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:باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنبرگزاري  ، عصر روزآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

13از  1ون 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

هـا ، آدرس 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
اول تابستانةـ  سنجش پيش

)28/4/1398(  

)پيش( علوم رياضي و فني
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بـا. ه است  
را رد كرد
ب باشـد، و
:مقام اثبات

شـود ه مي
امـا در. شد
.آيد ي

.يگت

و در» مــز 

و» ـاظمي  

اي سـتعاره   
»هنديان«

ـ حه شـده

معنـي(» ه 
)4؛ در )ك 

در صـورت
مسـتحقّ= 

cationgroup

رست ـ اين واژه
)4و ) 2و بويژه 

همـان كتـابـا     
اما در م. رد كرد

.»اهللا ي

خانه عدتاً كشيك
باش» صال زدن«

ت از كار در نمي

گسرگشت«و » ضا

حـم ـ  هــض«) 

مشـفق كـ«از   

.حذف كرد

سـت و در آن اس
در ميان] ورت

سـتعارة مصـرح

سـايه«) 1ب، در  
مردمـك: ِن بافت

مـا د. [كار اسـت  
(= استسزاوار 

1(  

امل ـ و طبعاً د
و) 1شود باز  مي

اسـت كـه مبنـ
را ر) 4با آن باز 

ولي«شود  ن مي

است و قاع» دار
معادل معنايي

ر فارسي نادرست

قض«، ]همزهدون 

)3، در »ضتعوي

بـه ترتيـب،) 3

است» كدكني

يك تشـبيه اس» 
روشن صو[ـي »
تبـديل بـه اس» ك

سب، به ترتيـب
معني بيرون(» م

آشـكا )زيـرا (=  
:برويد؛ اين طور

28/4/1398 اول

اللفظي كا تحت
هم م» بِدل«با . 

باشد، مهم ايـن
شود ب د؛ پس مي

آن صورت مفرد

پاسد«كشيك ) 2
نتواند» آواز«ه 

ي كل تركيب در

بد[» الوزرا رئيس

ـ ت  ذتعوي«) 2ر 

.»آبـادي  دولـت 

مدرضا شفيعي

»به مشبه«ارمي 
»تُركـ«] مانند[] 

تُرك«] آن[لب 

هاي تناس ايهام. د
مردم«و ) عيب: 

].م تناسب

كه» دات تعليل
ي درست پيش ب

2(

2

تابستانة ا(و فني 

معني» به خشم
.را كنار گذاشت

تواند درست ب ي
افزوده دارد) زير

هللا باشد، معني

2در. »رقيب«ه 
باعث شد» ادن

سازي وق، معادل

.»ار

ر«، »ملهم«، »ر

در! اماليي ندارد

د يحيي] ميرزا[«

محم«نام شعري 

.»موج نو«ب 

چها» خاك«ط 
]ِ در شب نهان-

تنهايي و در قال

هام تناسب دارند
ني بيرونِ بافت
هام دارد، نه ايها

اد«سطة كاربرد 
خوانيد و با معني

2(يات فارسي 

و ش؛ علوم رياضي

بآوازدادن «ست؛ 
ر) 1توان  مي] ت

مي» شونده رگون
وز(» دستور«به 

ا اولياءبه معني 

تبديل شود به» 
دآواز «از » ادن

فومايريد، چه از 

ذكااَ«ـ و » مومذ

فيرس«، »راغفَ«

ا متشابهيا  آوا هم

«هر دو از) 1ر 
.»زاده ل

ن» سرشك. م«

وط است به قالب

فقط) 3در . است
-[ روز) 4اما در 

به به مين مشبه

ايه مشخص شده
معن(» آهو«) 2ر 
ايه» مردمان«) 3

ـ به واس» تعليل
ه شما درست بخ

زبان و ادبي

سنجش پيش

، چون ناقص اس
نيستمع مكسر 
دگر«اب درسي 

نسبت ب ييك 
»ابدال«و اگر 

»رقيبب بي«شده 
دا«حذف مصدر 

هللا بگيا سوي ماز 

ذم«، »رعذ«: ب

،»وبصمن«: ب

هدر آن رقيب
.د

در. »آبادي دولت
جمال«هر دو از 

توجه به اين كه

محتوايي، و مربو

معناي حقيقي
ا. دارد» تكرار«

ر مصراع دوم هم

مها و عبارت  ژه
؛ در»نگ ابتهاج

3در). [ريان جو

حسن«) 4در . 
گذاشتيم كه ول

.رست است
را رد كنيد،) 2 
كه جم[» فتوح«

ت كه بيرون كتا
هم كه» يستور

است» اَبدال«د 
.رست است

باعث ش» بِال«ف 
هم ح) 4در . »ه
را چه از) آنچه= 

.رست است
 درست، به ترتيب

.رست است
 درست، به ترتيب

.رست است
اي ون هيچ واژه

هستند آوا همور 
.رست است

د محمود«: ر سه
هم) 4، و »يلي

.رست است
شود با ت را مي) 3

.استرست 
است، نه م قالبي

.رست است
اولي در» رشيد

هم كه فقط) 2
است؛ بعد در] ت

.رست است
هاي ديگر واژ ينه
هوشن«تخلص : 

جر: بيرونِ بافت
.رست است

.نيست» تضاد«
ويرگو» شايد«ز 

 .[

www.sanjeshse 

در 3گزينه  
»دمدمه«با 
و» اعاظم«
درست است[

دس«]. الغير
مفرد» بِدل«
در 3گزينه  

حذف) 1ر د
خانهپاسدار«
(=» ما«): 3
در 2گزينه  

هاي صورت
در 3گزينه  

هاي صورت
در 1گزينه  

، چو)1طبعاً 
وهور ـ ح) 4
در 2گزينه  

نويسندة هر
عباس خلي«
در 2گزينه  

3دست كم
در 3گزينه  

قويژگي ) 3
در 4گزينه  

خور«) 1در 
.هم نيست

تيره صورت[
.است

در 2گزينه  .
در تمام گزي
:بيرونِ بافت

معني ب(هوا 
در 4گزينه  .

)3و ) 1در 
سؤال بهد از

...؛ زيرا)ِاينم

erv.ir
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اي همـين
نـد جملـه

عل باز هـم

ـ»ستردن
خـري، بـه

هـا ه فعـل    
.دارد وي

دسـتوري
در. هنـد وا

)2صـل در    

»عاميـان «
)2. معشوق

»واو«) 1ر 

ين عبـارت

cationgroup

نكـرده؛ بـرا يي
توان قاعـدتاً نمـي   

فقط حذف فع) 

گس«و » پروردن«
آخ(!) بويژه[» تن

ي كـار راهـم بـه
ه به قرينة معنو

اسـت عبـارت
خو مـتمم مـي  » 

ـس ضـمير متص

«و» عارفان«ن 
هاش با ظواهر م

.ايشان نگرفته

در. اسـت   شسته

مفهوم به همـين

1(  

هاي ندا جملهبه 
جمله اسـت و ق

)4داريم و در  ي

«)1در . »شتن
شتافت«و » ستن

است، و باقي] ي
فعل حذف شد

اي كه نمونـه » ت
»بايستن) كسي

؛ پـ)ـگَردان]بـ[

تي كه شاعر ميا
ه بازي ت و عشق

ضور قلبشان را از

.يد

ش نش و پارسال
 .

در) 3. [ن است

28/4/1398 اول

به جزيي اشاره اي
ِيك مفعولود، 

.اند فعل 

لفظيبه قرينة » 

گذا«ـ » بردن«
زيس«) 4، و در »
.شوند مي

ندايي[ ]ء[ جمله 
يك» چه حاجت

است... ت«ختار 
براي(= سي را 

(= تر كُن  عاشق  

با تفاوتي) 4را در 
صرفاً عاشق است

ت و معشوق حضو

دي) 1ت سؤال و 

امروز و امسال
.»حرف ربط«د 

انسان» ]مندي[ر

.دارند ن

3

تابستانة ا(و فني 

ج  هاي يك جمله
، خو»فسوس«) 

هاي بي ك جزيي

»حذف نهاد جدا
!].داريم يد

ـ» انداختن«ـ 
»آسودن«) 3در 

گذرا نماساساً ] 

]شبه[شيد كه 
چ«د كه بعد از 

هم ساخ) 3در . 
چيزي كس«ختار 

ـ كه هستم ـ ع

).بيار

همين ر. گويد ي
عميق ندارند و

است» ه محراب

ن در خود صورت

ديروز وة وضع 
صرفاً پيوند) 4ر 

اختيار«أكيد بر 
.پردازد وري مي

.شاره دارند

كاربرد نمادين» 

و ش؛ علوم رياضي

سي در معرفي ج
)3در : ال توضيح

يك» زه«و » نت

ح«فقط ) 3و ) 2
تأكياين گزينه 

ـ»آوردن«: هند
.شود اصل نمي

]رس گروه فعلي

داده باش» سعديا
است، با اين قيد

خواهد متمم مي
، ساخ)1البته در 

را از اينم: ست

يعني به جا( زار

مي» ظاهربينان
فهومي عرفاني ع

به« همچنان» ن

توان را فقط مي

به مقايسة) ي كه
، و د»معيت«) 2

تأ) 1قرآني، در 
هاي جبر باو گي

، اش»ر بودن آن

»كشتگاه«) 4در 

سنجش پيش

سفانه كتاب درس
حاال. دود كرديم

احسنت«ب است ـ 

در]. رسيدند[ 
ن حذف فعل در

ده رت سؤال، مي
ر كاربردشان حا

از در 47حة صف

«حواستان را به 
سه جمله) 4. د

م» بخشيدن«ن 
و ا» بودن) كسي

اس» گرداندن«ي 

گزبر) الت صبح

بينان و ل باطن
چندان با مف) 3
.گويد مي» شري

روي مجاوران«) 

»شق و معشوق

در حالي(= » ليه
2است، در» عاد

هوم اين عبارت
هم به قياس ويژگ

ل دنيا و زودگذ

و د» برگي غ بي

.رست است
ي كنيم كه متأس
مصراع دوم محد

ـ كه جواب) 2ر 
.رست است

آنها زودتر. يمد
بر لفظي بودن[ 

.رست است
تيب گزينة صور
د، اما تغييري در
ب در زيرنويس ص

.رست است
ح) 2ط اگر ـ در   
رسيد جواب مي
.رست است

كنيم كه در آن
براي ك(= سي را 

معادل كاربردي» 
.ت

.رست است
صال: دو ركعتي= 

.رست است
تفاوت حا«از  ل
و) 1. شود ديد ي 

ظرفيتي فهم بش
.رست است

)3ن است كه در 
.رست است

عاش وحدت« دين
.رست است

الواو ح«فاده از 
استبع«يا » ينت

.رست است
حاكم بر مفه» ر

هم) 4در . ح دارد
.رست است

و احوال اپايداري
.رست است

باغ«) 3، در »وگ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
قبالً يادآوري
سؤال را به م

اما در. باشد
در 1گزينه  .1

رسيد] ... ما[
به قِ لفظي

در 2گزينه  .1
به همان ترت

گيرند مي ان
تصريح كتاب

در 4گزينه  .1
اگر ـ و فقط
بسپاريد، به

در 2گزينه  .1
شروع) 4از 
چيزي كس«
»كردن«) 2

مفعول است
در 1گزينه  .1

(=» دوگانه«
در 4گزينه  .1

سؤالصورت 
نهاده ـ مي

ظ كم«هم از 
در 3زينه گ .1

نكته در اين
در 1گزينه  .2

بنيادمفهوم 
در 3گزينه  .2

شاعر با استف
مباي«از نوع 

در 1گزينه  .2
جبر«خالف 
تلميح قرآني

در 1گزينه  .2
نا«هر دو به 

در 1گزينه  .2
دارو«) 2در 

erv.ir
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»شكبوس
:»!بزنه؟ جه

لکـی –)4و3

مصــباح -)
  )2و1

شد،كشـف

–)3و2ـــه
–)3و2ــاي

-)3گزينـه 

-رد گزينـه 

.باشدمي
تلخ صـبر
كساني كه

ا حشـرات
سـياري از
بور عسـل

cationgroup

اش« ـ بالعكس ـ ر
ضج ت شُده سر 

3هـايگزينـه 

ــه(ت )4رد گزين
هايرد گزينه(ن

كشـف ش←) ل  

رد گزينـ(چـــاقي
ــه(» ــرد گزين ه

رد گ(واب رحمتـه

ر(يعمـللـن←اد  

ه نتيجه تالشگر
مگر اينكه طعم

آيا -3.ماندمي

امـا. ساز هستند
كـه آن بـراي بس

زنب. كندايفا مي

1(  

بار اين ،)4 و )3
بي تنِ باالي ياد

رد(آموزنـد د،مي 
  )1ينه

ــت← ــواب غفل خ
هايشاندست←

فعـل مجهـول(ت

،االغ چفربهـــي
ــتمراريــي  اس

أبـو← رحمتش

جـام نخواهـد د

ش و رسيدن به
نخواهي رسيد م

ها بيدارهد شب
  .تي است

اي انسان خطرس
آورد درحاليكمـي     

هااورزي و ميوه

28/4/1398 اول

در .شنونده »س
مي كي« :بس و ه

گيرنـديـاد مـي  
رد گزي(زنده بان

←نــوم الغفلــة -

أيديهم –)هاينه

ُاکُتِشـَفت–)4و2 ي

االغ← ســـمينًا 
ماضـ=مضــارع +

)شويم

ردرهاي -)4و1ي

انج -)2گزينهد 

ها درباره تالزينه
وري، به بزرگي
س بزرگي بخواه
ج و تحمل سخت

ي هستند كه برا
ـذ بـه دسـت م
محصوالت كشا

4

تابستانة ا(و فني 

اشكبوس« و است
بوده )3 مفهوم ك

←يتعّلمـون –)

زبااي،يك ن زنده

ــه(د )1رد گزين
سايرگزرد (يرند

هايگزينهرد (ود
  )4گزينه

حمـــارًا–)4و2ي
+ماضــي«خــورد

قبول ش(  شويم

هايرد گزينه(نـا

ر(ّما،عمًالمهّماً 

حالي كه ساير گز
خوتو آن را مي

شود وهر كسمي
ي رنجيش نتيجه

ولي حشراتي. ند
ز آن عسـل لذيـ
شاني و افزايش

)2(ن عربي 

و ش؛ علوم رياضي

گوينده »رستم
درك مهم ـ ميانه
.»!ي؟

)4و1هـاي  زينـه 
زبان←) نکره( 

ــوند← ــدار ش بي
بگي←يأخذون–

بو←کانـت–)4و
گ(حقيقت آن رد

هـــايد گزينـــه
ــي←يأکــلُ – خم

ر امتحان موفّق

قلوبن ←هايمان
 )هاساير گزينه

عمًالهام←همي

نستن است درح
مايي مپندار كه
به دست آورده م

بي گمان آساي -

كننان بازي مي
ست كه انسان از
همي در گرده افش

زبان

سنجش پيش

ر« )2 و )1 و ؤال
م اين ـ اما .ونده
نسبي و اصل دوم

رد گز(آموزانش
(لغة حّية–)3نه

←يســتيقظون –)2

)4و1هاي گزينه

و3هاي د گزينه
ح←حقيقتها –)ا

رد(رگ گرســـنه
ــه(ـه )3رد گزين
  

الش كرديم تا در

هدل -)4گزينه
رد س( الّصالحين

كارمه –)2گزينه

ت دانستن و ندان
را همچون خرم

هاي بلند بمقام
-4.دانند، برابرند

ي در زندگي انسا
ها زنبور عسل اس

مهر عسل نقش 

.رست است
سؤ صورت در كه
شنو »رستم« و ت

كد از« :يعني ي،

.ست است
اين دانش←الب 

رد گزين(بفهمند
.رست است

ــه(ش 2رد گزين
گ(چراغ هدايت رد
.ست است

رد(اين آيات← 
هارد ساير گزينه
.ست است

دو گـــر←عـــان 
ــه ــ←)عرف مزرع
)2رد گزينه(دند

.رست است
بسيار تال←ست 

.رست است
رد(ُيفّرح←اند 
عباده←اشته

.رست است
رد گ(يعتمد ←د

.رست است
نظر درباره تفاوت

بزرگي -1: هانه
به اندازه رنج، -

دكساني كه نمي
:ك مطلب 

ات نقش مهمي
له مهمترين آنه

زنبور. فيد است

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
ك كنيد دقت

است گوينده
كنايي بيان به

در 2گزينه .2
هـوالء الطـّال

تا←يفهموا
در 3گزينه .2

ــاش←ليــت ك
چ←الهداية

درس 1گزينه .2
هذه اآليات
ر(شده است

درس 1گزينه .2
ذئبـــاِن جائع
معر(المزرعــة

ديد←شاهدَ 
در 2گزينه  .3

ترجمه درس
در 2گزينه  .3

گردد ميشا
بندگانشايست

در 4گزينه  .3
كندتكيهمي

  )3و1هاي
در 3گزينه  .3

گزينه مورد
ترجمه گزين

-2.را بچشي
دانند و كمي

دركترجمه 
برخي حشرا
مفيد از جمل

ها مفبيماري

erv.ir
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. سان دارنـد 
اي اسـته 

پرخـوري

-اعث آفت

يبعض -3

بـه انسـان
.كند

   وصفية

 ←جهـول 
مسـتتر مير

منـوع مـن

cationgroup

بزرگي براي انس
ت چرا كه حشـره

  .طي هستند

يمگس حشره

با -4. كنندمي

.ت زيادي دارند

س، بيماريهـا را ب
واند تنها زندگي

جملة ←» أنّ «

المبنـّي للمج -۲
عـل وفاعلـه ضـم

مم -3و مرفـوع    

منصوب تقديراً

1(  

خطرات بسيار ب
كشاورزي است
نند و باعث قحط

-3. ودي ندارند

گروهي زندگي

زيانبخش خطرات
.شودي

.ت
بجز مگـس شرات

تونبور عسل مي

  )به ومنصوب

«خبر لـ –للغائبة

متعـّد  ←الزم 
فع-متعـّد  ←م 

و مبتـدأ مـؤخّر

مفعول به وم←

28/4/1398 اول

ل مگس و ملخ
كترين آفاتطرنا

كنرها حمله مي

.انسان باشد
ندگي انسان سو

-3. مفيد است

حشرات ز -2. ت
و سير نمي خورد

تقسيم كرده است
حش -2. شوندي

زن -4. كنندمي

)وع

مفعول(ألمراَض 

ل←للغائب  - ل 

ال -جـّرد ثالثـي 
الزم -۳مسـتتر 

م ← مجروره و 

العلی -4قديراً 

5

تابستانة ا(و فني 

شرات زيانبار مثل
ملخ از خط. كند

ليوني به كشتزار

واند در خدمت ا
حشرات در زن -

بيماريهاري از 

.شودنمي
ر خطرناك است

خميي است كه 

را به دو گروه ت
خش تقسيم مي

كمك گياهانه 

فاعل و مرفو(سانُ 

األ ←إلمراُض 

باب تفعيل ← 
عدّ 

مج ←ف واحـد 
الم» هـی«علـه 

إليهمضاف -امد 
رفوع

إنّ و منصوب تق

و ش؛ علوم رياضي

حش. زندگي كند
كسان منتقل مي

هاي ميلر دسته

تويد است و مي
2. سان زيانبارند

.د

.گرددي نمي
براي بسيا -2. ت

خورد و سيرمي
كشاورزي بسيار
عسل از حشراتي

مضر است و آنها
د و زيان به دو بخ
گرده افشاني به

اإلنسا ←نساَن 

اإل-)»كندقل مي

باب تفعُّل - ۲ة 
متع ←الزم  - 

ثـي بزيـادة حـرف
فعل وفا ←» 
  ستتر

جا ←مشبهه 
بتدأ مؤخّر و مر

اسم←تقوی  -

سنجش پيش

تواند تنها زنمي
يماريها را به انس

پس د. شودمي

انسان بسيار مفي
حشرات براي انس

ت انسان هستند

ث آفات كشاورزي
شرات مفيد است

راتي است كه م
راي محصوالت ك

زنبور ع -4. شوند

شرات مفيد و م
ت از لحاظ سود
عسل و ملخ در

اإلن-) »از « ني 

منتق«به معني 

للغائبة←خاطب 
المبنّی للمعلوم

مزيـد ثالث -۱: ر  
الحشرات«عله 
المس» هی« عله

مشتق صفت -1
مب ←إليه ضاف

ور تقديراً
-۳صوب تقديراً

جتماعي است و
اي است كه بيه
خورد و سير نمي

.درست است
تن زنبور براي ا

مه حه -1: هانه

حشرات در خدمت
.درست است

زنبور عسل باعث
از حشر -1: هانه

.شودزي مي
.رست است

متن ملخ از حشر
ملخ بر -1: هانه

شث قحطي مي
.رست است

ي متن درباره حش
حشرات -1: هانه

زنبور ع -3. كنند
.رست است

حرف جر به معني
.رست است

فعل معلوم(َتنُقلُ 
.رست است

للمخا - ۱: هاينه
ا ← للمجهول 
.رست است

هـاي ديگـرزينه
فعل وفاع -علوم 

فعل و فاعل← 
.رست است

1:ي ديگرهاينه
المض -4منصرف 

.رست است
إليه و مجروضاف
ومنصمفعول به ←

www.sanjeshse 

اي اجحشره
مگس حشر

كه بسيار مي
د  4گزينه  .3

بر اساس مت
ترجمه گزين

است
گاهي ح -4

د  4گزينه  .3
طبق متن ز
ترجمه گزين
هاي كشاورز

در 4گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين

حشرات باعث
در 1گزينه  .3

برآيند اصلي
ترجمه گزين
كمنتقل مي

در 1گزينه  .3
ح(ِمنْ ←َمن

در 2گزينه  .3
َت ← تُنَقلُ  

در 3گزينه  .4
خطاهاي گز

المبنّی -۴
در 4گزينه  .4

خطاهاي گز
المبنّی للمعل

»أنتَ «فيه 
در 2گزينه  .4

گزيخطاهاي
←الصرف

در 2گزينه  .4
مض←الفتی 

←الهدی-۱

erv.ir
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ي است كه
ـس مقـام

در انجـام
-4.ر دهند

كـو قـرض
) ايـن دو (  

–دم كـانَ   

آمـوزانش
نيست كـه

م مؤنـث و

عه باشـيد
ابـل سـتم

.ه مهندس

بفرسـتيد
ن كوتـاهي

cationgroup

وانمرد آن چيزي
هـر كـ -4. رسد

آمـوزاندانـش  -
را تغييرخودشان 

.است
ر به خداونـد نيك

هـاايـن  -4.كند

خبرمقـد: لـه-4

درمدرسه دانش -
سته، كسي نيشا

سالم جمع(رکاِت 

كات صاحب مزر
خـواهي در مقاي 

پزشك است نه

خودتان از پيش
انجام تكاليفتـان

1(  

صل و نسب جو
ينكه به وصال بر

-2.شـويم ه مـي 
خ)ابتدا(گر آنكه 

جمله وصفيه» 
اگر -2.ن بستند

هم متون ياري ك

4سم مـؤخّر إنّ

2.كنندگان است
ش -4.نمايدي مي

حر←حرکاَت -
  )فرعي ياء ب
مراقب حرك -2
آيا از من مـي-4

.
مان دوست من

.اي نداردفايده

يرونيكي براي خ
نش آموزان در ا

28/4/1398 اول

يقينا ا-2)ي كند
اينشده است مگر 

ر هر زماني زاده
مگ دهدنميغيير 

»أنشدها -عدنی
چه با خدا پيمان
دم كه مرا در فه

.خبر است
ا: إماماً  -دم انّ

براي پرسش كن
د كه از او پيروي

-۲)با ياء فرعي
و مجرور با اعراب

.كندتشويق مي
4.روندكرّمه مي

آيدل از اسم مي
گمبي -2.بگيرند

د نرساند هيچ ف

(
هرچه از خي-2.د

اي دان -4.شويم

6

تابستانة ا(و فني 

پيروي(رده است
خصي نزديك نش

ستند از مرگ د
هيچ قومي را تغي

  .فهمدرا نمي

ُيساع –صدقوا «
وفا كردند به آنچ

گردكتابي ميل
  .ت

خ »يدرسن«دا و
خبر مقد: لکلّ -

هايينش نشانه
ي، پيشوايي دارد

ور با فتحه
عول به منصوب

و(ينِ  مضاف إليه
هادانش گيري

مانان به مكه مك

دهد و قبلمي» 
ت و سرپرست

به مردم سودكه 

)ون اعراب است
كنندمحقق مي

موفق ش امتحان

و ش؛ علوم رياضي

دايت پيروي كر
وند به قلب شخ

خوان ما را شكس
داوند سرنوشت ه
ر تّي شيطان آن

«يگر به ترتيب
ني هستند كه و
دركتابخانه دنبا
زي سروده است

مبتد» الطالبات
-۳سم مؤخّركانَ 

يوسف و برادرا) 
گمان هر پيروي

.ه باشد

ر منصرف ومجرو
مفع(المسلمين←

الظالمي←لمان 
يادگنديشيدن و 

بسياري از مسلم

»هيچ«كه معني 
ا به عنوان دوست

علمي ك-4.امرزد

جزوم به حذف نو
ند اهدافشان را
الش كنيم تا در

سنجش پيش

بركسي كه از هد
مان تقواي خداو

  .ماندمي

شان گرچه استخ
گمان خدبي -3

كه هيچ كس حتّ

هاي ددرگزينه
از مؤمنان مردان

-3.كنددان مي
حافظ شيرامان 

ا«جرور است و
اس: آيات–كانَ

)داستان(يق در 
گبي -3.خوانندي

هاي زياد داشته

غير: مّکةَ –عي 
←المسلمون -1

الظال-۴)فرعي
مسلمانان را به ا

-3.خبر دهيد

ي جنس است ك
نبايد كافران را
داوند شما را بيا

شرط است و مج
كننلمانان تالش

بايد بسيار تال-3

وع تقديراً

سالم ب -1: هانه
بي گم -3.است
ها بيدار مد، شب

.رست است
.هول است

گردنكش -1: هانه
3.كوتاهي نكردند

اي دارم كنقشه
.رست است

.فت مفرد است
برخي -1: هانه

براي شما دوچند
ستند كه شاعرم

.رست است
جار و مج» سة
خبر مقدم: ف

اسم مؤخّر كانَ 
به تحقي-1: هانه

فعاليت درس مي
بزرگ وسفارش
.رست است

مجرور با ياء فرع
:هاي ديگرزينه

نصوب با كسره
اسالم م-1: هانه

به من) حركات
  .سكوت كنم
.رست است

ه همان الي نفي
مؤمنان-1: هانه

ت نداريد كه خد
.رست است

جواب ش(تجدوه 
اگر مسل-1: هانه

3.يابيدخداوند مي

.رست است
ئب فاعل و مرفو

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
كسب كرده
بلند بخواهد

در 1گزينه  .4
مجه←نوَلُد 

ترجمه گزين
تكليفشان ك
سخت نگير

در 2گزينه  .4
صف» حسناً «  

ترجمه گزين
بدهيد آنرا ب

هايي هسبيت
در 2گزينه  .4

فی المدرس«
في يوسف-۱

:الّشهادات
ترجمه گزين
با تالش و فع

هايمدرك
در 3نه گزي .4

م: المسلمين  
خطاهاي گز
مفعول به من
ترجمه گزين

ح(ها تا از آن
ستمكاران س

در 4گزينه  .4
ناسخه» ال« 

ترجمه گزين
آيا دوست -3

در 2گزينه  .4
←تجدونه   

ترجمه گزين
آن را نزد خ

.نكنيد
در 3گزينه  .5

نائ: المعالي

erv.ir
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  حه
بـه -3.نـد   

بـه عنـوان
وان نتيجة

داللـت بـر
ر دارد و به

»لون«سر 
.شوند مي

هـاً و اليـه
كـه همـة

د از آنچـه

ما نفس و

.م است

و براي آنها
ن و ديـدار

سـاختيم،
.ست

cationgroup

تحه ومنصوب با ف
را دوسـت ندارن

.كرد

ب» تفكـر بـودن  
خردمندان به عنو

از جهـت د »...
وريك نظام حض

.ست

جمع مكس »لوان
رد 3و  1هاي 

ض طوعـاً و كره
يانگر آن اسـت

كه انسان نبايـد

و«و آية شريفة 

مستقل از جسم

و باه و نابود شد
اي پروردگارشان

يا آنها را مرفـه
به زندگي دنياس

1(  

مفعول به:صيَ 
خص خودپسـند
كرود، قبول نمي

ن به زيور تفكر
توسط خ» يهوده

و هي تمرّ مرّ دة
هاي ي ا و فعاليت

آمده اس »ا باطال

ال«. معناي زبان
ه ت پس گزينه

لسماوات واالرض
و بيت مذكور بي

دارد و اين م مي

و مل نشان دهد

سماني است كه

پس اعمالشان تب
ها شدند به نشانه

و در زندگي دني
دلبستگي آنها ب

28/4/1398 اول

المعا-4بافتحه 
مردم شخص -2.د

مرتكب گناه شو

مزين«و » بودن
خداوند از كار بيه

جامدجبا تحسبها 
وح در همة اجزا
بنا ما خلقت هذ

است به م »سان
ست و نژاد اوست

)2د گزينة 

ا له اسلم من في
كنند عمل مي

بودن آنها اعالم

العم زشتي عكس

يا همان غير جس

، پوزناً القيامةوم 
، كافر شو لقائه

تكذيب كردند
)معلول(نتيجة 

7

تابستانة ا(و فني 

ل به ومنصوب ب
كندلت حكم مي

شاگردي را كه

ه به ياد خداوند
منزه دانستن خ

.ت

ما تري الج«يفة  
اي كه ماند رو صه

«بارت شريفة  ر

لس«جمع مكسر 
ر نوع رنگ پوس

رد(اي جهانيان 

له ين اهللا يبغون و
دي واحد الهي

.كند كت مي

حالل و پاكيزه

در برابر گناه و ز

ي بعد روحاني ي

م فال نقيم لهم يو
فروا بايات ربهم

ديدار آخرت را
شراف به آخرت ن

)2(و زندگي 

و ش؛ علوم رياضي

مفعول: الّراضيَ -
ين مردم با عدال

استاد-4.شودي

همواره«ترتيب، 
پاك بودن و«ه 

اشاره شده است

الغه يا آية شـري
شاخص«. ي دارد

كه تلويحا در عب

، ج»اَلْسنَةٍ«: 28
ختالفات بشر در

به معنا» عالَمين

افغير دي«: فرمايد
مند ن تحت قانون

طلق است، حرك

ي روي زمين را
.ز كند

شود كه د ب مي
.امر است

هاي اليل و نشانه

فحبطت اعمالهم«
كف«بازتاب » .هيم

كه كافر بودند و
يابيم كفر اش مي

و دين

سنجش پيش

-2با فتحه  وب
ن قاضي عادل بي
دست آورده مي

آل عمران به ت ة 
ن شده است و به

زمينها و  سمان

البال در نهج) ع(ي 
تناسب مفهومي
ف و غايب است ك

، ص1 شمارة 
چون يكي از اخ

ع«ندان است و 

ف عمران كه مي
ها و زمين سمان

ي او كه كمال مط

يها رط خوردني
اده است، پرهيز

ها سبب و زيبايي
نشانگر اين »ها

ناپذير از د قيقت

«سورة كهف 1
ده شي قرار نمي

شراف قومش ك
در» .شماست

ومنصوسم انّ ا: 
گمانبي-1: هانه

هاي بلند بهمقام

.رست است
سورة 191و  19

خردمند عنوان
راد در خلقت آس

.رست است
كور از امام علي
ن نظام آفرينش،

هدف» بخشد مي
.رست است

ديشه و تحقيق
چو . عناي رنگ

ه معناي دانشمن
.رست است

آل 83شريفة 
مة موجودات آس
داست و به سوي

.رست است
ل در اين آيه شر
او حالل قرار دا

.رست است
ها ها به نيكي ن

ا فجورها و تقوا
.رست است

محور ثابت و حق
.رست است

05و  103ريفة 
ت ميزان و ارزش

.شده است
.رست است

و ا«: جمة آيهتر
تنها بشري مثل

www.sanjeshse 

:القاضيَ -1
ترجمه گزين
اندازه رنج م

در 3گزينه  .5
90آيات در 

ويژگي افراد
تفكر اين افر

در 2گزينه  .5
فرمايش مذك
محكم بودن
آنها معني م

در 4گزينه  .5
، اند2درس 

است به معن
به» عالمين«

در 4گزينه  .5
براساس آية

هم »يرجعون
جهان از خد

در 1گزينه  .5
خداي متعال
خداي براي

در 3گزينه  .5
گرايش انسا
سواها فالهما

در 3گزينه  .5
وجود يك م

در 3گزينه  .5
در آيات شر

در روز قيامت
معرفي ش» او

در 1گزينه  .5
با توجه به ت
گفتند اين ت

erv.ir
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.د
كه براساس

يـن اسـت
انـا نحـن«

هـا را ي آن 
.ت

از). 3و  1 

اسـت كـه

تواننـد بـا ي  
ـه ظلـم و

وي كـه از

 اسـت كـه
ايشـان را

دهـد، مـي       
و »جالبيبهنّ

يقـت قـرار

cationgroup

اند ل انذار فرموده
نشن نيست بلك

ل خداوند

و برزخ اي ن دنيا
«امر از عبـارت  

دند و آثار بعـدي
رو است خود روبه

رد گزينة) (قط

ن آورده شـده
.كنند مي

هـا نمـي نسـان 
تي كه هيچ گونـ

ضرر رسـاندن

ت و بيانگر آن ا
ي كه زنده است

ه آنـان دسـتور
دنين عليهنب جال
ند تـا مـورد اذي

1(  

.دارد

اين گمان باطل
يمانه بودن آفرين

هي است نه عدل

شباهت ميان. رد
اين. گردد ه مي

كه پيش فرستاد
ن با آثار اعمال خ

فقط(ة اول است 

ليه آنان سخنا ع
ر خداوند عنوان

زاتي كه امجا«/ 
پاداش و مجازات«

دم جلوگيري از
.د

است) ع(ت عيسي 
ر داده و تا زماني

ـذا خداونـد بـه
يد«. وشيده شود

شـناخته شـون) 

28/4/1398 اول

شته نيز سابقه د

ن را خداوند از
حكين به واسطة 

رتوي حكمت اله

ويژگي وجود ندا
مل انسان افزوده
يم و اعمالي را ك
ته است و انسان

.رد

ث و وقايع مرحلة
.شوند ز رد مي

ها پوست انسان
ن بودن اعمال بر

/قراردادي←
«/طبيعي ←

شاره كرد و يا عد
شود برداشت مي

از زبان حضرت
خيز و بركت قرار

آشنا نبودنـد، لـ
ريبان آنان نيز پو

)بـه عفـاف  (كه 

8

تابستانة ا(و فني 

كنكورهاي گذش

دارد و كافرا مي
حين با مفسدين

ورت معاد در پر

در قيامت، اين و
ته بر پروندة عم

كني ن را زنده مي
پروندة عمل بست

ذشته سابقه دار

از حوادث» ها ن
نيز 2و  1گزينة 

چشم و گوش و
مبني بر پنهان

».ت برقرار شود
».طبيق دهند

مانع خداوند اش
ب »قل حسبي اهللا

»....ني بالصلوة 
شد وجودي پرخ

لي با حدود آن
اف صورت و گر
هت بهتر است ك

و ش؛ علوم رياضي

دن است كه در

ت الهي را بيان
هل ايمان و صالح

داوند اثبات ضر

برزخ است كه د
ل ماتأخّر، پيوست
همانا ما مردگان
ي كه در قيامت پ

در كنكورهاي گذ

ر زمين و آسما
ي نيست پس گ

شهادت دادن چ
ن نادرست آنان

ب باشد تا عدالت
خود را با آن تط

ت رساندن بدون
مسكات رحمته ق

ما كنت و اوصلني
را هر جا كه باش

پوشاندند، ول مي
ك كنند تا اطر
ن كار از اين جه

.كند

سنجش پيش

خبر داده معني 

د در پرتو حكمت
همسان بودن اه

ت حق بودن خد

ت ميان دنيا و ب
به واسطة اعمال
دموا و آثارهم، ه

در حالي. شود ي

د» مي يا كيفي

در ساختا تغيير
فيزيكي و يا مادي

سورة فصلت، از
ن گناهان را گمان

م و كيفر تناسب
دهند بلكه بايد

خروي

توان به رحمت ي
هل هن ممس حمة

.113 آية ص 

لني مباركاً اين م
)ع(ضرت عيسي 

.اند وده

موي سر خود
را به خود نزديك

، اينيؤذينن فال 
ك جاب را بيان مي

.رست است
به» اخبار« 62ص 

.رست است
يفة ضرورت معاد

غير ه: ينه يك
ست

صفت :ينه چهار
.رست است

ط به وجه شباهت
عمل باز است و

ي و نكتب ما قد
برداشت مي» .يم

.رست است
كم«، بحث 73ص 

.رست است
ت«، 80-79ص 

خداوند نوري ف
.رست است

س 22تا  19ريفة 
ت پنهان كردن

.رست است
كه بايد بين جرم
ن آنان را تغيير

اخ ←ن نيست 
.رست است
مي اين پرسش

برحان ارادني «ي 
.رست است

و 117متن ص 
.رست است

جعلو «: رة مريم
حضر(حضرت را 

كات توصيه فرمو
.رست است

ن از همان ابتدا
هايشان پوشش

ك اذني أن يعرفن
ت و فلسفة حج

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
ص6درس  ،

در 3گزينه  .6
اين آية شري
توضيح گز

عدل الهي اس
توضيح گز

در 2گزينه  .6
سؤال مربوط
كه پروندة ع
نحيي الموتي

كني مي ثبت
در 1گزينه  .6

ص7درس  ،
در 4گزينه  .6

، صص8درس 
آنجا كه نور

در 2گزينه  .6
در آيات شر

اين اعضا علت
در 2گزينه  .6

مجازاتي ك«
تغيير قوانين
ستمي در آن

در 2گزينه  .6
در پاسخ به

عبارت قرآني
در 3گزينه  .6

، م11 درس
در 1گزينه  .6

سور 31آية 
خداوند آن ح
به نماز و زك

در 1گزينه  .7
زنان مسلمان

ها و روسري
ذلك«عبارت 
علت» .نگيرند

erv.ir
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هـداري آن
تـر از ـيش    

به اين كه
ه گناهكـار

ش آنها دو
با توجه ».
فأذنوا«: ت

ة تنهي عنِ
.تاس 17

حكمت آن

Part A:

در حضور
“is goin

1رصد  

سالمتي ن

cationgroup

حفـظ و نگه: ـه  
ه خداونـد او رابـ

.ست

صورت احتمال
ـم بـه ايـن كـه

و دهند پاداشنيك
....وا اهللا و ذروا 

خدا و رسول است

ان الصالة«: ست
78ؤال نيز از ص 

دربارة نماز و ح
.كردن است

: Grammar

زمان حال كامل
 ngين دليل از 

ها در همة درس

انداختنخطر 

1(  

ي دارد، از جملـ
مت زيبـايي كـه
زنان و مردان اس

فا به موعظه در
علـ«/ از منكـر  

.سالم

خداوند وامي ن
الّذين آمنوا اتّقو
الن جنگ با خ

مربوط به نماز اس
خش چهارم سؤ

3گزينة . ست
يعني تقوا پيشه

r and Voca

».راني كند
نابراين نياز به ز

به همي. كند مي

كند، در ه ت مي

.جه كنيد

ي اجتناب از به

.كنيم

28/4/1398 اول

هـايي ف مسئوليت
زن در برابر نعم
تفاوت پوشش

ي از منكر ماكتف
ه معروف و نهي

ام علي عليه الس

كساني كه به »
يا ايها«در آية 

ر اين صورت اعال

، م177- 176ص 
است و بخ 179ص 

زه يعني صبر ا
و حكمت آن يع

abulary

حاال سخنر ست
م شده باشد، بن

صحبت) زديك

ي دانشگاه شركت

“It + to b توج

گيرند براي م مي

ك در استفاده مي

9

تابستانة ا(و فني 

رسدف به او مي
در همين راستا

ساز منشأ زمينه

به معروف و نهي
مراحل امر به←

و نهي از منكر

حديث اما 150

»....قرضاً حسناً
»لهم اجرهم«: ت

است و در غير

صص» پيام آيات
ص ؤال، براساس

نز و حكمت رو
دربارة روزه 4ة 

قرار اس. ند شد
ن به تازگي انجام

نز(س در آينده 

در آزمون ورودي

be + adject

شكاران تصميم

از اسم مصد) »ن

)3(زبان 

و ش؛ علوم رياضي

ز جانب خداوند
د. رشد و كمال

هايي داردكه ت

هاي امر ب روش
←»دارد ه برمي

ط امر به معروف

يه السالم و ص

ت واقرضوا اهللا
و خواهند داشت
ي الزمة ايمان

پ«و  176ة ص 
ش دوم و سوم سؤ

بارة روزه و نمان
گزينة. نكر است

جايش بلنن از 
عمل بلند شدن

ز قصد پدر عروس

آموزي كه د انش

tive + (for s

بينم بعضي ورز
».نكنندت 
اجتناب كردن«ي 

ز

سنجش پيش

و موهبتي كه از
عمت در جهتن

د كرد، مسئوليت

←» ودستايي
ت دست از گناه

شرايط←» .رد

ث امام صادق علي

صدقين والمصدقات
و اجري نيكو »م

ترك رباخواري »

ل با توجه به آية
بخش). 4و  1نة 

درب 1گزينة . 1
ن از فحشاء و من

عروس همين اال
كند كه يان مي

خالي دوم نيز از

م ممكن باشد دا

sb) + infinit

ب كنم وقتي مي 
مسابقات شركت

“avo )به معني

و قابل هر نعمت
برداري از آن ن ره

مند ن نعمت بهره
.رست است

خودخواهي و خو
موعظه و نصيحت
دامة گناهش دار

.رست است
حديث 149ص 

.رست است
و انّ المصد« آية 

يضاعف لهم«. د
ان كنتم مؤمنين«

»هللا و رسوله
.رست است

خش اول سؤال
رد گزين( .»منكر

.رست است
77-175صص 

شتن و نهي انسان

.رست است
پدر ع! هيس«: 

اي خالي اول بي
جاي خ .داريم“

.كنيم ه مي
.رست است

كنم فكر نمي«: 
.«  

”tiveساختار 

.رست است
كتعجب نمي«: ه

شان در خانواده
”oidد از فعل 

www.sanjeshse 

انسان در مق
نعمت و بهر
مردان از اين

در 1گزينه  .7
پرهيز از خ«

گناهكار با م
تصميم به اد

در 4گزينه  .7
ص14درس  ،

در 2گزينه  .7
آ با توجه به
چندان گردد

«به عبارت
بحرب من اهللا

در 3گزينه  .7
بخ. 16درس 

الفحشاء و الم
در 2گزينه  .7

، ص16درس 
يعني بازداش

در 2 هگزين .7
معني جمله 

جا :توضيح
”just“قيد 

to” استفاده
در 4 هگزين .7

معني جمله
كسب كند

به :توضيح
در 1 هگزين .7

معني جمله
خودشان و خ

بعد :توضيح
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دليل(رود  
“give b

».د

زند كه مي

ستم

ر كردن

اش ن نمره

».13شود  
معدل

را زد، در

روز تنيس

كردن

».كنم ي
ازگي

cationgroup

 آن به كار نمي
“giv  ياback 

فصل شرح دهد

رح دادن

حقيقت سر باز

نظام، سيس) 4

، دوگرفتن) 4

د از اينكه آخرين

آماده) 4

قسيم به سه مي
ميانگين، م) 4

من اين حرف

تواني هر نمي

استخدام ك) 4

ي مكانيك فكر مي
اخيراً، به تا) 4

1(  

».بدهد س
ر مفعولي بعد از

b the toyve 

مفايم  زينه كرده

ن، با جزئيات شر

ز پذيرفتن اين ح

بود زده خجالت

تق 39شود و  ه مي

ح روزي كه به

سالت نيست و

ه مدرك مهندسي
فاوت

28/4/1398 اول

آن را پس گوييد
بنابراين ضمير ،

”backيعني 

جا روي پروژه هز

بازگشتن) 2
مفصل گفتن) 4

او همچنان از د،

هدف) 3

».گيرمش ي

دور شدن) 3

خش رفت، چون 

آگاه به) 3

، سي و نه17و  1
ساختار) 3

به همان وضوح

نوشتن) 2
ساختن) 4

ه ديگر بيست

پرستيدن) 3

دارم به تازگيلي 
به شكلي متف) 3

10

تابستانة ا(و فني 

بگ او به! ته است
جداشدني است،
ف معين دارند،

هر چه را تا اينجا

4

جوي اتفاق افتاد
».ف بود

3

ميخودم از تو 

3

ف بزند، به اتاقش

3شرمنده از

14، 8چون جمع 
3

سر خوبي باشم

4

كه درك كني

3ن

ن درس بخوانم، ولي
3ه

و ش؛ علوم رياضي

گرفت را دخترم ي
ج) »پس دادن«
به حرف تعريف ز

بنويسي كه ه ي

كه بين پيتر و ج
ي رسيدن به هد

وسيله، ابزار) 

را به من بده يا

كردنكند ) 

كه با كسي حرف

زده، ش جالتخ) 

، سيزده است، چ1
تاريخ) 

توانم همس ن نمي

زدي، ولي بايد

تحسين كردن) 

ة مهندسي عمران
به طور خالصه) 

سنجش پيش

بازي اسباب شما
“giv )به معني
نياز 4و  3هاي 

شوم اگر گزارشي
:صدري

آن چيزهايي ك
براي اي وسيله

 2(

چاقو: مي گفت
:صدري

 2(

خانه، بدون اينك

 2(

17و  14، 8عدد 
 2(

ربارة اينكه من

:صدري
)هن، حافظه

ات آسيب  شانه

:صدري
)2  دن

ي دانشگاه در رشتة
 2(

.رست است
ش پسر آهاي،«: 

”ve backل 

ه ضمناً گزينه). 2
t.

.رست است
ش ممنون مي«: ه
در حالت مصها  ه

دن
دن

.رست است
به رغم همة«: ه

راي جوي فقط

.رست است
پليس به آرام«: 
در حالت مصها  ه
ن

.رست است
وقتي رسيد«: 

».نتظارش بود

.رست است
سه ع ميانگين«
شي

.رست است
كلمات او د«: ه

».ده است
در حالت مصها  ه

در ذه(ن، ماندن 

.رست است
متأسفم به«: ه
«
در حالت مصها  ه

ردن، متوجه شد
.رست است

قصد داشتم توي«
ت

www.sanjeshse 

در 1 هگزين .7
معني جمله

فعل :توضيح
2رد گزينة

”the toy

در 4 هگزين .8
ني جملهمع 

معني گزينه
حل كرد) 1
بيدار كر) 3

در 2 هگزين .8
معني جمله

شان بر رابطه
موفقيت) 1

در 4 هگزين .8
معني جمله
معني گزينه

تلفن زدن) 1
در 2 هگزين .8

معني جمله
تر از ان پايين

مراقبِ) 1
در 4 هگزين .8

:معني جمله
هدف، ش) 1

در 1 هگزين .8
معني جمله

ماندحافظه 
معني گزينه

چسبيدن) 1
ايستادن) 3

در 1 هگزين .8
معني جمله
».بازي كني

معني گزينه
درك كر) 1

در 4 هگزين .8
:معني جمله

با موفقيت) 1
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Part B:

ردن

.شود مي

Part C:

cationgroup

: Cloze Tes

تحصيل كر) 4

معموالً) 4

ي جمله استفاده

مناسب) 4

: Reading C

برچسب )4

1(  

t

فعل و ساير اجزاي

Comprehen

28/4/1398 اول

برگزيدن) 3

به سرعت) 3

“of (است.

دا نهاد و سپس ف

ارزشمند) 3

nsion

.د

شير )3

.بود

.كنيد

.نيد

11

تابستانة ا(و فني 

3

3

”fدر اينجا (فه 

ي داريم، يعني ابتد

3ز

.خواهند برد
د خواهد بخشيد

.بگذارد
.خواهند پوشيد

3

.طرناك باشند
بيه هم خواهند

تان استفاده ك ست
.د

يدئو استفاده كني

و ش؛ علوم رياضي

اثر كردن) 

درواقع) 

د از حروف اضاف

ه، ساختار خبري

مطابق مد روز) 

.   
ش از همه لذت
ندگي ما را بهبو
زندگي ما تأثير ب

د و چه چيزي خ

.دارد
يخچال )

بود؟ ق مي
.تر شود ضعيف
.د شد

المتي مردم خط
چرا كه همه شب

ي تماس با دوس
ان را تغيير دهند
براي تماشاي وي

.برانند

سنجش پيش

:صدري
 2(

 2(

ي اسم مصدر بعد

وسط جمله شي در

 2(

..........است كه 
بيش اي ع فنّاوري

ه به چه علتي زن
تواند روي ز مي

ي خواهند خور

اشاره د.......... به 
 2(

دام گزاره موافق
ر فنّاوري نانو ض
سيار رايج خواهد
ن است براي سال
خواهد داشت چ

است؟ مده
از لباستان براي

شا ارند كه طرح
تان ب هاي ز لباس

بود خودشان را

.رست است
در حالت مصها  ه

اتفاق افتادنن، 
.رست است

ي
.رست است
هاي كي از جايگاه
.رست است

پرسشي د از ضماير
.رست است
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.رست است

مدتاً دربارة اين
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زشكي در آينده

آتي چگونه هاي
آينده چه چيزي

.رست است
“t ) ب) 10سطر
ه

.رست است
ولز احتماالً با كد
د شايد به خاطر
نانو در آينده بس
اندازة نانو ممكن

تري جذابيت كم
.رست است
نيامويي در متن 

ر خواهيد بود تا
اين قابليت را د
ر خواهيد بود از
ا قادر خواهند ب
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.مايت كرد

n
−= 8

aq a−9

q 23

a a

a a

−
−

3 2
2 1

( +2

cationgroup

ن هنر كامالً حم

:برابر است با

( )− − + =13 13
4

aq ,=6 2688

q− − =4 4

aq aq

aq a

−=
−

2
2

)−+ 13 5

1(  

امريكايي ديگر
روپايي

.  
.ق كرده است

براي دنبال كردن
.د

س تعداد جمالت

= 29

, aq aq−8 6

q , = 2

q aq(q

a(q

−=
−1

(

+=
+

2
2
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يك هنرمند )2
هنرمندان ار )4

پري كرده است
را در امريكا خلق

از تمايل او بر )2
ارتشي بودند )4

است، پس 8خر 

= 1152

, q = − 2
3

)
q

)

− =1
1

)

−

−
22

3 5
3 5

12

تابستانة ا(و فني 

.زند ي

4

 را در امريكا سپ
ري مشهورش ر

4

.ت
.ه شده است

و جمله آخ 13−

aq (q )(

aq (q

−
−

6
6

1

+=
+

2 3
5 2 6

اترياضي

و ش؛ علوم رياضي

حرف مي.......... ة 

  .......... .ون 
بيشتر عمرش )
بيشتر آثار هنر )

  .......... .تلر
.د

؟نيستست 
. 

.ست
ايش مشهور است

كشيد) ه روشن

3جمله اول برابر 

(q q )

)(q )

+ +
+

2 1
1 1

− =
−

3 5 2
6 5

سنجش پيش

تمال زياد دربارة
م

ف ويستلر

دانند چو يي مي
 2(
)4    .كرده است

كه خانوادة ويست
ه كاري پيدا كند

هاي زير درس زينه
.ون هنر كار كرد

مي نقاشي او نيس
ها زني خاطر قلم
سايه(رنگ تيره 

− +49 و ج14

= =2688 7
1152 3

+ −2 3
2 6

:2ة 
.رست است

اين متن به احت
هنر قرن هجدهم

هاي معروف شي
.رست است

نرمندي امريكاي
.ريكاست

ش امريكا خدمت
.رست است

كند ك مي اشاره 
انست در روسيه

.كارگر بودند
.رست است

 كدام يك از گز
با اشكال گوناگو

عنوان رسم ستلر
بيش از همه به
مادر ويستلر  به

.رست است

=دنباله 313 4

.رست است
7
3

.است
.رست است

5
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A =

x

x

−
− +
2 3

4

x

x

=
 = −

2

f ( 5 2

Δ = +16

Δ = +16

a k= +6

( kΔ = 3

( ) ( )1 2

log
a

log
=

log =75
25

tan =87

tan

tan

×
 ×



5
7



log t

cationgroup

×
= −

12 41 2

x
x=  2

1

f ( )

f (

 − −
 − −

2 2
2 2
) f= 2 4

a+ > 4 

a+ > 16 

k+ > 1 

k ) (− −22 4 6

) k= − <4
33

g lo

g lo

+=
+

45
5
15
5

1 2
1

( log= + 3
5

1 22

tan(= −9 3

tan

tan

× =
× =

85 1
83 1

tan log t+3

1(  

(× 26 5

x− − =2 3

f ( )

) f ( )

− − =
− − =

3 2
2 3 2

f ( ) =2 8

a , a> −4

a > − 1

k > − 1
6

k )( k+ −6 1 5

k < 4

og

xog

+=
+

3
5

3
5

1 2
1

a
)

a

−=
−

3
5

3
2 4

) cot= =3 3

tan ×3

tan log t+5
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+ −3 5
2 6

.حل كنيم

x = −1

−
 = − 

8
8 6

<  − <4

Δ باشد.
a − < <1 1

( )1

k) k= −233

x
x

x a
 = 1

ta
tan

= 
1

3

tan tan×5 7

tan ...+ +7

13

تابستانة ا(و فني 

) = −5 1

f (x) x= را ح

,1 3

.د

f ( ) f (

f ( ) f (

− −
− +

4 2 6
6 2 9

a< < 

Δيز داراي  > 


k− −128 16

a

a

−
− 2

an tan×3 8

... tan× ×7 8

log tan =87

و ش؛ علوم رياضي

− +1 15

f (x معادلهx

x كند صدق مي

( )

( )

− =
=

2 16
2 24

ax x+ −2 ني 4

<  − 4
33

:  

=7 1

=87 1

log= =1 

سنجش پيش

+ = −5 5

) f (x)−= 1

x x− +2 7 12

−عادله  =1 3

k< <4 43

x باشد، داريم

15

.رست است
به جاي معادله

=فقط در  
.رست است

.رست است

ت معبايس يط مي

.رست است

( )2

.رست است
=logنيم،  3

5

.رست است

:تيب داريم
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co
m =

:

sin<

− <

1
2



A
−

= 


2

a b

c d

 
 
 

a b +

صندلي 6

!
 

× 
 

4 62

cationgroup

os x co

sin x

− −1

:ه فرم زير است

n x

sin x

≤  −

< 

1



, A
− − 




1 1
1 

  
=  −  

5 1
4 7

b c d+ + =

نفر مابقي روي

× = × ×2 3 4 6

1(  

os x

sin
= − 1

به mو حدود 

m

m

−∞ < ≤ −

 < < +2

A
−

= 


3 1


  
= −  

3 2
1 4

27

6ينند، سپس 

! =6 864 

28/4/1398 اول

:داريم

x

sin x− <1
2

m (
−

 ∈
+∞

1

A

− 

6
1



=  −

14 14
19 2

صندلي بنشي 2

14

تابستانة ا(و فني 

co
cot x

si
د=

1≥ديم، پس 

( , ]−∞ −1 

f (x و

.ارد

I A=  13





ب شوند و روي

و ش؛ علوم رياضي

sin

co−1وos x

n x

تي مشخص كر

( , )+∞2

Tب تابع  = 2
y = مماس 3

x
x) += 1

1
2

س يك ريشه د

(A )=398 6 2

نفر انتخاب 4ين 

سنجش پيش

n x c

os x sin

+= 1

s در دايره مثلثا

ت كه دوره تناوب
3بار بر خط 5
.دشو مي 3ي 

رد دو نمودار

ه دست آوريم پس

I= =233 233

نوان استاد از بي

.رست است

cosدهايحا x

n x

sinمقادير  x

.رست است
ورد زماني است
توجه به شكل

بار مساوي 5تابع 

.رست است

اد نقاط برخور

g(x) را به =

.رست است

I=

.رست است

.رست است
نفر به عن 2ست 
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بوده كه 4

.ت

i(x x−4

y = 4 

yσ =2 36

3
1 

α = 18

γ = −9

α + γ =

ˆMDN =

cationgroup

+ =4 7 47

×15 31 است

x) = ×2 4 3

× +118 13 

 اضافه كنيم.

(+ −6 13 1 

B̂

C

− = −9 

Ĉ− 2
B̂ += −18 2

= β = −18 

1(  

+ ×12 4 و 7

36=رابر  54

=23 36 

+ +11 12
44
  

i(x x)−
) (+218 11

B̂− 2

Ĉ = −18 4

( )− α + γ = 4
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7=عدد  4 

اي بر نمود دايره

+ =112 11

(ي جديد را به
2

) (− +2118 1
44

=4 14 

4 

.و با هم برابرند

.ستند

15

تابستانة ا(و فني 

پنجم بين دو

زاويه مركزي در

x=8

i(y هاي118−

)− +22 118

و هم عمود دارند

با هم مكمل هس

و ش؛ علوم رياضي

ت، پس دسته

هستند، پس ز

:ت با

28(كافي است 
( )+ −112 12

زاويه اضالع بر ه

م عمود دارند و

سنجش پيش

−75 12
است9

ها درصد داده 1

برابر است yشد، 

i(x − ك 1

)
/ 

2
13 8

ل شكل زير دو ز

ويه اضالع بر هم

.رست است
.رست است
.رست است

2=ت برابر 7

(− +57 2 

.رست است

هاي جديد باش ه

2118(حاسبه 

yCV
1
1

.رست است
.رست است

.رست است
مقابل) الف: ريم

شكل زير دو زاو
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قاعده برابر

b

a b




 +

24
2

2

a =2

k=212 4
AM

.ست

cationgroup

رتفاع وارد بر ق

a

b

− = 

=

2
62

36

= − =36 4 3

k k× =9 36
M , MB= 8

ONسبت

AM
اس

1(  

BKD
:داريم

a b+ و ار 2

( b a) −1 24

a =2 16

D است.

k k =26 2
MC= 18

حت آنها برابر نس
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DPچهار ضلع 
A و در نتيجه د

M

د، محيط برابر

)( ) = 36 36

s = ×1
2

DKبا مثلث  C
Δ

DK

BH
=

2
C = +218

ع و نسبت مساح

16

تابستانة ا(و فني 

BC چ. است
M  وسطAN

MN AM= =

الساقين باشد ي

b a − =2

× =16 6 48

BC و متشابه ب

DC x

BC
=  4

=212 6 13

مثلث هم ارتفاع

و ش؛ علوم رياضي

وسط Kو 
،MCوسط 

(
NC= = 1 6

3

ق مثلث متساوي

4

B  وC = 4 2

= 
11

4 2

3

پس دو  اند، ازي

سنجش پيش

O  وسطAC
Nبنابر تالس 

) =
26 2 122

هر ساق طول

BH HC= =

x = 11 2
2

D داريم:

O  وMA موا

.رست است
BC،Oسط 

پس ب. الع است

2

.رست است
bل قاعده و 

.است

.رست است

BH
Δ

=: داريم  4

.رست است
DMCالزاويه  ئم

.رست است

ONث دو قاعده 
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A M C
Δ

A BC :
Δ

OM

AM

S

S


BC =

V V= 1

V = 48
65

cationgroup

: ON MA

MN BC

MN

MN
%= =5

8

/+2 21 2 4

V [+ = π2
1
3

π8
5

:رابر است با

1(  

ON
A

AM
 =

CN B

AC A
 =

% /62 5

/ r= 2 6

r x r (π + π2 2

بر B(BH)س 

BH

:عمود باشد
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CN

AC
=

BM

AB
=

+
5

3 5

/

/

×= =1 2 4
2 6

( / x)]− =2 6

گذرنده از رأس

AB BC
H

AC

×=

.شند

توهاي خورشيد

17

تابستانة ا(و فني 

= 5
5 8

= 12
13

= π ×
2
2

1 12
3 13

B از قطر غير

C a a

a

×=
3

زي يا متنافر باش

تهاي ميله بر پرت

)2(و ) 1( ك

و ش؛ علوم رياضي

/2 6

فاصله رأس) ،

a=2 6
3

هم متقاطع، موا

دهد كه انته خ مي

x

فيزيك

سنجش پيش

B̂ )A= °9

است با ه ممكن

زمين زماني رخ

max

L
sin

x
=

.رست است
ABC داريم:

.رست است

Aالزاويه  ئم BC
Δ

.رست است
ود بر يك خط،

.رست است
سايه ميله روي

mx° →3 
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.د

براي آن. د
عبـور) 2(    

ـه معـروف

CB

CB'
=

p q
+

1 1

1 1

p =2 12

ت، تبعيـت
از سنجاق

الت دوم
الت اول

cationgroup

شود ه منتشر مي

f (كند عبور مي
از مركـز آينـه

.رخ دهد

به كمك رابطـ

BB'→ =3

.مقعر است

mf =
= ⎯⎯⎯

1

1

:ار گرفته است
cm p→ Δ =2

ز بزرگي و جهت
تعداد مشخصي

ول تصوير در حا
ول تصوير در حا

1(  

ت آن از دو آينه

f1نقطه ) (1(نه 
ت آن باشد بايـد

اتفاق يم تا اين

a ' = 1
.است3

CB'= = ×2 2

ي آينه، يك آينه

q
q p

p
= → =
⎯⎯⎯⎯⎯11 1 121

m

m
= →2

1

Rه  f= قرا 2
= − =18 12

كميت به غير از
ا ريختن تب .ست

طو
طو
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خالف جهت و در

ينه از كانون آين
در خالف جهت

دور كني f2دازه 

fكانون آينه 

:ديد

R R× =2 4
3 3

نياين يع. است

p f
⎯⎯→ = =

1

3 1

→ =2

به فاصله Cي 
cm6

داري بودن يك
برداري برقرار اس

.ت

لت دوم

18

تابستانة ا(و فني 

وSIر راستاي 

زتابشي از اين آ
و SIمه روي 

را به اند) 2(ينه 

فاصله تصوير تا

.خواهد بود

CA'
Δ

خواهيم

R f= 8
3

تصوير حقيقي

p
R

= → =1
2

AB
1
2

يعني جسم روي

براي برد. است
نها براي جمع ب
ن را اندازه گرفت

ل تصوير در حالت

و ش؛ علوم رياضي

هايي خروجي در

پرتو باز. تابد مي
رگردد تا در ادام

پس بايد آي. كند

توجه به شكل،

1بزرگنمايي
3

CA B
Δ

'B'و 

شده است پس

= × =3 12 12

→ت دوم

.جسم برابر است

ي كميت اصلي
جايي تن يت جابه

توان جرم آن مي

طول

سنجش پيش

ده مقابل پرتو نه

)1(صلي به آينه 
روي خود بر) 2(

ك عبور مي f2ز 

R است و با =

aي  '
(m )

f
=

Bيان دو مثلث 

ي آينه تشكيل

cm8

تصوير در حالت

صوير با طول ج

 جريان الكتريكي
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.رست است
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.رست است
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هاي كروي آينه

ها مي شابه مثلث

.رست است
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F =12

Fي  
2

2

اسـت كـه

W (F=

ي حركـت

P FV=

E WΔ =
فشـردگي

− ×3 1

ن ظرف، به

V V=

2 ،/1 و 4

و كـاهش

 مايع

cationgroup

F F→ =1

يعنـي F1هـاي     

Fاي از ؤلفـه 


Fcos )dθ →

Δ وtΔ تنـدي 4

Vcosθ → 2

:جود دارد
fD

W K→ Δ
ي كه حـداكثر

( / /+25  
−9

ل كامالً پر بودن

m
V

m
→

2/ه ترتيـب    1

كيل شده اسـت

 جسم
يع
سم

1(  

:ود هستند

F F=1 2
22

ر كـدام از برداره

مؤ Fcosθن   

d→ =156 1

tΔدر دو بـازة   1

F× =75 

م مقاومت هوا و
K U W+ Δ =

اي هاسازي تا نقطه

/ )5 ( )− −4

شود و به دليل ي
:شده باشد

ρ=
ρ

پايين به باال بـه

ز اين مايع، تشك

 جسم

 مايمايع
 جس

28/4/1398 اول

ي كه بر هم عمو

F

هم اندازه بـا هـر

آيـد كـه در آ ي 
:ت

d /→ =15

W د. خواهد بود
.اهد شد

:ركت در آورد
/× ×25 8

در حركت جسم
fD

W m→ −
جسم از نقطه رها

fD
W= →

ور مي مايع غوطه
ون ريختهع بير

m→ 6  

چگالي مايع، از

از حجم كل از

 مايع

19

تابستانة ا(و فني 

در حالتي. گيريم

مطابق شكل ه

W به دست مـي
1 نيوتون است

/ m6

TWاشد،  > 
KΔ >  خوا

به حر Vثابت 
F→ = 75 

( K )Δ =  و د
emg h WΔ −

تغيير ارتفاع ج

fD
W = −5

سم كامالً درون م
، جرم مايعmع 

/

/
= →1 6

2 4

پس چ. گيرد مي
2
7،

1
4و7

7

و ش؛ علوم رياضي

F1 گ در نظر مي

د، بردار تفاضل

W (Fcos= θ
ؤال مقدار آن

KΔكه  >  با
در اين دو بازه

آن را با تندي
N

(ت صفر است

e fD
W=
hΔنر است و 

J

در نتيجه جس. ت
اگر مايع. ريزد مي

m→ = 4 

تر قرار حي پايين

جا كه به ترتيب

 مايع

سنجش پيش

1ي هم اندازه را

°6  سازند مي

dθ(جايي از  به
ت كه در اين سؤ

اي ك در هر بازه 
در نتيجه. ست

سم وارد شود و

دا و انتهاي حركت

وي كشساني فن

تر است يع بيش
ز ظرف بيرون م

g

ر باشد در سطح

از آنج. خواهد بود
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ρ =

ي محاسـبه

PΔ = ρ

(m
P =

Am = ρ
( /

P = 

كف ظرف

( )

( )

F

F
=1

2

A

B

P

P P

=
 =

P gh= ρ

P PA=

داري گرمـا

 مخلوط

cationgroup

/ ( V× 47 7

بـراي. سـت آورد 

g h /Δ → 2

A Bm m )g

A

+

A AV mρ 
/ / )

−
+ ×
× 4

4 8
2 1


 

مساحت Aن 

( )

( )

A r
(

A r
=1

2

2
3

P gh

P gh

+ ρ
⎯

+ ρ
1

2





h P→ =13

A = ×2 4  

(Q و مقـد2(

1(  

V ) / (+ 11 4 7
V

P g= ρ به دس

× = ρ388 1

:ساب كرد

.ت
Am /= ×8

kPa
× =1 6

F P= كه در آن

) =2 4
9

Pρ >ρ⎯⎯⎯→1 2

× ×36 1 1  

−× × =42 1

گيرنـد مـا مـي   
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V ) / (+ 22 1 7

ghتوان از  مي

:را تعيين كنيم

/ρ× ×1 4 8

ز رابطه زير حس

ت كف ظرف است
/ /× =5 4 

PAبه كمك 

A BP P− = Δ

ه اول برابـر
آزاد جيـوه

cm6  باال
ــه تهــاي لول
وي وارد بـر

=15 2 41  
 

/ N4 8

سـنج و آب گرم

20

تابستانة ا(و فني 

V
2
7 )

/= 4

ستطيل فشار را
ترين ر رين و كم
−× → ρ28 1

توان ا رف را مي

مساحت Aت و 
kg4

(P gh)= ρ

ghΔρ = 2 

لولـه در مرحلـه
لولـه از سـطح

mيوه به اندازه 
ــه فشــار در انته
ـت آوردن نيـرو

.داشته باشيم

Pa 

(Q و گرما1(

و ش؛ علوم رياضي

/+ +4 2 

عب و مكعب مس
تر بيش hΔيد 

m
ρ = × 36 1

فشار در كف ظر

A  وB است

ها يكسان است

:هستند

× × =21 1 


ع جيـوه درون
پـس انتهـاي.  

، جيcm2زه 
در نتيجــ. كنــد ي 

بـراي بـه دسـ. 
رحسب پاسكال

دهـد سـت مـي  

سنجش پيش

kg
/ /

L
=6 1 2

ند استوانه، مكع
ترين فشار بايد كم

kg g

m cm
=3 6

ت استوانه است ف

هاي جرم مايع

مايع در كف آنه

صورت مقابل ه

Pa4  

ست پس ارتفـاع
cm75 اسـت

دن لوله به انداز
ــر مــي ــه را پ ول

P = شود مي 7
انتهاي لوله را بر
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g
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Q Q=1

x Fm L

يرات طول

/ = α2

ت مساحت

ــه. ســت ب

AA
V β1

يـد انـدازه

Δθ = 5
9

VΔ =

يخته شده

Q

Q
=1

2

1
3
3

V T

V T
=2

1

 مايع

cationgroup

Q Q+ →2 3

:كند مي
mC= Δθ →

Δ= درصد تغيي

α × ×12 1 

درصد تغييرات=

اس Vβ1ب خــط 

BB
V= β →1

يم كـه ابتـدا باي

FΔ = ×5 189
(V= β1

م مايع بيرون ر

K
(Q =

=

1
13

3 9

T

T

+=
+

2
1

273
273 4

 مايع مايع

1(  

C ( −37

x(m را ذوب (
xm→ × 33

.ست

L

L

Δ × =
1

1 

→ α =
×12


A

A

Δ= ×
1

1 

و شــيب V1دأ 

V→ 2 Aβ =

كنـي توجـه مـي   

C= °8 1  

V− β1

/= 3 حجم 82

KAست 
t)

L

Δθ

/

+ =182 1
45 5 7



 فلز

م ظرف ظرف
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) (=32 525

(جه سلسيوس

=6 16  
g75  بوده اس

αΔθ ×1 1 

/
( )

×
2 11


 

= αΔθ ×22

ــد عــرض از مب

V= 3 Bβ →

البتـه. كنـيم  ي     

C

) (Δθ = 98
:كنيم ي

/− =2 2 1 82

اس) 2(در حالت 

ظ
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تابستانة ا(و فني 

/+ ×5 42

دار يخ صفر درج
× ×42   

جرم يخ اوليه



)

(
Δθ =

× ⎯⎯⎯
2

1 

Vدار  − Δθ

A B→ β = β3
2

ل محاسـبه مـي
.م

−× × −34 1
cm2 است كم مي

cm32

ساحت و طول د

V :است ∝

و ش؛ علوم رياضي

)× +12 1 

C°3  چه مقد
xm→ =3

مانده است پس

:م
( )

C= °
⎯⎯⎯→ ×1

3 2


V در نمــو2=

B A→ α =

ك رابطـه مقابـل
به دست بياوريم

)−− × 41 1  

m3ظرف كه 

1
برابر مس 3و 3

∝Tگاز كامل 

سنجش پيش

C→5  

Cين مقدار آب

g= 6  
وب نشده باقي م

:ت طول داريم

ت مساحت داريم
/

×
2

12 1

 

×

V V= + βΔ1 1
:خط

Bα3
2

 مايع را به كمـك
سلسيوس برجه 

) /× =1 3 

جم فضاي خالي

تيبطول به تر

معيني از يك گ

 
J

K
= 84  
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V V−2 1

V =2 14

در. افـزود     

مطالعـات

نه منفـي

M +2
28

يي خـاكي
با Eنصر 

رونگاتيوي

عت بوده و

ـاس اصـل

س آرايـش

X +6
17

cationgroup

V =
= ⎯⎯⎯

2
1 6

cm+ =4 6 2

شـنهادي تـالس

ر جملـة سـوم،
.ون همكار بود

+ =1 1
2 است2

:[Ar]

ترين فلـز قليـاي
ر جملة سوم، عن

، الكتر52د اتمي 
.ة داخلي

هاي ساع ت عقربه

براسـ. اسـت  +

براسـاس. ش است

:

1(  

V
V⎯⎯→

1
17 1

7




m3

بـه عنصـر پيش

در. ـتگي نـدارد     
و با جوزف تامسو

M28  1=برابر با

ت اوانه كلسيم فر
در. اكنش بدهد

روه خود با عدد
نصرهاي واسطة

ف جهت حركت

+آن smو  1
2

.اضافه شود 3

ة ششمين يونش

.ت
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V V− = →1 1 6

خاك و هوا را ،
.ضيح داد

جـنس كاتـد بسـ
ار بكرل نبود، او

Mدر يون  +2

ست در حالي كه
NaCl(aq) و

به عنصر هم گر
است نه عن dة 

خالفدر ) 1(ون 

اي ساعت بوده

d53ه پر مانند 

دهندة كه نشان

پر نادرست است

22

تابستانة ا(و فني 

V→ =1
3 67

سه عنصر آتش،
ة عنصرها را توض

ي كاتدي بـه ج
رادرفورد همكا ،

اسپين ناطيسي

D استرانسيم اس
B تواند با نمي)

و نسبت 33مي 
ي واسطة دستة

ت اسپيني الكترو

ها ر جهت عقربه

ك زير الية نيمه

X ايم رسيده 6+
:نيمه پر داريم

هاي نيمه يتال
.است IE3و 

)2( شيمي

و ش؛ علوم رياضي

V c→ =1 14

ملة اول، تالس س
هاي سازند ذره

ل، ماهيت پرتوي
در جملة چهارم،

د كوانتومي مغن

Dة اول، عنصر

Br2م است اما 
خود با عدد اتمي

B جزو عنصرها

اده شده، حركت

در) 2(الكترون 

تواند به يك ت مي

+(g)به يون 

و يك اوربيتال

پر شده به اوربي
IE1 ،IE2وع 

ش

سنجش پيش

cm3

در جم. اند رست
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ةعنصر هم دور
Bچهارم، عنصر
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ل خـواهيم

AX ,A2
A'X ,2

(+ ×12 2

كـرد كـه

تار هسـته
.رد

نـافلزي و

تـر ك بـيش 

نـه چهـار،

م مولي آب

−1 5 

?molH

( −× 1 

آبپوشيده
آب ك بي

cationgroup

دوازده مولكـول

AY ,AZ ,A2 2
A'Y ,A 'Z2

×(م   =16 44

همكارانش ثابت

1ـا   2سـاخت ،
قليايي وجود دا

تـرين خصـلت  ش 

گاتيوي آرسنيك

در گزين. شـوند  ي  

m= جرم

=

gH O= 29 41

H O molX=2 1

/ )gH

gH

−

2

33 2
1 

جرم نمك
جرم نمك

1(  

ند، در مجمـوع

AXY,AXZ

Z ,A 'XY,A2
AX2 با جـرم

ررسي بونزن و ه

تـ 89دد اتمـي  
هاي فلزهاي ب

.داده است

عاع اتمي، بـيش

پس الكترونگ. رد

محسـوب مـي 

ك آبپوشيده

/= ⎯⎯11 695 

O

(
X.nH O×2

O

O
2  باقيمانده

كل
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O18 فرض شون

Z,AYZ

A'XZ,A 'Y

ترين مولكول  ك
.  

رنجي است و بر

آكتينيدها با عد
برخي از تركيب ،

جرم اتمي روي

ترين شع ن با كم
.د

نتيموان قرار دار

نمـكي بـوده و   

X.nH= نمك

=⎯⎯⎯⎯⎯

.وجود داردب 
( / m

molX

×14 61
1
molH O

mgH O
× 2

2

1

 ك آبپوشيده

23

تابستانة ا(و فني 

O17  وO Z=

YZ

و سبك 13+)
/≈1 .است 11

علة آهن نارگ ش

در. دهد ش نمي
ز سوختن چوب

گيري ج در اندازه

عنصر اكسيژن ،
را دارد IE1ن 

نيك باالتر از آنت

N تركيب يـوني
.ي هستند

Hآب        O2

→⎯⎯⎯آب ي

آبگرم  41ب و 
m)gX.nH O

.nH O
2

2
O

O
≈ 4

جرم نمك

و ش؛ علوم رياضي

O16 ،O Y=

( )× =2 18 49
AX  3برابر با

رنگ. شود ده نمي
.دارد

اما با آب واكنش
مانده از ستر باقي

ها به علت خطا د

S16  وCl17،
ترين صر گوگرد كم

فلز بوده و آرسن

Li  وNaOH

C تركيب يوني

X= آ نمك بي

جرم نمك بي ≈

آب گرم نمك بي
gH

gX.n
× 241

1 

سنجش پيش

C13 ،O X=

A'Z  9با جرم
A'Z2  بهX2

سفر سياه استفاد
ي خاص خود را

 گروه اول است
در خاكس. ي دارد

ه نظمي اين بي

O8 ،P15،
را داشته و عنص

گروه پانزده شبه

iه ترتيب  O2 2
Ca(HCO )3 2

X

g≈ 59

59پوشيده، آب
O

nH O
2

2

.رست است
C12 ،A'=

Z2ين مولكول 
بت جرم مولي 
.رست است

روت سياه از فس
يف نشري خطي

.رست است
جزو عنصرهاي

تري ردي بيشرب
.رست است
.رست است
.رست است

ليف اين بود كه
.رست است

،N7صرهاي 
وي رالكترونگاتي
.رست است

در گر انو آنتيمو

.رست است
و بههاي يك و د

NHي  F4  2و
.رست است

1  گرم نمك
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در 1گزينه  .16
=Aاگر 

.داشت

تري سنگين
بوده و نسب

در 4گزينه  .16
در تهيه بار
هر فلز، طي

در 3گزينه  .16
هيدروژن ج
اهميت كار

در 1گزينه  .16
در 1گزينه  .16
در 2گزينه  .16

فرض مندل
در 4ينه گز .16

در بين عنص
ترين بيش

در 3گزينه  .16
و آرسنيك

.است
در 3گزينه  .17

ه در گزينه
هاي تركيب

در 1گزينه  .17

يعني در
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فـت يـون

Zn(O و

هـا در  اتـم  

متيـل 2−
دي متيـل

.  

زيبايي در
ل سـاختار

cationgroup

ه ميـان يـك جف

.د

Al (C2 ،O )3 2

فشرده كـردن ا

2اوكتـان،«اي  
د 4−، 3گزان، 

آيد به دست مي

نعتي و به دليل
تري و بـه دليـل

1(  

نيـروي جاذبـه

رابطة وارونه دارد
.ست

CNــورت           )2 3

است و با 37/

.كنند مي

هـا ختلف بـا نـام  
دي متيل هگ −

ب» رامتيل بوتان

زياد، كاربرد صن
هر اليه، در بـات
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تـر از نام بيش م

ع يوني كاتيون ر
ها برابر اس آنيون
.ها است جهت

مــواد بــه صـ

:ت

/برابر با  pm5
.آورند د مي

درستي كامل م

ها، ده آلكان مخ
5−، 2ل هگزان، 

تتر 3−، 3، 2، 

ه دليل سختي ز
و رزونانس در ه

24

تابستانة ا(و فني 

هاي با بار ناهم ن

ستقيم و با شعاع
جموع بار منفي آ

نام در همة ج هم

ميايي درســت

ه شكل زير است

سي هيدروژن ب
را به وجود) 1(ت 

ارد، جمله را به

ه كه از اتصال آن
دي متيل 4−

،2متيل پنتان و 

الماس به .ستند
يوندهاي دوگانه

.رود ه كار مي

و ش؛ علوم رياضي

ي جاذبه بين يون

اتيون رابطة مس
ها با مج كاتيون

هاي نا بين يون

فرمــول شــيم

سيد و كاربيد به

شعاع كوواالنس. د
ك شده و حالت

.باشد مي

 بوده و بقيه موا

ر هم پار است ك
،2گزان، تيل ه

تري م 4−، 2

نظر نادرست هس
ه دليل وجود پي
وليد مغز مداد به

سنجش پيش

يب يوني، نيروي

با بار كا ،ب يوني
جموع بار مثبت
ر نيروي جاذبة

ســه و چهــار،
.ست

كسسيانيد، هيدرو

باشند درست مي
وژن به هم نزديك

 از پيوند يوني م

 HIنادرست ،

C4 داراي چهار
مت دي 2−، 2، 

،2متيل پنتان، 

دن جمله مورد
گرافيت به. رود ي

ها، در تو ن اليه

.رست است
ة بلور يك تركي

.ها است
شبكة يك تركيب

مج ،ركيب يوني
تركيب يوني، اثر

.رست است
هــاي يــك، س ه

(UO ) (2 اس3
.رست است
.رست است

هاي س ويس يون

.رست است
اول و چهارم نا

اتم هاي هيدرو ،
.رست است
تر روژني ضعيف
.رست است

• HI ،HF،
.رست است

H4ل حاصل  1
تانهپمتيل −
تري م 3−، 2

.رست است
براي كامل كرد

آالت به كار مي ت
يروي ضعيف بين
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نام تنه ناهم
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در 3گزينه  .17

پيوند هيدر
در 4گزينه  .17

تنها مورد
در 1نه گزي .17

گروه آلكيل
3−تان، هپ
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:باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنبرگزاري  ، عصر روزآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

13از  1ون آزمـ

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان
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بـا. ه است  
را رد كرد
ب باشـد، و
:مقام اثبات

شـود ه مي
امـا در. شد
.آيد ي

.يگت

و در» مــز 

و» ـاظمي  

اي سـتعاره   
»هنديان«

ـ حه شـده

معنـي(» ه 
)4؛ در )ك 

در صـورت
مسـتحقّ= 

ationgroup

رست ـ اين واژه
)4و ) 2و بويژه 

ـا همـان كتـاب
اما در م. رد كرد

.»اهللا ي

خانه عدتاً كشيك
باش» صال زدن«

ت از كار در نمي

گسرگشت«و » ضا

حـم ـ  هــض«

مشـفق كـ«از   

.حذف كرد

سـت و در آن اس
در ميان] ورت

سـتعارة مصـرح

سـايه«) 1ب، در  
مردمـك: ِن بافت

مـا د. [كار اسـت  
(= استسزاوار 

13(  

امل ـ و طبعاً د
و) 1شود باز  مي

اسـت كـه مبنـ
را ر) 4با آن باز 

ولي«شود  ن مي

است و قاع» دار
معادل معنايي

ر فارسي نادرست

قض«، ]دون همزه

)3، در »ضتعوي

بـه ترتيـب،) 3

است» كدكني

يك تشـبيه اس» 
روشن صو[ـي »
تبـديل بـه اس» ك

سب، به ترتيـب
معني بيرون(» م

آشـكا )زيـرا (=  
:برويد؛ اين طور

28/4/398 ة اول

اللفظي كا تحت
هم م» بِدل«با . 

باشد، مهم ايـن
شود ب د؛ پس مي

آن صورت مفرد

پاسد«كشيك ) 2
نتواند» آواز«ه 

ي كل تركيب در

بد[» الوزرا رئيس

ـ ت  ذتعوي«) 2ر 

.»آبـادي  دولـت 

رضا شفيعيمد

»به مشبه«ارمي 
»تُركـ«] مانند] [

تُرك«] آن[لب 

هاي تناس ايهام. د
مردم«و ) عيب: 

.]م تناسب

كه» دات تعليل
ي درست پيش ب

2(

2

تابستانة(تجربي 

معني» به خشم
.را كنار گذاشت

تواند درست ب ي
افزوده دارد) زير

هللا باشد، معني

2در. »رقيب«ه 
باعث شد» ادن

سازي وق، معادل

.»ار

ر«، »ملهم«، »ر

در! اماليي ندارد

د يحيي] ميرزا[«

محم«نام شعري 

.»موج نو«ب 

چها» خاك«ط 
]ِ در شب نهان-

تنهايي و در قال

هام تناسب دارند
ني بيرونِ بافت

ايها هام دارد، نه

اد«سطة كاربرد 
خوانيد و با معني

2(يات فارسي 

جش پيش؛ علوم

بآوازدادن «ست؛ 
ر) 1توان  مي] ت

مي» شونده رگون
وز(» دستور«به 
ا اولياءعني به م

تبديل شود به» 
دآواز «از » ادن

فومايريد، چه از 

ذكااَ«ـ و » مومذ

فيرس«، »راغفَ«

ا متشابهيا  آوا هم

«هر دو از) 1ر 
.»زاده ل

ن» سرشك. م«

وط است به قالب

فقط) 3در . است
-[ روز) 4اما در 

به به مين مشبه

ايه مشخص شده
معن(» آهو«) 2ر 
ايه» مردمان«) 3

ـ به واس» تعليل
ه شما درست بخ

زبان و ادبي

سنج

، چون ناقص اس
نيستمع مكسر 
دگر«اب درسي 

نسبت ب ييك 
»ابدال«و اگر 

»رقيبب بي«شده 
دا«حذف مصدر 

اهللا بگي سوي ماز 

ذم«، »رعذ«: ب

،»وبصمن«: ب

هدر آن رقيب
.د

در. »آبادي دولت
جمال«هر دو از 

توجه به اين كه

محتوايي، و مربو

معناي حقيقي
ا. دارد» تكرار«

ر مصراع دوم هم

مبارت ها و ع ژه
؛ در»نگ ابتهاج

3در). [ريان جو

حسن«) 4در . 
گذاشتيم كه ول

.رست است
را رد كنيد،) 2 
كه جم[» فتوح«

ت كه بيرون كتا
هم كه» يستور

است» اَبدال«د 
.رست است

باعث ش» بِال«ف 
هم ح) 4در . »ه
را چه از) آنچه= 

.رست است
 درست، به ترتيب

.رست است
 درست، به ترتيب

.رست است
اي ون هيچ واژه

تندهس آوا همور 
.رست است

د محمود«: ر سه
هم) 4، و »يلي

.رست است
شود با ت را مي) 3

.رست است
است، نه م قالبي

.رست است
اولي در» رشيد

هم كه فقط) 2
است؛ بعد در] ت

.رست است
هاي ديگر واژ ينه
هوشن«تخلص : 

جر: بيرونِ بافت
.رست است

.نيست» تضاد«
ويرگو» شايد«ز 

 .[
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حذف) 1در 
خانهپاسدار«
(=» ما«): 3
در 2گزينه  

هاي صورت
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يها صورت
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وهور ـ ح) 4
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عباس خلي«
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3دست كم
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خور«) 1در 
.هم نيست
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.است
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در 4گزينه  .

)3و ) 1در 
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اي همـين
نـد جملـه

عل باز هـم

ـ»ستردن
خـري، بـه

هـا ه فعـل    
.دارد وي

دسـتوري
در. واهنـد 

)2صـل در    

»عاميـان «
)2. معشوق

»واو«) 1ر 

ين عبـارت

ationgroup

نكـرده؛ بـرا يي
توان قاعـدتاً نمـي   

فقط حذف فع) 

گس«و » پروردن«
آخ(!) بويژه[» تن

ي كـار راهـم بـه
ه به قرينة معنو

اسـت عبـارت
خو مـتمم مـي   »

ـس ضـمير متص

«و» عارفان«ن 
هاش با ظواهر م

.ايشان نگرفته

در. اسـت   شسته

مفهوم به همـين

13(  

هاي ندا جملهبه 
جمله اسـت و ق

)4داريم و در  ي

«)1در . »شتن
شتافت«و » ستن

است، و باقي] ي
فعل حذف شد

اي كه نمونـه » ت
»بايستن) كسي

؛ پـ)ـگَردان]بـ[

تي كه شاعر ميا
ه بازي ت و عشق

ضور قلبشان را از

.يد

ش نش و پارسال
 .

در) 3. [ن است
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به جزيي اشاره اي
ِيك مفعولود، 

.اند فعل 

لفظيبه قرينة » 

گذا«ـ » بردن«
زيس«) 4، و در »
.شوند مي

ندايي[ ]ء[ جمله 
يك» چه حاجت

است... ت«ختار 
براي(= سي را 

(= تر كُن  عاشق  

با تفاوتي) 4را در 
صرفاً عاشق است

ت و معشوق حضو

دي) 1ت سؤال و 

امروز و امسال
.»حرف ربط«د 

نانسا» ]مندي[ر

.دارند ن

3

تابستانة(تجربي 

ج  هاي يك جمله
، خو»فسوس«) 

هاي بي ك جزيي

»حذف نهاد جدا
!].يمدار يد

ـ» انداختن«ـ 
»آسودن«) 3در 

گذرا نماساساً ] 

]شبه[شيد كه 
چ«د كه بعد از 

هم ساخ) 3در . 
چيزي كس«ختار 

ـ كه هستم ـ ع

).بيار

همين ر. گويد ي
عميق ندارند و

است» ه محراب

ن در خود صورت

ديروز وة وضع 
صرفاً پيوند) 4ر 

اختيار«أكيد بر 
.پردازد وري مي

.شاره دارند

برد نمادينكار» 

جش پيش؛ علوم

سي در معرفي ج
)3در : ال توضيح

يك» زه«و » ت

ح«فقط ) 3و ) 2
تأكياين گزينه 

ـ»آوردن«: هند
.شود اصل نمي

]رس گروه فعلي

داده باش» سعديا
است، با اين قيد

خواهد متمم مي
، ساخ)1البته در 

را از اينم: ست

يعني به جا( زار

مي» ظاهربينان
فهومي عرفاني ع

به« همچنان» ن

توان را فقط مي

به مقايسة) ي كه
، و د»معيت«) 2

تأ) 1قرآني، در 
هاي جبر باو گي

، اش»ر بودن آن

»كشتگاه«) 4در 

سنج

سفانه كتاب درس
حاال. دود كرديم

احسنت«ب است ـ 

در]. رسيدند[ 
ن حذف فعل در

ده رت سؤال، مي
ر كاربردشان حا

از در 47صفحة 

«حواستان را به 
سه جمله) 4. د

م» بخشيدن«ن 
و ا» بودن) كسي

اس» گرداندن«ي 

گزبر) الت صبح

بينان و ل باطن
چندان با مف) 3
.گويد مي» شري

روي مجاوران«) 

»شق و معشوق

حالي در(= » ليه
2است، در» عاد

هوم اين عبارت
هم به قياس ويژگ

ل دنيا و زودگذ

و د» برگي غ بي

.رست است
ي كنيم كه متأس
مصراع دوم محد

ـ كه جواب) 2ر 
.رست است

آنها زودتر. يمد
بر لفظي بودن[ 

.رست است
تيب گزينة صور
د، اما تغييري در

در زيرنويس صب 
.رست است
ح) 2ط اگر ـ در   
رسيد جواب مي
.رست است

كنيم كه در آن
براي كس(= سي را 

معادل كاربردي» 
.ت

.رست است
صال: دو ركعتي= 

.رست است
اتفاوت ح«از  ل
و) 1. شود ديد ي 

ظرفيتي فهم بشر
.استرست 

)3ن است كه در 
.رست است

عاش وحدت« ين
.رست است

واو حال«فاده از 
استبع«يا » ينت

.رست است
حاكم بر مفه» ر

هم) 4در . ح دارد
.رست است

و احوال اپايداري
.رست است

باغ«) 3، در »وگ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
قبالً يادآوري
سؤال را به م

اما در. دباش
در 1گزينه  .1

رسيد] ... ما[
به قِ لفظي

در 2گزينه  .1
به همان ترت

گيرند مي ان
تصريح كتاب

در 4گزينه  .1
اگر ـ و فقط
بسپاريد، به

در 2گزينه  .1
شروع) 4از 
چيزي كس«
»كردن«) 2

مفعول است
در 1گزينه  .1

(=» دوگانه«
در 4گزينه  .1

سؤالصورت 
نهاده ـ مي

ظ كم«هم از 
در 3گزينه  .1

نكته در اين
در 1گزينه  .2

بنيادمفهوم 
در 3گزينه  .2

شاعر با استف
مباي«از نوع 

در 1گزينه  .2
جبر«خالف 
تلميح قرآني

در 1گزينه  .2
نا«هر دو به 

در 1گزينه  .2
دارو«) 2در 
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»شكبوس
بزنه؟ هج!«:

لکـی –)4و3

مصــباح -)
  )2و1

شد،كشـف

–)3و2ـــه
–)3و2ــاي

-)3گزينـه 

-رد گزينـه 

.باشدمي
تلخ صـبر
كساني كه

ا حشـرات
سـياري از
بور عسـل

ationgroup

اش« ـ بالعكس ـ ر
ضج ت شُده سر 

3هـايگزينـه 

ــه(ت )4رد گزين
هايرد گزينه(ن

كشـف ش←) ل  

ــاقي رد گزينـ(چـ
ــه(» ــرد گزين ه

رد گ(واب رحمتـه

ر(يعمـللـن←اد  

ه نتيجه تالشگر
مگر اينكه طعم

آيا -3.ماندمي

امـا. ساز هستند
كـه آن بـراي بس

زنب .كندايفا مي

13(  

بار اين ،)4 و )3
بي تنِ باالي ياد

رد(آموزنـد د،مي 
  )1ينه

ــت← ــواب غفل خ
هايشاندست←

فعـل مجهـول(ت

،االغ چفربهـــي
ــتمراريــي  اس

أبـو← رحمتش

جـام نخواهـد د

ش و رسيدن به
نخواهي رسيد م

ها بيدارهد شب
  .تي است

اي انسان خطرس
آورد درحاليكمـي     

هااورزي و ميوه

28/4/398 ة اول

در .شنونده »س
مي كي« :بس و ه

گيرنـديـاد مـي  
رد گزين(دهزن بان

←نــوم الغفلــة -

أيديهم –)هاينه

ُاکُتِشـَفت–)4و2 ي

االغ← ســـمينًا 
ماضـ=مضــارع +

)شويم

ردرهاي -)4و1ي

انج -)2گزينهد 

ها درباره تالزينه
وري، به بزرگي
س بزرگي بخواه
ج و تحمل سخت

ي هستند كه برا
ـذ بـه دسـت م
محصوالت كشا

4

تابستانة(تجربي 

اشكبوس« و است
بوده )3 مفهوم ك

←يتعّلمـون –)

زبااي،يك ن زنده

ــه(د )1رد گزين
سايرگزرد (يرند

هايگزينهرد (ود
  )4گزينه

حمـــارًا–)4و2ي
+ماضــي«خــورد

قبول ش(  شويم

هايرد گزينه(نـا

ر(ّما،عمًالمهّماً 

حالي كه ساير گز
خوتو آن را مي

شود وهر كسمي
ي رنجيش نتيجه

راتيولي حش. ند
ز آن عسـل لذيـ
شاني و افزايش

)2(ن عربي 

جش پيش؛ علوم

گوينده »رستم
درك مهم ـ ميانه
.»!ي؟

)4و1هـاي  زينـه 
زبان←) نکره( 

ــوند← ــدار ش بي
بگي←يأخذون–

بو←کانـت–)4و
رد گ(حقيقت آن

هـــايد گزينـــه
ــي←يأکــلُ – خم

ر امتحان موفّق

قلوبن ←هايمان
 )هاساير گزينه

عمًالهام←همي

نستن است درح
مايي مپندار كه
به دست آورده م

بي گمان آساي -

كننان بازي مي
ست كه انسان از
همي در گرده افش

زبان

سنج

ر« )2 و )1 و ؤال
م اين ـ اما .ونده
نسبي و اصل دوم

رد گز(آموزانش
(لغة حّية–)3نه

←يســتيقظون –)2

)4و1هاي گزينه

و3هاي د گزينه
ح←حقيقتها –)ا

رد(رگ گرســـنه
ــه(ـه )3رد گزين
  

الش كرديم تا در

هدل -)4گزينه
رد س( الّصالحين

كارمه –)2گزينه

ت دانستن و ندان
را همچون خرم

هاي بلند بمقام
-4.دانند، برابرند

ي در زندگي انسا
ها زنبور عسل اس
ر عسل نقش مه

.رست است
سؤ صورت در كه
شنو »رستم« و ت

كد از« :يعني ي،

.ست است
اين دانش←الب 

رد گزين(بفهمند
.رست است

ــه(ش 2رد گزين
رد گ(چراغ هدايت
.ست است

رد(ن آياتاي← 
هارد ساير گزينه
.ست است

دو گـــر←عـــان 
ــه ــ←)عرف مزرع
)2رد گزينه(دند

.رست است
بسيار تال←ست 

.رست است
رد(ُيفّرح←اند 
عباده←اشته

.رست است
رد گ(يعتمد ←د

.رست است
نظر درباره تفاوت

بزرگي -1: هانه
ازه رنج،به اند -

دكساني كه نمي
:ك مطلب 

ات نقش مهمي
له مهمترين آنه

زنبور. فيد است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
ك كنيد دقت

است گوينده
كنايي بيان به

در 2گزينه .2
هـوالء الطـّال

تا←يفهموا
در 3گزينه .2

ــاش←ليــت ك
چ←الهداية

درس 1گزينه .2
هذه اآليات
ر(شده است

درس 1گزينه .2
ذئبـــاِن جائع

معر(لمزرعــةا
ديد←شاهدَ 

در 2گزينه  .3
ترجمه درس

در 2گزينه  .3
گردد ميشا

بندگانشايست
در 4گزينه  .3

كندتكيهمي
  )3و1هاي

رد 3گزينه  .3
گزينه مورد
ترجمه گزين

-2.را بچشي
دانند و كمي

ترجمه درك
برخي حشرا
مفيد از جمل

ها مفبيماري

erv.ir
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. سان دارنـد 
اي اسـته 

پرخـوري

-اعث آفت

بعضي -3

بـه انسـان
.كند

   وصفية

 ←جهـول 
مسـتتر مير

منـوع مـن

ationgroup

بزرگي براي انس
ت چرا كه حشـره

  .طي هستند

يمگس حشره

با -4. كنندمي

.ت زيادي دارند

س، بيماريهـا را ب
واند تنها زندگي

جملة ←» أنّ «

المبنـّي للمج -۲
عـل وفاعلـه ضـم

مم -3و مرفـوع    

منصوب تقديراً

13(  

خطرات بسيار ب
كشاورزي است
نند و باعث قحط

-3 .ودي ندارند

گروهي زندگي

زيانبخش خطرات
.شودي

.ت
رات بجـز مگـس

تونبور عسل مي

  )ومنصوب به

«خبر لـ –للغائبة

متعـّد  ←الزم 
فع-متعـّد  ←م 

و مبتـدأ مـؤخّر

مفعول به وم←

28/4/398 ة اول

ل مگس و ملخ
طرناكترين آفات
كنرها حمله مي

.انسان باشد
ندگي انسان سو

-3. مفيد است

حشرات ز -2. ت
و سير نمي خورد

تقسيم كرده است
حشر -2. شوندي

زن -4. كنندمي

)وع

مفعول(ألمراَض 

ل←للغائب  - ل 

ال -جـّرد ثالثـي 
الزم -۳مسـتتر 

م ← مجروره و 

العلی -4قديراً 

5

تابستانة(تجربي 

شرات زيانبار مثل
ملخ از خط. كند

ليوني به كشتزار

واند در خدمت ا
حشرات در زن -

ري از بيماريها

.شودنمي
ر خطرناك است

خميي است كه 

را به دو گروه ت
خش تقسيم مي

كمك گياهانه 

فاعل و مرفو(سانُ 

األ ←إلمراُض 

باب تفعيل ← 
عدّ 

مج ← ف واحـد
الم» هـی«علـه 

إليهمضاف -امد 
رفوع

إنّ و منصوب تق

جش پيش؛ علوم

حش. زندگي كند
كسان منتقل مي

هاي ميلر دسته

تويد است و مي
2. سان زيانبارند

.د

.گرددي نمي
براي بسيا -2. ت

خورد و سيرمي
كشاورزي بسيار
عسل از حشراتي

مضر است و آنها
و زيان به دو بخ

فشاني بهگرده ا

اإلنسا ←نساَن 

اإل-)»كندقل مي

باب تفعُّل - ۲ة 
متع ←الزم  - 

ثـي بزيـادة حـرف
فعل وفاع ←» 
  ستتر

اج ←مشبهه 
بتدأ مؤخّر و مر

اسم←تقوی  -

سنج

تواند تنها زنمي
يماريها را به انس

پس د. شوديم

انسان بسيار مفي
حشرات براي انس

ت انسان هستند

ث آفات كشاورزي
شرات مفيد است

راتي است كه م
راي محصوالت ك

زنبور ع -4. شوند

شرات مفيد و م
ت از لحاظ سود
عسل و ملخ در

اإلن-) »از « ي 

منتق«به معني 

للغائبة←خاطب 
المبنّی للمعلوم

مزيـد ثالث -۱: ر  
الحشرات«عله 
المس» هی«عله 

مشتق صفت -1
مب ←إليه ضاف

ور تقديراً
-۳صوب تقديراً

جتماعي است و
اي است كه بيه
خورد و سير نمي

.درست است
تن زنبور براي ا

همه ح -1: هانه

حشرات در خدمت
.درست است

زنبور عسل باعث
از حشر -1: هانه

.شودزي مي
.رست است

متن ملخ از حشر
ملخ بر -1: هانه

شث قحطي مي
.رست است

ي متن درباره حش
حشرات -1: هانه

زنبور ع -3. كنند
.رست است

حرف جر به معني
.رست است

فعل معلوم(َتنُقلُ 
.رست است

للمخا - ۱: هاينه
ا ← للمجهول 
.رست است

هـاي ديگـرزينه
فعل وفاع -علوم 

فعل و فاعل← 
.رست است

1:ي ديگرهاينه
المض -4منصرف 

.رست است
إليه و مجروضاف
مفعول به ومنص←

www.sanjeshse

اي اجحشره
مگس حشر

كه بسيار مي
د  4گزينه  .3

بر اساس مت
ترجمه گزين

است
گاهي ح -4

د  4گزينه  .3
طبق متن ز
ترجمه گزين
هاي كشاورز

در 4گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزين

حشرات باعث
در 1گزينه  .3

برآيند اصلي
ترجمه گزين
كمنتقل مي

در 1گزينه  .3
ح(ِمنْ ←َمن

در 2گزينه  .3
َت ←تُنَقُل  

در 3گزينه  .4
خطاهاي گزي

المبنّی -۴
در 4گزينه  .4

خطاهاي گز
المبنّی للمعل

»أنتَ «فيه 
در 2گزينه  .4

گزيخطاهاي
←الصرف

در 2گزينه  .4
مض←الفتی 

←الهدی-۱

erv.ir
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ي است كه
ـس مقـام

در انجـام
-4.ر دهند

كـو قـرض
) ايـن دو (  

–دم كـانَ   

وزانآمـ ش
نيست كـه

م مؤنـث و

عه باشـيد
ابـل سـتم

.ه مهندس

بفرسـتيد
ن كوتـاهي

ationgroup

وانمرد آن چيزي
هـر كـ -4. رسد

آمـوزاندانـش  -
را تغييرخودشان 

.است
بـه خداونـد نيك

هـاايـن  -4.كند

خبرمقـد: لـه-4

درمدرسه دانش -
سته، كسي نيشا

سالم جمع(رکاِت 

كات صاحب مزر
خـواهي در مقاي 

پزشك است نه

خودتان از پيش
انجام تكاليفتـان

13(  

صل و نسب جو
ينكه به وصال بر

-2.شـويم ه مـي 
خ)ابتدا(گر آنكه 

جمله وصفيه» 
راگ -2.ن بستند

هم متون ياري ك

4سم مـؤخّر إنّ

2.كنندگان است
ش -4.نمايدي مي

حر←حرکاَت -
  )ب فرعي ياء

راقب حركم -2
آيا از من مـي-4

.
مان دوست من

.اي نداردفايده

يرونيكي براي خ
نش آموزان در ا

28/4/398 ة اول

يقينا ا-2)ي كند
شده است مگر اين

ر هر زماني زاده
مگ دهدنميغيير 

»أنشدها -عدنی
چه با خدا پيمان
دم كه مرا در فه

.خبر است
ا: إماماً  -دم انّ

براي پرسش كن
د كه از او پيروي

-۲)با ياء فرعي
و مجرور با اعراب

.كندتشويق مي
4.روندكرّمه مي

آيدل از اسم مي
گمبي -2.بگيرند

د نرساند هيچ فا

(
هرچه از خي-2.د

اي دان -4.شويم

6

تابستانة(تجربي 

پيروي(رده است
خصي نزديك نش

ستند از مرگ د
هيچ قومي را تغي

  .فهمدرا نمي

ُيساع –صدقوا «
وفا كردند به آنچ

گردكتابي ميل
  .ت

خ »نيدرس«دا و
خبر مقد: لکلّ -

هايينش نشانه
ي، پيشوايي دارد

ور با فتحه
عول به منصوب

و(ينِ  مضاف إليه
هادانش گيري

مانان به مكه مك

دهد و قبلمي» 
ت و سرپرست

كه به مردم سود

)ون اعراب است
كنندمحقق مي

موفق ش امتحان

جش پيش؛ علوم

دايت پيروي كر
وند به قلب شخ

خوان ما را شكس
داوند سرنوشت ه
ر تّي شيطان آن

«يگر به ترتيب
ني هستند كه و
دركتابخانه دنبا
زي سروده است

مبتد» الطالبات
-۳سم مؤخّركانَ 

يوسف و برادرا) 
گمان هر پيروي

.ه باشد

ر منصرف ومجرو
مفع(المسلمين←

الظالمي←لمان 
يادگنديشيدن و 

بسياري از مسلم

»هيچ«كه معني 
ا به عنوان دوست

علمي ك-4.امرزد

حذف نوجزوم به 
ند اهدافشان را
الش كنيم تا در

سنج

بركسي كه از هد
مان تقواي خداو

  .ماندمي

شان گرچه استخ
گمان خدبي -3

كه هيچ كس حتّ

هاي ددرگزينه
از مؤمنان مردان

-3.كنددان مي
مان حافظ شيرا

ا«جرور است و
اس: آيات–كانَ

)داستان(يق در 
گبي -3.خوانندي

هاي زياد داشته

غير: مّکةَ –عي 
←المسلمون -1

الظال-۴)فرعي
مسلمانان را به ا

-3.خبر دهيد

ي جنس است ك
نبايد كافران را
داوند شما را بيا

شرط است و مج
كننلمانان تالش

بايد بسيار تال-3

وع تقديراً

سالم ب -1: هانه
بي گم -3.است
ها بيدار مد، شب

.ت استرس
.هول است

گردنكش -1: هانه
3.كوتاهي نكردند

اي دارم كنقشه
.رست است

.فت مفرد است
برخي -1: هانه

براي شما دوچند
ستند كه شاعرم

.رست است
جار و مج» سة
خبر مقدم: ف

اسم مؤخّر كانَ 
به تحقي-1: هانه

فعاليت درس مي
بزرگ وسفارش
.رست است

مجرور با ياء فرع
:يگرهاي دزينه

نصوب با كسره
اسالم م-1: هانه

به من) حركات
  .سكوت كنم
.رست است

ه همان الي نفي
مؤمنان-1: هانه

ت نداريد كه خد
.رست است

جواب ش(تجدوه 
اگر مسل-1: هانه

3.يابيدخداوند مي

.رست است
ئب فاعل و مرفو

www.sanjeshse

ترجمه گزين
كسب كرده
بلند بخواهد

در 1گزينه  .4
مجه←نوَلُد 

ترجمه گزين
تكليفشان ك

گيرسخت ن
در 2گزينه  .4

صف» حسناً «  
ترجمه گزين
بدهيد آنرا ب

هايي هسبيت
در 2گزينه  .4

فی المدرس«
في يوسف-۱

:الّشهادات
ترجمه گزين
با تالش و فع

هايمدرك
در 3گزينه  .4

م: المسلمين  
خطاهاي گز
مفعول به من
ترجمه گزين

ح(ها تا از آن
ستمكاران س

در 4گزينه  .4
ناسخه» ال« 

مه گزينترج
آيا دوست -3

در 2گزينه  .4
←تجدونه   

ترجمه گزين
آن را نزد خ

.نكنيد
در 3ينه گز .5

نائ: المعالي

erv.ir
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  حه
بـه -3.نـد   

بـه عنـوان
وان نتيجة

داللـت بـر
ر دارد و به

»لون«سر 
.شوند مي

هـاً و اليـه
كـه همـة

د از آنچـه

نفس و ما

.م است

و براي آنها
ن و ديـدار

سـاختيم،
.ست

ationgroup

ه ومنصوب با فتح
را دوسـت ندارن

.رد

ب» تفكـر بـودن  
خردمندان به عنو

از جهـت د »...
يك نظام حضور

.ست

جمع مكس »لوان
رد 3و  1هاي 

ض طوعـاً و كره
نگر آن اسـتيا

كه انسان نبايـد

و«و آية شريفة 

مستقل از جسم

و باه و نابود شد
اي پروردگارشان

يا آنها را مرفـه
به زندگي دنياس

13(  

مفعول به:صيَ 
خص خودپسـند
كرود، قبول نمي

ن به زيور تفكر
توسط خ» يهوده

تمرّ مرّو هي  دة
هاي ي ا و فعاليت

آمده اس »ا باطال

ال«. معناي زبان
ه ت پس گزينه

لسماوات واالرض
و بيت مذكور بي

دارد و اين م مي

و مل نشان دهد

سماني است كه

پس اعمالشان تب
ها شدند به نشانه

و در زندگي دني
دلبستگي آنها ب

28/4/398 ة اول

المعا-4بافتحه 
مردم شخص -2.د

مرتكب گناه شو

مزين«و » بودن
خداوند از كار بيه

جامدجبا تحسبها 
وح در همة اجزا
بنا ما خلقت هذ

است به م »سان
ست و نژاد اوست

)2د گزينة 

ه اسلم من في ا
كنند عمل مي

بودن آنها اعالم

العم زشتي عكس

يا همان غير جس

پسوزناً القيامةوم  ،
، كافر شو لقائه

تكذيب كردند
)معلول(نتيجة 

7

تابستانة(تجربي 

ل به ومنصوب ب
كندلت حكم مي

شاگردي را كه

ه به ياد خداوند
منزه دانستن خ

.ت

ما تري الج«يفة  
اي كه ماند رو صه

رب«بارت شريفة 

لس«جمع مكسر 
ر نوع رنگ پوس

رد(اي جهانيان 

ين اهللا يبغون و له
دي واحد الهي

.كند كت مي

حالل و پاكيزه

در برابر گناه و ز

بعد روحاني يي 

م فال نقيم لهم يو
ربهمفروا بايات 

ديدار آخرت را
شراف به آخرت ن

)2(و زندگي 

جش پيش؛ علوم

مفعول: الّراضيَ -
ين مردم با عدال

استاد-4.شودي

همواره«ترتيب، 
پاك بودن و«ه 

اشاره شده است

الغه يا آية شـري
شاخص«. ي دارد

كه تلويحا در عب

، ج»اَلْسنَةٍ«: 28
ختالفات بشر در

به معنا »عالَمين

افغير دي«: فرمايد
مند ن تحت قانون

طلق است، حرك

ي روي زمين را
.ز كند

شود كه د ب مي
.امر است

هاي اليل و نشانه

فحبطت اعمالهم«
كف«بازتاب » .هيم

كه كافر بودند و
اش يابيم كفر مي

و دين

سنج

-2با فتحه  وب
ن قاضي عادل بي
دست آورده مي

آل عمران به ت ة 
ن شده است و به

ها و زمين سمان

البال در نهج) ع(ي 
تناسب مفهومي
ف و غايب است ك

، ص1 شمارة 
چون يكي از اخ

ع«ندان است و 

فر عمران كه مي
ها و زمين سمان

ي او كه كمال مط

هاي رط خوردني
اده است، پرهيز

ها سبب و زيبايي
نشانگر اين »ها

ناپذير از د قيقت

«سورة كهف 1
ده شي قرار نمي

شراف قومش ك
در» .شماست

ومنصوسم انّ ا: 
گمانبي-1: هانه

هاي بلند بهمقام

.رست است
سورة 191و  19

عنوان خردمند
راد در خلقت آس

.رست است
كور از امام علي
ن نظام آفرينش،

هدف» بخشد مي
.رست است

ديشه و تحقيق
و چ. ناي رنگ

ه معناي دانشمن
.رست است

آل 83شريفة 
مة موجودات آس
داست و به سوي

.رست است
ل در اين آيه شر
او حالل قرار دا

.رست است
ها ها به نيكي ن

ا فجورها و تقوا
.رست است

محور ثابت و حق
.رست است

05و  103ريفة 
ت ميزان و ارزش

.شده است
.رست است
و ا«: ترجمة آيه

تنها بشري مثل

www.sanjeshse

:القاضيَ -1
ترجمه گزين
اندازه رنج م

در 3گزينه  .5
90در آيات 

ويژگي افراد
تفكر اين افر

در 2گزينه  .5
فرمايش مذك
محكم بودن
آنها معني م

در 4گزينه  .5
، اند2درس 

است به معن
به» عالمين«

در 4گزينه  .5
براساس آية

هم »يرجعون
جهان از خد

در 1گزينه  .5
خداي متعال
خداي براي

در 3زينه گ .5
گرايش انسا
سواها فالهما

در 3گزينه  .5
وجود يك م

در 3گزينه  .5
در آيات شر

در روز قيامت
معرفي ش» او

در 1گزينه  .5
با توجه به ت
گفتند اين ت

erv.ir

51

52

53

54

55

56

57

58

59

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

.د
كه براساس

يـن اسـت
انـا نحـن«

هـا را ي آن 
.ت

از). 3و  1 

اسـت كـه

تواننـد بـا ي  
ـه ظلـم و

وي كـه از

 اسـت كـه
ايشـان را

دهـد، مـي       
و »جالبيبهنّ

يقـت قـرار

ationgroup

اند ل انذار فرموده
نشن نيست بلك

ل خداوند

ن دنيا و برزخ اي
«امر از عبـارت  

دند و آثار بعـدي
رو است خود روبه

رد گزينة) (قط

ن آورده شـده
.كنند مي

هـا نمـي نسـان 
تي كه هيچ گونـ

ضرر رسـاندن

ت و بيانگر آن ا
ي كه زنده است

ه آنـان دسـتور
دنين عليهنب جال
ند تـا مـورد اذي

13(  

.دارد

اين گمان باطل
يمانه بودن آفرين

هي است نه عدل

شباهت ميان. رد
اين. گردد ه مي

كه پيش فرستاد
ن با آثار اعمال خ

فقط(ة اول است 

ا عليه آنان سخن
ر خداوند عنوان

مجازاتي كه ا«/ 
پاداش و مجازات«

دم جلوگيري از
.د

است) ع(ت عيسي 
نير داده و تا زما

ـذا خداونـد بـه
يد«. وشيده شود

شـناخته شـون) 

28/4/398 ة اول

شته نيز سابقه د

ن را خداوند از
ن به واسطة حكي

رتوي حكمت اله

ويژگي وجود ندا
مل انسان افزوده
يم و اعمالي را ك
ته است و انسان

.رد

ث و وقايع مرحلة
.شوند ز رد مي

ها پوست انسان
ن بودن اعمال بر

/قراردادي←
«/طبيعي ←

شاره كرد و يا عد
شود برداشت مي

از زبان حضرت
خيز و بركت قرار

آشنا نبودنـد، لـ
ان نيز پوريبان آن

)بـه عفـاف  (كه 

8

تابستانة(تجربي 

كنكورهاي گذش

دارد و كافرا مي
حين با مفسدين

ورت معاد در پر

در قيامت، اين و
ته بر پروندة عم

كني ن را زنده مي
پروندة عمل بست

ذشته سابقه دار

از حوادث» ها ن
نيز 2و  1گزينة 

چشم و گوش و
مبني بر پنهان

».ت برقرار شود
».طبيق دهند

مانع خداوند اش
ب »قل حسبي اهللا

»....ني بالصلوة 
شد وجودي پرخ

لي با حدود آن
اف صورت و گر
هت بهتر است ك

جش پيش؛ علوم

دن است كه در

ت الهي را بيان
هل ايمان و صالح

داوند اثبات ضر

برزخ است كه د
ل ماتأخّر، پيوست
همانا ما مردگان
كه در قيامت پ

در كنكورهاي گذ

ر زمين و آسما
ي نيست پس گ

شهادت دادن چ
ن نادرست آنان

ب باشد تا عدالت
خود را با آن تط

ت رساندن بدون
مسكات رحمته ق

ما كنت و اوصلني
را هر جا كه باش

پوشاندند، ول مي
ك كنند تا اطر
ن كار از اين جه

.كند

سنج

ه معني خبر داد

د در پرتو حكمت
همسان بودن اهل

ت حق بودن خد

ت ميان دنيا و ب
به واسطة اعمال
دموا و آثارهم، ه

در حالي. شود ي

د» يمي يا كيف

در ساختا تغيير
فيزيكي و يا مادي

سورة فصلت، از
ن گناهان را گمان

تناسبم و كيفر 
دهند بلكه بايد

خروي

توان به رحمت ي
هل هن ممس حمة

.113 آية ص 

لني مباركاً اين م
)ع(ضرت عيسي 

.اند وده

موي سر خود
را به خود نزديك

، اينن فال يؤذين
ك جاب را بيان مي

.رست است
به» اخبار« 62ص 

.رست است
يفة ضرورت معاد

غير ه: ينه يك
ست

صفت :ينه چهار
.ست استر

ط به وجه شباهت
عمل باز است و

ا قدي و نكتب م
برداشت مي» .يم

.رست است
كم«، بحث 73ص 

.رست است
ت«، 80-79ص 

خداوند نوري ف
.رست است

س 22تا  19ريفة 
ت پنهان كردن

.رست است
كه بايد بين جرم
ن آنان را تغيير

اخ ←يست ن ن
.رست است

اين پرسش مي
برحان ارادني «ي 

.استرست 
و 117متن ص 

.رست است
و جعل«: رة مريم

حضر(حضرت را 
كات توصيه فرمو

.رست است
ن از همان ابتدا

هايشان پوشش
ك اذني أن يعرفن
ت و فلسفة حج

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
ص6درس  ،

در 3گزينه  .6
اين آية شري
توضيح گز

عدل الهي اس
توضيح گزي

در 2گزينه  .6
سؤال مربوط
كه پروندة ع
نحيي الموتي

كني ثبت مي
در 1گزينه  .6

ص7درس  ،
در 4گزينه  .6

، صص8درس 
آنجا كه نور

در 2گزينه  .6
در آيات شر

اين اعضا علت
در 2گزينه  .6

مجازاتي ك«
تغيير قوانين
ستمي در آن

در 2گزينه  .6
در پاسخ به

عبارت قرآني
در 3گزينه  .6

، م11 درس
در 1گزينه  .6

سور 31آية 
خداوند آن ح
به نماز و زك

در 1گزينه  .7
زنان مسلمان

ها و روسري
ذلك«عبارت 
علت» .نگيرند

erv.ir
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هـداري آن
تـر از ـيش    

به اين كه
ه گناهكـار

ش آنها دو
با توجه ».
فأذنوا«: ت

ة تنهي عنِ
.است 17

حكمت آن

Part A:

در حضور
“is goin

1رصد  

سالمتي ن

ationgroup

حفـظ و نگه: ـه  
ه خداونـد او رابـ

.ست

صورت احتمال
ـم بـه ايـن كـه

نيكو دهند پاداش
....وا اهللا و ذروا 

خدا و رسول است

ان الصالة«: ست
78ؤال نيز از ص 

دربارة نماز و ح
.كردن است

: Grammar

زمان حال كامل
 ngين دليل از 

ها در همة درس

انداختنخطر 

13(  

ي دارد، از جملـ
مت زيبـايي كـه
زنان و مردان اس

فا به موعظه در
علـ«/ منكـر  از 

.سالم

خداوند وامي ن
الّذين آمنوا اتّقو
الن جنگ با خ

مربوط به نماز اس
خش چهارم سؤ

3گزينة . ست
يعني تقوا پيشه

r and Voca

».راني كند
نابراين نياز به ز

به همي. كند مي

كند، در ه ت مي

.جه كنيد

هي اجتناب از ب

.كنيم

28/4/398 ة اول

هـايي ف مسئوليت
زن در برابر نعم
تفاوت پوشش

ي از منكر ماكتف
ه معروف و نهي

ام علي عليه الس

كساني كه به »
يا ايها«در آية 

ر اين صورت اعال

، م177- 176ص 
است و بخ 179ص 

زه يعني صبر ا
و حكمت آن يع

abulary

حاال سخنر ست
د، بنم شده باش

صحبت) زديك

شگاه شركتي دان

“It + to b توج

گيرند براي م مي

ك در استفاده مي

9

تابستانة(تجربي 

سدفر به او مي
در همين راستا

ساز منشأ زمينه

به معروف و نهي
مراحل امر به←

و نهي از منكر

حديث اما 150

»....قرضاً حسناً
»لهم اجرهم«: ت

است و در غير

صص» پيام آيات
ص ؤال، براساس

نز و حكمت رو
ربارة روزهد 4ة 

قرار اس. ند شد
ن به تازگي انجام

نز(س در آينده 

در آزمون ورودي

be + adject

شكاران تصميم

از اسم مصد) »ن

)3(زبان 

جش پيش؛ علوم

ز جانب خداوند
د. رشد و كمال

هايي داردكه ت

هاي امر ب روش
←»دارد ه برمي

ط امر به معروف

يه السالم و ص

ت واقرضوا اهللا
و خواهند داشت
ي الزمة ايمان

پ«و  176ة ص 
ش دوم و سوم سؤ

بارة روزه و نمان
گزينة. نكر است

جايش بلنن از 
عمل بلند شدن

ز قصد پدر عروس

آموزي كه د انش

tive + (for s

بينم بعضي ورز
».ت نكنند

اجتناب كردن«ي 

ز

سنج

و موهبتي كه از
نعمت در جهت

د كرد، مسئوليت

←» ودستايي
ت دست از گناه

شرايط←» .رد

 امام صادق علي

دقين والمصدقات
و اجري نيكو »م

ريترك رباخوا »

ل با توجه به آية
بخش). 4 و 1نة 

درب 1گزينة . 1
ن از فحشاء و من

عروس همين اال
كند كه يان مي

خالي دوم نيز از

م ممكن باشد دا

sb) + infinit

ب كنم وقتي مي 
مسابقات شركت

“avo )به معني

و قابل هر نعمت
برداري از آن ن ره

مند ن نعمت بهره
.رست است

خودخواهي و خو
موعظه و نصيحت
دامة گناهش دار

.رست است
حديث 149ص 

.رست است
صدو انّ الم« آية 

يضاعف لهم«. د
ان كنتم مؤمنين«

»هللا و رسوله
.رست است

خش اول سؤال
رد گزين( .»منكر

.رست است
77-175صص 

شتن و نهي انسان

.رست است
پدر ع! هيس«: 

اي خالي اول بي
جاي خ .داريم“

.كنيم ه مي
.رست است

كنم فكر نمي«: 
.«  

”tiveساختار 

.رست است
كتعجب نمي«: ه

شان در خانواده
”oidد از فعل 

www.sanjeshse

انسان در مق
نعمت و بهر
مردان از اين

در 1گزينه  .7
پرهيز از خ«

گناهكار با م
تصميم به اد

در 4گزينه  .7
ص14درس  ،

در 2گزينه  .7
آ با توجه به
چندان گردد

«به عبارت
بحرب من اهللا

در 3گزينه  .7
بخ. 16درس 

الفحشاء و الم
در 2گزينه  .7

، ص16درس 
يعني بازداش

در 2 هگزين .7
معني جمله 

جا :توضيح
”just“قيد 

to” استفاده
در 4 هگزين .7

معني جمله
كسب كند

به :توضيح
در 1 هگزين .7

معني جمله
خودشان و خ

بعد :توضيح
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دليل(رود  
“give b

».د

زند كه مي

ستم

ر كردن

اش ن نمره

».13شود  
معدل

را زد، در

روز تنيس

كردن

».كنم ي
ازگي

ationgroup

 آن به كار نمي
“giv  ياback 

فصل شرح دهد

رح دادن

حقيقت سر باز

نظام، سيس) 4

، دوگرفتن) 4

د از اينكه آخرين

آماده) 4

قسيم به سه مي
ميانگين، م) 4

من اين حرف

تواني هر ر نمي

استخدام ك) 4

ي مكانيك فكر مي
اخيراً، به تا) 4

13(  

».بدهد س
ر مفعولي بعد از

b the toyve 

مفايم  زينه كرده

ن، با جزئيات شر

ز پذيرفتن اين ح

بود زده خجالت

تق 39شود و  مي

ح روزي كه به

سالت نيست و

ه مدرك مهندسي
فاوت

28/4/398 ة اول

آن را پس گوييد
بنابراين ضمير ،

”backيعني 

جا روي پروژه هز

بازگشتن) 2
مفصل گفتن) 4

د، او همچنان از

هدف) 3

».گيرمش ي

دور شدن) 3

خش رفت، چون 

آگاه به) 3

، سي و نه17و  1
ساختار) 3

به همان وضوح

نوشتن) 2
ساختن) 4

ه ديگر بيست

پرستيدن) 3

دارم به تازگيلي 
به شكلي متف) 3

10

تابستانة(تجربي 

بگ او به! ته است
جداشدني است،
ف معين دارند،

هر چه را تا اينجا

4

جوي اتفاق افتاد
».ف بود

3

مي خودم از تو

3

ف بزند، به اتاقش

3شرمنده از

14، 8چون جمع 
3

سر خوبي باشم

4

كه درك كني

3ن

ن درس بخوانم، ولي
3ه

جش پيش؛ علوم

گرفت را دخترم ي
ج) »پس دادن«
به حرف تعريف ز

ي بنويسي كه ه

ر و جكه بين پيت
ي رسيدن به هد

وسيله، ابزار) 

را به من بده يا

كردنكند ) 

كه با كسي حرف

زده، ش خجالت) 

، سيزده است، چ1
تاريخ) 

توانم همس نمي

زدي، ولي بايد

تحسين كردن) 

ة مهندسي عمران
به طور خالصه) 

سنج

بازي اسباب شما
“giv )به معني
نياز 4و  3هاي 

شوم اگر گزارشي
:صدري

آن چيزهايي ك
براي اي وسيله

 2(

چاقو: مي گفت
:صدري

 2(

خانه، بدون اينك

 2(

17و  14، 8عدد 
 2(

ربارة اينكه من

:صدري
)هن، حافظه

ات آسيب  شانه

:صدري
)2  دن

تةي دانشگاه در رش
 2(

.رست است
ش پسر آهاي،«: 

”ve backل 

ه ضمناً گزينه). 2
.  

.رست است
ش ون ميممن«: ه
در حالت مصها  ه

ن
دن

.رست است
به رغم همة«: 

راي جوي فقط

.رست است
پليس به آرام«: 
در حالت مصها  ه
ن

.رست است
وقتي رسيد«: 

».نتظارش بود

.رست است
سه ع ميانگين«
شي

.رست است
كلمات او د«: ه

».ده است
در حالت مصها  ه

در ذه(ن، ماندن 

.رست است
أسفم بهمت«: ه
«
در حالت مصها  ه

ردن، متوجه شد
.رست است

قصد داشتم توي«
ت

www.sanjeshse

در 1 هگزين .7
معني جمله

فعل :ضيحتو
2رد گزينة

”the toy

در 4 هگزين .8
ني جملهمع 

معني گزينه
حل كرد) 1
بيدار كر) 3

در 2 هگزين .8
معني جمله

شان بر رابطه
موفقيت) 1

در 4 هگزين .8
معني جمله
معني گزينه

تلفن زدن) 1
در 2 هگزين .8

معني جمله
تر از ان پايين

مراقبِ) 1
در 4 هگزين .8

:معني جمله
هدف، ش) 1

در 1 هگزين .8
معني جمله

ماندحافظه 
معني گزينه

چسبيدن) 1
ايستادن) 3

در 1 هگزين .8
معني جمله
».بازي كني

معني گزينه
درك كر) 1

در 4 هگزين .8
«:معني جمله

با موفقيت) 1
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Part B:

ردن

.شود مي

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

تحصيل كر) 4

معموالً) 4

ي جمله استفاده

مناسب) 4

: Reading C

برچسب )4

13(  

t

فعل و ساير اجزاي

Comprehen

28/4/398 ة اول

رگزيدنب) 3

به سرعت) 3

“of (است.

دا نهاد و سپس ف

ارزشمند) 3

nsion

.د

شير )3

.بود

.كنيد

.نيد

11

تابستانة(تجربي 

3

3

”fدر اينجا (فه 

يعني ابتد ي داريم،

3ز

.خواهند برد
د خواهد بخشيد

.بگذارد
.خواهند پوشيد

3

.طرناك باشند
بيه هم خواهند

استفاده كتان  ست
.د

يدئو استفاده كني

جش پيش؛ علوم

اثر كردن) 

درواقع) 

د از حروف اضاف

ه، ساختار خبري

مطابق مد روز) 

.   
ش از همه لذت
ندگي ما را بهبو
زندگي ما تأثير ب

د و چه چيزي خ

.دارد
يخچال )

بود؟ ق مي
.تر شود ضعيف
.د شد

المتي مردم خط
چرا كه همه شب

ي تماس با دوست
ن را تغيير دهند
براي تماشاي وي

.برانند

سنج

:صدري
 2(

 2(

ي اسم مصدر بعد

شي در وسط جمله

 2(

.......... است كه 
بيش اي ع فنّاوري

ه به چه علتي زن
تواند روي ز مي

ي خواهند خور

اشاره د.......... به 
 2(

دام گزاره موافق
ر فنّاوري نانو ض

ج خواهدسيار راي
ن است براي سال
خواهد داشت چ

است؟ مده
از لباستان براي

شا ارند كه طرح
تان ب هاي ز لباس

بود خودشان را

.رست است
در حالت مصها  ه

ن، اتفاق افتادن
.رست است

ي
.رست است
هاي كي از جايگاه
.رست است

پرسشي د از ضماير
.رست است

گيري زه

:1ة 
.رست است

مدتاً دربارة اين ا
آينده از چه نوع
زشكي در آينده

آتي چگونه هاي
آينده چه چيزي

.رست است
“t ) به) 10سطر
ه

.رست است
ولز احتماالً با كد
د شايد به خاطر
نانو در آينده بس
اندازة نانو ممكن

تري جذابيت كم
.رست است
نيامويي در متن 

ر خواهيد بود تا
اين قابليت را د
ر خواهيد بود از
ا قادر خواهند ب

www.sanjeshse

در 1 هگزين .8
معني گزينه

رخ دادن) 1
در 2 هگزين .8

به ارزاني) 1
در 4 هگزين .9

يك: توضيح
در 3 هگزين .9

بعد: توضيح
در 3 هگزين .9

قابل اندا) 1

متن شمارة
در 3 هگزين .9

اين متن عم
درمردم  )1
درمان پز )2
ه فنّاوري )3
مردم در )4

در 3 هگزين .9
”thatواژة 

آشپزخانه )1
در 2ه گزين .9

آمپي بوچهو
بدن افراد )1
فنّاوري ن )2
ذرات با )3
زندگي ج )4

در 3 هگزين .9
كدام پيشگو

شما قادر )1
ها لباس )2
شما قادر )3
ها ماشين )4
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.مايت كرد

در شـاخه

تـر از بيش

3ـدول    
.شد

ـت كـه از

ationgroup

نر كامالً حمن ه

ايـن مباحـث. 

4تا  3  درجه

با توجه بـه جـ
3  با درجه مي

اي مخـالفي اسـ

13(  

امريكايي ديگر
روپايي

.  
.ق كرده است

براي دنبال كردن
.د

.شـود  شكيل مي

35هوا در دماي 
.شود شكيل مي

دماسنج خشك
−ب  =4 26

ت برخورد بادهـا

4  

28/4/398 ة اول

يك هنرمند )2
هنرمندان ار )4

پري كرده است
را در امريكا خلق

از تمايل او بر )2
ارتشي بودند )4

اي تش بي درياچه

رفيت رطوبت ه
تري تش آب بيش

ك است و دماي د
ي دماسنج مرطوب

علت. بخير است

/× =1 84 1

 

12

تابستانة(تجربي 

.زند ي

4

يكا سپ را در امر
ري مشهورش ر

4

.ت
.ه شده است

هاي رسوبي محيط

ربي، اختالف ظر
جه، مقدار بخار آ

دماسنج خشك
بنابراين دماي. ت

تر از تب گي بيش

/
/=4 3 4 31

/÷ =4 4 3

شناسيين

جش پيش؛ علوم

حرف مي.......... ة 

  .......... .ون 
بيشتر عمرش )
بيشتر آثار هنر )

  .......... .تلر
.د

؟نيستست 
. 

.ست
يش مشهور استا

كشيد) ه روشن

ي است كه در م
.گيرد مي

ي سوم علوم تجر
4  درج 35به

تر از رطوب كم
است) 4ستون (

جه ميزان بارندگ

3: خليج فارس
1: بخير شود

زمي

سنج

ياد دربارةتمال ز
م

ف ويستلر

دانند چو يي مي
 2(
)4    .كرده است

كه خانوادة ويست
ه كاري پيدا كند

هاي زير درس زينه
.ن هنر كار كرد

مي نقاشي او نيس
ها زني خاطر قلم
سايه(رنگ تيره 

رسوبي تبخيري
ي و مطالعه قرار

شناسي ب زمين
كاهش دما از

دماي دماسنج مر
(درجه  4ف آنها 

4   5تا  درج
.وزند دله مي

ك كيلوگرم آب خ

فارس كه بايد تب

:2ة 
.رست است

اين متن به احت
هنر قرن هجدهم

هاي معروف شي
.رست است

نرمندي امريكاي
.ريكاست

ش امريكا خدمت
.رست است
كند ك  اشاره مي

انست در روسيه
.كارگر بودند
.رست است

 كدام يك از گز
با اشكال گوناگو

عنوان رسم ستلر
بيش از همه به
مادر ويستلر  به

.رست است
هاي جزو سنگ

سي مورد بررسي
.ت استرس

كتاب 2-1شكل 
بنابراين با. ست

.رست است
اينكه هميشه د

گراد و اختالف ي
.رست است
ي جغرافيايي

ب و منطقه معتد
.رست است

د منيزيم در يك

گرم آب خليج ف

www.sanjeshse

متن شمارة
در 2 هگزين .9

بند پيشين
بررسي ه )1
ديگر نقاش )3

در 1 هگزين .9
ويستلر را هن

متولد امر )1
در ارتش )3

در 3 هگزين .9
متن تلويحاً

اصالً نتوا )1
از طبقة )3

در 3 هگزين .1
مطابق متن

ويستلر ب )1
مادر ويس )2
ويستلر ب )3
نقاشي م )4

در 4گزينه  .1
سنگ گچ ج

شناس رسوب
در 2گزينه  .10

با توجه به
ساير دماهاس

در 4نه گزي .10
با توجه به

درجه سانتي
در 3گزينه  .10

ها در عرض
جانب قطب

در 2گزينه  .10

مقدار كلريد

مقدار كيلوگ
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( %7  و

ي مديترانه
بنـابراين. د 

.ارد

5ش از   

ي قسـمتي

=

ل آمريكـا،

a,b,42
a, ,b12
d ,=18

a

a

(

 =
 −
 −

2 1
11 4
2

خالي
ل

ationgroup

/سـديم        )77

و درجه شوري 3
د، سرد هسـتند

متر عمق دا 11

د در عمق بيش

.د

صل فروافتادگي
.هستند

هـاي شـمال كوه

a + =42
ab =144

q d=  +2

a

)

+ −

= − +

= +2

3 2 3
11 4

3 4 3

حجم فضاهاي
لحجم ك

13(  

درياهـا كلريـد

35ها حدود  وس
ي باال قرار دارند

كه حدود   

گراد تيدرجه سان

شود تر مي بيش

رياچه بايكال حا
ها ه وب يخچال

× 1 5 

هاي آلپ، كوه

b a=  =2
b( b −4 2

q+ = 2

( )= −

= +

− =

2 2 3
4 3 7

3 4 3 7

28/4/398 ة اول

الح موجـود در

.قاره است

جه شوري اقيانو
هاي كه در عرض

ل ماريانا است ك

د 4استوايي، به 

.يابد مي

آب ويم، شوري

در. رود هستند
ي اروپا حاصل ذو

a

b
= × 5 1 

تلف زمين مانند

b −2 42
)− = 42 144

)



−

4 3
7 4 3

)1(ه 

13

تابستانة(تجربي 

تـرين امـال راوان
.ت

ت، بلكه شيب ق

درج. باشند ها مي
ه اقيانوس آرام

ه نام دراز گودال

سطحي مناطق ا

هي رود كاهش م

خليه نزديك شو

ود شدن مسير
هاي شمالي اچه

a =1 7 

ده در نقاط مخت

b b −2 21

( )−2 2 3

و هندسه) 2(

جش پيش؛ علوم

رسوم تجربي، ف
(% / )4 است

خط ساحلي نيست

ه ي آب اقيانوس
ه قطبي و حاشيه

.رندا

اقيانوس آرام، به

هاي س راد در آب

هي، مقدار آبده

ه طرف محل تخ

زش كوه و مسد
ن سبالن و دريا

b a =75 4

ه صورت پراكند
.جود دارد

b − = 72 

+ =7 4 3

اترياضي

سنج

شناسي ب زمين
(كربنات كلسيم

خط ي اقيانوسي،

ل مؤثر بر چگالي
هاي منطقه آب

منطقه استوا دا

وسي، در غرب

گر درجه سانتي

يش پوشش گياه

ز محل تغذيه به

و تار حاصل ريز
ر دهانه آتشفشا

b b=  =3

ي سطح زمين به
ي گرمسيري وج

b = 24

−2 49 48

.رست است
كتاب 3-2شكل 

الح مربوط به كر
.رست است
ها شناسي حوضه
.رست است

ي و دما از عوامل
.كيلوگرم است

هاي گالي را آب
.رست است

هاي اقيانو بخش
.رست است
32هاني دما از 

.گويند الين مي
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.مار جواب دارد

lo− <5 ،−7

( )→ 1

log =3
2 3

a

a

+
−

3 1
9 5

جش پيش؛ علوم

=4 12

y ــم م = را رسـ

.

ي باشد يعني د

)+ ≤ 3 5

x − =1 تب42

x) x= − 1
2

fدو نمـودار. ت 

شما تند پس بي

og < −29482 4

عريف نشده

a −3 2

سنج

fدار  (x)−= 1

پس داريم ،:

x [∈ است 1−

تر يا مساوي زرگ
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اي تنفسي خون

17

تابستانة(تجربي 

ـين صـفحه قط
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ه مستقيماً از رو

سلول جانوري
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هاي زنده آوند ل
باط دارند اين س

الز نوعي پروتئي

در حمل گازها

)1( شناسي ت
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ست پس زاويه بـ

AB ضلع مثل =
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م ارتبودسم با ه

.ت
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ن انتقـالي

.قش دارد

اردجـود د 

ـي جـذب

ه عالوه بـر

ـادتن ضـد

نات انجـام

.شود ي

ationgroup

ند كـه پـروتئين

يوندي سست نق

ي پارانشيمي و

ب اسـت و در پـ

p كيموس معده

.زند

.ستند

R  انـد پـاتو نمـي

كربن بازجذب بي

شد مشاهده نمي

13(  

هاي قرمز هسـتن

اي بافت پي هيچه

هاي آبكش سلول

.د

حل اصلي جـذب

.شود ور آزاد مي
pHنثي كردن 

آبي هميشه باز

ال استراحت هس

Rhژن  ي آنتـي 

ش نازك هنله، ب

رش) ساوش تنجي
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ه ن بافت گلبول

ي پوست به ماه

ت در بافت آوند

.فت

خفاش قرار دارد

معده ملخ نيز مح

پيلو غدد مجاور
رشح شود در خن

هاي د كه روزنه

دو دهليز در حا

فرد داراي. اشند

در بخش. شود مي

.  

لرزه تنجي، بس ،
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هاي اين تر سلول

صال بافت پوششي

مريستمي است

واره ليگنيني ياف

كه در آن وال و خ

م. بر عهده دارد

خالت دارد و از
د از پانكراس تر

.ي نقش است

و آبي وجود دارد

Cقطه و در ن

مز قرار داشته با

م رفعال بازجذب

شود ازجذب مي

شب تنجي( آن 

جش پيش؛ علوم

ت بيش. قش دارد

يستند و در اتص

هاي اراي سلول

كلرانشيم با ديو
.هستند

كه نابداران است

فه جذب آب را
.دهد ام مي

يد كلريدريك دخ
تواند ش دارد مي

نكراس نيز داراي

.نيست

و زنه هاي هوايي

دو بطن Aطه 
.خون هستند

.اند ه
.اهش است

سطح گلبول قرم

هاي فعال و غير

فعال باال و غير

آ ست و در انواع

سنج

و ايمني بدن نق

ي دوكي شكل ني
.است

د) يي يا جانبي
.ي نيست

توان بافت اسك مي
اي داراي الن ه

هاي شاخه طن ده

و است كه وظيف
ب آب را نيز انجا

كه در ترشح اسي
يوند پپتيدي نقش
ست قرار دارد، پان

ظرفيت حياتي ن

در برگ الدن رو

 است كه در نقط
حال پر شدن از خ
هاي سيني بسته
ورت در حال كا

R توانند در س مي

ه ي كليه به شيوه

هاي فعا به شيوه

حركت القايي اس

.رست است
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ماهيچه اسكلتي
بافت غضروفي
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.رست است
يكي از انواع رد

.رست است
زارالي معده گاو
ينواسيدها جذب

.رست است
هورموني است ك
در هيدروليز پي

باالي كليه راست
.ا غده نيست
.رست است

مانده بخشي از ظ
.رست است
د. ادرست است
.رست است
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B دهليزها در ح
D  وA ه دريچه
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.نمايد
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و از طرف

ـاوي مـاده
ت متـراكم،

.نيستند

در. شود مي

در بعضـي

نت ترشـح

Bبخـش     

H صـورت

م گوارشـي

آلي به هم

.ست
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شود متصل مي

ي اسـتخواني حـ
در بافـت. انـد  ته

يطيه در تماس

تخوان ساخته م

طرفـه اسـت و

هوايي سورفاكتان

ذب گلـوكز در ب
+Hترشـح   Bو 

سـت كـه آنـزيم

.صاصي دارند

نسي قند ـ باز

پراكسي زوم اس

13(  

هن بدن هستند

هـاي بافت تيغه
لمركز قرار گرفت

كه با دايره محي

لنفي و مغز است

درون شـش يكط

ي ديواره كيسه ه

دارد لـذا بازجـذ
وAق مجـاور   

هـايي اس سلول

ره عملكرد اختص

يق پيوند كوواالن

م گياهي داراي
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هاي پهن ستخوان

ارد و در هر دو
ها متحدال ن تيغه

وندي قرار دارند

هاي طحال، گره

گان جريان هوا د

:ها گزينه

.رد

هاي رخي سلول

خورده دور قرار د
در منـاطق. شـود 

قدوله گوارش فا

ها هموار ه كانال
.يند

است كه از طري

ول جانوري و هم
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ن كتف كه از اس
.شوند مي

متراكم وجود د
ر متراكم اينو د

مركز استوانه آو

سپس در كبد، ط
.تند

پرندگضي مانند 
.كنند

ست بودن ساير گ

اكتين وجود دا

و در ضمن از بر

A لوله پيچ خ
ش ال انجـام مـي   

اين بخش از لو

داشته باشند كه
توانند عبور نماي 

دار آلي نيتروژن

هم سلو. د گردد

جش پيش؛ علوم

طرف به استخوا
متصل م) زيرين

اسفنجي و هم
و تيغه ها نامنظم

تر در وبي بيش

كيسه زرده و س
ت پوششي هست

كند اما در بعض ي
ك ونياك دفع مي

ست علت نادرس
.د

نوار روشن فقط

كنند رشح نمي

و بعد از بخش
D به طور فعـا

كنند ترشح مي

تواند نقش مي
ها مي رون كانال

ز و ديگري باز آ
.ت است

توليد O2تواند  

سنج

سر بازو از يك ط
د زبرين يا زند ز

افت استخواني
ر اسفنجي اين ت

اي آوندهاي چو ه

ي قرمز ابتدا در
دارد حاوي بافت

. است
ون تيره عبور مي

هاي خود آمو ش

تين و ميوزين اس
A شود متصل مي

.ا متفاوت است
پروتئين و در ن

هوايي موسين تر

 خورده نزديك
NaC در بخش

گ هم موسين

هاي كانال تئين
وليپيدها و يا در

ضلعي قند ريبوز
قد گروه فسفات

ب اكسيژنه مي

.رست است
ي دو سر و سه س

زند(تخوان دراز 
.رست است

خوان دراز هم با
جود دارد كه در
.ان وجود ندارد
.رست است

ياه علفي دو لپه
.رست است

هاي گلبولنيني 
هايي كه وجود 

.رست است
درست ا) ج(و ) 

داران خو ه مهره
ن از سطح آبشش

.رست است
هاي اكت ل رشته

ATPيوزين به 

مينواسيدي آنها
تيره هر دو نوع
.رست است

هاي ه شي كيسه

.رست است
لوله پيچ Bش 

Clود بازجذب 

.تراوش آن
.رست است

ديواره روده بزرگ
.كنند

.رست است
سهيل شده پرو
آب از بين فسفو

.استرست 
يك حلقه پنج ض

آدنوزين فاق. تند
.رست است

زوم از تجزيه آ
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H O →2 2

.م گيرد

وده عـالوه
.  

.د

براي آن. د
عبـور) 2(    

ationgroup

H O→ +2
1
2

تواند انجام يز مي

.السما است

يپيد است در رو
ير مخاطي است

.گيرد

شود منتشر مي

f (كند عبور مي
از مركـز آينـه

.رخ دهد

13(  

O22

ر بازجذب آن ني

برابر حجم پال 6
.رد

سترول و فسفولي
نيز فاقد اليه زي

گ سانس انجام مي

:عمود باشد

ت آن از دو آينه

f1نقطه ) (1(نه 
آن باشد بايـد

يم تا اين اتفاق ر

28/4/398 ة اول

جمع كننده ادرار

6οد كه حدود 
خون دخالت دا

ت كه داراي كلس
پرزاي و  اهيچه

اثر تغيير تورژس

وهاي خورشيد

در خالف جهت

ينه از كانون آين
در خالف جهت

دور كني f2ازه 

20

تابستانة(تجربي 

شود و در لوله ج

گيرد ش انجام مي
PHدر تنظيم 

روده باريك است
وي فاقد اليه ما

اين حركت در ا

هاي ميله بر پرتو

و SIتاي راس

زتابشي از اين آي
و د SIمه روي 

را به اند) 2(نه 

)2(و ) 1( ك

جش پيش؛ علوم

ش سول بومن مي

.روپويتين دارد
ليتر ماده تراوش

آن د م بازجذب

اي ر شي استوانه
دارد چين حلقو

.د در گياه است

.شود اهده مي

.كند كت مي

دهد كه انته مي

x

ايي خروجي در

پرتو باز. تابد مي
رگردد تا در ادام

پس بايد آين. كند

فيزيك

سنج

تراوش وارد كپس

يد هورمون اريتر
18οز حدود 

ندارد و با تنظيم

شاي سلول پوشش
لنفي نيز حضور

يع و بدون رشد

در برگ نيز مشا
.مت نور نيست

ول گياهي حرك

زمين زماني رخ

max

L
sin

x
=

ه مقابل پرتو نها

)1(لي به آينه 
روي خود بر) 2
كن عبور مي f2ز 

.رست است
ي انسان اوره با ت

:ها نهر گزي
كليه توانايي تولي
در يك شبانه رو
يكربنات ترشح
.رست است

ن خوردگي غش
خوني، مويرگ ل

.رست است
جي حركتي سري

:ها ر گزينه
 عالوه بر ساقه د
ي همواره به سم
ت تاكتيكي سلو

.رست است
سايه ميله روي ز

mx° →3 

.رست است
مسير رسم شده

.رست است
موازي محور اصل
(تابشي از آينه 
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ـه معـروف

CB

CB'
=

p q
+

1 1

1 1

p =2 12

تبعيت از ،
ز سـنجاق

F =12

2
:است2

اسـت كـه

W (F=

الت دوم
الت اول

ationgroup

به كمـك رابطـ

BB'→ =3

.مقعر است

mf =
= ⎯⎯⎯

1

1

:ر گرفته است
cm p→ Δ =2

بزرگي و جهت،
داد مشخصـي ا

F F→ =1

 F1  يعنيF
2

Fاي از ؤلفـه 


Fcos )dθ →

ول تصوير در حا
ول تصوير در حا

13(  

a ' = 1
.است3

CB'= = ×2 2

آينه، يك آينه

q
q p

p
= → =
⎯⎯⎯⎯⎯11 1 121

m

m
= →2

1

R f= قرار 2
= − =18 12

كميت به غير از
با ريختن تعـد. ت

:د هستند

F F=1 2
22

دام از بردارهاي

مؤ Fcosθن   

d→ =156 1

طو
طو

28/4/398 ة اول

fكانون آينه 
1
3

:ديد

R R× =2 4
3 3

اين يعني. ست

p f
⎯⎯→ = =

1

3 1

→ =2

صلهبه فا Cي 
cm6

ري بودن يك ك
اري برقرار است

.ت

كه بر هم عمود

F

م اندازه با هر كد

آيـد كـه در آ ي 

d /→ =15

لت دوم
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فاصله تصوير تا

.خواهد بود

CA
Δ

خواهيم د

R f= 8
3

تصوير حقيقي اس

p
R

= → =1
2

AB
1
2

يعني جسم روي

براي بردار. است
جمع بردابراي 

را اندازه گرفت

در حالتي. يريم

مطابق شكل هم

W به دست مـي
:نيوتون است 1

/ m6

ل تصوير در حالت

جش پيش؛ علوم

وجه به شكل، ف

1بزرگنمايي
خ3

CA B
Δ

'B'و 
Δ

پس ت شده است

= × =3 12 12

→ت دوم

.سم برابر است

ي كميت اصلي ا
جايي تنها جابه
توان جرم آن مي

F گي در نظر مي

د، بردار تفاضل م

W (Fcos= θ
ال مقدار آن 

طول

سنج

R است و با تو

a '
(m )

f
ب=

Bيان دو مثلث 

ي آينه تشكيل ش

cm8

تصوير در حالت

صوير با طول جس

جريان الكتريكي
خاصيت. است

ها م داد سنجاق

F1ي هم اندازه را 

°6  سازند مي

dθ(جايي از  به
ت كه در اين سؤ

.رست است

=fي كروي  2

هاي كروي آينه

ها ميا شابه مثلث

.رست است
تصوير در جلوي

AB= طول

لت دوم طول تص

.رست است
ت فرعي است و ج
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سيم جرم به تعد
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ي حركـت

P FV=

2 ،/1 و 4

و كـاهش

ρ =

(m
P =

Am = ρ
( /

P = 

كف ظرف

( )

( )

F

F
=1

2

A

B

P

P P

=
 =

 مخلوط

ationgroup

Δ وtΔ تنـدي 4

Vcosθ → 2

2/ه ترتيـب    1

يل شـده اسـت

/ ( V× 47 7

A Bm m )g

A

+

A AV mρ 
/ / )

−
+ ×
× 4

4 8
2 1


 

مساحت Aن 

( )

( )

A r
(

A r
=1

2

2
3

P gh

P gh

+ ρ
⎯

+ ρ
1

2





13(  

tΔدر دو بـازة   1

F× =75 

پايين به باال بـه

اين مايع، تشكي

V ) / (+ 11 4 7
V

:اب كرد

.ت
Am /= ×8

kPa
× =1 6

F P= كه در آن

) =2 4
9

P
ρ >ρ⎯⎯⎯→1 2

28/4/398 ة اول

W د. خواهد بود
.هد شد

:كت در آورد
/× ×25 8

چگالي مايع، از

از حجم كل از

V ) / (+ 22 1 7

ز رابطه زير حسا

كف ظرف است
/ /× =5 4 

PAبه كمك 

A BP P− = Δ

ه اول برابـر
آزاد جيـوه

cm6  بـاال
ــه ــاي لول ه
وي وارد بـر

22

تابستانة(تجربي 

TWاشد،  > 
KΔ >  خواه

به حرك Vثابت 
F→ = 75 

پس چ. گيرد مي
2
7،

1
4و7

7

V
2
7 )

/= 4

توان از ف را مي

مساحت Aو 
kg4

(P gh)= ρ

ghΔρ = 2 

لولـه در مرحلـه
لولـه از سـطح

mيوه به اندازه 
ــه فشــار در انته

نيـرو ـت آوردن   
.داشته باشيم

جش پيش؛ علوم

KΔكه  >  با
ازهدر اين دو ب

آن را با تندي ثا
N

ارتر قر حي پايين

جا كه به ترتيب

/+ +4 2 

شار در كف ظر

A  وB است

ها يكسان است

:هستند

× × =21 1 


ع جيـوه درون
پـس انتهـاي.  

، جيوcm2ه 
ــد    در نتيجــ. كن
بـراي بـه دسـ. د 

حسب پاسكال د

سنج

اي ك  در هر بازه 
در نتيجه د. ست

سم وارد شود و آ

ر باشد در سطح

از آنج. واهد بود

kg
/ /

L
=6 1 2

استوانه است فش

Aهاي جرم مايع

مايع در كف آنه

صورت مقابل ه

Pa4  

ست پس ارتفـاع
cm75 اسـت

ن لوله به اندازه
ــي ــر م ــه را پ ل

P شـود مي =
نتهاي لوله را برح

.رست است
ضيه كار ـ انرژي

ر حال افزايش اس
.رست است
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.رست است
تر لي مايع بيش

وگرم بر ليتر خو

:م

g

L

.رست است
ظرف به صورت

Am  وBm ج

.رست است
ار ناشي از مفش

:هيم داشت
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.رست است
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اطراف يعنـي
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− =75 6 15
بايد فشار در انت
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P gh= ρ

P PA=

اري گرمـا

Q Q=1

x Fm L

يـد انـدازه

Δθ = 5
9

VΔ =

يخته شده

Q

Q
=1

2

1
3
3

V T

V T
=2

1

V V−2 1

V =2 14

 مايع

ationgroup

h P→ =13

A = ×2 4  

(Q و مقـد2(

Q Q+ →2 3

:كند مي
mC= Δθ →

يم كـه ابتـدا باي

FΔ = ×5 189
(V= β1

م مايع بيرون ر

K
(Q =

=

1
13

3 9

T

T

+=
+

2
1

273
273 4

V =
= ⎯⎯⎯

2
1 6

cm+ =4 6 2

 مايع مايع

13(  

× ×36 1 1  

−× × =42 1

ـ  مـا مـي    دگيرن

C ( −37

x(m را ذوب م
xm→ × 33

.ست

كنـي توجـه مـي  

C= °8 1  

V− β1

/= 3 حجم 82

KAت 
t)

L

Δθ

/

+ =182 1
45 5 7



V
V⎯⎯→

1
17 1

7




m3

 فلز

م ظرف ظرف

28/4/398 ة اول

=15 2 41  
 

/ N4 8

سـنج و آب گرم

) (=32 525

xجه سلسيوس  )

=6 16  
g75  بوده اس

هالبتـ . كنـيم  ي      

C

) (Δθ = 98
:كنيم ي

/− =2 2 1 82

است) 2(ر حالت 

V V− = →1 1 6

ظ

23

تابستانة(تجربي 

Pa 

(Q و گرماس1(

/+ ×5 42

ار يخ صفر درج
× ×42   
gجرم يخ اوليه

ل محاسـبه مـي

−× × −34 1
c2 است كم مي

cm32

ساحت و طول در

V است:

V→ =1
3 67

جش پيش؛ علوم

دهـد سـت مـي      

)× +12 1 

C°3  چه مقد
xm→ =3

مانده است پس

ك رابطـه مقابـل
.ه دست بياوريم

)−− × 41 1  

cm3ظرف كه 

1
برابر مس 3و 3

∝Tاز كامل 

V c→ =1 14

سنج

فلـز گرمـا از دس

C→5  

Cن مقدار آب

g= 6  
ب نشده باقي م

مايع را بـه كمـك
جه سلسيوس به

) /× =1 3 

م فضاي خالي

3طول به ترتيب

معيني از يك گا

cm3
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فلز

 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .18
در اين مباد
نيز تلف مي
J

K

در 3گزينه  .18
ابتدا تعيين

از آنجا كه
در 2گزينه  .18

ابتدا اندازه
افزايش دما

اكنون    

در 1گزينه  .18

(در حالت 

در 3گزينه  .18
ابتدر فشار ث

مايع

erv.ir

81

82

83

84

85

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

در. افـزود    

مطالعـات

نه منفـي

M +2
28

يي خـاكي
با Eنصر 

رونگاتيوي

عت بوده و

ـاس اصـل

س آرايـش

X +6
17

ل خـواهيم

AX ,A2

ationgroup

شـنهادي تـالس

ر جملـة سـوم،
.ون همكار بود

+ =1 1
2 است2

:[Ar]

ترين فلـز قليـاي
ر جملة سوم، عن

، الكتر52د اتمي 
.ة داخلي

هاي ساع ت عقربه

براسـ. اسـت  +

براسـاس. ش است

:

دوازده مولكـول

AY ,AZ ,A2 2

13(  

ـ  ه عنصـر پيشب

در. ـتگي نـدارد     
و با جوزف تامسو

M28  1=برابر با

ت ه كلسيم فراوان
در. اكنش بدهد

روه خود با عدد
نصرهاي واسطة

ف جهت حركت

+آن smو  1
2

.اضافه شود 3

ة ششمين يونش

.ت

ند، در مجمـوع

AXY,AXZ

28/4/398 ة اول

خاك و هوا را ،
.ضيح داد

جـنس كاتـد بسـ
ار بكرل نبود، او

Mدر يون  +2

ست در حالي كه
NaCl(aq) و

به عنصر هم گر
است نه عن dة 

در خالف) 1(ون 

اي ساعت بوده

d53ه پر مانند 

دهندة كه نشان

پر نادرست است

O18 فرض شون

Z,AYZ

24

تابستانة(تجربي 

سه عنصر آتش،
ة عنصرها را توض

ي كاتدي بـه ج
رادرفورد همكا ،

ناطيسي اسپين

D استرانسيم اس
B تواند با نمي)

و نسبت 33مي 
ي واسطة دستة

ت اسپيني الكترو

ها ر جهت عقربه

ك زير الية نيمه

X ايم رسيده 6+
:نيمه پر داريم

هاي نيمه يتال
.است IE3و 

O17  وO Z=

)2( شيمي

جش پيش؛ علوم

ملة اول، تالس س
هاي سازند ذره

ل، ماهيت پرتوي
در جملة چهارم،

د كوانتومي مغن

Dة اول، عنصر

Br2م است اما 
خود با عدد اتمي

B جزو عنصرهاي

اده شده، حركت

در) 2(الكترون 

تواند به يك ت مي

+(g)به يون 

يك اوربيتالو 

پر شده به اوربي
IE1 ،IE2وع 

O16 ،O Y=

ش

سنج

در جم. اند رست
فاده از واژة اتم،

در جملة اول. ت
د. دادمزمان رخ 

زير، مجموع عد

در جملة. باشند 
همان برم Aر 

عنصر هم دورة
Bچهارم، عنصر

طيسي نشان دا

حركت اسپيني

با همين وضعيت

Xون  (g)+5

پنج اوربيتال پر

هاي ت اوربيتال
داده شده مجمو

C13 ،O X=

.رست است
دوم و چهارم د
م، دالتون با استف

.رست است
دوم درست است
كشف بكرل هم

.رست است

رايش الكتروني ز

.رست است
ها نادرست مي ه

جملة دوم، عنصر
، نسبت به ع34
در جملة چ. دارد

.رست است
هاي مغنا قطب

− 1
است اما ح2

)1(ي، الكترون 
.رست است

اين گزينه، از يو
Xزير، در  پ 6+

، نسبت4و  1هاي 
، فرايند نشان د2

.رست است
C12 ،A'=
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هاي جمله

جملة سوم
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تنها جملة 
تامسون و

در 4گزينه  .18

براساس آر 

.يك

در 1گزينه  .18
همة جمله

در ج. است
عدد اتمي

تري د بيش
در 2گزينه  .19

با توجه به

sm آن

طرد پائولي
در 3گزينه  .19

در فرايند
نموداري ز

ه در گزينه
2درگزينه

در 1گزينه  .19
=Aاگر 

.داشت
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A'X ,2
(+ ×12 2

كـرد كـه

تار هسـته
.رد

نـافلزي و

تـر ك بـيش 

نـه چهـار،

م مولي آب

−1 5 

?molH

( −× 1 

فـت يـون

آبپوشيده
آب ك بي

ationgroup

A'Y ,A 'Z2
×(م   =16 44

همكارانش ثابت

1ـا   2سـاخت ،
قليايي وجود دا

تـرين خصـلت  ش 

گاتيوي آرسنيك

در گزين. شـوند  ي     

m= جرم

=

gH O= 29 41

H O molX=2 1

/ )gH

gH

−

2

33 2
1 

ه ميـان يـك جف

.د

جرم نمك
جرم نمك

13(  

Z ,A 'XY,A2
AX2 با جـرم

ررسي بونزن و ه

تـ 89دد اتمـي  
هاي فلزهاي ب

.داده است

عاع اتمي، بـيش

پس الكترونگ. رد

محسـوب مـي

ك آبپوشيده

/= ⎯⎯11 695 

O

(
X.nH O×2

O

O
2

نيـروي جاذبـه

رابطة وارونه دارد

 باقيمانده

كل

28/4/398 ة اول

A'XZ,A 'Y

ترين مولكول  ك

رنجي است و بر

آكتينيدها با عد
برخي از تركيب ،

جرم اتمي روي

ترين شع ن با كم
.د

نتيموان قرار دار

ي بـوده و نمـك

X.nH= نمك

=⎯⎯⎯⎯⎯

.ب وجود دارد
( / m

molX

×14 61
1
molH O

mgH O
× 2

2

1

تـر از نام بيش م

يوني كاتيون ر

 ك آبپوشيده

25

تابستانة(تجربي 

YZ

و سبك 13+)
/≈1 .است 11

گ شعلة آهن نار

در. دهد ش نمي
ز سوختن چوب

گيري ج در اندازه

عنصر اكسيژن ،
را دارد IE1ن 

يك باالتر از آنتن

N تركيب يـوني
.ي هستند

Hآب        O2

→⎯⎯⎯آب ي

گرم آب 41ب و 
m)gX.nH O

.nH O
2

2
O

O
≈ 4

هاي با بار ناهم ن

ستقيم و با شعاع

جرم نمك

جش پيش؛ علوم

( )× =2 18 49
AX  3برابر با

رنگ. شود ده نمي
.دارد

اما با آب واكنش
مانده از ستر باقي

ها به علت خطا د

S16  وCl17،
ترين صر گوگرد كم

فلز بوده و آرسن

Li  وNaOH

C تركيب يوني

X= آ نمك بي

جرم نمك بي ≈

آب گرم نمك بي
gH

gX.n
× 241

1 

ي جاذبه بين يون

اتيون رابطة مس

سنج

A'Z  9با جرم
A'Z2  بهX2

سفر سياه استفاد
ي خاص خود را

 گروه اول است
در خاكس. ي دارد

ها نظمي اين بي

O8 ،P15،
را داشته و عنص

گروه پانزده شبه

iه ترتيب  O2 2
Ca(HCO )3 2

X

g≈ 59

59آبپوشيده، 
O

nH O
2

2

ي، نيروييب يون

ب يوني، با بار كا

Z2ين مولكول 
بت جرم مولي
.رست است

روت سياه از فس
يف نشري خطي

.رست است
جزو عنصرهاي

تري ربردي بيش
.رست است

.ست استر
.رست است

ليف اين بود كه
.رست است

،N7صرهاي 
الكترونگاتيوي ر

.رست است
و آنتيموان در گر

.رست است
هاي يك و دو به

NHي  F4  2و
.رست است

1  گرم نمك

.رست است
ة بلور يك تركي

.ها است
شبكة يك تركيب
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تري سنگين
بوده و نسب

در 4گزينه  .19
در تهيه بار
هر فلز، طي

در 3گزينه  .19
جهيدروژن 
اهميت كار

در 1گزينه  .19
در 1گزينه  .19
در 2گزينه  .19

فرض مندل
در 4گزينه  .19

در بين عنص
ترين بيش

در 3گزينه  .19
و آرسنيك

.است
در 3گزينه  .2

ه در گزينه
هاي تركيب

در 1گزينه  .2

يعني در

در 4گزينه  .20
در شبكة•

نام تنه ناهم
انرژي ش•
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Zn(O و

هـا در اتـم 

متيـل 2−
دي متيـل

.  

درزيبايي 
ل سـاختار

ationgroup

Al (C2 ،O )3 2

فشرده كـردن 

2اوكتـان،«اي  
د 4−، 3گزان، 

آيد به دست مي

نعتي و به دليل
تري و بـه دليـل

13(  

.ست

CNــورت           )2 3

است و با 37/

.كنند مي

هـا ختلف بـا نـام  
دي متيل هگ −

ب» رامتيل بوتان

زياد، كاربرد صن
هر اليه، در بـات
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ها برابر اس آنيون
.ها است جهت

مــواد بــه صـ

:ت

/برابر با  pm5
.آورند د مي

درستي كامل م

ها، ده آلكان مخ
5−، 2ل هگزان، 

تتر 3−، 3، 2، 

ه دليل سختي ز
ه و رزونانس در

26

تابستانة(تجربي 

منفي آجموع بار 
نام در همة ج هم

ميايي درســت

ه شكل زير است

سي هيدروژن ب
را به وجود) 1(ت 

ارد، جمله را به

ه كه از اتصال آن
دي متيل 4−

،2متيل پنتان و 

الماس به. ستند
يوندهاي دوگانه

.رود ه كار مي

جش پيش؛ علوم

ها با مج كاتيون
هاي نا بين يون

فرمــول شــيم

سيد و كاربيد به

شعاع كوواالنس. د
ك شده و حالت

.باشد مي

 بوده و بقيه موا

ر هم پار است ك
،2تيل هگزان، 

تري م 4−، 2

نظر نادرست هس
ه دليل وجود پي
وليد مغز مداد به

سنج

جموع بار مثبت
ر نيروي جاذبة

ســه و چهــار،
.ست

سيانيد، هيدروكس

باشند درست مي
وژن به هم نزديك

 از پيوند يوني م

 HIنادرست ،

C4 داراي چهار
مت دي 2−، 2، 
،2يل پنتان، مت

دن جمله مورد
گرافيت به. رود ي

ها، در تو ن اليه

ركيب يوني، مج
تركيب يوني، اثر

.رست است
هــاي يــك، س ه

(UO ) (2 است3
.رست است
.رست است

هاي س ويس يون

.رست است
اول و چهارم ناد

اتم هاي هيدرو ،
.رست است
تر روژني ضعيف
.رست است

 • HI ،HF،
.رست است

H4ل حاصل  1
متيل هپتان−
تري م 3−، 2

.رست است
 براي كامل كرد

آالت به كار مي ت
يروي ضعيف بين
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در 2گزينه  .20
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در 3گزينه  .20
هاي جمله

،)2(حالت 
در 3گزينه  .20
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در 1گزينه  .20
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:باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنبرگزاري  ، عصر روزآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir

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

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

13از  1ون 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

هـا ، آدرس 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
اول تابستانةـ  سنجش پيش
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ـرو بـردن

هـم بعـد
،»يگوصـل 

ثـواب نـه  
را 1يـات    

نـام دو) 3
پيـاده«ة  

اضـافة«ـاً        
تعلقـيو 

بـه[سـت  

ه«ك  قصـ

ايستادهد، 
تـوان مـي    

وسـه زدن
و» سـپيد 

ationgroup

.هاست زينه

از جويدن و فـ

»ء«ساً كاربرد 
حو بـي «، »نغ

ر نظر بگيريد، ن
ـاي تـاريخ ادبي

3و) 1ه فقـط   
و مجموعـة» ي 

رنـد و مجموعـا
اليه وان مضاف

اس بيه اسـنادي  

اشاره به يك) 2

پهن شده باشد
شـب قـدر را م

بو 29در . سـت 
س«هـم كـه    39

ت نادرستي گز

، دقيقاً ا»...وده

از اين كه اساس
غدقـ «، »]ه[رهـ 

در فكرن صفت 
هـ ب زيرنويس

زينـهز چهـار گ    
دكاظم كـاظمي

ك سـاختار دار
د ضمير به عنو

به يك تشـب به

ر حالي كه در

ر سطح زمين پ
دادن روح بـه

دانس) ع(علي 
9در .»تشـبيه «

)28/4/1398 ول

علّت جمع مكسر

تحليل را پيمو

.ن

بگذريم[» عيا
هب«،»تحاصـ ف«

را به عنوان» ب
، كه اگر خوب»ن

.»ن بك

ن اسـت كـه از
محمد«از » افر

سـه گزينـه يـك
به دليل كاربرد

مشب، خود، يب

در. ي به فارسي

بايد بر قاعدتاًه 
در نسبت د» ص
از حضرت» حه

«شـده اسـت   

2(

2


او ةتابستان(ساني 

ي مفرد براي ج

بلع و هضم و
.كند گو مي

ست، نه ايزار آن

ضي«، »تعبرا«
« ،»ـعـ موز«،»

صواب«هم به 
بالين«سبش با 

جان اشتاين«ز 

نكته ايـن. »هي
مسا«ان درس 

، هـر سـيسـت  
در حالي كه. ت

بلكه  تركي كل،

مة عبارت عربي

ه اقيانوسي كه
تشخيص«هم ) 
استعارة مصرح«

شـت شـقايق

2(يات فارسي 

ش پيش؛ علوم انس

آوردن معني) 2

مراحل مضغ و
راي دفع را بازگ

اس» خود جنگ

«،»لمحسنينا ك
»ابصـ ن«، ]رد

بعد. نگه داريد
و تناس) 4در » 

از) 4. »خليلي

.است» نايي

ره«از ) 4. »ين
راه ارتباط عنو

تعلقـي نيـافي  
است» به مشبه

شبيهي نداريم
!]قت كنيد

هم ترجمة) 4و 

در اين است كه
)1در ). ي است

«توان را مي» 
تندشايـن كـه    

و ادبيبان ز

سنجش

، و درجا ي نابه

م«: گويد كه مي
ماده شدنش بر

خ«اي معمول  ه

مسالك«: تيب
خطي اشكال دار

.»رĤثالم«و 

را) 4و ) 1، )ج
»سهر«ارة واژة 

.د

عباس«از ) 3

ثن«رست براي 

اثل ماني«از ) 2
اند، و فقط از ر

.جواب رسيد

تركيب اضـ) 3
م«در هر كدام 

ه فقط اضافة تش
، دقترينة لفظي

و) 3، در »ارت
.ت

ش د»رادوكس
ن حال عمودي

»...روح«ركيب 
اسـت، و» يص

.رست است
گذاري كتحر) 

.رست است
اب غاز، آنجا ك
تا گواردن و آم

.رست است
ر معني لغتنامه

.ت استرس
درست، به تر

الخ لحاظ رسم
و»ستهخانو«

.رست است
در ج» گي واجه

هم هست دربا
لوم خواهد شد

.رست است
.ست» زاده ال

.رست است
ردن امالي ناد
.رست است

2.ست»و نرودا
ا مستقل» شعر

شود به ج مي» 
.رست است

و) 2و ) 1در 
»مضاف«ند و 

نه) 4ساساً در 
به قراسنادي، 
.رست است

شي از يك عبا
است» هاي آن ت

.رست است
پار«ندارد، اما » 
اي كه در عين ي

رفت، هم كل تر
تشخي«كسي 

www.sanjeshse

در 3گزينه  
)4و ) 1در 

در 3گزينه  
تان كباداس

غذا گرفته
در 2گزينه  

در» حرب«
در 3گزينه  

هاي صورت
به» ـ ا«از 
،»شحمو«
در 1گزينه  

خو«اول با 
اي نكته. را

بكاويد، معل
در 2گزينه  

جما«از  )1
در 2گزينه  

نكته در آور
در 3گزينه  

پابلو«از ) 1
مجموعه«

»آمده بودم
در 4گزينه  

طبعاً چون
اند»تشبيهي
، اشدن آن

حذف فعل
در 2گزينه  .

بخش«) 1در 
و شخصيت

در 4گزينه  .
»مجاز«) 4

يافق(است 
استعاره گر
زخم بر تن

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

باشـد يـا

هـم) ر ج
ـ ل اسـت

] نــ [بـر «

نكتـة. ارد
ـة بعـد از

] نــ [«بـه   
و» گفـتن 

ست و بـر
مـتمم«ز    

.»كهـن «
سـت كـه
انـد قبـل

م عبـارت

+ سـخن  «

.»رويم ي

سـت، كـه

بـا بـدان

ationgroup

.الً مهم نيست

در. بي هسـتند 
ـ كه مجهـول» 
و» شـكافتن «

ن ويژگي را دا
اسـت و جملـ
يكـي متعلـق
گ«متعلـق بـه      

اس عل مركبفاً 
بـارت اسـت از

،»بلـوط «، »ت
اس) 1نكتـه در  

كه بتو نيست

هسـت؛ آن هـم
!شود

«)3در  .مشتق

باالييم و باال مي

س»هـا  يا و مافي

همنشيني«: د

ايه هم كه اصال

بقابل بازيـا  ،عل
»]اند شده[زاده

هـم  ) در د. ذر 

اين) 1ود است؛ 
ايـن گونـه) 2
(هـم دو تـا   ) 

ـم چهـار تـا،
مجموعاً» مدن

ايـم عب خواسـته 

درخت«: سه تا
اما. »يك«:] ش

صفت پيشين

اي ه نكتـه ) 4
شتباه چشمي

م» ي+ ارزان «
.مركبـ

ما ز«: گويد مي

ق مطلق از دنيا

گويد سؤال مي

)28/4/1398 ول

كنا. كنند ر مي

رينة همين فع
ز«اگر از ) 1در 

ناگـذ» خاسـتن 

از خو پيش عل
گرفـت؛ هسته

2فعـول دارد؛  
هـ) 4. »كـردن  

به دنيا آم«) 2
سؤال از شما خ

هم) 2، و در »
صفت پيشينش

هم» تاريك«
.قرار گيرد» 

اما در. اند يافته
آموز دچار ا ش

«است مركبـ
مشتق» ي+  

ـ به بيان ساده

ترك تعلق«بر 

عكس صورت

3


او ةتابستان(ساني 

برقرار م تناسب

به قرآن، دقيقاً 
د. اندناگذر) تن

خ«ول است، و 

فعمفعولِ » ول
جملة ه مفعول
دو مف) 1صـيل،  

وصـل ك«و » ن 
؛ در)1و ) 2د 

ر بخش ديگر س
.« .

»ش«و « خود«
ص[و » قدم«: تا
نياًاست، و ثا ه

»اليه فت مضاف

حول معنايي ي
ه كه شايد دانش

ـ  مشتق» ي+ 
سامان+ و + ر 

ها ب ديگر گزينه

تأكيد) 4ما در 

.ست»عادله

درست) 1در 

.است» )

ش پيش؛ علوم انس

ايهام، »فضا«و 

دو فعل قبلي آ
وجود داشتني 

گذرا به مفعو) 
.ا به مسندذر

ة حاوي نقل قو
مرا  ملة وابسته

با اين تفاص. ت
آويخـتن«و » ن

ماند اال فقط مي
اما آنچه در. ند
... باآشناي «: ل

«،»جان«مل 
هم دو ت) 4در 

هسته» عظمت«
صف«به عنوان 

تح» سوگند«) 3
، با اين توجيه»

+آسان + تن «
سر+ بي «هم 

ره دارد، ولي در

است، ام» ميني

اسلوب مع«ك 

اما. ستشهود ا

)خداوند(ازلي 

سنجش

و»روسياهي«
!كند ي نمي

است، و نادي
به معن(» بودن«

)»ساختن«ني 
گذ» بودن«د و 

جملة«ه بدانيد 
جمتوان حتي  ي

ن فعل استل اي
برداشتن«ق به 

حا. »فهميدن«
مان ي باقي نمي

ست به مفعول

شا، ستة وابسته
و د. »خويش«
«؛ چون اوالًرد

ر گروه اسمي،

3، و در»سفينه
»بار«بعد از ) ج

)1در . ه است
)4در  .است ب

اشار» سفر عشق

عشق زمي«ن از 
.ت

كل بيت يك) 3

مش» اسلوب«د 
»!ي نيست

ذيري معشوق

در مواجهه با ،
حال سؤال فرقي

.رست است
اسن»ست]ا[«ل 
«و» رفتن«و 

به معن(» كردن
اند را به مفعول
.رست است

در اين است كه
ن است كه مي
در اصل مفعول

سه تا، متعلق) 3
«و» گفتن«و 

ي»متمم«اصالً 
ين جا وابسته س

.رست است
سه وابسسؤال 

و» معمول«: تا
تة وابسته ندار
يه بنشيند و در

.رست است
س«) 2، در »نا

رنج(» اعن«ربرد 
.رست است

ساده» ثاني«ه 
مركبـ  مشتق

.رست است
نهايت بودن س ي

.رست است
خالصه، سخن

ست وعي عرفاني
.رست است

ن است كه در
.رست است

ر گزينه كاربرد
ة فساد و تباهي

.رست است
ناپذ وصف«د بر 

www.sanjeshse

،»وزني بي«
نباشد، به ح

در 2گزينه  .1
فعل) در ب

»رسيدن«
ك«بگذريم، 

گذ» تافتن
در 1گزينه  .1

نكته اول د
دوم هم اين

»دانم مي«
3).»ديدن

»دانستن«
اين اساس

كه اي» اسم
در 2گزينه  .1

در صورت
دو ت) 3در 

وابستاساساً 
الي از مضاف

در 4گزينه  .1
رعن«) 1در 

است از كار
در 2گزينه  .1

پيداست كه
»ي+ دان 

در 1گزينه  .1
بي«به ) 1در 

در 4گزينه  .1
)3تا ) 1از 

طبعاً موضو
در 3گزينه  .1

نكته در اين
در 1گزينه  .2

در هر چهار
ماية] لزوماً[

در 3گزينه  .2
تأكيد) 3در 

erv.ir
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ميان دو» 
سـأله ايـن

وضـيحش
ي را عـين

بـاد در«، 

اگر و رند،
دسـتوري 

ا  ست، امـ

حصــيره  –
(ناراحــت←

رد(بزرگـي  

ـه مسـابقه
)4و2

–)3و2اي  

ر   ع مكسـ (
–)4و1اي  

ationgroup

»وگو گفت«صالً 
طنز است، مس

بيفتيـد كـه تو
خـود درويشـي

.شود

،»پنـد گـرفتن  

دا استفهامي ت
د جزء يك هامي

اس »تأكيدي« )3

ــه –)4و3هــايين
←حـزن–)هــاــه

جايگـاه ب←مـة 

كـه←ن يتسابقا
هايرد گزينه(ت

هـارد گزينـه (د 

جمـع(ی+دروس
هـارد گزينـه (م

در آنها اص كه
در مصرع دوم

به اشتباه ب) 3
س مفهومي ـ خ
ش جلوه داده مي

پ«: وجو كنيد ت
«.  

اسكلت يك عيناً
استفه ساخت ن

3و سؤال ورت

رد گزي(ــوچكش
رد ســاير گزينــ(

عظيممنزلـة –)4ه 
2(  

نأ-)4و2هايزينه
كيستچه كسي،

گـردبرمـي )ئـب

د–)3رد گزينـه (
اكـاليف درسـي  

)28/4/1398 ول

دگي اين است
اگر چه لحن د

ست در بررسي
بنابر پارادوكس

ارزش ج بي» شق

كليدي جست
»الطبع لئيم«و 

ع )4 و )1 كه د
درون )3 و ؤال

صو در استفهام
»!است فرق ا

ــ←غير ــه ك كلب
اشــوزه ســفالي

رد گزينـه(شـت 
رد گزينه(يشان

رد گز(ميهمانش
چ)اسم استفهام(

للغائ مضـارع (←

(از مـن ←مّنـی 
تك)صـفت + يـه  

4


او ةتابستان(ساني 

آن هم به ساد
هم كه) 3در 
.ش بوده»زم

قط ممكن اسف
ـ اما بيت باال

عش«پيش » ي

هاي ين عبارت
»وردة سگ را

ديابي مي در گي
سؤ صورت در ه
نوع تفاصيل ن
ثريا تا ثَري از«

کوخــه الّصــغ–)4
كــ←ه الخزفّيــة

داش←لـ +كانَ–
جادو←حرهم 

م←ضَيفه–)4و
←من –)4و3ي

←يعـود–بهتـر  )ل 

–)3و1هـاي  ه 
إليمضـاف + اسم(

.  

)2(عربي ن 

ش پيش؛ علوم انس

ر نيست؛ دليل
.»صيف صحنه

همرز«ه، بلكه 

ف. هومي ندارند
دارد،» ك تعلق
دنياداري«پايين 

ن ترتيب، در اي
خو دن شير نيم

سادگ به ،شويد
كه شد خواهيد

اين با .»)نـ نه،ـ،
ساخت دو ين

ــه(ــرد 4رد گزين
جّرتـه–)هــازينــه

)4و1هايگزينه
سح–باطل كرد)م

3هايرد گزينه(
هايرد گزينه(ند

تفضـيلاسم (←

رد گزينـه(اسـت 
(←المدرسـّيةتي

چيزي تواناست

بانز

سنجش

جزخواني در كار
توص«چه صرفاً 

نبود» رستم«

ساساً ارتباط مفه
ترك«اشاره به 

ي كه در بيت پ

ؤال را، به همان
نخورد«، »]ردن

متمركز ختارها
متوجه بمانيد،

نـ( نفي ادات«
ا ميان و .»اري

كــمشــاهدهديد،
رد ســاير گز(ش

رد(رستاده شد
باب افعال،معلوم

(پيشنهاد داد)ب
تا بفهمن←يعرفا

←أفضـل–بيند ي

  )4و3هايه

خوامي) تمراري
واجبات –)4و3ي 

  )4و3هايينه

ي كه خدا بر هر

.رست است
كه اساساً رجز) 

كل نگرفته و آنچ
آورد هم» رهام

.رست است
اس) 4و ) 2در 
هر دو بيت ا: ت
داند، در حالي ي

.ترست اس
هيم صورت سؤ

كر[ب در غربال 
.رست است

ساخ بر ها واژه ي
ب چارچوب مين
:نيست باقي در
انكا« )2 نيز و،

.ست است
د) اضــي،للغائب

احصــير كهنــه←
  )4رد گزينه(

.رست است
فر )ضي مجهول

ماضي،( ←طَلَ
.ست است
للغائبعل ماضي 

حتّي ي–)3گزينه
.ست است

مي)للغائبـةضارع 
رد گزينه(سيدن

.رست است
ماضي است(←ب
هايرد گزينه(يم

گزيرد (جام دهم
.رست است

آيا ندانستي: ست
www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
)4و ) 2در 

شخص شك
ر«است كه 

در 1گزينه  .2
ها د در بيت

چنين است
سلطاني مي

در 1گزينه  .2
معادل مفاه
قفس و آب

در 3گزينه  .2
جاي به اگر
هم روي باز

د كه هست
،)3 و )1 در

در 2گزينه .2
ما(←شــاَهدَ 

←المنـدرس
شد)غمگين

در 3گزينه .2
ماض( ←بعث

أبط–)1گزينه
درس 1گزينه .2

فع(←اقترح
رد گ(بدهند

درس 1گزينه .2
مض(←تـری

رس←وصول
در 2گزينه  .3

کاَنـت تطلـب
هايدرس←

انج ←أعمل
در 2گزينه  .3

ترجمه درست
erv.ir
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ـل ماضـي
هـايزينـه 

)1گزينه

ا حشـرات
سـياري از
بور عسـل
 .سان دارنـد 

اي اسـته 

پرخـوري

هـايآفـت 

بعضـي-3.

سان منتقل

  ةصفي

ationgroup

قبلش فعـ←) ه
رد گز(خواندنـد ي 

رد(القرن الثاني

امـا. ساز هستند
كـه آن بـراي بس

زنب. كندايفا مي
ي انسبزرگي برا

ت چرا كه حشـره
  .طي هستند

يمگس حشـره 

باعث آ-4.كنندي

.ت زيـادي دارنـد

يماريها را به انس
.كنددگي

وص ةجمل ←» 

جمله وصفيه(ّرد
آواز مـي) رسـي  

ا ←قرن دوم  -

اي انسان خطرس
آورد درحاليكمـي    

هااورزي و ميوه
ات بسيار برخط

كشاورزي است
نند و باعث قحط

م -3.دي ندارند

وهي زندگي مي

نبخش خطـرات
.شود

.ت
ت بجز مگس، بي

تواند تنها زندمي

  )به ومنصوب

»أنّ «خبرلـ–غائبة

)28/4/1398 ول

تغـر–)2رد گزينه
اسـتمراري فار

-)1رد گزينه(جم

ي هستند كه برا
ـذ بـه دسـت م
محصوالت كشا
ل مگس و ملخ
طرناكترين آفات
كنرها حمله مي

.انسان باشد
دگي انسان سو

گرو-3.فيد است

حشرات زيانب-2
شرد و سير نمي

كرده استتقسيم 
حشرات-2.شوند

زنبور عسل م-4

)وع

مفعول(ألمراَض 

للغ←للغائب -ل

5


او ةتابستان(ساني 

ر(درخت بزرگي
ماضي= مضارع 

)هاساير گزينه

كانَ يهج←كرد 

ولي حشراتي. ند
لذيـز آن عسـل  

شاني و افزايش
شرات زيانبار مثل

ملخ از خط. كند
ليوني به كشتزار

واند در خدمت ا
حشرات در زند -

ي از بيماريها مف

.شودنمي
.خطرناك است
خواست كه مي

را به دو گروه ت
خش تقسيم مي

.كنندكمك مي

فاعل و مرفو(سانُ 

األ ←إلمراُض 

باب تفعيل ←ل
 

ش پيش؛ علوم انس

ختي بزرگ،يك
+ ماضي( شودي

رد س(م نشستيم

كحمله مي-)ها

كننان بازي مي
ست كه انسان از
همي در گرده افش

حش .زندگي كند
كسان منتقل مي

هاي ميلر دسته

تويد است و مي
-2.سان زيانبارند

.د

.گرددي نمي
براي بسياري-2.

خورد و سيرمي
كشاورزي بسيار
سل از حشراتي ا

مضر است و آنها
و زيان به دو بخ
شاني به گياهان

اإلنسا ←نساَن 

اإل-)»كندقل مي

باب تفعُّل-۲ة 
متعّد ←الزم  

سنجش

خت بزرگي،درخ
راري ترجمه مي

من و دوستم←

رد ساير گزينه(

ي در زندگي انسا
ها زنبور عسل اس
ر عسل نقش مه

تواند تنها زنمي
يماريها را به انس

پس د. شودمي

انسان بسيار مفي
حشرات براي انس

ت انسان هستند

ث آفات كشاورزي
شرات مفيد است

م شراتي است كه
ي محصوالت كش

زنبور عس-4.شوند

شرات مفيد و م
ت از لحاظ سود
لخ در گرده افش

اإلن-) »از « ي 

منتق« به معني 

للغائبة←خاطب 
-لمبنّی للمعلوم

.رست است
درخ←) نكره(  

كل ماضي استمر
صديقيُت أنا وَ 

.رست است
كانَ يدافع ←د

:ك مطلب 
ات نقش مهمي
له مهمترين آنه

زنبور. فيد است
جتماعي است و

اي است كه بيه
خورد و سير نمي

.درست است
تن زنبور براي ا

همه ح -1: هانه

شرات در خدمت
.درست است

عسل باعث زنبور
از حشر -1: هانه
.شودي

.رست است
متن ملخ از حشر

ملخ براي-1: هانه
شث قحطي مي
.رست است

ي متن درباره حش
حشرات-1: هانه
زنبور عسل و مل-

.رست است
حرف جر به معني

.رست است
فعل معلوم(َتنُقلُ 

.رست است
للمخ-۱: هازينه
الم ←ول للمجه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
شجرة کبيـرة
آمده به شك

جلست-)3و2
در 3گزينه .3

كرددفاع مي
ترجمه درك
برخي حشرا
مفيد از جمل

ها مفبيماري
اي اجحشره

مگس حشر
كه بسيار مي

د  4گزينه  .3
بر اساس مت
ترجمه گزين

است
گاهي حش-4

د  4گزينه  .3
طبق متن ز
ترجمه گزين

كشاورزي مي
در 4گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزين

حشرات باعث
در 1گزينه  .3

برآيند اصلي
ترجمه گزين

-3.كنندمي
در 1گزينه  .3

ح(ِمنْ ←َمن
در 2گزينه  .3

َت ←تُنَقُل  
در 3گزينه  .4

خطاهاي گز
المبنّی ل-۴

erv.ir
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المبنـّی  ←
» أنــتَ «فيــه

ن الصـرف

ة األجيال 

پـس -3.      

 صـفحات 
 -٤)كنـد ي      

پنج -4.دم

يچ ستوني

صوب با ياء
مفعـول بـه

را دوسـت

هـا زبـانن

ationgroup

←بنـّي للمجهـول 

فمســتتر ضــمير

ممنـوع مـن -3

 َيجتهدون لتربية

ـما آمـده اسـت
.ايران است

سـادس -٣)  ي  
س مطابقـت مـي

رس اول را خواند

  )سخ هستند
اي را كه هيخانه

مفعول به و منص
مف(المقـاالِت ←

ادران تالشگرم

آن -3.فت كنيد
.د

المب-۲ متعـدّ ←
فعــل وفاعلــه- 

أ مؤخّر ومرفوع

!لمدرسة

 ُمعّلمونا اّلذيَن

كاري بـراي شـ
يباترين مناطق

الـف فرعـي بـه  
ش از نظـر جـنس

ش صفحه از در

همه از نواس(قاربه
خ ،دانش -3.همم

(الصـالحين ←
←المقـاالَت  –)ف      

يقيناً من بر -2
  .كردند

زندگيتان پيشرف
كنيدن را درو مي

)28/4/1398 ول

←الزم  - ثالثـي

متعــّد←الزم-۳

مبتد ←مجرور

ب ِمن ساحة ال

!کالمه وسلوکه
ُيکَرُم. داريممي

نور و كتاب آشـك
ز مازندران از زي

زء اولش مرفـوع
ي بـا معـدودش

شش -3.ماه دارد

مقاافعال از ←
فهگويد، نميمي
.ود

←الصـالحون –

يـت از موصـوف

.كندشيني مي
ن مقاالت ادبي ك

ش كنيد تا در ز
ريد در آخرت آن

6


او ةتابستان(ساني 

مجـّرد ←واحـد
۳مســتتر ال »ـی

إليه وممضاف -د

ت أصواتُالّطالب
.فرستدفرو مي

 اإلنساُن ِمن ک
كنند، گراميمي

صفت مفرد←
از جانب خدا ن-

هاي سبزجنگل

ائب فاعل و جز
عدد ترتيبي(ألول

)آيدمجرور مي
ن هر فصل سه

←أخذ -٤ جنس
معّلم در كالس م
تاريخ اسالم نمو

)ب به ياء فرعي
فرعـي بـه تبعي

درستكاران همنش
شروع به نوشتن

) نون اعراب
بسيار تالش -2. م

دنيا نيكي بكار

ش پيش؛ علوم انس

 بزيـادة حـرف و
هــی«فعــل وفاعلــه

جامد←مشبهه
مرفوعر و 

:جمه
ُسِمَعت:سه شنيدم

و برف را برما فر
ُيعَرُف :شناسند

ي آينده تالش م

←الخضراءعلوم،
2. ش سبز است
-4. وري شدند

نا(إثناعشـر ←ر
الدرس األ←ولي
، جمع و م 10تا 

گمابي -2 .شدند

نفی الء ←ال 
آنچه را م-2.ويد

جالبي از ت كايت

منصوبمفعول به 
منصوب بـه يـاء

و با د كندظ مي
آموزان شدانش -

جزوم با حذف
ن ياري برسانيم

اگر در -4.همند

سنجش

مزيد ثالثـي-۱
ف ←» حشــرات
  ستتر

مشتق صفت -1
مبتدأ مؤخّر←

گر به همراه ترج
را از حياط مدرس
اني مانند باران
شو رفتارش مي

هايرورش نسل

مبين،معل-صفيه 
هايشت كه برگ

آوز معيني جمع

عشـر إثني -١
الدرس االُو،  )ي

ت 3معدود ( ٍب 
شرزمنده شهيد 

.هديه دادم

-٣شّبهة بالفعل
شما رستگار شو
شروع به نقل حك

م(يديـه ←يداه 
صفت و م(جـّدين 

ش را از آزار حفظ
-4. حترام بگذار

جواب شرط ومج
گان جهاستمديد
اي را بفهن زنده

.رست است
:هاي ديگرزينه
ــهل عــ الح« وفاعل

مسال »هی«عله
.رست است

1:ديگر يهاينه
إليهالمضاف-4ف

.ست است
هاي ديگت گزينه
آموزان ري دانش
هاي آسمانعمت

سان را از سخن
ان را كه براي پر

.ست است
جمله وص←ضراء

سه درختي هست
گاه روراي وعده

.ست است
:هاي ديگرزينه

عدداصلي( صفحات
خمسة کتب←ًب 

ن نبرد دوازده ر
ابخانه مدرسه ه

.ست است
ف مشو حر از ←

پروا كنيد شايد
معّلم ش-4.بردمي

.رست است
ي: هاي ديگرزينه

المج←مجـّدوَن 
  )كسره فرعي

ن مؤمن دستانش
اهمواره پدرت 

.رست است
ج( تحصدوه ←

ستمانان بايد به 
گيرند تا زبانمي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
خطاهاي گز

عـف-للمعلــوم
فعل وفاع←

در 2گزينه  .4
گزيخطاهاي

منصرف←
در 2گزينه .4

تپاسخ درس
صداهاي -1  
خداوند -2
انسمردم  -3  
معلّمانما -4

!القادمة  
درس 1گزينه .4

أوراقها خض
در مدرس -1

جادوگران بر
در 2گزينه .4

خطاهاي گز
سّت صف←

خمسة کتاًب
در ميدان -1

كتاب به كتا
در 2گزينه .4

←لعّل  -۱
از خدا پر -1

ندارد، باال مي
در 3گزينه .4

خطاهاي گز
الم–) فرعي

ومنصوب با
گمانبي -1

به -3. دارم
در 4گزينه .4

←تحصدونه   
اي مسلم -1

عربي را ياد
erv.ir
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.باشدمي
.لند نكنيد

  حه
بـه -3.نـد 

بـه عنـوان
وان نتيجة

داللـت بـر
ر دارد و به

»لون«سر 
.شوند مي

هـاً و اليـه
ةكـه همـ   

د از آنچـه

نفس و ما

.م است

ationgroup

رور به حرف جر
بلصداي پيامبر 

ومنصوب با فتح
ندارنرا دوسـت   

.كردي

ب» تفكـر بـودن  
خردمندان به عنو

از جهـت د »...
يك نظام حضور

.ست

مع مكسج »لوان
رد 3و  1هاي 

ض طوعـاً و كره
يانگر آن اسـت

كه انسان نبايـد

و« ةشريف ةو آي

مستقل از جسم

مجر»األّيام« و
اهايتان را روي

بهمفعول: صيَ 
خص خودپسـند

شود، قبول نمي

ن به زيور تفكر
توسط خ» يهوده

و هي تمرّ مرّ دة
هاي ي ا و فعاليت

آمده اس »ا باطال

ال«. معناي زبان
ه ت پس گزينه

لسماوات واالرض
و بيت مذكور بي

دارد و اين م مي

ومل نشان دهد

سماني است كه

)28/4/1398 ول

مبتدا» أّيام«2ه 
صدا-3. زيباست

المعاص-4افتحه 
مردم شخص -2.د

انمرتكب گناه

مزين«و » بودن
خداوند از كار بيه

جامدجبا تحسبها 
مة اجزاوح در ه

بنا ما خلقت هذ

است به م »سان
ست و نژاد اوست

)2د گزينة 

ه اسلم من في ا
و عمل مي كنند

بودن آنها اعالم

العم شتي عكسز

يا همان غير جس

7


او ةتابستان(ساني 

گزينهدر –ستند 
يل از روزهاي ز

.گيردمي

به ومنصوب بال
كندلت حكم مي

شاگردي را كه

ه به ياد خداوند
منزه دانستن خ

.ت

ما تري الج«يفة  
اي كه ماند رو صه

«بارت شريفة  ر

لس«جمع مكسر 
ر نوع رنگ پوس

رد(اي جهانيان 

ين اهللا يبغون و له
دي واحد الهي

.كند كت مي

حالل و پاكيزه

در برابر گناه و ز

ي بعد روحاني ي

)2(و زندگي 

ش پيش؛ علوم انس

مفعول فيه هس 
روزهاي تحصي -

ا و شهر به كار

مفعول: الّراضيَ -
ين مردم با عدال

استاد-4.شودي

همواره«ترتيب، 
اك بودن وپ«ه 

اشاره شده است

الغه يا آية شـري
شاخص«. ي دارد

كه تلويحا در عب

، ج»اَلْسنَةٍ«: 28
ختالفات بشر در

به معنا» عالَمين

افغير دي«: فرمايد
مند ن تحت قانون

طلق است، حرك

ي روي زمين را
.ز كند

شود كه د ب مي
.امر است

هاي اليل و نشانه

ويند

سنجش

»بين –فوق  –
-2. كامل كردم

جايي بين روستا

وع تقديراً
-2وب با فتحه 

ن قاضي عادل بي
دست آورده مي

آل عمران به ت  ة
ن شده است و به

ها و زمين سمان

البال در نهج) ع(ي 
تناسب مفهومي
ف و غايب است ك

، ص1 شمارة 
چون يكي از اخ

ع«ندان است و 

فر عمران كه مي
ها و زمين سمان

ي او كه كمال مط

هاي رط خوردني
اده است، پرهيز

ها سبب و زيبايي
نشانگر اين »ها

از د ناپذير قيقت

.ست است
–اليوم «ها زينه

ينتان را برايتان
شتر را در جابج

.رست است
و مرفو فاعلئب 
ومنصو انّسم ا: 
گمانبي-1: هانه

هاي بلند بهمقام

.رست است
سورة 191و  19

خردمند عنوان
راد در خلقت آس

.رست است
كور از امام علي
ن نظام آفرينش،

هدف» بخشد مي
.رست است

ديشه و تحقيق
و چ. عناي رنگ

ه معناي دانشمن
.رست است

آل 83 ةشريف
موجودات آس ةم

داست و به سوي
.استرست 

ل در اين آيه شر
او حالل قرار دا

.رست است
ها ها به نيكي ن

ا فجورها و تقوا
.رست است

محور ثابت و حق

www.sanjeshse

در 2گزينه .4
 در ساير گز

امروز دي -1
كشاورز، -4

در 3گزينه .5
نائ: المعالي

:القاضيَ -1
ترجمه گزين
اندازه رنج م

در 3گزينه  .5
90در آيات 

ويژگي افراد
ين افرتفكر ا

در 2گزينه  .5
فرمايش مذك
محكم بودن
آنها معني م

در 4گزينه  .5
، اند2درس 

است به معن
به» عالمين«

در 4گزينه  .5
اساس آيةبر

هم »يرجعون
جهان از خد

در 1گزينه  .5
خداي متعال
خداي براي

در 3گزينه  .5
گرايش انسا
سواها فالهما

در 3گزينه  .5
وجود يك م

erv.ir
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هاو براي آن
ن و ديـدار

سـاختيم،
.ست

.د
كه براساس

يـن اسـت
انـا نحـن«

هـا را ي آن 
.ت

از). 3و  1 

اسـت كـه

تواننـد بـا ي  
ـه ظلـم و

وي كـه از

ationgroup

و باه و نابود شد
اي پروردگارشان

يا آنها را مرفـه
به زندگي دنياس

اند ل انذار فرموده
نشن نيست بلك

ل خداوند

ن دنيا و برزخ اي
«امر از عبـارت  

دند و آثار بعـدي
رو است خود روبه

رد گزينة) (قط

ن آورده شـده
.كنند مي

هـا نمـي نسـان 
تي كه هيچ گونـ

ضرر رسـاندن

الشان تبپس اعم
ها شدند به نشانه

و در زندگي دني
ب نهادلبستگي آ

.دارد

اين گمان باطل
يمانه بودن آفرين

هي است نه عدل

شباهت ميان. رد
اين. گردد ه مي

پيش فرستادكه 
ن با آثار اعمال خ

فقط(ة اول است 

ا عليه آنان سخن
ر خداوند عنوان

مجازاتي كه ا«/ 
پاداش و مجازات«

دم جلوگيري از
.د

)28/4/1398 ول

، پوزناً القيامةوم 
، كافر شو لقائه

تكذيب كردند
)معلول(نتيجة 

شته نيز سابقه د

ن را خداوند از
ن به واسطة حكي

رتوي حكمت اله

ويژگي وجود ندا
مل انسان افزوده
يم و اعمالي را ك
ته است و انسان

.رد

ث و وقايع مرحلة
.شوند ز رد مي

ها پوست انسان
ن بودن اعمال بر

/قراردادي←
«/طبيعي ←

و يا عد شاره كرد
شود برداشت مي

8


او ةتابستان(ساني 

م فال نقيم لهم يو
فروا بايات ربهم

ديدار آخرت را
شراف به آخرت ن

 كنكورهاي گذش

دارد و كافرا مي
حين با مفسدين

ورت معاد در پر

اين ودر قيامت، 
ته بر پروندة عم

كني ن را زنده مي
پروندة عمل بست

ذشته سابقه دار

از حوادث» ها ن
نيز 2و  1گزينة 

چشم و گوش و
مبني بر پنهان

».ت برقرار شود
←».طبيق دهند

مانع خداوند اش
ب »قل حسبي اهللا

ش پيش؛ علوم انس

فحبطت اعمالهم«
كف«بازتاب » .هيم

كه كافر بودند و
يابيم كفر اش مي

دن است كه در

ت الهي را بيان
يمان و صالحهل ا

داوند اثبات ضر

برزخ است كه د
ل ماتأخّر، پيوست
همانا ما مردگان
ي كه در قيامت پ

در كنكورهاي گذ

ر زمين و آسما
ي نيست پس گ

شهادت دادن چ
ن نادرست آنان

ب باشد تا عدالت
خود را با آن تط

ت رساندن بدون
مسكات رحمته ق

سنجش

«سورة كهف 1
ده شي قرار نمي

شراف قومش ك
در» .شماست

ه معني خبر داد

حكمت د در پرتو
همسان بودن اه

ت حق بودن خد

ت ميان دنيا و ب
به واسطة اعمال
دموا و آثارهم، ه

در حالي. شود ي

د» مي يا كيفي

در ساختا تغيير
فيزيكي و يا مادي

سورة فصلت، از
ن گناهان را گمان

كيفر تناسبم و 
دهند بلكه بايد

خروي

توان به رحمت ي
هل هن ممس حمة

.113آية ص 

.رست است
05و  103ريفة 

ت ميزان و ارزش
.شده است

.رست است
و ا«: ترجمة آيه

تنها بشري مثل
.سترست ا

به» اخبار« 62ص 
.رست است

ضرورت معاد ةيف
ه غير: ينه يك

ست
صفت :ينه چهار

.رست است
ط به وجه شباهت
عمل باز است و

ي و نكتب ما قد
برداشت مي» .يم

.رست است
كم«، بحث 73ص 

.رست است
ت«، 80-79ص 

خداوند نوري ف
.رست است

س 22تا  19ريفة 
ت پنهان كردن

.رست است
كه بايد بين جرم
ن آنان را تغيير

اخ ← ن نيست
.رست است

اين پرسش مي
برحان ارادني «ي 

.رست است
و 117متن ص 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
شر در آيات

در روز قيامت
معرفي ش» او

در 1زينه گ .5
با توجه به ت
گفتند اين ت

در 3گزينه  .6
، ص6درس 

در 3گزينه  .6
شري ةاين آي

توضيح گز
عدل الهي اس
توضيح گز

در 2گزينه  .6
سؤال مربوط
كه پروندة ع
نحيي الموتي

كني ثبت مي
در 1گزينه  .6

ص7 درس ،
در 4گزينه  .6

، صص8درس 
آنجا كه نور

در 2گزينه  .6
در آيات شر

اين اعضا علت
در 2گزينه  .6

مجازاتي ك«
تغيير قوانين

در آنستمي 
در 2گزينه  .6

در پاسخ به
عبارت قرآني

در 3گزينه  .6
، م11 درس
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 اسـت كـه
ايشـان را

دهـد، مـي       
و »جالبيبهنّ

يقـت قـرار

هـداري آن
تـر از ـيش    

به اين كه
ه گناهكـار

ش آنها دو
جهبا تو ».
فأذنوا«: ت

ة تنهي عنِ
.است 17

حكمت آن

Part A:

در حضور
“is goin

ationgroup

ت و بيانگر آن ا
ي كه زنده است

ه آنـان دسـتور
دنين عليهنب جال
ند تـا مـورد اذي

حفـظ و نگه: ـه  
ه خداونـد او رابـ

.ست

صورت احتمال
ـم بـه ايـن كـه

نيكو دهند پاداش
....وا اهللا و ذروا 

خدا و رسول است

ةان الصال«: ست
78ال نيز از ص ؤ

دربارة نماز و ح
.كردن است

: Grammar

زمان حال كامل
 ngين دليل از 

است) ع(ت عيسي 
ر داده و تا زماني

ـذا خداونـد بـه
يد«. وشيده شود

شـناخته شـون) 

ي دارد، از جملـ
مت زيبـايي كـه
زنان و مردان اس

فا به موعظه در
علـ«/ از منكـر  

.سالم

خداوند وامي ن
الّذين آمنوا اتّقو
الن جنگ با خ

مربوط به نماز اس
ؤخش چهارم س

3گزينة . ست
يعني تقوا پيشه

r and Voca

».راني كند
نابراين نياز به ز

به همي. كند مي

)28/4/1398 ول

از زبان حضرت
كت قرارخيز و بر

آشنا نبودنـد، لـ
ريبان آنان نيز پو

)بـه عفـاف  (كه 

هـايي ف مسئوليت
زن در برابر نعم

وت پوششتفا

ي از منكر ماكتف
ه معروف و نهي

ام علي عليه الس

كساني كه به »
يا ايها« ةدر آي
صورت اعال ر اين

، م177- 176ص 
است و بخ 179ص 

زه يعني صبر ا
و حكمت آن يع

abulary

حاال سخنر ست
م شده باشد، بن

صحبت) زديك

9


او ةتابستان(ساني 

»....ي بالصلوة 
شد وجودي پرخ

لي با حدود آن
اف صورت و گر
هت بهتر است ك

رسدف به او مي
در همين راستا

ساز منشأ زمينه

به معروف و نهي
مراحل امر به←

و نهي از منكر

حديث اما 150

»....قرضاً حسناً
»لهم اجرهم«: ت

است و در غير

صص» پيام آيات
صؤ ال، براساس

نز و حكمت رو
دربارة روزه 4ة 

قرار اس. ند شد
ن به تازگي انجام

نز(س در آينده 

)3(زبان 

ش پيش؛ علوم انس

ما كنت و اوصلني
را هر جا كه باش

پوشاندند، ول مي
تا اطرك كنند 

ن كار از اين جه
.كند

ز جانب خداوند
د. رشد و كمال

هايي داردكه ت

هاي امر ب روش
←»دارد ه برمي

ط امر به معروف

يه السالم و ص

ت واقرضوا اهللا
و خواهند داشت

ايمانة ي الزم

پ«و  176ة ص 
ؤش دوم و سوم س

بارة روزه و نمان
گزينة. نكر است

جايش بلنن از 
عمل بلند شدن

ز قصد پدر عروس

ز

سنجش

لني مباركاً اين م
)ع(ضرت عيسي 

.اند وده

موي سر خود
را به خود نزديك

، اينن فال يؤذين
ك جاب را بيان مي
ازو موهبتي كه 
نعمت در جهت

د كرد، مسئوليت

←» ودستايي
ت دست از گناه

شرايط←» .رد

ث امام صادق علي

صدقين والمصدقات
و اجري نيكو »م

ترك رباخواري »

ل با توجه به آية
بخش). 4و  1نة 

درب 1گزينة . 1
ن از فحشاء و من

عروس همين اال
ند كهك يان مي

خالي دوم نيز از

.رست است
و جعل«: مريم ةر

حضر(حضرت را 
كات توصيه فرمو

.رست است
ن از همان ابتدا

هايشان پوشش
ك اذني أن يعرفن
ت و فلسفة حج
و قابل هر نعمت

برداري از آن ن ره
مند ن نعمت بهره
.رست است

خودخواهي و خو
موعظه و نصيحت
دامة گناهش دار

.رست است
حديث 149ص 

.رست است
و انّ المصد« ة آي
يضاعف لهم«. د
ان كنتم مؤمنين«

»هللا و رسوله
.رست است
الؤخش اول س

رد گزين( .»منكر
.رست است

77-175صص 
شتن و نهي انسان

.رست است
پدر ع! هيس«: 

اي خالي اول بي
جاي خ .داريم“

.كنيم ه مي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
سور 31 ةآي

خداوند آن ح
به نماز و زك

در 1گزينه  .7
زنان مسلمان

ها و روسري
ذلك«عبارت 
علت» .نگيرند

انسان در مق
نعمت و بهر
مردان از اين

در 1گزينه  .7
پرهيز از خ«

گناهكار با م
تصميم به اد

در 4گزينه  .7
ص14درس  ،

در 2ه گزين .7
آ با توجه به
چندان گردد

«به عبارت
بحرب من اهللا

در 3گزينه  .7
بخ. 16درس 

الفحشاء و الم
در 2گزينه  .7

، ص16درس 
داشيعني باز

در 2 هگزين .7
معني جمله 

جا :توضيح
”just“قيد 
to” استفاده
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1رصد  

سالمتي ن

دليل(رود  
“give b

».د

زند كه مي

ستم

ر كردن

اش ن نمره

».13شود  
معدل

را زد، در

ationgroup

ها در همة درس

انداختنخطر 

 آن به كار نمي
“giv  ياback 

شرح دهدفصل 

رح دادن

حقيقت سر باز

نظام، سيس) 4

، دوگرفتن) 4

د از اينكه آخرين

هآماد) 4

مي قسيم به سه
ميانگين، م) 4

من اين حرف

كند، در ه ت مي

.جه كنيد

ي اجتناب از به

.كنيم

».بدهد س
ر مفعولي بعد از

b the toyve 

مفايم  زينه كرده

ن، با جزئيات شر

ز پذيرفتن اين ح

بود زده خجالت

تق 39شود و  ه مي

ح روزي كه به

)28/4/1398 ول

ي دانشگاه شركت

“It + to b توج

گيرند براي م مي

ك در استفاده مي

آن را پس گوييد
بنابراين ضمير ،

”backيعني 

جا روي پروژه هز

بازگشتن) 2
مفصل گفتن) 4

ان ازد، او همچن

هدف )3

».گيرمش ي

دور شدن )3

خش رفت، چون 

آگاه به )3

، سي و نه17و  1
ساختار )3

به همان وضوح

نوشتن )2
ساختن) 4

10


او ةتابستان(ساني 

در آزمون ورودي

be + adject

شكاران تصميم

از اسم مصد) »ن

بگ او به! است ته
جداشدني است،
ف معين دارند،

هر چه را تا اينجا

4

جوي اتفاق افتاد
».ف بود

3

ميخودم از تو 

3

ف بزند، به اتاقش

3شرمنده از

14، 8چون جمع 
3

سر خوبي باشم

4

ش پيش؛ علوم انس

آموزي كه د انش

tive + (for s

بينم بعضي ورز
».ت نكنند

اجتناب كردن«ي 

گرفت را دخترم ي
ج) »دادنپس «
به حرف تعريف ز

ه ي بنويسي كه

كه بين پيتر و ج
ي رسيدن به هد

وسيله، ابزار )

را به من بده يا

كردنكند  )

كه با كسي حرف

ده، شز خجالت )

، سيزده است، چ1
تاريخ )

توانم همس ن نمي

سنجش

م ممكن باشد دا

sb) + infinit

ب كنم وقتي مي 
مسابقات شركت

“avo )به معني

بازي اسباب شما
“giv )به معني

نياز 4و  3ي ها

شوم اگر گزارشي
:صدري

آن چيزهايي ك
براي اي وسيله

 2(

چاقو: مي گفت
:صدري

 2(

خانه، بدون اينك

 2(

17و  14، 8عدد 
 2(

ربارة اينكه من

:صدري
)هن، حافظه

.رست است
كنم فكر نمي«: 
.«  

”tiveساختار 

.رست است
كتعجب نمي«: ه

شان در خانواده
”oidد از فعل 

.رست است
ش پسر ،آهاي«: 

”ve backل 

ه ينهگز ضمناً). 2
t.

.رست است
ش ممنون مي«: ه
در حالت مصها  ه

دن
دن

.رست است
به رغم همة«: ه

راي جوي فقط

.رست است
پليس به آرام«: 
در حالت مصها  ه
ن

.رست است
وقتي رسيد«: 

».نتظارش بود

.رست است
سه ع ميانگين«
شي

.رست است
كلمات او د«: ه
».است ده
در حالت مصها  ه

در ذه(ن، ماندن 

www.sanjeshse

در 4 هگزين .7
معني جمله
كسب كند

به :توضيح
در 1 هگزين .7

معني جمله
خودشان و خ

بعد :توضيح
در 1 هگزين .7

معني جمله
فعل :توضيح
2رد گزينة

”the toy

در 4 هگزين .8
ني جملهمع 

معني گزينه
حل كرد) 1
بيدار كر) 3

در 2 هگزين .8
معني جمله

شان بر رابطه
موفقيت )1

در 4 هگزين .8
معني جمله
معني گزينه

تلفن زدن )1
در 2 هگزين .8

معني جمله
تر از ان پايين

مراقبِ )1
در 4 هگزين .8

:معني جمله
هدف، ش )1

در 1 هگزين .8
معني جمله

ماندحافظه 
معني گزينه

چسبيدن )1
ايستادن )3
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روز تنيس

كردن

ي مكانيك

ازگي

Part B:

ردن

.شود مي

Part C:

ationgroup

تواني هر نمي

استخدام ك) 4

مدرك مهندسي

اخيراً، به تا) 4

: Cloze Tes

تحصيل كر) 4

معموالً) 4

ي جمله استفاده

مناسب) 4

: Reading C

برچسب )4

سالت نيست و

دارم به تازگي

فاوت

t

فعل و ساير اجزاي

Comprehen

)28/4/1398 ول

ه ديگر بيست

پرستيدن )3

تس بخوانم، ولي 

به شكلي متف )3

برگزيدن )3

به سرعت )3

“of (است.

دا نهاد و سپس ف

ارزشمند )3

nsion

.د

شير )3

.بود

11


او ةتابستان(ساني 

كه درك كني

3ن

سي عمران درس

3ه

3

3

”fدر اينجا (فه 

ي داريم، يعني ابتد

3ز

.خواهند برد
د خواهد بخشيد

.بگذارد
.خواهند پوشيد

3

.طرناك باشند
بيه هم خواهند

ش پيش؛ علوم انس

زدي، ولي بايد

تحسين كردن )

در رشتة مهندس

طور خالصه به )

اثر كردن )

درواقع )

د از حروف اضاف

ه، ساختار خبري

مطابق مد روز )

.   
ش از همه لذت
ندگي ما را بهبو

ثير بأزندگي ما ت
د و چه چيزي خ

.دارد
يخچال )

بود؟ ق مي
.تر شود ضعيف
.د شد

المتي مردم خط
چرا كه همه شب

سنجش

ات آسيب شانه

:صدري
)2  دن

توي دانشگاه د

 2(

:صدري
 2(

 2(

ي اسم مصدر بعد

شي در وسط جمله

 2(

..........است كه 
بيش اي ع فنّاوري

ه به چه علتي زن
تواند روي ز مي

ي خواهند خور

اشاره د ..........به 
 2(

دام گزاره موافق
نّاوري نانو ضر ف

سيار رايج خواهد
ن است براي سال
 خواهد داشت چ

.رست است
متأسفم به«: ه
«
در حالت مصها  ه

ردن، متوجه شد
.رست است

قصد داشتم«: ه
.«  
ت

.رست است
در حالت مصها  ه

ن، اتفاق افتادن
.رست است

ي
.رست است
هاي كي از جايگاه
.رست است

پرسشي ضماير د از
.رست است

گيري زه

:1ة 
.رست است

مدتاً دربارة اين
آينده از چه نوع
زشكي در آينده

آتي چگونه هاي
چه چيزيآينده 

.رست است
“t ) ب) 10سطر
ه

.رست است
ولز احتماالً با كد
د شايد به خاطر
نانو در آينده بس
اندازة نانو ممكن

تري جذابيت كم

www.sanjeshse

در 1 هگزين .8
معني جمله
».بازي كني

معني گزينه
درك كر )1

در 4 هگزين .8
معني جمله

كنم فكر مي
با موفقيت )1

در 1 هگزين .8
معني گزينه

نرخ داد )1
در 2 هگزين .8

به ارزاني )1
در 4 هگزين .9

يك: توضيح
در 3 هگزين .9

بعد: توضيح
در 3 هگزين .9

قابل اندا )1

متن شمارة
در 3 هگزين .9

متن عم اين
مردم در )1
درمان پز )2
ه فنّاوري )3
مردم در )4

در 3 هگزين .9
”thatواژة 

آشپزخانه )1
در 2 هگزين .9

آمپي بوچهو
بدن افراد )1
فنّاوري ن )2
ذرات با )3
زندگي ج )4
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.مايت كرد

+21

AB =

ationgroup

ن هنر كامالً حم

= 
22 3

+ =
2 22 5

امريكايي ديگر
روپايي

.  
.ق كرده است

براي دنبال كردن
.د

Ax = 3

= =27 3

)28/4/1398 ول

.كنيد

.نيد

يك هنرمند )2
هنرمندان ار )4

پري كرده است
را در امريكا خلق

از تمايل او بر )2
ارتشي بودند )4

Cx =3

B A⊂ و از
C جدا از هم

A C− است.
(A C

12


او ةتابستان(ساني 

تان استفاده ك ست
.د

يدئو استفاده كني

.زند ي

4

 را در امريكا سپ
ري مشهورش ر

4

.ت
.ه شده است

= +3 3 3

Aم كه  C
A −Bو  −

Cو  A B= −
C) (B A−

)1( رياضي

ش پيش؛ علوم انس

ي تماس با دوس
ان را تغيير دهند
براي تماشاي وي

.برانند

حرف مي.......... ة 

  .......... .ون 
بيشتر عمرش )
بيشتر آثار هنر )

  .......... .تلر
.د

؟نيستست 
. 

.ست
ايش مشهور است

كشيد) ه روشن

= 4 3

.است

گيريم تيجه مي
Bگيريم كه  ي

B A− = φ
A) (A C−

ر

سنجش

؟است مده
از لباستان براي

شا ارند كه طرح
تان ب هاي ز لباس

بود خودشان را

تمال زياد دربارة
م

ف ويستلر

دانند چو مي يي
 2(
)4    .كرده است

كه خانوادة ويست
ه كاري پيدا كند

هاي زير درس زينه
.ون هنر كار كرد

مي نقاشي او نيس
ها زني خاطر قلم
سايه(رنگ تيره 

ه رقمي متناهي

Bو  C⊂ نت
(A نتيجه مي −

B و از طرفيφ
C) B (A= 

.رست است
نيامويي در متن 

ر خواهيد بود تا
اين قابليت را د
ر خواهيد بود از
ا قادر خواهند ب

:2ة 
.رست است

اين متن به احت
هنر قرن هجدهم

هاي معروف شي
.رست است

نرمندي امريكاي
.ريكاست

ش امريكا خدمت
.رست است
كند ك  اشاره مي

انست در روسيه
.كارگر بودند
.رست است

 كدام يك از گز
با اشكال گوناگو

عنوان رسم ستلر
بيش از همه به

به  مادر ويستلر

.رست است

.رست است
اعداد فرد سه عه

.رست است
Bه  A⊂و

B) (C− −
Bس  A C= 

A B) A− =
www.sanjeshse

در 3 هگزين .9
كدام پيشگو

شما قادر )1
ها لباس )2
شما قادر )3
ها ماشين )4

متن شمارة
در 2 هگزين .9

بند پيشين
بررسي ه )1
ديگر نقاش )3

در 1 هگزين .9
ويستلر را هن

متولد امر )1
در ارتش )3

در 3 هگزين .9
متن تلويحاً

اصالً نتوا )1
از طبقة )3

در 3 هگزين .1
مطابق متن

ويستلر ب )1
مادر ويس )2
ويستلر ب )3
منقاشي  )4

در 1گزينه  .1

در 1گزينه  .10
مجموعتنها 

در 1گزينه  .10
به توجهبا 

B)− = φ
هستند، پس

erv.ir

96

97

98

99

00

01

02

03

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

n(A '
n(A B−

n(B

x x−3

−
2 2

1 3
عبارت=

( −3

( )− 23

x x+8 2
(x x+2

:يم
+ +  

a= −5 3
a− =1 3

y − =

x
y

− −
 +

6
4 6

B M= 2

ationgroup

B') = 7
B) =15

B) n(A B= 

x (= −1 3
( +=
−

2 2 1
1 3

− − +2 6

)− =22 3

,= −2 3 7 4

x x+ − =4 41
x )(x x+ −21

xزاء  داري 1=
d+ = +4 5

a b b+  =
a b c− + 2

:ست با

(x )− −3 32

y
x

− = −


=
9 3

6 18
x

M C
y


−  



n(A B) =

B) n(A− −

) + =3 2 3
) = −3 2

+ = −2 6

− = −2 2

=4 3 49

(x )= + −4 21
x )(x x+ −41

اند، پس به از وي
− + =5 1 1 9

=17
c = 21

برابر اس BCت 

y = − 3
2

y − =5 15

B

B

x ( )
y ( )

= −
= −

2 5
2 3

)28/4/1398 ول

= − =3 7 2

B)− = −23 1

(= − −3

−2 6

6

3

− =9 48 7

(x ) (x− =2 2

x )+2 1

مساو xمقدار 
d = 9

C(3 و مختصات

x + 
3 9 22 2

y = −3

=
− = −
3 7

6

13


او ةتابستان(ساني 

23

=15 8

) (− +21 3 2

−7 4 3

x x )+ +4 2 1

ها به ازاء هر مله

:م

=1
2
3

,و  )3 

y x+ =3 9
.است

, x M= 5

ش پيش؛ علوم انس

:باشند، داريم

) (= − −2 2 2

.ت

)(x x− +4 2

چند جم. باشد ي

رار دهيم، داريم

BC  برابر− 3
2

M  وسطBC

M( , )−5 3

.است

سنجش

گروه بسكتبال

)(− +3 2

−12 است 5

)+ =1

aپس  = مي 4

طرف مساوي قر

Cپس شيب   ت،

AMميانه ،M

( )+ − =7 6

.رست است
Bو  فوتبالوه 

.است رست
) = −3 2

.رست است

3عبارت برابر 
.رست است

.رست است
ها برابر است پ

را در دو xو 

.رست است

AH است عمود

Mرد اين خط و 

1ع طول عرض 
www.sanjeshse

در 1گزينه  .10
گرو Aاگر 

در 3گزينه  .10

در 3گزينه  .10

پس حاصل
در 4گزينه  .10

در 3گزينه  .10
x3 ضريب

x2ضريب 

در 2گزينه  .10

BC  برH

محل برخور

پس مجموع

erv.ir

04

05

06

07

08

09

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

Ax x+
2

Ay y=

sin θ +2

(a=21

cot θ

(sin θ +

tan θ +

 +1 2

( )− 34 2

مقسوم= ه 
x +34 3

x ' x ''+

x ' = −7

x 'x

x −22 4

a =

ationgroup

A 'x , a= −1

A 'y a − 5

cos+ θ =2 3

b)+ = +2 1

θ = =1
3

cos )+ θ =2 1
sincot
cos

θ =

sin cosθ θ2

( )+ − −23 2

مقسوم عليه× ت 
x x− +23 5 1

= − = −12
1

x '' x −7 7
a'' = − =28 1

x b− = 4 

b, + =1 1 42

a b+ − = −1
= − = −5 2 2

a b a+ +2 23
4

a

ab

b


=

 

 =


2

3
3

sin co+ θ1 2
n cos
s sin
θ θ+
θ θ

sin co− θ2

( )− + =5 2 1

خارج قسمت+  
(x )Q= +1 2

12
'' x ''+ = −1

a = −281

x x − −2 2

b = 4 6

)28/4/1398 ول

a b−  +2
b a+  −1

a b+ =
2 23

b

a

=  =

=  =

1

1





osθ

sin cos
=

θ
1

sθ =1

= − + +32 12

باقيمانده
xQ(x) − ⎯⎯9

x '' =2 2

b (x )− = −12
a b + = 7

يا

14


او ةتابستان(ساني 

b= −  =1
b− = − 2 6

a b+ =2 2 1

sin

sin

 θ =

 θ =

1

1

θ

x = .است −
+ + = −1 1 9

x Q=⎯⎯→ =1 3 3

, x ' = −2 14

b) = +2 12
7

ش پيش؛ علوم انس

, a= = −7 8
a b +3 2

a b +2 2

, cos

−

θ

1
2

3
2

2−قسوم به ازاء 

Q( ) − 1 9

4

غ ق ق

سنجش

8
= −1

=1

θ = 1
2

x برابر مقدار مقس

:م

Q( ) =1 4

غ

.رست است

.رست است

.رست است

.رست است
xسيم بر ق + 2

حاد تقسيم داريم

.رست است

.رست است

www.sanjeshse

در 4گزينه  .1

در 2گزينه  .1

در 2گزينه  .11

در 4گزينه  .11
ستق باقيمانده

اتح كمكبه 

در 4گزينه  .11

در 2گزينه  .11

erv.ir

10

11

12

13

14

15

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc

دهد بلكه ي

شوند و به
د و تبديل
»تكميلي

حدود بودن
سطح«دن 

هاي نعمت
در. كند مي

شود، مثالً 
به بيان. ند

آن بايد به

ن و آثار و
كرده و به

هاي هزينه

ص داخلي
/=1 338

ص داخلي

با مبارزهه 

اگر: ترتيب
اشد يعني

ationgroup

به او دست نمي

هايي خريداري ش
مة فرآيند توليد

اي يا واسطهي 

يرفتن فرض مح
بود پاييناست 

كه انسان نتواند
م از آنها بسنده

نند برطرف مي
همه كاال هستن
دست آوردن آ

آن ديگرمصارف 
آن صرف نظر

آني و اگر از 

= توليد ناخالص 3
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توليد خالص= خلي 

شود اما هزينه ي

ت بدينكشانند، 
وجود داشته با

نيازي ب ساس بي
.آيد ي

:ت كه

كنندگان نه صرف
ديگري براي ادا

كاالهاي«آنها را 

سوي ديگر، پذي
ست، زيرا ممكن

كه سبب مي شود
قسمت ناچيزي

كن مي» و عرضه
............... و دارو

رود و براي به ي

م، در واقع از م
زي است كه از

.ايم شده

د ناخالص داخلي

/×3 15  

يد ناخالص داخ

ور محاسبه نمي

ك مت تعادلي مي
ر كمبود عرضه

)28/4/1398 ول

نيازهايش احس
اين نيازها برمي
ن گفت اين است

.ست
.تفاده كرد

ست توسط مصر
توليدكنندگان د
ه قرار دهند، آ

از س. زگار نيست
ي ناسازگار نيست

در جامعه س» ي
ط به استفاده از ق

.جود ندارد

توليد و«آنها را 
التحرير، لباس م

نسان به كار مي

رسانيم خاصي مي
بيانگر آن چيز» 

گندم محروم ش

سبه كنيم، توليد
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تولي –استهالك 

د در توليد كشو

را به سمت قيم
ش قيمت و اگر
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اي از شدن پاره
ي درصد دروغ ا

توان مي» انسان
وجود، محدود اس
هاي گوناگون است

، ممكن اسرسند
مچنين هر گاه ت
و مورد استفاد

المي لزوماً ناساز
هاي الهي ن نعمت

پايين دانش فني
در نتيجه فقط ،

تقابلي وج» المي

توليدكنندگان آ
ملواز. كند ع مي

ي از نيازهاي ان

رد، به مصرف خ
»هزينه فرصت«

لپنبه از محصو

جايگزيني محاس
.ود
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شد، عواملي آن
اضا، باعث كاهش

اقتصاد

ش پيش؛ علوم انس

زيرا با برآورده ش
تري عطش بيش

صادي و نيازهاي
بع و امكانات مو
براي رفع نيازها
ر و به فروش مي

هم. گوييم ي مي
خريداري كنند

وي مصرف اسال
حد و حصر بودن

سطح پ«. باشد
برداري كند، هره

صاد و تعاليم اسال

ت مختلفي كه ت
صوالت غذايي رفع
أمين و رفع يكي

.خت

صرف متعدد دار
«.كنيم نظر مي

رفتن به كشت پ

هاي ج دار هزينه
شو ي محاسبه مي
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اي انسان با الگو
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صرف محصوالت
ق مصرف محص
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دگان پول پرداخ
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سطح: نچو
قيمت كاال
ت يك كاال

رهاي مؤثر

.اهم آورند
.شود مي

درآمد الزم

به. ر است
ن فقير در

ضور دولتي
يش برود و

بايد. يست
مك كسي

ممكن. شود
شته باشد،
رگر تعيين

فقط) 4ر 

ationgroup

چو عوامليال از 
ترين آنها، ق مهم

با افزايش قيمت

هان يكي از ابزار
.ه بستگي دارد

فر رااقتصادي 
تر ر جديد بيش

كه د استسي 

تر سرانة باال بيش
تر باشد، ميزا النه

به حض توسعهة 
مسير توسعه پي

شود كافي ني هم
يگر نيازمند كمد

ش كنندگان مي ف
جود داشو خريدار

خريدار انحصار

در. است غلط» 

ميزان توليد كاال
شود ر متأثر مي

بريم كه پي مي

ر كشورهاي جه
دگي افراد جامعه

ند شرايط رونق
تخدام نيروي كا

كس) مطلق(فقير 

س درآمدوري با 
شور ديگر ناعادال

در مراحل اولية
ر كه كشور در

فراهانسان رفاه 
ستعدادهايش د

ي نصيب مصرف
خط يك يا چند 
را با قيمتي كه

»هاي سامي خط

)28/4/1398 ول

دكنندگان در م
ق غير كود بازار
به اين حقيقت

.شود كننده مي

روزه نيز در اكثر
آمد و سطح زند

كوشن ها مي ولت
به استخكنندگان 
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ي نسبت به كشو
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در حال توسعه
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كه صرفاً براي
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درآمد در كشوري

 كه كشورهاي د
ت در آورد نيازم
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)3در . نيد

مبناي يگر

ه از نامش

مشترك با

بر كار ابن
منثور

»قصيده«
.ت

اسدي« و

ن و علم و

حكمت«ار

»ميبدي ن
.راهم آورد

ationgroup

عوض كن» غربي

با سه گزينة دي

، همچنان كه»ل

در كاركردي م ،

له و دمنه را بنا
داشته، و نه» م

نمودار) 1. ست
است» مثنوي«

كرده تأليف» 

خن از خرد و دين

گذ ، پايه»وردي

رشيدالدين«از » 
مراي ديلمي، فر

شرقي و غ«را با 

در تقابلرست 

غزل«الب ق) 4

و در عين حال،
.»آيد مقطع مي

كليل) هللا منشي
ه و دمنة منظوم

ا» هريمنوچ«ن 
از صويري ناچيز

ور موفق هروي
.

وده و تماماً سخ

سهرو«ر همه از 

»األبرار عدةار و 
، از ا»لة كاكويه

)28/4/1398 ول

ر» الي و جنوبي

د) 4اما . كند ي

در. نيست» ي

و» اصلي است،
كه معموالً در مق

نصرا(بوالمعالي 
كليله«كه يك » 

.ست

ت كه مبدع آن
تصهم ) 4. است

ابومنصو«اب را 
شود آغاز مي» ه

.دوم

صف طبيعت نمو

.است» )ي

باقي آثار. اند»ت

األسر كشف«نام 
عالالدول«واهش 

17
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شما«جاي ) 2ر 

مصداقي بيان مي

قالب ستايشگري«
.ست

يان تغزل و تنة
م شعري شاعر ك

ا) 3در . است» 
»گويند مي«هم 

اس» )تبري(بري 

است» مسمط«ب 
ا» بند تركيب«ز 

كتا) 3در . »يه
األبنيه«ارسي با 

اول، دوم، د) 4ر 

تر وص گفته؛ كم

طوسي(توسي 

القضات عين«از 

به نا مشروح آن
به خو» بن سينا
.رجمة آن

ش پيش؛ علوم انس

در. عوض كنيد

ف را به شكل م
.داند ي

«رباعي) 3در 
رگرفته شده اس

پيوند مي«صيده 
نام«رت است از 

پهلوي به عربي
ازرقي) 4و ) 3

زبان طب«امه به 

ه مربوط به قالب
از چندان دقيق

األبني«است، نه 
نثر علمي فا) 4

در. ل، سوم، اول

ر وصف معشوق

الملك واجه نظام

.است» ضات

ها نامه) 4و در 

صورتست، اما 
اب«را » ت عاليي

تراست، نه » رير

سنجش

را» پارتي«و » 
.ارسي ميانه

همان حرف) 2. د
سلة حكومتي مي

.نداردر و كار 
بر» غزلي قصيده

ص مربوط به قص
، عبا)مانند غزل

و دمنه از  كليله
در. درآورد» ي

نا صاحب مرزبان

دار در اين گزينه
نهنموداري ) 3

درست» الطّب
در. نموده است

اول) 2در . ، اول

، نه يك بيت در
.ه است

خو«است و از » 

القض عين«با » خي

تمهيدات، و )3 
.است» ق

خواجه عبداهللا اس
حكمت«يا » اليي
محمد جر«ز ا» 

.رست است
»فارسي ميانه«

ست است، نه پا
.رست است

زنند رف ميك ح
نوان مربوط سلس

.رست است
.رست است

سر» تغزل«ه با 
از بخش تغ«ود، 

.رست است
ر اصطالح خاص

م(تر  هاي تازه ب
.رست است

مترجم ك«مقفع 
يبه نثر فارس«ي 

رزبان بن رستم
.رست است

ت سؤال و نمود
.»غزل«البته، 

.رست است
ا المتعلّمين في اية
ن نگاري نسخهرا 

.رست است
سوم، دوم،: تيب

.رست است
ر ستايش كرده،
ي به ميان آورده

.رست است
»نامه سياست«ن 

.رست است
تقدم تاريخي«، نه

.رست است
ن شناخت، در

فلسفة اشراق«يا 
.رست است

از خ» األسرار ف
دانشنامة عال«) 
»تفسير طبري«

www.sanjeshse

در 4 هگزين .13
جاي) 1در 

درس» پارتي«
در 4 هگزين .13

يك) 3و ) 1
تقسيم را عن

در 2 هگزين .13
در 2 هگزين .13

قطعه) 1در 
، خوپيداست

در 3 هگزين .13
د» تخلص«

از قالب بعضي
در 1 هگزين .13

ابن م) 2در 
مقفع از عربي

مر: يادآوري
در 2 هگزين .13

تعريف صورت
است، و صد

در 2 هگزين .14
هدا« )1در 

آن» توسي
در 3ه گزين .14

به ترت) 1در 
در 1 هگزين .14

نه يك سطر
كمال انساني

در 4 هگزين .14
نام ديگر آن

در 3 هگزين .14
ينهگز اين در

در 2 هگزين .14
يزدان) 1در 

ي» خسرواني
در 3 هگزين .14

كشف«) 1در 
)2در . است
خود) 4در 

erv.ir
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 رالعباد إلي

اميرخسرو«

ا از همين

است كه» 
ـ كه البته

1از ( ان
اوليه هاى ت

رحات بسيا

آمدن باال
.شدند مي

ationgroup

سير«) 2و در 

«از) 3. اند»وي

بعدها نيما. ست

»بيت«ين خود 
م قافيه باشند،

جانورا كردن لى
حكومتيل تشك

زيرا طي فتوح. د
.د

ميزان گيري ازه
مصريان ميان ر

.»ح رازي

،»كارنامة بلخ«

مولو«هر دو از 

در آن برابر نيس

شود، چون اي ي
هم» و مصراع آن

.زل باشد

اهل و كشاورزى
ت ويني شهرنش

دانند  دو رود مي
بر آن حكم براند

ضرورت اند شد،
در  رياضي و دسه

)28/4/1398 ول

ابوالفتوح«ست به 

«)1در . است

)2و ) 1. است

.السيسيم

ها طول مصراع

رد مي) 3. يست
هر دو«كه » تي

يك غز» ت آخر

دورانـ  )ميالد
آغاز دوران ـ يه

ميان د امپراتور ن
بر خود در آورد و

ش مي كشاورزي
هند پيشرفت ب

)1(

18
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چنين معروف اس

سنايي سروده

.اند»مثنوي«

هم از آثار وي

نمايندة كال» ني
.است» رت

.كند يان مي

.»نتي

قالبي است كه ط

ني» مردف«يت 
بيت«هم يعني ) 

بيت«ندة ساختار 

ر سال پيش از م
اولي هاى دهكده

نخستين را د؛ او
را به تصرف خ د

هاي زمين هاي
موجب كه بودند

(ران و جهان 

ش پيش؛ علوم انس

همچ» مد خُزاعي

ي»الحقيقه حديقة

سه گزينة ديگر

»صاحبيه«. ش

گلدو«) 4و در 
عصر دكار«در » 

را بي» تييسيسم

وزن و قافية سن

تنها قا» مستزاد
.بهره برد» آزاد

مده است كه بي
)4. آن» مصرع

دهند نشان تواند ي

هزار 1تا  يون
در زندگى وران

هرت زيادي دارد
مالي ميان دو رو

 گذاري نشانه تن
اموري ازجمله

اير تاريخ

سنجش

ن محمدبن احم

ح« به تقليد از 

هر س. است» عي

بيان حال خويش

نتيسيسم است،
»خردگرايي«دة 

مكتب رمانت«ي 

زي شعر از قيد

م«شعر فارسي، 
شعر آ«ساختار 

صورت سؤال آم
ة هرآخرين واژ«

نميچنين بيتي 

1/ از( ذا ميلي 5
دوـ  )ش از ميالد

ميان دو رود شهر
قسمت هاي شما

رفت بين از جب
اهرامي پايبر به

بن بن علي حسين
.رست است

را» األسرار خزن
.اند خود سنايي
.رست است

رباع«در قالب » 
.رست است

است در» عدي
.ت

.رست است
نمايندة رمانت» ر

السيسيم نمايند
.رست است

ها يكي از ويژگي
.رست است

رهاساز«: »بودلر
.رست است

هاي سنّتي ش لب
ي شكل دادن به
.رست است
.رست است

شود، چون در ص
«باشد، نه» قفّا

لب ـ چساختار قا

.رست است
7 ص
غذ گردآورى و ر

7  سال پيش

.رست است
16 ص

رگن در تاريخ مي
قسخليج فارس تا 
.رست است

27 ص
مو كه نيل رود
مربوط اتحاسب

www.sanjeshse

ح«: يادآوري
در 3 هگزين .14

مخ« نظامي
از خ» دالمعا

در 4 هگزين .14
»مختارنامه«

در 4 هگزين .14
سع«بيت از 
است» دهلوي

در 3 هگزين .15
فلوبر«) 1در 

كال: يادآوري
در 1 هگزين .15

يك گزينهاين 
در 3 هگزين .15

ب«و  »رمبو«
در 1 هگزين .15

قالب مياندر 
ويژگي براي

در 2 هگزين .15
در 2 هگزين .15

ش رد مي) 1
مق«تواند  مي

با توجه به س

در 2گزينه  .15
صـ1 درس
شكار دوران

هزار تا  
...و

در 3گزينه  .15
صـ2 درس

سار حمالت
توانست از خ

در 4گزينه  .15
صـ3درس 
هاي طغيان

مح نيز و آب
erv.ir
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مه شاهان
كردستان

ها ايالمي. ت

ش هيبت و

ن بر جاده

ه بود كهد

انحطاط و
و سياسي

به ايراني ي
نظامي رت

فارسي بان
هاي كتاب

پست، حي
و آب يرات

.اند 

ationgroup

ين بار در نامنا
و لرستان رمان،

ست آمده است

نمايش براي او

ن از تسلط ايران

قدرتمندي شد

ضعف موجبات
پيامدهاي جاز،

هاي سلسله ديگر
قدر طريق از را

زب. و اداري شد
و يافت سترش

نواح بر جديد ي
تغيي به توجه با

شده ظاهر يرها

ايالم نخستي منا
كر از هايي سمت

شهر شوش به د

عظيم و اصلي

آنا زيرا جنگيد؛

متوسط نسبتاً

م آنان، قلمرو ر
حج و شام در ر

د و سامانيان ند
ر ضعف اين دند

يسي زبان رسم
گس سلجوقيان ي

هاي آبرفت. است
و زمان طول در
كو و ها بيابان ن،

)28/4/1398 ول

ن. است رود دو
قس بوشهر، و س

اين تمدن از ش

طرح اما خت،

ايران عليه و ت

گيري طبقه م ل

در شورش بروز
مصر اطميف ي

همانن توانستند ي
بود ناگزير براين

ل سلجوقي فارس
امپراتوري پهناور

بوده ها همواري
د. رسد مي نيز ر

ايران مركزي ت
19
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د ميان هاي شته
فارس هاي استان

طالعات تاريخي

ساخ شكوهي با

گرفت را ها رومي
.طه ايران بودند

ب موجب شكل

و عضدالدوله ز
خلفاي طلبي عه

نمي آنان بود، ار
بناب باشند؛ گرم

دري وزير طغرل
پ قلمرو سرتاسر

.شد نگاشته ن

ناه شكل ي تغيير
1 دود   متر
پست نواحي در ص

)1( جغرافيا

ش پيش؛ علوم انس

رخي از گل نوش
خوزستان، شت

ترين اط بيش .د
.ناميدند مي »

كاخ شوش در

ر جانب روميان،
گاني بدون واسط

خرد در يثرب
.باشد

از پس بـويه ن
توسع همچنين

.ت

استو قدرتمند و
دلگ مردم هاي ده

عميدالملك كند
در كند، مقابله
زبان آن به هبي

خارجي عامل ن
حد به آنها قطر
خصوص به و يده

ج

سنجش

بر و تورات ون
رزمين شامل دش

بودند كشاورز و
»خداوند سرزمين

فرمانروايي ست
.جرا شد

با خسرو هاي گ
هان روابط بازرگ

وري و پيشه ي
هر خود اثرگذار

خـاندان درونـي
.آورد فراهم را
داشت حكومت ن

ومجهز سپاهي 
تود و محلي ذف

قيان به همت ع
م آنها با يا و في
مذ و علمي تلف

ترين مهم روان، 
گاه كه شود مي
گرايي خشكي به

.رست است
42 ص

رامديو خود نام
اين سر. ستده ا

دامدار آن مردم
سر« تمتي هل را

.رست است
60 ص

نخس هاي سال
تخت جمشيد اج

.رست است
83 ص

درجنگ ها هپتال
ضي بودند و خوا
.رست است

99 ص
دامداري اورزي،

بر سرنوشت شه
.رست است

151 ص
اختالف و بت

بويه آل كومت
آن براي مطلوبي

.رست است
155 ص

مت غزنويان بر
متنف هاي خاندان

.د
.رست است

181 ص
زمامداري سلجوق

نف را ديگر هاي ن
مخت هاي رشته

.رست است
13ص 

هاي وسيله آب
م انباشته ها يكوه
ب ها درياچه از ي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
صـ4 درس
حفظ ايالم

سومري آمد
م كه شد مي

ر كشورشان
در 3زينه گ .16

صـ6 درس
در داريوش

قدرتش در ت
در 4گزينه  .16

صـ9 درس
ه فرمانرواي

ابريشم ناراض
در 3گزينه  .16

ـ11درس 
كشا اقتصاد

توانست مي
در 2گزينه  .16

ـ16 درس
رقـا تشديد
حك سياسي

نام اقتصادي
در 1گزينه  .16

ـ17 درس
اساس حكوم

خ پشتيباني
كنند جبران

در 4گزينه  .16
ـ19 درس

در ابتداي ز
انزب آنكه بي

در متعددي

در 1گزينه  .16
صـ2 درس

هفرسايش ب
پاي و ها چاله

برخي هوايي،
erv.ir
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به است؛ ه
در اين. ند

قرار دارد؛

هم به يعي
طبيعي ان

يا ها بيابان
گياه رشد

زياد ايران

آيد مي باال
افزايش لي

بارش يزان

تشكيل را
ويژه به اال

نقاط ساير

هاآن به ين

و هتل(ت 
و سوغاتي

ationgroup

آورد وجود به ي
ان را تدوين كرده

حاره جنب زياد

طبيع تعادل شد،
توا نظر از شك
گسترش وجب
براي خاك وان

در گياهان و ي

ب درياها و ها س
خشكسال هاي ره
مي و آب بخار ن

اي ويژه زيست
كا نقل و حمل

س به آن انتقال و

زمي درون از كه

زينه غذا، اقامت
خريد بابت كه

شهري مسئوالن
توسعه شهري ر

ز فشار تأثير حت

باش سرزمين آن
خش نيمه و شك
مو و دهد مي ش

تو كاهش وجب

درختي هاي ونه

اقيانوس آب سطح
دور طول. د شد

كره زمين ميزان

محيط جهان،
نظر از جهان ز
ونفتي منابع ز

نيروهايي برابر

پردازند مثل هز
پولي همچنين

)28/4/1398 ول

يبرا را شكالتي
هايرها، برنامه

.شود ده مي

تح و السرطان س

توان از تر بيش
خش نواحي. گيرد
كاهش سرعت به
مو كه است ني

وگ تنوع ها، اري

س .شود مي نوب
سيل خواهد جاد
ديگري از خش

آزاد هاي آب با
از بخش اين .ت

از بـرداري بهره

در را مت خود
.شود د

در آن كشور بپ
و داخلي رهاي

20
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مش ها شهرك ش
نترل رشد شهر
ي زمين استفاد

رأس مدار به كي

ب برداري بهره ن
گ مي قرار خطر
را نواحي توان
انسان هاي عاليت

ناهموا تنوع و ف

جن و شمال طب
ايج و جزاير رخي

بخ در .شود مي م
.كرد

محدود ارتباط
است پذير آسيب

.است فـراوان

سته زمين، مقاوم
آزا زيادي نرژي

هايي را د هزينه
تور و ها گشت ر،

ش پيش؛ علوم انس

پيدايش و شهرها
مسئول براي كن

هاي كاربر نقشه

نزديك سبب به 
.است ايران واي

زانمي اگر حال 
معرض در سان
نابخردانه، ساني
ناشي از فع مدتاً

مختلف غرافيايي

قط در يخ هاي ه
بر و دلتاها و ست
كم كشاورزي الت

تهديد خواهد ك

و هوا گرمي ب،
بسيار كننده ده
نفت منابع راي

.است

اي از پوست ناحيه
ا و بشكنند هاني

بايد ه وند الزاماً
كشور آن داخل

سنجش

اطراف در اي مه
هاي خانهوزارت

اي و ي ماهواره

كه گرفته قرار ن
هو و آب خشكي

.دارد معيني ت
انس و جانوران،

انس هاي فعاليت
عم زايي بيابان ن

جغر هاي عرض

توده شدن ذوب
پس سواحل فتن

محصوال ميزان
ل آن مناطق را

آب شوري كم،
آلو منابع برابر
دار فارس خليج

شده دريا اين د

هاي ن كه سنگ
ناگها طور به و د

شو ري وارد مي
در نقل و حمل

.رست است
39 ص
حوم و جديد ت
و و ها سازمان ل،
هاي از عكس ها ح

.رست است
45 ص

جهان از اي طقه
خ علت ترين مهم

.رست است
49 ص
ظرفيت و توان ي

گياهان، زندگي
.اند حساس و ف

بنابراين. شود مي

.رست است
58 ص

در ايران سترش

.رست است
66 ص

ذ باعث هوا زياد
رف آب زير به عث
مناطق، برخي ر

خطر سيل و يابد
.رست است

74 ص
عمق لتع به س

در اينكه جمله
خ دارد؛ زيادي ت
شديد آلودگي ب

.رست است
78 ص

افتد اتفاق مي
بدهند دست از،

.رست است
99 ص

شگران به كشور
ح تفريحات، ،)ها

www.sanjeshse
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صـ4درس 
منط در ايران
م عامل، اين

در 4گزينه  .16
صـ5 درس

سرزميني هر
و خورد مي

ضعيف بسيار
م زايي بيابان
.شود مي

در 2گزينه  .17
صـ7 درس

گس علت به
.است

در 4گزينه  .17
صـ8 درس
ز شدن گرم
باعث امر واين
در و يابد مي

ي مي افزايش
در 1گزينه  .17

صـ9 درس
فارس خليج
از دهد، مي
اهميت نفت

موجب جهان
در 2گزينه  .17

ـ10 درس
زلزله زماني

آيد، مي وارد
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را ها هزينه
گردشگر ر

شايد شتي،

براي. دارد

وانين كلي

رند و نظام

رفتارهاي

ث مشغول
سوي نظام

هاي پديده

اساس اين

دانستند مي

ationgroup

ه اين. كنند مي ج
كشو به كشور ل

.يند

بهداش شاميدني

مختلف تفاوت د

پردازد بلكه قو ي

آور به وجود مي

اخته شود بلكه

پيشگيري حوادث
ظام موجود به س

ست بلكه فهم

برا. شناخت مي
.اي ندارند ره

.يند
علوم طبيعي نم

خرج خود نياز د
داخل كاالهاي و
گوي مي نامرئي ت

آ هاي آب از ت

هاي م ر موقعيت

ي و انساني نمي

هاي اجتماعي ش

.را داراست

ده و آزمون شنا

بيني و پ ه پيش
گذار از نظ جهت

ظام اجتماعي نيس

مي به رسميت
ناخت علمي بهر

گوي مي م نظري
ماعي را شبيه ع

)28/4/1398 ول

مورد وسايل ساير
وخدمات كه ت
صادرات شود، مي

درست برداري ره

كنش انساني در
.ق دارد

موجودي طبيعي

.د

زم را براي نقش
.گيرد

ر علوم انساني

فقط با مشاهد
.شوند

ضع موجود و به
هاي خود را صيه

ها در نظ ارزش

نوان روش علم
فاده كنند، از شن

علمنسان است، 
ظري، دانش اجتم
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س و تاريخي اي
استاين  مثالً قع

م حاصل شگري

بهر براي. است
.است ديگر

، كو اجتماعي
ن بزرگسالي فرق

.ي ندارد
.كند مي

خاص مانند م

باشد مي طبيعي

وقعات زمينة الز
گ قابل شكل مي

عود و همة فوايد 

يعي نيست كه
ش شناخته مي ها

تا در خدمت وض
و هنجارها، توص

قادي نسبت به

تجربي را به عن
ناخت عالم استف

ارادة و آگاهي ان
علم عملي و نظ

.نيستي 

)1(شناسي  عه

ش پيش؛ علوم انس

بناها و ها موزه ه
واق در و پردازند ي

گرد طريق از كه

متر مكعب 14
د مصرفي هاي ب

و زماني، مكاني
كنش او در دوران
دة فرد وابستگي

ها بحث نم نسان
ي به موجودي

علوم طاز فوايد 

ن انتظارات و تو
متق ي اجتماعي

شو محسوب مي

ع موضوعات طبي
ريافت معاني آنه
م ابزاري نيست

و ت به ارزش ها

ي ارزشي و انتق
.ت

صرفاً حسي و
و وحي براي شن

ع آن مستقل از
تفاوت موضوع

نوع پوزيتيويستي

امعج

سنجش

به رودي و بابت
مي اند، آورده راه

ك اقتصادي ريان

2هرهاي ايران 
آب از آشاميدني

هاي ز موقعيت
ران كودكي با ك

، به اراديرارادي
هاي غيرارادي ان

جود است؛ يعني
.كند

هاي طبيعت ت

ي ديگر با تعيين
هاي كنشسيله 

م علوم انساني 

، از نوعتفهمي
طريق فهم و در

، فقط يك علمي
ه با داوري نسبت

، داوريي تفهمي
كنترل آنهاست

، روشويستي
و ع معرفتي عقل

نشي كه موضوع
مان با شناخت

آنان از نوتماعي 

يا كشور آن مي
همر كه ارزي با

جر اين به. باشد
.رست است

148 ص
ف سرانه در شه

آب كردن جدا 

.رست است
ب داشتن با م
يك فرد در دور
ي طبيعي يا غي

ه از فعاليت ساني
، اصل وجفلسفه

ك ا شناسايي مي
.رست است

سان از محدوديت
.رست است

ها از سوي رزش
رد و كالن به وس

.رست است
بخشي از ماعي

.رست است
شناسي جامعه

ست كه فقط از ط
ناسي انتقادي
دانشي است كه

.دهد جام مي
شناسي جامعه
بيني و اي پيش

ناسي پوزيتيو
ني كه از منابعسا

.رست است
:رات نادرست

به هر علم و دان
متفكران مسلم: 

دليل، دانش اجت

www.sanjeshse
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ب گردشگران

ب شده صادر
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در 2گزينه  .17

هنجارها و ا
اجتماعي خُر

در 1گزينه  .17
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معناداري اس
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باشد، بلكه
مطلوب، انج
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شن جامعه - 
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:عبارت اول
عبارات دوم
و به همين
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و اعضاي
ا بهه نسان

و اداري يا
.اعي

ون شكارتري

اجتماعي

ي اجتماعي

عيت ازواق

حساس با

يست بلكه

 كر ارزش

.كند مي
جتماعي را

ationgroup

چينش عناصر
رارداد و اعتبار ا

و هاي مسكوني
هاي اجتما زش
گيرد و از آشك مي

.د

.د

هاي ن جهان

هاي دگاه، جهان

ل و جستجوي

.ت
مشاهده و اح،

ه و استدالل ني

حدود كند و منك

طبيعت دنبال نم
هاي اج ها و نظام

كه نظم و چت 
و با قرشود  مي

.شود گفته ميگ 

ه نند ساختمان
آرمان ها و ارز ،

مي استفاده قرار

نامد مي تباريات

رهايي پيدا كند

هاي ميا فاوت

راساس اين ديد

تأمل و استدالل

است و استدالل
شناخت حسي،

شهودي، مشاهده

رفت عقلي مح

طبيعت را از راه
ه دة خود كنش

)28/4/1398 ول

تماعي اين است
انسان تعريف

فرهنگگيرد،  ي

تري دارند؛ مان ي
عقايد،: د؛ مثل

ي انساني مورد

اعت شوند را مي
.نامد ي

سازد ي خود مي

تفگردد، از نوع 

بر آورد جود مي

آگاهانه بودن،

وت عقلي،  تفكر
يستند و روش

وش شناخت ش
است

فقط به معررا 

اي، سلطه بر طوره
س اختيار و اراد

.د
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ده و جهان اجت
راده و آگاهي ا

س آن شكل مي

محسوس قوي
گيرند قرار ميي 

هاي كه در كنش

قل عملي ايجاد
مي دبير جوامع

قفسي كه براي

گ ت اصلي باز مي

ب خود را به و

و علمي است
.ست

و روش شناخت
عي، محسوس ني

رو .استالهي 
ر و عمل آدمي

يكرد شناخت

د؛ زيرا انسان اسط
ع مختلف براساس

گيرند ش قرار مي
.ج است

ش پيش؛ علوم انس

ضاي موجود زند
ست، بلكه با ار

اجتماعي براساس

هستند كه بعد
كامالً ذهنيهاي 

ك مادهايي است

.گيرند ار مي
ارداد و اعتبار عق

علم تد، يعني ن

از تواند نميدد 

ها و اعتقادات ن

و تمدن مناسب
.هم

ي بر شناخت ع
ناخت عمومي ا

است يرطبيعي
امور غيرطبيع ،

ت الهي و غير
خره نحوة رفتار

اين رويدهد كه 

نيز ارزشي ندارد
ها در جوامع ان

متحان و آزمايش
خت جهان خارج

سنجش

تفاوت ميان اعض
و تكويني نيس

تركي كه جهان

هايي هس پديده
ه ديدهي ديگر، پ

، بخشي از نمري
.تماعي هستند

ميق قراهاي ع ه
هايي را كه با قرا
علم تدبير مدن

سان جهان متجد

اي كالن، آرمان

تماعي، فرهنگ
رند نه در طول

ناخت عمومي
 در مقايسه با شن

ق طبيعي و غي
است م طبيعت

حي و الهامات
تزكيه و باالخر

د هنگامي رخ مي
.شهودي شود

ل تجربي و ابزاري
، انساالي الهي

يق در معرض ام
هاي مهم شناخ ه

.رست است
ترين تف و اصلي

ماعي، طبيعي
.ند

عة شناخت مشتر
.رست است

سوي پيوستار،
يروني و در سوي
تاري و نوشتار

هاي اجت پديده  ن
در اليه ها ارزش

ه اطبايي، پديده
عم اجتماعي را 
.رست است
انس: معتقد است
.رست است

ها كه به ارزش
.ست

.رست است
هر جهان اجت: م

عرض يكديگر
.رست است

تأثير شنموارد 
شناخت علمي د

.رست است
حقايق، ت عقلي

عالمت حسي، 
.است تلف

وحت شهودي، 
سلوك، تصفيه،

.رست است
رويكرد عقلي ه
خت حسي و ش

.رست است
، عقلاساطيري

امتحان و ابتال
رهند و از اين ط

يكي از راجربه 

www.sanjeshse
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ت و ماهيت

.ده بزدايد

هاي پايگاه

ف كردن و

بروز برخي

از مفاهيم

ه محسوب

م مديريت
مانند قضيه

ationgroup

.ه مي شود

ل درباره حقيقت

.ه بود

ز چهره آن پديد

از تأثير مطلق

كه درست تعريف

كند و مانع ب مي

تعريف هموارهر 

است كه قضيه

مران بخوانند هم
ما(سالبه هستند 

و معلول استفاد

ه مباني و اصول

ش ترويج فلسفه

د و غبار ابهام از

تواند خودش را

عني آن است ك

يشيدن ياري م

ما در. كند ت مي

اي انشايي جمله
.آيد ب مي

هم مهندسي عم
سالبه يا فقط س

.سازد ص را مي

)28/4/1398 ول

و ز مفاهيم علت

دست يافتن به

ط نبود بلكه روش

ت آن را بشناسد

ت عي است و نمي

آموزد به مع مي

را در درست اند

ن قاعده را رعايت

ج 2گزينه . ست
ناقص به حساب

توانند ه مان نمي
صوره هستند و س

بطه عام و خاص
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.وس ناميد

ي بيان قوانين، از

ه كسي است با
.شود ميسر مي

.عقل داد

ف خدا به سقراط

هد جايگاه درست

صادي و اجتماعي

يشدن را به ما

ن آشنايي، ما ر

طور طبيعي اين

كامل و تمام اس
رده كه آن هم ن

.نيست

زم ن جامعه هم
حملي يا محص

.شرطي است

تر است كه را گ

سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

خود را فيلوسوفو

ر همه علوم براي

كومت از آن چه
م» علم سياست

زبان تعخود را به 

ف محوله از طرف

خواه نگرد مي مي

ست شرايط اقتص

شيوه درست اند
)2درس

سازد و همين مي

ستند و ذهن به ط

اي قضيه جمله
شزطي را ذكر كر

س تعريفي مانع

نخبگا) حقيقي(
قضاياي). لجمع

ر هم يك قضيه

ي از ديگري بزرگ

فلس

سنجش

س معرفي نكرد خ

ه عليت است در

قبيل اين كه حك
فلسفه«ر حوزه 

ر جهان جاي خ

كمت جزء وظايف

اي م سفه پديده

سم انسان در دس

 آن است كه ش
د. (دهد شان مي

كار ذهن آشنا م
)1درس. (ود

ه در تعريف نيست
)3س

ت درحالي كه
دم يك قضيه ش

شود پس ف هم مي

(تند يا نيستند 
مانعه ال(خوانند 
شعر) رفعانعه ال

رار است يا يكي

.رست است
د را فيلوسوفوس
.درست است

گر يك رابطهان
.رست است

به سؤاالتي از قب
معه است كه در

.رست است
.رست است
.رست است

افسانه در تفسير
.رست است
.رست است

رگونه تعليم حكم
.رست است

صي با دقت به فلس
.رست است

لسفي ماركسيس
.ندها

.رست است
يم هدف منطق

دالل كردن را نش
.رست است

ما را با طرز ك
شو حين تفكر مي
.رست است

ئي قابل استفاده
درس. (گيريم مي

.رست است
بارتي ناقص است

فقط مقد 3زينه 
.رست است

ي شامل تعريف
.رست است
.رست است

داراي ميوه هست
كدام را نخ د هيچ

منفصل ما) (لبه
.رست است

ب يا تساوي برقر
.رست است
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ند آنها را
به حداقل

آييم، يا مي

درون داد،

با اين وان

ديگر رشد

ين مرحله،

د و به اين
.شود

ه يك تودة
.شود ي

.فتند

.شود ي

ationgroup

.رسيم تر مي ي

طوري كه بتوانن
ها را ب اين واژه

.شود فاده مي
.كند مي تأكيد
ما به دني كهمي 

مانند ايندهايي

.مرتبط باشد

تو نميرا  علولي

هاي در جنبه

پايان اي درو  ند

دهند مي نشانن 
ش ريزي مي پايه

شود تا به ثير مي
برقرار مي تغذيه
اف اتفاق مي دوران

ميش از نوجواني 

به مفاهيم جزئي

ائه دهند، به ط
ميزان ابهام ات 

هاي رواني استف
تأدوران كودكي 
ي است و هنگام

فرادر برگيرنده 

م هوشيار فرد

معرابطه علت و 

شد به تغييرات

ان هاي ارثي اب

رفتارهاي خودشان
ه تفكر منطقي

ندين سلول تكث
ر و جنين براي
د تغييرات در اين 

برابر اندازة پيش

)28/4/1398 ول

وكنيم  روع مي

ريف دقيقي ارا
كه ممكن است
.مل پوشانيد

و تبيين كاركرد
ولية دو تجارب ا

رهاي ما اكتسابي

رايانه است كه

و) ذهني(يني

به همين دليل

جنبه از رش يك
.داردمختلف 

وره داراي بازتا

شناختي را در ر
در اين دوره. ند

.ت

به چن) زيگوت( 
رتباط بين مادر

ت ست و سريع ترين
.كودك است

ب دواندازة قلب 
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او ةتابستان(ساني 

تر شر عام و كلي

ردنظر خود، تعر
ري كه تا آنجا

بودن، جامة عم

و براي توصيف ،
مل غرايز ذاتي
ت كه تمام رفتار

ا شبيه يكن م

غيرعيبا تجربة 

شي قرار دارد ب

و تغييرات در
هاي م ت و جنبه

كان در اين دو
.دهند

ن دوره عمليات ش
همان اشيا هستن

اعتمادي است بي

ت كه يك سلول
متصل شده و ا

هاي رشد است دوره
خودمركزي ك ل
.نامند مي

كند و همچنين

شناسيوان

ش پيش؛ علوم انس

ت كه از مفاهيم

هاي مور ز واژه
ن دهند؛ به طو
ة آزمون پذير

شناختي،  زيست
سان به نقش تعا
ر اين نكته است

.باشيم مي

ض است كه ذهن

شناسي بايد ب ان

هاي آزمايش روش

پذيرند أثير مي
گراست دي كل

كودك): سالگي
را از خود نشان

كودكان در اين :
كنند، ي تغيير مي

 اعتماد در برابر

اي است مرحله
يوارة رحم مادر
مند كه يكي از د
وره كودكي اول

م رسشيكي را 

ك پيدا مي زايش

رو

سنجش

عريف آمده است

، بايد املياتي
صورت كمي نشان
بتوان به جنبة
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بر كرد رفتاري
يا لوح سفيدي

س اين پيش فرض
.هاست ه

ين باورند كه روا

نسبت به تري

شد از يكديگر تأ
فرايندگي رشد، 

2از تولد تا ( 
حركتي ـ حسي
):سالگي 11تا 

چه از نظر ظاهري

،ا يك سالگي

:)دو هفته اول
ودة سلولي به د

نام مي ة طفوليت
شناختي در دو
ر يك نقشه ژنتي
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.رست است
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.رست است
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.رست است
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.رست است
حركتي ـ سي

رهاي پيچيده ح
7( ليات عيني

سند كه اشيا اگرچ
.رست است
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.رست است
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ل شود و اين تو
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