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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 سومجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)07/03/1400(   
 )دوازدهم( و علوم انسانيادبيات   

 

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  14ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

يا » هال« 

ست دن در

گنجد نه  ي

ذكر ) ندور

فقت است 

كدام هيچ ،

حذف ) سان
  .ت

ationgroup

برابر است با» 
 .است 

ماند محملنبال 

ايي مينبيات غ

تن و دركاش(ها 

ني و عدم شفهربا

،يك يا دوة نوع 

  .كند

انس(به همشبون 
برقرار است» ـ پا

03/1400(  

 . و نواست

»سرسرا«// . ك
»تجريد«وط به 

در دنب. // ت است

اد ن در جرگة

اي آنهه ز ويژگي

ه از نامهل كناي

راين استعارةبناب 

ك هن خطور مي

چويص است و 
راه ـ«و » اريك

07/3 سوم نوبت 

گر مترادف نغمه

ت نه نوعي خورا
مربوروي تفريد 

 .شتباه نگيريد

  .ت
درست زي آرزو

 .ست

يناست؛ بنابرا ش

ها، يكي از بهشبه

سختي د ← 

ذكر شده است،

(  
به ذ» بلبل«ور 

، تشخيش بلغزد
نازك به با«يان 

2 



جامع(وم انساني 

در سه بيت ديگ

زادن نوزاد است
ربهرو حات آمده

اش» مشك«را با 

شب، درست است
به معني درا» ل

اساشتباه آمده) ه

اشتان صميمي

  . دارد
 اما به جاي مش

 .ت

  .ن دارند
تشبيه :گ است

ذبه هر دو مشبه

.)كرد يخاموش م
ما به دليل حضو

 .ي است

ين كه عقل پايش
مي) مراعات نظير

ارسي

هم؛ ادبيات و علو

 آمده است اما د

 مادر پس از ز
توضيح //. ر است

ر» مشك«// ار 

دن و گذراندن ش
املطول «// » م

خوان، سرايندهم

 .الح است

دربارة دوستعر 

  . شده است
تلميح» ت است

دوه به محصول

پذيرفتني است» 

نناهمساس ناج 
 به سختي سنگ

ست و مشبه و م

ها را خا چراغ باد
اگذاري نيست ا

زيتبري ن شمس

ا. ق كرده است
م(تناسب . هست

 فا

سنجش دوازده

ه معني پوشش

خستين روزهاي
دار ب و قوسدح

با  سوزان و زيان

معني سپري كرد
خوردم«ست نه 

ترنّم( مترنّمو ) ر

ست اين اصطال

 و خاطرات شاع

ق سوزان مانند
آخرت ةدنيا مزرع

مانند شده و اند
  ة مكنيه
»رايحه«ر معني 

،»روم ـ روس« 
 كسي كه دلش

  .)شود مي
ع مانند كرده اس

ب وزش. (د دارند
جا قابلِ» شاهين

ز چهرة درخشان

يار خود اغراق رم
نيز ه) مكنيه(م 

    
 

 .رست است
نة سوم، پرده به

 .رست است
شيرِ نخ» ماك«

محسقفي » طاق
 .ترست اس

باد: سموم// ان 
 .رست است
به مع» ردن شب

درست اس» خُردم

 .رست است
چهره، تصور(ت 

 .رست است
امالي درس» مدن

 .رست است
يان احساسات

 .رست است
جدايي به برق: 1
د«به حديث : 2
فا به دانه مو: 3 

استعار           
تنها در» بو«: 4

 .رست است
و »س ـ عروس

يعني» دلسنگ
مشبيه با هم ديده

ر خود را به شمع
  .يست

تضاد» د ـ چراغ
ش«در معني » ز

استعاره ا» فتاب
 .رست است

عر در باريكي كم
استعارة نوع دوم

www.sanjeshse

  
  
 
در 3گزينه  

گزيندر بيت 
در 1گزينه  

«يا » آغوز«
«// » البي«
در 4گزينه  
دخترا: اتنب
در 1گزينه  

گذار«امالي 
خُ وش تپي«

 .است
در 2گزينه  

امالي صورت
در 3گزينه  

آم ستوهبه «
در 4نه گزي 

بي ،اين بيت
 .تعليمي

در 4گزينه  
بيت گزينة 
بيت گزينة 

نةيگز بيت
. شده است

بيت گزينة 
در 2گزينه  

روس«: بيت آ
س«: بيت ب

كنايه و تش(
شاعر: توجه

قابل قبول ني
باد«: بيت پ
باز«: بيت ت
آف«: بيت ث

در 1گزينه  .
شاع: 1بيت 

شده است، ا

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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@sanjesheduc

، يچ مصراع

و ( »و اغنيا
- واج... و / 

به ) ذرخش

 .)ند

 

ن هم پايه 

  .د

  .شد

ationgroup

هي. (ناقض است
  .ست

و جاحتم«ميان 
/د /، / ـَ / ، / ا  

آذ(برق ) 4) نگ

عاره از يار هستن

 .اهميت دارد

  .باشيد داشته

 در وابسته بودن

جا كنند را جابه 

باش جاهلي ،نگ
  ه     مسند

03/1400(  

فظ پا باشند، تن
همسان برقرار اس
م. ع برقرار است

/هاي تكرار واج

پرچم سرخ رن( 

استع» بت«و » ر

ها ا ستوري واژه

  .گرداند ي

تقّدجملة پايه 

  . بكنم

  .شنوم ي
  رو
 .اند ده
  يرو

ده و آن دو را

مجروحان ]كه
             پيرو

 )مركّب(قل 

لن ستور) رداندنِ
اليه مضاف        

07/3 سوم نوبت 

پا، كفش و محاف
جناس ناه»  راه

ميان دو مصراع ه
تك. آشنايي است 

گ الله به رايت

نگار«( ييكرِ پر

عيين نقش دس

را هنر مي د عيب
  فعول     

  )ند

اجزاي ج ناو مي

ك پر كركس را
  و

درست مي وينم 
                پير

مرد يا اند زنده ]
پيرو       پي     

 جمله پيرو آمد

ك[ دادند ح مي
                  

قجملة مست     

گر(داشتنِ  رهبر
                   

3 



جامع(وم انساني 

هاي پ ها و تاول
ـ را«ميان .  .)د

ادلهو اسلوب مع
كناية»  داشتن

برگ) 3 تيربه  يد

  .استده
  زه به تير

پييار به  رِكپي) 3

به معنا حين تع
  :مده

صديي است كه 
                 مف

گردا نمي(كند  
         

شدن جملة پيرو

سالة اسارتم يكر
               پيرو

بي درست مي ]كه
           پيرو  

]كه[ دادي ص مي
                 و

بين دو» يا«، 

جيحها تر النس
       پايه       

                   

  :د
است، ران بسته

                  

هم؛ ادبيات و علو

ه اين كه آبله. ت
ادله وجود ندارد
ع نخست است و

دست كسي به

بيخة شا) 2مان 

 به مو مانند شد
غمز) 3چشم آهو 

3وي يار به ماه ر

ه ب ادبي و توج
ر مصراع دوم آم

كيمياي دجود و 
      نهاد        

كنمي لعلمرا  ت
   مسند    د   
  .ست
  .هاي عقل ني

ساز و واقع ش سته

چهار نجبا ر ]كه
                  

ك[ ممطمئن شو
   پيرو          

تشخيص ]تا[ ي
پيرو              
،»و«پايه ساز م

آمبو و داشتيم
اده              

                  

ن اهميت دارد
چو كلك ميا) ي
                  

سنجش دوازده

استنند شدهما» 
و اسلوب معا ست

و مصداق مصراع
چشم ب«  . است

به كم) ين كمان
  .استه
كمرانباريك) رِ

چ بهچشم يار ) 
ر) 2) ياس(من 

 درست متون
اي است كه در ه

اندوشپ را مي ضل
ول               

تربيت) بنابراين( 
نهاد               

ش تبعيِ تكرار اس
بين ستم از باريك

 

ي پيوندهاي وابس

ك[ ام توانسته كه
         پيرو     

متا  بردم وتر مي
                   

رفتي سر افراد مي
                يه
، حروف هم3و  

جساد ماشين ند
جملة مستقل سا

                  
 

ردن متون كهن
راهنمايي( دليلي 
متمم            

    
 

»دشت«به  »وق
قِ ديگري نيسدا

راع دوم مثال و
تضاد برقرار ا) »

 .است كرده
 .رست است
رنگي(قوس قزح 

مانند شده لفقار
كمرِ( فقط ميانِ

)2برو به كمان 
عارضِ يار به سم

 .رست است
ت در خوانش

نهاد جمله» جود
صد فضكه  تسا

             مفعو
ن سنگ سياهم

                   
نقش دوم، »لطف
هس شمشير دمِ 
 اليه مضاف      

 .رست است
ذف شدن برخي

ك  اين خوشحالم
پايه              

رم را جلو و جلو
پايه              

تماً بايد باالي س
يپا                 

2هاي  ر گزينه

تي براي بردن ا
ج                  

                   
  .رست است
كرت در مرتب

پي برايضر فرخ
                   

www.sanjeshse

شو«: 2بيت 
مثال و مصد

مصر: 3بيت 
»جو ـ دريا«

آرايي ايجاد
در 1گزينه  .

ق) 1: 1بيت 
شمشير ذوال

ف) 1: 2بيت 
ا) 1: 3بيت 
ع) 1: 4بيت 

در 2گزينه  .1
مهارت: هتوج

ج«: 1گزينة 
عيبي ا بخل

نهاد         
من: 2گزينة 

             
لط «: 3گزينة 
بر: 4گزينة 

             
در 3گزينه  .1

به حذ :هتوج
  

از: 1گزينة 
             

سر: 2گزينة 
             

حت: 3گزينة 
             

در: توضيح(
  ).اند كرده

حت: 4گزينة 
             

  
             

در 4زينه گ .1
مهارت: توجه

خض ]وقتي[
             

erv.ir
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@sanjesheduc

 شكل زير 

مفهوم . (ت

در  د؛نكمي

 )كند؟مي

سرتاپا عيب 

چه ! (نكند

ationgroup

، به1دار گزينة 

است اوج آزادگي 

 . خودش

منرد و فراموش 

 .دد

ات زاري مجنازه

بيند و س  را مي

گساري ن ي ميو

03/1400(  

ليه است و نمود

  صفت پسين

ار و رسيدن به

 نه فقط شخص

ود به همراه دار
 

گرد د و سرد نمي

بر ج وادهكدام خان

 .ر است

را فقط خودش

حضور يار زيبارو

07/3 سوم نوبت 

ال  وابستة مضاف

صف        صفت د

  .رد جز او

مانع كسب اعتبا

داند آدميان مي

گار فراق را با خو
.ه مطرح است

رود ن از ياد نمي

پس از مرگت ك

ه حركت و سفر

ست، زيراشدهر 

ه ديگر بدون ح

 !)طهيري

4 



جامع(وم انساني 

آيد، اليه مي ضاف

قيد        پسين

بت دار همه مح
 

اي امن، م  گوشه

مشترك همة آ د

غم و اندوه روزگ
 در هستي يگانه

  .دارد
  . اشاره دارد

قعي با پير شدن

  : دارد) بوس
پ( .واهد گريست

 توصيه به سؤال

سراپا عيب تصوير

است كهه كرده

چه غسل و تط (

 

هم؛ ادبيات و علو

آنچه پس از مض

ت پصف        يه

  ربان

  يفتي
  يرو

به چرا ست كه
 .است» اندگي

  .ت

خزيدن در: 3ة 

ديانِ سخن و در

وصال يار نيز، غ
دن وجود عارف

خ اشاره دار تاري
سان به خداوند

 
ويد كه عشق وا

رستم و اشكب(ي 
سرت را كه خو ي

  .دن است
ت صورتو بي 4

آراسته باشد، س

است، بلكه توبه 

!برد ب بهره مي

.شود ق رها مي

سنجش دوازده

ه بيايد، اصوالً آ

الي مضاف         

بسيار مهر گيرِ ت

بي اگر  گيرم  مي
و                پي

مند ا ر خود گله
درما« اين بيت 

است كنايهي هم 

ل و بيت گزينة
 .)تي اس

 و نالة خود را بيا

سيدن به ورس از 
ي اهللا و محو شد

 عاشقانه در ادوا
 و عشق ازلي انس

 !ستشق شده ا
گو مي ،لرت سؤا

درسيت از كتاب 
 چيست؟ تن بي

كرده به عاشقي
4و  3و  2هاي  ه

ميده آصفات ح

ري توبه نكرده

شراب ير از مي و

گ، عاشق از عشق
    

 

 .رست است
اليه هسته مضاف

هسته         ن

سخت معلمِ رفتار
 .رست است

دستت را ]كه[
               پيرو
ر بيت دوم از يار

در » افتادن«ز 
ويبر ر» ستد 

 .رست است
رك صورت سؤا

پروازيدبلن يز از
 .استرست 

يرنفورد، شاعر 
 .ترست اس

 شاعر حتي پس
ء فيمقام فنا ،گر

 .رست است
ماندگاري سخن
وفاداري عاشقان
عر سر پيري عاش
نند سرودة صور

 .رست است
ياري با اين بيت
خندان كه نام تو

 .رست است
، توصيه1 گزينه 

ابيات گزينهرك 
 .رست است

هد كه بايد به ص
  !)چه زاهدي

گسار ز مي و مي

اي غسل و تطهي
 .رست است

ت، پس از مرگ
www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
اگر پس از ه

  :است
صفت پيشين

  
  

راين : نمونه
در 2گزينه  .1

 نگفتي) پ
پايه         
شاعر در) ت
منظور ا )ث
گرفتن«) ج

در 3گزينه  .1
مفهوم مشتر

، پرهي1بيت 
در 3گزينه  .1

در هر دو مو
در 2گزينه  .1

،2در بيت 
بيت ديگسه 

در 4گزينه  .2
به م: 1بيت 
به و: 2بيت 
شاع: 3بيت 

هما: 4يت ب
در 1گزينه  .2

نزديكي بسي
بدو گفت خن

در 1 گزينه .2
مفهوم بيت

مشترمفهوم 
در 3گزينه  .2

زاه: 1گزينة 
چه! (بيند مي

از: 2گزينة 
  !)اي توبه

برا: 4گزينة 
در 2ينه زگ .2

در هر دو بيت
erv.ir
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@sanjesheduc

ما در ديگر 
 .لمس كند

ationgroup

داند ام يماني مي
ن را از نزديك لم

  كردي

  جزء

  »ت

03/1400(  

ة حرمان و پشي
خواهد آن ت و مي

نرمخويي ك ـ ك

  كند

ظر فرهنگي ـ ج

  ثبت است و

مفردات«ي كلمة 

  ست

07/3 سوم نوبت 

 خواستن را ماية
لوب قانع نيست

شك بي) 3       

ك ه ميتمام ـ غلب

از نظ) 4          

جهان ث فرهنگي

صفت است براي

  م

  » .وند

به اينكه او كيس 

   

ن

5 



جامع(وم انساني 

 و افزون بر آن
ها از مطل دهيو د 

 نمودي         

تم )4             

        يشرفتي

يراني ـ ميراث ف

ت است، چون ص

آن مردم) 4  اند

ترجمه شوراري 

  !و

نگاه كنيد بلكه 

األعداء )4 

ي، زبان قرآن

هم؛ ادبيات و علو

داند را كافي مي
ها عر به شنيده

نرمي ـ ه خاطر

        كارهاي

قير به ـ فكر ـ پي

اي) 3              
  

ل شده و نادرست

ا ـ ناميده  آن را

ماضي استمريد 

   سنديده
  !گ است

است جز ذات ا 

گويد خنران مي

   ظروا

              

 عربي

سنجش دوازده

دور به معشوق ر
صورت سؤال، شاع

به) 2 دي        

همة) 3          

فق )3             

 كارت پستال  
يبا ـ ثبت شده 

 گزينه قيد فعل
  كه  

است كه) 2  نم

بايها  فعل«ست 

مورد پسند، پس 
ي چشندة مرگ
يز هالك شدني

به آنچه سخ كنيد

ال تنظ: انظروا 

 علماء )2 
    

 

 .رست است
گاه دورادشاعر ن
د سرودة صمانن

 .رست است
  :  رتيب

اهم مهربان كرد
 .رست است

  :رتيب
كيبا ـ كاري    
 .رست است

  :رتيب
ر ـ قادر نيست
 .رست است

  :رتيب
 ـ مناظر زيبا ـ
 از ـ مناظري زي
 .رست است

  :رتيب
    

؛ در اينبسيارـ 
گيرد ك در بر مي 

 .رست است
  :رتيب

بين ميـ  گويم ي
 .رست است

ده ـ ادامه داده ا
 .رست است

:مرضّيةً / شنود 
هر نفسي): 1(نه 
چي همه): 3(نة 

 .رست است
گوش نك): 2(ه 

/ِاسَتِمعوا : عوا
 .رست است

  :رتيب
 ِولُ ِء ُيحاألعدا

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
، ش2در بيت 
ها، هم سروده

 
   

 
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
آنان را با) 1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

غالباً شك) 2
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
دچار فقر) 1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

خيلي از) 2
بسياري) 4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

آورند مي) 1
چه بسا ـ) 2
ـ گاهي) 4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

يراست م) 1
در 4گزينه  .3

ضعيف نكرد
در 2گزينه  .3

خش :راضيةً 
ترجمة گزين

گزين مهترج
در 2گزينه  .3

ترجمه جمله
  : خطاها

ال تستمع) 2
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
عميل األ) 1

erv.ir
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@sanjesheduc

ها  لت ملت
 منجـر بـه   
يش از هـر     

يـك  : روف  
 دراختيـار  

گفتـه   .مـد 
س بـه آن    

نتوانسـت   
 ـت كـه از   

 ! ند

  !ده است

ationgroup

همانطور كه حال
هستاني نهفته ك

ـاي رايـج را بـي
هـاي معـر مثـل 
كه به آنچهشود 

انجام هسـت مـي  
ان ديـد پـسرختـ  

او ضـر پريدنـد و  
ت نياكـان ماسـ

 !سد

 !شوند ل مي

 

ان ان ثبت كرده

س از نسل رساند

03/1400(  

ه. گذارد يش مي
داس يا ل عاميانه
هـ المثل ن ضرب

الم جملـه ضـرب  
ش بكار برده ميي 

 خودشان هم ه
كـي از در بـر ي  
هاي حاض جشك

تجربيات ةچكيد و

 !دهد ن مي

 !آيد د مي

رس خواهد مي ي
 ! سيم

بدل و ها رد سل
 !دهي دست مي

شا هاي تاريخي ب
  !اند  گذاشته

ندگان نسلي پس

 !كنيم

07/3 سوم نوبت 

اند را به نماي شته
المثل  هر ضرب
اديبان مورخان و

از. بيننـد  ن مـي 
افرادية ل دربار

دست  آنچه در
هـا را گنجشـك 

 آنگاه گروه گنج
گرايي و ي تمدن

 بد آنها را نشان
 !آيد مي ش در

وجوده ور شده ب

ميباشد به آنچه 
توانيم به آن برس

قطعاً بين نس ند و
دهم كه داري از 

مردم دركتاب بر
ها به ارث كمت
 ! است

هاي شنون به دل

! 

 !شوي ي

 ديگران طمع ك
  ! گيرد نمي

6 



جامع(وم انساني 

ها از آن گذش لت
پس گونه كه در

بسياري از م. رد
اج در گذر زمان

المثل اين ضرب. 
ه ازدست دادن
گ كـه گروهـي از    
ش بود رها كرد

هاي ها ميراث مت
  . نشينند ي

ند زيرا احواالت
نمايشها به  كمت

مشهو م شايع و
  ! رند

ود دارد راضي نب
ت ي است كه نمي
ثير بسزايي دارن

ن چيزكم را ه آ

زيادشان ب  تأثير
حك ها و المثل ب

ثير برمخاطبان
ترين روش ب ريع

بازد را مي يزچ 
ي بيشتر تشنه مي

هاي ه به دارايي
ن تاب سنگ قرار

  ب للفاعل

هم؛ ادبيات و علو

 تجربياتي كه مل
كند به اينگ ن مي
اي دا نكته عنا و
بيشترين روا م و

ي درخت است
كه اين موضوع به
سـت داشـت ك

ي را كه در دستش
حكم ها و المثل ب

مي شنونده زودتر

كنن ها را تلخ مي
گفتن حك ها و ل

ه بين مردمقي ك
ر مردم تأثيرگذار

به آنچه خو ند و
سياري چيزهايي
 بر عام مردم تأ
اري طمع كني

ها را به سبب ل
ن را درقالب ضر

ها از اسرار تأث ي
شمندي را با سر

 طمع كند همه
ن بيشتر بنوشي
 داد هنگامي كه

معرض پرتا ش در

  ل

نائبـ  معرب) 4

سنجش دوازده

مردمي،رايج ي 
مختلفشان بيان

كلمه از آن مع ر
مردم ةير بر عام
شك رو ده گنج

اي ك ند به گونه
ي در دگنجشـك 

كرده وگنجشكي
پس ضرب. آورد

به دل ش  شده و

ه ها زندگي ملت
المثل  بيان ضرب

حكايت يا اتفاق د
ها بر افكار كمت

ن دارند طمع كن
از بس كنايه مثل،

ها المثل ه ضرب
 زيادي از آن ندا

المثل ي از ضرب
آثارشان ادمان و

ها در سخنراني ل
ها تجربيات ارزش

چه بخواهد  هر
آنه از چ ست هر

ز دست خواهيم
هايش مع به ميوه

مجهولـ  خاطب

  الزم) 4    دم

4  للفاعل 

    
 

  ب 
هاي المثل ضرب 

عقايد م  اطوار و
هر  شده است و

ي بيشترين تأثي
ست بهتر ازر د

كنن ست طمع مي
 فردي بود كه گ
ي ديگر طمع ك

بدست آ آنها را 
منتقل سل ديگر

 .رست است
ه حكمت ها و ثل

ها فقط با ت ملت
ثل بعد از ايجاد

حك ها و المثل رب
 .رست است

 به آنچه ديگران
الم ر ضربشك د

 عقيده دارند كه
چيزي كه مقدار
 .رست است

اديبان تعداد  و
هاي اجد  تجربه

المثل رفتن ضرب
ه حكمت ها و ثل

 .رست است
 به دستيابي به

آب درياس مچون
هايمان را از رايي

جز به خاطر طم
 .رست است

  :رتيب
المخ )4  زمال) 3

 .رست است
  :رتيب

خاد) 3  فاعله 
 .رست است

  : رتيب 
نائبـ  البعيد) 2

www.sanjeshse

درك مطلب
ها و حكمت

مردم را با و
نآفرينش آ

سخني داراي
گنجشك در

غير آنان است
شود كه مي

هاي گنجشك
يك از چهي

نسلي به نس
در 3گزينه  .3

المث ضرب) 1
تجربيات) 2
مثلا ضرب) 3
فقط ضر) 4

در 1گزينه  .3
كس هر) 1
جشده گن) 2
مورخين) 3
به چ اگر) 4

در 2 گزينه .3
مورخين) 1
ها تمدن) 2
به كار گر) 3
المث ضرب) 4

در 4گزينه  .3
كس هر) 1
طمع هم) 2
دار قطعاً) 3
درخت ج) 4

در 1گزينه  .4
ا به ترخطاه

3  تفّعل )2
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
ـ معلوم) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

2  معرب )1

erv.ir
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@sanjesheduc

هنـوز بـه    

ز به پايـان  

  !شود

  

  .رود ي
سـت و بـه       

در ايـن  . د

  .شود مي 
 

ationgroup

شروع شده ولـي 

روز يعني حتماً(

  . ضي است
ش اده ترجمه مي

!باشدمي) ضارع

از جمله بكار مي 
خيلـي سـخت اس

آيد نّ و ترديد مي

تمام جملهواي 
.رود ي بكار مي

    

03/1400(  

  . ده

ني كاري تازه ش

. (ييم؛ شب شد

جملة وصفي و ما
عيد يا ماضي سا

مض( اسميه حال 

رف كردن ابهام
 نايـافتني يـا خ

يجاد شك و ظن

توعث تأكيد مح
يي دست يافتني

مع مؤنّث سالم

07/3 سوم نوبت 

  ست

  !ست

  .ام شده است

انجام نشد هنوز 
  !د

است يعن»  كرد

 مثل اينكه بگو

جم :قد رأيته/ ت 
 صورت ماضي بع

  
  !ارع است

، زمان جملةده

برطرو  يام جمله
 است كه دست

 و گاهي براي اي

كيد مي آيد و باع
ميدواري و آرزو

   .هستند 
جم :»الُحُجرات«

7 



جامع(وم انساني 

نيس اسم فاعلن؛ 

اس» َجناح: بال«

انجا ه طور كامل

ست يعني فعل
د ولي انجام نشد

شروع« معناي 

اتفاق افتاده، مالً

اسم نكره است :ً 
س ماضي دوم به

!ماضي است» ب
مضا »ُيعجبُ «ش 

جملة اسميه آمد

پيكامل كردن  
بيانگر آرزويي: 

مانندسازي و ه

براي تأك »إنَّ « 
براي ام . چه بسا

  م 
نّث سالممع مؤ

«! شة كلمه است
  م 

هم؛ ادبيات و علو

جهان: مُ العالَ : مُ 

«جمله مربوط به 

بهمال رخ داده و 

 چه بسا، اميد اس
اري اتفاق بيافتد

به »أخـذَ «يايد، 

ك موضوعي كام

  :شودميه 
کتابًا /» دمخري«

پس ، نيز ماضي

طلب«ود، چون 
چون فعل قبلش
ود چون قبلش ج

  

براي: ولي، اما :
:كاش، اي كاش

تر براي تشبيه

...:شك، مسلماً و
اميد است، ايد،

جمع مذكر سالم
مجسه  هر :بات

جزء ريش» ت« 
جمع مؤنّث سالم

سنجش دوازده

العاِلُم/  ِانفعالب 

تعريف ج) / ِنف

 فعلي را كه كام

شايد، به معناي
يك كا» يك بود

فعل مضارع بي» 
  !نشده است 
عني يكي» شد« 

  .)  يده است

ضي بعيد ترجمه
«ل ماضي است 
ل جملة وصفي

وش ري معني مي
شود چ رجمه مي

شو ي ترجمه مي

 »َلَعلَّ « استن 

)َرفِع اإلبهامو لِ 
ك :)آرزو كردن :

  .رود مي
بيشت: مثل اينكه

ش درستي كه، بي
شا ):ميد داشتن

ج :المعّلمين/ لم 
فات و المکتبصَ 

ون حرفست چ
ج: الّنفايات/ سالم 

    
 

 .رست است

باب ماضي :َطَوی
 .رست است

َزعاِن: جمع آن( 
 .رست است

مشخص كن: ل
  :ترتيب
ب »عَسی« فعل 

نزدي«يعني  »ادَ 
»أخذَ «د از فعل 

ده و كامالً انجام
به معني »صـارَ 

ت و شب فرا رسي
 .رست است
ماضة وصفي كه 

فعل :اشتريتُ ) 4
و فعلبل ماضي 

  :  ترتيب
ماضي استمرار :

اري تراخبضارع 
مضارع اخباري »

 .رست است

وقوع آن به ميد
  :  ترتيب

و ةلتکميل العبار 
لَتَمنِّـي و الُمَنـی

كار مهم ب » َليتَ 
گويا، م ):يهتَّشـبل
  !است »ظنّ « 

همانا، بد ):أکيد
ام :جِّي و الرَّجاء
 .رست است

  :  ترتيب
جمع مؤنّث سال 

يات و المسَتوص
جمع مكسر اس :
جمع مذكر س: ن 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
َطِانْ : اْنِطَوی

در 2گزينه  .4
باله :َنفةَزعْ 

در 4گزينه  .4
ترجمة سؤال

به هاگزينه
با آمدن) 1
کا«فعل ) 2
وقتي بعد) 3

پايان نرسيد
ص«فعل ) 4

رسيده است
در 4گزينه  .4

جملة: سؤال
4(زينة در گ

چون فعل قب
ها بهگزينه

:»تمنعُ «) 1
مض: يفرح) 2
»يقذف«) 3

در 4گزينه  .4
اآرزويي كه 

ها بهگزينه
لت: (لکنَّ  )1
ِلل(: ليـتَ ) 2

يا«صورت 
للِ (: کـأنَّ ) 3

گزينه براي
للتَّأ(: إنَّ ) 4
ِللتَّرجِّ(: لَّ لع

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

:ُامَّهات) 1
الُمستشفي) 2
:أصوات) 3
الّالعبيَن) 4

erv.ir
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@sanjesheduc

 رياچه

هـا   سـرمايه  

 و پشـتكار    

دا براي من 

هـدايت  (د  
يي كـه در   

ه آيـات او  
در حـالي    
 

يـم تـا بـا    

ationgroup

ساحل سرسبز در

سازد و ايـن س ي

همـت و تعقـل

بگو خد( ﴾كلون

كنـد ـدايت مـي   
هـاي  بـا ويژگـي    

ان برانگيخت كه
آمـوزد مينان  آ

 ﴾ب و الحكمه

ا قرار داده قبيله

  ».م داد

03/1400(  

س: ترجمه/  ِطئ

مال را متمايز مي

 است كه اهل ه

عليه يتوكل المتوك

 مخلوقـات را هـ
ات را متناسـب

مبري از خودشا
ار و سودمند به

هم الكتابمم و يعل

و ق قواما شما را 

خود قرار نخواهم
  .آور بودند  نام

07/3 سوم نوبت 

شاط صفت براي 

 او به سوي كما

دهنده به كسي

قل حسبي اهللا ع﴿

خداوند همه: د
دسته از مخلوقـا

در بين آنان پيا
ب و معارف استوا

و يزكيهم تهم آيا

فرمايد داوند مي
  ﴾ عليم خبير

گزار خرگان را كا
صيرت و جهاد

8 



جامع(وم انساني 

:األخضر/ رور 

   حال  :جّدْينِ 

كند و حركت ي

كننده و اميدد ك

﴿آية  با )نيست
  .ت دارد

فرمايد مي ﴾ ... 
ت خداوند هر د

مود آن گاه كه د
كند و كتاب  مي
لوا عليهمتي﴿. دند

و اينكه خد. ست
ان اهللا﴿ه است 

كنندگ گاه گمراه
دانش و تقوا و بص

ن و زندگي

هم؛ ادبيات و علو

رضاف اليه و مج

ُمج) 3/ حال  :راً 

موجودات جدا مي

يست بلكه كمك

اش كافي ن  بنده
مطابقت) كنند ي

ي اعطي كل شي
يگر متفاوت است

 

زشمند عطا فرم
لودگي پاكشان
راهي آشكار بود

خوت اسالمي اس
داوند داناي آگاه

و من هيچ گ«... 
هستند كه در د 

 دين

سنجش دوازده

مض :الُبحيرةِ / ف 

  .ب است

متأّخرًا) 2 /  ليه

ه او را از ساير مو
  .ود اوست

  
د نياكاري افرانم

آيا خدا براي( ﴾
ن بر او توكل مي

ربنا الذي﴿ريفه 
مخلوقات با يكدي

 .كند ت ميهداي

متي عظيم و ار
 نوع پليدي و آل
ت پيامبر در گمر

ايجاد اخدربارة  ﴾
همانا كه خد... د

10  
.فرمايند اويه مي

)ع( امام سجاد 

14  

    
 

 .رست است

مضاف و موصوف 
 .سترست ا

بر كانَ و منصوب
  :  ترتيب
جملة حال :خائب

 .رست است
  30ص 
هايي دارد كه يه

د غير مادي وجو
 .رست است

108و  111ص 
شين تنبلي و ندا

﴾اهللا بكاف عبده
كنندگان و توكل

 .ت استرس

آية شر 10م ص 
 شيوة هدايت م
رار داده است ه

 .رست است
  56م، ص 

د به مؤمنان نعم
خواند و از هر ي

نان قبل از بعثت
 .رست است

  73م ص 
﴾ عنداهللا اتقاكم

س و آشنايي يابيد
 .رست است

04و  127م ص 
دربارة معا) ع(ي 

اگرداناز ش لي
 .رست است

41و  143م ص 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
:شاِطئ) 1

در 4گزينه  .5
خبر :»فّظاً «

ها بهگزينه
و هو خ) 1
  
    

 
در 1گزينه  .5

دهم صسال 
انسان سرماي
ناشي از بعد

در 2گزينه  .5
دهم صسال 
جانش ،توكل
  .است
يس الا﴿آيه 

كافي است و
در 3ه ينگز .5

سال يازدهم
اما) عمومي

وجودشان قر
در 4ينه گز .5

سال يازدهم
يقيناً خداوند
را بر آنان مي
كه مسلماً آن

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

ان اكرمكم﴿
يكديگر انس

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
حضرت علي

ثمازه ابوحم
در 1گزينه  .5

سال يازدهم

erv.ir
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@sanjesheduc

ت كـه بـه   
ه دسـتگاه   

ه ردمـي كـ  
اي دارد  ـژه       

كنـد و  مـي 
يـز تشـكر     

ـن آيـه در    

 دو جبهـة  

ت در نـوع      
د در حالي 

و روز روزه  
 را بـه جـا    

شـاهدان و     

  )هي

ationgroup

ظيفه ما اين است
نودي نسبت بـه

مر ، ايـن اسـت  
كـه شـرايط ويـ

م تشكرن انسان 
ـد از خداونـد ني

 دچار شـويد ايـ

اعالم. (ل گرديد

 سـاير مخلوقـات
ي آن گام بردارد

60(شـود    مي
ضـاي روزهقـم  

ـس از حضـور ش

عدل اله( »كند ي

03/1400(  

كنند پس وظ مي
ناخشن) ع(صادق 

ورمنظـ ) اشـند     
ـد بـه فقيهـي ك

آن د هم اززسا ي
وقات تشكر نكنـ

 انحراف بزرگي
  .باشد ي

لملروابط بين  

ت انسـان بـااوف
ب كند و به سوي

  .كنند ي

اجبو جمع بر او
ر اين صورت هـ

  .د

يعنـي پـ(شـوند  
  .مراه بوديم

ندگان ستم نمي

07/3 سوم نوبت 

بينند آنان چه م
در زمان امام ص 

عنـي خداونـد با
سي ندارنـد بايـ

ش را برطرف مي
كسي كه از مخلو

.  

بهخواهند شما 
مي »؟شود ر مي

وجب تحول در

تفو اولين  طلبد
آن را انتخابد و 

 خود حركت مي

فارة جت دهد ك
لقش برساند درح

دهد طعام مي ير

ش ش و كيفر مـي 
مردمي گم  و ما

داوند هرگز به بن

9 



جامع(وم انساني 

نگرند تا بب د مي
.شيعيان نشويم

ردار مـواليش يع
بر و امام دسترس

يازي از نيازهايش
ك: فرمايند مي )

ي خداوند است

خ مي ،كنند ي مي
تر ش كنند حريص

مو جامعه بود كه

ط دة محكم را مي
ت را بشناسدخلق

 به سوي هدف

غي به خدا نسبت
حغبار غليظ به 

يفق 60به  ايد و 

ة دريافت پاداش
 بر ما چيره شد

ماست چون خد

هم؛ ادبيات و علو

و به پيروان خود
گران نسبت به ش

بـر فرمـان (ست 
كنند اما به پيامب

كند و ني سان مي
ع( هت امام رضا

سته به اثرگذاري

ات پيرويز شهو
چيزي كه منعش

ج رجديد د رشي

مت بزرگ و اراد
ود هدف از خخ 

ه صورت غريزي

روغل كند مثالً د
 رمضان عمدي غ

گيردبروز روزه  6

ها آماد  تا انسان
وردگارا شقاوت

كردار پيشين شم

سنجش دوازده

ر بر ما هستند و
بدبيني ديگسبب 

  

خداوند اس »هموال
 اسالم زندگي ك

ن خدا به او احس
ود به همين جه

ري مخلوقات وابس

ني كه اساك ﴾..
 نسبت به آن چ

12  
ايجاد نگر )ص( 

قرب الهي هم ،ي
ن بايدعني انسا

ي و حيوانات به

 
وزة خود را باطل
 در ماه مبارك

60دهد يعني يا 

دهد عي رخ مي
گويند پرو ند مي

قوبت به خاطر ك

    
 

ن هم اكنون ناظر
كنيم كه سگي 

.اوج رسيده بود
 .رست است

  173م ص 
مو«ث منظور از 

براساس قوانين 
  .يند

 .رست است
  26هم ص 

اي از بندگان نده
شو ر خداوند مي

اثرگذار هني هم
 .رست است

  86هم ص 
.. بعونتين يد الذ
چرا انسان«ؤال 

 .رست است
26-127هم ص 

مهم رسول خدا
(  

 .رست است
  5و  11ص 

دف نهايي يعني
يع .باشد دف مي

به صورت طبيعي
 .رست است

 136-137ص 
 چيز حرامي رو

و كسي كه) عام
هم بايد كفاره بد

 .رست است
  73-86ص 

وم قيامت وقايع
دكاران به خداو
 .رست است

  57هم ص 
اين عق «:فرمايد

www.sanjeshse

چون امامان
زندگ اي گونه
اميه به ا بني

در 2گزينه  .5
يازدهمسال 

در اين حديث
خواهند مي

مراجعه نماي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
زماني كه بن
هم شكرگزار

كند يعن نمي
در 4گزينه  .6

سال دوازده
يريد و﴿آيه 

پاسخ به سؤ
در 4گزينه  .6

سال دوازده
از اقدمات م
حق و باطل

در 2گزينه  .6
سال دهم ص
وصول به هد
وصول به هد
ب كه گياهان

در 2گزينه  .6
سال دهم ص
اگر كسي با

فقير طع 60
آورد و ه مي

در 3نه يگز .6
سال دهم ص
در مرحله د

ـ بد) گواهان
در 3گزينه  .6

دهزدواسال 
ف خداوند مي

  

erv.ir

58

59

60

61

62

63

64

65



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

  ...اند و ه
) اهل بيت(

ال ﴿باشيد 

ي هسـتند   

يگـر آغـاز     

 »...ت شـيئا   

 :گويـد  مـي  
ا كلمه هـو  

ationgroup

 كه ايمان آورده
(يعني شما را  »

ت الهي نااميد نب

 كه آنها گروهـي

ـي در جهـان د
  .قت دارد

  هي

مـا رأيـت«لوي 

نسان بـدكار م ا
كال انها﴿: فرمايد

03/1400(  

  )ص(رم 

اند ل او و كساني
»ايطهركم تطهير«

ايد از رحمت شته

ر آن است خاط

و زندگي حقيقـ
مطابق ﴾ الحيوان

فس بر اوامر اله

 كه با حديث عل

اين زمان ـ در) 
ف خداوند مي »م

07/3 سوم نوبت 

س از پيامبر اكر
  ن دين اسالم

خداوند و رسول
« دور گرداند و 

شا داور خود ستم

  .برد به كار مي

هب يناگيرند  ي

دانند و  گذرا مي
لدار اآلخره لهي

ي تقدم هواي نف

باشد خداوند مي
  .ت دارد

)سدر دم فرا مي
ام شته ترك كرده

10 



جامع(وم انساني 

  

  ضب

د امام معصوم پس
ي و روزآمد بودن

خشما  فقط ولي 
دي و ناپاكي را

ن كه بسيار به خ

ن براي جوانان ب

سخره و بازي مي

 خوابي كوتاه و
و ان ال و لعب هو

فردي است يعني

ش معرفت به خ
 آن ديدم مطابقت

 و هوشياري مر
 آنچه را در گذش

هم؛ ادبيات و علو

 امتحان يا ابتال
  ق الهي

قت رحمت بر غض

وجود ←دايت 
پويايي ←تلف 

همانا ﴾ ...سوله
 از اهل بيت پليد

و اي بندگان من

را شيطان) كنم ي

مسبه وانيد آن را 

چون يوي را هم
هل لحياة الدنيا اال

رك عملي بعد ف

يشبارة افزادر »...
 قبل و بعد و با

ي زمان بيداري
صالح انجام دهم

سنجش دوازده

 
سنت ←سان 
سنت توفيق ←

سبق ←اهكار 

ت رهبري و هد
هاي مخت در دوره

ا وليكم اهللا و رس
 كرده است كه

  .د

  
دهد كه بگو  مي

ه زودي توبه مي

خو  نماز فرا مي

دارند زندگي دني
و ما هذه ال﴿آية 

بيانگر شر ﴾ ... 

1  
.تسخداوند دل ا

ينكه خداوند را

يعني(ها فرا رسد 
شد كه عمل ص

    
 

 .رست است
 69-73هم ص 

صفات دروني انس
←و هدايت الهي 

روي بندگان گنا
 .رست است

  29-30م ص 
ود جامعه از جهت
ي نيازهاي بشر د

 .رست است
  85-91م ص 

انما﴿: آية واليت
ير خداوند اراده
و طاهر قرار دهد

 .رست است
97-99هم ص 

 پيامبرش پيام
  ﴾حمه اهللا

به(نداختن توبه 
 .رست است

  19ص 
ي كه مردم را به

  .كنند مي
 .رست است

  39-40ص 
عتقاد به معاد د
 اين موضوع با آ

 .رست است
  33هم ص 

اَرأيت من اتخذ﴿
 .رست است

12و  46هم ص 
خ تنبيهش هم 

 را نديدم مگر اي
 .رست است

  63ص 
مرگ يكي از آنه
را باز گردانيد با

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
سال دوازده

بروز ص) الف
نصرت و) ب
حفظ آبر) ج

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
ـ عدم كمبو

گويخسپاـ 
در 2گزينه  .6

سال يازدهم
با توجه به آ

طهيآيه ت در
كامالً پاك و

در 4گزينه  .6
سال دوازده
ـ خداوند به
تقنطوا من ر
ـ به تأخير ا

در 3گزينه  .7
سال دهم ص
آنها هنگامي

كه تعقل نمي
در 1گزينه  .7

سال دهم ص
كساني كه ا

شود كه مي
در 2گزينه  .7

سال دوازده
﴿آية شريفة

در 3گزينه  .7
سال دوازده

آفرينش«بيت 
چيزي هيچ

در 4گزينه  .7
سال دهم ص

آنگاه كه م«
پروردگارا مر

erv.ir
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@sanjesheduc

.«  

گشـت بـه     

» ق بـر آن   

  .دد

ationgroup

ندوش يگيخته م

 از مصـاديق بازگ
 .ع استموضو

  .آورند جود مي

ت كامـل و دقيـق

  .باشد م مي

.  

گرد استنباط مي 

  .است» سان

03/1400(  

تا روزي كه برانگ

يكـيو  اسـت  
د اين ميمؤ ﴾كم

را به وج» خالقي

  

ي آگاه و نظارت

انگيز نظم شگفت

اند  عهده داشته

»نقص نسبي« 

  

خود انس« ،ستند

07/3 سوم نوبت 

اي است ت فاصله

 و راهي ناپسند
كبتم علي اعقابقل

  .واهي است

اخ«رند مشكالت 

.»ستگاه هستي

  .كوشش نمايد

اي داشتن اراده« 

هاي ش ي از نمونه

را بر» شة بشري

  .يست

مفهوم» تنيد ي

.كتب جامع دارد

يدنش ناتوان هس

   ديني

11 



جامع(وم انساني 

وي آنها برزخ و ف

لي بسيار زشت
قن مات او قتل ان

مبارزه با خودخو

ة خود قرار نگير

  .ره دارد

د«س عميق در 

بايد ك» ب خود

، اجزاي طبيعت

است كه يكي» م

 بر سر راه انديش

جود تصادفي ني

كرد و بر آن مي ي

يش، نياز به مك

  .ت

ترين افراد از دي ل

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

گويد و پيش رو

 112  
يد قطعاً آن عمل
ن قبله الرسل افان

هاي م ي از روش

ه مناسب و ويژة

ران نوجواني اشا

  .است» هي

است بس» كمتي

اكي قلبالمت و پ

لعقول در تمام

نگري در نظم ده

قرار دادن چراغ

يابد كه موج ر مي

فهم آن مي/ يد 

رصة زندگي خو

است» هايك ر« 

ت و گاهي عاقل

معارف

سنجش دوازده

گ  است كه او مي

ال دوازدهم ص
 زنا نزديك نشوي

قد خلت من﴿ة 

، يكي» بازپسين

غريزي در جايگاه

به امتيازات دور

همان علم و آگا

وجود حك«شگر 

سال«ر در حفظ 

هماهنگي محيرا

آيند«ند، نشانگر 

ق«اهري وظيفة 

، انسان در»ماني

ه جزيي كو رسي

ل انساني، در عر

ن و اعتقاد بلكه

  .گردد ق مي

شرك پنهان است
    

 

رگز اين سخني
 .رست است

و سا 111م ص 
به ﴾...ربوا الزنا

يت است كه آية

 .رست است
ن به خدا و روز

 .رست است
هاي معنوي و غر

 .رست است
ب» ي دلي از پاك

 .رست است
ه«يدن خداوند؛ 
 .رست است

ي در جهان نمايش
 .رست است

تر ت هر چه تمام
 .رست است

انگيز با ه شگفت

 .رست است
ميان مادر و فرزن
 .رست است

وان پيامبران ظا
 .رست است

اليم مكتب آسم
 .رست است

چنان هر يك به م
 .رست است

 رسيدن به كمال
 .رست است

ه تنها يك ايمان
 .رست است

محقق» معاد«و 
 .رست است

 كه سرچشمة ش
www.sanjeshse

هر« ﴾قائلها
در 4 گزينه .7

يازدهمسال 
وال تقر﴿آية 

دوران جاهلي
 
  
    

در 1گزينه  .5
ايمان«بيانگر 

در 2گزينه  .5
ه اگر گرايش

در 3گزينه  .5
برخورداري«

در 4گزينه  .5
ديدن و شني

در 3گزينه  .5
هر موجودي

در 2گزينه  .5
انسان با دقت

در 1گزينه  .5
دليل نظام ش

  .است
در 2گزينه  .5

هماهنگي مي
در 3گزينه  .5

انبياء به عنو
در 4گزينه  .6

تعا«در پرتو 
در 4گزينه  .6

هم« از بيت
در 2گزينه  .6

انسان براي
در 2گزينه  .6

نه» توحيد«
در 3گزينه  .6

عدل در پرتو
در 3گزينه  .6

بت اعظمي
erv.ir

75

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

» فقـر « از  

  .گردد ط مي

» ـرين روح 

وح آنهـا از     

ن همـه در    

، زمينـه را     

گرفتـار  » ي

 adviceم  
ار بـه كـار    

در شـرطي   
 شرط بايد 
ت مفعـولي         

ationgroup

، حاصـل»وانـي  

استنباط» خروي

منكـر«سـخ بـه   

خـواب، دامـن رو

ايـن جهـان» ي

كيـه بـر ايمـان،

يعـالم حيـوان  «   

اسـم). 1گزينـة  
سـاختا). 2زينة 

 داشته باشـيد د
 جمله، قسمت

 نيـاز بـه صـفت
  ).4و  3هاي 

03/1400(  

هـاي رو عقده« 

  .اند ه

اداش و كيفر اخ

ه باشد و اين پاس

ي و در حـال خ

هاي كاميابي«و » 

ان آسماني با تك

پردازنـد بـه ـي  

رد گ(كنـد    مـي    
رد گز(ست است 

  ). 4ة 

به ياد. ده كنيم
 توجه به مفهوم
در ايـن جملـه

ه رد گزينه(» نده

07/3 سوم نوبت 

ران جواني دارد

پرداخته» همگان

توبه و پا«فهوم 

دن وجود داشته

در عالم بيداري» 
.  

  . دارد

»لذات«. ند روزه

.«  

اديا«مفهوم » ن

هاي غريـزي مـ

معنـايي نـاقص
 آن كامالً نادرس

رد گزينة(باشد  

ت شرط استفاد
با). 4و  2ي اه

 سـوي ديگـر، د
كنن راضي«عناي 

12 



جامع(وم انساني 

اي افراد، در دور

ه راي و درك ب

مف» گري نداريم

 اعضاي اصلي بد

»خويش هستند
شود ند رها نمي

معاد اشاره انيِ

نه زندگاني چن» 

حي انسان است

ان بتر اندر درون
  .گردد

 ر شدن در لذت

ه را به لحـاظ م
صفت كمي براي
has offered

گذشته در قسمت
ه رد گزينه(كنيم 
از). 3و  2هـاي  

satisfyi به مع

  انگليسي

هم؛ ادبيات و علو

ا ر معتقدات پاره

قابل فهم«: بيان

 انعامت دري ديگ

در» گي خاصي

هاي خ ودخواهي
دهن ده پيوند مي

هاي امكا ستدالل

»جاوداني اوست

وي و كمال روح

ماند خصمي زا/ 
گ استنباط مي» 

ور  غرايز و غوطه

جمله» كه«ناي 
 a  به عنوان ص
dتواند فاعل  نمي

ه، بايد از زمان گ
wer استفاده ك

ه رد گزينـه (ود  
ingصفت فاعلي 

سنجش دوازده

 سهم بزرگي در

ت و جهنم به بي

/ و ور براني  جز

نظم و هماهنگ« 

ر نفسانيات و خو
 را به جهان ماد

به اس» خداوندي

حيات ج«سته به 

حيات معنو« آن 

/رون ب ما خصم 
آورند  فراهم مي

 تنها به ارضاي

 which به معن
fewكارگيري 

لحاظ معنايي ن 

ر قسمت نتيجه
reها از  مة فاعل

مله منطقي شـو
داريم نه ص» ضي

    
 

 .رست است
هاي رواني كه ه

 .رست است
ي توصيف بهشت

 .رست است
ودايا گر بخواني 
 .رست است

ودن انسان بايد

 .رست است
اً غرق در شديد

انيات كه انسان
 .رست است

درت نامحدود خ
 .رست است

يقي انسان وابس

 .رست است
تقالل انسان از
 .رست است

 شهان كشتيم م
ر دشمنان حق
 .رست است

در زندگي خود،

 .رست است
 ضمير موصولي
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هاي   گزينه

در ). 3و  2

هـاي   گزينه
provide 

ن ديگـر در    

 قلـة كـوه   

  ».ود دارد
  ن

مشـابه بـه   

 تـأمين   را

نكـه يـك     

ا هم كنـار  
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 توجه بـه مفهـو
رد(» جو كردن
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رد گ(شود  ه مي
بـراي فعـل   » ت

شد تـا بازيكنـان

  سي، اصلي

گري خود را به

  ظر اخالقي

ت بين آنها وجو
ل چيزي گشتن

م] كاالي[ترين  ك

  دل، مشابه

ني الزمدواد معـ   

ي مـن بـراي اين

توانند با گز نمي

  ضا
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رد(جمـع اسـت   

هجمل ص معنايي
ناطق دور دست

  ).2ينة 

ذاشت و باعث ش

اساس) 4 

 هيچ حادثة ديگ

از نظ) 4 
  .است» 

دين وجه شباهت
حول) 4 

م گرفتم نزديك

معاد) 4 

هـا و مـو ـامين 

   كردن

و شدم، اميدهاي

  بردن
  ش يافتن

يل است كه هرگ

اضتق) 4 
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به look forه 

her  است كه ج
  .ار برود

نقص باعثجمله، 
در من مردم«ي 

رد گزي(ل داريم 

ود به نمايش گذ

 ي، معمولي

توانست تا بدون

 ور مداوم
»نزديك بودن« 

رند چرا كه چند
 ن كشيدن

تصميميرم، ي بگ

  پزشكي

م بايد تمام ويتـ

م كردن، تأمين
   گذاشتن

وميت شديد زانو

 كردن، از بين بر
ش دادن، افزايش

ست و به اين دلي
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د» و«به معناي 
داريم نه»  كردن
sistersجمله 

yoursel به كا

در اين ج» كه« 
peopl به معنا

 ساختار مجهول

اي از خو  العاده

عادي) 3 

تك بار بيافتد، ي

به طو) 3 
ود بيانگر مفهوم

 هم اشتباه بگير
بيرون) 3  رفتن

اي ستم پنير خامه

دارو،) 3 

رژيم غذايي سالم

فراهم) 2 
تأثير) 4 

 دچار يك مصدو

ودناب) 2 
افزايش) 4 

برادرش اس] رش

منبع) 3 

هم؛ ادبيات و علو

ب andرف ربط 
مراقبت«عناي 

ه كار رفته در ج
lves به صورت 

صولي به معناي
e in the rem

ر نتيجه، نياز به

ي عملكرد فوق
  ».ر برسند

 انه

ككه نزديك بود ي

 ر مناسب
ه فعل به كار رو

نقاشي را با 2ت 
ردن، اشتباه گر

ي رفتم و نتوانس

 است كه يك ر

 ديدار دوستانه
  

نگر[اد كامل با 

 د

سنجش دوازده

جمله، نياز به حر
look aft به مع

ضمير انعكاسي به
اطب است بايد

ر نوع ضمير موص
mote areasش 

در. مفعولي است

آرژانتيني ليستبا
به نظر]  كيفيت

داوطلبا) 2 

بعد از اينك ،جوان

به طور) 2 
n وقتي به همراه

ساني ممكن است
گيج كر) 2 

وپرماركت محلي
  ».كنم بخرم

 مكان) 2 

بدنسازي معتقد

  
  

 گذشته در يك
».م از بين رفت

  
  

ه زندگي در تضا

عملكرد) 2 

    
 

 .رست است
رابطة ميان دو ج

terاي   دو كلمه

ضرجع چنين، م
ن اين ضمير مخا

 .رست است
كارگيري هري به

سوي ديگر، نقش
م» فراهم كردن
 .رست است

ديشب فوتب«: له
و بي[ي معمولي 

 
 .رست است

ورد جكوهن«: له

 وداً، تقريباً
nearlyكه قيد 

 .رست است
به آس مردم«: ه

 م كردن
 .رست است

وقتي به سو«: ه
توانستم پيدا ك ي

 ، فايده
 .رست است

كارشناس ب«: له

 گيري كردن
 د كردن

 .رست است
وقتي سال«: ه

اي بشوم ت حرفه
 دنكرت 

  كردن
 .رست است

نگرش او به«: له

 ش
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 دادن بـه جنـگ

  آميز المت

  جه كردن

  رين، ورزش

  دود كردن
 .دقت كنيد» ي

ه نهرد گزي(كنيم 

-----.  

-------.  

  ند؟

ترين نزديك ---
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زي براي پايـان

مسا) 4 

توج) 4 

تمر) 4 
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رك كردن كسي

ه ك فعل استفاد

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

-----------ز 

كن را توصيف مي

   كنند

  .ست

 ------------
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آميز حل مسالمت

 سگزار، قدردان

 دادند 

  .  كنيد

  اساس
  .قت كنيد

  كردن
، درردن با كسي

دار ingز شكل 

- اشاره دارد كه 

ساب آورد به جز

ر 3در پاراگراف  

 
مند  زباله عالقه

  د دارد؟

غير ارگانيك اس

نايي بهمعحاظ 
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وار بود كه راه ح

سپاس) 3 

بهبود) 3 

دقت» ر شدن از

پايه،) 3 
دق»  طور مرتب

رفتار) 3 
رتباط برقرار كر

گاه فاعل بايد از

ست به اين ادعا

شكل زباله به حس

To name b

 .كند ه پيدا مي
م را به بازيافت

سؤاالت زير وجود
  چيست؟ ،ند

ر عليه غذاهاي غ

ده است به لح ش

هم؛ ادبيات و علو

ايي كامالً اميدو

 حمل

  كردن

دور«به معناي  

o  به«به معناي

 كردن
re  ا«به معناي

ود، پس در جايگ

 كشيده شده اس
  ا خالص شود

شمراي غلبه بر 

ut a fewكرد 

  . وجود دارند

ادامه --------
شده است تا مرد

ه كدام يك از س
شون رگانيك مي

  است؟ ست
 سراسر جهان بر

خط كشيده 2 
  »ئيات

سنجش دوازده

هور كشور آفريقا

قابل ح) 2 

ك) 2  پرهيز

move away

 نكته) 2 
on a regular

حمل ك) 2 
late to some

شو يد شروع مي

خط 2اراگراف 
ز شر بقاياي غذ

بره عنوان راهي 

ترين شكل كارك
هاي زيادي ثال

---------ورد 
كشورها انجام ش

ي پاسخگويي به
ا رزيوكشادي 

نادرسموارد زير 
ي توليد غذا در

 آن در پاراگراف
دقيق، پر جزئ« 
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رئيس جمه«: له
«  
 ولئ
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 ت
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 توسط برخي ك
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ناكارآمد منجر به

 .رست است
يك از م ن، كدام

جام شده بر روي
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exten كه زير
deta به معناي
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  شود؟ ت مي
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رگانيك برداشت
  

x

x )(x

+ −
− +
3 1 4

1 3

2

5
درآمد ،ر به سر

x x= −3 25

x )+ = 2 2

f ( )+ = 3 

+ + +36 4
6



b a<  −1
4

 رياضي

هم؛ ادبيات و علو

در مورد غذاي ا
.ك بهتر نيست

x

)(x )

− =
+

4 4
3 1

پس در نقطه سر

x+ −12 12

 .شه دارد

 .است 2/

+ =4 44
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a = + =1 1
4 4

سنجش دوازده

ة نظر نويسنده د
ذاي غير ارگانيك

x

−
−2
1

1

شود پ شروع مي



است و يك ريش 

5عضو  2اراي 

 . است

= 1
2
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لزوماً از غذ] نيك

 .رست است

 .رست است

 x = سود ش 6
 .رست است

xادله مع = 5
 .رست است

تابع د ابتدا
 .ست استر

د دو گروه برابر
 .رست است

 .رست است
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( )
x

1

u 14754

باشد كه تعداد ي

) =95 1598

سبت برابر است ب

( x )− =24 ،

x )(x+ − 21

/
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36 5
27 31 42
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x )+ + =4 21

, ,49 56

=16
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(x x= −4 2
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log +15   
log +3   
log =24  

 حركت نبه
ـا اتكـا بـه    
 رو، جامعـه  

رين ابزارها 

سـت مـالي   
 است براي 
ـود فضـاي   

  ص داخلي

  نهلص سرا

مـا اگـر در   
زوده حتي 

و يـا صـرفاً    
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) ( /= ×1 5

x b,( ,+ 3 2

log a+ = +2
log a= 5

log l= +3 2

جان همه شرفتي
تواند بـ اي نمي ه
ايـن ر گيرد؛ از ي

ه يكي از مهمتر

سياسهـايي از   ه 
بديهي .گرداند

و بهبـو گـذاري  ه  

توليد ناخالص =3

11
توليد خا =

رمزيتي است، ام
و خلق ارزش افز

كننـد و ـه مـي  
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) b = − 6

b log+  2
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پيش مسير در نيا
چنين جامعه. د

 مهاجم قرار مي
قتصادي به مثابه

نمونـه ماليـاتي   
نق را به بازار بر
فـزايش سـرمايه

36 56+ + 

116 114
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غير هاي ه حوزه
ته باشد، توليد و

خالصـ و حيواني
 .كنند خطا مي
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/× =3 1 75
/1 75

f ( ) − 16 3

b log= 2
b+ −1

a b+ + − =1

د كشورهاي قيه
شو ده دچار مي

ثير اقتصادهاي
اق شد و پيشرفت

هـاي تي يا پايه
تواند رون كود مي
وري، اف بود بهره

2 36 13+ × =

/
6

21 75=


امكانات توليد به
نداشت غال وجود

ر منافع مادي و
ميزان آنها خ ها و
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/= 227 5

y = −  و 3

 ) = −7

g b= −5 1

a b= + −4 1

بقي پاي هتواند پاب
هاي گسترد حران

ه شدت تحت تأ
خود، بايد به رش

هاي ماليات ر نرخ
 كه در مواقع رك

مثل بهب(رضه  ع

  16 

5

 عدم تخصيص ا
امكان اشتغ) رت
  

منافع را صرفاً د
ها و ضرره هزينه

  ل دوم
  ل سوم
  ل دوم

  ال سوم

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

xبرابر )  +1 13

نت سامان باشد و
 و سياسي به بح
تعيين كند و به
سي و فرهنگي خ

ولت و كاهش د
الستاقاضاي ك

هاي جانب ست

نسبي وطلق و 
مهار ي كار بدون

.كاري بهتر است
طور مثال م ؛ به

 فهرست كامل ه

= 41  سال
= 45   سال
= 45   سال

= −57   سا

سنجش دوازده

)3و  (و ) و 

قتصادي آن نابس
اجتماعي نظر ز

خويش را تة يند
و استقالل سياس

ي يا عمراني دو
ن راه تحريك تق
دمدت بايد سياس

  .رفت

هاي مط ت مزيت
مثل نيروي(ليد 

كم مزيت، از بيكا
ت محدود دارند؛
گاهي در تعيين

− =36 5 
− =41 4 
− =41 4 

− =45 12 

    
 

 .رست است

 .رست است

و 1( گذرنده از 

 .رست است

 .رست است
ي كه وضعيت ا

از و پذير، آسيب 
ي خود، مسير آي
ي حفظ هويت و

  .ر توجه كند
رج جاريدر مخا 

بهترينست يعني 
 مشكل در بلند

را در پيش گر) 
 .رست است

 .رست است
ند اصل بر رعايت
 براي عوامل تول

ي غيرمزيتي و كم
تها عقالني نسان

ه مدت دارند؛ گا
 .رست است
  
 4  
 4  
 2 

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .1

معادله خط

در 2گزينه  .1

 
 

در 2گزينه  .
كشوري )الف  

بسيار كند،
ملي فرهنگ

اسالمي براي
در اين مسير

افزايش) ب  
اس انبساطي

حل اساسي
كسب و كار

در 1گزينه  .1

در 2گزينه  .1
چن هر )الف  

كوتاه مدت
در محصولي

برخي ان )ب  
نگاهي كوتاه

در 4گزينه  .1
 )الف  
   
 )ب  
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ب و كارآمد 
وت ميـان   

تـر،   هعادالن

  .ست
رنـد، آنكـه    

+1 294   

  نهرآمد سرا

 دهـد   مـي  

ياورند و به 
ـبد سـهام      

  خالص ملي
   كشور 

 اصـل  جـب 
 ي اسـالمي    

ق مشاركت 

  2دهك  =
  هك هفتم

  دهك نهم 

فـروش  (ز   
ست مردم 

  .ثر است

ationgroup

ه و نظام مناسب
توان تفـا ي، مي

روت به صورت ع

 مولد كردن آنها
يد يكسـاني دار

+ × +3 394 

=


49544
در 8

فريني را نشـان

 مازاد خود را بي
د نگذارنـد و سـ

توليد ناخ= خلي 
ور در خارج از ك

موج بـه  نيز ران
مجلـس شـوراي

گاهي اوراق. ست

            = 2%
   /8 د % =5

(= − +1 1 

بـازار بـا ياسـت 
مقدار پول در د

نرخ تورم مؤث ش

03/1400(  

سامانه راري يك
م صحيح مالياتي
ورت درآمد و ثر

ويژه به  افراد و
ه كه عوامل تولي

+ × +3 3942 

=   6193

ري، ميزان كارآف

هاي سرمايه قط
را در يـك سـبد

وليد ناخالص داخ
درآمد افراد كشو

ايروري اسالمي 
 و تصويب بـه م

اس مركزي بانك

 4              ،
         ،         
+ + + +2 3 4

گيرند، سي ر مي
طور مستقيم از م

تصادي در كاهش

07/3 سوم نوبت 

مسلماً برقر. فت
كارگيري نظام ه

در اين صو.  داد

م توانمندسازي
توليدكننده دو. 

+ × +2 586 

 3

رب در خطرپذير

ليل افراد بايد فق
هاي خود ر مرغ 

اخل كشور ـ تو
= −4396 د 4

در جمهو . است
ي رسيدگيا بر

ب برعهده ايران ر

  = دهك 4%
دهك دهم    =

/+ + +5 5 7

كا حجم پول به
ط به ق مشاركت

هاي مفيد اقت ت

18 



جامع(وم انساني 

  ل دوم
  ال سوم

كار گرف ب را به
به با. درآمد است
اهشدرآمد را ك

ه با فقر، مستلزم
كمترين ورودي

  .ست

+ +586 394 

نوآوري ضر ير

همين دل به. ست
همه تخم طالح

د خارجيان در د
+4256 832

بودجه اد اليحه
ط دولت تهيه، و

در مشاركت راق
  

= 33%
/ + +8 5 1

نترل و تنظيم ح
د با فروش اوراق

  .كند
اندازها در فعاليت

هم؛ ادبيات و علو

= −45   سال
= −57   سا

هاي مناسب ياست
نابرابري توزيع د

كم د  و اكثريت

ردن آن و مقابله
رين خروجي با ك
يشتري داشته اس

= 49544

ر هر كسب و كا
  

اس) ريسك( طر
اصط هتر است به

  .رود ضرر مي

درآمد+ ز كشور 
= 927

ل تهيه و پيشنها
توسط كشور كل

اور انتشار بر ظر
. و فروش شود

)+ = 33 26%

كشورها براي كن
تواند  مركزي مي

 جامعه تزريق ك
ا كارگيري پس ه

سنجش دوازده

− =41 4 
− =45 12 

سي نابرابري بايد
ي رويارويي با ن

درآمد حدود پر

تر كر د و عادالنه
ت آوردن بيشتر

وري بيش شد، بهره

  

در. طرپذير است
.برابر شده است

 عايدي و هم خط
همچنين به. ند

ض موارد احتمال

شور در خارج از

 مجريه مسئول
ك ساالنه ةبودج 

نا مقررات و يي
ر سرمايه خريد

 + +2 4% %

مركزي ك كه بان
ين روش، بانك
شاركت، پول به

انداز و به  به پس

    
 

   :د ب داريم 
 2 

 .رست است
مقابله با فقر و نا
مهمترين ابزارهاي
وت يك گروه مح

  .شود ع مي
ختار توزيع درآمد

دست ي يعني به
شتري داشته باش

 .رست است

 .رست است
رين، نوآور و خط

ب 12كارآفريني 
رمايه هم محل

مدت نكنن كوتاه
در غير اين م. ند

 .رست است
درآمد افراد كش  

 .رست است
ام كشورها، قوه

اساسي، قانون م
  .شود

اجرا ستورالعمل
ند سهام در بازا

 .رست است

+ =26 32% %
 .رست است

هايي كه ز روش
در اي. است) كت

ا خريد اوراق مش
با تشويق مردم

www.sanjeshse

به مانند) ج  
   

در 3گزينه  .1
براي م )الف  

مالياتي از م
درآمد و ثرو

توزيع مجدداً
اصالح ساخ  
وري بهره) ب  

بيش محصول
در 4گزينه  .1

در 3گزينه  .1
كارآفر )الف  

پس ميزان ك
بازار سر) ب  

بورس نگاه ك
تشكيل دهن

در 1گزينه  .1

در 2گزينه  .1
در تما )الف  

دوم و پنجاه
ش تسليم مي

دس ةتهي )ب  
تواند مانن مي

در 4گزينه  .

2
در 1گزينه  .

يكي از )الف  
اوراق مشارك
بكاهد و يا با

ب سبور )ب  
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  هزينه 1=

   سود  

 هـيچ نهـاد   
غال كامـل    
گـر نيـز در    

 بـا حفـظ     

 ل خـانواده 

كساني كـه  
 تداول ثرو

د با رعايت 

  الحسنه ض

  ها سكناس

  نقدينگي =

اسـت، نـه   

). 63فحة ـ  

ationgroup

× ×13 12 45
=زينه ـ درآمد 

يد را دارنـد و ه
تـه اشـتغالب. ـت 
و برخـي ديگ) ه

ر جريـان رشـد

كيلشـ م بـراي ت 

ر اختيار همه ك
ه به تمركز و تد

اين اقدام بايد. د

هاي قرض  حساب

= 4
مجموع ا 5

= +192 21

گر شعري معني
82.(  

رس هفـتم، صـ

03/1400(  

+ + ×596 12
=ل  2 49 هز

ت در فرايند تولي
ر اسـتا نيروي ك

يكاري داوطلبانه

در زهاي انسـان 

امكانات الزم ش و

كار د ن وسايل
شروع ديگر كه نه
گ مطلق درآورد

  ....و  ت گيرد

  .ت

= ×3 ارزش 24

× =24 19 

+ =24  

  ).81صفحة 
  ).82فحة 

شعر هندي ش. ت
س دهم، صفحة 

، در)1(ون ادبي 

07/3 سوم نوبت 

× + ×178 54
ميليون ريال

شركت يد امكان
ل، اشتغال كامل

بي( كار نيستند 

ت و برآوردن نياز
  :شود

موزش و پرورش

كامل و قرار داد
ره يا هر راه مش

ك كارفرماي بزرگ
حل رشد صورت

يش قيمت است

=24 18  

92
453 

، درس دهم، ص
 درس دهم، صف
سبك هندي است

، درس)2( ادبي 
علوم و فنو. (ست

19 



جامع(وم انساني 

=596 87 1

 همه عوامل تولي
از اشتغال كامل 

ي افراد حاضر به
  .هستند 

فقر و محروميت
ش زير استوار مي

اشت، درمان، آم

دن به اشتغال ك
بهر راه وام بدون

را به صورت يك
ر هر يك از مراح

ش مقدار و افزاي

  

)2( فنون ادبي 
،)2( فنون ادبي 

ي فكري شعر س
علوم و فنون( .ن

بك خراساني اس

فنون ادبي و 

هم؛ ادبيات و علو

= ,درآمد  2

شود كه در آن
يك نوع.  باشد

برخي. ي نيست
)ري اصطكاكي

  :ده است
يشه كن كردن 
راساس ضوابط ز
ك، پوشاك، بهد

ه به منظور رسيد
شكل تعاوني، از ر

نه دولت ر شود و
قتصاد كشور در

دهنده افزايش شان

علوم و. (ي است
علوم و. ( است

يژگيو» ه معني
 دارند تا به زبان

هاي فكري سب ي

 علوم

سنجش دوازده

× =5 43 1 

ش عيتي اطالق مي
غيرمولد نمانده

بيكاري بودن نرخ
بيكار( كار ديگر 

قانون اساسي آمد
جامعه و ري دي

 اسالمي ايران بر
مسكن، خوراك: 

ت كار براي همه
كار ندارند، در ش
 خاص منتهي ش

ريزي عمومي ا ه

نش) چپ به راست

شعر سبك هندي
عر سبك هندي
ن شعر و توجه به
ي بيشتر توجه

از ويژگي»  شعر

    
 

 .رست است

75 

 .رست است
ل كامل به وضعي
، بالاستفاده يا غ
به معناي صفر ب

از كاري به ايي
ل چهل و سوم ق

الل اقتصاق است
تصاد جمهوري
:يازهاي اساسي

 
شرايط و امكانات
د ولي وسايل ك

هاي اد و گروهر
بر برنامه ي حاكم

 .رست است
A  بهB )از چ

 .رست است

 .رست است
  :ها نه

ويژگي زباني شع 
ويژگي ادبي شع 
بودن گرا معني« 

 شاعران به معني
گرا بودن واقع« 
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ايناخواسته
نيروي كار ب
جا حال جابه

در اصل )ب  
براي تأمين  

آزادي او، اقت
تأمين ني -1  

 .براي همه
تأمين ش -2  

قادر به كارند
در دست افر

هاي ضرورت
در 3گزينه  .1
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رضـا  « بـه     
  )ؤذّني

18.(  
1.(  

 شده وشته

م و فنـون   

  .دكرد

س هفـتم،  

ـواي شـعر   

ationgroup

  ).83حة 

 ).42م، صفحة 

39  .(  
).84م، صفحة 

رشـار معـروف
علي مؤ( آفتابي 

8س اول، صفحة 
15 اول، صفحة 

بداهللا انصاري نو

علـو. (ان مؤلّف

  ).73صفحة 
شعر سنّتي ايجاد

، درس)3( فنـون   

ني زبان و محتـ

03/1400(  

رس دهم، صفح

، درس چهارم)1

3.(  
3.(  
  ).84ة 
 84.(  

9چهارم، صفحة 
، درس دهم)2(ي 

محمدرضـا سر(   
مالقات در شب

، درس)2(ن ادبي 
، درس)2(دبي 

واجه عبختأثير  

ني از آغاز تا زما

 درس هفتم، ص
صول و ضوابط ش

علـوم و. (اشت

 تحول و دگرگون

07/3 سوم نوبت 

، د)1(ون ادبي 

1( و فنون ادبي 

84.(  
39هارم، صفحة 
8چهارم، صفحة 

س دهم، صفحة
س دهم، صفحة

  ).84 صفحة 
، درس چ)2(بي 

وم و فنون ادبي

 اگه بابـا بميـره
ـ م) زاده ي جمال

علوم و فنون. (ن
علوم و فنون اد (

اين كتاب تحت
8.(  

ن از شاعران ايران

،)3(وم و فنون 
، تغييراتي در اص

 سنايي توجه د

است، موجب ه

20 



جامع(وم انساني 

علوم و فنو. (ست

8.(  
علوم( .ان است

.(  
 39.(  

4س دهم، صفحة 
، درس چه)2(ي 
، درس چ)2(ي 

، درس)2(ن ادبي 
، درس)2( ادبي 

، درس دهم،)2
علوم و فنون ادب

علو.) (است» وب

ـ) ي گرمارودي
سيدمحمدعلي(

ر احوال عارفانك
.ت نفس انساني
ا. سير قرآن است
83 دهم، صفحة 

 بيش از صد تن

علو. (ل اول است
،»ققنوس«و در 

ه شيوة انوري و

شده فان آميخته

هم؛ ادبيات و علو

 سبك عراقي اس

83 دهم، صفحة 
زما  سامانيان هم
14 اول، صفحة 

 چهارم، صفحة

، درس)2( ادبي 
علوم و فنون ادبي
علوم و فنون ادبي

علوم و فنون(، )ي
علوم و فنون(، )

2( و فنون ادبي 
) (.است» برنامه

القلو محبوب«ب 

  ).80ـ  74حة 
موسوي(ي سبز 

ـ تلخ و شيرين 

  ).18ـ  16 

كايق عرفاني و ذ
ك دين و تربيت
 ميبدي در تفس

، درس)1(دبي 
 در شرح احوال

نويسندگان نسل
ة شعر نو است و

  ).74ـ  7
 و در قطعات به

با موجي از عرف 
  ). 76ة 

سنجش دوازده

هاي زباني يژگي

، درس)1(دبي 
ا اوج حاكميت

، درس)2(دبي 
، درس)2(دبي 

علوم و فنون(، 
ع(، )شير نوايي 

ع( ،)عظ كاشفي
ين واعظ كاشفي

)اهللا شوشتريرو
علوم(، )گ روملو

بابر«سندة كتاب 
نويسندة كتاب: ي

رس هفتم، صفح
ـ صداي) پور مين

ـ) هدي شجاعي

رس اول، صفحة

ي، در بيان حقا
يه در بيان سلوك

رار اثر ابوالفضل
علوم و فنون اد (

شاه سمرقندي
  ).19ة 

، از ن»تنگسير« 
، به عنوان بيانية

73، صفحة مهفت
بك ناصرخسرو

كهران مقاومت 
س هفتم، صفحة

    
 

از ويژ» كيبات نو
 .رست است

  :ها نه
علوم و فنون اد (
آغاز اين دوره با 

علوم و فنون اد (
علوم و فنون اد (

 .رست است
)وحيد قزويني 
اميرعلي: غتينل
مالحسين واع: ي
علي بن حسي: ت

قاضي نو: ؤمنين
حسن بيگ: ريخ

نويس: رالدين بابر
هياابرخوردار فر
 .رست است

، در)3(ون ادبي 
قيصر ام( عشق 

سيدمه( ضيافت 
 .رست است

، در)3(ون ادبي 
 .رست است

  :ها نه
االنس اثر جامي ت

لعباد اثر نجم دا
االبر ةعدالسرار و 

.ب تفسير است
دولتشاه اثر دولتش
رس اول، صفحة

 .تسرست ا
  :ها نه

چوبك نويسندة
نيما،» افسانة«ة 

، درس ه)3(ون 
در قصيده به سب

    .  
ماسي اشعار دور

، درس)3(و فنون 

www.sanjeshse

فراواني ترك«
در 2گزينه  .13

بررسي گزين  
):1(گزينة   
):2(گزينة   
):3(گزينة   
):4(گزينة   

د 3گزينه  .13
:نامه عباس(  
الل  محاكمه(  
انوار سهيلي(  
الحيات عين(  
المؤ مجالس(  
التوار احسن(  
ظهير: (نكته  
ميرز: (نكته  

در 2گزينه  .13
علوم و فنو(  
دستور زبان  

ـ )»ذرگره
در 4گزينه  .1

علوم و فنو(  
د 3گزينه  .1

بررسي گزين  
نفحات) الف  
مرصادال) پ  
اال كشف) ث  

است و كتاب
تذكره د) ج  

، د)2(ادبي 
در 1گزينه  .14

بررسي گزين  
صادق چ) ب  
منظومة) ت  
علوم و فنو(  
پروين د) ث  

).70صفحة 
روح حم) ج  

و علوم. (شد
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ي در عـالم  
ونـه هـيچ     

 دار  خدشه
رواج بيشتر 

...  دنيـا و   

اعران ايـن   
 سـتايش آن   

دوره سـاده    

س چهـارم،  

ز در كنـار    
، درس )2(

علوم . (نند

. ابـر اسـت  

. / اسـت » و

قي بـا هـم   

  .ت

ationgroup

اي از هـر پديـده   
بـه عنـوان نمو. 

82.(  
و هماعي و حمل

 اين امر باعث ر
اعتبـاري  و بـي      

  ).38ـ 

خردگرايي شـا 
ـل و خـرد و سـ

گونـه در ايـن د
6 .(  

، درس)2(فنـون   

 شعر كوتـاه نيـز
علـوم و فنـون   

كن ستفاده ميا ن

م براـاقي بـا هـ     

  

  .است» و

دو« قاعـدة . / د   
 .ست

ف اصلي و الحاق

است» دو«: قافيه

03/1400(  

سـازي، ا مضمون
دارند تا به زبان

صفحة  ،س دهم
ل سياسي و اجتم

شود و يشتر مي
ـاني و اخالقـي

ـ 37صفحة   ،رم

،ها و ساير سبك
تي در مورد عقـ

و اندرزگ پندآموز
63هفتم، صفحة 

علـوم و ف. (سـت   

ر يكد اه كه گ
ع). (ي ـ عراقـي   

هني در قلمرو ذ

ف اصـلي و الحـ

 . است» دو«ة 

دو« قاعدة/  »ت

ف الحـاقي نـدار
اس» يك«قاعدة  

تعداد حروف /» ي

ق قاعدة. /  ندارد

07/3 سوم نوبت 

ين دوره براي مض
د ي بيشتر توجه

، درس)2( فنون 
پذيري از مسائل
ه امور اخروي بي
واج روحيـة عرفـ

، درس چهار)2(

ا سبك عراقي و
شعار شاعران ابيا

اشعار پن ،)اساني
، درس ه)1(ون 

ـبك عراقـي اس

نو و كهن است
ادبـي(» بديع«و  

ت يا هر موضوعي

، تعداد حـروف»م

  نيستجور 
قاعد/ » صامت+ 

   شو
صامت+ مصوت «

   جمع است
حـروف/ » ـَ مع«

/» يش«: قيحا
  ي
ـِ گي«: الحاقيف 

   برست
حروف الحاقي 
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شاعران اي.  است
شاعران به معني 
علوم و. (باشد ه

ن دوره با تأثيرپذ
توجه بهبخش و 

قضـا و قـدر، رو
(علوم و فنون  (

ره در مقايسه با
شتر اشيبر د و د

باني، سبك خر
علوم و فنو). (ني
هاي ادبي سـ گي

تگي مختصات ن
»بيان«ز جمله 

 در عالم طبيعت

   را از ندم
ـَ م«: ف الحاقي

 اوست جبر و ج
+ صامت+ صوت 

آوازه شب و خو
«، »ـِ«: ف الحاقي

فزايش شمع ان
«: اصليحروف  
حروف الح/ » ا« 

تر نهان پايندگي
حروف/ » ـَ ند/ 
  . است» 

ي را كليمي در
/ »صامت+ وت 

هم؛ ادبيات و علو

ي سبك هندي
.كنند تفاده مي

عر صائب نيامده
در اين. قي است

ب  به سخنان آرام
باور به ق ،رگرايي

.شود مي هردون 

ساني در اين دو
ن عموميت دارد

  ).37، صفحة 
ز(» ايدون«نند 

ك خراسانسب، ي
از ويژگ» بديع« 

آميخت رقي درهم
 به علوم ادبي از

اي  از هر پديده

تا رهانم مر شما
حرو/ » ـَ د«: ي
   .ت

و آن گناه/ ست 
مص«، »ورـَ «: ي 
بار ديگر خوب/  
حروف/  »از«: ي

جمال جا/ ست 
:جمع ـ شمع «
:حروف اصلي/  

ظاهرش ابت/ گي 
ند ـَ« ليف اص

دو«:قاعدة قافيه
هر گليمي/ ست 

مصو«/ » رـَ «: ي

سنجش دوازده

هاي فكري يژگي
 قلمرو ذهن است
يست كه در شع
فكري سبك عرا
ي ايرانيان، نياز
ايي چون تقدير

مسلك اين ارف

سبك خراسكري 
ر نزد اين شاعران

، درس چهارم،)
هنه و قديمي مان

فكري. (ري دارد
و» بيان«جمله 

ي زباني سبك عر
و توجه)  عراقي 

سازي،  مضمون
  ).82صفحة 

ت/ ت آمدم رسال
حروف اصلي: »م 
است» دو«:قافيه 

 كان را غور نيست
حروف اصلي: »ر

برون آ تازه شو
روف اصليح: »ه

ش جمع جمع اس
: هاي قافيه واژه

فزايش ش ـ جان
 و به باطن زندگ

حروف: »پايندگي 
ق/ » صامت+  ت

ي كه بازو رهبر
حروف اصلي/ » 

    
 

 .رست است
  : ها نه

از وي): 3(و ) 2( 
هر موضوعي در

موني در جهان ني
هاي فك از ويژگي 

ساسات ملّيحو ا
ها و انديشه گردد

فكري شاعران عا
 .رست است

  :ها نه
هاي مهم فك گي

ستودن خرد در
2(علوم و فنون 

هاي كهن ه از واژه
ة عملي و دستور
ه علوم ادبي از ج

  )37ـ 
ترين ويژگي مهم
زباني ـ. (شود ي

  )37ـ  36حة 
 اين دوره براي

صف ،، درس دهم
 .رست است

  :ها نه
من به تبليغ ر :)

آمدم ـ ند«: فيه
قاعدة/ » صامت

در چهي افتاد 
غور ـ جور«: فيه

كاي بسوزيده ب 
تازه ـ آوازه«: فيه

گشايشمقام دل 
و. / است» يتين

گشايشدل«: يه
ظاهرش مرگ 

زندگي ـ پ«: فيه
صامت+ مصوت «
پيش آن چشمي 

»رهبر ـ بر«: فيه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
بررسي گزين  
،)1(گزينة   

طبيعت يا ه
معنا و مضمو

):4(گزينة   
شدن غرور و
گ تصوف مي

موضوعات فك
د 3گزينه  .14

بررسي گزين  
ويژگاز ) الف  

س. دوره است
ع. (بينيم مي

استفاده) ب  
است وجنبة

توجه به) پ  
ـ 36صفحة 

اساساً م) ت  
مي هم ديده

چهارم، صفح
شاعران) ث  

،)2(و فنون 
در 1گزينه  .14

بررسي گزين  
)الف(گزينة   
هاي قاف واژه  

ص+ مصوت «
:)ب(گزينة   
هاي قاف واژه  
:)پ(گزينة   
هاي قاف واژه  
:)ت(گزينة   
ذوقافي«بيت   

هاي قافي واژه
:)ث(گزينة   
هاي قاف واژه  

«. برابر است
:)ج(گزينة   
هاي قاف واژه  

erv.ir
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هـايي   ست
 تكـراري و  

شـوند، بـا    
  

  . است
 

  .ت است

ه نادرسـت   

فيه درست 
حـروف  (، )

فيـه  انـد، ق     

اژه دو وـن        

» ــ « بلند 

ationgroup

راين در چنين تس
پسوندهااگر ن 

ا هم قافيه نمي
.ر متفاوت است

 قافيه نادرست
 . نادرست است

قافيه نادرست ،)
  .رست است

،  قافيـه) ـِ شت  

د، قافشنبا داشته
)ــُ رد / د ـَ ر: ي

وف الحـاقي دارن

افيـه كـردن ايـ

87.(  

بايد به هجاي را

03/1400(  

بنابر. ست است
چنين هم. ت است

با» ضيض، غليظ
ي آنها با يكديگر

،)ـَ ل/ ـَ ب : (ي
قافيه، )ـَ رك/ 

)اد ـ ار: (ف اصلي
قافيه نادر ،)ـَ لق

ـُ شت ـ(صلي 

حروف الحاقي د
حروف اصلي(، )م  

اي قافيـه حـرو

سـت بنـابراين قا

7ـ  83، صفحة 

است كه آن ر» 

07/3 سوم نوبت 

  )لحاقي
  )الحاقي: 
  )الحاقي: د

  )لحاقي

شند، قافيه نادرس
قافيه نادرست د

لذيذ، عزيز، حض«
 و خط نوشتاري

حروف اصلي. ت
ـَ رگ (ف اصلي 
حروف. قي است

ـَ/ ـَ رق (اصلي  
حروف اص.  ندارد

 قافيه حرف يا ح
ـَ ردام ـ ـُ ردام(

هـا ن، چون واژه

  . است
  »د

 بـه يـك معناس

و درس هشتم، 

 
»Uـ «ي كشيده 
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ال: ـَ ند/ اصلي : 
:ـِ ام/ اصلي : ان
ـَ ند/ اصلي : ـَ ن
ا: ييم/ اصلي : ن

  
هاي آن نباش صره

ها متفاوت باشند

«هاي  مثالً واژه
 شكل نوشتاري

الحاقي است) ي( 
حروف. ردقي ندا

قحروف الحا) ي
روفح. دي ندار

حروف الحاقي. 

هاي واژه شند و
: (حروف مشترك

ها يكسان  صامت

، قافيه نادرست
ي رخان تو ماند

راري وكت» رخ«

56ـ  48صفحة 

−   
   

 .»فعلن« جاي 
و مصراع هجاي

هم؛ ادبيات و علو

  ).96ـ  88

ـُ ن(ـ كُنَند ) ي
ا(ام  ـ ديوانه) قي
ـَ(زنَد  ـ مي) قي
ان(ـ بانييم ) قي

  ).96ـ  88

. نادرست دارند
گانة قافيه و تبص

ه ها يا صامت وت
  . ست

م . نادرست است
است اما» ز«ك 
  
مصوت بلند، )ي
وف الحاقحر). ك

ـِ گي(، )بارگي ـ 
حروف الحاقي). 

).مشت ـ بهشت 

يكسان باشها  مت
ح: ام م ـ خورده 

 متفاوت است و

ها يكسان باشد،
د روز به پاكيسپي
«و » زلفك«ي 

شاعري زباني، ص

U U− − − −
U U− − − −

  .است 

به» لن فع«دن 
جاي پاياني هر د

سنجش دوازده

8ازدهم، صفحة 

الحاقي: ـَ ند/ لي 
الحاقي: ـِ ام/ صلي 

الحاق: ـَ د/ صلي 
الحاق: ييم/ صلي 

8، صفحة ازدهم

قافية)  ـ ح ـ خ
اساس قواعد دو

مصواگر . ه كنيد
افيه نادرست اس
ت نشود، قافيه

ها مشترك واژه ن
: ها گزينه بيات
نَبي ـ علي: (مت
مرگ ـ ترك: (ت
مهترزادگي: (ت
غرق ـ حلق: (ت
م: (هاي كوتاه ت

ه متفاوت و صام
ام كرده. (ؤال باال

هاي كوتاه صوت

اري و معناي آنه
س/ كان تو ماند 
هاي در پايان واژه

نجم اختيارات ش

U UU U− − −
U UU− − −

» مفاعلن فعلن

آمد: ر دو مصراع
هج(مصراع  يان

    
 

 .رست است
، درس يا)1(ون 
  : ها نه

اصلي: ـَ ن(كَنَند  
اص: ان(ام  ويرانه 
اص: ـُ ن(كُنَد  مي 
اص: ان(زندانييم  

 .رست است
، درس يا)1(ون 
  :ها نه

 ـ ب ـ ت ـ ج
قافيه برا هاي ژه

صلي قافيه توجه
يكسان باشد، قا

فية خطي رعايت
اين ي آخر همة

بودن قافية ا ت
اختالف در صام 

امتر صختالف د
ختالف در صامت
ختالف در صامت
ختالف در مصوت

هاي كوتاه صوت
در سؤ) چ( بيت 

با اين كه مص): م
  .) ت

گر پسوندها تكرا
ب سياه بدان زلفك

د» ان«ال، پسوند 
  .ت

 .رست است
، درس پن)3(ون 
  :ها نه

U : اول U−
       U U−

عالتنلن فمفاع«
  :زني

ر ركن پاياني هر
هجاي پايابودن 

www.sanjeshse

د 3گزينه  .14
علوم و فنو(  
رسي گزينبر  
):1(گزينة   
):2(گزينة   
):3(گزينة   
):4(گزينة   

در 2گزينه  .14
علوم و فنو(  
بررسي گزين  
الف(ها  بيت  
اگر وا: نكته  

به حروف اص
 ي آنهامعنا

قا اگر: هنكت  
اين كه صدا

دليل نادرست  
):الف(بيت   
اخ): ب(بيت   
اخ): ت(بيت   
اخ): ج(بيت   
اخ): ح(بيت   

  . است
اگر مص: نكته  

مانند. است
ـِ ام: الحاقي

است رستد
اگ): خ(بيت   
شب«: مثال  
در مثال باال  

نادرست است
د 3گزينه  .14

علوم و فنو(  
بررسي گزين  
تقطيع بيت  
               
«: وزن بيت  
اختيارات وز  
در: ابدال) 1  
يكسان ب) 2  

erv.ir

46

47

48



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

.(  

  ).56ـ 

جـاي بلنـد     

همسـان و  
  .د

ـ   83فحة   

ـ   83فحة   

» ــ «بلنـد  

  
   ).87ـ  83

ه را بلند ضاف

ationgroup

)56ـ  48صفحة 

ـ 48جم، صفحة 

 را بايـد بـه هج

ولويت با اوزان ه
ع به اركان نمود

س هشـتم، صـف

س هشـتم، صـف

 بايد به هجاي ب

  ).56ـ  48ة 

).87ـ  83حة ف
3هشتم، صفحة 

اضاكلمه، كسرة 

03/1400(  

درس پنجم، ص 

درس پنج) 3(ن 

U «است كه آن

ظر گرفت؛ زيرا ا
نيز تقطيع»  فعل

درس) 3(و فنـون   

درس) 3(و فنـون  

است كه آن را 

س پنجم، صفحة
  ).56ـ 

، صفرس هشتم
درس ه) 3(فنون 

ي كوتاه پايان ك
  ).56ـ  48ة 

07/3 سوم نوبت 

)3(لوم و فنون 

علوم و فنون(. م

 
U« كشيده  −

−   
توان در نظ ن مي

مفاعيلُ مفاعيلُ

علـوم و( .اسـت  

علوم و( .است ه

U«شيده  −«

درس) 3( و فنون 
ـ 48جم، صفحة 

در) 3(م و فنون 
علوم و فن( .است 

ها صراع، مصوت
س پنجم، صفحة

23 



جامع(وم انساني 

  ).87ـ 

  .وم مصراع د
عل(.  مصراع دوم

−   
−    

  .صراع اول
صراع اول و دومم

 .»فعلن« جاي 
و مصراع هجاي

  ).87ـ  83

  
UU− − − −

مساناز اوزان ه 
مفعولُ م«مسان 

آورده) فاعالت

آورد) مفعولن( 

 دوم، هجاي كش
  ).87ـ 

علوم( .راع دوم
درس پنج) 3(ن 

علوم( .دو مصراع
آورده» لن فع«، 

و هفتم هر دو مص
درس) 3(و فنون 

هم؛ ادبيات و علو

ـ 83حة م، صفت

  
 هجاي يازدهم
هجاي دوازدهم

UU U− − −
UU U− − −

  .است 

  
 هجاي پنجم مص
جاي دوازدهم م

به» لن فع«دن 
ي پاياني هر دو
 هشتم، صفحة 

UU U− − −
UUU− − −

.است» )فع(س 
را به شكل ناهم

) (فعلُمست( ي

)مستفعلُ(جاي 

ي پاياني مصراع
ـ 83تم، صفحة 

جاي پنجم مصر
علوم و فنون( .م

− −   
− −   

ر ركن اول هر د
،»فعلن«به جاي 

هجاهاي سوم و
علوم و(. ته شود

سنجش دوازده

درس هشت) 3( 

).م مصراع دوم
در) ي(ت بلند 
در ه) يِ( اضافه 

U U U− − − −
U UU− − −

» مفاعلن فعلن

).م مصراع دوم
در) ي(ت بلند 

در هج) ـِ(ه  اضاف

آمد: دو مصراع ر
هجا(ان مصراع 

درس) 3(فنون 

U U UU− −
                  −

عل مسمستف عل
ن رتوان اين وز ي

شاعر به جا. ول

شاعر به ج.  دوم

هجايان مصراع 
درس هشت) 3( 

در هج) ـِ( اضافه 
مصراع دوم زدهم

UU U− −
UU U− − −

در» فعالتن«اي 
دو مصراع شاعر ب

در ه: وتاه به بلند
گرفت لند در نظر

    
 

علوم و فنون( .
  :باني

هجاي دوم(مزه 
كردن مصوت فظ
كردن كسرة ظ

U : دوم U−
       U U−

مفاعلن فعالتن«
  :باني

هجاي دهم(مزه 
كردن مصوت فظ
كردن كسرة ظ

  :زني
ر ركن پاياني هر
بودن هجاي پايا

علوم و ف( . نمود
 .رست است

  :ها نه
U ):الف(  − −

      
مستفعل مستفع«

البته مي. ي است
  :زني

ن دوم مصراع او

كن سوم مصراع

بودن هجاي پايا
علوم و فنون( .

  :باني
كردن كسرة ظ

زمزه هجاي دوا
UU ):ب(  −

        UU −
  :زني

به جا» فاعالتن«
ر كن پاياني هر د

  : باني
ميت مصوت كو
بل تا يك هجاي 
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ت زباختيارا  
بلند تلفظ) 1  
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تم، صفحة 

» ــ « بلند 

 .صـراع دوم   

» ــ « بلند 

 آمـده » ـن 

جـاي بلنـد   

ationgroup

  ).87ـ  83
درس هشت) 3(ن 

را بايد به هجاي

ـاي يـازدهم مص

  ).56ـ  48

د به هجايرا باي

  ).87ـ  
فعالتـ«جـاي   ه 

ن را بايد به هج

03/1400(  

  ).56ـ  4

3هشتم، صفحة 
علوم و فنون( .ت

كه آن ر) است 

  ).56ـ  48حة 
و هجـ ـراع اول  

8 پنجم، صفحة 

كه آن ر) است 

       

83تم، صفحة 
است كه بـه» ن

U «كه آن) است

07/3 سوم نوبت 

8پنجم، صفحة 

درس ه) 3(نون 
است رفته كار ه

U«شيده  −«

س پنجم، صفحة
جاي هفـتم مصـ

درس) 3(فنون 

»−«شيده 

).    56ـ  48ة 

هشت درس) 3(ن 
مفعولن«راع اول 

 
U«ي كشيده  −

24 



جامع(وم انساني 

درس پ) 3(نون 

علوم و فن( .صراع
به» فعلن« جاي 

ع اول هجاي كش
  ).87ـ 

درس) 3( و فنون 
، هجع اول و دوم

علوم و ف( .ع اول

ع دوم هجاي كش
  ).87ـ 

س پنجم، صفحة

علوم و فنون( .ع
ركن دوم مصر (
 

 .»فعلن« جاي 
و مصراع، هجاي

  ).87ـ  83

هم؛ ادبيات و علو

− − − −   
− − −   

  .ست

علوم و فن( . اول

ر آغاز هر دو مص
به» لن فع«دن 

ي پاياني مصراع
ـ 83، صفحة تم

U− − − −   
U U− − −   

  .است» ن

علوم( .راع دوم
جاي سوم مصراع

  ).56ـ  
اي ششم مصراع

ي پاياني مصراع
ـ 83تم، صفحة 

درس )3(و فنون 

ول هر دو مصراع
.دو هجاي كوتاه

 ).87ـ  83حة 
به» لن فع«دن 

اي پاياني هر دو
 هشتم، صفحة 

UU− −   
UU− −   

  .ست

سنجش دوازده

UU U− − −
UU U− − −
ا» فعالتن فعلن

مورد در مصراع

در» فعالتن«اي 
آمد: اعر دو مصر

اهج(ان مصراع 
هشتدرس ) 3( 

U U− − − −
UU U− − −
ن فاعالتن فاعلن

اي پانزدهم مصر
هج: وتاه به بلند

48جم، صفحة 
هجا: ند به كوتاه

هجا(ان مصراع 
درس هشت) 3( 

− − − −   
U− − − −   

  .است» فعلن

علوم و( .ار مورد

ركن او:  فعالتن
 بلند به جاي د
رس هشتم، صفح

آمد: ر دو مصراع
هجا(ان مصراع 

درس) 3(فنون 
UUU U− −
UU U− − −
ا» فعالتن فعلن

    
 

 .رست است
  :ها نه

 UU U− − −
UU U− − −
فعالتن فعالتن ف

  :باني
مدو : حذف همزه

  :زني
به جا» فاعالتن«

ر ركن پاياني هر
 

بودن هجاي پايا
علوم و فنون( .
 UU− − − −
 U UU− − −

اعالتنفاعالتن ف
  :باني

هجا: حذف همزه
ميت مصوت كو

درس پنج )3(ن 
ميت مصوت بلن

  : زني
بودن هجاي پايا

علوم و فنون( .
 U− − − − −

UU U− − −
فعالتن فعالتن ف

  : يبان
چها: حذف همزه

  : زني
اعالتن به جاي
مدن يك هجاي

در) 3( و فنون 
ر ركن پاياني هر

ن هجاي پايابود
علوم و ف(. مود ن
 UUU U− −

UU UU− −
فعالتن فعالتن ف
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              −
ف«وزن بيت   
اختيارات زب  
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اختيارات وز  
آوردن فا) 1  
آم: ابدال) 2  

علوم( .است
در: ابدال) 3  
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تبديل» ـ«
):4(گزينة   
               
ف«وزن بيت   
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درس ) 3(   

87.(  
جـاي بلنـد   

5       .(  

» Uــ  «ده 
م، صـفحة  

5         .(  

87.(  

87.(  
» ـ«ي بلند 

ationgroup

                  
علـوم و فنـون(

7ـ  83م، صفحة 
ن را بايد به هج

       
6ـ  48 صفحة 

ل، هجاي كشيد
درس هشتم) 3( 

  ).  56ـ  48

56ـ  48صفحة 

7ـ  83، صفحة 

  ).  56ـ  48

7ـ  83 صفحة 
 را بايد به هجاي

03/1400(  

).      56ـ  48
( .ع دومم مصـرا  

درس هشتم) 3
U «كه آن) است

).  56ـ  48حة 
درس پنجم،) 3

اول اياني مصراع
علوم و فنون( .

8 پنجم، صفحة 
  ).  56ـ  4
درس پنجم، ص) 3

درس هشتم) 3

8 پنجم، صفحة 
           ).56ـ 

درس هشتم،) 3
است كه آن» 

  ).87ـ  83 

07/3 سوم نوبت 

8جم، صفحة  پن
ل و هجاي سـوم

(علوم و فنون ( 
U«ي كشيده  −

  .ولختي است

س پنجم، صفح
3(م و فنون علو(

ل و هجاي پا او
.دارد وجودزني 

درس) 3(فنون 
48پنجم، صفحة 
3(علوم و فنون 

3(علوم و فنون (

درس) 3(فنون 
ـ 48م، صفحة 

3(علوم و فنون 
U«كشيده  −

هشتم، صفحة 
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درس) 3(فنون 
دهم مصراع اول

. هر دو مصراع
هجايو مصراع، 

  .)87ـ  83

−   
U−   

وزان همسان دو

درس) 3( و فنون 
(. هم مصراع اول

صراع، در مصراع
ين دو اختيار و

م و فوعل( .ع اول
درس پ) 3(نون 

ع( .م مصراع دوم

( .»فعلن« جاي 

علوم و ف( .ع اول
درس پنجم) 3( 

ع(.»فعلن« جاي 
 مصراع، هجاي ك

رسد) 3(فنون 

هم؛ ادبيات و علو

علوم و ف( .ع اول
اي چهارم و ياز

       

آغاز ركن اولر 
اي پاياني هر دو
 هشتم، صفحة 

U U U− − −
U U UU− −

و از او»  مفاعلن

علوم( .اول صراع
اي دوم و يازده

مص ي پاياني نيم
بنابرا. ل كنيمدي

U− − −   
UU− − −   
  .  است» علن

اي پنجم مصراع
علوم و فن( . دوم

اي هفتم و دهم

به» لن فع«دن 
U− − − −   
U− − −   
  .است» علن

اي ششم مصراع
علوم و فنون(.  

به »لن فع«دن 
ي پاياني هر دو

علوم و ف( .ددارد
U− − −   

UU− −   
  .است» علن

سنجش دوازده

اي هفتم مصراع
هجا: وتاه به بلند

                  

در» فعالتن«اي 
هجا(ان مصراع 

درس) 3(فنون 

U U U− − −
U U U− − −
مفاعلن مفتعلن

اي دوازدهم مص
هجا: ند به كوتاه

هجايان مصراع 
تبد» ـ«ي بلند 

U U U− − −
UU UUU−
عالتن مفاعلن فع

هجا: ند به كوتاه
اي دوم مصراع

هجا: وتاه به بلند

آمد: ر دو مصراع
U U− − − −

U U UU− − −
عالتن مفاعلن فع

هجا: ند به كوتاه
.د در بيتش مور

آمد: ر دو مصراع
هجايان مصراع 

ختيار وزني وجود
UU U− − −

UU U− − −
علن مفتعلن فاع

    
 

  : باني
هجا: حذف همزه

ميت مصوت كو
).  56ـ  48حة 
  :زني

جا به» فاعالتن«
بودن هجاي پايا

علوم و ف( . نمود
 .رست است

  :ها نه
:( U U− − −
   U UU− −
مفتعلن م«): لف
  :باني

هجا: حذف همزه
ميت مصوت بلن

  :زني
بودن هجاي پايا

ن را بايد به هجاي
 
 U U− − −
  U U U− −
مفاعلن فع«): ب

  :باني
ميت مصوت بلن

هجا: حذف همزه
ميت مصوت كو

  :زني
ر ركن پاياني هر

 U U U− −
 U U U− −

مفاعلن فع«): پ
  :باني

ميت مصوت بلن
شش: حذف همزه

  :زني
ر ركن پاياني هر
بودن هجاي پايا

بنابراين دو اخ. م
 U UU− − −
  U U− − −
لن فامفتع«): ت
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         ).56ـ  

« كشـيده    
درس ) 3(   

 83صفحة 

» ــ «بلنـد      

ـ   88فحة   

ـ   88فحة   

 

ـ   88ـفحة   

ـ   88فحة   

ationgroup

  ).56ـ  48

48، صفحة جم

صـراع، هجـاي
علـوم و فنـون(

درس هشتم، ص) 

ـد بـه هجـاي ب

س يـازدهم، صـف

يـازدهم، صـفس 

 ).28ـ  22ة ح

س يـازدهم، صـف

س يـازدهم، صـف

03/1400(  

8صفحة ،  پنجم
  ).56ـ  48
پنجدرس ) 3(ن 

مص  پاياني هر دو
( .ـي وجـوددارد     

)3( ونعلوم و فن

ت كـه آن را بايـ
  ).87ـ  83ة 

، درس)2(فنـون  

، درس)2(نـون   

درس دوم، صفح

، درس)2(فنـون   

، درس)2(فنـون  

07/3 سوم نوبت 

درس) 3(نون 
8 پنجم، صفحة 

علوم و فنو(. وم

ع اول و هجاي
سـه اختيـار وزنـي

ع( .است آورده» 

است »U«وتاه 
س هشتم، صفحة

علوم و فن. (است

علـوم و فن( .ست

، د)3(م و فنون 

علـوم و ف( .سـت 

علوم و فن( .است
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علوم و فن( . دوم
درس) 3(نون 

ازدهم مصراع دو

مصراع، در مصراع
بنـابراين س. نيم

U   
  
  

»مفاعلن«، »لن

 اول، هجاي كو
درس) 3(و فنون 

U− −   
U− −   

مسان دولختي ا

U− −   
U− −   

سان دولختي اس

−   
−   

علوم( .سان است
U− −   

U− −   
سان دولختي اس

U−   
U− −   

امسان دولختي 

−   
−   

هم؛ ادبيات و علو

اي سوم مصراع
علوم و فن( .ع اول

اي چهارم و دوا

مص اي پاياني نيم
تبديل كني» ـ«د 

UUU U− −
UU U− − −

.است» مفتعلن

مفتعل« به جاي 

ي پاياني مصراع
علوم و( .دارد ود

U UU U− −
U UU− − −

اوزان همو از » ن

UU U U− −
U U U− −

اوزان همسو از » 

U U− − − −
U U− − − −

همسناو از اوزان  
UUU UU−

U UU− −
و از اوزان همس» 

U U UU− −
U UU− −

و از اوزان هم» ن

U− − − − −
U U− − − −

سنجش دوازده

هجا: ند به كوتاه
 مورد در مصراع

هجا: بلندبه  وتاه

هجا(ان مصراع 
د به هجاي بلند

 
U U UU− −
U U UU− −

مفتعلن م فتعلن
     

دو مصراع شاعر

هجايان مصراع 
ختيار وزني وجو

U U U− − −
U U− − − −

 مفتعلن مفاعلن

U U U− − − −
UU U− − −

» مفاعلن فعالتن

U U U− − − −
U UU U− − −

» مفاعلن فعلن
U UUU− −

U U− − − −
» فعالت فاعالتن

U U U− − −
U U U− − −

 مفتعلن مفاعلن

U U U− − − −
U U U− − −

    
 

  :باني
ميت مصوت بلن

سه: حذف همزه
ميت مصوت كو

  :زني
اي پاياهجبودن 
آن را بايد ت كه

 ).87ـ  83حة 
 U UU− − −
 U UU− − −

مفتعلن مف«): ث
     .ندارد: باني
  :زني

 ركن سوم هر د

بودن هجاي پايا
بنابراين سه اخ. م

 .رست است
 :ها نه

UU): الف(  −
        UU −

مفتعلن مفاعلن

U ):ب(  U−
         U U−

مفاعلن فعالتن

U): پ(  U−
        U U−

مفاعلن فعالتن
−U ):ت(  −

         UU−
تنعالفعالت فا

−): ث(  − −
         UU −

مفتعلن مفاعلن

U ):ج(  U−
        U U−
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ارات زباختي  
اختيارات وز  
در: قلب) 1  

  ).87ـ 
يكسان ب) 2  

تبديل كنيم
در 2 ينهگز .15
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تقطيع بيت  
               
م«وزن بيت   

94.(  
تقطيع بيت  
               
م«وزن بيت   

94.(  
تقطيع بيت  
               
م«وزن بيت   
تقطيع بيت  
               
ف«وزن بيت   

94.(   
تقطيع بيت  
               
م«وزن بيت   

94.(   
تقطيع بيت  
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   .)94ـ  8

ـ   48فحة   

وتـاه يـك   

  ).87ـ  83
سـه بـار    ،م  

ـ   83فحة   

، درس )3(

  ).56ـ  48

.  
 83صـفحة  

ـد در نظـر   

  ).56ـ 

  .)87ـ  83
ـ   83فحة 

ationgroup

88زدهم، صفحة 

س پـنجم، صـف

كوي دو هجـاي    

3هشتم، صفحة 
بيـت اول و دوم
س هشـتم، صـف

(نـون  علوم و ف(

8، صفحة جم پن

).87ـ  83فحة 
 درس هشتم، ص

 يك هجاي بلنـد

ـ 48جم، صفحة 

3 هشتم، صفحة 
درس هشتم، صف

03/1400(  

، درس ياز)2(ن 

، درس)3( فنـون   

يعني؛ بـه جـاي 

، درس ه)3(ون 
مصراع هـاي ب م

، درس)3(و فنون 

56.(  
( .وم مصراع دوم

، درس)3(نون 

درس هشتم، صف
،)3(وم و فنون 

 آن را در حكم

56.(  
، درس پنج)3( 

، درس)3(فنون 
، د)3(م و فنون 

07/3 سوم نوبت 

علوم و فنون( .ت

علـوم و( .ع دوم

.است آورده» ن
8.(  

علوم و فنو( .ست
ست شاعر در نيم

علوم و( .گيريم 

6ـ  48 صفحة 
ول و هجاي سو

علوم و فن( . اول

، د)3(م و فنون 
علو( .است ورده

 كشيده است و

6ـ  48ة م، صفح
علوم و فنون( .

علوم و ف( .است ه
علوم( .است رده
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ان دولختي است

−   

مصراعهم  دوازد

مفعولن«، »لنتع
87ـ  83صفحة 
اس آمده» فاعلن

سان دولختي اس
در نظر ميد لن

، درس پنجم،)3
 هشتم مصراع ا

ي هفتم مصراع

علوم( .دو مصراع
آ» لن فع«، »لن

و مصراع هجاي
87.(  

−   
U−   

، درس پنجم)3
 نهم مصراع اول

آورده» مفعولن«
آور» مفتعلن«، »

هم؛ ادبيات و علو

و از اوزان همسا

U− − −   
UU UU− −

  .است 

هجاي) ـِ(ضافه 

مفت«عر به جاي 
 درس هشتم، ص

مف«، »مفتعلن« 
ن وزن شعر همس
كم يك هجاي بل

− −   
− −   

3(علوم و فنون 
هجاي) ـِ(ضافه 

هجاي) ي( بلند 

هر د ركن اولر 
فعل«راع به جاي 

ي پاياني هر دو
7ـ  83، صفحة 

UU UU− −
UU U U− −

  .است 

(علوم و فنون ( 
هجاي) ـِ(ضافه 

،»فعالتن«جاي 
»مفاعلن« جاي 

سنجش دوازده

و» ن فاعلنمفاعل

U− − − − −
U U− − − −

»مفتعلن فاعلن

كردن كسرة اض 

شاع :مصراع اول 
،)3(وم و فنون 

راع دوم به جاي
چون: راعان مص

كه آن را در حك

U U− − − −
U U− − − −

  .است»  فعلن

( .م مصراع دوم
كردن كسرة اض 

كردن مصوت ظ

در» فعالتن«اي 
مصراني هر دو 

هجاي: ان مصراع
، درس هشتم)3

UU U− − − −
U UU U− − −

» مفاعلن فعلن

.تم مصراع دوم
رة اضكردن كس 

 مصراع اول به ج
 مصراع دوم به

    
 

مفاعلن فاعلن م
 .رست است

  :ها نه
− ):الف(  − −

          U U−
مفتعلن فاعلن م

  : باني
ميت بلند تلفظ

  : زني
و سوم كن اول
علو( .است  آمده

ركن اول مصر ر
بودن هجاي پايا

است ك ده آورده

−U ):ب(  −
       UU− −

فاعلنفعالتن م
  :اني
هجاي دهم: مزه

ميت بلند تلفظ
  ).56ـ  48حة 
ت كوتاه تلفظمي

  :زني
به جا» فاعالتن«

شاعر در ركن پايا

بودن هجاي پايا
3(نون علوم و ف

U ):پ(  U−
         UU −

مفاعلن فعالتن
  :باني
هجاي هفت: مزه

ميت بلند تلفظ
  :زني

اعر در ركن دوم
عر در ركن اول

www.sanjeshse

م«وزن بيت   
د 3گزينه  .15

بررسي گزين  
تقطيع بيت  
               
م«وزن بيت   
اختيارات زب  
تغيير كم) 1  

56.(  
اختيارات وز  
رك: ابدال) 1  

هجاي بلند
در :قلب) 2 
ب يكسان) 3  

هجاي كشيد
87.(  

تقطيع بيت  
               
ف«وزن بيت   
اختيارت زبا  
حذف هم) 1  
تغيير كم) 2  

پنجم، صفح
تغيير كم) 3  
اختيارات وز  
«آوردن ) 1  
ش: ابدال) 2  

   .)87ـ 
ب يكسان) 3  

( .گيريم مي
تقطيع بيت  
               
م«وزن بيت   
اختيارات زب  
حذف هم) 1  
تغيير كم) 2  
ارات وزتياخ  
شا: ابدال) 1  
شا: قلب) 2  

87.(  
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ـد در نظـر     

هـا   ـان واژه 

  .ت

 

  هـا از   لـف  

ش را ندارد 

ني كـه در   
شـدن   جـدا   

 تشده اسـ 

  . ست

ationgroup

ـك هجـاي بلنـد

ميـا. / في دارنـد 

  

  .)ست
  ب

 سياه رنگ است

 .)تشبيه نيست
   نشر

←. اسـت ) ن  

ابش بوسه زني، ت

انسـان ت رز را به
ـزد، ناشـي از ج
ون آن ذخيره ش

  .)كند طور مي

ه و تشخيص اس

03/1400(  

ن را در حكم يـك

الفختجناس ا» 

. است نه سجع

  

 مرتب برقرار است
ر از كف و حباب
چوب آبنوس كه

  .لميح دارد

هر توصيفي ت(ت 
ر است نه لف و

منظـره، آسـمان
  ه به

هاي او گر بر لب

درخت ،صراع دوم
خيـزمـي  چه بـر 

 است كه در درو

ارد، به ذهن خط

كه استعاره مكنيه

07/3 سوم نوبت 

شيده است و آن

»پاك ـ خاك «و 

ها آمده، قافيه ع

.)نيست اردر ك

لف و نشر( طال 
پر -2كنان  شادي

گرد و غبار به چ

ن ماه نخشب تل

ي در كار نيست
وب معادله برقرار

( منظـر ماشاي 
              مشبه

  .ب دارد
گب و خيال هم ا

در مص نموده و 
اره شدن از پارچ

آبي ،چكد مي) 

بنوازم تناسب دا

ته شده است كه

28 



جامع(وم انساني 

ع دوم هجاي كش
87.(      

و» پير ـ پور «. د

ر پايان مصراع د

لف و نشري د. (

رد عاشق زر و ط
زنان و ش دست -

پهر از بسياري گ

به داستا . دارند

هست اما تشبيهي
اسلو ← است 

جانان، تم چشم 
     مشبه      

  .ت

  .ت
ايهام تناسب) نج

در خواب: ه است

  .استئه شده

 جراحت تشبيه
يي كه هنگام پا

)درخت انگور(ز 

كه با چنگ و ب 

  روشنايي

هم ارباب پنداشت

هم؛ ادبيات و علو

ي پاياني مصراع
7ـ  83، صفحة 

اعيل اشاره دارد
  .رار است

ي است و آنچه

ون و اشك است

ود و از چهره زر
-1: دهد معنا مي

 مانند شده و سپ

تضاد» چاه ـ ماه

لف و نشر هس ←
 مصراع نخست

ت و ديدناس ق
شبه به           

  .ها به به
ستكار نيي در 

نما است متناقض 
هاي شطر مهره(

راق زيبايي شده

دليلي تخيلي ارائ

  . است
 انساني ناالن از
ر حالي كه صدا

رز ةشدن از شاخ
(  

)كبتن(وسيقي 

 چشم است نه ر

دره د كه دينار و

 

سنجش دوازده

هجاي: ان مصراع
مشته ، درس)3

 و فرزندش اسما
برقر) و ترصيع( 

 شعر نوي نيمايي

ب استعاره از خو
  .وجود است

شوحاصل مي) ه
 بيت دو گونه مع

رغوانبه ا خون

چ«. // يهي است

←و لب نازك ت 
براي  و مصداق

طاق، تماشاي ن
مش                

 و نشرها از مشب
است اما تشبيهي

»تننسنعمت دا
(» شاه«و » دق

هاي يار اغر لبت 

د ،مردگان» تنِ

تعاره از معشوق
عر، جامه را به

گريد، در ش مي
ه هنگام بريده ش
.)قعي بيان شده

آلت مو(گ، ريتم 
  . است

كوري و تيرگي

دارداللت بر آن 

 .تشبيه هستند

    
 

ودن هجاي پاياب
3(علوم و فنون 
 .رست است

حضرت ابراهيم
ع پاياني موازنه
سروده در قالب
 .رست است

 و گهر به ترتيب
و مجاز از» سينه

نقره(شك سيم 
در اين» زنان ف

خ مين از بسياريِ
 .رست است

اضافة تشبي» ت
 .رست است

هان باريك است
صراع دوم مثال

ابروي جانانيدن 
مشبه            

كيل شده است
ر برقرار اف و نش

 .رست است
نعمت را نع شتن

دبي«در كنار » خ
افتلطو  نازكي 

  !زند مي
در كفن خفت«ي 

 .رست است
نچه خندان است
 مصراع اول، شا

فرزند خويش دادنِ
 است و آبي كه
اقلي براي امور و

ضرب آهنگ: ب
مجاز از خانه» 
خاك ماية ك: س

 .رست است
و درهم بودن دال

  :ها گر گزينه
چهر، تبهارف و 

www.sanjeshse

ب يكسان) 3  
( .گيريم مي

در 1گزينه  .15
به داستان ح  

دو مصراعدر 
اين س: توجه  

د 3گزينه  .15
لعل: بيت آ  
س«: بيت ب  
از ا: بيت ت  
كف«: بيت ج  
زم: بيت س  

در 1گزينه  .15
طبيعت چاه«  

د 3گزينه  .15
ده: 1گزينة   
مص: 2گزينة   
دي: 3گزينة   

             
ها تشك مشبه  
لف: 4گزينة   

در 2گزينه  .15
نداش«: بيت آ  
رخ«: بيت ب  
در: بيت ت  

ب خال مو ت
براي: بيت ج  

در 2گزينه  .15
غن :ت الفبي  
در: بيت ب  

ددستزا غمِ
هاي آن تكه

لخيتداليل (
ضرب :بيت ج  
در«: دبيت   
پارادوكس :هـ  

د 3گزينه  .1
ر وابندة دين  
بررسي ديگ  
زلفبنفشه) 1  
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  .د

گاليـه  ـد،  

ationgroup

  .م ندارد

س مطرف دارند

دهـ  و انعام نمي

03/1400(  

  .ست

جناس هم .آيند ي

ن نيستند و جناس

  .ه است

درش به او صله

 ن 

07/3 سوم نوبت 

رحه از عاشق اس

جع به شمار نمي
  .رد

هم وزن) ر ـ دار
  .اند خته

يشهد مترادف ان

ند و به اندازة قد

ي ساخت آسمان

  .ي نشده است

    شن بود

  عصباني گردد

29 



جامع(وم انساني 

بل، استعاره مصر

اند و سج  نيامده
جناس مطرف دا

بيازار(» د ـ دارد
جع متوازن ساخت

ر سه بيت ديگر

دان هاي او را نمي

چگونگي) 4 

  .ده است
اسم اشاره معني

آزادانه ـ روشـ  د

اركن و ـ از تو ع

  لغزش) 4   

  بان عربي

هم؛ ادبيات و علو

و بلب) معشوق( 
  .تس

 پايان دو جمله
ه آمده است و ج

بيازارد«. استده
مده و سججمله آ

 آمده است و در

ه ي قدر سرودهس

  .ه دارد

 بينند  را نمي

         شود
شاره معني نشد

ا» األنبوب«در 

گمانم اين بود) 2
   بود

خو) 3 
  د 

    داده است   

زب

سنجش دوازده

ه مصرحه از يار
مصرحه از يار اس

در» عوض«و » 
ر پايان دو جمله

آرايي داد واج ...و 
در پايان دو ج» 

 معناي سياهي

ساز اين كه ك) 
  .خوان نيست

حرص و آز اشاره

سرشان) 3 

ش شود و بسته مي
اسم اش »ألنبوب

د» ال«كنند ـ  ي

    2
ـ روشن مانده ها

           
عصباني شود  تو

مخفيانه انجام د 

    
 

استعاره: نسيمش
استعاره م: يرجا

 .است رست
  نند

 .رست است
»رضغ«هاي  ژه

در» غم ـ فراهم
و/ ر /  و/ ا / رار 

»عظيم ـ عجيب
 .رست است

به بيت نخست 
 .رست است

سعدي(ت، شاعر 
ت نفس همخوعزّ

 .رست است
ناپذيري ح  پايان

 .رست است
  :رتيب

 ايد  ه نكرده
 .رست است

  : رتيب
ش باز ميـ  دهند

ا«در » ال«ـ  ه
 شير ـ بسته مي

 .رست است
  :رتيب

 كردم ـ كالس 
 آزادانه ـ كولرها

 .رست است
  :رتيب
شاد گردد   و ـ

ـ خوشحال ـ از
 .رست است

  :رتيب
)2       بان    

www.sanjeshse

گل خوش) 2  
جويبار ج) 4  

در 1گزينه  .1
ما: به شكل  

در 1گزينه  .16
واژ: 1گزينة   
غ«: 2گزينة   
تكر: 3 گزينة  
ع«: 4گزينة   

در 1گزينه  .16
در» سودا«  

د 3ينه گز .16
در اين بيت  

دارد كه با ع
د 3گزينه  .16

اين بيت به  
  
  
  

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

هنوز نگا) 1
در 3گزينه  .16

خطاها به تر
د قرار مي) 1
پااليشگا )2
ـا ه رلول) 4

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

ك فكر مي )1
كالس ـ) 3

در 1گزينه  .16
خطاها به تر

وـ  سنفْ )2
كن ـ دور) 4

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

لغزش زب) 1
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ود زيـرا در   
 جابجـايي     

  .است

زلي بـودن  

آخـرش  ن    

  ! دارد ورر

ationgroup

ترجمه شـو» ها
 نشـده اسـت و

، ترجمه نشده ا»

اشاره به از) 4(ة 

  دما

م و همـواره نـون

  

 روي جار و مجر

 

03/1400(  

فقط يا تنه«رت 
ترجمـه» مـنهم

»مواطنينا«در » 

  

ولي گزينة. دارد

عند ـ فةلت المخ

جمع مذكر سـالم

الّصانع ـصلُِّح 

ين جمله تأكيد

 . اليه آن است

07/3 سوم نوبت 

صوره تواند ب مي
م«در اينجا . نيم
»نا«ضمير .) ت

 .   ده است

و ذات ددر اصل 

اتاالتِّجاه )4 

ج :»ِجينِ رِّ الُمَتَفـ

سُيص) 4          

در اي صر است و

مضاف »ُخطباء

30 



جامع(وم انساني 

حصر نيست و نم
اي را جابجا كن ه

ستصحيح ا كامالً

  
 كه ترجمه نشد

ي بودن ايشان د

      ات الجه

  ين

ا«/  پر شدن :ء

    الّصانع ـُل 

ادات حص » فقط
  ! افتد ق مي

الخ« ندارد، زيرا 

هم؛ ادبيات و علو

براي ح »إالّ « و 
ي نكنيم يا كلمه

ك مهو از نظر مف

 !مه نشده است
طلق نوعي است

  ند

ها و يكيت انسان

مختلف )3    

مبن) 3   الثالثي

  فضيل

  فاعل) 4

ِتالءِاْمـره دارد ـ  
  

ّتصلت) 3        

تنها،«به معني  
وس اطلس اتفاق

ي است و تأكيد

سنجش دوازده

كامل است الّ إز 
را در جمله معني

البته جمله! (ت

ق تأكيدي ترجم
مفعول مط» يث

ـ پسما)  نيست

به وحدت  اشاره
   

   رأسه كحرّ ت

من المزيد) 2  

            
اسم التَّفض )4     

4           مفعول

كسر »ِت «ِتعـال 
!درست» ينَ جرِّ ف

   ؛ غلط است  

»إّنما« 2 زينة
فقط در اقيانو) د

عول مطلق نوعي

    
 

 .رست است
  : رتيب

ل ازبق جملة) 4
اي ر  يا بايد واژه

صورت گرفته است
 .رست است

مفعول مطلق :»
تلوي«ت با باران ـ 

بر سر مضارع قد
 .ترست اس

ابيات 3تا  1ي 
.جود آدمي دارد
 .رست است

  :رتيب
تي ـ ُيدير عينيه
 .رست است

  :رتيب
              
 .رست است

          : رتيب
علم         )2

 .رست است
       :يبرت
م ماس) 3        

 .رست است
  : رتيب

ِتِافْ مصدر باب  :
الُمتف« ـ» نَ «ت 

 .رست است
  :يبتر

مجهول آمده؛: 
 .رست است

در گز/ » گرد باد
گرد باد( ):2(ه ن

 .رست است

مفع :»إلقاء«؛ )1

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

4(در گزينة 
اين صورت

فاعل هم صو
در 3گزينه  .17

»تهديداً « )1
به شدت) 2
قد(گاهي ) 4

در 4گزينه  .17
هايهندر گزي

عشق در وج
در 1گزينه  .17

خطاها به تر
ُي ـ َيقِدرُ  )2

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

الزم    )1
در 3گزينه  .17

خطاها به تر
2   نکرة) 1

در 1گزينه  .17
رخطاها به ت

مجهول) 2
در 4گزينه  .17

خطاها به تر
»اِالمَتالء«

مفتوح است
رد 2گزينه  .17

تر ا بهخطاه
َسُنصلَّح )1

در 2گزينه  .18
گ :صارإعْ «

گزين ترجمه
در 1گزينه  .18

1(در گزينة 
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.   

ورد انتظـار  

/ نش افتاد 

 إنَّ خبر » نَ 

و بايـد   کـانَ 
» نشـيطانِ «

  .»حاّراً 

مـردم چـه   

راي مؤنّـث   

 اين. بود الم

ationgroup

ردعل مضارع دا

نظور شخص مو

اناز پاي» ن«شد 

عيَن«. ست ُمشـجِّ
  » ي« 

کـخبـر  : »عبـانِ 
«/ ع آن و مرفـو 

ح«وب به فتحه؛ 

  . باشد مي

م: عل آن اسـت 

  منصوب 

بـر» أّيُتهـا« و از   

ايال تمدن و مت

03/1400(  

 و تأكيد روي فع

  

شود كه من ص مي

ون مضاف واقع ش

صحيح اس» رِّجينَ 
وب بهل و منص
الع«. / ست است

ر آخرش، اسم آ

و منصو صاربر 

رفوع مفاعل و م 

فاع» الّنـاُس «ي و 

و م ليَس خبر : »

بـراي مـذكر» 

حكوم نوشتاري 

07/3 سوم نوبت 

است» بايد«ي 

.ائد داردحرف ز

ي جمله مشخص

  .ت

بود چو» نِ الِعَبـيْ 

ُمتفـرِّ«؛ »ي« به 
حال: فرحينَ ./ ست
درس» لـدانِ الو « 
و ضمير الف در 

خب :»حارٌّ « / 

نائب» إالّ «د از 

فعل متعدي» قـذ

»َمن«/ و مجرور 

»أّيهـا«قـبلش از    

و رسمي زبان ،
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غائب به معناي مر

كه دو ح »فتعال

قط از معنايجا ف
  ) دارد
  )دارد

سم مفعول نيست
  )زائد دارد

ال«و » ي«ب به 

د منصوب باشد
ست اسدر» عونَ 

وع شود به الف؛
أفعال ناقصـةز 

  . ت است
)الجوُّ (به ضمه 

بعد» َمنْ «ست و 

أنق«. فعل بعدش

مضاف اليه و: سِ 

بيايـد بايـد ق» 

گفتند مي سخن

  تاريخ

هم؛ ادبيات و علو

ة أم آمده و نشان
  

اف«فعول از باب 

، در اينج)فتعـال
يك حرف زائد(

ك حرف زائد د
و اس) ائد داردف ز

سه حرف ز(ل و 

و منصوب ليـتَ م 
  ).ني

و بايد إنّ اسم » 
ع«م؛ پس  ُمشجِّ

بايد مرفوو  کان 
از: صارا./ باشد ي

درست» نِ نشيَطيْ 
و مرفوع ب صبح

اس براي حصر» ال 

وب است براي فع

الّناس/ وع فو مر س

ال«و چنانچه با 
  .ست

س آن با ايران ت

سنجش دوازده

ه بر سر مضارع
.  تأكيدي است

  . باشد مله مي

اسم مف»  انتظار

اف(دو حرف زائد 
(ل از باب إفعال 
يك(ز باب تفعيل 

يك حرف(علَة، ا
 از باب استفعال

اسم: الِعَبيْ /  عل
اسم مثن( الفِ  ه

الُمتفّرجون«/  ل
جمع مذكر سالم 

اسم: »الولدينِ «
صحيح مي» نِ عَبيْ 

ن«؛ »ي«ه شود ب
أصاسم  :الَجوَّ /  

إّال«ل مجهول و 

  ب است     
ل مقدم و منصو

    
ليساسم : ضعفُ 

د ورو بكار نمي» 
صحيح ا )ّصديقةُ 

فال غربي جنوب

    
 

  :  ترتيب
در اول جمله» ـل 
مفعول مطلق ت 

ي تأكيد كلّ جم
 .رست است

مورد :ُمنتَظر« 
  :  ترتيب

م مفعول با داس 
اسم فاعل: ؤمنين

اسم مفعول ا: تُ 
مصدر باب مفا: ة

اسم مفعول :مينَ 
 .رست است

ف مشبهة بالفع
مرفوع به و ليتَ  

  : رتيب
ف مشبهة بالفعل

»و«ع باشد به 
«/  ناقصةأفعال 
الِعب؛ »ي«د به 

صوب شايد منو ب
أفعال ناقصة ز

 .رست است

؛ فعل»ُيکَرمُ «) 2
  : ترتيب

و منصوب إنَّ سم 
رسشي و مفعول

...!     ت دادند
أض /ناقص فعل 

 .رست است

»ال«منادا با  :،
يا أيَُّتها الص(! ود

 .رست است
  136صفحه 

ج مردمان كه ي،

www.sanjeshse

ها بهگزينه
ِل«حرف ) 2
:تعرُّضاً ) 3
براي :إنَّ ) 4

در 1گزينه  .18
1در گزينة 

ها بهگزينه
:نتَظـرمُ ) 1

الُمؤم/  !است
الُملمَّعاُت) 2
مصاَدَقة) 3
ُمستخَدم) 4

در 2گزينه  .18
حرف: »ليتَ «

خبر: فائَزانِ 
خطاها به تر

حرف :إنَّ ) 1
و بايد مرفوع

از أ: انک) 3
منصوب شو

و صارَ خبر 
ا: ُيصبح) 4

در 2گزينه  .18
2(در گزينة 

ها بهگزينه
اس: »َمن«) 1
پر: »َمن«) 3

كسي را نجا
ف» ليس«) 4

در 3گزينه  .18
يا الّصديقُة،
استفاده نمو

   
 

در 1گزينه  .18
ص 15درس   
ايالميزيان   

erv.ir
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83

84
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@sanjesheduc

 سـتفاده ا ن
مي هزاران 

 خـدايان  ز
 كردن باني

 نقش آنان 

 در و دنبود
 تشكيالت 
 مخـارج  و 

 ـداراجويي 
 كنـار  در د،

 و سـتقالل 
  .كردند يا

 و مـنظم  ه 
كومت بابل 

 هاي بخش 

مكتـب  . ت
ـاه عبـاس    

 تقسيم دوخ
پاه هزينـه    

 هـاي  مـين 

ationgroup

آن ازهخامنشـي      
ر آن تقريباً تمام

از برخـي  و مـزدا 
قرب رسم و رودها

.شدند تبديل ي

بو مطمئني و دار
گيري شكل لي

درآمـد  منـابع  

مـ و گيـري  سـان 
بودند پراكنده ها

اس ايران به نست
احي را ايران يي،

سـپاه تشـكيل  ا 
شتر سپس با حك

و النهرين بين ل

تعيل شكل گرفـ 
ست با عهـد شـ

خ زيردستان ان
 بـراي اداره سـپ

زم حكام، ازيدر 

03/1400(  

ري در دوران ه
عالوه بر .است ه

م اهـوره  آنها هد
سر و ها نيايش ن
زرتشتي جامعة ي

پايد درآمد منابع
اصل اهداف از كي
دادن سـامان  و

آس بـا  شـكانيان 
آنه راسر قلمرو

توا اسكندر، از س
گرا ايران ترويج 

بـا او نخسـت . د 
هووخش .كرد ت
شمال به ماد مرو

عصر شاه اسماعي
شد كه مقارن اس

ميا را ها زمين ن
باس درآمد آن

دست از گيري

07/3 سوم نوبت 

ـان دوم نوشـتا
آمد نيز ها وشته

ده مي نشان كه 
خواندن جمله ز
ديني انيپيشوا 

م نيازمند همواره
يك .داشت آنها ة
و كشـور  خرج و 

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

و ايراني فرهنگ

رسـيد قـدرت  ج
ايران تثبيت از ي

قلم نظامي، يت

 شاگردانش در ع
باش صر صفوي مي

اين آنها و بود ها
ه از زمان شاه عب

جلوگ براي مردم 
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 و بـه عنـوان زبـ
نوترجمه ايالمي 

  .است مي

دارد وجود دي
از ديني هاي يين

به و پذيرفتند ا
  .داشتند شت

ه گوناگون، هاي
خزانة موجودي 
دخل وضعيت 

بيگانگان چنگ 
اير تباران يوناني 

كه بود هايي ست
ف مختلف جزاي

اوج بـه  مادي اه
وسيعي مناطق بر
موفقي اين پي در

 توسط بهزاد و
هان اوج هنر عص

ه ايالت واليان ك
اه بود و به ويژه

گاهي. شد مي 

هم؛ ادبيات و علو

داشت رواج ان
ه هخامنشيان، ت

ايالم زبان و خط

شواهد ست،ني ت
آيمغان . اند كرده

را زرتشتي دين 
زرتش تعاليم با ود

ه هزينه تأمين و
و مالي منابع به
به رسيدگي ن،

از را ايران وري،
حتي و وناگون

سياس چنين مال
اج دادن پيوند با 

پادشا تر سومين
ب را خود قدرت 

د. داد پايان ريان

مكتب تبريز. ت
ب صفوي و اصفه

تملك و اختيار در
ق به شخص شا

وقف شاه يا ردم

سنجش دوازده

همچنا آرياييان،
دوره هاي نوشته

خ به ،ت جمشيد

دست در چنداني
ك مي ستايش را

عدها به تدريج
خو كهن ديني 

103  
و قدرت حفظ و،

ب بستگي ها ومت
باستا ايران در) 

  94ه 
جنگاو روحية و 

گو ديني هاي رقه
له اشكاني با اعم

تدريج به كانيان

خشتنروايي هوو
...ماد، پارس و 

شورآ حاكميت 
  .يافت سترش

ران تيموري است
ان شاه تهماسب

د كشور اراضي ز
ها متعلق ن زمين
مر توسط راضي

    
 

آ ورود از پس ي
ن سنگ از برخي

شف شده از تخت
 .رست است

  130صفحه 
چ اخبار ها مادي 
ر ميترا همچون 

مغان بع. داشتند
باورهاي ميختن

 .رست است
3ـ صفحه  جارت
قلمرو ادارة براي

حكو استواري و
)ساالري ديوان م

  
 .رست است

صفحه 10درس 
رشادت با شكاني
فر و اقوام ديني،

سلسل. كردند ظ
اشك. ببخشد اره

 .رست است
  82فحه 

فرمانر زمان در د
مختلف م قبايل 

به و. متحد شد
گس صغير سياي

 .رست است
  154صفحه 

ت متعلق به دور
دف است با دورا

 .رست است
  144صفحه 

از دسته اين: ك
اين: راضي خاصه

ا اين: ضي وقفي
  .كردند ف مي

www.sanjeshse

مدتي تا زبان
ب در. شد مي

لوح گلي كش
در 4گزينه  .18

ص 14درس   
دين دربارة  

ايراني كهن
د عهده بر را

آم در مهمي
در 3گزينه  .18

تج و صنعت  
ب ها حكومت  

و اقتدار واقع
نظام( اداري

.بود عمومي
در 3گزينه  .18

ـ د شكانيانا
اشك حكومت  

د و فرهنگي
حفظ يكديگر
دوبا حيثيت

در 1گزينه  .1
صف 9درس   
ماد حكومت  

از كارآمدي
آشور م عليه

آس از وسيعي
در 2گزينه  .1

ص 14درس   
مكتب هرات  

ين مصادوقز
  ...صفوي

در 2گزينه  .19
ص 13درس   
اراضي ممالك  

ار .كردند مي
اراض. شد مي

خود را وقف
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 هـاي  شايي
ينه توسعه 
حـال تـردد   

 جايگـاه  ز
 علـوم  ـيم 

 اصفهان و 
 داشـت،  ن
 الملـك،  م 
 عالماني ن
  .داد  

م در ميـان     

. كردند خير
جملـه   از  

 را آن و رد 

  .باشد ي

 و ايـران  ت 

 عقـب  ران 
 هـيچ  كـه  

 رقابت آنها

ationgroup

كشورگش .داشت
شوند و زمي تحد

در ح دريـايي  و

ا مـذهبي،  ماي
تعلـ بـه  بيشـتر   

بغداد چون مي
آن بـه  وابسته ي
نظـام از پـس . د 

ترين معروف و ين
ه كار خود ادامه

اي نشـر اسـالم

تسخ تهران در ا
ايـران داخلـي  ر

كـر تأييد را ويان

 اسداهللا علم مي

نفـت شـركت  رد

جبـر و غربـي  ي 
كردنـد  مي مان
آ با يا كرده ومت

03/1400(  

د بهتري مراتب 
مت و يكپارچه ي

 زميني سيرهاي

علم موقعيت نيز 
كـه آموزشي ت
مهم شهرهاي در

ها دانش وافعي 
گرديدنـد غربي 
تري مهم لهجم از

خان به بغداد به

را بـرا يمسـاعد   

را آمريكا سفارت
امور در دخالت 
دانشجو اقدام ن

ر مورد اميني و

ركـ عملره نحـوه  

جهانگشـايي طـر 
گم و دادند قرار 

مقاو غرب هاجم

07/3 سوم نوبت 

به وضعيت وري
سياسي لحاظ به 
مس در تجاري ي

و وزيران و طين
مؤسسات و مراكز

د توسي الملك م
شا فقه تدريس 

كشورهاي و الم
ا غزالي محمد م

ن حمله هالكو خ

سـالم، زمينـه م
 

س 1358 آبان 1
و اسالمي قالب

اين خميني امام 

در 4ار و گزينه 

منه داري دربار

خط بـا  ويـارويي 
سرمشق را ربي
ته و طغيان برابر
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تيمو و مغول صر
آسيا پهناورره 

هاي كاروان موري

سالط هاي مايت
م سلجوقي و وي
نظام خواجه مت
به اختصاص كه

اسال دنياي نقاط
امام. شدند مي ن
زمان نظاميه تا ن

عليه اس مي آنان
 .بر فراهم آورد

3 در امام خط 
انق عليه آمريكا ت
.كردند اعالم ور

 جمشيد آموزگا

اختالفات دام س

رو در ژاپـن  توان 
غر رهايوكش ي،

ب بتواند كه سازد

هم؛ ادبيات و علو

عص در تجاري و 
وسيعي در قا ي
تيم ــ مغول هد

حم دليل به عي،
غزنو دولتمردان 

هم به كه ها ميه
ك مدارس اين. د
ن ديگر در ديني 
تعيين خليفه يا ن

آخرين. داد رس

هاي نظام فعاليت
ه حكومت پيامب

پيرو به موسوم 
دولت هاي وطئه

كشو آن به سفر 

درباره 3گزينه  

انگليس و ايران ت
  .ت

نـات وضـع  تغيير
اساسي نياز اين ه
بس دژي خودش 

سنجش دوازده

شهري اقتصاد 
هاي سرزمين كه 
عه سراسر در. د

طبيع علوم و سفه
و حاكمان ايت
نظام. يافت ترش

بودند جمله اين 
آموزشي دهاي

سلطان توسط ها
د و خواند درس

ندق و كاهش ف
گسترش محدود

دانشجويان سي،
تو و ها دشمني م
براي پهلوي شاه

135  
.س هويدا است

دولت ميان مواره
داشت وجود ران

ت ميجي، انقالب
به پاسخ در اما. 

اصيل هاي يشه

    
 

 .رست است
  122صفحه 
كشاورزي، صاد
شد موجب مور

آيد فراهم لمللي

 .رست است
  111صفحه 

فلس با قياس در 
حما با. شد ردار
گست داشت اص

از شدند، ساخته
نهاد از بسياري ي

ه نظاميه درسان
د نظاميه مدارس

 .رست است
  38فحه 

ش در جنگ خن
نطقه حجاز و گ

 .رست است
 140صفحه 

اساس قانون وين
تداوم را اقدام ن

ش محمدرضا به 
  .خواند 

 .رست است
5تا  127صفحه 

ر مورد امير عباس
 .رست است

  116فحه 
هم مشروطه، الب

اير سهم رداخت
 .رست است

  104فحه 
ا از پس ها لويت

بود قبلي نظام ي
ري از تواند نمي ي

www.sanjeshse

در 2 گزينه .19
ص 11درس   
اقتص برخالف  

تيم و چنگيز
ا بين تجارت
  .بودند

در 2گزينه  .19
ص 10درس   
ديني علوم  
برخو رتريب

اختصا ديني
س نيشابور و

الگوي بعدها
مد و مديران

م در كه بود
در 2گزينه  .19

صف 4درس   
ناكامي قريش  

هاي من قبيله
در 3گزينه  .19

ص 11درس   
تد زمان در  

اين علت آنان
اجازه ورود

دوم انقالب
در 1گزينه  .19

ص 10درس   
در 2گزينه   

در 4گزينه  .19
صف 9درس   
انقال از پس  

پر و انگليس
در 1گزينه  .19

صف 8درس   
اول نخستين  

هاي ماندگي
آسيايي ملت
  .كند
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 بـراي  اول 
 اسـترآباد  

. پيوسـتند 
 مـدعيان  

 هـاي  ارش 

 در ايـران  ي 
 ايـن  از ـي 

) زريـوار (  
 ماننـد  ني 
 اغلـب  ـاع 

 مشـكالت  
 و ـالمندي 

 ايالـت  31
 واليـت،  ت، 
 و انكرم ،

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

ـود بخـش   

ationgroup

عبـاس  شـاه . د 
ناحيـة  در و ند
پي صفوي دوم ب

ديگـر  بـا  درت، 
  .ذاشتند

بـا موجـب  عامل

دائمـي هـاي  چـه 
بعضـ آب. ستند

زريبـار روميـه، 
فشـان آتـش  هاي
ارتفـ از ناشي ي

نهايـت  در و ده 
سـ سـمت  بـه  ر 

 بـه  مجمـوع  ر
ايالـت: از ودنـد 

آذربايجان: از ند

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

او معتقد بـ. كرد

03/1400(  

رسـاندند يـاري  
كوچا ايران رقي

تهماسب به شير
قـد گـرفتن  سـت 
گذ هدف اين سر

ع اين. دارد اثر ر

درياچـ اغلب. ود
هس كشور رطوب

ا درياچه از اند ت
ه كوه از بعضي ه
سرماي دليل به ما

شـد پيـري  چـار 
كشـور سـني  رم
  .بود هد

در كـه  دشـ  مي 
بو عبـارت  رتيب

بودن عبارت ها ت

س اغلب امروزه. د
شـ مـي  مـنعكس 

ها توجه ك شكي

07/3 سوم نوبت 

حكومت سيس
شر شمال ناطق

شور هاي افغان ا
دس بـه  انديشة 

س بر جان) خان

كشور بارش يي

شو  محسوب مي
مر نيمه و رطوب

عبارت ايران مي
قله در البته...  ،)

ام شود مي أمين

دچ تدريج به ور
هر كه باشد اي ه

خواه جامعه دي

بندي تقسيم »ت
تر به كشوري ت
ايالت اين. شد يم

شود مي تعيين ي
م آنهـا  ايسـيم  

خش به قدرت، يد
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تأ در صفوي يل
من به ديگر هاي ل

با مقابله براي ه،
در همواره فويه،

خ حسن محمد ش

جغرافيا كندگي
  .است شده س

اي دائمي رياچه
مر نواحي جزء ي

دائم هاي درياچه
)فارس استان( و
تأ ها برف ذوب ز

كشو جمعيت د،
گونه به تجمعي

اقتصاد توسعه اه

ايالت« عنوان ت
تقسيمات اصلي ر

تقسي واليت زده

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

تولي موضوع با ي

 جغرافيا

هم؛ ادبيات و علو

سماعيا شاه به ه
ايل از بسياري د
صفويه سقوط از 

صف سقوط از س
پسرش و خان ي

پراك در نيز گرس
زاگرس غربي اي

ها د ساير گزينه
هوايي و آب يط
د ترين مهم. ارند

مهارلو و) فامور( 
از آنها آب كه د

كند پيدا ادامه د
ج كنترل سياست

را سر بر اصلي ع

تحت واحدهايي ه
عناصر قاجاريه و

دواز و ايالت هار
  .ان

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

اي مقاله در الدي

سنجش دوازده

كه بود قزلباش 
مانند را قاجار ل
پس قاجاريان. 
پس داخلي هاي ي
فتحعلي( آنان از 

زاگ و البرز مانند
ها دامنه و البرز ي

ت كه برخالف س
شرا نظر از كه د
دا شيرين آب گر

پريشان ستان،
دارند وجود چكي

  

شديد ابعاد در ت
س نبايداساساً . ت
مانع پديده اين 

به آنها جغرافيايي
و زنديه افشاريه،

چه به ايران جاريه
وسيستا خراسان

جغرافياي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

ميال 1904 سي،

    
 

 .رست است
  32فحه 

هاي ايل جمله ز
ايل ازبكان، مالت
.داد اسكان ،)ان

درگيري در اجار
تن دو و اشتند

 .رست است
  38فحه 

م بلند هاي كوه ه
شمالي هاي منه

 .رست است
  56فحه 

اي است ها دريچه
دارند قرار كشور

ديگ برخي و شور
كرد استان در ن

كوچ هاي درياچه
.است بسته يخ

 .رست است
  68فحه 

جمعيت كنترل ت
بر خواهد داشت

زيرا كند، حركت
 .رست است

  71فحه 
ج قلمرو اسيان،

ا صفويه، دوره ر
قاجا دورة در. به

خ بنادر، و فارس
 .رست است

  84فحه 
براساس كونتگاه

هم با را ها نقش 
تغي زمان طول ر

 .رست است
  144صفحه 
انگليس دان غرافي
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در 4گزينه  .2
صف 3درس   
از قاجار ايل  

حم با مقابله
گرگا دشت(

قا ايل سران
د كشمكش

  
 

در 4گزينه  .2
صف 5درس   
رشته جهت  

دا در بيشتر
در 3گزينه  .2

صف 6درس   
نهت 3گزينه   

ك غربي نيمه
ش ها درياچه
مريوان غرب

د هم سبالن
سال مواقع

در 1گزينه  .20
صف 7درس   
سياست اگر  

ديگري در ب
ح كهنسالي

در 1گزينه  .2
صف 8درس   
عبا دوره در  

در. رسيد مي
قصب و بلوك

 بلوچستان،
در 3گزينه  .2

صف 9درس   
سك هر نقش  

اين و دارند
د سكونتگاه

در 2گزينه  .2
ص 11درس   
جغ مكيندر،  

erv.ir
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جزيـره   ـن 
 بـراي  طقـه 
 بـود  عتقد

هاني فرمان 

 قومي، نظر

 مشـتركي  
 و رفـت  ل 
 شده ولغ ها

 و غييـرات 

 گـذاري  ـام 

 بـه  با س،
 ايـن جملـه  

 سـدهاي  ث 

 لغـزش  ي 
 گياهـان  و 

 به بيشتر ط

ationgroup

ايـ در مكينـدر  
منطگفـت ايـن   

مع او. ناميد جهان
ر كل جزيره جه

ن از كه را، ساني

هـاي  شـيوه  و ل
تسـهيل بـراي  ن،

كشوره اين بين
.  

تغ دچـار  آنهـا  ي 

نـ V حـرف  با 
  .شوند مي ر

سپس. شود مي زده
از ج. شـود  مـي  

احـداث كننـده، 

بـراي است، شانده
درختـان  از ده 

نقاط تعداد زيرا 

03/1400(  

.هـاني نـام دارد   
گ دانست و مي ي
ج خشكي قلب 
تواند بر مي شود 

انس هاي گروه و د
  

اصول از آن، ظاير
همچنين. اند فته
ب) ويزا( رواديد ذ

كنند سفر ورها،

اجتمـاعي و دي

را آنها اينكه ت
تر وسيع و تر ميق

ز تخمين و سبه
اقـدام  سيل هار

پايدارك و كننـده 

پوش را آنها سطح
پوشـيد يـا  دارنـد 

.  

.است تر مطلوب

07/3 سوم نوبت 

جزيـره جه و ت
ا قلعه جهان مير

يا محور را طقه
مسلط آن نابع

شوند مي تعيين ي
هند و پاكستان

نظ و زيست يط
پذيرف مشترك ل

اخذ گذاري، مايه
كشو اين به ديد

اقتصاد ساختار و

علت و. گيرند مي 
عم تدريج به ها 

محاس هيدرولوژي
مه يا انحراف ت،

مهارك هـاي  ـواره 

س ناپيوسته و ته
د قـرار  مرطـوب 

.است باالتر آنها 

م مكان آن رسي
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افريقاست و اروپا 
ر) شرق در بري

طمن ناي مركزي 
من بر كس هر و 

فرهنگي ايطرش 
انند مرز ميان ه

محي، تجارت ي،
پول واحد عنوان

سرم يا تحصيل ،
رواد به نياز دون

و كنند مي بازي 

شكل آبي ايش
درهر طي زمان 

هي هاي روش س
هدايت به بتنس 

ديـ ايجـاد  افـي 
  .است) ها هه

يافت فرسايش ت
م منـاطق  در ـه 

در لغزش وقوع

دستر شد قابليت

هم؛ ادبيات و علو

و آسياچسبيده 
سيب تا غرب در 
بخش مكيندر .

است قدرت گ

گرفتن نظر در 
ما. كنند جدا مي

كشاورز ،خارجي
ع به را يورو روپا
كار، زندگي، ظور
بد و آزادانه »گن

واسطه نقش ن

فرسا و رودها ب
و در دارند نگت 

براساس آن جريان
سب،منا هاي زه
انحر هاي كانال 

آبراه شيب صالح

رسوبات از زيادي 
كـ هـايي  دامنه ر

و احتمال و شتر

باش كمتر گيرند ي
  .است شتر

سنجش دوازده

سه قاره به هم چ
ولگا رود از( سيا

.است دسترس ل
بزرگ منبع اروپا، 

با كه هستند ي
اند از يكديگر ج ت

خ سياست امور 
ا اتحاديه ورهاي

منظ به عضو اي
شنگ« پيمان طبق

پيرامو و مركز ي
  .است شده 

آب جريان اثر بر 
و يبپرش هاي ه

ج شدت سيل، ع
ساز احداث و سي

ايجاد ها، ودخانه
اص و هدايت( ي

حجم و دارند ي
در باران نفوذ ار
بيش دارند ربسيا ف

مي قرار راه سر 
بيش زماني تأخير 

    
 

سان، هاي جه ي
اوراسقه خشكي 

غيرقابل دريايي،
شرق يعني طقه،

 .رست است
  133صفحه 

مرزهاييطبيقي، 
متفاوت غيره و ي

 .رست است
  119فحه 

درتحاديه اروپا 
كشو اغلب. كنند

كشورها برخي ه
ط بر توانند مي د

 .رست است
  107فحه 

كشورهاي بين ا
ناورانهف و تينع

 .رست است
  45 -44فحه 

V ًشكل معموال
دامنه كه است 

 .رست است
  104فحه 

وقوع از قبل ها ش
مهندس هاي وش
رو بسترهاي الح

تنظيمي سدهاي 
 .رست است

  96ه فح
زيادي شيب كه 

مقد همچنين، 
فشكا و درز يا 

 .رست است
 61فحه 

بر كه نقاطي اد
و آمد و رفت م

 .رست است
  93فحه 

www.sanjeshse

عمده خشكي
جهاني منطق

د هاي قدرت
منط اين كه

  .براند
در 1گزينه  .2

ص 10درس   
مرزهاي تط  

ديني زباني،
در 3گزينه  .20

صف 9درس   
كشورهاي ا  

ك مي پيروي
به مردم آمد
افراد و است

در 1گزينه  .2
صف 8درس   
كشورها اين  

صنع تحوالت
در 2گزينه  .2

صف 4درس   
Vهاي  دره  

اين اند كرده
در 1گزينه  .2

صف 6درس   
روش اين در  

رو كارگيري
اصال ها روش

و اي ذخيره
در 1گزينه  .2

صف 5 درس  
كهايي دامنه  

.مستعدترند
و اند متراكم

در 4گزينه  .2
صف 4درس   
تعدا چه هر  

تراكم معناي
در 1گزينه  .2

صف 5درس   
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 دريايي ل
 ساختن ه

 ،يجتمـاع 
را  يحـوالت 

معتبـر   ،ي
 ،يجتماع

نبـودن   اي 
 آنهـا  بودن

 ،يجتمـاع  

 خـود را در 

دچار  يگ
جوامـع   ني

 سياسـي  

ationgroup

نقل و حمل به ي
به بلكه شود نمي 

  .نديگو 

  

اج جهان هـر  .
تح خود،ي ها ش

يعلم روش دو
اي ها و ارزش 
بودن ميتوان ي م
حق و باطل ب اي 

جهـان ا كـه  دـ 

ـ    ال و خلّ ق خافعـ

فرهنگ يدباختگ
نيب در ردند،ك يم

و اقتصـادي  اي 
  .گيرد

03/1400(  

  ش
  ي

دسترسي بزرگ ت
محدود دريا به 

يم يسازيرون

.گذارند يم ريأث

اند متنوع يتماع
ها و ارزش س آرمان

را به عنوان د ي
ديمع، عقاجوا
ما فقط و نديآ

ت و غلط بودن

يـآ يبه وجود م 

حالـت فع جـه، يت

خود به انان را
هان اسالم القا م

هـا سـازمان  و ـا 
گ مي اختيار در 

07/3 سوم نوبت 

ريزش= ي پرتگاه
جريان گلي=  ي

نعمت از عمان ي
دسترسي به ط

در را ي اجتماع
  .ند
تأ ياجتماع يها

اجت يها د جهان
براساس زين ها ن

  )عرضي يا 

ي و عقل و وح
ج نينظر ا از .ند
آ يم ديپد يسان
درست ةدربار ير

ييدر جا يهنگ

ينت شـوند و در  ر
  .شود يم يگ

مسلما تيذهن
جه تياز هو يرب

نهادهـ از ـتفاده 
را ديگر شورهاي
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  لغزش=  شيب
پر و پرشيب هاي

الي و گل صورت

درياي و فارس 
فقط تجارت در ي

كنش قياز طر 
ها هستن انسان ي

ه ند كه بر ارزش

معتقدند يتماع
تمدن و ها رهنگ

اه تنوع جوامعگ
  .ود

كنند يحدود م
نيها سخن بگو ن
جوامع انس يع
داور يو برا ميس

فره تيحران هو
  .باشد نداشته

گريد ين اجتماع
فرهنگ يباختگ
 ازيي ها بخش

غر نگارانخيتار و

اسـ بـا  خود، دي
كش سياست و ر

  شناسي امعه

هم؛ ادبيات و علو

پرش هاي دامنه ح
ه دامنه سطح در

ص به آب، از شده

خليج خزر، ياي
آبي نقل و حمل

ياجتماع يهاه
ياجتماعهاي  ش
هستن يكالن ديا

اجت شمنداني اند
فر .آورد يجود م

ديدگ( .نديمايپ ي
شو يم يآدم ت

مح ينش تجرب
و آرمان ديعقا ن

واقع اي يو آرمان
آنها را بشناس يخ

  .است ريتغ

بح. منجر شود ت
ن خود را يعجتما

ت و مقهور جهان
خودبهند، دچار 

 ها، ييارويرو ن
و شرق شناسان

  .كند دا

اقتصاد قدرت به
بازار كنترل نده،

جا

سنجش دوازده

سطح در مواد م
د ها سنگ خرده
ش اشباع دانة ريز

دري هاي كرانه در
ح مزاياي از ندي
  .است سته

ديجود آمدن پد
كنش حاصل... و 

عقا ،ي اجتماع

از يگريد ة عد
 خود را به وج

يم را يمختلف ي
فطرتيي ع شكوفا

ه علم را به دان
بودن باطل ايحق 

در قلمرو صرفاً
خيو تار يجتماع

و مت فردي ،يب

بحران هويتبه 
اج يها و ارزش 

مبهوت جتماعي،
از دست بده گر

نيغرب در نخست
كه ش يريد، تصو

ديرواج پ رانيا ةع

ب تكاا با تعمارگر
نشا دست هاي ت

    
 

عظيم حجم جايي
خ و ها سنگ آزاد 
ر رسوبات يافتن 
 .ست استر

  53فحه 
د شدن واقع بب
من بهره البته. ست

وابس بنادر تجهيز

 .رست است
به وج ،ي اجتماع
صلح ت،ي امن
جهان يةال ني

 .رست است
،دگاه طوليدي 

تمدن مناسب
يرهايمس و نند

مانع يري اساط
كه ياجتماعي 

حق از توانند ينم 
كه ص هستندي 

اج يهاامديا و پ
  .م

 .رست است
  :رم

اكتسا ،ييستگو
 .رست است
تواند ب هنگي مي

ديو دفاع از عقا
يك جهان اج ي

گيد يصر فرهنگ
غ يو نظام ياسي
امر سبب شد ني

جامع ز جمله در
 .رست است

است كشور ،نو ر
دولت طريق از و

www.sanjeshse

ج جابه) الف  
سقوط) ب  
جريان) پ  

در 1گزينه  .2
صف 3درس   
سب به ايران  

اس برخوردار
ت و توسعه و
  

 
در 3گزينه  .2

متفكران -  
خانواده، -  
تر قيعم -  

در 4گزينه  .2
در مقابل -  

فرهنگ و ت
كن يبال مدن
فرهنگ -  
يها جهان -  

،دانند ينم
ييها هديپد
ها ارزش نيا
ميندار ياهر

در 1گزينه  .2
عبارت چهار  
راس يژگيو -  

در 2گزينه  .2
تزلزل فره -  

توان حفظ و
ياگر اعضا -  

عناص نشيگز
يسقدرت  -  

يو اساخت 
و از ياسالم

در 2ه ينگز .2
استعمار در  

و المللي بين
  

erv.ir
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  .رد

  .كرد
ا بـه ابعـاد   
ـط ضـعف    

 شتريب را ب

 يرو يمار

 تيـ ز موفق

است  يدگ
 يو بازسـاز 

را  ينـدگ 
از  يدر برخ

بـه   ينـ ييب 

 و توانمنـد  

رهم  آن، د
ationgroup

ريگ يشكل م ن

  .داشت يصاد

ك يم هيرا توج ي
را ريـ و فق يغنـ 
نـه فقـ ريـ فق ي

آنها خطر غرب. د

استعم يراردادها

از توانسـتند ن    

از زند حاصل ش
كه خَلق وبل ند،

زن از ش حاصل
د .داند يمي رب

مطالعـات تب ـتر 

  .ت

افراد كوشا يگ

است كه در رده

03/1400(  

انيآدم يعيطب ت
  

و اقتصا يفرد 
  .د

يرغربيغ يشورها
غي كشـورها  ني

يشـكل كشـورها   

داشتندن يقيم

به قر گانگانير ب

ـه كمـك آنـان

دانش ،يش عموم
ستنين تيواقع ي

بر دانش ي تجرب
مله دانش تجر

شـتيب سـت كـه  

شده است دانسته

ستگيشا  تالش و

كر مرز را فراهم
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  .بود يا ه
التيها و تما دت
.پديد آمدندني 

يكرديرو شتريب
را شكل دادند ب

كش يها مقاومت
ـ  يچالش و نزاع ب

گـروه، مش نيـ ا 

غرب شناخت عم

مقاومت در برابر

ها بـ دولت نيا و

و دانش تيف واقع
يبازخوان كشف و

دانش يبرتر 
از جم يه دانش

  .است ني
اس ، سبب شـده ش

  .است يري
د يمونارش يها

شود ير سبب م

بدون م يي جهان
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جامع(وم انساني 

هليو قب يقوم ر
ها، عاد س خواسته

اصالح دين هت

بكه  نامند يم ه
ك شرق و غرب

در مقابله با م يب
چ كه برند يار م

از نظر. جه دارند

ب، از فرهنگ غ
 

م يبه جا يعمار
  .كرد ريي

وبودند  يگر غرب

راه كشف ،يعلم 
ها ك دانش. داند ي
.كنند يم ديتول 

گونه  اساس هر
  .پاشد يرو م

 شناسي تبيين
كنش ين معنا
  .شوند

رويكرد تفسي 
ه جمله حكومت

امر نيا رايرود؛ ز

گيري شكل ةنيم

هم؛ ادبيات و علو

شتري استعمار، ب
براساس صرفاً ،ي

در جه )ستانتيسم

هياول سميبراليلا 
بلوك ستم،يقرن ب

غرب يها قدرت ه
به كا يرا كسان 
توج زيآن ن يگ
  .آنهاست ينگ

به غر زيآم تراض
 .دنديد يآن م 

استعم يها ت دول
يتغ زيآم رقابت

استعمارگ يها ت

دانش دعا را كه
يم يصل از زندگ
خود ي به زندگ

و هيپا راي وم
فر يدانش عموم

هدف جامعه، ي
گرفتن دهيناد. 
ما محدود ش ةهد

، هدفيجتماع
از ج كيكاتول ين

ر يم نيببت از 

، از سويي زمات

سنجش دوازده

تا قبل از يسالم
يستياومان ةشي

پروتست( مذهبي 

هم و نوزدهم را
قر يط يدار هيما

اي بود كه نظريه
 و استعمارزده

به ابعاد فرهنگ و 
فرهن يخودباختگ

:  

اعتر كرديجود رو
يو اقتصاد يس

از يرياثرپذ لي
ر تيفعال ي سو

دولت تيرد حما
  .كنند ي

اد نياول، ا كردي
دانش حاص را ها
سامان دادن ي

كس دانش عمو
و د يعلم دانش

ياجتماع يها ده
. و معنادار است

ل مشاهقاب يرها

اج يبه زندگ يش
جهان يسايو كل 

رقا ةزيانگ ،يص

ارتباطا ة توسع
    

 

 .رست است
سمع اواج ياسي

ياند يشر بر مبنا
آميز اعتراض ي

 .ترست اس
هجد يها قرن م

و طرفداران سرم
، نها نگ تمدن

تعمارگراسالح 
كنند يحدود نم

بلكه خ، يصنعت
 .رست است

هاي نادرست نه

با وج ن،ينخست ن
اسيو قدرت س ي

ليكه قاجار به دل
به يومت منف

گرا مور ران غرب
يريجلوگ يسالم

 .رست است
كيدر تقابل با رو 

ه د و همه دانش
يها برا كه انسان

داند و به عك يم
مرز د دگاه،يد ن

 .رست است
ديو كنترل پد ي

آگاهانه ،يتماع
و رفتار اتيصوص

 .رست است
و انسجام بخش ي

كانيپاپ بر وات
 .رست است

خصوص تي مالك
  .ه شود
شدن و يجهان

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
يقدرت س -  
حقوق بش -  
هاي حركت -  

در 3گزينه  .22
سميبراليل -  
مخالفان و -  
نظريةجن -  
دو اصطال -  

مح ياقتصاد
و ص ياقتصاد

رد 1گزينه  .22
بررسي گزين  
  :2گزينه   
دارگرانيب -  

يگر در سلطه
  :3 ينهگز  
ك يهنگام -  

مقاو ،آوردند
  :4گزينه   
منورالفكر -  
اس گرانداريب

در 1گزينه  .22
دگاهيد نيا  

كند يانكار م
ك هستند آن
اعتبار م يب

نيا يها نحله
در 4گزينه  .22

ينيب شيپ -  
كنش اجت -  

خص فيتوص
در 4گزينه  .22

يمعنابخش -  
حكومت پ -  

در 2گزينه  .22
حذفبا  -  

گرفته دهيناد
جامروزه،  -  

erv.ir
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  .شوند ر

ردم علوم 
امكـان   ايـ   

 معرفـت و  

پـس از دو     

ردد و گـاه،   

بـر   ييارها 

 طلـبِ  ـا 

 فـراهم  را 

ationgroup

رييدستخوش تغ

با آنكه مر ،سقه
شناسـند يرا م

از يروشـ  و ـود 

  )سي

  .شوند

جـود آمـد كـه پ
  .افتي

گـر يبـاز مـ   يع

سـاختا ني چنـ  

دنيـ رقيبانِ ن

كليسا  اقتدار

03/1400(  

ها به شدت د تي

فاسة نيمددر  
و عدالت ر قتيق

  .دنك ي مي

 

شـ يب گفته مـ 

كتاب درسي 44 

  .كنند
ش نميي محقق 

  .ل داشت

وج به گرا ن غرب
ي انيپا لفكران

جهان اجتماع ي

  .گردد يم ديد

سـلطه از تـا  ند
  .آورند

عنوان به محلي

ريختن فرو ي

07/3 سوم نوبت 

يت نباشند و هو

.ديآ يه وجود م
حق مردم با آنكه

 دارند، شناسايي

 ).است ي هست

 در فرهنگ غرب

سه كنيد صفحه

ك نميخود عمل 
دام بدون ديگري

را به دنبال يار
  .است ي

و منورالفكران ي
منورا انيجرع 

ياعضا يها تياّل
  .است گري

شدت يفظ و حتّ

كنن يم ديتأك 
تر را فراهم آ يان

م هاي و قدرت 

هاي زمينه ،طنيه
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جامع(وم انساني 

ثابت و خالص مالً

فاضله به نةيز مد
ب يعني ،رنديگ ي

دة انسان وجود

از جهان يبخش
  .اشت

پذيرفته شده ي
  .ست
مقايس. (است ري

هان اجتماعي خ
و هيچ كد اند ته

  .است يرب
ستبداد استعما
شناسي انتقادي

ياسالم دارگراني
به نفعنگلستان، 

ها و فعاّ يه نوآور
يد ياجتماع يها

و زباني حف يوم

سركوبگر، يرها
انسا ياجتماع ي

پادشاهان س، 

قسطنط فتح خره

هم؛ ادبيات و علو

كام گريها د هنگ

از ينحراف عمل
يز آنها بهره نم

  .كنند ي
و اراد ي از آگاه

بخ، انسان( .است 
د ديد انسان تأك

يمعرفت شناس ي
م همراه شده اس

انش ابزارد ستم

هاي جه ق ارزش
وابسته يكديگر 

فراد و جوامع غر
اس ،ياسالم يها

جامعه ش وضوع

يب نيسخت ب ي
و دخالت ان يمار

است و به روني
ه از جهان يريذ

قو يها گروه اني

از ساختار ي علم
يساختارها يريگ

رنسـانس دوران ر
   .د

باالخ و مسلمانان

سنجش دوازده

شود كه فره يم

ست كه در اثر ا
شناسند، اما از
يس آن عمل نم

ي را كه مستقل

سميسكوالر يق
وجود يعد معنو
ي، به مبناخاص

يسمريسم و اومان
سين نوزدهم و ب

راد همواره مطابق
ها به دوديتو مح

اف يابي تيهو يل
گرا در كشوره ب

مو، آن ياامده

يطه، نزاع و رقابت
استعما يها درت

درعلل از  يناش
رپذيتأث امديت و پ

يموجود م يها ت

 ضرورت انتقاد
يگ شكل نهيو زم 

در تا شد سبب 
كنند پيدا هور
م با اروپاييان هة

    
 

ها موجب م هنگ
 .رست است
اس يا سقه جامعه

ش يرا م ينعقال
 را دارند، براساس

هايي واقعيت: ري
 .رست است

منطق جياز نتا م
بر بع ين وسط

خ يدر معنا ي
ت كه با سكوالر

در قرون يشنگر
 .رست است
  :رات نادرست

تمامي افر: هارم
ها و فرصت: نجم

 .رست است
عامل اصل، داري

منورالفكران غرب
ايو پ ياجتماع ي

 .رست است
  :رات نادرست

انقالب مشروط ن
ش، با حضور قد

 
ن يگاه ،يهنگر

است بيرونيل 

، تفاوتگراتكثر
 .رست است
بر يسان انتقاد

كنند يريشگ
 .رست است

كليسا قتدارا ن
ظه و بروز صت

مواجه صليبي، ي

www.sanjeshse

فره ختنيآم
در 3گزينه  .22

فاس ةنيمد -  
و ع يانيوح

شناخت آن
عقل نظر -  

در 4گزينه  .22
سمياناوم -  
هنر قرون -  
روشنگر -  

شناخت است
روش امديپ -  

در 1گزينه  .23
بررسي عبار  
عبارت چه -  
عبارت پنج -  

در 3گزينه  .23
د سرمايه -  
حكومت م -  
يها كنش -  

در 2گزينه  .23
سي عباربرر  
  :1گزينه   
انيدر جر -  

دهه كشمكش
 : 3گزينه   
تعارض فر -  

عللاز  يناش
  :4گزينه   
مدل تدر  -  

در 1گزينه  .23
جامعه شناس  

شيپها  انسان
در 1گزينه  .23

ريختن فرو -  
فرص كليسا،

هاي جنگ -  
  .كرد

erv.ir
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 جتمـاعي 

 و خطـاي    

را بـا  » چه«
ظـر گرفتـه   

 6درس . ت   

ت مفهـوم    
ـي جزئـي     

2   

   63حه 

در . صـادق   
 87   

انع كـردن     
ت كـه ايـن   

: ماننـد . نع
گوشـواره  : 

ationgroup

 .آورد فراهم را 

 

ا جهان ارزشي 

 عوامـل لغـزش

«اگر كلمه . شود
يك كلمه در نظ

اي كلـي نيسـت

از يـك جهـت. رد 
ي مفـاهيم ذهنـ

21و  20صفحه 

صفح 7درس . دن

  )ق

 هـر دو طـرف ص
صفحه 9درس  

ن بـه دنبـال قـا
د دارد اين است

مع باشند هم مان
:هـالل مـاه  . شود

03/1400(  

اي روشنگري

 .ديآ ديپد يرك
  .شت
و عقيدتي هاي ن

ريعتر و دقيقتر

ش مي» ي كلمات
ي» درياچه«ؤال 

نده سور قضـايا

ند مصداق نـدار
برخـي... و » رون

ص 3درس ... يو و 

نفقط تناقض دار

صادق(» .هستند

 كاذب است يا 
.ل نگرفته است

ليغاتي، سخنران
درس دهم وجود

  103حه 

توانند هم جامي
شوشان تباين مي

07/3 سوم نوبت 

ها فلسفه ترش

مشتر يها رزش
داش يبستگ ني

بنيان دربارة شي

توان سر دازد، مي

يمغالطه نگارش«
حالت صورت سؤ

دهن ر رفته؛ نشان

مفهوم جزئي چن
رودخانه كار« »

د رستم، پينوكيو

ضاياي شخصيه فق

 داراي عوارض ه

  77صفحه 

 يا هر دو طرف
ساً انفصالي شكل

ك سخنراني تبل
هايي كه در د طه
صفح 10درس  

فاظ نامأنوس مي
شكه رابطهكنيم 

39 



جامع(وم انساني 

گست زمينة دم،

و ا ديمردم، عقا 
يا زمآنها ب ة رابط
بازانديش به را ي

پرد عد ذهن مي

«ث پديد آمدن 
در ح اما .شويم ي

ه در آنها به كار

 در آن صورت م
»آن مدرسه» «ب

مانند... رتوني و 

قض. باشد ه نمي

برخي داروها« 

ص 8درس  63حه 

ك طرف كاذب
 كذب؛ پس اساس

نوان مثال در يك
ه مشترك مغالط
.مغالطه هستند

؛ اين الفكنيممي
كميره استفاده 

سفه و منطق

هم؛ ادبيات و علو

مرد زندگي و رها

انيود كه در م
افراد به يتماع

اجتماعي متفكران

ي و توضيح قواع

ات كلمات، باعث
رو مي سشي روبه

   16صفحه  2

كه» ههم« لفظ 

ي پرسيده بود
اين كتاب«مانند 

هاي كار شخصيت

دهنده سور قضيه

⇐نقيض ) ب

 
صفح 7س رد. د

يكو صادق است 
رد و هم امكان

به عن. ن هستيم
وجه. طلبي است

ل مطرح شوند؛ م

تر تعريف ماخته
اظ داراي استعار

 فلس

سنجش دوازده

رفتار هنجارها، 

شو يمحقق م ي
اجت تيموقع ،يب
مت و دانشمندان 

بندي  كه به دسته
  4صفحه  1س 

جاوندي و حركا
ا يك عبارت پرس

درس . ي داريم

خصيه هستند و

يك مفهوم جزئي
ق داشته باشد م

اي، ش ص افسانه

د هيچ چيز نشان

كاذب(» ض نيست
  .ض هستند

 .عوارض نيست
ي گياهي نيستند

ه يا يك طرف ص
 امكان صدق دار

نع كردن ديگران
ي يا پذيرش مط

كر دليلن ذ بدو

نامأنوس و ناشنا
و يا از الفا) 3و  

    
 

سطح در رايج ي
 .رست است

يهنگام ،رهنگي
غرب يع فئودال

،معنوي خأل و
  .د

 .رست است
ري علم منطق

درس. خيص داد
 .رست است

 دقيق عالئم سج
بنويسيم با» ريا

ك عبارت خبري
 .رست است

ها قضايا شخ ينه
 

 .رست است
 سؤال راجع به ي
واند چند مصداق

ند افراد و اشخاص
 .رست است
ه. شخصيه است
 .رست است

يي داراي عوارض
ها داراي عوارض
 گياهي داراي ع
ي داروها داروي

 .رست است
 منفصله هميشه
هم هر دو طرف

 .ت استرس
ندگي در پي قان
نجام دادن عملي

چه ها چنان الل
 .رست است

ومي را با الفاظ ن
1رد گزينه (ن 

www.sanjeshse

يدنياگراي -  
در 3گزينه  .23

فر تيهو -  
جوامعدر  -  
و كاستي -  

خواند مي فرا
 
  

 
در 1گزينه  .23

كارگير با به 
ذهن را تشخ

در 1گزينه  .23
عدم رعايت  

د«فاصله از 
شود و يك مي

در 4گزينه  .23
در ساير گز  

 58صفحه 
در 2گزينه  .23

اگر صورت  
تو جزئي مي

مانن. هستند
در 2گزينه  .2

نوع قضيه ش  
در 1گزينه  .2

هيچ داروي«  
برخي داروه  
هيچ داروي  
برخي: نتيجه  

در 3گزينه  .24
در قضاياي  

حالتي كه ه
د 2گزينه  .24

گاهي در زن  
افراد براي ان

نوع از استدال
در 2گزينه  .24

اه مفهوگهر  
ثمين: قيمتي

erv.ir
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تـوان    مـي  

سـبت بـه   
هت عبرت 
ي آن يـك     

 33تـا   31

اتهام بـه  . د
صـفحه   5 

ن و انسـان          

ي مختلـف  
پـي   يعـت 

س اعتقـاد  
آينـد،    مـي  
صـورت  ـه  

دهـد    مـي     

. طـي كنـد  
يسـت وي  

ـود؛ البتـه   
دچار افراط 

يـن اتفـاق     
ل تـاكنون    

ationgroup

لـذا. دهيم ن مي

ها نس ست يا انسان
في را جهي فلس

ي را كـه مبنـاي

صـفحه   4رس 

لتوس پاسخ داد
درس) 3زينـه  

 هسـتي، جهـان

هاي وت استفاده
سرار و رموز طبي

پروتاگوراس) 3و  
 كه به نظر تـو
وده است ولي بـ
 در حـواس رخ

مسير را طل اين 
 انساني معلوم ني

راط و تفريط شـ
ش ديابد تا خود

 صـورتي كـه اي
ن امـور، حـداقل

03/1400(  

ه خود را سامان

يگر وابسته نيس
ها ايي از مغالطه

د، بـاوريي خـو گ 
23  

در. داشـتند  ول

ن به اتهامات مل
رد گز. (سفي بود

ضـوعاتي ماننـد
46   

د از اشياي متفا
 به بسياري از اس

1رد گزينه . (ت
ستند و هر طور
 حسي معتقد بو
طر خطـايي كـه

 با ايمان و عمل
داي زندگي هر

واند مانع اين افر
 معرفت دست ي

شد در حقق مي
م اينداني  كه مي

07/3 سوم نوبت 

بيم و امور روزانه

ها لزوماً به يكد
ها كوشند نمونه ي

 كنند، در زنـدگ
3صفحه  3رس 

اك حسي را قبو

 با لحني مطمئن
اي فلس اط بيانيه

في دربـاره موض
6صفحه  6رس 

 كمك عقل خود
تواند  حسي مي

  

يافت خت دست
طورهس ت همان

رفت به ادراكگ
 حسي به خـاط

انتخاب نمايد و
بنابراين در ابتد 

  81حه 

تو د اما عقل مي
جات مناسبي از

وجود آن هم مح
 كنيم؛ در حالي
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ياب ها را مي سؤال
  4صفحه  1

ه سرنوشت انسان
فالسفه مي. شند

نكه دقتون اي
د. كنند عمل مي

و به تبع آن ادرا

ه حركت كرد و
دفاعيه سقر) 2 

مي كـه فيلسـوف
در. يدگاهي دارد

كه به دهد  مي
هاي قالني يافته

52و  51صفحه 

توان به شنا  مي
آيند، در آن نوبت 

گ ان نتيجهتو مي
 بود كه شناخت

ه سوي خدا را ا
.امل را برگزيند

صفح 10درس  

 و تفريط هستند
 كرده و به درج

هر ماهيتي بايد و
هن خود حاضر

هم؛ ادبيات و علو

 

رار داده، پاسخ س
درس  .ه نيست

سكه ر اين دارد 
واهي داشته باش
ي افراد گاهي بد

گيرند و ع م مي

رفته بودند وپذي

 به سوي جايگاه
د گزينهر(دگاه 

هنگـام. ده است
و شناخت نيز دي

كان را به انسان
س و تحليل عق

ص 7درس ) 4نه 

و نه از راه حس
 به نظر من مي
ن پروتاگوراس م
منديس معتقد

 مسير تكاملي به
غير از مسير تكا

...يا ترسو؟ و د 

عرض افراطر م
 خود عقل رشد

د صرف تصور هر
توانيم در ذه  مي

سنجش دوازده

  35و  34حه 

د در وجود ما قر
ساخته از انسان 

ت سؤال داللت بر
جنس خيرخو از

د؛ چرا كه برخي
ساس آن تصميم

ت در جهان را پ

هايي استوار گام
رت گرفت نه داد

ئي از فلسفه بود
خود انديشيدن و

اي اشيا اين امك
قل با كمك حوا

رد گزين. (شناسد

 نه از راه عقل و
كه در هر نوبت

از اين سخن. تند
پارم) 2رد گزينه 

  61تا  59ه 

صدرا انسان بايد
يرهاي ديگري غ
شجاع خواهد بو

غضب همواره د
ي اين است كه

   87صفحه 

ماهيات باشدوم 
هاي فراواني را

    
 

صفح 4درس  ) 4
 .رست است

كري كه خداوند
ون تفكر كاري
 .رست است

 رفته در صورت
هايي ا يد توصيه

ران، نشان دهند
ت، پذيرفته و برا

 .رست است
فه تغيير و حركت

  60فحه 
 .است رست
اي آرام و گ چهره

ط ملتوس صور

 .رست است
سي هميشه جز
 ناگزير دربارة خ

 .رست است
ها ايزها و تفاوت

عق) 3و  1گزينه 
ن طبيعي را بش

 .رست است
ن معتقد بودند

شيا، هر طوري ك
طور هستن  همان

ر. (بي نه مطلق
صفحه 8درس . 

 .رست است
ب فلسفي مالص
يار دارد كه مسي
خواهد داشت، ش

 .رست است
سطو شهوت و غ
براي چنين امري

ص 11درس . شود
 .رست است

وجود عين مفهو
 نتيجه چيستي

www.sanjeshse

4گزينه رد (
در 4ه گزين .24

با قدرت تفك  
گفت كه بدو

در 3گزينه  .24
شعر به كار  

همديگر نباي
گرفتن ديگر
مغالطه است

در 2گزينه  .24
ساير فالسفه  

صف 8درس 
در 4گزينه  .24

سقراط با چ  
سقراط توسط

39   
در 2گزينه  .24

شناس فتمعر  
انديشد، مي

در 2گزينه  .2
شناخت تما  

رد گز. (بكند
ببرد و قوانين

در 4گزينه  .2
نائياسوفسط  

داشت كه اش
براي تو نيز
فردي و نسب
.اعتبار ندارد

در 4گزينه  .25
باز نظر مكت  

البته او اختي
چه هويتي خ

در 1گزينه  .25
به اعتقاد ار  

شرط الزم ب
و تفريط نشو

در 2گزينه  .25
اگر مفهوم و  

افتد در نمي
erv.ir

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

دن زمـين  
هم آمـدن  
ـرار اسـت    

ران چيـره     

ـزي پديـد   
گـردد، بـه   
ين چيـزي    

ل رهبـري   
يشه خـود  
ي عقالنـي     

 و منزلـت  
يند و بينـا  
شـود و در  

سـت، پـس    
بـه همـان     

. عف اسـت    
ن حقيقـت  

آن   بـودن    

ationgroup

روشن شد» علّت
والي و پشت سر
شدن زمـين برقـ

خواهـد بـر ديگـر

 يعني اصالً چيـ
ايت به عقب برگ

نهايـت و چنـي ي 

قـلبـا خـرد و ع    
ت، با خرد و اند

 اسـت، وجـودي

گويد مقام ي مي
انسان ببي  چشم

ش ن ممكـن مـي    

 همان اشـيا اس
سـتداللي خـود ب

 و شـدت و ضـع
ود، ظهور آني خ

يرقابـل تعمـيم

03/1400(  

  

ع« كه خورشيد 
واني ناشي از تو
رشيد و روشن ش

خ دام از آنها مي

 در كار نيست؛
نها ها تا بي  علت

گاه بـي د و هيچ

كـل جهـان را ب
كه همان خداست
فريده آفريننـده

فارابي. هاست ان
كند تا خشي مي

قلي بـراي انسـا

مشترك و واحد
لوك عقلي و اس

  فتاد
رجات، مراتـب
ن درجه وجودي

  ش نيست

شخصـي و غيه،  

07/3 سوم نوبت 

4صفحه  1س 

شود نعكس مي
ي جز يك امر رو
ميان طلوع خور

دهد و هر كد مي

ه آغاز و ابتدايي
اگر سلسله: گر

ش روي ما برسد

ت و آفريدگار، ك
، ك»مزدا«د كه 

رد و عقل كه آف

اني به عقل انسا
كه آفتاب نوربخش
ي كه فعاليت عق

و وجود هم امر م
مالصدرا با سل .

  : سرودند  مي
فت كه در جام ا
ت واحد، داراي د
 وجود، به ميزان

 انجم، آفتابي بيش

شـيوهژگي اين 
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درس... اغ جادو و 

هن ما چنين من
يد تداعي چيزي
 رابطه ضروري م

 جنگ هم رخ م

دين معناست كه
به بيان ديگ .ست

ت به معلول پيش

تحد و يگانه است
گفتند و مي ريند

رسد كه اين خر 
  55صفحه  

رسا  عامل فيض
همانطور ك. چشم

رساند به طوري ي
   63و  

يت وت، نه ماه
الم وجود ندارد
زبان زيباي شعر
ستفروغ رخ ساقي

 اما اين حقيقت
اي از  هر مرتبه

 گرچه بسيارند

ترين ويژ مهم: ي

شناسي ن

هم؛ ادبيات و علو

ت سر غول چرا

دن زمين، در ذه
گو نامد و مي مي

ايم يك پنداشته

اختالف و ندايا

عقب برگردد بد
ن پيش روي ماس
ديد بيايد تا نوبت

جود آفريدگار مت
آفر ساس خرد مي

مي ربه نظ  .ت
7درس  ».وست

 دارد؛ اين عقل،
ست نسبت به چ
 عقلي آدمي مي

62 صفحه 8س 

الت با وجود است
كثر واقعي در عا

به ز يده بودند و
ود          يك ف
قت واحد است،

شود و راتبي مي

ت               

هاي شهودي وش

 روان

سنجش دوازده

اژدهاي هفت ،س

شيد و روشن شد
م »تداعي«ي را 

ق است كه ما پ

تند كه ميان خد
 

نهايت به ع  تا بي
اكنون  برسد كه

نهايت موجود پد
   42صفحه  

قديم، خرد با وج
خدا براس«د كه 

ها را آفريده است
رتو و مظهر او پ

نام» عقل فعال
 مانند آفتاب اس
ت چيزي به قوة

درس. كند ت مي

 كه واقعيت اصا
 و جايي براي تك
رفان با شهود دي

نگارين كه نموش 
ستي يك حقيق
ت خود داراي مر

شرابي بيش نيست
   

و رو ر و سلوك

    
 

رند؛ مانند ققنو
 .رست است

 مشاهده خورش
 اين حالت ذهني

از اين طريق. ست
  16فحه 

 .رست است
ها عقيده داشت ي
  32صفحه  5 

 .رست است
ها بخواهد  علت

وبت به معلولي
ن ست كه بايد بي

6درس . نيست
 .رست است

ان ايران قمحكي
ن عقيده داشتند

ها و خرد وجدان
رد و عقل انسان

 .رست است
ع«ل عالم عقل، 

سبت به انسان،
فعال نيز نخست

ل شروع به فعاليت
 .رست است

حال: عتقد است
ي بيش نيست

كه عار ودسيده ب
كس ِمي و نقش

صدرا، با اينكه هس
جليات و ظهورات

  .ه است
جام گوناگون، ش

96و  95صفحه 

 .رست است
 مبتني بر سير

  .ت

www.sanjeshse

ندا» وجود«
در 3گزينه  .25

بر اثر تكرار  
هيوم. است
سها ني پديده
صف 3درس 

در 3گزينه  .25
چند خدايي  

درس. شود
در 4گزينه  .25

اگر سلسله  
آيد تا نو نمي

آن اسمعني 
پذير ني امكان

در 1گزينه  .25
در انديشه ح  

آنان. كند مي
جهانيان و و
است كه خر

در 2گزينه  .25
يكي از عقو  

ال نسفععقل 
شود، عقل ف
نتيجه، عقل

در 3گزينه  .2
مالصدرا مع  

حقيقت، يكي
حقيقتي رس

اين همه عك  
از نظر مالص  

در تجوجود 
واحد و يگانه

در هزاران ج  
ص 11درس   

  
  

در 2گزينه  .2
هاي شيوه  

ها است روش

erv.ir
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يند، باعـث  

تـر   د يافتـه  

  .ت
در رابطه با 

را شامل  ن

كنـد؛    مـي 
م به وسيله 

  .كنيم

يت داشـته  

ationgroup

ياه يك سؤال بي

ر، رشـدت  متنوع

آنهاست جتماعي
ها د كنند انسان ي

ط فرد با ديگران

ن موضوع عادت
روي واژگان مهم

ك ود ادراكش مي

براي فهم موقعيت

03/1400(  

نكه در پاسخ به

  .د

با محيط بازتر و

رشد اج، بيانگر 
كه تعيين ميت 

ايد و نحوه ارتباط

  .برند ه ميهر

 شود، فرد به آن
 خط كشيدن ر

  . كز است

 كه در ذهن خو

  .ناسايي كند

 مالك روشني ب

07/3 سوم نوبت 

توانند ضمن اين ي

نامند مي ي اوليه

رقراري تعامل با

اين تغيير،. كنند
استعي و اصول 

طرز فكر، عقا ت

هاي مختلف به ل

 يكنواخت ارائه
هنگام مطالعه و
يجه ايجاد تمرك

ماً چيزي نيست

  .ن بوده است

د خود آن را شن

شود تا اعث مي
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مي ها فرضيه. ت

هاي جنسي گي

گاهي بيشتر و بر

ك شتركاً بازي مي
 مقررات اجتماع

هويت. گذارد مي

قعيت، از احتمال

ميشه به صورت
هاي مختلف به ه
نواختي و در نتي

كنيم الزام مي س

  .ست

اي مرتبط به آن

  

باشند و فرد شته

اين كار با.  كرد

  .هاست حل

  .د

هم؛ ادبيات و علو

هاي علمي است

ويژگگذارند را  ي

نات، به دليل آگ

شود و مش تر مي
سته از قوانين و

خود و ديگران م

بيني يك موقع ش

 مورد توجه هم
ه ستفاده از رنگ

خارج شدن از يكن

 كه آنچه را حس

تفكر اس براي ام

ها  يكي از نشانه

.ت منفي است

هنما داشنقش را

 شده را ارزيابي

صالح راه ح و ا

گويند انتقال را 

سنجش دوازده

ه گران به مسئله
  .شوند

يدمثل تأثير مي

 نسبت به حيوا

مندت باالتر قاعده
 برگيرنده آن دس

  .نند

ت كه فرد بين خ

كنند و در پيش ي

وقتي موضوع: ي
اس. يابد را در نمي

 مفيدي براي خا

شانگر اين است

هاي خا زي داده

تن اولين كلمه

به صورت عاطفي

:  

ر است ديگران ن

راه حل انتخاب

بازبينيمسئله، 

 بر حل مسئله
    

 

 .رست است
سخ اوليه پژوهشگ
هاي ديگر هم بش

 .رست است
ه بر توانايي تولي

 .رست است
در انسان جاني

كان در سنين ب
در ك اخالقي

ايد رفتار كنونه ب
 .رست است

مان تمايزي است

 .رست است
مي سازي رضيه

 .رست است
ي و ثبات نسبي
بعاد جديد آن ر

آموزان، روشش 
 .رست است
نش هاي ادراكي
 .رست است

 نقش فراهم ساز
 .رست است
، گفتنوك زباني
 .رست است

عوامل عوط به 
 .رست است

هاي نادرست نه
 

، بهترص مسئله

، بايد ر راه حل
   

 
و مهم در حل م

 .رست است
هاي گذشته ري
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بـا افـراد و    
ي عـاطفي،   
طور مـداوم  

نترلـي بـر   
آيـد و   مـي  

بـراي   رانه 

ationgroup

گيـري، ب صـميم  
هـاي ين واكنش

ش نباشند، به ط

  .نامند ي

  .رار دارد

و كن كه ناتوانيم 
وجـود نممـا بـه   

هاي سـازگار ه

03/1400(  

در موقعيـت تص 
اي. كنند يجاد مي

هاي خويش نيجا

ميباور ي را كار

قر هاي او رزش

ك ي باور مي كنيم
نگيزه عمل در م

مقابله جوانان از 

07/3 سوم نوبت 

.شـود  فـق مـي   
متفاوتي در ما اي
در به كنترل هي

 

م ناپذير بودن ك

ا فرد، باورها و

يعني ؛توانيم مي
يم؛ در نتيجه، ان

بسياري از. ارد
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گيـري مو صميم
هاي هيجاني م ش
افرادي كه قاد. د

 . ي انسان است

ير بودن يا انجام

ظام شناختي ف

 اينكه واقعاً نم
كاري انجام دهي

  .هيم شد

  .ست

واني به دنبال د

هم؛ ادبيات و علو

ه مانع تصست ك
كنش مختلف، وا

گيري باشد صميم
  .د

فعاليت شناختي

يزي يا انجام پذ

تأثير نظ و تحت 

گيري است نه
توانيم ك يط نمي

خواه خته شده

فشار رواني اس ي

دانشگاه، فشار رو
 

سنجش دوازده

عامل ديگري اس 
افراد. شويم مي
تواند مالك تص ي

شوند رو مي  روبه

ترين ف و پيچيده

دن يا نبودن چي

ش، متنوع است

ما به دليل يادگ
تغيير دادن شرا
درماندگي آموخ

عالئم شناختي

شته دلخواه در د
 .كنند فاده مي

    
 

 .رست است
ردن هيجانات
مختلفي مواجه م
دگذر بودن، نمي

گيري در تصميم
 .رست است

ن وتري ، عاليري
 .رست است

خ و واقعي به بود
 .رست است

دهنده نگرش كل
 .رست است
هاي م ز ناتواني

 نداريم و براي ت
دو دچار . كنيم

 .رست است
عمركز مربوط به 
 .رست است

ول نشدن در رش
فشار رواني استف

www.sanjeshse
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