
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آن، عصر روز برگزاري آزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  6ون 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
  ومسمرحلة ـ  سنجش پيش

)29/9/1398(  

  )پيش( علوم انساني
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@sanjesheduc

» ف جـارو  
  )114ة 

 .ـه دومـي  
ايـن  » طان

: 2ادب . (ر 

شدة 

  .د

چـه بـه آن   
ي يكـي از       

دروپيكر  بي
 پسـرِ در : ا  

 نشسـتيم   
 ي برداشتند

ationgroup

علـف«، شست نه 
صفحة: 24درس 

نـف مدارا ست، 
شيط«و » ديو«ا 

  ) 3درس : ش

قَـدر/ قَـدر  : دارد 

ش صورت اصالح
  ينه

  ار

  ورت

گيرد ه شكل مي

از آنچت دوم ـ  ـ  
ط شـرح پهلـواني

خاطر يك آراية ب
ايـن جـا[بـوب   

هـي: ل مطالب
، هي(!)اند صرّحه

  

است،» هانة تير
د: پيش+  ها امه

متراد ختن اولي
آيد كه چر ن مي

پيش+  3و  2س 

متشـابه د/ آوا  م 

ص ⇐ت در متن 
اماليي بنابر قر

-  
-  

خو ⇐خار 
-  

صو ⇐سورت 
-  

ع طبيعي حماسه

باز به قرينـة بيـ
يرنـد، كـه فقـط

(  

به خآن هم  ـ  ت
سـت از محب عاره 

حاال اصل.] دارند 
استعارة مص» گ

)29/9/1398وم 

ده« سوفار]. يد
نا واژه. (»ايار« :م

ساخ) 2در . سند
باشيد، دستتان 

   )3درس 

درو: 3ادب +  2

فقط غَدر هـم ها

امالي نادرست

نوع به تقليد ازـ 

ـ ب) 4؛ »سفنديار
گي قـرار مـي  ) 1  

)دبيات حماسي

دردسر است) 4
اسـتع] ابرو مان
  .»نكما

ناقص اختالفي
پلنگ«و » نهنگ«

2 


وسمرحلة (ساني 

 اشتباهش نگير
سوماست و  آذار

گذرا به مسآن،  ي
ها نگاه كرده مه

د: پيش+  6س 

2درس : 2ادب  

ه واژه تمام اين 

الي درست 
  در متن
  هايل
  اَسرار

-  
  قربت

-  
  خوار

 نوعي مستقل ـ

اس« تني رويين 
، در برابـر»دت  
درآمدي بر اد: ش

پس چون ! دارد
كم[» ماه«) 1 در
ك«با  نسبتشز 

جناس ن» شهر«
«و » شير«ن كه 

دبيات فارسي

ش پيش؛ علوم انس

 كاربرد امروزي
آبهار  اولم ماه 

ترادف كاربردي
نا ضيحات و واژه

درس: 3، ادب 2س 

+ها  نامه واژه! (ت

است؛ در متشابه

امال  

 
 

  )ن

(  
  )در نظرِ

  )سي

 البته، به عنوان
   )سي

ـ از  يت دومش
خـرق عـاد«نـة  

پيش. (»قهرماني

اً اغراق ند ظاهر
نمود؛ اثبات را 

ا: بيابيدخودتان 

«و » شير«) 4ر 
هاشان آموزشيك

 زبان و اد

سنجش

در سر خيرهبا [ 
 تقويم رومي هم

نامت، »شدن«ت و 
در توض» ديو«ي 

درس: 2ادب +  

نيست )مزيح=(ي

مت/ آوا  هم عهدة 

قرينة مفهومي

 خوان هشتم
 زنّار داشتن

انگاشتن(= شتن 
  شعله

)باطن(= معني 
 د/ پيش ِ(= يك

 بر ادبيات حماس

ـ» سة مصنوع
بر ادبيات حماس

بيـ به قرينة ) 3 
در زمين ، هر سه

«ست در زمينة 

هم )4. نداردص 
هر دو آرايه ستي

خ را شام تناسب

در[. ندارد مكنيه
نويسند در كمك

    
 

 .رست است

بيهودهيعني » 
در. نگدت، نه خ

 .رست است

است ناگذر» تن
گر خوب به معني

ها نامه ژهوا. (اند ي
 .رست است

شوخي) كار (=گ 
 .رست است

بر امالر سؤال 

 .رست است

  طر ِ

  م
اد

  سوم

به نزدي  رم
 .رست است

درآمدها:  پيش
 .رست است

حما« است كه 
درآمدها ب: پيش

 .رست است

گويد؛ مي» مرغ
اين. گويند مي 

اي اس ي اسطوره
 .رست است

تشخيص) 3. دارد
درست) 1بايد در 

ايهاو اما ]. »افظ
 .رست است

از استعارة م عي
ها، تا ديگر نن ال

www.sanjeshse

  
  
  
در 1گزينه  

»خيرخيره«  
نگ استلخ
رد 3گزينه  

رفت«) 1در   
اگ): 3اما در 
معني جا هم

در 2گزينه  
طبعاً جنگ  
در 4گزينه  

بار اصلي د  
  )2درس 

در 4گزينه  

سط

يكم

دوم و

چها
در 2گزينه  

و 2ادب (   
در 3گزينه  

ندرست اي  
پو  2ادب (  
در 1گزينه  

سيم«از ) 2  
»زاد رستم«

هاي شخصيت
در 1گزينه  

ندايهام ) 2  
ـ  اي سليقه

حا«گذشتة 
در 1گزينه  .

هيچ نوع) 1  
ها و سا سال

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10



  
 

 

@sanjesheduc

خـواد   ه مي
ـ    پيتيكـو  

م چـرا بـه     
انـد و   يصخ 

 موازنـه در  

   )29تا  2

ن سـهراب   
: ن تعريـف  

شـده   »ش 
 خودشـان   

ان كـه در  
. شد خواهد

8   (  

 ـ را ـ كـه    
تم و شغاد 

بر شـب و   
ـاد خلقـت    
ـذات ايـن   
 وي بسـته    

ـ    بويحيي
ationgroup

ت شما، شير كه
شـه، پ سـب مـي     

ند، پـس رسـتم
تشـخت، اينهـا    

)، هم در الف)د
  ! نشرها  ه

27صفحات  : 4س 

سـخن ثانيـاً  .ست
؛ بنابر ايـن»ودي
   )    8رس 

خـِــشــ خـِــش 
بـرايـه البتّـه   

چناـ بپذيرد   ت
 هجاها افزوده خ

86صفحة : 3ي 

ـ حتي رستمس  
مون داستان رست

راها  ريدن شاخ
طبايع كـه عمـ 

ـ  لـه يني آن را ب
 راه نجـات بـر

ضربت ع افتد و

  

تو داهات«: گويد 
گيـره، سـوار اس
ا ه از مرد جنگي

 نباشـد محضـرت

هست، هم در د 
مشبه ها لفت؛ 

درس: 3فارسي (

 شناسه ر
- ند  
- د  

- د  

φ  
φ  

اس) 4متعلق به 
خو ذاتي و خودبه

در: 3فارسي . (ت

خ«» اخوان«كالم 
است، كـ 2ادب 

مصوت اي ساكن
عًا يكي به تعداد

فارسي!] (طورچه 

ن كه هيچ كس
م توأمان از مضم

  : كنيد
برومت ايشان بر 
ه چهار مار را ب

دن شهد و شيري
ودارد   بـاز مـي       

عربت مرگ تجرّ

)29/9/1398وم 

گه مخاطبش مي
خـواد آدم بگ مـي 

گر اينها استعاره
 گردم، جسارت

)بهم در  ميح
پيداست) ت، در ج

. ( آن تداوم دارد

شمار] شخص و
  .م.]ش.3[
  .ج.]ش.3[

  .م.]ش.3[

  .م.]ش.3[
  .ج.]ش.3[

ش هم اصالً موان
ذه دادي است، ن

است شده رارداد

وچهري را در كال
ا 2موزيم درس 

  ) 53صفحة  

ها صامتيكي از 
و طبعا ها داد واج

كنيم چ رض مي

؛ همااجلست از 
تصوير را با الهام
ين تصاوير نگاه
د و سياه و مداو
صور است و آن

ر باشد و چشيدض
 از كـار آخـرت

كه شر  و چندان

3 


وسمرحلة (ساني 

طرف به! عجبا! 
م كه لب بركـه  

اگ! ؟گيري ي مي
هر حال، قربانت

تلم. حذف) 4و  
است حسن تعليل

زمان درست كه 

 ]
  ]ـي
  
[  

  
 وس كرامت

عريف بعد از عنو
ين رابطه قراردا«

قر/  وضعبر آن 

آفريدة منو» ِـِـز
در بيام آرايي واج

:8رس د: 3سي 

وقتي ي! و معتبر
خود يكي به تعد
عداً خدمتتان عر

، استعاره اسشد
، اين ت»اخوان« 

باشد؛ خوب به ا
؛ و موشان سپيد

ايشان مقص آجال
تل و مرگ حاض
مـي را بيهـوده

،ه نتواند بودرچا

ش پيش؛ علوم انس

...انان جنگيهلو
ر آهو، يا تمساح

پهلوان جنگيه از 
به هر! ر بفروشد؟

)2هست؛ پس، 
حيلي تميزتر از 

يلم اسسمتي از ف

 نهاد
ـ[كسـ]هر[

ها فتنه
]ـي[دلـ

  دل
عشق

نامو توري و مس

تع! رآوردي است
«: است» وضعي

ه منظورِ داللت

خــخـِـز«كنيد، 
گري مفهومي و ي

فارس( .ش بگذريم

دارد؛ هر د گانه
خ خودبه ـ  /ـتـ/

جام داد؛ بماند بع

كش ه به نيش مي
به نظر،! نيست 

ببرساخته» دمنه
مانند كردم؛ فت
تقريب آان و نور

د زهر قاتيكت آ
بعت بسـيار، آدم

ن چآ ويل ازأچ ت

سنجش

اند از په  مصرّحه
خواد بره شكار ي

ة مصرّحهستعار
فخر سواري يك 

     

ه جناس) و ب 
كه خي نشر و ف

قس» سكانس«. ت

 گزينه
1(  
2(  

3(  

نام  )4

در من) 3در » 
نشانة و«در  ضع
، بلكه فقط بهت

تان گوش ك ندهاو
تداعيحث مهم 

بارة مصداقش در

دو شماري و واج
) 4، و در /ز) /3

 خيلي سريع انج

چي است و طعمه
اي ـ از آن چاره 

ود كليله«در  يب
مخاف و آفت ه پر

ني گردانيدن جا
ن در حركآ كي از

است و رنج و تب
يچه جعي كه به

    
 

ا استعارة سه ت
ور، پلنگ كه مي
عد شما اين را ا

روياروي  خويش
 !، نه مصرّحهيه

 .رست است

)ط در الففق: ت
لف. شريكند)  ب

 .رست است

است» پالن» «ما
 .رست است

  )32صفحة  
 .رست است

نشانة لفظي« ح
وضش از تعريف 

نيست» باد«خود 
 .رست است

خوانيد و به خو
اين همان بح! ت

ز بيان استدالل
 .است رست

هجابندي وظي 
3، در /ـسـ) /2ر 

توان هم مي را 
 .رست است

شكارچكه  »شتم
گذشته بود ـ ن

 باب برزوية طبي
چاهرا بدان  دنيا

ب ايشان بر فاني
گاه كه يك  و هر
آن اندك ا ةفايد

رجه مو اژدها را ب
www.sanjeshse

نوشتند اين
بره شكار گو

بع» !پيتيكو؟
پياده بودن

مكنيبالطبع 
در 3گزينه  .

بنابر اولويت  
و) هم كه ه

در 2گزينه  .1
نم«نام ديگر   

در 3گزينه  .1

:3فارسي (  
در 1گزينه  .1

اصطالحاوالً   
نفي اين بخش

خ» باد«لفظ 
در 4گزينه  .1

خوب اگر بخ  
خواهيد يافت
بهتر است از

در 1گزينه  .1
واژة دو تلفظ  
، در/ـتـ) /1
شماري واج[

در 3گزينه  .1
خوان هش«  

خوان هفتاز 
بخشي ازو 
پس من د«  

روز كه تعاقب
آدمي است
جهاني كه ف

و؛ گرداند مي
erv.ir
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@sanjesheduc

سود نـدارد  

يتاً سـخن  
: پـيش ! (ش

ر بيـت بـه     

. هـا دود آن 

نمايد،  ه مي

«  

! در راهنـد 

م در ابهـام    
جاي م كه 

برابـر،   در. 

ationgroup

گاه ندامت س آن 

 مصرع دوم، نها
ت بجنگد، بنوازش

رفتـه؛ البتـه در
  )  21س 

فشـان و د آتـش 

ن غافالن بيهوده

!شد ته فراموش

  ».ست

 تازه از مبارزان د

ند؛ مسـأله هـم
هم) و ج) ميان ه

.هم حذف) 2س 

  

. مشاهدت كرد

، به تأكيد)1در 
ي سپاهي برايت

رسـخن   همـت  
درس: پيش. (ت

رفته از آآسمانر

 براي آگاه كردن
  ) 23درس  

 و وطنت يكسره

ظلم پايدار نيس« 

نسلي ـ  :تر مهم
76(  

جلوه كن ًال وارونه
م. شود كرد  مي

بخش دارند؛ پس

)29/9/1398وم 

 خوف و فزع او
ده.«  

در حالي كه د» 
خواهي د اگر مي

طبـعِ دون  ست
است حاصلي بي ل

هاي بر  از گدازه

خواه اعر آزادي
:پيش( .ماند مي

به جانانت، پدر

گويد مي) 3اما 

و باز مـ  ر است
6صفحة : 9رس 

كامالتواند  م مي
ال راحت حذف

ًال مثبت و اميدبخ

  !ت

4 


وسمرحلة (ساني 

و هول و خطر و
ر تقصيرات ممه

»!جنگيدن نداريد
گويد مي) 3در ! ت

پسبا مشتي ) دن
حاصل: يه آورده

تندهايي هس ره
 

تمام تقلّاهاي شا
نصيب نم  هم بي

ت واسه رسيدن ب

ا). 2و ) 1و ) 4 

ناپذير  ظلم پايان
رد: 2ادب ! (ست

مفهوم مصرع دو
را با خيا) 4و ) 
فهوم كامالم) و ه
 !»است ن

صحيح نيست به

بان عربي 

ش پيش؛ علوم انس

ايد پيوست وو ب
ا و نه عذرن مهي

عرضة ج«: ست
است رس نقد به 

روزگار برد(= ن 
ت؛ بلكه به كناي

اين ابيات استعا
 )19درس : ش

ست كه نه تنها ت
سيب و آزارشان

حدت ز شوق بي

:يريابياب به د

مبارزه با: گويد ي
بخش در راه اس ت

م، مصرع اولن 
1ست؛ بنابراين، 

و) هم الف قدير
و ادب تمكين م

  !  كردند
  !»گرفت«ي 

  !ن نه امتحاني

ه صورت مفعول
  !ش كردن

  ! »ر شرم

 زب

سنجش

ينه بدآ هر ،آيد
نه راه بازگشتن .د

فرمايش چنين ا
 در ميدان نبرد

و آشنا شدن ند
است پشيماني صل

ـ در ا» دوزخ«ة 
پيش. (توان ديد ي

ن بر سر اين اس
ختم نشده، از آس

نشده، از چي يچ

كنند؛ از زودي مي

صورت سؤال مي
از مبارزي نجات

ست؛ يعني بدون
اس) برگشتن/ ن 

تقف، در مفهوم 
چاره تسليم«: يد

ك ع به پاره كردن
ست نه به معناي

هاي امتحان رگه

آن به ةترجم و 
دن است نه تالش

خاطر به« لحا 

    
 

پذيرفته ـ  عليه
بت مفيد نباشد

   )24س 
 .رست است

ون فسؤال مضم
جاعت و دالوري

   
 .رست است

ديداست كه از ) 
حاصنيامده كه  

 .رست است

ـ به قرينة» ابر«
مي) 4را فقط در 
 .رست است

سخن) 1سؤال و 
جا نيز خ  همين

 .رست است

هنوز، هي«: گويد
 .رست است

م وصف ظلمگر 
 .رست است

صدر  شده خص
با: گويد ن را مي

 .رست است

غالب ا فرمبر  ي
روشن كردن( ن

اين طرف! ت مگر؟
گوي وار، مي»وين

 .رست است

شروع ←ون قز
مقاربه اسافعال 

بر ←المتحان 
 .رست است

ول مطلق است
جهاد كرد ← 

نه عول له است

www.sanjeshse

صلوات اهللا ع
و توبت و انا

درس: پيش(  
در 1گزينه  .1

در عبارت س  
از خرج شج

) 21درس 
در 2گزينه  .1

)2فقط در   
)2صراحت 

در 4گزينه  .2
«و » باران«  
ن تصوير راي

در 1گزينه  .2
در صورت س  

كار بهبلكه 
در 2گزينه  .2

گ مي) 2در   
در 3گزينه  .2

سه تاي ديگ  
در 4ينه گز .2

مشخبارت ع  
هم همين) 4

در 3گزينه  .2
معني) در د  

تافتنمعنايي 
ترديد هست

پرو«، )در ب
     
   
  

در 3گزينه  .2
قز َخذ يمأ) 1
از َخذ أ) 2
وراق االأ )4

در 1گزينه  .2
مفعوفوزًا ) 2
ةمجاهد) 3
مفع حياءً ) 4
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@sanjesheducationgroup

)29/9/1398وم   

  به مفهوم ت

 

!  

5 


وسمرحلة (ساني 

  )1( و )2( 

نسبت رتر است

 ! ديرگ مي )ـِ( 

  .مت اعراب آن

  !يد باشد

!نداردو متعدي  

  !است ) فاعل

ش پيش؛ علوم انس

هاين رد گزينه

دران را گفته دور

كسرهلت جرّي 
  ! د

  .باشد

ف است نه عالم

 از باب افعال باي

   

  . ت

  ص

الزم مجهول  و

اسم(ن الصرف 

سنجش

ت نه گوش دادن
 

  .يني نكردند
  دند

   
     

  )عزيزم

ه اينكه فقط ماد

در حالدار  ف ال
پذير  تنوين نمي

  ! است

مطابقت بايد ب ←

اعراب موصوفبع 

ون مفعول دارد

!الصرف است ن
  .!لصرف است

  ! نه ناقص 

صله است  جملة
  !ت نه حالس

ناقصوف است نه 

معلومو ه است 
  ! نه مشتق

ست نه ممنوع من

    
 

 .رست است

شنيدن است ←
 .ي استاضاف »

 .رست است

  . اضافي است
نشي هم ←سوا 
چنگ زد ← وا

 .رست است

 دستانت  ←
ستمكارترين ←
پسر ع(پسركم ←

 .رست است

با توجه به چهارم
 .رست است

غير منصرف ←
غير منصرف ت ←

رجع آن مؤنث
 .رست است

← يتنجح.. 
 .رست است

صفت تاب ← ةً 
  كسره

 .رست است

چو ← ُتْظِهرُ  
 .رست است

ممنوع من ← 
من ا نوعمم ←
مهموز است ←

 .رست است

،خبر نيست ←
اسخبر كان  ←
اجو و معتل ←

 .رست است

افعال ناقصهاز  ←
جامد است نه ←

منصرف است ←

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
←يسَمع ) 2
»زيچي«) 4

در 2گزينه  .2
ا »قطف«) 1
لم يجالس) 3
اعتَصمو )4

در 2گزينه  .3
← كيدي) 1
← ظلمأ) 3
← ُبَنيَّ  )4

در 4گزينه  .3
چگزينه ) 4

در 4گزينه  .3
ئِد ادالشّ ) 1
← قومُ أ )2
مرَنَفعلها ) 3

در 1گزينه  .3
.يِاْن تدرس

در 2گزينه  .3
ةعديد اٍت رّ مَ 

ه كمنصوب ب
در 2گزينه  .3

←َتْظِهُر 
در 1گزينه  .3

خواّص) 2
← یخر أُ ) 3
← ئديهّ ) 4

در 4گزينه  .3
← ِحبُّ يُ ) 1
صادقًا  )2
←ته طعأ) 3

در 3گزينه  .3
← کان) 1
← ثواب) 2
← ةاآلخر  )4
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حـالي كـه   

ationgroup

در حاست  اًقدير
  .ست

  

تقسم كان مرفوع 
منصوب اسو نَّ 

)29/9/1398وم 

اس) 1(س گزينه 
نإاسم  يالساعو 

  .ست هستند

6 


وسمرحلة (ساني 

پس ؛نيست عراب
و هستندنصوب 

  .است 

ها درس ير گزينه

 

ش پيش؛ علوم انس

  !  است

اعرظاهري المت 
من به ومفعول ي

يما تعجب ←
  طر

ساي .داردوجود  

  ّال تْخِبرَ 

  .وم است

 !تا منصوب 6 
  

  ف عله 

 

  ةلَ ه مفاعِ 

سنجش

  . ف است
  !ست

ؤخر كان مرفوع

عالداراي   و جرّ
يالقاضو  يراض

 بعدَ أما ) 3رط 
صول است نه شر

تُرْحمونفعل  ر

الأ 

  !ست نه حال

  ِت 
مفعول به دو! ت

  !حرام

شديداً  ضرباً  هو 
!منصوب 4 حّباً  
  ! منصوب 3 م
  !نصوبم 3

به حذف حرفم 

  ا

 عطف بيان  نه

است نه ةُمفاَعلَ 

    
 

 .رست است

غير منصرف ←
يري منقوص اس

آيات اسم مؤ ←
 .رست است

در حالت رفع ص
الر) 3(و ) 2( ي

 .رست است

صول است نه شر
موص ←آنچه  

 .رست است

دفقط  راباعي 
 .رست است

 ال، نفی+  
  صبه

 .رست است

فعول به دوم اس
 .ست استر

المنتجات بعُض  
غير منصرف است

البيَت الح ةُ بعلک
 .ت استسر

، فضربوه،  وس
ح،ةمهاجم ،ّ عدو
أمام ،ةيمنالشّ  ،

3 التشاُؤم ،تسام
 .رست است

مجزوميهده  ←
   تقوموا ←
ال تخافوا ← 

 .رست است

استنَّ إ خبر 
 .رست است

بر وزن ُم ← 
 .رست است

   تاً نّ 
www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
← علمَ با ) 1
تقديراٍع ) 3
← آياٍت ) 4

در 1گزينه  .4
صاسم منقو

هايگزينهدر 
در 1گزينه  .4

موص َمنْ ) 2
←ما ) 4

در 4گزينه  .4
فرعيعالمت 

در 3گزينه  .4
ْنأ ←ّال أ

ناص          
در 2گزينه  .4

مف ←آمنًا 
در 4گزينه  .4

َصّدرُ تُ  )1 
مطالب غ) 2
َلِت اعِ جُ  )3

در 4گزينه  .4
جلوس ،ةلحظ

الع ،عندَ ) 1
الجواهر) 2
االبت ،اذإ) 3

در 2گزينه  .4
← يهديه) 1
←موا يقتَ ) 3
فواخال ت) 4

در 1گزينه  .4
← بنا) 1

در 4گزينه  .4
ةمشاَهدَ ) 4

در 3گزينه  .5
   ةً رغب )1
عّنتهًا فقّ ت) 2
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@sanjesheduc

ر روحـاني       

سـت عمـل    

د سـرانجام       

قسم بـه  « 

ضـع خـود   

 نگهـداري      

  

مراجعـه و   

  

ationgroup

 بعـد مـادي بـر

كننـد درس ر مي

ت كـه خداونـد

:دا داد و فرمود

ت تا حقيقت وض

مـال را ثبـت و

.مؤيد آن است 

.شـوند  يده مـي 

.ر برابر خداست

  

ش انسـان، تقـدم

در حالي كه فكر

ي آن ايـن اسـت

ن كشتگان را ند

ص گناهكار است

م و حقيقـت اعم

﴾علي الكافرين

  .ست

ناميد» طاغوت« 

  .است ته

ي واقعي آنان در

)29/9/1398وم 

رد و در آفرينش

نخواهد رسيد د 

شته و پيام الهـي

شد رسول خدا آ

 براي خود شخص

نسان را تنظـيم

ت كلمةُ العذاب ع

 مقدمة توكل اس

مان الهي نيست

  .طاعت كنند

كاربرد داشت) ع(

  

ن ناشي از بندگي

7 


وسمرحلة (ساني 

وحاني اشاره دار

ش آنها به جايي

ل الهي اشاره دا

ه اسالم پيروز ش

ها و اين شهادت
  .شد

ه كارنامة عمل ا

و لكن حقت﴿يه 

وند است و عزم

 برخاسته از فرم

 صاحبان امر اط

(حضرت موسي 

.باشد سرايي مي

مندي از آن بهره

ن و زندگي

ش پيش؛ علوم انس

  ه

به بعد رو ﴾وحي

 و سعي و تالش

عاد براساس عدل
  .د

ته شدند و سپاه

ند روشن است و
جاي كتمان نباش

ت، فرشتگان كه

د و آفرماي ت مي

ي توكل بر خداو

 از قرآن، يعني
  .ست

خدا، رسول و ز

پيروان ح براي  و

نت قيصري و كس

ستي هستند و ب

 دين

سنجش

ست نه مفعول له
 

فيه من رو﴿ي و 

شود ن تصور مي

به ضرورت مع ﴾
دهد ان قرار نمي

 لشگر كفار كشت
  »...ست

چيز براي خداوند
و ترديد رفع و ج

كردار انسان است

معذّب به عقوبت

علت اختصاصي ﴾

ن نشأت گرفته
سلمانان حرام اس

ي زندگي خود از

قرآن بكار رفته

ل نبوي به سلطنت

مت در جهان هس

    
 

فعول به دوم اس
 .عول له هستند

 .رست است

به بعد جسماني 
  .گردد

 .رست است

كردها را داشتن
 

 .رست است

﴾ ...ذين آمنوا و
مفسدين را يكسا

 .رست است

وقتي بزرگاندر 
انم در دست اوس

 .رست است

دل الهي همه چ
 هر گونه شك و

 .رست است

ناپذير ك ن جدايي
 

 .رست است

مت به بدكاران م
 .رست است

﴾ ...دني اهللا بضُرّ

 .رست است

فرمان و قانونشان
رهاي آنان بر مس

 .رست است

هاي يد در برنامه
 .رست است

كلمة شيعه در ق
 .رست است

ل حكومت عدل
 .رست است

 و بركت و رحم

www.sanjeshse

مفرحمًة ) 3
مفعوحّبًا  )4
   

  
 

در 1گزينه  .5
﴾من طين﴿

گر مفهوم مي
در 4گزينه  .5

بهترين عملك
 .نمايند مي

در 4گزينه  .5
ام نجعل الّذ﴿

مؤمنين و مف
در 2گزينه  .5

در جنگ بد
كسي كه جا

در 2گزينه  .5
در دادگاه عد

ر يابد ورا د
در 3گزينه  .5

نشين آن هم
 .نمايند مي

در 1گزينه  .5
در عالم قيام

در 4گزينه  .5
ان اراد﴿: آيه

در 3گزينه  .5
فكه كساني 

انجام دستور
در 2گزينه  .6

بامسلمانان 
در 3گزينه  .6

در اين آيه ك
در 2گزينه  .6

بيانگر تبديل
در 1گزينه  .6

واسطة خير
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@sanjesheduc

  .ست

ationgroup

  .ست

ت به خداوند اس

  .برد

  .د

  

  .ضور

يد در عبادت اس

ادت ميوة معرفتب

ب ود به پيش مي

شود  خالصه مي

)29/9/1398وم 

هور است نه حض

بيانگر توحي ستقيم

  .آيد ست مي

ود توحيد در عب

  .ص است

  .آن است

 با پشتيباني خو

ن طبيعت مادي

 

هاي ديني

8 


وسمرحلة (ساني 

ب در مقابل ظه

ه هذا صراطٌ مس

به دس ﴾ ...رهم و

 قلب تثبيت شو

 بندگي و اخالص

  .داند يش مي

  .ي الهي است

مبين آ ﴾ ...ركو

گيرد و   او را مي

هستي در همين

  .ت

.  

  .شود نمي

 .ناميم عادل مي

ه معارف  اقليت

ش پيش؛ علوم انس

و وجود امام غايب

فاعبدوهت و  اس

بارحاتخذوا ا﴿ه 

لبي برسد و در

يدن به حقيقت

  .ي دارد

ا مسئول كارهاي

و مربوط به قضاي

سب الناس اَن يتر

كند، دست  مي

عقيده دارد كه ه

 عوامل ديگر است

.يز از عقل است

توحيد و ايمان نم

  .ه باشد

ين جهت او را ع

 فرهنگ و م

سنجش

ه فرموده است و

حيد در ربوبيت

ده است و از آيه

 مرحلة ايمان قل

هاي رسي ز برنامه

  .نامند  مي

د ارتباط مفهومي

كه انسان خود را

د خارج نيست و

  .د

احس﴿شود و آيه 

جاهد را حمايت

ي مادي است عق

دش وابسته به

ن از حقايق گري

انسان از دايرة تو

اب ايمان داشته

ل است و به همي

    
 

 .رست است

 پشت ابر تشبيه
 .رست است

عبادت نتيجة توح
 .رست است

بود الّ اهللاُ تفلحوا
 .رست است

ناخت ذهني به
 .رست است

پذيري از يه حق
 .رست است

ي و حسن فعلي
 .رست است

عرفت به خداوند
 .رست است

پذيري است ك ت
 .رست است

ز قدرت خداوند
 .رست است

باشد ر و قضا مي
 .رست است

ش تالء ناميده مي
 .رست است

ن تالشگر و مج

 .رست است

داراي جهان بيني
 .رست است

ي است كه وجو
 .رست است

 رويگرداني انسا
 .رست است

ن، سبب خروج ا
 .رست است

واند به روز حسا
 .رست است

ت خداوند عدل

www.sanjeshse
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توحيد در ع
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در 1گزينه  .7
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در 1گزينه  .5
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  .ي يابداي

)29/9/1398وم 

اند از جبرها رها

 

9 


وسمرحلة (ساني 

  .د است

  .ي است

توا ت هدايت مي

.  

 .باشد فرين مي

  .باشد ي مي

  .د

  .وندش 

  . تفسير كرد

ش پيش؛ علوم انس

 ايمان به خداوند

  .گيرد  مي

ت از رحمت الهي

رداري از موهبت

اوند جدا نيست

  .ز است

 از اين رو خدا آف

.  

 ارزيابي منطقي

 و تصرفي ندارد

ز خدا غافل مي

توان بهتر را مي

سنجش

د ودر گرو اعتقا

بيني قرار جهان

 انسان محروميت

ي به علت برخو

  .شود

  .رد

  .هد داشت

  .ز مرگ است

اعتقاد او به خدا

پرست و خداسا

تثمارگر است و

.به خداوند است

وانكاوي به جاي

ماً آگاهي نقشي

ها از برخي انسان

ها ر جويي، انسان

  . است

  . است

    
 

 .رست است

هاي ديني د موزه
 .رست است

ي جزو مسائل ج
 .رست است

مراحل وجودي ا
 .رست است

ي آسماني آدمي
 .رست است

ش وند ناميده مي
 .رست است

 خدا بستگي دار
 .رست است

ا به دنبال خواه
 .رست است

 در جهان بعد از
 .رست است

ي بشر از تاريخ ا
 .رست است

و از اين رو خداپ
 .رست است

شر موجودي است
 .رست است

ه رواني اعتقاد ب
 .رست است

د به خدا در؛ رو
 .رست است

  .شد
 .رست است

ي رفلكسي عموم
 .رست است

مات و تلقينات ب
 .رست است

طري بودن خداج
 .رست است

درون در انسان
 .رست است

ق درون و برون

www.sanjeshse
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Part A:

b    بـه كـار

  .رد

د را دنبـال  

ationgroup

: Grammar

builtه صـورت    

چند بار چك كر

مل بهترين افراد

  .رده بود

  

r and Voca

  .باشد

 

شـدة آن بـهتاه 

كه ساعتش را چ

  . آورد

  .كنيم ك مي

ونه و دستورالعم

  .شود د مي

كه آن را پيدا كر

)29/9/1398وم 

abulary 

با ينه درست مي

  .شود فاده مي

 .شود تفاده مي

فاده كرد كه كوت

  .آمده است) 

كنند در حالي ك

 يكساني فراهم

مان كمك و بودجه

فع خودشان نمو

تاهش كالً ناپديد

جايي گذاشته ك

10 


وسمرحلة (ساني 

 because گزي

weather استف

ل ساده فعل است

(which  استف

)1(ب كلمه در 

حواسش را پرت ك

ها نتايج ض ماهي

  .د

 هر دو محيط و

ند و به خاطر نف

هاي كوت ر ريشه

دقيقاً در همان ج

 زبان

ش پيش؛ علوم انس

 نظر است پس

r …. orس از 

عد از آن از شكل

(is builtول 

كه بهترين ترتيب

جانات بيروني ح

در مورد انقراض

تر باشند منعطف

كنيم، به فت مي

قل و خوب باشن

 خشك به خاطر

مئن شد آن را د

سنجش

ت و دليل مورد

 مدنظر است پس

ma و مفعول بع

ت وصفي مجهو

م مدنظر است ك

 و صداها و هيج
  ردن

داگانه اطالعات د

 بد، مردم بايد م

 كاغذي را بازيافت

م آموخت كه عاق

ست اما در فصل

گزين كرد و مطم

    
 

 .رست است

مفهوم جمله علت
 .رست است

ي بين دو مورد
 .رست است

akeفعل سببي 

 .رست است

ho بايد از عبار

 .رست است

 قول غيرمستقيم
 .رست است

جازه داد كه سر
كسي را پرت كر

 .رست است

زيه و تحليل جد
 

 .رست است

وضاع اقتصادي
  

 .رست است

ني كه توليدات
   كردن

 .رست است

 مطلب به مردم

  عمل
 .رست است

 خيلي مغذي اس

 .رست است

مه را فوراً جايگز

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .7
ouseبعد از 

  .رود مي
در 1گزينه  .8

عبارت نقل
در 2گزينه  .8

او اج: ترجمه
ك حواس) 2

در 4گزينه  .8
تجز: ترجمه

 انقراض) 4
در 3گزينه  .8

در ا: ترجمه
منعطف) 3

در 4گزينه  .8
زماني: ترجمه

ك) 4 بازيافت
در 1گزينه  .8

اين: ترجمه
  .كنند

دستورالع) 1
در 3زينه گ .8

آن: ترجمه
  مغذي) 3

در 2گزينه  .8
او نا: ترجمه

  دقيقاً) 2
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Part B:

  

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

: Reading C

  

t 

  . گفته است

Comprehen

  ............. .وماً 

)29/9/1398وم 

نگليسي درست

nsion 

آنها عمو  شوند، ي

  .شود مي

. ........  

11 


وسمرحلة (ساني 

  .ند

كرد كه محقق ان

  .شد

  .شود  مي

دور وارد زبان مي

  

  شوند اده مي

اختراع م........... 

..........ق كرد كه 

ش پيش؛ علوم انس

او را باور كردن 1

ورج كل، ثابت ك

باش مي toجمله 

 

استفاده toر با 

. .  
  .ند

 جاهاي خيلي د

................ .ي كه 

. ............  
ظتي دارند استفا

...........يلة جديد 
  ود

مندان را تشويق
  شود ي

  شد  مي

  .است............. 

سنجش

970ي تا سال 

ند كانادايي، جو

chan در اين ج

 .باشد ساده مي

به صورت مصدر

.................اغلب 
گيرن گر قرض مي

"Wande از
  كنند ظ مي

ناميم زماني  مي
  باشد

........ر انگلستان 
ي كه نقش حفاظ

ها يك وسيل وقت
 آن شناخته شو

 جيمزوات دانشم
 انرژي تبديل مي

. ................  
وسيعي استفاده

.........ي اين متن 

    
 

 .رست است

تعداد بسيار كمي
  ن

 .رست است

ل، دانشمنآن سا
 

 .رست است

nge مناسب با 

 .رست است

مناسب گذشتة س
 .رست است

ب در اين جمله ب

 .رست است

ها ا ق متن، زبان
هاي ديگر از زبان

 .رست است

"erwortsچه 

يه خود را حفظ
 .رست است

 كلمه را قرضي
ديگر وارد شده ب

 .رست است

ارهاي شرقي در
هايي ن ساختمان
 .رست است

ق متن، بعضي و
ينكه پاية علمي
 .رست است

راع موتور بخار
چگونه گرما به ا

 .رست است

.ن حفظ انرژي 
ست كه به طور و

 .رست است

رين عنوان براي
  هايي در علم 
www.sanjeshse
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 درست) 1

در 3گزينه  .9
حرف اضافه

در 2گزينه  .9
زمان فعل م

در 2گزينه  .9
فعل مناسب

  

در 2گزينه  .9
طبق: ترجمه

كلماتي ا) 2
در 1گزينه  .9

اگرچ: ترجمه
تلفظ اولي) 1

در 3گزينه  .9
يك: ترجمه

از زبان د) 3
در 3گزينه  .9

ديوا: ترجمه
به عنوان) 3

در 4گزينه  .9
طبق: ترجمه

قبل از اي) 4
در 4نه گزي .9

اختر: ترجمه
بفهمند چ) 4

در 1گزينه  .9
قانو: ترجمه

اصلي اس )1
در 1گزينه  .1

بهتر: ترجمه
پيشرفت) 1
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V   حجم =

(× 48 3  

  وپ فوتبال

Rπ =24  

/−3 2 7  

f (x) =  

قـي يعنـي    

×98 1 2  

 قطر اصلي

ationgroup

c a

b a

= +

= +

2 2

2 2

a a= =2 33

πR ) =3 27

ل       حجم تو

( R ')= π 234 2

× = 357 1 2

x( )
x

+

+

2

2
4 2
5 2

ليه اعـداد حقيق

(= −2 1 2 

ق

  

b
c

a


+ 

2
2

2

a = 3

(× 47 3 πR '3

با جم توپ بيس

( R '= π2 9 44

−× =627 1

  
  حيط

)
x

−
=

1
2

4
5

د پس دامنه كل

)( )+ =2 1 2 

)29/9/1398وم 

a= 23

) R =3 38

حج                

' ) / (= π2 2 5 4

− × 33 27 1

c a b= +2 2

a b= + محي +

x

x

=
+

+

4

2

2

1
2

5 2
تواند صفر باشد ي

( )= −21 4 

12 


وسمرحلة (ساني 

R '= 327

R           

R ' )π 2

− = − ×6 3

b = + =2 1 4 5
c+ = + +1 2

x

x

+

+

4 2

2
5 2
4 2

و مخرج نيز نمي

= −4 1   

 رياضي 

ش پيش؛ علوم انس

R R ' =2 3

R R '= 3
2

/− = −21 

   .ت

c =5 5
+ = +5 3

باشند و ثبت مي

  − =4 9996

سنجش

  / 3

يز مشخص است

5
5

 زير راديكال مث
  .ت

اتحاد مزدوج 

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ها نيyو  xر 

 .رست است

 .رست است

كه كليه عبارات
(= − است

 .رست است

www.sanjeshse

 
     

 
در 4 گزينه .1

در 2 گزينه .10

رد 2 نهگزي .10
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nS d(=  

 245  

nS (= 2  

, ,1 1 1   

a(rS
r

=  

S =1 1  

S +1  

  

nlimS  

  :وان مثال
  مله چهارم
  جمله پنجم
  جمله ششم

n
lim ar
→∞

  

 

  ه حسابي
 ه هندسي

ationgroup

n(n )( )−


1
2

d( )= 1225

)+ 2 4 6

, ,1 1    

nr )
r

− ×=
−

1 1
1

a(rS
r

=4

S (r+ = +4 1

,
, r ,

+3 3
3 3

a
r

= =
− −1 1

به عنو. ظر است
= ×24 6 جم 4
= ×12 24 ج

= ×12 6 ج

nr = 

هالدنب: 
دنباله :

  

d =245

) d = 245
122

n= 6 12

,1      

(× −    1
9

nr ) r
r r

− =
−

41
1
)(r )+ +21 1

r ,...
...


 +


3

= =
−

2 2
1 3 3
4 4

ره جمله مورد نظ
4
×5
= 72

)29/9/1398وم 

  d( )×5 49
2


=5 225

n = =6 512


 

)− =1 99999
9

(r− −=
−

4 21
1

r r+ = 3

8
3

دار قبلي و شمار

  اي دنباله

13 


وسمرحلة (ساني 

5

=11111

)(r )
r

− + =
−

21 1
1

r r= 2 3

  :ن

 حاصلضرب مقد

< در چنين د

ش پيش؛ علوم انس

( r −= 1)(r
( r

+
−

  = 3
2

r ست بنابراينا =

يد كه هر جمله

>rه قطعاً  <1

سنجش

  .داشته باشيم

  ل 

a   :بنابراين =

  )(r )+ +
−

21 1
1)

a = =و  2 1
4

توان فهميد ه مي

باشد آنگاه يهش

    
 

 .رست است

 .رست است

مله ديگر بايد د
 .رست است

 هندسي به شكل

 r =1  1=و

 .رست است

 .رست است

 .رست است

2باله هندسي با 

 .رست است

شيوه تكرار دنباله

 .رست است

اعد هندسي كاه

www.sanjeshse
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در 1 گزينه .11
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در 2 گزينه .11
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در 3 گزينه .11
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ي آن زيـاد  
  .دوشم مي

يابد؛ ش مي
 خويش 

در . ازند

ان و تقاضا 
و  رگذاريتأث

عامل خوب 
و  يريـ گم

رفتـار  «ان   

ل گـاه بـه      
عمـوالً  ي، م   

و ه دبط بوا
ت حقـوق   
ت خاصـي    

ـع بشـري   

 اسـتثنايي   
دند و براي 
 د فعاليـت    

، وظـايفي      
 را نيـز بـر   

ationgroup

 كاال، تقاضا براي
آن كم ةو عرض 

آن افزايش ةرض
ر ميزان فعاليت
 به فعاليت بپرد

ضه كنندگاعر ز
تأ متيق يريگل

تع. نظر گرفت ر
ميتصـم  يچگونگ
بـا عنـوا يصـاد 

ه ـ ايـن مشـكل
رهنگـي بيكـاري

تر كردند؛ اين رو
پرداخـت:  جملـه 

 نيز بـه اقـدامات

ن نهاد در جوامـ

هـايص و حالت
ي و خارجي بود
ر عرصـه اقتصـا
 نظـم و امنيـت
دي و نظاير آن

  

يل ارزان بودن
در نتيجه، توليد

عر ميزان توليد و
كند كه برق مي

د به كسب سود

ا كي هر و رفتار
در شكل يي تنها

  .نامنديم

در )كنندهمصرف
چ .شوديهمه م 
اقتص تيوضـع  ت

ع در حال توسعه
 اجتمـاعي و فر

ت، پيچيدهروندان
؛ ازهاي مختلف

قحطي و گراني

تر شد و اينچيده

خاص دد به موار
ل دشمنان داخلي

هـا درزه دولـت 
الوه بـر حفـظ

فظ ثبات اقتصاد

)29/9/1398وم 

دلي به شويم؛ زيرا
كافي ندارند؛ د 

يمت يك كاال م
را تشويق نندگان

ن شوند و با اميد

ست كه حضور و
به نياز طرف ك
م »يبازار رقابت« 

م(» قاضا كننده
يزندگ بهبود و 

راتييـ بـه تغ  بت 

ـ  به ويژه جوامع  
، سوء اقتصادي

ي خود را با شهر
هها به صورتت
ها در مواقع لت

يالت دولتي پيچ

مرنگ و محدود
ها در مقابلملت

اما امرو. كردندي
ها عالآن.  گرفت

بله با تورم و حف

  .دارد

14 


وسمرحلة (ساني 

شرو ميضه روبه
ةمقدار، انگيز ن

 كه با افزايش قي
 اين امر توليدكن

وارد ميدان نيز 

اس اديز يه قدر
كي چيه ر عمل،

ر را به اصطالح

تق«و ) دكنندهيل
هيمنافع دو سو

نسـب كنش آنهـا 

ع ـجوامر بعضي 
آثاردليل  به دو

    .كنند مي

ند و روابط مالي
 كردن اين ماليا

به عالوه، دول. ت

ها تشكير دولت

ا امروز بسيار كم
فع ممنيت و مدا

ماليات اقدام مي
توان ناديدهنمي

جاد اشتغال، مقاب

ند يشتغال دولت

 اقتصاد

ش پيش؛ علوم انس

زار با كمبود عرض
يد آن كاال به آن

بريممي يت پي
ت بيشتر است و

جديدكنندگان 
  

به دارانين و خر
 خواهد بود و د

صورت بازار نيا 

تول( »كننده ضه
م يريگب شكل

واك زينندگان و ن

 وجود دارد و در
شوعي تبديل مي

ن بسيار تالش

عه نيز نفوذ كردن
ز مردم و هزينه

هاي جاري دولت

رش حوزه اقتدار
  .ت

ته در مقايسه با
حافظان نظم و ا

آوري مبه جمع 
 اقتصاد جامعه ن
عه اقتصادي، ايج

ا هيته فهيت وظ

سنجش

در باز ت تعادلي
ندگان براي تولي

اين واقعي گان به
ي كسب منفعت
ميشود كه توليد

.يابدفزايش مي

تعداد فروشندگان
كوچك ارير بس

در .ستندين» ار

عرض« دسته دو ر
 و عادالنه، موجب

كننو مصرف گان
  .د

مشكل بيكاري
تصادي، اجتماعي
 مشكل و مهار آ

ده اقتصاد جامع
اليات و خراج از
هي و ساير هزينه

ي بزرگ و گستر
 به عهده گرفت

هاي گذشت زمان
ها بيشتر حدولت

ها،اليت اين فع
رشان را درحضو

ير رشد و توسعه

و دولت ستيت ن

    
 

 .رست است

قيمتت كمتر از 
الي كه توليدكنن

 .رست است

توليدكنندگفتار 
 قيمت به معناي
مچنين، سبب م
د و عرضه كاال اف

 .رست است

 محصول، گاه تع
 نسبت كل بازار

گذا متيق« گري
 .ت استرس

در توانيا مع ر
 و تجارت سالم

دكنندگياز تول ك
شوديشناخته م

 .رست است

، معموالً ممروزي
 حاد و جدي اقت
ي مقابله با اين
 .رست است

به محدود تدريج
اخذ ما: شدل مي

ريشوري و لشك
  .دند

 .ستارست 

هايي امپراتوري
ي راترر و جدي

 .رست است

ها دردي دولت
، دبه اين ترتيب

هاي مربوط بهه
اي دارند و حرده

ت جامعه در مسي
  .انده

 .رست است

از اهداف دولت 1

www.sanjeshse
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در 2زينه گ .11

با بررسي رف
زيرا افزايش

هم. بيفزايند
نتيجه توليد

در 3گزينه  .11
در بازار هر 

كنندگان به
يبه عبارت د

در 4زينه گ .11
افراد اجتماع  
دو نيا نيب

كياقدام هر 
ش »ياقتصاد

در 2گزينه  .12
ع اممدر جوا

يك مشكل
ها برايدولت

در 1 گزينه .12
ها به تدولت

شكل اعمال
كاركنان كش

دزدست مي
در 1گزينه  .12

ريگيبا شكل
ترنقش مهم

در 3گزينه  .12
نقش اقتصاد

ست؛ ببوده ا
تامين هزينه
بسيار گستر
نظير هدايت
عهده گرفته

در 1گزينه  .12
تنها مورد   
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ت و نه وس
ن ت و بـدي   

ظاري جـز  

كشور ندى
  كـه  نيا ى
 بـه  تر شي

 ادتصـ اق د،
 بـه  صـادى 

 تـك  تيـع 
  .دشو مى

شـرايط  در  
تلـف  ط مخ   

هـا  و هزينه
گ كـردن   

 از ميـزان    
گ در ايـن   

-قـرار مـي   

را بـه  ) الني
. وده اسـت   

ـاه سرشـار   

ationgroup

تكامل ا و رشد ن
خود هـدف اسـت
ت و از وسيله انتظ

سربلند و رافرازى
جاى به نفت، مي

يب چه هر ستگى

بشود بحران چار
اقتص اسـتقالل  ت
وضـع از ايـ  كنـد  

م كينزد تصادى

 از اين منـابع د
 هـم در شـرايط

ابع درآمد وه من
هماهنـگ .سـازد ي     

جـه اول ناشـي
 دانش و فرهنـگ

مورد اسـتفاده ق

  .كنند مي

گيال(ي قزويني 
بيشـتر بـو» ـك 

گـا» اميـري «عر  

  

انيجر در نسان
مادي، اقتصاد خ
صاد وسيله است

سر طالب و وست
يعظ درآمدهاى ز

وابس ريمس در اوم

دچ كاالها آن ازار
تيوضع از طبع، 
 متنـوع  را شيا 
اقت استقالل تيع

آمدهاي حاصل
هـايـن هزينـه   

ها با توجه بهتل
ر را ممكـن مـي

، در درجتصـادي      
گسترش علم و

ها مقاي اصل آن

گذاري سرمايه

الدين حسيني رف
الممالـ اديب«و  

شـعر. شهره شـد 
  )  100و  

)29/9/1398وم 

ا ازهاىين رفع ل،
 كه در مكاتب م
ي در اسالم، اقتص

دو رانيا خبگان
از برخوردارى ود

مدا طور به كند،

با اگر و باشد سته
 به كه ميناممى 
كاالهـا فـروش  ى

وضع به كند، هم

درآميزان  .كنند
كه ميـزان ا دار

دول. مد آن است
ـام امـور كشـور

ظـر پيشـرفت اقت
ليل گ دوم، به د

شود كه با بقامي

ي نيز مبادرت به

يد كه سيد اشر
»بهار«سنتي در 

ش» الك فراهاني
99ات صفح: 2

ي ادبي
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وسمرحلة (ساني 

اصل اقتصادى، ى
سودجويي؛ زيرا

شود وليهي مي

نخ از ارىيبس رانى
وجو با ها سال ن
ك حركت خود به

وابس كاال چند اي
 »محصولى تك«

بازارهاى اي داتى
فراه داخل رد را 

كمى كسب گون
ه همراه دهايي ب

ولت، ميزان درآم
، انجـاي موجود

  .يرد

ان سـوم، از نظـ
صص و در درجه

هايي مخريد كاال

صوصي و تعاوني

داني مي[ده است 
هاي س  به قالب

المما اديب« نام 
تاريخ (. ل عرب

هاي ت و آرايه

ش پيش؛ علوم انس

هاىانيبن ميحك
ثروت و س تكاثر 

ب و فساد و تباه
  .»ان داشت

نگر موجبات ى،
نيا طول در مان
ب متكى و ندوانم

ي كي صادرات از 
« كشورهاى را ها
وارد كاالهاى ني
ازهاين بعضى ني

گوناگ منابع از را 
هامعه نيز هزينه

هاي دوه هزينه
هامدها و هزينه
گيدجه انجام مي

هـاي جهـاشـور 
 نيروهاي متخص

 احداث بنا يا خ
  ند

هاي خص، بخش

قابل مشاهد متر
گرايش]. اختند

، كه بعدها به»ي
 و امثال و احوال

 تاريخ ادبيات

سنجش

تح در« :است ده
مركز وصادي ت

صاد عامل تخريب
توا، نميه هدف

پهلوى ميرژ عمر 
كشورم كه بود ن
تو اقتصادى به ى
  .كردمى

 ناشى رآمدهاى
كشورها گونه ني

يتأم منابع شورى
يتأم امكان كه ن

خود درآمدهاى 
، اداره جاممقابل

لي تعيين كنند
بيني درآما پيش

مي به وسيله بود

با كشي صنعتي 
رفته صنعتي از

دولتي كه صرف
گويني دولت مي
ولتي بر بخش د

كمين مضاميني 
شنا هم مي» ال
9      (  

مدصادق اميري
مأنوس به اقوال

    
 

 .رست است

آمد اسىاس قانون
هاي اقتصمگر نظا
، اقتصرشدراحل 

 در راه وصول به
 .رست است

انىيپا هاى سال
نيا بود، ساخته م

ابىي دست و سعه
م حركت بزرگ 

 .رست است

در به كشور كي 
يا .شودمى ختل

كش اگر ب،يترت ن
نيا اي رديبگ صله

 .رست است

 هادولت ختلف،
در م. فاوت است

از عوامل اصل. ت
 نياز دارند كه با

مومهاي عهزينه
 .رست است

هايش بين كشور
 كشورهاي پيشر

  . است
 .رست است

هاي ده از هزينه
ايهاي سرمايهنه

اشت كه عالوه

 .رست است

 آثار اين دو چني
نسيم شما«ش، 
7تا  94ات صفح

 .رست است

ميرزا محم«ت به 
رات مهجور و نام

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
ق مقدمه در  

يگچون دهم
جهت در مر

رايي بهتركا
در 2گزينه  .12

س در چه آن  
فراهم را مان
توس ريمس در
هاى قدرت 

در 4گزينه  .12
 است ممكن

مخ كشور آن 
نيبد .دورند 

فاص يمحصول
در 3گزينه  .12

مخ جوامع در
مختلف، متف
متفاوت است

ايبرنامهبه 
درآمدها و ه

در 4گزينه  .12
تفاوت فاحش

برخورداري
گونه جوامع

در 3گزينه  .13
ستهه آن دب

گيرند، هزين
بايد توجه د

  
  
 
 

در 4گزينه  .13
از قضا، در  

اش نام روزنامه
ص :2تاريخ (

در 2گزينه  .13
متعلق است  

است از اشار
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@sanjesheduc

ات صـفح : 

تا  125ت 

. انـد  داشـته   

 اسـالم  يخ 

(     

را ) و ه) ف 
هر جا كـه  
سازند، اگـر  

 ل اسنادي

  .  سه لفظر 
دة دكتـر ـ   

ationgroup

:2تـاريخ  (. »ـم 

اتصفح: 2تاريخ (

ي نيـز نقـش د

تـاري مبارز و گ

)48تا  43 :رايه

الـف است،» آزاد«
اي ه در هر گزينه

س خود را مي گ

  كيفيت

  سالم
  سالم
  سالم
  سالم

  سالم نيمه
 فعل» ايم«خفف

  !)]است

 سالم

 سالم
اند در يك واژهاً 

شان به عهدارها

  

نظـ«، نثـر  جاي 

(. يشگام شعر نو

حول شعر فارسي

بزرگ هاي خصيت
  )119و  

آر( .است اريدي

«] ساز هاي قالب
رند و ددا سنّتي

آهنگكالم، خود، 

(  

مخ(يم  -[

هر سه، نهايتاً» 
و بيكا بيمارها! س

)29/9/1398وم 

، به)3؛ در »ني

پيشاز » يان ادبي

يش بودند، در تح

شخ و ها چهره ح
118 اتصفح 

علي اسفندخلّص 

ه بندي ها و قافيه
نظم س هر دوي، 
ها در بافت ك واژه

 

  نوع

  پاياني
  پاياني

)دروني(مياني 
  پاياني

  يانيپا

  پاياني
ـ  تضمين
  المزدوج
  پاياني

تُهي«و » تهي«
دانيم و بس مي 

  )47تا  45ت 
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وسمرحلة (ساني 

خراسان«، عراقي 

عصي«له مقاالت 

تي در عصر خوي

طرح«مون سالمِ 
:پيش(. رف كند

تخ» نيما يوشيج

ه ي طول مصرع
برابر است؛ يعني 

، چينش و»سپيد
 )118صفحة  

حروف 
  اقيلح

 

  ـي]يـ[
  د -]يـ[

  
  ـه

  ـيم

  

  
و » تَهي«، ويت

سالمچار ـ نيمه  
صفحات: آرايه( ]

ش پيش؛ علوم انس

، به جاي)2در 

گر سلسل تداعي 

زرگان شعر سنتي

آمده، از مضم) 2
منحر» كوچك 

ن«. است) آزاد= 

از التزام برابري[» 
ها طول مصرع 

س«در تان باشد 
:پيش! (ي نرسد

حروف 
  اصلي

ح
ا

  ]ي[ـو

- يـهـ  
  َستـ -

  ـاد

  ـار

  ـوس
به اولوو جديد،  

و ـ ناچ هاي سالم
]!»دعي در طلب

سنجش

بگذاريد؛ د» خيام

 111(  

)است، و ب» ي

رغم آن كه از بز

2در هيئت آنچه 
ميرزا جمال، يد

(» نيمايي«و » 

»نيمايي«يا » و
ر يك، جداگانه،

يادت باز !م است
پاي نظم عروضي

 

  

-
 

 > ازـ  ته

  

  ر

  س
خراسانيان قديم

ها قافيهه بررسي 
مد«ـ : نااألجلّخ

    
 

 .رست است

خ« ،فرخيجاي 
1(  

 .رست است

و 110ات صفح
 .رست است

مكتب سعدي«ر 
  )135تا  

 .رست است

ر اين دو، به گويد
  ) 118 حة

 .رست است

سته شما را، به ه
سي اشتر، مالك 

 .رست است

»مستزاد«هاي  ب
 .رست است

نو«شعر  اين كه 
نيد، چون در هر
ار آن گزينه تما

به پگ در ظاهر 
 .رست است

 هاي قافيه واژه

جادويي ـگويي 
  گويد// مويد 
  تَهي* ـفَرَّهي 
 خسته// بسته 

رفت <// باديم  >
  ياديم

كار شيرين// ار 

كار شيرين ـ نگار

افسوس// يانوس 
، يعني زبان خ»

 اينجا موظف به
ي ـ به قول شيخ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
، به ج)1در   

04تا  101
در 3گزينه  .13

ص: 2تاريخ (  
در 2گزينه  .13

يادآور) الف  
128 ،132

در 1گزينه  .13
گ كتاب مي  
صفح: پيش(

در 2گزينه  .13
طرّاح خواس  

ابوذر، مانند
در 4گزينه  .13

منظور قالب  
در 2گزينه  .13

با يادآوري  
بالكُل رد كن

كابنشينند، 
چه آن آهنگ

در 1گزينه  .14

و

گو

ف
ب

> بر رفته <

غا

زرنگ

دقي
دري«در  *  
ما خود را[  

هاي مهندس
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

يـافتن  ! شد
): 3). علَـن 

ركـن پايـة    

 �-صـورت  

13(  

1(  

/ رآمـده از  
: پـيش (. د

از [ـازدارد؛       
» شـوق  ي

 ـ  سـتعاري 
  )133حة 

را و بـاز   ي 

ationgroup

لُن باشمفاعيـدة 
فَع(= مسـتَف  ): 2

 بار، به جـاي ر
       

ص �-] ي[رو �–ي  

2صفحة : پيش

132و  131ت 

ِ بر-[عطـر  «ون  
ساز مي  تناسب

ن بـه جـواب بـ
پاي«رست مانند 
اس: همين اعتبـار 

صفح: پيش(. يم

دومـي) 4 دارند؛ 

  

بريد »ـلُن«آينه 
2. نلُفـاع ): 1: ي  

ركان كنيد؛ اين
  ) 132صفحة 

سـيلي �-]ي[جـا  

. (محاقبه ) رده

اصفح: پيش(. م

، چـوبيه نـدارد 
ايهام ،سحرگاهِ 

  )براي= 

  )قيدساز

  

ـما را از رسـيدن
، در»غمزانوي « 

به هـ و    تعلقي
ز خدمتتان باشي

را در خود  اول

)29/9/1398وم 

هرآست كه  عيـ
هـاي پايـاني ـن  

يگر تقطيع به ار
ص: پيش! (ايد يده

ج �-رنـگ   به«: 

مامت شبِ چهار

ايهامباز ) ه. شبيه

تشبهم ) 1. دارد
به تناظر، )3در 

  رانوعِ 
(=نماي متممي 

ق(نماي متممي 

نشانة مفعول

بايـد شـ ت، نمـي 
و» عداوتچشم 
اضافة مطلقاًك 

با اضافة اقتراني

عنصر) 3و ) 1 
  )141صفحة 

17 


وسمرحلة (ساني 

مفاعهمان  عولُن
ي ما بنا بـر ركـ

را يك بار دي) 2 
رسي فعولنم به 

 

؛ مثالً اينضافي

تم( بدرحركت از 

تشباز ) د. شبيه

د مجاز، بلكه ص
د» روشني«: ات

  ل

  
ن نقش

ن نقش

 عول

چيست اضافات 
چش«و  »شاديت 

كه يك» خاكي 
ابا هاي بعدي  ن

؛»هدايت«و » ت
ص: پيش. (، بس

ش پيش؛ علوم انس

فعاست، و  عولُن
راهنمايي! هل فن

»!ـش كو پس؟
ه برسد، شما هم

 )123ة صفح: 

هاي اض تركيب» ِي

به حر شاره است

تش) ج. تشخيص 

  )133صفحة  

تشخيصنه » َند د
اما در مقام اثبا 

فعل گذر

ناگذر

گذرا به مفع

با انواع ديگر» ي
دست«در  اليه ف

پاي« كه آن را با 
تان، تا در آزمون

شهادت«: ندا سته
به پاسخ درست

سنجش

فَعهمان ] تَن[فا 
ن يا با كمك اه

ـفعولنـِ«: رسيد
؛ ركن آخر كهلُ

پيش(. است يد

آيي همپشتپسِ
1(  

اش، مري تدريجي

)ب. دارد ايهام 

:پيش( !ه كنيد

برد مي« ه قرينة
.است  استعاري

  جمله
  )الف
  )ج
  )ه
  )ب
  )د

13(  

اضافة اقتراني«ت 
مضاف: نگاه كنيد

تمين كافي اس
پيش دستت جالتاً

برجس  مفهومي
، براي رسيدن ب

    
 

 .رست است

ـفا] + تَن[ـريـ  
ها با خودتا گزينه

پر حاال مي. فَع): 
مفعو ركن پاية 
 .رست است

  )123ة ح
 .رست است

ژياز » ز شوروي
 .رست است

پ«: خودش است
129ة صفح: ش

 .رست است

به مثابه ام، »ان
 .رست است

ـشتلميحـتبار 
 .استرست 

توجه» زلزال«ة ژ
 .رست است

به) 2. نما ندارد ض
اضافة» شهادت

  )137تا  13
 .رست است

37تا  133حات 
 .رست است

ضاً ندانيد تفاوت
خوب ن] ديرياب
هم. است مصدر
عجاينها . نگيريد

 .رست است

عنصرعربي، دو 
ها همين. را ولي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .14
   حـ]ت+ [

ها در گز وزن
)4. مفاعيلُن
با ،مستفعلُ

در 1گزينه  .14
صفح: پيش(  

در 2گزينه  .14
بازگشت ا«  

در 3گزينه  .14
اسمش با خ  

پيش(» ها بچه
در 2گزينه  .14

جاكاهش «  
در 3گزينه  .14

به اعت) الف  
در 1گزينه  .14

واژ كليدبه   
در 3گزينه  .14

متناقض )4  
ش] متعلق به
33صفحات 

در 4گزينه  .14

صفح: پيش(  
در 4گزينه  .15

اين كه فرض  
زودياب به د

اسم ماز نوع 
است، يكي ن

در 2گزينه  .15
در عبارت ع  

اواشارتي به 
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@sanjesheduc

تـا  . [ـاهش  

) 1گـر در    
كند، اما  مي

لياقـت   از   
ر بهار بايـد  

لطـف   ما بي
ادات نـوان  
         

وزن دارد و 
چيـنش   بر  

  .نبردار

جمـع  : اف   

ationgroup

رفش يـا جايگـا

را بـه بيـان ديگ 
م  و كتاب عقلي

 و شـاعر در آن
ل اوست كه در

رسد؛ ام  نظر مي
به عن» كه«اً به 
)   141تا  13

د  بيـت مصـرّع  
كـه بنـاب) 2انه 

فرمانب :طائعة كه، 

  آرزوها 

آينـد ـ اهـد مي
  أحوج: م

  

 اوست، نه از ظر

همين مفهومق؛ 
نفي حسابفه 

اسـت) 3و ) 1 
گويد عاقل ؛ ميل

جواب كافي به 
ذير شود، و ثانياً

8صفحات : يش

دو) 3. اسـت  ي 
ماند اين ميا. ت

  )119صفحة 

وقتي :لّما.  است

  رزشمندترين 

:الُمنی طلب ـ 

ضماير مخاطب م
كنيم ستفاده مي

   ُکم
  كلدة، 

)29/9/1398وم 

اعتبار از خود. ت

اً روياروي عشق
هم در لفّاف) 3ر 
دور از اساسـاً ه  

كوفتن عقله در 

راي رسيدن به ج
پذ ساختار توجيه

پي. ( عرضه كند

دو بيتـي ت كـه  
است قطعه   مقفّا

ص: پيش. (يافته 

ماضي منفي :تعدّ 

گرانبهاترين، ار 

نياز، درخواست،

  د 

  گ

ها و ض  پس فعل
اس» أفعل«ز وزن 

  .بيايدمؤنث 

ک  الّشّر، أعُين،
فاء، العاجل، وال
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وسمرحلة (ساني 

رزش ذاتي است
  ) 141حة 

؛ مشخصاًي عقل
د. ت برابر عشق

هم كـه) 4در  ه
ز رندي حافظانه

1(  

همين بر). در ج
بنا بر س تشبيهتا 

يش چشم شما

پيداسـت  مصراع
دو بيته اعتبار 

عموميت بيشتر

لم يت ترجمه شده، 

:أثمندا كردند، 

ن :السُّؤلشود ـ 

بايد قرار گيرد: ت
  ه

بزرگ :العظيمة= 

مله منادا است
 است بنابراين از

ل واجب است م

:معارف: 2ينه 
، اهللا، الّشفاكَ ، 

ربيبان ع

ش پيش؛ علوم انس

، خود، داراي ارل
صفح: پيش] (»ن

ناتواني/ ضعف ت 
 از ناتواني او ست

مفهوم پايه. ست
اي است ا  نمونه

141صفحة : ش

است د رادوكس
نگاه كنيد ت)  ب

 ساختارمند را پي

فقط چهارش در 
هم كه به) 4. د

عدر شعر انقالب 

ت 1 گزينه  مضارع

فد :ضّحواگويا، 

ش ي برآورده نمي

  اهد رساند
عل مجهول است
ارع ترجمه شده

=الفخمة شود ـ 

ون اسلوب جم چ
اسم تفضيل: تر

ز فعل باشد، فعل

ـ گزي ا، األرض
اهللا، أمثال: رف

 ز

سنجش

آب زاللاست؛  
المكان بالمكين 

كنايه است تادن
هم نشان  خرد

 عشق نشاني نيس
كه) 2اما . گويد

پيش! (زايل نمايد

پاردر اين ميانه  
تعبيه شده در 
يحسن تعليلـ 

اش  و انجام يافته
باشد مثنوير از 
است ـ كه د غزل

ت، ماضي است در

گويي، گ :کأنّ ا، 

رع است به معناي

سود نخو : ينفعَ 
شود و فعل ي مي

ي است ولي مضا

ش خواسته مي: ت

يا جمع باشد و
 آمده ـ نيازمندت

از) غيرمنفصل( 

، السماوات، ما
معارف: 4ـ گزينه 

    
 

 .رست است

فضل ذاتيل بر 
شرف«قياس با 

 .رست است

 كودك عقل افت
ديوانه گشتن: د

ي عقل برابروان
گ مي  ادارة امور

مر عقل خود را ز
 .رست است

سه آرايهنِ اين 
اسناديبه فعل 

توجه كنيد تا) 
 .رست است

ي آغازمحتواو 
تواند غير س نمي

غزاي از  نمونه توا

 .رست است

د، بيان شده است
 .رست است

ها چراغ:  قناديل
 .رست است

ل مجهول مضارع
 .رست است

لنكسي،  :حداً 
الم امر، بايد معني
الت، فعل ماضي

 .رست است

مجهول است »بُ 
 .رست است

تواند مثني ي مي
به همراه ضمير
 .رست است

ل مؤنث حقيقي
 .رست است

اهللا، ما،: عارف
يد، ها ـ :عارف

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
، اصل)3در   

حدي قابل ق
در 1نه گزي .15

كاله از سر  
شود ديد مي

از ناتودر آن 
باطني براي

خَم با شُربِ
در 1گزينه  .15

ترين مطمئن
نيست اوالً ب

)در د تعليل
در 2گزينه  .15

و وزناز ) 1  
پس شاهنامه؛

قافيه و محت
   

  
در 2گزينه  .15

بيان شد :تبّينَ 
در 3گزينه  .15

شد، :صار
در 3گزينه  .15

فعل :ال ُيبَلغُ 
در 2گزينه  .15

أح): 1گزينه 
ال): 3گزينه 
قا): 4گزينه 

در 1گزينه  .16
ُتطَلُب«فعل 

در 4گزينه  .16
م» دوستان«

است البته به
در 2گزينه  .16

هر گاه فاعل
در 3گزينه  .16

مع) 1گزينه 
مع) 3گزينه 
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باشـد،   )وَرة
) الشّـمس (

با توجه  )ة
بع نيسـت     

الخـالق، ) 4

  ان

مفعولٌ بـه  
ل ماضـي و  

) ي مجـرد  

) 4 گزينـه  

 يكـرو  ك

جـازه نـداد   
 ايـ در قيـ ر

بـه   گـر يد 
  .شد راني

ationgroup

ُمشـاَو(بايـد  ِوَرة 
(ه اسـم مؤنـث     

ُمَخفَِّضـة(كلمه  
يص خبـر از تـا

4ـ گزينـه    :ات

عناي انتها و پايا

 است در نقش م
فعل: تـأدَّبَ ـ ) و

از ثالثـي(م فاعل 

ـ  )»بـال«ّرف 

كيكوپرن. شف كرد

اج گـر يد زانسي
ى خشكى از طر

يجارب ملت هـا 
يدر ا يور شهي پ

  

ُمشـاِو: 3گزينـه  
چـون بـهَطَلـَع   

)2ـ گزينه ) ٌض 
ئماً براي تشـخي

مشـتقا) 3زينـه  

فاعل است به مع

اسم تفضيل :ق
هو(ضمير مستتر 

ضافه، مشتق اسم

معـّر( باإلضـافة 

ش خون را كش

يحكومت ب كسو
هت آنان به جاى

و انتقال تج كي
و ينيشد شهرنش

)29/9/1398وم 

ـ گ) آيات( عاقل 
فعـل: 4 گزينه  

هل فيـه تخفـيض(
عماد يا فصل دائ

ـ گزَتمـع، ماّسـة 

ني اسم فشد يع

يظّنـوَن ـ ألَيـقل 
ت و فاعل آن ض

معرّف به اض) »ة
  .ي فتحه

معـّرف، )ؤنـث 

گرد يچگونگ: ي
  .كرد

كياز . قرار گرفت
جه نيند، به هم

دور و نزد يها ن
ش شهرها و رشد

ن
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وسمرحلة (ساني 

خاطر جمع غير
دا مؤنث است ـ

(بر مقدم بيايد 
ضمير ع) 4زينه 

الُمجَت: مشتقات

باش )اآلِخَرة( بايد 

عول به براي فعل
ماضي است) وجد

عاليـة«ؤنث آن 
ب با عالمت اصلي

مؤ(مـذكر  ) 2ـه  
   )ُقلوب: 

يهارو اميليو. رد
را اثبات ك ديرش

ق گريد رىير مس
مروش عبور كنن

نيدر سرزم يران
موجب گسترش ،ي

 ايران و جهان

ش پيش؛ علوم انس

باشد، بخ» ها«د 
باشد چون مبتد

  .لَعت باشد

مله است بايد خب
ـ گز  )ُمَخفََّضة( 

م) 2ـ گزينه   ب

جرور بيايد ثانياً

محل نصب، مفع
و(با توجه به  :عَ 

مؤ(، مفرد مذكر 
و منصوب) كان(

ـ گزينـ) معرب(
فاعله(» أنتَ « 

كر ديتأك يعلم
به دور خور نيم

در بىي هاى صل
 مسلمانان از قلم

ريالم و فرهنگ ا
ينخست هجر ي

 تاريخ

سنجش

باشد، هم بايد» 
ب) تزيد(زيد بايد 
بايد طَلَ) س است

 و خبر شبه جم
سم مفعول بيايد

 

 مريض، الطبيب
.  

ست پس بايد مج

، در م)مله اسميه
تواَضـَعـ ) وجد(
(  

اسم،): عـالي(ل 
(ناقص  خبر فعل

(مبني ): 1زينه 
فاعله/  )الزم( 

ربه در شناخت ع
گردش زم: لهيگال

 و پنجم، جنگ
تن به مرزهاى

اسال جينشر و ترو
يرت در سده ها

    
 

 .رست است

»هذه«بايد  كولئـ
است، يز ُمفاَعَلة

الشمس مرجعش
 .سترست ا

چون مبتدا نكره
يد به صورت اس

 .ستن گونه ا
 .رست است

آسف،: شتقات
صّور، الُحسنی
 .رست است

مضاف إليه اس )
 .رست است

جم(خبر : عظيم
(عل دو مفعولي 

)هو(مير مستتر 
 .رست است

ي و اعراب كامل
خ/ صرف، مقصور 
 .رست است

گز: ها طاي گزينه
، متعّد)للغائبة(

 .رست است

  223صفحه 
تجر تيبر اهم: 
گ. را اثبات كرد 

 .رست است

  96صفحه 
هاى چهارم گ

براى رفت بىيصل 
  . شدند

 .رست است

  215صفحه 
در ن ييسهم بسزا

تجار ييشكوفا. د

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
اول: 2گزينه 

ممصدر باب 
م(گرددبرمي

در 3گزينه  .16
چ) 1گزينه 

به مفهوم باي
بلكه غالباً اين

در 4گزينه  .16
مش) 1گزينه 

البارئ، الُمص
در 3گزينه  .16

)اآلخرة(اوالً 
در 2گزينه  .16

مبتدا، ع: هو
دوم براي فع
فاعل آن ضم

در 4گزينه  .16
تحليل صرفي
معرب، منص

در 3گزينه  .17
تصحيح خط
(للمخاطب 

 
  
 

در 4گزينه  .17
ص 23درس   
:كنيراجر ب  

نيبودن زم
در 3گزينه  .17

ص 10درس   
پس از جنگ  

انيجنگجو
عازم جنگ

در 1گزينه  .17
ص 22درس   
بازرگانان س  
داشتند رانيا

erv.ir
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 يمـذهب  ي
و  ير. كـرد  

 يايآس يق

زارت امـور    
 ديـ بر وانـ 

خل و خرج 

و انحطـاط       
و  ياسـ يس

 يهـا  يور 

 ،يسند كتب

 

ationgroup

يد شدند بناهــا 
مشـاهده ك زيـ ر

مت مناطق شرق

ـراج، معـادل وز
يـد. كـرد  يت م
مشرف بر دخ ت

جبـات ضـعف و
س يامـدها يـاز، پ   

هنر تئاتر و تئـو 

س كيتر از  يطع

  

عالقه مند يراني
مسجد كبود تبر

آن به سم يشرو
  .راهم آورد

خـ وانيـ ـال و د 
و ثبت ميش، تنظ

استيبه ر وانيد ن

لمـرو آنـان، موج
در شـام و حجـ

يعناصر اصل. د

جالب تر و قط ي

)29/9/1398وم 

يو معماران ا فت
م يتوان در بنا 

شيو پ يعثمان ي
را فر ونلوهايق قو

المـا تيب وانيد 
را نگارش يحكومت
نيا. است يكنون

ز شـورش در قل
مصـر د يفـاطم 

آمد دير تئاتر پد

يتوانند مدارك ي
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افيگسترش  ير
يرا م يكار يش
  .بودند 

يوزافزون امپراتور
آق يجبات نابود

اي فاياست وانيد
حك يم و نامه ها
ك يزمان بازرس

  .كرد 

عضدالدوله و بروز
ف يخلفـا  ي طلب

باستان هنر ونان
 

يم رند،يل قرار گ

ش پيش؛ علوم انس

قمر 5از سده  ي
اوج هنر كاش. ند
يدوران اسالم ر

قدرت رو. رفتند
موج گريد ي سو

د. م كردن است
احكام: ليرسا ن

شراف مشابه سا
ينظارت م انيف

پس از ع هين بـو
توسعه نيمچن

  .ت

ويبار در  نيخست
 .ديابداع گرد ن

 مورد نقد كامل

سنجش

يدوره اسالم يـا
كنن نييتز ياش
در رانيا يساز 

ر انياز م ونلوها
از انيصفو يري

فتن و طلب تمام
وانيد. بوده است

اش وانيد. است ي
مستوف ژهيبه و ن

خـاندان يدرونـ
هم. ا فراهم آورد

ن حكومت داشت

  89فحه 
نخ يبود كه برا 
انيونانيتوسط  ز

  92فحه 
و مستند يخبر

  .ه دهند

    
 

 .رست است

  198صفحه 
در بـنـاهـا ياش

ساجد را بــا كــا
يراكز مهم كاش
 .رست است

  173صفحه 
ويتوسط آق قو ها

يو قـدرت گ سو
 .رست است

  178صفحه 
تمام گرفت يمعنا
ب يامروز يي دارا

ين پست امروز
انيوانيعملكرد د

 .رست است

  151صفحه 
ابت و اختالف د

را هيكومت آل بو
آن يبرا يمطلوب

 .رست است

 77فحه 

 .رست است

ريخ شناسي صفح
ينييآ يها ش

زيده اركان آن ن
 .رست است

ريخ شناسي صفح
خ يها لميكه ف 

عكس ارائه اي ي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
ص 19درس   
كـاربرد كـا  

از جمله مس
كاشان از مر

در 3گزينه  .17
ص 18درس   
ونلوهيقراقو  

كسياز  ريصغ
در 4گزينه  .17

ص 19درس   
به م فاياست  

و ياقتصاد
سازما هيشب

كشور و بر ع
در 2گزينه  .17

ص 16درس   
رقـا ديتشد  
حكو ياسيس

نام ياقتصاد
در 2گزينه  .17

صف 6درس   
   
 
 
 
 
 
 
  

در 2گزينه  .17
تار 7درس   
شياز دل نما  

دهند حيتوض
در 2گزينه  .18

تار 7درس   
يدر صورت  

ينقاش يتابلو
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. آورند ي م
 ي بازرگـان 

 شـتر يب تي
وجـود   -ن    

كه  يجم آب
تواند  يد م

 سود صوالت

به نـام   ي ا
. رار گرفـت  
 ي اقتصـاد  

-يساب نمـ 

ــلــم ته  هي

كننـد كـه   
در آن  كه 

ationgroup

فرق را به وجود
مكانات تجارت،

يضمن آنكه جمع
واهران و بـرادران

حج. شود يجا م
خود يم و فناور

محصو اين صدور
  .شود ديل

شد، عنوان تازه
قـر ديـ ـورد تأك 

زا الزمه توسـعه

 كشورها به حس

و تكامــل عل فت

ك يمماس مـ  ي
ارىمد به. دگير

  

متف ايپراكنده  ي
ا رايدارند؛ ز ير

خواهد داشت ض
 اثـر وجـود خـو

جابه ج ني و زم
انسان با علم. ت

ص چون. كردند د
تبد استعماري ع

معروف ش ني زم
مـ زين يجنوب ي
ز يمواد انرژ گر

  .كنند يده م

مورد در توسعه

شــرفيپ. ستا ته

يد نظر به گونه ا
گ ارقر ها قطبز 

)29/9/1398وم 

يها تيد، جمع
كمتر تيل، جمع

وجود نخ شتريب 
در يده عـاطف 

آسمان نيبار ب 
مكعب است لومتر

ايجاد كائوچو و ه
مزارع به و برود 

ود و به اجالس
يقاير دوربان آفر

گيغال سنگ و د
استفا يطيع مح

م نيا جهي در نت

يافترواج  قيقد 

مورد ياي جغراف
از يكى ىباالدر 
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وسمرحلة (ساني 

ندارند ي دسترس
سبت به سواحل

تيجمع يبرا ي
خانوا -يقتصاد

كيروز  9هر  ت
ليهزار ك 40ود 

قهوه مزارع ايي،
بين از استوايي 

بو ستيز طي مح
در يالديم 200

ب ها، نفت و زغ
به ناچار از منابع

باشد و يوط نم

ىها نقشه وليد
  .ثر بوده است

بر سطح كره ى
د نداتو مى وطخر
  .ند

 جغرافيا

ش پيش؛ علوم انس

قل و ارتباطات
ها دورند، نس س

يدر كشور مشكل
توسعه ا يار برا

عتي آب در طب
شو يفراهم م ت
  .دهد ارر

استوا نواحي در 
هاي جنگل از ي

كه در مورد 19
02در سال  نيم
ها، مراتع، آب لگ

مردم خود، ب ي

مربو ييورت جز

توو  تهيهدر  انه
مو ايعلم جغراف 

طىومخر شكل ه
مخرأس  ،حالت

نيگو يستاندارد م

سنجش

حمل ونق ليوسا
انوسيو اق اهايز در

وجود دمنابع م 
كا يرويوجود ن 

  .الل كشور

در اثر چرخه ن
عتيه آب در طب

مورد استفاده قر

نوزدهم قرن غاز
بخشي كه شد ب

992در سال  رو
ه در اجالس زم
مثل معادن، جنگ

ازهايبه ن يي گو

توسعه بصو زاني

يااى و را ارهماهو
يريسعه و فراگ

  
بهرا  عكاسى س

ح ين باشـد در ا  
مدار است. س است

    
 

 .رست است

  118صفحه 
افتاده چون به و

قاره ها كه از ي
  .ندارند ي

 .رست است

  134صفحه 
حيصح تيريمد

:دارد، از جمله 
و حفظ استقال ي

 .رست است

  139صفحه 
ني در آتمسفر زم

چرخه لهي به وس
ر مكعب آن را م

 .رست است

  148صفحه 
آغا از اروپايي ن
سبب امر اين ت،

 .رست است

  156صفحه 
ريودوژانيرانس ر

مطرح شد، كه ر
م يطيمنابع مح
پاسخ يورها برا

 .رست است

  160صفحه 
ي به مطالعات م

 .رست است

  35فحه 
م يروتصااز  دهفا

در توس) يتوگراف
 .رست است

53و  52فحات 
سحسا كاغذ ستم

از مـدارها يكي 
ط با كره مماس

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

 ،ها سكلها 
 به نيز ها گ

. شـوند  يـ 
 جنگلو  ت

ن اندوختـة     
. شـود  يمـ 
 نيدر ا .ند

 سـعادت و  
بـه   دنيسـ 

 يه انحرافـ   

ن را همـوار    
از  ي آمـوز   

 ينين تكـو  

ationgroup

در،بنا به نشد 
گيسبرآ نپنها 

مـ ميمحله ترسـ 
تتفاعااز ار رعبو

ده كـرد، همـان
م دهينام زين يع

گردا ي ملحق م

اساس، نيو برا
رس يرا كه بـرا  

حاصـل نگـاه ي

جاودانـة انسـان
ـتگان و عبـرت

از جهـان يخشـ 

  

يكدنز اىبر ها
دبعاا ىگير زه

م كيرد نظر در 
ع اىبر ردانهنو

  .است 

  .د

ـ   اسـتفاد يتجرب
عقل جمع اي يف
دهد و به آن ي

 جهان بپردازد و
يش ها و احكام

يويـ نگـاه دن  كه 

و ج يعادت معنو
گذشـ خيتـار  ي

بخ عـت يهان طب

)29/9/1398وم 

ه كشتى يتاهد 
اندا ،ينا بر وهال

كردن مكان مور
كوه. مفيدندو  ى

ي شناخت علم

شو يم دهينام ز

ي جامعه شناس
كه فهم عر ميد

يقرار م ي عموم

انسان و يمعنو
ارزش ،يعقل عمل

ست؛ همان گونه

ن است و راه سع
يكه با نقد عقالن

از نظر آنان، جه.
  .كنند يم

22 


وسمرحلة (ساني 

چگونگى نيزو 
عال. ستا يايىر

مشخص ك ي برا
دىبرركا ربسيا ى

بر يخت عموم

زين يعيتشر يح

و يعلم حس ي
كرد ادي ي عموم
شناخت ةيحاش

  شود يم ر

ه شناخت ابعاد م
عد با استفاده از 

اس يعي فوق طب

 بر فطرت انسان
بلك ابدي يممان ن

دانند ينمحدود 
م ميتقس عتيطب

شناسي امعه

ش پيش؛ علوم انس

و يايىدر ىهاز
در دارىبر قشه

  .استده 

تند كه معموال
نشانىدادن  اى
  .نند

شناخ راتياز تأث 

  يناخت عقل
   
وحاست كه  يد

يها يرفع كاست
 عنوان شناخت

ح ررا د يت علم
ريو متغ اريس ي

تواند به يم ير
علم مي تواند ن
  .د

ن به موجودات

مبتني يديوح
 گذشتگان سازم

  .د

مح عتيهان طب
و فوق ط عتيطب

 جا

سنجش

زمر دننمو خص
نق ىهادبرركا گر
شد ريامكان پذ 

هست ياسيگ مق
بر لىو ،ندارند ى
كن مى دهستفاا ه

تيمحدود جادي

شن: و عام  يكل 
يل و قلب آدم

شناخت شهود ي

 يبرا يانتقاد ي
ست كه از آن با

ت و عقل، شناخت
يع شناخت عموم

فاده از عقل نظر
نيهمچنين ا. ند
بشناسداست،  ز

انسان يگاه انحراف
  .است 

جامعة تو :يديح
و آداب دير عقا

ريگ يشكل م ت

را به جه ينيتكو
م به دو جهان ط

    
 

 .رست است

  41فحه 
مشخ ،حلاسو ل
يگاز د ها تنگه 
يايىدر دارىبر 

 .رست است

  48فحه 
بزرگ يه هاش نق
قيقىد انچند س
دهسا ىها كىو

 .رست است

يو ا تيحما/ ش 
 .ست است

نيمسائل و قوان
د:  يخت شهود

ينوع:  يص وح
 .رست است

يه جامعه شناس
اس يناخت بشر

نوع شناخت ني
به تبع يت علم

 .رست است

با استف يعقل يع
كن ييرا شناسا 
ايمورد ن يانسان 

 .رست است

حاصل نگا يريط
يعيجودات طب
 .رست است

ودن جامعة توح
ن جامعه بر مدار

قتيبر محور حق
 .رست است

سلمان، جهان ت
را هم ينين تكو

www.sanjeshse
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ها يكروك  
سمقيا نهاآ.

كراز  نيز ها
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در 2گزينه .19
شناخت م -
ابزار شناخ -
خا يمعنا -

در 4گزينه  .19
كه يشناخت
شن ياجتماع

ياستفاده از ا
حال، شناخت

در 1گزينه  .19
علم اجتماع  

يكمال آدم
يآرمان ها

در 1گزينه  .19
جهان اساط  

انسان به مو
در 2گزينه  .19

حق محور بو
اين. كند يم

كردار آنان ب
در 2گزينه  .19

متفكران مس  
است و جهان
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@sanjesheduc

ظالمانـه   ي

 بـا دولـت   

  .ست

 ريـه تفسـ  

ـان بـزرگ    
اعـالم   نيـ 

موجـب   ه،

خـاص   ي ا  
 .كنند يم

 االجنـاس   

 تـا  ندارد د

از  يعنـ يد   

دو مفهـوم  

ationgroup

يف و بهـره كشـ    

 

سازش قيز طر
  .مد

اس يجهان نيو ا ي

گام برداشت و بـ

هـا و اربابــودال 
يت خـود را از د  

ديپد نيو ا رد،ي

بـه منطقـه يلـ 
م تيريو مد ييسا

و جـنس) 2و1 

وجود ترگرزن ب

 تـام وجـود دارد

د»  انسان فيعر

  

ـان و استضـعاف

  .ت
 .را برپا كرد ت

وران استعمار، از
درآ يد استعمار

يويت انسان دن

 پوشش ديني گ

فئـ يمنطقـه ا  
گسسـت ،يرسـم 

يگ يرا از آنان م

ـ  يهـا  المللـ نيب
را شناسا ي جهان

نـهيرد گز(صـل  

از آن يت مفهوم

به رسم فيتعر

م ابزار ساز در تع

)29/9/1398وم 

شدن جهـ يطب

  .شود يم
است ياسيو س ي
تيبشر خيتار ير

بود، در دو يا له
استبداد صورت 

اصالت ي به معنا

 به سوي حذف

يقدرت ها تي
ت كه به طور ر

ر يقتصاد جهان

شركت ه يگذار 
در سطح يتصاد

به عالوه فص بي

مفهوم است نتري

ت 1نهيدر گز .مي

جسم« مانند. مي
2  

23 


وسمرحلة (ساني 

 انسان ها، دو قط

گفته م يسلطه ا
ي به قدرت نظام

برده دار نيگ تر

ليو قب يقوم شتر
به يو قوم يليا

صر غرب است و

اد دنيوي خود،

يمنجر به حاكم 
شكل گرفت ييها

در ا يت چانه زن
  

هيسرما ،يطقه ا
اقتص راتييتغ ،يات

يجنس قر: ئدتام

عامت چون جناس

برييخاص بهره م

برييخاص بهره م
26صفحه 5س 

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

شدن حقوق ل

ت و به هر نوع س
با توسل ،يخارج
بزرگ يالديهم م

شي از استعمار، ب
خورد و استبداد ا

فرهنگ معاص يت

ط و گسترش ابعا
  .ازگشت

سايقدرت كل ي
 فرانسه دولت ه

تعمارزده، قدرت
.شود يمارگر م

مشترك منط يها
اطالعا ميعظ يا

به جئ فتعري. ه
  24و2

ج اال جنس. ست
  24و23حه

ه عالوه عرض خ
  26صفحه 5

ه عالوه عرض خ
درس. مطلق دارند

فلس

سنجش

ماليت كه مانع پا
  .شود

گرفته شده است
خ نيسرزم كي 

هفدهم و هجده

كه تا قبل يالم
خ ونديارگران پ

يانسان شناخت ي

 غرب براي بسط
 و روم باستان با

يجيزوال تدر: الر
با انقالب تينها

است يكشورها د
استعم يكشورها

و بازارها يالملل ن
تفاده از شبكه ها

گانه در ابعاد سه
23صفحه 4درس

سينس و فصل ن
صفح 4درس. رد

به ديز جنس بع
5درس .ض خاص

به ديز جنس بع
طه عام و خاص م

    
 

 .رست است

است يارزش: سط
شو يم گريد يخ

 .رست است

گ ياز امپراتور م
اشغال يه معنا

در سدة ه ييوپا
 .رست است

جوامع اسال يس
با قدرت استعما 

 .رست است

يژگيو نيمهم تر
 .رست است

فرهنگ سانس
فرهنگ يونان ي

 .رست است

سكوال يدرت ها
در ن. شد ) لردها

 .رست است

شدن اقتصاد يل
آنها به ك يتصاد

 .رست است

نيب ينهادها ير
است، آنها با شود 

 .رست است

است ممتد ير
د.است) ينفسان

 .رست است

جنس يلزوماً دارا 
رگي قرار آن نس

 .رست است

به رسم ناقص از
به عالوه عرض ب

 .رست است

به رسم ناقص از
از و انسان رابطس

www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
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از برخ يبرخ
در 4گزينه  .19

سمياليامپر-
به استعمار-
استعمار ارو-

در 4گزينه  .2
اسيقدرت س  

،يغرب يها
در 1گزينه  .2

م ،سمياومان  
در 4گزينه  .20

دورة رنسدر   
يديرتوحيغ

در 2گزينه  .20
قد شيدايپ  
كنت ها و(

  .كردند
در 3گزينه  .20

تك محصو  
اقت يوابستگ

در 1گزينه  .20
ريبا شكل گ  

ينممحدود 
  
 
  

در 4گزينه  .20
جسم جوهر  

( فيتنفر ك
در 2گزينه  .20

يهر جنس  
جن عنوان به

در 1گزينه  .20
ب فيدر تعر  

بيجنس قر
در 4گزينه  .20

ب فيدر تعر  
جسم ابزارس
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@sanjesheduc

-يـا را مـ  

در . اسـت  
 اين جملـه  

رخ  اًتـ عيطب 
 4درس.نـد 

در  يقتـ يق
ـت و چـه   

  

 4درس. رد 

 بـه وجـود     

 الوجـود ـع 

ـل مفهـوم   

) معلـول (ر

-يطـور مـ      

  .ر دهد

ationgroup

مـ) مقـدم (يشـو    

ييانشا ايجمله
قسـمت اول آن

در جهـان ط ـته 
ـ  ني  كنن يعقالن

حق چيس اصوال ه
حق اسـ يزي چ

25صفحه4رس 

كـر وجـو جسـت 

ال نبـوده بعـداً

جود دارد  ممتنـ

ـ ) ق  در حمـ يول

گريبه طرف د) ت

 خاطرشـان خط

 را مورد توجه قرا

  

ع هـر جمـع بش

ج» جفا رها كن 
، هم ق4نهيدر گز

وسـتيبود كـه پ  
يـيرا تب هـا يـون 

پس. راثابت كرد 
چه كنديم نيع

در.است اًتقي حق

ج اشيدر زنـدگ  

است كه قبال يز

حقق آن وجتكان 

منطـق 3درس 
  28و27صفحه

علت(طرف  كي 

ـه سـعادت بـه

علت و معلول ن

)29/9/1398وم 

اگرشـمع)  3و1

صنما ج«  1نهيز
و د ستيكامل ن

3  

هايييدگرگون ،
دگرگـ نيـ نـد ا 

ييهر ادعا وان
فراد است كه مع

هرچه پنداشت ح

سفه سـقراط را د

زچي الوجودمكن
  35صفحه 4

ون امكاچ يول) 

اتيذات هاييژگ
ص 3درس. ميست

كه)  2نهيد گز

و نـ شناسـند يم

نيتواند رابطه ب ي

24 


وسمرحلة (ساني 

نـه يرد گز. (ست

در گز. هستند ي
جود دارد پس ك

33صفحه 6رس

داشت،يشغول م
بتوانن يه درسـت 

تويبسط مقال م
اف قهيسل ني و ا

هر كس ه گفتي

فلسف ديرو با نيا

مم. برقرار است 
4درس. باشدمي

نهگزي رد( است

ژياز و يكي.( مي
هس ليمند دل ازي

رد(طرفه است ك

 نه سعادت را م

يم يم روان شناس

شناسيوان

ش پيش؛ علوم انس

اس) محمول( ي
  35و  33

يم و كامل خبر
وج هيت شرط قض

د. است)ييانشا(

را به خود مش ن
كه به ابنديست 

شد كه چون با ب
است رناپذيكي

يم ياول رايز.ت

از ا.... داشت ونه

يحادث تساو ء
م الوجودم ممكن

ا الوجودس ممتنع

يستين ليدل مند
ين تيجود و ماه

كيرابطه  كيو  

مردمش« :كندي

، در آن هنگامشد

 رو

سنجش

يقيموس ري مشاه
3صفحه 6درس

نطق جمالت تا
فقط قسمت »ي

(يوم آن پرسش

نينخست شمندان
دس يدگاهي به د

ش تي اذهان تقو
ياطل از هم تفك

24  

است اسيبل گرگ

امبرگويپ ايوهيش

ءيو ش الوجودن
هم يحادث ي ش

است پس افتهين
  30حه 

ازمين يبر آن ش 
وج رتيمغا ليدل

)4و1نهيرد گز(
  33فحه

يم فيتوص ني

از اعتبار باش يياال

    
 

 .رست است

از) موضوع(صبا
د) 4نهيرد گز)(ي

 .رست است

منل استفاده در 
يراه عشق دير مر

 و هم قسمت دو
 .ست استر

شياند زياز هرچ 
تا دندكوشيي م
23  

 .رست است

شبهه در نيا ب
د ندارد، حق و با

صفحه 4درس.ل
 .رست است

وراس نقطه مقاب
 .رست است

حكمت ش ميتعل

 .رست است

ممكن نيب شاني
و بالعكس هر) 

 .رست است

يتا كنون تحقق ن
صفح3درس .شد

 .رست است

اييش كي يات
به د يتي هر ماه

 .رست است

(است يه وجود
صفح 4درس.خشد

 .رست است

يجاهله را چن نه
  63صفحه 

 .رست است

درجه با يدارا ي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
ابوالحسن ص  

يتال(يسوزان
در 3گزينه  .2

عبارات قابل  
گر« 2نهيگز

ناقص است
در 1گزينه  .21

شبي چهآن
آنها. داديم

3و22صفحه
در 4گزينه  .21

بيترت نيبد  
جهان وجود

باطل يزيچ
در 2گزينه  .21

نظر پروتاگو  
در 1گزينه  .21

سقراط در ت
  26صفحه

در 1گزينه  .21
يا دگاهياز د  

حادث(آمده
در 3گزينه  .21

كه ت اييش
باشيم ربالغي

در 2گزينه  .21
در حمل ذا  
بر» وجود«

در 3گزينه  .21
رابطه تيعل  

بخيوجود م
در 4گزينه  .22

نيمد يفاراب  
5درس.كند

 
  
 

در 3گزينه  .22
ينيب شيپاگر 
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@sanjesheduc

 ، ميـي آيمـ  

درون داد ، 

 يشناختت

ا را انـدازه   
 دهيل رسان

رشـد   گـر ي

حـت فشـار   

. تـر باشـد   
-ي،  مـ ـت 

 ةتـود  كي 
  .شود ي

  ران اتفـاق  

  .ميكن يس

ationgroup

  .شود يده م
  .كند يم دي

ايـ كه ما بـه دن 

مانند د ييندهاي

ستيز كردي به رو

  .شود 

ه بتوانند آن هـا
ه ها را به حداقل

يد يدر جنبه ها

رد و معموالً تح

ـ   ت شيالعـات ب
مؤثرتر اسـت) ين

شود تا به يم ر
يبرقرار م هيتغذ 

دور نيـ در ا رات

راگراف بازشناس

  

استفاد يروان ي
يتأك يران كودك

ك يست و هنگام

يفرا رندهيدر برگ

مربوط. ط است
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