارات

در 4گزينه  .13
17صفحات 

در 1گزينه  .13
نشاني) 1در 
.شود نمي

رد 3گزينه  .13
متن نه سجع
روايتي است

در 4گزينه  .13
پس از است«

در 3گزينه  .13
40صفحات 

در 1زينه گ .13
اگر اين طور
نگاه دوباره ب

در 2گزينه  .13
ها نادرستي

ه حتي رساله
فارسي و عرب

در 3گزينه  .14
اشتبا) 1در 

سا«بگذاريد 
در 4گزينه  .14

3و) 2و ) 1
در 3گزينه  .14

فراموش نكن
عرفان«جاي 

در 2گزينه  .14
اي«: بالعكس

erv.ir

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

ن عرفـاني
ي باالتر از

رواج عرفان

.»ت

ه بـه رغـم
)1سـت و   

ب صـورت
.»تيمانس

ـه اگرچـه
در معنـي

دو) 2در . 

»كنايـه «و 
همچـو دل 
) ناپـذير  نـه  

ـ  نهايتـاً ـ   
بـار اصـلي
: رون بافـت   
و نـه خـود

ationgroup

ينـي و مضـامين
هاي ست و نه آرايه

.طبيعتست از 

با ر» نويسي سي

آخرت«ـ  »منزلت

؛ و مهم اين، كه
غلـط اس) 2چون 

!»جديد

ها به همان ترتيب
مبه تو ... «): ؛ د»

چيست؟ ايـن كـ
،»در عبـارت ... 

).»زيـور معنـي  «

و»راعات نظيـر 
د«). تضـاد (» ]د 
سـخت و رخن( 
و). اغـراق (» ي   

شـايد ب اما. ليل
معنـي بيـر(» د 

و،حـال بـه دل

1398(  

ي بـه قصـص دي
ر غم معشوق اس
اس توصيف ساده

)53ص . (ت

كه اتفاقاً  فارس«،
.است» ون

م«ـ  »معيشت«

انوري است؛» ت
است، چ غلطهم 

ج«، »رسم«، »د

ها ديگر آرايه. يد
»تر باريك موي

چ) 2ما نكته در 
.هـزاران «هومي 

«،]ـديث اسـت   

مر/  تناسب«فاً، 
ــگردد[ نــ ـ   ] 

»سـنگ «مانند 
ب چشـم سـعدي

حسن تعلشود  ي
نگـردد«شـد در  

ت دادن تغييـر ح
].ت

28/4/8 ستانة اول

نـه تلميحـي)] ،
هاي عاشقانه در

يكبلكه صرفاً 

است» ستي زبان

،»ربي به فارسي
موزونثر «سانندة 

«// »خصلت«ـ

مقطّعات«از ) 3
ه) 4. نيست »ي

تأييد«، »وعيد«

رسي ه جواب مي
از«): ؛ ج)هاربار

ام]. »انديشه«از 
جا، به قرينة مفه

حـرف و حـ» س  

ين اول كار، لطف
ــگردد[ بــ «: ب 
دل ِم )»شدن رم

بـه آب» «سيابي
، ميادات تعليل
باش» ـام تناسـب  

به سبب نسبت،
هاست ن مهندسي

18


تابس( لوم انساني

)2در » بلعـام «
ه سب حال و ناله

؛)4در ) شبيهي

دس تضعيف يك

جمة متون از عر
رس هللا به كمال

ـ»رتبت«] سي،

!اند؟ چه» لموت
دوبيتي«؛ پس ش

،»وعد«، »قرآن«

.ارند

به] وسي و قارون
چه(» مست«) ف

[» سر«]: ومش
باشد، اينج» خن

دختـر انفـاس«
«  

همي]. تشخيص
حاال جـواب! ريد
نر«ه يعني  كناي

آس«) چرخيدن( 
به عنوان» ... كه

ايهـ«ه عهدة دو 
هم با كمي دقت

حاصل همة اين

علادبيات و دهم؛ 

و» قطميـر «ل  
ر آن اثري از حس

نند اضافة تشما( 

عامل«باشد، » 

ترج«نه ) 3در . د
كه خواجه عبدا

رهاي كتاب درس

»ا ملك«و » قد
، نه در قالبشست

«،»توحيد«): د

د جع و جناسس

قصة مو[) دره» 
؛ الف»شش عشق

فقط مصرع دو [
سخ«اند مجاز از 

.است» الفبايي

اگر بر سر[و » ي
]ايم[گوش] ما[

گيري، ه با سهل
را كنار بگذار بر
ك: فتن اين جا به

گشتن). ناقض
كه،نـ اگر... عجب

شده به هندسي
ه[، »پارادوكس

كه[» ن تعليلس

سنجش دوازد

مثـل[ربـي دارد    
و نه در)] 3در » 

»خراساني«دة 

عامل گسترش«

بيايد» مصنوع« 
دانيم هم مي) 4

كم، و بنابر معيا

.»وع

و» عمر«و  »ت
سا وزن دوبيتي

د....  كه] است [

ستوأمان » ردــ

»تلميح«با يك 
جوش«): ؛ ب»يم

)4و ) 3، و در 
تو هاي ديگر مي

نشانة«د، همان 

بار جدايي«(» ي
«و » ]ايم[چشم 

و البته[ آميزي س
سر حوصله» ي
تغيير حال ياف( 

تن(اشك سعدي 
عج«يك ساختار 

رهاي دقيق و مه
پ«دهد، هم  مي

حس«در نهايت 

.رست است
ـاي سـنگين عر

»مسيحا«و » س
سا» سبك» «ي

.رست است
«ه جاي اين كه 
.رست است

بايد» موزون« 
4در. تبط است

.رست است
دست ك): [2. »ن

.رست است
مصنو«ت از نثر 

.رست است
صوت«و » ماوات

درنه است  يت

.رست است
)بهتر(= مان بِه 

.رست است
صــ ـ«و » ــدر

.رست است
جمع باشد، فقط

قديـ  نديم«): و
.رست است

]»گور«از [» ك
ه بسياري نمونه

و حقيقي خود ي
.رست است

اضافة تشبيهي«
چش] ما[«: »نادي

.رست است
سح جز دارد يز
آرايي واج«و  گير ت

»گشتن«). شبيه
]ا] سببِ لطافت

همه به واسطة
تمام اين تصوير

»تضاد«كه هم 
و هم] »شخيص

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
هـ نه واژه) 1
القدس روح«[

بياني«سطح 
در 1گزينه  .14

به) 1 منطقاً
در 2گزينه  .14

جاي) 1در 
و تصوف مرت

در 3گزينه  .14
الفغدن«): 1

در 4گزينه  .14
اي است نمونه

در 1گزينه  .14
سم«پس ) 2

دو بيآن كه 
!درست

در 4گزينه  .15
بنده هم): ج

در 3گزينه  .15
ـ«فقط  قـــ

در 1گزينه  .15
حواستان جم

):1سؤال و 
در 2گزينه  .15

خاك«): 1در 
در» حرف«

اللفظي تحت
در 2گزينه  .15

)4و ) 1در 
تشبيه اسن«

در 2گزينه  .15
چي همه بيت

بيهوده وقت
تشب(» سنگ

[دوست، به 
حاصل اين

گيري شكل
،)چرخيدن

تش« :دوست
erv.ir
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شيوة و شد
از دوري و

حسـاب  ه 
. گرفـت  ره 

فرهنگـي 
روابـط  ون  

از ي پـيش  
.اند كرده

شـبكة  و د 
.ود

ـاطي شـد

رم، ساسـي 
مجمع يق

عربـي  بـه 
ي مطالعـه

بـاقي  نهـا 

ationgroup

ش متحول نيز خ
معتبـر  مـدارك 

بـه تفكـر  و خت
بهـر تفكـر  و ت
.نند

و هنـري  فنـي، 
هـاي گونـاگو دن 

هـاي انسـان  گي
تقسيم خوراك

كـرد نوسـازي  را
نمو يكسان را ها

ونان دچار انحطـ

اس قـانون  سـاس 
طري از مردم مة

هـا  هنام خداي ز
چنان منبع اصلي

آن از چيـزي  و ه

1398(  

تاريخ تدريج علم
م و اسـناد  بـه  د 

شنا قوة پرورش
شناخت  قدرت ت
كن تفكر كه شد

ف هـاي  پيشرفت
ها و تمـد رزمين

زندگ مراحل سان
توليد دورة و ك

ر ماليـاتي  و ري
ه سكه عيار و ها 

قبل از ميالد يو

براس. كردند يس
عا و سنا، جلس

از كه اي ترجمه
سال پيش همچ

رفته بين از آنها

28/4/8 ستانة اول

وع پيوست، به
اسـتناد منـابع، 

پ و تقويت براي
تقويت براي ذشته

باش بگوي ايشان

سير تا كوشند ي
سرهاي باستاني 

.دهند ي

شناس باستان. سيد
خوراك گردآوري

ادار تشـكيالت 
اندازه و ها وزن س

ق 800تا  1100

تأسيس را رم وري
مج واسطة به اف

از با استفاده... و
خان تا دويست

عربي ترجمة و
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تابس( لوم انساني

س در اروپا به وقو
دقيـق  سـنجش 

ارزشمندي ينة
گذ مردمان هاي
با گذشتگان صة

مي ،مختلف هاي
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

رسي مدنت به تا
گ دورة به آن با

ن،چي سرزمين
مقياس ،تجارت

ضعيف شد و از

جمهو شهري،ـ  
اشر .بود جرايي

طبري، دينوري و
هاي اين مورخ ته
ها نامه خداي ي

)1( تاريخ

علادبيات و دهم؛ 

رنسانس دورة در
س بـر  شـيوه  ـن 

گنجي و منبع ته،
ه انديشه و ربيات
قص: توان كرد مي

ه زمان در ستاني
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

گذاشت سر شت
متناسب زارهاي

بر مركزي ومت
رونق قصد به  ن

هاي داخلي ض گ

دولت نظام و ي
ا هاي مقام ماري
.كردند مي كت

ن ايران مانند ط
نوشت. كردند ان
اصلي متن. آمد ي

ت

سنجش دوازد

د كه علمي و ي
ايـ اسـاس . آمد

گذشت جوامع و 
تجر از توان مي ه

ره اعراف اشاره م

باس بناهاي و ثار
آنان همچني. نند

اقتصاد و رهنگي

پش را مختلفي ل
ابز و معيشتي د

حكو تر بيش لط
همچنين وي. ت

و جنگ شهرها ت
.اند ناميده يكي

اي طايفه كهن گ
شم و مجلس ند
مشارك كشور مور

مورخان مسلمان
باستا ايران تاريخ
مي حساب به ان

.رست است
5 ص

فكري هاي شرفت
پديد نگاري ريخ
.بود زي

.رست است
9 ص

ها انسان گذشت
گذشته در اوش

سور 176به آيه 
.رست است

26 ص
آث مقايسة با سان
كنن درك را هشت
فر تأثيرات و شته

.رست است
30 ص

مراحل و طوالني
اقتصاد نوع ساس

.رست است
47 ص
تسل منظور به ي
ساخت ها جاده از

.رست است
52 ص
رقابت دليل به ن

تاريك عصر را آن
.رست است

58 ص
فرهنگ رآميختن

چن شامل ومت،
ام ادارة در خود،

.رست است
68 ص

خستين هجري م
تا نگارش به دام
باستا ايران اريخ

.  

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
صـ1 درس

پيش دنبال به
تار در نويني
پرداز تانداس

در 2گزينه  .15
صـ1 درس

سرگ مطالعة
كا با. آيد مي

بهابراي مث ل
در 1گزينه  .15

صـ3 درس
شناس باستان
گذش مردمان
گذش جوامع

در 3گزينه  .15
صـ4 درس
ط مسير بشر

براس را تاريخ
در 3گزينه  .16

صـ5 درس
تي هوانگ شي

ا اي گسترده
در 4گزينه  .16

صـ6 درس
ميسن تمدن

مورخان كه
در 1گزينه  .16

صـ6 درس
در با روميان
حكو ساختار

خ نمايندگان
در 2گزينه  .16

صـ7 درس
در قرون نخ

اقد بود، شده
تا شناخت و

است نمانده

erv.ir
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59

60

61

62
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مواد آوري

هاي رزمين
يپادشـاه 

هندسـه بـا

مسـئله،  ـا 
يـا  كسـي 

.پردازد مي

قـرار  كـه 
به توجه با

زان دانش،

شرقي طول
نـوع  رد ي 

از كشـور  ي 

در كاكـان 
از اي پـاره  

از برخـي 

ationgroup

گرد و جانوران ر

دي پياپي به سر
ر متحد شوند و

ب هفي از تركي
.د

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد
پديده تحول و

هايي فعاليت به
پژوهشگر .ست

پژوهشگر به ميز

ط درجة 63 تا 4
هـوايي و آب وع 

غربـي هسـتاني 

ك دشـت ( انـد  ده 
.)نهاونـد  دشـت 
).فارس در رژن

1398(  

شكار پي در كه

ن سومري و اكد
رگيالمي با يكدي

فيايي، كارتوگرا
آيد دست ميه ب

ماهيـت بـر  چيز،
پرد مي وضوعات

تكوين سير سي

و دارد را اهنما
اس تحقيق سؤال

هاي پ فرضيه. د

44 در همچنين
تنـو ايـن . است

كوه نـواحي  ـداز 
.ست

شـد ايجاد ها، س
د(  انـد  آمـده  ود

ار دشت و مانشاه

28/4/8 ستانة اول

ك بوده هايي سان

بود، فرمانروايان
كمان كوچك ايال

ي با فنون جغرا
نون جغرافيايي

چ چه سؤال. ارد
مو زماني روند ه

بررس به چطور،

ر نقش پژوهش،
به محقق مندانه
كند مي ارائه خود

ه و شمالي مكرة
شده منجر آن ر

.ت

انـ چشـم  لـومتر، 
اس داده تشكيل را

ناوديس ميان در
وجو به پست ي

كرم دشت ماهي
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انس گاه ران جوالن

فالت ايران دني
سبب شد تا حاك

كيب علوم فضايي
تركيب آمار با فن

دا كار و سر ها ه
به موقع، چه ؤال

سؤال. دهد مي ر

پ هر در ها رضيه
انديشمن حدس و

خ پژوهش مسئلة

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

كيلـ صدها طول
ر هرمز تنگة ات

يا و ها ديس اقت
نواحي در رسايش
م مثل( هستند

ايراني رافيا

علادبيات و دهم؛ 

هاي اير و دشت

طبيعي و معد ع
تازها سرانجام س

ش از دور از ترك
واسطه تره رافيا ب

پديد وقوع مكان
سؤ. پردازد مي ه

قرار توجه مورد

فر زيرا است؛ ش
وپيشنهادي سخ
م چارچوب در را

.بستگي دارد

منط جنوب در جه
تنو به ها عرض ن

كش پيشرفت يت

به و موازي  اي
شرقي جنوبـ

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

جغر

سنجش دوازد

واحي پايكوهي

منابع نيازمند ين
اين تاخت و. د

سنجش 3صفحه 
ي كمي در جغر

م يعني جغرافيا
پديد وقوع علت
محيط، و نسان

پژوهش حساس ل
پاس فرضيه. دهد

خبرهاي اوليه ر
در دسترس او

4 تا 25  درج
اين در ما كشور
نهاي در و زيست

ها دره با مانندي
غربي شمال ت

وها خوردگي چين
مو انباشت اثر بر
هموار و آهكي د

.رست است
72 ص

زار سال پيش نو
.اند بوده اهي

.رست است
76 ص

النهري بين قتصاد
كردند ركشي مي
.يس كنند

.رست است
3 ص

دول مندرج در ص
هاي يايي و روش
.رست است

8 ص
اساسي ركن با

ع ال چرا بهؤس
نا بلمتقا روابط

.رست است
10 ص
مراحل از يكي ي

د مي جهت شود
خ و پيشنهادها،

سوابق پژوهشي
.رست است

14 ص
5 جغرافيايي ض
گستردگي. ست

محيط شاورزي،
.رست است

25 ص
ديواره م هاي گي

جهت با كردستان
.رست است

30 ص
چي هنگام در ها ت

ب ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

www.sanjeshse

در 3ه گزين .16
صـ8 درس

تا دوازده هز
گيا خوراكي

در 3گزينه  .16
صـ8 درس

اق كه آنجا از
ايالمي لشكر
ايالم را تأسي

در 4گزينه  .16
صـ1 درس

براساس جد
فنون جغرافي

در 3گزينه  .16
صـ2 درس
كجا، سؤال
دارد؛ داللت

كساني، چه
در 1گزينه  .16

صـ 2 درس
سازي فرضيه
ش انجام است

خود، مسئلة
تجربيات و س

در 3گزينه  .16
صـ3 درس
عرض در ايران
اس شده واقع

كش توليدات
در 1گزينه  .17

صـ4 درس
خوردگ چين

ك در مريوان
در 4گزينه  .17

صـ4 درس
دشت برخي
بعض ).فارس
حاص ها دشت

erv.ir
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66

67
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69

70

71
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ايجاد ادي

تـا 35ين 

و گـرم  اي 
ي تشـكيل

هوايي
سيالبي

گي

.دارد ـداد 
ورهاي پـر

ـه وجـود     

.رد

نـوان يـك

ationgroup

با فرسايش اثر ر

هاي مركزي بي ش

هـوا و آب داراي
اي پرفشار حـاره 

اثر آب و
هاي س باران

بارندگ

امتـ كجا تا كشور
ران جـزء كشـو

.نامند 

رادة اعضـا بـ

گير ميها شكل  

نفـت بـه عن ني

1398(  

بر جديد هاي ري

جه شمالي، بخش

د شـود و  ل مـي  
ندني هوا كمرب

.شود مي

منشأ
نوس هند
ياي سرخ

ك يك سرزمين
ايـره اسـت  شـد 

.گرفته است

مي وني سازي

س آگـاهي و ا

ي و ارادة انسان
.شود 

بعد عينيت خيز، 

28/4/8 ستانة اول

ناهموار آنها روي

4   درج 35تا

اي تشـكيل حـاره  
گيني و فرونشين

م بارندگي و ابر

ور
اقيان
دري

دهد مي نشان و
ش همسايگان با ي

.دهد

اد جامعه قرار گ

برواجتماعي را 

براسـاسيعني 

؛ يعني با آگاهيت
نمييگر منتقل 

كشورهاي نفت
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ر در اما اند، انده

يران بين مدار
.ه شمالي است

بند كم فشـار ح
دليل سنگه ي ب

تشكيل و هوا د

ن ورود به كشو
دوره گرم

دوره سرد سال

واست همسايه
سياسي مشترك

.رد

ي، آنها را انجام

ه مورد قبول افر

از طريق كنش

است؛ تكويني

اعتباري است
سلي به نسل دي

و در اري دارد

)1(شناسي  عه

علادبيات و دهم؛ 

ما جاي بر قديم

هاي شمالي ا ش
3تا  2  درجه

صعود هوا كمرب
ان و رأس الجد

صعود از مانع كه

زما  كشور
قي

د

كشور از كشور
م مرز كيلومتر، 8

آبي يا خاكي دار

د و بايد كنشگري

تماعي است كه
.است ش
هاي اجتماعي ه

.گويند ميعي 

زنده و نظم آن

، بلكهنيستي 
طريق وراثت از نس

ميت بسياا، اه

امعج

سنجش دوازد

ق بسيار شناسي ن
.)ت

بخش 36صفحه 
25ش جنوبي بين 

و نيل گرم بود
دار رأس السرطا

ك است ي خشك

جهت نفوذ به
جنوب شرق
غرب

هر جدايي و ص
8731 حدود كه

ر مرز مشترك آ

ن كنش هستند

 انجام كنش اجت
حقق يك ارزش
جود آمدن پديده

پديدة اجتماع،

بدن موجودات

و نظم آن تكويني
ي، فرهنگ از طر

ها ذهني پديده

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

.رست است
36 ص

نقشه مندرج در
شمالي و بخش

.رست است
37 ص

دليه خط استوا ب
مد اطراف در. ت

اراي آب و هواي
.رست است

39 ص
ده هوا

موسمي
  داني

.رست است
19 ص
تشخيص عامل ن

ك است وسيعي
كشو 15ت و با 

.رست است
، خودشانارادي

.رست است
، شيوةجتماعي

تحقوق ديگري 
وجاجتماعي، به 

و پيامدهاي آن،
.رست است

:ها نه
ضويت اعضا در

و هان اجتماعي
ر جهان اجتماعي

.رست است
جتماعي بعد ذ

www.sanjeshse

د از ها دشت
( است شده

در 2گزينه  .17
صـ5 درس

با توجه به نق
3  درجه

در 1گزينه  .17
صـ5 درس

در اطراف خ
است مرطوب

شود و د مي
در 2گزينه  .17

صـ5 درس
نام تود
مرطوب
سود

در 1گزينه  .17
صـ3 درس
ترين مهم مرز

كشور ايران
همسايه است

در 3گزينه  .17
پيامدهاي

در 2گزينه  .17
هنجار اج -
رعايت حق -
متفكران ا -
و - به كنش

در 3گزينه  .17
بررسي گزين

عض: 1گزينه 
.آيد نمي

جه: 2گزينه 
در: 4 گزينه

در 1گزينه  .17
در جهان اج

erv.ir
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ي خـود بـه

هاي در اليه

ديـدهاي

ري فعال و
اجتمـاعي

سير واحـد،
ـد جوامـع

ن موجود

متناسب
ين، يـك

را فراهم ي

ن مربـوط

هـان را در

خي از آنهـا

ationgroup

ردار است؛ ولـي

ي كه به تغيير د

ترين پد عميق

.شوند مي

ت، بلكه كنشگر
هـاي ش جهان

آنها در اين مس
انـد، بايـ ب مانـده 

كن است جهان

شود ناچار مي
ن كـوچ نشـي

ايي فطرت آدمي

.يابند ج مي

هـاي آ و ارزش

زنـدگي ايـن جه

ممكن است برخ

1398(  

سرشاري برخور

.گيرند
ي از آنها تا زماني

ي و مرگ خود،

آشكار م تماعي

و پذيرنده نيست
، سبب پيدايشنها

گيرند، بعضي از
ظ تاريخي عقب

ممكوين است و 

اش ختن خانه
وة زندگي انسا

يا فرصت شكوفا

به شدت رواج،

كه عقايد است

بيند و ز عت مي

ند اما در عمل م

.ماعي هستند

28/4/8 ستانة اول

ي كه از استعداد

گ تغيير قرار مي
د و تغيير برخي

.ود
سيرشان از زندگي

نهادهاي اجتم، 

موجودي منفعل
ده و اختيار آنه

گ ك خط قرار مي
معي كه به لحاظ

اي نو هي و اراده

سان پس از ساخ
مين دليل شيو

گيرند ي ديده مي

كنند تعقيب مي

از آن، فرهنگي

را فراتر از طبيع

دانن ن را الزم مي

هاي اجتم ارزش
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آموزي نند دانش

تر در معرض كم
تلف قابل تغييرند

شو جتماعي نمي
ن در آن و تفس

م در نظر بگيريم

شود، صرفاً م مي
چنين تنوع ارا

ه جوامع در يك
اند و جوا ب مانده

و گسترش آگا

انسين است كه 
به هم. جاد كند

وي انسان را ناد

لة علوم تجربي ت

گويند و منظور

فرهنگ، هستي

نند و رعايت آن
.دهد مي

ها و ا رين آرمان

علادبيات و دهم؛ 

همان. مفقود بود
.برد اني نمي

فراگير دارند و ك
هاي مختل زمينه

بنيادين جهان اج
هان، جايگاه انسا

در ارتباط با هم

ت به او منتقل م
ها و همچ نسان

، همهي يا طولي
پيشرفته، عقب

نيازمند پيدايش

ن و حيوان در اي
اش تغيير ايج ي
.د

ستعدادهاي معنو

نيوي را به وسيلة

گ سكوالر نيز مي

اين .نوي دارد
.اند

كن اري ميد جانب
ماعي را شكل م

تر مهم،  از باطل

سنجش دوازد

آن م بعد ذهني
تعداد بهرة چندا

ت همه جانبه و ف
سب شرايط، در

تحول و تغيير بن
بت به اصل جها

.ند
هان اجتماعي را

از طريق تربيت
هي و معرفت ان

هاي اجتماعي ن
قايسه با جوامع
.خود قرار دهند

تماعي جديد، ني
.د

سازي انسان خانه
و شيوة زندگي

شود تفاوت مي
اي اجتماعي، اس

ي كه اهداف دني

، فرهنگ سنيوي

ي، فرهنگ معن
گردا متعالي مي

 جامعه از آن ج
جهان اجتم ماني

ه حق و پرهيز

بود داشت؛ ولي
ست و از اين است

.رست است
، تأثيراتميقع

برحس و نمادها
ر نشود، موجب

ها نسب قاد انسان
آين ه حساب مي

هاي جها ا و اليه
.ترست اس

بال فرهنگي كه
تنوع آگاه. ست
.شود

.رست است
 شباهت جهان
د و بعضي در مق
الگوي حركت خ

.رست است
:ها نه

اختن جهان اجت
ن جلوگيري كند

ترين تفاوت خ هم
و خانه، در خود
شهرنشين مت

ها از جهان رخي

.رست است
هايي تجدد، كنش
.رست است

:ت غلطار
فرهنگ دنيبه  

.است جهان
جهان معنوي: 

برتر، مقدس و
.رست است

ي كه مردم يك
قلمرو آرم يرند

عمل به،  اسالم

www.sanjeshse

سرمايه وجو
آن آگاه نيس

در 4گزينه  .18
هاي اليه -
هنجارها -

عميق منجر
باور و اعتق -

به اجتماعي
وقتي اجز -

در 1گزينه  .18
انسان در قب
تأثيرگذار اس
ش مختلف مي

در 3گزينه  .18
ديدگاه در

ترند پيشرفته
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