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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع نوبت اولجـ  دوازدهمسنجش 

)27/01/1400(   
 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

 

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . وعه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجم

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  12ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

نمـاز  : گانـه 

تباه آمـده   

  
بيـان   »بيه 
.) // هـد دي   

 ،اسـت شده
اسـت و  ده 

س همسـان   
و اسـتعارة    

ationgroup

(.  

دوگ(مـاز ظهـر   

  .)اشتباه نشود

اشـت گـرفتن ده

.ن استگفتخن
تشـب«ص در دل   

 تشـبيه رخ مـي

ة مكنيه بيان شر
شاعرانه ارائه شـد

جنـاس ، پـس د  
ـده، تشـخيص و

0/1400(  

.»ستوران«ت با 

نم :نماز پيشين 

  .)اه نشود
ا» نسيان«با ( .ي

خُردو ) ه نشود

 

ز سخايه انك» ن
ايـن تشـخيص.  

شـخيص در دل

راعكل استش  به
انگيز و ش ي خيال

سـپس خورشـيد
 سخن ذكر نشـ

 

 

27/1 ع نوبت اول

است و برابر است

//اران، اندروني 

اشتبا» شرحه« 
رديبهشت ايراني

  )ن رواني

  )ن
  )طور

اشتبا» زازاهت« 

 .مراجعه شود، 

زدندم«. شم است
تشخيص دارنـد

و گاهي تش ست

اين تشخيص// 
دليلي  ي شمع،

دهد و س شق مي
 چون مشبه در

 .ده استشگرن
 .استنند شده
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امعج(وم انساني 

جمع ا» بهايم«(

رزند و خدمتگز
 

با .ح استة ترشّ
روردين و آغاز ار
اقبت از بيماران

  .استت آمده

درست پنداشتن(
كوه ط(كُه طور  

ن؛ باي كردردو

،2كتاب فارسي 

استعاره از چشم 
است و تشدهاده

ستعارة مكنيه نيس

. /تشخيص دارد
اپ دن پروانه در

ت و عشناي محب
است وشدهداده

هاي ره از ناخن
دوم به زنجير مان

.)تسگسخواهم

ارسي

هم؛ ادبيات و علو

(ستور  ≠هايم 

و فر ننه، ويژة ز
 .شتباه نگيريد

ريشة هم(ش كند 
دة پايان فريرنگ

محل مر: رستان

نادرست) »غتنام

  اللح
(صواب ديدن // 

) //پيروز(نصور 

( احتراز، .)شود

در ك )خوانيروان

»نرگس«.  است
نساني نسبت د

اسلزوماً خيصي 

است و تشدهاده
ي سوختن و افتا

نخست معن ،»هر
 انساني نسبت د

  
استعاره» فندق«

 كه در مصراع د
ن يارم را از هم خ

 فا

سنجش دوازد

به// نوشتن  ≠ 

هاي ديگر خان ق
ا» الفدست«با 

ه از جايي تراوش
برگدر، ويم رومي

تيمار(خواري  غم

اغ«و » غنيمت«

ح) //  مهر ماهي
) /وري و هجران

دولت من//  )دي

ه نشاشتبا» طاط

ر( »ثاق دوستي

دليري و جرأت
رفتارهاي ا» بح

هر تشخ( .يستن 
  .ر استبرقرا »
اشمع نسبت د 

براي. // استمده
  .تس

مه«. // دضاد دارن
رفتاري»  تابان

.ناهمسان دارند
«عاره از چهره و 
يسوي يار است

يسوانگ ز زنجير

    
 

 .رست است
تقريظ// تاجر  

 .رست است
اتاقي پشت اتاق 

را ب» خوش ست
 .رست است

هه، قطرة آب كك
هاي تقو ي از ماه

ظبت، مراقبت، غ
 .رست است

«ريشة  هم( »نم
 .رست است

  ر مة خضش
پاييزي،(هرگان 

رنج دو(ج فراق 
جشن و شاد(ور 

 .رست است
انحط«با ( »تياط

 .رست است
ميث«سوم از متن 
 .رست است

مجاز از د» زهره
صب«و » شمع« 
استعارة مكنيه 
»گريد ـ خندد«

فتاري انساني به
در سخن نيام» 

استهفل شكل گر
تض» مهر ـ كين 

مهر«به . // ست
  .دارندم وجود
 .ستارست 
جناس ن»  ـ تار

استع» ل ارغوان
مجاز از گي» جعد
جزجيري بهر زن

www.sanjeshse

  
  
 
در 1گزينه  

≠سودايي 
در 4گزينه  

:سراي فرود
د« // )صبح

در 3گزينه  
چكّ: رشحه
يكي :نيسان
مواظ: تيمار

در 1گزينه  
مغتن«امالي 

در 4گزينه  
چش: 1ة گزين

مه: 2گزينة 
رنج: 3گزينة 
سو: 4گزينة 

در 3گزينه  
احت«امالي 
  .است

در 2گزينه  
به صفحة س

در 2گزينه  
ز«: 1گزينة 
به: 2گزينة 
و استشده

«تضاد ميان 
رف: 3گزينة 

»مشبه«زيرا 
حسن تعليل

م«: 4گزينة 
اسدهمپديد آ

مكنيه با هم
در 3گزينه  
تير«: ت آيب

لگ«: ببيت 
ج«: بيت ت

گويد هر مي(

erv.ir
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@sanjesheduc

و  بـودن ـه  

. ري اسـت  

  .ن است

فعـل  » شـد 
ورد توجـه  

  وش است 

ديگـر  ) زاد

ام  ه بريـده    

پر  ياي خُم

ينة لفظـي  

ationgroup

جـتومورد يه از 

ي آزمون سراسـر
  .شود ي

  .ي آن است
اري آنعشكل است

  .ست
  . آن است

باش« ،نتيجـه در 
فعول نيز بايد مو

كه جوهرفرو) ي

آز انسـانِ (رسته 
  )فعل امر(ار 

خـويش و بيگانـه

بسته از دري لب

  .)استمسند 

مضاف به قري ما

0/1400(  

كناي» نظر بودن 

هاي دهي تست خ
به ذكر ميبهشز م
شكل استعار »ق

شك» دوستيوب 
ل استعاري آن اس

شكل استعاري 

و( اسـت » ستن
هاي گذرا به مف

مضارع اخباري ←

ر .)ضارع اخباري
د ، هوش)يخبار
مـن از خ). ـاري  

كوزة).  اخباري

قيد م» چقدر«(

ا ،ه استالي ضاف

27/1 ع نوبت اول

  يم 

در«. ديد است

 الزم براي پاسخ
يا خصوصيتي از

ژرفاي عشق« ←
خو بويِ« ←) 

شكل» رة عرش
»شيرازة زندگي

بس«ي از مصدر 
ه لمورد ديگر فع

←داند  مي(=  

  ) اخباري
مض( ]ديگر است

خمضارع ا(باشد 
مضـارع اخبـ ←

مضارع ←ست 

) (»اپ«صفت (ب 

  .د

  .اليه است ضاف
مض »شب« ←
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امعج(وم انساني 

هميشگي، داي -

يه از اشتياق شد
  .استشدهه

هاي ي از مهارت
ي يئجزستعاري 

←) .ستا  دريا
).هاي گل استي

كنگر« ←) ست
ش« ←) ر است

يهنگام» باشدته
د؛ اين نكته در م

كسي چه داند 

مضارع ←شد 
د[فگار   مجنونِ

مير ديگ) رفتار
←است (= شد 

اس(= باشد ) فت

  .ست

  .استهد
  .ست

عجب -3) »دم«

واژه وجود ندارد

مض» تو« ←د 
دانند   هم نمي

هم؛ ادبيات و علو

2شراب  -1: ت
  .ما است

كنا» بودنتشنه
صيت انساني داده

هاي تشبيهي افه
در اضافة اس. شود

هاياز ويژگي »
از ويژگي» خوب

ز اجزاي كاخ است
زه از اجزاي دفتر

بست«فعل  ،ينرا
باشدداشته عول

)زاميضارع الت
  ا به مسند

باش مي(= ر است 
الو ح) خباري

انسان گر(بسته ر
باش) متصل(ه ست

صف(دهانِ بسته 

دايي در كار نيس
  .ست
حذف شد) ي كه

ادايي در كار نيس
  .ندا

«صفت (چه  -2
  بالتو

در اين و  نسبي

تو را نداند) زش
را )ليلة القدر(در 

سنجش دوازد

معنا پذيرفته است
نم ردن، متناقض

ت«جا اين.  است
شخص» نه و آب

اضا و استعاري 
ش ر ميذك كامل 
ژرفا«؛ به استه«

ي خبو«؛ ه است
از است؛ كنگره 

به است؛ شيرازه

فعول است؛ بنابر
مفعكه جمله ) ت

مض(    باشد     
فعل گذرا  سند  
ور يا پيله) خباري

مضارع ا( است 
و بر )يخبارع ا

بس) داخ( به حق 

د) به واسطة(از  
 

مده است و مناد
حرف ندا اس)  مه
كسي(منادا . ست

است و منا آمده
است نه حرف ن 

2) »سر«صفت (
پرو -2  يِ درخت

وند پس ← نه

ار(قدرِ  يگر كس
شب قد ]رِدق[= 

    
 

در هر دو م» ام
طهارت كر خون

 .رست است
نما آب، متناقض

آين«ه ب. تن اس
 .رست است
هاي خيصِ اضافه

بهشبيهي مشبه
مشبه» دريا«(ق 
بهمشبه» لگ«( 
بهشبهم» كاخ«(

مشبه» دفتر«(ي 
 .ت استرس
به مفگذرا » تن

است »ضي نقلي
  .زيز باشد

   بسته     درو  
مس    نهاد       
مضارع اخب ← 

الِ خسرو ديگر
مضارع(باشد ي

نم بينِل غيب
  )ي

،ليد قفل روزي
 )ارع اخباريض

 .رست است
براي تأكيد آم» 
اي(» مها«در » 
حرف ندا اس» ي
براي تأكيد» ي

جملههشب» هان
 .رست است

(چه  -1: پيشين
پايِ -1:  اضافي

 .رست است
دان) + مرواريد( 

 .رست است
اگر :ر كس نداند

=ند هم ندان  مي

www.sanjeshse

مد«: ت ديب
خبا : بيت س

در 3گزينه  .
بودنِ آتشنه

نتشاعتبار دا
در 2گزينه  .

تشخ: توجه
در اضافة تش
درياي عشق
گل دوستي
(كاخ عرش 
دفتر زندگي

رد 1گزينه  .1
بست«: توجه
ماض« كمكيِ

داوطلبان عز
چو: 1گزينة 

             
باشد مي(= 

حا: 2گزينة 
مي) متفاوت(

دل: 3گزينة 
ماضي نقلي(

كل: 4گزينة 
مض(يد آ برمي

در 2گزينه  .1
»اي«: بيت آ

»ا«: بيت ب
اي«: بيت ت
اي«: بيت س
ه«: بيت ش

در 1گزينه  .1
هاي پي صفت
هايتركيب

در 3 گزينه .1
در: دردانه

در 4گزينه  .1
تو را قدر اگر

ب قدر راش

erv.ir

10

11

12

13

14

15

16
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شترك سـه  

   ،دنـ ك  مـي   

يي خداوند 
ي خداونـد   

ق تو شد و 

ه بخشايش 

. ـد گشـت   

چنـان    هم
/  دام شـو  

باال، آشكار 

ationgroup

كه مفهوم مشي

سـانيت تصـوير

 هستند بر زيباي
 خوبي و زيبـايي

د، خودش عاشق

گناه، به بسياريِ

هـاي خداونـ يي  

است و بس؛ سر
ـ هان كن به يكلّ

ه به توضيحات ب

0/1400(  

حاليدر ،اره دارد

ي و انسدة مردمـ 

 زمين، شاهدي
آور ر باشد، پيام

  . يار

روز كه تو را ديد

اعران با وجود بس

سان آينـة زيبـا

ماية دردس ي ما،
دانه پنه: پس(؛ 

با توجه 2و  1ي 

  خواهيد شد

27/1 ع نوبت اول

  .ست

هاي آدميان اشا
  .تناسب دارد

از محدود ترتس
  .استه

  .ياد ببرد
  .كند پذير مي

.  
  .ت
  

انراني، زيباروي
كه مخاطب شاعر

س از رسيدن به 

نمود، امر نش مي

ه بيت ديگر، شا

كه وجود انس بود

يها گري وه و جل
د؛خورن دگان مي

هاي نهرستي گزي

بعد ـ خ -3      

ن
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امعج(وم انساني 

روشن اسنيز  2 

ه ايييبقايسه با ز
ل صورت سؤال ت

سپداند و او را  ي
يان تصوير شده

  .را مكدر كند
كه از ي تواند مي

ني وصال را نادلپ
.كند  بيشتر مي

 او بهرة من است
.گدازد مي  جانم

ز ديد عارفان اير
ك» تو«و ضمير 

حتي پس  است

زنشام، سر تو شده
  .ست

در سه اام ،استه

گونه ب د و از اين
  .ست

ها زيبايي:  است
ت ارزشش پرند

نادر.  شده است

شويد         مي

ي، زبان قرآن

هم؛ ادبيات و علو

و 1هاي   گزينه

تعالي در مق  حق
المثل كه با ضرب

رد مورد نظر نمي
يش برتر از آدمي

شيريني وصال ر
نمدورة هجران را 
 است كه شيرين

و لذت آن را ت
 دوري از عشق
قط از دوري تو

دهد، زيرا از مي 
است وبيان شده

ق در جان عاشق

 اين كه عاشق ت
ها خواس ن پوزش

خود سخن گفته

روح خود را دميد
اس نيز بيان شده

اينشده مطرح
نند و دانه را بابت

ب قطعه سروده

اميد است ـ -2

 عربي

سنجش دوازد

ضيحات درستي

هاي ري زيبايي
ك  و باطن است

سان را سزاوار فر
ستامورد ر، فرد

تواند شنميراغ، 
هاي د ر، سختي

زاردهندهحدي آ
ل و دوستي است

ام و تنها رنج ده
رسم و فق تو نمي

»زيبارو«معناي 
را در بيت سوم ب

شدن آتش عشق

 ديروز مرا بابت
مناساسش از  بي

 گناهان بسيار خ

ر جسم انسان ر
ن صورت سؤال

مس در حكايت 
كَن كودكان مي ش

  )شو
 حكايت در قالب

2        ـ شايد  

    
 

با اين توض .ست
 .رست است

 به شكوه و برتر
هماهنگي ظاهر

 .رست است
وم، شاعر نامِ انس
در سه بيت ديگر

 .رست است
رفهاي دوران تي

ت رسيدن به يار
حخي هجران به 

چاشني وصا ،ي
 وصال يار نرسيد
 كيماي وصال ت

 .ترست اس
تون عرفاني مم 

 مضمون آشكار
  .ست

 .ترست اس
نشخاموش ت،بي

 .رست است
به كسي كه تا :

هاي ب  و سرزنش
 .رست است

فقط از ،خست
  .يدوارند

 .رست است
خداوند در:  دوم

 مضمون در متن
 .رست است

ن و رفتار طاوو
اش بابت زيبايي

ن كن، گياه بام ش
اين ،بندي قافيه

 .رست است
  :رتيب

مساوي مپندار ـ

www.sanjeshse

اسحذف شده
در 4گزينه  .1

بيت چهارم
بيت ديگر، ه

در 2گزينه  .1
در گزينة دو

كه دحاليدر
رد 1گزينه  .1

سخت: بيت آ
لذت: بيت ب

تلخ: يت تب
دوري: بيت د

به: بيت س
به: بيت ش

رد 3گزينه  .2
در» شاهد«

آسمان؛ اين
اشدهخوانده

در 3ه گزين .2
مفهوم اين ب

در 1گزينه  .2
:معناي بيت
بابت پندها

در 1گزينه  .2
نخ بيت شاعرِ

پروردگار امي
در 2گزينه  .2

معناي بيت
ر هميننظي

در 4گزينه  .2
خالصة سخن
كه غنچه را

پنهان غنچه
بر پاية نوع ق

  .است
   

 
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
بدي را م -1

erv.ir
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ش قيامـت     

اكسـتان و  
 از نيمي از 
واي ايـران  
 معتـدل و    

 50شتر از 
هـا   آريـايي    
 98 ايـران   

و اورانيـوم  
ationgroup

  ن

  .شيم

  كند ل مي

  اش نه

 دوري محبـوبش

ق افغانستان و پا
بيش. ربع است
آب و هو. ي دارد

 هـواي شـمال
ت در تابستان بيش
ـايي هسـتند؛ آ

مسـلمانان در. 
اي مس و طال و

0/1400(  

روشانفن و فخر 

يز و در صلح باش

د ـ خود را داخل

  د

ـ جهات چهارگا

ظ روزگـار را از

  وّکل

از شرق نستان و
كيلومتر مر 164

قابليت كشاورزي
ب وآ گـردد؛  ـي   

ب درجه حرارت
ها از نـژاد آريـ ي

. برقـرار كردنـد    
ها بزرگ و معدن

27/1 ع نوبت اول

مام خودپسندان

آمي ت و مسالمت

كند ـ سقوط مي

كنند وله را ـ مي

پاهاي ـ -4      

حـافظ. ( در بيايد

کان يتو ـ تقدر 

كمنستان و ارمن
48195ت ايران 
هايش ق ع زمين

ت منـاطق برمـ
است و در جنوب

ايراني. شود م مي
ه شـدت پيونـد

ذخاير نفتي ب. د
5 


امعج(وم انساني 

تم -4             

همزيست -4     

  ديگر را
  به شدت

پنجاه و چهار ـ 

لو -4كنند       ي

اش  ف چهارگانه

  عقل سليم

د تا معني جور

-4           ّکل

 و جمهوري ترك
مساحت. ن است

 و نزديك به ربع
 اختالف طبيعـت

درجه ا 18سال 
ت در زمستان كم
 با اقوام ديگر به
شتي وجود دارند

هم؛ ادبيات و علو

ـ مشخصة   مر

دگي كنيم و   

        ها   ي
ر هم افتاد يكد ب

هاي ب بيني ـ ند

-4هار ـ در آن 

ها را ـ مي ـ لوله

بويايي ـ اطراف 

اين ع -3        

بايد عوض شود »

کان قد توک ـ ر

مال درياي خزر
عمان ايس و دري

ا صحرايي است
 اين اختالف به

ت در طول سرار
حرارت به شدت
ت كردند سپس
، يهودي و زردش

سنجش دوازد

برادر -3         

زند -2كنيم      

خود كوسه ماهي
نظرشانـ  گرند

ها دشمن هستن 

ت كه پنجاه و چه

ها ـ لوله -3      

-3شاعر توانا    

چوب       -2  

»أّيامًا يقضيها«

تقدر ـ ما -2    

مرز آن از شم. د
نوب خليج فارس
 يك چهارم آنها
 متفاوت است و

يانگين درجه حر
ب شرقي درجه ح
ه ايران مهاجرت
 ديني مسيحي،

    
 

 .رست است
  :رتيب

 ـ برنگرداني    
 .رست است

  :رتيب
 را به ـ دعوت ك

 .رست است
  :رتيب

 ـ تيزي بيني خ
يكديگـ  و كوسه

ا با كوسه ماهي
 .رست است

  :رتيب
است -3ه        

 .رست است
  :رتيب

آورند   ا ـ مير 
 .رست است

  :رتيب
 نقاش ماهر و ش

 .رست است
  :رتيب

         يمان   
 .رست است

  :رتيب
«و » قيامةال« ت

 .رست است
  :رتيب

             الّ إ ـ

  ك مطلب 
ره آسيا قرار دارد
يه و عراق و جن
ن كوهستاني و
ختالف مناطق

ها زياد و مي ران
در جنوب. رود ي
ل از ميالد بهبق 

هاي اقليت ند و
www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

بايد كه -1
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
يكديگر -1

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ها ماهي -1
دلفين و -3
ها دلفين -4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

است كه -1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
ها ـ چاه -2

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

پاهاي ـ -2
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
هاي سدر -1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر
جاي كلمات

  )بيند مي
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
ـ ما من -1
  

ترجمه درك
ايران در قار
از غرب تركي

هاي آن زمين
با توجه به اخ

با مرطوب و
درجه باال مي

سال 1997
درصد هستن

erv.ir
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گـي بـراي    
 ايران كـه  

ationgroup

هـاي بزرگ رخانـه  
ك از آنها پرچم

 »و مرفوع

0/1400(  

ـت و در آن كار
يكدر ورودي هر 

  

  ب فاعله

خبر و: مصانع

  . يح است

27/1 ع نوبت اول

صنعت فرش اسـ
شود و د سيم مي

.ها درست است

  دستي آن

نائب ـ مجهول ـ 

م«مبتدأ و ) رقيّ 

صحي» ن يسمع

6 


امعج(وم انساني 

ل سرسبد آن ص
هايي تقس  استان

 .  

ه  و ساير گزينه

  ن شده

ست نه صنايع د

  .ست
  

  .كنند گي مي

مجّرٌد ثالثي -

  خبر

الجنوب الّشرق( -

  )صحيح است

أن« جايه ب »ّلم
!  

  .ت

هم؛ ادبيات و علو

لگ هور است كه
ايران به.  است

.فته، وجود دارد

16  

س گزينه دو غلط

و هوايي در ايران

ن نقشه ايران اس

درجه اس 18ب 
.ه نه وارد كنند

 مذهبي نيز زند

4       خبر ـ دٍّ 

خب -4            

-4         معرفة

صُمجاَلَسة ( َسة

أن يتکّل«براين 
»َبْکماء«مؤّنثه 

در گزينه نيست ی

سنجش دوازد

ع دستي آن مشه
هاي سنگين ين

 قرمز تركيب ياف

÷648195 2

اند پس الط يافته

ب اختالف آب و

  يا فرا نگرفته
  .ميايي نيست

 ورودي هر استا

  .ست

در مناطق مرطو
محصوالت است

هاي مانان اقليت

متعدٍّ -3         

  فاعل ـ متعدٍّ  

م -3      )ص ع

َجاِلسمُ  ـ) ح است

زبان هست بنا ي
، و ميتکلَّمأن  

متعدِّی فعلت و 
    

 

جود دارد، صنايع
روشيمي و ماشي
 سبز و سفيد و
 .رست است

/= 824 97
 .رست است

قوام ديگر اختال
 .رست است

عت مناطق سبب
  :ها ينه

راف ايران را دري
ي از صنايع شيم

ن در به اين مت
 .رست است

غالب در ايران اس
  :ها ينه

 درجه حرارت د
ليدكننده اين مح

مسلما عالوه بر 
 .رست است

  :رتيب
    جّرد الّثالثي

 .است ترس
  :رتيب
-3            ب

 .رست است
  :رتيب

م ص( األصلية 
 .رست است

  :رتيب 
ر؛  صحيحلُمَقصِّ

 .ت استرس

عناي گنگ و بي
عمن ال يستطي 

 .رست است
 :رتيب

است سم تفضيل
www.sanjeshse

در ايران وج
توليدات پتر

هاياز رنگ
در 2گزينه  .3

/: توضيح 5
در 2گزينه  .3

  : توضيح
ها با اق يايران

در 3گزينه  .3
  :توضيح

تفاوت طبيع
رد ساير گزي

همه اطر -1
فرشبافي -2
با توجه -4

در 4گزينه  .3
اسالم دين غ
رد ساير گزي

متوسط -1
ايران تول -2
در ايران -3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

من المج -2
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
للمخاطب -1

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

حروفها -1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
ال( رالُمَقصَّ 

در 4گزينه  .4
به معاألبکم 

:األبَکم) 4
در 4گزينه  .4

ها به ترخطا
ا :فضلأ-1

erv.ir
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/962 37  

  .دريافت
 هـاي خـود  

ationgroup

   و وصفيه
  و وصفيه 

=7 26

به اين ارزش را د
هساختن پوشش

0/1400(  

  .يل ندارد

جملة اسميه :ح
جملة فعليه :ضمّ 

  عشرون

يزان توجه وي به
تر سنزديك←

27/1 ع نوبت اول

جمله اسم تفضي

  ! ر

 

فيها مصباح ـ 
ضياسم نكره ـ 

  .ردندا 

سّتة و ع: 26 با 

توان ميكس مي
» ذلك« ظور از

7 


امعج(وم انساني 

  .ضيل ندارد
است ولي جل به 

  !عول به است

جمع الّتکسير :ء
  !مع مکّسر

  جمع مکّسر
   ي متکّلم

  

 ه آمده است؟ 

اسم نكره :شکاةٍ 
 :ُمعجمٌ  -4 

  ب شرط  
  .شود مي

»فَـ «وع شده شر

مساوي است ،

 نوع پوشش هرك
منظ ﴾فال يؤذين

ن و زندگي

هم؛ ادبيات و علو

جمله، اسم تفض
مفعول :لّشيطانَ 

عمف :عيوبَ ي و 

الّرفقاء. باشد  مي
جم :العلوم/  کّلم

ج :عباد/ متکّلم 
ي +وقايه  نِ  +

.    لوم هستند

  

رت جملة اسميه

مش -2  و وصفيه
 فعليه و وصفيه

جوا :ف تحصد
شروع نم حّتی با 

 
م كه با ضمير ش

)تومان 37( اب

اي كه ازه گونه
رفن فالعن يي اَدنا

 دين

سنجش دوازد

ج/  مفعول: نفَسه
التعدي است و 

فعل متعدي :دی

ريشه ظنّ م جزء
متکي + وقايه 

مي +  وقايه نِ 
+ نْ مِ  = يمنّ / 

هر سه فعل معلو
  نائب فاعل  
  نائب فاعل :ة

نائب فاعل :مق

صوره ة وصفي ب

جملة فعليه و :ذ
جملة ف : بعلمه

فسوف/ عل شرط 
 ـ جواب شرط

 . نفي است ما 
د زيرا جملة دو

قيمت هر كتا بر

15  
ي عفاف است به

ذلك اهن ب جالبي

    
 

فعل متعّدی و ن
فعل ماضي و مت 

أهدم تفضيل و 
 .رست است

  :رتيب
نون ج/ مان من 

و نِ  + عرَّفَ = 
ن + ِخلْ أدْ = ي 
/ کّسرجمع م: 

 .رست است
  :رتيب

ه :ُتعاقب ـرِض 
:النِّفطُ / جهول 
أعمدة / مجهول

األحم / مجهول 
 .ترست اس

گزينه جملة دام
  :تيبر

ُيّتخذسم نكره ـ 
ُينتفعسم نكره ـ 
 .رست است

  :رتيب

فع: رعتَ ز / طيه 
ه پرسشي است

ماضي منفي و 
تواند شرط باشد ي

 .رست است

دار پول تقسيم ب

 .رست است
53 - 154 ص 

هايسب از نشانه
دنين عليهن من ج

  . است

www.sanjeshse

ف عّذب؛ -2
أسَخط؛ -3
اسم: خير -4

در 1ه گزين .4
خطاها به تر

گم :ظّني )1
=عّرفني  )2
و أدخلني) 3
:أصدقاء) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

ُتْرض ـَدْع ) 1
مج: نَقليُ ) 2
م: توَجد) 3
:ُعوقب) 4

در 2گزينه  .4
در كد: سؤال

خطاها به تر
ا :ِعطر -1
اس :عالمٌ  -3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

شرط :ما -1
كلمه :ما -2
:ما قبل -3
نمي :ما -4

در 3گزينه  .5
مقد: توضيح

  
    

 
در 2گزينه  .5

دهم ـسال 
پوشش مناس

يد ﴿در آية 
به خودشان

  
erv.ir
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 از سـامان    
ـه او الهـام     

«  :﴾حسبه

وا صو توا« 

قدر  ي گران

 آتشـي در    

آيـا دور   ـد     

  .كرد

 خداونـد و  

ationgroup

  »رپا داريد

و خداونـد پـس
 و تقـوايش را بـ

كل علي اهللا فهو ح

ـ بحث  ﴾لصبر

  ت
  

تند نويسندگاني

نيسـت كـه ـن 

مـن زيـاني رسـ

د بر خدا توكل ك

 ولي شما فقط

0/1400(  

د پس روزه را بر
  

و ﴾مـا العبـين    
گاه بـدكاري ن

و من يتوكل﴿ايد 

حق و تواصوا بال

ن جهان آخرت
﴾ال ريب فيه﴿ 

ا نگهباناني هست

خورند جز ايـ مي

كـه بـه مخواهد 

د، پس فقط بايد

همانا« : فرمايد

27/1 ع نوبت اول

چون ايمان داريد
.تقوا پيشه كنيد

الرض و مـا بينهم
آ( ﴾و تقواها ها

فرما  و قرآن مي

واصوا بالحت و ت
    
 

ي و حقيقي بود
شكي نيستد ا

گمان براي شما 

روي ظلم م ازرا 

اگر خدا خ« : يد

دهند دست مي

چون مي. نمايد

8 


امعج(وم انساني 

چقرر شده است 
كه تق باشد ييعن

 السـماوات واال
فالهمها فجوره﴿ 

 من ثابت است
  ».بس است

لحاتاو عملوا الص
.باشد مي » علي

 .باشد الهي مي

ن زندگي دنيوي
عام پس در ﴾يثا

بي«: فرمايد  مي

 اموال يتيمان ر
  ».د

فرمايخداوند مي

ذاري خود را از

ن را مشخص مي

هم؛ ادبيات و علو

زه بر شما مقرو 
ي است ﴾تقونت 

و ما خلقنا﴿ ←
:فرمايد مي ﴾ها

 بر پاية پذيرش
بس اد خداوند او ر

 اال الذين آمنوا و
حق و الحق مع
 از برنامة واحد ا

كم ارزش بود ←
صدق من اهللا حدي

  .ت است

ست كه خداوند

كساني كه«: يد
ي فروزان در آيند

د اين است كه خ

ثر قدرت تاثيرگذ

رست مسلمانان

سنجش دوازد

«: فرمايدن مي
لعلكم﴿←) ل

←هاي جهان  ه

و نفس و ماسواه

ابط بين افرادور
ه خدا توكل كند

8  
نسان لفي خسر

علي مع الح« زش
در حيطه ايمان

  
← ﴾و لعبو ه

و من اص﴿ست 
منظور قيامت ←

ارة فرشتگان اس
  ».دهيد مي

فرماي خداوند مي
 زودي در آتشي

ر خدا توكل كرد

 تمام عوامل موث

هاي ولي و سرپر

    
 

 .رست است
  135ص 

اب به اهل ايمان
معلول(يجه روزه 

 .رست است
  5و  20ص 

ث آفريني پديد
و﴿ نفس انسان 

 .رست است
  32-109ص 

رررات جامعه و 
كه در راه حق به

 .رست است
8-18-99م ص 

والعصر ان االن﴿ 
داق و نمونة بارز

دي ستن نظام ه
 .رست است

40-51-64ص 
لحياة الدنيا اال له
د صادق القول ا

← ﴾سان يومئذ
 .رست است

  75-88ص 
دربا ﴾ما تفعلون

كه انجام م را هچ
خ ← ﴾ن سعيراً
برند و به فرو مي

 .رست است
  110ص 
توان بر غيرينم

  » . او هستند
بر اراده خداوند

 .رست است
  85م ص 

هدر اصل ويژگي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
دهم صسال 
اوند خطاخد

ه و نتيو ثمر
در 3گزينه  .5

سال دهم ص
دوري از عبث
بخشيدن به

  .)كرد
در 3گزينه  .5

سال دهم ص
قوانين و مقر
و آن كس ك

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
:سوره عصر

مصد »بالحق
ندوعادالنه ب

در 2گزينه  .5
سال دهم ص

و ما هذه ا﴿
چون خداوند

ا االنسوينبئ﴿
در 3گزينه  .5

م صده لاس
لمون ميع﴿ـ 

دانند آنچ مي
سيصلون﴿ـ 

شكم خود ف
در 1گزينه  .5

دهم صسال 
علت اينكه ن

زندكننده گ
يعني در براب

در 1گزينه  .5
مدهزايال س

آية واليت د

erv.ir
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  »دهند

صـلي  واي ا  
 زيـادي در  

خواهـد كـه   

 اسـت كـه   
انَّ ابك اص 

منوا اطيعوا 

قوا و جهاد 

شتن قوانين 

ا خلقنـاكم   

 آيـا شـما   
 بـه زودي         

ationgroup

ركوع زكات مي

يعنـي محتـو ،»
ري و اختالفات

خو  مؤمنـان مـي  

اين ،كند ر نمي
ام و اصبر علي﴿
يا ايها الذين ام﴿ 

  .م كرد

علم و ايمان و تق
   .ترش دادند

گذاشت مانع زيرپا

   .ست

يا ايها الناس انـا

ه شود و يا كشت
سـاند و خداونـد

0/1400(  

ارند و در حال ر

»سـليم هسـتيم   
د قطعاً ناسازگار

از قـرآن  . است
  .يند

ادارنشيني و عقب
﴿ ».ر كارهاست

منظور. ت است

و خشوع نخواهيم
  .رل كند

 كردند كه در ع
ن مسلمانان گست

د و م مقابله كنن

معنوي ايشان اس

ي﴿: ة شريفه بود

بميرد )ص(مبر
ـد و زيـاني نرس

27/1 ع نوبت اول

دنماز را برپا مي

برابـر او تس در و 
آن غير الهي بود

جامعة اسالمي
گوي مي سبيل يف

 راه آنان را به ع
ز عزم و اراده در

ته اطاعآيدر  ﴾

تكبران خضوع و
ها كنتر  كندروي

كساني را تربيت
ستين را در ميان

حاكمان غاصب

 به بعد واليت م

آيةاين   حضرت

ست كه اگر پيام
خـدا هـيچ گزنـ
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امعج(وم انساني 

ندگاني كه نم آور

گذاريم رق نمي
اند و اگر قرآ بوده

كند استقالل ج ي
قاعدة نفقرآني را 

ورند و مشكالت
بر كن كه اين از
آمنوا اشد حباهللا

در مقابل مست ،
ها و بر تندروي

آنان ك. سته بود
هاي اسالم راسه

ي از منكر با حنه

مربوط) عج(ي 

سرلوحة كار آن
  ﴾م خبير

 توحيدي اين اس
گردد بـه خبـاز ه   

هم؛ ادبيات و علو

ند همان ايمان

فر) پيامبران(ن 
ورندة يك دين ب

مي ريي را ضرو
ق حكماين  .وند

  86ص 
وآ وادث تاب مي

رسد صبر  تو مي
والذين آ﴿راعات 

ظر داشته باشيم،
ن خود را در برا

دانشمندان برجس
 بودند و انديشه

مر به معروف و ن
   

ط حضرت مهدي

ها بود و س  انسان
قاكم ان اهللا عليم

ن از جامعة شد
كس بـه گذشـته

سنجش دوازد

اكه ايمان آورده

هيچ يك از ايشا
ه و همه آنها آو

 حكومت اسالمي
بار آنها نرو و زير

و سال يازدهم ص
ر برابر تندباد حو
در اين مسير به
مال و نهايت مر

  .باشدمي

 
ت خدا را در نظ
سان به وسيله آن

گردان و ديت شا
خويشي زمان 

13  
ر اساس اصل ام
.دم دفاع نمايند

الت علمي توسط

  
تقواي ا ،بندي م

كرمكم عنداهللا اتق
هي و دورسير ال

كهـر  ديد وگر ي
  .هد

    
 

هستند ك كساني
 .رست است

  34-46م ص 
ميان ه« :فرمايد

بران يكسان بود
  .دش ي

 .رست است
  58-59م ص 

ملي كه تشكيل
گان را نپذيرند و

 .رست است
و 97و  118ص 

ي كساني كه در
بر آنچه د«: مايد

و كم ﴾زم االمور
م ﴾ .... الرسول 

 .رست است
 135-145ص 

ع و سجود عظمت
شود تا انس ث مي

 .رست است
  127م ص 

مات امامان تربيت
هايسرآمد انسان
 .رست است

35 - 151م ص 
فه داشتند كه بر

قوق مرد و از ح
مشكال  بعضي از

 .رست است
73-111م ص 

در تقسيم )ص(ر
ان اك........... ثي 

طر انحراف از مس
باز مي) جاهليت

د ن را پاداش مي
 .رست است

  123م ص 

www.sanjeshse

رسول او و ك
در 4گزينه  .6

يازدهم لاس
ف خداوند مي
دعوت پيامب

يمآن يافت 
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
يكي از عوام
سلطة بيگانگ

در 1گزينه  .6
دهم صل اس

ويژگي اصلي
فرم قرآن مي

ذلك من عز
هللا و اطيعواا

در 2گزينه  .6
سال دهم ص
اگر در ركوع
ـ عفاف باعث

در 3گزينه  .6
ازدهميسال 

يكي از اقدام
راه خدا س در

در 1گزينه  .6
ازدهميسال 
ن وظيفاامام

اسالم شوند
موضوع حل

رد 4گزينه  .6
سال يازدهم
مالك پيامبر
من ذكر و انث
ـ هشدار خط

(به گذشته 
سپاسگزاران

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
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در صـورتي   

دورة ) ع(م  
  .پرداخت

ريك قائـل  
 حجـت در      

رايط ولـي   

ربـان  و مه 

  ».ن

 ايشـان در   

حكام فرعي 

كـرديم بـه   
   . كرد

شمه عـزت  

 كند نصف 

ationgroup

در آن شـرايط د
...«  

كـاظم ـان امـام      
تربيت شيعيان پ

ستند و به او شر
ان را از وجـود

ـ يكي از شـر. ت

 بـا مـردم نـرم     

فقان اطاعت مكن

هـايبا ويژگـي 

ء در برخي احيا

 بعد از او وحي ك
ان معرفيكار آن

به دنبال سرچش

كسي كه ازدواج

0/1400(  

د«: نهـا فرمـود  
.شناسايي كنيد و

 پرداخـت و زمـ
 ادامه داد و به تر

بپرس  كه خدا را
ان در گنـاه آنـا

است ﴾ونيحذر م
  .كند

 الهـي، پيـامبر

از كافران و مناف

آشنايي بظهور و 
  .دهاست

وجود تعاليم انبي
  .ست

امبران نوح و پي
يا و تمام كننده ك

(ز آن خداست 

ك«: فرمايند  مي

27/1 ع نوبت اول

آ و هشـدار بـه   
ط مستقيم را شن

ضـت شـيعيان
آشكار و مخفي

 دهند اين است
روي آنـا و زيـاده  

لعلهم﴿ ←ن ي
جهاني رهبري ك

ت يعني به مهر

ا«: فرمايد ي مي

شان به هنگام ظ
ين رفتن ترديد

و با اين. اندورده
يكديگر داشته اس

ن كه بها همچن
نده راه همه انبيا

چه عزت است ا
  .ت دارد

براي حفظ دين
 ».د

10 


امعج(وم انساني 

گاه كردن مردم
نندگان به صراط

جديد حيـات نهض
ن را به صورت آ

مل صالح انجام
هـا و گري انسان

ديدر هدف تفقه 
شرايط پيچيده ج

است بودن ايشان

عايت تقواي الهي

داري ايشتحكوم
بي امام زمان و از 

 آنها يك دين آ
هايي با يكتفاوت 

ما ﴾ين من بعده
خود را ادامه دهن

داند كه هر چد ب
ي او مطابقتندگ

ب )ص(يامبراكرم
 پروا داشته باشد

هم؛ ادبيات و علو

پس از خود و آگ
كن كه ابتدا پشت

طريق دعا به تج
نداشت و آنزه بر

يمان آورند و عم
د به علت ستمگ

با ه) ايي استفك
 جامعه را در ش

ب رحمة من اهللا) 

عوت پيامبر به رع

ة حنايي با شيو
ت و محبت به

ت در واقع همه
رهازهاي هر دو

ا الي نوح و النبيي
خ) ص(اكرم  مبر

خواهد س عزت مي
 و تالش براي بن

باشد و پي يم) ش
ف ديگر از خدا

سنجش دوازد

وضاع و احوال پ
شخيص دهيد ك

1  
از ط معارفترش 

از مبارزدست  ن

1   
ني كه ايه كسا ب
فرمايند خداوند ي
 

1  
فواجب ك(ؤمنان 

ست يعني بتواند

1  
ص(يامبر اكرم 

داوند پس از دعو

شگاه الهي و آشن
ل موثر در شناخت

  
ران يكسان است
گاهي مردم و نيا
 اليك كما اوحينا
ين است كه پيام

1   
كسـ هر  ﴾لعزه

عظمت خداوند

2  
مشآرا( ﴾وا اليها

صفس بايد براي ن

    
 

بيان اوپس از ) ع
ه رستگاري را تش

 .رست است
140-141م ص 

در كنار گست )ع
اما ايشان .يد بود

 .رست است
150-157م ص 

ي وعده خداوند
مي) ع( رت علي

 .سازد بهره مي 
 .رست است

171-175م ص 
ت گروهي از مؤ
و مدبر بودن اوس

 .رست است
183-184م ص 

خويي پيي و نرم

سورة احزاب خد
 .رست است

  160 م ص
يگاه امام در پيش
صومين از عوامل

 .رست است
19 - 21م ص 

رمبلي دعوت پيا
زمان و سطح آگ

انا اوحينا﴿: مايد
منظور اي. كرديم 

 .رست است
197-199م ص 

من كان يريد ال﴿
وضوع توجه به ع

 .رست است
209-225م ص 
لتسكنو﴿   ازدواج

 حفظ كرده پس

www.sanjeshse

ع(امام علي 
هيد راتوان مي

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
ع(امام سجاد

اختناق شدي
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
نتيجة نهايي
نشوند حضر
ميانشان بي

در 3گزينه  .7
سال يازدهم
ثمره مهاجر
فقيه مدير و

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

هربانيت معل
  .شدي

در آيه اول س
در 2گزينه  .7

ازدهميسال 
شناخت جاي
سخنان معص

در 4گزينه  .7
ازدهميسال 

محتواي اصل
متناسب با ز

فرمقرآن مي
تو نيز وحي

در 3گزينه  .7
سال يازدهم

﴿ شريفة آية
با مو) شيمبا

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
ثمره نهايي
دين خود را
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ـه صـورت   

  .ست

  .اند ه

ationgroup

  

را بـ» ي و قصـد   

  .ت

پرداخته اس» يعي

  .ميت دارد

ي انكار خدا شد

0/1400(  

  .سازد شن مي

.كنند كسب مي

دخالـت آگـاهي«

است» خداشناسي

  

خود طبي«ل به 

دهد، اهم جات مي

  .دهد كيل مي

هاي از انگيزه» ي

27/1 ع نوبت اول

  .ست

هاي شناخت روش

  .است

ها اطالعات ك ش

«د، اين موضوع 

فطري بودن خ« 

  .كند

  .كند مي

 

.است»  انساني

كند، در اصل  مي

ر امور زشت نج

  .ي نيست

تشك» انكار خدا

هاي رواني عقده«

  .اخته است

   ديني

11 


امعج(وم انساني 

اس» جهان بيني«

ه نسان را در راه

ا» گري در نظم

خفاش از وجود» 

انداي بوده رحله

عنيرد بيانگر م

ك رستي بيان مي

 انسان برطرف م

 .دهد  سوق مي

داشتن روابط« 

مل مضرّ را دفع

 گرفتار شدن د

هي در اديان الهي

  .د

ا«و اساس آن را 

  .د

«گذارند مرتكب 

پرد» حيد عملي

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

«ترين پاية  سي

هاي ا  از دريافت

نگ آينده«ي، مؤيد 

اي مخابره شده

ت تدريجي و مر

داوند گرايش دار

ات الهي را به د

را از» خودسازي

 سوي انحطاط

مؤثر واقع شوند

يد را جلب و عام

ت كه انسان را از

رزه با خودخواه

يد خود آزاد كند

شبيه كنيم پي و

دهد تشكيل مي 

گ حساب دين مي

توح«در اصل به 

معارف

سنجش دوازد

 به خداوند، اسا

 زمينة بسياري

گام بروز بيماري

ها ن فاصلة نقطه

زنده داراي خلقت

خود به طرف خد

، انواع صفا»لبيه

خ«ي خود، نياز 

به روز به را روز 

انند در جامعه م

ريزي، عامل مفيد

ي، از اين جهت

هاي مبا از روش

ت انسان را از قي

تمان بزرگي تش

»پديده بودن«

ي ديگران را به ح

يت پرهيز كند د

    
 

 .رست است
اعتقادي نسبت ي

 .رست است
است كه» روني

 .رست است
د و ناراحتي هنگ

 .رست است
 كم و زياد شدن

 .رست است
 كه موجودات ز

  .دهد ان مي
 .رست است

نسان خود به خ
 .رست است

اليه، ثبوتيه، سلب
 .رست است

د و ابعاد وجودي
 .رست است

، انسان»فساني
 .رست است

كه زن و مرد بتو
 .رست است

نكه هر عمل غر
 .رست است

ظاهر خودخواهي
 .رست است
ا» يم براي خود
 .رست است

توانسته است» ي
 .رست است

مادي را به ساخت
 .رست است

شياء به علت را 
 .رست است

هاي گيري سخت
 .رست است

ز هر گونه معصي

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .5
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  .شاره دارد

شري فاقد 

ش محسـوب   
به معنـاي   

كمي مالك 
فـت اصـالً    

دانست كه  
وجود زمان 

قـات  مال«ي   
be going 

هـاي    نشانه
 به معنـاي  

د از ميـان    
 فعـل غيـر  

حتماً نيـاز  
ف تعريـف   

توانـد بـه   ي

ationgroup

  .سد

  .شود يده مي

اش»  خارج است

 تكيه بر دانش بش

و قابل شـمارش
money prob
رگيري صفات ك

تـوان گف كـه مـي   
noقريباً معادل 

كه با توجه به و د
  .تفاده كرد

visi بـه معنـاي
 g toختار سا از 

يكي از» گذشته
يك كلمة مفرد 

تـرين فـرد چـك 
يك ف»  ز كردن

در حالت مفرد ح
be نيازمند حـرف
يشـود و نمـ  يم

0/1400(  

رس مي» ي خويش

نامي» ايت عامهد

ن از حيطة عقل

با ت  نظام فكري

  .ست

است و» مشكالت
blems ساختار 

تواند براي به كا ي
ك خواهند بـود ك

fe  وlittle را تق
دينكته توجه كن 

مختلف است يعان

itبه انجام فعـل  
استفاده نتيجه، 

از هفتة گ«عناي 
)جمع sبدون ( 

كوچ«عنـاي  ـه م 
ابراز« عناي م به 

اين اسم د.  است
estفت برترين 

stat محسوب م

27/1 ع نوبت اول

كمال وجودي« 

هد«فشان دارند، 

ح زندگي انسان

بنابراين،.  است

 

اني داده شده اس

pr  م«به معناي
خوريد چرا كه در

كند و نمي ي مي
ي به قدري اندك

ewتوان  وعي مي
نيبه ا ن،يمچن

will, can با مع

ست كه تصميم ب
در. پردازد يم مي

since la به مع
parentه كلمة 

.  

 the young بـ
expressفعل 

م قابل شمارش
 سوي ديگر، صف

teفعل  كي» ن

12 


امعج(وم انساني 

 گرفتار شود به

  .د

ت به سوي هدف

مجموع مصالح«ر 

در دانش بشري

 .ي ايجاد نمايد

به عالم انسا» ند

roblemsاوريم 
 money را نخو

problems بازي
كه مشكالت مالي

به نو. اقض است
هم ).1رد گزينة (

n, may, shou

مشخص اس» كن
دآوري اين تصميم

st weekبارت 
ن دقت كنيد كه

)4و  3هاي  زينه

gest of my 
ف). 3و  1هاي  ه
3.(  

ست كه يك اسم
از .)4و  2 هاي 
داشتن ازين« ينا

  انگليسي

هم؛ ادبيات و علو

ها ها و دشواري 

 حركت بيافريند

ي خاص و حركت

ت همه جانبه بر

 و نقص مطلق د
  .باشد شري مي

سان، شور زندگي

جانب خداون«ز 

ن صفت كمي بيا
فريب اسم د كه

sت را براي اسم 
ه اين معناست ك
اهوم جمله در تن
(الً نادرست است 

uldتوان از يم جه

فراموش نك«ناي 
رفاً گوينده به ياد
ز سوي ديگر، عب

همچنين ).4و  2
رد گز(د است فر

sonsي خـالي   
رد گزينه(شود  ي

3و  2هاي  زينه

driver شده اس
هزينرد گ(دارد  

به معن needل 

سنجش دوازد

نسان به سختي

ر انسان شوق و

 به وسيلة نيروي
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ارد؛ اما عقل انس
همين است؛ به

كند تا انسان  مي
ت و نيازهاي ماد

كنندگان از فاده
ها، برخو حروميت

انين و رونق تولي

    

)+485 584

= 98 3

  .اشد

تشخاص تسهيال
سالمي از حالت

  :ت است از
ف )5 يقوت حق

  
مختلفي تهيه كر

هم؛ ادبيات و علو

طه بين منابع و
و با ارائه بهترين
هم است كه عبار
دف علم اقتصاد

  ».است 
هـا، توزيـع نايي

 خود را به مطالع
  .د است

اي دا هميت ويژه
ه ه ارائه دين هم

هايي را معرفي 
حتي مشكالت(ن 
ان و سوء استفر

ش براي رفع مح

ت ضوابط و قوي

) + ×1 5844 

 افزايش توليد با

توانند به اش ز مي
اس  ترتيب، بانك

عقود مجاز عبار
مشاركت) 4 مدني

خريد دين )11 
و اعتبار، اسناد م

سنجش دوازد

خاب است و رابط
و كند ررسي مي

مهنكته  سهة ند
هد«توان گفت  ي

مكانات خويش
ها، توا ت، انگيزه

رد، علم اقتصاد
در اقتصاد اناتك

ر زندگي فرد اه
يامبران و فلسفه

روش ، قوانين و
 مشكالت انسان

رگلمان، استثمار
د داشتند و تالش

ياگان موجب رع

  : برابر است با

+ +7567 5

م پول بيشتر از

قد اسالمي مجاز
 جويند؛ به اين

اين ع. شود مي ل
ممشاركت ) 3ه 
مساقات )10 ه

ات اعطاي وام و

    
 

 .رست است
قتصاد، علم انتخ
شر را مطالعه و بر

در برگيرنددقيقاً 
رو، مي؛ از اين»ع

فاده از منابع و ام
تغيير در اطالعات
 انسان تأثير دار

كممنابع و ا» دد
سالم، اقتصاد در
يل فرستادن پي

ها، هداف، برنامه
رفع همه ند كه

هي مبارزه با ظالم
هاي خود  برنامه
  .ستند

 .رست است
ت بر توليدكنندگ

 .رست است
ه كتاب فروشي

 .رست است

=84 3616

 .رست است

 .رست است
كه افزايش حجم

 .رست است
تحت يازده عقا 

ها شركت گذاري
صاد كشور تبديل

مضاربه )2حسنه 
مزارعه) 9 جعاله

 به منظور عمليا

www.sanjeshse

در 1 گزينه .12
علم ا«) الف

نامحدود بش
اين تعريف د
متعدد منابع
منظور استف

آنجا كه ت زا
هاي انتخاب

مصارف متعد
از نظر اس) ب

دلي. داند نمي
آن، اه واقعي

كن تأكيد مي
پيامبران اله
در سرلوحه

دانس خود مي
در 3گزينه  .12

نظارت دولت
در 1گزينه  .12

ارزش افزوده

در 3گزينه  .12

6

در 4گزينه  .12

در 4گزينه  .12
در صورتي ك

در 4گزينه  .12
ها بانك )الف

گ در سرمايه
توليد و اقتص

الح قرض )1
ج )8 تمليك

ها بانك )ب

erv.ir
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 به ديگران 

ي سهامي 
الزم را نيـز   
ركت پـس  
پذيرش يـا  

واحـد   2ا،  
و  3و  1ي 

فقر در هر  
سـرانه   مـد 

شـور ديگـر           
  .هاست

  را از دست
، پـول بـه   

كننـد    مـي 
لياتي ما ي

ا بـه بـازار   
اقتصـاد،   ر   

اده يـا  خـانو  
ي هستند؛ 

«  
ال را توليـد    

  هك چهارم
  هك ششم
  هك هفتم
  هك هشتم

=   تورم 3

  

ationgroup

سررسيد، آنها را

ها ه فقط شركت
ست و شـرايط ال

اين شر. رائه كند
كت، نسبت به پ

هـا عادل، قيمت
هاي ت، پس گزينه

ة وسعت و انداز
 كشوري با درآم
 نسـبت بـه كش

ه»دهك«خص 

و ايجاد اشتغال 
 اوراق مشاركت

را اجرا» ي مالي
ها كاهش در نرخ

تواند رونق ر مي
تقاضـاي كـل د

اسـت و خ طـرح  
ي، تك محصولي

». را تأمين كند
بخشـي از كـاال 

= +%2 ده %5
= +%5 ده %6
= +%11 د %
= −%1  ده

−  


323 4 2
2692

0/1400(  

توانند قبل از س 

كه شوند سيم مي
ش در بورس اس
 بهادار تهران ار
يق وضعيت شرك

اي رسيدن به تع
دار تعادلي است

از وان تصويري
نسبت به مومي

ـد در كشـوري
وزيع درآمد، شاخ

ن انگيزه توليد و
با خريدو   كند

هاي سياست« ه
مراني دولت و ك
در مواقع ركود م
ورم با كـاهش ت

ي و جهـاني مط
ي اجتماعي شهري
مه نيازهاي خود
ه نيافتـه صـرفاً  

=5 %7
=6 %11
=1 %12

− =%86 %14

=  
 
2692

27/1 ع نوبت اول

آنها مي صاحبان

ام و خاص تقسي
پذيرش ارسته خوا

كت بورس اوراق
س از بررسي دقي

، برا9 در قيمت 
حد كمتر از مقد

تو زيع درآمد مي
ميزان فقر عم د،

ـه توزيـع درآمـ
جش وضعيت تو

 و توليدكنندگان
حل را ت مشكل

ظايف خود بسته
ارج جاري يا عم

است كه دل ي ك
هم در مواقع تو 

اي شهري، منطقه
زندگي وارها در

د به تنهايي هم
كشورهاي توسعه

 .شود ميها ن

/=  2

18 


امعج(وم انساني 

نتقال است و ص

مي به دو نوع عا
شركتي كه. شند
به شرك نياز ورد

 و اين هيئت پس

زاد عرضه دارد،
−7 2   واح

 نابرابري در توز
تر باشد ي پايين

ـد سـرانه، هرچـ
عيارهاي سنجز م

ي افزايش يافته
براي كوتاه مدت

و اجراي وظشور 
در مخا افزايش 

تحريك تقاضاي
)فزايش ماليات

 جمعي اعم از ش
 دليل اغلب خانو

تواند خانواري نمي
كش. گويند وده مي

نهآ نهايي نصيب 

هم؛ ادبيات و علو

اين اسناد قابل 

هاي سهام شركت
ضه كنند و بفروش
همراه مدارك مو

فرستد مي رش

13  واحد ماز
=ازه  5   

د سرانه و ميزان
سرانه در كشوري

درآمـ سـطحي از 
زيكي ا شتر است

كاهش و بيكاري
تواند ب ساطي مي

 كالن اقتصاد كش
.كيل شده است

ت ،بهترين راه )ي
مخارج دولت و ا

ي در هر زندگي
به همين. دهد ي

خ ط است و هيچ
يجاد ارزش افزو
فع توليد كاالي

سنجش دوازد

اي .دريافت كنند

ش. سهامي است
 در بورس عرض
رش خود را به ه
ربراي هيئت پذي

  .د

− =1 12  
اضا به انداتق ،1

و شاخص درآمد
ه سطح درآمد س
 مشابه در هر س

بيش در آن كشور

كه سطح توليد ك
ياست پولي انبس
 براي مديريت

خارج دولت تشك
ت مالي انبساطي

كاهش م(باضي 
  .دوش

ق و مزيت نسبي
سوق مين  شد
ي خياطديگر  و

تمامي مراحل اي
لق ارزش و مناف

    
 

يرنده دگ را از وام
  .د

 .رست است
 سهام، شركت س
ند سهام خود را
ند تقاضاي پذير

برا ليه، مدارك 
كند  آن اقدام مي
 .رست است

2به اندازه   
1يابد در قيمت 

  .شد
 .رست است

گرفتن دو ر نظر
هر چه. آوردست 

طور به. ر است
باشد، نرخ فقر د

 .رست است
ك كود اقتصادي،

ك مركزي با سي
ها دولت .ق كند

ار درآمدها و مخ
سياست(مالياتي 

ياست مالي انقب
ش ت اقتصادي مي
 .رست است

هوم مزيت مطلق
تك محصولي« 

ثال يكي قصاب
 خلق ارزش به ت
بنابراين همه خل

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse

طلب خود ر
منتقل كنند

در 1گزينه  .12
صادركننده

توانند عام مي
توان دارد، مي

از بررسي او
رد تقاضاي

در 2گزينه  .13
3در قيمت 
يا كاهش مي

باش رد مي 4
در 1گزينه  .13

با در معموالً
سكشور به د

باالتر، بيشتر
تر ب ناعادالنه

در 2گزينه  .13
در حالت رك

اند، بانك داده
جامعه تزريق
كه از دو ابز

هاي م يا پايه
سي. برگرداند

موجب ثبات
در 2زينه گ .13

دو مفه )الف
كشور را به
به عنوان مث

زنجيره) ب
و بن كنند مي

در 2گزينه  .13

در 1گزينه  .13

erv.ir
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  سال بعد ك
  و سال بعد

  

  . رد

ationgroup

= 322 يك 4
= دو 387648

.است ي نوشته

وجود ندار ،شند
.  

0/1400(  

/+ ×  4 2
/+ × 8 2 3

را به زبان تركي» 

 

  .ستا» دو«

قافيه باش  هم هم
ندهستقافيه ، )

  .است» 

  .د

.  

27/1 ع نوبت اول

× =  322 4
=87648 4

  

»بابرنامه«كتاب 

  

 .است) و ششم

«ة قافيه، قاعدة 

راع بيايند كه با
)جوشي ـ فروشي

»دو«فيه، قاعدة 

جناس تام دارند

.است) »لن فع« 
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امعج(وم انساني 

= 387648
651776

  .ست

  .ت

. ل پارتي دارند

  .ت

ك) هيرالدين بابر

.ك عراقي است

سدة پنجم و(ره 

ها قاعدة ر گزينه

در درون هر مصر
نج: (»4«گزينة 

ها قاعدة قا زينه

هاي قافيه ج  واژه
  .ستند
  .ستند

 فاعالت مستف

  .ستفعلن است
 

 و فنون ادبي

هم؛ ادبيات و علو

اسشده أليف مي

واعظ كاشفي است

هر دو اصل» ران

اين دوره است ي

ظه. (است) روملو

  .هندي است

هاي زباني سبك ي

هاي نثر اين دور

ديگردر است و  

مصرع يا د ر نيم
گ) / همره ـ شه(

است و ديگر گز 

يتين هستند و
ذوقافيتين هس) ي
ذوقافيتين هس) ي

مستفعلُ(لن يا 
  . فاعلن است

  . است
  .ست

ن مستفعلن مست
 .است» اعالتن

 علوم

سنجش دوازد

ي به اين زبان تأ

لي بن حسين و

يادگار زرير«و » 

زبانيط به ويژگي 

حسن بيگ ر(ر 

ي فكري سبك ه

مربوط به ويژگي

ه ربوط به ويژگي

»يك«ه، قاعدة 

 كه در پايان هر
: (»3«گزينة  / 

»يك«ه، قاعدة 

ذوقافي) ست باد
ي ـ رويت روايتي
 ـ زبانم سوختي

ولُ مفاعلن فعول
عالتن فاعالتن
لن فعولن فعل

يلن فعولن ااعمف

تفعلن مستفعلن
عالتن فعالت فا

    
 

 .رست است
رة ساساني آثاري

 .رست است
اثر عل» الحياتن

 .رست است
»رخت آسوريك
 .رست است

مربوط» ان شعر
 .رست است

، اثر»التواريخ سن
 .رست است

هاي ويژگياز » ك
 .رست است

م» چهار«گزينة 
 .رست است

مر» سه«گزينة 
 .رست است

قاعدة قافيه» دو
 .رست است

هايي واژه» يك
)اعظم ـ خرّم: (

 .رست است
قاعدة قافيه ،»3

 .رست است
نيست باد ـ نيس (
كويت حكايتي (
وختيد نمدها (

 .رست است
مفعو» دو«زينة 

فاعالتن فا): 1( 
فعولن فعو): 3( 
ممفاعيلن ): 4( 

 .رست است
مست» سه«زينة 

فعالت فا«): 1( 
www.sanjeshse

  
  

  
در 2گزينه  .13

تا اوايل دور  
در 4گزينه  .13

عين«كتاب   
در 2گزينه  .13

د«منظومة   
در 3گزينه  .13

باي زادگس«  
در 3گزينه  .14

احس«كتاب   
در 1گزينه  .14

يك«گزينة   
در 4گزينه  .14

ضيحات گتو  
در 3گزينه  .14

توضيحات گ  
در 2گزينه  .14

«در گزينة   
در 1گزينه  .14

«در گزينة   
:»2«گزينة   

در 3گزينه  .14
«ة يندر گز  

در 4گزينه  .14
):1(گزينة   
):2(گزينة   
):3(گزينة   

در 2گزينه  .14
وزن بيت گز  
وزن گزينة  
وزن گزينة  
وزن گزينة  

در 3گزينه  .14
وزن بيت گز  
وزن گزينة  

erv.ir
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ي در شـب   
ت نيـز بـا    

هاي  ز برگ

  
  .)روست

يت بسـيار  

(..  

»  و شـراب  
 .  

ه دارد امـا   

ationgroup

  

، بـه دزديرفتـه 
ر غير اين صـور

از» استعاره«) ن

.فزاتري نيز روح
زيبار  از محبوب

كنايه از صميمي 

  .الفي دارند
  .ت

  .استيد آمده

  .ي است
.كاووس و و، كي

مـي«صـرحه از  
. استعاري است

  . نه بيشتر

تشـبيه»  زريـن  

0/1400(  

  .است) عولن
  .است) 

.است) »لن فع«

 كنارش قرار گر
ربه بدانيم؛ دشبه

انسان(ست مردم 

ب زندگانيآو از 
مچنين استعاره

)هدر يك پوست

جناس اختال» م
استنواز  گوش/ 
پد... و/ د / ، / ر 

سپس فعل دعايي
خسرو مانند كي(

استعارة مص خود
اضافه: »ت فلك

دهد نه كمتر و 

خوشـة«.  دارد

27/1 ع نوبت اول

ن مستفعلن مفعو
مستفعلن فعولن

«ستفعلُ مستَف 

كه زلف سياه بر
مش صراع دوم را

  .)ت
هاي دس پنجه. ت

نند شده است و
ة استعاري و هم

بادام د مغز د دو

خشم ـ چشم«. 
/ش / و / د / ي 

ر/ رايي از تكرار 

سو .) كنايه است
(ب به كي ن ملقّ
  .استشده

.(  

نيز، خ »ن رزان
دست«، 3 گزينة 

  .استده

د را تشكيل مي

واقعيت» ة عنب

20 


امعج(وم انساني 

ستفعلن مفعولن
ستفعلن فعولن م

  .ست

علُ مستفعلُ مس

يار ك بين سپيد
 مشبه و كل مص
ينه صحيح نيست
هاي شكفته است

  
 آب زندگاني ما

اضافة» ب خوبان

مانند(ست بودن 

است بسيارنيت 
هاي كرار واجت .ت

واج آر .خورشيد

كل كدر»  دادن
سپس پادشاهان

تشكيل ش» ـ ت
)دنيا(س كيهان 

خو« يب اضافيِ
تراني است، در

مانند شد» صدا«

تمام وجود» پا تا

  .هستند
  .ت نه اضافي

خوشة«). ياقوت

هم؛ ادبيات و علو

مس(يا » مفاعيلن
مس(يا » فاعالتن

اس» تعلن فاعلن
  .است»  فع

  .است 
مستفع(يا » فعل

جب وعة رخسار و
صراع نخست را
و حالت اين گزي

ه از غنچه» عاره
.ت وجود ندارد

لب يار به -2. ت
آفتاب«. (ي است

در يك پوس. ست

خوردن و عصباني
است) برات(زادي 

 آمده و سپس خ

به باد«(هواست 
است و س» ساني
ـَـ«+ » ما«ضمير 

است و سپس» ده

كل تركي.  است
اضافة اقت» قدرت
«به » نگاه«دوم 

  .استمده
تا از سر«ت، زيرا 

  .هي است
ضافات تشبيهي ه
كيب وصفي است

 /حقّة ي: بهمشبه

سنجش دوازد

فاعيلن مفعولُ م
التن مفعولُ فاع

تعلن فاعلن مفت
فاعالت مفتعلن
»مفتعلن فاعلن

يلُ فاعمففاعيلُ 

مجمو. بيه شده
هتر است كل مص
م بود و در هر د

استع«) شراب(ل 
بيت نشبيه در اي
است مانند شده

اضافة تشبيهي» 

واقعي آمده اسي 

كنايه از حرص خ
رمان يا اجازة آز
ر معني مهرباني

معناي حركت ه
چه كس«ه معني 

 مصراع از دو ض
جهند«به معني 

اضافة استعاري 
پاي ق«و »  جود

مصراع در د و »ن

آم» صد و تمايل
كل وجود نيست

بيهتشاضافة » ت
اض ،غيب حجلة 

شبيه دارد اما ترك
//انار : مشبه(ار 
  .في

    
 

مفعولُ مف«): 2( 
اف مفعولُ«): 4( 

 .رست است
مفت« ،»3«زينة 

مفتعلن ف«): 1( 
مفتعلن م«): 2( 
مفعولُ مف«): 4( 

 .رست است
ف به كمند تشب

به. (د شده است
رو خواهيم ه روبه

لهاي سرخ م ام
 بنابراين آراية تش

به لعل» لب« -
»ساية عنايت« -

 .رست است
ينادر مع» شهر

ك» آهن خاييدن
مجاز از فر» خط
نخست در» مهر

 .رست است
نخست به م» باد

نخست به» كيان
در هر دو» مات

نخست ب» جهان
 .رست است

)ردرختان انگو(
دست«، 2زينة 
پيراهن«به » حيا

 .رست است
قص«عني مجازي 

مجاز از ك» تاپاي
 .رست است

خواب جهالت« -
-2داماد گل  -

تش» عارض گلبو
حقة ياقوت انا -

نه اضاف ستفي ا

www.sanjeshse

وزن گزينة  
وزن گزينة  

در 3گزينه  .15
وزن بيت گز  
وزن گزينة  
وزن گزينة  
وزن گزينة  

در 4گزينه  .15
زلف: 1گزينة 

مهتاب مانند
هيچهار تشب

جا: 2گزينة 
چنار است؛

-1: 3زينة گ
-1: 4گزينة 

در 1گزينه  .15
ش« :1ة نگزي

  .است
آ«: 2گزينة 
خ«: 3گزينة 
م«: 4گزينة 

در 3گزينه  .15
با«: 1گزينة 
ك«: 2گزينة 
م«: 3گزينة 
ج«: 4گزينة 

در 1نه گزي .15
(زان ر خونِ
در گز .است
ح« :4گزينه

در 4گزينه  .15
در مع» سر«

سرت«: توجه
در 2گزينه  .15

-1: 1گزينة 
-1: 2گزينة 
ع«: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

تركيب وصف
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، رعايـت  1

اسـت؛   »ل  
كـار   به »ن

را » جهـان 

 در گزينـة  

  )مژگان

م اين پيـا . 

ationgroup

كتـه در گزينـة     

ء به جـاي كـل
بوستان«و » وان
ج«توان  مي. (ست

 .است شده

ين مفهوم تنها

  .داند زم مي

رديف مارش هم

.ت و ثروت است

0/1400(  

سـت و ايـن نكت

جزء«ن اين دو، 
كارو«در معناي  

اس» ه جاي جزء

ندانم» شير«ه 

ي خداست؛ بر اي

هنر را الز ضةعر

رنيان است و خا

  .ت
  .رند

خورداري از دولت

  ويشان

  تيم ـ شهرها

27/1 ع نوبت اول

سجع دانسته اسم

ميان رابطةست، 
»چمن«و » مل

كل به« اين دو 

به» سوار«. است

سپردن به بندگي

يت چهارم كه ع

ريگ آن پر(ست 
  .ست

شمندي امور است
 به معشوق ندار

ندان هنگام برخ

اش ـ آبرو خانواده

كتاب بزرگ هست
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امعج(وم انساني 

مشرط الزم كالم 

  )جع متوازن

اسشدهكار گرفته
محم«ن پيوند، 

كه رابطة آمده 

 شگفتي بسيار ا

هر كس و دل س

كنند، برخالف بي

شق خوشايند اس
 و خوشايند نيس

و معيار ارزش ارد
ي براي رسيدن

مستمن تحاج نِ

خ) 2پراكند     

كت) 4             

  بان عربي

هم؛ ادبيات و علو

را ش دو جملهن 

  )ف
  

سج(يف ـ كريم 

به ك» نانهاده«ي 
 شكل و با همين

مردم جهان اي

كنايه از» شتن

ن از هر چيز و ه

ك  را نكوهش مي

 طلب براي عاش
 عاشق دلچسب

عاشق اهميت د
 تنگدست، بختي

افتنِيرمندان و د

بپ ـ  بزدايدـ  كند
 

مناطق     ـ  رد

زب

سنجش دوازد

ي سجع در پايان

سجع مطرّف(ند 
)سجع مطرّف( 

شري ،)جع متوازن

ت؛ پس در معناي
به همين. است

به جا» جهان« 
  .) نيز دانست

خيره گش«. است 

ل تأكيد بر بريدن

گري يي و جلوه

هاي راه سختي 
 هيچ چيز براي

براي ع وقت معش
ن مفلس واشقا

ستگيري از نيازم
  .دارد

  ه

ك وسش حمايت
 !باشد يگر ـ مي

جهانگر) 3      

    
 

 .رست است
هاي دن واژهي آم

  
گريزند ـ نپرهيزن
هوده ـ نپيموده

سج(ك ـ صاف 
 .رست است

است» خانه« از 
جزيي از خانه ا 

 در گزينة سوم،
گاه مردم جهان

 .رست است
»جنگ«جاز از 

 .رست است
صورت سؤالت 

  . شده است
 .رست است

، هنرنماي3و  2 
 .رست است

: 4و  2، 1هاي 
در فراق يار: 3 

 .رست است
رضايتفقط : 2 

عا: رك سه بيت
 .رست است

دس 4و  3، 2ي 
، وجود ند1بيت 

 .رست است
ك كرده، تراشيده

 .رست است
  :رتيب

حوال است ـ نامو
هنده است، ياري

 .رست است
  : رتيب

هستيم      ـ  

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
كتاب درسي
.نشده است

نگ: 2گزينة 
بيه: 3گزينة 
پاك: 4گزينة 

در 3گزينه  .15
مجاز» در«

»در«يعني 
اند، اما رفته

مكان و جايگ
در 1گزينه  .15

مج» ميدان«
در 3گزينه  .16

مفهوم عبارت
تأكيد سوم

در 4گزينه  .16
،1سه بيت 

در 3گزينه  .16
ه م بيتمفهو

مفهوم بيت
در 2گزينه  .16

مفهوم بيت
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .16
هاي پيام بيت

اخالقي در ب
در 1گزينه  .16

پاك: سترده
  
  
  

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

خوش اح) 1
انتشار ده) 4

در 1گزينه  .16
خطاها به تر

جهانگرد) 2
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مختلـف   :ة 

 دگي شـود     

ationgroup

ُمختلفـٍةــ  ) سـت  

  ساح 

حسـابتان رسـيد

  جرور

    »كَ « 

0/1400(  

  ايم كرده

صـحيح اس مش   

هذا تمس ـيش عي

  !اوست ل

 از اينكـه بـه ح

جار و مج :مينَ 

ب و مضاف لـِ

27/1 ع نوبت اول

  وست برگزين

 ببرد ـ تقديم ك

   

  ردگار پيامبر

ش يـا دو چشـم

َلن ي ـالبحيرة ) 

  ﴾كنيد ي
ضعيف بودن عقل

  !هد
قبل) سبه كنيد

جّر؛ عند المعّلم

فعول و منصوب
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عنوان دوه ب) 4  

را ـ از بينـ  ده

 نويسد ميـ  ها

پرور) 3        مر

چشـمانش(است 

)4          سةري

 به آن عمل نمي
دليلي بر ض) خص

 
ه دست نادان د
خودتان را محاس

جرور بحرف الج

  مذکر) 4 

مف /معرب  ـر 

هم؛ ادبيات و علو

    سوم ـ بدي

كرد) 2  يم
  ها

ه ارد ـ برايش ده

أم ايت نمائيد ـ

مفرد اچشم . شد

الفر ـتعيش  ـت 

گوييد كه را مي
خودپسندي شخ

 !كند ش عمل
هارهاي خود را ب
خ(سيدگي كنيد 

مج) 4           

          خاطب

مفرد مذکر ـسم 

سنجش دوازد

براي بار) 3  ست

ا  پيشكش كرده
ه دستـ  ن شود

نداـ  ترين كاري
  ها ي

اخالق را رعا) 2 

ون آن حذف ش

نتاک) 3      هذا

  : تيب
يد چرا چيزي ر

خ(ص به خودش 
ا ه براساس گفته
ست كه زمام كا
ودتان در دنيا رس

 اسم الفاعل )3

للمخ) 3           

اس) 3        ّصفة

    
 

 .رست است
  :رتيب

سومين ـ دوسـ  
 .رست است

  :رتيب
نش ـ سختي ـ

 ـ سختي ـ آسان
 .رست است

  :رتيب
بهتر) 2  يك

نيكيـ  ي ـ به آن
 .رست است

  :رتيب
    ـ پروردگار  
 .رست است

  : رتيب
مضاف شد، نو: ـا

  نكره است
 .رست است

  : رتيب
هـ َلن يعيش  ـ

 .رست است
ها به ترت و گزينه

ي كه ايمان آورد
رور و تكبر شخص

كهواجب است  
كسي اس ن مردم

به حساب خو! م
  )!ويد

 .سترست ا
  :رتيب
3              طلبة

 .رست است
  : رتيب

َسَمکة و مؤّنث
 .رست است

  :رتيب
ّصال) 2        ف

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

دوستان) 1
در 4گزينه  .16

خطاها به تر
علم و دا) 1
ايم كرده )3

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

پاداش ني) 1
از چيزي) 4

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

پادشاه ـ )1
در 3گزينه  .17

خطاها به تر
هـ+  نِ يينَ عَ 
؛ ن)مختلفي(

در 1گزينه  .17
خطاها به تر

ـالبحيرة ) 2
در 2گزينه  .17

ترجمة آيه و
اي كساني﴿
همانا غر) 1
بر مؤمن )2
ترين نادان )3
اي مردم) 4
محاسبه شو(

در 2گزينه  .17
خطاها به تر

مفرده ط )1
در 1گزينه  .17

خطاها به تر
س: مفرده )2

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

موصوف )1
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 وقـوع آن   

صـفت و   :

فارسـي  ي  

 كه يسفون

ationgroup

ري آمده دليـل

رائعتَـْينِ /  يـاء  ه    

  ب به ياء

زامـيمضـارع الت   

تي كاخ. رسيد ج

0/1400(  

  
   )سم

بعد از فعل ديگر

ه و منصـوب بـه

صفت و منصو :

معـادلب مخاط

اوج به تيسفون خ

27/1 ع نوبت اول

   )ت

) جملة فعلية( 
اس(ارت و مفرد 

   فاعل

چون ب 4 گزينة 
  . تا

  .لغه است

 .ست

مفعـول بـه :َتْينِ 

:جميلَتينِ / ه ياء 

  صفة

مخ طب و فعل أمر

كاخ ساخت با و 
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امعج(وم انساني 

اسم مفعول است 

و بر کانتخ: 
خبر صا :»اّدةً 

 
نائب» ما« و 

هست ولي در» 
ي براي اينكه يا

صيغة مبا) فاعل

صحيح اس رضانِ 
قصيدَتي / به واو 

 به و منصوب به
  به ياءجرور 

صـ  فاعل) 3 

فعل نهي مخاطب

شد آغاز) گور( 

  تاريخ

هم؛ ادبيات و علو

َرة الُمَنوَّرة؛( ُمَنوِّ

:»قد ُنظِّفتْ «) 2
ما«) 4   )

 خبر: »ما«) 2
فعل مجهول: 

»بايد«ه معناي 
ل است به معناي

ف(دهندة كار  جام
  ! غه است

مربه الف باشد؛ 
و مرفوعت ل اس

مفعول  :صورَتْينِ 
جتابع و م :کتابْينِ 

 مجرورـ  ور
  ليه

فترجمه : توجه (

فارس فيروزآباد

سنجش دوازد

الُم) / حيح است

2  )سما(فرد 
)اسم(وا مفرد و 

2  ظلمات ي
»ُنقلت«) 4 

ف جازمه و أمر به
و تعليل» ناصبه

ه انج كدام گزين
ل و صيغة مبالغ

ت و بايد مرفوع ب
علكه فا بُ لّطّال 

ص/ رفوع به واو 
الکت/ جرور به ياء 

مجروـ  مجرور
مضاف إلـ  صفة

:فعل أمر :حِسـنْ 

ف در اردشير كاخ

    
 

 .رست است
  : رتيب

صحِرُق؛ َتغْ َتسْ ( 
 .رست است

  :رتيب
و مف خبر ليس 
خبر أصبحو :»

 .رست است
  :رتيب

برايمضاف اليه 
   عولفم

 .رست است
  :يبرت

حرف المنة اول 
ن«كند پس   مي

 .رست است
است كه ل اين

فاعل: »الکّذاب« 
 .رست است

  : رتيب
اسم كان است ؛
البراي صفت  :ن 

  ياء
فاعل صفت و مر
مضاف اليه و مج

 .ست استر
  : رتيب
مـ  فعلـ  لفاأل

صـ  فعل ماضٍ 
 .رست است

  :رتيب
أح/ فعل نهي  :
    

 .رست است
  150صفحه 
ك بناي با اساني

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

ُتْسَتْغَرُق) 3
در 2گزينه  .17

خطاها به تر
:»َمن«) 1
»إخواناً «) 3

در 4گزينه  .18
خطاها به تر

م :»ما« )1
م: »ما« )3

در 4گزينه  .18
تر خطاها به

در سه گزينة
فعل را بيان

در 3گزينه  .18
لمقصود سؤا
3در گزينة 

در 1گزينه  .18
خطاها به تر

َمَرَضْينِ ) 1
الُمِجّدوَن) 2

منصوب به ي
ف :البنونَ ) 3
م :هذينِ ) 4

در 1گزينه  .18
خطاها به تر

با مرفوع) 2
فـ  فاعل) 4

در 2گزينه  .18
خطاها به تر

ال َتظِلـمْ  )2
!) دباش نمي

   
 

در 2گزينه  .18
ص 16درس   
سا معماري  
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 تـاريخي و      
كاني نقـل  
جـان ايـن      

 بعدي هاي
  .ند

 عرضـه  را ي 
 را روح تا د

 بـه  را خود
 شاپورگان 

. بودنـد  ف 
 و افتاد دان

 مهـم  مـل 
 دوره آن ر

 يشم چين
 و نقـل  و ل 

 بـه  كـه  رد 
  .ند

 و تـر  چـك 

. بـود  وردار 
 يـاري  به و

 از بـرداري 

 به ه كند،

ationgroup

  .شد

ردد تـا از نظـر
مان حكومت اشك
ا بـا شـور و هيج

ه به نسل سينه ه
تفاده قرار گرفتن

جديـدي آيـين  
اند آمده وي، از ش
خ هاي كتاب او، 
عنوان با كتابي 
مخـالف مـانوي  ن

زند به ماني ،كم

عوا از يكي. رفت
در ايـران . بـود  م
اشكانيان، ابري ن
حمـل عـوارض  

كـر تـالش  اني،
شدن روميان يت

كوچ تـدريج  به ،

برخـو كشـور  ور
و اند يافته دست 

ب نافرمـ  به بغي

كوتا كشوري ور

0/1400(  

ساخته ش دجله د

كاني تبـديل گـر
در زم. شده است

هـا  بـه گوسـان  
به سينه را لواني

مورد است دوسي

بـودايي،  و حي
پيش پيامبران و
پيروان و ماني 

در را خود قايد
آيين با شدت به
بهرام يك زمان در

گر اساسي رونق
ابريشم معروف ة
زمان در. كرد مي 

گمركـي،  قـوق 
ساسا عهد در س

موفقي مانع ندانه

اجتماعي و ادي

امو ادارة در ينوا
پادشاهي مقام 
غتر و تشويق را م

امو از را آنان ست

27/1 ع نوبت اول

رود كنار در شود،

 ساساني به اشكا
درستي بيان نش

گرد معروف دوره
پهلو هاي ملي ون

فرد توسط هنامه

مسيح زرتشتي، ي
و او كه داشت ده

.برسانند تگاري
عق ماني. كردند ي
ب موبدان. ماند ي

د سرانجام. ندرد

ر خارجي رگاني
جادة گشايش ن

عمل ديگر وي
حق از يتـ گفهن  

سپس و اشكاني 
هوشمن ساسانيان

اقتصا عوامل ثير

فراو اراتاختي ز
به مزدا اهوره ت
مردم و داد مي ي

دس و بكاهد دان

24 
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شو مي ياد اساني

جود دارد و بايد
است زيرا به د 3

دانان د  موسيقي
ودند كه داستان

شاه سرودن و ها

هاي دين از هايي
عقيد ماني. كند

به رست را انسان 
مي استفاده شي
باقي زرتشتي ين

كر تشديد نويان

بازر خصوص به 
آن پي در و چين
سو از اروپا سو، و

درآمـد بنابراين
دورة در نخست 

س و اشكانيان ما

تأث تحت آن از س

از كه داشت قرار
خواست به كه د

ديني جنبة آنان

موبد و نجبا اف،

هم؛ ادبيات و علو

سا بناهاي ترين

طايي تاريخي وج
3ب پاسخ گزينه 
ت و شاعران و

ها بو گوسان اين
ه نامه خداي ين

ه آموزه تركيب 
ك تبليغ را خود د

و برهانند ريكي
نقاش از لب،مطا م
دي بر ساساني ه

ما و ماني بودي

ستد و ريان داد
چ و ايران يانم ي
س يك از هند و 

ب. داشت مرو روم
روم، مپراتوري

ام نمايد، برقرار 

پس اما داشت، 

ق پادشاه نشيان،
كردند مي م، ادعا

آ حكومت به عي

اشر قدرت از ت

سنجش دوازد

زيبات و ترين شكوه

خط 3در گزينه 
س با اين حساب
 رواج فراوان يافت

ا. كردند ريف مي
تدو در عدهاب ها

باماني . بودند 
عقايد كه تگرف

تار جهان مادي و
تفهيم براي گاه 
پادشا اين اما. د
نا براي را خود 

يان بار ديگر جر
يتجار و سياسي
چين ميان رگ،

قلم در زيادي ن
ا. شد مي شكاني

تجاري ارتباط ن

تداوم هخامنشي

هخامن اداري و ي
يكم داريوش ژه
نوع به ادعا اين 

داشت قصد خود 
  

    
 

ش با از يكي وان
 .رست است

  138صفحه 
 موارد باال تنها د

پس. ت تلقي شود
 ملي و پهلواني
 براي مردم تعر

ه داستان اين .ند
 .رست است

  135صفحه 
ماني آيين روان
گ اجازه اول شاپور

ي نور است، از ج
و نوشتند ختلف

كرد هديه شاپور 
اقدامات شاپور، 

  .شد عدام
 .رست است

  126صفحه 
رسيدن اشكاني 

س روابط رقراري
بزر تجاري سطة

مشتريان وستان
اش حكومت صيب

چين و هند با م
 .رست است

  113صفحه 
ه عهد تا سترده

  .شد
 .رست است

  99صفحه 
سياسي شكيالت

ويژ به هخامنشي،
.رانند مي فرمان

  .د
 .رست است

  95صفحه 
زمامداري آغاز 

.برخاست مزدك

www.sanjeshse

عنو به آن از
در 3نه گزي .18

ص 15درس   
با توجه به  

علمي درست
هاي ستاندا

ها را داستان
كردن منتقل

در 4گزينه  .18
ص 14درس   
پير مانويان،  

ش از او. كرد
دنياي از كه

مخ هاي زبان
به و نوشت
از پس آنان

ا بعد اندكي
در 3گزينه  .18

ص 13درس   
قدرت به با  

بر رونق، اين
واس عنوان به
هند ادوية و

نص راهداري،
مستقيم طور

در 1 نهگزي .19
ص 12درس   
گسخانواده   

شد محدودتر
در 3گزينه  .19

ص 11درس   
تش رأس در  

هخ پادشاهان
ف كشور بر او

كرد مي آنان
در 3گزينه  .19

ص 10درس   
در كه قباد  

م از حمايت
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 در كوچـك 
 داد رخ ادر 
 مصـر  او ي

 را ـلطنتي 
 قلمـرو  مة

 كـرد كـه    
ن و اغلـب  

ظرافت،  و 
 دوره، يـن 

 آثار اين. ت

 آنهـا  از س 
 خلـيج  در

ور توسـعه   

 مـدتي  اي 
 بـا  و ـالمي 

 پديـد  و ها 
 هـاي  منـاره 
 نيـز  كاشي

 كـه  نيـاني 
 در آنكـه  ز

  .فت

ationgroup

ك شوكـور  رش 
بـرا دو ميـان  ـه 

فرمانروايي دوران
سـ خانـدان  از ي
مضـمي  رهدوبـا  ا

 به آنان توصـيه
و نفر از مهاجران

يافت بيشتري ه
ا فلزي آثار از ي
است فلزات روي 

پـس. رسـيدند  س 
د ادد اجازه ها ي

ن و نيز به منظـو

بـرا بود، همراه 
اسـال ـــ  ايرانـي  
شـهره سـاختن  

من و هـا  ايوان ها،
ك و آجر تركيب

از ايران برخـي  ن، 
از پـس . زيدنـد 
ياف فزوني سالمي

0/1400(  

بـرادر او، مداري
كـ جنگـي  در 

د در. بود مشهور
كساني حكومتش

ر مصـر  و بـود  و 

ميان مسلمانان،
ان دوگاه ميوند، 

توسعه فوالد از ه
بسياري روي بر. 

طالكاري فوي،

فـارس خلـيج  و 
هلندي و ها نسوي

 و فني اروپاييان

هنري و رهنگي
هنـر  و فرهنگ 
برپا ها، ويراني ي
ه طاق گنبدها، ن
ت از همچنين ره

ايـران بـه  سالم
ور اهتمـام  ـالم 
اس معارف و لوم

27/1 ع نوبت اول

زمام ابتداي در. د
.شـد  پايتخـت  
م طلبي راحت و 

ح ابتداي در وم،
جنگجـو و طلـب 

 وحدت ديني مي
اين پيو. ر كنند

استفاده دوره ن
.گرفت قرار شته

صف عصر زكاري

هند اقيانوس ه
فران ها، انگليسي 

ز دانش نظامي
  .ر كند

فر آثار از سياري
تأثير او تحت ن
بازسازي به و ند
ساختن عظيم، ي
ردو اين در. بود 

ا ورود ابتداي ز
كـ و فقـه  ديث، 
عل به توجه دند،

25 


امعج(وم انساني 

شد دروني فرقة
راهي يوناني ان
گذراني خوش به

دو اردشير نشين
طجـاه  دشـاهي 

يجاد همدلي و
ند برادري برقرا

اين در. بود كاري
رش اين هنرمندان

فلز هاي ويژگي ز
  .بودند ز

به جديد دريايي 
به اول عباس ه

برداري از هزه بهر
ي اروپايي برقرار

بس نابودي و هرها
جانشينان كه يد

دادن نشان مايل
بناهاي ايجاد ره،
گوناگون هاي  وه

ا. شهرت داشتند
حـد قرآني، علوم
شد مسلمان يران

هم؛ ادبيات و علو

تف دچار ،دوم شير
مزدورا از سپاهي

به دوم اردشير. د
جانش و پسر سوم،
پاد او. رساند قتل

هجرت با هدف ا
، با يكديگر پيو

  .ر شد

فلزك هنر صفويان
ه بيشتر توجه د

از يكي. است ده
نيز كار و كسب 

هاي راه طريق ز
شاه. رسيدند راه
وي به انگيز .ند
با كشورهاي اي نه

شه ويراني با كه
نپايي ديري اما. 

تم معماري و هنر
دور اين معماري

شيو به كاري شي
  .شد

و علم دوستي ش
ع شامل سالمي،

اي مردم از ثيري

سنجش دوازد

اردش شاهيداپ 
س با و برداشت ش

كشته شد و ورد
س اردشير. شد ج

قت به كنند شاهي

هاي پس از ه ماه
اي هاي قبيله گي

 مهاجران برقرار

ص  برجسته عصر
مورد هنري آثار 
شد خوشنويسي 
و تجارت رونق 

از كه بودند اني
ر از نيز ها هلندي

كنن برپا تجاري 
دوستان مناسبات

ك ايران به مغول 
وقف و كند كرد

ه به ايراني تگان
م مهم ويژگي .د
كاش و بري گچ ا

ش ها استفاده مي

و خردورزي به ر
ا عارفم رويجت 

كث جمعيت جري

    
 

 .رست است
  87فحه 

زمان از خامنشي
شورش به سر ير

خو شكست چك
خارج هخامنشيان

ش ادعاي داد مي 
  .كرد

 .رست است
 35فحه 

م در نخستين ما
ظرگرفتن وابستگ
 انصار و يكي از

 .رست است
  156صفحه 

نرهاي ممتاز و
خلق در زيبايي

،نغزي سخنان و
ه هنري، موجب

 .رست است
  146صفحه 

اروپاييا نخستين
ه و ها فرانسوي 
هاي پايگاه خود 

م تا كوشيد جي
 .رست است

  130صفحه 
نچنگيزخا نگر

 معماري را متو
فرهيخت تشويق 

پرداختند هنري
با ها ساختمان ن
بناه زيباسازي و 

 .رست است
  96فحه 

دور هاي گذشته
و تدوين به دند،
هج چهارم و وم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
صف 9درس   
هخ خاندان  

صغي آسياي
كوچ شوكور
هخ سيطرة از
احتمال كه

ك هخامنشي
در 3گزينه  .19

صف 4درس   
پيامبر اكرم  

بدون در نظ
بين يكي از

در 1گزينه  .19
ص 14درس   
يكي از هن   

ز و خالقيت
و زيبا اشعار

جز جنبه به
در 2ينه گز .19

ص 13درس   
ن ها پرتغالي  

ها، انگليسي
براي فارس

تجارت خارج
در 1گزينه  .19

ص 12درس   
ويران هجوم  

هاي فعاليت
و راهنمايي

ه آثار آوردن
تزيين و بلند
تزيين براي

در 3گزينه  .19
صف 9درس   
گ از ايرانيان  

شد مسلمان
سو هاي سده
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 در. كردنـد 
 قـرار  گاري

. گيرد ر مي
  .گيرد مي

 تـر  نزديـك 
 مقـدار  م،ي 

 نـواحي  در
 در آنها آب

 بـه  هـا  ني 

) پايتخت( 

 محصـوالت 
 اصـلي  ك 

 بـه  مشاغل
  .دارد جهي

 را  ايـران 

 آب، سـطح 

ationgroup

ك مـي  ارائـه  و م 
نگ محور تاريخ ص

ي جغرافيايي قرار
اي قرار م گينامه

دوره ن ايـن  ـان 
بـروي كشور شرق
د رودهـا  اين گر

آ مقدار و تفاقي

سيسـتان ـاجرت 

مركزي شكيالت

مح بـه  آنها بديل
محـرك صنعت، ش
م از بسياري. شد
توج قابل سهم ي

گردشگري هاني
  .است داده ر

س تغييـرات  بـه  

0/1400(  

تنظـيم وضـوعي 
خاص موضوع ك

اي وشتهن ة دست
هاي زندگ فرهنگ

پايـ بـه  چـه  هـر 
ش سمت به غرب

ا. هستند دائمي
طغياني و اشتر 

مهـ باعـث  بـود، 

تش تابع استان و

تب و اوليه ختلف
بخش. شود نجام

ش خواهد منجر 
يور بهره و وسعه

جه سازمان كه ي
قرا جهاني دهم 

توجـه  با آن ت

27/1 ع نوبت اول

مو و شماري سال
يك موضوعي، ش

آمده است و در
قات، انساب و ف

ه دليـل  ايـن  به
غ از چه هر آنها،
د شوند، مي غذيه
خشك بيش سبتاً

ب هيرمند ريخي

و استان تابع نا

مخ مواد شيميايي
ان منزل يا و گاه
اشتغال ايجاد ه

تو تحقيق، ارت،

شكلي به دارد؛ 
رتبة در رهنگي

مساحت .است متر
  .است تر ين

26 
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س روش دو به را
روش در .شوند ي

ي به نگارش درآ
در دسته طبقعه 

ب بارد، مي بهار ل
آ جهت و ها اري
تغ گير برف و ند

ودهاي مناطق نس

تا بند به وجهي

اتشهرس رستان،

ش يا فيزيكي كل
كارگ در ماشين ا
به بخش اين در 
تجا در صنعت ش

فراواني هاي دي
فر و تاريخي اي

3 ن   كيلوم
يياپ متر 28 دود

 جغرافيا

هم؛ ادبيات و علو

ر خود هاي شته
مي نوشته وقوع ن

توسط مقدسير 
ثر ابن ابي اصيبع

فصل اوايل تا ييز
ناهموا به توجه 

بلن هاي كوهستان
رو. بود خواهد ر

تو بي از ناشي كه

شهر تابع بخش 

شك تغيير به كه 
اي دست با يرات
فعاليت .رود مي
بخش. است سته

توانمند خارجي 
ها جاذبه نظر از 

آن متوسط عرض
حد آزاد هاي آب 

سنجش دوازد

نو و ها گزارش ،
زمان ترتيب به ث

اثر اين : االقاليم
اث ،بقات االطباء

پايي فصل اواخر ر
با .شود مي شتر

ك از كه ودهايي
بيشتر آنها آب ر

  .ست

ك سيستان، طقه

بخش، تابع تان

است هايي ليت
تغيي اين اينكه ز

م شمار به شورها
وابس صنعت به م

يا داخلي شگران
و پنجم رتبة در

ع و كيلومتر 12
سطح از دريا ن

    
 

 .رست است
  18فحه 

اسالمي، دوران ر
حوادث شماري،

 .رست است
  12فحه 

اسيم في معرفه
يون االنبا في طب

 .رست است
  48فحه 
در ها بارش شتر
بيش رودها بدهي
رو .شود مي كمتر

مقدار ريان يابند
اس توامتف ختلف

 .رست است
  68فحه 

منط آب منابع ن
  .شد رگان

 .رست است
  73فحه 

دهست اداري، ظام
  

 .رست است
  90صفحه 

فعا مجموعه مل
از اعم شود؛ مي ر

كش نوآوري و ت
غيرمستقيم يا م

 .رست است
  96صفحه 

گردش جذب راي
د طبيعي، هاي ه

 .رست است
  51فحه 
2 حدود دريا 
اين آب سطح. ت

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
صف 2درس   
در مورخان  

ش سال روش
  .گيرد مي

در 4گزينه  .2
صف 1درس   
احسن التقا  

اما كتاب عي
  
 

در 2گزينه  .2
صف 6درس   
بيش ايران در  

آب شويم، مي
ك رودها آب

مرطوب، جر
مخ هاي سال

در 3گزينه  .20
صف 7درس   
شد خشك  

گر سرزمين
در 3گزينه  .20

صف 8درس   
نظ لحاظ از  

.بود خواهد
در 2گزينه  .20

ص 10درس   
شام صنعت  

منجر جديد
موفقيت رشد،
مستقيم طور

در 4گزينه  .20
ص 10درس   
بر ما كشور  
جاذبه نظر از

در 3گزينه  .20
صف 6درس   
د اين طول  

است متفاوت
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 از كـه  هـا 

 انتقـالي  ش
 فصـول  و 
 دريافت را 
 دسـت  از 

 فصـل  و ب 
 تركيـب  ر
 .كند مي ر
 نظيـر  هـا  

 توليـد  دي

 بـه  رسـرد 
 خـود  سـير 

 خـود  روف 

ثير بسـيار   

ationgroup

  . بسته است

ه كـوه  پشـت  در

گردش مدار بر ن
شـب  و روز طول

انرژي كمترين 
را خـود  سـطح  

شـب و روز نگـام 
در امـا  شـوند  مي

تغيير نيز ها سنگ
كاني برخي دن
اسيد باران و وند

بسيار يـا  قطبي 
مس در ها، خچال

معـر بندي هطبق

تـأث نظره شهرها

0/1400(  

و اين خاك يخ

  .است رتم ي

د گـرفتن  قـرار  

زمين محور بودن
طو و تاريك و ن
قطبي نواحي ي،

از شـده  جـذب 

هن در و قبـاض 
م خرد تر كوچك

س شيميايي يب
شد اكسيده جب
شو تبديل اسيد

نواحي در سال 
يخ. كنند مي كت

ط در پيش ها سال

انداز و من  چشم

27/1 ع نوبت اول

ي توندرا است و

ميلي 48دستان 

و هـا  ناهمواري 
  .شوند جه مي

ب مايل. كنند مي
روشن منطقه عت
كلي طور به. شد
ج انرژي و روند ي

انق و انبساط يا و
ك قطعات به يل،
تركي و ها كاني ن
موج هوا اكسيژن 

ا هب توانند مي وا

هزاران طي رف
حرك تر پست حي

س شناس،بومكر 

بر خدماتي هاي

27 
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ل متعلق به نواحي

ه در منطقه كرد

جهت و شكل يا
خشكي هوا مواج

نم دريافت را يد
وسع انتقالي، و ي

وبي متفاوت باش
مي فرو كامل كي

و شدن سرد و م
قبي اين از اردي
ساختمان ميايي،

مثال، براي. ند
هو اكسيدگوگرد 

بر شدن فشرده 
نواح سمت به ند

وايتك .شود مي ه

ه فعاليت سترش

هم؛ ادبيات و علو

 خاك كرايوزول

رين بارش روزانه

ي و رطوبتي نابع
با خ. كند ري مي

خورشي انرژي ي
وضعي حركت ي

جنوره شمالي و 
تاريكي در ماه ند
  .بياورند ت

گرم دما، ختالف
مو و ها سنگ ف
شيم وازدگيه ر
هستن شيميايي 
دي و نيتروژن 

  .شود مي ها گ

و انباشته اثر بر
بلن نواحي از مي

  .د

گرفته نظر در ي

گس و گيرد برمي 

سنجش دوازد

 خاك در كانادا

ميانگين باالتر 5

من و درياها از ي
ب به آنها جلوگير

مساوي زمان دت
طي كه شود مي 

نيمكر در و تلف
چن مدت به ستان

دست به انرژي 

اخ در نتيجه ها گ
شكاف در آب دن

در. آيد نمي جود
هوازدگي مهم ل

اكسيد دي نند
سنگ در شيميايي

ب كه هستند يخ 
آرام به جاذبه، ي
برند مي خود با و

مختلفي عوامل ها
  .كرد جه

در را متنوعي ي

    
 

 .رست است
  6فحه 

بندي شه ناحيه
 .رست است

  5فحه 
5 جدول صفحه 
 .رست است

  34فحه 
دوري علت به ي
هواي مرطوب ه

 .رست است
  23فحه 

درمد زمين هاي 
موجب خورشيد

مخت نواحي در ل
زمس در حتي ها

دوباره آنكه دون
 .رست است

  41فحه 
سنگ فيزيكي، ي

زد يخ يا ابستان
وج به تغييري ها

عوامل از رطوبت
مان گازهايي يا د

ش تغييرات وجب
 .رست است

  45فحه 
بزرگ هاي توده
نيروي اثر بر و ند
و كنند مي جا ز

 .رست است
  55فحه 
ه بوم زيست دي

توج دما و بارش 
 .رست است

  98فحه 
هاي فعاليت مات،

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
صف 1درس   
براساس نقش  

در 3گزينه  .20
صف 1درس   
با توجه به  

در 3گزينه  .20
صف 3درس   
نواحي برخي  

توده رسيدن
در 4گزينه  .2

صف 3درس   
بخشهمه   

خ دور به آن
سال مختلف

آنه. كنند مي
بد دهند، مي

در 3گزينه  .2
صف 4درس   
هوازدگي در  

تا و زمستان
آنه شيميايي
ر و اكسيژن

شود مي آهن
مو كه كنند

در 3گزينه  .21
صف 4درس   
ت ها يخچال  

ان آمده وجود
ا را ها سنگ

در 4گزينه  .21
صف 5درس   
بند طبقه در  
عامل دو به

در 3گزينه  .21
صف 7درس   
خدم بخش  

  .گذارد مي
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 نظـام  از ـه 
 مجلـس  و

اگـر  . شـود 

بـه جهـان   

كننـد؛ امـا   
ان اطـراف   

 ياجتمـاع  

 جتمـاعي 

 )والـدينش    

ationgroup

كـ انـد  پذيرفته 
و شـورا  بـراي  را

نش ايـ جام بشود 

دارند ب انسان ي

استفاده ك گريكد
، فعاالنه با جهـا

يها جهان و دم

كنترل اجرا  ردـ 

رد نسـبت بـه و

0/1400(  

و هستند متحد
ر رؤسـايي  رك، 

ممكن است انج ي

  .ند

يكه با زندگ يط

  .رنديگ ي
  .د

كي اتيتجرب از د
زنده و سالم، ي

مرد يتوجه يب ا

  .رديگ يل م

يـگ يعه انجام م

يك فـر(و نسل 

27/1 ع نوبت اول

م هم با اما اند قل
مشـتر مـديريت  

يعنياست؛  يمال

  .كند ي

گوين مي ي سازي

ارتبا ةبه واسط 

يقرار م رييض تغ
سازد يم نيا مع

توانند ي دارند م
يجهان اجتماع. د

ايجهل، توجه  اي

آن شكل هاي ش

  .شود
با انتظارات جامع

و گاه در د) يش

28 


امعج(وم انساني 

مستقن كشورها 
تحقق براي ديه
  .نندك مي

سته است، احتما
  .رديگ يم نم
يم زيمتما گريد

برونيرا  يتماع

يكند ول ينم اد

 كمتر در معرض
افراد را يازهاي ن

كه يابط متقابل
دهد را ادامه ير

  .ود

  .دارندرا  

ي يراساس آگاه

عقايد و ارزشس 

ش يم يراد درون
انطباق افراد بو  

طول زندگي خويش

  شناسي امعه

هم؛ ادبيات و علو

اين. است شده 
اتحاد اين عضو 

م انتخاب آن اير

ها وابس انسان ةد
ر نخواهند، انجام

دمخلوقات  تياّل
  .ت
كنش اجت قيطر

جايسان آنها را ا

دارند و ري فراگ
از يبعض نيتأم

مختلف با روا ي
گريد ريمس واند

شو يم يآدم رت

يياجرا يها وش

ها، بر ها و كنش

و براساس يماع

ن، فرهنگ در افر
فرهنگ جامعه 

يك فرد در ط( 

جا

سنجش دوازد

تشكيل اروپايي 
كشورهاي. كنند
نظا و اروپا كزي

ارا به كه ييهاد
اگر و شود يم م

 كه آن را از فعاّ
است ياجتماع ده
از ط ياجتماع ي

كه انس ييها دهيد

همه جانبه و ت
قابل قبول ت ةوي

ياجتماع يها هان
تو يخود نم تيو
  

فطر ييع شكوفا

  :ت

فنون و رو ةربار

ها، هنجاره رزش
  .شود يمن ن

رون جهان اجتم

آن ةكه به واسط
رشيپذ يه برا

درون يك نسل

    
 

 .رست است
  119فحه 

كشور 27 از وپا
ك تبعيت شتركي

مرك بانك اروپا، ي

 .رست است
امديپ، ي ارادي

راده كنند، انجام
دارد ييها يژگي
دياز پد يا نمونه 

يها دهي آمدن پد
 .رست است
پد، اي تكويني

  .ابندي يه م
راتيتأث، ي عميق

يش، ي اجتماعي
 .رست است

جه ،عرضي گاه
 آنها با حفظ هو

.كند ي برقرار م
مانع يري اساط

 .رست است
هاي نادرست ينه

د يتوان داور ي

ار د،يل بودن عقا
نييبت به آنها تع

هر فرد، د يماع
 .رست است

ك يروش،  اقناع
كه ييها تي فعال

گاه د، جتماعي
  .تد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
صف 9درس   
ارواتحاديه   

مش مديريت
گذاري قانون

 
  
 

در 2گزينه  .21
پيامدهاي -  

را ا آن افراد
يو، كنش -  
پوشش -  
به وجود -  

در 1گزينه  .21
ها پديده -  

راه ياجتماع
هاي اليه -  
نهادهاي -  

در 3گزينه  .21
دگيددر  -  
از كي چيه

خود ارتباط
رهنگف -  

در 4گزينه  .21
بررسي گزي  
  :1گزينه   
يعلوم تجرب  
  :2گزينه   
حق و باطل  

بنسمختلف 
  :3گزينه   
اجتم تيهو  

در 2گزينه  .22
تبليغ و -  
مجموعه -  

  .گويند مي
تحرك ا -  

فتدا اتفاق مي
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 دپديـ  را د 

در  كـه  يا

  .ند

نهـاد   رد،ـ 

  

 و ذهنـي  ن 

 جهـان  يا

ر اسـتعمار  
ـ   يو داخل

به قدرت  

  .نداشت ي

ationgroup

خـو بـا  تناسـب 
  .د

ا خودباخته وامع

دانستن يم تيشر

يـگ يصـورت مـ   

.گردد يم باز يع

  .كند يم ر

  .ابندي يرواج م

جهـان از تر مهم

ها و ارزش ديعقا

در. وجود آمـد  ه
ـ ر و يبـوم  اني

يبرا ستعمارگر

ير فرهنگ اسالم

0/1400(  

  .ته باشد

تم... و يشـغل  ،
كند ي مقاومت م

جو. شود يم يخ
   .شوند يتار م

بش يحتم رك و

رآمد و ثـروت ص

جهان اجتماع ي

رييعمل مردم تغ

كنند، به شدت ر

م طبيعت جهان 

ع تحقق سترش و

به ستميقرن ب ي
مجر از انـد،  رده 

اسي ها دولت 

جز حذف مظاهر

27/1 ع نوبت اول

داشت يماعجتر ا

يخـانوادگ  يِاع
ناسازگار است، 

خيتار يگانگيب
گرفت يگانگيودب

ا سرنوشت مشتر

در عيدمات و توز

ياعضا يها تيلا

ز آنها براساس ع

ك يم بيتعق يب

شود و مي حدود

گس نةيتا زم ند

يمستعمره، ط ي
كـر جـاد يا رعما 

.كنند يفاده م
   .كنند ي

ج يا  غرب، چاره
  .بود يا ه

29 


امعج(وم انساني 

اند بروز و ظهور

اجتما يها تيهو
آن يها و ارزش

خوداز  دچار د،
از خو يمعنا ني

را شدن يويدن

  .است يرب
  .جدد است

  .است تي
صرف كاال و خد

اها و فع ي نوآور

اند و مرز گشوده 

علوم تجر ةليوس

مح طبيعت هان

كن جاديها ا نسان

يكشورها ةطلبان
اسـتع ه در دورة

خود استف يار
يم استفاده زين

جهان يفرهنگ
لهيو قب يقوم ر

هم؛ ادبيات و علو

توا يافراد نم يو

ه يريگ لشك ت
و ديكه با عقا ي

 را فراموش كند
ا به برند، يم ادي

و د سميرالسكو
  .است يتيهو

فراد و جوامع غر
متج ين اجتماع

يجمع يتياد هو
و مص ديحول تول

است و به يرون

گريكدي يه رو

را به و يويف دن

جه به تكويني ن

را در ان تيسئول

ط استقالل يها
كه يمساعد طي

استعما  اهداف
ن ينظام يودتا

ف و ياقتصاد يا
شتريب  استعمار

سنجش دوازد

و معنو ينيد ت

فرصت ،يجتماع
ياجتماع يها تي

خود يخيگ تار
يخود را از  تيو

س ستم،يقرن ب 
تحوالت ه الب،

ا يابي تيهو يصل
جهان ةص و نشان

نشانگر ابعا ن،اه
كه ح ي و قواعد

دراز علل  يناش

به يجهان اجتماع

كه اهداف ييها ش

جهان ديدگاه ن

تعهد و مس هيح

ه جنبش يريگ ل
 استفاده از شرا

به دنيرس ي
ه به خود، از كو

ازهاين نيتأم يا
تا قبل از يسالم

    
 

تيهو، ن سكوالر
 .رست است

جهان اج يهنگ
يهو انواع ر برابر

 .رست است
فرهنگ ياجتماع

هو گر،يرهنگ د
 .رست است

يط يغرب دازان
انقال يامدهايپ ن

 .رست است
عامل اصل، داري

شاخص، جمعيت
هجدر  يكش سل

روابط ها،  كنش
  .دهد شكل مي

 .رست است
  :رات نادرست

  : وم
ن يگاه ،يفرهنگ
  : ارم
ج يو آرمان يقع
  : جم
، كنشمتجدد 

 .رست است
اين براساس :اول
  .است گي
روح ديبا يجهان

  .راهم آورد
 .رست است

پس از شكل ر نو
استعمارگر با ي
مستعمره، برا 

وابسته يروها
برا يد استعمار

جوامع اس ياسي

www.sanjeshse

جهاندر  -  
در 4گزينه  .22

فره تيهو  
د و آورد يم

در 1گزينه  .22
جهان ار اگ  

مواجهه با فر
در 4گزينه  .22

پرد هينظر -  
نيمهمتر -  

در 4گزينه  .22
د سرمايه -  
كاهش ج -  
نس ةديپد -  
مجموعة -  

را ش اقتصاد
در 3گزينه  .22

بررسي عبار  
عبارت سو   
تعارض فر -  
عبارت چها  
قلمرو واق -  
عبارت پنج  
در جهان -  

در 1گزينه  .22
ا ديدگاه -  

فرهنگ جهان
فرهنگ ج -  

شمول را فر
در 4گزينه  .22

استعمار -  
ينو، كشورها
يكشورها
ريرساندن ن

استبداد -  
يقدرت س -  

  
  

erv.ir
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، كننـد  يمـ  

  .آمد ديد

 پديـد  رگر 

د و امكـان   

  .كرد
 گـر يد ،يـ 

گ، انسـان  

   .د

  .بودند ده

بـه   سـتن 

ن دسـته از     
 1درس .ند

ationgroup

اظهـار نم يسـم 

 در انگلستان پد

اسـتعمار ورهاي 

بودنـد نيـه زمـ     

ك يم هيرا توج ي
غربـ يكشورها ي

فرهنگ نيدر ا. د
  .د

دانستند يم صت

دينرس قدرت ه

وسيپ در زيـ را ن 

ي ذهنـي بـه آن
شون ي در وي مي

0/1400(  

رس ورت آشكار و

بار نياول ي برا

كشـو بـراي  را و 

  .داند يق نم
ورزان وابسـته بـ

يرغربيغ يشورها
يدرون يها الش

را در آن دارد ي
 خود را حل كند

  معنويت

فرصرا  آناني اد

به ياله يارهاي

خـود  يها لش

هـاي بيمـاري . د  
ال يا ايجاد ناتواني

27/1 ع نوبت اول

ند، آن را به صو

ط قرن هجدهم

  .بود 
نـو اسـتعمار  بـه 

آن را مطلق يدار
ـه در آن كشـاو

كش يها مقاومت
از چا ياريسد، ب

يتصرف گونه هر ة
سائل و مشكالت

  ي
 

م بحران: ي خود

و اقتصا ياسي س

يه با معكرد ك ي

دند، راه حلّ چا

 بيمـاري باشـند
 براي فرد مبتال

30 


امعج(وم انساني 

خود را دنبال كنن
  .كنند ي م

بود كه در اواسط

ديجد يم جهان
ب اسـتعمار  رحلة

د هيرخالف سرما
بود كـ يتيرع ـ  

در مقابله با م يب
كه فعال شود ي

ة كه انسان اجاز
سم يتواند تمام

  معنويت ران
معرفتي بحران 

 معرفتي حران
وي هويت ديني

حضور بلكه ،د

يم ليتحم يان

شده بود يع غرب

د نه اينكه واقعاً
ث ايجاد ناراحتي

سفه و منطق

هم؛ ادبيات و علو

خو ينفسان ياها
پنهان ينيد مي
يو اقتصاد ين

نظا در يرغربيغ
مر از عبور مكان

بر يتقد است ول
ارباب يعجتما

غرب يها قدرت ي
يدر صورت ست و

داند يم يجان ي
ت يآن، م تصرف 

بحر :دروغين و 
: مدرن پست ي

بح: خود جهاني
هاي غربي به سو

كردند ينمخطر 

دالنه را بر كسا

و مرعوب جوامع

ي ذهني هستند
باعث ،رفتار و ر

 فلس

سنجش دوازد

هوا يافراد ،ين
يرا در قالب مفاه

فن يها يع نوآور

ل ادغام جوامع غ
ام ،زده ستعمار

معت يخصوص ت
براساس روابط اج

ينظام اتيعمل 
اس يجهان يتقابل

يخام و ب ةرا ماد
و عتيطب ريسخ

كاذب هاي ويت
هاي جريان گيري

ج حضور توجيه 
كن كشورهن سا

مارگر احساس خ

رفتار عادد كه 

ستعمار، مقهور و
  

هاي مانند بيماري
تفكر  با تأثير بر

    
 

 .رست است
نيد يها رهنگ

ر شيخو يپرست
مجموع ،يصنعت

 .رست است
عامل نيتر مهم ر
اس كشورهاي ي

 .رست است
تيبه مالك، يسم

ب يقرون وسط
  .داشتند

،ها جنگ تمدن
ت مال و جنوب

  .واهند شد
 .رست است

ر عتي، طبدرن
ن است كه با تس

 .رست است
معنو شيدن بازار

گ شكل و شنگري
براي غرب جهان

ه شدن مهاجران
 .رست است

استعم يكشورها
 .رست است

بود نيدالتخانه ا
 .رست است

اس ةدر دور كه ي
.دانستند يم يب

 .رست است
ر مقام تشبيه م

كهگويند كه  ي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .22
فراگر در  -  

بلكه نفس پ
انقالب ص -  

در 3گزينه  .22
استعمار -  
وابستگي -  

  .آورد مي
در 2گزينه  .23

سوسيالي -  
اقتصاد ق -  

ند ييجا جابه
نظريه ج -  
شمتقابل  -  

بار فعال خو
در 3گزينه  .23

فرهنگ مد  
گمان نيبر ا

در 2گزينه  .23
بخش رونق -  
روش افول -  
ج ناتواني -  
فراخوانده -  
در 1گزينه  .23

نسبت به ك  
در 3گزينه  .23

مشكل عد -  
در 1گزينه  .23

ييها فرهنگ
جوامع غرب

 
 
  

 
در 4گزينه  .23

مغالطات در  
ها مي بيماري
   4صفحه
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 صـفحه  2 

 شده است 
م و خـاص     

   23 و 22 

رخت توت 

. ذب اسـت  
صادق باشد 

ـس كلمـه   

صفحه  4 س

ظاهري بـه  

شـرط   2 و

اشـد ولـي   
 يـا حتـي      

  

ناي حـرف  

طـرح   .مند
 درس .دهد

ationgroup

درس .باشـد  ـي 

حصول فرآوري
تسـاوي يـا عـام

صفحه 3 درس 

كن ميوه اين در

كـاذ ض آن حتمـاً 
اخل اگر كلي ص

پـ. و بهتر اسـت 

درس. مع نيست

دليل مشابهت ظ
 

و 1هـاي   گزينـه 

ف قضيه كاذب با
مكانيـك بـودن

74صفحه  8 س

به معن» تا« 1 ه

نام مي» حساسات
د د نظر سوق مي

0/1400(  

ي اسم كتاب مـ

شكر يك مح. ست
ه معناي رابطه ت

.بينيم مينمرغ 

لك .ت خواهد بود

ق باشد متناقض
در تد) 3 گزينه

 از نشستن با تو

ه باشد پس جام

 اين ويژگي به د
  43 صفحه 5 

گ .حيوان هستند

ست هر دو طرف
ولـي م.  نباشـد 

درس. شود مي ف

ه؛ ولي در گزينه
8  

اح طه توسل به
سي احزاب مورد

27/1 ع نوبت اول

ت التزام به معناي

شخص شده است
است بهل نيشكر 

 يا مرغ و تخم م

اش توت گاه ميوه
4   

يك قضيه صادق
رد گ. (ادق باشد

64   

 راه باديه رفتن
   56 ه

يگري هم داشته

ر اين استدالل
درس. دن است

زاها ح رخي بچه
77   

 قضايا محال اس
كه عرشيا فرزند

جه استدالل حذف

از هنگامي كه ه؛
85صفحه  9 س

مغالط«را  ن، آشود
نظريات سياس ش

31 


امعج(وم انساني 

داللت شود و به 

به درستي مش 4ه
كه شكر محصول
ر شير و ماست

ت توت باشد آنگ
41 صفحه 5 س

در تناقض اگر ي 
يد صااس آن هم ب

4 صفحه 7 رس

به .كنيم سي مي
صفحه 6 درس 

واند مصاديق دي

د. يك استز في
ه معناي دارا بود

بر: نتيجه. هستند
7 صفحه 8درس 

در اين نوع. ست
د اين است كشا

دارد و در نتيجه 

عني از وقتي كه
در . شير بنوشد

 سوء استفاده شو
آنها را به پذيرش

هم؛ ادبيات و علو

خرد گفته مي م

ه فقط در گزينه
اين ك. اه نيشكر

 اين نسبت را د

كه اگر اين درخت
درس .توت نيست

. را در پي دارد
دق باشد عكس

در) 4 رد گزينه(

ا شعر را بازنويس
.آمده است» به«

تو شود و مي نمي

نايي و دانستن
دان به در قلم» ن

ه داران حيوان ه
د.  دوم را ندارد

جمع در كذب اس
ل است كاذب با

  87صفحه  9

رادمه استدالل 

يع .ز زماني است
آنگاه چه زماني

حساسات افراد
ترس در مردم، آ

سنجش دوازد

 
سان نادان و كم

 
ن وجود دارد كه

شود يا از گيا مي
طور كه همان. ت

گونه است ك دين
ت هم درخت تو

كذب متضادش
ر اصل قضيه صا

. (صادق است ماً

ول و رابطه ابتد
«شعر به صورت 

 خوش اخالقي ن

ان به معناي دان
دان«. شده است

همه مهره. ستند
شرط 4 گزينه. 

فصله غيرقابل ج
حالتي كه محال 

9 درس .ن است

طي ميان دو مقد

به معناي آغاز »
زاد گريه نكند آ

داليل معتبر از ا
راه ايجاد حس ت

    
 

.درست است
ت مطابقه به انس

 
.درست است

زينه رابطه تباين
ندرقند گرفته م
 بين آنها نيست

 .رست است
كنندگان بد الؤس

تيجه خود درخت
 .رست است

صدق يك قضيه ك
در عكس اگر) 2

زئي آن هم حتم
 .رست است

ن موضوع، محمو
ل است كه در ش

 .رست است
فقط شامل وماً

 .رست است
د در فيزيك» ن
دان سرايت ش لم

 .رست است
دار هس مهره زاها

. قياس را ندارند
 .رست است

يك شرطي منفص
.ن ممكن است

دن عرشيا ممكن
 .رست است

تنها نقش ارتباط
 .رست است
»تا«بارات حرف 

اگر نو. باشد  مي
 .رست است

كه بدون ذكر د 
ي در غرب، از ر

110  

www.sanjeshse

د 3گزينه  .23
ابله به داللت  

  15 و 14
د 4گزينه  .23

گز 4ر هر د  
كه يا از چغن
مطلق بودن

در 2گزينه  .23
استدالل س  

در نت. نيست
در 1گزينه  .24

در تضاد ص  
2 رد گزينه(

متداخل جز
در 4گزينه  .24

براي تعيين  
مولحبهتر م

در 2گزينه  .24
انسانيت لزو  

35  
در 4گزينه  .24

دان«ويژگي   
در قل» دان«

در 3گزينه  .24
ز برخي بچه  

سوم اعتبار
در 2گزينه  .24

نوع قضيه ي  
يك طرف آن
مكانيك نبو

در 3گزينه  .24
حد وسط ت  

در 1گزينه  .24
در ساير عب  

شرط و اگر
در 1گزينه  .24

در صورتي  
اسالم هراسي

صفحه  10
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شـده كـه    

ن معنـاي       

 فيلسـوف    

ن بـه ايـن    
) 1 د گزينه

ن را بـراي  

) 4 و 1 ينه
 چيزهـاي    
خـود را در   

. تاي اس به
   

در كسـب   
 ايـن  جهتي

 دليلي بـر  

  يا تفـاوت 
در تعـارض   
گر چيـزي  

 خـود  فكـر 
الل، با خود 

صـفحه   9 

ationgroup

دوم تفكر رتبه

ه و زنـدگي آنـا

 عمـومي كـرد،

تـوان ـواس نمـي  
رد( .م مثل است

ورس واژه كيهان

رد گزي( ن ديگر
 از دانشـمندان

كننـد و خ ع مـي 

 اساس هر تجرب
53 صفحه 7 س

 معناي ناتواني
نت. است ش كرده

 پيشرفت، خود

نيايكس ).1 ينه
ناخت حسـي د
و مدعي بودند اگ

  

وه تفانسان با ق 
استدال در هنگام

درس. نمايد مي

0/1400(  

مر وارد پرداخت،

بـه خطـا رفتـه  

انداخت و ها بان

بته از طريق حـ
عالم ظر افالطون

غوافيث )2  گزينه

ود نه دانشمندان
بسـياري.  كنـد  

شمارند، تواضع ي

خودش پايه و ،
درس .كند ده مي

جود اشتباه را به
ون خويش تالش

همين. لم است

رد گزي(حسي را 
ش محدوديت شن
حقيقت رسيد و

 60 صفحه 8 س

.كر و تعقل است
گويا د. دهد  مي

ديگران منتقل م

27/1 ع نوبت اول

پ دوم هتدس هاي

هـدف انتخاب 

 واژه را بر سر زب

الب. هستيم رو به
حقيقت از نظر. ت

رد( .راكليتوس
  32حه 

ص به سقراط بو
خود را برطـرف

خود را ناچيز مي

د، بلكه برعكس،
اي از آن استفاد ه

دارد و وج ر باور
د و جهان پيرامو
هاي گوناگون عل

رد نه شناخت ح
 حسي با پذيرش

توان به ح س نمي
درس. دهد ر مي

تفك وه اصلي، ق
سامان ال رتدال

 استدالل را به د

32 


امعج(وم انساني 

ه سؤال به وسته

در اينان،. دارند

كسي كه ايني 

روب رناپذين و فنا
توان دريافت  مي

ي بود نه فقط هر
صفح 4 درس) 4 

معبد دلفي مختص
پرسد تا جهل خ

اند و دانش خ ده

آيد دست نمي به
ناخت هر پديده

هاي ديگر  پديده
 براي درك خود

ه و شاخهها  شته
 48  

ال برؤت را زير س
انكار شناخت. 

راه حس قل نه از
يت بيروني خبر

ت، بلكه مقصود
گيرد و است ك مي
محتواي و نطق

هم؛ ادبيات و علو

پيو و جديت با و
   5 صفحه 1 

د انسان و  جهان
   22 حه

به كار برده؛ ولي
  7ه 

 تغيير و جاودان
 اين حقيقت را
يشمندان يوناني

رد گزينه( .دارد

ب پيام سروش م
پ  هر انساني مي

هان را درك كرد
   40 حه

جربه و آزمايش ب
كه انسان در شن

شناخت خود و
خود روي زمين،

رش مختلف در ي
صفحه 6 درس 

ل امكان شناخت
)2 رد گزينه( .ت

ودند نه از راه عق
ز يك واقعيس ما ا

ن گفتن او نيست
ورات خود كمك
با سخن گفتن و

سنجش دوازد

و كرد عبور تفكر
درس .ناميد» ي

رهنادرست دربا
صفح 3 درس .ت

 بار فيثاغورس ب
صفحه 1 درس .

ك واقعيت بدون
است كه  عقلي

عت، دغدغه اندي
ي از حقيقت ند

ها و مخاطب ست
ن تعلق ندارد و

عظمت جه ا كه
صفح 5 درس. د

نون عليت از تج
است ك تعقل يهل

بيعي به امكان ش
زندگي خ تداي

هاي دانش ن بهاس
.ه معرفت است

اصل فيلسوفان ي
كار حسي نيست
طائيان مدعي بو

كه حس تنيس 

سخن سان صرفاً
و تصوتصديقات 

م استدالل نيز با

    
 

 .رست است
تف لهمرح  از اين

تفكر فلسفي« را 
 .رست است

نگرشي نها  سان
 خود گرفته است

 .رست است
ه را شايد اولين

دبو» سقراط«، 
 .رست است

ما با يك منيدس
تنها با تفكر. يد

ي پيوسته طبيع
ر برد اما صحبتي

 .رست است
   30 فحه

 .رست است
نشدن با سوفيس

به دانشمندان وماً
دانند، اما از آنجا

دهند نميقرار  ن
 .رست است

ضيح داد كه قان
يكي از قواعد اول

 .ست استر
طور طب  بشر به
ابت كند، از ي نمي

انس يدستياب مر،
رسيدن به  براي

 .رست است
يها ها و مغالطه

ها دليل بر انك ن
سوفسط) 3 گزينه

كنيم بدان معنا
 .رست است

بودن انس» ناطق«
ت از نييع كند؛ ي
پس از تنظيم. د

www.sanjeshse

در 4گزينه  .24
اگر انساني  

توان آن مي
در 2گزينه  .25

اي از انس عده
نادرستي به

در 3گزينه  .25
لفظ فلسفه  

بزرگ يونان
در 3گزينه  .25

از نظر پارمن  
واقعيت رسي

هاي دگرگوني
جهان به كار

در 1گزينه  .25
صف 4 درس

در 2گزينه  .25
هم رديف ن  

دن لزويپرس
د فراواني مي

ته داناياندس
در 2گزينه  .25

توض سينا ابن
اين قانون، ي

رد 1ه گزين .25
از آنجا كه  

معرفت تلقي
مستم تالش

توانايي بشر
در 4گزينه .25

نظره اختالف
حواس انسان

رد گ( .است
ك را حس مي

در 1گزينه  .25
« مقصود از  

مي استدالل
كند نطق مي
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نفس، اگـر  
ر كمـال را   

شود؛ البتـه  
  87صفحه 

  .د

 نطفـه  كيل

  . رد

 نظـر  ورد 

   .دهد

نتـرل اثـر     

 و به آنچه 

حـل گفتـه      

ationgroup

اين ن. اوستني 
ت بيشتر، مسـير

فراط و تفريط ش
ص 11 درس. بد

شود يه روشن م

تشك زمان از ي،

دار نياز دگيري

مـو تكليـف  ي 

   .م

د مي انجام آن ي

هـا بـراي كننـه  

موضوع است ري

ربـاره هـر راه ح

0/1400(  

ظلما هجنب مان
ايستگي و لياقت

مانع اين اف دتوان
معرفت دست يا

ناشناخته تيوقع

زندگي طول در ه

ياد به مختلف ق

دشـواري و صي

كنيم مي ادراك

روي بر سباتش را

شد و بقيـه گزين

يست، كامالً درگ

 بـراي داوري در

  "داندازمي

27/1 ع نوبت اول

هم او، بدن و سم
با كسب شا واند

ت عقل مي ند اما
ات مناسبي از م

مو ،يعلم شرو 

  .ستيهده ن

كه تغييراتي را د

طرق از  كودكان

شخص هاي ژگي

 گروه يك رت

محاس ذهن كه 

باشثر تداخل مي

ل حل مسئله اس

پس معيارهايي

  . است يخص

مروز را به فردا م

33 


امعج(وم انساني 

جس و وجود راني
تو كند و مي  مي

ط و تفريط هستن
 كرده و به درجا

به واسطه. كند 

قابل مشا ميستق

كند مي تالش كه

در سن افزايش 

ويژ مستمر، بـه 

صور به را آنها 

است سياه تخته

وط به كاهش اث

حال در يفرد ي

ف ارائه شده سپ

شخ اتي تجرب

كار ام"و  "كند

شناسي ن

هم؛ ادبيات و علو

به نور همان جن
ي را بهتر رؤيت

در معرض افراط
 خود عقل رشد

كيخته را خلق م

مس كه به صورت

كه است شناسي 
   .كند ه

موازات به ختي

م توجه ايجاد ي

ما ديگر باشند

ت يك همانند و 

، فنون مربوحت

يوقت: ترل است

هاي مختلف  حل

ها و و نگرش ي

دست دست مي

 روان

سنجش دوازد

ان،كه نفس انس
د، حقايق هستي

 80  

همواره د غضب 
اين است كه ي

ناشناخ تيموقع 

است ك يذهن ي

علم روان زا اي ه
مطالعه دهد مي 

شناخ و جسماني

براي مفيد زمان ت

يكد كنار در يء

دارد تفكر در ي

گيري با استراح

ريان تحت كنت
  . دارد

شود راه سعي مي

يتوانمندتابع  

د"فرد  ،جتنابي
    

 

 .رست است
عقيده داشت كه 

شتري كسب كند
صفحه 10 رس

 .رست است
رسطو شهوت و

براي چنين امري

 .رست است
،طرح مسئله 

 .رست است
يندهايجمله فرا

 .رست است
شاخه ،رشد سي
آدمي رخ در گ،

 .رست است
ج هاي توانمندي 

 .رست است
مدت حداكثر ق
   .د

 .رست است
شي چند قتي

 .ست استر
مهمي نقش ،ري

 .رست است
ر تداخل و يادگ

 .باشدن مي
 .رست است

يند و جرك فرا
كامل يآگاه هد

 .رست است
، سارش مغزي

 .رست است
يريگ ميتصم ك

 .رست است
اج گيري صميم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .25
سهروردي  

نورانيت بيش
در .طي كند

در 3گزينه  .26
به اعتقاد ار  

شرط الزم بر
  
  

در 4گزينه  .26
دانشمند با  

در 3گزينه  .26
از ج حافظه  

در 1گزينه  .26
شناسي روان

مرگ زمان تا
در 1گزينه  .26

از بسياري  
در 2ه گزين .26

دقيق برآورد  
دارد بستگي

در 3گزينه  .26
و: مجاورت  

در 4گزينه  .26
راك حافظه  

در 3گزينه  .26
كاهش اثر  

گذشت زمان
در 1گزينه  .26

مسئله يك  
ده يانجام م

در 4گزينه  .27
روش بادر   

  .شود
در 2گزينه  .27

كي يدشوار  
در 3گزينه  .27
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   .شود ي

 بـه  زيـادي 

 تغييـر  ابـر 

 هاي روش 

ationgroup

مي ساخته فرد د

ز تمايـل  يوندها

برا در يعنـي  د؛ 

  . ت

به و كنند مي ده

0/1400(  

خو وسيله به ت

پي اين و ر است

هسـتند شـناختي 

  .است فته

است ساخته خارج

استفاد  ديگران

27/1 ع نوبت اول

   صيلي

   .كنند يل م

در نهايت و جتماع

برقرار بسياري ي

ش ل همـاهنگي 

گرف شكل كامي

عادي خ حالت ز

حمايت و مايي

34 


امعج(وم انساني 

اليق تحصيي و ع

عمل يت و منف

اج مدرسه، واده،

پيوندهاي آن صر

اصل تابع و شده 

ناك و شكست 

از را او زندگي ه

راهنم از سنجند،

هم؛ ادبيات و علو

امنيت شغلي: ت

 دو صورت مثبت

خانو همچون ي

عناص بين كه ت

رخوردارب شتري

نتيجه در و ي

كه است فشارآور

س مي خوبي به را

سنجش دوازد

 
تياولو ايتخاب 

 رفتار انسان، به

اركاني وسيله به 

است مندي قاعده 

 
بيش ثبات از ري،

 
اميدي نا و دگي

فش عامل حذف ،ه

ر موقعيت ،ارانه
   .كنند مي كر

    
 

.درست است
هر انت يامدهاي

 .رست است
به يده ر شكل

 .رست است
افراد همه هاي

 .رست است
نظام همچون ما

  .دارند دن
.درست است

گير شكل از پس
  .كنند ي

.درست است
درماند حالتي از

 .رست است
مقابله در فرد ي

 .رست است
اسازگ هاي ابله

فك مسئله حل ه

www.sanjeshse

د 4گزينه  .27
يپ يابيارز  

در 4گزينه  .27
د ها نگرش

در 2گزينه .27
باوره نظام  

در 3گزينه  .27
م تشناخ  

بو هماهنگ
د 3گزينه  .27

پ ،ها نگرش
مي مقاومت

د 2گزينه  .27
ح، 2گزينه   

در 4گزينه  .27
اصلي هدف  

در 1گزينه  .28
مقا در افراد

شده انتخاب
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