
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد ز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده ميا آن، عصر روز برگزاري آزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  7ون آزمـ  

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

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

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  سنجش پيش

)27/10/1398(  
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@sanjesheduc

  .ت

  

گويي ـ در  

نكرد كنايه 
رو به پايين 

: هام تناسب

ت، چشـم     

مورد توجه 

 در گزينـة    

بان فارسي 
  .شود ي

ationgroup

پيشاني است: هه

اهل صورت: ان

آمدگ خوش: حيب

  .ود

ه است سر باال ن
هايش ر ن شاخه

ايها: شيرين. شوم

ر آسـمان نيسـت

م افروز بودن و م

انـد ـ تشـبيهي 

هاي زب ز ويژگي
غاز نمي  مصوت آ

  .پ رسيد

(  

جبه) 4(ر گزينه 

 خورده، متشرعا

نج و عذاب، ترح

شو مي» منسوب

ة اسلوب معادله
ينكه بيد مجنون

ش اي مي ي گنجه

ب در برابـرحبـو  

كنايه از عالم: ن

تر زمانه اضافه ت

ا) 2( در گزينة 
اي با  هرگز واژه

.  

ف الف آن به چاپ

27/10/1398 رم

شود در مي» يم

شكست: مقهور

رن: وبال) 2(  ينة 

سامحه، ملس، م

ناً بيت فاقد آراية
ه دارد و دليل اي

  

مانند نظامي) 2 
   و نغز 
گـري مح  عشـوه 

اغ بزم عالم بودن

آينة نگاه و دفت) 

گيرد،  واژه قرار
در زبان فارسي

  گاه كردن

م پذيرفته است
   و خوشگل

 از مقاالت حرف

2 


چهامرحلة (ساني 

قدي«: يقتع) 3( 

 در آن كنند ـ م

 گفتن ـ در گزي
  تن

مس« صحيح آنها 

ضمنشوند  ف مي
و استعاره مكنيه

حسن تعليل: ت

فرد نظامي) 1 
شيرين و دلكش

ها به دليل ستاره

ز مردم عالم چر

)2( ـ در گزينة  
  .اند ي

تواند در آغاز مي
د) 3( در گزينة 

ردن، نظاره و نگ

معناي جديد هم
وش قد و قامت

 گرفت و بخشي

دبيات فارسي

ش پيش؛ علوم انس

در گزينه» سته

بافته كه چيزها

مبارك باد: نيت 
بارك باد گفتنم 

كه شكل» صوب

  .است »ب

حذف 4و  1اي 
تشخيص و: كرد 

اي شاعرانه است

هام تناسب دارد
قصر ش) 2پرويز 

چشمك زدن س
  ية تشخيص

مجاز از: ها عالم
  

اند افه تشبيهي
اضافه تشبيهي: ق

ت نميمي دو صا
هم قرار گيرد ـ

گشت و گذار كر
  فرمان

معناي گذشته، م
خو) 2 و خودآرا 

رتر شاطر صو

 زبان و اد

سنجش

بس«است نه » ط

ظرفي از پشم ب 

ت و هجوم ـ تهن
: گناه ـ تهنيت

مهه، ملث، منص

ر و سخنان صوا

ها نابراين گزينه
جنون سر باال نك
نيست بلكه ادعا

تشبيه و ايها: وم
معشوقة خسرو پ
عليل دارد زيرا چ
ست و داراي آراي
ه ز شعر و سروده
ني بخش بودن

اضا: چراغ دانش
 و كيمياي عشق

ن در زبان فارسي
تواند در كنار ه ي

هم راه رفتن و گ
ف) 2زير، مشاور 

عالوه بر حفظ م
زن خودبين) 1

همت احسان يار

    
 

 .رست است

خياط«: درزي) 2
 .رست است

:جوالژوهيدن، 
 .رست است

هيبت: صولت) 1
بار سنگين،: وزر

 .رست است

مسا«: ي اماليي
 .رست است

خوار«: ت كلمات
 .رست است

از وجود ندارد بن
ي است ـ بيد مج
ساري و خجالت ن

 .رست است

شو نظامي مي) 1
صوص شيرين م

بيت حسن تع) 2
ضافة استعاري اس

مجاز از: كلك) 4
ع شدن و روشن

 .رست است

بناي ظلم و چ) 1
رگ و آب اجل و

 .رست است

ابتدا به ساكن) 1
ه دو مصوت نمي

 .رست است

با ه) 1: تماشا) 1
وز) 1: دستور) 2
ع» سپر«واژه ) 3
» رعنا«واژه ) 4

 .رست است

ران و اسالم، با ه

www.sanjeshse

  
  
  
در 1گزينه  

2(در گزينة 
در 2گزينه  

واپژ: تفتيش
در 4گزينه  

1(در گزينة 
و) 3(  گزينة

در 1گزينه  
هاي نادرستي

در 4گزينه  
شكل درست

در 3گزينه  
در بيت مجا
از شرمساري
است شرمس

در 3گزينه  
1(در گزينة 

قصر مخص) 1
2(در گزينة 

اض: ها كوكب
4(در گزينة 

جهانيان واقع
در 4گزينه  

1( در گزينة
داس مر) 3(
در 4گزينه  

1(در گزينة 
اين است كه

در 3گزينه  .
1(در گزينة 

2(گزينة در 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 4گزينه  .
دانشنامه اير
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@sanjesheduc

ر به دليـل  
بـه شـكل    

  ور

ث و درنـگ    

) 4(گزينـة        

 

كـه   حـالي 

از اينكـه  ) 
ي سـحري  

ليم و رضـا         
ه عقـل در     

ـم عاشـق   

  .هد مرد

عـارف را از   
ي بنـابراين      

  .كن

لي كـه در    

ationgroup

واژة بدتر) 3(نة 
»ت«و » د«ك   

طو قه نيز همين

گر بـدون مكـث

ي اسـت ـ در گ

  الل آل احمد

در ح. كسته است

)3(ند در گزينة 
گويد دعاي مي) 4

وق از سـر تسـلي
عتقـد اسـت كـه

  .وري

 شاه نشين چشـ

ي وصال تو خواه

ارزد و انسـان ع   
ـا و فقـر برسـي
 بزرگي را رها مك

هد كـرد در حـال
  .شود ر مي

(  

ـ در گزين. شوند
 واجگـاه نزديـك

گيرد ناق ورت مي

اگ شود و نده مي

ر عبـاس خليلـي

جال: ي كه ميبريم

 سنجري را شك
 

كن ر مين را سپ
4(ت، در گزينة 

  .ت

 و لطـف معشـو
مع) 2(ر گزينة 

ن را در سر نپرو
  .ي است

سؤال خيال يار

ن تشنه لب براي

ك جهـان مـي
اني به مقـام فنـ

وقام خواجگي 

 فراموش نخواه
د و از سر به در

27/10/1398 رم

ش درهم ادغام مي
به دليل ة زودتر

 واجي ابدال صو

داند؟ خوان چه مي

 اسرار شـب اثـر

ـ از رنجي لبوف

ة او، كاله گوشة
 .ايگاه خداست

  .شكند
ر برابر تير او جان
شود نيز كم است

روي توست  شق

 و اينكـه جـور
در حالي كه د. 
  )ق و عقلش

ن خيال ناممكن
 اين خيال باطلي
 كه در صورت س

ون آب است اين

 مقام به صد ملك
توا ت كه تو نمي

 كني بنابراين مق

ق به معشوق را
شود ز او جدا مي

3 


چهامرحلة (ساني 

نزديك دارند و د
واژة) 4(ر گزينة 

ژة دنبال فرايند

گيرد و مور، چ ي

انسان و) 3(نة 
  .زادهصنعتي

عبدالرحيم طا: 

ين شكوه مقنعة
زيرا كه جا. داند

ش كه دل او را مي
كند و در غ نمي

 جان فداي او ش
ت كه غالم و عاش

كنـد ق اشاره مي
. اختياري ندارد

تقابل عش. (ست

مراقب باش تا اين
پرورد و هن مي

نيست در حالي

رسيدن به تو چو

ينظر است كه ا
معتقد است) 1( 

دستي را تحمل

ز مرگ نيز عشق
ر و شوق عشق از

ش پيش؛ علوم انس

واجگاه ن»  و پ
شود و در ده مي
در واژ» 1«زينة 

اي صورت مي ژه

در گزين. ي است
مع ديوانگان اثر 

  .ت

:الك المحسنين

ر بار از سر تمكي
د يار با ارزش مي

كند ك شوقي مي
راه معشوق دريغ
عتقد است هزار

داري است ب زنده

در برابر معشوق
ت و عاشق هيچ
يكه تاز ميدان ا

دهد م فريب مي
ن به يار را در ذ
و ناليق خياالت ت

هستم و خيال ر

 عرفان، مورد نظ
 حالي كه گزينه
واني فقر و تهيد

 كه حتي پس ا
ه كه بميرد شور

سنجش

ب«هاي  ره واج
ب و پ بتر خواند
 حالي كه در گز

درنگ ميان وا» 
  .شود نده مي

اثر جامي: كندري
ي است و مجمع

ران مخوف است

آبادي ـ مسا ولت

شود روزي هزار 
ل شكسته را بسي

خود را فداي معش
ل جان خود در ر
 غمي ندارد و مع
را كه حافظ شب

ه تسليم بودن د
رد و قبول اوست
ه است و عشق ي

ل زلف او تو را ف
شق خيال رسيدن
شة چشم من ال

اي ه  چون تشنه

ام فقر و فنا در
سازد در ياز مي

تو  مده يا تو نمي

شق معتقد است
ست در آن لحظه

    
 

 .رست است

شپر: شب پره) 2
هاي ب ن واجگاه
در. شود نده مي

 .رست است

»چه«و » مور« 
خوان» مورچه«د 

 .رست است

خردنامة اسكن) 1
آباد حيي دولتي

 .ت استرس

جلد دوم تهر» ب
 .رست است

محمود دو: باني
 .رست است

مرتب كنيم مي
دل 3و  2، 1ي 

 .رست است

عاشق جان خ) 1
عاشق از بذل) 2

ي معشوق كند
شود چر م تو مي

 .رست است

به )4و  3، 1(ي 
ست زيرا حاكم ر
سرگردان و آواره

 .رست است

گويد خيال مي) 1
گويد عاشق مي) 2
گوش: گويد مي) 3
 
گويد من مي) 4

 .رست است

مقا 4و  3، 2ي 
ني  تعلّقات آن بي

هي را از دست م
 .رست است

عاش 4و  3،2ي 
عاشق معتقد است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1
2(در گزينة 

نزديك بودن
خوان» زوتر«

در 3گزينه  .1
بين دو واژه
خوانده شود

در 2گزينه  .1
1(در گزينة 

ياثر : شهرناز
در 2گزينه  .1

يادگار شب«
در 2گزينه  .1

هاي بياب اليه
در 4گزينه  .1

اگر بيت را م
هاي در گزينه

در 4گزينه  .1
1(در گزينه 
2(در گزينة 

جان را فداي
حافظ همدم

در 2گزينه  .1
هايدر گزينه

پذيرفتني اس
برابر عشق س

در 3گزينه  .2
1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 
 .شده است
4(در گزينة 

در 1گزينه  .2
هاي در گزينه

همة دنيا و
تخت پادشاه

در 1گزينه  .2
هاي در گزينه

ع) 1(گزينة 
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وان از يـار   

داند كه آن 
كه ناكام از 

كند اين جا 

ationgroup

تـوگويـد نمـي   ي 

د ي سنگين مي
گويد قبل از اينك

كي ك/ ي جان 

(  

مـي) 2( گزينـة  
  .ت

ستي خود را باري
گ كيد دارد و مي

ز دريا هبيان زاد

  !س

 

27/10/1398 رم

در حالي كه در
مورد جايز نيست

گذرد و هس ن مي
 عاشق شدن تأك

  

ت خلق چو مرغاب

  .نايي دارد

  !اضافه است 

  !ه نشده

  !كهود نه 

  !ديم

ست نه الخمس

 !ون الزم است

  !سكان دارد

  )!شود صلي مي

4 


چهامرحلة (ساني 

شي تأكيد دارد د
 سكوت در اين م

و معشوق از جان
به) 3(در گزينة 

.رسد ه پايان مي

 بنابراين با بيت

 اَصله قرابت معن

  !شده

4يز در گزينه 

  !كامل نشده
 درستي ترجمه

  !ل

استفاده شو  كه

ايم نه داده بود ده

خامس صحيح ا

چو َيْدُخلُ شود نه 

ناقص اعالن باال

اعراب اص(گيرد  

بان عربي 

ش پيش؛ علوم انس

 گفتن و خاموش
ن از يار بگويد و

عشق و، در راه 
د در حالي كه د
هان و عمرت به

اران به درياست

 شي يرْجِع الي

  !شويم
  !م

ي كه ترجمه نش

چون و ني! 3و  2

سرفوا ترجمه كا
كل و الشرب به

ضيل است نه فعل

حاليصطالح در 

داد ←آتينا  )

الدرس الخ! گيره
  !يره

شد تا متعدي ش

چون معتل ن) ه

اشتن كسر، مي

 زب

سنجش

 سنجيده سخن
اشق بايد سخن

شق پاك باخته
ي از جان بگذرد
شق شو وگرنه جه

ازگشت قطرة با
  

ن و حديث كُل

نيم نه كشته نش
ايم ست رانده شده

در حالي ←جنا 

2ردي رد گزينه 

فعل لن يس) 3ده 
شده و كلمات األك

هاست اسم تفض

 است بايد از اص

3! فر نه كافران
  !شود ي

گ ص است ـِـ نمي
گي ت تنوين نمي

ب افعال بايد باش

بدون ضمه(ست 

دا ال در حالت 

    
 

 .سترست ا

به 4و  3، 1ي 
ت و به عبارتي عا

 .رست است

عا: 4و  2، 1ي 
مين بگذارد يعني
 دنيا بروي عاش

 .رست است

ته شده دربارة با
زان بحر خاست

 و انا اليه راجعون

 .رست است

پيكار نكن ← ل
مجهول اس ←

الية و قد ُاخرج
 .استرست 

عناي خوشبو كر
 .رست است

ترجمه نشد) هم
جمله ترجمه نش

 .رست است

ترين آنه مخفي 
 .رست است

ون جملة حاليه
 .رست است

قوم كاف !کافرون
شد نه نازل مي 

 .رست است

منقوص ←ي 
غير منصرف است

 .رست است

چون باب ←نا 
 .رست است

صحيح اس َيْبکي 
 .رست است

رفغير منص ←

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
هاي در گزينه

سخن نگفت
در 3گزينه  .2

هاي در گزينه
را بايد بر زم
عشق از اين

در 4گزينه  .2
عبارت نوشت
مقام مرغ كز
و آية انا للّه

     
   
  

در 3گزينه  .2
أّال نقاتل) 1
 ُاخرجنا) 2
جمله حا) 4

در 1گزينه  .2
طيبت به مع

در 2گزينه  .2
ه(ضمير ) 1
ابتداي ج) 4

در 1گزينه  .2
←أخفاها 

در 4گزينه  .3
چون يدرسو

در 1گزينه  .3
القوم الک) 2
نازل مي) 4

در 3گزينه  .3
ثماني) 2و  1
تالميذ غ) 4

در 1گزينه  .3
أْن ُيْدِخَلن) 1

در 1گزينه  .3
←َيْبِکُی 

در 1گزينه  .3
←المالبِس 

erv.ir
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ationgroup

!في است و غلط

  !نه جامد

  !الکريم ـ آن
  !صراط ـ قيم

(  

اضاف ني للمعلوم

مشتق است ن ←

  !ه

  !ند

  !د ندارد

  ! هست

القرآ ـ طويل ـ 
المستق ـ ؤمنات

27/10/1398 رم

  

مبن ←مادام ) 

← محال) 4! ر

مدينه و مكه) 2
  !د

كن را حذف نمي

نوع معتل وجو 

  

ست مفعول فيه

  !ت است

کفاح ـ جادّ  )2
المؤ ـ القرآن )4

5 


چهامرحلة (ساني 

!ست نه متكلم
  !ي است

)4! ةنغمست نه 

نه مبتداي مؤخر

 
نده به علَم هست

صبه حرف عله 
  . است

3ها هر  ر گزينه

  !قص است

!ت مرفوع تقديراً

صفت نيس ←ً 
  !صفيه است

احب حال آيات

 
 4

ش پيش؛ علوم انس

للغائب ا :الحني
ًا الزم هم اضافي

اس َنَغممفردش  

صفت است ن ←

 .اند نكره
اهللا، بدر معرفه) 

  !د باشد

  !رور است

  !شود

حرف ناص ← ي
صحيح ِلنقولَ  ←

در ساير)! مثال

چون معتل ناقص 

صفت ← حافي
  

دائمًا) 2! ي است
جمله وصف ← 

صا ← مؤثرةً ) 

سنجش

صا) 2! ه جامد
ست نه ضم ثانيا

)3! ت نه مبتدا

←بديع ) 3! الزم

ن ←د و كريم 
 4(

ونوا مطابقت بايد

اهللا مجر ن مضاف

ش و مجهول نمي

َاْن اسعي) 2! ود
←ت نه جازمه 

م( ةوجدت) اقص

)يري(حرف عله 

الحا) 3! اً مرفوع
!ل تقديراً مرفوع

ول مطلق نوعي
ال يزول) 4! ت

2.  و خبر است
  !عرفه باشد

   
   !الت

    
 

 .رست است

مشتق است نه ←
بني بر سكون اس

 .رست است

ضمير فصل است 
 .رست است

متعد نه ال ←
 .رست است

است جواد َعَلم 
 !ايران

 .رست است

صابراً چون با كو
 .رست است

چون ذوالحجة ه
 .رست است

فعل امر است و 
 .رست است

تري مجزوم شو 
لـِ ناصبه است ←

 .رست است

نا(و اشک) وف
 .رست است

جزوم به حذف ح
 .رست است

فاعل تقديراً ←
نائب فاعل ← 

 .رست است

جانشين مفعو ←
جمله وصفيه است

 .رست است

مبتدا ←شاٌب 
كره است بايد مع

 .است رست

!وحيد ـ عابر ـ
المجال ـ الکثيرة 

 .رست است

  !صل ندارد

www.sanjeshse
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ل درسـت  

 

درس . سـت 

ationgroup

ر از شرايط توكل

  دوم 7درس  

  

  دوم 4درس 

  دوم 3 

  سوم 

 سوم 5درس  

در بعد فردي اس

(  

م دهد و اين امر

.باشد ة برزخ مي

دوم 6درس . ت

  دوم 5درس  

د. ن مادي است

درس. دهيم مي

  سوم 8س 

6درس . كند مي

.م خداوند است

  سوم 4درس 

توحيد عبادي د

27/10/1398 رم

را به خوبي انجا

  8درس  

ة حيات در دورة

كمت الهي است

. ثمر اشاره دارد

جهان ن و مكان

 اجازة وسوسه م

  . مربوط است

درس. ي به مردم

  سوم 7درس 

شيع را تقويت م

 براي تعيين امام

د. برند ف پي مي

  سوم 3رس 

نگر تداشته و بيا

6 


هاچمرحلة (ساني 

 و وظيفة خود ر

  . صحيح است

﴾و وضع الكتاب

شان دهندة ادامة

 معاد در پرتو حك

يجه بخش و پر

نها خروج از زما

م كه به شيطان

طاغوت ستيزي

 ـ آگاهي بخشي

. اً مطالعه كنند

ادي موقعيت تش

ها فرد شايسته

ناي واقعي معارف

د. آن را بياوريد

مان الهي اشاره د

ن و زندگي

ش پيش؛ علوم انس

نسان مسئوليت

دوم 9و  8رس 

رض بنورِ ربها و

ن را گويند و نش

نگر ضرورت بيا

به زندگي نتي ﴾.

كنيم و منشاء آن

 خود ما هستيم

خواهي و ط عدالت

  سوم 9رس 

وان امام بر حق

خ اسالم را دقيقاً

مال ارزشي و عبا

صمت است و تنه

مسلمانان به معن

اي مانند قرآ سوره

جستن به ريسم

 دين

سنجش

 توكل كرد كه ان
  2دگي 

در. شود فته مي

و اشرقت االر﴿ه 

ل دريافت نمودن

باشد و سان مي

.....عي لها سعيها 

ك  ب مشاهده مي

ن است زيرا اين

و آيندة سبز و ع

در. گيرد  دم مي

ي خويش به عنو

را بدانند و تاريخ

ست و انجام اعما

علم و عص) ص( 

م ﴾...ي المؤمنين

توانيد سو نكه مي

به تمسك ج ﴾...

    
 

 .رست است

توان بر خدا مي
 دهم دين و زند

 .رست است

تاخيز و برزخ گف
 .رست است

 اشاره دارد و آيه
 .رست است

طور تمام و كمال
 .رست است

 به جاودانگي انس
 .رست است

راد االخرة و سع
 .رست است

ه در هنگام خواب
 .رست است

 گناه خود انسان
 .رست است

ه گذشته سرخ و
 .رست است

ت خود را از مر
 .رست است

حاكمان ـ معرفي
 .رست است

پيشينيان خود ر
 .سترست ا

ي از اعتقادات اس
 .رست است

يني رسول خدا
 .رست است

 عليلقد منّ اهللا﴿ 
 .رست است

طلبيدن است اينك
 .رست است

من يسلم وجهه﴿
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 4درس . د

 6درس . ت

ي خواهـد    

 

  .ت

  دوم

ationgroup

  پيش/ 

عبادي اشاره دارد

است» ن و ابتالء

نسـاني را در پـي

 پيش 7درس  

دن اسالمي است

  دوم 1 

د 4درس . باشد ي

(  

/ 4درس . گردد

تحقق توحيد ع 

  ش

  پيش 5

امتحان«گر سنت 

مند ان ي سعادت

.گردد ستفاد مي

گر معيارهاي تمد

درس. شف نمود

  

 

صفيه درون مي

  دوم 5س 

27/10/1398 رم

گ  شود، مفهوم مي

شود و به ها مي

پيش 5درس .  بود

5درس . گويد مي

گشايد و نشانگ ي

او را براي زندگي

سان توبه كار مس

گردد و نشانگ مي

 حواس خود كش

 دوم 2درس . د

 دوم 3درس . ت

سازي و تص ي پاك

درس. باشد ه مي

هاي ديني

7 


هاچمرحلة (ساني 

ش  به خداوند مي

ه به انسان) ص( 

يرگذار خواهند

ا انسان سخن م

ديشه انسان مي

 اراده و اختيار ا

زش الهي به انس

خرد، استنباط مي

توان با ا را نمي

ت متحرك باشد

ن از خالق است

 به توحيد عملي

زده حي و شتاب

  

ه معارف  اقليت

ش پيش؛ علوم انس

انگيزه عبوديت

د و اندرز پيامبر

لي و عرضي تأثي

نمايي خداوند با

يه را بر فكر و اند

ن و به كارگيري

شت لطف و آمرز

مان و صاحبان خ

ين است كه خد

نيستاي الزم  ده

سبب غفلت انسان

 و ابزار رسيدن

هاي سطح ضاوت

  دوم 6س 

دوم 7درس . ت

  سوم 1 

 فرهنگ و م

سنجش

موجب افزايش ا

موجب پند ﴾... 

ترتيب علل طول

از شيوة راهن ﴾..

راه فهم آيه ﴾...ن

 و پويايي انسان

 خويش و بازگش

ت دادن به عالما

دهند اي ارائه مي

ست، اما هر پديد

ترين عامل س هم

 قرار داده است

 انسان موجب قض

درس. تماعي است

ناگون بوده است

درس. باشد  مي

    
 

 .رست است

فت به خداوند م
 .رست است

 اعظكم بواحدة

 .رست است

 يك معلول به ت
 .رست است

.بصائرُ من ربكم
 .رست است

احسب الناس اَن﴿

 .رست است

سازي حركت نه
  پيش 6س 

 .رست است

كننده از گناه به
 .رست است

ورزي و منزلت قل

 .رست است

نكرين خداوند ا
 .رست است

ي حتماً پديده اس
 .رست است

خالقي يكي از مه
 .رست است

ي را مورد توجه
 .ت استرس

حدوديت دانش
 .رست است

اي، اجت دا نظريه
 .رست است

ظهور مكاتب گو
 .رست است

، تربيت صحيح
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Part A:

ationgroup

: Grammar

  .م

(  

  م

  سوم

  يش

  پيش 6س 

r and Voca

كنيم ستفاده مي

27/10/1398 رم

سوم 2درس . ت

س 6درس . باشد

  ش

  پيش 3

  پيش

پي 5درس . ست

  ش

درس. رايي است

  .ستي است

abulary 

اس such anاز  

8 


هاچمرحلة (ساني 

الت در بشر است

  سوم 3درس  

  سوم

  سوم 5س 

ب قي و مطلق مي

  سوم 8درس 

  ش

پيش 2درس . ت

3درس . اند بوده

پ 4درس . زند ي

  

ستي مؤيد آن اس

پيش 6درس . يد

گر  تفكر تصادف

ودن وجود در هس

 that clause

 زبان

ش پيش؛ علوم انس

گر غرايز و تمايال

.بر عهده بگيرد

س 4درس . ست

درس. ستگي دارد

يت از نوع حقيق

  سوم 7درس 

د. و بصيرت است

پيش 1درس . ت

به جهل او است

ان و مظلومين ب

  پيش 4س 

وانيت حيوان نمي

پيش 5درس  

خارج ندارد و نيس

نمايد  ي را نفي مي

اي آن حاكي از

 بيانگر مادي نبو

د از جا خالي و

سنجش

ه در انسان بيانگ

 نقش اصلي را ب

لت از خداوند اس

 اصالت ايمان بس

هستند و مسئولي

د. باشد ست مي

، داشتن عقل و

شد فراگير نيست

 در انسان علم ب

گا و استثمارشده

درس. يزي است

و يا حيو......... ي 

.سان بوده است

فاهيم در عالم خ

صادف علت غايي

هدف و غرض برا

باشد و پذير مي

بعد) بل شمارش

    
 

 .رست است

 آگاهانه و ناآگانه
 .رست است

محيط و جامعه
 .رست است

اني از خدا و غفل
 .رست است

بار همه چيز به
 .رست است

داوند مسئول ه
 .رست است

عي بيداري اس نو
 .رست است

ت در عالم دين
 .رست است

نقص داشته باش
 .رست است

جويي ت و چاره
 .رست است

دافع محرومين و
 .رست است

ي رفتارهاي غري
 .رست است

كتسابي و عادتي
 .رست است

 درون و روان انس
 .رست است

ك گرفتن از مف
 .رست است

كاتب مادي، تص
 .رست است

 جهان و انكار ه
 .رست است

 ثابت و تغييرناپ

 .ترست اس

قاب(صفت و اسم 
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  .ست

Part B:

ationgroup

اس studyingن 

  .رست است

  .شود ي

: Cloze Tes

  .كند

  

(  

ه كوتاه شدة آن

در becauseس 

استفاده مي) فعل

  .س كنند

  .ي كنيم

  .ود

t 

ك ديگر اشاره مي

itsel است.  

 found است.

27/10/1398 رم

(who stud كه

رساند پس را مي

  .استفاده كرد 

فع+  ing(مصدر 

د امتحان را پاس

انداز پيوتر را راه

  .ند

شو شه انجام مي

  . است

  .ت

  . ندارد

ه به يك روش د

lfناسب با بدن 

دة آن به صورت

9 


هاچمرحلة (ساني 

(dyتفاده كنيم 

ت انجام كاري ر

to از مصدر با 

به صورت اسم م

توانند آموزان مي 

 كه چگونه كامپ

سيار نگران هستن

رامي و طبق نقش

فر كاهش يافته

غيير كرده است

ش در بيمارستان

anoth است كه

رد كه ضمير متن

 است كوتاه شد

ش پيش؛ علوم انس

Adjectiv است

اي است كه علت ه

  +is  +It (بايد

شود ب ستفاده مي

د كمي از دانش

هد در مورد اين

داروي جديد بس

م همه چي به آر

نف 25نفر به  40

هاي اخير تغ سال

 بستري شدنش

herدرست ديگر 

  .شود ل مي

اسي استفاده كر

ن جمله مجهول

سنجش

e clauseد از 

ستفاده از گزينه

(for +  +صفت

ر نقش فاعلي اس

كند فقط تعداد ي

ده هايي ارائه مي

 استفاده از آن د

نم كه كنترل ك

0ين كارخانه از 

ادگي در طول س

هفته 4ر مورد 

كلمة د) ك روش

 غذايي را شامل

د از ضمير انعكا

ده كرد كه چون
    

 

 .رست است

مفهوم جمله بايد
 .رست است

دهنده اس ه نشان
 .رست است

(object +(ت 
 .رست است

در اول جمله در
 .رست است

بيني مي م پيش
  ي كردن

 .رست است

ه ئو دستورالعمل
  ها عمل

 .رست است

 در مورد اثرات

 .رست است

ل من اين است
  ي

 .رست است

اد كارگران در اي
  پيدا كردن

 .رست است

وي زندگي خانوا

 .رست است

اي د هيچ خاطره

 .رست است

one way )يك
 .رست است

ه موادگرو 5ها 
  شدن

 .رست است

مفهوم جمله بايد
 .رست است

ت وصفي استفاد
www.sanjeshse
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Part C:


→ 


  كُره 

  

ationgroup

: Reading C

V (R

S (R

= π

= π +

4
3

4

(  

  .ت ببريد

Comprehen

R E)

E)

+

+

3

2
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 بدني سالم لذت

nsion 

. .  

10 


هاچمرحلة (ساني 

رشد كنيد و از

............... به جز 

  .است.. 

 . .............  

 
  كنند تري مي

 رياضي 

ش پيش؛ علوم انس

ي نياز داريد كه ر

. ......  
  تند

  .شود ارج مي

در بدن هستند

................ معني 

 

كرد زيرا آنها مي

 ................ .جز 
يل به مكان بهت

سنجش

ي از مواد غذايي

.......... است كه 
منابع نمك هست

از بدن خا......... 
  

ج فقدان نمك د

به 6ر خط د "

  ................ .ن 
  ستند

 .است............. 

هايش افتخار م ه
  ن بودند

ست هستند به ج
 آنها دنيا را تبدي

    
 

 .رست است

ا مقادير مناسبي

 .رست است

متن اشاره شده
ها تقريباً فاقد م ي

 .رست است

........ك از طريق 
ها  عرق و كليه
 .رست است

ة موارد زير نتايج
  شود تر مي م

 .رست است

"steadily"مة 

  مرتب
 .رست است

ين و فرزندانشان
هاي متفاوت هس

 .رست است

..اف نسلي يك 
  يد

 .رست است

وهي جعفري به ن
كمك به ديگران

 .رست است

م موارد زير درس
كنند كه كر مي

 .رست است
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  مكعب →

  .اشند

  .ت است

ل به دامنه 

ـته ششـم    

   

A  
B  
C  

  جمله اول 
  جمله دوم 

  جمله سوم
  مله چهارم
  جمله پنجم
  جمله ششم

  ام حسابي 
log[  
log(  
log(  

ationgroup

V (R

S (R

 = +→ 
= 6

با ها تصادفي مي

درست ي ـ ترتيب

سال 2كند پس  

و مركـز دسـ 23

if
n

  if 

    
( / 9  

    

=1
= ×1 2
= × ×1 2 ج 3

= × ×1 2 جم 3
= × ×1 2 ج 3
= × ×1 2 ج 3

=   جملهn

[(n ) ]− =1 2
(n ) log− +1
(n ) n lo− =1

(  

E)

E)

+

+

3

2

ه پس همه نمونه

كيفي ،ي ندارند

تغيير مي به  

3 دسته پـنجم  

f   . است 1=

iF  

  
)12(  )2
)45(  

( )= 6
×3 4
× ×3 4 5
× × ×3 4 5 6

(n )+ − =1 2
nlog( )2

g n log=2 2
og log−2 2

27/10/1398 رم

  . ت

ست پ تصادفي ا

ارزش عددي س

2از  minيد 

است پس مركز
  .آيد مي

f =پس  2= 3

=nي  × =1 2

11 


هاچمرحلة (ساني 

ي بيشتري است

نمونه بعدي نيز

ها در اسا  گزينه

 تولد نوزاد جدي

ا 34طول دسته 
به دست م 4نه 

f =2
=پس  45 9

ام هندسي nه 

ش پيش؛ علوم انس

4
داراي خطاي 3

ن 4همان نسبت 

ما از آنجايي كه

كند اما به دليل

باشد پس ط مي 
پاسخ يعني گزين

=/آنگاه   2

 

  دنباله

جمله

سنجش

(R E)π + 3

صادفي است به ه

بت داده شده ام

ك رات تغيير نمي
  

3و مركز دسته 
1/ن  از آن پ 5

Fپس  =3 45

 . صعودي است

واهيم شد اين د

    
 

يجه حجم كره 

 .رست است

ه نمونه اول تص
 .رست است

ها عدد نسب زينه
 .رست است

مان دامنه تغيير
.افه خواهد شد
 .رست است

ه فاصله بين دو
ردنست با كم ك
 .رست است

داده است پ 45 

 .رست است

 نمودار تجمعي
 .رست است

  .درست است
 .رست است

دنباله متوجه خو

 .رست است

www.sanjeshse
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log(  

nS =  

n
a(S =  

a( r
r

−
−

21
1  

(× +3 1  

a :log∀  

log (lo2  
y =2  

log( −1  

 

د و از آنهـا    

در خـدمت  
ا بـه  يـ ابع  
كنـد؛   ه مى

هـاى   هنـگ 
شـرفت  ي پ  

. دهـد  مـى     
ن را بـراى   

  ول

ationgroup

(n ) (n− =1

n( r )
r

−


−
1
1
) a(= 

2
3

r ) = 2 12

ag ( ) = 1 

og ( )) y=3 81

log ( )= 3 81

) log− + 21

د ـ بشناسـديـ ا     

د ديـ ابعى كه با
حدود بودن منـا
نادرست استفاده

ر فرهنيحـت تـأث  
د بـه رشـد ويـ 

سـان آمـوزش
ابنـد و آنيـرى ب 

جمله او – آخر 
 1 -در نسبت 

(  

) log− 1 2

  .امه دارد
p
(

=
−1

a( r )
r

− =
−

41
1

( r)+ =1 3

r + = 21 4

x =1

y
y

 =23 81

g( ) log[=1
11

 ـ چنـان كـه با

 باشد؛ مثالً، منا
ى شود؛ پس، مح

ه صورت ناها ب ت

د و به شدت تح
يى خود اسـت، با 

ب بهتر را بـه انس
تـ روش مناسـب      

  .كند ريافت

جمله
قد

27/10/1398 رم

log(n )
n

−


−
1

1

نهايت ادا ه تا بي
p
( p)
− =
−

11


a( +12 1

r = 3

y =1 9 81

[( )(−−  11 1 1

هـاى فـراوان را
  .كند نده مى

ش از حديرف ب
افروزى ر و جنگ
ن ثروتين كه از ا

 .جود ندارد

ن كندييش را تع
اسى و فرهنگىي

صادى، راه انتخاب
محـدود خـود، ر

تواند د ديگر مي

12 


چهامرحلة (ساني 

) log= 2

 p باشد كه مي

r)( r )+ + =21

y =1 2

)] l−+ + 11

ه ن نتواند نعمت
زى از آنها بسنيچ
نادرست و مصر 

ست صرف كشتار
نيا ايرده است 

سالمى تقابلى وج

شينده خوير آيس
يفظ استقالل س

  .وجه كند
صه مسائل اقتص

فاده از منـابع مح

يريت در بنگاه د

 اقتصاد

ش پيش؛ علوم انس

r و جمله اول =

=12

log( ) lo=1
11

شود كه انسان مى
ده از قسمت ناچ
ه سبب استفاده

رد، ممكن اسيگ
نابع را كشف نكر

م اسيتصاد و تعال

گ ملى خود، مس
اى به دنبال حف 

ر توين مسي در ا
 دارد كه در عرص
نند بـراى اسـتف

  

مان، در ازاء مدي

سنجش

=pسبت  −1

og( / ) 9

ر جامعه سبب م
، فقط به استفاد

ت منابع بهيدود
ها قرار گ ه انسان

اه استفاده از من
ه علم اقتيى اول

 با اتكا به فرهنگ
ن رو، اگر جامعه

ن ابزارهايتر مهم
ارىيت بسيهم

توان م اقتصاد مى
.رنديب به كار گ

ست كه در آن ز

    
 

 .رست است

هندسي با قدر نس

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ن دانش فنى در
جه،ي كند؛ در نت

ممكن است محد
ش سطح رفاهيزا

ست كه انسان را
ها ش فرضين پ

 .رست است

تواند اى نمى عه
نياز ارد؛ يگ  مى

كى از مهي مثابه 
ل، اين دليد به ا

نى به كمك علم
جه مطلوبيه نت

 .رست است

ت او، حقوقي اس

www.sanjeshse
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ن جامعيچن  
مهاجم قرار
اقتصادى به
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  ص داخلي

  استهالك 
  ص داخلي

  .ندكن د مي
   ملي 

   ملي سرانه

. هـد د  مـى    
 رده و طـى  

ر، ين مسـ ي

ت مصـرفى  

=   درآمد 2
   

  +ها         

  

  نه مستقيم

 و بـوده  ود 

 ازيـ ن ـالش 

د و انگيـزه   

ationgroup

= توليد ناخالص 2

=16375
خالصتوليد  16=

ه در خارج توليد
توليد ناخالص =

توليد ناخاصل 

تصـادى نشـان
دارى كـريـ  خر  

يا .پردازند ها مى

 كاالها و خدمات

×235 143 
= حقوق 15×
اجاره به 12=

= 1
استهالك 1

هزين 19575=

موجـو عتيطب ر

تـال و كـار  بـه  م،

  . وجود دارد

كاال كسب سـود

(  

× +25 524

−635 163 

درآمد داخل كه
= − =354 18

= 336
48
  
 

هـاى اقت ه بنگاه
وامـل را از آنهـا

  .ت
اجاره به خانواره

 
خانوارها.  است

= 336  
× 3      
×12    

×15 45   
 

 5    

در كه امكاناتى 

ميكن هيته وجود

يجه مازاد عرضه

ن از توليد يك ك

27/10/1398 رم

× +125 14

=375 14712

د= يان در داخل 
= 336

=     
   

سوى خانوارها به
ن عويـ صـادى ا  

خانوارها روان است
ت مزد، سود و ا

   .ارهاست
 .كنند رضه مى

 اقتصادى روان

5    
= 45    

=144   

= 675   

سود حسابداري

منابع و از فاده

امكانات مو و ع

ا كمتر و در نتيج

كنندگان ه توليد

13 


هاچمرحلة (ساني 

+ × +75 12

25

درآمد خارجيا −

7   

د را از سيمل تول
هـاى اقتص و بنگاه

ادى به سوى خ
مت آنها به صورت

تصادى به خانوا
و به آنها عر هيته

هاى سوى بنگاه

  
     

    

= 336 5  س

استف با رند،يگ ى

منابع از استفاده

ه بيشتر و تقاضا

انگيزه. وت است

ش پيش؛ علوم انس

× ×2 75 123 

− 18

ان عواميل، جرو
دند ويعوامل تول

 
هاى اقتصا  بنگاه

مي متناسب با ق

هاى اقت وى بنگاه
از خانوارها را تهي

رف خانوارها به س
  .د

−1957   

مى رقرا ما تفاده
  .شوند

ا با را خود ازين 

دلي است عرضه

كنندگان متفاو ف
  . است

سنجش

=1635  

ر ايده است؛ مس
خانوارها مالك ع

 .كنند فاده مى
ست كه از سوى

د رايامل تولعو 
  .دهد ى

 و خدمات از سو
ين  خدمات مورد

 است كه از طر
كنند ه مىيى ته

  
  

  

=75 1   

مورد است كه ى
 مى هيته است، 
مورد خدمات و

التر از قيمت تعا

نندگان و مصرف
فع نيازر ك كاال

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ر نشان داده شد
م، خيكه قبالً گفت

 خود از آن استف
ان پولى اسي جر

مقتصادى، سه
رها را نشان مى

ان كاالهاي، جر
قتصادى كاال و

ان پولىيرم، جر
هاى اقتصادى نگاه

 .رست است

4 3     
 .رست است

خدماتى و كاالها 
گرفته قرار ما 
و كاال ميبتوان كه

 .رست است

چون قيمت باال 
 .رست است

گيري توليدكن م
گان از خريد يك

www.sanjeshse
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نحوه تصميم
كنند مصرف
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 بـا  گـروه،  
 بـا  گـر، يد 
 براسـاس  ،

 بـا  مبـارزه 
 

  مت جديد

  النه جديد

  سال آخر 4

(

(

(

(







+






5

75

9

12





 



  

  ة فرد 
   ماهانه فرد
  ساالنه فرد

بنـدي   بقـه 

 بررسـى  .د
 ريتـأث  ىتگ 
 براى و ندي

 وارد ـورها 

ationgroup

يـك  داشـتند؛  
گـروه  و بودنـد 

ل،يدل نيبه هم 
م بـر  شـود،  مى 
 .است شده دي

= +36 1 قيم

نه استهالك سا

4ينه استهالك 

−

−

−

−

1

5

75

9

     

     

    

     

ماليات ماهانة =
مانده خالص =
مانده خالص س =

 حال توسعه طب

ديـ فزايب آن عت 
يـافت توسعه ت

يگو مى ه سخن
كشـ اقتصاد رصه

(  

وجود ما جامعه
ب آورده دست ه

بود؛ توجه مورد
جاديا كشور ني

يتأك اعمال، ونه

× =25 361 
 

= 45   هزين

= ×4 هز 625

)

)

)

)

×

×

×

×

1

1
25 1

    

    

   

     

=19 5   
=12    
=1 95    

سعه يافته و در

سـر بـر  رعكس 
سمت به جوامع ه

توسعه هاى طرح
به عر آرمان و ف

 

27/10/1398 رم

اقتصادى در ج 
به گزاف هاى وت

مو اساسى قانون
يقوان تيرعا با ه
گو نيا از ناشى 

= 45 

= 672
     

=5 25   

=

=

=

× =

12 48

15 375

2 3

25 751

 
 


 
   
 


 

−19 5   
× =12 121

 به دو دسته توس

بـريا  سازد كُند
گونه نيا حركت

ط از تمام تيجد
هدف نيا با و د

 .يف كرده است

ي ادبي

14 


هاچمرحلة (ساني 

فعاالن و ثروت 
ثرو عمومى موال

ق نيتدو اميا در 
مشروع كه تيك

هاى ثروت اندن

625    
5      

 

 

 

   

=1 95   
14    

 و توسعه است،

ك توسعه سمت 
ح در ها دولت كه
ج با ها دولت عه،
كنند رى مىذاگ ت

ه زبان تازي تأليف

هاي ت و آرايه

ش پيش؛ علوم انس

صاحبان گروه و
ام با غارت اكم
نكته نيا .ودند
مالك شمردن رم
بازگردا و وعشرم

  

  .اي است قه

 مهمي در رشد

به را جامعه كت
دهد ك مى نشان

توسع حال در ى
استيس و زىير

اين كتاب را به  

 تاريخ ادبيات

سنجش

دو هر اسالمى، 
حا ئتيه و ربار
بو ثروت خلق ل

محتر ضمن سى،
نام قانونى و ريغ

ياتي تصاعد طبق

رانه كه شاخص

حرك تواند مى ت
نش زين شرفتهيپ ى
كشورهاى اكثر ر
ر برنامه شتر،يب ه

.ق. هـ  412به 

    
 

 .رست است

انقالب روزىيپ
در با قوى روابط

دنبال به م خود،
اساس قانون 49 
غ هاى روش از ى

 .رست است

 .رست است

 جدول، نرخ مالي
 .ترست اس

حسب درآمد سر

 .رست است

دولت اقتصادى ى
رهاىشوك در عه
در امروزه .اند شته
و توسعه رشد ه

 .رست است

 سلمي متوفي ب
 .رست است

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
پ ابتداى در  

ر از استفاده
سالم تيالفع

و 47 اصول
اندوزى ثروت

در 3گزينه  .12

در 2گزينه  .12

با توجه به  
در 1گزينه  .12

كشورها برح
  .شوند مي

در 3گزينه  .13
هاى استيس

توسع تجربه
داش ىيبسزا
به ابىي دست
  .شوند مى
  
 
 

در 2گزينه  .13
عبدالرحمن

در 1گزينه  .13
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داد و   مـي      

» لن فعلـن    

  ر
  
  
  

  د  جو
-    
  د  جو
-    

ationgroup

  .رفته است

ت خـود ادامـه
  .وري

 فعالتـن مفـاعلن

  ذا 
-  
  رد
-  

  ج  س
    -
  ج  و

    -

(  

ب عرفاني قرار گر

تـر بـه حيـا نـق 
طرز خاقاني و انو

مفـاعلن«) 4، 3

 بگ  م
  -  
  دا  م
  -  

بِ  مت
-  

زِ  بِه  
-  

27/10/1398 رم

ن و مؤلفان كتب

كه اندكي با رونـ
ده را عموماً به ط

3، 2(هاي  گزينه

م  جا
-  
م  ظا
-  

را  ك  
  -  
ش  دم
  -  

15 


هاچمرحلة (ساني 

استفادة عارفان 

  .توفيس

صيده كق  از آن،
سرودند و قصيد

ه وزن گك حالي

  .ت
  .است» فعلن
  .ست

.  
  
.  
 

  بِ
  
  نِ
  

  

  ت  دس
-    
  ع  رد
-    

ش پيش؛ علوم انس

  .هاني است

ه است كه مورد

  .كرد ي

س مت نه حمداهللا

 غزل بود و پس
س  اميرخسرو مي

است در ح» التن

است» لن مفاعلن
مستفعلن مستف

اس» فعلن فعولن
  »لن مفاعلن

.است» تن فعلن
.است» لن فعلن
.است» تن فعلن
 .است» ن فعلن

  جا نْ  
  -  
  زو 

  -  
.شود د ختم مي

  جو  بِ
    
  دا  نَ
  -  

  .شود ختم مي

سنجش

رة قائم مقام فرا

تون نثر صوفيانه

تخلص مي» كين

هللا مستوفي است

لب عمدة شعر
عدي و حافظ و

التن مفاعلن فعال

ن مفاعلن مفتعل
علن مستفعلن، م
علن فعولن مستف
ن مفاعلن مفتعل

تن فعالتن فعالت
ن فعالتن مفاعلن
تن فعالتن فعالت
ن فعالتن فعالتن

يِ  ت
  
اَ  ت 
  

ها به هجاي بلند

د  رم  
-    
  د  هر
-    

ه هجاي بلند خ

    
 

 .رست است

ب از نثرهاي دور
 .رست است

ترين مت  از قديم
 .رست است

مسك«طامي ابتدا 
 .رست است

اهللاعبدي من اثر 
 .رست است

زدهم هجري قا
ل را به سبك سع

 .رست است

 .رست است

 .رست است

مفاعلن فعال«ت 

 .رست است

مفتعلن«بر وزن  
مستفع«بر وزن  
مستفع«بر وزن  
مفتعلن« بر وزن 

 .رست است

فاعالت«: بر وزن 
مفاعلن«: بر وزن 
فاعالت«: بر وزن 
فاعالتن: بر وزن 

 .رست است

  
  رِش
-  

  رِش
-  

ه پايان مصراع: ي
  
  ف  م
    -
ه  اين  ك
  -  -

ي پايان مصراع به

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
اين دو كتاب

در 3گزينه  .13
شرح تعرّف

در 4گزينه  .13
فروغي بسط

در 1گزينه  .13
شرح زندگاني

در 4گزينه  .13
در سدة دواز
شاعران غزل

در 2گزينه  .13
در 1گزينه  .13
در 1گزينه  .14

وزن اين بيت
  .است

در 2گزينه  .14
»1«گزينه 
»2«گزينه 
»3«گزينه 
»4«گزينه 

در 4گزينه  .14
»1«گزينه 
»2«گزينه 
»3«گزينه 
»4«گزينه 

در 3ينه زگ .14
»1«گزينه 
  سر
-  

  كين
-  

اختيار وزني
»2«گزينه 
ش  ر
  
ك  هر
  

اختيار وزني
  

erv.ir
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  را 
 -  
  را 

  م
-  
  ي
-  

  د  
    
  د  
    

  سي 
 -  
  مي 
 -  

  هي
-  

  
  
  

ationgroup

 يا  تانْ
-  - 
 ما  ود

ملَ  د  ي
-    -
ري  غَ  ال
-    -

تا  رِس
-  -

تا  رِس
-  -

 پر  ري
-  - 
 غا  پِي
-  - 

د  
   
  ني 

-  
  فعلن

(  

  س  و
-    
  ش  ي

وي  قَ  نْ
-    -
ال  بِ  د
-    -

  ف  نَ
    
  فـِ  نَ
    

  ب  خَ
    
  ت  بِ
    

  ق  ش
-   

 بي   نْ
-  -  

27/10/1398 رم

د  لِ
  -
مي  نِ

زان  اَ  ت
    -
سد  ر  سِ
    -

  مي  يا
-  -  
  مي  ال
-  -  

خ  ما
-  
ب  ما
-  

شع  ب
  -
يا  زِ
-  -

  ن
  . شده است

16 


هاچمرحلة (ساني 

  حا  يز
-  -  

  سر  يس

ت  با  ـَ
  -  
س  كي  ر

  -  
  ب

 ي  پ
    -
  ال  س
    -

  از  زي
-  -  
  تَر  ها
-  -  

  

  گر
-  
  وي
  

فعالتن
بديلد تناي بل

ش پيش؛ علوم انس

  غِ  
    
  م  

  هـَ  ب
    -
  گر  ي
    -

بقلي ختيار وزن

  .ست
 ر  دا
-  
ي  مي
-  

  .ست
  رو  د
  -  
  هي  
  -  

 - /  
  علن

.گويند» حذوف

  اَ  
   
  ج  
   

وتاه به يك هجا

سنجش

رِ  فا
-  
ت  تَز

فَر  ز  
    -
ن  قا  
    -

ن مفاعلن      اخ

اس» فاعيلُ فعولُن
  دل  ك
  -  
ال  ك  
  -  

عولُ مفاعلين اس
خُد  ت
  -
د  بر
  -

  :زن
 - -   /- 

مفاعيلُ       فاع
رب مكفوف محخ

ري  دا
-  - 
گر  مر
-  - 
  

ني دو هجاي كو

    
 

  
  ت  گر
-    
  غَ  را
  
نو  هـَ  
    -
خا  چِ 

    -
 مفاعلن مفتعلن

 .رست است

فعولُ مفاعيلُ مف
  ت  س

-    
  ت  ش
-    

 .رست است

ولُ مفاعيلن مفع
  ك  شَد
-    

  ك   ني
    

بر وز) 4و  3، 1(
  -   /
الت        ماعف  

خمضارع مثمن ا
 .رست است

 
  چ
  
ف  
  

فاعالتن
وم دو ركن پايان

www.sanjeshse

»3«گزينه 
گ  اَ
  
  فـ

»4«گزينه 
سِ  كي
-  
 رِ  چا
-  

مفتعلن     
در 4گزينه  .14

مف«: بر وزن
ريس  دي
-  -
وِش  نَنْ
-   -

  
در 2گزينه  .14

بر وزن مفعو
ش  با
-  
نَ  ور
-  

(هاي  گزينه
- -   /-
 مفعول    

م«كه به آن 
در 2گزينه  .14

»1«گزينه 
  هر
-  
  كا
-  

در مصراع د
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  ست
    

  ت
-  
  ن

  بد
-  

  رِ   خيش
    -  
  ن

  ت
  

  .د
  .تن است

): 3و  2، 1

ationgroup

زست  و
-  -     
نَست  ي
-  -
ُلن  ع

  ر
  
  يا
-      

فاعلن

  )ده

  سو ز
-  

رو    كاست
-         -

 

الفي وجود دارد
فعل امر از جست 

(هـاي   ر گزينـه 

(  

رو  دف
-  -
گي  را
-  -

فع

  يا
-  

  هش
-  

تبديل شد بلند 

  گر  جِ
  -  
  فُـ  ك
    
  ل

  .د

 .تي وجود دارد

ناس ناقص اختال
:بجوي: ي دوم

 در حالي كه در

27/10/1398 رم

  عو
-  
  بي
-  

  التن

  هز  
  -  
  لِ 

    
  مفتعلن

ه به يك هجاي

  رِ  ي
-     
  خا  ي
-  -  

دالاب= يل شده 

  .اند ايشيو افز

 
  . دارد

طرف وجود دارند
  .ف وجود دارد

اس ناقص حركت

جن» دير«و » سير
جويبار جوي: اول

اند م قرار گرفته
  .ند

17 


چهامرحلة (ساني 

  ش 
    
  ع  
    

فعال

بِ  ر
  
 د  س
-  

دو هجاي كوتاه(

تي  آ نْ 
 -  -
 اي  س
    -

 هجاي بلند تبد

  .شوند كتي مي
  
  .د

ناقص اختالفي و

 .ف وجود دارد
ع متوازي وجود

سجع مط): افتي
سجع مطرف) ن

اند و جنا م قافيه
  ي

سي«هاي  ين واژه
جوي ا. جود دارد

در روي هم ن رو
ان ية ترصيع شده

ش پيش؛ علوم انس

 ت  آ
-  
ك  خا
-  

ر  يا
-  
بس  را
-  -

(ن تبديل شده 

 مد  با
-  - 
 بِ  را
-  

ي كوتاه به يك

ناس ناقص حرك
.اند قص حركتي
اند ناقص حركتي

 ترتيب جناس ن

سجع مطرّف» حت
سجع) ر ـ خاطر

بخفتي ـ(و ) د
ستوران ـ كوران(

ر مصراع دوم هم
س ناقص حركتي
زايشي، ضمناً بي

جناس تام وج» 

هاي متوازن سجع
آراية كه منجر به 

سنجش

  چن
-  
خ  چن
-  

  تن

  بس
-  
ت  
  

  ن

− به مفعولُن

قا  ع  
  -  
رو  م  
  -  

ن دوم دو هجاي

جن» كُني مي«و 
جناس ناق» َنعام
جناس ن: »تَرك

به) سر ـ سرا(ـ 

راحت«و » سياحت
شاطر(و ) ر ـ بار

اند اند ـ نخفته ده
(و ) سم ـ آتشم

در» چِرا«ول و 
جناس: رفتو  ت

ناقص افزجناس 
»جوي«و » جوي

ت يعني در آن س
ي هم هستند ك

    
 

  
  ب
  
  د
  

فاعالت
  

  ها
  
  ر
  

مفتعلن

−ل مفتعلن 
  

  لِ  با
-    
  ر  اَبـ
-    

وم در پايان ركن
 .رست است

و» كَني مي» «1
اَ«و » انعام» «2
تَ«و » تُرك» «3
ـ) سر ـ در(» 4

 .رست است

س«هاي  واژه» 1
يار(هاي  واژه» 2
برد(هاي  واژه» 3
نَفَس(هاي  واژه »4

 .رست است

در مصراع ا» چرا
رفتهاي  واژه» 2
ج: روزي، روز» 3
ج«هاي  واژه» 4

 .رست است

راي موازنه است
متوازي رو در رو

www.sanjeshse

»2«گزينه 
  آ
-  
  با
-  

»3«گزينه 
  تَن
-  
  يا
-  

  
در ركن اول

»4«گزينه 
  بر
-  
  وز
-  

در مصراع د
در 4گزينه  .14

«در گزينه 
2«در گزينه 
3«در گزينه 
4«در گزينه 

در 2گزينه  .14
«در گزينه 
2«در گزينه 
3«در گزينه 
4«در گزينه 

در 1گزينه  .14
چ«هاي  واژه

2«در گزينه 
3«در گزينه 
4«در گزينه 

در 4گزينه  .15
اين بيت دار

هاي م سجع
  

erv.ir
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  .رد

ـيخ حـرام    

عشـوق راه     

دت واقعـي   

ationgroup

سؤال قرابت دار

ه از ديـدگاه شـ

و بـه منزلگـه مع

ا دولت و سـعاد

  

  .حل نمود

(  

(.  
ه كه با صورت س

 شراب رندان كه

 مقصود خـود و

شيني با شمع ر

.خواهد  مان نمي

د عشق حوست خ
  . هستند

27/10/1398 رم

ورد تأكيد است
تأكيد قرار گرفته

ل است بيشتر از

 غايت القصواي

  يك اقبالي
  .ي است

  .كند ي
نش  و در واقع هم

خود مرهم و درم

  .ن است
مشكل را به دس
م دو يار ديرينه

  !4و  1 

  !شود ي

  

18 


هاچمرحلة (ساني 

  .كيد است
ده دري فلك مو
سرنوشت مورد ت

 ديدگاه او حالل
.(  

ل كند هرگز به

ران سعادت و ني
د سعادت واقعي
ي است آرزو مي

شده استشق 

  .ت
 بر زخم عشق خ

  بزرگ
  .ددان گران مي

  .رد
 از زيركي جهان
نند و بايد اين م
زد و عاشق و غم

كشند رد گزينه

نه گفته ميدهد  

!ترين آنها سخت

بان عربي

ش پيش؛ علوم انس

ت آنها مورد تأك
پرد. (كند ش مي

ن و كواكب در س
.  

  . اشاره دارد
شيخ كه البته از

)رجحان ندهند 
  .سازد ال مي

ق را نتواند تحمل

ت و بازگشت دو
 رنج حاصل شود
را كه دولت ابدي
 نصيب كدام عا

ن منع شده است
ي است و هرگز

ن گناهي است بز
در نيازردن ديگ 

 عشق اشاره دار
نون عشق بهتر

 عشق را حل كن
سا  را غمين مي

ك شوند و مي  مي
  !ست

معنا مي) شود ي

  )!هان را

س ← أحمزها 

 ز

سنجش

و جهان و تعلقات
اسرار همه را فاش
 و تأثير ستارگان
ورد تأكيد است

ن بودن مدعيان
ست نان حالل ش

ماشيخ را بر (د 
ز عاشق را بر مال

هاي راه عشق ي

ه بخت و سعادت
ختي اگر بدون

و فناي عرفاني ر
صاحبت معشوق

رنجاندن ديگران
در بال و گرفتاري
ن، آزردن ديگران

راعادت جاودانه 

ي عقل از درك
ن ديوانگي و جن

توانند مشكل مي
عشق دل عاشق

كنند نه كشته ي
بارزه كردن نيس

شود، جبران مي

جه( معناي بساز 

)3! بيند  نه مي

    
 

 .رست است

توجهي به دو بي 
آسمان و فلك ا 
سرنوشت شوم 
يا موي دنوفاي بي 

 .رست است

به سست ايمان 
در روز بازخواست 

قبول واقع نشود
شك عاشق رازا 
كسي كه سختي 

 .رست است

اميدوار بودن به 
و خوشبخعات س 
از خداوند فقر و 
نشيني و مص هم 

 .تسرست ا

م رندان رادر مر 
عاشق همواره د 
در طريق رندان 
رستگاري و سع 

 .رست است

به عجز و ناتواني 
در مذهب رندان 
دانش و علم نمي 
فكر عو  هانديش 

 .رست است

مبارزه مي ←
كنند معادل مب  ي

 .رست است

ش پوشي مي چشم
 .رست است

عل امر است به م
 .رست است

دهد نشان مي ←

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
»1«ه گزين

»2«گزينه 
»3«گزينه 
»4«گزينه 

در 2گزينه  .15
»1«گزينه 
»2«گزينه 

است مورد ق
»3«ه گزين

»4«گزينه 
  .يابد نمي

در 1گزينه  .15
»1«گزينه 
»2«گزينه 
»3«گزينه 
»4«گزينه 

  .داند مي
در 2گزينه  .15

»1«گزينه 
»2«گزينه 
»3«گزينه 
»4«گزينه 

در 4گزينه  .15
»1«گزينه 
»2«گزينه 
»3«گزينه 
»4«گزينه 

   
  

در 3گزينه  .15
يقاتلون ) 1
جهاد مي) 2

در 2گزينه  .15
چ( ← ُيقال

در 2گزينه  .15
فع ←إْبِن 

در 2گزينه  .15
← ُيری) 1

erv.ir
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فـوع خبـر    

 سـفرهاي   
 

ationgroup

  !هف شد

محـالً مرف ← 

مـثالً. ده اسـت 
 .دندق سفر كر

(  

ست چون مضاف

يالماضـ )4! ت 

ي مورد توجه بود
ي به ايران و عراق

27/10/1398 رم

 اعراب اصلي اس

ت و مؤنث اسـت

  !شد

نساني و تاريخي
لعه آثار باستاني

ن

19 


هاچمرحلة (ساني 

 

  

 
مجرور به ← 

مشتق نيست ←

  !نْ

مقرون به فاء باش

  !ي دارند

  ! شود

هاي طبيعي، ان ه
ور كشف و مطال

 ايران و جهان

ش پيش؛ علوم انس

  !د

 !د معرفه باشد

! 2و  1 گزينه 

  )!رغ

 !ذف حرف عله
عظماء) 3! طلق

← يقُـو  )3!  ن

ت به موصول من

لبي است بايد م

  !باه داشت

كلمه اعراب فرعي

ست بايد تُساعد

  !جامدند
  !َعلياء ُمحّبب

 و بررسي پديده
ودند كه به منظو

 تاريخ

سنجش

كند ي داللت مي

بايد صغریال يت

صحيح است رد
  !ت

مسثني مفر(ست 

كون است نه حذ
ت نه مفعول مط

الً است نه حذف

 عائد ضمير است

ط چون فعل طل

اشتب 4 هم أبنائ

ك 4 ات خالدين
  تا  4ه 

  ه دو تا

ن ايران مؤنث اس

ها ج ل بقيه اسم
الَع )4ر معتبر 

 منظور پژوهش
مله اروپايياني بو

    
 

نفيصول است نه 
 .رست است

ُاخت ←ترم  ك
 .رست است

هناك ص ←رد 
ير منصرف است

 .رست است

فاعل مرفوع اس 
 .رست است

مجزوم به سك ←
خبر كان است ←

 .رست است

مجزوم محالً ←

 .رست است

ضمير مستتر هو
 .رست است

جواب شرط ←
 .رست است

عِد، المخلصين،
 .رست است

ن المؤمنات جنا
 محلي داريم نه
 محلي داريم نه

 .رست است

چون مرجع آن 
 .رست است

اسم فاعل ← ت
َاغزر )2و متّهم 

 .رست است

  120فحه 
ي اخير سفر به
و ديوالفوا از جم

www.sanjeshse

موص :ما) 4
در 3گزينه  .16

خواهر كوچك
در 3گزينه  .16

وجود دار) 1
غي! ايرانَ) 4

در 4گزينه  .16
←أعالُم 

در 4گزينه  .16
← يکن) 1
← نظراً ) 2

در 2گزينه  .16
← أثبتـوا) 1

  !نيست
در 2گزينه  .16

ضم ←َقّدم 
در 1گزينه  .16

 فال تنتظر
در 1گزينه  .16

يبنی، سواع
در 3گزينه  .16

المومنين) 1
اعراب 3) 2
اعراب 3) 4

در 4گزينه  .16
← يساعد

در 3گزينه  .17
الکائنات )3
مظلوم و) 1
   
 
  
 

در 1گزينه  .17
صف 9درس   
هاي در قرن   

راولينسون و
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@sanjesheduc

ر شـرايطي       
و را جلـب    
دارد سـبب   

 شـهرهاي   
 هـم  آثـار،  

 و وران شـه 

 كشـور  ين 
شـدند امـا   

هـاي   ـبش 
 دوران بـه  

. خورد ست
 بـا  آمريكـا 

م .1918 ر 

 كردنـد و  ي

كمونيسم  
 ايـن  رهاي 

ationgroup

مـل بكنـد و در
بينـد توجـه او ي   

 كه به همـراه د

ميـان ت آن در  
ايـن  در. شـود  ي

پيش توصـيف  ـه 

قدرتمنـدتر  بـه  
ش متحـد  كـديگر 

جنـجـود ايـن،    
ديگـر،  سـوي  ز

شكس بزرگ نگ
م آ.1917 سـال 
نـوامبر در انجام 

مي تقويت را ت

نفوذ از جلوگيري
كشـور بـه  نگـي 

(  

تي سـفر را تحم
امـون خـود مـي
شكني و تجاربي

شـهر و امتيـازات
مي ارائه ها شوب

بـ رفتـه  رفتـه . 

نظـامي  ــ  ـي 
يك بـا  فرانسه يه

بـا وج. آورد ف در   
از ،روسـيه  در ن 

جن در نهايت، در
درس اينكـه  يگـر 

سـر. دهنـد  ـت 

كمونيست هاي ك

جل براي فرهنگي
فرهن هداشتي و

27/10/1398 رم

زحمـت و سـخت
چه انسان در پيرا
ه دليل عادت شك

شرايط تاريخي ش
آش شهر اين در ن
دارد وجود آن م

  

سياسـ نظـر  از را
بارها علي) آلمان

ي را بـه تصـرف
نـاپلئون بـزرگ  ش

و د فرانسه از ت
د و كردند، فاده

شكسـ را آلمان 

چريك اسپانيا، به

ف و اقتصادي ي
به اقتصادي، هاي

20 


هاچمرحلة (ساني 

ز. ود دل بكنـد   
در مسافرت آنچ
 و در مجموع به

ش. شد گرفته مي
آن درباره ديگر 
مردم و شهرها ي

حعلي خان صبا

ر فرانسه مدت، 
آ( پروس و ريش

بسـياري هـاي  ن 
ارتش ت هولناك

علت دو به ولي اد
استف ها آلماني ه

توانستند فقين

ب سالح رستادن
  .داد مي رانكو

هاي زمينه در شد
ه زمينه در آن س

ش پيش؛ علوم انس

 از تعلقـات خـو
د.  آن مدارا كند

يابد افزايش مي

منظوم در نظر گ
مهم هاي گاهي
بدگويي و كوهش

نشاه نامه اثر فتح

اين در او. بود ر
اتر انگلستان، ند

سـرزمين و شـود 
كستك سو و ش

دا ادامه شدت ه
عليه بود، جديدي
متف جهت همين

فر با بودند، هان
فر طرفداران به ا

رش كم كشورهاي
براساس و شد، را

سنجش

ت هر چند كوتاه
ل قرار گيرد و با
تأمل و تفكر او ا

ي تاريخ محلي م
آ از بسياري و ر
نكو هم و خورد ي
  .د

شهن ـ في جامي

امپراتور م.1814
مانن اروپايي هاي

ش پيـروز  آنها بر 
لبانه مردم از يك

  .داد مه

به را جنگ انسه
ج سالح كه نك

ه به و آمد رانسه
  .شد سليم

خوا جمهوري دار
را ها سالح ترين 

ك به د كه كمك
اجر خاورميانه ي
  .ت

    
 

 .رست است

  118فحه 
بايست ت فرد مي

ز زندگي معمول
 نتيجه دقت و ت

  .گردد ي مي
 .رست است

  104فحه 
ب به عنوان نوعي

شهر اصناف و ها
مي چشم به رها
شد محدود نايع

 .رست است

  98فحه 
 اثر عبداهللا هاتف

 .رست است

  42فحه 
4 تا 1804 سال

ه دولت. كرد لي
بار چندين ست

طل نه و استقالل
خاتم اروپا  تاريخ

 .رست است

  84فحه 
فرا با جبهه غرب
تان از ها نگليسي

فر كمك به فس
تس شرط و قيد 

 .سترست ا

  82فحه 
طرفد كه فرانسه
مدرن نيز، لمان

 .رست است

  94صفحه 
ددين مضمون بو

كشورهاي در رم
ك صورت گرفت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
صف 9درس   
در مسافرت  

تر از متفاوت
كند، در مي

تحول روحي
در 4گزينه  .17

صف 8درس   
شهر آشوب  

ه شغلديگر 
شهر ستايش
صن صاحبان

در 2زينه گ .17
صف 8درس   
تيمور نامه  

در 2گزينه  .17
صف 5درس   
س از ناپلئون  

تبدي اروپايي
توانس ناپلئون
خواهان آزادي
در او اقتدار

در 1گزينه  .17
صف 8درس   
آلمان در ج  

ا اينكه يكي
نف تازه قواي
بدون آلمان

در 3گزينه  .17
صف 9درس   
ف و شوروي  

آل مقابل، در
در 2گزينه  .17

ص 11درس   
اين اصل بد  

چهار و اصل
كمك منطقه
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@sanjesheduc

 بـروز  وپـا، 
  . شد

 هـاي  ليـت 
و  يشـيليو 
ها  روتستان
 يـا  شـراف 

 

ــد ي . گوينـ
  .نند

 با انتو مى 
 به شبيه

 پوشش حى
 تتركيبا و

 سه نسانىا
 آوردن ست

ationgroup

ارو در مـذهبي  
هاي ملي منجر

فعالپايه توسـعه  
ري چـون  فـايتي 

و پر ها كاتوليك 
ا يـت حما از ياز

ــي جش از دور مـ
كن ه پردازش مي

س،ساا ينا بر 
ش مدلى ساختن

حانو ينا در .ست
و سهومو نظر ز

ا توسعه ىگير زه
سد به و عامل سه

(  

وحدت رفتن ن
گيري كليساه كل

  :بود ير
بر پ.  آمريكا بود

كف بـا  هـاي  عظم
ميان مذهبي ي
ني بي را خود لذا 

ــنج ة دور را سـ
آيد توسط رايانه

.نهاستآ ىبعد 
س ىمعنا به زىا

سا طىومخر ىا
ا مناطق ينا ك

ازندا اىبر. سـت  
س ينا جمع از س

27/10/1398 رم

بين از پادشاهي، 
يوناليستي و شك

ز عوامل معلول 
ده قارهبادآور ي
صدراع و آگاه ن

هاي جنگ و فات
و است »الهي ت

  .كرد مي ادگي

فاصلة از مينز ف
آ ور به دست مي

  

سه ىها لمد د
سا شبيه ،قعوا در
  .نفشا ش

ها جنگلز نـوع  
كخا ،تجزيه عمل

رها يا نـواحي اس
پس و گيرند مى

  .شوند ه مي

21 


هاچمرحلة (ساني 

و ملي هاي مت
ناسي احساسات 

برتري و قدرت 
طالهاي و ثروت 
مشاورا تدبير و 
اختالف فرانسه، ر

موهبت« او طنت
ايستا رأي قالل

مختلف ىها هديد
دو از سنجش ق

ي ديد متفاوت

يجاا و فيايىاجغر
د .باشد قعىوا ى
تشآ يك ىبعد 

از  گياهي عمدتاً
ع نشد كند و د
  .دارد م

كشورنه اسر مدآ
م ارقر توجه ردمو

شه نمايش داده

 جغرافيا

ش پيش؛ علوم انس

حكوم تقويت به 
رشد ،)ها توليك

اين .بود اروپا ر
از ناشي كه انيا
رأي از فرانسه ن

در مذهبي زادي
سلط منشأ كه د

استق با آنان هاي

پد از شيميايى 
طريق از كه را ى

ها ميدان: 4ينه 

ج ىها هپديد ى
ىنياد مشابه كه
سه لمد و زى

 و آسيا پوشش
ــدان  شديديخبن

منا دزولپو احيه

درآ انميز ،حىا
م ندگىز به ميد

 انساني روي نقش

سنجش

اروپا در وتستان
كات و ها روتستان

برتر قدرت رانسه
اسپا عكس بر ه،
پادشاهان) ب. د
آز سياست) پ. 

بود مدعي رانسه
ه درخواست برابر

و فيزيكى تالعا
هايى داده انگر ل

  
فرانسه ـ گزي: 2 

زىسا شبيه ،فياار
ك ساخت مدلى ف
زسا شبيه مانند .

مال كانادا، اروپا
يخ علت به .دشو ى

نا ينا كخا رين

انو ىبند تقسيم 
ما و ادىباسو ان
از نظر توسعه ف

    
 

 .رست است

  6فحه 
پرو مذهب رشد

پر ميان( مذهبي
 .رست است

  16فحه 
فر هم،هفد قرن

فرانسه ثروت و ت
بود استوار جاري

.كردند تفاده مي
فر پادشاه) ت .د
ب در و دانست مي

 .رست است

  76فحه 
طالا ثبت و افت
تحليل و انهشگر

 .رست است

84تا  81فحه 
ندست ـ گزينه
 .رست است

  74فحه 
 .رست است

  72فحه 
جغر در يانهرا ى

مختلف تطالعا
ستا ضعيتو يا

 .رست است

  12فحه 
ي شمجنب قطب

مى هيدد كمتر ف
تر وفمعر. ستا 

 .رست است

  21فحه 
در يجى راهاريا
ــزاخريد  ، ميــ
مختلف حىانو ،ص

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
صف 1درس   
ر و پيدايش  

م هاي جنگ
در 1گزينه  .18

صف 2درس   
ق ابتداي در  
قدرت) الف  

تج و توليدي
مازارين است
را كاهش دا

م پاپ تأييد

 
  

در 1گزينه  .18
صف 7درس   
يادر ل،ساار  

هوپژمعموالً 
در 3ينه گز .18

صف 7درس   
لن: 1گزينه   

در 2گزينه  .18
صف 6درس   

در 3گزينه  .18
صف 6درس   
هادبرركا از  
طا از دهستفاا

ي هپديد يك
در 3گزينه  .18

صف 1درس   
در نواحي ج  

علف گياهى
فقير كربنى

در 1گزينه  .18
صف 2درس   
معي از يكى  

رتقد عامل
شاخص يك
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 بـه وجـود    
 ىها دابمر

فرسايشـي     

 ـــــتقاق و

 .ند
 از را دخو ز

  

 يهـا  ـنش 

   اجتماعي

ationgroup

هـا رها و حفـره 
م و ها قباتال ،لى

ـا يـك فراينـد ف

اشــــــنظريه  

گوين مى يستمس
زنيا ردمو ژىنرا 

قاعده، كـ اين س

نهادهاي: دارند
  عي

(  

گي دريايي، غار
ساحل اى ماسه ى

هـا شـد مرجـان   

وزى،مرا ىها ره

كوا ،ندا طتباار ر
يندهاافر ينا ه  

براساس. گيرد مي

امعه است قرار د
نظام اجتماع: شد

  تماعي

27/10/1398 رم

هاي سنگ  ستون
ىها تپه. گوينـد  ي 

حتـي رش. هستند

رقا شناسى مينز

در آن با داتجو
و البتـه همـه ند

قرار م ي اجتماع

ه مربوط به جاك
باش ا يكديگر مي

ساختار اجت: رند

22 


هاچمرحلة (ساني 

چون دريابار،ها 
مـي) كاوشـي (   

ه) تراكمي(مواد 

ز ىها مشابهت و

مو ينا كه اى هد
ندار متقابل طبا

درون جهان شد
  .گيرند ق مي

ك يتر ختار بزرگ
و ارتباط آنها بار 

ريگ يسان قرار م

شناسي امعه

ش پيش؛ علوم انس

ه ارىناهمو از فى
حفـر مـواد ي از 

گذاري م  رسوب

و ها خشكى از ى
  .طرح كرد

ندز غير طبيعى 
تبار باهم ژىنرا و

باش رتباط داشته
تعلق ين اجتماع

ساخ كيدر نها 
توجه به ساختار

انس ياجتماع يگ

 جا

سنجش

مختلف لشكاا ،ل
ناهمواري ناشـي
مواري ناشي از

 

بعضى حلاسو ن
ل قرن بيستم مط

محيط و هندز ت
و دهما مبادلـه  

.  

انسان ار يجتماع
به جهان آنها يها

آ ةاست و هم ي
ت ن اجتماعي با

زندگ ة در گستر

    
 

 .رست است

  30فحه 
حلاسو فرسايش

 به آنها اشكال نا
جمله اشكال ناهم

 .شود سوب مي
 .رست است

  47فحه 
ندبو قرينه به جه
را در اوايلها  رهقا

 .رست است

  8فحه 
داتموجو از اى ه

جانوران از طريق
آورند مي ستد 

 .رست است

  29فحه 

 .رست است

اجت يكه با زندگ
امدهيها و پ سان

 .رست است

يساختار درون ك
هاي جها  پديده

كه ييها دهي پد

www.sanjeshse

در 2گزينه  .18
صف 3درس   
ف نتيجه در  

آيند كه مي
لي از جساح

تراكمي محس
در 1گزينه  .18

صف 5درس   
توج با گنرو  

ق جابهجايى
در 3گزينه  .18

صف 1درس   
مجموعه به  

و ج نگياها
به شيدرخو

در 2گزينه  .19
صف 3درس   

  
 
  
 

در 1گزينه  .19
هر چيزي ك  

انس ياجتماع
در 4گزينه  .19

كي يدارا -  
مجموعة -  
مجموعه -  
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ـت و از راه  
  .ند

بـه   يرمـان  

 جهـان  يا 

 يش فرهنگـ  

در جامعـة   

ب صـنعتي     

. آمدند ديد
 اغلـب  هـا 

 شـورهاي 

  .كرد مي

ationgroup

اسـت ي آمـوختن 
امنن يم زيترك ن

فرهنـگ آرورود 

هـا و ارزش ديـ قا

گسـترش مـواره 

  .رديگ يم كل

قـدرت د جيتـدر   

ـوط بـه انقـالب

  .رديگ يكل م

پد كليسا قدرت 
آنه هويـت . دنـد 

كش هـاي  تمقـاو  

  .اند آمده
م گرم را نظامي 

(  

اي پديده رهنگ
و شناخت مشت ي

و يرا بـرا  الزم 

عق تحقـق  ش و 

هم ،شود يجر م

شك روزيربازان پ

شـد و بـه ت انـ 

مربـ ت اجتماعي

شك) سمياومان( ي

افول با غربي ي
بود سـكوالر  مالً 

  .ت

قبـال  در را ـي 

آ پديد غرب صاد
تسليحات به ته

27/10/1398 رم

فر  اين است كه
يرهنگ را آگاه

تيـ علـيم و ترب 

  .د

گسـترش نةيا زم

مورد تهاجم منج

سر ميضور مستق

يـنما يه اسـالم 

  

گري و تغييراتن

 به انسان دنيوي

.  

در اروپاي بار ين
كـا و شـناختند 

ختين را در هم ر

غربـ هاي قدرت 

اقتص تاريخ در ب
وابست اقتصاد ني

23 


هاچمرحلة (ساني 

تفاوت آنها ليل
فر ليدل نيه هم

تع ،يفرهنگ يها

دانند يمحدود نم

تا كند جاديها ا ن

م ييايجغراف طق

و حض يت نظام

در جامعه دوباره
 

.است ين هست

فلسفي روشن ي

صالت بخشيدن

بود جديد جهاني

نخستين كه ودند
ش نمي معنوي و 

مربوط به آن يع

نظامي عمليات

متناوب هاي دوره
يعني صنعتي هاي

ش پيش؛ علوم انس

دارند و د يندگ
به. شود يم تقل

نهاده قيد از طر

  .نامند مي ين
م عتيجهان طب

را در انسان تي

هاجمان در مناط

و با قدر ييگشا

د يجاهل يتارها
 .داد شكل يا ه

تصور آن از جهان

ها نس و انديشه
  .ت

ت كه براساس اص

ج نظام غربي در

بو جديدي صادي
هويت ديني با 

اجتماع يها زش

ع كه بود اي ظريه

د در متفاوت ي
كشوره اقتصاد ز

سنجش

زن يبرا يمتفاوت
منت گريه نسل د

كنند يه تالش م
  .م آورند

جهان ذهنرا  ي
را به ج ينين تكو

يتعهد و مسئول ه

مه ميضور مستق

كشورگ قياز طر 

، هنجارها و رفت
رهيعش و يا لهيب

رهنگ غرب يا ت

 در دوران رنسان
ل در جهان است

است يديي جد

غيرغ جوامع غام

اقتص سياسي ي
را خود پيشين، 
  .ت

و ارز يتياب رع

نظ ،هانتينگتون 

ها ضعف و شدت
از وسيعي بخش

    
 

 .رست است

م يها  وهيتلف ش
به ياز نسل تيرب

 .رست است

جامعه يفرهنگ 
فراهم يگ واقع

 .رست است

يجهان انسان يِد
جهان مسلمان، 

 .رست است

هيروح ديبا يهان
  .راهم آورد

 .رست است

گرچه به حض يم
  .آورد يبال نم

يشاهنشاه و ي
 .رست است

ها ، ارزشخالفت
راساس روابط قب

 .رست است

  :ارم
فر يبين جهان م،

 .رست است

ه ريشهك رانسه
ين انقالب ليبرا

سياسي ةانديش م
 .رست است

ادغ عامل ترين م
 .رست است

هاي حاكميت ها،  
هاي حاكميت ف

است قومي و ي
 .رست است

، نظام اربامتقدم
 .رست است

هاي تمدن نگ
  .كرد مي جيه
ش با اقتصادي ي

بخ بازار ،سرد نگ

www.sanjeshse

در 1ه گزين .19
جوامع مخت  

آموزش و تر
در 3گزينه  .19

زانير برنامه
فرهنگ ةعرص

در 3گزينه  .19
بخش فرد -  
متفكران -  

در 4گزينه  .19
فرهنگ جه  

شمول را فر
در 1گزينه  .19

نظام ةغلب -  
آنها را به دنب

يامپراتور -  
در 2گزينه  .19

دوران خدر   
را بر ياسالم

در 2گزينه  .19
عبارت چها  
سكوالريسم  

در 4گزينه  .2
انقالب فر -  

دارد، نخستي
سميبراليل -  

در 2گزينه  .2
مهم استعمار

در 1گزينه  .20
تمل دولت  

رخالفب آنها
يستيناسيونال

در 3گزينه  .20
م سميبراليل  

در 4گزينه  .20
جن نظريه -  

توج غيرغربي
هاي بحران -  
جن تداوم -  
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 درونـي  ي 

قـع جملـه   
.  آن نـدارد  

كـه هـر دو   
جو باشـد   ش

 مبر و غيـر  

اقض تنه م
ـاقض ايـن   

سور جزئي 
 گيـرد   نمي

) 2 و 1 نـه 
5  

شاند و به او 

برم  ن نمي

ل و مقـام     

ationgroup

هـاي چـالش  از ي

در واق. ط نـدارد  
گر يا مخففـات

3  

نفصل، حالتي ك
تواند هم دانش ي

پيـام) 3 د گزينه

كه» .خت هستند
متنـ» . نيسـتند 

قضايايي با س) 4 
ي جزئي شكل

رد گزين( .سـت   
56 صفحه 9 س

نش ي تواضع مي

دهم و گما  نمي

يشـه تـن و مـا

(  

بسياري شوند ل

داللت بر شـرط» 
ت و ربطي به اگ

4و  33 صفحه 

قسام قضاياي من
مجتبي مي 3نه 

رد( سازد ي نمي

ها غير درخ برگ
ا درخته برگ 

رد گزينه( .ارند
تضاد بين قضاياي

نتيجـه جزئـي ا
در. اند رت كرده

و فرد را بر كرسي
 41  

م، خود را فريب

كه در اندي ز آن

27/10/1398 رم

فعال آن به ربوط

»اگر« دوم هم 
است» ديگر«فف 
6رسي درس مي

در همه اق. ست
گزين. شد نداريم

اي ر هيچ منفصله
  42تا 

ب پهن رخي غير
پهن برخي غير

  51و  4

 فقط تناقض دا
رابطه ت) 1 زينه

ال نؤصـورت سـ  
ن مدرسه مهاجر

اندازد و  فرو مي
صفحه 5 درس

دانم گر هيچ نمي

 كنم كه بيش ا
  37 ه

24 


هاچمرحلة (ساني 

مر هاي چالش ه

در عبارت. ساند
مخف» دگر« هم 

مقام فرشتگان م

حقيقي ا 4 زينه
كاذب باش  با هم

  42تا  40حه 

كارمند و پدر) 2
ت 40 صفحه 7 

بر«شود  مي» .ند
ب«يير دهيم كه 

47 صفحه 8 س

قضاياي شخصيه
رد گز( س مستوي

كنيم كه در ص ي
آموزان همه دانش

ها ز مقابل چشم
د .ن خالص شد

رباره جهان ديگر

 و جوانان ثابت
صفحه 5 درس 

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

كه صورتي در و 
 .د

رس ي شرط را نمي
در گزاره سوم» 

 تالش كني به م

گز.  الرفع است
شد و هم بتواند

صفح 7 ده درس

2 رد گزينه( ازد
درس )4  گزينه

پهن برگ هستن
بدين صورت تغي

درس. رخت است

صيه هستند و قض
خل و هم عكس

ي كلي صادر مي
ست زيرا نگفته ه

جهل مركب را از
وسه شك و گما

ست كه چون در

ست كه به پيران
.يت آن بكوشند

فلس

سنجش

است جهاني يل
شد خواهند عال

معناي لزوماً» ط
»م كار من نبود

اگر. رطي است

مانعه 2 گزينه. 
 با هم صادق باش
 باشد نه نويسند

سا ه حقيقي مي
رد( سازد ع مي

پ درختان غير ر
را ب اما اگر آن. ت

ير پهن برگي در

جزئي است شخص
د هم تداخنشه با
  51و  45 حه

رد جزئي حكمي
لي و يقيني نيس

پرده ج» شناس
توان از وسو  مي

يگران در اين اس
  36 ه

ن اسآيد اي مي ر
ردازند و در تربيت

    
 

 .رست است

تقابل جنوب و ل
فع ديگربار غربي،

 .رست است

شرط«ول كلمه 
به خدا قسم« ت
يك قضيه شرم 

 .رست است

.نعه الجمع است
ضيه هم بتواند
جو ه يا نه دانش
 .رست است

ير انسان منفصله
صله مانعه الجمع

 .رست است

برخي غير« توي
اي نيست  گزينه
غي هر: شود ر مي

 .رست است

ه موضوع آنها ج
د تناقض داشته

صفح 8 درس) 3
 .رست است

ما از بررسي موا
ليتدالل ما هم ك
 .رست است

خود را بش«فرياد 
 با تكيه بر عقل
 .رست است

تفاوت من با دي 
صفحه 5 درس 

 .رست است

ه از دست من بر
 به روح خود بپر

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
شمال تقابل  

غ كشورهاي
  
 
  

در 4گزينه  .20
در عبارت ا  

گونه است اين
گزينه چهارم

در 3گزينه  .20
مانع 1 زينهگ

طرف يك قض
هم نويسنده

در 1گزينه  .20
انسان و غير  

م منفصمعصو
در 2گزينه  .20

عكس مست  
آن در هيچ
عبارت اخير

در 2گزينه  .2
قضايايي كه  

توانند هم مي
3 رد گزينه(

در 3گزينه  .2
در استقرا م  

مقدمات است
در 1گزينه  .21

سقراط با ف  
دهد ياد مي

در 4گزينه  .21
!اهالي آتن  

.دانم كه مي
در 1گزينه  .21

خدمتي كه  
باشند، بايد
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@sanjesheduc

هاي   پديده
ي بايـد بـا    

 6 درس. د  

يف شـد و    

خورشـيد   

گـري نيـاز    
 درس. ردد 

 آن شـيء   
 صـفحه  8 

 بـا ايـن   ن 

ه از طريق 

ـه، قادرنـد     

هنـد و بـه   
ريـزي   پايـه    

ationgroup

همه) 3 نه گزي
شناسـي طبيعـت 

عت قـرار نگيـر

سـينا تضـعي ـن 

.بسته به اوست

 به واسـطه ديگ
گـر ير ممكن مي

ا بـوده و ازن مـ  
درس .گوينـد  ي

  .بط باشد

تـوا نمـي ولي را 

كه استقراستش، 

ـان ايـن مرحلـ

ده ان نشان مـي 
فكـر منطقـي پ

(  

رد( ستي است
ط) 1 رد گزينـه (

نعي در راه طبيع

داللي فلسفه ابـ
 

نايي هر چيز وا

ها ك اين صورت
لم و شناخت غي

ست كه در ذهـن
علوم بالعرض مي

مرتب هوشيار فرد

بطه علت و معلو

م در ايجاد دانش

و در پايـ انـد  رثي

فتارهاي خودشا
در ايـن دوره تف 

27/10/1398 رم

اي از هس ت مرتبه
( .ن آشكار است

ه موانه شرطي ك

جود، جنبه استد
 83 صفحه 7 س

روشن و روشن تاً

كيد كه براي در
 و در نتيجه، عل

طريق صورتي اس
وم مجازي يا مع

و ه) ذهني( يني

 همين دليل راب

ود اما اولين قدم

هاي ار ي بازتاب

شناختي را در ر
.ن اشيا هستند

25 


هاچمرحلة (ساني 

سينا طبيعت بن
 از در و ديوار آن

دهد؛ به سوق مي

رد نبود با اين وج
درس .هيا گرديد

حقيقتي است ذا

آي  باشد الزم مي
گردد منتهي مي

سبت به آن از ط
جهت به آن معلو

عين غيربا تجربة 

شي قرار دارد به

شو س انجام مي
  .شود

ر اين دوره داراي
 

 دوره عمليات ش
كنند، همان ر مي

شناسيوان

ش پيش؛ علوم انس

از نظر ا. ود دارد
ت بالغه آفريدگار

 71  

 خير و كمال س

حكمت مشاء وار
سفه اسالمي مه

نور ح. كند ر مي
  

واسطه قيم و با
 تسلسل باطل م

ت و آگاهي ما نس
ت و به همين ج

شناسي بايد ب ان

هاي آزمايش وش

ل، استقرا و قياس
ش پذير مي امكان 

كودكان در): گي
.ود نشان دهند
كودكان در اين
ر ظاهري تغيير

 رو

سنجش

سي تفاوت وجو
و حكمت) 4 نه

صفحه 6 درس 

ء آن را به سوي

رازي به ح و فخر
جنبه اشراقي فلس

تعبير» نور«ء به 
93 صفحه 8 س

ذهني غير مستق
ر نهايت به يك

از ما غايب است
علوم واقعي نيست

ين باورند كه روا

نسبت به رو تري
.  

 دو فرايند مكمل
 با روش تجربي

سالگ 2ز تولد تا 
حركتي را از خو

ك ):سالگي 11تا 
شيا اگرچه از نظر

    
 

 .رست است

شناس ت و طبيعت
رد گزين( هستند

 .ت سازگار باشد
 .رست است

طبيعت هر شيء
 

 .رست است

 ايرادات غزالي و
 رشد و تكامل ج

 .رست است

 از واقعيت اشياء
درس. گونه است

 .رست است

هاي ذ  به صورت
م كه اين كار در

9  
 .رست است

جي كه خودش ا
كند، براي ما مع

 .رست است

گرا بر اين ن انسان
 .رست است

تر پاييندر سطح 
.ها استنباط كرد
 .رست است

 علمي از طريق
مهاي منظّ داده

 .رست است

از(حركتي  ـ  سي
ح ـ يچيده حسي
ت 7( ليات عيني

مي رسند كه اش

www.sanjeshse

در 2گزينه  .21
بين طبيعت  

آن معنادار ه
هدف خلقت

در 3گزينه  .21
به نظر او ط  

 72 صفحه
در 1گزينه  .21

بسياري از  
زمينه براي

در 4ه گزين .21
سهروردي  

هم همين گ
در 1گزينه  .21

اگر علم ما  
داشته باشيم

97 صفحه 8
در 3گزينه  .22

شيء خارج  
ك حكايت مي

98  
 
  
 

در 2گزينه  .22
شناسان روان

در 3گزينه  .22
اين روش د  

ه گونه روش
در 2گزينه  .22

يك نظرية  
آوري د جمع

در 4گزينه  .22
دوره حس -  

رفتارهاي پي
دوره عمل -  
ن نتيجه ماي

  .شود مي
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@sanjesheduc

زن مغز در 

  .شود ح مي

هاي كلـي  

ني كـه در    
 تنـوعي از  

  .رد

  ش

درسـتي از  

ationgroup

ر پنج سالگي وز

ي كودكان مطرح

ه گيري  به نتيجه

تـا زمـان) العات
گيرند و قرار مي

  .كنند

 ارادي اشاره دار

  .ش دارد

نوع پردازش -4 

  .دارند

فسير دخواهد ت ي

(  

در. يشتري دارد

براي) يا دخترانه

خصي آنهاست،

طح پردازش اطال
 مورد پذيرش ق

ك يشتر جلب مي

به پردازش غير

و انگيزشي نقش

 ليف

 ارادي ارتباط د

زة بينايي ما مي

27/10/1398 رم

ر بدن سرعت بي

رفتار پسرانه ي( 

  .د

ي و تجربيات شخ
   .است سي

ترين سط پايين( 
ورت اختصاصي

ما را بي ارادي ير

ها ب و بقيه گزينه

ارهاي هيجاني و

ادشواري تك -3

ها با توجه گزينه

ت حسي در حوز

26 


هاچمرحلة (ساني 

هاي ديگر  بخش

 و نقش جنسي

دهد ويتي رخ مي

دة واقعيات عيني
استدالل قياس به 

شوند ريافت مي
شوند به صو  مي

غي باشند، توجه 

باشد و مي )شده

  .ي نقش دارد
و رفتا) د صورت

3  ت

باشد و بقيه گ مي

جه به محدوديت

ش پيش؛ علوم انس

د مغز نسبت به
  .رسد ي

هاي جنسي وت

هو  در مقابل بي

ه حاصل مشاهد
مربوط زنند مي

هاي حسي در ده
ادراك )طالعات

برانگيز و تعجب

كنترل ش( ارادي 

ت بينايي و فضايي
ل پيچيده مانند

تمرين و مهار -

جه غير ارادي مي

كه ادراك با توج

سنجش

رشد )سالگي 6 
رگسالي خود مي

، تفاو)سالگي 6 

تبحران هوي ي

 موجود خود كه
 طبيعي دست م

كه توسط گيرند
سطح پردازش اط

  .شوند ي

نتظره، متباين و

پردازشوط به 

ط دادن اطالعات
اشكال(ك بينايي 

 

  :نده
 2-

 پردازش در توج
 

كند ك  اشاره مي
  . باشد

    
 

 .رست است

تا 2( ودكي اول
درصد زمان بزر 

 .رست است

تا 2( ودكي اول
 .رست است

سالگي 2تا  1
 .رست است

ستاني از دانش
 افراد و حوادث
 .رست است

از زماني ك ينايي
باالترين س( تري

 در ما موجب مي
 .رست است

ي كه تازه، غيرمن
 .رست است

مربو ند و آهسته
 .رست است

در ارتباط: اي انه
در ادراك :جگاهي

.درست است 
ر در توجه پراكن

 دو تكليف
 .رست است

مربوط به نوع ع
.درست است

به اين پديده ي
 خارجي داشته

www.sanjeshse

در 4گزينه  .22
كو دورةدر   

9حدود 
در 3گزينه  .22

دوره كودر   
در 1گزينه  .22

2سنين  در
در 1گزينه  .22

كودكان دبس  
دربارة اشيا،

در 3گزينه  .22
اطالعات بي  

قشر خاكست
اطالعات را

در 4گزينه  .23
هايي محرك

در 1گزينه  .23
كنپردازش   

در 2گزينه  .23
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