
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد ز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده ميا 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  5ون 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
  دوممرحلة ـ  سنجش پيش

)1/9/1398(  

  )پيش( انسانيعلوم 
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@sanjesheduc

] البتـه  دن 
. يب بدهـد 

هـم  » بوح 

و  110ات  

 
  

  حي

 عت
  

 ءاش ضـيا  

كه گهگـاه  

را ] تسـكيو 
از جـالل  » 
: 3ادب +  5

ationgroup

خـورد ـه قرينـة  
فري» كتم عدم«

صـب«. رود ي مـي     

صـفحا: 2ادب + 

 انداز غلط
]قداره[غدار

-  

ترجي ـتوجيه 

-  

-  

-  

-  
اوطم ـ ابعتتم

قَدر ـغَدر 
از قمـا اييـه هـ   

از اين ك) [108 

منت[ ِ»ط روميان
»نامـه  غزالـي «. 

55و  54فحات  

بـ) [ن، در الـف 
صويري محو از 

 رو بـه بهبـودي
  )89حة صف

+ 136صـفحة   

  متشابه
-  

-  

-  

-  

-  

-  

 ]هالل[ حالل

-  

ليف ما بـا كلمـ

  )131و  13

صفحة: 2ادب + 

ظمت و انحطاط
ست ق نيشابوري

صـف: پـيش (! ت 

  )1/9/1398 وم

دانيد؛ بنابراين مي
هن شما را با تص

   

ه در آن بيمـار
ص: 2ادب +  12

:3ادب +  85ة 

  آوا هم
  ]نواحي[نواهي
  ]برائت[براعت

  
  ]آجل[ عاجل
  ]تراز[ طراز

  ]غالب[ قالب
-  
  ]غدر[ قدر
 ]انتصاب[ نتساب
-  

  ]غذا/ غزا [ قضا

 گفته بوديم تكل
179(  

30صفحات : 2ب 

1 ،141 ،148 +
[  

عظ «و » القوانين
ابواسحقاز » بيا

اسـت طه حسـين 

2 


دمرحلة (نساني 

شما بهتر از ما م
خواسته ذ ح مي

)  167و  134 

دوراني است كـه
23، 87، 34ات 

صفحة: پيش( !]

  
   تنبه

 ت، مكاوحت

  ضياع

  محتوا

  ]يام

ا
  حق

  

قبالً **! بگيريد 
9و  178، 139 

ادب+  146فحة 

139 صفحات : 
.]ايم شما شرمنده

ا روح«. بيد است
األنب قصص«.] ت

طِ ياماأل فارسي 

دبيات فارسي

جش پيش؛ علوم ا

شوند؛ اين را ش ي
يحتمل طرّاح)  د

صفحات: 2دب 

د) انتعاش(= » ت
صفحا: پيش+  3

مي سؤاالت امال
 179(  

  

امالتك
تأمل، *اوامر، 

، نساك، منازعت

ض **تأويل، 

طوع، رغبت، م

اي[ ِاردن ذگ

-  

حرام، لواح

موافقت

غلطديديد  مل
و 138، 82و  8

صفح: 3ادب +  9

:3ادب (.  رسيد
 روي مبارك ش

از عب» له دلگشا
است گوتهاز » مي
ترجمة »روزها 

 زبان و اد

سنج

ميتحول معنايي 
اما در. است ربه
اد+  86و  85ت 

نقاهت«است؛  ه
3نامة ادب  واژه (

گرم دست[. »اق
 39 ،40 ،138،

.]نگاه كنيد 5 

 )سؤاالت
1(  

زهاد  )2

3(  

4(  

1(  

2(  

3(  

4(  

تعم، هر جا سي
81، 40و  39ت 

97صفحة : پيش

به چاپ» يغما«
 فرّار بپردازيم از

رسال«: ستي آنها
هاي روم نغمه« [
آن«. »المنقذ« 

 )117حة 

    
 

 .رست است

تذر زمان دچار 
ضر، كه جراحت

صفحات: پيش+ 
 .رست است

هصبي ورت مذكر
.است» حگاهي

 .رست است

اط«ت است، نه 
صفحات: 3سي 

 .رست است

 در جواب سؤال
 .رست است

رتيب سبه ت(ها  ه

4  

1

2

3

4

5  

1

2

3

4

متون ادب فارسن 
صفحات: 3رسي 

 .رست است

پ(. است ابتهاجز 
 .رست است

«در  ابتدا »سرو
ط به حفظيات
 .رست است

ست و علت نادرس
.مه كرده است

دربارة صاحبت 
صفح: 2ادب +  

www.sanjeshse

  
  
  
در 1گزينه  

ها در گذ واژه
جنه » زخم«
ها  نامه هواژ(
در 3گزينه  
  »صو» صبي

شراب صبح«
در 1گزينه  
درست» تاق«  

فارس+  134
در 2گزينه  
به جدول[   
در 1گزينه  

گزينه

4

5

به تضمين *  
فار(! چيست

در 4گزينه  
زا» گيرشب«  
در 4گزينه  
داستان خس«  

ناگزيريم فقط
در 3گزينه  
موارد نادرست  

ترجم دهخدا
همايي است

136صفحة 
erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



  
 

 

@sanjesheduc

، به  گذارد
)  امـا در د 

در خـدنگ  
قابـل  ) قتـاً 

كـه   [شيد 

) 1 كـه در  
 سـرگردان    

در معنـي    
، »تنگ«در 

درون  امـا  

هـم   خيص 
ـاي بحـث    

در حكـم  ] 

  غام

  ودت
-  
  - رت
-  

در . سـت ا 

 ا

n  
Ĵa  

ationgroup

نا را بر يقينيات
؛ـتيباني نـدارد   
د:  مقـام اثبـات   

حقيق/ ه راستي 
 اگر خواسته باش

   

كدهـد  مـي    ؛ اوالً
ر دايـرة شـك

، هـمباشد ولي
هكذا د. ديد كّه

دارد، مراعـات  »

تشـخاز . غ كـرد  
سـت و جـ پيـدا 

]تـره  راي زريـن 

ادغ   وت
دص  ه
 -
دتزو  - 
 -

هسـت؛ آورد ا هت

نه در پايانِ هجا

  pa: /ا/پ: /پا

  su/: و/س: /سو
  to/: ُ-/ت: /تو
 :/nowو/ُ-/ن: /و

 :/av[v]و/َ-/ج /

-  

بايد بن مطلقاًون 
هـيچ پشـهومـاً  

ا در. ت آمـد  امـ
به(= ر راستي را 
هم حسن تعليل

     .كه) ... + ه

ودش را نشـان
جهت د ن را بي

اوتواند به معني 
سكو نديد  تكّهط 
»منـزل «بـا   فت

توان سـراغ نمي 
كه پي تلميح: ات
بر[ بساط زر: يد

  ابدال
مصو در 

هشتگ
- 
هآمد
- 

ريخت): 1ب، در 
  )40صفحة 

نمون

پ

س
ت

m 

نو. 1
:جو. 2

  )1/9/1398 وم

؛ با اين همه چو
مفه تشـخيص ) 

جا جواب به دست
در ايهام تناسب

ح. ]دارد هاماي )ب
يقين، هرآينه(= 

يي خوايي كارآج
خودتان هست ش
ت هم مي دوميا 
توان فقط را مي 

بيرون بافتت، كه 

يك از دو بيت چ
اثبادر مقام  باز 

گوي مي صرع دوم

 صامتدر 
-  
-  
-  
-  

به ترتيب.] نيست
ص: 3فارسي (. ي

  هجا نةيا

  pas/: س

  sud/: د/
  xoš/: ش/ُ-
  OWJˆ/: ج
manovr/: ر/

  xīš /ش/ي/

3 


دمرحلة (نساني 

؛مشهود نيست د
در الف: استعاره

پس تا اين ج. »
ا]. خدنگ از تير

بدر »بو«[] ي
(» مگر«: دارد ل

همچه ج» واهيد 
مند و يقين بخش

اما است ف كوژ
»پاره« بافت ـ  

جست» ه]ا[ر«ر 

هيچني كند در 
اما. هم كه ندارد

مصدر : تشبيهما 

  افزايش

  يغوغاها
-  
  يجا
  ـد يـآ

بحثش اين جا ن
يا همدم؛ صومعرآ

نمونه در مي
  
س/ا/پ: /پاس
  
/و/ س: / سود

ُ-/خ: /خوش
ج/و/ُ- /ء: /اوج. 1

/و/ُ-/ن/ ا/م: /مانور
/خ: /خويش

جش پيش؛ علوم ا

تضادهم اصالً ) 
احاال  . ف نمود

»]تو[نرگس «: د
خ[ت، هم مجاز 

[»كژ«با  تن باف
تعليل ادات  ]! د

إلمكان ـ كه نخو
و ساختارم تميز

سقفاولي مطلقاً  
ـ و البتّه بيرون  
را بايد در) 4در  
   

را پشتيبان» اس
ه پارادوكس. رد
ام. مشهود است 

  كاهش

-  
  مدرآبد
  ردرآب

-  

ذريم كه جاي ب
رب): 3در . رت كي

 

 
م. 2

سنج

)در ج. ندارند اد
توان حذ را مي) 

دت و غير قابل ر
هست تشبيه هم 
بيرون تضاد ءينه

ن ـ كه نخواهيد

اإل حتيخواهيم ـ  
آراية تثانياً تا  !ت
»طاق«: است) 

»روزي« تناظر 
ايهام تناسبما 

.    نوبت/ رتبه 

جنا« نوعبودن  
ندارهم  استعاره

برخوانو  خوان

  )ب سؤاالت

1(  
2(  
3(  
4(  

بگذ) 2در  سنادي
نزدي ⇐تر 

 ارزشِ واجي

 a/: ا/

 u/: و/
/-ُ :/o 

 :/vو/ / w 

-  

    
 

 .رست است

تضا )د. وع كنيد
)3و ) 1 عجالتاً 

است مصرّحه وع
،»خَستَن« ءينه

به قريت، آن هم 
اإلمكان يم ـ حتي

 .رست است

خ مي«ر گفتيم 
نيست ت تعليل

)3دة مسأله در 
به) 2در ). فت

ام. گذريم ش مي
مر/ دفعه يعني  

 .رست است

ناقصرا كه  ير
ا؛ نوع ديگر از ت

خ[+]برس تام در 
        . ت

 .رست است

به ترتيب(ها  ينه

12  

 .رست است

اسنهاي   از فعل
ت  نزديك/ تر ديك

 .رست است

  نه

  )ف

  )او

www.sanjeshse

در 4گزينه  
شرو تضادبا   

تضاداعتبار 
از نو استعاره

غمزه، به قر
بازيابي است

خواهي ما مي
در 1گزينه  .

باالتر اين كه  
اداخبري از 
عمد! ننماييد

جف ≠(يكتا 
كه از شرحش

مطلقاً بافت
در 1گزينه  .

ساختارهيچ   
نيستنشاني 
جناس. ندارد

است بوستان
در 1گزينه  .1

گزي

در 4گزينه  .1
بهتر است[   

2 :( نزد
در 3گزينه  .1

نشا

الف(ا 

و(و 

erv.ir
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t  
m  
n 

 
 

 
 

) 3ي؛ ا هايـ 

از . بردارنـد 
!      

رو [سـت از  

شـده  ) 2ر 

 تصويرين م

ب از آن او    

ationgroup

tah/: ه/ َ-/ت: /ه

meh/: ه/ ِ- /م: /

noh/: ه/ ُ-/ن: /ه

 na/: َ-/ن: /نه 
se/: ِ- /س: /سه 

di/: ي/ د: /ي

 :/deyي/�-/د: /

 
  

  

ما ⇐ي يـ  هايـ 

چك و چانه ب ي
وارثدس زديد؛ 

اش عبارت اس نه

در تصـوير ايـن   

تر هم مي ضعيف

كـدام رختخـواب

ته.1
:مه. 2

نه. 3

1.
2.

دي
دي

 ابدال 
ساطنبا

-  

  - س
معجتم

ما) 2. نـاتوانيِ  

ن كه بيايند و بي
من؟ درست حد

معني غير مستان

.دلي بي/  شدگي

هم كم) 4؛ در )
14   (  

دانـد ك مـي  هري  

  )1/9/1398 وم

 šahr/: ر/ه

  

 dir/: ر
 :/deyr 

 كاهش
-  

  -  

ـرس]ـتـ[دسـ
-  

⇐» يِ يـاتوان 

براي ديگران شتن
نظور از دشمال م

ـ كه در م) در د

ش دست از دل م
  .   ـي»

)1و ) 2 ـش در
46صفحة : 3ب 

حسـي ظـاهطة  

4 


دمرحلة (نساني 

  

ه/َ-/ش: /شهر

-

  
ر/ي/ د: /دير
ر/ي/ِ-/د: /دير

  تاريخي
-  

) شويخ )×2
  جگيواخ

-  
  شتنويخ

نـ«) 1: ي معيـار  

گذاشو  ت آوردن
است؛ حاال شمن

د» خرابي« يهام

مفهومت است از 
»دلـ بي«): 4 در 

ـكمند كردنـن و 
ادب. (تاب گيسو

به واسـط» پهلو«

جش پيش؛ علوم ا

  ]دخيل[ي 
  يو ادن

خ  -

-  
-  

تور خط فارسـي
  )136تا  13

به دستست با 
دشحقيقت، د، به

ابه ويژه به . كرد

تدهد عبار ت مي
؛ز جا رفتن دل

آن افشاندنت با 
يا همان پيچ و ت 

«سؤال  بيتدر  

سنج

 h/: ه/

1/ .- َ :/a  
2/ .-ِ :/ e  

  

 i/: ى/
  :/yي/

قالبي  زينه
او  )1

2(  

3(  
4(  

مطابق دستها،  ه
9صفحة : 3سي 

برابر ا يت سؤال
دارد برمي] آيد و

پس بايد دقت ك

ص شده به دست
از): 3؛ در دل) ن

گيسو برابر است
جعدره دارد به 

.سي تأكيد دارند
   .  ابزار حسي

    
 

ه(  

  )يِ

  )82صفحة 
 .رست است

گز

  )82صفحة 
 .رست است

صالح در گزينه
فارس(. زندگي ⇐

 .رست است

بيدر » هشتن« 
آ مي[او كه » دي

 .رست است

ل دقيق است؛ پس
     ].  رفتن[

 .رست است

عبارت مشخص 
فقدان(نبودن /  

 .رست است

كمند گ/ ر گلنار 
اشار) 3. ازيافت

 .رست است

صالت تجربة حس
 يعني ادراك با

www.sanjeshse

ه( ه

ي(ي 

ص: 3فارسي (  
در 3گزينه  .1

ص: 3فارسي (  
در 4گزينه  .1

موارد قابل ا  
⇐ي گ هزند

در 2گزينه  .1
و» كشتن«  

سعد«منظر 
در 2گزينه  .1

صورت سؤال  
[ تباهي] به

در 1گزينه  .1
تصويرآنچه   

دل بركندن
در 3گزينه  .2

شَعر گشادن  
شود با را مي

در 3گزينه  .2
هر دو بر اص  

اين ؛تنيس
  
  
  

erv.ir
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20
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@sanjesheduc

 توانى نمى 
 رع دومـش  

مقـدار    بـي 

زنـد و   مـي     
سؤال،  رت

ationgroup

داريد را زىيچ
مصـردارد، و  هـ 

ل به چشمتان

ـارت سـؤال را م
عكس عبارست 

  ندارد

چ خدا جز بروى 
آيـي بخـش اول  

ي به آنچه تا حا
   .اند شده تر

مـان حـرف عبـ
در، )1اما . است 

ـ وجود گي تلخ

  ندكرد

  .ت

  )1/9/1398 وم

كجا هر به«: يد
اشارة ضمني ش

؛ يعني» بايد ديد
تعزيزفقط » ]رخ

هم) 3. مفهـومي  
ـ البد ـ دانش ا

  .   ار نهاد

هاي زندگحقيقت

ادند ـ تصديق ك

است صحيحزينه 

5 


دمرحلة (نساني 

گوي ة اين كه مي
مصرع اولش): 2ا 

جور ديگر«: ت
سر[گل«و » سن

وارونگـي مجـه  
ـ  ستايش خرد و

ت گذشته را كنا

حـ اضافه است  

 شده ـ ادامه دا

گز ، اينترسند ي

بان عربي 

جش پيش؛ علوم ا

هم كذا؛ به عالوة
اما). 1زديك به 

  .بينيد

ل حرف اين است
سوس« ي ديگر،

هشتاد درج و صد
البته در س) 2. ت

ت داد و موهومات

»آنها«براي  ـ 

يند ـ فرستادهگو

  .م

  دادمي 

.  

ن از خداوند مي

 زب

سنج

ه) 1؛ »هست جا
هم نز) 3. »ست

  .   دهد ي

را بب 24ب سؤال 

اين سؤال) 1 در 
در سه تا! نگريد

صيعني  تقابلد 
پرت است) 4. »!

اصالت باور غرب

هاي زندگي تلخ

گوـ راست مي ت

دارم ا گرامي مي

صدقهشود ـ  مي

آموزاني هستند

  ه ما بده

  

ه فقط دانشمندا

    
 

 .رست است

ج همه] خدا[« 
اس افتنىينا و جا 

ا پوشش مير آيه
 .رست است

جواب) 4 مفهوم
 .رست است

، و هم23سؤال 
دة احترام بن دي

 .رست است

گويد ت سؤال مي
!فهمد عقل نمي«
ب علم تجربهبه  د

 .رست است

 :هازينه
هحقيقت ـ شوند

 .رست است

 :هازينه
ارسال شده است

 .رست است

پدر و مادرم را :
 .رست است

 :هازينه

پر مـ  مه نشده
 .رست است

آ اينها دانش :ت
 .رست است

 :هازينه
ـ به هاي روشنه

 .رست است

 :هازينه

  تعلمينَ 
 .رست است

 :هازينه

انُيَدرِّس ـ دارَس 
 .رست است

معناي جمله كه

www.sanjeshse
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خطاهاي گز
اـ رسند مي

در 2نه گزي .2
:يّ والد أکرَّم

در 3گزينه  .2
خطاهاي گز

ترجم »ّنماإ«
در 4گزينه  .3
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در 1گزينه  .3
خطاهاي گز
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در 2گزينه  .3

خطاهاي گز
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@sanjesheducationgroup

  ت نه مفرد

  .ي دارند

  )1/9/1398 وم

جمع است :يّ حاب

  .رست است

  مجرد  

  مد

عراب اصليستند ا

  .پذيردي

6 


دمرحلة (نساني 

 /  

  .ت
 

 .يح است

الصح. ب ندارد

نائب فاعل نادر 

ثالثي      مزيد
  .ت

مصدر است جام

حالت نصب هس

مي   گرفته كسره

جش پيش؛ علوم ا

است درستّل 

است الّناسجعش 
 .صحيح است )

صحي تکانَ     

ماضي است اعرا

/معلوم      هول

م ثالثي ← ك
ر مقدم هم نيست

  

  .ست

م :ةمجازا/ ست 

  .ت

د ولي چون در ح

چون ال :شدائدِ 

سنج

الَمَحل       لّ حِ 

ج شود چون مر
)ِطرمتُ ( ي است

 کانَ / قل است 

فعل م :دمعت/  

للمجه يّ مبن :قلّ 
 

كَيَمسّ  ←نا أ تر
خبر/ معرفه ال  

   

درف اضافه دار

  مفعول 
ن وقايه مفعول اس

جامد ا: ةطريق/ 

تقديري است :نٍ 

  الشاهد ـ 

ند غير منصرفند

الش  .گيرد مين ن
  .گيرد  نمي

    
 

 .رست است

ِحالمَ  / ةترَجمَ    
  يعراباإل    

 .رست است

  ةٌ ريجا 
 .رست است

واوجدبايد      ت
مؤنث معنوي    
جمع غيرعاق    

 .رست است

 است نه مشتق
 .رست است

ُيعّل/ مفعول      
 جامد         ق

 .رست است

ش ضمير مستت
      علم عرفه 

 .رست است

ِلـ جازمه ← 
 .رست است

ب افتعال دو حر
 .رست است

م :َمنْ  /فاعل  
بعد از ن) ي(ها 

 .رست است

/ر است و جامد 
 .ترست اس

غری، الدنيا، فان
 .رست است

 يّ لع  ـْنَت أ ـ
 .رست است

هر چن »منابع« 
 .رست است

صرف تنويننر م
 متصرف تنوين

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
    ةترُجم
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@sanjesheduc

  .ش است

انگيز  هوس

اني خالق ه 

ن به آخرت 

  .ست

 »قدرفهدي

 و تشكيل 

ترين معلم 

ationgroup

 خلقت آفرينش

هاي ه ي وسوسه

 است و پيام آيه

ن به خدا، ايمان

حقق عالم برزخ اس

والّذي ق«ند و از 

  جعل رسالته

  .طلبد مي) 

ير بار آنها نروند

ت  اولين و بزرگ

 حكيمانه بودن

مؤثر در اثرگذاري

مال مهيا نموده

ان پس از ايمان

 ما تأخر و ظرف تح

گوين  خاصه مي

هللا اعلم حيث يج

)تحدي( مبارزه 

 را نپذيرند و زير

 عهده داشت و

  )1/9/1398 وم

  .گردد  مي

اند كه نشانگر ده

دهد و عامل م ي

و را به سوي كم

  .كنند ده مي

همة آنا. ت است

ان به واسطه آثار

ند آن را هدايت

اهللاوليت را دارند، 

به ن مثل قرآن

سلطة بيگانگان

 قرآن را نيز بر

7 


دمرحلة (نساني 

ن صنع مفهوم

ت در آن پراكند

گونه فريب مي ب

رده و حركت او

د را براي آن آما

د و سراي آخرت

ر كارنامة عمل انسا

كن ش هدايت مي

 انجام اين مسئو

 آنان را از آوردن

جامعة اسالمي س

تعليم و تبيين

ن و زندگي

جش پيش؛ علوم ا

  
  

  . شود

معناي اتقان ...ها 

زمين و موجودات

ه آرزوهاي سراب

وجودات جدا كر

خودر از ديگران 

اند، خبر از معاد 
  .اند  دانسته

ر اعمال دنيايي بر

ها و خصوصياتش
  .دارد

وانايي و ويژگي

ن اشاره داشته و

حفظ استقالل ج
  .شود

بلكه وظيفه تد 
  .است) ع(ي 

 دين

سنج

ِاهد، َصلّ ، طی
صلو  هدي  و

عله نبايد حذف

ي الجبال تحسبه

ها و ز ش آسمان

سرگرم كردن به 

 او را از ساير مو
  . است

اند و بهتر  مرگ

براي بشر آورده
ة ايمان به خدا

يرث برزخ با دنيا و تأُ

ه سب با ويژگي
صوصيات معين د

داند تو د كه مي

لهي بودن قرآن

خواهد براي ح ي
ش ة بيگانگان مي

سانندة وحي نبود
ن كاتب قرآن علي

    
 

 .ترست اس

َأعط :عتل ناقص
عطو             

 .رست است

حرف ع:  تعودي

 .رست است

و تريآيه شريفه 
 .رست است

ي خداوند آفرينش
 .رست است

ابموالً انسان را 
  .ه است

 .رست است

هايي دارد كه ي
ها ن اين ويژگي
 .رست است

 كه دائماً به ياد
 .رست است

خبري كه انبياء ب
رده و آن را الزمة

 .رست است

ره به ارتباط عالم
 .رست است

مخلوقي را متنا
ود ويژگي و خص

 .رست است

دهد ساني قرار مي
 .رست است

شتن كافران در ا
 .رست است

 از مسلمانان مي
المي مانع سلطة

 .رست است

فقط رس) ص( 
و اولين و برترين

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

  .داند

 

در ربوبيت 

ationgroup

د  دفاع از حق مي

  .ت

 .ريك او نيست

ننده به توحيد د

  .ي است

  .ست

ي مسلمانان در د

معرفي كرده است

ر اين كسي شر

 دارد و اداره كنن

تبه قلبي و زباني

  .ت

 و عادل و قادر اس

  )1/9/1398 وم

  .مايد

را نتيجة سستي

است م) نوح( او 

  .خالقيت است

  .شاهده كردم

خداوند است و د

حيد در واليت

كه داراي دو مرت

ر و تصميم است

 خداوند حكيم

هاي ديني
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دمرحلة (نساني 

نم را اثبات مي) ع

دهد و آن ر ر مي

راهيم از پيروان

ؤيد توحيد در خ

ز آن و با آن مش

يل بر مالكيت خ

ست اشاره به توح

باشد ك بادي مي

  .شاره دارد

 شاهدي بر تفكر

حاكم اعتقاد به

  .وند است

  .ست

ه معارف  اقليت

جش پيش؛ علوم ا

ع( حضرت علي 

اميه خبر ن بني

ر و آيه، همانا ابر

 اشاره دارد و مؤ

بل از آن، بعد از

  .وند هستيد

در لله دلي) لـِ(م 

 دارد و سرپرست

ت و يك عمل عب

ميت اخالص اش

 

شويم ترديد مي

ك صحيح نظام ح

ست دربارة خدا

  .يافت نمود

  . است

اس» گريز از عقل

  .دهد ن مي

 فرهنگ و م

سنج

باشد و واليت ي

ري از حاكم شد

رو، يار و طرفدار

بخشي هستيدر 

ين كه خدا را قب

ازمندان به خداو

 دارد و خود الم

حيد در مالكيت

ش خداوند است

دهد و به اهم مي

 .ند داللت دارد

كنيم و دچار ت  ي

 رسيدن به درك

شتن تصور نادرس

وان كشف و دري

لت پديده بودن

گ«سان از حقايق 

د خداوند را نشا

    
 

 .رست است

بزرگ غدير مي 
 .رست است

گر سخنراني دي
 .رست است

ت به معناي پير
 .رست است

 بودن خداوند د
 .رست است

 را نديدم مگر اي
 .رست است

شما نيا ...لي اهللا
 .رست است

اشاره ر مالكيت
 .رست است

ك، اشاره به توح
  .مايد

 .رست است

حمد و ستايش گر
 .رست است

ي خداوند اندرز م
 .رست است

معرفت به خداوند
 .رست است

ك و سنگين مي
 .رست است

 اولين گام براي

 .رست است

داش ل انكار خدا،
 .رست است

تو واس خود نمي
 .رست است

ندي اشياء به عل
 .رست است

گرداني انس  روي
 .رست است

ة انسان در مورد

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

مچنـان در      

ationgroup

 بـه خـدا را هم

  .ن بخش است

فكنـيم اعتقـاد

 داليل اطمينان

  .ت

.  

  )1/9/1398 وم

  .ست

.  

  

ست تاريخ نظر ا

حقيقت براساس

ها داشته است ان

.شود ي علم نمي
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دمرحلة (نساني 

زندگي طبيعي ا

سازند معه را مي

.شود ثر واقع مي

  

  

هر چه به دوردس

ي اعتقاد به آن ح

 و سرنوشت انسا

  .رهاند  وا مي

اعتباري  دليل بي

  .ت

  .ساند

جش پيش؛ علوم ا

  .گيرد مي

ي حفظ و بقاي ز

هاي آگاه جام ان

معه و تاريخ مؤث

.ل تعريف است

.دن به خداست

دا، جدا نيست ه

ست و خداباوري

ير را در زندگي

پاسخ هاي بي ش

ر است اين امر

 خدا آفرين است

  . باشد

رس ن آسيب نمي

سنج

مبيني قرار  جهان

سماني او و براي

 

سازد اما انسا مي

در سرنوشت جام

رابطه با خدا قابل

باشد و آن رسيد

 اعتقاد او به خد
  .يم

قتي به نام خداس

را بيشترين تأثي

د را از آزار پرسش

  .د نقض است

 اگر جهل منفور

ست و از اين رو

  .اند م بوده

ار مردم برخورد

  .ي است

 حيوانيت حيوان

  .ت

    
 

 .رست است

ي جزو مسائل ج
 .رست است

ط به حيات جس
 .رست است

 .دة تاريخ است
 .رست است

اآگاه را جامعه م
 .رست است

و انتخاب، د تيار
 .رست است

قعي انسان در ر
 .رست است

ك هدف داشته ب
 .رست است

ي بشر، از تاريخ
بيني ي مطرح مي
 .رست است

گرايش به حقيق
 .رست است

س و ناديدني زير
 .رست است

جهل، انسان خود
 .رست است

ن و نداشتن مورد
 .رست است

ابل علم است و
 .رست است

ي استثمارگر اس
 .رست است

دافع عموم مردم
 .رست است

مينة مثبتي نزد
 .رست است

هاي رواني  نظريه
 .رست است

اي اكتسابي به
 .رست است

فتار غريزي است

www.sanjeshse
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Part A:

 whتر بـا     

  It is+ ت 

  .سي كند

  . نداشت

 
ationgroup

: Grammar

 بعـد كـه بيشـت

صفت) + for+ ل 

استان را بازنويس

  

 

  .كند مي

به خط تلفن ن

  .ك كند

 

r and Voca

  .آيد مي toن 

شود، جمله  مي

  +to + )مفعول

  .ز كنند

ي داد كه كل د

.يدن سوال نكن

 .مدتري بسازيم

 تغيير داد رها نم

ن براي وصل شد

ب به آنها كمك

  )1/9/1398 وم

abulary 

v يا مصدر بدون

  .م

Do yo شروع

  .شد

فعل 

حت دهند و درا

ان رساند ترتيبي

ر اين مورد از من

هاي كارآم روبات

ام را د و زندگي

اي  هيچ وسيله

ه به صورت مرتب

10 


دمرحلة (نساني 

verb wordت 

كنيم ستفاده مي

u remembe

باشد مي onردن 

هايشان را استراح

فشار زياد به پايا

در .جامعه نيستم

پيدا كنيم كه ر 

ي اولين بار افتاد

د و كامپيوتر ما

ولت بخواهند كه

 زبان

جش پيش؛ علوم ا

ل بعد به صورت

اس sinceساند از 

Do you  وer

  .شود ه مي

معناي تمركز كر

  .ست است

افراد بتوانند پاه

ل آخر را تحت ف

آالت ج ز ماشين

د راهيكنيم باي

يدن مارتين براي

در دسترس نبود

 ندارند كه از دو

سنج

  .ر بردار است

ول بعد از آن فعل

رسا  دليل را مي

u knowسؤالي 

مله خبري نوشته

concent به م

آمده است درس 2

خواهيم كرد تا ا
  )ست و پاها

اني كه فصلمز، 

آميز دن موفقيت

زمان را ذخيره ك

ي كه از زمان ديد

د در اين كابين 

تماد و اطمينان

    
 

 .رست است

طرت الهي تفسير

 .رست است

و مفعو letفعل 
 .رست است

مفهوم جمله كه
 .رست است

با عبارات س  كه
ود به شكل جم

 .رست است

trate مناسب 

 .رست است

 فرمول روبرو 
t  2كه در گزينه

 .رست است

در مسير توقف خ
دس(دن، كشيدن 
 .رست است

 جوالي گذشته،

 .رست است

 مسؤول كار كرد
 

 .رست است

ز ي اينكه پول و
  كارآمدتري

 .رست است

م مرا از اتفاقاتي
  ن

 .رست است

دون سيمرنت ب

 .رست است

اورزان اغلب اعت
  طمينان

www.sanjeshse
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Part B:

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

: Reading C

t 

  .ت
Comprehen

. .........  

  )1/9/1398 وم

  .گرفتند ي

 are left است
nsion 

.....اني است كه 

  .تاس

11 


دمرحلة (نساني 

 حمايت قرار مي

  .كنيم فاده مي

ه بهترين گزينه

  ............... .ز 

  .است............. 

   نيست؟

دگي هستند زما

ا ............. معني 

جش پيش؛ علوم ا

  .يل دارد

  . است

اشان مورد دازه

استف butضاد از 

 now در جمله

. ........  
  ت كند

وا هستند به جز

..خر به معني  آ

 سرماخوردگي

ردعرض سرماخو
  خورد ما مي

  ت

 خطوط آخر به
  د

سنج

في 25ي معادل 

آمده) 1(گزينه 

بي با توجه به اند

قبل و وجود تضا

همچنين وجود

  .ستا........... 
   مردم هستند

..........خواهد  مي
ودگي هوا صحبت

لي بر آلودگي هو

en در پاراگراف

جزيي از زير رد

فراد ديگر در مع
كند دارد سرم مي

. .......  
رماخوردگي است

در» طبيعي بدن
يابد رو بهبود مي

    
 

 .رست است

 نهنگ آبي وزني
  شتن

 .رست است

يب كلمات در گ
 .رست است

هاي آب ني نهنگ
  كردن

 .رست است

وم جمالت قمفه
 .رست است

مفهوم جمله و ه

 .رست است

.....ة اصلي متن 
لي آلودگي هوا
 .رست است

سنده اين متن م
 علل و اثرات آلو

 .رست است

ه موارد زير دليلي
  ههاي ري

 .رست است

"ndangerمة 

   افتادن
 .رست است

يك از اين موار م
  ها

 .رست است

رين زماني كه اف
ممبتال احساس 
 .رست است

.......ف اين متن 
ضعيت حالت سر

 .رست است

مقاومت ط«رت 
ن استفاده از دا

www.sanjeshse
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A ((x=  

(x= − 3  

−3 2 2  
−17 12  

− =1215  

( ) −3  

/=15 18  

/=9 1 85  

f (x) =  
a= =4  

 است پس 

a a−2 2  
ationgroup

x y)− −23 9

y xy)(x−3 3

( )= −2 2 1
(= −2 3 2

,= − ×43 5

) (−5 5 3  

/ 875

8

ax b+  −
a =2 5

مواره برابر صفر

a=  −23

  .ت
  .متناهي باشد

x y )((x −2 29

x y x− +3 3

) ( −2 3 2
) (=22 2

=
−

1
2   

/ ) = −1 5

f (x) f (− − 2
, b+ =5 5 3

ت مقدار تابع هم

a− − =2 3 

  )1/9/1398 وم

  .شد
 

نامتناهي است 
ممكن است م )

y) x− −2 93 4
xy)(x y− −3

)( )+2 2 1
)− 4 52 1

/= − 5    

6 5

(x ) f (+ +1 3
b = −3 2

 و در اين صورت

a = −1

12 


دمرحلة (نساني 

تواند متناهي باش
 . متناهي است

(A C) (− 
(A C) ( 

  :ريم

x y )2 2

xy)(x− −3
2

) ( )= −2 1
( )(−2 1

( / )= − 55 1

(x ) b+ = −2
f ( ) =2 1

ال مثبت استك

, a = 3

 رياضي 

جش پيش؛ علوم ا

(A B)− ت مي
حتماً Cك با 
B)پس  C)−
B ولي  C)

− دار  است، 9−

y xy− + 33 2
.  

)( )− =2 1 2
)− =42 1

×5 5

 

  .ر نيست

b (a b)− +2
− =2 8

شده و زير راديك

  :ت داريم

سنج

(هي پس  C
به دليل اشتراك 

ر دو نامتناهي پ
هر دو نامتناهي

−و  = −9 45
4 4

y)

x وجود ندارد.

−2 1
−2 1

 :ه اعشار، داريم

ين اين دو كسر

) ( a b+ +3 2

x ≥  تعريف ش

و زوج مرتب است

    
 

 .رست است

توان متناهي مي 
(A C) ( 

(A C),− هر
(A C), ه
 .رست است

− × − =99 و 4

y xy− +3 6
 .رست است

 .رست است

 .رست است

تبديل كسرها به

/32 1 8817  بي

 .رست است

b)

 .رست است

تنها به ازاء  

  .باشد مي }
 .رست است

مؤلفه اول دو 2
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yپس عامل 
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x x− 2  

f (x) =  

f ( +2 2
4  

= 51 2   

a d+ +4  

a =9  

a a+3 1  
a a+1 5  

=
×
1

2 7  

( k −5 3  

a =2 3  

a =  

 

ationgroup

x≥  ≤ 

(x x)−2 12 2

) (+ =1 22 2

( a d)+ 
5 2 42

a d a+ + +3

a=  =4

a d= +2 11
a a+ +8 12

( )−1 1 1
5 2 7

)( k )
=

+
1

3 5 2

, a = 6 27
− = −3 6 3

x ≤1

) (x+ = −1 2

) + =22 7 7
8 8

a d + =2 4
a d (a+ =2 5

d =4
9


d
a d= +4 22

  م 

(
k

=
−

1 1
5 5 3

a ad −
 =

−
6
6 2

, b , c= =9

  )1/9/1398 وم

  .ست

  .رقرار است

)− +21 7
4 8

+ = 151 8

= 4 
a a d)+ + 
7
9


=148

kجمله  ام 1+

)
k

−
+

1
5 2

a −=2 27 3
2 4

, d= =15 2

13 


دمرحلة (نساني 

a قابل قبول اس

xقدار  =  بر

a d =7 4

.  

(
k

=
+

1 1
5 ج 5

=3 6
a b + +1

جش پيش؛ علوم ا

a، پس 5 = −1

ها به ازاء يك مق

نادرست است 2

  .مع شود

k
−

+ +
1

2 5 7

c d+ + = 42

سنج

5≠چون  ت 4

ت است، پس تنه

2ست پس جمله 
  

بايست جم م مي

 )

    
 

رقابل قبول است
 .رست است

شه مخرج عبارت
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

ذير نيسپ بخش 
.ت درست است
 .رست است

kجمله  ام 1+

  

 .رست است

www.sanjeshse
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دو طرف با ج

 

در 1گزينه  .11

  
 

   
  
  
  
  

erv.ir

09

10

11

12

13

14

15



  
 

 

@sanjesheduc

 و زندگى 
 امكانـات  ز

 رديبگ ميم
 ارداردياخت

 سـطح  و د

  .است 

 و كاالهـا   

 در را دمات 

 هيسـرما  و 

  ي

= +132  

  ه استهالك

  

  خلي سرانه

 

  .شود ي

  عداد خانوار

  ويي كننده

  صرفه جويي

ationgroup

مسائل نيتر مهم
از اسـتفاده  بـا  را
  .سازد 
تصم منابع نيا ز

ا در كه را ودى

آورد دسـت  بـه  

دهبو »راه ينهتر

يـةته بـراى  هـا 

خـد و كاالها ن

انسـانى  روىيـ 

د ناخالص داخلي

+ × +2 54 243
= ×1 هزينه 24

توليد خالص داخ

ي ملي بررسي مي

تع =

جو  خانوار صرفه

= ميزان ص 2×

  ت كل
 ت خانوار

م از يكي با سان
ر شيهـا  واسـته 

برطرف دارند، ى
از استفاده ةنحو

محد كشاورزى 

را ديـ تول زانيم

به« يافتن و »ب

آنه .دارنـد  اجيـ 

نيا آنها.كنند  مى

ين عـى، يطب ـابع 

توليد= آالت  شين

=4 192

=ي  24 6

ت =

رد در حسابداري

= 8
4


= ×2 تعداد

×15     

  ص داخلي
 معيت

جمعيت
جمعيت

  )1/9/1398 وم

انس ب،يترت نيد
خو ةتواند هم ى

شترىيب تياولو
مورد ن در ديبا 
هاى نيزم كه د
 

ن ميشتريب توان

ن انتخايبهتر« م

يخاصى احت ات

عرضه و ديتول

منـ اصلى ةدست

واد غذايي و ماش

يد خالص داخلي

=

شود بقيه موار مي

=ميليون  2 

×ن  =75 151 
× =6 18  

د خالصتولي
تعداد جم

14 


دمرحلة (نساني 

بد ستند؛ين سان
نمى او واقع، در 

ا كه را خود اى
انسان ند،دار ون
رديبگ ميتصم د

 .دهد ختصاص

بتو منابع نيا از 

انجام صدد در ره

خدما و كاالها ه

ت را مردم ازين د

سه د به توان مى

زش پوشاك، مو

= تولي 192−

= 186
75
    
   

ه نتيجه گرفته م

مي

ميليون

       

 اقتصاد

جش پيش؛ علوم ا

انس نامحدود هاى
.شود مواجه مى 
ازهاين از گروه ن

گوناگو ربردهاى
ديبا مثال، براى 
اخ توليد پنبه به 

استفاده با كه ت
 

هموار خود، كرى

به خود، ازهاىين
  .پردازند مى م
مورد خدمات و 
  .ندن

م را مختلف ات

مجموع ارز+ ت 

=6 186

= 24    
  

كنند ده و مصرف

=ات  18  

سنج

ازهين رفع به در
انتخاب مسئله 

آن ابتدا ديبا ن،
كار انسان، ترس

كند؛ انتخاب را
را آنها كه نيا 

است نيا »ودن
 .دكر فراهم ان
فك قواى رىيارگ

ن رفع براى ارها
هم پول خود از
كاالها سود، سب
نرسا مى فروش 

خدما و كاال گان

ارزش خدمات+ ر 

48 

 رفتار توليدكنند

مگاوا

  .گاه است

    
 

 .رست است

قا محدود، انات
يعني د،اقتصا 

نيبنابرا كند؛ رده
دست در منابع ه
ر نىيمع روش ن
يا گندم ببرد ت

 .رست است

بو نيبهتر« الك
انسا براى را رفاه
كا به با زمان ول

 .رست است

خانوا قالب در ه
اين مورد خدمات

كس هدف با ان
به و كنند مى ه

 .رست است

دكنندگايتولة د
.  

 .رست است

ن مقيم كشوريا

 .رست است

يمت بازار كه از
 .رست است

=18
برق نيروگ 36
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 چون املى
 ةر دربـار يـ 

 شيافـزا  ن
 تيـ فعال ن

 

 تـا  گـر، يد 
 در نسـانى 

 انسـانى  ى
 شـود؛  مى 

 شـان يالها
 شـود امـا   

 جـاى   بـه 
 امروز سود 

 مقـدار  نـد 

 دكننـدگان 
 گـران  الى

D S=   

P /= 4  

 تيـ فيك ه
 بـه  ـترى 

ationgroup

 .پردازند مى ها

عو از كاال،يك  
يز در .شـود  مـى 

آن ةو عرضـ  ديـ 
زانيـ م بر كه ند

 .بپردازند تيال

عبـارت  بـه  ت؛
ا روىيـ ن نقش 

روىيـ ن ماا كرد ر
محسوب ديتول 

كا است ممكن 
مى آنها ديعا ى
ندكننـدگا يتول
اگرچه حالت، 
توانن مـى  نـده يآ

ديتول كـاال،  دن 
كاال نيا مصرف 

P / =3  

/
D


  =

13 55

به دنيبخش هبود
شـيب سـهم  ـازار 
  .كنند هيته

خانواره به اجاره 

ديتول زانيم رد
م متأثر بازار كود

يتول زانيـ م ـاال 
كن مى قيتشو را 

فعا سود به  سب

است انسان الش
ل،يدل نيهم به

انكار توان نمى را
عامل نريبرت ن

گروه نيا .اند ده
كمترى سود و ت

ت اسـت  ممكـن 
نيا در .باشند ه
آ هـاى  سـال  در 
  .بود نخواهد 

بـود گران ليدل 
و ديخر به گان

( P− +2 5 4

/ S
/

= +5 2
397 5
 

به با سو،يك  ز
بـ از و كننـد  ب

ت تر نييپا نسبتاً

  )1/9/1398 وم

سود و مزد، ت

مور كنندگان در
رك يا رونق مورد

  .ميكن مى 
كـيـك   متيق ش
دكنندگانيتول 

كس به ديام با و 

تال و كار ازمندين
ب كنند؛ نمى داي

ريك  چيه ريتأث
عنوان به و است 

نديهاى آ سال ر
است كمتر دگان

م .آورنـد  مـى  ت 
بهتر داشته تي
اعتمـاد،  جلب 

سريم كنندگان

به رايم؛ زيشو ى
كنندگ مصرف كه

) + = −2 4

S+  =4 4

از كنند مى سعى
جلب خود به را 

ن متيق و تر سب

15 


دمرحلة (نساني 

صورت به آنها ت

دكيتول ميتصم .
م در دكنندگان

بحث د،يتول ن
شيافزا با كه م

امر نيا و است

شوند دانيم د

ن عى،يمنابع طب
يپ استفاده تيبل

ت و نقش و اند ت
برخوردار اصى

.  

در دسو فكر به 
دكننديتول رآمد

دسـت بـه  بـارى 
يفيك بايي كاالها

نيا يةدر سا و 
دكيتول ريسا اى

مى رو روبه عرضه
ك حالى در د؛ازن

/ P /+1 12
  .وجود دارد

S D −
75

سيك  هر دازند،
شترىيب انيشتر

مناس تيفيك با 

جش پيش؛ علوم ا

متيق با متناسب 

.است سود سب
ديتول نىيب شيپ

زايم بر آن ريتأث
مريب مى پى قتي

ا شتريسود ب ب

وارد زين ديجد ن

م از استفاده با ز
قاب عتيطب زش

تياهم داراى ود
ت خاياهم از دي
دارد عهده بر زي

مدت كوتاه در 
د اگرچه حالت،

اعتب له،يوس نيا 
ك ةو عرض هيته 
كنند مى جلب 

بر كار نيا نند؛

ع مازاد با بازار ر
پرد شتر مىيب د

P =4 4
P قاضا وكمبود ت

D /= 77 5

پرد مى رقابت به
مش مت،يق ردن
ييكاال توانند ى

سنج

را ديتول عوامل

كس كاال، يك ديل
و پ ديتول هاى ه
ت و كاال متيق 

يحق نيا به گان،
كسب معناى به ت

دكنندگانيتول ه

ازين مورد صوالت
ار با و كران  بى
  .ست
خو جاى در ديل

يتول عوامل ريسا
ين را ديتول وامل

سود كسب اى
ح نيا در .كنند 
به و كنند مى ب

در سعى د،يتول
ان رايمشتر اد
برسا فروش به 

در ،يمت تعادلي
ديتول به شترند،

  .دهند مى

  .كنيم سبه مي

Pضا و در  > 4

ب هم با بازار در 
آو نييپا با گر،ي

مى كنندگان صرف

    
 

 .رست است

ع سهم قتصادى،
 .رست است

تول از دكنندگان
نهيهز كاال، آن ت
يعني امل،عو ن

دكنندگيتول فتار
متيق شيافزا را
  .نديزا

كه شود مى سبب
 .رست است

محص آوردن هم
منابع نباشد، ن
اس مهم اريبس د

تول عوامل ازك 
س به نسبت سانى

عو ريب سايترك 
 .رست است

جا به دكنندگان
عرضه تر يينپا 

جذب شترى را
ت هاى نهيهز در 

اعتما اما شود مى
و كنند ديتول ال

 .رست است

قي از باالتر متي
شيب سود كسب ل

نم نشان لير تما
 .رست است

 تعادلي را محاس

P مازاد تقاض >

 .رست است

دكنندهيتول ند
يد سوى از و ود
مص جه،ينت در ؛

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
اقت هاى نگاهب

در 1ه گزين .12
ديتول ةزيانگ  

متيق سطح
نين ايتر مهم

رف بررسى با  
ريز ؛يابد مي
فزيب شيخو

س ن،يهمچن  
در 4گزينه  .12

فراه و ديتول  
انسان تالش

ديتول انيجر
يك هر اگرچه  

انس منابعيا 
ةفيرا وظيز

در 1گزينه  .12
ديتول بعضى  

متىيق با را
شيب انيمشتر
ىيجو صرفه
م كمتر آنها

شترى كااليب
در 4گزينه  .12

يق سطح در  
دنبال به كه
مقدار آن به

در 3گزينه  .12
ابتدا قيمت

>پس در  4

در 2گزينه  .12
چن كه وقتى  

خو محصول
آورند دست
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 بيـ رق ةـد 
 ببرند اما ى
رقابـت   و ر

. نمايند  مي

 آنها ـ آن  

ـه بـا درج   
65(  

 82(  

 كـه هنـوز   

ف آن بـوده   

» اسـت  ني 
 عراقـي  ك 

  )47و  4

 وي لقـب     

بـه  » سـب 

ationgroup

دكننـيتول سـه  
شترىيب سود ت

ادتريـ ز ننـدگان 

 ديگري متمايز

 امروزه به جاي

يي كـ طبعاً جـا 
5صفحة : پيش(

6(  

و 81صفحات  

ك مي دهد، نه آن

مصـنّف» حكـيم  

خراسـان سـبك  
سـبك مطـابق  ي 

46صفحات : 2 

ل ادب نيـز بـه

طهماس« نشاندن 
48 ،50   (  

مـثالً،  ؛شـود  ى  
متيق شيافزا با 
دكنيتول تعـداد  

ر هر اثر ادبي از

اند كه حات قديم
  

مع كنيد؛ چون
! (گويد ن ـ نمي

68صفحة : يش

:پيش. (نثر فني

م نشان معشوق 

منوچهرخـان ح«

در رايـج  صول
حماسـي غيرِ ي

1   (  

تاريخ(ك مرثيه؛ 

و اهـل» ي كلـيم  
(  

با) 4. شود  مي
8، 45، 42حات 

  )1/9/1398 وم

كمتـر مـى آنهـا  
تا شوند متحد 
قـدر  هـر  ل،يـ ل

در بيان انديشه 

اصطالحا» ياقت
)  65صفحة : ش

 حواستان را جم
، يا بي آن»خلص

پي. (اند)قصيدهي 

مربوط به نث) 1، 

قدرناشناسي و 

«وي باشد، كه 

ان ادوران هم ن
ها شعر مثنوي ك

112و  111ات 

از يك) 2اند؛  حيه

طالبـاي«ـد بـه     
50، 48صفحات 

درست» جهانگير
صفح: 2تاريخ . (»

ي ادبي

16 


دمرحلة (نساني 

نيب همكارى و
هم با ى رقابت،

يدل نيهمـ  به ت؛
  .شود ى

كهز تعبير آنها 

سي«و » روش«و 
پيش. (ه كار برد

د با مورد مشابه
تخ«ـ به واسطة  

يعني( مادر قالب

است، ثر متكلف

ناسپاسي مقابل
  ) 105ة 

جلدي عهد صفو

اين در رايج دبي
سبك«: گويد مي
صفحا: پيش. (د

مدحياز دو ) 4و 

نـد معـروف شـ
ص: 2تاريخ . (ند

جه«به جاي » ن
»سليمان«جاي 

هاي ت و آرايه

جش پيش؛ علوم ا

و اتحاد باشد، ر
جاى به كه رنديگ
است كم اريبس 

مى نندگانك رف

ب كلمات و طرز

و» طور«و » يق
به» نوع ادبي«ا 

بعد وقت برخورد
»خويش«ف از 

قاهاي  بچه ،)وي

نثويژگي ) 4و ) 

م در را خود تاب
صفحة: پيش! (د

مجموعة هفت ج 

اد اصول«: گويد 
كتاب م): 4ست؛ 

رست خواهد بود

و) 1. است» شم

در هن) كاشـاني (
ا»صائب«ز يگر ا

شاه جهان«اندن 
به ج) 4از »  دوم

 تاريخ ادبيات

سنج

ادتريز بازار در ن
بگ ميتصم و وند
بيرق ةدكننديل

مصر بينص ترى

ب الفاظ و تركيب

طري«و » طرز«و 
يا» شخصي بك

بع ايد، من ب گرفته
، طرفطاب است

مثنو(ف پرچانه 

)2. است» عدي

عت و قهر العمل س
اش شعله بكشد ه

»اسكندرنامه« 
(  

مي كلّي و مبهم
ر جاي ديگر اس

ايم در آورده) 4ر 

محتش« جالليةت 

( كليم همداني 
دي مثنويدو . د

با نشا] سؤال باال
عباس« آوردن 

    
 

 .رست است

دكنندگانيتول د
شو جمع هم ور
صد تول شدن د

شتيب منافع شد،

 .رست است

، يعني انتخابي
  )      65حة 

 .رست است

و» شيوه«، كتاب
سب«توان  اً ـ مي

 .رست است

را جواب) 4يا ) 
ممدوح طرف خط

 .رست است

حتّي آن ناخَلَفا، 
 .رست است

سع«مقلد » نيوي
 .رست است

شاعر عكس» ت
 در دل خجسته

 .رست است

ظور كتابتان از
)106صفحة : ش

 .رست است

خيلي كه كتاب 
اما نكته د! ست

 منطقاً آنچه در
 .رست است

غزليات ون اصلي
 .رست است

ه ميرزا ابوطالب
اند داده» ني ثاني

 .رست است

 گزينة درست س
با) 2و » س دوم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
تعدا چه هر  

دو توانند مى
متحد امكان
باش تر فشرده

  
  
 
 

در 2گزينه  .13
اسلوب لفظي  

صفح: پيش(
در 4گزينه  .13

تصريح كبه   
هم نه دقيقاً

در 2گزينه  .13
)3يا ) 1اگر   

فقط م» تو«
در 3گزينه  .13

ها همة قالب  
در 3گزينه  .13

معيني جو«  
در 1گزينه  .13

واسوخت«در   
شوق وصال

در 2گزينه  .13
احتماالً منظ[  

پيش.] (است
در 2گزينه  .13

البته اين كه  
مشكل شماس

؛ پس»است
در 3گزينه  .13

مضمو عشق  
در 2گزينه  .14

دانيم كه مي
المعان خالق«

در 1گزينه  .14
مطابق) [2  

عباس«جاي 
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حسن ) 2. 

شـعرش را     

منسـوب  » 
: 1تـاريخ   (

. سـؤال  ـت 

 دوم بيـت    

ـد، جـواب   
مشـروط   س  

ationgroup

.ندارد سن تعليل

ي و مضـامين ش

»دقيقـي «رش، 
.]است» اشاني

بيـتبـا   ل فكـري 

ل تعهـد نـداده

قياس كنيـ) 3و 
تزكيـة نفـسبه 

حسناري بهتر از 
  

شـيوة شـاعري) 4

د، طبعاً به شاعر
صباي كا«از ) 3

تقابلاند؛ در  حيه

سرايي از قبل عي  

  )75و  74ت 

و) 1ن را هم با 
ب قيدطة همين 

  )1/9/1398 وم

 

هم ابزا ل عاميانه
)41تا  39حات 

4در » ر خسـرو 

سي منسوب كنند
3. [تقدم ندارند» 

  )66تا  64

  )68و  6

مدحي) 3و ) 2و  

ضمناً ـ هيچ رباع

صفحات: پيش( 

آن ساختار كلّيو 
را به واسط وصال

17 


دمرحلة (نساني 

 ])54[+  41تا 

استداللست؛ و 
صفح: 2تاريخ . (

ناصر«و ) 3در » 

 بخواهند به كس
»شاهنامه«ن بر 

4صفحات : 1خ 

7صفحات : 1خ 

  )68و  66ات 

)1جه كنيد كه 

و ـ ض .باشند فيه

  )42و  3

  ـ ـعل
  ـ ـلُن
    من

»...ويران كردي

بگيريد و اتفاقاًي 
و) 4؛ شاعر در ه

جش پيش؛ علوم ا

ت 39صفحات : 2

اس سلوب معادله
.دارند سن تعليل

»عنصري«كه  ر

ت، اگر بيتي را
علوم است، چون

تاريخ. (است» ي

تاريخ( .]است» ي

صفحا: 1تاريخ (

مده، به اين توج

قافي هم ـشصرعـ
  )38ة 

9صفحات : رايه

فَـ ||تَفـ ـعـ ـلُن
فــا عـ ||يـ ــلُ

كـا رِ ـقعشـ  ي

او همه و كوشك

در معني» مگر«
الّا اين كهيعني  

سنج

2تاريخ . (د دارد

اس تعريفي از ثيل
حس فقط )4و ) 

شاعري ديگر از 
  )34تا  28ت 

ط استمربو» امه
هم كه از قبل مع

  )58تا  5

عنصري«از ) 4. ت

رودكي«سوب به 

(.] است» معزّي

آم» يمگان«نام  
8(   

كه دو مص  است
صفحة: آرايه( !شد

آر. (است كوتاه 

مسـ ـتَ || عـ ـلُ
ت || ـفـا عي  مـ
يگَـ   ـه     رـا 

كمان بيامدي و 

« كاربرد قطعي 
»مگر«) 4در . د

  )    85و  8

    
 

 .رست است

آميزي مشهود س
 .رست است

ي بر تشبيه تمث
)3ندارد، و ] هود

 .رست است

است» شهيد« 
صفحات: 1تاريخ 

 .رست است

نا گشتاسپ« به 
ه) 2و ) 1كليف 

56، 49و  48، 3
 .رست است

است» داغگاه«ت 
 .رست است

منة منظوم منس
 .رست است

امير م«ن معاصر 
 .رست است

)4ين كه در ز ا
2تا  80صفحات 

 .رست است

آن  بيت مصرّع
باش مقفّا هميشه

 .رست است

ـشهجاي اولـ 
 .رست است

مـ ـفا ||عـ ـلُن
فـــا عـ ـال  ||لُ
ود    بِـ كــ     ـ

  ) 116حة 
 .رست است

 كه بادي از آسم
 .رست است

مالك) 2در  ار 
آيد به دست مي

83صفحات : ش
 .رست است

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
دو حس بيت  
در 1گزينه  .14

موازنة مبتني  
مشه[ تعليل

در 2گزينه  .14
يرثادر ) 1  

ت. (اند ستوده
در 4گزينه  .14

تا جايي كه  
تك. كنند مي

35صفحات 
در 3گزينه  .14

در صفت) 2  
در 1گزينه  .14

كليله و دم[   
در 2گزينه  .14

ارسالن اَلب[   
در 4گزينه  .14

حاال فارغ از  
ص: 1تاريخ (

در 3گزينه  .15
دانيد كه مي

ه ـشرباعيـ
در 2گزينه  .15

طبعاً آن كه  
در 4گزينه  .15

سـ ـتَفـ ـعم
مفـ  ـعـو لُ
زيــ ـبـا شَـ

صفح: پيش(  
در 4گزينه  .15

چنان ديد«  
در 4گزينه  .15

»ناگه«اگر   
خود ب خودبه

پيش. (كند مي
در 1گزينه  .15

erv.ir
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ـات بـيش   

ationgroup

 صانع به مخلوقـ

  

  ده است

   .ي الدهر است

   

   ن

نين است، بلكه

  جوان) 4

شودنازل مي) 3

ترجمه نشد» بنا

  د

 

ن نيست خبر براي

/ وصفيه نيست

مكاناسم : جال

  )1/9/1398 وم

گويد نه تنها چن

                   

3كند      ن مي

طّالب«در » نا« 

  هذه 

شودشنيده نمي

 ثامنة أصدقاء

  لغة المشترکة

نخبر كا: مظلوم

جمله و: يظّنون

مج ـ ت مشبهه

18 


دمرحلة (نساني 

گ مي) 1حالي كه 
   )89و  

ارزشمند   ) 2 

كسي ـ گمان) 2

                4(

                4(

ش) 4               

ث) 4               

ل) 3              

م)4 ش اتّهام است

ي)2/     صفت 

صفت: جميع ـ ل

بان عربي

جش پيش؛ علوم ا

، در ح»ع نرفت
88صفحات : ش

رجمه نشده    

2             شود

                  

               ون

تر شده است  

        أصدقاء

        لمسلمين

مصدرش: ُمَتّهم)3

خبر     ـ ص

ضل اسم تفضيل

 ز

سنج

خطا بر قلم صنع
پيش. ( بخشيده

 
تر» وننا المؤمن

 
شردند ـ نازل مي

 
آن جا) 2       

 
مّتحدو) 3   وننا

 
تسريع) 3        

 
ثماني) 3        

 
الّلغة ال) 2       

3اسم ليس /  رد

   موصول خاص
  عرفة

أفض: أفاضل ـ 

  .ت مبتداست

    
 

خ«: گويند مي) 1
اند ستة آن بوده

 .رست است

 :هارتيب گزينه
شبابن« در» ون

 .رست است

 :هارتيب گزينه
كري ـ گمان مي
 .رست است

 :هارتيب گزينه
             م    

 .رست است

 :هارتيب گزينه
أن ُتساعدو ـون 

 .رست است

 :هاگزينهرتيب 
                  

 .رست است

 :هارتيب گزينه
            مّراٍت 

 .رست است

 :هارتيب گزينه
                 

 .رست است

  ُمعاَمَلةَ     
 .رست است

ناقص فاعل ندار ل
 .رست است

وصول عام   
نکرة        مع

 .رست است

طالب اسم فاعل
 .رست است

  مفعول فيه  
 .رست است

ر و مجرور نيست

www.sanjeshse

جز  هر سه  
از آنچه شايس

   
  

در 3گزينه  .15
خطاها به تر

المؤمنو«) 1
در 4گزينه  .15

خطاها به تر
بينينمي) 1

در 3گزينه  .15
خطاها به تر

توانم نمي) 1
در 2گزينه  .15

خطاها به تر
أال ُتِحّبو) 1

در 1گزينه  .16
خطاها به تر

گاهي   ) 2
در 1گزينه  .16

خطاها به تر
خمسة م) 2

در 4گزينه  .16
رخطاها به ت

ُنَعّلمها ) 1
در 1گزينه  .16

:   معاِمَلةُ 
در 2گزينه  .16

فعل: َلْيَس )1
در 3گزينه  .16

مو: اّلذي)1
ن: صغير)4

در 2گزينه  .16
ط: الطّالب

در 3گزينه  .16
:قرب ـَمَع 

در 1گزينه  .16
جار :َلعذاب

erv.ir
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 اقيـانوس  ،
 

دوران  يـن 

 تـأثير  حـت 
 ظاهر در ن

  . بود

دام نهـايي     
 بـه  آن از ن

 برخـوردار  

مردم كوفه 
 بـه  وي. ت 

 كيـه او بـه    
  .ادند

 ايـن  در. ـد 
  .دند

ationgroup

عمان درياي س،
 .يده شده است

اي طـول  در و يج 

تح يـا  و وابسـته  
ايمانشان بي باطن 

تر هوديان سخت

تنهـا يـك اقـد  
قرآن كه رسازي

كـاملي  دينـي  
  .يافت شار

دار شده م ريحهج
پرداخـت ديگـر  ي 
امـا توجـه و تك 

را شكست د تار

آمدنـ بغـداد  بـه  
 اسالمي جدا شد

فارس خليج هاى ب
شود پوشي ود مي

تـدري به.  حارثه
  .گرديدند تان

چـون  آنان .دند
برخالف منافقان

يه يا مشركان با ه

امـا بود، مشغول
قدام نهايي و كار

تتربي از كه ند
انتش مفتوحه حي

 از احساسات ج
سـوي از ن زبير

.را مجازات كرد
مخت و شدند ان

اروپا و چين رف
ز پيكره خالفت

  )1/9/1398 وم

آب را آن اطراف 
اردن محد و راق

بن زيد و طالب
عربست در اسالم 

شكل داد مدينه 
من. شدند  تبديل

مواجهه از حتي 

م فوق هديدهاي
اق. سالمي باشد

  )ائده

داد مي تشكيل 
نواح يف شده در

گيري  و با بهره
كسو و عبداهللا بن
ن واقعه كربال ر

داستا هم زبير ن

طر از نمايندگي 
ا هايي سرزمين و

ن
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دمرحلة (نساني 

.دارد قرار آسيا ى
به عر كه وسيعى

ط ابى بن على ه،
و توحيد گامان

در را نفاق جريان
مسلمين عليه ي
آنها با درگيري و

ته و مشكالت ع
جامعه ا شكالت

سوره ما/ 3آيه  (

نومسلمانان راب
و بعضاً تحر قص

هي امام حسين
از يك امويان با ه

سياري از عامال
وهاي عبداهللا بن

هاي هيئت و ت
و گرفت شكل قا

 ايران و جهان

جش پيش؛ علوم ا

غربى جنوب ه در
و سيله ريگزارهاى

خديجه: بودند س
پيشگ كه گرفت 

ج اهللا بن ابيعبد
مخفي تشكيالت 
و رويارويي دليل 

رفع براي تالش 
با همه مش ساسي

.بير كرده است

اعر يا بدويان را 
ناق شكلي به الم

ه بهانه خونخواه
مبارزه براي هي
شام، بس لشكر ت

آنان با نيرو. شد 

يافت توسعه ارجي
آفريق شمال در ل

 تاريخ

سنج

 

 مرفوع

زيره دنياست كه
وس و شمال آن ب

كس سه اسالم ه
شكل »لسابقون

به رهبري ع رب
نوعي د، عمالً به

همين به. كردند

و ريزي برنامه به
براي مواجهه اس
س شدن كفار تعب

فتوحات دوران 
اسال دين پيام و 

او به. كوفه بود ف
سپا ساماندهي 

شكست با و يافت
كوفه اشراف و 

خا مناسبات و ط
مستقل هاي ومت

    
 

 .رست است

     َقد أحَرَقت
 .رست است

ور        خبر و م

 .رست است

  91صفحه 
زترين شبه ج رگ
سرخ فراگرفته ى

 .رست است

  96صفحه 
به آورندگان مان

ال« نام به  اسالم
 .رست است

  103صفحه 
يثر اهالي از ندي

كم بر مكه بودند
ك مي معرفي مان

 .رست است

  107صفحه 
ب عمر پايان تا ر

 تدبيري جدي ب
مأيوس و دين ن

 .رست است

  111صفحه 
در اسالم سپاه 

محتوا دليل ين
 .رست است

  123صفحه 
اشراف هاي نواده

دن به موالي، به
ي دست بزرگي ي

رؤسا رنجش ب
 .رست است

  129صفحه 
روابط هارون، فت
حكو نخستين يج

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
َقد أحَرَق  

در 3گزينه  .17
خبر و مجرو

  
 
  
 

در 1گزينه  .17
ص 10درس   
عربستان بزر  

درياى و هند
در 3گزينه  .17

ص 10درس   
ايم نخستين  

هسته اوليه
در 2گزينه  .17

ص 11درس   
ثروتمن اقليت  

حاك اشرافيت
مسلم را خود

در 4گزينه  .17
ص 11درس   
پيامبر گرچه  

توانست مي
شدن كامل«

در 2گزينه  .17
ص 12درس   
افراد بيشتر  

اي به نبودند،
در 4گزينه  .17

ص 13درس   
خا از مختار  

و ميدان داد
هاي موفقيت
موجب موالي،

در 1گزينه  .17
ص 14درس   
خالف عهد در  

تدري به رهدو
  

erv.ir

69

70

71

72

73

74

75

76

77



  
 

 

@sanjesheduc

سـه گزينـه     

سـت زيـرا    
هـا    افسـانه     
  . است

 اطالعـات    

 

مي كـه در  

چگونـه  . د 

 نيناقو و ل

ationgroup

ـردد و ماننـد س

ينه دوم غلـط اس
ط اسـت زيـرا
دقيق بيان شده

خراج و تنظـيم

باط آنها با مردم
 

گيرنـد شـكل مـي    

لصوا كشف رظو

گـ ت عباسي مي

گزي. صاص ندارد
گزينه سـوم غلـط
چهار صحيح و د

 در مرحله اسـتخ

و ارتبمين ز وي
 :دشو مي وعشر

مكـان خـاص ش

منظ به:  بنيـادي 

  )1/9/1398 وم

ه سقوط خالفت

ملت خاص اختص
ملل را دارد و گ 

س تنها گزينه چ

هاي تاريخي ي

رو هاي نمكا نو
ش ساسيا السؤ 

ها در مك ز پديده

شود و پژوهش
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دمرحلة (نساني 

ين شهر منجر به
  .د

 به يك قوم و م
هاي رك افسانه
پس. اند اخته شده

فته و ارائه آگاهي

مواپير ها پرسش
موالً با طرح سه

د؛ چرا برخي ازو
  .گذارند مي

ش دي تفسيم مي

 جغرافيا

جش پيش؛ علوم ا

غداد و يا فتح اي
شود حسوب نمي

ها فاهيم افسانه
باره وجوه مشتر
اس واقعيات سا

فايي مواد بكار ر

سلسله يك حر
 جغرافيايي معم

شو مي حمطر فيا
ها تأثير م  انسان

 كاربردي و بنياد
  .د

سنج

 هالكوخان به بغ
الفت عباسي مح

  43حه 
مف يرا مضامين و

ظيفه مطالعه درب
اند بلكه براسا ده

  60حه 
گذاري، شناسا خ

  20صفحه 
طر به علمي ش
هاي پرسش. ازد
فاجغر در كه ت

 بر روي زندگي

  22صفحه 
ف به دو دسته

دشو مى منجاا ها

  23صفحه 

    
 

 .رست است

  134صفحه 
داشت كه حمله

كالت دوران خال
 .رست است

يخ شناسي صفح
ت غلط است زي
سي تطبيقي وظ
طير ساخته نشد

 .رست است

يخ شناسي صفح
هايي مانند تاريخ

  .گيرد

 .رست است

ش دانشگاهي ص
روش يك ذتخاا با 

پردا ميكنند  مي
ستا پرسشي رين

ين مكان معين
 .رست است

ش دانشگاهي ص
مي براساس هدف

ه هپديد بطروا بر
 .رست است

ش دانشگاهي ص

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
ص 14درس   
بايد توجه د  

ز مشكديگر ا
در 4گزينه  .17

تاري 4درس   
گزينه نخست  

شناس اسطوره
براساس اسا

در 3گزينه  .18
تاري 5درس   
معموالً كاره  

گ صورت مي

 
  

در 1گزينه  .18
پيش 3درس   
نيز فيااجغر  

آن زندگي م
تر صليا كجا  

هاي اي پديده
در 2گزينه  .18

پيش 3درس   
پژوهش علم  

ب حاكم كلى
در 3گزينه  .18

پيش 3درس   

erv.ir
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 سود والت

 زيـاد  ران 

 و آيـد  مـي 
 افـزايش  ي

 بارش يزان

 تشـكيل  را
 ويـژه  بـه  

 نقـاط  ـاير 

 آنهـا  بـه  ن 

 مهمـان  و 
 و سـوغاتي 

 را هـا  زينه
 گردشگر ر

و بـه  ينـد  

ationgroup

محصو اين صدور
  .شود ديل

ايـر در گياهـان  

م باال درياها و ها
خشكسالي هاي ه
مي و آب بخار ن

ر اي ويـژه  سـت 
كاال نقل و حمل

سـ بـه  آن تقـال 

زمـين درون از ه

هتل(ذا، اقامت 
س خريـد  بابـت  ه 
هز اين. كنند مي 
كشو به كشور ل

  .يند

   . دارد 

آ  به وجود نمـي 

ص چون. كردند 
تبد استعماري ع

و درختـي  هـاي 

ه اقيانوس آب طح
دوره طول. شدد 

 كره زمين ميزان

زيس محـيط  هان،
ح نظر از جهان 

انت و نفتـي  ـابع 

كه نيروهايي رابر

د مثل هزينه غذ
كـه پـولي  نـين 

خرج خود نياز 
داخل كاالهاي و
گو نامرئي مي ت

ارقر بجنورد و س

ي و ارادة اعضا

  )1/9/1398 وم

ايجاد ائوچوك و 
مزارع به و برود 

ه گونه تنوع ها، ي

سط .شود مي ب
سيل خواهد جاد

ديگري از خش

جه آزاد هاي آب
از بخش اين .ت
منـ از بـرداري ره

بر در را ت خود
  .شود د

ن كشور بپردازند
همچن و داخلـي 

مورد وسايل ير
و خدمات كه ت
صادرات شود، مي

كاووس گنبد ن

اساس آگاهيي بر
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دمرحلة (نساني 

قهوه مزارع يي،
بين از استوايي 

ناهمواري تنوع 

جنوب و شمال ب
ايج و جزاير خي
بخ در .شود مي م

  .كرد

آ با محدود تباط
است پذير آسيب 

بهر. تاس ـراوان

ته زمين، مقاومت
آزا زيادي نرژي

هايي را در آن نه
د تورهـاي  و ها ت
ساي و تاريخي ي
است اين مثل قع

م حاصل شگري

بين كه استتان 

يعني است ينيو

شناسي امعه

جش پيش؛ علوم ا

استواي نواحي در
هاي جنگل از ي

و مختلف فيايي

قطب در يخ هاي
برخ و دلتاها و ت
كم كشاورزي الت

 تهديد خواهد ك

ارت و هوا گرمي 
بسيار كننده وده
فـ نفت منابع ي
  .است 

اي از پوست احيه
ا و بشكنند هاني

بايد هزين د الزاماً
گشت كشور، آن

بناهاي و ها موزه 
وا در و پردازند ي
گرد طريق از كه

 پارك ملي گلست

 ساختار آنها تكو
  

 جا

سنج

د نوزدهم قرن ز
بخشي كه شد ب

جغراف هاي عرض

ه توده شدن وب
پست سواحل تن

محصوال ميزان 
ل آن مناطق را

آب، ريشو كم،
آلو منابع برابر ر

داراي فارس خليج
شده دريا اين د

هاي نا كه سنگ
ناگه طور به و د

شوند ي وارد مي
آ داخل در نقل 
به وروديه بابت 

مي ند،ا آورده راه
ك اقتصادي ريان

در شمال ايران

زنده و روابط و
.كنند غيير نمي

    
 

 .رست است

  54فحه 
آغاز از اروپايي ن
سبب امر اين ت،

 .رست است

  58فحه 
ع در ايران ترش

 .رست است

  66فحه 
ذو باعث هوا زياد
رفت آب زير به ث
مناطق، برخي ر

خطر سيل و يابد
 .رست است

  74فحه 
ك عمق علت به س

در كه اين جمله
خ دارد؛ زيادي ت
شديد آلودگي ب

 .رست است

  78صفحه 
افتد ك  اتفاق مي

بدهند دست از ،
 .رست است

  99صفحه 
شگران به كشوري

و حمل ريحات،
يا كشور آن مي
همر كه ارزي با

جر اين به. باشد
 .رست است

  108صفحه 
هاي طبيعي د به

 .رست است

موجودات ز يضا
 با ارادة اعضا تغ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
صفح 6درس   
استعمارگران  

داشت زيادي
در 2گزينه  .18

، صف7 درس
گست علت به  

  .است
در 4گزينه  .18

، صف8 درس
ز شدن گرم  

باعث امر اين
در و يابد مي

ي مي افزايش
در 1گزينه  .18

، صف9 درس
فارس خليج  

ج از دهد، مي
اهميت نفت

موجب جهان
در 4گزينه  .18

، ص10 درس
زلزله زماني  

يد،آ مي وارد
در 2گزينه  .18

، ص12 درس
وقتي گردش  

تفر ،)ها خانه
بوم كاالهاي

ب گردشگران
ب شده صادر

در 1گزينه  .19
ص 13درس   
يكي از جاذب  

  
 
  
 

در 4گزينه  .19
اعض تيعضو  

همين دليل

erv.ir
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 يهـا  رزش 
و  يز زندگ

واحـد،   يع  

مختلـف   ي

 يات خـام   
رسـند و   ي

ب، اسـالم،  

 توجه خود 
كنـد،   نيم  
گرفتـار   يـ 

 سـتعمار نـو  
انـد، از   رده 

ationgroup

هـا و ار ر آرمـان 
كه او از يريتفس

جهـان اجتمـاع 

ياجتمـاع  يها ن

مـواد و موجـودا
ي بـه مصـرف مـ    

هاي غرب و تمدن

كه ييها رهنگ
هـا را تـأم نسـان 

يو روانـ يروحـ  ي

اسـدر . ـود آمـد  
كـر جـاد يخـود ا 

  .گويند ي

كه بر هستند ين
 در آن دارد و ت

كيـ . دانست ،ي

جهان انيم يها 

  .شود يلف م

از م ميكنـ  يم ي
شـوند و يون م

ها و فرهنگ: سان

  .دارد يويو دن

  .شود يم

فر. دهد پاسخ ها
ان يو ابـد  يعنو

يهـا  را با بحران

وجـ به ستمين ب
خ ياسـ يو س يم 

  )1/9/1398 وم

مي نگفره رديگ

كالن ديعقا ،يع
انسان گاهي و جا

يجهان اجتماع 

تفاوت ز نوعد، ا

مختل يها جهان

ي ما در آن زندگ
روند، دگرگو ي م

  .شوند يطرد م

  
نگاه مردم شناس

سكوالر و تيهو

م ادي ين فرهنگ

ه انسان زندگي و
كه سعادت مع ي

ر تيكنند، انسان

قرن يستعمره ط
نظـام اسـتعمار  

22 


دمرحلة (نساني 

گ يس آن شكل م

اجتما ةيال نيتر
جهان اصل  به

ريياز نوع تغ ان
  

گردد يباز م يصل

ج شيدايپ سبب 

كه يجهان. ست
كار به او لةيوس

جهان ط نيس از ا

  كانيكي
خطي بر جوامع

اند از نگ رار گرفته

هآمده است،  دي

ن با عنوان جهان

و مرگدرباره  ن
ييازهاين به سخ

ك داي گسترش پ

مس كشورهايه 
دوره اي نفوذوره 
  .نند

جش پيش؛ علوم ا

براساس يجتماع

ت قيعم. رنديگ ي
كه انسان نسبت

  .اند يتماع

توا يمندهد،  يم
.رديپذ يم خود 

ها و اعتقادات اص

آنها اريده و اخت

اس از جهان ييدا
به و. ترل بشرند

عناصر مقدس. د

جوامع مك: .ست
ديدگاه تك خ: .

قر گريكديعرض 

يآن پد در كه ي

دارد و از آن يگ

نياديبن يها سش
كنند، از پا يد م
كه بسط و يرت

طلبانه استقالل ي
كه در دو ييها ت

كن يم ره استفاده

سنج

كه جهان اج يك

  
  ده ذهني

   عيني

يقرار م قيعم ي
ك يور و اعتقاد

جتا يها دهيپد ن

رخ م ياجتماع ي
را در درون يلف

ه كالن، آرمان ي

تنوع اراد نيچن

زد و تقدس ييدا
و كنت اري در اخت
ندارند ي قداست

ر شكل نگرفته ا
دارند ي و واحد

كه در ع يتفاوت

ية جوامع متفاوت

فرهنگ يتيهو ين

بتواند به پرس دي
انسان محدود ي
صور در ييها نگ

يها جنبش يري
تيتفاده از ظرف

مستعمر يشورها
    

 

 .رست است

شناخت مشترك 
 .رست است

پديده خرد: س
پديد: ياجتماع ي
پديده: يرونيب ي

 .رست است

يها هيها در ال ش
با. گذارد يم ريث

نيتر قي، عمدارد
 .رست است

يرا كه در زندگ 
مختل يها صورت

 .رست است

يها كه به ارزش 

 .رست است

ا و همچه ت انسان
 .رست است

زدمنظور معنا ؛ي
ه است كه همه
گونه راز و رمز و

 .رست است

كار ميوامع تقس
مشابه ريمع مس

مت يها  و تمدن
.  

 .رست است

 رنسانس با همة
 .رست است

جهان انسان ياع
 .رست است

يبا يهنگ جهان
يويدن و يماد ي
فرهنگ نيچن. ند

 .رست است

يگ  پس از شكل
ستعمارگر با است

كشو يو داخل ي
www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
ةبه مجموع  
در 3گزينه  .19

كالس درس -  
يها ارزش -  
يها كنش -  

در 2گزينه  .19
عقايد و ارزش  

تأث يعاجتما
مرگ خود د

در 4گزينه  .19
ريييهر تغ  

تحوالت و ص
در 1گزينه  .19

ييها تفاوت
  .است

در 2گزينه  .19
تنوع معرفت  
در 2گزينه  .19

ييزدا افسون
شده ساخته

گ چيه گريد
در 4گزينه  .19

جو نيدر ا -  
جوام ةهم -  
ها فرهنگ -  

و هند نيچ
در 3گزينه  .2

غرب بعد از  
در 1گزينه  .2

بخش اجتما  
در 3گزينه  .20

فره :تيمعنو  
يازهايرا به ن
مانن يغافل م

  .سازند يم
در 4گزينه  .20

استعمار نو،  
اس يكشورها

يبوم انيمجر
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سـازش بـا   

و جهـان   ي

ـم منطـق    

ي مفهـومي    

فقـط   .سـت  

 تعريف بـه  

ـه ذاتيـات   

ت اشـياء و    

النـي امـور   

ationgroup

س قيـ از طر مار، 
  .آمد در ي

يبه هسـت  يجهان

بـه علـشوند، مي

ـداق دارد ولـي

جنس قريـب اسـ

جنس بتوان در

از جمله اين كـ 

مـه خصوصـيات

ن و توجيه عقال

اسـتعم در دوران
يستبداد استعمار

ج نيا و يويدن 

م  و بهبود تفكر

 اگرچه يك مصـ

اين نسبت ج 3 

رد تا به عنوان ج

.شود  يافت مي
  18 صفحه 3 

است كه هم نايي

ه به معناي تبيين

  )1/9/1398 وم

د بـود،  يا لـه يقب
اسبه صورت  يم

كرديرو ي معنا

ي باعث تسريع

زه دروازه قرآن
 14  

تا 1 هاي گزينه
2  

گير آن قرار نمي

هيم عرضي هم
درس .م هست

ترين مبنا حقيقي

س مصداق فلسفه

  8 ه

23 


دمرحلة (نساني 

و ق يقـوم  شـتر 
قوم و يليتبداد ا

عاصر غرب و به

ن كه چه عواملي

ولي سا. ي بودي
و 13 صفحه 3 

شود در گ وب مي
23 صفحه 4س 

هومي باالتر از آ

 در برخي از مفا
خي عرضيات هم

ترين و ح د اصلي

 و بر اين اساس

صفحه 1درس  .

 سفه و منطق

جش پيش؛ علوم ا

شي از اسـتعمار، ب  
خورد و استب وند

فرهنگ مع يخت

ها در تفكر و اين

يهوم جزز بود مف
درس .را داشت

س بعيد محسو
درس . بعيد است

فهوم است و مفه
  

 دو تاي از آنها
ن ويژگي در برخ

و هستي و وجود
  18 ه

طلق وجود است

.رت ثاني اوست

فلس

سنج

كه تا قبـل يم
ويستعمارگران پ

شناخ يهست يگ

د آنهر دادن كارب
  3فحه 

وازه قرآن شيراز
 بر افراد ديگر ر

ساس ناطق جنس
ي منتظم جنس

ترين مف اس عام
27صفحه  5س 

د كهژگي هستن
ت نيست كه اين

 و وجود است و
صفحه 3 درس. 

ناخت احكام مط
1   

 تفكر همان فطر

    
 

 .رست است

جوامع اسالم يس
با قدرت اس ،يغرب

 .رست است

ژگيو نيتر مهم ،

 .رست است

ط تفكر و نشان
صف 1درس . شود

 .رست است

  9فحه 
 .رست است

سازه درو ،الؤس
كه قابليت صدق

 .رست است

االجناس با حس س
كليشر به چند 

 .رست است

 يا جنس االجنا
درس.  به كار برد
 .رست است

ه ويژي داراي س
ل انفكاك از ذات

 .رست است

سفه اولي هستي
.گردد  آن باز مي

 .رست است

  17 فحه
 .رست است

شناسي شن ستي
9 صفحه 3رس 

 .رست است

  5 فحه
 .رست است

فكر است و اين
 .رست است

  20فحه 

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .20
كشف ضوابط

ش مربوط مي
در 3گزينه  .20

صف 2 درس
در 1گزينه  .20

اگر صورت س  
كلي است ك

در 4گزينه  .20
نسبت جنس  

دارنسبت مق
در 2گزينه  .2

جنس عالي  
حد يا رسم

در 1گزينه  .2
مفاهيم ذاتي  

يك شي قابل
در 4گزينه  .21

موضوع فلسف  
آ پديده ها به

در 2گزينه  .21
صف 3درس   

در 3گزينه  .21
فلسفه يا هس  

در .باشد مي
در 1گزينه  .21

صف 1درس   
در 3گزينه  .21

بشر ذاتاً متف  
در 3گزينه  .21

صف 2درس   
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ن معتـرف      
 3درس ) 3

و محمـول  

سـتي بيـان     

عـي مـورد       

و يـادآوري   

 ير را بررس

  

  .تر است ع

  .د

ationgroup

مسـتقل از ذهـن
3رد گزينـه  . (ت    

طه بين موضوع و
  

رابطـه بـه درسـ 

ر بـه طـور طبيع

سـازي و ذخيـره 

آن، رفتار قيطر

.كند طالعه نمي

عيمرحله سر ني

افتد ن اتفاق مي

صـل واقعيـت م
 بـديهي نيسـت

اگر رابط) 4و  3 
30صفحه  3س 

4ط در گزينه 

شـود رفتـار  مي

داد، ذ ـون درون     

ت كه بتوان از ط

و معلولي را مط ت

  .دگي است

يشود و رشد در ا

تغييرات در آن 

  .رسد ود مي

  .ن شودتأمي

  )1/9/1398 وم

وفسطائيان به اص
سـتقل از ذهـن

رد گزينه(شود 
درس) 2 گزينه 

فقط. مكاني است

است كه باعث 

 فراينـدهايي چـ

است ييها وهيو ش

رابطة علتتگي 

  .باشد كي مي

بت يا منفي زند

ش ين مشخص م

ترين ست و سريع

ان بزرگسالي خو

د در اين دوره ت

24 


دمرحلة (نساني 

سو) 1رد گزينه 
مسصل واقعيـت  

ش قضايا بحث مي
رد(تناعي باشد 

رابطه ا 3و  2ه 
  29صفحه  3

  .ت

ان در مشاهده

ه در برگيرنـده

ها و رفتار و روش

روش هم بست. ت

يك نقشه ژنتيك

ات مثببل تجربي

بدن يها و اجزا 

هاي رشد اس دوره

 9 درصد زما

كان است كه بايد

شناسيوان

جش پيش؛ علوم ا

(د نه مصداقي 
ن اصل مانند اص

نوان مواد قعت 
تواند امت وع نمي

ست و در گزينه
3درس . ي است

است تقلير مس

كنندگا ي شركت

دانـد كـه ـه مـي   

ر نييو تب حيوض

ط دو متغير است

خود مبتني بر ي

  .است ماعي

ي تغيير در مقاب

تر اندامشي، ب)تم

ند كه يكي از د

اين دوره حدود

اوليه كودك ماعي

 رو

سنج

ف مفهومي دارند
د بر ماهيت و اين

ل در منطق تحت
محمول بر موضو

انسان ضروري ا
 با ناطق ضروري

كنترل متغيشي، 

عدم آگاهييعي، 

شبيه يـك رايانـ

تو يبرا ي، راهي

شان دادن ارتباط

يستي است كه خ

رشد اجتمجنبه 

رفيت انسان براي

وم تا هفته هشتم

نامن مي  طفوليت

وزن مغز در ا )ل

اجتما عاطفي و 

    
 

 .رست است

يت فقط اختالف
ل زيادتي وجود

 
 .رست است

موضوع و محمول
شد ديگر حمل م

 .رست است

رابطه جسم و ا 
كه رابطه انسان

 .رست است

صل روش آزمايش
 .رست است

در مشاهده طبي
  .ر گيرد

 .رست است

ذهن را شختي، 
  

 .رست است

يشناس در روان 

 .رست است

ستگي هدفش نش
 .رست است

عناي آمادگي زي
 .رست است

جزو ج ي همكار
 .رست است

به معناي ظر ي
 .رست است

هفته سو(وياني 
 .رست است

دوره زندگي را 
 .رست است

كودكي اول(گي 
 .رست است

يت، از نيازهاي

www.sanjeshse
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  .كرد
در 4گزينه  .22
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در 1گزينه  .22
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در 3گزينه  .22

و تيميصم  
در 2گزينه  .22
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در 4گزينه  .22

مرحله رودر   
در 1گزينه  .23

سال اول 2  
در 3گزينه  .23

پنج سالگدر   
در 3گزينه  .23
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 به دسـت  

ationgroup

ودكان اين كفايتت و اطمينان را

  .است تي

  )1/9/1398 وم

  .ودك است

گيرد و كو يل م

رشد شناخت به 

25 


دمرحلة (نساني 

كو ودمركز بيني

در كودكان شكل

گيرد و مربوط ي

جش پيش؛ علوم ا

خو كودكي اول، 

ه شكل مثبتي د

شكل مي ي دوم

سنج

 

ناختي در دوره
 

، مفهوم خود به
  . رفتار كنند

دوره كودكين در 

    
 

.درست است 
وصيات مهم شن

.درست است 
جاني و اجتماعي
ه نسبتاً مستقل

 .رست است

ن تفكر كودكان

www.sanjeshse

2گزينه  .23
يكي از خصو  
4گزينه  .23
هيجبا رشد   

آورند كه مي
در 1گزينه   .23

منطقي شدن  
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