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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)10/11/1399(   

 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
 

  

  :باشد هده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشا 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   ز نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي ا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . موعه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مج

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  9ـون آزمــ  

ـژ
ــ
ــ
ــ
ويـ

 ة
ـم

ــ
ــ
ــ
ده
واز
ة د

ــ
ــ
ــ
ـاي

ــ
ــ
پـ

 



  
 

 

@sanjesheduc

 روضـه در  

 بودن شاعر
.  

ي اسـت و   

 راه افتـاده     

دوش  مـار   

ationgroup

  .) ود

،سه بيـت ديگـر  

قرار و سكون بي
.ة تشبيهي است

امري انسـاني »ن

  . بخشندگان

يـزي از تـو در

معنـي ضـحاك

1399(  

 

  .) نشود
اشتباه نشو» روغ

است، اما در سه

(.  

  .ت

علت بي: اريمل د
اضافة» طفل دل
  .ضاد دارند

  .ست

بودنجوينده«. ت

ور كف آزادگان 

چـه چي -2) ي؟

م) جمشـيد (» م

10/11/9 شمشحلة 

 .د تفريط است

اشتباه» اذان« 
فر«با (آسودگي 

آمده) ر شهيدان

است» غزوه«و  

  . است

وران معاصر است

لتعلي نو حست 
ط«. خواب كند ر

تض» بيچاره«و » 

ب برقرار اناس ت

استمانند شده) 
 

شقان و مال در

كشي مه فرياد مي

جم«و » مار«ي 
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مرح(علوم انساني 

متضاد) روي ياده

با(ت، دستوري 
آسايش، آ: فراغ 

 در سوگ ساالر

»غزا«ريشة هم

وزن آن متفاوت

نويسي در دو مه

استق بيان شده
، دردادنبا تكان
»چاره«. ن است

  .وجود ندارد
، ماه و دوش)ره

)آب حيات(وان 
 .ة مكينه داريم

ن صبر در دل عا
  ).ما نيز هست

كه اين همه(ست 

هاي ل حضور واژه

ارسي

زدهم؛ ادبيات و ع

زي(افراط .  است

اجازه، رخصت: ن
//ر دادن ا اخطا

  .)اه نشود

و مرثيه هنوح( 
  .استه

  

» غازي«(جو  گ

  . نيست
گونه باشد، اما و

نامزندگيرنامه و 

قراري عاشق  بي
د كودك است، ب

اي از آرام كردن 
نما ومتناقض .ت

استار(ان ستاره 

ي يار به آب حيو
استعارة ←ص 
  .ارد

نماندنراي باقي
نممتناقض. (ست
تاده استفاقي افا

  .ت
است اما به دليل

 فا

سنجش دواز

كاهلي، مترادف

اذن// دار، بارآور  ه
راي ترساندن يا

اشتبا» وِزر«با ( 
  ر

ناي متأخر خود
به كار رفته) باغ

رفتنگي، طَفره

بل و دهل جنگ

قافيهخست، هم
تواند اين گ يز مي

سفراي از  جسته

ي سرگشتگي و
ش را كه همانند

نمونه و كنايه» 
فة تشبيهي است

ميا.  از يار است

سوداي. ي است
تشخيص ⇐ده 

دتلميح  حيات 

ل، مثالي است بر
 باده و شراب اس

براي تو چه ا -1

نما است متناقض
اآمده »خندان«

  .شود عي مي

    
 

 .رست است
با ك) اهي كردن
 .رست است

حب بروبار، ميوه
د بلند، به ويژه بر
ي و عذاب، گناه

ب و جوهر مركّ
 .رست است

نه روضه در معن
(ي و كهن خود 
 .رست است
الحمايگ ضه، تحت

 .رست است
صداي طب: ازيغ

 .رست است
 مصراع بيت نخ
ت در چهارپاره ني

 .رست است
ريس، نمونة برج

 .رست است
لتي شاعرانه براي

دلش خواهده مي
»شير دادن طفل

اضاف »شهر وصل
استعاره» پارهمه

 .رست است
اضافة تشبيهي» ن

شدت نسبت داده
تان چشمة آب
 .رست است

دن آب در غربال
استعاره از » تر

1: ه افتاده است

 نخست آشكارا
«در معني  »ك

ذهن تداع بههم 

www.sanjeshse

  
  
 
در 3گزينه  

كوتا(تفريط 
در 2گزينه  

صاح: برومند
فرياد: نهيب
سختي: وبال
ظرف: دوات

در 4گزينه  
در اين گزين

ناي اصليمع
در 1گزينه  

خُرده و قراض
در 2گزينه  

غبانگ طبل 
در 1گزينه  

در قطعه دو
نخست تيب
در 4گزينه  

از پاريز تا پا
در 3گزينه  

علت: 1گزينة 
اين است كه

ش«: 2گزينة 
ش«: 3گزينة 
م«: 4گزينة 

در 1گزينه  
جوي جان«
ب حياتآه ب

داست هبيت ب
در 3گزينه  .

نماندباقي) آ
آتش«) ب
تو را چه) ت

  است؟
مصراع) س
ضحاك«) ش

ه) دهاكژيا(

erv.ir
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ي ديگـرش   

. سپس فعل

 
ده است نه 

شـم صـدها     

 رنـگ وريده      

، در »ج داد

ationgroup

معنـاي» جـام « 

 متمم است و س

 نهاد: »جستن
براي تأكيد آمد 

ك اسـت و چش

د، درويـش شـو

 مهرباني به خرج

1399(  

و» بـاده «هـاي  

  .ند نيستند

ستع دوم، نخ

برون« ⇐دارد 
»اي«د است و 

غم تو پر از اشـك

  .ت

   .عاشق

لي پيشـه نمـود

يز بايد نيكي و

10/11/9 شمشحلة 

ه يل حضور واژه
  .نمايد ي

ه و گذرا به مسن

  .ست
  .د

در مصراع» باد« 
  .آيد ب مي

ا برايش وجودند
مسند» شاد« ⇐

 «م استمتم.  

  .بطه حرف ر

   نگريستن
چشمان من در غ

تاسمت و منطق 

م، سينة چاك ع

واني زد و كـاهل

هاي دشمنان ني 
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مرح(علوم انساني 

است اما به دلي» 
 ذهن خطور مي

آمد» نداردجود
  .است
اسمسند »  آزاد

خواهد سند نمي

  ]هستيم[ ن
  سند

،3زينة در گ. يه
 و قيد به حساب

 
از اين جا) هايي

⇐...  فرخي كه 

»روز« ⇐ست 

د جمله است نه

يار مام وجود به
چ. هاست  چشم

  !)ري

ان بر پاية حكمت

بيت گزينة سوم

ود را به نـاتو، خ

بدي  ي در جواب

زدهم؛ ادبيات و ع

»پيرامون«اش  ي
به) گساري يس م
  .ت
  .جام 

و«در معني » ت
مسند ا» افسانه«

صاحب زندگاني
جهول است و مس

دوانو  گريزانب 
مس مسند         

  .ست
الي  سپس مضاف
بيك واژة مركّ

 .است» زند مي
ره(جست برون= 

شاد است آن رخ

و حرف اضافه اس

و نها) چه كسي

شدن و با تمشم
بخش ه روشني

 من توجهي ندار

همه چيز در جها

شقي است و در ب

ه با ديدن روباه،

كه حتيبلستان 

سنجش دواز

يمعناي پذيرفتن
راب در مجلسش

غراق شده است
ق به خطت و اف

نيست«و » داردد
« ⇐نداشتن 

ص«آمده و » شويم
فعل مج» شدخته

ما شب: سند دارد
                  

دوست نخست ا
ت منادا است و

بر روي هم ي» ه

مدم«ب عل مرّك
=جست نيست ن

بسيار شا= رخي 

دهد و مي» مانند

چ= كه (پرسشي 

پا چشتاسر: ديگر
هرة زيباي تو كه

به. (است مانده

 اين است كه ه

 گردن گواه عاش

آن كه.  نه كاهل

دوس مهرِ ر پاسخِ
 

    
 

 .ت استرس
م تناسب دارد؛ م
ت شدن جام ش

گري يار ا  جلوه
مانند شده است

 .رست است
وجود«در معني 

پنافسانه : گرفتن
شو«در معناي »م

افراخ«و » شدته
 .رست است

نقش مس» دوان
      
 .رست است

وم تكرار نقش د
نخست» جان«، 
آهستهآهسته«، 

 .رست است
بخشي از فع» دم
ن جاش بروني ا

ي شاد آن فرخ ر

م«معني » چون
 .رست است

غاز بيت، ضمير پ
 .رست است

شترك سه بيت د
آفرين بر چه: 4 
تو خيره شمانچ

 .رست است
رك هر دو بيت
 .رست است

رت سؤال، رگ
 .رست است

گير بود و زمين
  
 .ت استرس

تنها درنه« ن كه 
 .شود  ديده مي

www.sanjeshse

در 2 گزينه .
ايهام» دور«
دستبهدست(

و يدر زيباي
باده به آب م

در 2گزينه  .1
د» است«) آ

افسانه گ) ب
گرديم«) پ
پرداخت«) ت

در 3گزينه  .1
گريزان و د«
 

در 2گزينه  .1
»د» دوست

،1گزينة در 
،4در گزينة 

در 1گزينه  .1
د«: 1گزينة 
از: 2گزينة 
اي: 3گزينة 

  .ندا
چ«: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
در آغا» كه«

در 4گزينه  .1
مضمون مش
معناي بيت

شر چدعاشق 
در 4گزينه  .1

مفهوم مشتر
در 3گزينه  .1

در بيت صور
در 2گزينه  .2

عاجز و هروبا
.داستان بود

در 4گزينه  .2
اين مضمون
هر دو مورد

  
erv.ir

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



  
 

 

@sanjesheduc

.  

: 3گزينـه   

: 4گزينـه   

  .ستند

ationgroup

  .د

  .ست

  .دهد

نادرست هستند

»كـم «ــ » ادن 

»ديـ شـمن بگير 

نادرست هس» ند

  .شند

1399(  

يد هنرمندي رس

دي و آزادگي اس

د را ترجيح ميل 

  .ت
  .رداند

نا» مردمت«: 4 

  .ت هستند

ميـوه د«ـت ـ     

نبايد يك دش«ـ 

رساند«ـ » ستند

باش نادرست مي 

10/11/9 شمشحلة 

وان به بزرگي و

تن، ماية سربلند

نخلند ساختن 

  . اراده

ستي عشق است
فاش گر او بر  را

گزينه» شادمان

نادرست» بدي« 

جمـه نشـده اسـ

ـ» بگيريد«ـ » 

خواس مي«: 4نه 

»شتافتند«: 4 

ن
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مرح(علوم انساني 

تو هنرمندان نمي

علقات دنيا نبست

من داشتن و بهره

  ت و قدرت
 .متكي است
  .دم نيست

بيايد نه همت و

مستن ساخپنهان
كه اسرار عرفان

ِن خودپسند و ش

:4گزينه » يا« 

ترج» نـا«: 2نـه  

»فرزندانم اي«: 3

گزين» ضرري«ـ 

گزينه» نشاندند

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

د از بزرگان و ه
  بدفرماي 

 دل به ثمر و تع
  .كند مي

  .تار است
 را و البته ميوه د

تصود است نه قو
تالش خودش م
تم كردن به مرد
ري قدرت بازو ب

شق و عارف در پن
رخواست دارد ك

زمين«: 3گزينه  

:2گزينه » كنيم

گزين» ـوه دادنِ 
  . هستند

3گزينه » گيريد

ـ» وستان جاهل

ن«ـ » پذيرفتند«

 عربي

سنجش دواز

با تقليد: 3و  2، 
ي نفس و جانِ

ون درخت سرو
صلي نكوهش م

رفتباال و شيرين
هم نخل و تايد

 رسيدن به مقص
دگي به كار و تن

ست موجهي براي
بايد به يار»  علم

ناتواني عاش ،يگر
دي از مرادش در

»رود راه نمي«ـ 

ك صبر مي«ـ » م

ميـ«ــ  » رسد ي
نادرست» ستند

نگ«ـ » بگيريد« 
  .تند

دو«: 3گزينه » 

«: 3گزينه » ان

    
 

 .رست است
1هاي  ك بيتر
دوري از هوا: 4 

 .رست است
چو: رك دو بيت
حا بي رو را بابت

بر وصف يار بلند
ستميسرو را  م

 .رست است
عامل ،تيز هم

در گذران ز اعر
درت بازو دليل م

دانش و«ن جا 
 .رست است

رك سه بيت دي
نة چهارم، مريد

 .رست است
  :ها ينه

ـ» گرداند برنمي
 .رست است

  :ها ينه
كنيم جتناب مي
 .رست است

  :ها ينه
مي«ـ » هاي ميوه

ي كه شهر ما هس
 .رست است

  :ها ينه
ـ» فرزندانم ي
نادرست هستن» 

 .رست است
  :ها ينه

»نفعي«ـ » نادان
 .رست است

  :ها ينه
پدر و مادرهايشا

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر

تمفهوم بي
در 3گزينه  .2

مفهوم مشتر
سر) بيت ب
در) بيت س
هم) بيت ش

در 1گزينه  .2
در اين جا ني

اش: 2گزينة 
قد: 3گزينة 
اين:  4گزينة 

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر
در بيت گزين

  
   

 
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
بر«: 1گزينه 

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

اج«: 1گزينه 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

يكشاورزان«
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
ا«: 1گزينه 

»گيرند نمي«
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
نا«: 2گزينه 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

پ«: 1گزينه 

erv.ir
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  .د

به ت جديد 
  مادريـد و  

سـپس بـه    
 ةزمين ي در

 خـاموش و 
فـظ قـرآن     

هـا را   تـاب 
حـج  يضـة    

خواهانه با ر
يتان را بـر      

ationgroup

نادرست هستند

  . هستند

ا در سير ادبيات
هـاي ز دانشگاه

ن كسب كـرد س
تأليفات بسياري

آنها خ ه نور را در
دي كـه بـه حف

كت ةش خواننـد  
بـراي انجـام فري
سخن گفتن عذر
ه اسـت صـداهاي

1399(  

ن» ماندند«ـ » ن

  .ست

نادرست »عظة

ها ترين شخصي
تخاري از يكي ا

 دانشگاه سوربون
ت. عاليت بپردازد

شد به طوري كه
صرار ورزيد به حد

اي كه نقـش  گونه
عد از شهرتش بـ
خنراني كند از س
كتـابش فرمـوده

  !داخت

10/11/9 شمشحلة 

سواران«: 4زينه 

ترجمه نشده اس» 

الموع« ـ» تقّدم«

يكي از بارزتركه 
ي افتل به دكترا

كتراي دوم را از
پرورش به فع ش و

چشمي مبتال ش
اش اص يادگيري

و كمك كرد به
بع .كرد شويق مي

ان جذابش سخي
كه خداوند در ك

 ! د
 ! گذراند

آنها پرد  وسيلة

 !كرد ي
 !اخته نشود
 !بول نكرد
  !ربه كرد

 ! دست يافت
 !د

  ! ست نخورد
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مرح(علوم انساني 

گز» بيابان«ـ » ر

»لنا«: 4گزينه  

«: 4گزينه  »ّيم

ي ادبيات عرب ك
نائل وق انسان و
دك رس خواند و

ه و وزير آموزش
ن او به بيماري چ
 بر ادامه دادن ي

به او مسرش نيز
شته شده بود تش
سته شد كه با بي

ك حالي گويم در

 عرب ناميده شد
با بيماري چشم

 !ميد نشد
بهب به خواندن 

ش سخنراني مي
شنا معروف و ع،

سته شده بود قب
فرهنگي را تجر و

 !نوگرا بود  و
شگاهي ديگري
ر كشورش باشد

اش شكس ي علمي

زدهم؛ ادبيات و ع

آب انبار«: 3نه 

.جمه نشده است

  .ت

القي« ـ» ئهمألبنا

پيشوايب به ملّق
حقو ةل در زمين

انشگاه األزهر د
رئيس دانشكده و

 سالگي چشمان
رغم اين پدرش

هم. ي منجر شد
 طريق بريل نوش
ي كه از او خواس
 پيامبر سخن بگ

شاخص ادبيات
را در رويارويي با

ناام از نايستاد و
م شد كه اديبجا

بي با بيان جذابش
 به شهرت وسيع
ض آنچه از او خواس

هاي ادبي و ليت

  ............ او 
به ادبيات جديد

هايي دانش مدرك 
وزير در شكده و

زندگي در شد و

سنجش دواز

گزين» گي شديد

ترج» ي«: 3نه 

جمه نشده است

أل«: 3گزينه  »ة

مصري االصل مل
سازمان ملل ةايز

د وي در.  است
ستاد دانشگاه و

سن چهار در .د
ر علي ن گرفت و

در خردساليعاها 
كه به هايي تاب

ز مدينه هنگامي
بايست در شهر 
   

هرة شچ ظ قرآن،
سال از عمرش ر
ي از يادگيري با
ش بريل زماني انج

كشورهاي عربه 
 بعد از رسيدن

ره را به اعتراض
ل توجهي از فعال

ت عرب شد زيرا
ل ادبيات عرب ب
ن ملل متحد و

رئيس دانش ستاد و
ي كرد تا فرو نپاش

    
 

 .رست است
  :ها ينه

تشنگ«ـ » بپرس
 .رست است

  :ها ينه
گزين» قرار دادند

 .رست است

ترج» راه« معني 
 .رست است

  :ها ينه
تربّية« ـ» يتقّدم

  ك مطلب 
منتقد م  اديب و

صاحب جا وآيد 
ي از وطن خود

سمت ا ت تا در
ترجمه دارد عر و

اي هميشه از آن
دع اري اشعار و

خواندن كت را بر
هنگام ديدارش ا

 نمي: متناع كرد
.   بر باال نبريد
 .رست است

ين به علت حفظ
سرگ عرب چهار

نابينايي  كوري و
ها به روش كتاب

 .رست است
د مصري در همه
رفت براي اينكه

رمنو ةي در مدين
قابل اش تعداد ي

 .رست است
 پرچمدار ادبيات
ي بارز در تبديل

هايي از سازمان ك
ه بازگشت تا است

كوشش سعي  و

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

بپ«: 2گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ق«: 2گزينه 

در 1گزينه  .3
به» سبيل«

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ي«: 1گزينه 
ترجمه درك

طه حسين
آ حساب مي

ديگري جوايز
مصر بازگشت

شع ادبيات و
بينايي را برا

بسيا كريم و
ر او داشت و

ه رفت و در
ام اين گفتار

صداي پيامب
در 3گزينه  .3

طه حسي) 1
اديب بزر) 2
به سبب) 3
نوشتن ك) 4

در 4گزينه  .3
دانشمند) 1
به حج ر) 2
سخنراني) 3
در زندگي) 4

در 1گزينه  .3
طه حسين

شخصيتي) 1
به مدرك) 2
از فرانسه) 3
ا تالشب) 4
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@sanjesheduc

 ! پذيرفت

 »»هُ «ير 

  .هستند

ر و      ع مكسـ

. اسـت  فـوع

اسـم   »ـداة

ationgroup

نپصداي پيامبر  

فاعلـه ضـمي«: 4

نادرست ه» بني

  .ري هستند

.  

ي منـه و جمـع

مرفو  ؤّخر لـيس

ُعـ«: 4گزينـه  . 

1399(  

 !شده است
صداهاي مردم بر

  !دامه داد

  .ستند

4گزينـه   »ئـدان

مب«: 4گزينه  »

ماضي استمرار »

  .ود

.شوند رجمه مي

مسـتثني »عمـاال

اسـم مـؤو  مکـان

.ش مفعول دارد

10/11/9 شمشحلة 

 !و دارد
هنر پديدار ش گ و

بر باال نبردن صد
دن فرزندش، اد

نادرست هس» لوم

و لـه حرفـان زائ

 مرفوع بالضّمة

»ينزعج... لُت 

شو ي ترجمه نمي

صفت عالي تر »

أع«: 3گزينـه  . 
  .مرفوع است

  .ت

اسـم م» منـابع« 

سم مفعول و نقش

6 


مرح(علوم انساني 

يشرفت علمي او
فرهنگ ن ادب و

ي خداوند مبني ب
و به درس خواند

معل«: 4گزينه » 

مـن بـاب تفّعـل و

فاعل و«: 3نه 

  

ما قل«: 4گزينه 

ي يا صفت عالي

الّناس أعلم«: 3

.منصـوب اسـت  
ث سالم و مع مؤن

و منصوب است »

:3گزينه . است
  .است 

اس »المجّرب«: 3

زدهم؛ ادبيات و ع

ش بسزايي در پي
ت كه در آسمان
 را به خاطر نهي

توجه ا پدرش و

»فاعل«ـ » رب

م«ـ   »مخاطـب

گزين »مؤنث: ت

.باشد مرفوع مي

«(  

گ »يتعّلمن... ت 

ت صفت تفضيلي

3گزينه  » جبال

 مؤنث سالم و م
ثني منه و جمع

»إنّ «سم مؤخّر 

ا فاعـل و مرفـوع
مؤّخر و مرفوع

3گزينه . ل دارد

سنجش دواز

ديب مصري نقش
تاريخي است ي و

در شهر پيامبر
به خاطر اصرار پ

معر«: 2گزينه  

للم«: 3گزينـه   »

صوت« ـ» نث

بتداي مؤخّر و م

»الحمير«جمعه 

کانت«: 2گزينه 

تفضيل به صورت

أعلی«: 2ينه ز

ني منه و جمع
مستث »لّطالبات

اسم مكان و ا 2

مکان و نائـب فا
مبتدای مکان و 

غه و نقش مفعول

    
 

 .رست است
اد ين نويسنده و

علمي ةرين ستار
شهور سخنراني د
نا تحصيلش را ب

 .رست است
  :ها ينه

»من باب تفّعل
 .رست است

  :ها ينه
»مصـدره َتَشـجُّع

  .ستند
 .رست است

  :ها ينه
جمع سالم للمؤن

 .رست است

مب )الّشيماءُ : ص
 .رست است

ج: ص(» حمراء
 .رست است

  :ها ينه
گ »ليتکم علمتم
 .رست است

ي از مواقع اسم ت
  :ها ينه

گز »أحسن حال
 .رست است

  :ها ينه
مستثن »واجبـات

ال«: 4گزينه . ت
 .رست است

2در گزينه  »تبة
  :ها ينه

اسم م» مطاعم
اسم مک »متجر

 .رست است
  :ها ينه
اسم مبالغه »َنّقاد

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
اين همسر) 1
تر او مهم) 2
اديب مش) 3
نابين ةبچ) 4

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

نادرست هس
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ج«: 2گزينه 

در 4گزينه  .4
ص( الّشيماءَ 

در 1گزينه  .4
الحم«جمعه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ل«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

گاهي: توجه
رد ساير گزي

أ«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
و«: 1گزينه 

منصوب است
در 2گزينه  .4

مکت«: توجه
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
م«: 4گزينه 

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

َن«: 2گزينه 
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@sanjesheduc

شدن انسان 

ن بـه كـار   
  .دد

ي و هـ وق ال

تزكيـه   ﴾.

حال سقوط 

ـويد قطعـاً   

نـد  ك مـي  ت
ــ و راه  . د 

بـه تـدريج        

ين نتوانند 

ationgroup

  .مبالغه است

وجب محبوب ش

راه كردن جوانان
ايش سخت گرد

جبران حقو -2 

.. افلح من زكاها
  

ة پرتگاهي در ح
  .كند ي

 زنا نزديك نشـ

ده است هدايت
 او متفاوت باشـد

تعـاليم انبيـاء بـ

ود و دشمنان د

1399(  

اسم م »الَسّياح«

د نيست بلكه مو

بيشتر براي گمر 
ت ترك گناه برا

.ن از گناه است

قد﴿: فرمايـد  ي
.شود ن آغاز مي

 كه انسان بر لبة
ن را هدايت نمي

به :﴾ ساء سبيال

جودشان قرار دا
ه شيوة هدايت

وسـعة كتابـت ت

رهنگ مردم شو
  .ت

10/11/9 شمشحلة 

«: 3گزينه . ست

 شدن از خداوند

هشيطان است ك
ي كه ممكن است

 جهت دور شدن

ته و مينسفس دا 
با توبه از گناهان

شود ي باعث مي
د گروه ستمكاران

فاحشة و كانَه 

هايي كه در وج ي
سبب شدهن امر 

  .پذير است ن

ماعي و عـدم تو

دگي و آداب و فر
دعوت است ي در

  ان جاهليت
  دريجيول ت
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مرح(علوم انساني 

اسم مكان اس »ر

ها به معني دور

دومين حيلة شي 
شود به طوري ي

تالش در -1به 

ا را در تزكيه نف
شود و اين كار ب

ه به احكام الهي
يعني خداوند ﴾

نهال تقربوا الزني ا

تناسب با ويژگي
و همين كند  مي

قل و وحي امكان

تمگي اجگ و زند

 جزء سبك زند
گيرار و پيوستم

ي از عقايد دورا
نزو روني در عين

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

مصدر«: 2زينه 

تنهنه ،قعي باشد

)تسويف( توبه 
 جوان به گناه مي

حل تكميلي توب

ت و رستگاري ما
ها پاك بش لودگي

انگاري در توجه ل
ي القوم الظالمين

و ال﴿: فرمايد مي
  .ت

ز مخلوقات را مت
خلوقات متمايز
م قرار گرفتن عق

فرهنگطح ن س

د تا تعاليم الهي
استم ع مربوط به

پذيرناتأثير ←
انسجام در ←

 دين

سنجش دواز

گز. مفعول است

كرار توبه اگر واق
  .شود  او مي

 تأخير انداختن
 و سبب عادت

ـ جزء مراح  100

رآن رمز سعادت
كه نفس ما از آل

ـ هر گونه سهل
واهللا ال يهدي﴿ن 

ربارة زنا مآن درق
هي ناپسند است

اوند هر دسته از
 او را از ساير مخ

مه كناربا سان؛ 

علت ابتدايي بود

 تداوم سبب شد
و اين موضوع. ند

4  
كند   تأكيد مي

ي بدن هستند 

    
 

  .ش فاعل دارد
 .رست است

  :ها ينه
اسم م »منصور

 .رست است
ـ تك  97هم ص 

 و جلب رحمت
 .رست است

ـ به  99هم ص 
ن يك دام است
 .رست است

0و  101هم ص 
 

 .رست است

ال دوازدهم ـ قر
افتد ك  اتفاق مي
 .تسرست ا

ـ  109هم ـ ص  
 با توجه به قرآن

 .رست است

قـ   112هم ص 
سيار زشت و راه

 .رست است
ـ خدا  10م ص 

هايي دارد كه ي
ؤاالت اساسي انس

 .رست است
به عـ  20م ص 

  .شد ي
 .رست است

اينـ  19م ص 
حتي كنار بگذارند

 .رست است
45و  50م ـ ص 

مت و عزت زن
تر از اعضاي دقيق

www.sanjeshse

فاعل و نقش
در 4گزينه  .5

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

 
    

 
در 3گزينه  .5

سال دوازده
نزد خداوند

در 1گزينه  .5
سال دوازده

رود و اين مي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
 الناس  حق

در 3گزينه  .5
سا 108ص 

نفس زماني
در 4گزينه  .5

سال دوازده
قرار گيرد و

در 2گزينه  .5
سال دوازده
آن عملي بس

در 4گزينه  .5
سال يازدهم

سان ويژگيان
پاسخ به سؤ

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
فراموش مي

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
آن را به راح

در 4گزينه  .6
سال يازدهم

بر كرامقرآن 
آيات قرآن د
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@sanjesheduc

هـاي ايـن   

نـد مـا ده   

ت طاغوت 

مـت خـدا     
ـاهدة آثـار     

بنـا  خدا  ﴾

وضـوع  ن م

و ) ن اسـت   
ود كـه وي   

ationgroup

ه يكـي از سـوره   

گوين  ايشان مـي 

ي و نفي حاكميت

ؤمنين را از رحم
تـا قبـل از مشـ

﴾ )خير خشنودي

ينؤيد ااي كه م ه

امبران و امامـان
شـو مـي  معلـوم  

1399(  

  ليت

به اي مشابه وره

نمايد و اينكه ي

يرش واليت الهي

مراقب بـاش مـؤ
و توبة آنها را ته 

  . سر زند

خ( و رضوان) ي

  كامل زندگي

آيه . اسالم است

شترك بين پيـا
گزينـد م ي برمـي  

10/11/9 شمشحلة 

قايد دوران جاهل

قرآن آوردن سو

 و ابالغ وحي مي
  .د

ضرورت پذي جه

م: دند و فرمودند
فرمودهت لطف 

ت توبه از انسان

تقواي الهي(  اهللا

  ﴾...من كتاب 

  ن دين اسالم
  ل

 دريافت برنامة ك

و آخرت برساند
  ﴾ الخاسرين

مش(ژگي عصمت 
 را به پيـامبري
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مرح(علوم انساني 

پذيري از عقناير

ن دادن اسالم و ق

 متوجه دريافت
نمايد ن وحي مي

وجتمرا ما  ﴾مون

 مسلم تذكر داد
تمتعالي بر اين ا 

ت كه در آن وقت

علي تقوي من﴿

  هدف زندگي
  موميت ع

  كننده نظيم

  
ت تتلوا من قبله م

ي و روزآمد بودن
م در عرصة عمل
عة بشري براي

رستگاري دنيا و
من ةو في االخر

ن دارد چون ويژ
ي خداوند كسي

زدهم؛ ادبيات و ع

تأثي ←. كند ي

نشان   غير الهي

را ما ن مسعود،
را متوجه حافظان

زعميين الي الذتر

به محمدبن) ع
شنيديد كه حق
ست ولي هيهات

﴿ استوار بر پاية 

شناخت ه ← 
يتهدا ← ﴾ي
وجود قوانين تن 

لهي بودن قرآن
و ما كنت﴿ ←

پويايي ←لف 
ه اسالمرنامب ←
مادگي جامعآ ←

واند مردم را به ر
يقبل منه و هو ن

صاص به پيامبران
وقتي: فرمايد مي 

سنجش دواز

دي را ضايع نمي

ترين راه براي ن

 جمله عبداهللا بن
گرفتيم ما ر  مي

اهللا ت﴿يفه ية شر

ع(ـ امام باقر   98
شيثي ديديد يا 

فرمايد صحيح اس

زندگي محكم و

   7و  
﴾خسروا انفسهم

شي خلقه ثم هدي
← » االسالم

  40و  
شكاكان در ال ←

... خط ننوشت 

  
شر در ادوار مختل
←ترك محرمات 
←دان مسلمان 

تو  ديني كه مي
فلنا ني االسالم د

اختص ،گي وحي
﴾رسالته يجعل 

    
 

هيچ زن و مردل 
 .رست است

ـ آسان 43 صم 
  . است

 .رست است
اين 43م ـ ص  

 را از پيامبر فرا
 .رست است

ـ آي  59م ـ ص  

 .رست است
8و  103هم ص 

ي و اگر در حدي
ف د آن قبول مي
 .رست است

ـ ز  109هم ص 
  .ست

 .رست است
10و  31م ص 

خاسرين الذين خ
ي اعطي كل شذ

ر و ال ضرار في
 .رست است

42و  48م ص 
← ﴾سوره مثله

 مكتب نرفت و خ
 .است رست
18و  29م ص 

گوي نيازهاي بش
جبات ديني و ت
لمان و دانشمند

 .رست است
ـ تنها  33م ص 

و من يبتغ غير﴿
 .رست است

ـ ويژگ  61م ص 
م حيثاهللا اعل﴿

www.sanjeshse

لعمد خداون
در 2گزينه  .6

سال يازدهم
هيكتاب ال

در 2ه گزين .6
همزديا سال

آيه از قرآن
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
  .نمايد مي

در 4گزينه  .6
سال دوازده

يوس نكني مأ
مرگ يا خود

در 1گزينه  .6
سال دوازده
نهاده شده ا

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

ان الخ﴿) الف
لذربنا ا﴿) ب
ال ضرر« )ج

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

ل فاتوا بسق﴿
نگار من به

در 1گزينه  .6
سال يازدهم

گ پاسخ) الف
انجام وا) ب
ظهور عا) ج

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

﴿ ←است 
در 1گزينه  .7

سال يازدهم
﴿ آية شريفة
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@sanjesheduc

اتم هللا و خـ   
خـود را  ) ص

يعني نفـي  

و  تعلـيم ( 

را بـا سـاير    
تسـلط بـر       

راه شـيري  

 اسـت كـه        

ationgroup

 لكـن رسـول اهللا
ص(پيامبر اكرم 

ي) ت كفر بورزند

←رسـالت   رو

ي و فرهنگـي ر
گانگـان بـراي ت

د كه كهكشان ر

مايـد، طبيعـي

1399(  

و﴿كنـد   ي مـي  
شود كه پ ت مي

ده كه به طاغوت

قلمر ← ﴾كمه

ياسي و اقتصادي
فـظ نمايـد و بيگ

كنند خي ادعا مي

  .س اوست

شـما را انكـار نم

  

10/11/9 شمشحلة 

ن معرفـييلنبيـ 
نكته دريافت اين 

 دستور داده شد

  يامبر الهي
  

م الكتاب و الحك

  ل
ط سيتواند رواب ي

هات مختلف حف

برخ -1: ود دارد
  »دانيم مي

  . است

تيار دارد، حواس

ن جلد كتـاب ش

.آشنا شديد» ت

   ديني
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مرح(علوم انساني 

ال ر اكرم را خاتم
﴾نبيين من بعده

  .كرد

نآناآنكه به  ل

  )ع(ي 
آخرين پي جزهمع

﴾ثل هذا القرآن

 يزكيهم و يعلمهم
(  

قاعده نفي سبيل
م ميو هشود  مي

ل خود را در جه

ي و نظريه وجو
نم«: گويند ي مي

قابل بررسي وع

  .است 

موجودات در اخت

ت، اگر آبي بودن

برهان فطرت«و  

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

  .م دهد

رآن كريم پيامبر
ينا الي نوح و الن
ار آنان معرفي ك

حا( ﴾اَنْ يكفروا

زه حضرت عيسي
مع ←بودن آن 

علي ان ياتوا بمث﴿

وا عليهم آياته و
)نمايد مطرح مي

ق ← ﴾ن سبيال
بيگانگان مي لطة
مي استقالل اسال

گير  گونه موضع
و برخي -3» دارد

د، اما اين موضوع

»انكار خداوند«

 براي شناخت م

ناتوان است  كلي

»برهان نظم« 

معارف

سنجش دواز

به درستي انجام

ـ خداوند در قر  
نا اليك كما اوحي
و تمام كنندة كا

و قد امروا اَ﴿ـ  

   
معجز ← ﴾اهللا

دش به معجزه بو
﴿ ←﴾ض ظهيراً

يتلو﴿رت قرآني 
را م يدين جعيت

   
ين علي المؤمنين

مانع سلالمي هم 
كه جامعه كند

 راه شيري، سه
وجود ند«: ويند

افتد كم اتفاق مي

«داوند از داليل 

اي كه انسان له

ها به سايي رنگ

جود خدا به نام
    

 

سئوليت خود را ب
 .رست است

22و  28م ص 
انا اوحين﴿ز آية 

 راه همه انبياء و
 .رست است

58و  59م ص 
  اغوت

 .رست است
40و  42م ص 

حي الموتي باذن ا
 مردم زمان خود

بعضل ان بعضهم
 .رست است

ـ عبار  56م ص 
يا مرجم قرآن و 

 .رست است
58و  59م ص 

يجعل اهللا للكافري
ل حكومت اسال

كاي تنظيم  گونه
  .هي نيابند

 .رست است
د يك كهكشان

گو برخي مي -2 
 .رست است

 خداوند بسيار ك
 .رست است

ت داشتن از خد
 .رست است

گويند تنها وسيل
 .رست است

 از درك و شناس
  .رد

 .رست است
م با دو برهان وج
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و لو كا﴿) ج
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تعاليم تبيين
در 2گزينه  .7

يازدهمسال 
ن يلو ﴿آيه 

يعني تشكيل
كشورها به گ
مسلمانان را
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  .جود آورد

د خداونـد         

خداوند بـه  

ationgroup

  .د

نة روان او  به وج

  

قـدرت نامحـدو

قص از ساحت خ

  .مي است

1399(  

  .داند

تواند دست يابد ي

نداري، در زمينة

.گيرد چشمه مي

  .زند  مي

  .دانند نمي

م ـ اشـاره بـه ق

  

هد بود كه اين نق

مهم» تربيتي«ل 

10/11/9 شمشحلة 

  .شود يده مي

بدون علت بد  را

  .باشدمي

  . شده است

هرگز نمي» ساب

  .هد

ي نسبت به دين

دعوت آنان سرچ

  .خواهد بود

 سنگيني گوش

سرابي بيش ن ن

ؤيـد، دليـل دوم

.اند  بيان داشته

  .دارد

خواهد» و بيهوده

دارد و يك عامل

10 


مرح(علوم انساني 

  .ه دارد

نامي» خدا«اشد 

  .يت دارد

ها تواند پديده ي

م» .نطق نيست

نسان از حقايق

روز حس«شود به 

ده  از دست مي

ا ينه به دين و ك

يقين بر صدق د

 امري بديهي خ

مبر، خود را به

كمال را بدون آن

مؤ» .معاد نيست

را»  قابل قبول

ها را ند مل انسان

عبث و«خداوند 

تأثير بسزايي د» 

زدهم؛ ادبيات و ع

اشاره» د نيازمند

يده را نداشته با

 و وجود و واقعي

ه عقل انسان نمي

دليل و علم و من

ت، سبب گريز ان

ش ور مي ي غوطه

را» قايق معنوي

اي نسبت عقده 

د ما به انبياء و ي

ت بعد از مرگ،

ها هزار پيا نه ده

گونه سعادت و ك

 بعيد شمردن م

ممكن و«امري 

جزا و پاداش كام

دي نباشد، كار خ

»اعتدالي رواني ي

سنجش دواز

موجود« صفات 

چ يك از آثار پد

نيست» خيال«

ها اين است كه 

د«واره متكي بر 

بر حقيقت» ها س

بند و باري ت و بي

درك حق«عداد 

توانند، مي»كي

از اعتقاد» ة اول

ات منطقي حيات

يادهاي دلسوزان

هر گ» د از مرگ

معاد، دليلي جز

ت پس از مرگ، ا

بودن، ظرفيت ج

را هدفي و مقصد

ها و بي خشونت«

    
 

 .رست است
به ويژگي و» ن

 .رست است
ن علتي كه، هيچ

 .رست است
و » خواب«ها  ه

 .رست است
 انسان با پديده

 .رست است
ها همو ات انسان

 .رست است
اميال و هوس«ن 

 .رست است
ر گرداب شهوات

 .رست است
صي، انسان استع

 .رست است
دوران كودك«تار 

 .رست است
درجة« معاد در 

 .رست است
اثبا» اليل عقلي
 .رست است

در مقابل فر» ل
 .رست است

حيات بعد«شتن 
 .رست است

هارات منكرين م

 .رست است
هي دربارة حيات

 .رست است
ه علت محدود ب

 .رست است
نسان و جهان ر

 .رست است
«ر كاهش عاد د

www.sanjeshse
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. علي است
 ديگـر، در   

ر موصـولي     
. و هسـتيم 

رهاي زيـر    

ـر معنـادار   
از يـك   يچ 

  صـحيح     

 2طي نـوع    
خـاب بـين      

معنـي   ر بي
 ممكن بـه  
خالي دوم، 

  ). 4و  3ي 

روي چنين 

ه احسـاس     

ationgroup

  .نمايد ت مي

فاـ  ز نوع انسان
از سـوي). 4و  

د داراي ضـمير
رو روبه 2طي نوع 

  :د

بـه سـاختار). 2 

اگـ. معني كنيم
هـيكـنم كـه    ي

د، پـس پاسـخ

بـا شـرط ،نتيجه
يگـر، بـراي انتخ
ست است، و اگر
ل كردنش غير

در جاي خو  يگر
هاي رد گزينه(ود 

 بيشتري را بر ر

ـدم و بالفاصـله

1399(  

دن روح را اثبات

 جمله واره ما از
1هـاي    گزينـه 

 خـالي اول بايـد
با شرط ،ه شرط

دقت كنيد 2وع 
If  ساده 
w + فاعل

و 1هـاي   زينـه 

fe
a few

few of
م» هيچ«مفهوم 

انه، احساس مي
امالً معنادار شـد

در نت. آمده است
از سـوي دي). 4

درس little قطعاً
الي كه حلؤآن س

از سوي دي). 3ه 
منتقل شوم هوف

اسرع وقت پول

   كردن

ي فرانسـوي شـ

10/11/9 شمشحلة 

، غير مادي بود»

ست، در نتيجه
tha   رد(باشـد

در نتيجه، جاي
جهدر قسمت نتي

ساختار شرطي نو
+ فاعل ,گذشته
would/could

 of  رد گز(دارد

a few stud
few students
w of my stu
f my studen
ست جمله را با م

متأسفا. يح است
جمله كا.  كردند

ه صورت ساده آ
و  2هـاي   گزينه

ر معنادار شد، ق
داد كه چگونه آ

رد گزينه(است  
ه كنيم تا اين مف

راين ما بايد در ا

  رش دادن
كتشمن كردن،  ر

شق سبك زندگي

11 


مرح(علوم انساني 

».سازگاري ندارد

فاعلي اس» واستن
atيا  whoورت 

  ).2 گزينة 

د. داريم» كه«م 
د wouldجود 

به س). 4 گزينه 
+ would/cou
d/might + ده

ي حتماً نياز به

dents آموز نش
s آموز زي دانش
udents آموزانم
nts آموزانم دانش

few o كافي اس
 a few o صحي

ش بسيار زيادي

عد از آن فعل به
رد گز(اده داريم 

اگر. معني كنيم 
د مي نشانت، ش

little نادرست
موصولي استفاده

 مهم است، بنابر

گستر) 2 
چاپ) 4 

رانسه رفتم، عاش

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

عيارهاي مادي س

a  خو«به معناي
تواند به صو  مي

رد( تكرار شود 

لي نياز به مفهوم
با توجه به وج و ر

رد(ساده داريم 
uld/might +
ساده If فعل ساد

 اسم، صفت كمي

تعداد كمي دا   
عداد بسيار ناچيز
آ د كمي از دانش
سيار ناچيزي از د

a few o  وof
ofمعني شد،  ي

 رغم اينكه تالش

h است چرا كه بع
زمان گذشته سا

»هيچ«مفهوم 
اندوقتي  هيچو 

eشد، پس قطعاً 
 بايد از ضمير م

ش علمي بسيار

 تحصيالتم به فر

سنجش دواز

روح با مع«ينكه 

t  براي فعلask
 جمله واره تنها
 در قالب ضمير

له، در جاي خالي
از سوي ديگر). 

ه زمان گذشته س
 فعل ساده +

گذشته س   

قبل از myكي 

تع   
تعداد    

اد بسيتعد   
f انتخاب ميان 

ت است، و اگر بي
ول نشوند علي

3.(  

he wouldف 
ت شرط نياز به ز
ست جمله را با م

او] االن[اگر . ت
معني ش جمله بي

در نتيجه،. دارد

ي گسترش دانش
  ».كنيم

  
  

ن براي تكميل

    
 

 .رست است
ستين به دليل اي

 .رست است
teacherنسانِ 

ولي در اين نوع
واره نبايد اسم 

 .رست است
معناي كلي جمل

)3و  1هاي  زينه
نياز به  ifعد از 

 .رست است
وجود صفت ملك

  

براي 
 few o درست

ن قبواحتمم در ا
3رد گزينة (ست 

 .رست است
مخفف he’d كه 
قسمتر د تيم و

a littl كافي اس
 a  صحيح است

ج. د را حل كني
وجود د» كه«وم 

 .رست است
تحقيق براي«: ه

گذاري ك سرمايه
 شتن
 شتن

 .رست است
وقتي كه من«: له

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .7
با توجه به م

رد گز(باشد 
در نتيجه، بع

در 4گزينه  .7
توجه به و اب

:دقت كنيد

 
fشد، قطعاً 

آموزانم دانش
few of اس

در 1گزينه  .7
توجه كنيد

رو هستي به رو
little   وe

littleشد، 
رسد نظر مي

نياز به مفهو
در 2گزينه  .8

ترجمة جمله
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تعلق داش) 1
وجود داش) 3
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رما خـورده    

كـم   ، افراد

 در جهـان  

 گردشـگر   

ليـون دالر  

در مـتن  ن  

 بايد جمع 
سـت  الً نادر  

رد ( كنـيم    
 رد( اسـت      

ت و چـون  
ـد كـه در    

ationgroup

كه او فقـط سـر

  ر

اي از ت فزاينده

  معيت

ري از مشكالت

  شه

شـماري بـي  ددا

  مئن

ميل 2ي حـدود   

  و
همچنـين و» رد

 many آيد مي
ي جملـه كـامالً

ك صـولي اسـتفاده
قابـل شـمارش

تشمارش اس بل
دقـت كنيـ. )2و 

1399(  

  س
  

است چرا ك] عي

مؤثر) 4 

 نيست كه نسبت

جم) 4 

دل كنيم، بسيار

   دادن

  ».رددگ برمي
شري) 4 

كه هر ساله تعد

مطم) 4 

كه ارزشـي ست ا

الگو) 4 
ر وجـود آن نـدا  

  .ت كنيد

باتي همراه وق 
كلي مفهومجه به 

موصـاز ضـمير     
 آن، قطعـاً غيرق

قاب» ي ارتباطي
و 1هاي   گزينه

10/11/9 شمشحلة 

ور روان و سليس
ور غيرقابل فهم

و غير واقع[يالي 

 ي

بعجي ،استن 

 گي

آميز تباد سالمت

ب كردن، ترتيب
  وري كردن

نجم بپقرن  به ب
 ، فايده

 دوستان است، ك

 وب، عمومي

كشف شدهمي 

 قه
 كسي گمان به

دقت» حدود«ي 

pieceر، واحد 
با توج» ناكافي 

ر نتيجـه، بايـد
جمع در انتهـاي

ها مهارت«عناي 
رد(  به كار رود

12 


مرح(علوم انساني 

به طو) 2 
به طو) 4 

مت دخترش خي

اتفاقي) 3 

دنش ر حال پير

آلودگ) 3 

ي محترمانه و مس

مرتب) 2 
گردآو) 4 

عجيب ت محلي
نكته،) 3 

ب براي فوتبال

محبو) 3 

ر يك خانة قديم

منطق) 3 
گنجي كه«اي 

some نايبه مع

از سوي ديگر). 3
وكم «ه معناي 

د. داريـم » كـه «
ج s عدم وجود 

commu ه معب
 به صورت مفرد

زدهم؛ ادبيات و ع

د وضعيت سالم

 ، غيرواقعي

سرعت دربه ما ت

 ت

خود را به شكلي

، ريشة اين سنت
 ل

عطيالتي محبوب

 

درره ج غيرمنتظ

 
an une به معنا

ething in the

3رد گزينة (ت 
به littleرگيري 

«مفهـوم  از بـه  
hop با توجه به

unication sk
تواند ست، نمي

سنجش دواز

  
   ي زود
  

هاي او در مورد ي

تخيلي) 2  

جمعيتاين كه  

وضعيت) 2 

ريم كه نظرات خ
  »).روند ي

  
   فتن

،كوتاه گزارشك 
محصول) 2 

نيا يك مقصد تع
.«  

جزئي) 2 

نجيك گ اخيراًه 

تجربه) 2 
expected tre
e neighborh

بل شمارش است
همچنين، به كار

ر جاي خالي نيا
pe ديگر، اسم 

killsدر ساختار 
ن به كار نرفته اس

    
 

».ر خانه هستم
له، فوري، خيلي

 الً
 .تاست رس
تمام نگراني«: له

ضروري، اساسي
 .رست است

با توجه به«: له
  ».د
 

 .رست است
اگر ياد بگير«: له

مي از بين(شوند 
 ت كردن

 شدن، ازبين رف
 .رست است

يكبراساس «: ه
 نقطه
 .ت استرس
اسپان كشور«: له

كند را جذب مي
 مام

 .رست است
ام كه شنيده«: ه

easure اژگاني
hood ofطالح 

 .رست است
inform غيرقا

ه). 1رد گزينة (
  ). 4زينة 

 .رست است
معناي جمله، در

از سوي). 3و  1

 .رست است
د skillكه اسم 
قبل ازآن  اسمي

www.sanjeshse

كردم كه در
بالفاصل) 1  
احتماال) 3  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمله

  ».است
الزم، ض) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمله
شنوا هستند

تعريف) 1  
در 3گزينه  .8

ترجمة جمله
ش ناپديد مي

دريافت) 1  
ناپديد) 3  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمله

دوره، ن) 1  
در 3گزينه  .8

لهترجمة جم
المللي ر بين

كل، تم) 1  
در 1گزينه  .8

ترجمة جمله
  ».دارد

 گنج) 1  
تركيب وبه 

به اصط سؤال
در 2گزينه  .8

ationاسم 
(بسته شود 

رد گز(است 
در 4گزينه  .8

با توجه به م
1هاي  گزينه

  ).2گزينة 
در 3گزينه  .9

دقت كنيد ك
هيچ معرف

erv.ir
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، بلكـه  سـت 
اً همراه بـا  

 

R(x) =  

P(x) =  

ationgroup

نيسـ skillsلـه    
 it مسلماً. است

  ). 1نة 

  نره كرد

  رد عالقه

 .ترين است ك

xx(= −12 2

R(x) C(−

1399(  

صـلي ايـن جمل
ير جايگزين آن

رد گزين(ده كرد 

اشار) 4  كردن

مور) 4 

نزديك ---------

  كنيد

) /= − 5 

x) /= − 11

10/11/9 شمشحلة 

فاعل اص. كند  مي
شود و ضمي ب مي

يد حالت استفاد

م كردن، تهيه ك

 مند

-ظر معنايي به 

صحبت ك ر روان

  ي اشاره دارد؟

x x+2 12

x x+ −21 119

13 


مرح(علوم انساني 

بازي skillsي 
ه مفرد محسوب

ن از قيتوا م نمي

فراهم) 3 

ارزشم) 3 

   است؟
  .ختراع كرد

  .نابينا بودرد 

از نظ  شده است،

  .ست

--------.  
طورآن را به  يد

به چه چيزي ت،

 .د يافت

−1 

 رياضي

زدهم؛ ادبيات و ع

ش صفت را براي
havin است كه

قبل از اسم). 4ه 

 ادنح د

 ، در دسترس

بريل صحيح زيئ
وشتاري ديگر اخ

  ؟شود
اطالع پيدا كرب 

خط كشيده 1 
«  

شدن استر  آسان 

   امروز

------كه  دارند
تواني نمينگيريد، 

شيده شده است
  ن

ادامه خواهد ---
  هايي

  .زينه شود

سنجش دواز

commun نقش
ng strong co

رد گزينه(ه كرد 

توضيح) 2 

موجود) 2 

ئرد زير درباره لو
ز يك سيستم نو

ش مين استنباط 
شب نوشتاري] م

پاراگراف درآن 
»مند كردن القه

  ست؟
در حالد نابينا 

 ديگر در جهان

اشتباه باور د به 
را ياد ن دوم بان

خط كش 2 گراف
آن صحبت كردن

----------رد 
 زبان دوم به تنه

a هزار ريال هز

    
 

nicationاسم  
ommunicati

استفاده are از 
 .رست است

 دادن
 .رست است

 .رست است
يك از موار كدام

ل را با استفاده از
 .رست است

تناز مزير   موارد
سيستم[وقتي از 

 .رست است
intrig كه زير آ

in  عال«به معناي
 .ترست اس
چيس 2پاراگراف 

وشتن براي افراد
 .رست است
  متن چيست؟

گيري يك زبان
 .رست است

، بيشتر مردمن
 اوايل كودكي ز

 .رست است
در پاراه زير آن 

صان دوم و روان 
 .رست است

وربحث در م ًال با
يادگيري دي در

 .رست است

 .رست است
aهر واحد المپ 

www.sanjeshse

اين ساختار
on skills

it توان نمي
در 1گزينه  .9

اجازه د) 1  
در 1گزينه  .9

 مكرر) 1  
در 3گزينه  .9

ك طبق متن،
او خط بريل

در 2ينه گز .9
يك از كدام
بريل و زلوئي

در 3گزينه  .9
guedكلمه 

nterested
در 1 گزينه .9

ايدة اصلي پ
خواندن و نو

در 3گزينه  .9
ايده اصلي م

هميت يادگا
در 1گزينه  .9

براساس متن
درشما اگر 

در 2گزينه  .9
كه soكلمه 

يادگيري زبا
در 2ينه گز .1

متن احتماال
هاي بعد گام

   
  

در 1گزينه  .1

در 3گزينه  .10
اگر به ازاء ه
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a b+ =5  

f (x) =  
a =  

در ومبيـل   
  

a a− =2  
− =25 5  

= 2 2  
x = −3  

f ( )
f ( )

=
 =

1
3

  

درست ولي 

( , )−1 3  
a
a
−

 
9  

  سطر پنجم
  سطر ششم
  سطر هفتم

ationgroup

, a= +17 12

ax b , f+ 2
,b a− =1 5

بـا اتوو بعـد  ) ي  
.شود ان كم مي

a= − 8 2
( ) a= 4 5

x x − =2 2
ق ق 

a b c
a b c
+ + =

+ +9 3

و ناد بوده 1و  −

,رن  x = −2
b

b
− =


− =

3
3 3

س        1      4
س      1     5   
س     1    6    1

1399(  

b+ = 31

(x) f (x− +
b = 6

خـط افقـي(ـتد  
لي كمي در زما

a ,a = =4
  ق ق= 5

x=  =15 5

, c
c
−

=
= −
3

1

4−ريشه  2ي 

( محور تقار

a = − 2 2

 4       6       4
  1     1  
1   2     15

10/11/9 شمشحلة 

a = 7 14

) ax b+ = +1

ايسـ س مدتي مي
فيك فاصله خيل

= 5
b =  22 5

ق  ≠5 1 2

a b
a
+

=   +
2 3

داراي 1گزينه . د

( , ) , ( ,−3 3  

a ,b = −1

1     
1     5   

1     6    5

14 
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a = 2

b a x− = + 5

كند سپس د مي
بعد از آن در ترا

b ,c = 2

غ ق ق

b
b
= −


+ = −

5
1

كند  را قطع نمي

) f (x) =

f (= − 4

زدهم؛ ادبيات و ع

5

ه را تا منزل زياد
شود و ب  كم مي

a=  +2

[   .است 1−,

a ,b= = −2

هاxد و محور 

ax bx= +2

( ) = −1 5

  .است 

سنجش دواز

طي زمان فاصله
ن فاصله زيادتر

b c+ + = 2

15[د آن برابر 

f (−  −7 3

Δ و ريشه ندارد
  .است 1−و 

82=بر  256

  

    
 

 .رست است

 .رست است
 شيب ثابت در ط
ت يعني در زمان

 .استست ر

27
 .رست است

 .رست است
fودار  (x) برد

 .رست است

) = +3 18 21

 .رست است
Δداراي  3 < 

و 4ريشه  2راي 
 .رست است

 .رست است

اد سطر نهم براب

 .رست است
.است 13رابر  ب
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در 3گزينه  .10
دوچرخه با

خيابان خلوت
در 2گزينه  .10

در 1گزينه  .10

در 2گزينه  .10
به كمك نمو

  
  
  
  
  

در 4گزينه  .10

+ =2 41

در 2گزينه  .10
3و  4گزينه 
دار 2گزينه 

در 1گزينه  .1

در 1گزينه  .1
مجموع اعدا
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   2و  15و  
a a

↓ ↓
3

41 5
  

  1و  2و  3 

a = +3 2  
a = +5 5  
a = +6 8  

 3راي  

xx =
2

2  

را خواهنـد   

حدود بودن 
ر مبادالت 

×2     
×236    

 وصاحبش 

  .د

ationgroup

28و ... 
a a

...



↓ ↓
4 9

54 119

و 5و  8و  13 

,a+ − =2 1 3
,a+ − =4 1 8

+ − =5 1 13

na تقريبي بـر +

x
x
+

 23 22

خـود، آن ر مات

همترين آنها مح
از سوي ديگر د 

( / )× +1 18
( / )× +1 15

عتبار و دارايي ص

تنزيل كنند ي را

1399(  

و 21و  34و  5

a = + −2 2 1
a = + −4 3 3

n(a+ = +1
1
2

x= + 2 3

ش كاالها يا خدم

مه ود داشت كه
.شتري نياز بود

) = 236   
) = 2714  

  . حرام است
اع سپرده در واقع

زرگاني و خدماتي

10/11/9 شمشحلة 

55و  89

=1 2
− =1 5

دانيم  ي
n

)
a

+ 3

x = 2 3

نيز هنگام فروش

م مشكالتي وجو
پول بيشدالت به 

شود و تلقي مي
س. شود گفته مي

هاي توليدي، باز

15 
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هيم، از طرفي مي

x = 3

كه ديگران ن ند
  . است

باز هم ين زمينه
 توليدات و مباد

گيرنده، ربا ت وام
گ» سپرده«رند، 

متعلق به واحده

 اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

را قرار ده xل 

دانن يرند؛ زيرا مي
سازي مبادلهن

معه بشري، در ا
را كه با افزايش

  .ناسبي نبود

 پول اضافي از و
سپا  به بانك مي

و اوراق تجاري م

سنجش دواز

  

 na ، مجهول1+

پذي د، پول را مي
مبادالت، آسا در

ول فلزي بر جام
س بشر بود؛ چر
سيله پرداخت من

 هر نوع دريافت
 داليل مختلف

  .ست

توانند اسناد و ي

    
 

 .رست است
. است 89برابر 

 .رست است

  
  

 .رست است

و na به جاي

 .رست است
در مبادالت خود
ش اصلي پول د
 تأثيرات زياد پو

در دسترس ةو نقر
د، پول فلزي وس

 .رست است

 .رست است
س فقه اسالمي،
هي كه مردم به
 به مشتريانش ا
 .رست است

ها مي ، بانك دين

www.sanjeshse

در 4گزينه  .11
جمله دهم ب

در 3گزينه  .11

در 2گزينه  .11

كافي است ب

   .است

  
 
 

 
در 2گزينه  .11

د افراد) الف
نقش. پذيرفت

با وجود) ب
ميزان طال و
با حجم زياد

در 3گزينه  .11

در 1گزينه  .11
براساس) الف
به وجوه )ب

بدهي بانك
در 3گزينه  .11

خريدطبق 
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» بـورس «  

ي سهامي 
الزم را نيـز  
ركت پـس  
پذيرش يـا  

. ها اسـت  ي
تي بـورس   

شـور، اوراق   

. ـبه كنـيم  
ا برحسـب     
دالر اعـالم  

  .ست

 كننـد بـه   ي
هـاي   فاوت

ل موجـب    

جغرافيـايي،  
و ر الگوهـا  

ationgroup

گيـرد، جـام مـي   

ها ه فقط شركت
ط الايشـر ست و 

اين شر. رائه كند
كت، نسبت به پ

كي از كارگزاري
معـامالت ةسـامان 

 عمرانـي در كش

 يكساني محاسـ
سـرانه كشـور را

دب حسـ رـرانه ب   
جوامع مختلف اس

سوء استفاده مي
طور معمول به تف

ايـن مسـائل. رند
 

عيت تاريخي، ج
ن امكان تنوع در

  

1399(  

آنجـا انج رد ارد

كه شوند سيم مي
ش در بورس اس
 بهادار تهران ار
يق وضعيت شرك

به يك با مراجعه» 
شود، س ناخته مي

اي و ي توسـعه  

واحد پول حسب
خست درآمـد س
شـور، درآمـد سـ
رفاه مادي در ج

غربي س لگوهاي
ط هاي توسعه به

وجه الزم را ندار
 .راي آن باشند

  .ت
وضع ناگون مثل

بنابراين. كند مي

10/11/9 شمشحلة 

الها و اوراق بهاد

ام و خاص تقسي
پذيرش ه خواستار

كت بورس اوراق
س از بررسي دقي

»ناسه معامالتي
آن شماره شنا با

هـاي عتبـار طـرح  

 كشورها را برحس
 بدين ترتيب، نخ

ر آن كشـد دالر  
گيري ر يار اندازه

 براي تحميل ال
سوي ديگر الگوها
 اجتماعي آنها تو
ال جايگزيني بر

مله كشور ما است
هاي گون موقعيت

رفت را تعيين م

16 
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ش برخي از كاال

مي به دو نوع عا
شركتي كه. شند
به شرك نياز ورد

 و اين هيئت پس

شن«داد، گرفتن 
هد كه مشتري ب

اعت ظـور تـأمين  

آن ةسران دآمرد
شود؛ مي  اعالم

ي قدرت خريـد
آيد كه معي م مي

اي توسعهه خصه
س از. شده است
هاي ها و ارزش

ه كنند و به دنبا
ندان دنيا از جم

م. شود صيه نمي
پيشر ةي، شاخص

  

زدهم؛ ادبيات و ع

ي و خريد و فروش

هاي سهام شركت
ضه كنند و بفروش
همراه مدارك مو

فرستد مي رش

رس بايد انجام د
ده ه حسابي مي

  .كند يي مي

 خصوصي به منظ

ا يكديگر، بايد د
مريكاآسب دالر 

 توجه به برابري
آمد سرانه فراهم

ز معيارها و شاخ
بي شدن تلقي ش

فرهنگ، باوره خ،
متر استفادهك عه

خبگان و انديشمن
همه كشورها توص
ت زماني و مكاني

سنجش دواز

گذاري كار قيمت

ش. سهامي است
 در بورس عرض
رش خود را به ه
براي هيئت پذير

  .د

گذاري در بور يه
تري خود شماره
التي آنها شناساي

هاي دولتي و ت
 

رهاي مختلف با
هاي جهان برحس

با سپس. كنند ي
قايسه سطح درآ

المللي از ي بين
تگي معادل غرب
مچنين به تاريخ

عهوسان از واژه ت
ب بسياري از نخب
 واحدي براي هم
ديني و در نهايت

  .كند دا مي

    
 

 .رست است
ي به مكاني كه ك

 .رست است
 سهام، شركت س
ند سهام خود را
ند تقاضاي پذير

برا ليه، مدارك 
كند مي  آن اقدام

 .رست است
 كه براي سرماي
كه بانك به مشت
با شناسه معامال

 .رست است
ها و شركت داري

 .كنند نتشر مي
 .رست است

ه وضعيت كشور
كشوره تمامي ة

 آن محاسبه مي
امكان مق براين،

 .رست است
هاي رها و سازمان

گاهي توسعه يافت
لي كشورها و هم

از انديشمند ري
انتخاب» يشرفت

يشرفت، الگوي
اني، دنسا ي،بيع

ها را پيد شاخص
 .رست است

www.sanjeshse
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كلي طور به
  .گويند مي

در 1گزينه  .12
صادركننده

توانند عام مي
توان دارد، مي

از بررسي او
رد تقاضاي

در 4گزينه  .12
اولين كاري
همان طور ك

ار دهم افرا
در 4گزينه  .12

دولت، شهرد
مشاركت من

در 3گزينه  .12
براي مقايسه
ةدرآمد سران
پول داخلي

شود؛ بناب مي
در 2گزينه  .12

برخي كشور
كه گي ورط

و محل بومي
شد تا بسيار

پي«اصطالح 
در مفهوم پي
سياسي، طب
قبل از آن ش

در 1گزينه  .12
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تـوان از   ـي  
  

از آن  ـادي  
ـي سـرانه   

  .رد
هاي توسعه 
ـاد از نظـر     
ـه زنـدگي   
 در حـدود    

ه ده گـروه     
گيـرد؛ بـه   
ر بيشترين 

 
وت است و 
ني ديگر و 

همان زمان 

 ت معيشتي،

.  آنهاسـت    
ها  ن زمينه

توانـد    مـي     
كـه بيشـتر   

جـدي   نـع     
نـده را در     

ationgroup

ري مسـامحه مـ
:استثنا هستند

و صـادرات زيـ 
داخلـ د ناخـالص 

وسعه انساني دار
ه ضعيت شاخص

 نـه چنـدان زيـ
در هزار، اميد بـ
در ايـن كشـور،

دم كشـور را بـه
گ ر قـرار مـي  نظد 
 1 درصد آخر

 .قرار دارند» قر
زمان ديگر متفاو
، چه بسا در زما

چه بسا در ه ت،

رسي به امكانات

ژه مولـد كـردن
گذاري در اين ايه

 و كـاهش فقـر
اي ك در جامعـه  

تصـادي بـا موان
ن نسـبت بـه آين

1399(  

ين سبب، با قدر
روه از كشورها ا

)نظيـر نفـت  (ي 
هزار نفر، توليد 
ا در شاخص تور

در وض اند وانسته
ه درآمـد سـران   

9/  چين 1 د
ه داناخلـي سـر   

معيار، مـرد  اين
به بيشترين مـد
د درآمد ملي و

خط فق«شد، زير 
زمان به ز ز يك

روند، شمار مي ه

ي خط فقر است

در صورت دستر

ويـژ بـه   افراد و
گونه سرما  و هر

النـه درآمـدها
.ي ايجاد كنـد 

ـمت توسـعه اقت
اطمينـان ميـد و 

  .آورد ي

10/11/9 شمشحلة 

ق است؛ به همي
 اين ميان، دو گر

بهاي معدني گران
91حدود  در

ر 32 ي كه رتبه
هاي بلندمدت تو

ه با وجـودك ت
 مير نوزادان در
ليد ناخـالص دا

براي محاسبه. 
مد از كمترين ب
، كمترين درصد

معين كمتر باشد
كشور ديگر يا از

بهر كشوري، فقي

قاي مركزي باالي

 است كه حتي د

م توانمندسازي
نياز دارد ماعي
توزيع عادال. شود

عه سالم اقتصادي
د، حركت به سـ

گي، روحيه امند
توسعه پديد مي
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مرح(علوم انساني 

صادق مع امروزي
در. ستفاده كرد

شتن يك ماده گر
طر با جمعيتي د

P در حالي) است
ه و اجراي برنامه

 اين كشورهاست
نرخ مرگ و .)د
در حالي كه تو 

.هاست»دهك« 
درآ گروه، سطح
دهند شكيل مي

داقل معيشتي م
ز يك كشور به ك

در ك زماني يادر 

دي كه در آفريق

مسكين كسي 

ه با فقر، مستلزم
قتصادي ــ اجتم

ش ملي منجر مي 
فرايند توسع  در

د به خود دچارند
نطلوب زضع نام

ت هاي راي برنامه

 . و ضعف رفت

  . عبيد زاكاني

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

ورد بيشتر جوام
توسعه نيز اس ش

وسعه كه با داش
در كشور قط(ند 
PPP دالر 127

بيني و ه با پيش
از جمله 9 به

سبتاً مطلوبي دارد
.درصد است 9

درآمد، شاخص
بندي اين ده گ ه

را تش يه جمعيت

 آنها از سطح حد
از) خط فقر(ت 
افرادي كه د. ت
  

 عنوان مثال فرد
  .يرد

.تر از فقير دارد

ردن آن و مقابله
وزش و تأمين اق
، افزايش درآمد
 افراد جامعه را
ي و عدم اعتماد

 منظور بهبود وض
 بيشتري در اجر

 و رو به سستي

جي، صد پند از

 علوم

سنجش دواز

سطح رشد در مو
ري براي سنجش
رهاي در حال تو
سرانه زياد را دارن

7562 حدود 2
ر حال توسعه كه

با رتب(چين . ند
سعه وضعيت نس

5/ رگساالن 1
.  

 وضعيت توزيع د
در طبقه. كنند ي
 1 درصد اولي
  

دآمرادي كه در
ح حداقل معيشت
ت در نيازها است

.محسوب نشوند
به. گويند مي» 

خط فقر قرار بگي
وضعي بدي صاد

  .م ندارد

تر كر د و عادالنه
امل توليد به آمو
 كار و درپي آن،

عموم ترك مشا
رند و به نااميدي

هايي به سياست
جام و همكاري

ده كم رنگ شد

 از سلمان ساوج
    

 

 .رست است
سطح توسعه و س

عنوان معيار ه به
دودي از كشورح

درآمد سيابي به 
2 هاي يمت 11

 از كشورهاي در
نسبي ايجاد كنن

هاي توس شاخص
نرخ باسوادي بز

در سال است الر
 .رست است

رهاي سنجش و
ساوي تقسيم مي

ل، كهر، گروه او
.د ملي را دارند
 .رست است

ر هر جامعه، افر
وجه اينكه سطح

تفاوت ةكنند كس
ي ديگر، فقير مح

فقر نسبي«يت 
 شمالي پايين خ
 در ادبيات اقتص
فاده از آنها را هم

 .رست است
تار توزيع درآمد
ابه مهمترين عا

وري نيروي هره
مند همكاري و

بر فقر به سر مي 
اعمال س. هد شد
كند و انسج ت مي

 .رست است
راقي قالب قصيد

 .رست است
شيد و خورشيد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
هماهنگي س
درآمد سرانه

حتعداد م) 1
امكان دستي
ساالنه به قي

تعدادي) 2
خود بهبود ن
بسياري از ش

سال و ن 75
دال 11525

در 2گزينه  .12
يكي از معيا
جمعيتي مس
عبارت ديگر
درصد درآمد

در 2گزينه  .12
د )الف و ب

نكته قابل تو
اين امر منعك
يا در كشوري
به اين وضعي
در آفريقاي

مسكين )پ
توانايي استف

در 1گزينه  .13
اصالح ساخت

به مثان انسا
به افزايش به
انگيزه قدرتم
افراد آن در

رو خواه روبه
مردم تقويت

  
  

  
در 2گزينه  .13

در سبك عر
در 1گزينه  .13

مثنوي جمش
erv.ir
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@sanjesheduc

  ـ دسـتور  

ت از اركـان     

مصراع قرار 

ationgroup

ـ ظهر روز دهم
  .)ت

  يسوي تاك

 كـه كـل بيـت

آخر م همواره در

1399(  

.  

  .ستند

  

  .ي است

ـ  ناگهان هاي نه
ري استگ گلشي

ي ـ برآشفتن گي

  .است» يره

ن باشند نه اين

ن هين ركن فعل

10/11/9 شمشحلة 

  مداني

.برخوردار است 

شبيه فشرده هس

  . ه است

  يد

عبه شم ، شاعر
  كيش

اي بدين مراغهالعا 

نفس صبح، آيين
از هوشنگ »دردار

ز، خواب ارغواني

اگه بابا بمير« او 

و سوم نيز فعالتن
  .ندا شده

اييل شده است 
  .كند فاده مي
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مرح(علوم انساني 

اهللا هم دين فضل

''ر  ''− − −
  . شده است

  . است
  .ل شده است

 ماهي همگي تش
  .اند يه فشرده

تشبيه فشردـ م 

، ماه به خورشيه
  شمعهان به 

،، عشق به آتش
ك انسان كافر ك

  .فارسي است

  

هيم بيگ از زين

 كوچة آفتاب، تن
هاي دآينه«( صر

صداي سبز: د از
  .ته است
ديگر اثر . است

 كه ركن دوم و
تشكيل شعالتن 

ديتب» فع لن«ه 
هجاي بلند استف

زدهم؛ ادبيات و ع

 خواجه رشيدالد

 چهار از ساختار
فاعالتن ساخته

تشكيل شده ''
[− − تشكيل −

يالي و سروي و
ضالل است تشبي
ل سخنگو هستم

پرده ي، زلف به
ك به گل، راز پنه

عشق به آب،وم، 
 و معشوق به يك

رة چهارم شعر فا

.بود» ها ي آدم

ياحت نامه ابراه

آثار ديگرش در
ي در شعر معاص
گر آثار او عبارتند
ر او زمين سوخت

ا رهگذرف به رض

قابل قبول است
از فاع همة اركان
  راه عشق
    فاعالتن

  رعسس/   

به» فَعلُن« ركن 
كنار هم از يك ه

سنجش دواز

التواريخ از جامع

 سؤال و گزينة
ختي مستفعلن ف

−''و يك  −''
/− − −  

  .جود ندارد
ي و خوابي و خي

ض ست و تنهايي
ه مثل بلبلن ك

ايش به آفتابيمند
، اشك)اسب(ت 

صبر به مو كوه 
خون به خالع 

  .اتفاق افتاد 1

ر دورة اول و دو

آ«شعر  خواندن

ينشور است و س

پور است و آ مين
ت و نوآوري ـ سّن

گرمارودي و ديگ
حمود و ديگر اثر

معروف ا سرشار

التن در ابياتي ق
 در گزينة يك ه

ر/ نوش كندر /  
     فاعالتن     

هاست با مي    

كار رفته است و
و هجاي كوتاه ك

    
 

د از نجم دايه، ج
 .رست است

يي شعر صورت
ز همسان دو لخ

−'' سه  − −
/ز  ]− − −

 .رست است
تشبيهي وجچهار 
و آهي اشكي: ك
زندان اسخانه : و
من بلبل ـ من: سه

 .رست است
ماه خورشيد ،ك
اشك به كميت ،و
صبر به كوه، ،سه
به شمعمن  ،رچها

 .رست است
300نو از سال 

 .رست است
رتيب مربوط به

 .رست است
حادثة دورة دوم خ

 .رست است
ش از سيمين دان

 .رست است
رانتز از قيصر امي

يدنبال پر ـ بي
ش از موسوي گ
رجه از احمد مح

حمدرضاك از م
 .رست است

التن به جاي فعال
كيل شده باشد

گير كن مي/  
     فاعالتن    

/آشنايي    /   
 .رست است

ها ابدال به ك ينه
شاعر به جاي دو

www.sanjeshse

مرصاد العباد
در 4گزينه  .13

آواي هاي پايه
گزينة يك ا
گزينة دو از
گزينة سه از

در 4گزينه  .13
در گزينة چه
در گزينة يك
در گزينة دو
در گزينة سه

در 3گزينه  .13
يك  در گزينة

در گزينة دو
در گزينة سه
در گزينة چه

در 3گزينه  .13
شروع شعر ن

در 2گزينه  .13
اين دو به تر

در 1گزينه  .13
ترين حا مهم

در 2زينه گ .13
آتش خاموش

در 2گزينه  .14
طوفان در پر
زبان عشق ـ

گوشوارة عرش
مدار صفر د

چكر كومهاج
در 1گزينه  .14

آوردن فاعال
فاعالتن تشك
عشرت شب

فاعالتن    
شبروان را  

در 3گزينه  .14
در همة گزي

گيرد و ش مي
  

erv.ir
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@sanjesheduc

  .د

  

بـه   راع اول 
 بـه جـاي        

ationgroup

كند را مطرح مي

.يابد دردش نمي

 ركن آخر مصـر
وم مصـراع اول

1399(  

  .ست

شق رل عقل و ع

  .تند

 مرهمي براي د

 گزينة سوم در
عر در ركـن سـو

10/11/9 شمشحلة 

  .ست

ولن سود برده ا
 

  ن
  ـ

  .د

زينة چهار تقابل

بعه منظوم نيست

 

هار شاعر درد و

سوده برده و در
 چهار نيـز شـاع
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مرح(علوم انساني 

  .شود  مي
  .شود ي

  .شود يل مي
 صورت گرفته اس

ن از ركن مفعوعل
 د/ هد / د  –ا 

  ــ  ـ  
كـِ   هم چـُ  نين

     ــ  ــ
         مفاعلن

  ن

شق خالصي يابد
  .خالصي يابد

 نيست اما در گز

ي و مجالس سب

 .استه شدهببه

 اما در گزينة چه

علن از مفعولن س
رده و در گزينة

زدهم؛ ادبيات و ع

و به بلند تبديل
 بلند تبديل مي
ت و به بلند تبد
شد اين اختيار

عر به جاي مفتع
و/ نِ / گو / چـ 

    ــ / ــ
ك/   د    ض   يا 

       ــ/
    مفتعلن      

  .داردختياري ن

نة دو سوار شدن
  .ستند

  

واهد از كمند عش
از كمند عشق خ 

عريف و توضيح

 ـ طبقات ناصري

  عمر

ست و بنده مشب

علق اشاره دارد

ه جاي مفتععر ب
استفاده كر) ـ ــ

سنجش دواز

ي كشيده است و
كوتاه است و به

ني كشيده استيا
ي پاياني بلند نبا

 گزينة دوم شاع
چ/  چشم/ في /  

 ــ / ــ    
دا / ـُ  ت  مِ     
   /  ــ

فاعلن           

 بلند است و اخ

ت كردن، در گزين
دن وجه شبه هس
.ه نيامده است

خو عاشق نميد 
تواند نميعاشق 

  .ين است

كه عشق قابل تع

بادـ مرصادالعشا 

  .نين است
  زار عمر/ الله 

ها ر ع/ رويت بـَ 

به قرار گرفته اس

قناعت و ترك تع

 مصراع اول شاع
ــ(عر از فع لن 

  .ده است

    
 

 .رست است
ك هجاي پاياني
و هجاي پاياني ك

يز هجاي پايسه ن
گاه هجايكه هر

 .رست است
ل مصراع نخست

سـ/ يو / ي / و 
ــ     / ـ 
 سي/ نـَ / را / م
  ــ /  ــ

                 مف
 .رست است

ي هر دو مصراع
 .رست است

ك صرف عشرت
سه جامه قبا كرد
ة چهار وجه شبه

 .رست است
گويد ي ديگر مي

ع گويد چهارم مي
 .رست است

ها از آن ابن يمي
 .رست است

گويد ك ها مي ينه
 .رست است

ون رسالة دلگشا
 .رست است

هجايي بيت چني
رخت ال/  فروغ 
ل ر/ گـُ  خت بي

 .رست است
خورشيد مشب ،و

 .رست است
به ق شاعر ،ها ينه

 .رست است
ك در ركن اول

( )− شاع
مفعولن سود برد

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
در گزينة يك
در گزينة دو

گزينة سهدر 
توضيح آن ك

در 2گزينه  .14
در ركن اول

بو/ تَم / گُفـ 
ــ    ــ   ــ

م/ م / چش 
  ــ    

مفتعلن    
در 4زينه گ .14

هجاي پاياني
در 4ه گزين .14

در گزينة يك
در گزينة سه
اما در گزينة

در 4گزينه  .14
هاي در گزينه

در گزينة چه
در 2گزينه  .14

ه اين ويژگي
در 4گزينه  .14

در همه گزي
در 4گزينه  .15

آثاري همچو
در 3گزينه  .15

هاي ه خوشه
مز/ اي خرّ 
ريخ/ بازآ كه 

رد 2گزينه  .15
در گزينة دو

در 4گزينه  .15
در همة گزي

در 2گزينه  .15
در گزينة يك

جاي فَعلُن 
مفتعلن از م

erv.ir
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@sanjesheduc

جمه نشده 

 »يعّلمـاهم«

نادرسـت  » 

  .ستند

نادرسـت  » 

  .تند

ationgroup

ترج »لهم«: 3نه 

«در » هـم«ــ  » 

»سختي«: 4نه 

نادرست هس» ند

»اآلِخـرينَ « ــ  

  .سبي ندارد

نادرست هست »

1399(  

گزين» شوند مي«

»بپذيرنـد «: 2 ه 

گزين نشده است 

خودپسن«ـ » هر

»أن نرفـع«: 3  

سي مقابلش تناس

تفعيل« ـ» ئبة

  .شوند ي

10/11/9 شمشحلة 

  .است

«ـ » شوي مي« 

گزينـه .ه اسـت 

رجمهت» نا«: 3

ه«: 4گزينه » ي

گزينـه »ينَ ر آلِخـ

 كه با بيت فارس

للغا« ـ» ضارع

تزامي ترجمه مي
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مرح(علوم انساني 

 استفاده كرده ا

:2گزينه  »يا«ـ 

ترجمه نشده »م

3گزينه » ي مهم

پاداشي«ـ » ست

اآل« ــ  »تتکّبـر

كند د جهنّم مي

مض« :4گزينه  »

  ) ثالثي

مضارع الت »رض

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

فتعلن از مفاعلن

ـ  مه نشده است

جلساهميُ «در  »م
  . هستند

كارهاي«است ـ  

كسي نيس«: 2نه 

ت«: 2گزينـه  ت 

ر روزگار را مانند

»)آللة( المبالغة 

اعل من مجّرد

  

ترض«: 4نه گزي »

زب

سنجش دواز

 دوم به جاي مفت

ترجم »لهم«ـ » 
  .ند

هم« ـ  شده است
نادرست» و«: 4

ترجمه نشده ا »

گزين» كند و مي

تنيامده اس »وت

ت كه دوري يار

اسم«: 3ه گزين

اسم فا: ص( لة

)هُ َکالمُ  وِشروانَ 

»شکوت«: 3نه 

    
 

 .رست است
ن سوم مصراع د

 .رست است
  :ها ينه

وندخدا رحمت«
نادرست هستن» 

 .رست است
  :ها ينه
ترجمه نش »هما

4گزينه . ه است
 .رست است

  :ها ينه
»والدينا«در  »نا

 .رست است
  :ها ينه

جستجو... گاهي 
 .رست است

  )پيامبرش 
 .رست است

  :ها ينه
صـو« ـ» نرتفع

 .رست است
ع عربي اين است

 .رست است
  :ها ينه

گ »صفةلکثرة ال
 .رست است

 من باب مفاعل
 .رست است

أنو :ص( کالَمهُ 
 .رست است

  :ها ينه
گزين »كأن ينفع

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .15
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ه«: 1گزينه 
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در 1گزينه  .15
رد ساير گزي

ن«: 2گزينه 
  .ستنده

در 3نه گزي .15
رد ساير گزي

گ«: 1گزينه 
در 2گزينه  .16

:ص(پيامبر 
در 4گزينه  .16

رد ساير گزي
ن«: 1گزينه 
  .هستند

در 2گزينه  .16
مفهوم مصرع

در 1گزينه  .16
رد ساير گزي

ل«: 2گزينه 
در 3گزينه  .16

اسم الفاعل
در 3گزينه  .16

أنوِشرواُن َک
در 1گزينه  .16

رد ساير گزي
أ« :2گزينه 
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. شـود  مـي  

ت تفضـيلي      

: 4گزينـه   

مفعـول و   

، توانسـت  
 چنين شاه
 قـزاق  قواي
 تسـخير  را

  .كرد

اما كساني  
 بـه  آن بـا  

بـا   .بـود  ي 
  .ند

 بـر  عالوه 

ationgroup

لتزامي ترجمـه

 صـورت صـفت

. مرفـوع اسـت    

»الجـّرارة«: 4ـه  

آوري كرده بود ع
احمدش هب و آمد 
قو شرايط، شدن 

ر پايتخـت  ـاس 
زيري منصوب ك

.ري برقرار شود
و دانسـتند  مـي 

شـرقي اروپـاي  ي 
كردن امضا تجاوز

زيرا داشت؛ مي
  .د

1399(  

صورت مضارع الت

  .شود
ضاف نشـود بـه

و نائـب فاعـل و

گزينـ. ب اسـت    

  

درباره او جمع ن
تهران به كودتا،

آماده با. است ي
حسـ نقـاط  وند، 

به نخست و را ي

شور نظام جمهور
م قـدرت  بـه  او 

هـاي رزمينس و 
ت عدم پيمان گر

موخي اقتصادي ط
سنگين شده بود

10/11/9 شمشحلة 

ايد، مضارع به ص

ش لي ترجمه مي
شود و هر گاه مض

مستثني منه و 

يكـون و منصـوب

.آيد مي» أفعل«

ضياءالدين سيد 
ك انجام براي خان

ضروري سلطنت
شـو رو روبه جدي
طباطبايي لدين

سلطنتي در كشو
رسيدن براي ي
  .د

كشورها برخي 
يكديگ با كشور و

شرايط اول هاني
داخت غرامات س
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بيا) جواب طلب

صورت صفت عا
ش لي ترجمه مي

»رمصـاد«: 2 

خبـر يك »غفّـار«

«فضيل بر وزن 

كه ه اطالعاتي
رضاخ كردنماده

س و كشور حفظ 
ج مقاومت با كه
ضياءال سيد چار

جاي حكومت س
را ابزاري كار اين 

كردند تشويق اد

بر تسلط و رزها
دو داشت، وجود

جه جنگ از پس
محكوم به پرد و 

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

ج( ر فعل مضارع

و به ص هواقع شد
صورت صفت عال

گزينه. است وع
  .ست

«: 3گزينه . ست

م مؤنث، اسم تف

به توجه با و كرد
آم از بعد سايد ن

براي تهران، ي
آنك بي و شدند ن

نا به ها انگليسي

كرد به ج يشنهاد
داشتند، ضاخان

پيشنها اين ضد 

مر گسترش بال
و آلمان و شوروي

پس هاي سال تين
داده دست از را

سنجش دواز

بر سر )طلب(ي 

ل مضاف و تفضي
مضاف شود به ص

تثني منه و مرفو
 فاعل و مرفوع اس

 إليه و مجرور اس

ي مقايسه دو اسم

ك مالقات ضاخان
آيرون. نگ كند

سوي رضاخان به 
تهران وارد 1299

ا فشار تحت اهش

پي ابتدا هدافش،
رض از هك ناختي

بر حركت به را

دنب به ه خارجي
ش ميان كه اي ي

نخست در كه بود 
ر مستعمراتش ،

    
 

مر يا نهيه فعل ا
   ُترض.. 

 .رست است
اسم 3و  2و  1

ه اسم تفضيل م
  .شود

 .رست است
  :ها ينه

مست »کّل شيء
مستثني منه و
 .رست است

  :ها ينه
مضاف »الحّداد

  .ت
 .رست است

براي )أفضل: ص

 .رست است
  93فحه 

رض با قزوين در د
داف خود هماهن

نظامي حركت 
9 اسفند سوم وز
ش حادثه، اين ي

 .رست است
  94فحه 

اه ي رسيدن به
شن هللا مدرس با

ر مردم و داختند
 .رست است

  101فحه 
ستالين در عرصه

دشمني و تمادي
 .رست است

  100فحه 
كشورهايي مله

جنگ، از حاصل

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .16
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هر گاه: نكته
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در 3گزينه  .16

رد ساير گزي
ک«: 1گزينه 

م »الّزمالء«
در 1گزينه  .16

رد ساير گزي
ا«: 2گزينه 

نصوب استم
رد 2گزينه  .17

ص(فضلی 
   

  
 

در 4گزينه  .17
صف 7درس   
سايد آيرون  

وي را با اهد
كه كرد القا
رو بامداد در

پي در. كردند
در 1گزينه  .17

صف 7درس   
رضاخان برا  

نظير آيت اهللا
پرد مخالفت

در 1گزينه  .17
صف 8درس   
حكومت اس  

اعت وجود بي
در 2گزينه  .17

صف 8درس   
جم از آلمان  

ح هاي خرابي
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انروا، مـ فره 
ي در ميـان  

 يك خبـر  

ا انجام كار 
سـاز   مينـه    

ـد كـه در      
 آن شـهر،  

 يا و جنگ 
 مـذكور  ي 
 سـرزمين  

شـت و بـه       

 بقيـه  از ،د 

 مرزهاي با 

ationgroup

به اشاره  عموماً
اي سـي سلسـله    

نقد. پردازند  مي

 مراسم حج و يا
ا پذيرفتنـد و ز

دين قبيلـه بودنـ
هاي عرب قبيله

به ديگري از س
هـاي پيمـان  واي
آن مـردم  كردن

 سـلطنت را نوش

دارنـد كـه  صـي 

نواحي اين. كند

1399(  

مولفان خ نگاري
رش تـاريخ نويس

به نقد آن الحط

برايت كه رداخ
عـوت پيـامبر ر

تشـكل از چنـد
ق و بودند هكرد چ

پس يكي را مصر 
محتو كه دهد مي

نك مقاومتتيجه 

ت اسـتعفايش از

خاص جـانوري  گي 

ك مي مديريت و 

10/11/9 شمشحلة 

ر اين نوع تاريخ
گسـتر بـا . كردند

  .ي يافت

كنند و به اصط ي

فراد و قبايلي پر
ز مردم يثرب دع

گروه يهود مت. د
ن به يثرب كوچ

  .ده بودند

شهرهاي و دند
م نشان تاريخي،

 مصر، بيشتر نتي

ها و بـه سـرعت

زنـدگ و  گياهي

اداره را هانآ هاد
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د .د مرسوم شد
ك مي ت و ضبط

محلي پيوستگي

عتبارسنجي مي
  .ت خبر است

در ميان اف سالم
 حج، تعدادي از

دندرب بوهود و ع
 روم، از فلسطين
يار مهاجرت كر

داد شكست را ي
ت منابع در مانان

ت مسلمانان در

ه فرمان انگليسي
 .د

پوشش سبب 

نه يك زيرا شوند؛

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

تيموريان به بعد
ژه، توصيف و ثبت
ا تاريخ نويسي م

شوند، آن را اع ي
 و بررسي اصالت

اس خدا به تبليغ 
ر جريان مراسم

امل دو گروه يه
ذيت امپراتوري
از يمن به آن دي

رومي لشكريان ،
مسلم با مصريان
فتوحات. س دارد

شاه به فن، رضا
گرديد تبعيد ند

به يك هر كه د

ش مي محسوب 
  .د

سنجش دواز

ت  نگاري از دوره
ت متمركز و ويژ
 تاريخ نويسي با

رو مي ريخي روبه
ن اعتبارسنجي

، رسولم طائف
سرانجام در. دند
  .د

ران جاهليت، شا
ه سبب آزار و اذ
س و خزرج نيز ا

نبردهايي طي ن
م صلح هاي يمان

المقدس تصلح بي

نيروهاي متفقين 
هن اقيانوس ربي

هستند ايطبيعي

سياسي نواحي 
شوند مي متمايز

    
 

 .رست است
  6فحه 

اين نوع تاريخ 
ي او را به صورت
 محلي، اين نوع

 .رست است
  14فحه 

تي با گزارش تار
 در حقيقت هما

 .رست است
  29فحه 

ت نافرجام مردم
كرد مكه سفر مي

خي ايشان شدند
 .رست است

  30فحه 
هر يثرب در دور

به ميالديخست 
 قبيله بزرگ اوس

 .رست است
  51فحه 

مسلمان اعراب ،
پي بررسي. ودند
ص قرار داد به دي
  .بود اسالم ه

 .رست است
  110فحه 
ايران توسط ال

س در جنوب غر

 .رست است
  6فحه 

ط نواحي جزء ها
  .شوند

 .رست است
  18فحه 
كشورها و ها تان

م مجاور، نواحي 

www.sanjeshse
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تاريخي كه
در 4گزينه  .17

صف 3درس   
پس از دعوت  

ديگري به م
هجرت تاريخ

در 3گزينه  .17
صف 4درس   
ساكنان شه  

هاي نخ سده
دو از جمله

در 1گزينه  .17
صف 5درس   
حال، هر در  

گشو صلح به
زياد شباهت

سپا برابر در
در 2گزينه  .18

صف 8درس   
اشغا از پس  

سره موريجزي
  

  
 

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
ه بوم زيست  

ش متمايز مي
در 4گزينه  .18

صف 2درس   
است شهرها،  

از قراردادي
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 هـوا  فشار 
 خود طراف

 يـا دماغـه     

ه تشـكيل     

ول مسـير      
د وشـ  مـي  

 حمـل . قل
 مـردم،  مـة 

 كمـي،  ت 
 سـرعت،  د 

ationgroup

و وزن از نتيجه
اط به نسبت گرم

هـا و زبانـه الق
 . وجود دارد

 منطقـه معتدلـه

تر اسـت بـر طـو
1ضـرب در   

نق و حمل هاي ه
هم عادالنـه  ـي 

صـور بـه  هم ضا،
بهبـود يعنـي  ي، 

1399(  

ن در گيرند، مي ه
گ هواي بنابراين،

باتال مرجاني، ير
اي و  زبانه ماسه

 

اسـتوايي در رم

كيلـومتر 6نجـا   
است و بعد ض 1

  

سامانه كردن نه
دسترسـ و شـود 
  .شود

تقاضا اين. است 
كيفـي نظر از هم

10/11/9 شمشحلة 

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

جزا و ها سنگ ب
جزيره ميان كاله

گر هواي و بط
.  

دو مكان كـه اين
/  مساوي با 5

. را بررسي كرد

بهين هدف با يي
ش رفع خوبي به ل
ش گرفته نظر در 

داشته شمگيري
ه و ها، فرودگاه 
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كنند حركت مي
ص سوي باال به و 

ايجا فشار كم كز

آب. ندآي مي ديد
ياي خزر شبه ج

قط سرد هواي ن
دارد مهمي قش

بل احداث بين د
ودكه كه حاصل

يك شبكه رايي

اجراي و ريزي امه
نقل و حمل به ط

آن آيندة و حال

چش رشد جهان 
بنادر، ها، جاده د
  .ت

زدهم؛ ادبيات و ع

ح تر سريع ها كول
شود مي سبك 

مرك يك گرم قه

پد) مواد گذاري
نوب شرقي دري

طبي است كه بين
نق ما كشور وايي

بطول مسير قا: 
شو تقسيم مي. ت

كار و دسترسي 

برنا هاي فعاليت 
مربوط نيازهاي 

ح براي ريزي مه

در بار و افرمس 
مانند نقل و مل
است بوده... و تر

سنجش دواز

مولك شود، مي م
گرم هواي. ودش
منطق روي بر جه

گ رسوب از ناشي(
در جن. ل هستند

ي هوا، جبهه قط
هو و آب غييرات

:آيد كه ست مي
است 4در اينجا 

قابليت توان مي

كلية از است ت
آن در كه نقلي 
برنام در زيست ط

نقل و حمل ي
حم وسايل و رها
بيشت ايمني و اه

    
 

 .رست است
  24فحه 

گر منطقه يك 
ش مي كاسته جم
درنتيج و دارد ي

 .رست است
  50فحه 
( تراكمي سايشي

جمله اين اشكال

 .رست است
  25فحه 

هاي مترين جبهه
تغ بهه قطبي در
 .رست است

  60فحه 
حراف اينگونه بدس
ن دو مكان كه د

 15   
 .است رست
  60فحه 

م ها گره و سيرها
 .رست است

  59فحه 
عبارت نقل و مل
و حمل يعني ر
محيط سالمت و

 .رست است
  59فحه 
تقاضاي اخير، سال
مسير افزايش ي
رفا ها، هزينه و ن

 .رست است
 61فحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
صف 3درس   
هواي وقتي  

حج در واحد
فشار كمتري

در 2گزينه  .18
صف 4درس   
اشكال فرسا  

اي از ج ماسه

در 2گزينه  .18
فص 3درس   
يكي از مهم  

جب. شود مي
در 3گزينه  .18

صف 4درس   
شاخص انح  

مستقيم بين
شود ميكه 

در 1گزينه  .18
صف 4درس   
مس تحليل با  
در 1گزينه  .18

صف 4درس   
حم مديريت  
رپايدا نقل و

و آنها ايمني
در 4گزينه  .18

صف 4درس   
س پنجاه در  

تقاضاي يعني
زمان كاهش

در 4گزينه  .19
صف 4درس   
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 به بيشتر ط

 يو فـرد  
از . كنند يم

  .ند

سـطحي از  

ومـت را از    
 ديـ با يهـان  

  .م آورد
فرهنـگ  . د 

 يهـا  رزش

به خود  يم

 يو فرهنگـ 

ationgroup

نقاط تعداد زيرا 

  .دارد ي

يجهان ذهن ه
دخل و تصرف م

دهن ياز دست م

 جهاني داراي س

ـد، قـدرت مقاو
فرهنـگ جه .ند
شمول را فراهمن

كننـد يراهم مـ  

و ار ديـ عقا حقـق 

  

  . نند

چار ظاهر اسالم

و ياقتصـاد  يـا 

1399(  

.است تر مطلوب

  . دارد
يفرهنگ تي هو

دگاهيد نيا در .
مختلف در آن د

ا يجهان فرهنگ

كه اگر فرهنگ 

كننـ يمـ  انكـار  ا
آورن يرا فراهم م

جهان يها رزش
را فـر او ظلم بر 

تح گسـترش و  

  .ست
.را برپا كرد تير

كن ياستفاده م ي

ز آن پس، به ناچ

ازهـين نيتأم ي

10/11/9 شمشحلة 

م مكان آن رسي

خود قرار يهن
بخش نيا .رديگ

.دانند يم ينيكو
جوامع م و ها نگ

خود را در برابر ج

.است انسان ي

را سرنوشتشان 
گران ر فوذ سلطه

و ا ديعقا تحقق
ةنيشوند و زم ي

نـة يتـا زم  كند

  .شود ي م
ا ياسيو س يام
بشر خيتار يدار

ينظام يكودتا 

ت كرده بود و ا

يكرد، برا يمل م

24 


مرح(علوم انساني 

دستر شد قابليت

و ذه يفرد ةود
گ يها را در بر م 
  .د

و تك يجهان ذهن
فرهن است كه ي

رند و استقالل خ

يمعنو يازهايه ن
  . دخواهد ش

نييها در تع سان
نفو نهيزم كنند و

ت گسترش و نةي
ياش م يق انسان

  .د

ك جاديها ا سان

گفته يا  سلطه
سل به قدرت نظا

د برده نيتر بزرگ

سته به خود، از

الم آشكارا مقاومت

ة جهان غرب عم
  .نداشت 

  تماعي

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

باش كمتر گيرند ي
  .است شتر

در محد ،شديند
انسان ياجتماع

نامند نيز مي ني

تر از ج را مهم ي
يخام ةماد ينيو
ندار يتياهم ين

كاذب به ييگو خ
هاي دروغين خ ن
آنها نقش انس. د

ك يم ليفعل تبد
يكند تا زم جادي

به كمال و حقوق
كند نيها را تأم

را در انس تيئول

ست و به هر نوع
با توس ،يخارج 

ب يالديجدهم م

وابس يروهايدن ن

كه، در برابر اسال

قدرت و سلطة ة
يرهنگ اسالم

  تتبعي جلب
اجت قدرت: ديآ ي

جا

سنجش دواز

مي قرار راه سر 
بيش زماني تأخير 

ان يخاص م يوع
ا ي، زندگنساني

جهان ذهنرا  ي

يجهان فرهنگ ر
و جهان تكوست 

نيكوت و جهان 

پاسخ ينوع ن،يغ
دايش اين عرفان

اند رمسئوليو غ 
منف يه موجودات

يها ا در انسان را 
انسان ب دني رس
و بند ديق نيز ا

تعهد و مسئ هي
.  

گرفته شده اس ي
نيسرزم كيل 

دة هفدهم و هج

به قدرت رساند 

تا فتح مك ي نبو

ةيدر سا نكهيا ل
ذف مظاهر فر

ج :گرانيد ة اراد
ينم ديپد گراني

    
 

بر كه نقاطي اد
و آمد و رفت م

 .رست است
موضو ةدربار يد

جهان ا يتماع
يجهان انسان يِد

 .رست است
گريد يگروه :م

فرهنگ آنهاس
يجهان ذهن 

 .رست است
دروغ يها عرفان

باشد موجب پيد
جبرگرا ها هنگ

آنها را به رند،يگ
تيد و مسئول

و بندها مانع د
انسان از يآزاد 

 .رست است
هيروح ديبا يهان

ل را فراهم آورد
 .رست است

ياز امپراتور سم
شغالا يبه معنا 

در سد يي اروپا
 .رست است
يستعمارگر برا
 .رست است

در عصر يجاهل
  

 .رست است
ليبه دل يتعمار

حذجز  يا چاره ،
 .رست است

بر گذاردن ريأث
يو توافق د رشي

www.sanjeshse

تعدا چه هر  
تراكم معناي

 
  
 

در 3گزينه  .19
فرد يوقت -  
اجت بخش -  
بخش فرد -  

در 2گزينه  .19
دو دگاهيد  

افراد تابع ف
دگاه،يد نيا

در 4گزينه  .19
ع شيدايپ -  

نب عقالنيت
فره يبرخ -  

گ يم انيآدم
تعهد هيروح

ديق يبرخ -  
ديبا يجهان

در 1ينه زگ .19
فرهنگ جه  

شمول جهان
در 4گزينه  .19

سياليامپر -
استعمار -  
استعمار -  

در 4گزينه  .19
اس يها دولت

در 2گزينه  .19
فرهنگ ج  

. گرفته بود
در 3گزينه  .19

استبداد است  
جهان غرب،

در 3گزينه  .19
راه تأ تنها -  
يپذ بدون -  

erv.ir
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 يقيحق ت

 براسـاس 

  عمشرو 

ل مطالعـة   
  .كند ي

 دهيـ  را ناد

  .شود ي

 -1: تنـد از  
عيـار بـراي    

ش پرسـش  
دهنـده   سخ

سـيدن بـه   
 و چـه در    

كوشـند   ـي   

گي مـردم      
ي از مردم 

ationgroup

تيرت هم مشروع

ب يبنـد  مسـي 

و مقبول درت

را قابـل ياسـ يس
يمعنا مطالعه م

  .ستين يعي

آن افتنيـ امـه  

يريشگيپها  سان

هـا عبارتن ن گـام  
داشـتن معي -4  

اش زيـد و دربـاره  
ه مخاطب و پاس

3   

ده شود و راه رس
ر عـالم هسـتي
ـا همچنـين مـ

  

 بـر شـيوه زنـد
و بسياري) 3زينه 

1399(  

قدر ،مراه باشد

تقس :رنـد يگ يمـ  

قد: اند  باپو داده

س يهـا  ارزش مله
و فاقد م يخنث ة

عيطب يها يبرابر

آمدن و اد ديپد

بر انس ييختارها

ايـن. هايي است
ستدالل صـحيح

گز ي دارد، برمـي  
كرد به طوري كه

38صفحه  5س 

لط تشخيص داد
ز حقايق، چه در

آنهـ. يـان كننـد   
 23 و 22صفحه

پرداختنـد و مي
رد گز(شده بود 

10/11/9 شمشحلة 

   اقتدار: شد

هم ليو م تيضا

ميمصـ خـود ت  

  يس
و لقب ماهاتما و

از جم يانسان ي
دةيپد كينوان 

ها و ناب از تفاوت 

ها و جوامع در پ

ساخ نيچن ةسلط

ه به برداشتن گام
ارائه اس -3الت 

 اهميت حيـاتي
ك گري طرح مي

درس. آورد ت مي

ت از تفكرات غلط
ا، فهم درستي ا
مغالطه باشـد، بي

ص 3درس . هند

هاي خود م يشه
 مردم كمرنگ ش

25 


مرح(علوم انساني 

شده باش هرفتيذ

با رض زيز آن ن

اليـ غراض و ام

ستوكراسآري :د
 مردم هند به او

يها ارزش ،يجرب
آن را به عن درت،

يناش ياجتماع

ه نقش انسان ،ي

  .كنند يم ت

تا از س كنند يم

كر فلسفي نياز به
 پاسخ براي سؤاال

ه در زندگي ما
سخ او، سؤال ديگ

دهنده به دست خ

ي فلسفي درست
ها ستن از مغالطه

ي كه خالي از م
يگران، نشان ده

وري به نشر اند
 و فضيلت ميان

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

پذ يصورت رسم

از تيشد و تبع

ساس اهداف و اغ

اند برخوردار بوده
كه سيمار انگل

علم به علوم تج
قد از ييمعنازدا

ا يها يد نابرابر

ين قشر اجتماع

تيو تثب ديين را تأ

م ديتأككوبگر، 

سير درست تفك
وجوي  جست -

 از مفاهيم را كه
، با توجه به پاس
بود، از زبان پاسخ

هاي يرد تا انديشه
اسككوشند با  ي

 با گفتار مناسبي
 عبرت گرفتن د

جدل و فن سخنو
هايي، اخالق شه

 فلس

سنجش دواز

مراه باشد و به ص

باش يو حكم اله
  يع

حاكمان براس اي 

 يطبقات ازاتيت
ر مبارزه با استعم

نحصر كردن ع
و م ييزدا ا ارزش

معتقدند يشربند

دانستن يعيطب

آن ،يقشربند 

سرك يساختارها

رار گرفتن در مس
-2هاي خود  سته
  11حه 

مفهومي. داشت
شد ب پاسخ مي

نچه را كه حق بو

گير قي كمك مي
فيلسوفان مي. دد

ه دهند و آن را
لسفي را جهت

ها و ج م مغالطه
ثير چنين انديش

    
 

هم تيه با مقبول
 .رست است

مطابق قانون و
اجتماع تيمقبول

 .رست است
كه در آن، حاكم

  ير
كه از امت يخبگان

بر مردم هند در
 .رست است

منبا  ينييتب يس
رو با نيداند؛ از ا

 .رست است
مخالف قشرسان 

 .رست است
طبا  ين قشربند

يكاركردهابر 
 .رست است
از س ي انتقاد علم

 .رست است
ت فكركردن و قر
جهوالت و ندانس

صفح 1 سدر .خ
 .رست است

ش بحث ثابتي د
تي كسي داوطلب

رساند و آنچ مي ت
 .رست است

ن توانايي منطق
رست هموار گرد
دي زندگي، ارائه

هاي فل ز مغالطه
 .رست است

ن با كمك اقسا
تحت تأث. اشتند

www.sanjeshse

كه يقدرت -  
در 2گزينه  .2

ماگر قدرت   
م دارد و هم

در 4گزينه  .2
ك ييها نظام
ريگ ميتصم

نخ حكومت  
رهب ،يگاند  

در 1گزينه  .20
يشناس جامعه

د ينم يعلم
در 1گزينه  .20

شناسا جامعه
در 3گزينه  .20

طرفداران -  
  .رنديگ يم
ب ديتأك با -  

در 1گزينه  .20
ضرورت به  

 
 
  

 
در 2گزينه  .20

براي درست  
آگاهي از مج
پذيرش پاسخ

در 2گزينه  .20
سقراط، روش  

وقتي. كرد مي
ترا به حقيق

در 3گزينه  .20
فلسفه از اين  

اعتقادات در
مسائل بنياد

هايي ا نمونه
در 4گزينه  .20

سوفسطائيان  
گذ تأثير مي

erv.ir
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. امعه آتـن 

 شناخت و 
د توانسـت  

ـوع خـاص      

بـه  .  اسـت   
ه و اسـاس    

صـر  حل من  
 نفـس بـه     

درس . دارد

اصل . (شد

داي رشـد   
ـدة عقايـد      

بايد قـانون  
آيـد، علـم   

ـازي پيـدا    

ي در اروپـا  
ه است و از 

از . ينديشد
» علـم «ـه   

  58صفحه 
ationgroup

شان بر جا ذاري

واقعي را خواهد
 از مدتي خواهد

دانـش يـا موضـو
14  

هـاي بشـري ه 
ستند كـه پايـه

رفت را بـه عقـل
خـود و تهـذيب
لهي اختصاص د

م باشد و هم نبا

از ابتـد. هور كرد
ـده و در بردارنـ

61   

 راست بگويد، با
آ ت به دست مي

ل جايگـاه ممتـ

سفي و اجتماعي
ل تابع دين بوده

 غيرمادي هم بي
ابـد و بـي ت مـي     
ص 7درس  . شود

1399(  

 است نه تأثيرگذ

وانات و اشياي و
ين شخص پس

كه نـام آن د ي
4صفحه  2درس 

ترين دغدغـه يق
و اينها اموري هس

د، راه كسب معر
ردند با تربيت خ
كه به پيامبران ال

تواند هم يز نمي

رزي است، ظهدو
هـان اسـالم شـ

صفحه 8درس 

ي او، مانند بايد
ي كه از اين جهت

خورد، عقل قم مي
57   

والت فكري، فلس
ت داشته و عقل

  57صفحه  7

مور محسوس و
ه واقعيـت دسـت
ت واقعيت نائل

10/11/9 شمشحلة 

سطائيان صادق

ها و حيو  انسان
اي. ي خواهد برد

اي فلسفه به كلمه
د. فه شده است

و پاسخگوي عمي
كند و كاوش مي

دانند ل عقلي مي
كر نان تالش مي

شمارند ك ود مي

داند كه يك چي ي

حله تعقل و خرد
از يونان وارد جه

د .سازگار نيست

ايدها و نبايدهاي
شود و دانشي  ي

كميت كليسا رقم
7صفحه  7رس 

محور اصلي تحو
ك، دين حاكميت

7درس . ه استد

تواند در ام ي مي
شـود، بـه ل مي

تواند به شناخت ي

26 


مرح(علوم انساني 

رباره خود سوفس

س از ديگري آن
پنداشت، پي ت مي

  25صفحه 

مند؛ زيرا كلمه ف
اضاف» فيزيك«ه 

 و انسان است و
بيعت و انسان ك

يني را استدالل
ن رو، برخي از آن
ترين مرتبه شهو

كند، مثالً مي ي

كه باالترين مرح
ه دانش فلسفه ا
 عقايد اسالمي س

ياري انسان و با
 عملي ناميده مي

در تقابل با حاك 
در. يد تلقي شد

ي قرون وسطي م
كليساي كاتوليك

آمدي از عقل در 

هاي تجربي يافته
 حسي وارد عمل
ق علم تجربي مي

زدهم؛ ادبيات و ع

د 2و  1هاي  نه

 بگيرد، يكي پس
ل آنها را حقيقت

ص 3درس . بيند

نام مي» ي مضاف
كه به كلمه» ك

وضوعات جهان
قيقت جهان، طب

  9ه 

 هر اعتقاد و آيي
از اين. دانند  مي

ت ن وحي را عالي

 ضروري پيدا مي
   64صفحه 

لفت با فلسفه ك
اند كه ساني گفته

ت و اين عقايد با

ه رفتارهاي اختي
عقلظلم كند، 

و فكري معموال
ستي افكار و عقاي

از ابتداي» عقل«
طي و حاكميت ك

ابعي به صورت ت

مك گرفتن از ي
 روش تجربي و
ل فقط از طريق

سنجش دواز

گزين. طل بودند

 با روشنايي خو
ه تا چندي قبل
ت اشيا است، بب

هاي فلسفه«ه را 
فلسه فيزيك«ند 

ترين مو  و نهادي
صل وجود و حق

صفحه 1درس . د

ه اساس پذيرش
ود را هم معتبر

آنان همچنين. د

 اولي از قضاياي
ص 8درس ) ضين

، به صورت مخا
نون، همواره كس
ون و ارسطوست

 جهت كه درباره
 بگويد و نبايد ظ

  56 حهف

والت اجتماعي و
 درستي و نادرس

«و » دين« ابلق
ه در قرون وسط
ت يافته و دين

كه عقل بدون كم
گاه كه با رفاً آن
كنت عقلگوست 

    
 

جلوه دادن با ق
  37فحه 

 .رست است
ج چشمان وي

ن آن تصاوير كه
 كه عامل شناخت

 .رست است
هاي فلسفه شاخه

 شده است؛ مانن
 .رست است
ترين ره بنيادي

وف در اصسر، فيل
آيند ه شمار مي
 .رست است

مسلمان با اينكه
كه حس و شهو
ودي دست يابند

6  
 .رست است

حله عقل دركي
ماع و ارتفاع نقيض

 .رست است
مخالفت با عقل،
جهان اسالم تاكن
 سقراط، افالطو

 .رست است
طو، عقل، از آن
ند و نبايد دروغ

صف 7درس  .رد
 .رست است

رنسانس كه تحو
 معيار و مرجع
 .رست است

رسد كه اصل تق
با اين توضيح كه
س، عقل حاكميت

 .رست است
فتم آموختيم ك

، عقل صركنتت 
آگبراين، از نظر 

www.sanjeshse

قبه دنبال ح
صف 5درس 

در 1گزينه  .2
اگر به تدريج  

ودنببه سايه 
آن نوري را

در 3گزينه  .2
اين قبيل ش  

است، اضافه
در 2گزينه  .21

فلسفه دربار  
عبارت ديگر
ساير علوم به

در 3گزينه  .21
فيلسوفان م  

كنند بلك نمي
معرفت شهو

65صفحه  8
در 1گزينه  .21

ين مرحا در  
امتناع اجتم

در 4گزينه  .21
شكل دوم م  

فلسفه در ج
كساني مثل

در 3گزينه  .21
نظر ارسط زا  

را رعايت كن
دا عملي نام

در 1گزينه  .21
در ابتداي ر  

كرد و يگانه
در 3گزينه  .21

ر يبه نظر م  
بوده است؛ ب

دورة رنسانس
در 2گزينه  .21

در درس هف  
آگوستنظر 
اببن. رسد مي

erv.ir
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 و» كلمـه «
 است كـه  
 غيرمـادي   

  

  . را داريم

 دسـت  از ا

ationgroup

«ر هراكليتـوس   
ت و وجود برتري
امالً روحـاني و

عه و بررسي آن

  

ر زمـان  تيجـه، 

  

  .است ي

1399(  

از نظـر. د ندارد
، همان حقيقت
 كه موجودي كا

  62و  5

ت كه قصد مطالع

  .ف است

  .م

  . كند ييناسا

  .كنند ينيآفر

. رديگ يم ميصم

نت شود؛ در مي ت

  . د

 .كند يستفاده م

يجذاب و خواستن

10/11/9 شمشحلة 

بطه عليت وجو
زد اين فيلسوف
 عقل اول است

55صفحه  8و  

ي استو موضوع

به فرد آن هدف

توانم بگويم ي نمي

د خود آن را شن

 را خودشان بازآ

ون محاسبه تص

درست خود به د

  .گويند مي

سنجد يكن را م

كند، اس دييرا تأ

ب دو موضوع جذ

27 


مرح(علوم انساني 

ها را ساير گزينه
ود؛ يعني عقل نز
ين مخلوق خدا

7درس . اند مده

مفهوم و يستيچ

  .ست

منحصر ب يژگيو

دانم، ولي ي را م

شته باشند و فرد

سئله مورد نظر

عجله و بدو با ي

خود چيز همه ه

م گيري تصميم

ممك يراهكارها 

ر دگاهشيكه د 

انتخاب يبرا يري

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

در س. رقرار است
شو محسوب مي

سينا اولي ي و ابن
ماول به وجود آ 

از چ قيمكن دق

اسرابطه دو طرفه 

و و يمل انحرافا

سؤال نيپاسخ ا

نقش راهنما داش

مس يها راه حل د

يه صورت ناگهان

كه باورند اين بر 

  .است مسئله

سبك تافراد  ي

يتمام رندهيگ 

يعاتفرد از اطال

يگ ميدر تصم ي

  . است

 روان

سنجش دواز

ل رابطه عليت بر
برتر م عالي و مت
از نظر فارابي. ند

له ترتيب از عق

وشن و تا حد مم
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