
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي 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  9ون 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
  ششممرحلة ـ  سنجش پيش

)23/12/1398(  
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صـفهان بـه   

آواز ) 1ـب   

ationgroup

 كلب: سگ) 4

ر بود وي در اص

  دون مشيري 

  .ها پي برد 

ايهـام تناسـ: ن

(  

4(گو ـ در گزينة 

ق المعاني مشهور

فريد: نايافته): 3

 معادله در بيت

دستا) تشبيه ث

  مركب: ش

  .ديه رسيد

(  

)23/12/1398 شم

گ بذله: س ـ شوخ

زين رو به خالق

3(ي ـ در گزينة 

  .وجود ندارد 

 داشتن اسلوب

ت: آدم صفت) ت

بدمنش) 4(زينة 

ه لب تشنگان باد

)بدال در مصوت
  ) مياني

  )فعل امر(

2 


ششمرحلة (ساني 

منحوس: مبارك

  اهتمام) 5

  و

 توانا داشت و از

سهراب سپهري: 

)تناقض(وكس 

توان به مي»  كه

ـ ت. ن شده است
  سته شدن

مشتق ـ در گز: 

اگر جان به) 3( 

  ) ت
اب(حادثه ) صوت

هش واج همزه

(خي بگو و بخند 
  .ه شود

  اي شنيده: ي

دبيات فارسي

ش پيش؛ علوم انس

شوم و نا) 3(نة 

گذارد ) 4لئيم 

ست نه قصايد او

اني تازه دستي

:حجم سبز) 2( 

 همچنين پارادو

طور همان«رت 

 رودكي تضمين
خس:  دل گرفتن

ناهماهنگي) 3( 

  .بهم است
در گزينة. ست

كاهش واج(ت 
ابدال در مص(طه 

كاه(برافروخت ) 

كل دستور تاريخ
مجهول گفته ل

فعل ماضي نقلي

 زبان و اد

سنجش

نهيب ـ در گزين

  مامه

ل) 3ابا ) 2فاع ـ 

ي عالي غزل اوس

اني در خلق معا
  .د

مي ـ در گزينة

 حسن تعليل و

ا قرار دادن عبار

از مصراع دوم) 
برپا داشتن ـ: ن

كب ـ در گزينة

صفت مب: د همه
فرين ا نِ جهان آ
  .ن شما بود

راست) در مصوت
ورط) هش واج ت

)بدال در مصوت

شك:  همي خند
ستور تاريخي فعل
دستور تاريخي ف

    
 

 .رست است

ن: صداي بلند) 1
 .رست است

   تُنُك
 .رست است

ند و دستار و عم
 .رست است

 .رست است

انتف) 1: ها ه ت واژ
 .رست است

هاي  از نمونه» اما
 .رست است

اسماعيل اصفها 
ن به قتل رسيد

 .رست است

نظا: سكندرنامه
 .رست است

 معادله دارد نه
 .رست است

با) 1، 3و  4(ي 
 .رست است

)از از قصد ـ پ 
علَم بر كردن) ف

 .رست است

مرك: سراپرده) 1
 .رست است

را شكسته بودند
به دل دشمن) 2
هم او نگهبان) 4

 .رست است

ابدال د(زلزله ) 1
كاه( خواست) 2
اب(تازه و الله ) 3

 .رست است

همي گوي و) 1
دس: گفته آيد) 2
د: شنيدستي) 4

www.sanjeshse
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) 4(گزينـة  

قان اسـت  

. شـوند  مـي 
 نيسـتي و   

مشـاهده  ) 

.  

ير و قضا و 

ن سـخني  

 روز نيـك     

.  

 :»رمـونمج
رد (سـاعتي   

ationgroup

در گ. اي كوتـاه    

ار عبادتگاه عاشق

خيزند و آشفته م
ستي را تنها بـا

)3(ت در گزينـة    

  .ت
ختي اشاره دارد

  .داند ق مي
زندگي را از تقدي

سان بايد در نهان

مبـادا كـه بـه 

شاره شده است

ُمُيقسـم الْ «) / 3 
جـز سـ :»سـاعة

(  

 بيتـي بـا هجـا

گويد كوي يا مي

خ  از جاي برمي
واري حوادث هس

  .شوند مي

مقابل ايـن بيـت

يشان فراهم است
بخ  اوضاع و نگون

را قادر مطلق ل
م تمام اتفاقات ز

ا انسگويد چر مي

.اسـت » زنهـار «

گ سياه مشك اش

و 1هـاي   زينـه 
غيـر س«) / 4 و 

)23/12/1398 شم

شود و دو از مي

ه در بيت دوم م

اي صداي زنگوله
دشو) 3(ر گزينة 

ه همه پايمال ما

لي كه مفهوم م
 

ب و زندگي برايش
وم به نابساماني

در بيت دوم عقل
 كه در بيت دوم

كه در بيت دوم م

  ند

«و » مبـادا «اي 
  .اشند

ه رنگهاي ديگر ب

رد گز(پـا شـود    
3هـاي    گزينـه 

3 


ششمرحلة (ساني 

 هجاي بلند آغا

داند در حالي كه

ود، طفالن به ص
در. ريزند ها مي 

چه كوه و چه كا

ر گرفته، در حا
 .داند ر خود مي

ت كه اسباب طرب
رد و در بيت دو
رد در حالي كه د
 دارد در حالي

ست در حالي ك

ري از غم ننشين
  .سازد رمال مي

در معنا» تا«. ت
باگار تو را داشته

ه ي كه در گزينه

قيامـت برپ :»ة
رد(گ نكردنـد  

بان عربي 

ش پيش؛ علوم انس

ت ضمناً رباعي با
  .شود ي مي

د  كعبه بهتر مي

د ايستادگي نمو
ها را از شاخه گ

ر برابر حوادث چ

 مورد تأكيد قرا
و غم را غمگسار

نشين است ي دل
 جهان اشاره دار
ر عقل اشاره دار
 بر ماست اشاره

المشان نهفته اس
  ت زده گردد؟

 تا بر دل او غبار
راز عشق او را بر

ار بكار رفته است
 آرزو دارند روزگ

ه است در حالي

تقـوُم الّسـاعة« / 
درنگ :»ما َلِبُثوا«

 زب

سنجش

قوه اال باهللا است
ست پس دو بيتي

ردن را از طواف
  .ود

يدده شد بلكه با
ستاخي تمام برگ

در) 4(در گزينة 

ايي از غم بودن
شود و كايت نمي

ا براي كسانينه
به بهبود اوضاع 

به غلبة عشق بر
به از ماست كه

ها در كال ت انسان
شرمسار و خجالت

ي يار روانه شو
گر اشك عاشق ر

ي تخدير و هشدا
 بسا كساني كه

مشك اشاره شد

)4و  3هـاي   نه
«/ كنند   ياد مي

    
 

 .رست است

  .م است
 .رست است

ن الحول و ال ق
هجاي كوتاه اس 

 .رست است

دل بدست آور: 
د قصد مجاز نمو

 .رست است

دث نبايد پراكند
حوادث با گس) 1

د. ن سهل نمود
 .رست است

سؤال در پي رها
ز غم خوردن شك

 .رست است

و باريدن برف تن
:در بيت اول) 1
در بيت اول ب) 2
در بيت اول ب) 4
.  

 .رست است

گويد شخصيت ي
گر فاش گردد ش

 .رست است

ر پي نامه به سو
هاي ديگ ه گزينه

 .رست است

ت در معناي بي
سرت بخوري اي
 .رست است

 به خوشبويي م

 .رست است

رد گزين(زي كه 
قسم ) ناهكاران

  )3 و 1

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
اسم: شكرانه

در 4گزينه  .1
رباعي بر وزن

رآور  بـَ«بـ«
در 3گزينه  .1

در بيت اول
و ديگر نبايد

در 2گزينه  .1
در برابر حوا

1(در گزينة 
توا مرگ مي

در 3گزينه  .2
در صورت س

شود و از مي
در 3گزينه  .2

آمدن برف و
1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 
داند قدر مي

در 3گزينه  .2
بيت اول مي
بگويد كه اگ

در 3گزينه  .2
اي اشك در
در حالي كه

در 3گزينه  .2
در اين» تا«

ديگران حس
در 3گزينه  .2

در اين بيت
    
   
  

در 2گزينه  .2
روز :»يـومَ «

گن(بدكاران 
1هاي  گزينه
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مـن «) / 4و
خششـي از  

كوشـد،   ـي 
شود  ظر مي

روحيـه،  «  
: »)وصـفي  

) 4 و 3اي  
 :»ت العـدوّ 

/ آنچـه را   
 :»صـوص

، جنـگ  !ت

  رد

اسـت و  رع   

 مَ أظَلـ: »شـد  
واي نفست 

ُکنـُتم : »)ي
  .ست

ationgroup

و1هـاي    گزينـه 
بخ :»مـن اهللا ـرةً 

نمـ :»ال يسـعی
كشد، منتظ ر مي

يعنـي »عنوّيـات
ـ  كيب اضـافي 

هـا رد گزينه) (ه
قـّوات«) / 3 و 2 
     )4 و 3 

)همـة (تمـام   :
قـاَم بهـا الّلص«) / 

جنگ زشت است

كر...  به تدريس

فعـل مضـار »نّ 

تاريـك ش«) / 3
هو«/  )2د گزينه

ماضي استمراري(
اضافي اس »کثيراً 

(  

گ( در نگذري  رد
مغفـر«/ ه باشـي   

«) / 3 و 1هاي 
انتظار :»ينتظر«

  )3 نه

مع«؛ 3 و 2ـاي  
ترك( داء الحربّيـة

يك لحظه(اي  ظه
هاي رد گزينه( 
هاي رد گزينه( 

»کـّل مـا«) / 2  
)1رد گزينـه  (ه  

چقدر ج: مه شود

  .ست
معلّم ما شروع 

تظـّن«ت دارد و 

3و1هـاي  گزينـه 
رد( جهِّـز: »)مر

(دانستيد  مي« / 
ک« 4در گزينه / 

)23/12/1398 شم

كه :»ال تصـفح
انتظار داشـته :

ه رد گزينه. (..كه
«) / 4 رد گزينه
رد گزين(سماني 

هـا رد گزينه(ان 
خّطة األعد« / 
پس از لحظ) لذا

شناسايي كردند
 كردند، تاختند

رد گزينـه(هيم   
سرقتي كـه) در

ها ترجم  صورت

ا» هيچ مؤمني«
:ين ترجمه شود

روف جازمه تفاوت
  »كني ي

رد گ(  بمعصـيةٍ 
فعل ا( جهيز كن

3(  

.)ب نشده است
)3 و 1نه هاي 

4 


ششمرحلة (ساني 

أن ال«) / 4 و 1
»تنتظـر«) / 2 

است كسي ك) ي
ر(به آرزوهايش 

اي آس دن معجزه

سپاهيا حية قوي
)2 رد گزينه(د 
لذ(بنابراين : »ظـة
را ش... موقعيت 
بر آنها حمله :»

از دسـت بـدهي 
د(طي  :» سرقة

د به يكي از اين

«ست و به معني 
ست و بايد چني

جزء حر »َلـم«ا 
چرا گمان مي« 

ببـذنٍب : »)كـره   ،
تج«) / 2 گزينه

3رد گزينه( قاِتلْ 

تعريب» به ما« 4
رد گزين( ما أبَعدَ 

ش پيش؛ علوم انس

هاي  رد گزينه(
رد گزينه(واهد 

  )4 و 2هاي  

اميدواري(مندي 
براي دستيابي ب 

رخ داد :»سماوّية

روح: »)وصفيـ 
اثر كر م كرد، بي

فبعَد لحظ«) / 3
)جنگجويان(ن 

»هجموا عليهم«

:»أن نفقـد«) / 
أثناء«) / 2و1ي 
  )2و  

جب است و بايد
  

ال نفي جنس اس
گر افعال شروع اس

و با است» ي چه
يعني »ِلَم َتظنّ 

اسـم نك( گناهي
رد( )اإلرادة( زم

، قحاِربْ : »جنگ

4در گزينه( َلنـا 
م: »)لوب تعجب

سنجش

(ونه امكان دارد 
خو  تو پوزش مي

رد گزينه است؛ 

بد آرزوم: »)ب ذم
:»ل علی آماِله

حدوث معجزة س

ـ  تركيب اضافي
خنثي كرد، ناكام

3 و 2هاي  گزينه
رزمندگا :»...عَ 

«) / 4 و 3هاي 

4و  2هاي  زينه
هاي رد گزينه(م 

1هاي  رد گزينه

  :ت
اسلوب تعج» رب

!ت است جنگ
ال »ال مؤمن«ت 

بيانگ »نا تدّرس

، برايچرا«عني 
ِل«.  ترجمه شود

با گ«/  كقلب :»
جيش العز: »اده

بج«) / 2و1هاي 

)دّرسُمـالْ (م معلّ 
اسل(ه دور است 

    
 

 .رست است

چگو :»ممکن الْ 
كسي كه از :»
نكره» مغفرة«(

 .رست است

اسلوب. (..ل َمـن
للحصول«/ ند 
ح«) / 4 و 1اي 

 .رست است

( ةجنـود القوّيـالْ 
خ :»َأحَبَطت«/ 

رد گ(ي دشمنان 
مقـاتلون موضـَع

ه رد گزينه(شمن 
 .رست است

رد گز(ديك بود 
آن را اندوختيم 

ر(دند ن اقدام كر
 .رست است

نه هاي نادرست
ما أقبح الحـر« 

، چه زشت! است
در عبارت »ال« 
أخذت معّلمتن« 

 .رست است

به مع» ِلمـاذا«ف 
رع اخباري بايد
 .رست است

»قلبت«/  ، َلّماا
سپاه ارا«/  )ظِلماً 
رد گزينه ه( كس

 .رست است

مقاَل الْ : »ا گفت
چه«) / 3 گزينه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
کيف من«

كيعتذر إليـ
(جانب خدا 

در 2گزينه  .2
بئَس اآلِمل«

كن سعي نمي
ها رد گزينه(

در 1گزينه  .2
معنوّيات ا«

) /»روحيات
نقشة جنگي

عرف اْلم«/ 
نيروهاي دش

در 3گزينه  .3
نزد :»ِکـدنا«
:»َجمعناهُ «

دزدان به آن
در 3گزينه  .3

بررسي گزين
:»1«گزينه 

عجب زشت
:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 3گزينه  .3
مخفّف »ِلـمَ «

معادل مضار
در 4گزينه  .3

إذ: »هرگاه«
أصَبَح ُمظ(
هوی نفس: »

در 2گزينه  .3
معلّم به ما«

رد( َتعَلمونَ 
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؛ »!ص بخيل

» منقـوص«

  )»محلّي
بنابراين  ،ت

ر اسـت و  س

بايـد  » لُ عَمـ

 ،حيح اسـت  

كـه باعـث   

ationgroup

خوشرويي شخص

«: »3«گزينـه  / 

م«است نه  »ري
موصول است »ما

جمع مكس» نين

عمتَ «. اسـت  بـه  

صـح »لَ َعَمـ«و 
  .ست

آن كريم است ك

(  

 شيرين است خ

/ .)صـوب اسـت  

  .)است» اء
  .ست

تقدير«عراب آن 
م«( »م بالسكون

قواني«ه كنيد كه 

  . است
زيـرا مفعـول   ،د

نادرست است و 
ف ناصبه اسوحر

اي از قرآ آيه ،ين

)23/12/1398 شم

شد، پس چقدر
  . آمده است

  »!ن بگويد

و منص» إنّ «سـم  

  .)ت
يا« اعراب فرعي 

اس» يّتخذ«فعل م 

  .)ستند
معرب است و اع
ب شرط و مجزوم

  .)استمه 

هتوج(. يح است
  .)گيرد  نمي

صبه است آمده
د منصوب باشد

»لِ َعَمـ« . است
حجزء زيرا  ،ست

اي«: ترجمه. ست
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ششمرحلة (ساني 

 اخمو داشته باش
نيز) .قعي است

اش سخن وكاري
  »!برد  بين مي
  »!هستند

اس( »ع بالضـمة
  .)صرف است

اهري اصلي است
منصوب به( »ة

مفعول به دوم» 

شرط مجزوم هس
م »الّدنيا«( »حالً 

جواب«) .است »
هري اصلي ضم

صحي» قـوانينُ «ت 
ف است، تنوين

كه از حروف ناص 
بايد »ورِ ُمـأُ « .ست

موصولاسم يرا 
صحيح ا »أنْ « و

توصيف شده اس 

 .ت مفرد است

ش پيش؛ علوم انس

يا خشنده چهره
 همان زيبايي وا

ده وقتي از نيكو
ه آن ايمان را از

رويي ه ل گشاده

مرفـوع« و.) سـت    
منص( » الّصرف

زوم به اعراب ظا
 الفتحة الّظاهرة

»أولياء« چرا كه 

 شرط و جواب ش
محَمجرور «) .ت

»تفعُّـل«رع باب 
به اعراب ظافوع 

براين به صورت
چون غير منصرف

»أنْ «بعد از يرا 
را فعل شرط اس

زي ،صحيح است 
نادرست است و 

»تسّبب«صفيه 

صفت» خاّص «. ت

سنجش

هنگامي كه بخ«
رويي گشاده(» 

ت انسان بخشند
كه به راستي! يز

خشش همان اهل

  :ها
ـه بـه اضـافه اس

ممنوع من«: 4

  :ها
اعراب آن مجز( 

بعالمة« و» ير
،نادرست است 

  :ها
فعل(» منصوب

مقصور است »نيا
مضار »يتکـّدرُ «( 

ت و مضارع مرفو

مرفوع است، بنا
و چ استه ــُــ 

  :ها
زي ،دمنصوب باش
زير ،مجزوم باشد

»َمنْ «ت است و 
»نَّ أ« .م نيست

 توسط جمله وص
  

است» کلّ «راي 

    
 

 .رست است

«:  صورت سؤال
3«وم در گزينه 

  :هاي ديگر نه
چه زشت است« 
از بخل بپرهيز« 
همانا اهل بخش« 

 .رست است

ه ساير گزينهست 
معرفـ( »ةنکر « 

4گزينه /  .)ست
 .رست است

ه ساير گزينهست 
»بعالمة فرعّية

َتکفي«من مصدرِ 
»نعت أو صفة
 .رست است

ه ساير گزينهست 
فعل شرط و م« 

الّدن«( »صمنقو 
 »تفعيل«باب  

جواب شرط نيست
 .رست است

بتداي مؤخّر و م
ضمهعراب اصلي 
 .رست است

ه ساير گزينهست 
بايد م »تعملْ « 
بايد م »لُ عَمـيَ « 
  .شد
نادرست »ِمن« 

و اسم ضي است
 .رست است

ي نكره است كه
».شود گان مي
  :ها ر گزينه

خبر بر» يقوم« 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
ترجمه بيت
همين مفهو
ترجمه گزين

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .3
موارد نادرست

:»1«گزينه 
ا» مقصور«(

در 2گزينه  .3
موارد نادرست

ب«: 1گزينه 
م«: 3گزينه 
ن«: 4گزينه 

در 3گزينه  .3
موارد نادرست

:»1«گزينه 
م«: 2گزينه 
:»4«گزينه 

ج »يتکّدر«
در 2گزينه  .3

مب» َقـوانين«
رفع آن با اع

در 4گزينه  .4
موارد نادرست

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 

باش» َتعَملَ «
:»3«گزينه 
ماض لزيرا فع

در 3گزينه  .4
اسمي» آية«

گرية شنوند
بررسي ساير

:»1«گزينه 

erv.ir

35

36

37

38

39

40

41



  
 

 

@sanjesheduc

» إنّ «خبـر  

اسـت،  » ب   

  .ع است
  .ور است

  .رور است

مـوّظفی «: 

از  »ن«ف 

آمدن » 2«

در ايـن  » م

مفعـول  » ب

. وب باشـد    

ان و بـر  كس

ationgroup

  .يست

خ» فـی ُخسـر«  

ل بـه و منصـوب

مرفوع است، فوع
مجرواست،  جرور
مجر است،»  جرّ

:ن حـذف شـود  

ي به حذف حر

«، در گزينه »صل

اليـوم«. ـه اسـت   

قرب«و » أثناء«

ت و بايـد منصـو

  .د
ر همة موارد يك

(  

له نير صفت جم

جار و مجـرور» 

مفعـول«كـه  » ة

مرفو و» رمؤخّ اد
و مجر »طف بيان

مجرور به حرف

آن» ن«د حـرف       

نيازي لذا نيست، 

ضمير فص«مدن 
   .هستند» د

مفعـول فيـه» ق

«: 3گزينه. / تند

اسـت» ـب منـه  

يد منصوب باشد
 جامد است و د

)23/12/1398 شم

  .) ندارد
آمده است، ديگر

»2«در گزينه . 

  .ست

مبـاراالْ «ف خـود     

مبتد«كه  »حوث
عط« كه» ّتعاليم

م«كه » مشاکللْ 

ده اسـت و بايـد

سالمذكّر ممع 

آم 1 ا در گزينه
تأكيد«گي بيانگر 

فوق«فقط  4زينه
  .است» جعل

مفعول فيه هست

متعجـ«ـرا كـه    

ب منه است و باي
 كه فعل تعجب
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ششمرحلة (ساني 

سم نكره وجود
آ» و«بعد حرف 

است تأكيدناي 

اس سر آن نيامده
  .ت

  .ست

يـت از موصـوف

بح«وصوف خود 
الت«وصوف خود 
اْل«موصوف خود 

ضـاف واقـع شـد

جم و است» كين

اما. است» حصـر
همگ» )كلّهم(ي 

در گز. باشد مده
ِاج«به براي فعل 

م» أمام«و » إذا«

باشـد، چـ» واتَ 

 چرا كه متعجب
باشد، چرا» َدقَ 

ش پيش؛ علوم انس

در اين گزينه اس(
چون ب» ُيساعد«

 شود، داراي معن
 

ه حرف الم بر س
است» )يد معنوي

ي ايجاد نكرده اس

 است و بـه تبعي

از مو ت به تبعي
از مو تو به تبعي
از م تو به تبعي

لم است كه مض

مسك«مع مكسر 

حص«از موارد ) ور
تأكيد معنوي« 4

نيام مفعول فيه 
مفعول ب» هذا« 

«: 4گزينه. / تند

األصـو« و بايـد    

باشد،» كأخا« 
ما أصـَد«و بايد 

سنجش

. (ت مفرد است
«. ت مفرد است

وارد » إنّ «خبر 
 .ارد شده است

است كه» كنز« 
تأكي(ها كلّ«مله 

تأكيدي» لك«ر 

اسم منسوب» 

 منسوب است و
 منسوب است و
م منسوب است و

جمع مذكر سا 

جم» مساكين« 

ديم جار و مجرو
4 و در گزينه» ن 

د كه در آن دو
است و نقش» 

مفعول فيه هست

  
ادرسـت اسـت

  .)است
ست است و بايد

نادرست است و 
    .ود

    
 

صفت» الجارّية« 
صفت» الّشهير« 

 .رست است

بر سر خ» الم«ف 
و» الم« سر آن 

  :هاي ديگر نه
خبر إنّ، كلمة 
عامل تأكيد جم 
در» الم«حرف  

 .رست است

»الّرياضـّية«، »3
  .مي شود

  :هاي ديگر نه
اسم م» علمّية« 
اسم» الّنبوّية« 
اسم» الّنفسّية« 

 .رست است

»موظّفين«: »4

:»1«در گزينه 
  .ست

 .رست است

تقد(» بالّصدق«
إّنم بر سر خبر 
 .رست است

خواهد اي را مي ه
هذا«سم اشاره 

  :هاي ديگر نه
م» دائماً«و » ين
  

 .رست است

:هاي نادرست نه
نا» األصـواِت « 
جمع مكسر ا» ت
نادرس» كأخو « 
»ما أصدَقت« 

ر به كار مي )َعلَ 
www.sanjeshse

:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .4
گاه حرفهر

است كه بر
تشريح گزين

:»1«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

در 3گزينه  .4
3«در گزينه 

م »منصوب«
گزين تشريح
:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

در 4گزينه  .4
4«در گزينه 
  »الّشرکة

دقت كنيد د
آن نيسآخر 

در 3گزينه  .4
« 3در گزينه

الم«و » إنّ «
در 2گزينه  .4

سؤال گزينه
گزينه تابع ا

گزين يحتشر
بي«: 1گزينه

.فيه هستند
در 4گزينه  .4

گزين تشريح
:»1«گزينه 

األصوات«(
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 

ما أفَع(وزن 
erv.ir
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@sanjesheduc

ربه نيسـت  
ز آن نفـوذ    
ـم و خبـر        

 1 ر گزينه
اي از  حظـه      

آن » ي منه

هـا   ر گزينه

(  
  .)ت

ي مشـترك   

ص بـه مـن    
) ص( اكرم 

ationgroup

 جزء افعال مقار
 قـرار داد كـه از
سـت و داراي اسـ

د.) خواهد را مي
ـا كسـي كـه لح

مستثني«ست و 

، اما در ساير)به

.جه شبه نيستند
است» سراج«ي 

چون به ويژگـي

ي با نيت خـالص
ـ و پيامبر. زند

(  

ديگر ؛است» اد
اورودي ر يهـ 

عـال مقاربـه اسـ

ر» ستثني مفرّغ
 ايـن دنيـا تنهـ

مستثني اس» صة
  .است» 

وجه شب: »ء لهما

هستند و وج» ح
جملة وصفيه براي
جه شبه باشد، چ

 بردن به ديگري
ت عليه او برخيز

  .ت

  ...بيارايي

)23/12/1398 شم

قرار دا«ه معني 
راي دشمنان را
سـت و جـز افع

مس« عبارت ديگر
در«: ترجمـه . ت

الفرص«: 3 گزينه 
شيئاً «آن »  منه

ال بقاء«شبه به، 

سالح«فت براي 
شبه نيست و ج

تواند وج نمي» ...

نم به جاي پناه
ر چه در آن است

مؤيد آن است ﴾..

را براي ديگران ب

  .باشد ي
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ششمرحلة (ساني 

نيست، بلكه به» 
همانا نادان بر«: 
ا» شروع كرد« 

به ع(امده باشد 
 ذكر نشده است

. /است» أحدٌ « 
مستثني«ت و 

مش: »ضيف«به، 

صف» ...يحمله«و 
وجه ش» ...ضاء به

و ال يمکـن«لة 

بندگااي از  بنده
ها و زمين و هر 

..وني يحببكم اهللا

ز اين كه خود ر

ئوليت انسان مي

ن و زندگي

ش پيش؛ علوم انس

»شروع كرد«ي 
ترجمه. ته است

داراي معني» ل

نيا» ستثني منه
آن در جمله» ه
.«  

آن» ستثني منه
مستثني است» ب

مشب: » اإلنسان

و» مفيدٌ «(به به 
ُيستض«(شبه به 

جمل(مشبه به : 
 

وحي كرد هر ب 
چه همه آسمان

  

تحبون اهللا فاتبعو

بپرهيز از: فرمود

  .مؤيد آن است

  .شاره دارد

گر نخستين مسئ

 دين

سنجش

چون داراي معني
ل و مفعول گرفت

جعـل«فعل ها  نه

مس«د كه در آن 
مستثني منه«ي 

شود ، موفق مي

مس«ني است و 
كسب«: 4 گزينه

عمر«. (است د

مشب: »سالح«ه، 
مش: »سراجٌ «به، 

»بحـٌر زاخـرٌ «، 
 .)ه نكرده است

)ع(وند به داود 
كنم، گرچ يي مي
.فرمايند رفي مي

ان كنتم ت قل﴿ه 

ف) ع(و امام علي 

مؤ ﴾من جالبيبهنّ

، اهم اولياء بعضِ

بيانگ ﴾لي الخير

    
 

 .رست است

چ» جعـل«فعل  
فاعلسم و خبر، 

ما در ساير گزين

 .رست است

خواهد اي را مي ه
ستثني است، ولي

سازد را تباه نمي
  :ر گزينه ها
مستثن» صديقی

گ. / است» )شيء
 .رست است

تشبيه مؤكّد» 1
  .است 

  :ها ر گزينه
مشبه: »الّدعا« 
مشب: »العلماء« 
مشبه،: »العلم« 

اشاره» حر زاخر

 .رست است

خداو: فرمود) ع(
جوي زكارش چاره

م مسئوليت معر
 .رست است

وست ندارد و آيه
 .رست است

ف آراسته است و
 .رست است

يدنين عليهنّ من﴿
 .رست است

و المؤمنات بعضه
 .رست است

كم امة يدعون ا

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
4 در گزينه

به جاي اسو 
ام» .كنند مي
  .باشد مي

در 1گزينه  .4
سؤال گزينه

مس» الّـذي«
اش ر زندگي
ساير تشريح
ص«: 2 گزينه

كلّ ش( كلّ«
در 1گزينه  .5

«در گزينه 
بيه بليغتش

تشريح ساير
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

بح«و » علم«
  
   

  
 

در 4گزينه  .5
(امام صادق 
پناه آورد، از
توأم با انجام

در 4گزينه  .5
او خدا را دو

در 1گزينه  .5
انسان عفيف

در 2گزينه  .5
﴿آيه شريفه 

در 2گزينه  .5
لمؤمنون ووا

در 4گزينه  .5
و لتكن منك﴿

erv.ir
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@sanjesheduc

.  

ationgroup

  .رد

.ناه آلوده نباشد

  .م اشاره دارد

(  

اشاره دار» وحي

  .شود

من بوده و به گن

  .جواني است

  .ه قدر است

  .دد

و به معيار هفتم

)23/12/1398 شم

دريافت و ابالغ و

ش وند تسليم نمي

 از ازدواج پاكدام

شور و احساس ج

  .د آن است

ست و مربوط به

  .د طي كرد

گرد  مفهوم مي ﴾

  ها

ت وااليي دارند و
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ششمرحلة (ساني 

  جامعه

د«و به رسالت  ﴾

  .گردد

شو جب گناه مي

ي است كه قبل

سلط كامل بر ش

مؤيد ﴾...الرضِ

عملي اختياري اس

  .ست

ضع گذشته را بايد

  . است

﴾اهللا غفور رحيم

ه در نگرش انسان

  

 احترام و منزلت

  

ش پيش؛ علوم انس

رايط در خود و ج

﴾... ال من خلفه

گ مفهوم مي ﴾ .

ع دروني كه موج

ر ازدواج با كسي

الزمة آن تست و 

  . است

ك السماوات و ا

از اختيار خود ع

ها و قوانين است

 دوم اصالح وض

مؤيد آن ﴾عليه

 يتوب عليه انّ ا

جتماعي، تغيير د

.ي خداوند است

شود و عالمان، ي

.اشاره دارد ﴾..

سنجش

ادگي كامل شرم

 من بين يديه و

..من اهللا لنت لهم

هاي نامشروع ته

 طبيعي خواستا

زا است مسئوليت

ن خواسته شده

انّ اهللا يمسك﴿ه 

كردن امل فرار 

سان داراي سنت

اول انجام توبه، 

فانّ اهللا يتوب ع﴿

 و اصلح فانّ اهللا

دگي فردي و اج

هاي جه به نعمت

گ محسوب مي

.مه استعينوا باهللا

    
 

 .رست است

  .قاب هستند
 .رست است

  .جه است
 .رست است

خداوند، ايجاد آم
 .رست است

ال يأتيه الباطل﴿
 .رست است

فبما رحمة م﴿ه 
 .رست است

 در مقابل خواست
 .رست است

ه طور فطري و
 .رست است

اب ارزشمند و م
 .رست است

ر و مادر از انسان
 .رست است

داوند است و آيه
 .رست است

بل انكار و در عم
 .رست است

ي و اجتماعي انس
 .رست است

:ا بايد طي كرد
 .رست است

﴿ود و آيه ش  مي
 .رست است

ب من بعد ظلمه
 .رست است

ين در شيوة زند
 .رست است

گرايي در توج ال
 .رست است

د يك ارزش بزرگ
 .رست است

قالَ موسي لقوم﴿
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 .ي دارد

ationgroup

ارتباط مفهومي) 

 . ت

  . باشد آن مي

 . د است

(  

.)باشد هستي مي

تمام عبادات است

 .  پيدا كند

ور كامل مبين آ

گر ممكن الوجود

)23/12/1398 شم

 . ت

 . ست

ه و سرچشمة ه

 اصلي آن روح ت

ديگر د و مرتبة 

طو به» ك جوان

نگ ا روشنايي بيا

هاي ديني

9 


ششمرحلة (ساني 

 

العمل است عكس

ص و پاكي نيت اس

 

خود پديده نبود

 

باشد و نقش مي

سر گذارد   پشت

مرگ ناگهاني يك«

 و رابطة اشياء با

ه معارف  اقليت

ش پيش؛ علوم انس

 . دهند ي

. گذارد اي مي

ي، عين عمل و ع

و مؤيد اخالص) 

. مادي استور 

 .لت دارد

زمند است كه خ

. ت اشاره دارد

اي اهل ايمان م

  

اي از وجود را ه

«و » ها ش در ژن

باشد لوجود مي

 . 

م فرهنگ و  

سنجش

  .شود

و منطق انجام مي

 زندگي را بر جا

 در انديشة الهي

 . ست

...) آوخ كه برآيد

صول تصادف كو

 امكان معاد دال

اي نياز  آفريننده

تحيد در ربوبي  تو

ها  معنوي انسان

.است» من«ني 

شيء درجه:  كه

جهش«و  »انس

مفهوم واجب ار 
 
 .باشد ي

 .كند ي

.يخته فعال شود
    

 

  .رست است
ش ف عدالت مي
  .رست است

  ت
  .رست است

الف عقل، علم و
  .رست است

ست بخشيدن به
  .رست است

انسان با جهان، 
  .رست است

اسدرست اوندي 
  .رست است

سيم و بس آنفة 
  .رست است

حيات آدمي محص
  .رست است

ستين انسان به
  .رست است

ر پديد آمدن به
  .رست است

و وبيتبك در ر
  .رست است
گاه گترين تكيه
  .رست است

همة حاالت انسان
  .رست است

مل اين است تكا
  .رست است

ن به بخت و شا
  .رست است

 روشنايي بيانگر
 .درست است

اي رفلكسي مي
  .رست است

ها اثبات نمي سان
  .رست است

شود تا انگي  مي
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Part A:
 

i   اسـتفاده

ationgroup

: Grammar

  .د

in order th

  .نند

(  

r and Voca

باشد ته ساده مي

  .كنيم ي

not( آيد مي.  

hatيـم پـس از   

الج همكاري كن

  .كند مي

)23/12/1398 شم

abulary 

سمت دوم گذشت

tho استفاده مي

+ t toفعل (ت 

جمله كامل داري

ر اداره كردن كا

ب را نيز بزرگ م

  . قرار بگيرد

  .نشان دهد

10 


ششمرحلة (ساني 

 . ايم ده  نمو

ان گذشته و قس

oughت پس از 

نفي آن به صورت

خالي جي  از جا

  .آيد

 صورت كامل در

د، ظرفيت مخرب

ن به اين صورت

صورت درست ن

 زبان

ش پيش؛ علوم انس

 و آن را تقويت

 . هد بود

 . ست

  .لوم مؤثرند

ورت مجهول زما

سمت جمله است

to آيد كه من مي

ست و چون بعد

آ فرم مي ingت 

يق كنيم كه به

كند را تكثير مي

يل ندارند كه آن

عجب من را به ص

سنجش

ايم  معتقد شده

، مؤيد آن خواهد

 . جود آمد

هاي نهفته اس داد

علمل مان در تكا

سمت اول به صو

ضاد بين دو قسم

oورت مصدر با 

علت انجام كار اس

جاندار به صورت

آموزان را تشوي ش

لوژي كار مولد ر

ما بقيه افراد تماي

د كه احساس تع

    
 

  .رست است
  .رست است

بودن امور عالم
  .رست است

دن علت فاعلي،
  .رست است

وج زندگي بشر به
  .رست است

سله استعدك سل
  .رست است

ربه و گذشت زم

 .رست است

مفهوم جمله قس
 .رست است

دهندة تض ه نشان
 .رست است

decide به صو
 .رست است

دهندة ع ه نشان

 .رست است

ب با فاعل غير ج
 .رست است

خواهيم دانش مي
  كردن

 .رست است

طور كه تكنول ن
  

 .رست است

 خوبي است، ام

 .رست است

اي وجود ندارد مه
  ت درست
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Part B:

Part C:

ationgroup

  .فظ كنند

  .ند

: Cloze Tes

: Reading C

(  

  

رتاسر دنيا را حف

ان  سردرگم شده

t 

  .شود  مي

Comprehen

. .  

)23/12/1398 شم

.صد انتقال دهد

هاي سر ه جنگل

 كه سالم بمانند

  .دهد

سير راه متوقف

nsion 

............است كه 
  ت دارد

  .شتند

11 


ششمرحلة (ساني 

ي را به دفاتر مقص

ه اين منظور كه

يز بايد بخورند

  .شوند

د ن را نشان مي

ر مختلف در مس

ج اسپيليچ اين ا
ها اثر مثبت گاري

 هيچ برتري ندا

 

  ش چگونه بود؟

ش پيش؛ علوم انس

هاي دريافتي س

طالعات بدهند به

چي د اين كه چه

  .ست

 موتورسيكلت ش

w است كه زمان

  

كند و در بناد ي

 آزمايشات جورج
فيت ذهني سيگا

 
ها  غير سيگاري

 ............... . كه 
  قرار دهد

  . شد

يليون سال پيش
  . مرطوب بود

سنجش

تماسن است كه 

 كه به مردم اط

كه مردم در مورد

آمده اس 2زينه 

دهند سوار  مي

whenستفاده از 

depen است.

انوس حركت مي

 شده كه هدف
 كشيدن بر ظرفي

 ................. .كه 
برشخاص ديگر 

طوري انجام شد
 بسيار پيچيده ق

انجام................ 

حدود  2 ميل
دت سال گرم و

    
 

 .رست است

 اصلي منشي اين
  ادن

 .رست است

 مأموريت دارند
  ت

 .رست است

قيق نشان داد ك
   شدن

 .رست است

ختار جمله در گز
 .رست است

ضي افراد ترجيح
  دادن

 .رست است

دهنده اس شانه ن
 .رست است

dضافة مناسب 

 .رست است

تي كروز در اقيا
 

 .استرست 

متن نشان داده
 كند آيا سيگار
 .رست است

فهميم ك  متن مي
ها اش ترين تست
 .رست است

ايش اسپيليچ ط
هاي در موقعيت
 .رست است

.. آزمايش روي 
   افراد

 .است رست

 و هواي زمين ح
مين در تمام مد
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cos 3  

  

m m+1 1 
  

x
 =1  

mx −2 2  
m +1  

  cm3ه 

rπ 22   

r π 2  

  نظام قديم 

  ظام جديد

i iy x=  
ationgroup

t  
  

° = 33 2

m m m
x

+ = 4

= − =1 1 1
4 5 2

x (m− +2 1
m m+ =2 

و به ccبه 

> ×18 1 

r>  29 

= ×18 136 


= 1     نظ

'
iQ+ 1

(  

tan θ =1 3
 θ = −2 9

x
 + =1 1

5
x = 2



) =  Δ1

 Δ = −2 1

r π >2

> 
π

2 9 

= 5     

− 5     

iQ= +1

)23/12/1398 شم

 θ =13 6 
− ° =6 3 

= 1
4


m(m= +4 4
− = − <4 3 

> 18
2
   
 

r π>
π

3 

5    
= 95    

12 


ششمرحلة (ساني 

.  

  ند؟

°

m )+ =1 

m جواب ندارد .

 رياضي 

ش پيش؛ علوم انس

.  

  دانيد؟
رگ متغير است

كن را توصيف نمي

m

سنجش

بود................. ها 

د اسورها چه مي
چك تا خيلي بزر

ير دايناسورها ر
  .ند

 

    
 

 .رست است

ه ت ظهور جنگل
  رطوبت

 .رست است

ينامورد اندازة دا
ها از خيلي كوچ

 .ست است

يك از موارد زي م
يه مارمولك بودن

.  رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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'Q −2  

n

i=
=

1
2  

n

i
(

=


1
  

i iy x=  
y x= +  

C.V  

σ = 3  

! !(
1

3 5 12  

( ) , ( ,1 2  
! ! =2 3 1  

  
 
  

3 2
2 1  

  االضالع زي
f (x)  

  حداكثر =

  ساحت 

  شبانه روز 
  شبانه روز 
  شبانه روز 
  شبانه روز 

ationgroup

'Q Q− = −1 2

i(x A)− =

i
i

(x x)− +

S(y+ 1
+1

i
S(yV(y )

y
=

 σ =2 9

!
)!

=
− −

12
2 3 5

) , ( )3 4
12

  
× = ×  
  

5 33

مساحت متواز =
) x( x)= −4

b
a

− −= = =
−

4
2 2

حداكثر مسا =

  
1پس از →⎯⎯
2پس از →⎯⎯
4پس از  ⎯⎯
5پس از →⎯⎯

(  

Q− =1 15

n

i
i

(x x
=

−
1

n

i
(x A)

=
−

1

i iy ) S(x )=

i iy ) S(x )
x

=
+1

!
! ! !

= =12 23 5 4

× 2 × ×× 5 4
!3

xysin= θ =

) x x= − 24
f (x)= 2

sin× °4 45

تعداد مبتال     
⎯→%5 
⎯→%25

/⎯→ 125

/⎯→ 625 

)23/12/1398 شم

x x A)+ −2

nx n= + −

iS(x ) C
x

< =

2772

!× 3
!2

= 6 

xysin= °45

) (= × −2 4 2

= × =24 2

                  

13 


ششمرحلة (ساني 

nA x =

iC.V(x )

  

°

) =2 4

2 2

 

ش پيش؛ علوم انس

nA
n n

+ =2 2

 نه مقادير آنها 

سنجش

A
n

+2

اند ها وابسته ده

  

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ها به ترتيب داد ك
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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 شـاخص   د
 ده  نيـ ا  ى 

دگي در 
  ولد

  سال 5

  سال 78

 فنّـاورى   و  
 كنـد،   فاده 

 هـاى   خص 
 مشـاركت   

بهبـود    ان، 

 از  را  دشـ 
 كه  گرفت  

 ابد،يميش 
 از  يكـي  .د 
 جامعـه   دي

 ب،يـ ترت ن  
 كشـور   آن  

 آن  در  ورم 

 سهام  از  ى

 دارىيـ خر  
ات يـ عمل«  

 :شود  ى

ationgroup

ديـ مف  و  ساده  ى
بنـدى  طبقه  در  

اميد به زند  
بدو تو

كمتر از 

8بيش از 

بهتـر   هـاى   ش
اسـتف  بهتـرى   ل 

شـاخ  كسـرى ي ه 
آموزشـى،   ـات 

نـوزادا  ريـ م  و  گ 

يـخر  قدرت  ميي
جهينت  توان  مى  
شيافزا ها متيق  

ابـدي مـى   شيـزا 
يتول به   ل نسبت

ايـن بـه   بد؛يا مي
در  ـــ   است  ى
تـو  وجـود   جهيت

قسمتى يا  ن يتأم  

اسـت،   كـرده   ر 
را  بانـك   تيـ ل

مى  تقسيم  كلى  

(  

ارهاىيمع  نيا  از 
.كنند  مى  ميقس

و مير نوزادان
1   نفر(  

  1ش از 

  6تر از 

روش  رىيكـارگ   ه 
شـكل  بـه   شيو 

به ابىيتلزم دست
امكانـ  از  وردارى 

مـرگ  نـرخ   هش

يگو  مى  ليدل  ني
است،  نكرده  ظ
عمومى  سطح  ه
افـ  پول  ديخر  ت
پول  حجم  چه  هر
م  كاهش  آن  دي

اقتصادى  شكالت
نت جامعه،  يك ر

را  ديجد  سهامى
  .شود  

منتشـر  تبـارى 
فعا  نيا  .روشند

دستة سه  به  ق

)23/12/1398 شم

يكي دارد؛  جود
تق  مساوى  تىيع

نرخ مرگ و  
در هر (

بيش

كمت

بـه  يا تر شيب  ى
خـو  منـابع   و  ت
بر رشد، مست  وه
برخـو  زندگى،  ه
كاه  سالم،  آب  ه

يهم  به  و  كند  ظ
حفظ  را  خود  ش
چه هر  گر،يد  ان
قدرت  ها  متيق  ى
هر  .است  جامعه 
خر  قدرت پول،  
مش  از  يكي كه  ـ
در  پول  ديخر  ت

س  هاى  شركت  ه
مى  كيشر  آنها  

اعت  مؤسسـات   يا
فر  مى  خود  ذاران

اوراق  اين  شود؛  ى

14 
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وج  متفاوت  اريع
جمع  گروه  ده  به
  .رديگ  مى

ي بزرگساالن
  )وسط

  درصد 

  درصد

گذارى  هيسرما  ثل
امكانات  از  بيترت  

عالو  توسعه، ى به
به  ديام سالمت،  

به  دسترسى  ت،

حفظ  را خود   ش
ارزش  ها  متيق  مى
ايب  به  دارد؛  تگى
عمومى  سطح  ن
 يك در  ديتول  ه
حجم  شيافزا  

ــ  تورم بروز  راى
قدرت  كاهش  كه

هيسرما از  سمتى
آسود  در  قيطر

ي دولت  كه را   ى
گذ  سپرده  به  دير

مى  صادر  مالى  ع

 اقتصاد

ش پيش؛ علوم انس

مع  نيچند  جوامع
ب  را كشور   مردم

م  قرار  مدنظر  ن

سواد د نرخ بي
به طور متو(

35بيش از 

د 1كمتر از 

مثل  تر شيب  ديول
نيبد  و دهد   ش

ابىيدست  اما  ت؛
و  بهداشت  چون

التيتحص  سطح  

ارزش  است  نسته
عموم  سطح  ابل

بست  جامعه  در  ا
رفتن  يينپا  با  س،
به  نسبت  پول  د

صورت  در  و  ود
بر  نهيزم  باشد،  
ك  گرفت  جهينت  

قس  بانك  آن  طى
ط  از اين  و  كند  ى

مشاركتى  اوراق  ،
خر  مبلغ  از  شي

منابع  تأمين  اى

سنجش

ج  در  درآمد  عي
م  ار،يمع  نيا  لي
نيتر شيب  به  نير

درصد

با ( 
  )سرانه

  ه

تو  عوامل  از  ارى
شيافزا  را  خود  
است  برداشته  ام
چ  مواردى  در  م
اجتماعى، ــ   ى
  .است  

نتوا  پول  كه  فت
مقا  در  پول  كه  

ها  متيق  عمومى
برعكس  و  ابدي ى
اديز  حجم  پول،  
شو  مى  تر شيب  ن
رو  روبه  پول  م
نيچن  توان  مى  

ط  كه  است  ادى
مى  دارىيخر  را  

سود،  كسب  ظور
يب  مبلغى  به را   

بر  كه  است  قى

    
 

 .رست است

توز  تيوضع  ش
يتشك  براى  .ست

تر از كم  درآمد  ح
 .رست است

  وه كشورها

 در حال توسعه
س  سطح درآمد

شور توسعه يافته

 .رست است

برخورد  با  اى  عه
دىيتول  تيظرف
رشد گا ر يمس  ر
مردم  تيوضع  ود
اسىيس  هاى  تيل
فقر  كاهش  و  د

 .رست است

گرفت  جهينت  نين
جا  آن  از  .است  
ع  سطح  به  آن  د
مى  كاهش  پول  د
ديخر قدرت   ش
آن  ديخر  قدرت  
حجم  شيافزا  با  
بحث  نيا  از  .دي
 .ت

 .رست است

قراردا  :حقوقى  
موجود  سهامى  

 .رست است

منظ  به  تخصصى
اوراق  نيا  گاه  ن
  .نديو

 .رست است

اورا  بهادار،  وراق
 سهام

www.sanjeshse

 
 

در 3گزينه  .11
سنجش  براى  
هاس»دهك« 
سطح  گروه، 

در 1گزينه  .11

گر

كشور 5
ترين پايين

كش 22
  

در 1گزينه  .11
جامع  گاه هر

ظ  تر،  مناسب 
د  مييگو  مى 
بهبو  و  گريد 
فعال  در  مؤثر 
درآمد  عيتوز 

در 2گزينه  .11
چن  توان  مى   
داده  دست 
ديخر  قدرت 
ديخر  قدرت 
كاهش  ليدال 
باشد،  كمتر 
كشورى  اگر 
يآ  فراهم مى 
است  جامعه 

در 4گزينه  .12
مشاركت   
هاى  شركت 

در 3گزينه  .12
ت  هاى  بانك   
آن  .كنند  مى 
گو  مى  »مالى 

در 3گزينه  .12
او  از  منظور  
س  اوراق  ــ1  

erv.ir
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 خـدمات   ، 
 در  شـود،   ى 
ش يافـزا   را

 خلـق   نكى 
 پول«  آن  ه

 نقـل   و  ـل 
 مصـرف  را 
 ديـ تول  ـاال 

 تجـارت   ر،
 نفـر   هزاران

 اريـ اخت  در

 انسـانى   ى
 و  زيـ خ  ـل 
 اريـ اخت  در

 و  ارتبـاط   

 بيرق  فت،

  صـندوق   س
 ايـ دن  ـتقل 

 نيـ ا  .بـود   
 حـى خـط  

  .تيح

ationgroup

( / )= +1 14

گرفـت  قـرار   اد
مـى  انجـام   چـك 

ر  گـرى يد  سـاب 
بـان  پـول    يـا  دـ 
به  كه  كنند  مى  

حمـ  ناچار  به  كه
  ىيكاالهـا   قـط 

كـ  محـدودى   ري

گريد  تحوالت  ى
ه  و  دارد  وجود  
د  ترى شيب ده يد

روىين  از  گريد ى 
حاصـ  هاى  نيزم

د  فراوان تخصص 

قيـ طر  از  تـر  ش
  .دارد  قرار  

مساف  بعد  اسى،ي

سيتأسـ   ـرارداد 
مسـ  كشـورهاى 

المللى  نيب ولى 
طراح  نـه يدر زم  

صالح  واجد  هاى

(  

)x x = 1
1

افرا  دسترس در 
چ  بـا   كـه   التى

حس  موجـودى   و
يـجد پـول    ـت، 
خلق  اقتصاد  در

ك  طورى  به  داد؛
فق  ناچـار   بـه   ود 
يمقـاد   شـه يهم   

  .بردند  نمى

ارىيبس  ظهور و   
نهيزم  نيا  با  ط

د آموزش  و  صص

برخى  و  فراوان  ى
ز  اياسترال  كشور

متخ  روىين  كيون

ـ   را  تيـ فعال شيب
)شياتر  مركز(  

يس  هاى  همكارى

قـ  .اسـت  پـول    
ك  تمامى  امروزه  
پو  مسائل  حل  ت
كمـك   مـالى،   
كشوره  به  مالى  

)23/12/1398 شم

/
2 1 51 14
    

د  مختلف  نقاط  
معامال  در  .بود  »ك

و  كـاهش   را  بى
اسـ  آنان  نزد  لى
د  را  دىيجد  ول

د  مى  شيافزا  ت
خـو  عمـر   طول

ناچـار  بـه   زين  
نم  بهره  گرانيد  ت

 نقل  و   حمل  لي
مرتبط  خاصى  ى
متخص  روهاىين  

نىيرزميز  منابع  
ك  در  است،  راوان

الكترو  در حوزه  

ف  نيـ ا  و  هسـت 
نيو  در  سازمان

ه  عدم  :از  اند  رت
  .طقه

ـ   ق  المللـى   نيب
كردند اما  امضا 

جهت  عضو  هاى
هـاى   مشورت  ى

هاى  كمك  رائه

15 
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5    

در  ها آن  شعب  
چك«  خدمات،  
حسا  موجودى  
ولى  گرانيد  به  ق

پو ها،  سپرده  بان

شد  به  را  جارت
ط  در  افراد  اغلب،

كنندگان ديتول  
داتيتول  از  هرگز

ليوسا  و  دىيتول  
هاى  رشته  زين  ايدن
كه  سازمانى  و  ر

از  برخى  كافى،
فر  گاز و   نفت  ع
ژاپن  كشور  و  د

ه ز يـ ن  عضو  هاى
س  نيا  مقر  .دهد  ى

عبار  مسلمان  ى
منط  كشورهاى  ر

صـندوق  متحـد، 
1945  سال ه ي
كشوره  همكارى  

براى است  محلى
ار باالخره  و  شى

  :از  

ش پيش؛ علوم انس

و  دادند  سترش
نيا  جمله از  د؛
بانك  بلكه  شود  
متعلق  كه  ىيها  ل
صاحب  هاى  پول  

تج هاى   نهيهز  ب،
ا  و  گرفت  مى  ام
.شد  مى  ديتول  ا
ه و   بودند  شيو

كاالهاى  شدن  
د هاى   دانشگاه  ه

كشور  هر  ن،يبرا

ك  آبى  منابع  و  زي
منابع  داراى  ران
شود  مى  فتيا ن

كشوره  صنعتى  
مى  انجام  اى  طقه

كشورهاى صادى 
در  توسعه  درجه

م  ملل  سازمان  ه
ييژو در  جهان،  ر
صندوق،  جاديا  

م شود،  مى وانده
آموزش  و  فنى  اى

اند  عبارت  ندوق

سنجش

گس  را  خود  تيل
دادند  قرار  ها  رى
نمى  بدل  و رد   
پول  از  بخشى  ن

از  بخشى  اعتبار
  .شود  مى  

مناسب  هاى  راه  و
انجا  كينزد  و  اه

آنها  سكونت  حل
خو  كاالهاى  نده

متنوع  و  جوامع
همه در  .رديگ  ى
بناب  اند؛  مشغول  
  .است  تر  ق

يخ  حاصل  هاى
ريا  كشور  مثال،  

فراوان كشاورزى،

هاى  تيفعال  ةد
منط اقتصادى   ى

اقتص  هاى  همكارى
د اختالف  الخره

به  وابسته  مهم  ى
كشور 44  از  نى
هيو اول  اصلى  ف

وخ IMF ارى
ها  كمك و ارائه   ى
صن  نامه  اساس  ر

    
 

 خزانه  
 مشاركت

 .رست است

 .رست است

فعا  ها  بانك  كه  
مشتر  ارياخت  در
افراد  نيب  نقد  ل

دادن  وام  با  ها  ك
به  گر،يد  انيب  ه

گفته  »ثبتى« ا 
 .رست است

و  نقل  و  حمل  ل
كوتا فواصل   در  
در منطقه مح  ه
كنن  مصرف خود  

 .رست است

ج  گسترش  با  راه
مى  انجام  علمى  
ليتحص به   ها  ه
موفق  تجارت  نهي

 .رست است

ه  نيزم  از  هاكشور
براى  مندند؛  هره
ك محصوالت   راى

 .رست است

كنند هماهنگ  كز
نهادهاى  با  كيد

 .رست است

هم  در  تيموفق  م
باال  و  دىيتول  ى

 .رست است

اقتصادى  سسات
ندگانينما  را  پول

هدف  .اند  صندوق
اختصا   طور  به 

اقتصادى  ساسى
در  مندرج  هداف

www.sanjeshse

اسناد  ــ2  
م  اوراق  ــ3  

در 2گزينه  .12

در 4گزينه  .12
نيا  از  پس  
را  مختلفى 
پول  قتيحق 
بانك  .دهد  مى 
به  كنند؛  مى 
يا» رىيتحر 
در 2گزينه  .12

ليوسا  نبود  
فقط  كاالها 
كه  كردند  مى 
و  كردند  مى 

در 1گزينه  .12
همر  امروزه  
هاى  روش  با 
رشته  نيا  در 
يزم در  دارد، 
در 4گزينه  .12

كش  بعضى از  
به  متخصص 
بر  كافى  آب 
  .دارد 
در 1گزينه  .12

مرك  يونيدو   
نزد  همكارى 

در 3گزينه  .12
عدم  عوامل   
كاالها بودن  

در 3گزينه  .13
مؤس  از  يكي  
پ  المللى  نيب 
ص  نيا  عضو 

 كه  صندوق
اس   هاى  مشى 

اه  از  برخى  

erv.ir
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 بازرگـانى   

 صـورت   در

ationgroup

گسترش  قيطر  

د  اعضـا   بـه   وام  

  .ست

  

.  

(  

از  آنها  دىيتول

   گردي
اعطاى  قيطر  ز

ل مجسم كرده اس

.دهم شروع شد

نهاد ني را بنيا

  .شيد

  .كند

)23/12/1398 شم

ت  منابع و توسعه 

يكد به نسبت   ها
از عضو   شورهاى

  .ت

صوير زني فاضل

 آخر قرن چهارد

يگرايي جادوي قع

عرب را قوام بخش

  .كرد

ك ره را وصف مي

ي ادبي

16 
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و  واقعى  درآمد  

ه  پول  ارزش  زيم
كش  خارجى  هاى

هل سوريه است

 را در آثارش تص

انس در ربعرنس

 

تنهايي سبك واق

  

  .نداد
 شعر رمانتيك ع

آلداب منتشر كر
  .شودده مي

ن آوارؤثر يك ز

  .ت داشتند

  . مشهور شد

هاي ت و آرايه

ش پيش؛ علوم انس

شيافزا  عضو،  ى

آم  رقابت  كاهش
ه  پرداخت  موازنه

  

ر نابيناي عرب اه

معشوقة خويش

ل كرده است و ر

  . است

 .گاه تأكيد دارد

رمان صد سال ت

.صراع را گويند

مي در شعر رخ ن
شار مجلة آپولو

  . اوست
اي به نام ا مجله

تلف شطر ناميد

ت سوزناك و مؤ

ابوماضي عضويت

اي  كه نويسنده

  نما ض

 تاريخ ادبيات

سنجش

كشورهاى  در  ال

ك  از  رىيجلوگ  و
مشكالت م  ردن

 است نه سقراط

الي معرّي شاعر

ي چهرة الئورا م

انزدهم را اشغال

اماتيك فرانسه

طة ذهن خودآگا

التين با نوشتن ر

 اركان در هر مص

موي حادثه مهمي
ي ابوشادي با انتش

سترها شعرِ آزاد
قايد خود را در م
عر در اركان مخت

 است او با كلمات

وفي چون ايليا ا

وف پزشكي بود

متناقض: خاموشم

    
 

اشتغا  سطح  قاى
 
و  ارزى  ثبات  قي
كر  برطرف  به  ك

 .رست است

اثر ارسطو» يقا
 .است رست

اثر ابوالعال) رزش
 .رست است

عر بزرگ ايتاليايي
 .رست است

ه چهارم قرن پا
 .رست است

ترين شاعر درا گ
 .رست است

السيسم به سلط
 .رست است

اصر آمريكاي ال
 .رست است

د تعداد متفاوت
 .رست است

در دورة ام» ب«
احمد زكي» ت«

 .رست است

ها و خاكس شراره
المالئكه عق ازك

آزادي مجاز شاع
 .رست است

ان شاعر لبناني
 .رست است

من شاعران معرو
 .رست است

س همانند چخو
 .رست است

از پري سخن خ

www.sanjeshse

ارتق  ــ  الف  
 المللى  نيب 

يتشو  ــ  ب  
كمك  ــ  پ  
  .ازين 
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) ب(سـمت  

صـد  » ب«
: ق شـدن ث

وجود » 1«
عـه اشـاره      

ationgroup

قس) 2(نشـر  : ـز 

«ن، در قسـمت    
واث» ت«قسمت 

«طلب در گزينه 
عـدالت در جامع

(  

مغـز) 1(نشر : ن

  زي

ناكـام مانـدن: ن
ش خويش، در ق

  .ست

  .ظم

شود و اين مط ي
ـه گسـتردگي ع

)23/12/1398 شم

خون) 2(لف : زن

  .فته است
  .اسب دارد

آميز حس:  است

  

  .د

 ديار يار سوختن
وردن علم و دانش

  يات شدن

 نعمت بزرگي اس

هم در شعر و نظ

ه ميدام بيت ديد
بـ» 1«در گزينه 

17 


ششمرحلة (ساني 

ز) 1(لف : فرزند

  . دارد

 ايهام به كار نرف
ليب و غنچه تنا

  تشبيه: ر
ي تلخ يا شيرين

  .ق دارد

فات و نظر كن 

  )جنون

آيد ري رخت مي
  )2(و ) 

آرزوي در » الف
ي به فعل در آو
رفتار دنيا و ماد

 پايان يافتن آن

 

  .شناسين

ر وجود دارد و ه

ل معنايي در كد
د در حالي كه د

ش پيش؛ علوم انس

ف) ث(ي قسمت 
  ريم 

ه شدن مردگان

ست، همچنين
بلبل كه با عندل 

ناقض ـ عطاروار
رماييض هر چه ف

د و به نوعي اغرا

به آن التفا) 2ش 
  يك روز

نام مج(قيس ) 2 

گر و گل به جلوه
)1(نشر : گري وه

  .معادله

«قسمت .  كرد
 و عدم توان برا

گر: خوان خوردن

شود طوالني مي

 .پردازد اثر مي

بي است نه روان

 البته هم در نثر

ن است كه تقابل
 ستم اشاره دارد

سنجش

آميزي حس: رنگ
مين از قرآن كر
 اسرافيل و زنده

ر رفته ايه به كا
)2عدد هزار ) 1

  ه و عندليب
تن: زندگاني است

تناقض: زيزم كن

كنيه وجود دارد

مراقبش باش) 1 
ي) 2زق و روزي 

ديوانه و عاشق 

  آرزو و اميد) 2
آورد و  سايي مي

سايي و جلو اليه

عليل و اسلوب م

تحمل بايد: بايد
بالقوه ماندن: ي
حرص استخ» پ

ست اما چون ط

 و تركيبات يك

شناسي ادببايي

زن را گويند كه

 مطرح شده اين
ده شدن ظلم و

    
 

هاي رنگار  گفته
تضم: يه راجعون

اشاره به صور» 
 .رست است

داريم بلكه تشبي
1هزار ايهام » 1

هزار، غنچه: ظير
مرگ عين ز» 2
به دشنام عز» 4

 .رست است

ص و استعارة مك
 .رست است

:دارش  نگاه» 1
رز) 1: روزي» 2
)1 :مجنون» 3

 .رست است

2رايحه ) 1هام 
ت صبا به غاليه

غا) 2(و ) 1(لف 
 .رست است

نه حسن تعدارد 
 .رست است

احتمال ببا» ث«
 و كفايت نكردي

پ«ن در قسمت 
 .رست است

مهمان عزيزي ا
 .رست است

هاه بررسي واژه
 .است رست

س نوعي نقد زيب
 .رست است

 و تكرار يك وز
 .رست است

داشت كه سؤال
 سؤال به پراكند

www.sanjeshse

قسمت الف
انااهللا و انا الي

»ت«قسمت 
در 3گزينه  .14

لف و نشر ند
«در گزينه 

و مراعات نظ
2«در گزينه 
4«در گزينه 

در 4گزينه  .14
آراية تشخيص

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

در 3گزينه  .14
ايه» بو«واژة 

به بوي زلفت
ل: زلف و رخ

در 4گزينه  .14
بيت اغراق د

در 1گزينه  .15
«در قسمت 
مايه داشتي
اعتماد كردن

در 2گزينه  .15
ماه رمضان م

در 3گزينه  .15
نقد لغوي به

در 4گزينه  .15
مكتب پارناس

در 4گزينه  .15
تقارن: ايقاع

در 1گزينه  .15
بايد توجه د
دارد صورت

  .دارد
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  !كردند ي

ationgroup

نيست تالش مي 

  !يومَ  

(  

يجتهدونمعادل 

 

ـالظالميَن ) 4 

)23/12/1398 شم

كردند مع هاد مي

  !منصوب

 !ت نه منصرف

  !نين است

!ايرانَ  ـعملون 

  )رد

18 


ششمرحلة (ساني 

  !ال

جه) 4! ت نه حال

مجرور بيايد نه م

غير منصرف است

  !ت كند

ط ما تعجبي چن

  

يع ـالمدارِس  )

مور4! (د هستند

بان عربي

ش پيش؛ علوم انس

ل له است نه حا

مفعول له است 

 صورت جار و م

  !ت است

  !نصوب شوند

  !لق

  !قديم

غ ←سوافر ) 3
  !نيست

ت است و مطابقت

دا باشد پس فقط

.استفاده كرد) ق

  !ق

)3! ادبّيةً  ـبون 

موارد تأكيد ←

 ز

سنجش

مفعول ُحّباً ) 3-4

  !اي دك بچه

← رغبةً ) 3! ه

ي نباشد بايد به

درست إنقلبتْ  س

تند پس بايد من

ت نه مفعول مطل
نه متعد !  

تقدم است نه تق

3    نه ناقص
ذف حرف عله ن

چون صفت )ثيرةُ 

ن كه فقط مبتد

الصّدق(ت خوب 

نه مفعول مطلق

 
يکتب ـأخذ  )2 

← کتابة ـُکّلها  

    
 

 .رست است

3! ند بهتر است
 .استرست 

مصغّر است كود 
 .رست است

في ترجمه شده
 .رست است

  !نه دستت
 .رست است

گر مصدري قلبي
 .رست است

مؤنث است پس ة
 .رست است

مفعول هست سائل
 .رست است

خبر كان است ←
الزم است ن ←
مصدرش ت ←

 .رست است

أجوف است ←
مجزوم به حذ ←

 .رست است

الکث(با ال باشد 
 .رست است

كنرا پيدا ) ما(ل 
 .رست است

 نبايد از كلمات
 .رست است

خبر كان است ن
 .رست است

 :طاها به ترتيب
الفقراِء ـَاَجلُّ  ـ

 .رست است

جملة اسميه، ا،

www.sanjeshse

  
   

در 1گزينه  .15
قيام نكنن) 2

در 3گزينه  .15
←ُطفيلة 

در 2گزينه  .15
اضاف» قطعاً«

در 2گزينه  .15
دستانت را ن

در 1گزينه  .16
مفعول له اگ

در 4گزينه  .16
النقطة چون

در 3گزينه  .16
اليتيم و الس

در 2گزينه  .16
←حّقًا ) 1
← تقّدَمتْ ) 3
المتقّدم  )4

در 1گزينه  .16
←َيُجْلَن ) 2
←َدعوا  )4

در 3گزينه  .16
ب ←کثيرٌة 

در 1گزينه  .16
عنوان سؤال

در 2گزينه  .16
براي تحذير

در 2گزينه  .16
خ ← شکر

در 4گزينه  .16
تصحيح خط

ـفضيلَة ) 1
در 1گزينه  .17

في مدرستنا

erv.ir
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@sanjesheduc

تكنولـوژي   
  .ست

ت جامعه و 

ـه او را در   

ستين بـار  

 ايشان هي
 بـه  مسـك 

  .كرد ديل

بـود   اليتـي 
 دعوت با ن
 مقاومـت،  

 جلب آن ب
 فـرد  يـك  

 امـا . ودنـد 

 بـه  را اي ه 
 منصـب  ي 

ationgroup

به عـالوه ت. ست
له آلودگي هواس

ون ميزان وحدت

موادي اسـت كـ

زيرا براي نخس. د

فرماند مهم گي
تم بـا  امـام . ـود   

تبد ايراني وانان

وال و ايـالتي  اي 
بنابراين. دانست ي
و هوشياري با ش

تصويب براي را 
انتخاب دليل 
بو ايران نفت عت
  .كرد بيشتر ت

خامنـه سـيدعلي 
تصـدي بـراي  را 

(  

ن ميسر نبوده اس
يط زيست مسئل

وامل ديگري چو

ه به ياري تمام م

دن گشوده گردي

ويژگ .گرفت هده
هـاي متجـاوز بـ

جو شجاعت و ت

هـا  نامه انجمـن 
مي پهلوي ومتي

يارانش خميني و

نمايندگان فقت
.رسيد وزيري ت

صنع شدن  ملي
نفت كردن ملي 

س اهللا آيـت  ضرت
موسـوي  حسين

)23/12/1398 شم

ختن مديريت آن
ابعاد بحران محي

هنگامي كه با عو
  .گردد ع مي

مورخ به گذشته

 نو در تاريخ ايرا

بر عه را قوا كل 
مقابله با نيروه ه

رشادت ه نمايش

به تصويب اض
حكو اركان در ن
خ امام سرانجام 
  .كردند 

مواف تا برد ملي 
نخست مقام به را

دادهاي نفتي و
براي را مصدق 

حض و رفتند أي
ايشان ميرح. ند

ن

19 


ششمرحلة (ساني 

المللي ساخ  بين
يكي از ا. ه است

هاي جسمي ه ي
 پيشرفت جوامع

جانبه نگريستن م

 كرماني فصلي
  

فرماندهي خود 
به مسئوالن و دم

 نبرد را به صحنه

شيعه، اعترا يت
بهاييان ش حضور

.مذكور پرداخت
1341 آذر 7 در

شوراي مجلس 
آر رزم سپهبد ر،

ن لغو همه قرارد
دكتر و كاشاني

رأ هاي صندوق 
كردن انتخاب ران

 ايران و جهان

ش پيش؛ علوم انس

ژي جديد بدون
 به همراه آورده

وحيات و توانايي
دن اختالف در

ن اصل، همه ج
.  

ط ناظم االسالم
.ي آنان گرديد

خميني امام وا،
مرد تشويق و ب

 عاشورا ميدان

مرجعي جايگاه در
افزايش و اسالم 

 تصويب نامه م
د نامه تصويب ن

به را نفت حاقي
منصور ستعفاي

بود كه خواهان ي
ك اهللا آيت هبري

پاي به ايران دم
اير اسالمي وري

 تاريخ

سنجش

كافي از تكنولوژ 
خريب طبيعت را

ديشه، اراده و رو
 سبب آشكار شد

ترين نويسي مهم 
ذشته ياري دهد

ي ايرانيان توسط
 مردم و تكاپوهاي

قو كل رماندهي
بترغي و دشمن 

يادآوري حماسه

د) ره( خميني 
تضعيف براي ي

ظهارنظر درباره
آن لغو و نشيني 

الح قرارداد جديد
اس با. كرد امتناع 

نمايندگاني هديد
ره به مذهبي ــ 

مرد باهنر و جايي
جمهو نظام وري

    
 

 .رست است

   168صفحه 
برداري كامل و
يط زيست و تخ

 .رست است

  165صفحه 
ها از لحاظ اند ن

يت همراه شود
 .رست است

  160صفحه 
ي جديد تاريخ
ي خردمندانه گذ

 .رست است

  159صفحه 
تاب تاريخ بيداري

ترده به زندگي
 .رست است

  242صفحه 
فر از صدر بني ل
تحقير زماني، ع
ي و شهادت و اد

 .رست است

  204صفحه 
ت سياسي امام

اي مقدمه را قانون
ا به قم رشناس

عقب وادار به را
 .رست است

  196صفحه 
ج وزير نخست ر
آن تصويب از س

ته وزيري خست
ـملي نيروهاي م

 .رست است

  235صفحه 
رجا شهادت از د

جمهو رئيس ين

www.sanjeshse

   
  
 

در 4گزينه  .17
ص 14درس   
ب اصوالً بهره  

آلودگي محي
در 1گزينه  .17

ص 14درس   
تفاوت انسا  

قدرت مديري
در 2گزينه  .17

ص 13درس   
هاي در شيوه  

كار بازسازي
در 4گزينه  .17

ص 13درس   
با تأليف كت  

توجهي گست
در 3گزينه  .17

ص 26درس   
عزل از پس  

مقطع آن در
جها مفاهيم

در 1گزينه  .17
ص 22درس   
اولين فعاليت  

ق ايشان اين
سر علماي از

ر علم دولت
در 3گزينه  .17

ص 21درس   
منصور علي  

مجلس. كند
نخ به نظامي

عزم كار اين
در 4گزينه  .17

ص 25درس   
بعد ماه يك  

سومي عنوان

erv.ir
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 مور جنـگ 

 در جمله ز
 تظـاهرات  

 در و تحـد، 
 از محمـد     

. داد خواهد

 

 شتدا وجه
ــل   دان عم

 يستز همد
وسـت كـه   
مسـرفان را  

ايي توجـه   
 هـم  بـه  و 

ationgroup

و اداره ام شد اد

از ايران سراسر ر
ايـن  .زدنـد  اد 
متح ايـران  مردم 

ه ديگـري غيـر

نخ را ايران خاك
 .آمد مي

تو بايد و ستا ي
ــد .رد ــوالً مي اص

عمد هيدگاد سه ر
و او: فرمايد م مي

ي نكنيد كه او م

محيط جغرافيـا
اقتصـادى  و عى 

  .ي انجام شود

(  

ايجا بيشتري ي

در نفر ها ميليون
فريـا را سـالمي 

.است نداشته ه
ان به فكر مهـره

خ از ه اجازه عبور
م حساب به روي

ديبرركا يفياار
دار طتباار فيايي

در شين نگرا م
سوره انعام 141

روي دهياز ليو 

و م مكان نقش ه
اجتمـاع هـاى  ى  

ى مليها ىيزر مه

 

)23/12/1398 شم

امنيتي و سياسي 

م و رسيد خود ج
اس حكومت راري
همرا به اي يجه

نافع خود در ايرا

بيگانه قواي به ه
ويت جبهه شور

جغر سساا ييزر
فياجغر نمكا با م

مسالا در و دارد 
آيه كريم  آنقر
يددازبپر را انند
  .ت

به بايد ريزى امه
فـزايش نـابرابرى

برنام مسير در كه

134گردد؟   
  سه

20 


ششمرحلة (ساني 

ثبات اين دوره

اوج به عاشورا و 
برقر و پهلوي يم

نتي ازهاري تشبد
د براي حفظ منا

كه داشت اظهار
يران تنها راه تقو

ر برنامه قعدروا 
مستقيم رطو به 

  .يي است

دجوو لهيا تما
ق در نداوخد: دار
مستمن حق و د

نيان همسو است

برنا و مديريت ر
ها سبب اف ريزي

ك تىرصودر  ؛ت

گ اي باز مي  دهه
غاز گرديد؟ فرانس

  ناطق كشور
  عمراني پنجم

 جغرافيا

ش پيش؛ علوم انس

ا در. كرد معرفي

تاسوعا روز در 
رژ سقوط آميز 

ارت نظامي دولت
آمريكا بايد. ستند

و كرد اعالم را 
كشور اي زيرا ود؛

.دارد ييزر مه
كه ستا ييزر 

 نواحي جغرافياي

نعم از نيرداقد ر
ري، توسعه پايد

يدربخو آورد، ديد
انعرف ملي ما اير

در كه دهد مى ن
ر مكاني در برنامه

  .شود ي

ستا اى منطقه ح

ن به اواسط چه
با كدام كشور آغ

شود؟ كليه من مي
عم تا اوايل برنامه

سنجش

م اسالمي شوراي
  .رسيد نجام

پهلوي خاندان و
مسالمت اهرات

د :كه رساند جه
هست جدي و مم

خود طرفي بي ن
بو آلمان نفع به 

برنام با يكيدنز 
برنامه از بخش 

ها و  مهم مكان

در شنگر ي،يد
بردار بهرهفاظت، 

پد شما ايبر نو
وسعه پايدار با عر

نشان ما پيرامون
وجهي به بعد م

ها مي واع فعاليت

سطح ،مينزسر ش

انيرا در مينزسر
مذاكرات ايران با
ل چه مناطقي م
ي ادامه يافت؟ ت

    
 

ش مجلس به ري
ا به بيشتري ان

 .رست است

  224صفحه 
و شاه از تنفر و 

تظا يك در ركت
نتيج اين به را كا
مصم خويش هبر
  .شد

 .رست است

  192صفحه 
ايران دولت گ،

عمل در سياست

 .رست است

  111صفحه 
طتباار ديبرركا
آن ،تعبير ينا ز

كاربردي، مسائل
 .رست است

  109صفحه 
توحي نيااد در ي
حف: دشو مي حطر

گوناگو يها هميو
اين نگرش تو. د

 .رست است

  105صفحه 
پ محيطى يست

تو بي. شته باشيم
انو اى منطقه دل

 .رست است

   116صفحه 
مايشآ اىبر طح

 .رست است
  117صفحه 

س مايشآ ىيزر ه
مايش سرزمين م
ل آمايش شامل
اي وم تا چه دوره

www.sanjeshse

وزير نخست
تو و دقت با

در 3گزينه  .17
ص 24درس   
انزجار ابراز  

شر با تهران
آمريك عظيم،
ره از اطاعت

رضا شاه باش
در 1گزينه  .18

ص 20درس   
جنگ آغاز در  

س اين اتخاذ

 
 

در 2گزينه  .18
ص 10درس   
ك يفيااجغر  

از رمنظو كه
جغرافياي ك

در 3گزينه  .18
ص 10درس   
كلي رطو به  

مط محيطي
م با هايي غبا

دوست ندارد
در 3گزينه  .18

ص 10درس   
زي مشكالت  

بيشتري داش
تعاد خوردن

در 1گزينه  .18
ص 11درس   
سط بهترين  

در 1گزينه  .18
ص 11درس   
برنامه تفكر  
درباره آما -  
مرحله او -  
مرحله دو -  

erv.ir
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 مربع شبيه
 نهاآ بخش 

 .پنژا ركشو

5 از ش   
فارس ـ   ج

  گه هرمز

 يها آب ،ها

 خالتد و ت

 سميتر به

 عـالوه بـر    

ationgroup

ش نهاآ شكل كه) 
يك كه دار باله
ك يا ىنزوندا رشو

بـيش وجودطقه ـ  
خليج در سواحل 
تسلط بر تنگ و ه

ه خشكي دبعاا ل

رتنظا از دنبو ر

ب ها حكومت از ى

زارعـان. كند ي
  .ندز

(  

دهفشر(ر جو و ع
نبد ىهاركشو - 3
كش مانند رهپا رها

منط انرژي منابع
طول ميزان ين
منطقه كنترل ر

شامل ركشو يك

ــب و ل،ال رركناــ

ادىتعد فطر از

رقابي استفاده مي
دازپر مى آب زن

)23/12/1398 شم

جمع ىهاركشو - 
3 .نهاستآ وسط

پا يا تكه چند ى
 

من از بزرگي خش
بيشتري بودن ارا 

د ايران تراتژيك

ي مينزسر. ستند

ستقالا شتندا ى

ا بايد ،كند اپيد 

ي كشت برنج غر
زمخا در ماهى ى

21 


ششمرحلة (ساني 

  حله سوم

-1: ع زير را دارد
متو ضعر برابر ش

هاركشو - 4. ست
 .صور شده است

  :عبارتند از
بخ بر  ـ مالكيت 

جمعيتي ـ د ب
ژئواست ـ اهميت

هس نمكا يك هد

يعنى حاكميت .

لمللىا بين صيت

شيوه ماشيني ز
ارىنگهد و ريشم

ش پيش؛ علوم انس

ي حس شد؟ مرح

انواع. ستا ركشو
شش قلاحد نهاآ 
ساجد مينزسر ى

ر ديگر محصكشو

قه خليج فارس ع
جهاني فرهنگ

قطب ترين مهم ن
اسالم ـ جهان ر

كنند عياتد ي،ز
  .  ست

.ستا حاكميت 

شخص سياسى د

از هاركشو ساير 
برا مكر ر،طيو ،

سنجش

اي در چه مرحله

ك يك شكل ،ملى
لطو كه طويل 
صلىا بخش از ن
ك درون ركشو ك

ايران درمنطق ي
ف و تمدن و ريخ

عنوان به ايران ر
د سياسي و بي

چيز هر از پيش 
سا آن مينز قما
،حكومت ىها ى

حدوا يك كه ين
  .يابد عيتوشر

از بيشتر پنژا ،
دام ورشپر به ر

    
 

ماندهي فضايي د
 .رست است

  151صفحه 
م رتقد در مؤثر 
ىهاركشو - 2 .ت

نالدا يا هجزير به
يك كه محاطى ى

 .رست است
  162صفحه 

آفريني نقش علل
تا ترين كهن از 

در منطقه معيت
مذهب فرهنگي، ذ

 .رست است
  142صفحه 
،هاركشو: زمين

عما و جو يباال ي
يژگىو از يكى: ت
 .جىرخا

يا اىبر: ـروعيت
مش ،قعدر وا و د

 .رست است

 147صفحه 

 .رست است

  168صفحه 
،سيايىآ ىهارشو
نيشكر و ىچا و 

www.sanjeshse

لزوم سام -  
در 4گزينه  .18

ص 15درس   
عامل يگرد  
ستا هيردا يا
شب رتصو به
ىهاركشو - 5

در 4 گزينه .18
ص 15درس   
ع ترين مهم  
برخورداري  

جم از درصد
نفوذ و نقش

در 1گزينه  .18
ص 14درس   
ســــــــرز  

حتي ور،مجا
ــت   حاكميـ

خ ىها لتدو
مشــــــــ  

شو شناخته
در 4گزينه  .18

ص 14درس   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

در 4گزينه  .19
ص 16درس   
كش بيندر   

برنج كشت
  

erv.ir
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  .شود ي

 ميو تصـم 

ل مطالعـة  
  .كند ي

 

 كه برند يم
ـ    ،يـع غرب

ت آمـده از    
خود  يزها

 يكشـورها 

خـود   يـ 

ـ اد  و  اني

ationgroup

يم اعمالي وزش

  وكراسي
و رگـذار يد تأث   

را قابل ياسيس ي
يمعنا، مطالعه م

 .نامد مي هوري

به كار م يكسان 
ـ نظر  جوامـ ،هي

 ثروت بـه دسـت
مرز از روني به ب

ك يها تمقاوم ل

  .ت

ـ هو ي نـيد تي

ةشـد ي زساز

(  

  .مال شود

موآ يا و نهادها

آريستو: رسطو
 تعـداد افـراد

يها ارزش  جمله
و فاقد م يخنث ة

جمهت دارند را 

اصطالح را نيا 
نيابراساس . د
كه با بيترت ن

شان را يد درون

را در قبال يغرب

  . جهان بود
دانست يامور م ق

  :ز جمله
  .اشت

يدند، بـه سـو  

انواع باز ،يست
   .ند

)23/12/1398 شم

ي و ارزشي اعما
  .شود  مي

ها مانند رسانه ي

ار ياسيس يها م
براسـاس: رند

از يانسان يها ش
دةيپد كينوان 

 حضور و فعاليت

.اشاره دارد يت
اند شده ريفق و ف
نيا به كنند؛ ي م
مشكالت حاد و 

غ يها قدرت يم

  .جود آمد

راه شناخت نير
قيحقا شناختي 

داشت از يختلف
واد ينيو د يس

مدرن شده بود

پرس طانيش ،يت
هستن نيدروغ

22 
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  .آيد  نمي
يك نظام عقيدتي

ت بر آنها اعمال

ييا كمك ابزارها

نظام يبند  دسته
گذارريخود تأث ي

ارزش ،يم تجرب
آن را به عن درت،

قيقت و فضيلت

ثروتمند و صنعت 
فيضع ،يمركز ي
حل يغرب ريغ ي

كنند يم ني تأم

نظا اتي كه عمل

به وج انگلستان

معتبرتر ساي كل
ي راه درست برا

مخ ياجتماع يها
يقدس يها سنت

وب فرهنگ م

پرست خرافه د؛ي
د يها تيمعنو 

شناسي امعه

ش پيش؛ علوم انس

ق ديگران پديد
قدرت مطابق ي 

ي است كه قدرت

با ،ينفوذ فرهنگ

اكمان براساس
ياسيسرنوشت س

ن علم به علوم
قد از ييمعنازدا

ردم براساس حق

يكشورها يكز
يملكرد كشورها

يكشورها از يش
خود را في ضع

بود يا هينظر ،ن

در ا يالديم 18

س و شهود آباء
خود را تنها ي

امدهيپ ،يع غرب
س يوجو جست

 كه اغلب مرعو

يرا رونق بخش
نياز ا ييها نه

 جا

سنجش

ن پذيرش و توافق
كه معناست ني

ت و ارادة كساني

ن قيهان و از طر

حا تيو با اقل ت
مردم در س تير

 منحصر كردن
و م ييزدا ا ارزش

ر آن اكثريت مر

به نقش مرك ون
به سبب عمل ين

كش بهره قيز طر
كارگران و اقشار

نگتونيهانت ي

820سال در  ي

كتاب مقدس ،ي
يروش تجربهم 

در جوامع سميالر
ن غرب را به ج

را يغرب يرها

ر نيب و دروغ
نمو ،يخ پوست

    
 

 .رست است

، بدونيجتماع
يبه ا قدرت تي

خواست ،تيبول
 .رست است

به شكل پنه رم
 .رست است

لتيبراساس فض 
كه در آن اكثر ي

 .استرست 

با ينييتب يناس
رو با نيداند؛ از ا

 .رست است

حكومتي را كه د
 .رست است

رامويمركز و پ 
رامونيپ يشورها
خود را از يدرون

ك رفاه ،يرامونيپ
  .هند

 .رست است

يها جنگ تمدن
  .كرد يم هيج
يبحران اقتصاد 

 .رست است

يگ قرون وسط
قرن نوزده يناس

 .رست است

از سكوال يگردان
ز نخبگان جهان

ساكنِ كشور نِ
 
كاذب يها تينو
و سرخ يشرق ي

 .رست است

www.sanjeshse
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اصطالح -  
معتقدند، كش

د يها چالش
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 در هـا  ـت 

 ني نخسـت   

در قطـع   
 نيـ زاران ا    

 يو اقتصاد
ـ ا. شت  ني

دركـانون    

جـار تـالش   
 از اصـالح  

  .بودند ده

رنـد پـس   

يـن تغييـر    
ـه هـم در     

 يـا هـر دو   
  75فحه 

ا پي بـرده  

ationgroup

حركـ ايـن  از ي 

بـه مـوازات ير 
  . رت يافتند

ـ  شدند ي يول
ـا دسـت كـارگز

و ياسيسي ها ب
داشي و تمدن ي

آورد و خـود د

قاجـ پادشـاهان  
را زيـ آم رقابت ت

دينرس قدرت ه

سبت يكسان دا

بـا اي. ظر گرفـت 
تاً اجـزاي نتيجـ

كند زيرا صي نمي
صف 11درس ) ب

 به آفريدگار آنها

(  

هـايي ، نمونـه مي

گـريدي جتمـاع 
روشنفكران شهر

  .ت

يم غرب موفق
اسـتعمار بـ ،يز

قطب ةيرا از حاش
يفرهنگ يتيهو
وجـود آ بهي گ

يرفتارهـا  يخـ  
تية موفق، فعال

به ياله يارهاي

وقتي سور و نس. 
  66حه 

را محمول در نظ
آيد قاعـد ت مي

نسان كمك خاص
مصادره به مطلوب

هاي طبيعت ده

  89فحه 

)23/12/1398 شم

اسالم شورهاي

اج انيجر ،يسالم
سل دوم آن به ر

است ي استعمار

غ مياران مستق
روزيـ پ يفردا  از
كشورشان ر گاه
نبود بلكه ه ي
فرهنگ ديجد ي

اصـالح برخ يرا 
تجربة نيا. است 

يكرد كه با مع ي

گيرد  شكل نمي
صفح 10درس  

وضوع و در كبر
به دست) كبرا(م 

ن حالت هم به ان
مغالطه م(ت است 

شاعر از پديد. ود

صف 13درس . ود
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  .ستاز آنها 
كش ديگر در او 

اسال ي كشورها
نورالفكران و نس

استبداد ،يالم

و حذف كارگزا
سبب، نيه هم

گيجا نتوانستند 
ياسيانقالب س 

يقطب بند ك

  .بود 
آنها بـر. بود يح
ياصالح زيآم ت
  .منجر شد ه

يم ليتحم يان

به قياس معتبر
)3و  2و  1ينه 

وط را در صغرا م
جه از مقدمه دوم

ن است كه در اين
جه درون مقدمات

شو استفاده مي 

شو محسوب مي

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

يرويو پ يم اله
شاگردان و ي

در يغرب يها
اين جريان به من

اسال ير كشورها

و ميستعمار قد
؛ و بهنداشتند ي
ها انقالب نيا .ت

كيفقط  ران
كيشرق و غرب، 

  .ت

مقاومت منفي
اصالح ير، حركت

رقابت تياز فعال 
عدالتخانه بش

دالنه را بر كسا

 دو مقدمه سالب
رد گزي(كل سوم 

ند بايد حد وسط
و محمول نتيج 

  63حه 

ترين حالت آن وي
صحيح بودن نتيج

ود از برهان إني

 مغالطه تقسيم م

فلس

سنجش

احكام قيت عم
اسدآبادي دين

ه ر و نفوذ دولت
نسل اول ا .رفت

زده در ران غرب

در مقابله با اس
يقيتوف يهنگ

گشت ير نو باز م
ريا يالب اسالم

شر ياسيس يد
الم قرار گرفت

م قاجار براساس
با قاجار ينين د

موفقي ا نمونه 
جنب داد و به ري

رفتار عادد كه 

با. موجبه باشند
اول است يا شكل

 چهارم تغيير كن
)صغرا( مه اول 

صفح 10درس . 

قي و شكل اول قو
ند يا در صورت ص

شو علت برده مي
  

ء سرايت دادن

    
 

شناخت به معناي
الد سيدجمال ت
  .است م

 .رست است

استعمار يريگ
شكل گر يسالم

 .رست است

كومت منورالفكر
 .رست است

بخش د يآزادي 
و فره يقتصاد

چهرة استعمار ر
اما انقالج كننـد  

بند از قطب ون
جهان اسال ينگ

 .رست است

با ق يعيلمان ش
عالمان زيآم رقابت

جنبش تنباكو
ييالح ساختار تغ
 .رست است

بود نيدالتخانه ا

 .رست است

حتماً بايد مدمه 
يا شكل ا. يست

 .رست است

كه شكل اول به
ع نتيجه از مقدم

.كند م تغيير مي
 .رست است

رين قاعده منطقي
و مشكوك هستن

 .رست است

ز معلول پي به ع
83صفحه  12 

 .رست است

 را به فرد و جزء

www.sanjeshse

ب فقاهت -  
اقدامات -  

اسالم جهان
در 1گزينه  .2

گ شكلبا  -  
اس دارگرانيب

در 2گزينه  .20
رهاورد حك-  

در 4گزينه  .20
يها انقالب
ا يوابستگ
در ها، انقالب
خارج جهان

رويانقالب ب
قطب فرهن

در 2گزينه  .20
تعامل عا -  
برخورد ر -  
ج. كردند يم

رفتار به اصال
در 3گزينه  .20

مشكل عد -  
 

 
در 4گزينه  .20

اين دو مقد  
شكل دوم ني

در 1گزينه  .20
براي اين ك  

چون موضوع
شكل چهارم

در 3گزينه  .20
تر قياس مهم  

مقدمه غلط و
در 1گزينه  .20

گاه كه از آن
درس. است

در 4گزينه  .2
حكم جمع  
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اش  نتيجـه    

 7درس . د 

درس ) يند

. ـرار گيـرد   

ست كـه بـا   

 دو حادثـه      

رد، عليـت  

 ييو معنـا  

ationgroup

وم اسـت بايـد ن

شـود بيـين مـي    

گوي ت صوري مي

كامالً متمـايز قـ

صالت ماهيت است

 غيـر از وقـوع

جهان وجود ندار

)يظـاهر (ي كـ 

  .ش دارد

(  

چون شكل سـو 

 از ديـدگاه او تب

اين را علت. (كند

 ازاء دو مفهوم ك

ني اعتقاد به اص

فـت و مشـاهده
13  

براي آگاهي از ج

كيزيف يهـا  جنبه
  .شود ي م

ي و انگيزشي نقش

)23/12/1398 شم

2گزينه . شود 

ت حقايق جهـان

ك ده حكايت مي

مصداق و ما به

گوناگوني از مبا 

توان يافـ ربه نمي
39صفحه  12س 

ربه راه ديگري ب
  136حه 

گوناگون و از ج 
گفته زيداد ن ون

  
فتارهاي هيجاني

24 
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)ك لفظاشترا( 
89  

 مبادي شناخت

 و نوع يك پديد

، م واقعيت يگانه

گ. مشترك است

عليت را در تجر
درس. دهد  نمي

 است و جز تجر
صفح 12درس  

اتيخصوصها و 
ند كه به آن درو

.ايي نقش دارد
و رف) ند صورت

شناسيوان

ش پيش؛ علوم انس

تكرار حد وسط
9صفحه  13س 

دهد، ه ارائه مي

ت كه از ماهيت

و ممكن نيست

د امري واحد و
  122صفحه  

ع. ل عقالني است
ه عليت گواهي

رهاي بش شناخت
.هده كشف كرد

ه يژگيالعات با و
شون يما م يخت

ت بينايي و فضا
كال پيچيده مانن

 رو

سنجش

شأ مغالطه عدم ت
درس)  در صورت

هاي چهارگانه ت

ل يا صورتي است

شد واحد است و

اند، اما وجود تلف
11درس . ندارد

سالمي يك اصل
ي به عنوان رابطه

ه مبناي همه ش
ن را از راه مشاه

اطال) ينگهدار( 
شنا ستميارد س

اط دادن اطالعات
اشك(راك بينايي 

    
 

 .رست است

تواند منش مي 4 
مغالطه(شد  مي

 .رست است

كه ارسطو از علت
 

 .رست است

  63فحه 
 .رست است

عناي سوم، شكل
6  

 .رست است

  117صفحه 
 .رست است

رجي هر چه باش
  120صفحه 

 .رست است

ات كثير و مختل
خواني ن صدرا هم

 .رست است

 نزد حكماي اس
م به چيز ديگري

 .رست است

گرش كه تجربه
ست كه بتوان آن

 .رست است

  150صفحه 

 .رست است

يله رمزگردان
ند و اطالعات وا

 .رست است

در ارتبا: اي يانه
در ادر :جگاهي

 .رست است

www.sanjeshse
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ن گفـتن را  
  .رد
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