
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنري ، عصر روز برگزاآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  3ون آزمـ  

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

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

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  سوم تابستانةـ  سنجش پيش

)8/6/1398(  

  )پيش( انسانيعلوم 
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@sanjesheduc

در معنـي   
 ت ديگرش

توانيـد بـه   
ن امـروزي     

صـفحات  : 

قط يكي از 

تا كه بـي   

بيـان  و در    
، و 111، 1

  مجاز

ationgroup

»إلف«ينيد كه 
ست، صورت»علة

  .ندمفرد 

ت هـم مـي  ) 4در 
بـود؛ بـه بيـان) 
:2ادبيـات  +  4 

  .ش يفتاده

و فق  غلط دارند

// را بر هم زنم 

شـود كـه هـر دو
3 ،39 ،49 ،10

  استعاره

  

نيد خودتان ببي
مفاع« ديگر باب 

»مالقي«، و »ن

د. »عنـان  هـم « 
)2در » شخيص

و 3حات صـف : 3

ر همزة پايانيِ ني

ها امالي  گزينه

و صوت و گفت

ش ت روشـن مـي  
36، 22صفحات 

  تشبيه

)8/6/1398 سوم

ه بزنيم، لطف كن
صورت فعالكه 
  

ضيمران«، »ملّاح

نهاست،  گير ن
تش«ال تشخيصِ 

3ادبيـات  . (»!؟ 

ت است؛ به خاطر

سه تا ازگويد  ي
  .دارد لط

حرف و«: ن رفته

س كنيد؛ آن وقت
ص: 3.اد. (اند مون

  مي

  ي

 حمد

  كس
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ستابستانة (ساني 

گرته 3ة ادبيات 
ت و از آن جا ك

.از آن است عل

م«، »غَضبان«ا، 

عنانمعني  دار ام
ب طرح اين سؤ
 من نشـون داد

  رذـ ح ~
نادرست ا با آن،

 دارد به شما مي
ك واژه امالي غل

تان  كتاب درسي

  ) 146، و ]4

، را قياس»شدت
هم مضم ايشان 

 
نادر ابراهيم   

 
رضا براهني    
جالل آل احم 

پارادوك

دبيات فارسي

ش پيش؛ علوم انس

نامة  از روي واژه
است فعالبر وزنِ 
اسم فا] مة شما

ها  ميان اين واژه

زما )3در . ناميم
اما سبب. اوست 

ت از خودش به

 عديد ـ بقاهت ~
رقيب اماليي يا ي

  )179و  178

خواهد؛  چه مي
در متن فقط يك

در همين ثنوي

1بيت : 131حة 

فرج بعد از ش«و 
ي)متحان الهي

)الف
)ج
 )و
)ب
 )ه
 )د

  

  تضاد

 زبان و اد

سنجش

ها را معني واژه
ب» عالج« ضمناً 

نام در واژه[» عالج

هيد ديد كه در

ن مي كمرامروزه 
ملكيد ملك او 

ويي بود كه بخت

~زل ـ ا~: ب
به هر حال، بي 

8، و 139و  138

، ببينيد از شما
داين كه گر كالم 

مثنره به بيتي از 
 

صفح[+  129، 

و» االنبيا قصص«
ام(هاي  ابتال  تان

)67و  53حات 

  :ادي ما
  س ناقص

    
 

 .رست است

 كه ما برايتان م
دارد؛ تضاديگر 
مع«، كه »عالجه

 .رست است

بجوريدش، خواه
 .رست است

يعني آنچه ا» ن
اه كنيد و ببيني

باره اين چه رويه
1(  

 .رست است

 درست، به ترتيب
]بقاء] / [بقاء[، 
8صفحات : 3ي 

 .رست است

سؤال دقت كنيد
 است؛ روي ديگر

 .رست است

ورت گزينه اشار
 ». با تو دم زنم

121، 113حات 
 .رست است

«تان ، ب درسي
پيامبران و داستا

 .سترست ا

صفح: 3. ف.ز+  
 .رست است

بندي پيشنها ت
جناستكرار 

www.sanjeshse

  
  
  
در 2گزينة  
به جاي اين  

با دو واژة دي
مع«شود  مي

در 1گزينة  
كذا؛ خوب ب  
در 2گزينة  
ميان«) 1در   

ر نگادا جهان
ي«: گويد مي

167و  162
در 1گزينة  

هاي صورت
يادتان باشد  
زبان فارسي(  
در 4گزينة  
به صورت س  

آنها درست
در 3گزينة  
حتي در صو  

اين هر سه
صفح: 3. اد(  
در 1گزينة  
دو متن كتا  

سرگذشت پ
138(  

در 3گزينة  

اعالم: 3.اد(  
در 2گزينة  
مطابق اولويت  

  بيت

erv.ir
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@sanjesheduc

  ـ

  نفَس

  ـ

  ـ

توان به  مي 
  .جا كنيد 

.  تأكيـدي 
است  صرحه

ي بيـت  هـا 

 محذوف، )
هسـت  ] ن  
تـا   114 و 

چنان وجه 
در  ضـرورتاً 

ationgroup

  رياي ژرف

  ـ

  ـ

  ـ

د برقرار باشد ـ م
به ي تشبيه را جا

استفهامساختار 
استعارة مص] دل

  ايهام
  پيل

  شاه

  مات

ه ايهـام بتوانيـد       

)اجباري ⇐ته 
بـراي مـن ⇐[

،22تـا   20ت  

همچ» رود«) 3ر 
ض، هـر دو،  ])ـت 

  

د  ـ

  

  

مرغ  سي
سيمرغ 

  بود
ركن اصلي تضاد
ه دو ركن اصلي

اند، در س سنادي
از دبه قرينة [» 

  اسب

  ]ِ شما-  ⇐

ن بـن منـذَر ـ

  »ن

نهاد پيوست(= ه 
را ) متمم] (ـن
صـفحا: 3. ف.ز

است؛ در خباري
اسـت[نـه (ع دوم  

)8/6/1398سوم 

  ـ
] طوطيِ[نِ
 ⇐  

⇐  

  ـ

ي يا مفهوم دو ر
دهد كه زه را مي

  

اها  تشبيه) 4و  
»دود«هم كه ) 

ايهام تنا

⇐[پيادگان 

نعمـانه داستان 

نعمانشده  ـات

 به قرينة شناسه
ـ[مـَ) نهاد(همي 
. (شناسـه عنـي  

اخهمچنان ) »لد
اش در مصـرع نه

3 


تابستانة س(ساني 

ـ
مگس شدن
گردون

مردگيِ 
]حيات [

  بهشتي
افسردگي 

ِ )انجماد(
  دوزخ

ـ

ـ اگر ميان معني
به شما اين اجا 

!]ست، نه آتشين

)1اما در . ست
1در . دارند يص

  :ل بيندازيد
  تشبيه  )

  
  پيلِ فنا

  شاه بقا

به تلميحسرِ دقه 

شهـمـابين  ش

،]اختياري ⇐
مه: ؛ باز گرداني

دارد؛ يع نشانه !

نال«و » گريد«( 
ذف شده به قرين

ش پيش؛ علوم انس

  ـ

⇐  

  جنت ـ دوزخ

  

ـ  تشبيهد كه از 
م وحدت وجود

منجمد اس» زخ

هد برخوردار نيس
تشخي) 4و ) 3و 

 نگاهي به جدو
)استعاره ⇐(ص 

دن بقا پيش فنا

كنيد تا ـ از صد
  :قياس كنيد 

زير پيِ پيلش// 

⇐جدا [ِ » نهاد«
؛)1درجملة دوم 

نما ندارد نقشد 

هاي مضارع فعل
 فعل پيشينِ حذ

سنجش

  ـ

  ـ

ج  ت ـ هفت

  ود ـ بود

دهند را نشان مي
مفهومم دريافت 

دو«ان باستان، 

را نشان ده شبيه
و) 2: ها استعاره 

 ]3. ي اد

تصور كنيد، بعد
تشخيص  

مات شد  قا

، را باز ك152حة 
»خاقاني« سب
/ رخزمين نه  ع

)1جملة اول در 
اما د! خود است
نهاد: ادتان باشد

فوجه ) 1معيار، 
و» ست]ا[«) 2

    
 

( )×2  
  ـ

اينجا 
  بود

هشت  ست]ا[

سي 
زو  مرغ

آشكار) و ج) ب 
هم) در د. رسيد 

يرانيادر انديشة ا
 .رست است

تشساختاري كه 
.است ه مركب

ه از متون درسي
  .رست است

فحة شطرنج را ت
تضاد

فنا ـ بق

  )140حة 
تان، صفحها آرايه

هاي تناس ايهامبا 
نطعشو بر  ياده

 .رست است

، و البته ج)4و  
در جاي خمنطقاً 
ضمناً يا). دد دار

 .رست است

ها به فارسي م ي
2در . هد داشت

www.sanjeshse

  )الف

  )ب

  )ج

  )د

:ها يادآوري  
نما متناقض

د: دانستني[  
در 3گزينة  .

از هيچ س) 3  
تشبيه) 2در 
  .آهاز 

ها همه بيت[  
در 3گزينة  .

اول يك صف  

صفح: 3. اد(  
آحاال كتاب   

را ب»سيف«
اسپ پياز «  

در 1گزينة  .1
)3و ) 2در   

است؛ پس م
φ  =)وجود

118( 
در 4گزينة  .1

در بازگرداني  
اخباري خوا

erv.ir
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@sanjesheduc

 نـاگزيريم  
 

ب درسي تا
تة وابسـتة  

سـيدن بـه    
، »شـدند  ي  

بگيـريمش   
].  بگيـريم  

  ستغنا

ايـن  ) 1ت؛ 

ationgroup

گرفت، بلكه ري
 !داشته باشهم 

كت. اند تاً پيشين
وابستة(ب، مميز 

  )60تا  57 

كمكـي در رس) 
پراكنـده مـي«ـا   

ي كه مجهـول ب
فعل را مجهـول

اس: چهارم): و 

س از توحيد است

  

اخبارتوان  ا نمي
مكانات كوالك َم

  زايش

  ييـوگو 
 ـييوجو ت

  يا نه

  ياشا
  يدة
  يا رعه

  
ش از هسته قاعدت

واعد همين كتاب
صفحات: 3. ف.

1فعل در  بودن
اسـت يـ ـنادي  

به نسبت وقتي) 
ت اين است كه ف

 ت
  فنا]  و

اي پس  در وادي
 127(  

)8/6/1398 سوم

را» دارد«است، 
آد كه امك وني مي

  ])2ي 

افز  مصوت

گفت  ـ
تجس

  هرشم
فتن  هفتن

تما  -
د

جر  هجرع

  قيد

   ي
   
   

چهار زانو
هاي پيش ابسته

مطابق قورسيد، 
ز(  بايد گرفت؟

پيشوندي بپس 
فعـل اسـ» ـدند 

)مسند فرضي ⇐
درست سي معيار

  ])2سي 

معرفت: سوم): ه
فقر[: هفتم): د

و سالك گذشته
تا 125صفحات 

4 


ستابستانة (ساني 

مچنان اخباري ا
يفوري برف به او

از زبان فارسي 8

  ابدال
در م  ت

كر
ف

[ج شيـب

  اليه. م

~ - بازي مهمان
~ - شان 
~ - يكي 

 
تعيين شود، وا ي

 حاال از خود بپر
شين گرفت، چه

خواهد؛ پ را نمي 
شـ مـي «ن كـرد   

⇐(يك واژه ، 
طابق قواعد فارس
دهم از زبان فارس

ه 
د  

كار از توحيد گ 
ص: 3. اد.(هم)  د

  

ش پيش؛ علوم انس

هم» است«رچه 
كيف: ان خودماني

8كنيد به درس 

در صامت

  ـ

  ـ

  ـ

ـمـ⇐[نـج
  )132و  13

  پيشين. و
 مميز صفت
    همه
  تا  دو
    
    
به درستيكه  ه

ة پيشين است؛
توان وابستة پيش

تعداد تكواژ؛ ژه
 آن بايد تعيـين
ي فرضش كنيم

مطت باشد يا نه، 
كنيد به درس د

 عشق: دوم: )
حيرت: ششم 

اي آن است كه
ندارد؛) ناسايي

. مفهومي دارند

سنجش

اگر) 4اما در . د
يسي بيت به زبا

ضمناً رجوع ك[ 2

  
 گزينه

1(  

2(  

3(  

ج  )4
113 ،124 ،31

ص
ه

هستهراي مميز 
كه مميز وابستة 

را اگر نتو] اخص

شمارش واژگفته 
است، كه در) 3

اگر اسنادي. هول
ال، منطقاً درست

ضمناً رجوع ك[ 2

)ج 
)ز 

، خود، گويا)در ز
شن(= از بينايي  

ن، آشكارا، تقابل

    
 

مانند مي اخباري
بازنويبگيريم؛  ي

  ]3. يت از اد
23و  22فحات 

 .رست است

3و  112فحات  
  ]3. يت از اد

 .رست است

 گروه اسمي دا
تصريح نداردجا 
شاو البته، ) [سته

 .رست است

ال گصورت سؤ 
3مسأله در . كند
يك فعل مجهه، 

حاال[هيم داشت 
24و  15فحات 
 .استرست 

 لب
 توحيد 

د مفهومييد كه 
نشاني) ج. شود

 .رست است

هاي باال و پايين
  ]3. يت از اد

www.sanjeshse

اهمان وجه 
التزاميآن را 

هر چهار بي[  
صف: 3. ف.ز(  

در 1گزينة  .1

صف: 3. ف.ز(  
هر چهار بي[  

در 4گزينة  .1

در چارچوبة  
شما هيچ ج
پيش از هست

در 3گزينة  .1
!دقت كنيد  

ك جواب نمي
رفته هم روي

خواه بيشتر
صف: 3. ف.ز(

در 2گزينة  .1
طل: اول: )ب  
:پنجم: )الف  
توجه بفرماي  

ش طور رد مي
در 3گزينة  .1

ه بيت) 3در   
هر چهار بي[  

erv.ir
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@sanjesheduc

با صـورت   
 تقابـل در  

 تصـويري   
و  عادالن= 

دو مفهـوم   
1 (  

  نام قدرت
د با افتـاب  
: رتر اسـت    

حـاال  ]. نـد  
رت سـؤال  

حمله برده 
كـي ديگـر    

] »....خواهي
. »رستم«: 
  

رد (داد 

ationgroup

)3كنيد؛ مفهوم 
اين. دارد تقابل 

، و جزئيـاتهـا  
=كسان ر است؛ 

ت ماندن ميـان د
40و  139حات 

»نمرود«ضعيفي 
بسنجيد[ه خدا 

ن مفهـوم آشـكا

سؤال كمـك كن
صورفرض كنيد 

5(  

  ر

اول ح) عمرو= گ 
ع كرده، بعـد يك

خ) حكومت/ ي 
:است) 4و ) 2ر 

)10و  9فحات 

سخ داد، جواب د

  

رجوع ك 3 .اد 1
)1اما . ل ندارند

  »يز

مصـداق  كلـي   
مصداقاً، مشهودتر

وقتي است كه 
صفح: 3. اد(. ند

 صورت سؤال ض
كه )]3در » ذيان

ايـن) 1ويژه در 
 

شان با صورت س
استفاده كنيد؛ ف 
1صفحة : 3. اد(

  ي
اندن يكي ديگر

  ويش
  سرِ كسي

  ي

پلنگ(و ) علي= 
دفاع) علي= راله 

 13(  

مجازاً شاهي(خت 
در گويندههمان 

صف: 3. اد). (1ر 

پاس←رّد  –)  
4 (

)8/6/1398 سوم

08و  107حات 
ت صورت سؤال

   تميز
شت از همه چيز

راي هر مفهـوم
ة يك به يك، مص

توان ديد؛ بديهي 
ا راجح ذهنياتر 

در. چيست لي
هذ«بسنجيد با 

همين است؛ به و
 )36صفحة .: 3

ش ياس ساختاري
 اسلوب معادله

). (3است يا  ند

شاخص مفهومي
يكي و بر باد نشا

براي خو  شريف
اي عصيان از سر

كسي مون ضمير

شير (از دو سو 
شير(كي ه اول ي

صفحة: 2. اد! (ي

اگر تخ«گويد  ي
هم ه) 1در  نده
است، جز د) ب

هاد ساير گزينه
4 رد گزينه(مي 

5 


ستابستانة (ساني 

مندرج در صفحا
تقابلي با بيت اما 

د خبر و عقل و
ن و فضيلت بگذش

سان است؛ اما ور
اين رابطة) 2در 

مي 39عاره در 
برعينيات شت ـ 

مفهوم كلبينيد 
[دارد   برش مي

نيز ه) 4و ) 3و 
3. اد( !ره نيست

 به شما براي قي
قواعد مترتب بر

خورندبه آن ) 2د 

ي اغرايختن از 
شل بودن به  نفس

هوا خانه ساختن
مضمكردن از  م

ن كرد كه كدام ا
شود ديد كه مي 

نويسي چه نسخه

ش هم اين كه مي
شنو. گويد ميه 
مخاطب( شنونده 

رد( پس   ←فــ َ 
به گرم ← حرارة

بان عربي 

ش پيش؛ علوم انس

، مده ياد همايي
فهومي ديگرند،

وآدميزاده ندارد/ 
وين به تمكين/ 

ها يكس مام گزينه
.اند ال هم مهم

تصوير را به استع
شتر خواهد داش

بب. ابه را نخوريد
خيالند؛ يعني 

و) 1در ! آيد  مي
است كه اين كار

تا[ ملة معترضه
قوانيد از همان 
حاال قياس كنيد

  هوم
پردا  ...ختن 
قائل  منشي
بادخا  ...شدن
متنس  ...ستن

توان تعيين  نمي
)2فقط در . ته

چ! ه چه شاعري

اش نشانه[است » 
است كه» فنديار

)]4ل گرفته تا 

ف –) ها ر گزينه
بح –)  3و 2نه 

 زب

سنجش

زندسؤال به بيان 
هاي مف در حوزه 

//و روزي طلبد 
/ه جايي نرسيد 

ورت سؤال و تم
حياناً عناصر خيا

؛ همين ت]شما[ِ 
 سؤال قرابت بيش

هاي مشا ب واژه
بين زال الهي مي

هيم چنان الفي
آيد، اگر نه پيدا ي

جم: ايم دهنس دا
تو ، مي»تمثيل« 

ح. است  اسلوب

مفه  ت
برانگيخ  )

م بزرگ  
غرّه ش  
خبر جس  
  

ز سه تاي ديگر
واداشت ة متقابل

ياللعجب، كه...! ه

»گشتاسپ« ده
اسف«اين بار ) 1
از صورت سؤال[ 

رد ساير( ده بود
رد گزين(سالمش 

    
 

 .رست است

مفهوم صورت س
)4و ) 2. ت دارد

  :ي چنين است
بيضه برون آيد و
 كسي گشت به

 .رست است

در صو هوم كلي
ها، معاني و اح ژه
[ظالمان ] = شما

 كدام با صورت
 .رست است

فريب: كنيم د مي
 چند نيروي اليز

كه پيش ابراه !ت
آطوار شاهي مي
 .رست است

به شما آوان) 3و 
گوييم وقتي مي

 يك بيت داراي
 .رست است

عبارت
)الف
)ب
)د
)ه

)56تا  50حات 
 .رست است

 در هيچ يك از
حملةيا  دفاع به 
حمله آورده) مرو

 .رست است

گويند) 3سؤال و 
؛ در »اسفنديار

»اسفنديار«ت 

   .رست است
م كردسال ←ت 
س ←سالَمه  –

www.sanjeshse

در 1گزينة  .1
براي درك م  

سؤال قرابت
بيان سعدي

مرغَك از ب«  
هآن كه ناگا  

در 2گزينة  .2
مفهالبته كه   

برآمده از واژ
شم[ِ ناكسان 
ـ كه مشابه

در 2گزينة  .2
باز هم تأكيد  

خود را هم
است)] 3در 

طرف دارد اط
در 3گزينة  .2

و) 2در فُرم   
و: اصل قصه

مصراع دوم
در 4گزينة  .2

صفح: 3. اد(  
در 2گزينة  .2

پيداست كه  
و ديگري را

عمر= اَژدها (
در 1گزينة  .2

در صورت س  
ا« شنوندهو 

پس در نهايت
   
  

در 1گزينه  .2
کانت سّلمت

–)  2گزينه   

erv.ir
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ُعرف  –
 –) ها 

-  گزينه

 

 –)  3و 2 

 ←اع سم

  ه شود

رد  
  )  2و 1ي 

-ا و دشت
ل، بهره 

فراواني ي 
ران همه 

وست 
 مانند 

. شودي
زندگي 

سمي 

ران از 

ationgroup

–) ها اير گزينه

هرد ساير گزينه 

رد( ش بسياري 
 ) 4و  1هاي ه

هايرد گزينه(  

س –)  3د گزينه 
 1 (  

ت تأكيد ترجمه
  

(لن أسمح  ←
هايرد گزينه(  

هان شامل بيابان
صول مختلف سال

هاي طبيعيروت
در اير. وت، دارد

ه دستبافت و پو
ي صنايع دستي

تشكيل مي...  و 
حتي و آسايش ز

هاي رسميان زبان

اير -3. ل تاست

  

رد سا( شعري  
(اي دارد صيده
  ) 4 ينه

تالش ←  کبيرا
رد گزينه( مانْد 

شگفتي ←شة 

رد(  از ، بعد از 
رد گزينه( اش ه

بهتر است بصورت
.اند تالش كرده

) ستقبل منفي
إلیَّ ← من در

ايران. ن را دارد
 متنوعي در فص

اين كشور ثر. ند
ند الماس و ياقو
از مايع و قاليچه
ن قديم به برخي
و كردها و عرب

الم در راحايه اس

را كه گفته از مي

ران كمتر از چهل
  .فارسي است

)8/6/1398 سوم

←) نکره( عر 

قص ← قصيدة  
رد گزي( لج بود 

جهدا –)  2ينه 
بيدار مي ←ر 

الّدهش –) ها ينه

پس ← بعد - 
گذشته ←ضيه 

أكيدي است و به
بان عربي قطعاً

مس(  نخواهم داد 
د –) ها ر گزينه

   )امر

ن جمعيت جها
ن از آب وهواي
كناندار اداره مي

هاي قيمتي مانن
خارج ، نفت ، گا

ايران از زمان. ند
ها وها و تركس

ها زير سامه آن

خطاست چر 4ه 

هاي ايرم استان
 در ايران، زبان ف
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ستابستانة (ساني 

شع –)  4و3ها 
له –)  4گزينه 

فل ←کاَن فالجًا 

رد گزي( مادرم  
تسهر... کانت  

رد ساير گزي( رد 

) 4و 1هاي ينه
ماض -)  4زينه 

مفعول مطلق تأ
زب) هايقاعده( د

اجازه –)  3 او
رد ساير( تسّرب 

ا( حاِربوا  ←  

 است و بيشترين
برز بنابراين ايران
ه آن را يك استا
ال، نقره و سنگ

ايران به خ. شودي
كنصادر ميسته، 

تعدد مانند فارس
هم. وجود دارند 
 

د بنابراين گزينه

تمام -2. ي دارد
هاي رسميبان

.  

ش پيش؛ علوم انس

هرد گزينه( لفي 
رد گ( كرد ش مي

ک –)  3و  1ي 

←أّمي   –) ا 

–)  4و 1هاي 

گيرما را فرا مي 
2  (  

رد گز( ون شد 
رد گز( م گرفت 

م ← محاولة – 
واعداي تدوين ق

هايرد گزينه(  
أن يت ←) زامي

حاَربوا  –حياتکم 

ا بزرگترين قاره
س و رشته كوه الب

شودكهقسيم مي
د آهن، مس، طال

ها كشت مييوه
خشك مانند پس
 ايران از اقوام مت

... زردتشتيان و 
 .  فارسي است

سمي وجود دارد

يابان هاي بزرگي
از زب -4. ت دارد

جمه پسته است

سنجش

كشورهاي مختل 
ستايش ←) ری
هارد گزينه( ود 

هارد ساير گزينه
هرد گزينه( ي ما 

← تأخذنا -   ) 

2رد گزينه ( ت 

غيير كرد، دگرگو
تصميم ←قّرر 

هاقاعده ←عد 
مسلمانان برا  ←

قال... کان  ←
مضارع التز( كند 

ح ←حياتهم   

آسيا.  واقع است
شته كوه زاگرس

استان تق 32به 
دن بسيار مانندا

ع سبزيجات و مي
ها و محصوالت خ

مردم. رت دارد
نند مسحيان و
مي كشور، زبان

 

قط يك زبان رس
  . ايران است

ران صحراها و بي
چه و فرش شهرت

ز محصوالت ازج

    
 

  .رست است
ك ← )نکره ( ة 
ماضی استمرار(

سروده بو ←د 
  .رست است

ر( كند صرف مي
براي ←لنا  –) 

  .رست است
2رد گزينه ( يا 
ثابت كرده است ←

  .رست است
تغ ← ) ماضی

ق –)  1د گزينه 
  .رست است

قواع ←۳زينه 
← 3ست گزينه 
  .رست است
←) ماضي بعيد

نفوذ كن –)  3و2
  .رست است
- ردتم، تريدون

  :ك مطلب 
نوب غرب آسيا

رش: ته كوه است
ن از نظر اداري ب
و گاز مايع و معا
ت و پنبه و انواع
هپشم ها و ميوه

چه و فرش، شهر
ديني ديگري مان
ا تنها زبان رسم

. رست است
ينكه در ايران فق
سي زبان رسمي

اير - 1 ←ا هينه
به صنعت قاليچ

  .رست است
كننده بسياري از

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
بالد مختلفة

(يمدح ... 
کان قد أنشد

در 3گزينه  .2
ص ←ذل تب

)4و  1هاي 
در 1گزينه  .2

دني ← عاَلم
←قد أثبت 

در 2گزينه  .3
فعل( تغّير

رد( شنيدن 
در 3گزينه  .3

خطاهای گز
ترجمه درس 

در 4گزينه  .3
م( گفته بود 

2هاي گزينه
در 2گزينه  .3

أر ←أرادوا 
ترجمه درك
ايران در جن

و دو رشت ها
ايران. بردمي

مانند نفت و
انواع حبوبات
حيوانات و پ
صنعت قاليچ

هاي داقلّيت
اما. كنندمي

در 4گزينه  .3
با توجه به اي
كشور ، فارس

ترجمه گزي 
زمان قديم ب

در 2گزينه  .3
ايران صادرك

erv.ir
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طقه 

 فقط به 

وام 

ترين 

رين كشور 

 –) رفين

 و اجوف 

 – 

ت و 
شبه  ← 

 مؤّخر و 

آنچه در 

 شده 

ت 

ationgroup

ايران در منط -3

كه 4در گزينه 

اقو - 3. ها و كوه

است نه از بزرگت

ترران پرجمعيت

 

بزيادة حر( هار 

معتل –معرب 

منصرف –أل 

صفت ← جميلة 
ِلّله -۳ مرفوع

مبتدای ←عدٌد 

آ -3. ندي است

 نون آن حذف

جوانان اهل بهشت

  

3. صادراتي است
  . قيمتي

بنابراي د... ت و 

هاحراها و دشت

گترين قاره دنيا

اير -3.  دنياست

 )پذيرد ن نمي

  )ست

و مصدره ِاشته

م –نّي للمعلوم 

معّرف بأ –رب 

 - تدا و مرفوع
بتداي مؤخّر و م

ع -خبر مقّدم 

نر دانايي، دانشم
 

ون اضافه شده

 حسين سرور ج
  

)8/6/1398 سوم

هاي صته از ميوه
هايعدن سنگ

ش و پسته و نفت

ف به سبب صح

و آسيا بزر. راني

هايگترين قاره

ف است و تنوين

حذف تنوين نيس

ن باب افتعال و
  » إيران 

مبن –الزم  –ّي 
  برٌ 

معر –مذّکر  –

مبت ←عبارة  –
مب ← عليمٌ  – م
شبه جمله، خ ←

باالي هر -2. ت
 .ني وجود دارد

عّلميِن بوده چون

حسن و -2. ند
.رسه ما هستند
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ستابستانة (ساني 

پست -2. شودمي
جود دارد بجز مع

مله قاليچه و فرش

ب و هواي مختلف

ستند نه اقوام اير

آسيا از بزرگ -2 

غير منصرف( راُن 

دليلي براي ح( مٍ 

مزيد ثالثّی ِمن –
«له إسم ظاهر

مجرد ثالثي –ن 
خبو الجملة » 

–) حبّ : مفرده 
   اإلصلیّ 

–  إليه و مجرور
خبر مقدمجمله، 

← كهنا -۴ًال  

 نوشته شده است
ي از اجرام آسمان

در اصل مع( ی 

ديگران كمك كن
مسال معلم مدر

ش پيش؛ علوم انس

ر قوم تشكيل م
دي در ايران وج

ز جملادي دارد ا

آب -2.  و زراعي
  . نفت

ت هاي ديني هس
  .ت نه ايران

. ايراني هستند

إيرا ←إيراٌن  - 

أقوا ←أقواِم  –

–للغائبة  –رع 
فعل و فاعل/ ح 

للغائبيَن –ضارع 
واو« مير بارز

م( جمع الّتکسير
جرور باإلعراب

مضاف ← رسة
شبه ج ←فوق 

ر و مرفوع محال

 عبارت زيبايي
تعداد زيادي -4 

ب به ياء فرعی

ي است كه به د
اينان ا -4. يدم

سنجش

دم ايران از چهار
معادن زياد -4. 

الت صادراتي زيا
 . خطاست

هاي طبيعيوت
 خاطر صادرات

  .ار است
حيان جزو اقليت
رين قاره دنياست
سيحيان از اقوام

  .ستان است

)ع معلوم است 

–) وع است  مرف

فعل مضار ← 
صحيح –عرب 

فعل مض ←) 
عل و فاعله ضم

ج –اسم  ←) 
إليه و مجضاف

المدر –  مجرور
ف -۲ مله فعليه

مبتدای مؤّخر ←

ي ديوار مدرسه
.نِ خداوند است

ل به و منصوب

كسي ترين مردم
ه را در جشن د

    
 

مرد - 1 ←ها نه
 آسيا واقع است

  .استرست 
ه ايران محصوال
ت شهرت دارد،

ثرو - 1 ←ها نه
شهرت فقط به 

  .ترست اس
 بر عهده استاند
 است كه مسيح
ترسيا پرجمعيت

مس - 1 ←ها نه
ستاندار رئيس اس

  .رست است
مضارع( ُتصدُِّر  

  .رست است
مضارع( يتألَُّف 

  .رست است
)تشتهر(  كيب

مع –ّی للمعلوم 
  .رست است

َيعيشون(  كيب
فع) / ع ی ش

  .رست است
)الحبوب(  كيب
مض/ جامد -خر

  .رست است
جارو ← جدار
خبر جم ← بت

←ما  -  مقّدم 

روي - 1 ←ها نه
مين است از آنِ

  .رست است
مفعول: معّلَمی  

بر - 1 ←ها  نه
دو معلّم مدرسه 

www.sanjeshse

رجمه گزينت
جنوب قاره

در 4گزينه  .3
از آنجايي كه
صادرات نفت
ترجمه گزين

-4. مختلف
در 4گزينه  .3

اداره استان
الزم به ذكر

و آس. ها قاره
ترجمه گزين

اس -4. است
در 2گزينه  .3

←ُتصدَُّر 
در 3گزينه  .3

ي ←يتألََّف 
در 4گزينه  .4

تجزيه و ترك
مبنی –الزم 

در 2گزينه  .4
تجزيه و ترك

:من ماّدة( 
در 2گزينه  .4

تجزيه و ترك
صحيح اآلخ

در 1گزينه  .4
علی ج -۱ 

ُکِتب -مرفوع 
جمله، خبر

  مرفوع
ترجمه گزين
آسمانها و زم

در 3گزينه  .4
 ←معّلما 
  )است

ترجمه گزين
-3. هستند

erv.ir
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  .ه هستند
در 

 –4ع  

رسوايي در 
  .ت

 -4.  است

3- 

ها سختي

فرحينَ ، 

- كف مي

قل كسي 

ationgroup

فيهمفعول»  ، هذا
شتر د -3. يريم

سجع ←و الّندم 

گوش بدهد از ر
زد خداوند است

ظر معني ناقص

. كنيمورت نمي
  .يابدت مي

برادرم در س -3 

 هم مصفّقون ، ف

ك نند در حاليكه

 
قطعا عاق -3.  د

  

ن ،إذا ، بي«مات 
گين را پس نمي

القدم و –3جع 

س به نصيحت گ
ش دنيا و آخرت نز

از نظ إالّ  قبل از 

جز خداوند مشو
ها دستبه بزرگي

. خودم قرار ده

ه« ها به ترتيب  و

كن را تشويق مي
  .دهيمي

 طوف به كتاب 
 كشور خارج شد

)8/6/1398 سوم

ها كلمساير گزينه
ي را ببخشيم آن

  .ندم

سج ←لفضيحة 

هر كس -2.  است
ثواب و پاداش -

  .ظر معني
جمله -3.  دارد

ايمان با كسي ج
صبر پيشه كند ب

نيازيم را در بي

هادر ساير گزينه

نم در كالس م
ه قرآن گوش مي

معط← مجّلة  
زبان از مرزهاي
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ستابستانة (ساني 

اما در س. جرّ است
هرگاه چيزي -2 

اي را خوان مجله

الّنصيحة و ال –

 چشم سودمند
-4. گذاردث مي

ص است و يا از نظ
ياز به فاعلله ن
  .دارد
در كارها -2. ند

تنها كسي كه ص 

خدايا -2. ر بده
  .م

د. قصه و منصوب

هايمهمكالسي -
ما با تواضع به -

-۴عطف بيان  
اين ز -2. د آمد

 .جلّه

  7ص 

  .47 و ص 

ن و زندگي

ش پيش؛ علوم انس

مجرور به حرف ج
.اي هفته است

امروز -4. شود

  . است
–2جناس تام   

مه جاري براي
و پشيماني به ارث

 نظر نقش ناقص
وب است و جمل

نياز به فاعل د ال 
كنش كمك مي

- 4. شونده مي

زمين را امن قرار
برمه تو پناه مي

خبر فعل ناق  ←

-2. شودخت مي
4. روندرسه مي

ع← الّلغة  - ۲
و زبان بوجودن د

تاب داري يا مج

ول پيام آيات ص

ت و متن زير آن

 دين

سنجش

م ←األّيام  – ت
ز جمعه از روزها
 بكار گرفته مي

جناس و سجع
←) چشم( ين

    
ه كردن به چشم

لغزاند وم را مي

قبل از إالّ ، يا از
فعول به و منصو

إّال و جمله قبل 
 كارگر، تنها كار

شناختهها سختي
 

  بتداست
وردگارا اين سرز

قطعا به! وردگارا 

←صعبة  –قصه 

ضاع براي ما سخ
خوشحالي به مدر

صوف و صفت  
بط محكمي بين

آيا كت -4.  دهد

آيات و جدو: 6و 

  35تا  33ص 

جدول پيام آيات

    
 

  . رست است
دا و مرفوع است

روز - 1 ←ها نه
ن روستا و شهر

  . رست است
حسنات لفظي، ج

العي – )چشمه( 
طباق  ←خرة 

نگا - 1 ←ها نه
گا ناداني، -3. د

  . رست است
  ستثني منه

 مفرّغ ، جمله ق
مف←  العاملَ  -

مفعول به است
به - 1 ←ها نه

فا فقط هنگام س
  .رست است

مب  ← أخي   3
پرو - 1 ←ها نه

پرو - 4. كند مي
  . رست است

اسم فعل ناقص← 
  .حال هستند

اوض - 1 ←ها نه
نش آموزان با خ

  .رست است
موص← ت وثيقة 

روا - 1 ←ها نه
ها به او پندجربه

 .رست است

و 5، صص 1س 
 .رست است

، آيات صص3س 
 .رست است

، ج44، ص 4س 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
مبتد ←يوم 

ترجمه گزين
جابجايي بين

در 4گزينه  .4
منظور از مح

(العين  -۱
الّدنيا و اآلخ
ترجمه گزين

ماندامان مي
در 2گزينه  .4

مس ←أحدًا 
در مستثني

-1در گزينه 
م←   الُعلی

ترجمه گزين
دوستان باوف

در 3گزينه  .4
3در گزينه  

ترجمه گزين
به تو كمك

در 1گزينه  .4
←األوضاُع  

ح» خاشعات
ترجمه گزين

دان -3. زنند
در 3گزينه  .5

عالقات -۱
ترجمه گزين
است كه تج

   
  
 

در 2گزينه  .5
درس  ،2سال 

در 3گزينه  .5
، درس2سال 

در 1ينه گز .5
، درس2سال 

erv.ir
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@sanjesheduc

ران در روز  
زنـد و   مـي 

 را اطاعـت    

شـما عمـر       

 اسـت كـه      

و . زه اسـت   

ستاد، جـز  
ـه عقلـش    

موقعيـت و   
پيـروان  ن       

ن شـد، نـه   

ationgroup

بـدكار). 79ص 
 مهر خاموشي م

يم و پيـامبر او

دازة كـافي بـه ش

 جسـم انسـان

هـاي صـبر، روز

ي بندگانش نفرس
آن كـس كـ) ... 

 حفظ مقـام و م
نـد دسـته شـد
ند دستگي دين

  

. (ور اول اسـت    
ند بر دهان آنها

بـردي  فرمان مي

 در دنيا بـه انـد

و ايـن. خ اسـت   

ه ـي از مصـداق  

يالنش را به سو
)ن در پيام الهي

ند كه به خاطر
 اخـتالف و چن
ب اختالف و چن

)8/6/1398 سوم

ـس از نفـخ صـو
 اين حال، خداون

ي كاش خدا را

ين است كه آيا

 در عـالم بـرزخ

و يكـ. ك هسـتند  

م، خداوند رسوال
تعقل بندگان ←
  » )معلول 

كن ي معرفي مي
كردنـد و سـبب

ستم و تجاوز سبب

9 


ستابستانة (ساني 

 

 

از حوادث پـ» ه
در. جات دهند

  ).81ص (د 

ا: گويند زد و مي

قطعي خداوند اي

  ني

  67ص 
زيرا روح. فريند

  

  .صفحه و متن

ع روزه مشـترك

اي هشا«: :رمود
← ارسال رسل 

←علو رتبه ( 

ه از رهبران ديني
بري او را انكار ك

كند كه ست ن مي
 .  

ش پيش؛ علوم انس

 ).ص(ول خدا 

 ).ص(مبر اكرم 

الم مادتغيير ع«
ود را از مهلكه نج

كنند ه سخن مي

خيز خيان برمي

 دارند و پاسخ ق
 

 پيام امام خمين

   كتاب

ص 3آيات شمارة 
آف مجدد نمي/ ه 

.به روح بپيوندد

  .ت

رهاي اين دو صف

و آيه در موضوع

شام بن حكم فر
فلسفة(ل كنند 

خرت باالتر است

يني را آن دسته
يستادند و پيامبر

بيان »....السالم 
.الم علم داشتند

سنجش

متن حديث رسو

متن حديث پيام

«حادثة . 82تا  
ورند تا شايد خو
خداوند شروع به

نالة حسرت دوز

گشت به دنيا را
 ست به راه آيد؟

متن سخن و: 1

متن. 15-152

و تدبر در آ. 67 
ح انسان را دوباره
 آفريده شود تا ب

آيات. 136و  13

تيتر. 164و  16

هر د. 17-176
  .ست

رجستة خود، هش
ر پيام الهي تعقل
ش در دنيا و آخ

 27  
ختالف و چند دي
 پيامبر جديد اي
ّن الدين عنداهللا ا
 به حقانيت اسال

    
 

 .رست است

، م54، ص 5س 
 .رست است

م. 73، ص 7س 
 .رست است

79، صص 8س 
خو ند دروغ مي

رح آنها به اذن خ
 .رست است

ن. 88، ص 9س 
 

وند تقاضاي بازگ
ستخوا ر كس مي
 .رست است

20، ص 11س 
 .رست است

1، صص 11س 
 .رست است

و 66، ص 6س 
خداوند روح: 4 

ده و بايد مجدد
 .رست است

5، صص 13س 
 .رست است

3، صص 15س 
 .رست است

5، صص 16س 
يدة روزه، تقواس
 .رست است

  14ص  1س 
به شاگرد بر) ع(

 اين بندگان در
اش ، رتبه)علت(ت 

 .رست است

و 22ص   2س 
 منشاء اصلي اخت
 در برابر دعوت

ان«دند و در آية 
خبري، زيرا آنان

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
، درس2سال 

در 1گزينه  .5
، درس2سال 

در 2گزينه  .5
، درس2سال 

قيامت سوگن
اعضا و جوار

در 4گزينه  .5
، درس2سال 
 .كرديم مي

آنان از خداو
نداديم تا هر

در 1گزينه  .5
، درس2سال 

در 3گزينه  .5
، درس2سال 

در 3گزينه  .6
، درس2سال 

شرح گزينة
متالشي شد

در 4گزينه  .6
، درس2سال 

در 1گزينه  .6
، درس2سال 

در 2گزينه  .6
، درس2سال 
ترين فاي مهم

در 3گزينه  .6
، درس3سال 

(امام كاظم   
براي آن كه

تر است كامل
در 1گزينه  .6

، درس3سال   
قرآن كريم  

منافع خود،
پيامبران شد
خ جهل و بي

  
erv.ir
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@sanjesheduc

و منازعـات      
يفه توسط 

ـه ايـن دو       
) ص(ـامبر  

ست، وجود 

ر لحظـات  

 اينهـا را از  
ة منطـق و  
ه براسـاس      

) ع(م بـاقر  
ـه صـورت   

جاد آمادگي 

ـه بزرگـي     
ه در انجام 
خدا معـذور  

ationgroup

ـل مشـكالت و
م از اين آية شر

تـا وقتـي كـه بـ
ر كه قرآن و پيـ

ي اسآن هميشگ

گيرد پس د مي
  .د

پس همة«: ند
شان خبردهندة
الم راسـتين كـه

امام.  اعالم نمود
مبارزة خود را بـ

ايجا ←مگران 

بينـي شـدي بـ  
 مشورت نكن كه
كه در پيشگاه خ

  

شـرط ارجـاع حـ
 اُولي األمرِ منْكُم

 اهل بيـتم را، تـ
همانطور: شود كه
طور كه قر همان

گهاني صورت نم
شدند متمايل مي

 . ح شده است

فرماين  نهايي مي
 آنهاست، سكوتش
رة واقعـي اسـال

ت را از آن خود
 شدت اختناق م

 امام مقابل ستم
  

ر يا خـودبزرگ
با ترسو» «.داند

اي عمل كن ك ه

)8/6/1398سوم 

 و روز قيامت ش
 توضيح عبارت

رتمب خدا و عت
شو  استخراج مي

اند و ه واره با هم

 مداوم دارد و نا
ن بزرگان قوم م
ين گزينه مطرح

ه عنوان راه حل
توانايي و دانش

سبب شد تا چهر

حج، حق حكومت
به علت دورة) ع

مان و محبت به
)عج(امام عصر 

 داري دچار تكبر
گرد صلي باز مي

به گونه)  محروم

10 


تابستانة س(ساني 

ايمان به خدا» 
 شريف جابر در

 

گذارم، كتاب  مي
حديث اين پيام
ل بيت نيز همو

اي مستمر و مه
ماني به سوي فر

ت سؤال چرايي ا

شكنان و به مان
نشان حكايتگر ت

س) ع(الش ائمه 

فه در مراسم ح
ع(امام كاظم . د

  . داخت

يت معرفت،  ايم
پيروي از ا ← 

ام و قدرتي كه
ت را به جايگاه اص

طبقات(ت آنها 
 .  

ش پيش؛ علوم انس

...وا اطيعوا اهللا و
 است و حديث
. ان شده است

بها دو چيز گران
با تفكر در اين ح
شوند، قرآن و اهل

 

المي نياز به برنا
جاي فرمان الهي
ت كه در صورت

ح و شناسايي پيم
دن و حكم كردن

تال» .باشد ن ميا
 . اند

جمله در روز عر
 نيز اطاعت كرد
يت شيعيان پرد

تقوي ←ارنگ 
و تبعيت از آنها

اگر با مقا«: شتر
عقلت.....  ن كار 

ي رفع مشكالت
دالت نياز دارندع

  

سنجش

يها الذين و آمنو
ن شدهبيا) ص(

بداهللا انصاري بيا

67  
 در ميان شما د

ب» ....شويد  نمي
ش ز هم جدا نمي

.باشد يشگي مي

 به فرهنگ اسال
ضي از مردم به ج
ن نكته الزم است

 98  
ص مسير صحيح
ستند كه نظر داد
ن نمودار باطنشا
ار است باقي بما

 
هاي مناسب از ج
زداشت و ايشان

داد و به تربي مه

  124و  1
هاي رنگا  انديشه

ه عالمان دين و

  147و  
منين به مالك اش

اين.  توست بنگر
برا... » «.كند مي

ر از ديگران به ع

160و 159و  1

    
 

 .رست است

  59ص   5س 
يا اي«آية شريفة 

( خدا و پيامبر 
به جابر ابن عب) 

 .رست است

و  68ص  5س 
من«: يث ثقلين

يد هرگز گمراه
م يكديگرند و از
در كنار آن همي

 .رست است

  77ص  6س 
 فرهنگ جاهلي

ساز بعض سرنوشت
ذكر اين 4گزينه 

 .رست است

و 97ص  8س 
، براي تشخيص)ع

آنان هس.  كنيد
ست و ظاهرشان
ل و امامت استوا

 .رست است

 105ص  8س 
ه در فرصت) ع(

زيد را از قيام باز
در قالب تقيه ادا

 .رست است

123ص  10س 
هاي گوناگون و

جعه بهجامعه؛ مرا
 .رست است

146ص  12س 
سخنان اميرالمؤم

برتر ازداوند كه 
ة تو را سست م
تر ين گروه بيش
 .رست است

157ص  13س 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
، درس3سال   
با توجه به آ  

اجتماعي به
)ص(پيامبر 

در 2گزينه  .6
، درس3سال   
ترجمة حديث  

تمسك جوئي
الزم و ملزوم
معصوم نيز د

در 2گزينه  .6
، درس3سال   
چون تغيير  

حساس و س
در توضيح گ  

در 1گزينه  .6
، درس3سال   
ع(امام علي   

اهلش طلب
گفتارشان اس
توحيد، عدل

در 1گزينه  .7
، درس3سال   
(امام صادق   

برادر خود ز
مخفيانه و د

در 1گزينه  .7
، درس3سال   
ه ظهور فتنه  

در خود و ج
در 1گزينه  .7

، درس3سال   
بخشي از سخ  

حكومت خد
كارها روحية
باشي زيرا اي

در 3گزينه  .7
، درس3سال   

erv.ir
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@sanjesheduc

گـرد ذلـت   
نيـز در   ».

 يـا كشـته   
سپاسگزاران 

شـود و   ـي    

نا زيناً و ال 
ايشـان  ـي  

ن ءامنـوا و   

 

Part A:

 

  ».د
 بـه جملـة     

  ».خرمش

ت تا وي را 

  

ationgroup

اه دوري كند، گ
..قتـر و ال ذلّـة     

 پس اگر بميرد
رسد و خداوند س
دي برداشـت مـ

كونوا لن«. تدالل
 اهل بيت گرامـ

انّ الّـذين«: بينه

: Grammar

اش فكر كند باره
بـا توجـه. ست

توانستم بخ ش مي

س خانم خواست

«  

ادامه دادن) 4 

  

وي آورد و از گنا
هـق وجـوههم ق

ن ديگري بودند
دا هيچ گزندي نر
 جامعـة توحيـد

ت، با دانش و است
و) ص(ول خدا 
سورة ب 7ق آية 

r and Voca

ختن ازدواج دوب
جمله مجهول اس

كاش.  شده بود
  . مليت است

از يك بازرس) س

».بود) پاسخگو( 

  ».ه بود

 ن

)8/6/1398 سوم

ها رو  و به نيكي
و ال يره.... «فة  

ش از او رسوالن
گردد به دين خد
ي و دور شدن از

 »شّاكرين

شي به اعتقادات
پيرو رسو ←» 

مطابق.  پديد آيد
 .ستند

abulary 

ي به تأخير انداخ
كار نرفته، وجه ج

 فروش گذاشته
“Germ صفت

سپس(مام كند و 

رهايش مسئول

هان ضربه خورده

كوشش كرد) 3

11 


ستابستانة (ساني 

امشروع بايستد
آية شـريف.  گناه

ر رسولي كه پيش
س به عقب باز گ
ف از مسير الهي
و سيجزي اهللا الش

اعتال و ارتقابخش 
»عيب ما نباشيد
ا شيعة حقيقي

رين مخلوقات هس

شد به راهي براي
 بعد از آن به ك

دود دو ماه براي
”manت سن و 

امكش را تمپي ل

  .م

كار به خاطرن 
  

 ناحيه لب و ده

 3

 زبان

ش پيش؛ علوم انس

 برابر تمايالت نا
د، عزيز در برابر

حمد نيست مگر
د گشت؟ و هر كس
ه با خطر انحراف
ن يضراهللا شيئاً و

← اهل بيت 

 ماية زشتي و ع
ل همراه باشد تا
منان صالح بهتر

، او مجبور ششد
 و چون مفعول

حد مت آلماني
 “new” صفت

ارسالاجازه داد 

كنيم  استفاده مي

د، وليكن همچنا
“r توجه كنيد.

از درگير شد 

 ترسيدن) 

سنجش

 كه هر كس در
شود ي عزيز مي

 . ت

 86  
و مح«ل عمران، 

ن خود بر خواهيد
خداوند در رابطه

فلن«: فرمايد  مي

   83و  82
تر معارف  بيش

دان ما باشيد و
بلكه بايد با عمل

مؤم » خير البرية

تخريب شنلوپه 
متعدي است “

  .ساده است

جديد گرانقيم 
صفت كيفيت، “

كند كه به وي ا

از اسم مصدر “

 موقع بيمار بود
responsible 

 جيمز با دزدها
 :صدري

)2  ن

    
 

ك مي  به ما آموزد
نشيند، يعني نمي

مين مفهوم است
 .ست استر

و 85ص  7س 
سورة آل 144ية 

گذشتگان) دين(
هشدار خ ».دهد ي

ين مورد چنين
 .رست است

و  75ص  6س 
اخته براي شن

زينت خاند:  شيناً
به اسم نيست، ب
حات اولئك هم

 .رست است

وقتي خانة پن«: 
”destroyل 

جمله گذشته س
 .است رست

اين اتومبيل«: 
“expensive

 .رست است

ك او اظهار مي«: 
  ». بگردد

”finish“د از 

 .رست است

اگرچه او آن«: 
”for  تركيب 

 .رست است

ديشب وقتي«: 
در حالت مصها  ه

شدن، تقال كردن

www.sanjeshse

قرآن كريم  
بر چهرة او ن
بردارندة هم

در 3گزينه  .7
، درس3سال   
از ترجمة آية  

(شود، آيا به 
را پاداش مي
خداوند در ا

در 1گزينه  .7
، درس3سال   
تنظيم برنامه  

تكونا علينا
بودن، تنها ب
لحاعملوا الص

   
   

در 1گزينه  .7
معني جمله 
فعل :توضيح  

دوم، زمان ج
در 3گزينه  .7

معني جمله  
 ”e:توضيح  

در 3گزينه  .7
معني جمله  

براي اسلحه
بعد :توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
به :توضيح  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
درگير ش) 1  
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  ن

 200ش از 

   ظرفيت

چـه داشـت   

ي بـود كـه   

  ». نه

  ردن

Part B:

ه و تا زمان 

ationgroup

  

بهتر كردن) 4 

  هدف) 4 

حتمال زياد بيش

گنجايش،) 4 

  ».شود 
  قدرت) 4 

شد كه آنچـ ي م

اي كش محاسبه

ي عمل شود يا

مديريت كر) 4 

: Cloze Tes

شته شروع شده

  .ند

  استخدام) 4 

  سرانجام) 4 

  

».شوند تر مي

 ن

 ه

هد داشت و به ا

ننده تعيين مي

گ اين حرف زده

  ل
  انگيز يرت

ك زرگ فراي خط

  ش
  )شدن(يزي 

 آيا بيمار بايستي

 تن

t 

اين زمان از گذش

كن عل را ايفا مي

 حالت

)8/6/1398 سوم

بهتافزايش سن 

تربيت كردن) 3

  ».لف بياورم
اصطالح، دور)3

هزار نفري خواه 

 مشاهده) 3

كن ز مالي شركت
 درجه) 3

ن در زمان جنگ

به طور كامل) 2
به شكلي حي) 4

بود، گامي بز ن

آرامش بخش) 2
ري قابل برنامه) 4

 نتيجه برسدكه

زيادي آموخت) 3

ا(ل كامل داريم 

“can  نقش فا

 سرگرمي) 3

در بهترين ح) 3

12 


ستابستانة (ساني 

 دانش بنيان با ا

 3

ام نمرة ا  رياضي
 3

30نشيمن ش 

 3

جة موجود و نياز
 3

مان فراد پيرامون

 
 4

ريزي شد رنامه

 
 4

و به سي كرده

 3

ياز به زمان حال

(improve)”

 3

 3

ش پيش؛ علوم انس

هاي يگر توانايي

 اندازه گرفتن) 

 ترم در كالس
 ابزار، وسيله) 

گنجايشم جديد 

 تأثير)

ي براساس بودج
 جلگه، دشت) 

ها و همة اف سانه
«  

قابل بركي كه 
 ».د

بررست تومور را 

 سامان دادن) 

جه به مفهوم، ني

”ت و براي فعل 

 تكليف) 

 حداقل) 

سنجش

ايي كالمي و دي
  :صدري

 2(

شي توانستم اين
 2(

فت كه استاديوم

 2(

تحصيلي  بورس ة
 2(

توسط دولت، رس
».وحشتناك بود
  
  

حساب الكترونيك
كردند ستفاده مي

  
  

واند اندازه و بافت
  :صدري

 2(

لوم است و با توج

سم مصدر است

 2(

 2(

    
 

 .رست است

قع، توانادر وا«: 
در حالت مصها  ه

 ردن
 .رست است

كوش سخت با«: 

 .رست است

آقاي رائو گف«: 
  ».برد زينه مي

 .رست است

جايزةمقدار «: 

 .رست است

به ما ت دائماً«: 
راي كشورمان و

  ذهني

 .رست است

اين ماشين ح«: 
ندسان از آن اسه

 .رست است

تو پزشك مي«: 
در حالت مصها  ه

 كردن

 .رست است

اختار جمله معلو
  ).دارد

 .رست است

“speaking ا
 .رست است

 
 .رست است
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Part C:

( −3 2  
  

( −3 5  
  

ationgroup

  حساب) 4 

: Reading C

) = −32 27 2

) +5 14 6 5

  

Comprehen

. ....  

  .قت بگذاريد

 

+ −27 2 18

(= +5 9 5

)8/6/1398 سوم

 عادت) 3

nsion 

  .هد شد

.........گران شهر 

  .د دارد

ي آماده شدن وق

 . تتر اس زديك

− = −2 2 45

)(−5 6 5 14

سازي

13 


ستابستانة (ساني 

  3

انجام خواه......... 
  ند

  تغير هستند

ي ديواري، كارگ

اي وجود ه مبادل

ي باشد اگر براي

از همه نز......... 

− 29 2

)+ =4 6 5

س  آمار و مدل

ش پيش؛ علوم انس

ثروت، شانس) 

......ها به دست  
كن ه را تمام مي

 .............. . ص
كشد، مت طول مي

ها كسازي نقاشي
  رانند مي

  ست؟
آموزان  از دانش

د تجربة پرارزشي

.حاظ معنايي به 

−196 18 

 رياضي و

سنجش

 2(

 از روي كاميون
مسير تعيين شد

هاي خاص ن بخش
شان طو ه تكميل

كردن برنامة پاكس
مان كاميون را م

  .گردد برمي.. 

. .....  

گيري كدام ا جه
قعي در ميزباني

   چيست؟
تواند اي مي بادله

ر بند آخر به لح

= 4

    
 

 .رست است

  شانس

  :1ة 
 .رست است

ها حذف نقاشي
اي وقتي كه مس ه

 .رست است

مسيرهاي درون
 مدت زماني كه

 .رست است

پيش از برقرار ك
هر روزِ كاري هم

 .رست است

“th  به.............
 

  :2ة 
 .رست است

.....تن، وانچگي 
  ني بود

 .رست است

له براي بند نتيج
آنكه مزايايي واق

 .رست است

گيري ند نتيجه
آموز مب  از دانش

 .رست است

“correspo در
 رقرار كردن

 .رست است
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a b +  
a = 45  

{A = 42  

{B = 12  

−198 12
6  

x ( x22 3  

× −122 5
  

=  48  

(x )
x

+ 1  

x
x

+2
2

1  

x
x

+4
4

1  

  

x
x

−12  

  
(= −6 34  

  
  
  

cos≤1
2  

  
  

ationgroup

b = +42 4
, b = − 28

, ,...,2 44 198

, ,...,26 132 19

=26 13

x) x x− =35

− × =4162 15

/ × 58 1

) (x
x

= −2 1

(x )
x

= +2
1

(x
x

= +2
4

1

(x
x

= +2
12
1

)( )(−1 2 2 2

s x ≤ 1 2

  

+ −45 29 2
 × −2 45 3

}8

}98

  :م
x3

(= × −4 82 5 5

) + = 2 4 8

) − =2 2 6

)
x

− =2
2

1 2 3

)(x
x x

+4
2

1

)( ) =2 35 277

cos x≤ +2

)8/6/1398سوم 

= −2 45 28
× =28 6

x را داريم 33+

)− =83 125

x
x

 + =1

, x
x

−12
1
134

)(x
x

− +4
1 1

72 2

≤  ≤1 3 2

14 


تابستانة س(ساني 

2

x x+ =3 32 5

( )(+4 45 3 5

2 2

(x= +6
12
1

)(x )(
x x

−1 1

m≤ ≤ 3

ش پيش؛ علوم انس

3و در دومي  2

)− =4 43 12

)(x
x x

−6
6

1 1

(x
x

+ +4
4

1

  .ده است

سنجش

  

  :ا

  : است با

x)ه  )( x)22 3

× ×5 7 6 5 

)
x6
1

)1

cos پر رنگ شد

    
 

 .رست است

A برابر است با:

B برابر است با

برابر Bوهاي 

  .رست است

اي اول، جمله مله

  .است 
 .است رست

= ×544 7 6

 .رست است

 .رست است

sو  xحدود  x
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a= α2  
a − 2  

x

x

−

−


2

2

5

5
  

  .كنيم
a

a

 −


+

2

2
4
2

  

S = 2  

y
x x

= − 1  

y +6  

y (x= 2  

y + =1  

P(x) =  

maxy =  

ationgroup

+ α + =2 2 7
+ = 2 7 

x

x

+ + =

− + =

2 7

2 3

ك ا از هم كم مي
a

a

+ = ×

− = ×

4 5
6 7





( )
X

− 2
19100

y
x

+  =1 2
y+ + =1 36

x )+ −21 1

(x )− −22 1

x( − 13 2


( )

−= =
−

228 2
14 2

  

a= α − α +2 2
a = −5

 β = −

 β = −

1

2





س دو عبارت ر
Q ( a) R

Q ( a)

× − +

× − +
1

2

)
X

2
100

  .است

x , y= −2 1 3
y =7 35

y x =1 2

  .نه است

x) ( x− +2 1

= =782 3911
5

)8/6/1398 سوم

+  α =3 4

c
a
c
a

=
β

− =

7
5
3
5

گذاريم، سپس مي 
R

a
R
 −22

X
/= +

2
1 44

y y
x x

−=
−



ا 

y x+ = 18
y =5 5

  
x x− + −2 4 2

آمد منهاي هزين

) x= − 11 2
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  :ورت داريم
= −  α =4

β + β =1 2 2

xه و  a= −

a + =1 12

/+ =361 362

كند  ت رسم مي

yy +
 +2 2

:دهيم را قرار مي
x− − = 21 1 2

 شركت برابر درآ

x x+ −2 28 1

ش پيش؛ علوم انس

باشد، در اين صو
= −1

  :ند، داريم

 تقسيم را نوشته

a −2 5

/ 44

 مركز مختصات

+ =1 18

yعبارت  ر 1+
x− 4

R(x) ودو س



سنجش

رك دو معادله با

ير مشترك باشن

باقيمانده Rض 

a + = 5 6 

  .ت

X =2 36244

 (x, y) را به

  .كنيم مي

ع yو به جاي  

) x(= −3 2

Δ−   .است 4

    
 

 .رست است

 α ه مشترريش

β2 هاي غي ريشه

 .رست است

ا با فرضقسيم ر

a , = 2 3

/=3 1 است 52

 .رست است

4
 .رست است

 كه نقطه مانند

 .رست است

 را مربع كامل م

x ،xي  − 2

 .رست است

x)1ت برابر 
2

ن سود برابر 
a

Δ
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L W+2 2  

L =2  

  .ند
 
 
 

6 1
4 1


  

اد كلمـات    

!
!

=7 252  

 

امكاناتى  ا،

 ؛اردوجـه د 
را از اسـير    

آخرت را  ن

 چـه  ـال ـ  

 »ملّـى  يـد 
 كشـور ـ   ز
 ملّى توليد 

 سـاكن  ان 
شـور ـ   ك ك  

 خارجيـانى 

1   واحـد

ationgroup

W = 1 

= −25 5  

جايگاه قرار بگيرن
  
 
  

1 1
1 1

  

دارد، پـس تعـد

52

ازهاني نع رفع اي

ه با هم مورد تو
كنـد انسـان ر ى 

آوردن به دست 

سـ طول يك در

تولي« حاسـبه  م
از خـارج  چـه  و 
ر،يگد عبارت ه

خودشـا ركشـور 
داخـل يـك در 
خ توسـط  خواه و

− =83 1  

  

W L = −5 

L L +2

توانند در ج  مي

! 
× = 

 

1 41


حرف يكسان د 

  .است 2

منبع .كند ورده

را همرا آخرتو 
ست و تالش مـى
 را قبول ندارد و

د كشور داخل ر

منظورم اگراما  د
كشور داخل در

به شود؛ نمى سبه
در خواه گيرد؛ ى

كـه  اسـت  دى
و باشد كشور ن

17 به اندازه  

)8/6/1398 سوم

WL ,
L W

=

L −5 25 

حالت 4!م كه 

= 36     

2حرف كه  7، 

× =252 5 

برآ است آنها را 

هاست و دنيا و ن
نظر قرار داده اس
وى و اقتصادى

د شده توليد ى
  .شود اسبه

شود نمى حاسبه
ـ  د چه ك سال 

محاس كشور مقي
مى انجام ك سال
توليد هاى فعاليت
همان مردم وسط

ها واحد و قيمت

16 


ستابستانة (ساني 

  : باشد، داريم
L

W L


+
5

L=  

كنيم  انتخاب مي

e ،i ،o  وn،

4ها برابر  ت 

ناگزير مه حيات

ى و كامل انسان
مد شدن او را ه

ى به مسائل دنيو

كاالهاى و خدمات
محا كشور ـ آن 
مح دارند، اقامت 

طول يك در كشور
مق خارجى هاى 

در يك  يك ملت
برگيرندة همة ف

تو خواه گيرد؛ مى

−  83 و 5

 اقتصاد

ش پيش؛ علوم انس

يلعرض مستط
L L

L
− = 5



(= −25 5

 كالس يك نفر

slt ،c ،e ،e

 تعداد كل حالت

رد كه براى ادام
 . است

ى سعادت واقعى
خداگونهنسان و 
اعتنايى د ولى بى

 .بيند  نمى

خ كليه بايد شد
مقيم هاى رجى

خارج در كه ور
ك مردم يك كه 
توليد اينجا در 

توسط كه ست
در ب داخلى وليد

ـ  مى انجام كشور 

=دازه  33

سنجش

ترتيب طول و ع

)1

كنيم پس از هر

پس  حرف است،

وان ساخت، كه

ش، نيازهايي دا
 انسان گذاشته

ينى كامل، در پى
رتقاى معنوى ان
ن به دنيا برهاند
ار گذاشتن دنيا

باش »داخلى ديول
خار توليد چه و 

كشو مردم زا وه
كاالهايى و مات
است بديهى .ود
اس اى توليدى اى
تو كه حالى در ؛

ك آن ييايرافجغ

ب سال پايه به اند
  .ه است

    
 

 .رست است

 L  وW به ت

 .رست است

ك س انتخاب مي

 .رست است

يك ح sltنيم 
  :ا

تو مي tlsداد با 

 .رست است

گى خويشدر زند 
در اختيار داوند

الم به عنوان دي
يگر، با اين كه ا

دل بستن وديات 
كنا ست دادن و
 .رست است

تو«محاسبه  ف،
كشور آن خود 

گر آن توليد س،
خدما همة رزش
شو محاسبه ند،

ها فعاليت ة همة
كشور؛ از خارج 

ج مرزهاى حدودة
  .اند مقيم كشور

 .رست است

ي كشور برحسب
م افزايش داشته
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كننـد،   مـي  

ـن ميـزان     

ات خود را 

شـد؛    مـى     
ب را پشـت    

ـتيابى بـه    
تـر شـده    ع

دى جامعه 

جهـت بـه   
 طراحـى و  
كمـك بـه   

=24 548
  

+ 324 1  

 اقتصـادى   
صاد عامـل  
بـه هـدف،   

ى از يكـ  .م
   .ت

ationgroup

جـويي م ت صرفه

كننـد كـه ايـ مي

مقداري از توليد

گيـرد، احسـاس
پرفـراز و نشـيب

يـژه دسـ و بـه و 
 دولت نيز وسيع

  .كنند  مى
هاى اقتصاد تيال

ى در جيـز ر نامـه   
قيتوان از طر ى

زايي و ك  اشتغال

 5

× =3 24 3 
 

هـاى گر نظاميد
راحل رشد، اقتص
ر در راه وصول ب

ميشو به رو مى و
ى استفهومى كم

  

× =3 5 وات

جويي م صرفه) 

توليدكنندگان م
  .ه از بين برود

بـه عهـده بگ را 
يرى طوالنى و پ

جوامع تكامل و
 محدودة اقتدار

احساس هگذشت
كوشد فعا ن، مى

اى وارداتـى، برن
روم كشور را مى
ا اين تفاوت كه

 312

نه هم چون د ت
ن جهت در مريد

بهتر يي جز كارا

ى با هم دارند، رو
ن، مفيت و بنابرا

)8/6/1398 سوم

15=ن خانوار  
/42   وات

آيد و ت وجود مي
د تا مازاد عرضه

ور اين جوامـع 
 نهاد دولت مسي

 گذشت زمان و
ن حاكم بر آن،

تر از اعصار گ ش
 كردن اهداف آن

ه كاالهـايـ رو ـى 
 در مناطق محر
 دولتي نيست با

د و تكامل اوست
 هدف است و بد

له انتظارىيوس
 .ف داشت

كىينزد ةه رابط
د استيش توليزا

17 


ستابستانة (ساني 

×28
1  ميليون

/(ات     

  

د عرضه به ومازا
آيد ها پايين مي ت

ادارة امو ادى كه
زمان تاكنون، ن

اما باه فاوت بود
كشف قوانين و ت

ولت را بسيار بيش
صاد و مشخص

دات و مصرف بـ
گذارى هيو سرما

تشكيل شركت

ان رشدين در جر
ى، اقتصاد خود

له است و از ويس
راه وصول به هد

آن، با دو واژه كه
به معناى افز رفاً

ش پيش؛ علوم انس

1=/كه  2 8

×15 2 مگاوا

.رق كشور است

ي باالتر باشد، م
دلي سطح قيمت

نها بهشرى، نياز 
آن از .جود آمدند

مع مختلف، متف
ر تسخير طبيعت
جود و حضور دو

اقتص ةنديآ رى از
  . كند

دود ساختن وارد
دى ويهاى تول ت

ز اهداف دولت ت

  :ابر است با

ازهاى انسانيع ن
 در مكاتب مادى
سالم، اقتصاد وس
ر اثربخشي در ر

دى آيهاى تول ت
صر» رشد«. ست

سنجش

ميليون است ك 

/ر  =8 42

درصد توليد بر 2

 از قيمت تعادلي
مه تا قيمت تعاد

هاى بش ن تمدن
ها به وج ن دولت

درت آن در جوا
هاى سريع در ت
ها وج ما، انسان ر

رين تصوظر گرفت
تيظر خود هدا

، محدييگرا صرف
تيفعال شي، افزا

و از ب دنبال كرد
  . دولت است

يليارد تومان برا

=312 648  

  :ده است
صادى، اصل، رفع

را كهزي؛ ييدجو
شود ولى در اس ى

توان انتظار نمي

تيگسترش ظرف
اس» توسعه«رى 

    
 

 .رست است

6=رها  16
 

جويي برابر صرفه
42
21



2پس  
 .رست است

 در بازار، قيمت
در ادام. فروشند

 .رست است

گيرى نخستين ل
 تدريج نخستين

   . است
 نهاد و ميزان قد
 نوين و پيشرفت

عصر ورى كه در
ى، دولت با در نظ

نظ  و سوى مورد
ر كاهش مصينظ

ينهاى نو ناورى
هاى مناسب ست

شتغال از اهداف
 .رست است

برحسب ميالك 

/ /5 6 5
 .رست است

انون اساسى آمد
هاى اقتص انيبن 

ثر ثروت و سود
ساد و تباهى مى

از وسيله» .شت
 .رست است

تحول جامعه و گ
گريو د» رشد« 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .11

تعداد خانوار

پس ميزان ص

/= 2 


در 2گزينه  .12
هنگامي كه

توانند بف نمي
در 3گزينه  .12

زمان شكل از  
بنابراين، به
سر گذاشته

اين تيماه  
هاى فنّاورى

است؛ به طو
كلى به طور  

را به سمت
ن ييها هدف  

رى فنيكارگ
سسيااجراى 

باال بردن اش
در 3گزينه  .12

هزينه استهال

 )الف

 )ب

  × =2 13
در 2گزينه  .12

قا ةدر مقدم  
 ميدر تحك«  

تمركز و تكا
ب و فسيتخر

توان داش مىن
در 1گزينه  .12

در بررسى تح  
ن دو واژه،يا

erv.ir
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@sanjesheduc

تواننـد اول  
ف بـا هـم    

عتى د صني
ن يـ ى در ا 

درآمـد و   ة
در مقابـل،  

 ةـد توسـع  

كـارى،  يب ة
د يـ طح تول 

  .ش دهدي

ه در لى كـ     

ى خـود را  
را بـه بـازار    

ه آنها پول 

 اين اوراق 
از فعاليـت   

از مراكـز  ين
ود، بهـره و  

ن مـالى  يم

  .تر است م

ر متنـاوب  
. مان اسـت     

ل جلسـه  ي

ationgroup

ت ب مـى ين ترتي
ر جوامع مختلـف

يتول ةنيژه در زم
گـذارى هينه سرما

ـ يـ وز ةع ناعادالن
د. رو خواهد شد
نـيجامعـه در فرا  

ةالنى شـدن دور  
د ندارند، سـطيول

ير گردش را افزا

شـد، مقـدار پـول

ها اسناد اعتبارى
هـا ر ن پـول ي، ا

د و در مقابل، به

كنند و سپس ي
يكـي ا. گوينـد  ي    

ن مردم وام مورد
دى خويا توليى 

داع شد و آن تأم

 با ساير نقاط كم

بار به طو يكى 
ن بعـدى سـازم

يبار تشـك  يكى 
  .ست

  

يا بديركنند؛ ز ى
و تحوالت را در 

  .شته باشند

ژي اقتصادى به و
گون ز دارد و هر

ط تويدر شـرا . د
به ر ر رويفوذناپذ

ت عموم افـراد ج

در صورت طـوال
اى براى تو زهيگ

ى، حجم پول د

تـر باش يينزى پا
  .د خواهند بود

ه ابد، بانكي ش مى
م دادن به مردم،

خرد دم است، مى

سات اعتباري مي
يـات مـالي مـي

هاى م حل سپرده
ىت تجارين فعال

ترى ابد  مناسب

 آن در مقايسه

د و حداقل سالى
ر خارجـه، ركـنو
ز حداقل سالىين

تى سازمان اكوس

)8/6/1398 سوم

رى مىيگ ى اندازه
ريين كه، تغيم ا

بى در دست داش

تي بهبود وضع
اياجتماعى ن ـ   

شود ى منجر مى
ادى با سدى نف
كارى و مشاركت

د. كند دا مىيج پ
دكنندگان انگيول

هاى انبساطى ست
  :اند از رت

ا نزد بانك مركز
شترى در اقتصاد
ك مركزى كاهش

گاه با وام آن. ند

كه در دست مرد

ز دولت يا مؤسس
يت بانـك، عملي

 بودند كه از مح
وام و انجام دادن

وهين مالى، شيم

ه هزينه توليدك

 رأس قرار دارند
قامان وزارت امو
و است كه آنها ن

التي اجزاى تشك

18 


ستابستانة (ساني 

ىارهاى كمي مع
قرار دهند و دوم

ار مناسبيد معيبا

ه با فقر مستلزم
ن اقتصادىيأم

 رفتن درآمد ملى
عه و رشد اقتصا
مندى براى همك

ى گسترده رواج
ن كه تويل اي دل

اسيد با اعمال س
رد، عباريگ ر مى

ها ر قانونى بانك
شيه خلق پول ب

ل مجدد بانكيز
كنن افت مىيل در

ق مشاركتى را ك
  .بديا ي م

وراق مشاركت از
شند به اين فعالي

ها تجارى، بانك
افت ويپس از در

 روند تكامل تأم

ي را توليد كند ك

ورهاى عضو در
شوراى قائم مق 

هاى عضو دولت
گريخصصى از د

ش پيش؛ علوم انس

جوامع را با ةسع
ل قيه و تحليجز

ن دو شاخص باي

ردن آن و مقابله
، به آموزش و تأ
 به تبع آن، باال

راى ارتقاى جامع
قدرتم ةزياند انگ

كارى به شكلىي ب
ط، بهين شراي ا

تواند ت، دولت مى
حجم پول به كار

ريهر چه ذخا :ى
جه، آنها قادر بهي

مانى كه نرخ تنز
پولد آن يسررس

دولت اوراق: دم
شير جامعه افزا

قدام به خريد او
فروش گذاران مي

  .ر است

دى و مراكز تيول
ن مراكز پيبان ا

رفته رفته در. د

كشور بايد كااليي

كشو ةران خارج
.دهند جلسه مى

هاى برنامه د مان
هاى تخ و سازمان

سنجش

خص رشد و توس
ختلف را مورد تج

يرى ايگ ى اندازه

تر كر د و عادالنه
دين عامل تولير

روى كار ويى ن
ى برريز ه برنامه

توا اهش فقر مى
 

چار ركود باشد،
در. ابدي هش مى

تين وضعيى از ا
ش حيى براى افزا

ر قانونىيت ذخا
يشتر است؛ در نت

زم :ل مجدديز
و قبل از زمان س

ت در دست مر
ر پول موجود در

ور كسب سود اق
گ خريد به سپرده
 در داخل كشور

ن واحدهاى توي
صاحب. كردند  مى

گرداندند ك برمى
  .ر بود

 هر منطقه يا ك

رياكو، شوراى وز
ل جيى عضو تشك

ل از رؤساى سازم
رخانه وي اكو، دب

    
 

 معموالً دو شاخ
هاى مخ استي س

ن، براىيد؛ بنابرا
 .رست است

ع درآمديتار توز
تر مهم ة به مثاب

ورى ش بهرهيافزا
گونه گسترده، هر

درآمدها و كا ةن
 .جاد كنديدى ا

 .رست است

اى اقتصاد دچ عه
ها كاه متيى ق
ىيبراى رها. ابد

كه بانك مركزى
ن آوردن نسبت

شيماند، ب ها مى 
آوردن نرخ تنز

دهند و كزى مى
  .نند

اوراق مشاركت
ن عمل، مقداري

 .رست است

خصصي به منظو
 بيش از مبلغ خ

ال وجوهل و انتق
 .رست است

ن منابع مالى اي
نيدى را تأميل
افتى را به بانكي

دور اوراق بهادار
 .رست است

ل مزيت نسبي،
 .رست است

كنونى سازمان ا
هاى ى از دولتك

زى متشكلير مه
هاى فنى تهيم

www.sanjeshse

اقتصاددانان  
ن كه، اثريا

سه كننديمقا
در 2گزينه  .12

اصالح ساخت  
انسان. است

به ا ها نهيزم
وجود فقر گ

ع عادالنيتوز
سالم اقتصاد

در 3گزينه  .12
در جامعاگر   

سطح عمومى
اي كاهش مى

ى كيها روش  
نييپا )الف  

ار بانكياخت
آ يينپا) ب  

به بانك مرك
كن ق مىيتزر

د ايخر) پ  
با ا. دهد مى

در 1زينه گ .12
هاي تخ بانك

را به مبلغي
ها، نقل بانك

در 3گزينه  .12
يتنها راه تأم  

تجارى و تول
ياصل وام در

ق صدياز طر
در 4گزينه  .12

براساس اصل
در 4گزينه  .13

در ساختار ك  
يكدر كشور 

شوراى برنام
كم. دهند مى
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

 پايـان  در     
) 3 حـال،  

 الگـويي را   
  )10و 

الزم باشـد     

خود را بنـا  

سـب حـال   
 اسـت، نـه   

 105(  

ationgroup

ر فارسـي هجـا
در عين. كنند ي

هـيچ ـاز خـود  
و 9صفحات : يه

 بـه هـر علـت ال
  )35تا  3

خ سمط تضميني

حساست، نـه   ي
در قالب قصيده

و 104صفحات 

  

كنـد؛ چـون در ي  
نقض مي گوها را

در آغـ) 4اما . رد
آرا. (صامت+ ت 

-    -  
  

  دست ر سي
  حور و شي
  بي سـ ـرُ پا

)ف  )×2 
  خاست
  ست

  جا رسد
  ونه باشد

حال اگر. است 
33، و 17تا  14

مس» شيخ بهايي

مدحيوا قطعاً نه 
كتاب خودتان د

ص: 1ريخ ادبيات 

)8/6/1398 سوم

را نقـض مـي 5
تمام الگند؛ پس 

مت در پايان دار
صامت] + بلند[ِ  

 -  -  
 شـ ـتـ ـگي

  
 تر ننـ ـد  
  ل دار تر

رديف  2افية 
خ ردـ گَ د

ا  ـ
كج  ـ
چگو  ـ

ضرورتاً مصرّعب 
، 6صفحات : يه

ش«زلي است كه 

  )23و  22، 6

محتو. واهد كرد
 هم به استناد ك

تا. (آيند  كار مي

ي ادبي

19 


ستابستانة (ساني 

5الگوي شمارة  
ان شده آغاز صامت

 بيش از دو صام
مصوت+ صامت 

  -  -
  سر گش

 سـ وي
دا  ـفـ ئي
دل  طـ ـلب

قا  
ردد  هن
  انج
 ]ـش[الـي
  اند

طلع در اين قالب
آراي. ( شده است

غز نيز صاحب» 

  ])ويس

6صفحات : آرايه

ن به جواب نخو
 سوگ فرزندش

ك ط حفظيات به

هاي ت و آرايه

ش پيش؛ علوم انس

:صامت+ صامت 
دو صبا ) 3و ) 2

كند؛ چون  مي
ص: ي ششم است

  - -  - 
  كا ري

  عيـ ـس
تحـ ـ گيـ ـرد
  بي ط

1قافية 
ـ سين هچ

ـ ج انهجر
ـ خي] ـش[الـص

ـ شا انآس

ش؛ مطگر مطلع
تجديدست كه 

»خيالي بخاري«
32(   

زيرنو ⇐[ 22 

. (د مصرّع نباش

شما براي رسيد
ررثية خاقاني د

تاريخ ادبيات فقط

 تاريخ ادبيات

سنجش

ص+ صامت ] + ه
2. داشته باشد ت

ضرا هم نق 6ي 
هم مطابق الگوي

 - گزينه
خام ك  )1
2(  
برنـ ـگ  )3
4(  

 گزينه
1(  
2(  
و  )3
4(  

  

مگهستند،  فّامق
اس بيت مصرّعن 

«است، و  مسمط
2تا  30صفحات 

صفحة: آرايه] (

هيچ بيتي» طعه

12(  

دان كمكي به ش
مر. حبسيه باشد

 فكر نكنيد در ت

    
 

 .رست است

كوتا[ِ مصوت + 
ش از دو صامت

 الگوي)] 1مشابه
ند و در پايان ه

 .رست است

گ

  )12تا  9حات 
 .رست است

  )6تا  4حات 
 .رست است

)29تا  27حات 
 .رست است

مي يك قصيده 
شود، طبعاً اين د

 .رست است

مبدع مخود » ي
ص: آرايه. (ه است

 .رست است

.ل بعد را ببينيد
 .رست است

قط«ست كه در 
 .رست است

24صفحة : 2ت 
 .رست است

چند مقطعو  طلع
اي از ح اند نمونه

مه را آورديم تا

www.sanjeshse

  
 
 

در 4گزينة  .13
+صامت  :)1

تواند بيش نمي
در فُرمي م[

كن نقض نمي
در 3گزينة  .13

صفح: آرايه(  
در 1گزينة  .13

صفح: آرايه(  
در 1گزينة  .13

صفح: آرايه(  
در 3گزينة  .13

هاي تمام بيت  
تجديد مطلع

در 1گزينة  .13
منوچهري«   

بر آن سرود
در 2گزينة  .13

پاسخ سؤال[  
در 1گزينة  .13

قاعده اين اس  
در 2گزينة  .13

تاريخ ادبيات(  
در 2گزينة  .14

مطالبته آن   
كه مثالً بتوا

اين هم. غزل

erv.ir
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@sanjesheduc

نـد اساسـاً   
بـه   اوصاف

: آرايـه +  1

تـرين   يـك 
اش   گـزاره   

: آرايـه . (ود  

ت بـه نـام    
ـك كنايـه    

داشـته  ي ن 
 باز عـرض  

رسـت، در   

و در همـه   
! جاز ديگري

ationgroup

توان مـي ] ح دارد
ا، شر به كار رفته

03صـفحة  : 1   

نزديـ اشـاره بـه   
كه ـ به كمـك
شـوش خواهـدبو

 از تشبيه هسـت
بخشـي از يـ باه  

روز روشـناييـه    
هم) 4به بهانة 

اينجـا، د سـر ؛  

هميشـه و ،)ـش     
يكي شان با مج

  

تان تلميح ي آرايه
بنابر لف و نش. ت

تـاريخ ادبيـات

  : يد

ـ) ريزد مي) شك
برگردد ك) روي( 

ف و نشر شما مش

نوعي) 1همين 
بـه اشـتبايـم،   ه   

؛ ايـن هـم كـير
ب. دارند جناس» 

  )106تا  10

گرفـت مجـاز را 

د ـ خـاك ـ آتـ
چه هر ي!  با هم

)8/6/1398 سوم

رد كتاب درسي
آن مشهور است

! (هستند ]ان[ر

دارهاي زير ببيني

اش(= گهر [: ش 
م پيش از خود

لف) 2و ) 1شابه  

در ه: م اثباتمقا
ي كـه مـا ديـده

تقد/ روزگار  از 
»آگاه«و !] مش
4صفحات : رايه

ر» سر« ف اضافه
 

آب ـ باد(ن اربعه 
چه مجازهاشان
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ستابستانة (ساني 

داه مطابق استان
است و به آ نوي

پيامبر سه شاعر

 است ـ در نمود

  پا

اش  به تأييد گزاره
دورترين مفهومه 

 اينجا هم ـ مش

اما در م. نيستند
كه تا جايي[ريم 
مجاز است» روز

د سرهم نوشتيم
آر! (رمان باشيد

به قرينة حرفن 
 )83تا  74ات 

اركان: تضادبارة 
خودشان با هم، چ

ش پيش؛ علوم انس

كه البته[» ميح
مثن صاحب يك 

س: هم اين است 

ـ كه مرتّب) 4 

  آيندو  وند

  شبو  وز

  آنو  ن

و  دستو  بان

ـ» اين«:  است
هم كه بايد به» 

است؛ اين طور،

 در آن متوازي ن
بگذر داشتن شم

ر«، ]است مجاز 
به عمد[» آنگاه« 

دـل آراية درست

نيست كه بتوان 
صفحا: آرايه! (لّه

درب اي حياتي ته
گرفتارند؛ چه خ

سنجش

تلم«دارد يا » ين
دانيم فردوسي 

»تشبيه«دعاي 
   ) 156تا  15

اند ـ با مشوش 

رو 

رو 

اين 

زب  

  :د
ري بسيار ساده

»آن«كند؛  مي) 
برگشته ا)] ويي

ها ن تمام سجع
چشدر » چشم« 

به قرينة فعلش
هم) 3در . ست

دنبال د تركيبي

(!)ودشخيا  زم
كلّ: خود است) ي

نكتهاما . دارند ود
اي از تضاد گ رخه

    
 

 .رست است

تضمي«ت اين جا 
  نباشد؛ زيرا مي

مد. گردد باز مي 
3، و 135تا  12

 .رست است

را ـ كه) 2و ) 1

  غيبت 

  ناگوش

  چشم

رفتارو  كردار 

قياس كنيد) 3ا 
ك قاعدة دستور

)چشم( ش از خود
كنايه از زردرو(د 

  )156تا  15
 .رست است

صيع ندارد، چون
اگر از) 2در . ح

ش؛ در حالي كه به
اس پارادوكسكه 

سؤال استاندارد 
 .رست است

عز/قصد/فكر در 
اللفظي تحت(ي 

 .رست است

تشخيص مشهو 
هر ساختاري چر

  !»كافرون

www.sanjeshse

در 4گزينة  .14
اين كه بيت  

محل بحث
»فردوسي«

28صفحات 
در 4گزينة  .14

اول تفاوت   
  
و حضور) 1
  
  
بنو  زلف) 2

  
  
چو  روي) 3

  
  

و فتارگ) 4
  
  

را با) 4حاال   
سبب هم يك  

مفهوم پيش
زند زر مي[: 

53صفحات 
در 1گزينة  .14

ترص) 1طبعاً   
تشبيه مرجح

گيرندش مي
البته ك باشد
كنيم در مي

در 3گزينة  .14
خيالجاي   

معني حقيقي
در 4گزينة  .14

ها همة بيت  
حال و در ه

ولَو كَرِه الك«

erv.ir
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@sanjesheduc

  

شرح داده [

ه فقـط در  
كـه كـاربرد   

) 3در . ـت 
) 4.  اسـت   

  ه

 لم و داد

   بمانَد

دنِ لب 

  ]يدن

 

 

 

 

 

ationgroup

[ تضادكه از دل 

ت گرم باشيد كه
 باشيد، بينيد ك
ي و قابل باور اسـ
س به كـار نرفتـه

  )164تا  

وجه

ز صبر و حلم

نشان[...]   

با هم نيامد

از خندي[

 ـ

 ـ  

 ـ

 ـ

 ـ

  

ست ك يرادوكس

ن پارادوكس پشت
يلش را خواسته

امري طبيعي  مو
گزينه پارادوكس

161، و 142تا 

  مشبه

  ]من[

دروغ گفتن

  تو

  من

بلبل] ،[من

  ابر

  نبات

  زمين

)8/6/1398 سوم

پار» بحرِ آتشين

 اين جا به همان
ثبات، حسن تعلي
گ سياه زدن به
چ يك از اين دو گ

ت 139صفحات  

  بهمشبه

  كوه

  *ضربت الزب

  گل

  بلبل

  بوتيمار

  دايه

  بنات

  مهد

باد 
)َھوا(
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ستابستانة (ساني 

«هم در قالب ) 
     

ان گفته بوديم؛
ال اگر، در مقام اث

رنگ) 1در . است 
پس در هيچ. يد

:آرايه. (ن كشيد

  ت

  ـ

ض  د

  چون

  ـ

  و

  ـ

  ـ

  ـ

  .»زم

#

آب 
)بحر(

آتش 
)شعله(

ش پيش؛ علوم انس

  

)د است؛ دوكس
)142تا  136ت 

برايتا سن تعليل
حاال.  از آشفتگي

حسن تعليلود 
گراي ه سياهي مي

 پارادوكس بيرون

ادات

ـ  ]ي

مانَد  

همچ  

ـ

چو

 

ـ

ـ

ـ

الز«نه ست است 

خاک 
)َگرد(

سنجش

)139تا  136و 

ع از مغرب پاراد
صفحات: آرايه (

حس» كيه بر عهد
ن آرامش خاطر

، نشانة وجو)زيرا 
بهبعينه )  كاذب

بشود از دل آنها

  ت دستوري

متمم قيدي[+ ي 

)كامل (ي 

)كامل (ي 

  وه بدلي

  كامل

افي غيرِتعلقي

درس) ماندگار/  
  

    
 

، و73تا  67حات 
 .رست است
طلوع)  كه در ج

!برآمده است] ال
 .رست است

تك«:خطرات ا، از 
به دست آوردن: ت

(=» كه« يعني 
فجر(= » خست

كه ب متضاد ندارد
 .رست است

ساخت

ناديجملة اس

غير اسنادي

غير اسنادي

گرو

ك

تركيب اضا

يعني چسبنده(
)60تا  50حات 

www.sanjeshse

صفح: آرايه(  
در 2گزينة  .14

روشن است
در پاسخ باال

در 4گزينة  .14
پيشتر، بارها

پيدا ست )4
،ادات تعليل

صبح نخ«هم 
عناصر مهم 

در 3گزينة  .14
 گزينه

1(  

2(  

3(  

4(  

(» الزب«*   
صفح: آرايه(  
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@sanjesheduc

  ه

  بشوي. 

 

 

 

 

 

 

 

از : ي

  دگي

واسطة 

  ]ب

 

ationgroup

وجه

...دست از 

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

 ـ

  

مفهومي[

پاشيد هم

به و ⇐

سيالب

 ـ

 ؛)صورتش  
  چسباند؛

  يد؛
  بيندازد؛] 

  

  مشبه

  ]تو[

  مس

  كيميا

  ]تو[

  [ِ ...]مجنون 

  [ِ ...] فرهاد 

  فلك

  داس

]ما[ِ رانِ شباب 

  غم

( داشته باشد 
 به پس پنجره بچ

بياي] ي به جايي
]حس[در گردنِ 

  .باشد داشته
 .ند

)8/6/1398 سوم

  به ه

   ره

  د

  ق

  

م  ي عامر

  رويز

  ع

  و

دور   شاداب

  ب

صورت د  
صورت   
از جايي[  
دست د  
گردن د  
بازي كن  
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ستابستانة (ساني 

مشبه 

مردان

وجود

عشق

زر

قيس بني

خسروِپر

مزرع

مه نو

دسته گلي

سيالب

]زاد عين آدمي[
]زاد عين آدمي[
]زاد عين آدمي[
]زاد عين آدمي[
]زادعين آدمي[
]زادعين آدمي[

ش پيش؛ علوم انس

 ادات

  چو 

 
  ـ

  ـ

  ـ

  ]ي
  چون

  چون

 
  ـ

  ـ

  مانَد 

  ـ 

تواند  مي 
تواند  مي 
تواند  مي 
تواند  مي 
تواند مي 
تواند مي 

سنجش

   دستوري

 )كامل (ي 

 افي غيرِتعلقي

   اسنادي

متمم قيدي[+  

 افي غيرِتعلقي

 )كامل (ي 

 افي غيرِتعلقي

  

 تنهايي 
 تنهايي 
 شوق 
 ]شوق[ 
 حس 
 فكر 

 

    
 

 .رست است

ساخت

ناديغير اس

تركيب اضا

جملة

جملة اسنادي

كيب اضاتر

غير اسنادي

تركيب اضا

)60تا  50حات 
 .رست است

 
 اين كه 
 اين كه 
 اين كه 
 اين كه 
 اين كه 
 اين كه 
)71تا  67حات 

www.sanjeshse

در 1گزينة  .14

 گزينه

1(  

2(  

  

3(  

4(  

فحص: آرايه(  
در 2گزينة  .15

 به ترتيب،   
 :اولي  
 :دومي  
 :سومي  
 :چهارمي  
 :پنجمي  
 :ششمي  
صفح: آرايه( 

erv.ir
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@sanjesheduc

: رون بافت

شـود   مـي  
ور چنـدان        

/ سـوز  (ب    
) چشم(ده 

 سـطح ـور  

براي بار  را 

جواب بـه   

  ايهام

  ـ

  باري

  ـ

  ـ

يـن يعنـي    

نجـا فقـط   
مشهود زي 

ationgroup

خشك، بخيل؛ بير

ـيط آكادميـك     
 سـؤاالت كنكـو

دارد؛ آتـش تـاب
ديد] سان، حتماً

اگر منظـ[ زمين

 اين نوع سؤال
  )71و  59

»ايهام«و » سب

  يهام تناسب

  ـ

  ـ

 (باد 
  )خاك

  ـ

انـد؛ و اي  يافتـه  

به آن اعتبار، اين
آميز  البته حس

  

ناخن خ: ن بافت

كنكـور و در محـ
ـام تناسـب در

دن در د: نـي   عـ
به عنوان يك انس

روي زو  فخ صور

ما ناچار! ف كرد
9صفحات : رايه

ايهام تناس«، »جاز

اي  تشبيه

  ـ

 وداي عشق

ــوي  ــر كـ ـ
  .زل است

  .... همچو. 
  .... چو... 

كـاربرد متـوالي   

 عرض كرديم؛ ب
هم) 3، در ارند

)8/6/1398 سوم

درون(» خشك«

يـرون فضـاي ك
ارادوكس ـ ايهـ

  )72فحة 

هيچ تـالش ذهن
ب[ند؛ بالجو هم 

نفو ] باشد تُك 

تعيين تكليف لي
آ( !]ه كم نبوده

مج« ـ صرفاً با   

  مجاز

  دم
  )حرف(

سو  ـ

سـ  ـ
منز

...  ـ

 غيـر متـوازن م

كس مختصري
ند» آميزي حس
145(  
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ستابستانة (ساني 

«در [ش  تناسب

بيبيايد، حتمـاً،   
ين كه رابطة پـا

صف: آرايه!] (ست

ه نيست؛ بياي  ه
نهن مي] كسي[ 

»سر«منظور از 

قرينة فعل بي ايد
ي ساليان گذشته

لم نيفتاده باشد

  عاره
 مصرحه

  ـ] و

  ـ  .د

  ـي 

باغبان را 
  ـ گلزار

سه سجععنوان 

 تناسب و يارادو
ح«) 2و ) 1. رين

5تا  143فحات 

ش پيش؛ علوم انس

ايهام رون بافت
  .ماياند

به ـ دست ب س
؛ ضمن اي نيست

ه آن گزيري نيس

كاره عنصر خيال
شمع را بر بالين

اگر م[ سر زلفو 

نبايب اضافي را 
ن در كنكورهاي

رده چيزي از قلم

استع
  مكنيه

[دل ناله كند 
  بگويد

برد دل بار مي

ديده حاصلي
  .دارد

نسيم كسي ر
  .راند مي

، به ع»نيوش«و 
  )102و  101

آيي ايهام با هم
شورِ شيرركيب 

صف. (دارد» يهام

سنجش

معني بير.  ايهام
نم را متناقض مي

پارادوكسضرورتاً  
اينجا آكادميما 

ه از پرداختن به

ع) 3هاي  ركيب
؛ ش]يا روزي[ت 

و تمناي وصالو 
  .محمل] ك

ن نرود كه تركي
تأسفانه مشابه آن

ـ اگر خداي ناكر

  تضاد

دم  ≠يدن 
  نزدن

  بر دل داشتن
≠  

بار از دل 
  برگرفتن

  ـ

  آب ≠سيم 

1(  

و» هوش«و » ش
1، 99صفحات  

دربارة چراييِ ب 2
 در خود دارد؛ تر

اي«] هام تناسب

    
 

 .رست است

نه، نه مجازرد، 
ر خشكي ابر، )]»

ايهام تناسب از 
جدي گرفت؛ ام

ست كه وام يافته
 .رست است

در تر:  و خالصه
لت در شبي است

و زلف خويش: 
يك] [داشتنِ[س 

 تفاصيل، يادمان
ورديم؛ چون مت

 .رست است

ت پيشنهادي ـ
  . د

  جناس

نالي  كاردر ـ 

   ـ باري
 ي ـ باري

بار ب

  د ـ باد

گلزار ـ 
نس  گلنار

52تا  146حات 
 .رست است

گوش«است كه  
:آرايه. (»مزدوج

 .رست است

21جواب سؤال 
اين دو آرايه را

به جاي ايه) [2ز 

www.sanjeshse

در 1گزينة  .15
دا بيهنه تش  

»تَر«متضاد 
به اين كه[  

هاي ج اشكال
مسبوق و قو

در 3گزينة  .15
خيلي ساده  

؛ رحل)گرمي
  .دارد

اند چنين هم  
و پاس] باشد

با همة اين[  
آ اول و آخر

در 2گزينة  .15
مطابق اولويت  

آيد دست مي

ج بيت

كار )الف

بار  )ب
باري

ياد  )ج

گ  )د
گ

صفح: آرايه(  
در 2گزينة  .15

)2فقط در   
تضمين الم«

در 4گزينة  .15
پيشتر، در ج  

توأمان، ا) 4
و باز. نيست

   
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

 هـا،  يوناني 
 در نسـا  در

 قدرتمنـد  
 تنبيـه  دت 

 سـختگيري 
 ظـن  سـوء 

در . كردنـد 
 راه، ايـن  ر

 در و فتنـد 

ن روزهـاي   
 مرقـد  رت

مـان معتـز       

 امـور  زارت
ـوان بريـد   
خل و خرج 

 بـروز  روپـا، 
  . شد

ationgroup

ها، پارت  مانند
د ويـژه  بـه  كـه  
  .است 

 سومين پادشاه
شـد به بودند ور
س دوم شـاپور  ت 
س مـورد  ايـران  
ك نمـي  كمـك  ه 

در. زد دست نها

رف پـيش  نطنيه

تـرين از سخت. 
زيا از مدتي يان

زرگـوار بـه فرم

وز معـادل  ـراج، 
ديـ. كـرد  ت مـي  

ت مشرف بر دخ

ار در مـذهبي  ت 
نجرهاي ملي م

  

گفتند سخن مي
سفالي ظروف. 
كرده اشكاني ر

شاپور دوم: ست
كشو جنوب در ي
اقـدامات ديگـر  ز

مسيحيان يجه،
شـاه به روم ري
آ اذيت و آزار ي

قسطن نزديكي تا

فت متوكل بود
شيعي و گرديد ن

جام ايـن امـام بز

خـ ديـوان  و ال 
ش، تنظيم و ثبـت
ن ديوان به رياست

وحـدت رفتن ن
گيري كليساه كل

  :بود ير

)8/6/1398 سوم

زبان ويژه خود س
.شد  نگاشته مي

عصر فرهنگ و خ

ت شاپور دوم اس
امني نا موجب ه

از .شد پيروز ن
درنتي. بود شده ي
امپراتو با جنگ 

حتي و مسيحيت

ت و كردند فتح را
  .كردند رف

خال دوران و ان
ويران كربال داي
و سرانج .كرد دار

المـا بيـت  يوان
كومتي را نگارش

اين. كنوني است

بين از پادشاهي، 
يوناليستي و شك

زير عوامل معلول

ن
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ستابستانة (ساني 

كن در ايران به ز
ه توسط دبيران

تاريخ شناخت ه

ها از اقدامات زينه
كه را اعرابي. هد
روميا بر بزرگ ي
رسمي روم در ي

در زيرا كرد؛ مي
م تبليغ از گيري

ر قبرس سلمانان
تصر را سند مين

تركا استيالي ن
شهد ديگر و) ع( 

واد سامرا در مت

د يا استيفا يوان
هاي حك م و نامه

زمان بازرسي ك
  .كرد 

و ملي هاي مت
احساسات ناسي 

برتري م و قدرت

 ايران و جهان

ش پيش؛ علوم انس

اي مختلف ساك
ط آرامي بود كه

به ارزشمندي ك

شود و ساير گز ي
 سر و سامان ده

نبردي در و داد 
مسيحي دين ن،

مي نگاه روم داران
جلوگ سنگين، ي

  .دند

مس . ادامه يافت
سرزم از قسمتي

بــا دوران معاصر
حسين امام گاه
اقامت به را) ع(ي 

دي. است كردن 
احكام: ن رسايل

شراف مشابه سا
يان نظارت ميف

حكوم تقويت به
رشد ،)ها توليك

ق اين .بود اروپا 

 تاريخ

سنجش

ها مليتاقوام و  
لوي اشكاني خط

كمك شده، يافت

ول محسوب مي
به اوضاع كشور

شكست را شرق
زمان اين در. ست

طرفد چشم به ا
هاي ماليات رفتن

مشوق شاپور بود

توحات خارجي
ق و امروزي ستان

م كــه) ع(ادي 
تور متوكل بارگ
ديچنين امام ها

  .سيد

تمام طلب و تن
ديوان. بوده است

ديوان اش. ي است
ن به ويژه مستوف

ب اروپا در تستان
كات و ها روتستان

برتر قدرت نسه

    
 

 .رست است

  76فحه 
از يك هر كاني،

منشأ خط پهل.. 
ي كنوني، آباد ق

 .رست است

  82فحه 
اقدامات شاپور ا
ت كه توانست به

ش شمال ساكن 
اس ايران يسويان

را آنها او. تندرف
گر چون قداماتي
و م محرك شتي

 .رست است

  119صفحه 
الفت معاويه، فتو

بلوچس و يستان
 .رست است

  132صفحه 
هــا امام امامت 

به دست. عيان بود
همچ او. شدند وم

ي به شهادت رس
 .رست است

  178صفحه 
گرفتن تمام عناي

دارايي امروزي ب
ن پست امروزي
عملكرد ديوانيان

 .رست است

  6فحه 
پروت مذهب رشد

پر ميان( مذهبي
 .رست است

  16فحه 
فران هفدهم، رن

www.sanjeshse

 
  
 

در 4گزينه  .15
صف 8درس   
اشك عصر در  

..و ها يهودي
عشق نزديكي

در 1گزينه  .15
صف 9درس   
از ا 1گزينه   

ساساني است
تركان كرد،

عي به نسبت
قرارگر شاپور
اق به نتيجه،
زردش موبدان

در 3گزينه  .15
ص 13درس   
در دوره خال  

سي نيز شرق
در 3گزينه  .15

ص 14درس   
هــاي سال  

زندگي شيعي
محرو ايشان

خليفه بعدي
در 4گزينه  .16

ص 19درس   
مع به استيفا  

صادي و داقت
شبيه سازما
كشور و بر ع

در 2گزينه  .16
صف 1درس   
ر و پيدايش  

م هاي جنگ
در 1گزينه  .16

صف 2درس   
قر ابتداي در  
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 هـاي  ليـت  
يشـيليو و  

ها  روتستان
 يـا  شـراف  

 امنيـت  ود

ايشان  بود 
 از دعـوت   
 مقاومـت،  

 در ايشان ي
 مفـاهيم  ه 
. 

 

 يـابي  علـت 

 كشـورها  ن

ايـن   از«. ت 

 دارد ـتگي 
 جمعيـت  ب 

ationgroup

ايه توسـعه فعال
ر چـون  فـايتي 

و پر ها كاتوليك 
حمايـت ا از ياز

وجو دليل به ران

واليتي و يالتي
بـا بنـابراين . ت 
و هوشـياري  بـا 

فرماندهي مهم 
بـه تمسك با مام
.كرد تبديل راني

ع و بينـي  پـيش 

ميان فرهنگي ل

باالسـت بسـيار  
  ».ست

بسـ اجتماعي و 
متناسـب حـد «

  

بر پا. آمريكا بود
كف بـا  هـاي  عظم

ميان مذهبي ي
ني بي را خود لذا 

اير بازرگاني جار،

ا هاي مه انجمن
دانسـت مي هلوي
ب يـارانش  نـي و 

ويژگي .گرفت ه
ام. ي متجاوز بود

اير جوانان جاعت

پـ بـا  كـه  تقدند

تبادل به دشگري

رشـدهاي  نـرخ 
اس افغاني هندگان

اقتصادي ختلف
«: گفـت  تـوان  ي

)8/6/1398 سوم

بادآورده قاره آ ي
صدراع و آگاه ن

هاي جنگ و فات
و است »الهي ت

  .كرد مي ادگي

قاج در عصر .رد
  . ت

نام به تصويب ض
په حكومتي كان
خمين امام نجام

  .كردند 

برعهده را قوا كل
ابله با نيروهايق
شجا و رشادت ش

معت آنها. دانند ي
  .ي كرد

گي، توسعه گرد

رسيد كه جزء ن
پناه هاجرپذيري

مخ عوامل به ين
مي بنابراين ست؛

  .»زمين

25 


ستابستانة (ساني 

طالهاي و ثروت
مشاوران تدبير و 
اختالف فرانسه، ر

موهبت« او طنت
ايستا رأي قالل

بطه مستقيم دا
يافت صعودي د

شيعه، اعتراض ت
ارك در بهاييان ور

سرا. ور پرداخت
1341 آذر 7 ر

ك فرماندهي خود
مق به مسئوالن و

به صحنه نمايش

مي منطقه هر ي
بيني حدودي پيش

هاي فرهنگ زمينه
  .يابد مي ش

 /3 درصد ر 9
مه به مربوط صد

معي زماني در ور
اس جمعيت سب

سرز يك جمعيت

 جغرافيا

ش پيش؛ علوم انس

ث از ناشي كه نيا
رأي از فرانسه ن

در مذهبي زادي
سلط منشأ كه د

استق با آنان هاي

المللي را  و بين
اروپا روند صنعتي

مرجعيت جايگاه ر
افزايش حضو و 

نامه مذكو صويب
در نامه تصويب ن

خ خميني امام 
و مردم تشويق و

 ميدان نبرد را به

هوا و آب وضع 
شكسالي را تا ح

 است و هم در ز
افزايش المللي ين

ما به كشور در 
/و  ي 7 درص

كشو يا ناحيه ك
متناس حد تعيين
جم تعداد و منابع

سنجش

اسپان عكس بر ،
پادشاهان) ب. د
آز سياست) پ 

بود مدعي رانسه
ه درخواست برابر

و امنيت داخلي
ص انقالب سترش

در) ره( خميني 
اسالم تضعيف ي

هارنظر درباره تص
آن لغو و ينينش 

قوا، كل ماندهي
و ترغيب و شمن

 حماسه عاشورا

تغييرات در را ي
هاي خش ان دوره

زمينه اقتصادي
بي تفاهم و ماعي

جمعيت مطلق 
طبيعي رشد به ط

يك جمعيت براي
ت در اساسي مل
م بين ممكن دل

    
 

فرانسه، ثروت و 
بود استوار جاري

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

 .رست است

  146صفحه 
تجارت با ثبات و

گس و كشور خل
 .رست است

  204صفحه 
ت سياسي امام

براي اي مقدمه ا
اظه به قم شناس

عقب وادار به را
 .رست است

  242صفحه 
فرم از صدر بني 

دش تحقير ماني،
يادآوري و دت

 .رست است

  92صفحه 
خشكسالي علت 
تو مي هوايي و ب

 .رست است

  99صفحه 
شگري هم در ز

اجتم بينش و ند
 .رست است

  128صفحه 
رشد ميزان 13
مربوط درصد 3

 .رست است

  134صفحه 
ج تعداد ترين سب
عوام از يكي ابع،

تعاد بهترين از ت

www.sanjeshse

قدرت) الف  
جت و توليدي

مازارين است
را كاهش دا

م پاپ تأييد
در 3گزينه  .16

ص 16درس   
بازرگاني و ت  

داخ در نسبي
در 1گزينه  .16

ص 22درس   
اولين فعاليت  

را قانون اين
سرش علماي
ر علم دولت

در 3گزينه  .16
ص 26درس   
عزل از پس  

زم مقطع آن
شها و جهاد

 
  

در 3گزينه  .16
ص 11درس   
دانشمندان  

آب تغييرات
در 1گزينه  .16

ص 12درس   
اهميت گرد  

كن كمك مي
در 3گزينه  .16

ص 14درس   
65 سال در  

3/ ميزان 2
در 4گزينه  .16

ص 15درس   
مناس تعيين  

منا عامل اما
است عبارت

erv.ir
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ي بـه نـام   
. گرفـت  رار 

  اقتصـادي  

ن گياها .ند
 شيدرخو ز

  

1   درصـد

ــده اي در  ن
 مسكن ديا

5 از ش   
فارس ـ   ج

  گه هرمز

ationgroup

اي تـازه  عنوان شد،
قـر تأكيـد  مورد

توسـعه الزمـه  

گوين مى سيستم
از را دخو زنيا رد

 كشور برزيل، 

ى ارزنها مقد نا
بنيا بـه وسـيله     

بـيش وجـود قه ـ  
خليج در سواحل 
تسلط بر تنگ و ه

  

شد معروف زمين
م نيز جنوبي اي
زا انـرژي  مواد ر

  . كنند ده مي

كوسا ،ندا طتباار ر
رمو ژىنرا يندها

درصد آن در 3

ستاييارو به تال
مـران روسـتاها

منطق انرژي نابع
طول ميزان ين
منطقه كنترل ر

)8/6/1398 سوم

د و به اجالس ز
آفريقا دوربان در
ديگر و سنگ ل

 محيطي استفاد

در آن با داتجو
يافر ينا ه همـه 

3كه . وشانند 

تسهيال و تخدما
دف توسعه و عم

من از بزرگي ش
بيشتري بودن اار 

د ايران تراتژيك

26 


ستابستانة (ساني 

ست بودمحيط زي
2  د ميالدي

زغال و نفت ها، ب
ناچار از منابع ه

موج ينا كه اى ه
و البتهند دار ابل

پو سياره ما را مي

ــه  ــا ارائ خ رزي ب
ي روستايي با هد

 

  :عبارتند از
بخش بر ـ مالكيت 

جمعيتي ـ د ب
ژئواست ـ اهميت

ش پيش؛ علوم انس

مورد م در كه 1
2سال  در مين
آب مراتع، ها، گل

به خود، ي مردم

هندزغير  طبيعى
متقا طتباار  هم

 مربع از سطح س
 

ــاورد كجها ،ى ش
ى هاديها حطر 
 .ستا هشد اجر

ه خليج فارس ع
جهاني ـ رهنگ

قطب ترين مهم ن
اسالم ـ جهان ر

سنجش

992 سال در و
زمي اجالس در ه

جنگ معادن، مثل
نيازهاي به گويي

ط محيط و هندز 
با ژىنرا و دهما 

يليون كيلومتر
 . زئير قرار دارد

سالمىا بنقالا 
چنين هم .شت

جا و تهيه ناطق

ايران در منطقه 
فر و تمدن و ريخ
عنوان به ايران ر

د سياسي و بي

    
 

 .رست است

  156صفحه 
ريودوژانيرو انس

كه شد، مطرح ر
مث محيطي منابع
گ پاسخ براي ورها

 .رست است

  8فحه 
داتموجو از ى

ز طريق مبادله
  .آورند ي

 .رست است

  29فحه 

 .رست است

  79فحه 
يم 11لي حدود 

درصد در ز 9 و 
 .رست است

  118صفحه 
وزىپير از پس 
شدابر ستايىرو ه

من بعضى در مى
 .رست است

  162صفحه 
آفريني نقش لل

تار ترين كهن از 
در منطقه معيت

مذهب فرهنگي، ذ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
ص 18درس   
كنفرا از بعد  

توسعه پايدا
م از استفاده

كشو و است
در 3گزينه  .17

صف 1درس   
ا مجموعه به  

و جانوران از
ميست د به

در 2گزينه  .17
صف 3درس   
  

در 1گزينه  .17
صف 8درس   
اراضي جنگل  

در اندونزي
در 4گزينه  .17

ص 11درس   
ما ركشو در  

مسير توسعه
سالما بنقالا

در 4گزينه  .17
ص 15درس   
عل ترين مهم  
برخورداري  

جم از درصد
نفوذ و نقش

erv.ir
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و علـوم   ي

و  يت حسـ   

 حـوادث و    

 اما كنند؛ 
عـرض هـم     

 هـاي  ـدن 

 و بـود  ده 
 كـه  ختي 

 شـناخت  

.  

 را آن ـت 

  .شود ي

ationgroup

  .يستند

يعات علوم انسـان 

بـه شـناخت يـ    

 

ي و پيشـگيري

استفاده كديگر
 اجتمـاعي در عـ

تمـ و هـا  رهنـگ 

شـد آن گرفتـار  
شـناخ. بردند پناه

اجتماعي وختة
 .شود 

گرداند مي ملحق

اسـ ممكـن  عمل

مي تعيين ختلف

  

ني كنش انساني 

ه تفاوت موضوع

ن شـناخت علمـ

 .شود مي ختلف
  

بينـيدرت پـيش  

يك از تجربيات ند
هـاي  به جهان

فر اند، مثـل  رده

ناسـي تجربـي  
پ شناخت از ري

اندو همان كرد، 
مي ناميده نيز ي
م آن به دهد و ي

  .شود ه مي

ع در اما دانند مي

  .د
مخ جوامع  رفتار

)8/6/1398 سوم

رارادي،هاي غي 

بودن آنها، به دار

 محـدود كـردن

مخ هاي جهان ش
.پردازد مي يش

جربي خود، قـد

توانند مي دارند ه
مربوط(. دهد ه

كر ياد دارند رارق

  .د

شن جامعه كه يي
ديگر هاي بخش

استفاده تجربي 
جمعي عقل يا ي
مي قرار عمومي 

ناميده فرهنگه 
  . است

الزم مي را آن ت

شود مي شناخته 
و نگاه نوع ساس

27 


ستابستانة (ساني 

؛ زيرا فعاليتند

  .آن است ي
و معناد يانسان ي

و ييگرا حس ة

پيدايش سبب ها
خو بازتوليد به 

 علوم با روش تج

كه متقابلي وابط
ادامه ديگر را گ

ق يكديگر عرض 

شو گفته مي ت

هاي محدوديت از
 سطوح و به زير
شناسي جامعه 

عرفي فهم ود كه
شناخت حاشية

خُردهخاص است 
صلي اقتصادي

رعايت و كنند مي 

بخش همان با 
براس اجتماعي ش

شناسي امعه

ش پيش؛ علوم انس

كن نميها بحث  ن

امدهاينسان و پ
يها كنش يها ي

ةزدهم در اثر غلب

آنه اختيار و راده
خود هنگل فر

اين. جربي است

رو با د،هستن ف
فرهنگ مسير واند

در كه متفاوتي

معرفتبي نباشد، 

ا اجتماعي علوم
ناگز تجربي، علم
و حسي علم ي

شو ياد مي مومي
ح در را علمي ت

هاي خ ف و گروه
هاي ا ط از ارزش

جانبداري آن ز

متناسب علم با
كنش و هنجار ،

 جا

سنجش

 غيرارادي انسان

ان ينش اجتماع
يژگي توجه به و

در قرن نوز، تي

ار تنوع همچنين
انتقا با مختلف، 

ها و علوم تجش
  .دهد مي

هاي مختلف هنگ
تو نمي خود ويت

م هاي تمدن و ها

كه حسي و تجرب

ع كردن خارج ي
عل منطقي كالت

هاي كاستي رفع ي
عم شناخت وان

شناخت ،عقل و ت

 قوم، قشر، صنف
، عدالت و قسطي

  .كالبد است
از جامعه يك دم
  .نامند مي ني

ب فرهنگ، از ش
ارزش، عقيده، ك

    
 

 .رست است

هاي ي از فعاليت
 .رست است

علم به كن، ماعي
با، تفكر آلماني

  .برد 
تيويستاسي پوزي
  .جود آمد

 .رست است

ه و ها انسان فت
 هاي نسل طي

 .رست است

النيت ابزاري، دانش
عي را به انسان
 .رست است

فره به متعلّق كه
هو حفظ با آنها 

ه فرهنگ از سان
  هند و چين م،

 .رست است

ن به شناختي ك
 .رست است

براي انتقادي سان
مشك از گريز اي
براي انتقادي سي
نوع با آن از كه 

شناخت نوع ين
 .رست است

ي كه مربوط به
تصادي اسالمي
 حكم جسم و ك

مرد كه فرهنگ 
آرمافرهنگ . ند

 .رست است

بخش هر بودن طل
يك بودن واقعي 

www.sanjeshse

 
  
 

در 2گزينه  .17
علوم انساني  
در 4گزينه  .17

علوم اجتم -  
ديلتاي مت -  

يپ يعيطب
شنا جامعه -  

به وج يتجرب
در 3گزينه  .17

معرف تنوع -  
جامعه هر -  
در 1گزينه  .17

مراد از عقال
مسائل طبيع

در 3گزينه  .18
ك جوامعي -  

از يك هيچ
  )باشد مي

شناس مردم -  
اسالم غرب،

در 2گزينه  .18
در اين جهان  
در 4گزينه  .18

شناسا جامعه
بر همچنين

شناسي جامعه
است بشري

اي از استفاده  
در 1گزينه  .18

هايي بخش -  
در نهاد اقت -  
در جامعه -  
از بخشي -  

بگيرن ناديده
در 2گزينه  .18

باط و حق -  
يا آرماني -  
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 رفتارهاي 

  

 طبيعـي  گ 
 هويـت  با 
 

  .كند مي دا

 تبعيت ب

علمـي بـه   
عقالنـي از    

ن مسائل ي

ن و توجيـه    

هان وجـود  

تيجه مردم 
ق متعـالي  

ationgroup

افراد باشد شتر

  .اشد

.شوند نميخته 

مـرگ و كهولـت 
خود، هاي فيت

 .ماند باز آنها ي

پيد باشند اشته

  .نامد مي ي

جلب راه، تنها يد،

قق و اعتبار هر ع
ن يـك تبيـين ع

ا. خواهد دانست

 معنـاي تبيـين

 حقيقتي در جه

 كردند كه در نت
 راستين و اخالق

  

بيش فرهنگ  يك

با داشته جتماعي

شناخ رسميت به

ك گرفتـار  شـود،  
ظر تمامي يري

و معنوي فطري

دا جهاني اين و 

جمهوريدارند را 

آي وجود به ماعي

ا كند؛ پس تحق
كند در پي يافتن

مجرم و مقصر خ

صداق فلسفه به

پس اصوالً هيچ

منتشر  خويش
يابي به معرفت

)8/6/1398 سوم

اقناع قدرت چه

ظهور اج و بروز 

ب نفي كنند، را ن

مواجـه ش دروني
كارگي به وجود ا
ف يا جسماني و ي

دنيوي فسيري

ضور و فعاليت د

قدرت اجتما و د

د موجوديت پيد
ك علوم بحث مي

ن را در مواقعي م

ترين مص س، مهم

ي را ثابت كرد پ
2  

ي فكري روزگاز
ي و امكان دست 

  25ه صفحه 
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ستابستانة (ساني 

هر چ. شود مي ي

جامعه در تواند

انسان الهي و ي

د هاي بست بن و
با فرهنگ آن كه

طبيعي نيازهاي

تف صورتي كه در

ت و فضيلت حض

دهد انجام ما يل

تواند ، علوم نمي
ول غير تجربي ع

داند، خود انسان
  صفحه 2ت؟ 

ت و بر اين اساس

توان هر ادعايي ي
24لسفه صفحه 

كيت را در فضاي
)3و  2د گزينه 

درس آغاز فلسفه

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

دروني افراد در گ
  .هند

ت نميافراد  عنوي

متعالي ابعاد كه ي

و ها كاستي با ي
ك دهد رخ مي ي
ن به پاسخ از و د

د را ها ارزش اين

م براساس حقيقت

مي و اراده مطابق

 مفروض نگردد،
اره مباني و اصو

  7صفحه  1

ت و اراده آزاد بد
س فلسفه چيست

طلق وجود است

ا بسط مقال مي
درس آغاز فل. ت

 ناباوري و شكاك
رد(ت سرگردان؛ 

د) 4رد گزينه  (

فلس

سنجش

فرهنگ آن سطة
ده مي انجام هتر

مع و ديني ويت

هايي هويت نوي

گيري شكل و قق
هنگامي فرهنگ 

كند پيدا صطكاك

ا به دستيابي راه

ن اكثريت مردم

م را خود ارادي 

يعي براي علوم
فه آنگاه كه دربا
1سفه چيست؟ 

حب روح و فطرت
درس. كشاند ق مي

شناخت احكام مط
  .ردد

 شد كه چون با
ناپذير است فكيك

 خود موجي از
 تحصيل حقيقت

.ساخت جه مي

    
 

 .رست است

واس به هك است 
به را فرهنگ آن

 .رست است

  :رات غلط
  

هو سكوالر، جهان
:  

معن و ديني جهان
 .رست است

تحق از پس اگر گ
يك طبيعي گ

اصط افراد معنوي
 .رست است

ر كه تاس زاري
 .رست است

متي را كه در آن
 .رست است

فعاليت فردي م

 .رست است

لسفي علوم طبي
ففلس. صول است

درس فلس. ي است
 .رست است

ي انسان را صاح
سفه و علم حقوق

 .رست است

شناسي، شن ستي
گر ر محسوب مي
 .رست است

تقويتدر اذهان 
و باطل از هم تف

 .رست است

هاي ن با مغالطه
سل جوان را در

 خطر جدي مواج
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بخواهيم اگر  
  .اوست
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اگر مباني فل  

وجود اين اص
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ما را به فلسف
در 1گزينه  .19

فلسفه يا هس  
عقالني امور
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اين شبهه د  

ندارد، حق و
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و به ويژه نس
انساني را با
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ه و پيامـد  

طـون ايـن   
كه همـواره  

كه ثابت و  

كـه  ) 4و  3
سـت، ميـل      

 68  

. رسـيم  مـي 

صفحه  4س 

سازد در  مي
  22و  

مـس يـك    
 عنـوان دو       

جزئيـه هـم   

) 2 گزينـه  

ationgroup

 به عنوان نتيجه

  )3نه رد گزي

افالط. دي اسـت 
اي تازه است كه

)4و  3 گزينه 

3و  1هاي  گزينه
ردن چيـزي اس
چهارگانه صفحه

مفاهيم خاص مـ

درس. شود  نمي

صل كه نوع را م
21چهار صفحه 

طـال و م.  اسـت 
ـال و مـس بـه

  )4و 

موجبه ج) 3و  

رد. (يني باشـد 

  

در واقع 3گزينه 

ر. (داد  نشان مي

قراري جهان ماد
ه  نهيد، زيرا آب

رد(ك خود مثل 

رد گ(» ه و نيت
ي بـه دسـت آور

هاي چ رس علت

كنيم و به م  مي

ور دقيق تعريف

موع جنس و فص
درس چ. ص است

ء رعايت نشده
هـر يـك از طـ 

و 3رد گزينه . (

2رد گزينه (يه 

ندارد يقيلزومي 

)8/6/1398سوم 

قراط است اما گز

ح تفكر را به او

ق هد حاكي از بي
ك رودخانه گام

و از ادراك) 2نه 
  54حه 

انگيزه«يه همان 
 يك انسان براي

در. تواند برسد ي

تر شروع  و كلي

ه مفهومي به طو

ولي مجم) 4و  3
يا عرض خاص) 

پس ترتيب اجزا
)2رد گزينه . (د

.سازند قضيه مي

ت يا سالبه جزئي

ستدالل قياسي ل
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تابستانة س(ساني 

زندان توسط سق
  38صفحه 

و راه صحيح) 4و 

فت و همه شواه
نيد دو بار در يك

51  

رد گزين(كند  ي
انه صفحه و جاود

د و درست شبيه
ت ضامن حركت

ن فعليتي كه مي

ه از مفاهيم عام

گاه ون آنها هيچ

3رد گزينه (ست 
ذاتي اختصاصي

پ. حمول هستند
آيد ه حساب مي

 روي هم چهار ق

  .رد

 سالبه كليه است

مقدمات اس. ست
  )3رد گزينه (

ش پيش؛ علوم انس

يشنهاد فرار از ز
يد راه حكمت ص

و 1رد گزينه (د 

توان گرف ي نمي
توان شما نمي«كه

1جاودانه صفحه 

طبيعت درك مي
گوهرهاي اصيل

چيزي وجود دارد
طور كه نيت مان

به سوي باالترين

كنيم كه مل مي

روري است و بدو

جنس و فصل اس
ذ( يا فصل است 

دترين فلزات مح
 يك محمول به
وان دو محمول

طقي وجود ندار

 جزئيه باشد يا

جه آن جزيي اس
. (احتمالي است

سنجش

نپذيرفتن پي يل
درس شهي. ست

كرد مشخص مي
  41فحه 

ز ثبات و پايداري
ي پذيرفته بود ك
رهاي اصيل و ج

ل را در جهان ط
درس گ. ن است

يعي درون هر چ
هم. كند عمل مي

ماده اشيا است ب

اي عم يد به گونه

ريف صحيح ضر

ي وجود ندارد ج
تص به يك نوع

ترين و پركاربرد
ربردترين فلزات
ربردترين به عنو

ه هيچ رابطه منط

يض آن موجبه
  )4 گزينه 

و نتيج. كلي است
يقيني نيست و ا

    
 

 .رست است

از دالي 4و  2، 1
 سقراط مطرح ا

 .رست است

ات مخاطب را م
د راه حكمت صف

 .رست است

سوسات سراغ از
توس را به خوبي

درس گوهر. ست
 .رست است

هاي مثل به سايه
مانند ناتوان ي مي

 .رست است

طو اين ميل طبي
ك انسان است، ع

ركت م ضامن ح
 .رست است

گوي م تعريف مي
  9فحه

 .رست است

ذاتيات براي تعر

 .رست است

 خارج به تنهايي
تصجزء مخ.  دارد

 .رست است

  26فحه 
 .رست است

ت  موضوع و گران
پركارترين و  ران
ترين و پركار ران

 .رست است

و تالي اين گزينه
 .رست است

ي كه عكس نقي
رد. (قيض ندارد
 .رست است

تدالل قياسي ك
تدالل تمثيلي ي
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صـغرا قـرار   

ل تنـاقض   

اي  ر دايـره 
ذا شـرايط  

ه از طريـق  

زن مغز در 

عملكـرد  . د  
 

  .شود

  .ميكن ي

حـت فشـار    

ر رواني كم 
دت تـأثير      

 مراجـع را   

ationgroup

جه را به جاي ص

مقدمه قيـاس اول

هر. ي شكل است
 نشده است و لذ

كه استقراست، 

  .شود  مي

ر پنج سالگي وز

ـ   تـر باشـد شيت ب
 .باشد مي است،

ش به كار برده مي

يگراف بازشناس

رد و معمـوالً تح

ما در برابر فشار
ـه در كوتـاه مـد

هاي اضـطرابي 

  

 دوم نقيض نتيج

ه اين قياس با مق

اي هر دايره«كه 
 نتيجه هم ذكر

 در ايجاد دانش

خته شدن رفتار

در. تري دارد يش

اطالعـات يابياز
مؤثرتر ا) ضمني

حيح و نادرست ب

پاراگ ايجمله و  ك

 توقع زيادي دار

رحله، مقاومت م
كنـد كـ ـح مـي  

ين روش، پاسخ

)8/6/1398 سوم

 خلف در شكل

نتيجه. ع نيست

بدين ترتيب ك. ت
 كه دوباره سور

د اما اولين قدم

ه موجب برانگيخ

  .آيد مي

ر بدن سرعت بيش

با ةو نحو يريدگ
(گيري غيرارادي 

 به صورت ناصح

كيآن در  يها 

 خود و ديگران

در اين مر.  است
هايي ترشـ رمون

ت كه از طريق اي
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ستابستانة (ساني 

در برهان. ستند

هيچ شكلي مربع

حذف شده است
نان جزيي است

شود س انجام مي
  .شود

ه است است كه

به وجود م) ختي

هاي ديگر بخش

ادي انياز جر رنده
ارادي از يادگي) ي

ن، شكل كلمات

نهيزم ايمعنا  ق

ت جوي بوده، از

ه شدن موقتي
ي، به سرعت هور

است ي تدريجي

شناسيوان

ش پيش؛ علوم انس

ها پرنده نيس كل
  . شود خته مي
ه: نتيجه.  نيست

د كه سور آن ح
ي نتيجه همچن

ل، استقرا و قياس
ش پذير مي امكان 

روهاي ناخودآگا

رفتاري، شناخ(ه 

 مغز نسبت به ب
  .رسد

ريادگيطالع فرد 
رمزگرداني(گيري 

ه در آناست ك 

قيكلمه را از طر 

داً رقابتكه شدي

شار رواني، شوكه
ولية فشار رواني

  .ذارند

زدايي حساسيت، 

 رو

سنجش

برخي شك. آوريم
خ اين صورت سا

اي مربع  پرنده

ساز قياس را مي
م با مقدمات كلي

دو فرايند مكمل
 با روش تجربي

فرويد، نير كاوي

ه براساس تجربه

رشد )سالگي 6 
ر گسالي خود مي

هر چه اط يريدگ
وط به اصل يادگ

»خطاي شكلي«

كيكند تا  ي م

به فردي است ك

بدن به عامل فش
ت اودن با تأثيرا

گذ مني بدن مي

ر رفتار درماني،
  .برند 

    
 

 .رست است

آ  را به دست مي
ياسي جديد به ا

هيچ. رنده است

 .رست است

مه شكل سوم ق
در شكل سوم» .

  . نشده است

 .رست است

علمي از طريق د
هاي منظّم داده

 .رست است

ك روان در نظرية 
 .رست است

رايندي است كه
 .رست است

تا 2(دكي اول 
درصد زمان بزرگ

 .رست است

اديت اطالعات و 
مربو.   خواهد بود

 .رست است

«ترين خطاها  ع
 .رست است

به ما كمك متن
 .رست است

متعلّق به ري الف
  .كند ي

 .رست است

، واكنش بهشدار
ن براي كنار آمد
ر كار دستگاه ايم

 .رست است

هاي مشهور د ش
يا از بين مي  و

www.sanjeshse
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