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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)25/11/1398(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
  

  :باشد بل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قا آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  8 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc

رواج » ـتن 

ه در باورها 

آميـزي   ـگ  

  )يران

مثنـوي  «) 

جـا   ل جابـه  

هـاي   سـته 

» تـو «بدلِ 

بـه مجمـر     

ationgroup

گذشـدر«عنـاي   

ان است و ريشه

سـپس آن را رنـگ

اي اي ان اسطوره

)3 .هل ممتنـع    

ها قابـل ن و بيت

به ثمرات و خواس

ب» برسيمين«ه 

تشـبيه آينـه ب 

1398(  

مروز نيز ايـن مع

روزگار باستا عي

آورد و س ـذ مـي   

قهرما( آرش) 4 

  ) آوردم

ن اسـت نـه سـه

د مصراع اول آن

ده است و دل ب

ته باشيد كهشا د

)4ار بـه آتـش     

/25/11 پنجمحلة 

  د
كه در فارسي ام

  رام و توسن

فوق طبيعدهاي 

چين بـر كاغـطه

)ظمت كوه طور

 واجب به جاي

ساده و روان» ها

ي است در مورد

سرو چون آزا: ت
  سن تعليل

دقت) (نقره(م 

تشـبيه رخسـا) 
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مرح(لوم انساني 

همان كردم: فت
بخشايد ك ني مي

  عرش و سرير 
ر) 4شد و سالك 

جودات يا رويداد

رنگ يا نقطت كم

  ر

ه عظب(طورآسا  

  )رفاه

نماز(زارم فرض 

روزه«نثر كتاب  
  .ت

 مثال و مصداقي

 ذكر كرده است
حس ⇐. كند مي

 پيكر يار به سيم

)3كوثر به آينـه  

ي و نگارش

دهم؛ ادبيات و عل

باز گرف// گذشت 
يعن» گذرد ميدر

)3ايت و بيرق 
مرش) 3و تفريط 

ه مربوط به موج

 نقاش به صورت

ي براي چيز ديگر

)3) صور خِد نف

صاحب ر(مرفّه  

گز // )خاست مي

)2. است» حمد
سروده شده است

وم، دوم بيت س

 شاعرانه و ادبي
ميوه زندگي مپر

  خضر
تشبيه بر و) 2 

تشبيه حوض ك 

 فارسي

سنجش دوازد

رفت، گذ: شد//  
د«به ادامة متن 

را) 2ن اهزاردست
و طافرا) 2يقت 

خاص و آثاري كه
  .هن دارد

ه و طرحي كه

قرار دادن چيزي

با صدايي همانند

-2)  و چرخش

  از بهر -3هم 

برم( ستيخامت 

جالل آل اح«از  
عطار س» الطير ق

مصراع .ندتسه
   معادله

خت سرو دليل
درختان پ تر از ي

   لعل
به آب خ) ب يار

 چشم عاشقان

)2ر به بهشت 

    
 

 .رست است
ر كند، جدا كند

، با توجه ب4ينة 

 .رست است
عندليب و ه) 1 

شريعت و طري) 
 .رست است

سخنان يا اشخ 
كه مردم روزگار
، نمونهطرح اوليه

قر محافظ: كردن
 .رست است

ب(آوا صور) 2) ش
 .رست است

  تَشَر -
طواف(طوف  -
  طمأنينه -
مره – 2فراق  -

 .رست است
قيامت// ماهيان ) 

 .رست است
» چشم ما بود

منطق«حت تأثير 
 .رست است

متضاد ه» پرثمر
اسلوب ⇐. د

عمر طوالني درخ
ه است، طوالنيت

 .رست است
تشبيه مي به) 
لب(تشبيه لعل ) 
تشبيه آينه به) 

تشبيه روي يا) 

www.sanjeshse

  
  
 

 
در 4گزينه  

دور: باز كند
در متن گزي

  .دارد
در 1گزينه  

:هم معناها
)1: متضادها

در 1گزينه  
:اسطوره) 1

و اعتقادات م
ط: بيرنگ) 2

  .كند مي
حمايل ك) 3
در 3گزينه  

آتش(آذر ) 1
در 4گزينه  

-1: 1گزينة 
-1: 2گزينة 
-1: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

در 2گزينه  
)دامِ( شست

در 3گزينه  
پيرمرد«) 1
تح» عنويم
در 3گزينه  

«و » بربي«
شدن هستند
شاعر براي ع

تسدنيايي نب
در 4گزينه  

)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
  .)است

)1: 4گزينة 
  )آتشدان(

erv.ir
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بگير را نـه  
  

زينه نقـش  

  .ت
  .)ست

ند؛ لـذا در  

  ه تشـكيل   

ationgroup

  سن تعليل
  .ست

 موج بر سطح آب
.شده استيده 

در اين گز براين

است» زال«دلِ 
جمله آمده اسبه

شون محسوب مي

سـاد ةك جملـ 

1398(  

حس⇐ .داند مي
ضمين نموده اس

اعر علت ايجاد
 به سوي او كشي

  .د

ن وند است؛ بناب

بد» آن گو نامدار
چونكه بين دو شب
 و حرف اضافه م

كد، كل بيت از ي
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ز دوريِ يارش م
 در شعر خود تض

شا. گيرد كل مي
مشيرهايي براق

سته بودماه، نش 

  .ختش دويد

ميان» بوم مرز و

آ«) 3. است» رز
ست چف ربط ا

هستند) معيت

نيدبي نان كه مي

 )جملة پيرو(ي 
(  
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مرح(لوم انساني 

 
طاقتي غنچه ا ي

ب تبريزي آن را
  آميزي

 سطح آبگير شك
شم مانند كه به

  .خره كر كرد

)دورِ(بر گرد  ر

پيش تخ كنان ش
  قيد  

م«در » و«ست و 

فرامر«عطوف به 
حر» دريغ« و» 
م(نوع همراهي  

همچن بود پيدا 
  سند فعلم  

  :اند ه
نماز خواني ونش

.)استي عدالت 

  
  .رد كاربرد ندا

  لي
.ي كاربرد ندارد

  .دد ندار

دهم؛ ادبيات و عل

  
 ايهام ⇐ون 

نش به گل را بي
است كه صائب) 

آ حس ⇐رفته 

گام وزش باد بر
داند ويبارها مي

را همچون صخ ك
  ل
گَرد مشك تاتا 

  متمم         
نيايششاه را ديد، 

                  
  .آغوش گرفت

ين دو جمله اس

مع» زال«) 2. ت
»درد«واو مابين 

ر مصراع دوم از

گام ديگراناز  م
يز        متمم  

  .شود ختم مي
  

و وابستهه هسته 
ر قبلة طاق ابراو

به معني» داد« (

   فاعلي
صفت فاعلي: ن
اي چنين واژه: ر

صفت فاعل: ينده
اي چنين واژه: ار

اي كاربرد ن واژه

سنجش دوازد

.نما است ناقض
آرامش و سكو) 2

چه و تبديل شدن
)عارف رومي(النا 

در نظر گررايحه 

يي است كه هنگ
زدة جو از آب يخ

گوشِ فلك روز 
مفعول           
)مانند(يش چو 

                  
اهنش دور تاج ش

                  
در آ) محكم( ت
  د

ط بيل، حرف رب

است» جان«ف به 
و ( ش تكرار دارد

ها در»و«، تمام 
  .شود نمي

هم، خود، هوريد
بدل  ني          

 شده و به فعل خ
.مله نيامده است
تشكيل شده كه

د همه شب كه 
.مله نيامده است

صفت: برّا ←
شايان ←ان  

گارپرور ←ان 
نماين ←ـ نده 

پنداشتا ←ار  
چنين: يخفتن ←

    
 

 .رست است
متن» انفجار ودنِ

2عهد و ميثاق  
ت شكفتن غنچ
دوم بيت از موال

بو و ر» امن«اي 
 .رست است
هاي تعاره از موج

كه ترس آبگير
 .ترست اس

ناي در آنهمِ كرّ
                   
بار بر اطراف روي
                   

از) وقتي كه( و
                   

سخت ااهنشا او ر
قيد                

 .رست است
در مصراع اول» و

  .شود  نمي
معطوف» سر«) 
رفيق دوم نقش) 

 توجه به مفهوم
ش تبعي يافت ن

 .رست است
م پاي مردم شو

نهاد              
 كه با نهاد آغاز

عل در پايان جمل
ت از دو جمله ت

)جملة پايه( ]ت
عل در پايان جمل

 .رست است
ا + ارع بن مض 

+بن مضارع  ←
ا+ بن مضارع  ←
ـَـ+ بن مضارع  

+بن ماضي  ←
←ي + مصدر  

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
بوزنداني«: آ

)1: قرار: ب
شاعر علت: پ
مصراع د: ت
شاعر برا: ث

در 2گزينه  .
ها است»زره«

بلك ،وزش باد
در 3گزينه  .1

دمِ: 1گزينة 
             

غب: 2گزينة 
              

چو: 3گزينة 
              

شا: 4گزينة 
             

در 2گزينه  .1
و«: 1گزينة 

تبعي يافت
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
با: 4گزينة 

اين بيت نقش
در 1گزينه  .1

گا: 1گزينة 
             

است شده 
فع: 2گزينة 
بيت: 3گزينة 
است[آن به 
فع: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
←بريدن 

←شايستن 
←پروردن 
←نمودن 

←پنداشتن 
←خفتن 

erv.ir
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شمع «. ست
  . است

گاني يـك   

ها مشترك 

رويـد    مـي 

ـردم را بـه     
  .ت اس

هاي شهر،  
يگـانگي و  

ايـن  .  بـود    

ا ببرد رگ ر
تـر   نزديـك   

خته شـده  
و » مـاه «، 

ـذير اسـت    

ationgroup

ي و ستمگر است
راه آزادي شهيد

ت سؤال از زنـد

ه ر بيتال و ساي

از نوزند و  ه مي

ي مظلوميـت مـ
ل قابل برداشت

واري كوتاه خانه
شينان احساس بي
 شـهر گريـزان

  .ن است

تواند آبروي مر ي
داونـد متعـال ن

  .انجامد ت مي

صاوير غريبي ساخ
»سـرو «ـتعاري   

ريـب تعبيرپـ غ  

1398(  

حكومت استبداد
، نماد ش)دهد مي

صيف بيت صورت

رودة صورت سؤا

جوانه) مردن(ن 

 فريادي صـداي
شعر متن سؤال 

دن در چهارديو
در ميان شهرنش

ديـد و از د مـي 
ناراضي و گريزا 

ست و كسي مي
و را به ديدار خد
 به خانه دوست

وم نيز چنين تص
ه به معنـاي اسـ
ن تصويرسـازي

  .)ست
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  .ت

  ...شود

نماد ح» شب تار
خود را از كف م

ست برعكس توص

 است كه در سر

ز در خاك شدن

بلندتر از هر  اما
و 4بيت گزينة 

ندشود كه ما  مي
گرفته بود و او د

ايي خودي روست
)جود ماديِ خود

سناك بودنش اس
داند زيرا ا ن مي

كهست  راهي) گ

در بيت دو! شد
با توجه. (ه است

ايـن ،انـد  ر آمـده  
وتمند شهيد اس
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مرح(لوم انساني 

  .ست
  
  .)هد

است تاج زر و ماه
         مسند

ش خاك ره تنم 
  نهاد    مسند

ش«. آزادي است
آن جان خ رس بر

داند؛ درس گ مي

مضموني» هيد
  .)د دارد

 است كه پس ا

خيزد يي برنمي
باز تصويرسازي 

مشخص» ا بود
كوهستاني بود، گ
ه روستا و زندگي

وج(د خويشتن 

در ترس» ت مرگ
نند باغ و بوستان

مرگ(زيرا كه او 

ر دوش بكششك ب
ه زير روان شده
ر و گيسوي يـار
 گسترده و سخا

  .ت

دهم؛ ادبيات و عل

اس بس يمياي ما
متمم     مسند

هتغيير د(گرداند 

ارك خورشيد و
         متمم   

)وقتي كه(چو  
ن                   

 و ندادهندگان آ
آفريند و ني مي

و همانند مرگح 

پس از مرگ شه
ها تأكيد  سختي

اي تصوير كرده 

ظاهر صدايچه به
ضمون مشترك ا

پيرمرد چشم ما«
دة روستاهاي ك
ا در بازگشت به

شاعر از خود ،ت

يثيتح«.  است
شاعر مرگ را مان
و بوستان است ز

ست كه دريا، مش
 و عنبر از ماه به

يار ت يار، چهرة
استعاره از روح 

تأكيد استمورد 

سنجش دوازد

كي ]وانعنبه[ ن
                  م

را بگ محرابم برو
      مفعول
تابر  ن اساسِ او

                  
]است كه[ نت

د                

خواهان د آزادي
ريك شب، روشن

روح اش را بي دگي
  .ست

ميهن، پنان شم
تحملو  ييكيبا

ن را همانند دانه

خون شهيد گرچ
اين مض. رساند ي

«ن واننده از مت
ما يوشيج كه زاد
و تسالي خود ر

د زيرا در اين بيت

مطرح» ز مرگ
يز شزينة سوم ن
باغ و ]ست، بلكه

ت سؤال اين اس
شك گرفته و م

يب به جاي قامت
»دريا«ت سؤال 

م» ندن نام و ياد
    

 

 .رست است
اك راه فقر بودن

نهاد              
ِم آن دلستان ابر

نهاد              
گردون اك درگه

نهاد              
در گرد صبا ]ي
منادا    مسند    

 .رست است
مادجا ندر اين» 

كه در فضاي تار
 .رست است

، شاعر زند1نه 
بريز از زندگي اس

 .رست است
رفتن پيكار با د

بر شك 4 گزينة 
 .رست است

يت، موالنا انسان
  )شر

 .رست است
ز خهيد است و ا

يان و خداوند مي
 .رست است

برداشت كلي خو
 زندگي را از نيم

لذا آرامش و ،رد
آيد برنمي 2بيت 

 .رست است
نترسيدن ا«يت 
در بيت گز. رسد

نيس[ن مرگ نه 
 .رست است

در بيت صورت ير
ر روي سرو قرار

كه به ترتي» نبر
ه در بيت صورت

 .رست است
باقي مان«سروده، 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
خا: 1گزينة 

             
خم: 2گزينة 

             
خا: 3گزينة 

             
اي[: 4گزينة 

             
در 3گزينه  .1

»مرغ سحر«
آن ك(» مرده

در 1گزينه  .1
در بيت گزين
شهيد كه لب

در 4گزينه  .1
پايان نپذير«

بيت. (است
در 2گزينه  .2

در هر دو بيت
بعث و حش(

در 4گزينه  .2
الله نماد شه
گوش جهاني

در 2گزينه  .2
با توجه به بر
حس خوب
كر غربت مي

مضمون از ب
در 3گزينه  .2

در هر دو بي
كه از آن نتر

اين. سازد مي
در 2گزينه  .2

غرابت تصوي
ماه بر: است

مشك و عن«
همچنان كه

در 1گزينه  .2
در هر دو س

erv.ir
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  .ست

در » وانيم 

( ت كند 
( - 

در گزينه 

بيش ←ن
: سنجاب 

هاي زينه

( نگو :  

بعد ←ر

-ش را مي

ابستان 
-ر از ميوه

و آن  
هاي ري

ationgroup

اضافي اس 3زينه 

بتو«  -) 4و1ي 

مخالفت ←ض 
) 3رد گزينه (  
د» چيزي «  - 

أکثر ِمن–) 1نه
الس: رست نيست 

( ُنِقلت–) 

رد گز( رويد مي

التَقل -2)ستثناء

 از دفاع از پيامبر

بيشتر ارزششي 

ل انار از اواخر تا
انار.  سفت باشد

كندايفا مي ي را
طر ابتال به بيمار

1398(  

در گز ←بود  -

هايگزينهرد (ريم

ُيعارض -) 4و2ي
د ، قضاوت كند

اضافي است 3ه 

گزينرد (  ز كند
در 2دي عبارت 

)2و1هاي گزينه

م ←ينبتُ  -)4ه

اس( .شدندناضر 

  كنيد

پس–ده است 

اي و آن را نداري

و فصل رش است
اشست بيروني

وني نقش مهمي
كند و از خط مي

/25/11 پنجمحلة 

- )هاساير گزينه

تا بخور← نأکلَ 

هايگزينهرد (  د
حكم دهد←کم

در گزينه» قيناً 

تواند پرواز ، مي
سلوب جمله بند

رد گ(  ملحق شد

گزينهرد (  آنچه
  ) 3ه 

لن امتحانات حا
  .مت

تا انفاق ك ←قوا

ء مطابقت نکرد
  ) 4 ينه

است پيدا نكرده

شيرين يا تردي 
پوسگين باشد و 

ين بردن كم خو
يند هضم كمك

ن
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مرح(لوم انساني 

سرد ( ار آن مرد

حّتی  - )هاينه

ش از اينكه بشنود
يحک - ) 2گزينه 
يق«  - ) 2گزينه 

در به پرواز است
اس –) 3د گزينه 

پيوست ، م←ضمّ 

←ما–) 3گزينه

رد گزينه(  نهال 

ي از آنها در سا
رحم: روح   -)  

حّتی تُنفق  -فت 

با الّشيماء) سلمَ 
رد گز( قومها←

تي به چيزي دس

 كه حاوي شهد
بايد سنگ) انار(ه 

از آهن، در از بي
به بهبود فرآين:  

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و عل

رفتا←عل الرجل

ساير گزيرد (هد

پيش←ن يسمع
رد گ(  كه بفهمد

رد گ(  نادان←

نجاب پرنده قاد
رد( ر يك پرش 

  . است

انَضم–) 2و1ي 

رد گ(  نويسدمي
آن ←الغرس 

 آموزان بجز يكي
تركيب وصفي 

ست نخواهيد ياف

أس( 1در گزينه –
←قوم خود–)  3

ن دارد كه تا وقت

دشوتشكيل مي
خاب ميوه رسيد
ن درصد بااليي ا

از آن جمله. ارد

 عربي

سنجش دوازد

فعل–)هاير گزينه

دميوه ←تُثِمر–

قبل أن–) 3زينه 
پيش از آنك←هم

جاهل - ) 3نه 

سن←ی الّطيران
در ←فزة واحدة

اضافي 2بارت 

هارد گزينه(  كه
  )  4گزينه  

م←يکُتب–) 2
ذلك–) 4گزينه 

دانش -1ها  نه
(قوم كافر : ون 

دس ←الن تنالو 

–) هاساير گزينه

3و1هاي  گزينه

حكايت از اينك 

هايي قرمز تدانه
ستان و براي انتخ
 توجه به داشتن
سالمتي انسان دا

    
 

  .رست است
سايرد ( رده شد

  .رست است
–)1رد گزينه( ش

  .افي است
  .رست است

گزرد (  سخ دهد
قبل أن يفه–)  
رد گزين(  داندي
  .ست

  .رست است
طائر قادٌر علی

في قف––)  3نه 
در عب» كه «   -

  .رست است
هنگامي ك –تي
رد( منتقل شد←

  .ست است
گزينه رد (  لي
رد گ(  ميوه←ر

  .رست است
گزين ساير طاهاي

القوم الكافرو -4
  .رست است

:4طاهاي گزينه 
  .رست است

سرد ( أسلمت←
رد( )ص( النبیّ 

  .رست است
بجز گزينه يكها 

  :ك مطلب 
اي است كه از د
ود تا اوايل زمس

آيد كه بامار مي
ده ديگر براي س

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  .2
آزر←ِانَزَعجَ 

در 3گزينه  .2
كاش←ليتَ 

اضا 2گزينه 
در 1گزينه  .2

پاس←ُيِجب
3رد گزينه 

نمي←اليعلم
اضافي اس 4

در 4گزينه  .2
الّسنجاب الط

گزينرد (  از
-مبتداست  

در3گزينه  .3
وقت←عندما
←)مجهول

درس1گزينه  .3
نها←غرساً 

َثَمر -)  3و2
در 3گزينه .3

تصحيح خط
)فعل نهي 

در4گزينه  .3
تصحيح خط

در 2گزينه  .3
←اسالم آورد

الّدفاع عن
در 1گزينه  .3

ههمه گزينه
  .داني

ترجمه درك
انار ميوه    

شوشروع مي
هايي به شم
تعدادي فايد

erv.ir
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@sanjesheduc

 آن براي 

 سفت 

پوست 

 ايجاد 

رند 
اش  بيروني

ن انار 

معرب  - 

 جملة 

ي است 
 -4. د

شان 
 - 4. ست

بقه 

ationgroup

آورد وايين مي

اشست بيروني

پ -3. تاني است

در سالخوردگي

ر خون پايين دا
نار روي پوست

خوردن -3.  دارد

معلوم–متعّد  -

عل ومع فاعله

  »الّثمرة 

ايداركوب پرنده 
رود و پا ندارمي

طر احترام معلّمش
ن ترين مردم اس

 

در هيچ مسا-3.
  .ش است

1398(  

ي مغزي است پا
  

رسد پوسقتي مي

زمستهاي ي ميوه

 كالمي معموال د

 افرادي كه فشار
هاي قرمز اندانه 

ي سالمتي بدن
  .ار خون است

-»تقليل« صدره 

فع/  معرب  - 

«ة ِلموصوفها 

  )بعد از ( 
- 2. كندييز مي

ي شكمش راه م

ش آموزان بخاطر
ابراين او از ناتوان

 .هايش بخورند

.جز سيب نخريد
ستايش و نكوهش

/25/11 پنجمحلة 

هايلبي و سكته
.حي مفيد است

ييزي است و وق

هاييكي از گونه

ضعف بينايي و
  .ن قرار دارد

انار براي -2. د
-4. يابدبود مي

فوايد زيادي براي
ي و مغزي، فشا

ب تفعيل و مص

معلوم –الزم–ل

صفة/ ّرف بأل 

َبْعَد ←ُبعدَ –)» 
هايش را تميدان

ني است كه روي
  .د

دانش -2. گ است
 ناتوان باشد بنا
هتا مردم از ميوه

  ة
اي جپدرم ميوه-

زياده روي در س
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مرح(لوم انساني 

هاي قللي حمله
س از عمل جراح

د و يك ميوه پا

آن ي -2.  شودي
  .ن است

ض. رند مفيد است
وست بيروني آن

دهدسي ميوه مي
يي و كالمي بهب

  .ست
انار ف -2.  است 

قلبيهاي ي سكته

ف واحد من باب

تفعُّلن من باب 

معر - معرب  –

»کندتمييز می 
وش عجيبي دند

مار حيوا -3. زد
كندآب پرواز مي

  )سم تفضيل
تر از مرگسخت

ان كردن رازش
كاريم تختاني مي

راة رياضّيةمبا 
-2.شودرزان مي

ين ناداني فقط ز

دهم؛ ادبيات و عل

هاي اصل از علّت
و نيز پسوردگي 

كندجلوگيري مي

هاي قلبي ميي
شار از عنصر آهن

 خون بااليي دار
داخل پو انار در 

 دوم سال شمس
گي حافظه بيناي

ي بسيار مفيد اس
تر از بقيهنگين

هايمترين علّت

الثی بزيادة حرف

ی بزيادة حرفين

–للمفرد المؤّنث 

« معلوم است 
دن غذايش با رو

سازها النه مين
د و روي سطح آ

اس: ترين ناتوان( 
ب نكن زيرا آن س

هر كس از پنها 
شتند ما هم درخت

-۳فاکهة -۲  
دب زياد شود، ار

بزرگتري -4.  دم

سنجش دوازد

خون را كه يكي
مي هنگام سالخو

هاي قلبي جري

ث ابتال به بيماري
آن سرش -4. ست

فرادي كه فشار
هاي قرمزدانه. د

خت انار در نيمه
هنگام سالخوردگ

ر در سالخوردگي
ه رسيده انار سن

از مهم -4.  است

مزيد ثال -ائب 
  علّية

مزيد ثالثی–غائبة

ل –»نَضج« ن 

 باب تفعيل و
اح پس از خورد

زند و در آنك مي
گستراندش را مي

(أضَعف←ِعف
 را از نااهل طلب

-3. گوش كردند
ني براي ما كاشت

شیٌء -۱ ←ی
گاه چيزي جز اد
ميز شركت نكرد

    
 

پس فشار خ. هد
ظه بينايي و كالم

  .رست است
متن، انار از بيما

باعث -1←ها نه
هميشه سفت اس

  .رست است
متن، انار براي اف
ينكه بهبود يابد

درخ -1←ها نه
معموال ه -3. ت

 
  .رست است

متن، خوردن انار
ميوه- 1 ←ها نه

خوردگي ممنوع
  .رست است

للغا – مضارع 
 فاعله جملة فع

  .رست است
للغا–عل مضارع

  .رست است
اسم الفاعل من←

  .رست است
مضارع( ظُِّف 

تمسا -1←هانه
ي درختان نوك

هاي بزرگش باله
  .رست است

أضِع - ) رازش( 
نياز- 1 ←ها نه

به او گوو با دقّت 
ه ديگران درختان

  .رست است
هایه در گزينه

هرگ-1←ها  نه
جز تنيس روي م

www.sanjeshse

كاهقلبي مي
بهبود حافظه

در 4گزينه  .3
با توجه به م

  .شودمي
ترجمه گزين

اش هبيروني
در 1گزينه  .3

با توجه به م
شود نه امي

ترجمه گزين
سودمند است

 .ر دارندقرا
در 3گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزين
هنگام سالخ

در 3گزينه  .3
فعل←ُيقلِّل
فعل ومع/ 

در 2گزينه  .4
فع←تتکّون
  فعلّية

در 4گزينه  .4
←الناضجة

در 1گزينه  .4
ُيَنظ←ُيَنظَّفُ 

ترجمه گزين
هاكه به تنه

ماهي پرنده
در3گزينه  .4

ِسرِّه←َسرِّه
ترجمه گزين
برخاستند و
همانطور كه

در 4گزينه  .4
مستثنی منه

گزين ترجمه
اي جورزشي

erv.ir
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@sanjesheduc

-بر مي
كند  مي

ترجمه 

ي 
ك اصفهان 

  .ر است

 حصر 

 و كم 
ها را تن

.   ست

ينار داده 
  .دند

تيم ما -2
د شده 

مدرسه 
كه با آن 

يجه تشبيه 

ationgroup

 زبان عربي در ب
يوه و بيان پربار

ت» اين« يا » ن 

 از شاعران ايراني
به شهري نزديك 

متره پنج سانتي

باشد بنابرايني

حال زياده روي
ستان با وفايم ر

 آن اسم فاعل اس

يكوكار، هزار دي
 مسأله حل كرد

2)آورندزبان نمي
ن كلمات وارددو

  .هستند
عموال صبح به م
بجز ظرف علم ك

قلين است و نتيج

1398(  

  )سميه
گان زيادي را به

ه زبان را در شيو

آن« دي بيايد، با 

ست و بسياري
-3. قبول نكرد

طول اين پرنده 

مستثني منه مي

دان را فقط در ح
دو -4.  هن كرد

فاعل و نوع :ن 

 دستور داد به ني
ضي را بجز يك

به ز :ماينطقون 
ست زباني را بد

  )ندارم  

متضاد هسع     
دانش آموزان مع

شود بد تنگ مي

در حديث ثق »د

/25/11 پنجمحلة 

جمله اس(  شرط
ف كرد كه واژگ

چيزي كه -3. ت
  .گنا قرار دهد

در عبارت بعد» 

مع ناميده شده ا
ولي داور گل را ق
.وي زمين است

م »لغًة « )  1(ه

ناد -2  .گرفتيم
 براي شيماء په

  .عل است

الکافرون -۳.  

فرمانروا -2. ند
هاي رياضن مسأله

م.( آورندبان مي
خواهيم توانس-3)

: ماعندي.  ( هم

يّتسع –يضيق  -
د -2.مديده است
شودرار داده مي

  .شوممي

شويد گمراه نمي
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مرح(لوم انساني 

جواب ←ديقك
تأليف» القاموس« 

 او دوست توست
هد شما را در تنگ

»ال« معرفه به  

باشد ملمبي مي
د و به ثمر رسان

چكترين پرنده رو

ند ولي در گزينه

ان ديگري ياد نگ
غزوه حنين فقط

 نوع آن اسم فاع
سم مفعول است

  
ام فرستاده شده

دانش آموزان -4

ها به زب اصل آن
)به ثمر نرساند  

ارم تا به تو بده

-۳يعود     – 
روز ستم بر ستم
ا آنچه در آن قر
واهم و نزديك م

هرگز: ضلوا ابداً

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و عل

هو صد - ط      
«شهوري به نام 
مني باشد پس

خواهخداوند نمي

 اسم به صورت

 به فارسي و عرب
ما گل دومش را
مرغ مگس كوچ

باشن و حصر مي

ي و انگليسي زبا
اش را در غجامه

نائب فاعل و ن،
عل و نوع آن اس
.سم فاعل است
ي آموزش مردم

4. شوندميد مي

 شده را مطابق
:ما سجَّل  . (د
پول زيادي د -4

يروح -۲جور  
تر از رسختكار 
هر ظرفي با-3.د

خو و كمك مي

لَنْ تض«، جمله )

 دين

سنجش دوازد

شرط فعل ←ن 
سي واژه نامه مش
ده از ستم و دشم

خ - 4.  هاستن

يد سپس همان

اتي كه آميخته
 مهاجمان تيم م

م-4.ش تميز بود

منه حذف شده

مدرسه جز عربي
ج) ص(پيامبر -3

  .ختم

المحسنجهول و 
نائب فا: رَسلون 

فاعل و نوع آن ا
مبران ، تنها براي
حمت خداوند ناام

   نستطيع
ها كلمات واردب

ري به ثمر رساند
4) هيم توانست 

الجو –العدل  -
عدل براي ستمك

گردندشان بر مي
سم و اميد دارم

ع(م و اهل بيت

    
 

  .رست است
کاَن    - شرط  

چه كس -←هانه
هر كس بازدارند
واژگان ميان زبان

  .رست است
اي ابتدا بياينكره

  مدينة
ابيا - 1 ←ها نه
يكي از م -2. رند

هايششهر خيابان
  .ست است

ها مستثني مينه

در م -1←نه ها
3.  بينيمي) هي

دث روزگار شناخ
  .رست است

فعل مجُيعَطی  
الُمر -۱: ها ينه
ف:  )الطالب( ب 
پيام - 1 ←ها نه

ط كافران از رح
  .رست است

لن←»ستطيع
عرب-1←ها نه

فوتبال گل ديگر
نخواه :نستطيع 

  .رست است
-۱:   هاي ديگر 

روز ع-1←هانه
هايشظهر به خانه

ترساز تو مي-4.د

 .رست است
ك به قرآن كريم

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
ادات←َمن

ترجمه گزين
ه - 2 .گرفت

داد و ستد و
در 3گزينه  .4

هرگاه اسم ن
  .شودمي

المد←مدينةٍ 
ترجمه گزين
ملمعاتي دار
رسيدم آن ش

درس1گزينه  .4
در همه گزي

  .نيست
ترجمه گزين

كوتاهي(روي 
پس از حواد

در 2گزينه  .4
2در گزينه 

در ساير گزي
الطالب -۴

ترجمه گزين
فقط -3. شود

در3گزينه  .4
سنس« منفی 

ترجمه گزين
در مسابقه ف

لننس( . بيابيم
در4گزينه  .5

هادر گزينه
ترجمه گزين

روند و ظ مي
شودفراخ مي

    
 

در 4گزينه  .5
نتيجه تمسك

erv.ir
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@sanjesheduc

ـتم نبـوت    

ر و جبـران   
ردن و كـار   
ـدر تكـرار   

و . رود  مـي 

) ص(يامبر 
دريافـت  » 

د و تجلـي    
  )يازدهم

ر اصـحاب  
 از غلط به 

و طـوالني    

گناه باز هم 
ي خـدا بـاز    
 و گناهـان  
حمت خدا 

لب، تسليم 
ت زيـادي   

س از رحلت 
مبر منزوي 
بـتم علـي   

ر كـس آن   
 -2ت قلـب   

ationgroup

كه اشاره بـه خـ

تـر ام آن آسـان 
مروز و فردا كـر
قـ ن گفتـه را آن  

انان به كار جو

خنان و سيرة پي
» امـام بـر حـق   
عي ظـاهر شـود

ي 11و  10رس 

دليل عدم حضو
حاديث صحيحا

شـود و غيبـت ا
  )يازدهم 

د و پس از هر گ
و توبه به سـوي

پذيرد ش را مي
 مؤمنين را از رح

اي راحت طلب معه
مشـكالبـا  ) ع(   

ذشت مدتي پس
مورد احترام پيام

انقلب ﴿ت قرآنـي      

اها    هـر« :﴾ دسـ
قسـاوت -1د از 

1398(  

است ك » نيست

وبه بيشتر و انجا
و به معناي ام» 
و ايـن» كـنم  مي

ي گمراه كردن
 

م براي حفظ سخ
ي خود به عنوان
عزنـدگي اجتمـا  

در 136و  125 

ج يافت، اما به د
، به طوري كه ا

ش م پنهـان مـي   
5درس  86ص 

 بارها تكرار كند
تغفار وؤمن با اس

 كه توبة بندگانش
مراقب باش«: د

را به جامع) ص( 
كه ائمـه اطهـار

  )م

پس از گذ  بود،» 
قوا، جهادگر و م
ت بـود و عبـارت

قد خـاب مـن د
ثار گناه عبارتند

(  

/25/11 پنجمحلة 

بري بعد از من

ست كه امكان تو
سوف«ه  از ريش

به زودي توبه م«
يطان، بيشتر برا

 )دوازدهم 8س 

يني يعني اقدام
معرفي«هري و 

ت، بلكه بايد در ز
ص. (گردد ر مي

ديث نويسي رواج
ل يا تحريف شد

 كه از نظر مـرد
ص( ».مانند ي مي

توبه شكستن را
هر وقت مؤ: مود

اوست«:  خواند
ذكر داد و فرمود

صر پيامبر اكرم
گ، سبب شد ك

يازدهم 9درس  

»وي به سلطنت
هاي با تق خصيت

ت بـه جاهليـت

لح من زكاها و ق
آث» اً محروم شد

)دوازدهم انساني

8 


مرح(لوم انساني 

هيچ پيامب: بعدي

اي اس توبه، دوره
كشاند، تسويف

«: گويد  خود مي
 و اين حيله شي

درس 107و  10

ه به مرجعيت د
وضوع واليت ظا
ظ و شعار نيست
 خداست، ميسر

داشته شد و حد
يث زيادي جعل

اوست«: فرمايد
و باقي عقيدة به ا

حال اگر اين ت: 
؟ امام جواب فرم
 امام اين آيه را

حمدبن مسلم تذ

ؤمن و فداكار عص
اين تغيير فرهنگ

116ص . (نند

كومت عدل نبو
لمانان شد و شخ
ين خود بازگشت

ا و تقواها قد افلح
 آلوده كرد قطعاً

د 7درس  94و  

دهم؛ ادبيات و عل

ال نبي ب« جمله 

ين زمان براي ت
ك مي» تسويف« 

گنهكار دائماً به
شود خاموش مي

03ص . (ه داري

اشاره »...حصني
مو» من شروطها

يد تنها يك لفظ
كه همان واليت

برد) ص( پيامبر 
يا شهادت، احاد

  )يازدهم 9س 

ف مي) عج( زمان 
 راسخ دارند، بر

 سؤال كرده بود
 هم قبول است؟

سپس. گردد ي
سپس امام به مح

  )م

طنت، جامعه مؤ
تبديل كرد ا) ص

 با خود همراه كن

تبديل حك«، )ص
ماعي مسلي اجت

نزلت يافتند و ا
  )يازدهم 9س 

فالهمها فجورها 
 هر كس آن را

87ص (ر است 

سنجش دوازد

 حديث منزلت
  )يازدهم 7

ه است اما بهتري
طان انسان را به
ست، يعني فرد گ
 به توبه در او خ
ي و فرصت توبه

مة ال اله اال اهللا ح
وطها و انا مبشر

ين بود كه توحي
 با واليت امام ك

 نوشتن حديث
 به دليل فوت ي

درس 113ص . (

 از معرفي امام
رادي كه ايمان

مدبن مسلم كه
خشش نمايد باز

ه سوي او باز مي
س» .كنيد چه مي
دوازدهم 8درس 

ل نبوي به سلط
ص( پيامبر اكرم 

مان آن دوره را

ص(رحلت پيامبر 
ديد وارد زندگي
وت جايگاه و من

درس 116ص  (

﴿: فرمايـد  س مي
عاً رستگار شد و
ن آرامش خاطر

    
 

ن به موسي در
7درس  88و  87

 .رست است
 ظرف زمان توبه

تر است؛ شيط ت
فردا انداختن اس
ينكه ديگر ميل

يد تو هنوز جواني
 .رست است
كلم«: سلة الذهب

«جه به عبارت 
را مقصود امام اي

گي اجتماعيند
 .رست است

ها بعد، منع سال
در ميان مردم) 

ل تشخيص نبود
 .رست است

حديث جابر پس
 آنجا كه فقط افر

 .رست است
در پاسخ محم) 

 از خدا طلب بخ
هم با بخشش به

داند كه چ  و مي
د 103ص (» .ي

 .رست است
يل حكومت عد
ه سيره و روش
د و نتوانند مردم

 .رست است
هاي پس از ر ش

يت با شكلي جد
بان قدرت و ثرو
.شانگر آن است
 .رست است

وره شمس در س
اك گرداند قطع

از بين بردن -3ق 

www.sanjeshse

منزلت هارو
7ص . (دارد

در 4گزينه  .5
سراسر عمر

گذشته راحت
امروز را به ف

كند، تا ا مي
گوي به او مي

در 2گزينه  .5
حديث سلس
دارد و با توج

گردد زير مي
توحيد در زن

در 3گزينه  .5
با اين كه س

)ص(پيامبر 
سادگي قابل

در 1گزينه  .5
پيامبر در ح

آ مي گردد تا
در 3گزينه  .5

)ع(امام باقر 
توبه كند و

گردد، خدا ه
بخشد را مي

يوس نكنيمأ
در 1گزينه  .5

تغيير و تبد
توجه به و بي
رو شوند روبه

در 4گزينه  .5
يكي از چالش
ايشان جاهلي
شدند و طالب

نش ﴾اعقابكم
در 2گزينه  .5

قرآن كريم
را پا ]نفس[

سلب توفيق

erv.ir
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@sanjesheduc

راي عـرض      
ت حقيقـي   
ش و سپاس 

هـاي   زمين    

ي از آنهـا،  
تأييـد  ) ص

م كه علـي  
:  و فرمـود     

و پس . اند ت
  )دهم

فكـر كنـد،      
 رفـتن بـه    
ـت كـه در      

ويشـان در  
 بـه خـاطر     
هم و ان اهللا    
. يـر دهنـد    

 معـارف و       
دم نيسـت  
ما از اخبار 
ـه رهبـري   

ationgroup

ز آن مـردم بـر
هاي سرپرسـت ي

ستايشنيز، ) ص

 گسـترش سـرز

كردند كه يكي مي
ص( رسـول خـدا          

  )يازدهم 11 

بوديم) ص(خدا 
بـر آن گذاشـت
مت، اهل نجات

يازد 8درس  98

معاصـي زيـاد ف
سـاز  اما زمينـه 

ننـد كسـي اسـ
  ».ست

رو هـا و زيـاده   ن
ـن محروميـت
ـروا مـا بانفسـه
ـع خـود را تغيي

 درس و تعلـيم
هر بودن بين مرد

«: فرمايد الم مي
ن سؤال است كـ

1398(  

رسـانند، پـس ا
كه در آن ويژگي

ص( و رسول خدا 

اسـت، بـا) ع(    
  . آمد

اصولي تبعيت م
ـوان جانشـين

و 10درس  12

ر حضور رسول خ
كـرد و دسـت ب
رند و در روز قيا

8ص (. باشند مي

سي كه دربـاره م
ت گناه را ندارد،
گناه را بكنـد مان
اهر خانه سالم ا

ت ستمگري انسان
و ايـ) ها ه گزينه

لي قومٍ حتي يغيـ
ه آنها خود وضـ

شـكيل جلسـات
كه نيازمند ظاه
ماي بزرگ اسال
وع پاسخ به اين

  )ي

/25/11 پنجمحلة 

ه را به غايبان بر
زول آيه واليت ك
د، تكبير گفتند

 دينـي امامـان
ري پديدكشوردا

يت ظاهري، از ا
ـويش را بـه عنـ

5و  126ص . (

ر خانة خدا و در
به سمت كعبه ك
روان او، رستگار

و پيروانش م) ع(

كس« :»عته اليها
يست و مجازات
 كس كه فكر گ

كند، گرچه ظا ي

خداوند، به علت
ن بخش اول همه
راً نعمةً انعمها عل

دهد مگر آنكه مي

و نـه امكـان تش
شود ك معنوي مي

از علم) ره( مفيد
اين موضو» .ست

يازدهم انساني 12

9 


مرح(لوم انساني 

شده طالب گفته
ند و در زمان نز
يت باخبر شدند

امات مرجعيـت
و افكار و نظام ك
اي مجاهده والي
ـانوني عصـر خـ

.دادند  اطالع مي

در كنار: گويد ي
د سپس رو ب آم

 و شيعيان و پير
(حضرت علي » 

ه في المعاصي د
ند انجام گناه ني

هر... «: ن فرمود
 خانه را سياه مي

اما خ. ماند ي نمي
صحيح بودن(» 

ن اهللا لم يك مغير
 است، تغيير نم

  )دهمز

 ظاهري است و
واليت محصر به 

اي به شيخ  نامه
يده و مخفي نيس

2درس  151ص 

دهم؛ ادبيات و عل

ن خواست كه مط
 وي بيعت كردن
محتواي آيه والي

  )يازدهم 7س 

اي نو كه از اقدا
 احكام، اخالق و
شتند و در راستا
حاكمان غيـر قـ
ختلف به مردم

مي) ص(ول خدا 
درم به سويتان

اين مرد  اوست،
»خيرالبريه«ر از 

من كثر فكره«: د
چه فكر گناه مانن
سخن با حواريون
ورت دود آتش،

خالي) امام(خدا 
.سازد بهره مي ي

ذلك بان ﴿ريفه 
مي ارزاني كرده

ياز 12درس  15

حكومت و واليت
مندي منح  بهره

آگاه است و در
 شما بر ما پوشي

ص. (پذيرد م مي

سنجش دوازد

از حاضران) ص
 امام آمدند و با
 وقتي مردم از م

درس 89و  85ص 

تناسب با نيازها
هاي ي در زمينه

حاكمان جور داش
ي هيچ يك از ح

هاي مخ ه شيوه ب

ياران خوب رسو
برا«: فرمود) ص

 از دست قدرت
شد و لذا منظور

فرمايد مي» گناه
گرچ» كشاند  مي

رت عيسي در س
د كه در اين صو

  )انساني

زمين از حجت خ
ت در ميانشان بي

آية شر ضوع در
تي را كه بر قوم

50ص (» .ناست

نه امكان ح) عج
راي همين اين

ها آ حوال انسان
چ چيز از اوضاع
يبت چگونه انجا

  .صحيح است 
  .صحيح است
  .صحيح است

  )يازدهم 11 

    
 

 .رست است
(دير خم پيامبر 
ادباش به سوي
يان شده است،

ص. ( به جا آورد
 .رست است

عارف اسالمي مت
هاي مختلفي ؤال

اي كه با ح بارزه
حاكمان بود يعني
و اين موضوع را
 .رست است

اهللا انصاري، از ي
ص(د، رسول خدا 
خدايي كه جانم

ه اين آيه نازل ش
 .رست است

فكر گ«درباره ) ع
ا به سوي خود
ست و لذا حضر
آتش روشن كند

دوازدهم ا 7س 
 .رست است

ز«: فرمايد مي) ع
را از وجود حجت
ه است و اين مو

خداوند نعمت« ﴾
داوند شنوا و دان

 .رست است
ع(بت امام زمان 

 توسط ايشان، بر
اوند از ااذن خد

ما آگاهيم و هيچ
در عصر غيب) عج

 .رست است
)ع(امام كاظم  
ص) ع(امام باقر  
ص) ع(امام رضا  

درس 142الي 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
در واقعه غد
تبريك و شا
مسلمانان بي
پروردگار را

در 1گزينه  .6
در تبيين مع
اسالمي، سؤ
امامان در مب
عدم تأييد ح

كردند و نمي
در 3گزينه  .6

جابربن عبد
وارد شد) ع(

سوگند به خ
از آن بود كه

در 4گزينه  .6
ع(امام علي 

گناهان او را
سوي گناه ا
ساختماني آ

درس 92ص (
در 1گزينه  .6

ع(امام علي 
گناه، آنان ر
ارتكاب گناه
عليم سميع ﴾

همانا كه خد
در 2گزينه  .6

در دوره غيب
احكام دين
و ايشان به ا
و احوال شم
ع(امام زمان 

در 3گزينه  .6
1در گزينه 
2در گزينه 
4در گزينه 

ا 140ص ( 
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ت بلكه اسم 
 باشيد، نه 

از طريـق  ) 

ه در او اثـر  
 را توضـيح       
ويبـاران را   

بـه فرمـان   
بـراي  «: ـد 

كه فقيـران  
هـا بـه دو     

اري يـاري        

جـامع ايـن    

كنـد،    مـي     
جـام دهـد،   

دوازدهـم   8

م و شـوق   
و . گسسـت 

  

ن، چيـزي     
تـر از   اخته   

ationgroup

ها به اسم نيست
نت و زيبايي ما

)عـج (ام زمـان  

كننده چ نصيحت
ل وضـع آنـان

هـا جو ي سـنگ    
   

چرا ب! در بد شد
فرمايـ مـي ) ع(ر 

 شركت كرده ك
د، و از خـوراكي
مني و درسـتكا

امـا ج »ع علـي  
  

سـنات تبـديل
انج) ر شايسـته  

8درس  102ص 

كشـم آنها را مـي 
گ  من از هم مي

)دوازدهم 8س 

كـه در آن زمـان
ا، چيـزي ناشـنا

1398(  

 شيعه بودن تنه
مايه زين«: مودند

غيبت صغري اما

هيچ) موعظه(ت 
كنـد و بـا مثـا ي  

ـرا كـه از بعضـي
».دافت د فرو مي

چقد« باشد كه 
باقرشود و امام  ي

 در يك مهماني
هنه، بسنده كرد
تـالش و پاكـدا

لحق و الحق مـع
.ن داشته باشد

ناهـان را بـه حس
كـا(عمل صالح 

ص( ».ـان اسـت  

ه چگونه انتظار آ
دشان از محبت

در 101و  98ص 

رسـد ك ي فرا مي
ايام، در شـهرها

/25/11 پنجمحلة 

ويم و بدانيم كه
ب به شيعيان فرم

دورة غد ولي در 

آنجا كه نصيحت
ن خطـاب مـي

زيـ. تر از سنگ ت
و خشيت خداوند

ان حالش اينبز
ناه بخشيده مي

دارش در بصره
ن به دو جامة كه
 در پارسـايي و ت

علي مع ال«: ست
 و علم به گناهان

ال آن بيايد، گن
و ايمان آورد و ع
آمرزنده و مهربـ

دانستند كه  مي
جودد و بندبند و

ص. (شويد را مي

پس از من زماني
در آن ا...  نباشد

  )دهمياز

10 


مرح(لوم انساني 

به شيعيان نشو 
خطاب) ع(ادق 

ن ارتباط داشتند

سليم نيست، تا آ
ريم به گناهكارا
 سنگ يا سخت
آنها از عظمت و

شيماني كند و ز
 انجام شده و گن

  )زدهم

ار شد كه فرماند
تم، از اين جهان
يد؛ لـيكن مـرا

 و علم ايشان اس
م نكند و آگاهي

صالح نيز به دنبا
و) بازگشت= به 

آ ند زيرا خداوند

گردانان از من ي
دادند ن جان مي

  :ست كه
كند و گناهان ر

به زودي پس«: ود
خدا و پيامبرش

ي 10درس  123

دهم؛ ادبيات و عل

 ديگران نيست
ديد آيد، امام صا
 وكال با شيعيان

  )يازدهم 11

سبت به حق تس
رآن كرق. شود مي

خت شد، همانند
آيد و برخي از آ 

 دل احساس پش
توبه» .دهم نمي

دواز 8درس  10

يش وقتي خبرد
ته امام شما هس
گونه زندگي كني

(  

دالت و عصمت
م است بايد ظلم

  )زدهم

 ايمان و عمل ص
تو(كه باز گردد 

كن تبديل مي) ها

اگر روي! ي داود
مدن به سوي من
ش از گناه اين اس

ك ها را پاك مي ل

ب به مردم فرمو
تر از دروغ بر خ ج

3ص (» . نيست

سنجش دوازد

م سبب بدبيني
 پيرو حقيقي پد
 هادي از طريق

درس  143و  1

كه قلب انسان نس
پيدا م» رار گناه

 پس از آن سخ
ها آب بيرون مي

  )انساني

رتكاب گناه، در
ر اين كار انجام ن

00ص (» . است

مانند خويش ت بي
من كه... «: شت
توانيد اين گ نمي

انساني 8درس  

يانگر عدبا حق، ب
كسي كه معصوم

ياز 8ديث درس 

ه اگركند، بلك ي
كسي ك«: فرمايد

ه نيكي(حسنات 

اي: فرمود) ع(ود 
شك از شوق آمد
ه تخليه و پيرايش

توبه دل : الذنوب

طابها، خ خنراني
ر از باطل و رايج
 از منكر و گناه

    
 

 .رست است
اي زندگي كنيم ه

 همراه باشد تا
و امام»  و عيب
142ص . (است

 .رست است
ب حالتي است ك

تكر«ن حالت با 
هايتان سپس دل

 از بعضي از آنها
دوازدهم ا 7س 

 .رست است
نسان از بعد از ار
هي كردم، ديگر
پشيماني كافي
 .رست است

براساس عدالت) ع
به او نوش... تند و

بدانيد كه شما نم
104و  103ص 

 .رست است
ب) ع(ضرت علي 

مت است زيرا ك
ش تفكر در حد

 .رست است
 گناه را پاك مي
ف قرآن كريم مي

هان آنان را به ح

 .رست است
ل به حضرت داو
 را دارم، بدون ش

درباره) ع( علي 
لقلوب و تغسل
 .رست است

در يكي از سخ) ع
ز حق و آشكارتر

تر يزي شناخته
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 در مسـير   
اد شده در 

  .ماند مي

يـن گونـه     

ationgroup

ني هستند كـه
 و فرهنگي ايجا
 از اسالم باقي نم

مـة معتقـدات ا

1398(  

كسا ﴾ شاكرين
ر تحول معنوي

نبود جز نامي) 

گيرد هر چند هم

/25/11 پنجمحلة 

و سيجزي اهللا الش 
ده نداشتند و اگر

)ثقلين(ه اطهار 

  .ارند

گ ميق ريشه مي

   ديني

11 


مرح(لوم انساني 

...ن قبله الرسل 
 تزلزل در عقيد
رآن كريم و ائمه

ن، اتفاق نظر د

ز يك بينش عم

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و عل

سول قد خلت من
اند و ثابت قدم) 

 حضرت يعني قر
(  

  .كند

  .نكار نمايد

  . هستند

  .محال است

شد نيازمند بود

  .ر دارند

طق است و اين ا

  

معارف

سنجش دوازد

و ما محمد االرس
)ع(ز ائمه اطهار 

اث گرانقدر آن
يازدهم 9درس 

ك  ماده ظهور مي

د وجود خدا را ا

د نيازمند عوامل

ديگري براي او م

نياز از علت با ي

نياز اختالف نظر

ليل، علم و منط

  .ت

  .كند ي مي

  .ت

  .رداخت

  .سند

.عدالتي است ي

  .شود ميده مي

    
 

 .رست است

و ﴿ آية شريفه 
و پيروي از) ص

و دو ميرا) ص( 
د 113و  112و 

 .رست است
دو اصل حس و
 .رست است
تواند ي هرگز نمي
 .رست است

  .دارد
 .رست است

جود آمدن خود
 .رست است

ه غير و حضور د
 .رست است

ه موجودي كه بي
 .رست است

ن دا و طبيعت بي
 .رست است

سان متكي بر د

 .رست است
ري عقيدتي است

 .رست است
هواي نفس پيروي

 .رست است
انسان نيستخود 

 .رست است
يه درون خود پر

 .رست است
وجودي خود برس

 .رست است
ء و سرچشمة بي

 .رست است
ي آن مكتب نام
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Part A:
 

از سـوي  ). 
ن گذشـته    

 who    يـا

ي ديگـر در  

شته سـاده  
ر موصـولي     

ationgroup

: Grammar

)3و  2هاي  زينه
بايـد از زمـان» ه

ضماير موصـولي
  ).3 گزينة 

از سوي. ده كرد

ايد از زمان گذش
نيازمنـد ضـمير

1398(  

r and Voca

رد گز(فاده كرد 
ان گذشته ساده

 خالي نياز به ض
رد(ستفاده كرد 

  ).4و 

حال كامل استفاد
  .م

 قسمت شرط با
پـس ن. كنـد  مي

/25/11 پنجمحلة 

  .ود

  .شود

abulary 

Ali  بايد استف
+ while   +زما

 نتيجه در جاي
اس  hasتوان از ي

و 3هاي  د گزينه

 Iبايد از زمان ح
كنيم ستفاده مي

در نتيجه در. م
را بازي م» مكان

12 


مرح(لوم انساني 

شو عت قانع نمي

ش الم حيواني مي

  كار درون

 and Rezaي
 +ه استمراري 

علي است، درفا
جمع است نمي 

in  رد(دار داريم

It is the firs
اس  wereها از ل

ي نوع دوم داريم
قيد م«ن، نقش 

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل

ست، مانند طبيع

ري انسان در عا

  .ن مبارزه كرد

  .د

گشتم سوي پيك

themselv براي
زمان گذشته«ر 

 give upعل
 menفي چون

g نياز به فعلng 

st/second/ th
ط براي تمام فاعل

شرطيه ساختار 
ي جملة بعد از آن

سنجش دوازد

دود و فاني اسح

.  

  .هد

يز موجب گرفتا

  .يد

توان با آن ص مي

سازد ها رها مي ت

بازگ/ پيكار برون 

  .شد

  .باشند

vesر انعكاسي 
 توجه به ساختار

  ). 1د گزينة 

نقش آن براي فع
از طرف). 4و  2ي 

 give upعد از

hird/ …. tim
در قسمت شرط

در جمله، نياز به
براي  houseگر

    
 

 .رست است
 وقت به آنچه مح

 .رست است
ودبيگانگي است

 .رست است
 را هدف قرار ده

 .رست است
ن به باالتر از غراي

 .رست است
نماي مي خ معرفي

 .رست است
 است و با اخالص

 .رست است
ال تمام حقارت

 .رست است
 كه وارستم ز پي

 .رست است
ش  عمل خواهد
 .رست است

ب ي و نفساني مي

 .رست است
الي اول از ضمير
ي خالي دوم با

رد(ستفاده كرد 
 .رست است

m انسان است و ن
هاي رد گزينه(م 

دقت كنيد كه بع
 .ترست اس

 me (that)ختار
طي نوع دوم و د

 .رست است
د  could وجود

از سوي ديگ. يم
  .ستيم
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  .ند

  .جاميد

recen بايد
  thatه از   

d   تنهـا در

ationgroup

  

وحش اقامت كن

  .كنيم

 به شكست انجا

 ntly قيد زمان
بهـيچ وجـه) ,(   

 duringاز. شـد 
dur 

1398(  

. خودش بسازد
 ت

  .ند
 مات

د سينما و باغ و
 ترسي

 ل دادن

طان پول جمع ك
 ح

هاي آنها م تالش

  .اند فته

  .رد
 دارو/ ن 

ديگر با توجه به
كه بعـد از كامـا

  تا دور
باش درست مـي » 

ring its histo

/25/11 پنجمحلة 

ة بهتري را براي
حالت) 4 

ان مي كشف شده
اقدام) 4 

ن تفريحي مانند
دست) 4 

  .بيني بود ش
انتقا) 4  ت كردن

ت در مورد سرط
صلح) 4 

ل كنند، اما تمام
   

ه عموم قرار گرف
     كردن

ي نادر وجود ندا
درما) 4 

  .د
 

از سوي د). 4و  
 داشته باشيد ك

دور) 4 
»ر سراسر تاريخ

ory: بيايد  itsد

  ش دادن

13 


مرح(لوم انساني 

ك كند تا آيندة
 اعتقاد 

هاي قديم ر خانه
 سات

ي سريع به اماكن

ساني قابل پيش
شركت/ ر يافتن 

مك به تحقيقات
 رايج/ ك 

زل دشوار را حل
 لرزش / ش 
 

سيار مورد عالقه
ك/ ر كردن  چاپ

  شدن

ين بيماري قلبي
 

دقت كنيد» گيز
 .است "بيماري

3هاي  د گزينه
همچنين به ياد

 راسر
th در«عناي به م

فت ملكي مانند

   دادن
گسترش/  كردن 

دهم؛ ادبيات و عل

او كمكتواند به  ي
/باور ) 3 

شدة زيادي در  ش
احساس) 3 

اي با دسترسي قه
 تأثير) 3 

يت بااليش به آس
حضور) 3  

دهيم و براي كم
مشترك) 3 

كمك كند تا پاز
ارتعاش) 2 
تأكيد) 4 

كرده است كه بس
منتشر) 2 
باعث) 4 

انگيزي براي اي ت
توجه) 3 

انگ داروي شگفت
condition " ب

ر( استفاده كرد 
ه). 3و  2هاي  نه
4.(  

در سر) 3 
hroughout h

histor يك صف

بهبود) 2 
توليد) 4 

سنجش دوازد

ر كه اين كار مي
 ادت

ريخي و فراموش
 ها  رزش

 راحت در منطق
 وفقيت

 با توجه به كيفي
بيني كردن يش

اي را ترتيب د يه
 يشه

تا به آنها ك  شد
 نري

كتاب را منتشر ك

يچ داروي شگفت
 سر و صدا

w  د«به معناي
 nكي از معاني 

بايد  onضافة 
رد گزين(كنيم  

و  2هاي  گزينه

 ر حالي كه
 historyاختار

 ryرد كه قبل از

    
 

 .رست است
 رفت با اين باور

عا) 2 
 .رست است

هاي تار ش، گنج
ار) 2 
 .رست است

دارد تا در هتلي
مو) 2  حافظه/  

 .رست است
ر خوبي زد كه

يپ) 2  دن
 .رست است

اريم تا كار خيري
ري) 2  

 .رست است
هايي داده سر نخ

مدخل ديكشن/  
  
 .رست است

شهور چندين ك
    كردن
   ردن

 .رست است
دانم، هي  من مي

س) 2  ذايي
onder cure 
وجه كنيد كه يك

 .رست است
miss از حرف اض

ل كامل استفاده
رد گ(ستفاده كرد 
 .رست است
در) 2 

مات باال تنها سا
توان استفاده كر

 .رست است
   ي كردن

   دن
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حرف اضافه 

شـده اسـت     

 شـود كـه     

--- . 

 .ست

x =2 1
8  

ationgroup

foun نياز به ح

خـط كشـيده شـ

ـا آمـوزش داده

------ند بجز 

ترين اس يكنزد -

( x) + 
14 2

1398(  

 ndationز اسم

  يل كردن

خ 1ر پـاراگراف   

 .د

ط اينكه به آنهـا

ان درست هستن
 .ند

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

x x − −22

/25/11 پنجمحلة 

سوي ديگر بعد از

تبدي) 4 

كه زيـر آن در» 

زبان حمايت كند

ن دهند به شرط

ان توسط كودكا
م اين كار هستن

 ست؟

 .شود م مي

ز نظر معنايي به

 

=1 

14 


مرح(لوم انساني 

از س). 4و  2ي 

 بال بودن

»شان را ببندند

يادگيري زبراي 

وبي از خود نشا

ادگيري يك زبا
عي قادر به انجا

چيس ماند اور مي

شود، كمديك مي

ده شده است از

---------- .
 

 رياضي

دهم؛ ادبيات و عل

ها رد گزينه(ود 

به دنب) 3 

 كند؟ي

توانند بند كفشش

ي ويژه كودكان ب

 ت است؟
قابليت زباني خو

ير دربارة نحوة يا
نكه به طور طبيع

ي سطح آب شنا

  نيست؟
ه سلسيوس نزد

خط كشيد 1ف 

-------------
 .كند شغال مي

سنجش دوازد

r  شو مي استفاده
  ).4و  3

 لحق شدن 

 چيزي بحث مي
  .موزند

ت كه هنوز نمي« 

 در مورد توانايي

موارد زير نادرست
توانند ق الگي مي

  . كنند

 تمام عبارات زي
رند به خاطر اين

 يه تكه يخ روي

س متن درست
ي به صفر درجه

ير آن در پاراگرا

--اشت كرد كه 
ي بيشتري را اش

    
 

 .رست است
 roleبراي inة 

3هاي  رد گزينه
 .رست است

مل) 2  دن
 .رست است

با چه  در رابطه
آمدكان زبان مي
 .رست است
وارة ده از جمله

 كند؟ 
 از ادعاي قبلي
 .رست است

يك از م تن كدام
سا 4يا  3ر سن 

 زبان را صحبت
 .رست است

جان وايتينگ، 
گير ان را ياد مي
 .رست است

 دليل اصلي كه

 .رست است
 موارد زير براساس

هاي آب وقتي ول
 .رست است

eventua كه زي
  سرانجام 

 .رست است
توان بردا ين مي

به آب مايع فضا

 .رست است
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x ,x 1  

x m+2 3  
x =1  

A
n n

−1  

n +2  

(F)σ =  

i
i

(x
=

1

1


  

  

i=
+ 

1

1
14


  

  

i
(

=


1

1


  

x + σ2  

  .هد بوداخو

a a=1 2  

ationgroup

x + ±=2
1

4

mx m+ =22
m , x= − =2

A
n

=
+
1 1

2 1
n+ = 2 24

( Cσ +9 325

i
)

=
− =

1
2

1
5



i(x )−
1

12 =

i(x )− =212

  :ين
=  σ45 2

خ 4يعني گزينه 

n
na a = 1

1398(  


= −

19
1
2

(x m)(x= +
m= −2

  . است

nA 
1
2

+
n(

n(n ) + =2

) (C)= σ92 5

i(x − + 12 1

i
i

(x
=

= −
1

1



=  δ =9

باشند بنابرا مي 
= − 45 41

د جواب مسأله يع

n−1

 ل
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x m)+ =2 

x = صحيح −

n+ −2
(n )

=
+ 2 1

n=  =24

) = =9 3 545

i
)− =212 5

) + =212 49

i
i

(x
=

−
1
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Q1 كه خارج 

دهم؛ ادبيات و عل

البته فق 1گزينه 

  .شد

  .هد كرد

i
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=
+

1
2 2

1
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= 3

x + قرار دارند 2

5% پس   آنها

سنجش دوازد

ي مقادير فوق گ

  .اند ده

باش ل جامعه مي

يانه تغيير نخواه

2

x − σ2  وσ2

Q2 قرار دارند
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ها با جايگذاري ب
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 .رست است

ه ويژگي مجهول
 .رست است

، مي ترين داده گ
 .رست است

 .رست است

 .رست است
σبين  96%ه 

 .رست است
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 .رست است
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>ها در حالت  

×2 1

ختم مي 1 و به 

b a a− =1 1

= 6

=6 24

d ' d)−

دهم؛ ادبيات و عل

تنه

شروع شده 1ز 

سنجش دوازد
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داريم كه ا 2
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/   56  

  ندة خالص
  ماندة آخر 

 انسـاني و   

بود فضاي 

تواند  يز مي
گـذاري در  
 آمـوزش و    
 ـ از ايـن   

ش بگيـرد و  
كشـور مـا    

كـه ماهانـه     
ـول زمـان     

  حاصـل از   
ـا تشـكيل    
  دولـت بـه    

ـه سـرمايه    

مـور مولـد    
دترين آن،      

هـاي   زمان     

گيري  كـار    

ationgroup

/ ×   

12

1
/= 56   مان

/= 49 28 

هـاي ز سـرمايه  

و بهب گذاري مايه

دليل اين كار ني
گ چار به سـرمايه 
مثـل امنيـت و

توليد فوالد ظير

 را تحت پوشش
گ تحميلـي در ك

ـك كارمنـد، كـ
ه اسـت و در طـ

 .كد است

مار رود، منـابع
شـود و بـ ت مـي 

توليـد، درآمـد
 طبيعي بايـد بـه

گـذاري و ام مايه 
كت اسـت و بـد
ديگـر و يـا سـا

ي در جهـت بـه

1398(  

/= 


2 6 72
/ /− 6   

/ /−12  

ن برخـورداري از
 .ست

ري، افزايش سرم

د. گذاري نشوند ه
حالت، دولت ناچ

م ميمات عمـو 
نظـ ) ت طبيعي

و تجاري وليدي
 دليل بروز جنگ

  .ه گرفت

ركت يا حقوق يـ
 متغيري انبـاره

ست؛ اما ثروت راك

شـم ار درآمد به
ايتجه كشور رع
هاي ت سر هزينه
هاي  اين ثروت

صرف سـرم شده
ش اوراق مشـارك
 از كشـورهاي د

ريـزي برنامه كار،
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/   

/ / =72  
/ =32  

ل ناشي از ميزان
رمايه اجتماعي ا

ور ل بهبود بهره

سرمايه بهحاضر 
در اين ح. ر باشد

ائه كاالها و خد
انحصارا(ز دارد 

خي مؤسسات تو
ين وضعيت به

عهد ليدي را به

ل سود يك شر
ي و ثروت است

كسب عايدي است

نبايد براي خانوا
ي است در بودج

شده پس از كس د
مستمر و حفظ

ه قرض گرفته ش
 از طريـق فـروش

دريافـت وام. ود

حيط كسب و ك

17 


مرح(لوم انساني 

/ /= 49 28 
/ /= 36 96  

ده در درجه اول
سر  و فرهنگ و

مثل(جانب عرضه 

خش خصوصي ح
د يا عوامل ديگر

ار. كند رضه مي
بسيار زيادي نيا

لت به ناچار برخ
ا. ت درگير شود

ي صنعتي و تول

طور مثا ست؛ به
ن آنها، كه دارايي

مولد بودن و كو 

ش و اثاث خانه، ن
مطلب چند سالي
از طبيعي توليد
 براي زايندگي م

اما اگر وجوه. ت
از مردم گرفتن

شو گي كشور مي
  .د

صادي، بهبود مح

 اقتصاد

دهم؛ ادبيات و عل

/ / 49 
  

ورهاي عقب ماند
ل گسترش علم

هاي ج  سياست

عبارت ديگر، بخ
زياد اوليه بسيار 

دنياز مردم را عر
ه سرماية اوليه ب

هاي خاص، دول 
 كاالها و خدمات

برخي واحدهاي ه

انباره اس متغيري
بيل يا ساختمان

ر فرايند توليد و

 كه فروش فرش
اين م .شود  نمي

ش نفت خام و گا
است و  عمومي

كار معقولي نيست
ستقراض، قرض گ

افزايش نقدينگ 
ور را فراهم آورد

ي و امنيت اقتص

سنجش دوازد

/ / ÷28    

كشو پيشرفته با
جه دوم به دليل

ر بلندمدت بايد
  .رفت

ها مردم و به ع ه
سرماية  نياز به

خدمات مورد ا و
ي صنعت كه به

در بعضي حالت
 و عرضه بعضي
ر مالكيت و اداره

رايي يا ثروت، م
ي است و اتومب

ت كه دارايي در

طور ست و همان
درآمد محسوب

 حاصل از فروش
ثروت ز فروش

هاي جاري، ك نه
بهترين راه اس. د

كه موجبست 
ت وابستگي كشو

ور ر افزايش بهره

    
 

 .رست است

/÷ =4 12 32

 .رست است
وت كشورهاي پ

خصص و در درج
 .رست است

ساسي مشكل در
را در پيش گر) 

 .رست است
 در برخي زمينه
ن از سودآوري،

شود و كاالها مي
ها عضي از شاخه

ن، ممكن است د
ب در بازار توليد
و دولت به ناچار

 .رست است
يري جاري و دار
بد متغيري جار

  .شود سته مي
 و ثروت اين است

 .رست است
اس روت عمومي

فروش نفت نيز د
ملي، وجوه سعه

ود؛ بلكه ناشي ا
  . شود

 .رست است
راي تأمين هزين
ند راهگشا باشد
ز بانك مركزي اس

موجبات تواند مي
 .رست است

هايي نظير است
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ي داخلـي  
بـدين  . نـد   

م از جملـه       

  دهك سوم
  دهك اول 

  هك هفتم
   دهم 

وت است و 
ني ديگر و 

همان زمان 

A C− − 

اي معـين   ه 
رخـورداري  
ي خـود را     
، تأسـيس       

شـاخص  «  
، اميـد بـه    
 الحظه مي

 آن امكـان  
 ساالنه بـه  

. ها اسـت  ي
 بورس هم 

. كنـد  ريـد  
ـه حسـاب    

ationgroup

هاي مقابل تكانه ر
ت را تشـويق كن
روم كشـور هـم

= − =4 1 د %
/= − =3 1 5

= + =12 د 2
(=  1 دهك

زمان ديگر متفاو
، چه بسا در زما

چه بسا در ه ت،

−B بـه چـپ     

 توليـد در دوره
گاه كشوري با بر

ظرفيـت توليـدي
ـطح زيركشـت

  .باشد

نـام اخصي بـه 
بزرگسـاالن، دي   

مال HDIخص 

درات زيادي از
ص داخلي سرانه

  .دارد 

كي از كارگزاري
سامانة معامالتي

 درخواسـت خر
كنـد بـ گـذاري 

1398(  

گي اقتصادي در
و صـادراتدهـد   

در منـاطق محـر

               %3
=/م       %1 5

= %14
(− + +18 16

زمان به ز ز يك
روند، شمار مي ه

ي خط فقر است

پـس از راسـت

واقعي ي ميزان
گ بارت ديگر هر

تـر، ظ ي مناسـب  
ي از افـزايش سـ
ع و نظاير اينها ب

شا ؛ براي مثال،
ي، نـرخ باسـواد

محاسبة شاخ با. 
 

و صاد) نفت ظير
ر، توليد ناخالص
ص توسعه انساني

به يك با مراجعه» 
شود، س خته مي

تقاضاي برگه ار
گ خواهد سرمايه ي
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ستگي و شكنندگ
را كـاهش د اتي

گـذاري د ـرمايه  

دهك هشتم =
دهك نهم 16=

+ +14 12 8

ديگر يا ازكشور 
كشوري، فقير به

قاي مركزي باالي

/ /
>18 2

1 5 2
 پ

اي اگر در جامعه 
است؛ به عبا فته

ي بهتر و فنّـاوري
توانـد ناشـي مـي   

 امكانات و منابع

شود؛ ستفاده مي
ناخالص ملـي يد

در مدارس است
 . داشته باشند

نظ(بهاي معدني  
زار نفره 910ود 
را در شاخص 3

»عامالتيم ناسه
آن شماره شناخ 

جعه، و از كارگزا
مبلغي را كه مي
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  .بخشد ود مي
كند وابس عي مي

يه كاالهاي واردا
هـا و سـ سـاخت 

= + =14 2 %1
+ =6 2 %18

+ + + +4 3 2

ز يك كشور به ك
در كدر زماني يا 

در آفريقدي كه 

<گونـه       21
5 3


ي استومي كم.
رشد صورت گرف

هاي گيري روش
ايـن افـزايش م 

از استفاده بهتر

ي ديگري نيز اس
اخص، مثل تولي
شرايط تحصيل د
 انساني متفاوتي

ده گران يك ما
جمعيتي در حدو

2 حالي كه رتبه

شن«داد، گرفتن 
د كه مشتري با

هاي بورس مراج
آن بايد م كميل

دهم؛ ادبيات و عل

د و عرضه را بهبو
جاري و ارزي سع

رويه  و مصرف بي
زيرس توجـه بـه   

16

/ )+ =1 5 21

از) خط فقر(ت 
افرادي كه د. ت
  

 عنوان مثال فرد
  .يرد

كمتـر باشـد چگ

ت؛ بنابراين مفهو
م در آن جامعه ر

كارگ به بيشتر يا
. برداشته است

كز توليدي و يا ا

سرانه از معيارهاي
كيبي از چند شا

ش نام واجدان ت
ه، توسعه مشاب

عه كه با داشتن
 كشور قطر با ج

PP در ح) است

رس بايد انجام د
دهد  حسابي مي

  .كند مي
ه كي از كارگزاري

او عالوه بر تك. د

سنجش دوازد

هاي بخش توليد
هاي مناسب تج 

ضروري ت غير
.دهـد  سامان مي
  .رود شمار مي

/1 5

ح حداقل معيشت
ت در نيازها است

.محسوب نشوند
به. گويند مي» 

خط فقر قرار بگي

دهـم بـه اول ك

يش توليد است
گوييم ش يابد، مي
گذاري ب  سرمايه
رشد گام  مسير

ش و توسعه مراك

ر كنار درآمد س
جود دارد كه ترك
سالم و ميزان ثبت

درآمد سرانه  با
ي در حال توسع

در(ياد را دارند 
P دالر 12756

گذاري در بور يه
ري خود شماره
 آنها شناسايي م

خريد بايد به يكي
دهد ر او قرار مي

    
 

ها  نوين، فعاليت
 اجراي سياست

 بكاهد، و واردات
ت خارجي را س

ش اي به ي توسعه
 .رست است

 .رست است
وجه اينكه سطح

ة تفاوتكنند كس
ي ديگر، فقير مح

فقر نسبي«يت 
 شمالي پايين خ

 .رست است

ت سهم دهك د

  .ست
 .رست است

فاً به معناي افزا
افزايشة قبل ور

مثل ليد بيشتر
گوييم در د، مي

گسترش جديد، ي
 .رست است

گيري توسعه در
جو H.D.I« ني

ترسي به آب سا
بسا كشورهاي 

ودي از كشورهاي
 درآمد سرانه زي

62 حدود 2011
 .رست است

 كه براي سرماي
كه بانك به مشتر
شناسه معامالتي

دار سهام براي خ
اي را در اختيا ه

www.sanjeshse
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هر چه نسبت

تر اس مناسب
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صرف» رشد«
نسبت به دو
از عوامل تول
افزايش دهد
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در 1گزينه  .12
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توسعه انساني
زندگي، دست
شود كه چه
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دستيابي به
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در 4گزينه  .12

اولين كاري
طور ك همان
را با شافراد 

سپس خريد
كارگزار برگه
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س از آمـاده   
  حضـوري،    
  .ت نمايند

 فروشـنده     

اد خـود را    
رند و سبد 

ك توسـعه  

 3ر گزينـة  

جنگ و : ع

ناپـذيري   ي

» فعالتـن «

ationgroup

ان معيني، پـس
الوه بـر خريـد

رسيد دريافتوان 
ارگزار از سـوي

هـاي مـازا رمايه 
ر يك سبد نگذار

ست و مركز بانك
  .جاري است

 آرزومندي و در

محتوا و موضوع 

سيري«تي مثل 
  .ست

  .ند

«و از خـانوادة  » 

  

1398(  

طي زما.  بگيرد
عـال. دارد ت مـي   

پي آن را به عنو
تـا كـا ين كنـد 

سـر د بايد فقـط 
هاي خود را در غ

رات تخصصي اس
ك ملي، بانك تج

  . ود

حالت 2گزينة 

.است) ولن فَعل

ست به موضوعا
اشاره شده ا» د

ا سروده شده» ن

»فعالتـن « وزن   

. است» لن، فع
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زار دهد و رسيد
 خـود را دريافـت

نمونه چاپ ليات،
راي فروش تعيي

همين دليل افراد
مرغ همه تخم ح

نك توسعه صاد
بانك. تجاري دارد

شو رگ درك مي

ي و نشاط، در گ

عولن فعولن فعو

 براي حماسه اس
و رحمت خداوند

فعولن« در وزن 

ـا، همگـي، در

، فاعالت، مفتعلن
   
  . د
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ده تحويل كارگز
زار، اوراق سهام
ند و پس از عمل
ت مورد نظر را بر

هم به. است) سك
ست به اصطالح

  .د

بان اي هستند، عه
است كه نقش ت

ز فرا رسيدن مر

حالت شادي 1نة 

فع(عات حماسي 

كه) فعولن فَعل
ها به لطف و سان

ها، همگي، زينه

هـ  ديگـر گزينـه  

مفتعلن،«ت دوم 
.هستند» فاعلن

هستند» مفتعلن
  .هستند

 و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و عل

برگه تكميل شد
د قبلي به كارگز
 خريد اقدام كنن
مراجعه، و قيمت

ريس( م خطرو ه
همچنين بهتر ا 

رو ضرر مي مال

هاي توسع ي بانك
بانك تخصصي ا

يدي و وحشت ا

در گزين. د دارد

سب براي موضوع

لن فعولن فعو( 
اميدواري انس«و  

ست؛ اما ساير گز

است؛ اما» علن

است و بيت» لن
عالت، مفتعلن، ف
تعلن، مفتعلن، م

ه» عالتن، فاعلن

 علوم

سنجش دوازد

ب همراه آن را به
 با تحويل رسيد
 اينترنت نيز به
بايد به كارگزار م

م محل عايدي و
.مدت نكنند تاه

ر اين موارد احتم

و توسعه اسالمي
انك كشاورزي ب

ه، احساس ناامي
71.  

ز و اندرزي وجو

  .73تا  71ت 

70.  

 و ضربي و مناس

ود داشتن وزن
»نيروي جواني

69 .  

اس» ن، فعولنعيل

تن، فاعالتن، فاع

فتعلن، فاعلت، م
مفتعلن، فاعال«ت 
مفتعلن، مفت«ت 
فاعالتن، فاع«ت 

    
 

يز كند و فيش آ
مشتري سهام، 

قتوانند از طري ي
 سهام نيز فرد ب

 
بازار سرمايه هم
 بورس نگاه كوت

در غير. ل دهند
 .رست است

وسعه صادرات و
با. باشد جده مي

 .رست است
بيات مورد اشار

1، صفحه )1(ن 
 .رست است

حالت پندآميز 4
  . ق هست

، صفحات)1( ن
 .رست است

، صفحه )1(ن 
 .رست است

كوتاه و تُند 3 
  . ست

ها با وجو ر گزينه
از دست رفتن ن«

 .رست است
9، صفحه )1(ن 

 .رست است
مفاعيلن، مفاع« 

 .رست است
فاعالتن، فاعالت«

 .رست است
مفتعلن، فاعالت«
وزن هر دو بيت 
وزن هر دو بيت 
وزن هر دو بيت 

www.sanjeshse

كارگزار واريز
شدن اوراق
اشخاص مي
براي فروش
 .اقدام كند

دقت كنيد ب
بياورند و به

سهام تشكيل
در 2گزينه  .13

هاي تو بانك
اسالمي در ج

  
  
  

در 3گزينه  .13
ابا خوانش   
علوم و فنون  

در 4گزينه  .13
4در گزينة   

حالت اشتيا
علوم و فنون  

در 2گزينه  .13
علوم و فنون  

در 3گزينه  .13
وزن گزينة  

فضاي رزم ا
اما در ساير  

«، »در افراد
در 4گزينه  .13

علوم و فنون  
در 3گزينه  .13

و وزن آن،  
در 2گزينه  .13

«و وزن آن   
  .هستند

در 3گزينه  .13
«: بيت اول  
):1(گزينة   
):2(گزينة   
):4(گزينة   
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  دور
ـــــ  

  

  ست
 رفع لن

  بدال
  ضمير

  ــ 
  

  ت
  فعلن

  م
  بدال

  كو
  ـــــ
  تاب
 ــــ 

ationgroup

  .)»ي«

  ت  يِ
   

فَعلن

يس  ني

  
 ـــــ

ابد
  رِ 

 
ض
ــــ
فعلن

بت  لَ
  
  با

فـــــ 
د

اـــــ   ـــــ
  فع      لن

  زِ
  
  رِ
  ـــ

  فاعلن

1398(  

«ن مصوت بلند 

 

  رو  د َز
  ـــــ  ـــــ

  ن

  شا  ري

  ـــــ  ـــــ

  سر  دز

  ن

  طَ  در
  ــــ
ك  

  
  با

ـ ـــــ  ــــ

  سب  دز
  ـــــ
  كا

  ـــــ
  فو

  ـــــ ـــــ

/25/11 پنجمحلة 

كوتاه تلفظ كردن

 . است» چوبك

  .ت شد

  . است» ن
  بـ  مِ
    

فعالتن

  پـَ  ِل

    

د هـ 

فعالتن

ن  ود  د
  
ـُ   م

  ـــــ
  با

ــ
ك

 ــ  ـــــ
  فعالتن

 و  
  
 

  
  ز

ـ

   ـ
  فتعلن

20 


مرح(لوم انساني 

ك. ( گرفته شود

  .ت

صادق چ«هم اثر 

ي انسان پرداخت

  . ست
ن، فعالتن، فعلن

م  چش  
  ـــــ  ـ

  . است» لن
ل  حا  

  ـــــ  ـ

د  مي  

  . است» لن
  ر  مي
  ــــ
  زان

  
  بِـ


م

   ــــ

بِه  بـ 
  ـــــ
  رف


 گـ

  ـــــ
مف

دهم؛ ادبيات و عل

ي كوتاه در نظر

است» ن، مفاعلن

و تنگسير ه» ي

هاي روحي اقض

اس» تن، فعالتن
فاعالتن، فعالتن«

حد  أ
   ـــــ

  فعالتن
التن، فعالتن، فعل

را  مـ

   ـــــ

بر خَ

  فعالتن
تن، فعالتن، فَعل

م  جان  كـ
  
ع  

  ـــــ
  زي

ــ
ز

 ــ  ـــــ
  فعالتن

   فاعلن
  ، فاعلن

ن  سم  
  
گ  

  ـــــ
  رفت

  ـــــ
  اعلن

  ع بيت دوم
  

سنجش دوازد

فظ شود و هجاي

 مفاعلن، مفتعلن

وسوي گرمارودي
  .78تا  73: ت

79.  
 به تضادها و تنا

ن، فعالتن، فعالت
«ن مصراع دوم 

  ه  ال
   ـــــ

فاعالتن، فعال« 
  ك  يم

   ـــــ

 ر  سا

فاعالتن، فعالت« 
ك  ز  رو
  ــــ
  ن

  
  د


ع

   ــــ

فاعلن، مفتعلن،
 فاعلن، مفتعلن،

س  تا  ف
  ـــ
  ن

  ـــــ
گ  بر

  ـــــ  ـــ
فا
پايان نيم مصراع
يان مصراع دوم

    
 

 .رست است
م بايد كوتاه تلف

 .رست است
مفتعلن،«ت آن 

 .رست است
علي مو«اني اثر 

، صفحات)3(ن 
 .رست است

9، صفحه )3(ن 
نگر گاهي جزئي
 .رست است

فعالتن« مصراع 
وزن 1گزينة : اه ه

ل  هـو  
  ـــــ  

  فاعالتن
زن هردو مصراع

  گو  بِـ

  ـــــ  

خ گر  

  فاعالتن
زن هردو مصرع

ر  مان  ر
  
  بـ

  ـــــ
  يا

ــ
ين

 ــ  ـــــ
  فاعالتن

 .رست است
مفعولن، ف: ع اول
مفتعلن،: ع دوم

گُف  طي و
ــ
 و

  ـــــ
  ي زِ

ـــ
عن

ـــ ــ
  مفتعلن

در پا) رفت(يده 
در پا) تاب(يده 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
هجاي هفتم  

در 4گزينه  .14
وزن درست  

در 4گزينه  .14
خواب ارغوا  
علوم و فنون  

در 4گزينه  .14
علوم و فنون  
در آثار با نگ  

در 3گزينه  .14
وزن هر دو  
ساير گزينه  

  قُل
  ـــــ

وز 2گزينة   
  گَر

  ـــــ

  رن

وز 4گزينة   
ر  خُر
  ـــــ
  تا


بِ

  ـــــ

  
در 2گزينه  .14

وزن مصراع  
وزن مصراع  

طو  

ــــمفعولن
بو

ــــ  

هجاي كشي  
هجاي كشي  

erv.ir
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. داردصـراع   

  ران
  ـــــ
  ريق
   ـــــ

  . ه است

يد هجـاي  

ationgroup

در آخـر مص) ب 

گ  
  
  طَ
 

  فاعلن

علن فاعلن آورده

در بپرسي» سيد«

1398(  

تـاب(اي پايـاني   

  يا  خَن
  ـــــ
  وا

  ـــــ
  ني

  ـــــ  ـــــ

علن فاعلن مفاعل

« هجاي پاياني 

      ـ  
  .تند

 

  

  .شده است

/25/11 پنجمحلة 

  او 
  ـــــ 

  فاعلن

  . ل ندارد
م مصراع و هجـا

مـ  ت  
  
 خس

  
ر  

   ـــــ
  قلب

  مفاعلن

مصراع دوم مفاع

گزينة سه فقط
  .ت

  د
            ـ

ـ    ـ هست

  .شود  مي
  .خوانده نشود

 .شده است ين

.ود برده استس

فتعلن استفاده ش
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 مهمان
ـــــ  ـــــ

  ن

ابدال. دارد) ناب(
در آخر نيم) بود

  نَغ  نُو
  ـــــ
  ماع

  ـــــ
  بِ

   ـــ

 به جاي آن در م

يده هستند در گ
جاي كشيده است

نَد/ ك / مي / نِ 
     ـ    ـ
  ـ ـ  ـ

تبديل» يادزان«
واژة از خهمزهه 

اي همزه در واژة 

  

علن از مفعولن س

عولن به جاي مف

دهم؛ ادبيات و عل

  . د
  ها  دل
 ـــــ  ـــــ

مفعولن

( هجاي پاياني 
( هجاي پاياني 

  ش  كو
  ــــ
  ي

  
س  

ـــ   ــــ

  فاعلن

  .  است
 است كه شاعر

 دو هجاي كشي
پاياني كشت هج

  .ود ندارد

ن/ بر / راغ / چِ / 
            ـ
ـ  ـ   

«به » ياد از آن«
شود كه باعث مي

باعث حذف» ن

ر وزن مفاعلين

  ن

و بار بجاي مفتع
  م
  

از مفعو» آمدكان

سنجش دوازد

دارد» ابدال«ط 

د در نظر گرفتن
 در نظر گرفتن

ك  ني  و
  
  َل

  ـــــ
  وا

ـــ
ني

  ـــ  ـــــ

صورت گرفته» 
 مفتعلن، فاعلن

 دوست و هست
ر نيز هجاي پچها

جاي كشيده وجو

/گان / ت / رِف 
             ـ

مت هجايي 

« هجاي هشتم 
ب ظرجاي سوم 
نين«مصراع اول 

ينة يك هر دو بر
  . هستند

  ن مفاعيل
ن مفعولُ مفاعيلن

  عيلن مفاعيل

 نخست شاعر د
حيم/ ر / نر / ما 
ـ/  /ـ /  ـ   

آ«م مصراع اول 

    
 

فقط 1گزينة : ها ه

  تعلن فاعلن
ختيار وزني بلند
ختيار وزي بلند

  
 .رست است

و  نُ بش
  ـــــ
  بِه

  
  پهـ


ل

  ـــــ
  قلب

  مفاعلن
»قلب«ل و سوم 

مفتعلن، فاعلن،
 .رست است

دو از پاسخ يك
ت و در گزينة چه
ك نيز اصالً هج

 .رست است
رِ/ گ / شب / زِ 

ـ        ـ    
 ديگر داراي عال

 .رست است
ك مصراع دوم

دو مصراع اول هج
سه هجاي دوم م

 .رست است
گزيرت سؤال و 

فاعلين مفاعيلن
مفاعيلن مفاعيلن

مفعولُ مفاعلين 
مفاعيلن مفاع: ر

 .رست است
ِل و دوم مصراع

م/ رح / هر / ال / 
/ـ /   ـ /   ـ /  

ك در ركن سوم

www.sanjeshse

ساير گزينه  

به جاي مفت  
اخ: 3گزينة   
اخ: 4گزينة   

.ابدال ندارد
در 3گزينه  .14

بش  

ـ مفتعلن

  

در ركن اول  
وزن شعر م  

در 2گزينه  .14
در گزينة د  

كشيده است
در گزينة يك  

در 4گزينه  .14
زِ/ كي / يِ   
          ـ
هاي گزينه  

در 4گزينه  .14
گزينة يكدر   
در گزينة د  
در گزينة س  

در 1گزينه  .14
مصراع صور  
مفاعلين مف  
م: گزينة دو  
:گزينة سه  
گزينة چهار  

در 2گزينه  .15
در ركن اول  
/مل / بِس   
/ـ /   ـ       
در گزينة يك  
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فعـولن   ـلُ   

 4و  1اي 
-رد گزينه(

فَلَم 
كردن سالم

سرنشينان 
)  1گزينه 

رد ( خو 
 ←النَ  

ationgroup

  .ه است

 مفاعيـل مفاعيـ

هارد گزينه(نده 
(شود ه بخشيده

فَ –)  3 د گزينه
س ←التَّسليم )  

س ←الرُّكّاب   -
رد گ( ي ايمني 

خشن و تندخ ←
-) 4رد گزينه  

1398(  

ال استفاده شده

گوييم مفعـولُ

  .وع كنيد

بخشن ←لجواد 
كه ←ن يعطَي 

رد( برادرانشان  
3 رد گزينه( د 

)  4و  1هاي نه
هايكمربند ←ن
(

←الفَظّ  –)  3و 

( او را رها كرد 

/25/11 پنجمحلة 

ع اول نيز از ابد

ه جاي اين كه بگ

رجو 73تا  70ت 

ال –)  3  گزينه
أن –) ها رگزينه

←إخوتهِنَّ –) 
خواند آنها را فرا

رد گزين( ندگي 
أحِزَمة األمان – 
) 2رد گزينه (  

و 2هاي د گزينه
 رَهجپس ←فَه

) 4 ه
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 ركن دوم مصراع

  .نيد

يح دارد يعني به

به صفحات......  

رد( پادشاه  ←
رد ساير( مردان 

) 3و  1هاي ينه
پس ←دعتهنَّ 

راهنمايي و رانن 
)ها ساير گزينه

خطر ←لخَطر 

رد( پيرمرد  ← 
فَ –) ها يرگزينه

رد گزينه( رفت 

  عربي بان

دهم؛ ادبيات و عل

 گزينه چهار در

رجوع كن 3نون 

 ناهمسان ترجي
  تف

  . است

  .ت

ت نه تاريخي را

  .ت
  

  .   ست

←الملك  –)  4و 
پيرم ←العجائز –

رد گزي)( ها سي
د –)  2و  1اي 

←المرور –)  

رد س(  كار ببرند 
ال –) ها ر گزينه

الشيخ –)  4و 
رد ساي( ان بود 

پس او را پذير ←

زب

سنجش دوازد

در .ه كار نرفته

علوم فن 69تا  6

چهار همسان بر
ُل مستفعلُ مست

13ل    بوده

عر نو از نيما است
  .ي است

 را كاظمي نوشت

گ گلشيري است
.پور است ر امين

  .ود است
لي جمال زاده اس

و 1هاي  گزينه
–)  1 رد گزينه

همكالس( مكاران 
هارد گزينه( دند

2و  1هاي زينه
كه به ←ملُوا 

رد ساير(  يابند 

و 2هاي د گزينه
ر حالي كه نوجو

 3  (– فَقَبِلَه←

    
 

سه اصالً ابدال به
 .رست است

68فتم صفحات 
 .رست است

م كه در گزينة چ
ستفعلُ مستفعل

 .رست است
ي شعر نو از سال

 .رست است
  :ته باشيم كه

فسانه بيانيه شع
ار اخوان حماسي

اجتماعي  رمان
 .رست است

 دردار از هوشنگ
ر پرانتز از قيصر
ها از احمد محمو
يرين از محمدعل

  .رست است
رد(خوشش آمد

ر( يكي از  ←ن 
 (

  .رست است
اين هم ←الت 

پس سالم نكرد 
) 3و  1 هاي

  .رست است
رد گز( شدار داد 

أن يستَعم –)  1 
تا نجات ←جوا 

  .رست است
رد( صميم گرفت 

در  ←ياِفعًا  –
و 2هاي  گزينه

www.sanjeshse

در گزينة س  
در 4گزينه  .15

هف به درس  
در 3گزينه  .15

توجه كنيم  
گوييم مس مي

در 2گزينه  .15
شروع واقعي  

در 3گزينه  .15
بخاطر داشت  
ـ منظومة ا  
ـ لحن اشعا  
ـ نخستين  

در 1گزينه  .15
هاي ـ آينه  
ـ طوفان در  
ه ـ همسايه  
ـ تلخ و شي  

    
  
  

در 2گزينه  .15
 بخ ←أَعج

أحد من –) 
3و  1هاي   

در 4گزينه  .15
هؤالء الزَّميال

←يسلِّمنَ 
هرد گزينه(   

در 3گزينه  .15
 هش ←أنذَر

رد گزينه( 
– نجتّي يح  

در 1گزينه  .15
 زَمتص ←ع
–)  3 گزينه

رد(نرم شد   
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 أکياساً  – 
ه او را 

  :

سي خود 
حيواني به 

هيچ ) 3

.  ذيرند
آناناس ) 
.شم

  براقي «

 پرورش 
گهداري 

» فَرَأي«  

ationgroup

) 1رد گزينه (  
تا اين كه ←فه 

»واحداً « منه و 
. ت

هاي درسها كتاب
گل روستايمان ح

3. ز نيكي است
.يكي از آنان را

پذم مثني را مي
)3.  خير هستند

ت به جز سه چش

«و »  يفَكِّرُ  « 

گان گوناگون را
وز از مزرعه ، نگ

،» دخَلَ «   -ه 

1398(  

مردي نيكوكار 
لكَيال يعرَِف –)  4

مستثني م: » م 
مستثني است: » 

. باشد
هجز اندكي از آن

در جنگ) 4. چشد

ش نيكي جزاپاد
نكردم به جز يه 

ند كه اعراب اسم
در راه دو گروه

مت گريان است

»يرَبي « معلوم 

، انواعي از پرندگ
او شبانه رو) 4. د

جمله اسميه: »  

/25/11 پنجمحلة 

←جلٌ محسنٌ 

4 رد گزينه)( ا 

.شودمي

) آيدمفرد مي

كُتُبهم« ) 2. ت
»ثَعلَباً « ) 4.  ت

مله حذف شده
آموزان به جنش

چشم مرگ را مي

.است ده
آيا ) 2.  هستند

 در اتاق مشاهده

م اإلضافه هستند
هر د: س فرمود 

شمي در روز قيام

ها داراي افعال م

در مزرعه ،) 2. ت
اي پرندگان شد

»يدعونَ  جماعةٌ 
.ند
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مرح(لوم انساني 

رج –)  4و  2ي 
غذاها( ها خوراك

ي بعيد ترجمه م

 ، فعل بصورت م

.آيدؤنّث مي

مستثني است: »  
مستثني است: » 

از جم» ني منه 
دان) 2. ن نيامدند

ها و زمين ، طعم

ي منه حذف شد
هاي آنط ماهي

مسافران را) 4 

هاي دائماز اسم 
پس) 2. آموزندمي
هر چش) 4. اشد

هت و ساير گزينه

عه بزرگي داشت
هاشدن جوجهم

ج« و » تفَقَّهونَ 
مله فعليه هستن

دهم؛ ادبيات و عل

هايرد گزينه) ( 
خو ← األطعمة

به صورت ماضي

است ←

هر داشته باشيم

 صورت مفرد مؤ

واحداً«  منه و 
» رب« ي منه و 
مستثن« فتد كه 

ي از آنها نزد من
هروردگار آسمان

ها  مستثنيزينه
ست و مردم فقط

.پرستيمو را مي

 ( .
) :براي مؤنّث ( 

ها ، علم م نادان
بابل خوردن مي

رع مجهول است

كشاورزي ، مزرع
ر مورد سبب گم

يَت جماعةٌ « ، » 
جم» فَقَعد «  و» 

سنجش دوازد

 
)حمل كرده بود 

 –)  4و  1هاي 
) 4و  1

راه فعل ماضي ب
 
←رشد كردند  –

ه فاعل اسم ظاه

ي غير انسان به

مستثني: » مالء
مستثني: » فسٍ 

افماني اتّفاق مي
ران ، به جز يكي
 كسي به جز پر

نه و در ساير گز
ياس تنها يك در

دارد و ما تنها او

.است» الف « ه 
(» كلتا « و )  ر

ن دانشمندان به
 سفت و غير قاب

فعل مضار» كَي 

شود كه كت مي
 به انديشيدن د

»لُ دخَلَ مسجداً 
»يسألُونَه « ، » 

    
 

 .درست است
ح( برده بود  ←
هرد گزينه( ايي

هاي  رد گزينه
به همر» كان «  

.درست است
– دادنميوه ←ي

  .رست است
هرگاه( يرَبي  ←

  .رست است
صفت← 

هايت براي جمع
  .رست است

الزُّمال« ) 1: ها نه
كُلُّ نَفس« ) 3. ت

ر در استثناء ، زم
همكار) 1: ها نه
هر) 3. كنندمي

.اه نيافتم
  .رست است

مستثني من: ينَ 
جهان) 1: ها نه

 جز اهللا وجود ند
  .رست است

مبتدا و مرفوع به
براي مذكّر( » ال 
اما اين) 1: ها نه

پوست آنت كه 
  .رست است

يحكَ« ) 1: ها نه

حكايت) 1: ها نه
كشاورز ، شروع

  .رست است
سولُالرَّ« : ها نه
»يدعونَ « ، » َن 

www.sanjeshse

د  3گزينه  .16
←كانَ حملَ 

هاكيسه ←
ر( نشناسند   

فعل: نكته   
د  4گزينه   .16

هايميوه) 4  
در 1گزينه  .16

←يرَبونَ ) 1  
در 3گزينه  .16

←خبر ) 3  
صفت: نكته   

در 4گزينه  .16
بررسي گزين

 مستثني است
حصر: نكته   

ترجمه گزين
مطالعه نمرا 

 جز يك روبا
در 4گزينه  .16

المسافري) 4  
ترجمه گزين
 معبودي به

در 2گزينه  .16
م: ( كال ) 2  

كال« : نكته   
ترجمه گزين

اي استميوه  
در 1گزينه  .16

بررسي گزين
.هستند  

ترجمه گزين
ك) 3. دادمي
. كردمي  

در 3گزينه  .16
بررسي گزين

يتَفَقَّهون«  ،  
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فاعل و 

سي 
پرستند 

» ألّا «  2 

د كه 
 حق 

پيشرفت 

 قـدرت  قـد 
 نهـاد  يـن 

 بـر  عالوه ا

آلمان  عظم

  . ود

د، توانست 
 احمدشـاه  
 شـرايط،  ن 

 را ايتخـت 
ي منصـوب    

ationgroup

نائب ف» لصحف 
. ب هستند

ش خردمند با كس
پمعبودي را نمي

و 1در گزينه . 

د به ما دستور دا
ه وعده خداوند

خواهيم مگر پي

فاقـ. يد آمده بود
ا در كشـورها  از

زير داشت؛ يمي
  .د

صدراع ارتش، ن

كومت پهلوي بو

 آوري كرده بود
بـه  و آمـد  ـران 

شـدن آمـاده  بـا  
پا حساس نقاط 

خسـت وزيـري

1398(  

ال« ستثني منه 
به و منصوبعول

افراد باهوش) 2 
اهل ايمان م) 4 

.شودحسوب نمي
.  نبيه است

خداوند) 2. نند
د ، آگاه باش كه
سابقه فوتبال نمي

ان كشورها پدي
ا برخـي  داشـتن 

.  

وخي اقتصادي ط
سنگين شده بود

افسران و دار مين

جار و برآمدن حك

درباره او جمع ن
تهـر بـه  كودتـا،  

.اسـت  ضروري
شوند، رو روبه ي

به نخ را طباطبايي

/25/11 پنجمحلة 

جهول است و مس
منه و مفعستثني

.يك روزنامه گر
.ي نداد مگر نوح

ستثنا مح ادات ا
اه باش حرف تنب
ر بحران رها نكن
 خود را وعده دا
اهيم ، ما در مس

ي از دشمني ميا
ند حضـور . شت

به آن نپيوستند

شرايط اول هاني
داخت غرامات س

زم اشراف صنايع،

زوال سلسله قاج

سيدضياءالدين 
انجام براي خان
ض سلطنت و شور

جدي مقاومت ا
ط الدين يدضياء
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مرح(لوم انساني 

فعل ماضي مج) 
مس» اء ، معبودا 

ا خوانده نشد مگ
ران عمر طوالني

صورت غير اين
به معناي آگا»  

رزندانشان را در
 مؤمنان جنات

خواايمان را مي

و جلوگيري ورها
نداش را الزم رايي

ريكا و شوروي ب

جه جنگ از پس
محكوم به پرد و 

ص صاحبان مايت

ز آن پيامد كه ت

كه به اطالعاتي
رضاخ كردن ماده
كش حفظ براي ،

با آنكه بي و شدند
سي ناچار به ها ي

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

خوانده شد( »  
أحداً ، األنبيا«  

هارسه ، روزنامه
خداوند به پيامبر

بدهد در غ» گر 
أال«  3ر گزينه 

يم گرفتند كه فر
خداوند به) 3. م

ت برادران كوشا

كشو اختالفات ل
اجر ضمانت تش
همچنين آمر .ت

پ هاي سال ستين
داده دست از را

حم با هيتلر س،

پيوست وقوع به 

ب توجه با و كرد 
آم از بعد سايد ن

تهران سوي  به
ش تهران وارد 1
انگليسي فشار ت

سنجش دوازد

قُرِئَت«  جواب 
ها به ترتيبينه

خانه مدرب در كتا
خ) 3. انشمندان

به جز ، مگ« اي 
 وجود دارد و در
 و مادران تصمي
ن دشنام ندهيم

بال فقط پيشرفت

فصل و حل به ك
تصميمات و بود ف

داشت آن ناكامي

نخس در كه بود 
ر مستعمراتش ،

مجلس انتخابات ر

تهران در دتايي

 
مالقات ضاخان

آيرون. نگ كند
رضاخان نظامي

299 اسفند سوم
تحت شاه حادثه،

    
 

  .رست است
در گزينه: ها نه

 اما در ساير گز
امروز) 1: ها نه
كنند مگر با دا ي

.ار جهانيان
  .رست است

 استثنا بايد معنا
است» أن ال « 
پدران) 1: ها نه
خاطر عقايدشانه

 در مسابقه فوتب
.شايمان را

 .رست است
  97فحه 

كمك براي كه ل
هدف اين تحقق
ن در مهمي قش

 .رست است
   100فحه 
كشورهايي مله

جنگ، از حاصل
 .رست است

  101فحه 
در ها نازي قيت

 .رست است
  91فحه 
كود 1299فند 

 .رست است
 91و  90فحه 

رض با قزوين در د
خود هماهنداف 
ن حركت كه كرد
سو روز بامداد در
ح اين پي در. ند

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
بررسي گزين
 مرفوع است
ترجمه گزين
مشورت نمي
  مگر پروردگا

در 4گزينه  .17
اصوال ادات
«كه مخفّف   
ترجمه گزين
ديگران را به

ما) 4. است
 برادران كوش

  
  

 
در 4گزينه  .17

صف 8درس   
جامعه ملل  

ت براي كافي
نق المللي بين

در 2گزينه  .17
صف 8درس   
جم از آلمان  

ح هاي خرابي
در 1گزينه  .17

صف 8درس   
موفق از پس  

  .شد
در 2گزينه  .17

صف 7درس   
در سوم اسف  

در 4گزينه  .17
صف 7درس   
سايد آيرون  

وي را با اهد
ك القا چنين
د قزاق قواي

كرد تسخير
  .كرد
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 ايـران  شـت 
 اثـر  در ال، 

. گيرد ر مي
اي قـرار   ـه 

 ن ويژگـي 
 نگاري ريخ

 گـاه  هـر  ،

 و جنـگ  ه 
 مذكور هاي

 سـرزمين  

 هـاي  ـايش 

 عمـومي  ل 
 كه ودرويي

ationgroup

سرنوش بـه  اي ه 
حـا همـين  در  

ي جغرافيايي قرار
زندگينامـهـاي    

ترين مهم. كند مي
تار. كردند كر مي

شود نزاع و مني

بـه ديگري از س
ه پيمان محتواي
آن مـردم  كردن

  .د

همـ. رونـد  مـي  

و نقـل حمـل  ش 
خو با انمسافر ن

1398(  

عالقـه شاه ينكه
يافـت؛ فـزايش 

  .شد تريش

اي وشتهن دستة 
ساب و فرهنـگ

م ذكر اسناد، ن
عيناً آنها را ذك ا

دشم مانع و كند

پس يكي را مصر 
مح كه دهد مي ن

نك تيجه مقاومت

شو مي ت توجه

سـركار  بـه  خـه 

گسـترش. ديشند
آن در كه اي مانه

/25/11 پنجمحلة 

ا بر مبني اخان
ا او محبوبيـت  ، 
بي نيز رضاخان ه

آمده است و در
سته طبقات، انس

آورد با را واحد 
ها رفي در روايت

  .رفت كار مي

ك رسيدگي ها ف
  .افت

شهرهاي و دند
نشان تاريخي، ع

 مصر، بيشتر نتي

دچار معلوليت راد

دوچرخ بـا  ـردم 

بيند تدابيري ي
ساما يعني مومي

25 


مرح(لوم انساني 

رضا طرفداران ت
بـود، آورده جود
به گرايش و شاه

ي به نگارش درآ
عه است و در دس

د درباره موضوع
هيچ دخل و تصر
 صحابه ايشان بك

اختالف به تا شت
يا الني ادامه مي

داد شكست را ي
منابع در سلمانان

ت مسلمانان در

افر مانند دارند، 

از مـ بسـياري  و

شهري و نقل مل
عم و نقل  حمل

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

تبليغات كشيد، ي
وج به رضاخان ه
احمد به نسبت 

ر توسط مقدسي
ر ابن ابي اصيبع

متعدد و مختلف
نگاران، بدون ه 

 سيره پيامبر و

نداش وجود يثرب
د براي مدت طو

رومي لشكريان ي،
مس با مصريان ح

فتوحات. س دارد

ويژه نيازهاي كه

 دارنـد  وچرخـه 
  .شود مي

حم مشكالت با ه
سامانه. ي است

سنجش دوازد

مي طول بيشتر 
كه امنيتي به جه
مردم بدبيني ن،

ه االقاليم اين اثر
طبقات االطباء اثر

م هاي روايت ي،
تاريخ كه بود ن

ضبط سخنان و

يث در قدرتمندي
آمد مي پيش له

نبردهايي طي ن
صلح هاي پيمان 

المقدس صلح بيت

ك مردمي به دار

دو هـا  خـانواده  
م برگزار شهرها 

مقابله براي كه د
مل و نقل شهري

  .ند

    
 

 .رست است
  92و 91فحه 

اروپا در شاه ف
توج با. شد ر مي
رضاخان رفداران

 .رست است
  12فحه 

اسيم في معرفه
يون االنبا في طب

 .رست است
  17فحه 
روايي نگاري ريخ
اين در نگاري يخ
ض و ثبت براي غاز

 .رست است
  30فحه 

ق سياسي مرجع 
قبيل چند يا دو ن

 .رست است
  51فحه 

مسلمان اعراب ل،
بررسي. گشودند

به قرار داد ص دي
  .بود اسالم ه

 .رست است
  70فحه 

پايد شهري نقل 
 .رست است

  69فحه 
اغلب  مياندوآب

اين در نيز اري
 .رست است

  67فحه 
اند كرده تالش ن

هكار بهبود حمل
نكنن سفر ستند،

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
صف 7درس   
توقف هر چه  

ندارد، بيشتر
طر تبليغات

در 4گزينه  .17
صف 1درس   
احسن التقا  

اما كتاب عي
  .گيرد مي

در 2گزينه  .17
صف 2درس   
تا در مورخ  

تاري نوع اين
آغا در روايي

در 1گزينه  .17
صف 4درس   
كه آنجا از  

ميان جنگي
در 2گزينه  .18

صف 5درس   
حال هر در  
گ صلح به يا

زياد شباهت
سپا برابر در
  
   

  
در 3گزينه  .18

صف 4درس   
حمل ودر   

در 1گزينه  .18
صف 4درس   
در بناب و  

سوا دوچرخه
در 2گزينه  .18

صف 4درس   
ريزان برنامه  

راه ترين مهم
هس آن مالك
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 شـيوه  نـد 

  

متمـايز   ـه 

 سياسـي  ت 
 و سياسـي 

 بـا  انـد؛  فته
 موجـب  ي 

 ناحيـه  هـر 

  بـه مراتـع    
 بـه  هـوا  ي 

شـوند،   مـي 
 ايـران،  در 

ationgroup

چن يا دو از قصد،

بقيـ از دارند كه 

تقسـيمات بـا  ي 
س مرزهـاي . شوند

گرف اختيار در را
محيطـي موانـع  و

ه واقـع،  در. نـد 

وند و كـم كـم
خشـكي علـت  ه 

م تركيب هوا و 
.شـوند  هـا  نگ

1398(  

مقص تا مبدأ اال از

خاصي جانوري

قبلـي هـاي  پايه ر
ش مي جدا ديگر

ر ها محيط اين 
و هـا  محدوديت 

بپردازن زارهـايي 
  . زنند مي مل

شو تر مي  و تنك
بـه شـيه صـحرا   

اكسيدكربن دي
سن انحالل و گي

/25/11 پنجمحلة 

ك شيوه حمل كا
  .د

ج زندگي و ياهي

در. نيستند طبق
يكد از مرز با رها

و كرده غلبه عي
.است داده قرار
ابز ابـداع  به و ند
عم به دست يط

تر ساوان كوتاه 
ن مراتـع در حا

د با كه هايي آب
خوردگ موجب د
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مرح(لوم انساني 

لف به جاي يك
كردبي مديريت 

پوشش گي سبب

منط انساني و ي
كشور كه وختيد

  .شوند ي

طبيع هاي حيط
ق تأثير تحت را 

كنن انديشي چاره
شراي آن ارچوب

هاي علف و متر
اين. گردند ل مي

آ. ي آهكي است
توانند مي خود ر

دهم؛ ادبيات و عل

هاي مختل  برنامه
 و نقل را به خوب

س به هر يك كه

طبيعي نواحي ي
آمو همچنين. د

ها تعيين مي سان

مح بر فناوري و ر
مردم زندگي ره

چ آن خاص ايط
چا در ها انسان و

كم بارندگي ويم،
 شده است تبديل

هاي نحالل سنگ
د گچ و آهك ن
  .است زياد س

سنجش دوازد

در كه كنند مي
 و هزينه حمل

ك هستند طبيعي

مرزهاي بر معموالً
شديد آشنا ستان

گيري انس صميم

ابزار توليد و ش
هموار طبيعي ي
شرا و محيط رل
و كند مي ارائه ها

 
رو مي پيش حرا،

تشكيل وتاه قد
  .شوند ي

ده خوردگي و انح
كردن حل با و د
زاگرس هاي كوه 

    
 

 .رست است
  65فحه 

م تالش ريزان مه
بتوان زمان تا د

 .رست است
 63فحه 

 .رست است
  6فحه 

ط نواحي جزء ها

 .رست است
  17فحه 
م اداري و ياسي

شهرس و بخش ن،
ناي انتخاب و تص

 .استرست 
  12فحه 

دانش در پيشرفت 
نواحي و ها محيط

كنتر براي ها ان
ه انسان به را صي

 .رست است
 16و  15فحه 
صح بيابان سمت

ز علفزارهاي كو
مي تبديل بياباني

 .رست است
  46فحه 

ي كارست، پديد
كنند مي توليد ك

در ويژه به ستي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
صف 4درس   
برنام امروزه  

شود استفاده
در 4گزينه  .18

صف 4درس   

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
ه بوم زيست  

  .شوند مي
در 4گزينه  .18

صف 2درس   
سي مرزهاي  

استان مانند
بر مبن اداري

در 2گزينه  .18
صف 2درس   
با ها انسان  

م اين، وجود
انسا شود مي

خاص شرايط
در 1گزينه  .18

صف 2درس   
س به هر چه  

مداري كه از
بي هاي استپ

در 4گزينه  .19
صف 4درس   
به طور كلي  

اسيدكربنيك
كارس اشكال
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@sanjesheduc

سا، فرصت 

يِ فئـودالي  

ذف قـدرت   
گسـترش   
 قيطراز  و 

موجـب   ه،

را متزلـزل  

اربـاب   يع
 ميود تصـم  

 ليتبـد ي ن

ـل آنهـا و   

 يگ جهـان  

ationgroup

نِ دنياطلبِ كليس

 كشاورزيقتصاد
  .يير يافت

حـذ يتـدا بـرا  
يبـرا  تيحيسـ 

كردند يتالل م

ديـ پد نيـ و ا رد

ـ يغ مـع  ر يرغرب

اجتماع، روابط ود
خـو يزنـدگ  وة

زان را به كارگران

نسـ ديتول شيفزا

بعد از جنـگ. ند

  .ند

1398(  

 به عنوان رقيبان

اق ترتيب، بدين 
داران تغيي سرمايه

   .شد )ا

در ابت كـه  گونـه 
مس غيـ حله، از تبل

را دچار اخت يرب

ريـ گ يم آنان  از

جوام يفرهنگـ  ت

نبو قائل از فقرا 
ويند و دربارة شـ 

رداشت، كشاورز

نان را موجب افز

خود ساختن ريگ

  .كند ي

رفتنيپذ ميها اثر 

/25/11 پنجمحلة 

هاي محلي رت

 به وجود آورد؛
س ـبط كارگران 

ها و لردها كنت(

گ آنها همان. تند
مرح نيند، در ا

رغريجوامع غ يم
   .شتند

را يتصاد جهان

تينه تنها هو ،ي
  .ست
  .كند يم ت

يريو دستگ ت
 تا مهاجرت كنن
صاحبان ثروت بر

  .فروختند يم

ارگران و رفاه آن

درگ را همه جهان

يم ادي ها  تمدن

آنه يوامل داخل

27 


مرح(لوم انساني 

قد  پادشاهان و

را داران سرمايه 
رعيتي به رواب ـ 

(اربابان بزرگ  و

نداشت ينيد ةزيگ
گرفتن خدمت به
فرهنگ عموم ت،

گذاش يم ريع تأث

در اقت يزن ت چانه
  

يستيونيصه يا
هس زيهان غرب ن

تيريرا مد يرغرب

تيشت و به حما
اجازه داد آنها ه

ص يپا شِي از پ
م )داران هيسرما(

دستمزد كا شي

بلكه ه نشدندد 

جنگ با عنوان 

و از عو شدند مي

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و عل

دوران رنسانس،

عت، قشر جديد
ارباب د و روابط

و ها فئودال تيم

انگ يحيغان مس
را ب يپروتستان ي

تيحيمس غي تبل
آن جوامع ياسي

تعمارزده، قدرت
 .شود يمارگر م

ها ثروت و كانون
جه كيدموكرات 

ريجوامع غ يموم

داش يو اقتصاد ي
رها كرد، به يگ

را نيش بودن زم
(ثروت و صنعت 

 در اقتصاد، افزا

محدود يو غرب 

جهان معاصر در

ممحدود  يغرب ي

جا

سنجش دوازد

سبب شد تا در د

ل آن رشد صنع
متحول شد اري

منجر به حاكم سا

از مبلغ تير حما
يها والر حركت

آنان با. كردند 
يبر نخبگان س ز

است يكشورها د
استعم يكشورها

دست صاحبان ث
يها الف ارزش

، فرهنگ عمسانه

يفرد يكرديرو 
شاورزان را از بردگ

قابل فروشريغ د
 را به صاحبان ث

دخالت دولت ف
  .داند ي

يياروپا يشورها
  .نشدار 

د ها يريحله درگ

  :ت

يتدا به كشورها

    
 

 .رست است
س  اقتدار كليسا
  .ر پيدا كنند
 .رست است

جارت و به دنبال
دا صنعتيِ سرمايه
 .رست است

سيقدرت كل يج
 .رست است
در يسكوالر غرب

سكو استيس جاد
ت خود استفاده

زين يفراماسونر 
 .رست است

شدن اقتصاد يل
آنها به ك يتصاد

 .رست است
درت رسانه در د
لكه آشكارا برخال

رس قيطررب از 
 .رست است

شتريكه ب هياول
كش. ختيرهم ر
مانند نيشينع پ
وجود خود ةيما

 .رست است
:  

مخالفتصاددان 
يم يشكالت بعد

 .رست است
ول و دوم به كش

برقر دار،يپا يح
 .رست است

مرح نيآخر از ن
 .رست است

هاي نادرست ينه

در ابت ياقتصاد 

www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  .19
فرو ريختن  

بروز و ظهور
در 1گزينه  .19

گسترش تج  
 صبه اقتصاد

در 4گزينه  .19
جيزوال تدر  

در 4گزينه  .19
س يها دولت

جيو ا سايكل
قدرت يجهان

يها سازمان
در 3گزينه  .19

تك محصول  
اقت يوابستگ

در 1گزينه  .19
تجمع قد -  
گرداند بل يم
جهان غر -  

در 2گزينه  .19
ا سميبراليل  

را در يتيرع
موانع رند،يبگ

كرد كه سرم
در 2گزينه  .19

عبارت دوم  
اقت كاردو،ير  
مش شيدايپ

در 4گزينه  .19
جنگ اودو   

صلح زيدوم ن
در 2گزينه  .2

نگتونيهانت  
در 1گزينه  .2

بررسي گزي  
  :2گزينه   
يها بحران  
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 يهـا  حـران 

  .ود

  رنده
 :كنـد  يه م

 يلعة علمـ 
 

  63ه 

بـا   3تا  1 

» ل نيسـت    

موجبـه  ) 2

ـت داشـته    
ند كه اين 

ationgroup

بحمربـوط بـه    

شو يم اعمالي 

  كراسي
ريگ ميو تصم ذار
خود استفاده يي

را قابل مطال يس
.كند يمطالعه م

صفحه 6درس ) 

هاي در گزينه. ت
   60صفحه 

 64  

 بـاطري موبايـل

2رد گزينـه  . (ت 

د عالمـت مثبـت
ثبت داشته باشن

1398(  

يهـا  بيآسـ  ي

  . شود

  . شود

يآموزش ينهادها

آريستوك: رسطو
رگذيداد افراد تأث

يجو يبرتر هيج

اسيس يها رزش
و فاقد معنا، مط ي

)سالبه جزئي. (ت

حملي است 4ه 
ص 6درس .  دارد

صفحه 7درس  

هـيچ داراي«ن 

اي نيسـت صـوره 
  72صفحه  7

مات هم بايد مقد
م بايد عالمت مث

/25/11 پنجمحلة 

ـ  يجامعه است، ول

ها منجر حكومت

 و ارزشي اعمال
  .شود ي

ها و ن انند رسانه

ار ياسيس يها م
براساس تعد: رند
و توج يعموم ت

ا از جمله يسان
يخنث دةيپد ك

ي ب الف نيست

لذا قضيه گزينه 
ي شرطي داللت

.ضاد وجود ندارد

متناقض آن) دق

 هيچ قضيه محص
7درس ) 4زينه 

داشته باشد، در
 در مقدمات هم

28 


مرح(لوم انساني 

ج فيو ضع ريفق

ح يد به فروپاش

  .آيد مي
ك نظام عقيدتي

 بر آنها اعمال مي

ما ييمك ابزارها

نظام يبند  دسته
گذارريخود تأث ي
تيرضا يمهندس 

انس يها ارزش ،ي
كين را به عنوان 

برخي) به جزئيه

.كند شرطي نمي
بارت بر جمالتي

ن يافت ولي تض

صاد(» . هستند

جبه كليه عكس
رد گز. (يه باشد

 عالمت مثبت د
مت مثبت دارند

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و عل

ف يتوجه قشرها
 

تواند يل نشود، م

 ديگران پديد نم
درت مطابق يك
ست كه قدرت

با كم ،ي فرهنگ

اكمان براساس
ياسيسرنوشت س

ير و رسانه برا

يم به علوم تجرب
آن قدرت، از ييا

موجب. (لف است

لت بر عبارتي ش
معاني هر سه عب

توان  مستوي مي

ها موبايل اطري

موجب) 1 گزينه 
ه يا موجبه جزئي

ل كه در نتيجه
 در نتيجه عالمت

  77صفحه  8

 فلس

سنجش دوازد

همواره مت و غنا
 .رديگ يدر بر م

كه كنترل يورت

پذيرش و توافق
قد كه معناست 

 و ارادة كساني ا

نفوذ قي و از طر

حا تيو با اقل ت
مردم در س تير

مانند هنر يهنگ

نحصر كردن علم
و معنازد ييزدا ش

برخي ب ا) كليه

رط ندارد و داللت
وجود ندارد اما م

عكس  تداخل و

برخي داراي با«
  67و  6

رد(ندارد صدق 
وي موجبه كليه

موضوع و محمول
ش و شير هر دو

8درس . د دارد

    
 

فقر و مربوط به 
جامعه را د يمام

صو در ياقتصاد 
 .رست است

، بدون پذيجتماع
نيبه اقدرت  ت
خواست ت،يول

 .رست است
به شكل پنهان

 .ت استرس
لتيبراساس فض 
كه در آن اكثر ي

فره يها و ابزارها
  كين

 .رست است
با من ينييتب يس
رو با ارزش ني ا

 .رست است
موجبه ك( است 

 .رست است
 لزوماً معناي شر
كه حرف شرط و

 .رست است
ي فوق تناقض، ت

 .رست است
«شود   قضيه مي

63صفحه  7س 
 .رست است

ي عكس الزم الص
واند عكس مستو

 .رست است
سوم هر يك از مو
جايي كه خرگوش

وجود 1در گزينه

www.sanjeshse

  :3گزينه   
يها بيآس  

تم ياقتصاد
  :4گزينه   
يها بحران  

در 2گزينه  .20
قدرت اج -  
تيمشروع -  
مدار مقبو -  

در 4گزينه  .20
 قدرت نرم  

در 1گزينه  .20
يحكومت -  
ييها نظام -  
ه وهياز ش -  

سلطه هژمو
در 3گزينه  .20

يشناس جامعه
داند؛ از ينم
 
 

 
در 1گزينه  .20

هر الف ب  
در 4گزينه  .20

لفظ شرط  
وجود اين ك

در 2گزينه  .20
بين قضاياي  

در 1گزينه  .20
عكس اين  
درس) كاذب(

در 3گزينه  .2
سالبه جزئي  

تو جزئيه مي
در 1گزينه  .2

در شرط س  
از آنج. باشد

شرط فقط د
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. اي است به
  

. گـوييم  ـي  
4  

) 4 گزينـه  

مند شـويم  

او ) 1گزينه 
قابـل درك     
. ديل كـرد  

عقل . ريابد
ره و فـيض    

داونـد روح  
 50حه 

  

 ادراكـي ش    

ationgroup

 اساس هر تجربه
48صفحه  7س 

نگـري مـ  درون    
48صفحه  7س 

رد.... ( نازل از 

م بهره نش ديگرا

رد گز. (بات كند
 ايـن سـاختار قا
اهيم ذهني تبـد

كنند در رك مي
 دم در كـار ادار

ام و جوارح، خد
صفح 7درس . ند

 باشـد، پـردازش

  .ود
  .ارد

1398(  

، خودش پايه و
درس. كند ده مي

 57  

5  

سـد كـه بـه آن
درس. يابد خود مي

 استدالل مرتبه

ش دهيم، از دانش

خدا و نفس را اثب
ي خـارجي در

عل شناسايي مفا

گونه كه عقول د
اند و هـر  نموده

ي و تكميل اند
مكان نيستنن و 

ك تكيه داشـته

رآمدتر خواهد بو
ي كيفي قرار د

  .دارد ييزا

/25/11 پنجمحلة 

د، بلكه برعكس،
اي از آن استفاد ه

صفحه 8درس  

55صفحه  8س 

هـايي برس ناخت
رادي را درون خ

قوه) 2د گزينه 

ش خود را افزايش

 اموري مانند خ
 هستند و اشياي
 خارجي، به فاعل

ند حقايق را آنگ
ق خود را درك

اي س از طي دوره
 كه در قيد زمان

ل ظاهري محرك

ه، پايدارتر و كار
هاي  تأثير ويژگي

.  
بسز ريتأثي شد

29 


مرح(لوم انساني 

آيد دست نميه 
ناخت هر پديده

.ل و حس است

درس.  برقرار كرد

ل كرده و به شن
هاي رفتار ار ژگي

رد( شهود است 

حياني بايد تالش

تواند وجود  نمي
ختار ذهن انسان
شناخت واقعيت

توان رشد كند مي
م حضوري خالق

ه روح، جنين پس
موجوداتي است

ند اندازه و شكل

خت شكل گرفته
اي حسي تحت

.است يحركت  ـ
رش راتييتغ ي رو

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و عل

ربه و آزمايش به
كه انسان در شن

ل همكاري عقل

 معرفت وحياني

دروني خود تأمل
انسان ويژ. ست

قول فقط از راه

هاي وح ي و داده
  62صفحه 

ذيرفت كه عقل
جزء ساخ... ت و 

 به عنوان ابزار ش

 تربيت شود و ر
با علم) 2 گزينه 

  59صفحه  8

يازدهم راجع به
يگر عقل براي م

هاي حسي، مانن

باشد، شناخ هوم
ها الوه بر ويژگي

يرشد جسمان 
است كه بر يط

 روان

سنجش دوازد

ون عليت از تجر
ليه تعقل است ك

د معرفت، حاصل

 ميان فلسفه و

هاي د د در يافته
يك امر دروني ا

علم عق) 1گزينه 

تاوردهاي عقلي
ص 8درس . اهيم

گرايان را پذ جربه
نند وجود، عليت

چنين عقل را م
  54حه 

 عقل انسان اگر
رد. (يعت است

8درس ) 4و  3 

ر كتاب فلسفه ي
 و نيز كاربرد دي

ه صرفاً بر ويژگي

فهما مبتني بر م
، پردازش عالومي

رشد، جنبه نير
طيعوامل مح ني

    
 

 .رست است
ضيح داد كه قانو
يكي از قواعد اول

 .رست است
ش كرد نشان دهد

 .رست است
يوند مستحكمي

 .رست است
تواند ل انسان مي

تيار و اراده نيز ي
 .رست است

رد گ... ( فالسفه
  50فحه 

 .رست است
ن دستعارض ميا

هاي ظاهري بكا
 .رست است

بخش از نظر تج
كه مفاهيمي مان

هم) 3رد گزينه 
صفح 7درس ) 4

 .رست است
سلمان معتقدند ع
ق عالم فوق طبي

رد گزينه. (ستند
 .رست است

گاه ابن سينا در
كند  او عطا مي

 .رست است
  :ها ينه

هر گاه پردازش ص

هر چه پردازش م
مفهور پردازش 
 .رست است

تر و شاخص نير
يتر از مهم يكي 
www.sanjeshse
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@sanjesheduc

بلكـه   م؛يي 

نچه انجـام  
.  

 را حل ك

ي زنـدگ  ده

نـه سـبك   

 يشـناخت  

  

ationgroup

 

نمـا يبنـد  ميس

ضوع است و به آن
است شتريهتر، ب

كوچك هاي مسئله

ديـ چيمهـم و پ  

  .ت

گون نيـ جوانـان ا 

   .د

 

يناهماهنگ يرا

1398(  

 .ميبخش يعنا م

راساس زمان تقس
  .ات است

  .است شده ل

موض ريامالً درگ
حل بهت خاب راه

م افراد ين روش

يها يريگ ميصم

گيري است صميم

نوج انيـ در م. د

نديگو يم نگرش 

 .است يجمع و

او دار نديگو يم 

/25/11 پنجمحلة 

و به آنها مع يس

بر صرفاً ميتوان ي
به آن اطالعا يس

فن تشكيل پنج ل

است، كا  مسئله
احتمال انتخ ميش

اين در. شود مي م

تص از يكيت، اما 

بوط به انواع تص

رديـ گ يمـ  ميـم 

شود، يم خت ما

و يفرد يها دف

در تضاد است ر

30 


مرح(لوم انساني 

 توجه را بازشناس

يع حافظه را نم
عدم دسترس اين 

اول حروف از ش

درحال حل ي
تر باش ي چه جد

تقسيم كوچك ه
  . ي يابند

   راه نيهتر

است تيدو اولو 

اهميت مربشد و 

ون محاسبه تصـ
  .همراه است 

ن رفتار و شناخ

به هد يابي دست

گريكديد، كه با 

دهم؛ ادبيات و عل

مورد يها حرك

انواع كه وع است
ر دسترس بودن

روش اين باشد مي

فرد يوقت :است
مسئله، هر كي 

مسئله چندين ه
دسترسي بزرگ ه

تلف و انتخاب به

 .سئله است

يدارا چند هر 

باش ها و خطر مي

عجله و بدو با و 
يمانيصله با پش

 حركت در آورد

جهت يركه قو

 و در تضاد باشد

سنجش دوازد

آن، مح قياز طر

موضو نيا ةدهند
كننده در نييتع 

م حافظه هسازي
   درسي

تحت كنترل ا ن
حل انيدر جر 

به بزرگ مسئله 
مسئله حل به د

مخت يها راه ياب

ربوط به حل مس

ن مواجه است،

ه مزيت/ ها  زينه

ي صورت ناگهان
شود كه بالفاص ي

كه باعث به يت

، موتور محرمعه

ناخت هم زمان
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كه ا است يندي

 .رست است
د نشان يكار ظه

اطالعات، اده از
 .رست است

بهس فنون از :خبا 
كتاب 106حه  

 .رست است
انيو جر نديفرا 
.كامل دارد يه

 .رست است
يك ،كردن خُرد
بتوانند تدريج به

 .رست است
ايبه ارزيعني،  ي

 .رست است
مر ها راه حل تن

 .رست است
با آن نايكه پدر م

 .رست است
هز: گيري تصميم

 .رست است
، فرد بهكانشي

يم دهيد اديز ،ي
 .رست است

ستيعوامل فرازه 
 .رست است

هر فرد و جا يا
 .رست است

دو شن يص دارا

www.sanjeshse
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