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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)07/09/1399(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
 

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  6ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

 -1: بـاره ( 
. اسـت » ق 

   بـا اكسـير    

.  

  

كـه نهـاد و     

ationgroup

اسب است» گي
تريـاق«متضـاد  » 

  . و گمان

  .اي ده

كـه. (= ... ردد
  و

.رساند خود را مي

  
.م قبل از خود

مسـند اسـت ك

1399(  

بارگ« .ا نيستند
»زهـر «). فسـار  

ب است نه ظن

  .ك است

ن عالم باطل زد
           پيرو

گر سنجاب مي ي
پيرو              

  يابيم ما يه م
  رو

الت دو سوي خ

.استذف گشته
ست نه بدلِ اسم

يي با مفعول و م

07/09/9 ومسحلة 

شاهي و هم معنا
لگـام و اف(» ـان 

عني الزم و واجب

ق مريد و سالك

  مال ≠ل 

  .ت

به اين   كه  يايي
ساز       وابسته

اكسير خرسندي
                  

ز بازيچة طفالنه
پير                

  ي را نخوردي
  پايههم روِ

ل مفهومي جمال

  .يد

ت كه نهادش حذ
ت، بنابراين قيد ا

جزي جمله چهار
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مرح(علوم انساني 

يهيم و تاج پادش
عنـ«ني است نه

به مع» فرض«. ق

حقر و مرشد در

ميل// زمين  ≠ 

  متابعت -

ي است كالم جد

س است پشت ي
و              ير

با ا تر پهلو نهي
      پيرو        

  )لو نهي
از     ]كه[   ه را
 ساز  وابسته    
غم كسيو    دند

پير                

مده است و تقابل

كار بگذاري... ها را

است رفعل ناگذ
نيست» دشت« 

ج: )نگردانيد(د 

ارسي

زدهم؛ ادبيات و ع

يعني دي» افسر«
معناي دشمنهم 

 دلدار و معشوق

تأييد معنوي پير

زمان// قتال  ≠

-3) اهداف(ض 

شود و ديده نمي

دليل تو بس ]وان
ي                  پ

به خاكست     گر
ساز       وابسته

ر به خاكستر پهل
يابند آن چه مي

                   
هري غمت خور
ز           پيرو 

آم» كهيحالدر« 

ه اين مين) دارد
  ي
ف» استشده«. ت

ي معادل و بدلِ
  .نداردت وجود

معطل نكنيد ]را

 فا

سنجش دواز

« خود است اما 
»عناد«).  قلعه

 عاشق است نه

ي دعاي خير و ت

≠قتيل : ن است

حصول اَغراض -2 

   مشك سقّا
 

طنز د ،ت ديگر

به عنو[   كه  ن
ساز        بسته
اگ      كه  ت كن

ساز       وابسته
گردد اگر ب مي

 پيران خويش نم
      پايه       
شه   كه   هدي 

ساز         وابسته

يا» اما« معني 

امكان د( شدهه 
اسنادي  فعل غير

است» بگذاريد« 
از نظر معنايي» 

ي در اين عبارت
اين كار ر[ ]شما

  .ت

    
 

 .رست است
و كاله گن تر

صار و دژ، ديوار
اده ودل معني د

 .رست است
ت به معناي هم

 .رست است
معناي آنژه، هم

 .رست است
)پنهان(مستور 

 .رست است
،ز بحرب دريا و 

 خط             
 .رست است

 برخالف سه بيت
 .رست است

من خضر رها كن
پايه      وا       

 داد حق قناعت
پايه              
سنجا ]خاكستر

سالكان ازائب، 
                   

عهرو و بده نيكو
پايه              

 .رست است
در» و«نة ديگر 

 .رست است
كه  اي هر وسيله 

متمم            
متمم فعلِ» ي

روي دشمن روبه
يچ جملة مركبي

ش[= عطل نكنيد 
حذف شده است

www.sanjeshse

  
  
 
در 4گزينه  

هما» خود«
حص -2اسب 

به» محب«
در 4گزينه  

در اين بيت
در 3گزينه  

ممالِ هر واژ
در 3گزينه  

فضايل م -1
در 2گزينه  

د ز آببرچه 
             

در 1گزينه  
در اين بيت

در 3گزينه  
دام: 1گزينة 

             
به: 2گزينة 

             
[خرسندي 

صا: 3گزينة 
             

چه: 4گزينة 
             

در 2گزينه  
در سه گزينة

در 4گزينه  
به: 1گزينة 

             
اي هر وسيله«

ر«: 2گزينة 
هي: 3گزينة 
مع: 4گزينة 

مفعول آن ح
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

 ،ريـزي  ـون    

 »دامنـه «و 

نيـز بـه   ) ك 

خـالِ يـار،   

ationgroup

ـر او بـر اثـر خـ

  .شده
  

و) قلـه ( »سـتيغ 
  .شود ي مي

  

و كوچـكريـك  

اندوزي به خ  دانه

1399(  

........  

  

رزان شدن پيكـ

هراسان شخته و 
.را ندارد بلندان 

س«را در معنـي   
در ذهن تداعيژه 

.)شود داعي مي

   
  .نما است ض

بار(ني ديگر آن 
  .هام

ت دادن حرص و

07/09/9 ومسحلة 

.....شود  بحرگر 
  د      مسند

.)تساليه دان ف

تم يا سست و لر

 از آن رنگ باخ
وان پريدن تا آن

  .استه

 
د زيـرندار ناسب

از اين دو واژ» گ
  .باشد رار نمي

ذهن تد نيز دره 

.است يك بودن
و اين متناقضشده 

نيمع» دهان«ور 
رفته است نه ايه

  .ردد
نسبت. بيه است
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مرح(علوم انساني 

اگ جهان: ه است
نها                

تحكم را مضاف ،ه

  ...ت

  

فتن از بدن رست

كه خورشيد يد
 كه عقاب هم تو
تگان اغراق شده

 .م تناسب دارد
ايهام تنا» كمر« 

سرهنگ«ت واژة 
وب معادله برقر

ميوة به(ب دارد 

كنايه از نزدي» ن
مانند ش» شاهراه

  . معادله ندارد
 به واسطة حضو
هام تناسب پذير

گر  دل سير نمي
تشبي» دانة دل« 

زدهم؛ ادبيات و ع

نهاد جمله» هان
                  

  .است

  .است   خت
  سند
تبديل كرده» م

  .... ست ها ي
 

است ن و ناخوش
  سند
...گردد مي   بك
  سند

 است و خون رف

حد شده است تا
است تا حديده

ين و تعداد كشت

ايهام» شيرين« 
و» تيغ«. است

هم به مناسبت» 
ري نيست و اسلو

ايهام تناسب» به«

بودنتا جايي راه 
ش«به » گناي ني

 دارد اما اسلوب
است اما» حموله

ست؛ بنابراين ايه

  .ر اهميت دارد
ز اندوختن دانة

.ندارديت وجود

سنجش دواز

جه«دهيم كه  ي
                  

ا    سخت   دن
          مسند

سخ    جور مردم
اليه     مسن ضاف
بردنِ تحكم«ن به 

بهترينِ خوشي  
           مسند

گران جان    زار
                 مس

سب   سنگاز    
     متمم    مس

ستعاره از رستم
  .ت نه اغراق

ن جنگ اغراق ش
ي دژ اغراق شد

شده بر زمييخته

.آميزي است س
مانند شده» گ
»كمربند«و » ير

ديگر اق و مثالِ
«. استنند شده

يك كوچه ت«. د
تنگ« نداريم اما 

ور حالج تلميح
بار و مح«معني 

بل جاگذاري نيس

دن ابيات بسيار
از ]زيرا[م ندارد 

عادله در بيوب م
  .ت

    
 

 .رست است
معنا تشخيص مي

                   
 .تسرست ا

م بردتحكّ     جاه
م قيد      نهاد 

ج   بردنِ     ناز
         نهاد   مض

توان ن را نيز مي
 .رست است

ديدنت   ر چند
ساز   نهاد  سته
سنگ مز    رچه

ته ساز      نهاد
دار لِ نخلِ ميوه

نهاد              
 .رست است
اس» كوه بيستون

ي و واقعي است
سهمناك بودنر 

ر بلندي ديوارها
ري ر ميزان خونّ

 .است رست
حس» طعم آزادي

سرهنگ«به » كوه
شمشي«معناي  

يچ مصراع مصدا
ادي به ميوه مان

 .رست است
سن تعليل ندارد

حسن تعليل» ب
ه داستان منصو

به م» تنگ«، »ت
نمايد اما قاب  مي

 .رست است
ب كرددن و مرّت

حرص از مور كم
ن تعليل و اسلو

است) مكنيه( دو 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .
با توجه به م
             

در 2گزينه  .
جاز      پس

قيد    متمم
خو كرد، به

قيد         
تحكم بردن(

در 1گزينه  .1
هر: 2گزينة 

وابس           
اگر: 3گزينة 
وابست        
دل: 4گزينة 

             
در 2گزينه  .1

ك«در اينجا 
امري طبيعي

در: 1گزينة 
در: 3گزينه 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
ط«: 1ة گزين

ك«: 2گزينة 
، امااند آمده

هي: 3گزينة 
آزا: 4گزينة 

در 4گزينه  .1
حس» آ«بيت 

ب«در بيت 
به» پ«بيت 

ت«در بيت 
ذهن خطور

در 3گزينه  .1
خوانددرست 

خال تو در ح
ميح، حسنتل

استعارة نوع
  

erv.ir
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@sanjesheduc

ـو محـروم     

زينه، شاعر 

ـة محبـت    

ationgroup

 كـه از لطـف تـ

بيت دوم اين گز

ت بسـتر و زمينـ

  .ست هستند

  .ست هستند

1399(  

  .ب نكن

  .ريغ مكن
ي ما باعث شود

  

ش بگويد اما در ب

  .ي

سؤال هم معرفت

  .ست

نادرس» ش كرديد

نادرس» جهان«ـ 

07/09/9 ومسحلة 

عيبناكي ما، سلب

ش نبوديم از ما د
نگذار خطاهاي( 

.رت سؤال دارند

  . ت

دردمندش  جانِ

اسرار الهي براي 

تن صورت سر م

هاي ديگر ا  بيت

  ي
  يملّ: 

  .خ نداده است

فراموش«ـ »  كه

ـ» ايراني«: 4ه 

ن

4 



مرح(علوم انساني 

و ع  خاطر خطا

رشا را كه سزاو
 ما دور نگه دار

ي با جملة صور

يم معشوق است

ه برايش ازرد ك

اي است گنجينه

در.  محبت است

مفهوم مشترك

  .ردن است

قهرماني: ه است
نگ و باور است

ما خرق عادت رخ

در حالي«: 3نه 

گزينه» پردازد ي

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

حق ما كردي به
  .ب ما نياورا

هايي لطف ،ديم
ز آفت خطاهاي

بيشتريزديكي ن 

 رسيدن به حري

صحبتي ندار  هم

 كه دل مانند گ

ساز زمينه رفت

م» فهمد و را مي

خويدن و ضربه

  .ورزد 

رستم تأكيد شد
ن آن نوعي فرهن

  يملّ 
ق شده است ام

گزينه» ل آن كه

مي«ـ » جهان«: 

 عربي

سنجش دواز

روي نيكي در ح
ل ما را در حسا
خطاهايي كه كر

هاي خود را از ف

4و  3، 1هاي  ه

  . ستم
ي عاشقانه الزمة

ت استب.  

م و  شاعر همد
  .ت

ن مشترك است

دانش و معر: ست

 است و سخن او

ده معني آسيب

عاشق عشق مي

تبار اجتماعي ر
 درست پنداشتن
: اعتقادات ديني

سياب اغران افرا

حال«: 2گزينه » 

3گزينه » ردازد

    
 

 .رست است
هر چه از ر: 1نة 
دايا اعماخ: 2نة 
به خاطر خ: 3نة 
خدايا لطف: 4نة 

اال، گزينهبي نامع
 .رست است

پايداري ظلم و س
هاي ل سختيحم
حاصل محب شق

 .رست است
اين گزينه، ست

حال گفتگو است
 .رست است

اين مضمون ،ت
 .رست است

 نتيجة دانش اس
  .استه

 .رست است
رازدار عاشق ،ق

 .رست است
در هر دو بيت به

 .رست است
، معشوق به عيز

 .رست است
 توان بدني و اعت
جه به خواب و
شاره به باورها و

ر هراسناك بودن

 .رست است
  : ها ينه

»فراموش كرديد
 .رست است

  :ها ينه
پر مي«ـ » يراني

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
معناي گزينة
معناي گزينة
معناي گزينة
معناي گزين

  .)شويم
با توجه به م

در 4گزينه  .1
ناپ: 1گزينة 
تح: 2گزينة 
عش: 3گزينة 

در 1گزينه  .1
در بيت نخس

در ح هبا هم
در 3گزينه  .2

در هر دو بيت
در 2گزينه  .2

اين محبت
معرفي شده

در 2گزينه  .2
فقط عاشق«

در 2گزينه  .2
د» خوردن«

در 3 گزينه .2
در اين جا ني

در 4گزينه  .2
بر: 1گزينة 
تو: 2گزينة 
اش: 3گزينة 

در: 4زينة گ
   
  

 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
ف«: 1گزينه 

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

اي«: 1گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

نادرسـت  » 

 آب اثـري  

نادرسـت  » 

نادرسـت  » 

  .ند

 علمـي  ظـر 
 هر با كه ي
 و خـون  در
 و خـون  ار 
 عـاطفي  ي 

كـه  اسـت     
 سـخن  ي 
 و بينـي  ي 

ationgroup

»شـدند «ــ  » ي 

روي«: 4زينـه  

»افتخار كـرد «  

»درد« -»سـمش 

نادرست هستند »

نظ از موضـوع  ن
طوريبه. دهند ر

د هـايي  واكـنش 
فشـا قند، مانند 

هـاي حالـت  يـق 
م ثابـت كـرده ا

علمـي هـاي  فتـه 
نمـي ولـي  سـت 

1399(  

نيـروي«: 4ه ينـ 

گز» شـود  ش مـي  

  .ست هستند

ـ» ريخي است

اسـ«ــ  » نـامي «

»الجهة«ـ » كرّ 

اين و. دارد شگي
تغيير را آن ستي

و و كـنش  بـه  ر 
جسمي هاي ي
طري از تواننـد  ي
و علـم. شـوند  ط

ياف تمـامي  راين، 
تو در تو دواي: 

07/09/9 ومسحلة 

گزي» بودنـد «ـ  

پخـش«ــ  » دن

نادرس» اش شنده

تار«: 4گزينه » د

« 3گزينه » دارد

تحّر«ـ » نقصه«

هميش انسجامي 
زيس فيزيولوژي و
منجـر كـه  كند 
ر معرض بيماريد

مي بينش، و نش
مسلط بدنشان ي

بنـابر. دارنـد  هي
:فرمايد مي كه ه

5 



مرح(علوم انساني 

»پذيرفتند«: 3 

دور شد«: 2زينه 

فروش«: 4گزينه 

افتخار كرد«ـ » 

ند«ـ » درد«ـ » 

«: 4گزينه  »هة

آن با روح، با ش
و بگذارند تأثير 

مي صادر خاصي
ش از ديگران د

دان و قوي ي راده
جسمي كردهاي
آگاه و وشمندي

آنگا كند مي ييد

زدهم؛ ادبيات و ع

گزينه» بودند«

گز» شود ده مي

گ» هفته گذشته

»تاريخ«: 3زينه 

»قبل از غذا«: 2

الجه«ـ » رأَسه«

اش دوگانگي ذاتي
جسم بر توانند ي
خ هاي هورمون 

ران، بيشنگ و وش
ار داراي افراد كه
كارك بر زندگي، و

هو احساسي، ي
تأي خودش از ن
 

  .شوندي

سنجش دواز

ـ » قبال كردند

حركت دا«ـ » ت
  .د

خريدارِ ه«: 3نه 

گز» در كشور« 

2گزينه » ز غذا

 

«: 3گزينه  »كرّ 

ه بدن عليرغم د
مي احساسي ي

ترشح براي راتي
مشو افراد بينيم
ك حاليدر. دارند
و مسائل به سبت
هاي دريافت به ت
انسان شناخت ي

 .يابي ما درنمي

هميشه بيمار مي

    
 

 .رست است
  :ها ينه

استق«ـ » نيروي

 .رست است
  :ها ينه
هاي حيوانات دم
نادرست هستند 

 .رست است
  :ها ينه

گزين» شكاالهاي
 .رست است

  : ها ينه
ـ» اريخي است

 .رست است
  :ها ينه

قبل ا«ـ » يادي

 .رست است
  )ها مثال: ص

 .رست است
 )نشاند مي: ص

 .رست است
  :ها ينه

تحّر«ـ » تَعوَّض
  :ك مطلب

 معتقد است كه
هاي ست كه حالت

دستور مغز في،
ب مي پس. شوند ي

د قرار ايمني تم
نسب ديدگاهشان 

نسبت بدن يمني
ي درباره را) ع( ن
ت است امخود ز

 .رست است
 :خص كنيد 

سرده و نگران، ه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

ن«: 2گزينه 
  .هستند

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

د«: 1گزينه 
»گذارد نمي

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ك«: 2گزينه 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
تا« 1گزينه 
  .هستند

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ي«: 1گزينه 
  .هستند

در 4گزينه  .3
(هايي  مثال

در 3گزينه  .3
ص(نشيند  مي

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ت«: 2ينه گز
ترجمه درك
همانا اسالم

اسشده ثابت
عاطف محرك
مي ها سلول
سيست ضعف

از برخاسته
اي هاي سلول

اميرالمؤمنين
از تو بيماري

در 1گزينه  .3
خطا را مشخ

افراد افس )1

erv.ir
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@sanjesheduc

  .)باشد

ي اسـتفاده      

ationgroup

.  

با ك نادرست مي

 از اعـداد اصـلي

1399(  

 
 .وند

 .يابد ي

 

.ادرست هستند

  .ستند

ضيح درباره كودك

ي بيـان دقيقـه

07/09/9 ومسحلة 

  .ن دارد
 .ت كرده است
شو ها از مغز مي

 . شوند مي ه

دنش كاهش مي
 .است سان

ر همان جام بود

نا »للغائب«ـ » 

نادرست هس» ي

  .ت هستند

توض. (است» ان

ولي براي» واحـدة

6 



مرح(علوم انساني 

ه از افكار، امكان
روح را ثابت سم و

ه  ترشح هورمون

برگرفته...  از بت

 .دارند 

المتي عمومي بد
انس دروني هاي ت

 .ذارد

ي كه دارو نيز در

  .ت

»فعل ماضٍ «: 4

مبني«ـ  »دان زائ

نادرست» ضاف

الّصبيا«جمعش 

السـاعة الو«جز 

زدهم؛ ادبيات و ع

و آگاهي برگرفته
بستگي جسن هم

باعث پنجگانه س

مثب احساسي ي

 ي

 

عهده بر را بدن
فزايش يابد، سال
ت توجه به حالت

گذ سان تأثير مي

 : ص كنيد

در حالي/ ختي 

 و سالمتي است

4گزينه  » َتَغيُّر

ز«: 4  له حرفان

مض«: 4گزينه » ي

  )َفةٍ ُمَسقَّ : 

عمرش باشد و ج

شود ج ستفاده مي

سنجش دواز

 جسم، با اراده و
ي اسالم پيرامون

حواس ي وسيله 

هاي حالت: كنيد 

زندگي در هدف
ت به هر چيزي
 رد اعضاي آن

 : است غلط 

ب ايمني ي ظيفه
وحي بر انسان اف

دليلي بر اهم تي
ح، بر سالمت انس

م متن را مشخص

ونت بيماري ساخ

لت خوشبختي

مصدره«: 3ينه 

گزينه» مبني« 

مبني«: 3گزينه 

:ص( َفةٍ ُمَسقِّ ـ  

ستمين سال از ع

رتيبي مؤنث اس

    
 

شدن بر سالمت
يت علمي نظريه

به محيطي هاي
 .رست است

مشخص ار ست
 بدن ايمني ي

ه ي نسان درباره
و سوء ظن نسبت
ي بدن و كاركر

 .رست است
متن، ي  درباره

و بدن ايمني ي
 كه فشارهاي رو
گي جسم و روح

ودن جسم با روح
 .رست است

مناسب با مفهوم

ي كه از ميل درو

ندي و قناعت عل
 .رست است

  :ها ينه
گزي» للمخاطب

 .رست است
  :ها ينه
:2گزينه » الزم
 .ست استر

  : ها ينه
گ» مؤنث: إدراکة

 .رست است

)المشهورةُ : ص
 .رست است

خصي كه در بيست
 .رست است

ساعت از اعداد تر

www.sanjeshse

مسلط ش )2
تحقيقات )3
ه محرك )4

در 2گزينه  .3
درس ي گزينه

هاي سلول )1
ديدگاه ان) 2
نگراني و) 3
فيزيولوژي) 4

در 4گزينه  .3
كدام گزينه

هاي سلول )1
هنگامي) 2
همبستگ) 3
وبيگانه ب) 4

در 3گزينه  .3
معبارت غير

 شعر )1

اي كسي) 2
 شعر) 3

رضايتمند) 4
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 2گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ال«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
إ«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
ص( المشهورةَ 

در 2گزينه  .4
شخص: كودك

در 4گزينه  .4
براي بيان س

  .شود مي
  

erv.ir
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@sanjesheduc

و موصـوف   

ه محاسـبه    

اي كـه  يفه  

» ... را زنـد     

چيزي غير 
  

ستي با خدا 
اي « ﴾...اء

  .قت دارد

طان دوري     

ationgroup

مبتـدا و »زرعـة

كسـي كـه(شـد  
  .د سپردن

شد و آيـة شـري

ل مـر كلـوخي

كنند تقدير چ مي
.زند را برهم مي

كس كه به دوس
عدوكم اوليا ي و

هي كنيم، مطابق

از بنـدگي شـيط

1399(  

  

  .د

مز«: 4ه گزين. ت

باش مي »ي عيوبه
كار را به خداوند

با مي ﴾من ربكم

هـيچ عاقـل«ـت  

ار است، تصور م
غو و هر نظمي ر

كگريزد و آن  مي 
 ال تتخذو اعدوي

  .د

هاي اله  و نشانه

لت اينكه بايـد ا

07/09/9 ومسحلة 

  .د

.خبر است» ما«

نادرست هستند

 و موصوف است

ب نفسه وقف علي
جه و محصول ك

 جاء كم بصائر م

ا بيـيري است ب

ار انسان ناسازگا
ا لغ هر قانوني ر

است از تاريكي
 ايها الذين آمنوا

مطابقت دارند» 

ف تفكر در آيات

را بپرستيم و عل

7 



مرح(علوم انساني 

فعل هستند» بُّ 

«: 3و گزينه  2 

ن »حاضرينَ «: 4

مبتدا »عالمٌ «: 3

من حاسب« مره
معناست كه نتيج

قد﴿جه به آية  
  .است ﴾

پذي وع مسئوليت 

در الهي با اختيا
اي تعلق گرفت 

عاشق روشنايي ا
يا﴿ آية شريفة 

» دوست نگيريد

 ساعاتي را صرف

ست كه فقط او ر

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

ُأحبُّ«: 4 گزينه 

گزينه.شي ندارد

4گزينه  »يذتان

3گزينه .  است

ثم) ع(امام علي  
ل به خدا بدين م

 رهنمودها با تو
﴾...ينده السبيل 

ب عمل كه موضو

پندارند قضا و قد
 وقتي بر حادثه

م ـ كسي كه ع
با ،نمايد بله مي

شمن خودتان را

رت خوب است

ن عهد بسته اس

 دين

سنجش دواز

در» بدأ«: 2نه 

ست و هيچ نقش

هاتان الّتلمي«: 3

  

مؤخر و موصوف

 طبق فرمايش ا
و توكل) شود مي

ـ برخورداري از
انا هد﴿باشد  مي

ـ پذيرش عواقب

پ ـ برخي كه مي 
 در آن است كه

سال دوازهم 35 
خداست مقاب ضد

دشمن من و دش

 اين بيت با عبار

ـ خداوند با انسا

    
 

 .رست است
  :ها ينه

در گزين »ُيمکن
 .رست است

  :ها ينه
حرف نفي اس» ما

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه  »وجهان
 .رست است

)نافية للجنس 
 .رست است

  : ها ينه
مبتداي م »غدة

 .رست است
دهم ـ 109و  

ر عيوبش آگاه م
 .رست است

سال دوازدهم ـ
 اختيار انسان م

 .رست است
سال دوازدهم ـ

  .د
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ي جهان و نظم
 .رست است

دهم و صفحه 
ه ضند، با هر چ
ايد د يمان آورده
 .رست است

سال دوازدهم ـ
 .رست است

سال دوازدهم ـ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ُي«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

وج«: 2گزينه
در 2گزينه  .4

:ص(نافية 
در 2گزينه  .5

رد ساير گزي
غ« :1گزينه 
  .است

 
    

 
در 2گزينه  .5

100صفحه 
نفس كند بر

در 3گزينه  .5
س 57صفحه 
دهندة نشان

در 2گزينه  .5
س 56صفحه 

مطابقت دار
در 4گزينه  .5

س 59صفحه 
از قانونمندي

در 2گزينه  .5
121صفحه 

كن افتخار مي
كساني كه ا

در 2گزينه  .5
س 46صفحه 

در 1گزينه  .5
س 43صفحه 

erv.ir
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@sanjesheduc

ه بـه نظـر     

حركت بـه  

 و تضـاد و    

اَو ارادنـي  ﴿
  .باشد مي

جـه توكـل   

بـزار بهـره    
  .ست

 و عبـارت   

 اسـت كـه     

را اختيار  و

ـش در راه    

ود پيمـان   
خداونـد را      

هـا سـخن    

ationgroup

بـدون توجـه رند
  .شود مي 

ها و ح رشد انسان 

دوري از تفرقـه

﴿ار است و آية 
د، حاكي از آن

نمايند و نتيج مي

هـايش از اب سـته    
مشهود اس) يست

مطابقـت دارد ﴾

 انـدازه چيـزي

يده باشد غير تو

يزكـاري و كوشـ

كه با خداي خـو
را انجـام دهـد خ

در قيامت بـا آنه

1399(  

پندار  جهان مي
...دن طبيعت و

شد زمينه براي ر

 فردي است و د

ت، تعقل و پشتكا
رحمت او هستند

ديگران معرفي م

ه نيازهـا و خواس
اش كافي ني بنده

﴾ ربكم فاعبدوه
  .مطابقت دارد

ش هر انساني به

ات را چشي وستي

اهند تا بـا پرهيز

ت است و كسي ك
واجبـات الهـي ر

روشند، خداوند د

07/09/9 ومسحلة 

دهنده و پرورش
ست و آلوده شد

قوانين الهي باش

وحيد عملي بعد

ت كه اهل همت
 آنان بازدارندة ر

 فعال را سربار د

اي راهيـابي بـه
آيا خدا براي ب( 

ان اهللا ربي و﴿ة  
مط) شرك عملي

ارزش«فرمايند  ي

هر كس لذت دو

خوا سلمانان مي

 از موارد مراقبت
ده است يعني و

فر ي ناچيزي مي 

8 



مرح(علوم انساني 

را مالك و ولي و
زيسخريب محيط

 خدمت اجراي ق

 عالم موضوع تو

ده به كسي است
ي من خواهد آيا

رمتوكالن غي) 

ت باشد در راستا
﴾هللا بكاف عبده

گي ديني با آية
( ﴾ه هواههال خذ

كه مي) ع( علي 

دانم ه  خوب مي
  .»دان نشود

 اسوه كامل از مس

و وفاي بر عهد
ين مشخص كرد

 خود را به بهاي
  .سازد ك نمي

زدهم؛ ادبيات و ع

  

ها امروزه خود ر
ار اينان باعث تخ

ي اجتماعي در
  .گردد ي

ت بودن حوادث
  .جتماعي است

اميددهند ننده و
ند رحمتي براي

)ص(رامي اسالم  
  .داوند است

 كه اهل معرفت
اليس اهللا﴿عبارت 

روح و محور زند
اَرأيت من اتخ﴿ة 

ا با حديث امام

بارالها«فرمايند 
گرد ي از تو روي

به عنوان يك) 
  

ان خود با خدا و
اين هدف در دي

ي و سوگندهاي
آنها را از گناه پاك

سنجش دواز

.من آشكار است

ه  برخي از انسان 
اوند، نتيجه افكا

 هر قدر نهادهاي
تر مي آسان  حدانه

 براساس حكمت
يد عملي بعد اج

كن ـ توكل كمك 
اگر خداون ﴾حمة

هم ـ پيامبر گر
 اطمينان به خد

اي كننده ـ توكل 
 از غير خدا در ع

دهم ـ توحيد، ر
 ضد ديني با آية

ـ اين بيت موالنا
  .دارد

ف  امام سجاد مي
اي س گيرد لحظه

)ع(حضرت علي   
.و را ياري كنند

ماندن بر پيماقي 
راي رسيدن به ا

ي كه پيمان الهي
نگرد و آ ت نمي

    
 

ست كه او دشم
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ي آن يعني خد

 .رست است
سال دوازدهم ـ

زندگي موحند و 
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ت از نتايج توحي

 .رست است

دهم ـ 110و  
ن ممسكات رحه

 .رست است
سال د 109و  

ابي به اعتماد و
 .رست است

دهم ـ 108و  
نيازي انسان بي

 .رست است

دوازدسال  32و 
ر و روح زندگي
 .رست است

ـ  117ـ صفحه  
مطابقت د» دارد

 .رست است
ـ  116 صفحه  

كس كه با تو انس
 .رست است

سال دهم ـ ح 
 و درستكاري او

 .رست است
دهم ـ باق 98و 

 آنچه خداوند بر
  .سازد

 .رست است
دهم ـ كساني ـ

 به آنان در قيامت

www.sanjeshse

كنيم، اين اس
در 3گزينه  .5

س 36صفحه 
مالك حقيقي

در 3گزينه  .5
س 35صفحه 

سوي خداوند
در 1گزينه  .6

س 32صفحه 
كسب وحدت

در 4گزينه  .6
111صفحه 

هبرحمة هل 
در 4گزينه  .6

111صفحه 
همان دستيا

در 1گزينه  .6
111صفحه 

جويد و ب  مي
در 3گزينه  .6

و 33صفحه 
شرك محور

در 2گزينه  .6
سال دهم ـ
د دوست مي

در 3گزينه  .6
سال دهم ـ
نكند و آن ك

در 4گزينه  .6
102صفحه 

خدا و عفت
در 4گزينه  .6

و 99ه صفح
بندد كه مي

س خشنود مي
در 3گزينه  .6

ـ98صفحه 
گويد و نمي

erv.ir
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@sanjesheduc

دگان را در     

ماء الهي تا 

بخشد از  ي

 ﴾ ...ي ربا
ن دونه من 

عنـي همـه    

مايند و بـه  

نع        ـر و صـ

كـار رفتـه     

ationgroup

وسـت كـه ديـد

خت صفات و اسم

به آنها هستي مي

ل اغيراهللا ابغيق﴿ 
ما لهم من﴿است 

كنـد يعن كر نمي

پيم  كمال را مي
  . است

سـر آفـرينش اثـ

  .ياند

فت ثبـوتي بـه ك

1399(  

يابنـد و او  نمـي 

ت چرا كه شناخ

داوند هم دائماً ب
 

حيد در ربوبيت
حيد در واليت ا

 خداوند نيز تشك
  .فهوم است

مستقيم مراحل
ه كوچكي از آن

آيـد كـه سراس ي

نمايا ات او را مي

  .ا نسبت داد

شش صف» نايي

07/09/9 ومسحلة 

در هـا او را  چشم

استتشويق كرده 

لهي و اينكه خد
 . دريافت است

مؤيد علت توح ﴾
علت توح) الكيت

ت تشكر نكند از
هم مف 4 گزينه 

پيمودن صراط م
 مخلوقات جلوه

فهوم بدست مي

خصوصيا»  خود

توان به خدا نمي

  .شود مي 

لي، تو سزاوار ثن

   ديني

9 



مرح(علوم انساني 

هست پس چ ير

رة صفات الهي تش

حال به پيشگاه ال
قابل ﴾شأن  في

﴾في حكمه احداً
توحيد در ما( ﴾

ي كه از مخلوقات
ضوع با توضيح

و عمل صالح و پي
ات و عنايات به

اين مف»  و ديوار

  . و بري است

در حد«دهد  ي

گيرد پس ن  مي

»در خداپرستي

  .دهد مي» د

تو نمايندة فضل 

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

خبير هو اللطيفو  

 را به تفكر دربار

ا زبان حجودات ب 
ورض كل يوم ه

وال يشرك ف﴿ة  
﴾و ما في االرض

فرمايند كسي ي
داست و اين مو

د كه با ايمان و
كنند كه كراما ي

جلي است از در

داوند از آن منزه

ورندة خويش مي

ستي سرچشمه

اف دداري از انحر

انتهاي خداوند ي

/ي، تو رحيمي 

معارف

سنجش دواز

 چون خداوند و

ـ دين اسالم ما

ـ عرض نياز موج
لسماوات و االر

هم ـ آية شريفة
 في السماوات و

مي) ع( امام رضا  
 به اثرگذاري خد

اي هستند  ـ عده 
هايي دريافت مي

به تج/ لوة دلدار 

جود ندارد و خد

ه خبر از پديدآو

كه از نقص و نيس

خودد«ب تقويت 

دانش بي«خبر از 

ظيمي، تو كريمي

    
 

 .رست است
سال دوازدهم ـ

 .رست است
سال دوازدهم ـ

  .پذير است كان
 .رست است

سال دوازدهم ـ
يسأله من في ا﴿

 .رست است

سال دوازده19و 
وهللا ما﴿شريفه 

  .شد
 .رست است

سال دوازدهم ـ
خلوقات وابسته

 .رست است
ـ سال دوازدهم

ه رسند پاداش مي

 .رست است
شم بگشا كه جلو

  .ست
 .رست است

يه در خداوند وج
 .رست است

ي در عين اين كه
 .رست است
ك» و خصوصيتي
 .رست است

شناسي، موجب
 .رست است

جهان هستي، خ
 .رست است

 حكيمي، تو عظ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
س 13صفحه 

  .يابد مي
در 1گزينه  .7

س 12صفحه 
حدودي امك

در 2گزينه  .7
س 10صفحه 

﴿آية شريفة 
در 1گزينه  .7

و 20صفحه 
است و آية ش

باش مي ﴾ولي
در 4گزينه  .7

س 26صفحه 
اثرگذاري مخ

در 1گزينه  .7
ـ 26صفحه 

قرب الهي م
  
    

در 2گزينه  .5
چش«از بيت 

خداوندي اس
در 3گزينه  .5

صفات سلبي
در 2گزينه  .5

اي هر پديده
در 4گزينه  .5

هر صفت و«
در 2گزينه  .5

هاي خدا راه
در 2گزينه  .5

مندي ج نظام
در 1گزينه  .5

تو«در بيت 
  .است
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@sanjesheduc

ـري خـود   

  .دد

ـورداري از    

 

 از آن بهره 

ر برابـر آن  

ationgroup

  .است 

گـ ماري و غـارت  

گرد ستنباط مي

در صـورت برخـ

 .است» خداوند

ندگي جاويدان

ليم درر بـه تسـ   

1399(  

»آور زيان«يزي 

 اهداف، اسـتعم

و فلسفة حيات ا

  .است» ت

انسـان د« كـه؛   

دن عمل براي خ

  

موحدين براي زن

  .سازد

حاضـر«س آدمي 

07/09/9 ومسحلة 

و چه چيز» مفيد

  .جود دارد

  .آورد 

  .نمايد مي

دور نمايند تا به

ل به عالم الهي و

آگاهي و معرفت

هندة اين اسـت

خالص گردانيد« 

.ش مؤثر باشند

اي كه م  سرمايه

  . خود بپردازد

وشت خود را بس

ها باشد، نفس ش

  .بوده است» 

10 



مرح(علوم انساني 

م«يزي براي ما 

در انسان وج» ي

ست مي را به د

  .است» ي
  . است

محدود م» انواده

د» ت اصيل خود

، اتصال»رويم مي

آ«نيازمند    يابد،

ده ن دارد، نشان

در وجود انسان

 سرنوشت خويش

يابند و ست مي

  .آيد مي

ختن شخصيت

 را تعيين و سرنو

ج و لوازم گرايش

»ايمان مذهبي«

زدهم؛ ادبيات و ع

دانيم چه چي مي

ي الهي و معنوي

ت دنيا و آخرت

فطري و الهي«ت 
انسان» مادي« 

درون خا« را به 

فطرت«سان را از 

ز باالييم و باال م

قتصادي رهايي

 مبتني بر ايمان
  ».سد

هاي موجود د هي

انند در ساختن

دس» هاي پاك ل

بدست م» عبادت

تواند به ساخ مي» 

ت زندگي خود

خالف جهت نتايج

«در طول تاريخ 

سنجش دواز

شناخته باشيم، نم

هاي گرايش«ه با 

سعادت» كي قلب

عوامل و تمايالت
امل و تمايالت

ي ميل جنسي

كنند تا انس  مي

ما ز/ رويم  ا مي

ي اجتماعي و اق

 تعليم و تربيت،
دي واقعي برسزا

رزه با خودخواه

توا مي» ة آگاهي

د«د به موهبت 
  

پرستش و ع«ة 

»اختيار موهبت

تواند جهت مي» ش

وجود انسان برخ

ي، زندگي بشر د

    
 

 .رست است
را به درستي نش
 .رست است

ي و مادي همراه
 .رست است

با پاك« نوجواني 
 .رست است

ش به زيبايي از ع
 استراحت از عو

 .رست است
ي و الهي، ارضاي

 .رست است
ستعماري، تالش

 .رست است
ز درياييم و دريا

 .رست است
انسان از جبرهاي

 .رست است
 دين بر مسئلة

تواند به آ يح مي
 .رست است

پايگاه، براي مبار
 .رست است

بر پاية«انتخاب 
 .رست است

 توجه به خداوند
.است» ياد خدا

 .رست است
خداوند در نتيجة

 .رست است
م«ك گرفتن از 
 .رست است

تخاب و گزينش
 .رست است

هاي حاكم در و
 

 .رست است
هاي ملكوتي جلوه

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

» عمـل «ي   

 Iسـاختار    

جمله بعد از 

د مطابقـت    
م بايـد بـه     

مـراه  ه بـه   

One of t  
One of t 

  ).2و  

از ). 3و  1 
رد (باشـد   ي 

 توجـه بـه    

بـارة افـراد     

ationgroup

و او را بـه سـوي

 سـوي ديگـر، س
جمدر ضمن، ). 4

 با فاعـل مفـرد
جـاي خـالي دوم
تـوان فاعـل را ب

  
the robbers 
the robbers 

1هاي  رد گزينه

هاي رد گزينه( 
مـي »بنـابراين «

بـا). 4و  2ـاي  
 .(  

  كيدن

  

ي كمتـري درب

  مولي، عادي

1399(  

آورد و ديـد مـي   

از ). 3و  2ـاي  
4و  2هاي  گزينه

ت، پس فعل بايد
، در ج)شته ساده

ت ن باشـند، مـي     
).3و  2هاي  نه

was caught
was caught
ر(ي استفاده كرد 

ر مجهول داريم
so    بـه معنـاي»

هـ رد گزينـه (د 
)3و  2هاي  زينه

ترك) 4  ف كردن

.اش گرفته بود

  م

  .هد بود

هـا داستان ، و]د

معم) 4 

07/09/9 ومسحلة 

را در انسـان پد 

هـ رد گزينـه (ـم  
رد گ(ثبت باشد 

سلماً مفرد است
گذشت whileي 

و جملـه يكسـان
رد گزين( ده كرد
he wt while 

t while enjo
ز ضمير انعكاسي

س نياز به ساختار
oجملـه   2ـب   

بگيرد ingتواند 
رد گز(ده كنيم 

  .ر آواز زديم
صاص دادن، وقف

ا گيخاطرات بچ
  مه

اني، درك و فهم

رات جالب خواه
  هده كردن

  ساب آوردن

خواهند مي[ يول

 ول

11 



مرح(علوم انساني 

»عمل«ه سوي 

ار مجهول داريـ
ي جمله بايد مث

  ).3و  2نة 

هست كه مس) ن
گذشته استمراري
كه اگر فاعـل دو

 ing دار استفاد
enjoying was

oying …
از enjoy بعد از 

عولي است، پس
سب بـراي تركيـ

ت شود و نمي  مي
استفاد »اما«اي 

ردند همگي زير
اختص) 3 

  .دقت كنيد »

الهام خود را از خ
ترجم) 2 
قدرد) 4 

و نسبت به تغيير
مشاه) 2 
به حس) 4 

مورد افراد معمو

مسئو) 3 

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

ست كه شوق به

س نياز به ساختا
در انتهاي tagس 
رد گزين(گيرد  ب

o )يكي از دزدان
گذ(ه به ساختار 

قت كنيد كد. م
 while از فعل

g … 

توان مي »كردن

مفع) اجازه دادن
 كلمة ربط مناس

state محسوب
به معنا butبط 

آنها كيك را آور 
  كردن

»زير آواز زدن« 

 كتابش بيشتر ا

هاي كوچولو چه

ي بيشتري در م

 ته، متمايز

سنجش دواز

اس» باور قلبي«و 

فعولي است، پس
كند، پس نفي مي

tag مالك قرار

one of the ro

با توجه). 3و  1 
ري داشته باشيم
بالفاصله بعد از

خوشگذراني ك«م 

( allow فعل 
هوم كلي جمله،

eيك فعل ) شتن

 بايد از حرف رب

داشتيم و وقتي
تقويت) 2 
burs به معناي

 نوشتن آخرين
  
  

العمل بچ ة عكس
 نهادن

 خواندن

هاي ه آنها داستان
  .ند

برجست) 2 

    
 

 .رست است
و» تسليم«حالت 

  .د

 .رست است
مف seeاي فعل 

don جمله را من
gد براي ساخت 

 .رست است
obbers جمله 

هاي رد گزينه( 
 گذشته استمرار

w حذف كرد و ب

اي انتقال مفهوم
 .رست است

براي  Iه، نقش
 با توجه به مفه

  ).4و  3
 .رست است

be )اعتقاد داش
جمله، 2د ميان 

 .رست است
ك جشن تولد د

 ش دادن
st into song

 .رست است
فت كه او هنگام

 م
 راع

 .رست است
كنم كه مشاهد 

يس كردن، بنا ن
ت كردن، از بر خ

 .رست است
مجله گفتند كه

خواهن معروف مي
 ، خاص

www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
ايمان آن حا

انگيزاند برمي
 

 
در 1گزينه  .7

بر heنقش 
n’t think

since نبايد
در 4گزينه  .7

فاعل اصلي
داشته باشد
دنبال زمان

was/were

در ضمن، برا
در 2گزينه  .7

در اين جمله
سوي ديگر،

3هاي  گزينه
در 1گزينه  .7

lieveفعل 

مفهوم تضاد
در 4گزينه  .8

ما ديشب يك
كاهش) 1  

به اصطالح
در 1گزينه  .8

نويسنده گفت
الهام) 1  
اختر) 3  

در 2گزينه  .8
من فكر مي

تأسي) 1  
قرائت) 3  

در 4گزينه  .8
خوانندگان م
ثروتمند و م

ويژه) 1  
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@sanjesheduc

  . د كنديجا

  .هد

 موجود در 
داريـم   itر  
رد گزينـة  (

  

ationgroup

 تفاوت زيادي اي
  يند، روند

  .كمك كند
  شمار

آرامش پاسخ ده

  يت، مقدار

  ن دادن

  ).4و  2

ر جملةد كه اگ
t نياز به ضـمير

(د منفي باشـد  
isn آيد در مي.

-.  

1399(  

عيت سالمت ما
فرآي) 4 

شديدي داشت ك
ش بي) 4 

اد و توانست با آ
  ط
  دي

  خراج كردن

كمي) 4 

  .فاده كرد

نشا) 4  ن

2، 1هاي   گزينه

دقت كنيد). 2ة 
tagر دهيم، در 

بايد tagت است، 
t it’ به صورت 

  

-------------

07/09/9 ومسحلة 

تواند در وضع مي
 كرد

ي كه تصادف ش
 آميز

 از خود نشان دا
قيد و شرط ور بي

مش، با خونسرد

  .ييد كردأ ت
  كردن

ن كشيدن، استخ

 فه

استف »اما«عناي 

كردن، بخشيدن

رد(علوم داريم 

رد گزينة(بگيرد 
 tag مالك قرار

ين جمله مثبت
آن tagهيم كه 

.دنشو عكس مي

---اينست كه  

  كند مي ب

12 



مرح(علوم انساني 

شود م  انجام مي
عملك) 3 

ه رانندة مجروحي
آ صلح) 3 

 اما صبر زيادي
به طو) 2 
با آرام) 4 

ترش سرطان را
ابراز ك) 2 
بيرون) 4 

وظيف) 3 

به مع but ربط 

عفو ك) 3 

ياز به ساختار مع

قرار ب tagاخت 
را براي ساخت 

در ضمن چون اي
t مالك قرار دهي

وسط اجسام منع

“That’s wh

  ؟نيستست 

-------.  
گ زرد محسوب

زدهم؛ ادبيات و ع

ي كه صبح زود
 

ظيفه كرد كه به
 ي

ي عصباني شد

ثر در گستؤمل م

 توليد

له، بايد از كلمة

 دادن

لي است، پس ني

 مالك براي سا
their popul(

د). 3گزينة  رد(
tagراي ساخت 

است كه توهايي 

ere cones c

  عرفي كند

درس ]ي چشمي
  .دهند خ نمي

-------- زيرا 
ست موز را به رنگ

سنجش دواز

كه ورزش سبكي
هويت) 2 

القي احساس وظ
اخالقي) 2 

آموز خيلي نشدا 
  
  

ها در مورد عوام
  
  

نسل، ت) 2 

جمل 2جود بين 

بهبود د) 2 

فاعلي  makeل 

تواند شود، نمي ي
lation will d

the  مفرد است
it is clea را بر

ه نيم طول موج

”ome inارت 

ملكرد آنها را مع

ي[ها  ورد مخروط
پاسخ  قرمز اصالً

رسد به نظر مي
كس شده از پوس

    
 

 .رست است
ا بر اين باورند ك

 عيت، حالت
 .رست است
اخال جوان از نظر

 ب
 .رست است
الؤوة پرسش س
 طور ناگهاني
 طور مكرر

 .رست است
بيني آنه ش پيش
 ت كردن
 د كردن

 .رست است
 ر

 .رست است
موج مفهوم تضاد
 .رست است

 ي كردن
 .رست است

count براي فعل
 .رست است

شروع مي if با 
decrease(جه 

eir populati

arچاريم ساختار 

 .رست است
  متن چيست؟
بين كه در دنيا مي
 .رست است
عبا نده از گفتن

و عم] چشمي[ي 
 .رست است

 موارد زير در مو
ها به نور سبز و
 .رست است
ز زرد بن يك مو

هاي منعك ل موج

www.sanjeshse
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x (+2 3  

a a−29 6  

x =  

a ,α = β  

a =  

+ =
α β
1 1  

α = β +  

  

ationgroup

a )x a− −1 4

a a+ + =1 16
2
2يا  3

aβ = − − 2
2
3

  .است

α + β= = −
αβ

,+ α + β =3

1399(  

  .ارد

a =  Δ =

a=  = −

α + β
 =2

cو  

a
αβ ا =

b

c
− = −3

b

a
− = 1

07/09/9 ومسحلة 

   دارد؟

  .كنند دا نمي

اشاره دا ------

  .ت

( a )= − +23 1

, b− − 
11 9

(= −  − −1 1

b

a
α + β = −

β + = 2 3 1
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االت زير وجودؤ

ديويي اعتياد پيد

-------به  ،ست

  .خواهد يافت

x ريشه آن است

a+ = 16 

b a= − =3 1

α +
  .است 2

a)( a)− + +1

ax bباشد  2+

a

 β = − 1

 رياضي

زدهم؛ ادبيات و ع

ؤيك از س ه كدام
  ر هستند؟

  ت است؟
دهاي وي به بازي

 كشيده شده اس

ادامه خ -------
  ي ويديويي

xپس رند،  =1



− 
4
4−يا  3

(x βبرابر  −

a a+ = −2 3

bx c+ + = 

a + + =1 1

سنجش دواز

ي پاسخ دادن به
الً براي شما مضر

موارد زير درست
ب افراد بزرگتركه 

خط 3اراگراف 

----------رد 
هايبازي زياد ن

ب دو طرف برابر

b
x = −

×2

x است.  

)(x )α − β =

a − +3 3 2

، 2ادله درجه 

a=  = −

    
 

 .رست است
في در متن براي
ي ويديويي كامالً

 .رست است
يك از م ن، كدام
ك يمكن گمان مي

 .رست است
در پاآن كه زير 

  هاي ويديويي
 .رست است

با بحث در مور ًال
كردن شي از بازي

 .رست است
، مجموع ضرايب

 .رست است

bيشه مضاعف

×1

bف 
x

a
= − 2
 .رست است

=kف معادله 

= 2

 .رست است

β هاي معا ريشه

 .رست است

−2
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R x= ×  
  رخانه 
=  سود  

  .م
, ,89 89  

+9 92  

  ص قيمتي

  شاخص پايه 

+ =1 24 

× ×7 6 5
7

  

  
 
  

3 4
2 2  

) 4و  8(و  

ationgroup

P / x× =1 4
P= سود كار −

x −2 1

كنيم  را پيدا مي

Q
,↓

1
9 9 92 

+ +1 2 1 8
7

 

×=
×

6
6



شاخص 

شا =)] دشوار

=د سـاعت   25
  .ت

× × =5
5 4 3

17

   
+  

   
 
 
 

3 4
3 1

7
4

)4و  5(و ) 3و 

1399(  

/ x , C− 21
C /− = − 1

x + = 24 

رك اول و سوم
, , ,1 2 1 8 1 

+ +8 12 13

+
× +
12
3
    
    

درصد كلمات+ 

به مانند 1ساعت 
/ −36 است 6

n(A  
n(B)  
n(A  

P
36

168 7




 × + =

×
3 6 1

7 5

و 9(و ) 3و  6(و 

07/09/9 ومسحلة 

C /= +2 4 

x x /+ −21 2
x , = 4 6
  .ثبت است

هاي بين چا داده
, ,1 8 12 13 

= →32 1 8
  .است 

+ ×
×

12 8
12 4
   
   

+ تعداد كلمات 

شوند، پس در س
/ /= 36 4

B) = −32
) =15

B)− = −24

  :ت با

P = − 361 168



× =4 22
35

و) 2و  7(و ) 2 

14 
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/ x4

/ / (= −4 1

عد از آن سود مث

د. باشد گين مي

Q
,↓

3
32 132 13

→ =1 8 542


54ط فقر برابر 

  . است
+=
+

6 8
15 4

  


) /× ميانگين

ش ساعت تكرار مي
2الف آنها برابر 

  .شد
− =8 24

− =15 9

باشند برابر است

= 16447
7 168 7

 

و 4(و ) 1و  8(

زدهم؛ ادبيات و ع

P /=1
(x x− +2 1

 سود منفي و بع

 برابر نصف ميانگ
,32 132

باشد، پس خط ي

صرف سال پايه

= 3 4 477
 

/ ] [(= +4 6 1

س 24ند كه هر 
بوده و اختال 99

بال و واليبال با

ت به دنيا آمده با

7

(و ) 1و  5(و ) 1
  :ست داريم

سنجش دواز

/ x−4 1
)+ 24

چون قبل از آن

 است، خط فقر

برابر مينيز ميانه 

نابر مص قيمتي ب

4

) / ]× =12 4

وبي هستن و تنا
− × =9 2 24

ها در فوتب كننده

 روزهاي متفاوت

1و  2(وج اعداد 
مورد نظر ا) 7و 

    
 

 .استست ر

بل قبول است چ
 .رست است

هم نزديك به ا

ت كه با نصف م
 .رست است

متي برابر نسبت

 .رست است
 [ / ]= =7 2 7

 .رست است
اي سري زماني

51به مانند  99
 .رست است

ك مجموعه شركت

 .رست است
نفر در 5كه هر 

 .رست است

 .رست است
ب هر كدام از زو

و 8(و ) 6و  9(و 
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P =
 

 

12
9
2

  

P



=

3
1  

=35   

  .ست

همـاهنگي  

GNP =  

2428    

GN سرانه  

 زدن همه 
ايـن  . نـيم 

   سال چهار

ationgroup

=




2 1
3

   
× +   
   

4 3
1 1

/ x + 1 1 

 فروش بيشتر اس

ضا باعث ايجاد ه

=145     

     

NP = 2428
4 

ه است، با جمع
كن را محاسبه مي

x=  ديلتو

1399(  

   
× +   
   
 
 
 

3 5
1 1

12
2

ودار آن بـه     

x = 25 

ر باشد، انحصار

ين عرضه و تقاض

+14    

=      
     

وليد تقسيم شده
لي، توليد كل ر

x −


1875
1875
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×  

    =

4 5
1 1

شـد، پـس نمـو



 اندازه آن بيشتر

عاملي كه بي) ب

  .شود ه مي

×12    

= 6 7

تو تاً بين عوامل
دي داخلي يا مل

−= 1875 15
15  

15 
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= =
×
47 47

6 11 66

با هر قيمتي مـي 

  .ت

ير است هر چه

ب. ش قيمت است

 سطح خرد ارائه

+ ×32 24 

شده نهايت بسك
فعاالن اقتصاد  و

=5 1
4

 

 اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

7
6

ه تهيه آن در ه

p /= 1 است

پذ قيمت خريدار

شود افزايش  مي

سات توليدي در

+4      

شده و درآمدي ك
د همه بازيگران

سنجش دواز

شخصي مجبور به

xدله  +1 1 

خگذار و  ه قيمت

ش انگيزه توليد

سس ها و مؤ ركت

× ×1 144   

ر كشور توليد ش
، درآمد)ها  اجاره

  .نامند مي

    
 

 .رست است

 .رست است
اليي است كه ش

  :است 

 .رست است
ضه خطي با معاد

 .رست است
ش، فروشندهفرو

 .رست است
 كه باعث افزايش

  .مت است
 .تسارست 

طح خانوار يا شر
 .رست است

× =12   

 .رست است
نكه هر آنچه در
مزدها، سودها،
م» وش درآمدي
 .رست است
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x
×= 5  

  سال پنجم

جـاري   اي
ان، اهـالي   
ادي را بـه       

انداز  ر غلط

و هر كـس  

ينگي كـل   
ي تحريـري   

يم قـدرت   
بيان ديگر، 
 مشـكالت    

 

يش ـان پـ    
برخـي   ره،  

انـد   ز كرده

را خواهنـد   

رايج بود، ) 
جـواهراتي    

اي  شـتوانه   

ationgroup

×1875 2344 

y=  توليد س

ها رهاي با قيمت
گـذار ه سياست

غيرهـاي اقتصـا
هاي واقعي بسيار

گرفت و جام مي
  .گويند

وين بانك، نقـدي
هـاي دايش پول

گـويي دليـل مـي  
ستگي دارد؛ به ب
 تـورم يكـي از

 .كاهد ن را مي

ـي در طـول زمـ
هـاي روزمـر نـه 

انداز زد خود پس

خـود، آن ر مات     

)طال و نقره(زي 
هـاي طـال و ج ش

 افـراد اسـت، پش

1399(  

44
y −


2344

2344

به جاي متغير …
به همه كنند و ي

سـت، همـه متغ
جاي متغيره به 

انج ت كاال با كاال
گ مي» تهاتر«له 

خدمات نو گيري
اما با پيد. بود) ي

  .پول شد شبه

همين د ند و به
ها در جامعه بس ت
به همين دليل 

 قدرت خريد آنا

روزه و بعضـي هر
عالوه بر هزين. د
كه نز هايي را ول

كاالهـا يـا خـدم

فلز ماني كه پول
ي فلزي و شمش
كي كه در دست

07/09/9 ومسحلة 

y=  =1
4

4 است.  

…و فرت، مص

استفاده مي) قي
ميـان ا اي در ه    

غيرهاي اسمي

صورت بادالت به
نوع از مباد  اين

گ قبل از شكل. د
انداز خانگي پس(

 شامل پول و ش

فظ كن خود را ح
عمومي قيمت ح
.يابد و برعكس 

شود و دگان مي

ه بعضي نيازها. د
ود نگهداري كند

افراد پو. آيد  مي

نگـام فـروش ك

زما. رود شمار مي
هاي هم پول ذي

يري و الكترونيكي

16 
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= 293 

= 8     

ن صادرات، واردات
ي واقعي يا حقيق
ي پـاي مقايسـه

استفاده از متغ ه

ي به نام پول، مب
به.  نياز داشت
رود  به شمار مي

(گردش  خارج از
 حجم نقدينگي

سته است ارزش
يد پول به سطح
پول كاهش مي
ر پس اندازكنند

كنند برطرف مي
ي آينده نزد خو
اي خاص پيش

  .دهند قرار مي

ه ديگران نيز هن

ش به» توانه پول
شتوانه پول كاغذ
 كاغذي و تحرير

زدهم؛ ادبيات و ع

− 4     

ادي مثل ميزان
متغيرهاي( ثابت 
ويـژه وقتـي  و به

رد كنند؛ چرا كه

عي بسيار مهمي
كرد كه بدان مي

نگي آن جامعه
 در گردش و خ

خلق كنند، ول

ت كه پول نتوانس
ت كه قدرت خري

خريد پ د، قدرت
ها و ضرر خانواده

پول، آنها را ب ت
براي رفع نيازهاي

ها كه در موقعيت
 مورد استفاده ق

كه دانند زيرا مي

پشت«الت دارند، 
پش. خود پول بود

و هاي فلزي ول

سنجش دواز

له آخر برابر  

هاي اقتصا خص
رهاي با قيمت
نند كه هميشه

ها وار  در تحليل

ن فناوري اجتماع
الهايي مبادله م
در كشور، نقدين

هاي  و اسكناس
پو شبه توانستند

ن نتيجه گرفت
واضح است. ست
ها افزايش يابد ت
كاهش رفاه خ ث

  :ارزش  
ند كه با پرداخت
مقداري پول را ب
ني نيز هست كه

ان الزمدر زم ش

  :الت
پذيرند؛ ز ل را مي
  . است

ش پول در مبادال
قره موجود در خ

پو بود؛ اما امروزه
  .ندارد

    
 

 .رست است
 افزوده در مرحل

 .رست است
محاسبه شا  در

از متغير)  اسمي
كن دم توصيه مي

ثابت محاسبه و

 .رست است
وجود آمدن ز به

افه خود را با كا
كل پول موجود د
موع مسكوكات

ت ها مي نكه بانك
 .رست است

توان چنين ها مي
 از دست داده اس
ح عمومي قيمت
ست؛ چرا كه باعث

 .رست است
حفظ  و	 انداز س

ي گوناگوني دار
همواره بايد م د

بين غيرقابل پيش
سيله حفظ ارزش

 .رست است
مبادال در داخت

دالت خود، پول
ه از وظايف پول
 .رست است

ه مردم به ارزش
ل همان طال و نق
صراف يا بانك ب
قتصادي كشور ن
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  يد
-  
  يد
-  

  نيست
-  
  مد
-  
  فع

نسـبت بـه   

شـته باشـد       

  .ني است

ationgroup

  را  ـ
  -  
  را  س
  -  
  ني  لُ
  -  
  حم  م
 -  

اع نسدو مصـر ان 

جع متـوازن داش

ت سبك خراسان
  

1399(  

بـ  
  
س  س
  
ل  ز
  
م  لِ
  

  مفتعلن

اژگازينة چهار و

 يـا دو واژه سـج

از اختصاصات» ر
.خراساني است

  ».ستند
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  دست  
  -  
  غص  ـ
  -  
  من  لُ
  -  

    
  -  

ن دارند اما در گز

ند و فقط يـك

كام شير«تممي 
د بيانگر سبك خ

  .كندح مي

 تشبيه حسي هس
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ز  گر
-  
كـ  نم
-  
لُ  ما
-  
ه  چن
-  
  الت

هم سجع متوازن

ازي داشته باشن

مت ي گروهفه برا
شود محسوب مي

رحطمك شعر را 

  

  .شده است
كه هر دو طرف

  .ستند
  .د

  .د

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

  » مفتعلن فع
  كـ  نم
-    
  ز  دي
-    
  كـ  را
-    
  ي  رو
-    

فاعال

اع نسبت به هصر

ه هم سجع متوا
  .ت

فن دو حرف اضا
ز واژگان كهن م
ساني بودن سبك

.اماني استة س

مانند ش) حسي(
خام كر زااي  يفه

هر دو حسي هس
ر حسي هستند

دهم رجوع كنيد

 علوم

سنجش دواز

  )1(ون 

مفتعلن فاعالت
ن  آ

  -  
د  كا 

  -  
ر  لك 
  -  
ر  اَبـ 

  -  

  ل
  

سه در هر دو مص

مصراع نسبت به
ه ترصيع دانست

و آوردن »مهتري
كه از» بازِ«ضافة 

خراس» انبان«ن 

ر دورةهاي نث گي

(به چراغ ) حسي
زمردين با صحي

مردان كه هت به 
ه امويكوان كش ن

 ادبي پاية دوازد

    
 

 .رست است
علوم و فنو 61و 

 .رست است
م«: برابر است با

  ر  س
  

 بـ  
  
 فـ  ر
  
 د  ش
  

  مفتعلن

 .رست است
  ل
دل/ زين / اَ : مزه
      ـ      ـ

 .رست است
هاي يك تا س نه

  .توازي دارند
همة واژگان دو م
ت را داراي آرايه

 .ترست اس
م«ك واژه كهن 

و آمدن حرف اض
چهار نيز واژة كهن

 .رست است
ويژگي مربوط به 

 .ست استر
غير ح(سه خيال 

دشت به لوح ز« 
انتدر مرد شبيه

گوشه بناباغ ب: 
 .ت استرس
علوم و فنون 1
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در گزينة سه

:گزينة يك
شت: گزينة دو

:گزينة چهار
در 3گزينه  .13

3به صفحة 
  

erv.ir
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@sanjesheduc

مفـاعلن  «   

  .ست

ذكر شده  4

  .ستند

متضـاد  نـا    
مـاه ـ   « . د   

  .استشده

ationgroup

ر گزينـة چهـار

ة يك درست اس

 
  
 

  .ت

46تا  42فحات 

واژگان كهن هس

 

ت و در ايـن معن
 همسـان دارنـد

اشاره ش  ممدوح

1399(  

 

  .اند خته شده
و در» لن فَعلُـن   

خته شده گزينة
  ب است

  ن

-  - 
رم  يا
-  - 

  ستش جام
    فعولن

هم را دارا نيستم

صفب دوازدهم 

ي باغ و بلبالن و

 . مبارزان است

ود هستي اسـت
و جنـاس)  آب  

نسبت به  عشق

07/09/9 ومسحلة 

 .م رجوع كنيد

ساخ» مفاعيلن«
فـاعالتن مفـاعل«

ساخ» عيلُ فعولُن
لِ خواب/ ين منز 

فاعيلُ       فعولن

''/ − −  

  -  
  عي  

  -  

  /لب  ش/ و گرد
      مفاعيلُ    

ة چهار اين دو م

رس چهارم كتا

و هزاران به جاي

بودن  و زنداني

ر اين افسانه فرو
ي، مـاهيِ درون

 دو به پايداري

18 



مرح(علوم انساني 

زدهمكتاب دوا 1

«ج با تكرار ركن 
« 3در گزينة  ،»

ولُ مفاعيلُ مفاع
در اي/ دمادم كه 
مفا     مفاعيل  

/− − − 

-  
نـَ  م
  

 
 مه بر لعلِ/ م ه
مفاعيلُ      ولُ

گزينة و عي است

بقية موارد در د

نة چهار گلشن و

  .د

 راجع به آزادي

ئنات و ماهي در
ماه هسـتي( ند 

اما در گزينة ود

زدهم؛ ادبيات و ع

17و  16صفحات 

ن و از بحر هزج
»الت مفتعلن فع

  .ستندسان ه

مفعو«اي آوايي 
د/ زين سيل /  

     مفعولُ      

/− − − 
  نم/  
    
  د  ز

     

 .ني وجود دارد
چشمم/ گ است 

لن          مفعو

و مسايل اجتماعي

ب اامشود  ده نمي

و در گزين »دنگ

شود عي ديده مي

هاي ديگر گزينه

ماه اوج كا. دارد
دار تاني متفاو

شو  آن اشاره مي

سنجش دواز

  . عشقي است

به ص. ستيني ا

ي همگي همسا
فتعلن فاعالم«و 

سهاي آوايي ناهم

ها ر از تكرار پايه
توان بود/ نم نـ 

فعولن عيل     

−''است با  برابر 
دا/ مي / نـ / م 

  -
دز  نَـ
   -

چهار مطابقت وزن
ي چنگ/ و نغمه 

عيلُ         فعو

خواهي و  آزادي

دبيات كهن ديد

خد« گزينة سه 

سياسي ـ اجتماع

شقانه دارد اما گ

اي قديمي دسانه
در دو مصراع معا

 .رند

 وطن و ظلم در

    
 

 .رست است
مريم از ميرزادة
 .رست است

 دو از عارف قزوي
 .استست ر

هاي آوايي ك پايه
در گزينة دو: ها

ه پايه» علن فعلن
 .رست است

ين كه وزن شعر
كه اين/ ي ديده 

فاعيل       مفاع
 .رست است

ايي گزينة يك
د/ شـُ / ا ر/ ـ پِ/ 
-    
  كـِ  م
-     

 .رست است
و گزينة چ سؤال

ني و/ ه بر قولِ 
مفاعيلُ       مفا

 .رست است
عر عصر بيداري
 .رست است

داري تسلط بر اد

 .رست است
در ،»شرنگ«و 

 .رست است
ر بيداري طنز س

 .رست است
موني عاش دو مض

 .ترست اس
هي تلميح به افس

د» هيهي ـ ما 
س ناهمسان دار

 .رست است
ا به خرابيه ينه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
سه تابلوي م

در 2گزينه  .14
بيت گزينة

در 1 گزينه .14
در گزينة يك
ه ساير گزينه
فعالنن مفاع

در 1گزينه  .14
يبا توجه به ا

شو اي/ بيدار 
مفعولُ    مف

در 1گزينه  .14
عالمات هجا

/بوس / مح 
-  -
نم  دا
 -  -

در 4گزينه  .14
در صورت س

 مه/ گوشم ه
مفعولُ     م

در 4گزينه  .14
ايه شعمجان

در 3گزينه  .14
در عصر بيد

  .است
در 1گزينه  .14

ودر گزينة د
در 2گزينه  .14

عصر در آثار
در 2گزينه  .14

گزينةبيت 
در 2گزينه  .15

از ماه تا ماه
ما«. هستند
جناس» ماهي

در 2ه گزين .15
در همة گزي
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@sanjesheduc

  .ه است

  .د دارد

يز مربـوط  

هـاي   جهت

نادرسـت  » 

  .ند

ationgroup

يحت قرار گرفته

 به عاشق تأكيد

دوم نيدر گزينة 

  .ت هستند

ج«ـ » پرست اب

  .ستند

»يِ بدون نسخه

نادرست هستن» 

1399(  

شده و مورد نصي

وفايي يار نسبت

ر و دحضرت خض

نادرست» دشمن

چشم آفتادو « 

نادرست هس» ي

داروهاي«: 4زينه 

»صورة«ـ » رسمُ 

07/09/9 ومسحلة 

زينة دو مبتال نش

و اعتنايي و بي ي

ح به داستان هار

هايي از د گروه «

:4گزينه » ختلف

هاي باكتري« 4ه 

گز» گردشگر« 

ير«: 4گزينه » ل

  .ستند

19 



مرح(علوم انساني 

ه است اما در گز

  .د
  

 گزينة يك به بي

چه و در گزينة 

«: 3گزينه » ست

هاي مخ جهت« 
  

گزينه» دم است

:2 ندارد گزينه 

الّرمل«ـ  »رستنا

  .ناسب ندارد

نادرست هس »زم

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

تال به عشق شده

هستند» /فَعلُن  
.ستا» /اعيلن 

در كند ولي مي

دارد رت يوسف

دا با ما نبوده اس

:2گزينه » رخد
.درست هستند

اميدي براي مرد«

  )ني

ار عربي تناسب

مدر کيّ الذلميذ 

بيت روبرويش تن

الز«: 4گزينه » 

زب

سنجش دواز

دوران پيري مبتال

/مفاعلن / التن 
مفا/ فاعالت / لُ 

ريع عمر اشاره م

داستان حضر  به
  . است

وعده خد«: 2نه 

بچر«ـ » پرست
نا» بچرخد«ـ » 

« 3گزينه » شود

روغن: ص( روغن 

با ساختا» را يان

تل«: 2گزينه » مُ 

دت است كه با ب

»مصدره تعليم« 

  )رور بالياء
    

 

 .رست است
اعر در دها ش ينه

 .رست است
فاعال«ها بر وزن 
مفعول« بر وزن 

 .رست است
ها بر گذر سر ينه

 .رست است
ينه يك تلميح
حضرت سليمان

 .رست است
  :ها ينه

گزين» وعده خدا
 .رست است

  :ها ينه
پ دو چشم آفتاب

»حركت كردن«
 .رست است

  : ها ينه
شهرها روشن ش

 .رست است
ـ) اي طبيعي: ص

 .رست است
  : ها ينه

پيشيني سرانجام

 .رست است
  :ها ينه

يرسم« ـ» تلميذنا
 .رست است

منع حساد: 4ه 
 .رست است

  :ها ينه
3گزينه » مبني

 .رست است

مجر: ص(فتحة 
www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
در همة گزي

در 4گزينه  .15
ه همة گزينه

هارگزينة چ
در 1گزينه  .15

در همة گزي
در 3گزينه  .15

در گزشاعر 
به داستان ح

  
  
  

در 4گزينه  .15
رد ساير گزي

و«: 1گزينه 
در 3گزينه  .15

رد ساير گزي
د«: 1گزينه 
«ـ » مختلف

در 1گزينه  .15
رد ساير گزي

ش«: 2گزينه 
در 1گزينه  .15

ص(طبيعي 
در 3گزينه  .16

رد ساير گزي
س«: 1گزينه 
  .هستند

در 3گزينه  .16
رد ساير گزي

ت«: 1گزينه 
در 4گزينه  .16

مفهوم گزينه
در 2گزينه  .16

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 4گزينه  .16
بالفتمجرور 

erv.ir
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@sanjesheduc

نادرسـت   )

: 4گزينـه   

. شـود  مي ي
 و يخيتـار  

از  نوع اين 
 حقيقـت  ه 

. لـب كـرد  
  . مدند

گـري،   امي    
د در اينجا 

ationgroup

)أبـيض: ص( 

.مضـاف نيسـت       

  .ش نيست

بررسي جتماعي
رويـدادهاي  ن

هاي ويژگي از ي
بـه او. ين اسـت    

دنياي غرب جل 
جامعه ايران برآم

غلبـه تفكـر نظـا
د در نظر بگيريد

1399(  

سودأ: 4گزينه  

ي موصـوف يـا م

اي قبلش  جمله

اج و فرهنگي ي،
گوناگو ابعاد به 

سنتي بعضي سي
 تـاريخ ذوالقـرني

به را ايران گان
ماندگي ج عقب 

ايلـي، غل عناصـر 
پس بايد. نداشت

07/09/9 ومسحلة 

)الَجوِّ الجسم و 

  . هستند

عـل اسـت ولـي

ه در اين گزينه

اقتصادي نظامي، 
را آنان توجه و 

نويس تاريخ كلي
ه و نويسـندهشا
 

نخبگ و زمامداران
و غربي جوامع 

ع حاكميـت  بب 
ن را سابق قوت و

20 



مرح(علوم انساني 

ا َحرارة: ص( وِّ 

نادرست» حون

فاع» هذه« 3نه 

يد در صورتي كه

سياسي، از اعم 
داشت ايراني ن

ك ساختار به دي
ش فتحعلي زمان

 . كرد نكوهش

ز توجه قاجار، ه
پيشرفت علل ك

سـب به حدودي 
و اعتبار مذكور، 

  .ست

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

َحرارة الَجوِّ: 3نه 

الّسائح« 3گزينه 

گزين. عل نيست
  .ف نيست

آي مله قبلش مي

انساني حيات ن
مورخا بينش ي
  .د

پايبند عين ي در
ز مشهور مورخ ي
ن را گويي تملق و

شاه فتحعلي هي
درك وجوي ست

تا زنديه و شاريه
هاي سلسله قرار

گزينه ناصحيح اس

سنجش دواز

  )تفجيرُ : ص

گزينه )الّصيدلّية

گ »ناجحينَ «: 2

ف است ولي فاع
موصوف يا مضاف

  .ست

هام و تكميل جم

گوناگون هاي به
دگرگوني بر ميقي

كرد جلب مردم 

سنتي نگاران ريخ
شيرازي خاوري 

و داد نشان القه

پادشاه دوران در
جس در غرب و ن

  
افش عصر در ران
استقر دوران ودن

ي نيست و اين گ
    

 

 .رست است

ص(ـ تفجيِر ) ِمنَ 
 .رست است

  :ها ينه
ا: ص(ّصيدلّي 

 .رست است
  : ها ينه

گزينه » معّلمي
 .رست است

  :ها ينه
موصوف »الجوائزُ 

م ولياست  اعل
 .رست است

مبني اس» هم«ر 
 .رست است

براي رفع ابه »نّ 

 .رست است
  6فحه 
جنب نوين، ويسي
عم تأثير وطيت

نقش ويژه به ي
 .رست است

  5فحه 
تار از برخي جار

.ي را نقد كردند
عال نويسي ختصر

 .رست است
  3فحه 

د روسيه و ايران 
ايران سه وضعيت
 .رست است

 22و  21فحه 
اير ديواني و ري

بو كوتاه ياسي و
ثباتي اقتصادي ي
www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
م: ص(َمن 

در 1گزينه  .16
رد ساير گزي

الص: 2گزينه 
  .هستند

رد 4گزينه  .16
ر گزيرد ساي
م«: 1گزينه 

در 2گزينه  .16
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
فا »الناجح«

در 2گزينه  .16
ضمير: توجه

در 1گزينه  .17
لکّن«: توجه

   
  

 
در 1گزينه  .17

صف 1درس   
نو تاريخ در  

مشر انقالب
بيداري تاريخ

در 3گزينه  .17
صف 1درس   
قاج عصر در  

تاريخ نگاري
مخ و نويسي

در 2گزينه  .17
صف 1درس   
هاي جنگ  

با مقايس آنان
در 3گزينه  .17

صف 2درس   
ادار سازمان  

ي سيثبات بي
خبري از بي

erv.ir
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 سياسـي  

 اقتـدار . رد 
 شـاه  علـي 

 و كردنـد  ي 

 از بسياري 
 كاشـان،  ل 

ـه صـنايع      

 ابريشـم  ة
 

 پيوسـته  ن
 بـه  نفري ر
 هـر . شـد  

 جوانـان  ن 

 سـپاهي  و 
 منظمـي  
 ويژه به ور

بعـد از آن     

ationgroup

نفوذ و نظامي م

كـر آغاز عثماني
فتحع حكومـت  

لشكركشـي قـاز 

.رفت انحطاط 
مثـل ايـران  تي 

مات شـديدي بـ

جاد تكميل با ر
 .شدند همسايه

آن بـه  تابعـه  لل
هزار ده ويژة وي
نمي كم آنها مار
ميـان از سپاه، ن

سـو يـك  از ـور، 
و منسـجم ) ري 
كشو مختلف طق

مع سـرزمين و ب

1399(  

تهاجم با مقابله ر

ع و ايران شمالي
زمـان  در امـا  د
منطقه قفق به ها
  .د

به رو تدريج به 
دسـت صنايع ونق

نگلسـتان صـدم

كشور دو ميان ي
ه روم مپراتوري

مل و اقوام قبايل،
نيرو نظامي، ينة

شم از گاه هيچ 
اين اعضاي. شد ي

كشـ مختلـف  ق
سـاالر ديـوان ( ي

طمنا و شد سته
  .گرفت 

هرم، طـرح جـام
  .گيرد رار مي

07/09/9 ومسحلة 

در اما بود موفق

ش سرحدات بر ط
نمود نشيني قب
ه روس داد، قرار
آيد مي حساب ه

ايران دستي يع
پررو و قديمي ز

ان صنعتي صوالت

تجاري روابط ن،
ام با و رفتند ش

ق از كه بود امنظ
زمي در او. داد م
كه شد ناميده ن
مي او جايگزين ي

مناطق بر خود ط
اداري تشكيالت

كاس محسوسي ر
قرار ساساني ت

در رأس ه: ست
تر است، قر يين

21 



مرح(علوم انساني 

م ليداخ اوضاع ه

تسلط هدف با را
عق به وادار را ها
ق روسيه دولت ت

به روسيه و يران

صناي اروپايي، ي
مراكز ضعف و ي

محص ويژه ي، به

آن پي در و مدند
پيش فرات رود تا 

ن پياده مختلف 
انجا مهمي هاي

جاويدان سبب ن
جديدي فرد عت
 .دند

تسلط و نظارت ة
ت تقويت و وسعه

طو به ليمح ي
حكومت مستقيم

ي به اين شرح اس
ملي با سطوح پا

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

به دادن سامان 

 اي طلبانه وسعه
روس كوتاهي ت
حمايت تحت را 

ا هاي جنگ آغاز

كاالهاي سيل دن
نابودي از اند، رده

اروپايي االهايك 

آم ايران به چين
اشكانيان كه ود

واحدهاي كي بر
ه اقدام نيز سپاه 
اين به نظامي ي
سرع به شد، مي 

ديد مي ويژه هاي

دامنة افزايش و 
تو به اقدام ديگر
موروثي هاي ومت
م سلطة و ظارت

ضايي جغرافيايي
م كالن هط برنام

سنجش دواز

و كشور ارچگي
  .  ند

تو سياست بير،
مدت مدخانمح

خود گرجستان
سرآ اقدام اين. د

شد سرازير و وپا
كر ديدن ايران ز
.اند داده خبر زد

  93ه 
چ سوي از فيراني

بو پادشاه همين 

متك يكم اريوش
نوسازي و ظامي

نيروي اين. داد ل
تهكش يا شسته
ه آموزش و شدند

   103ه 
تمركز ايجاد ور

د سوي از و ادند
حكو تعداد از ها،
نظ تحت آن، ربي

ريزي فض ب برنامه
اي،كه حد وسط ه

    
 

 .رست است
  34فحه 

يكپا حفظ در اه
ماند ناكام يروپاي

 .رست است
  42فحه 

پتركب زمان از يه
آقام سپس و شاه

گ حاكم آنكه از س
نمودند تصرف را

 .رست است
  50و  49
ارو در نگج تن
از زمان اين در ه

يز و كرمان يراز،
  .كردند

 .رست است
سال دهم صفحه

سف دوم، مهرداد
دوران در. دكر 

 .رست است
  106صفحه 
دا زمان تا نشي
نظ زمينة در ش

تشكيل را ويدان
بازنش فرماندهي 

ش مي انتخاب سي
 .رست است

سال دهم صفحه
منظو به ساساني
دا تشكيل ومند
ه اقدام اين تيجة
غر و مركزي بي،

 .رست است
  37فحه 

ما، سلسله مراتب
ي ملي و منطقه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
صف 3درس   
شا فتحعلي  

ار كشورهاي
در 1گزينه  .17

صف 3درس   
روسي دولت  

نادرش نظامي
پس و قاجار

ر گرجستان
در 3گزينه  .17

9صفحه  4  
يافت پايان با  

كه اروپاييان
شي اصفهان،

ايران وارد ك
در 4گزينه  .17

س 10درس   
م روزگار در  

پيدا توسعه
در 1گزينه  .17

ص 11درس   
هخامن سپاه  

داريو. بودند
جا سپاه نام
يا سرباز گاه

پارس برومند
در 3گزينه  .18

س 11درس   
س پادشاهان  

نير و دائمي
نت در. كردند
جنوب نواحي

  
 

در 2گزينه  .18
صف 2درس   
در كشور م  

طرح كالبدي
  

erv.ir
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@sanjesheduc

تمـاعي، از  
ـه معنـاي   

دن و نظـم  
  . سرزمين

وسـتاييان،   

 از تقسـيم  

ن موقعيت 

ن را شـهر     
 بيشـتر از    
 با بيش از 

  . است

 درصـد  54

شـد مطلـق      

. ك و قصـبه 
لوچسـتان،   

ationgroup

عدالت اجت حقق
اين بـ. شود ي مي

داد ت از سـامان    
كانات در سطح

ويـژه رو مان، به
 

الؤدر ايـن سـ  

ب از دست رفتن

عينـي برسـد، آن
هـايي بـا ونتگاه    

هند، روستاهايي
ز در آنها بيشتر

2 1  4ميالدي

 كـم كنـيم رش

ت، واليت، بلوك
ان، كرمـان و بلو

1399(  

منظور تح امه به
 ديگر جلوگيري

ن عبـارت اسـت
و تجهيزات و امك

ن مسكن محروم
 .است المياس 

د. معيـت بكنـيم    

مكن است موجب

گاه به ميـزان مع
ي اروپـايي سـكو
 مانند چين و ه
كم جمعيت نيز

4 اما در سال 

ضافه و يـا از آن

ايالت: ت بودند از
آذربايجا: ودند از

07/09/9 ومسحلة 

در اين برنا. شود
ميت در مناطق

آمايش سـرزمين 
ها و يت، فعاليت

با هدف تأمين 1
الب مسكن انق

م بـر تعـداد جم
  .ست

وهوايي نيز مم ب

ونتگجمعيت سك
خـي كشـورهاي

يت آسيا، جمع
ترند و ترا معيت

كردند؛ دگي مي

ه آن اضجرت را ب

 به ترتيب عبارت
ها عبارت بو الت

22 



مرح(علوم انساني 

ش عادل برقرار مي
ق و فقر و محروم

.و فعاليت است
 و منطقي جمعي

358ه در سال 
ظايف مهم بنياد

متر مربع تقسيم
ان گزينه دوم اس

ي يا تغييرات آب

ي است و اگر ج
در برخ .وت است

ي كشورهاي پر
جم ز روستاها پر

ن در شهرها زند

هد كه اگر مهاج

سيمات كشوري
اين ايا: شد م مي

زدهم؛ ادبيات و ع

بع و امكانات تع
در برخي مناطق

اي جغرافيايي و
توازن، متعادل

نهادهايي بود كه
ي روستايي از وظ

 مساحت را به م
رسيم كه هما مي

دادهاي سياسي
  .يگر شود

جمعيتي مالكتا 
ختلف دنيا متفاو
شوند اما در برخي
ور كلي شهرها از

جمعيت جهان د

ده ت را نشان مي

ناصر اصلي تقس
ه واليت تقسيمد

سنجش دواز

دسترسي به منا
روت و سرمايه د

  

انسان، فضا طهب
فيايي و توزيع مت

نيز از جمله ن ي
هاي هادي طرح 

ه كافي است تا
8/ه عدد  م 6

امون، مانند رويد
 آن به مكاني دي

ص شهر و روست
در نواحي مخ ك

ش  محسوب مي
طو به. جود دارند

3فقط   درصد
  .اند ها بوده

 طبيعي جمعيت
  . آورد

شاريه و قاجار عن
ار ايالت و دوازد

 سيستان

    
 

 .رست است
  36فحه 

ق كشور از نظر د
ساوي و تمركز ثر

.اشدب وسعه مي
 .رست است

  36فحه 
تنظيم را زمين،

 فضاهاي جغراف
 .رست است

  33فحه 
اسالمي انقالبن 
تهيه و اجراي. 

 .رست است
  29فحه 

انهرست آوردن س
145بر     به

 .رست است
  4فحه 

رات محيط پيرا
ك شهر يا انتقال
 .رست است

  6فحه 
تشخيص مالكن 

مالكند، اما اين 
ر جمعيت، شهر
نفر جمعيت وجو

 .رست است
  10فحه 
ميالدي ف 195

هان ساكن شهره
 .رست است

  63فحه 
رگ و مير رشد
بدست خواهيم
 .رست است

  71فحه 
فويه، زنديه، افش
جار ايران به چها
در، خراسان و س

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
صف 2س در  
ين مناطقب  

توسعه نامس
عدالت در تو

در 4گزينه  .18
صف 2درس   
آمايش سرز  

بخشيدن به
در 3ينه گز .18

صف 2درس   
بنياد مسكن  

.تشكيل شد
در 2گزينه  .18

فص 2درس   
براي به دس  

125   
در 1گزينه  .18

صف 1درس   
برخي تغيير  

و اعتبار يك
در 4گزينه  .18

صف 1درس   
ترين متداول  

كنن تلقي مي
2   نفر

3     ن
در 2گزينه  .18

صف 1درس   
در سال   

جمعيت جه
در 1گزينه  .18

صف 7درس   
مواليد و مر  

جمعيت را ب
در 1گزينه  .19

صف 8درس   
در دوره صف  

در دوره قاج
فارس و بناد

erv.ir
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@sanjesheduc

   :شود كه ي

عي بـاالتر   

مقاومـت     
آنهـا مهـم   

 تيـ وام هو  

 فرا تماعي

تزلـزل  (ه  
يجاد شـده  

آن  در .ـود 
 و نـد يآ يم

جامعـه،   ك

در ذخيـرة  
 عقالنـي و    
 و محـدود   

 في تعـار  
 ،يطيشـرا  

جتمـاعي را   

ationgroup

يبسنده نم هيص

  . باشد

هاي اجتمـا عيت

سـازگار اسـت،
آ يبـرا  وي مـاع  

سـت بدهنـد، دو

اجت جهان زشي

بـه سازند ي را م
اي )حران هويت

شـ يبـاز مـ   ياع
در م يت فرهنگ

كير وقت در 
  .گردد ي

ي داشته باشند د
انسـت و علـوم

ـ  منحصـر يجرب
جوامـع، نير ا
نيدر چنـ  .ورد

هـاي اج پديـده  

1399(  

 

توص نيبه ا رفاً ص

جتماعي داشته

 جامعه، به موقعي

آن ناس يهـا  زش
جهـان اجتم يا

از دس يجتمـاع 

ار و عقيدتي ي

جهان يفرهنگ
بح( وجود ندارد

اجتما جهان آن
تحوالتصورت 

هر يعنـ يكند؛  ي
يفراهم م زين ن

ي از دانش علمي
دا ش علمـي مـي    

به دانش تجرا  ي
كند، در يم ت
ـ  ديپد ي آو يم

ر و پيامـدهاي   

07/09/9 ومسحلة 

.شود انجام مي 
  .شود يم 

و همراه است

بروز و ظهور ا د

كمتر برخوردار

و ارز ديـ  بـا عقا  
اعضا رشيرد پذ
ا جهـان ي عضا

ها بنيان دربارة ي
  .ند

ف تيكه هو هايي
و ياجتماع يها 

آ يفرهنگ تيهو
به ص و روند ير م

يم تشرفيو پ د
آن ةدربار يعلم

تعاريف متفاوتي
جربـي را دانـش

يعلم دانش كه 
تيدانند سرا يم

ييها ها تعارض

دهند كـه آثـا ي

23 



مرح(علوم انساني 

ترل اجتماعي
يدر افراد درون

ه يترل اجتماع

تواند نمي ي افراد

 افراد محروم و ك

كـه ياجتمـاع  
مربوط به آن مو
بار خود را نزد ا

بازانديشي به را 
كن مي تشويق ن

ه ها و ارزش مان
و ارزش ديز عقا

ه يدگرگون يرا
فراتر ياجتماع ن
            .د

رديگ يشكل م ،ي
ع دانش و رشد

 فرهنگي خود، ت
جدد فقط علم تج

گريبه جوامع د 
را معتبر م ياني
آنه يدانش رهيخ
  .د

ها امكان مي سان

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

پذيري و كنت عه
آن، فرهنگ ةط

ا نظارت و كنتر

 ديني و معنوي

مكان دسترسي

يها تينواع هو
م يها و ارزش د

و اعتب تيها اهم

اجتماعي فكران
آن فرهنگيِ ويت

، آرمديدر عقا دي
 حفظ و دفاع از

راه بر ت پديد آيد
درون جهان رات

شود يم ليتبد 

يمشكالت زندگ
و شيدايپ يرا

اساس هويتبر
 مثالً جهان متج

،يكرديرو نين
يوح و ي عقالن

و در ذخ ابدي ي
شود يقطع م ي

اجتماعي، به انس

جا

سنجش دواز

جامع از طريق 
ست كه به واسط

همواره با ،ياع
   ميگو ي با تو م

 سكوالر، هويت

عي به معناي ام

در برابر ا ماعي،
ديكه عقا ين زما
ه و ارزش دي عقا
  .شود يجه م

متفك و نشمندان
هو مرزهاي از ور

يتردت تداوم با 
توان ر جايي كه

عي بحران هويت
رييتغ ةز محدود

يگريد يجتماع

حل مسائل و م 
بر نهيشود، زم ي

تماعي مختلف ب
آورد، ي پديد مي

چن يوقت. كرد ي
علوم ،ي تجرب

يرواج م علم ز
يو دانش علم يم

هاي ا خت پديده

    
 

 .رست است
هويت اجتماعي

اس يروش اقناع 
 .رست است

در جهان اجتما
شرط بالغ است
 .رست است

در يك جهان: 
 .رست است

ك اجتماعتحرّ ه

 .رست است
نگي جهان اجتم

تا يفرهنگ تيو
گاه هر. آورد يم

مواج ييها چالش
 .رست است

دا ،معنوي خأل
عبو براي را آنها 

 .رست است
در صور يرهنگ

منجر شده و در
ك جهان اجتماع

از ياجتماع رات
اج به جهان ياع

 .رست است
يبا تالش برا ي
يمطرح م يص

 .رست است
هاي اجت ه جهان

وامع، تعارضاتيج
محسوب نمي علم

عالوه بر علم 
از يگاه متضاد

عمومدانش  هيو
 .رست است

اعي نيز با شناخ

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  .1
بازتوليد ه -  
و تبليغ -  

در 3گزينه  .19
د تيعضو  
آنچه ش من  

در 3گزينه  .19
عبارت دوم  

در 1گزينه  .19
باز بودن را  

  .است
در 4گزينه  .19

هويت فرهن  
هو .كند يم

باشد، دوام م
با چ يفرهنگ

در 2گزينه  .19
خ و كاستي  

و خواند مي
در 4گزينه  .19

تعارض فر  
م )فرهنگي

و اگر در يك
رييصورت تغ

جهان اجتما
در 1گزينه  .19

يدانش علم  
خاص ةمسئل

در 1گزينه  .19
هنگامي كه  

دانش آن ج
وحياني را ع

و ننديب ينم
متفاوت و گ

سودو ارتباط
در 3گزينه  .2

علوم اجتما  

erv.ir
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@sanjesheduc

ـر از علـوم   

 يداوربـا   
دان فـراهم   

ن گوينـده   

 يه اول تـه   

ين منازعه 

قضـيه بـه    
  67صفحه 

شـود پـس   

ضـيه اصـل   
 رد گزينه( 

اي كلـي   يه  

ationgroup

تـ ـاعي پيچيـده  

يلـوم اجتمـاع  
دانشـمند يبـرا 

  .يند

مـن«ـن نگـويم   

وضـوع در قضـي

دن يك طرف ا

»)صـادق ( .ـت  
ص 7 درس .شود

ش ـه منفـي مـي    

در تضاد اگر قض
.ن كاذب است

اگـر قضـي) 3 ه 

1399(  

ي در علوم اجتمـ

علـ. دارنـد  هـا را 
را ب حيب و صـح  

گوي مي م تغيير

  

مـ.  وجـود دارد    

مو )3 رد گزينـه 

اما نبو. ي باشند

خي الـف ب اسـ
ش  هم صادق مي

در هـر دو مقدمـ

د. ن صادق است
باشد متناقض آ

رد گزينـه. (شـود 

07/09/9 ومسحلة 

بيني پيش ماعي

 نقد و اصالح آنه
مناسـب يتمـاع 

همن دو پديده را 
  .ماند هان مي

  .است ي

.شود ميسته 

ـط يـك قضـيه

ر( .شخصيه است

د با هم در جايي

برخ«شود  ل مي
 است عكس آن

حد وسط د 3نه

ت پس نتيجه آن
ك قضيه صادق ب
ش كس كاذب مي

   77 صفحه

24 



مرح(علوم انساني 

هاي اجتم نش

و ياجتماع يا
اجت يريـ گ وضع

  .شود ده ميمي

اين. همراه است
و نظم از نظر پنه

هاي اجتماعي ه

عه يكسان دانس

فقـ 2در گزينه  

قضيه اول ش )2 

ه حاضر نيستند

تداخل قضيه اول
ون اصل صادق

گزين) 4 و 2 ينه

اسي معتبر است
ر تناقض اگر يك
متناقض اين عك

و ص 67تا  63 ه

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

 ارادي بودن كن

ها و هنجارها ش
، فرصت مو آنها

نام ر اجتماعي

  . پوياست
در پديده ديگر ه

خورد و چشم مي

و كنترل پديده

طبيعت و جامع

.كاست ضيه فرو

رد گزينه. (ست
5  

ي تشبيه كرد كه
  64صفحه  7

ت.  برقرار نيست
چو . عكس دارد

رد گزي( .شود مي

چون قيا» .يست
در) 1 هرد گزين

ادق است ولي م
صفحه 8 و 7س 

 فلس

سنجش دواز

آگاهانه وسبب 

دربارة ارزش يور
و انتقاد از يع

ساختاجتماعي، 

اختار اجتماعي
ماعي با تغيير د
زمره بيشتر به چ

بيني و پيشي 

روش مطالعة ط 

آنها را به دو قض
5  

محمول اس) شده
58صفحه  6رس

ختالف دو نفري
7 درس . نيست

اي ستقيم رابطه
رابطه» ف است

گيري حاصل نمي
  77حه 

هيچ الف ج نيس« 
( .كاذب است ماً

عكس آن هم صا
درس .صادق است

    
 

البته به س. كنند
  .ت

 .رست است
دا تيظرف ،ياع
اجتماع يها ده

 .رست است
هاي اجت ن پديده

 .رست است
يك سا ،تماعي

 يك پديده اجتم
در زندگي روز ي
 .ست استر
شناسي تبييني عه

 .رست است
،شناسي تبييني

 .رست است
توان آ ها مي زينه
57صفحه  6س

 .رست است
دور ش( ول دوري

در) 4 رد گزينه(
 .رست است

توان به ا د را مي
ودن طرف ديگر

 .رست است
ضيه به صورت مس

برخي ب الف« با 
 .رست است

گ ه سالبه نتيجه
صفح 8 درس .ت

 .رست است
 شود  قياس مي

 متضادش حتم
ه صادق باشد ع
 جزئي آن هم ص

www.sanjeshse

بيني ك پيش
طبيعي است

در 2گزينه  .2
علوم اجتما  

ديپد دربارة
   .آورند يم

در 1گزينه  .20
ارتباط ميان  

در 3گزينه  .20
نظام اجت -  
تغيير در -  
نظمي بي -  

در 4گزينه  .20
هدف جامع  

در 2گزينه  .20
ش در جامعه  
 
 
  

 
در 2گزينه  .20

در ساير گز  
درس ».نيستم

در 1گزينه  .20
در قضيه او  
( .است )تو(

در 3گزينه  .20
رابطه تضاد  

به معناي بو
در 1گزينه  .20

دو قضي بين  
دست آمده

در 1گزينه  .2
از دو مقدمه  

نامعتبر است
در 4گزينه  .2

نتيجه اين  
صادق باشد

اگر قضيه) 2
صادق باشد
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اه بـودن و  

دنـد امـا از    
ـن آگـاهي   

معلـول آن   

) 1  گزينـه 
ـامل بقيـه     

پـس   .ـتند   

ه مشـترك    

در ) 4 و 1 
 2 درس. ب    

د تجربـه و      
صفحه  3 س

گذاري كرد 

ليـل  د بـه    

  

 فيـ در تعر

ationgroup

جا، معناي همرا

كه آنهـا موجود 
شود؛ هر چند ايـن

ن وجود علـت، م
  24صفحه 

رد( .ـود نـدارد  
هسـتند كـه شـ
ود بالـذات نيسـ

وجـود وجـه. يم  

رد گزينـه ( ـود    
سـازد يـا كـاذب

معلـول نيازمنـد
درس .ذير نيست

گ را در اروپا پايه

 علـوم طبيعـي

د ،يانسـان  يـا 

1399(  

اتفاق در اين ج. ت

كداند ست و مي
شان آگاه ش ستي

در عين ي موارد،
ص 4درس . دارد

وجـ بـالغير  ودجـ 
الوجود بالغير ه ب

الوجـو د ممتنـع       

يء شـك نـداريم

ـاذب خواهـد بـ
اي صـادق بس اره  

هـاي علـت و م  
پذ  تجربه امكان

اي ر اس  فلسفه

زيرا دانشمندان
  17ه 

  . ست

هـ كـنش  بـر  

07/09/9 ومسحلة 

ب درسي نيست

وانات پي برده ا
شناسد و از چيس

كنندكه در برخي
ضروري وجود ند

جض ممكـن الو  
يا واجب) 2 زينه

نـده وجـود دارد

 داشتن يك شي
  )ببنديم

تناعي باشـد كـ
توانـد گـزا ع مي

افتن مصـداقي 
 عليت از طريق

آكوئينا. ي كردند
  7و  4 صفحه

آيد؛ ز دست نمي
صفحه 3 درس .

اس بيني پيشاز  

تأكيد فتارها و
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ي اتفاق در كتاب

كه به وجود حيو
 موجودات را بش

كن گاهي فكر مي
رابطه ض و معلول،

اشند، پس فـرض
رد گز(  خداوند

حققشـان در آين

وجود ل در اص
به كار ب( 7فحه 

اگر امت) 2 گزينه
حمول بر موضوع

ليزش ندارد وو
ي بردن به رابطه

اي ژهيت توجه و
ص 1 درس .بود 

 و از تجربه به د
.ث را پيدا كنند

يا دهد، نمونه ي

از رف ياريبس 

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

هيچ يك از معاني
  22و  

دهد ك نشان مي 
خواهد اين و مي

اه نيستند، گگت آ
ند، ميان علت و

با ذاتاً ممكن مي
شود تند كه مي

ي كـه امكـان تح
   12حه 

 ماهيت آن ولي
صف 1 درس .ست

رد گ( د بودخواه
ي باشد حمل مح

ز به تجربه وآمو
تقد است كه پي

ن وجود و ماهيت
»رشد ابن«دي 

عده عقلي است
ند تا علل حوادث

يم شيله را افزا

مياهده مستق

 روان

سنجش دواز

ال به معناي هؤ
21صفحه  4س 

»آن«و » اين« 
او. ا آگاه نيست

  3 ه

 اجزاي يك علت
پندار  اساس مي

تي هستند كه ذ
جود بالذات هست

ماهيـاتي). 3 نه
صفح 2 درس. د

يعني ترديد در
ختصاصي آنها اس

د قضيه صادق خ
 محمول امكاني

 رابطه عليت نيا
 مانند هيوم معتق

نا به نسبت ميان
سينا و تا حدو ن

ل عليت يك قاع
زنن  به تجربه مي

هارت حل مسئل

عدم مشا لي دل

    
 

 .رست است
ؤق در صورت س

درس .ودن است
 .رست است

كلمه ستفاده از
آنها» چيستي« 
صفحه 1 درس .د

 .رست است
ردم كه از تمام ا
 است و بر اين
 .رست است

دها چون ماهيات
الوج عالم يا واجب

رد گزين( شود ي
دشو ود بالغير مي
 .رست است

دادن يك شيء ي
 ماهيت وجه اخ

 .رست است
مل وجوبي باشد
 رابطه موضوع و

10   
 .رست است

تقد است درك
سينا هم م ابن .ت

 .رست است
سين س از آن ابن

هاي ابن ر ديدگاه
 .رست است

فه مسلمان اصل
صل عليت دست

 .رست است
كردن مسئله مه 

 .رست است
به ،هاي ذهني

   .لحاظ شد ي
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مر برخي از  
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در 4گزينه  .21
الوجود ممكن

موجودات عا
موجودات مي

الوجو ممتنع
در 1گزينه  .21

تشخيص د  
موجودات و

در 3گزينه  .21
اگر اين حم  

صورتي كه
و  9صفحه 

در 1گزينه  .21
دكارت معت  

آموزش است
  17تا  15

در 1گزينه  .21
فارابي و پس  

كه متكي بر
در 2گزينه  .22

نظر فالسف از
پذيرفتن اص
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روش خرد  

در 1گزينه  .22
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رشـد، بـه    

آن  يجـار  

 آن قـرار  ه

 يچـه زمـان  
از چنـد   عد

  .باشد ي

  
  
  

ationgroup

نـد يدر فرا هـم 

كه قبالً با نـام تج

هيمحرك شب اي 

چ ميدان ينم يول
شوند بع يسته م

 موانع تمركز مي

1399(  

  .ه برود

  .ند

مه يژگـ يو نيـ  ا

ك ديكن يخاب م

همان محرك ن

 

  .ميبخش ي

و م،يهست داديو
نند اما چون خس

مل خوگيري و م

07/09/9 ومسحلة 

  .دارد راتي

راه تواند يمك م

نامن مي ي اوليه

انسان از يگاه

را انتخ يخودكار

نيشيپ ارائه ريأث

  ختگي ذهني

 .بندي كنيم قه

يآنها معنا م و به

رو كيظر وقوع 
دان يم مييبگو د

از عوام رد توجه

  .ميهست ين
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ييتغ يافراد برا ي

بدون كم ياهگ

هاي جنسي گي

آگ. برد يلذت م ن

ر در فروشگاه، خ
  .گويند ي

  .نديگو م

تحت تأ ،يني مع

گيري و انگيخت

  .ينيمكامل بب
ر يك مقوله طبق

و يه را بازشناس

  .است ك

مثال منتظ نير ا
ديد؟ در پاسخ با

 و موضوع مور

بافت مكان اي نهي

زدهم؛ ادبيات و ع

يستيز يآمادگ 

ما 15كودك در 

ويژرا گذارند  ي

گراني بودن با د
  .كند يم

خودكا آن همه 
مي سازي ماده

همتو احساس، 

محرك شناخت

درگ -2 محرك 

ص را به صورت ك
آنها در شباهت

  . است

مورد توجه يها 

شدت محرك 

در. ديداشته باش
دانند يزلزله را نم

سبي با محرك

يدر زم يمكان ك

سنجش دواز

ايدر رسش  ي

ك ن،يانگي طور م

يم ريمثل تأث دي

و از است ياع
تر م ي را اجتماع

انيم د،ير بخر
آ دهيپد ني به ا

بدون يها دهيد

كه ش افتد يم ق

  .ست
تغييرات دروني 

ريم اشياي ناقص
ششيا را براساس 

آن زمينهتأثير 

آن، محرك قير

تابع يحس يها

د ي زلزله آمادگ
ز تيمردم اهم 

  .كنند رها مي

ي و آشنايي نس
 

محرك كي افتن

    
 

 .است رست
ا كننده نييش تع

 .رست است
به يجسمان شد

 .رست است
يتول ييكه بر توانا

 .رست است
اجتما يموجود

شود و او يل م
 .رست است

خودكا ديخواه ي
شناسان روان .د

 .رست است
سان به ادراك پد

 .رست است
اتفاق يزمان ،ياز

اس تمركز آفت ي
-1: جاد تمركز
  .حيح است

، ما تمايل دارل
ًال تمايل داريم اش
ك شكل تحت ت

 .رست است
كه از طر ينديا

 .رست است
ه هرندياز گ كير 

 .رست است
مقابله با يبرا د

ايآ .وستياهد پ
آن را ر ه زنگي

 .رست است
ي و ثبات نسبي

.درست است
ايبه دنبال  وجو
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