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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هشتممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)15/12/1399(   

 )دوازدهم( و علوم انسانيادبيات   
 

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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  11ـون آزمــ  
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  تان 

ايـت   را رو

انسان  شبه

تشـبيه   -5
ديـدن   ازت    

ationgroup

ويشان و زيردست

ماجرارد و فقط 

مشره نيست زيرا 

5زاد  چتـر پـري     
گـي سـرو اسـت

/1399(  

خدمتگزاران، خو

ستان حضور ندار

  ت

ارست، اما استع

  .ضاد استت

شـبيه ابـر بـه چ
زدگ ن و حيـرت   

/15/12 هشتملة 

خ: حشم// انگيز 

  .استه آمده

 در ماجراي داس

دوست ـ پوست) 

 
ب و تشخيص ا

  .استد كرده
  .استند كرده

ت» ني ـ بهاراني 

تش -4ة احسـان     
نة خيـره مانـدن

  تا -2.) ست

2 


مرحل(لوم انساني 

ا غم: حزين// ب 

  .يست

  ن و آيين

اشتباه) ده و آباد

  .ت

 يعني نويسنده

  

  ي
)4جان ـ جهان 

 ).ت نه استعاري
ن اختيار به گردا

  . استكرده
ار مانندچنه را ب
مانن» گوهر« به 

زمستاني« .  است

ه رعـد بـه آوازة
فته است و نشان

اس» زيرا« همان 

ارسي

دهم؛ ادبيات و عل

شده، مجابقانع 

 كُتَل و پشته نيس

دين: كيش//  ركّ

  .ت

ران شدعم(عمور 
  .استه آمده

استاه آمدهاشتب 
  .استباه آمده

  

است؛ ) شخص

در ـ بر) 3سينا 

يموي ـ كو) 3ي 
ج) 3ير ـ غيرت 

فة اقتراني است
نسبت دادن. (ت
مانند ك» موج« 

شاعر خود ر. ست
شاعر خود را. ت

آميزيحس»  

تشـبيه -3اطه شّ
ي سرو را فرا گر

  

كه» زيرا كه«د 

 فا

سنجش دوازد

:متقاعد// ل  تنزّ

معنيست و هم

مذكّفرزند پسر، 

استاشتباه آمده 

و مع) يب بودن
اشتباه) شدهسحر

)ت، متضاد بطن
اشتب) م و باصفا

.استتباه آمده

سوم(داناي كل 

سينه ـ س) 2تي 
  ت
وي ـ كويس) 2
غي) 2) غير تو(ت 

اضا» ست رغبت
استعاري است  فة

د را به گرداب و
استعاري اسافة 

فة استعاري است

واب سنگينخ« 

تشبيه باد به مشّ
كه سر تا پاي(م 

.)امت يار است

است، مانند» تا«

    
 

 .رست است
رفت كردن، س

 .رست است
خشي از تانك اس

 .رست است
پ: پور// ه، قطره 

 .رست است
»أمنش«و » ناع

 .رست است
مهي(الي مهابت 

س(الي مسحور 
پشت(الي ظَهر 

خرم(» نزِه«الي 
 .رست است
اشت» سن صالح

 .ت استرس
د» ارميا«استان 

 .رست است
راستي ـ ماست) 
سالم ـ سالمت) 
2سوي ـ موي ) 
غيرت ـ غيرت) 

 .سترست ا
دس«. (شبيه دارد
اضاف» نبض موج

شاعر خود.) ست
اضا» ناردست چ

اضافة» مژگان ابر
 .رست است
«. ن كنايه است
 .رست است

ت -2ه ب به آين
قمريان به چشم

ره از قا كه استعا
 .استرست 

«همان (تا كه  -

www.sanjeshse

  
  
 
در 4گزينه  

پس: واترقيدن
در 4گزينه  

بخ» برجك«
در 3گزينه  

چكّه: رشحه
در 2گزينه  

امتن«امالي 
در 1گزينه  

امال: 1گزينة 
امال: 2گزينة 
امال: 3گزينة 
امال: 4گزينة 

در 2گزينه  
محا«امالي 

در 4گزينه  
زاوية ديد دا

  .كند مي
در 4گزينه  

)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
)1: 4گزينة 

در 1گزينه  
تش: 1گزينة 
نب«: 2گزينة 

ذكر شده اس
د«: 3گزينة 
م«: 4گزينة 

در 3گزينه  .
بودنسرگران

در 3گزينه  .
آتشبيه  -1

ن قدگر طوق
كشمشاد  يار

در 4ه ينگز .1
-1: 1گزينة 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12



  
 

 

@sanjesheduc

در مصـراع   

ـاي تبعـي   

  .آيد
  

  .نمايد ي

ت، همچون 

ستي سخن 
ationgroup

نيـز د» جملگـان 

هـ قـش يـك از ن 

آ مين تر به كار
اليه مضاف       

   زمانه

 ديگري روي مي

الزم و مفيد است
  .ست

دوس فقط از وطن

/1399(  

ج«. آيد شمار مي

 بنابراين هيچ ي

  )هاد است

 

يار = ه كار آيدت
                   

سليمان -6مين 

ز سختي و رنج

  .د

مشير آهنين ال
زم و سودمند اس

بيت دوم ف در ه

/15/12 هشتملة 

به ش» ياران«ي 

هاست؛ ساز جمله

نه» جمله«دوم 

  كشد را ميم
  عول

 . و بيخود كنم

يار چه) // دنماي
                  

  اين خانه -5
سلطانِ زم -5ه 

، بابسيار تيسخ

ب قيامت بيندازد
  ).ؤالسصورت 

دست گرفتن شم
اي الزا تجربهخد

ست در حالي كه
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مرحل(لوم انساني 

  .ارد
صفت مبهم براي

سهيپاف ربط هم

در مصراع د. (ت

مآب = بم كُشد 
مفع                

را بيدل تو= نم 
        مفعول

ن شود، مي مي(د 
                  

5آن كس  -4س 
درِ خانه -4گ در 

  .آيد ي

  ه

  شاد

ج و سرن لبه برغ 

 
خودمان و حساب

ص تبي مفهوم با
  .)ده شويد

دمادگي جهت به
شق خيدن به ع

ن اشاره شده اس

دهم؛ ادبيات و عل

  )ي كه

 

رار دع، نقش تك
و ص» همه«ت با 

است و حرفمده
  .دارد

است» جزومجزو» 
  

آ) // كند ب مي
                  

خودت كن ل و بي
                  

آيد يمانند خار م
                  

  .تس

هر كس -3خانه 
بانگ -3س خانه 

 بدل به شمار مي

مستانه -4زود  -

ا خيال دوست ش

ست كه پس از

 .نيست كردنش
ا به ياد مرگ خ

هم م(هراسند  ي
از آن كه ميراند 

اما براي آما ست
اما براي رسيست 

دت در راه ميهن

سنجش دوازد

وقتي(چون  -2) 

 كه -3) اگر(ر 

در پايان مصراع 
ي بيت برابر است

ميان دو جمله آم
ين بيت وجود ند

»بدل« نخست 
.است» مراد«ف 

جذ(كشد  را مي
               ول

دل بي//  بكشانم
                  

م توراي يار ب = 
متمم            

مفعول ا و مورد

اين خ -2 خانه 
خس -2ك خانه 

ع بيت نخست،

-3ش شاه چين 
  تيز -3گرم 

با -3فارغ از غم 

اسره شدهمون اشا

خوشدلو جاي 
ويشان بايد ما را

رگ نمياز م) خدا
بميريد پيش( ا

ارزش است و كم
سرآمد نيس ل و

فشاني و شها ان
    

 

)وقتي كه(چو  -
  تا -2تا  -
گر -2) اگر(ار  -

 .رست است
»يك مشت گل

در ابتداي» جمله
  .ست

در م ،دو مصراع
اي در) ، تكراروف

جمله در مصراع
معطوف» حاصل

 .رست است
رمآب  = م كشد
مفعو              

را ب تو= شانمت 
مفعول           

ر چو خار آيدت
                   

در هر د» شـَ  
 .رست است

اين -1:  وصفي
خاك -1:  اضافي

 در هر دو مصراع
 .ترست اس

پيش -2مست  -
گ -2دل تپان  -
ف -2ودانه خبي -
  ريزان  اشك -

 .رست است
ين مضمورد به ا

 .رست است
 زودگذر است و
گ دوستان و خو

ان خعاشق( قوم 
وا قبل ان تموتوا

 .رست است
بي كارآمد نيست

ان كه اصيل آدمي
 .رست است

يت به مفهوم جا
www.sanjeshse

-1: 2گزينة 
-1: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
ي«: 1گزينة 

ج«: 2ينة زگ
دوم متمم اس

در هر د» و«
بدل، معطو(

ج«: 3گزينة 
ح«: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
آبم: 1گزينة 

             
كش: 2گزينة 

             
يار: 3گزينة 

             
«: 4گزينة 

در 3ه گزين .1
هاي تركيب
هاي تركيب
همه: توجه

در 4گزينه  .1
-1: 1ة گزين

-1: 2گزينة 
-1: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
در هر دو مو

در 3گزينه  .1
دنيا: 1بيت 
مرگ: 2بيت 
اين: 3بيت 
موتو: 4بيت 

در 3گزينه  .1
چوب شمشيرِ

عشقِ ميان
در 1گزينه  .2

در هر دو بيت
erv.ir
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رك چهـار  

نـة ديگـر،    

نة احتـرام    

د ـ خـوبي       

ationgroup

  .ؤال ندارد

  .كنند

مفهوم مشتر  كه

سؤال و سـه گزين

نيـز نشـا» فتن 

  .ه شده است

          

  شاه ـ بدهند

  كشند ي

ـه او ظلـم شـود

/1399(  

 بيت صورت سؤ

مند ك اك عالقه

، در حاليباشد

ي كه صورت سؤ
  .دارند

خيز به سويي رفت

آسمان اشارهوي 

   رانيم

شا  حرف خود ـ

ـ از او حساب مي

نـدارد بـه دوست

/15/12 هشتملة 

اسب خاصي بان

مت و دربار ضحا

بدهود او خانه كر
  .د است

گويد، در حالي ي
د اشاره راه آنها 

سينه خ« و  » ن

سو ي از تن، به

من را ـ عقب بر

   ـ و 

  با ناراحتي) 4

او با) 4هند     

كه ـ در حالي) 4

كسي د) 4ند    

ن

4 


مرحل(لوم انساني 

تن 4و  3هاي  ت

ي او را به حكوم

شق خدا در وجو
جهان خداوند ت

ي شاعر سخن مي
ن و ادامه يافتن

د از جايي رفتن

وح پس از جدايي

مك كنيد ـ دشم

باعث )4      ت

4ت ـ نزديك      

ـ بده. شش آمد

4اين    ) 3     

كند ه ـ نيكي مي  

  .اند نشده

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و عل

هوم بيتمف. وطن

 خوبي و مهرباني

گويد كه عش  مي
اتفاقاتعامل ها و 

سي و درماندگي
خواهان ت آزادي

با مژگان گرد«  

پرواز روو ) هادت

كم) 3            
  ايمدست داده

ه استمنجر شدـ 

ن شد ـ برداشت

هاي او خو حرف

كنند  يدگي مي

كند ـ كسي كه ي 

ترجمه» أيضاً  

 عربي

سنجش دوازد

ه شدن در راه و

تالش كردند با 

ي كسي سخن
ه همة زيبايي أش

كس  دارد و از بي
هادتش ارند و به

.رام بسيار است

شه(گ س از مر

   مان حق
ز داييد ـ آن را ا

ـشاط و خوشي

 كار مرد غمگين

از ح) 2.       شد

به حسابش رسي

 كه ـ ستم نمي

و كَ «؛  )أيضاً  

    
 

ده است نه كشته
 .رست است

:ستند پيوند اوج
 .رست است

بختي ، از خوش1 
ه منشاست كين 

 .رست است
ضموني شخصي

اجتماعي دا ـ ي
 .رست است

كنايه از احتر» ي
  .ست است

 .رست است
ت به زندگي پس

 .رست است
  : رتيب

ار ـ اميدوارم ـ ح
مساعدت نماـ  ه

 .رست است
  :رتيب

با نش )3 
 .رست است

  :رتيب
از) 3   رد

 .رست است
  : رتيب

زده ش  او شگفت
 .رست است

 : رتيب
خيل ـ است ـ ب

 .رست است
 : رتيب

كسي) 3نند    

 .استرست 

ـ بيتک(: رتيب

www.sanjeshse

به ميان آمد
در 2نه گزي .2

جخوبي ب هب
در 1گزينه  .2

بيت گزينة
بيت ديگر اي

در 2گزينه  .2
بيت دوم مض
جنبة انقالبي

در 2گزينه  .2
بوسيزمين«

بسيار و قداس
در 2گزينه  .2

در هر دو بيت
   

 
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
1( ت بيدام
امت اگاه) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

 فعاليت) 2
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
ز كرجا با) 1

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

از سخن )1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
گي بخزند )2

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

نيكي كن )1
 كردن را

در 1گزينه  .3
خطاها به تر
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  .باشدمي

بررسـي    و   
هويـت   د و 

 اسـت كـه      
التحصـيل    

 كـه بـراي    
يـك از  ـيچ 

ه ايـن بـه     
. كرده است

كـه بـه آن   
ـه رينولـد   
ين دين را 
ساني هم از 

ationgroup

مسرشان صحيح 

كـه در تحقيـق
ت مـي     كنـد اليـ

رق متخصصـي
هـا فـارغ شـگاه 
نيسـتند تعمار  

ي نيست كه هـ
همـانطور كـه. د 

مندي تقديم نك
هايي ك نوشته شر

جملـ از ،انـد  رده  
اتشان درستي ا

كس اند و ف كرده

  !خته شود

/1399(  

  آوريد مي

يشان يا باالي س

مسيحي اسـت ك
ـرتبط اسـت فعا
چرا كـه مستشـر

مينه از دانشين ز
ـاي ورودي اسـت
 اين به اين معني
 درشرق بپـردازد
ي خدمات ارزشم

نش باز مدنشان و
گانه ترجمـه كـر

خالل تحقيقا در
آن اعترافقّانيت 

  !ه است

 
بان دانش آموخت

  !كردند ر مي
 !ي

   

/15/12 هشتملة 

ايمان نم) 3      

باال/  .شده است

  الّشجرة ـ

ژوهشگر غربي م
مـ تاريخ، نگ و

شود چ ق نميحق
ا در اد گرفته و

هـ زي جز پنجره
كشند ولي ه مي

تحقيق ررسي و
ي عربي اسالمي
خي جزئيات تم

هاي بيگ  به زبان
نان دبرخي از آ 

شان به حقّ رخي

  !ستشرق است
 ! است

مشرق زمين بود

 !ياوردند
!اند فت رسيده
آن زب خصص در

سلمانان را منتشر
ز نظر جغرافيايي

 !شرق است
!ق زمين هستند

5 


مرحل(لوم انساني 

يد               

ترجمه نش» وقهم

ـ السِّنجاب) 3  

پژ رق، متفكر و
فرهن دين و ده و

داشته باشد مح
ق را به خوبي يا
مستشرقان چيز
 نفوذشان نقشه
ه باشد به كار بر

هاي به تمدن شان،
مسلمانان با بر 

المي رااس هاي
و .ح داده است
بر  اعالم كرده و

 شدن هويت مس
نظراتش منصف

 !ه است
خصصين علوم م

  !ست
يدند اما اسالم ني
 انصاف به پيشرف

از دانشگاه با تخ 

هاي مس كتاب و
كند نه ا لب مي

پژوهشگر مستش
 سلطه بر مشرق

دهم؛ ادبيات و عل

بري را ـ نمي) 2  

فو«در » هم« و 

           شجار

مستشر ن شرق و
به آن از عقيده 

دادبياتش تبحر ن
كي از علوم شرق
ت آن است كه م

زياد شدن نان و
نيت بدي داشته

هايش تالش ان و
ردنا كآشن  در

ه  برخي از كتاب
هشت جلد شر 

اسالمشان را  و
  .اند ان نشده

هاي محقّق شرط
ن  بودن كند، در

استعماري بود ة
هدف اصلي متخ

ت دين اسالم است
همين اسالم را ف

گ مستشرقان با
وبي فرا بگيرد و

كردند و دفاع مي
معني طل فهوم و

انگيزشي براي پ
ست كه آنان راه

سنجش دوازد

             دهد

اضافه است» گر

األش ـ السِّنجابَ  

عني طلب كردن
آنچه هر شرقي و

ا مشرق زمين و
ي فرا گرفته يا يك
هان معروف است

آن سلطه بر ن و
 تا بدون اينكه ني

هاي مستشرقا ش
نقش مهمي ف و

س برخي از آنان
در  را ترجمه و

 از آنان مسلمان
 از كليسا مسلما

از شرزبان شرقي 
دعاي مستشرق

ةر رابطهميشه ب
هايش ه تمدن  و

 
دليل بر حقّانيت
قان درستي دين
ي با تالش بزرگ
 شرقي را به خو

 
 غرب از اسالم د

مف دره شرق را 
دارد، موضوعي ا

شرقان آن اسست

    
 

 .رست است
  : رتيب

د افزايش ميـ  د
 .رست است

مگ«كلمة : رتيب
 .رست است

  :رتيب
)2         َقَفزَ  

  لبك مط
ق در لغت به مع

هاي ش تمدن ن و
هاي م زبان گر در

رقي را به خوبي
آنچه در نزد جه
ماري با مسلمانا

ا انصاف نبوده ب
ژوهشيست كه پ

ي از آنان منصف
پس. دارند اند، ه

ه ديوان مثنوي
ند پس كساني
 تعصب يا ترس
 .رست است

وتعمق در يك ز
كه اد ست كه هر

ه استشراق ةپاي 
پژوهش شرق و

 .رست است
: ها به ترتيب نه

خي مستشرقان د
م اينكه مستشرق
ي عربي اسالمي
ق بايد يك زبان

 .رست است
: ها به ترتيب نه

در ز مستشرقان
ق كسي است كه
 به شرق تعلق د
نيان درمورد مس

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

دانند نمي) 1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
در 4ينه زگ .3

خطاها به تر
ـ أشاِهد )1  

ترجمه درك
استشراق
مشرق زمين
مستشرق اگ

هاي شر زبان
آ. شده باشد

استعم ةابطر
شرقانمست

معني آن ني
بلكه تعدادي
اهميت نداد
نيكلسون كه
ان درك كرده
سر غرور يا

در 3گزينه  .3
مهارت و) 1
نه آن اس) 2
اساس و) 3
بررسي و )4

در 4گزينه  .3
نه گزيجمتر
اقرار برخ) 1
علي رغم) 2
هاي تمدن) 3
مستشرق) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

بعضي از) 1
مستشرق) 2
آنچه هر) 3
نظر جها) 4
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@sanjesheduc

 

  )ح ب ر

   االً صخي 

ationgroup

 

!   نده ايفا كند

  وصفّية 

ح( األصلّيةوفه 

براي جملة وصفي

  ديتأكي

/1399(  

  !كند
!دهد هميت مي

 !ند ك
كنن  نقش معرفي

 مجهول ـ 

و ـ تفّعل ـ طب

و حرو) لَ َفعَّ زن 

 

ج :ُتعجبهُ / وب 

ق تمفعول مطل 

/15/12 هشتملة 

خواهي بررسي ك
بين مسلمانان ا 

رستي آن اعالم
براي مسلمانان

ـتفّعل) 4        

للمخاط) 4        

من وزن(لمفعول 

 ماَماً اْهتِ  

 معناي كودها

و مفعول و منصو

:مساعدةً ت پس 

  عول

  عول
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مرحل(لوم انساني 

سلطه خ ماري و
ه درراموش شد

دانستن در الم و
م دهد تا بتواند ب

        وصفية 

              فّية

اسم الم) 4       

ـ نالُمواطِ : شود

هست به» سِمَدة

موصوف و: صاالً 
  ي 

  صفي 
  جملة وصفي

 قيد زمان است
  .في آن است

  . است
  .ست

مفع :ماو / عدي 

مفع: »ك«و / ي 

دهم؛ ادبيات و عل

هدف غير استعم
هاي فر شر كتاب

ررسي دين اسال
تي درست انجام

ـ متعدٍّ  ـ غائبينِ 

وصف  ـ الزم ـ 

    مبنيـ  عول

ش صحيح آنها مي

أس«جمله براي 

خص/ د و مرفوع 
جملة وصفي :بت

جملة وص كُينقذنَ  
ج :ح فيه الفقراء

فت نيست بلكه
جملة وصف بطله

صفت مفرد آن 
مضاف اليه آن ا

  .رد
فعل متعد :غّيروا

فعل متعدي :دعا

سنجش دوازد

 

ه  بدون تعصب و
نش رد زيرا به باز

المش را بعد از بر
تحقيق را با نيت 

للغا) 3     صوب

ُمتقدِّم) 3        

اسم المفع) 3     

ص ).اْهَتماَماً  ـ ن

ي است توضيح ج

صفت مفرد کريمٌ 
خّربو /  مرفوعو 

يو/ بر و مرفوع 
يفرح و/  مرفوع 

صف» دائماً « 3نة 
ال تُبوعي چون 
أکثرَ وعي چون 

م البهجةي چون 

چون مفعول ندا
تغ/ مفعول  :لبرّ 
  مفعول :فسه

د/ مفعول : »ي«

    
 

 .رست است
: ها به ترتيب نه
 ............. 

نگ اسالمي را
ر دانشمندان دار

اسال الم بياورد و
يت وپژوهش و
 .رست است

 : تيبر

منص ـ ن زائدان
 .ترست اس

 : رتيب

      تفعَّلَ  ـ ب
 .رست است

  :رتيب
          مفعول 

 .رست است

الُمواَطن(: رتيب
 .رست است

ه معناي اسيدي
 .رست است

 : ترتيب

ک/  بتدا و مرفوع
و فاعلوصوف و 

خبموصوف و  :تُ 
فاعل وصوف و 

 .رست است

در گزينة:  ترتيب
مفعول مطلق نو 

مفعول مطلق نو
عول مطلق نوعي

 .رست است
 : ترتيب

فعل الزم است چ
اعل متعدي و ف

نفو عل متعدي 
«فعل متعدي و 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

مستشرق ـ
بايد فرهن) 1
برتري بر) 2
بايد اسال) 3
بايد فعالي) 4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

له حرفان )1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
للمخاطب )1

رد 2گزينه  .4
خطاها به تر

ـ مؤّنث )1
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
رد 3گزينه  .4

بهضّية الحمْ 
در 1گزينه  .4

ها بهگزينه
مب :رجلٌ  )1
مو :رياحٌ ) 2
صديقاُت) 3
موص :أّيامٌ ) 4

در 3ه گزين .4
ها بهگزينه

:إحساناً ) 1
م محاولةً ) 2
مفع نظرَ ) 4

در 1گزينه  .4
ها بهگزينه

ف :اکتفی )1
ف :تنالون) 2
فع :يسُترُ ) 3
ف :بلغنی) 4
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ل ديگـري    

بركه  ها در

مـت الهـي    

ايد از  داشته

كنـد    مـي 

 يعنـي بـا    

ationgroup

زيرا بعـد از فعـل

  !حذف شود

ه ند درصد ماهي

  .گرداند مي

وده شـد از رحم

  

ستم روا د) عالي

 حسنات تبديل

اسـت ﴾هفروا بك

/1399(  

ناصبه است ز» م
!  

ح پس نون بايد 

چن. صيد كردند

 به قلب او باز م

و وقتي كه او آلو

.ي مأيوس نكني

ع(سيار به خود 

ناهان آنان را به

و قد امروا ان يك

/15/12 هشتملة 

الم« 3در گزينة 
!س ناصبه است

،»اال ُيشاهدو « 

جاه تا از آنها را ص

شايد و آرامش را

كشاند و يگناه م

ا از رحمت الهي

گان من كه بسدن

  .داخت

دهد خداوند گن

و﴿: بال طاغوت
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مرحل(لوم انساني 

ي ددهد ول د مي
دهد، پس ينكه مي

هي غائب يعني

ني آمدند و پنج

گش ي انسان مي

 كن به سوي گ

ر منين  باش مؤ

نـ بگو اي ب  ﴾م
  .بخشد مي
هر خداوند اندمن 

مل صالح انجام د

  )ع(ام باقر 

 مسلمانان در قب

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و عل

يدت و معناي با
ناي تا يا براي اي

شود نه ي آن مي

د، ناگهان صيادا

حمتش را به روي

 كن و بعد توبه

مراقب: و فرمود

سرفوا علي انفسهم
همة گناهان را مي
 خود را در دامن

يمان آورد و عم

  )ع( 
  )ع(م سجاد 
اما ←ر مدينه 

وظيفة ﴾...نهم 

 دين

سنجش دوازد

أمر و جازمه است
كند و معن ن مي

 است پس منفي

كردند زندگي مي
  % 75عادل 

  
يعني درهاي رح

ن وعده كه گناه

سلم تذكر داد و

 عبادي الذين اسر
 چون خداوند هم
 را شكار كرد تا

يو اكه باز گردد 
  ».بان است

14  
امام هادي ←

امام ←يق دعا 
 علمي بزرگ در

135  
 الذين يزعمون ان

    
 

 .رست است
 : ترتيب

أ »الم«نة ديگر 
ت وقوع آن را بيان

 .رست است
  : ترتيب
أمر غائب »ِهدوا

 .رست است
  : ل

اي ز هي در بركه
ب يك سوم معا

 .رست است
96هم ـ صفحه 

 دربارة خداوند ي
 .رست است

  98هم ـ ص 
دا انسان را با اين

  .سازد ي
به محمدبن مس) 

 .رست است
  97هم ـ ص 

قل يا﴿: فرمايد
ي نااميد نباشيد
هاي توفيق توبه
 .رست است

  97هم ـ ص 
كسي ك«: فرمايد

 آمرزنده و مهرب
 .رست است

40-142م ـ ص 
← جامعة كبيره 

ش معارف از طريق
ري يك مدرسه
 .رست است

5و  143م ـ ص 
الي م ترال﴿آية 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

در سه گزينة
آمده و علّت

در 4گزينه  .4
ها بهگزينه
ِلُيشاه«چون 

در 4گزينه  .5
ترجمه سؤال
دويست ماه
ماندند؟ جوا

 
    

 
در 1گزينه  .5

سال دوازده
مفهوم توبه

در 2گزينه  .5
سال دوازده
شيطان ابتد
مأيوسش مي

)ع(امام باقر 
در 4گزينه  .5

سال دوازده
ف خداوند مي
رحمت الهي
ها بايد لحظه

در 1گزينه  .5
سال دوازده
ف خداوند مي
زيرا خداوند

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

زيارت) الف
گسترش) ب
گذار پايه) ج

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
با توجه به آ

erv.ir
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آنكـه آنهـا    
يبـت امـام    

« : فرمايـد    

صورت هـم  
  .م

ان و مـانع   

هم عميـق  
گشتند آنها 

ationgroup

دهد مگـر آ نمي
علـت غي(سـت  

زمينـه مـي ين

شويم در اين ص ي
كنيم گي دفاع مي

طلبـا ـدلي حـق   

يعني فه( نشوند 
قوم خويش بازگ

/1399(  

  . آنان شويم

رده است تغيير ن
اس) عـج ( مهدي 

آن در ايرردم و ق

و وارد عمل مي
و زندگ لحنة عم

  ﴾ثين

نزديكـي و همـ 

عي از آنها اعزام
اه كه به سوي ق

/15/12 هشتملة 

 تا پيرو حقيقي

قومي ارزاني كر
ز وجود حضرت

  ...شما آگاهيم
  .باشد ي مي

  نديالمان 

ن يا نداشتن مر

 باال و توكل بر ا
سالممان در صح

 و نجعلهم الوارث
  ﴾صالحون

)علـت (ي سبب 

هر گروهي جمع
گا  بياموزند و آن
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مرحل(لوم انساني 

الح همراه باشد

ق به متي را كهع
مندي كامل از ره

خبار و احوال ش
وران غيبت كبري

  )ن توبه

عا ← ظاهري 
  .ردانيده است

نه دوست داشتن
  »... و بسا

عتماد به نفس
ماييم و هم از اس

و نجعلهم ائمه﴿ 
ادي الصبع﴿ ←

 و اين همكاري

ند پس چرا از ه
ا به طور عميق

دهم؛ ادبيات و عل

  .ت كفر ورزند
 بايد با عمل صا

نع خداوند«ـ  ﴾
ها بهر ي از نعمت

ما از اخ: فرمايند ي
و مربوط به دو. 

ختننداا به تأخير
  ار

 ديني و واليت
تمام و كامل گر

يك عمل است ن
است بوشما خ

اي خداست با ا
نم الم فراهم مي

← ﴾ االرض

← ﴾الرض يرثها

ن پيامبران است

گي اعزام شوهم
تا دانش دين را 

سنجش دوازد

شد كه به طاغوت
نيست بلكه اسم

15  
...هللا لم يك مغيراً

يكي ← ».هند

شيخ مفيد مي 
است) عج(عصر 

111-99  
ب(تسويف  ← 

شراب و قما ←
 

14  
مرجعيت): عج( 

با وجود امامان ت

م به ضررهاي ي
ريد و آن براي ش

ها  قوانين فرمان
ن نسبت به اسال

15  
ن استضعفوا في
ن بعد الذكر أن اال

پيروان ناري بي
  .ود

ود كه مؤمنان ه
)همگان نيست

    
 

ن دستور داده شد
ن تنها به اسم ني

 .رست است
50-151م ـ ص 

ذلك بأن اهللا﴿ة 
خود را تغيير ده

←اي  نامه ←
ت معنوي امام ع

 .رست است
1-112هم ـ ص 

شي ميل به توبه
← ﴾هما اثم كبير

 زنا ← ﴾سبيال
 .رست است

49-152م ـ ص 
غيبت امام عصر

دايت را بعمت ه
 .رست است

  111هم ـ ص 
د در صدور احكا
دار را خوش نمي
 .رست است

  113هم ـ ص 
يمان داريم اين

ي آگاهي ديگران
 .رست است

57-158م ـ ص 
ن نمن علي الذين
بنا في الزبور من

 .ست استر
  158م ـ ص 

نجي علت همكا
شو ستمگران مي
 .رست است

  171م ـ ص 
شو نمي«: فرمايد

 در دين مقدور ه

www.sanjeshse

آنكه به آنان
ـ شيعه بودن

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

آية: 1گزينة 
خود وضع خ

  )زمان
←امام عصر 

منظور واليت
در 3گزينه  .5

سال دوازده
خاموش) الف
قل فيه﴿) ب
ساء سب﴿) ج

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
ـ در عصر غي

خداوند نعم ـ
در 1گزينه  .6

سال دوازده
نگاه خداوند
بسا چيزي ر

در 2زينه گ .6
سال دوازده
از آنجا كه اي

زمينه را براي
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
و نريد ان﴿ـ 
و لقد كتب﴿ـ 

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
اعتقاد به من

هاي س توطئه
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
ف خداوند مي
و تخصصي
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  .»سند

وال تطـع  ﴿
ل كشـور و  

رانـد و   مـي    

ه خانواده و 

ي خـردورز 

سـوي خـدا       

ب آمـرزش    

ationgroup

رسبت ي كيفر اله

﴿ دستور قرآنـي  
تقاللحفـظ اسـ      

ـونت از خـود م

ة ارتقاي جايگاه

خو فكـر و تـدبر   

  . كنيد

كـه بـا توبـه س

  ».ردآوان 
ن بـراي او طلـب

/1399(  

از«يعني باشد، 

و)  بر خداست
ي سـبيل و يـا ح

 يتيم را بـا خشـ

دربارة ﴾تفكرون

ضوع دعوت به تف

ك  امرتان اطاعت

چنين كسـاني ك
«  

ي ستمگر بر زبا
و آمد كند زمين

/15/12 هشتملة 

مي ﴾رونذيحم 

توكل( ﴾علي اهللا
قاعـدة نفـي عضو

  .تماعي است
  ت

 كسي است كه

لقوم يت﴿ .ر است

دربارة موض ﴾ب

يامبر و صاحبان

چ و هم) رهبره يف
».بيند دهيد مي ي

طانيلدر مقابل س
نه عالمي رفت و
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مرحل(لوم انساني 

  »... لنفسه

لعلهم﴿ي مردم 

 عزمت فتوكل ع
وضدربارة م »كن

و همبستگي اجت
ورتراساس مش

او همان ؟اي ده

ه براي اهل تفكر

ما يتذكر اولوالباب

مان از خدا و پيا

وظيف(قامت كن 
 را كه انجام مي

ست كه انسان د
لم به خانصيل ع

دهم؛ ادبيات و عل

  ».ي بترسند

من الفقهاء صائنا
  .............د 
قه در دين براتف

فاذا﴿ ←  ري 
فقان اطاعت مك

حفظ وحدت و 
گيري بر تصميم 

يددكند  ذيب مي
  ».مايد

نشانه ﴾...زواجاً

ين ال يعلمون انم

يعني اي اهل ايم

اي استق ان يافته
 خداوند آن چه

د سخن حقي اس
تحص ي كه براي

سنجش دوازد

ان از كيفر الهي

171  
فاما من كان م« 

دارندة نفس خود
ؤمنان با هدف ت

18  
گير س از تصميم

 از كافران و مناف
  . است

18  
←ظيفه مردم 
←ظيفه رهبر 

را تكذ دين كه 
نم ن تشويق نمي

126  
كم من انفسكم از

ن يعلمون و الذين

خود در جامعه يع

ن گونه كه فرما
غيان نكنيد كه

139  
برترين جها«: د
هر شاگردي«: ند

    
 

هند باشد كه آنا
 .رست است

و  173م ـ ص 
:فرمايند مي) ع(

فقيهان كه نگهد
رت گروهي از مؤ

 .رست است
83-184م ـ ص 
پس) ص(بر اكرم 
و«:  ﴾المنافقين

ز نفوذ بيگانگان
 .رست است

84-185م ـ ص 
ر مردم يعني وظ
ر رهبر يعني وظ

 .رست است
  140هم ـ ص 

آيا كسي«: مايد
م مساكينطعاه ا

 .رست است
6-128 ص م ـه

لق لك آياته ان خ
  .ت زن است

هل يستوي الذين

 .رست است
  124م ـ ص ه

مل به دلخواه خ
 .رست است

  135هم ـ ص 
پس همان«: مايد

و طغ) ظيفه مردم
 .رست است

9-140هم ـ ص 
فرمايند مي) ص(

فرماين  ايشان مي

www.sanjeshse

را هشدار ده
در 4نه گزي .6

زدهمسال يا
(امام صادق 
هر كس از ف
و ثمرة هجر

رد 2گزينه  .6
سال يازدهم
وظيفه پيامب
الكافرين و ا
جلوگيري از

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
حق رهبر بر
حق مردم بر

در 3گزينه  .6
سال دوازده

فرم قرآن مي
ديگران را به

در 1گزينه  .6
سال دوازده

آ﴿آية  و من
احياي منزلت

قل ه﴿و آية 
  .باشد مي
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سال دوازده
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سال دوازده

فرم قرآن مي
وظ(اند  آمده

در 2گزينه  .7
سال دوازده
(رسول خدا 

چنين همو 
  ».كند مي
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ه  اسـت كـ  
ـود يعنـي     

  .ست

ationgroup

ي اونهاي گونـاگ 
تـرين نيـاز خـ ي  

ه وارد كرده اسد

  . است

/1399(  

ي مردم به كااله
ـان را از اساسـي

را به نهاد خانواد

  .ست
  .ت

  .شود ميده مي

  .ت

  ».حال استم

  .گردد ي

گي انسان عاجز

/15/12 هشتملة 

مشغولي دائميل
و در نتيجه انسـ

ها ر شترين آسيب

  . است
ر حوزة عدل اس

ر حوزه علم است

نام» مكتب«ست 

نش بشري است

بر كل م ءطة جز

  .است» ب

ايان منتهي مي

م مشكالت زندگ

  .د

   ديني

10 


مرحل(لوم انساني 

گي و دلدوي زن
كند و شغول مي

  .ازد

ط زن و مرد بيشت

 در حوزة عدل
 تمدن جديد د
 تمدن جديد د

  

ادت همگاني اس

  .است 

  .ت

 نقص نسبي دان

احاط«ست زيرا 

ف پروردگار و غيب

پا م به فضاي بي

از حل تمام» وي

خواهد شد» گي

  .ست

 

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و عل

جديد تغيير الگو
به خود مشكار را 

سا يش غافل مي

بطحوزة روا دره 

في تمدن جديد
آثار مثبت از ←
از آثار مثبت ←

.است»  عمومي

ان و تأمين سعا

»دايت عمومي

است» دايت الهي

ز عوامل اساسي

ن زميني خارج ا

كمك از طرف« 

حدسيات سرانجا

عنومعد مادي و 

زد علم«طقي آن 

كافي اس» حواس

 »اند محسوس ر

معارف

سنجش دوازد

دگي در تمدن ج
د و اذهان و افك

ي و متعالي خويش

بر انسان به ويژه

149  
از آثار منف ← 

←كيل حكومت 
←تر از طبيعت 

هدايت«صاديق 

ي آن كمال انسا

هد«دت نيازمند 

هد«اي از  ت نمونه

از» سايي جهان

ن از توان انسان

دآگاهي نيازمند

شته است كه ح

ني داشتن در بع

شيم، نتيجة منط

ح«عالم طبيعت 

غير«و » غيب« 

    
 

 .رست است
  150هم ـ ص 

زد آسيب مصرف
گردمي ارارد باز
معنوي بعدكامل 

 .رست است
  152هم ـ ص 

د با نگاه مادي بر
 .رست است

9-151هم ـ ص 
پديدة استعمار
ت مردم در تشك

مندي بيشتر بهره

 .رست است
 در انسان از مص

 .رست است
ي كه هدف اصلي

 .رست است
 رسيدن به سعاد

 .استرست 
زي در حيوانات

 .رست است
بودن دامنة شناس

 .رست است
 راز خلقت انسان

 .رست است
 رسيدن به خود

 .رست است
بيان داش» شتاين

 .رست است
ناتوان«ي به علت 

 .رست است
ت علم غافل باش

 .رست است
 و اعتقاد ما به ع

 .رست است
هنمايان جهان

www.sanjeshse
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عمـر  «سـر  

ي كسـاني     

 كنـيم تـا    
» راضـي «   

در ). 3و  1
 toـدر بـا    
  .ده كرد

ationgroup

. و ناتوان است

در سراس» پـذير 

پارسـايان واقعـي

wou اسـتفاده
sat بـه معنـاي

هـاي   د گزينـه 
نياز بـه مصـ» ن

can, m استفاد

/1399(  

 عالم باال، غافل

تغييرناپ«حقيقت 

  .است 

پرهيزكـاران و پ

uld, might, c
tisfiedمفعولي 

رد(ستفاده كرد 
قول دادن«عناي 
ay, willن از 

/15/12 هشتملة 

  

 

  .دارد

  .هستند 

از سير به» ست

ور ثابت و يك ح

»من واقعي«ن 

«با » س نكشتيم
  .اردد

couldيجـه از  
 نياز به صفت مف

  ).2و  1هاي 

ا couldوان از 
promise ه معب

توا ت نتيجه مي

11 


مرحل(لوم انساني 

  ».ن است

.است» ضروري

  .است» 

 .نمايد طعي مي

رت معاد اشاره د

»خبر از آينده«

  .ند

 بدن معطوف اس

خالقي يك محو

قعي انسان همان

  ».دهد ي

ت كه چرا نفس
تباط مفهومي د

د در قسمت نتي
در جاي خالي 

ه رد گزينه(» نده

تو رط، قطعاً نمي
eبعد از فعل ). 

ع اول، در قسمت

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل

  .است» 

ن در حيات نوين

الزم و ض«سارت 

»ه لذات حيواني

قط» عقل«حية 

به ضرور» متعال

«ره دارند مؤيد 

معاد داللت دارن

 بيشتر به تدبير

يرات روحي و اخ

يت و هويت واق

ت خود ادامه مي

از ما به قيامت/ د 
ارت» .پردازند  مي

سمت شرط، بايد
).4و  1هاي  ينه

راضي كنند«ناي 

براي قسمت شر
2رد گزينه (رد 

كه در شرطي نوع

سنجش دوازد

»ل به جاودانگي

گام نهادن«رگ 

فرار از ضرر و خس

سرگرم شدن به«

ش معاد را از ناح

حكمت خداوند م

ي بودن روح اشار

بر وقوع م»  الهي

توجه روح«كه 

 ميان همة تغيي
  .حدت ماست

است و شخصي» 

حيات«، روح به 

س آوخ كه برآيد
ح نفس خويش

شته ساده در قس
رد گزي(ه باشيم 
satisfy به معن

ها ب ود در گزينه
wil استفاده كر

دقت كنيد ك). 3

    
 

 .رست است
ميل«رگ مولود 

 .رست است
عاليم آسماني مر

 .رست است
 سليم انساني، ف

 .رست است
«ل انكار معاد لي

 .رست است
، پذير»حتمالي

 .رست است
ح« معاد مطلب 
 .رست است
مادي  كه بر غير

 .رست است
داوندي و عدل
 .رست است

اري به علت اينك
 .رست است

ود ندارد كه در
ارد كه ضامن وح

 .رست است
»روح«ود انسان 

 .ت استرس
ي روح از جسم،

 .رست است
شتة نفسيم و بس
در دنيا به اصالح

 .رست است
 وجود زمان گذش

ساخته 2ي نوع 
yingفت فاعلي 

 .رست است
هاي موجو  زمان
llتوان از  ط نمي
3و  2هاي  گزينه

www.sanjeshse
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رد گ(داريم 
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فاده كنـيم  
در نتيجه،  

 كنـيم تـا    
ود تا جمله 
ـراي فعـل   

  ».را كشت

ه آلـودگي    

والدينشـان   

 برخـوردار       

ن فارسـي    

ناتواني آنها 

ationgroup

ر موصولي استف
.مفعولي است» 

wou اسـتفاده
شو مله باعث مي

بـ scientistش   
  ).4و  2اي 

ه رانندة بيچاره ر
  يحت

  ». است
  صول، نتيجه

ند مسـتقيماً بـه

  ».دارد

هـاي و خواسـته    

 جامعـة علمـي

  اگانه

ـراي آن در زبـا

  شيه، فاصله

دهندة نا ها نشان

/1399(  

ضميرجه، بايد از 
»خواستن«ناي 

uld, might, c
در جم» كه«وم 

همچنـين، نقـش
ها رد گزينه(نيم 

كههويت فردي 
نصي) 4 

گي سالم و فعال
محص) 4 

توان  كنند كه مي

  ستقيماً
 

ش هوا وجود ند

  رتي

ـون و چـرا از خ

ت بـااليي بـراي

جد) 4 

معادل دقيقي بـ

حاش) 4  

عدم موفقيت آنه

/15/12 هشتملة 

در نتيج. ر بيايد
به معن askفعل 

couldيجـه از  
 بكارگيري مفهو

ه). 4و  3هـاي  
هول استفاده كن

براي يافتن هود 
 ل

يك سبك زندگ
 ، سنت

ك ري نادري پيدا

ور مستقيم، مس
 ور هوشمندانه

ي مشكل گرمايش
  د، برعكس

ش مشرب، معاشر

ه بدون هـيچ چـ

  ب كردن
  د كردن

از اهميـت  فني

  مشترك

د چرا كه هيچ م

ورالعمل، راهنما

كنم كه ع كر مي

12 


مرحل(لوم انساني 

جمله درست در
the stu براي ف

قسمت نتيد در 
از سوي ديگر، 

ه رد گزينه(كنيم 
د از ساختار مجه

خواهد بوسرنخي 
شكل) 3 

ذايي متوازن و ي
رسم،) 3 

رماني براي بيمار

به طو) 2 
به طو) 4 

حل جادويي براي
متضا) 2 
خوش) 4 

شود كه داده مي

جذب) 2 
توليد) 4 

چنين موضوعات

رايج،) 3 

شوند  مشكل مي

دستو) 3 

رفت، اما من فك

دهم؛ ادبيات و عل

داريم تا معناي ج
udents، نقش 

  ). 2و  1ي 

سمت شرط، بايد
).3و  2هاي  ينه

صولي استفاده ك
پس بايد.  است

هاي سياه، س ش
  راهنمايي

جة يك رژيم غذ
  ذخيره

ش هستند تا در

اه حد كه هيچ ر

ها آموزش د بچه

داده است كه چن

 آن كلمه دچار

 ل

ر شكست را پذي

سنجش دوازد

د» كه«ه مفهوم 
جاي خالي دوم،

هاي رد گزينه(يم 

شته ساده در قس
رد گزي(ه باشيم 

يد از ضمير موص
مفعولي»  كردن

 دارد كه دستكش
سرنخ،) 2 

، سالمت او نتيج
منبع،) 2 

در تالشن سخت 

  
  
  

دانند ي تجربه مي
  
  

معة سنتي، به ب

  
   فتن

ق جديد نشان د

 علمي) 2 

ن براي ترجمة

احتمال) 2 

مسئوليت كامل
  ».ت

    
 

 .رست است
الي اول، نياز به

در ج). 4و  1اي 
تار مجهول داري

 .رست است
 وجود زمان گذش

ساخته 2ي نوع 
در نتيجه، نباي. د

دعوت«معناي 
 .رست است

پليس باور«: مله
 ه، يادداشتكت

 .رست است
به نظر من«: مله

  
 .رست است

دانشمندان«: مله
  ».شته باشد
   و نشاط
    تدريجي

 .رست است
آنها از روي«: مله
   نه
   ي

 .رست است
در اين جام«: مله
  ».د

    كردن
ردن، اشتباه گرف

 .رست است
يك تحقيق«: مله

    خيالي
 .ترست اس

آموزا دانش«: مله
«  

  
 .رست است

رهبر آنها م«: مله
ميت پروژه است

www.sanjeshse
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ترجمة جمل  
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ه اسـتفاده     
ز سـاختار      

لي داشـته  
» م كـردن   

رهنگـي را  

  . است

-------.  

ationgroup

ـان حـال سـاده
ر نتيجـه بايـد ا

  جاي

  ران

يد ضمير موصول
چيـزي را فـراهم

  ش

هاي فر ند ارزش

ترين نزديك ---

----ع است كه 

/1399(  

  كردن
  ي كردن

شرط بايد از زمـ
ـاعلي اسـت، در

به ج) 4 

نگر) 4 

ر جاي خالي باي
ي راه انداختن چ

تالش) 4 

توانن ها مي المثل

-----------ه 

د بر اين موضوع

 ؟

/15/12 هشتملة 

ب كردن، ضايع ك
 كردن، قدرداني

در قسمت ش جه،
فـ» ادامه دادن«
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دهد كه دولت  مي

ريز بيشتر، برنامه

.دورة سوم است

نوگرايان ديگر و 
«دوم  دورة در ه

اشا درسي كتاب

 احمد محمود ا

  .ر شد

سني دوره اين دبي

دوره اين زباني 

    
 

سرمايه هاي زينه
ها ساخت نيروگاه
 .رست است

هايى كه تحقق ت

اليات غيرمستقي

 .رست است
 است كه براي چ
ومات اداري مثل

 .رست است
وري باشد بار ما

 .رست است
ي جانب عرضه م

 .رست است
كوشند زمينه ر 

ها حالتي، فعاليت
هاي جاد فرصت
 .رست است

ي دستيابي به اه
ي اقتصادي دولت
موفق نيز نشان م

رشد و توسعه ب 

 .رست است
محصول د» زلي

 :نكته 
 نيما اشعار ،وم

كه يابيم در مي 
ك چند هر. نمود

 .رست است
از »درجهصفر ر

 .رست است
گر جلوه» كوتاه«

 .رست است
اد هاي ويژگي ز

 .رست است
سطح به مربوط

www.sanjeshse

بنابراين، هز
سدسازي، س

در 3گزينه  .12
ماليات )الف
  .شود مي

انواع ما )ب 
  فروش

در 2گزينه  .12
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تلفن و ملزو
در 1گزينه  .12

اگر كاال ضر
در 4گزينه  .12

هاي سياست
در 1گزينه  .12

ها مي دولت
در چنين ح

ايج معناي به
در 4گزينه  .13

ها براي دولت
هاي سياست

كشورهاي م
دستيابي به

  
  

  
در 2گزينه  .13

شعر نو تغز«
يك توضيح  
د دورة در«  

غيرمستقيم
ن فرض غلط

در 3گزينه  .13
مدار«كتاب   
در 2گزينه  .13

«در داستان 
در 4گزينه  .13

ا گزينه اين  
در 3گزينه  .13

م) 1(گزينة 
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  .»مصراع 

  .ست

بلنـد  (ـراع  

ationgroup

  .است بلند

.آمده است لند
پايان هجاي ن

اس »عالتن فاعلن

مصـ پايـان  جاي

/1399(  

ب هجاي يك كم

بل هجاي يك اه
بلند بود«. يريم

فاع فاعالتن التن

هج كسان بودن

/15/12 هشتملة 

  .ك است

حك در كه  است

كوتا هجاي دو ي
گي ند در نظر مي

فاعال فاعالتن«ا 

يك و مصراع دو ر

18 


مرحل(لوم انساني 

.  

 .است ي
 .است 
.  

نزديك» خراساني

كشيده مصراع 

جاي به. ده است
م يك هجاي بلن

ها گزينه ديگر ما

هر پاياني ركن ر

 »لن فع 
−  

−  

دهم؛ ادبيات و عل

 .است 
است معاصر ات

اسالمي انقالب ة
اسالمي انقالب 

.است معاصر ت

خ سبك«به  ب

  
 
دو هر پاياني ي

 .ست
−  
−  

−
−

 

 فعالتن جاي
آمد) فعلن(جاي 

ست كه در حكم

ام است »فاعلن 

  
 

در ابدال مصراع،
 

  .ت
 .است 

 .است» 
  .است» علن

  .ت
فعالتن فعالتن 

− − − − −
− − 

سنجش دوازد

دوره اين ادبي 
ادبيا نثر فكري 

دورة نثر فكري ح
دورة نثر ادبي ح
ادبيا نثر زباني ح

انقالب دورة صايد

− − − 
− − − 

هجاي و» ابدال« 

هزج اس» مفاعيلن
− − −  
− − − 

 
− − − −
− − −


 

ج به فاعالتن ن
ج به) فعلن(دال 

هجاي كشيده اس

فاعالتن اعالتن

− − − −
− − −

م دو هر در التن
.دوم مصراع در 

است»علن فعلن
»مفتعلن فاعلن

فعل فعولن ولن
فع فعالتن عالتن

به كار نرفته است
فاعالتن«شكل 

− − − −
− − − −

    
 

سطح به مربوط
سطح به مربوط

 .رست است
سطح به مربوط

سطح به مربوط 
سطح به مربوط 

 .رست است
 .رست است

قص در شعري ان
 .استرست 

 :− − − −
   − − − −
مصراع دو هر ل

 .رست است
م«ز تكرار ركن 

−: ت − − 
   − − − 

.درست است
− − − −

− −


 
آوردن: دوم صراع

ابد: اول مصراع 
ه: ي مصراع اول
 .رست است

فا فاعالتن« )4(
 .رست است

−: ت − − 
 − − −    

فعال جاي به التن
)مصراع پايان ي

 .رست است
فاعالتن مفا«ت 

مفتعلن م«) 2( 
فعو فعولن«) 3( 
فع فعالتن«) 4( 

 .رست است
ب» ابدال«گزينه، 

هاي ديگر به ش نه
−): الف(ت  −

          − −
www.sanjeshse
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اول ركن در  
در 3گزينه  .14

نام حاصل از
بيت تقطيع 

             
د 3گزينه   .14

  −
− − −



مص اول ركن  
پاياني ركن  
هجاي پاياني  

در 4گزينه  .14
(وزن گزينة 

در 1گزينه  .14
بيت تقطيع  

             
فاعال آوردن  

هجاي بودن
در 1گزينه  .14

وزن اين بيت
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وزن گزينة  
وزن گزينة  

در 2گزينه  .14
در اين دو گ
تقطيع گزين

بيت تقطيع  
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» هنـدو «(  

  .شود ي مي

تخـت  «ور     

پـول   -1: د

 پادشـاه را  

خنديد كـه  
راي جـدي   

  .ستند

هن خطور 

ationgroup

.كند  خطور مي
كنـد طـور مـي    

در ذهن تداعي 

بـه دليـل حضـو

دارد ايهـام » وان

ارهاي اهدايين

خ نمياو ن دليل 
همچنين بـر ـ  

متضاد هست» گره
 

ز از اين دو به ذ

  .كند

/1399(  

ش نيز به ذهن
ن بـه ذهـن خط

»دالوران«ضور 
  .كند مي

نيـز بـ» آسـمان  

نقد رو«. (شود ي

 الزم است تا دين

گويد، به اين  مي
ف سپيدتر بود

  .رار است
افتادن گ«و » ره

 .م تناسب دارد

نيز» پدر رستم«

ه گرفتن از او ك

/15/12 هشتملة 

  .امت او

معني رايجش» ف
نيز از آن» دلير« 

 نيز به دليل حض
به ذهن خطور م

هـوا و آ«امـا   ،ت 

ذهن تداعي مي 

  !رسد ي
شتر گ كاروانِ

  

شاعر. وح است
هايش از صدف ان

برقر» راب ـ آباد
گشاده شدن گر

ايهام» نمكدان« 
 

  كشتي
«ست، اما معني 

ه بوسه را وادار ب
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−  
− −  

−  
− − −  

ت بر دو سوي قا

زلف« اما در كنار 
 است اما معني

ني كشور چين
يز از آن بن» سياه
آمده اسـت» س

نيز در» دل«ي 

ايش نميپ گرد 
 زيرا چند فرسنگ

!رسند رگان مي

هاي ممدو دندان
ـ دندا. دف نرود

  .ل وجود دارد

خر«تضاد ميان 
گ«/ تشخيص    
در كنار» شور«

 .ت برقرار نيست

ك -2ديوان شعر 
آمده اس» جادو«

يينهي كه شايد آ
  

دهم؛ ادبيات و عل

− − − −
− − − −
− − − −
− − − −

  .ده است
است فتة شيرين

دهد ي نكته مي
آمده» پيچدرچ

مده است اما معن
مركز س« معني 

هوس« به معناي 

ه است، اما معني

، زيرا باد هم به
راق شده است،

ست، زيرا تا ستا

استعاره از د» هر
صد ردد تا آبروي

ت و حسن تعليل

ت / .م عشق است
    .  شده است

«/ .  مكنيه است
 معادله در بيت

د -1: تني است
در معني » تان

ده است تا جايي
.آشوب استهر

سنجش دوازد

− − − 
− − − 

− − − 
− − − 

ر كنار مشبه آمد
رشته گيسوي باف

  .است رين
  .است شيرين

اسب زيرا معناي
پيچ ياتا رپ«عني 

  .)ر است
 و شكن زلف آم

آمده است اما» 
ناسب دارد زيرا

  
ناي تقلبي آمده

  ) اشك

غراق شده است
ثروت پادشاه اغر

ها اغراق شده اس

گوه«و ) ا دهان
ايش نمايان نگر
ه ارائه شده است

استعاره از عالم 
ت دادهدف نسب

خيص و استعارة
اسلوب/ . ه است

 معنايش پذيرفت
دست«دنياست و 

ي يار اغراق شد
عاره از دلدار شه

    
 

−): پ(ت  −
               −

− ):ث(ت  −
               −
 .رست است

به است و درشبه
استعاره از دو ر 

رعاره از لبان شي
تعاره از چهرة ش

 .رست است
ايهام تنا» مو« -
- »به مع» دلرپ

يارگيسوي سياه 
به معناي جعد 

»دل«در معني 
ايهام تن» هوا« -

.رسد ه ذهن مي
به معن» قلب« -

تعاره از قطرات
 .رست است

ر سرعت اسب اغ
ر بخشندگي و ثر

  !د
رد تيرهر ميزان ب

 .رست است
يا(ها  عاره از لب
ها داننشود و دن

ح، علتي شاعرانه
 .رست است

)اقيانوس(حيط 
شتن دل به صد

تشخ» خندة ماه
تشبيه» ارعذگل
 .ست استر

در هر دو» ينه
استعاره از د» ل

 زيبايي و دلربايي
استع» روز قيامت

www.sanjeshse
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تقطيع بيت  
             

در 3گزينه  .14
مش» عقيق«

»زنگي«دو 
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است» بسي«

در 2گزينه  .14
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-1: 2گزينة 

استعاره از گ
»چين« -2
» قلب« -3

-1: 3گزينة 
به» سليمان
-1: 4گزينة 
است -2رايج 

در 2گزينه  .14
در: 1گزينة 
در: 3گزينة 

ندبار آنها كن
در: 4گزينة 

در 1گزينه  .14
استع» شكر«

دهانش باز ن
بودن ممدوح

در 4گزينه  .15
مح: 1گزينة 

داش: 2ينة گز
خ«: 3گزينة 
گ«: 4گزينة 

در 1گزينه  .15
سفي«: بيت آ

زا«: بيت ب
  .كند مي

در: بيت ت
ر«: بيت س
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زند، ديگر  ي 

  !ن است

ن معنـا را  

و فهمشـان      

ationgroup

است، بيرون مي

، براي بريدن آن
  .مده است

نيز همين 3زينة 

  دارد

انـدازة شـعور و

 :  

/1399(  

ـ كه شبيه دل ا

ري نهال نيست
رت سؤال نيز آم

  .شود ي
  .شمارد ان مي

ده است و در گز

رويي دمي دنباله

  دوركنند

د با مـردم بـه ا

ارتصحيح عبي 

/15/12 هشتملة 

ه وقتي از دانه ـ

دار براي آبيار آب
يناً در بيت صور

هاي خود مي ي
هاي نيك دلبرا ي

ه و محصول آمد
  .تاسآمده 

  .ت

هر امام -4       

اي ـ د دسته -3 

  د شد

گويد مي 2گزينة 

معناي .ست است
  !ندم

20 
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مچون ريشه كه

مچنان كه تيغ آ
اين مضمون عي 

  .دوزخ است

نيز شيفتة زيبايي
اري را از ويژگي

يوهبه معني م 2 
آ» حالهربه«ي 

استت تكرار شده

          رود مي

            كردن

  كند ي مي

   
ش است ـ خواهد

د، در حالي كه گ

در ترجمه نادرست
خوانجز منابعش 

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و عل

دارد؛ هم ت باز مي

دازي نيست؛ هم
.شود  بيشتر مي

ية گرفتاري در د

ست كه خودش ن
وفادا» ش«بيت 

دهد؛ در گزينة
در معني» باري«

در هر دو بيت» 

دم ـ بدنبال او م

كارچي و دور ك

ـ سپري ي خود را

  ـ كند
چيزها ـ كم ارزش

اشاره دارند» دن

د»  فقط «كلمة 
بج را ب تاريخي

زب

سنجش دوازد

دل را از معنويت

ي آرزوپردبي برا
شوي، آرزوهايت

وهاي دنيوي ماية

ر آنچنان زيباس
داند اما ب وفا مي

دتعالي مي باري
« 4وال و گزينة 

»استنخدا را خو

اي مرد -3 

دگم كردن از شك

زندگي -3  
   خواهد كرد

كه شودزياد مي
تمام چ -4 

كردكم صحبت 

تصاص نيست ك
كتاب !:ادرهُ مص 

    
 

 .رست است
زوهاي دنيوي د

  .شود مي
زمان مناسبري 

ش چه پيرتر مير
ل بستن به آرزو

 .ترست اس
يا: رك سه بيت

و زيبارويان را بي 
 .است رست

معني» باري«، 
 بيت صورت سو

 .رست است
خدا فقط خود خ

 .رست است
  :رتيب

 كند شن مي
 .رست است

  :رتيب
رد-2  ها جوجه

 .ت استرس
  :رتيب

ماند چك ـ مي
وچك ـ زندگي
 .رست است

  :رتيب
ـ هنگامي ز يزها

  شده است
 .رست است

  :رتيب
«به  4و  3و  1
 !  

 .رست است
جمله حصر و اخت
ب الّتاريخّي إالّ 
 .رست است

  :رتيب

www.sanjeshse
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  .فت
در  –4و  3
  . گرفت ههي

ص را بيـان    

ationgroup

.  

ن آن را نهي گرف
3. اسـت س نفـي  

ناه ت كه  آنها را

  .ست

حالـت شـخص :

/1399(  

  

   )باب تفعُّل

.پس حصر است
  .ت

  .حصر است

توان ست پس مي
نشده است، پس
س درست است

  .كندن مي

درست اس 2پس 

»باَن و عصبّياً 

  .ت

/15/12 هشتملة 

ساعدني ـ امج

  .ست

    المبالغه

من ب(ة حرفيِن 

پ  جرّ بكار نرفته
براي حصر است ال 

براي ح إالّ عل و 

و نهي درست اس
ز پايانش حذف ن

 داشته باشند پس

  جرورجار و م 
بيانفعل قبل را 

پ. آيد ق نوعي مي

غضب« -3. ست
.  

           

        

في براي آن است

21 
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البرنا -3 

سا َربِّـيع و يُ ُمزارِ 

اسم -4 

بزياد -4 

همان حرف إالّ 
إّالفاعل و  »َمن 
فاع »صاحبُ  « 

  .تثناء است

 دو معنيِ نفي و
از» ن «هست و 

توانند  را هم مي

   
:لتکوينِ :  است

د و علّت وقوع فع

مفعول مطلق ،ل

يد فعل آمده اس
.باشدميأكيدي 

   الفقراء به ت
.      باشدمين 
جملة وصف» يمنّ 

دهم؛ ادبيات و عل

 

الُم: صحيحشان 

   صة

  للّنوع

إ ر جملة قبل از
«نيامده پس  »
نيامده پس »فَ 

براي است إالّ ي و 

ص نيست و هر
ه) طبؤنّث مخا

د و معناي نهي

  ):مخاطبيا  

حرف جر لِـ پس 
دهد راي يا تا مي

آن سؤال جوابِ 

باشد كه در تأكي
مفعول مطلق تأ

  .يست
 مضاف شده است

صفت آن کثيراً ن 
ل مال ينفص«ن 

سنجش دوازد

تعليم ـ لبرنامج

.شان غلط است

خبر أفعال الّناقص

مبّين ل -2  فيه 

در آمده و چون 
»نال « ِل فعل

تعرََّف «ِل فعل 
نيثمست »ِرداءً  

مشخص »يتکّلم «
مفرد مؤ( خاطبة

مخاطب هستند

لِ به ( خواهد مي
   است

است پس ب تفعيل
ت زيرا معناي بر

شود ؛ در ل مي

حال ب دتوان ت مي
م :»تعّدياً « -4. 

ل است صفت ني
ي است چونع

وعي است چون
وعي است چون

    
 

ال -2  تعليم ـ ي
 .رست است

حركاتش ُيَربَّیو  
 .رست است

  :رتيب
خ -3 

 .رست است
  :رتيب

ف» نا « ضمير 
 .رست است

جار و مجرور الّ 
فاعل إالّ ة قبل از 
فاعل إالّ ة قبل از 

«ستثني منه و 
 .رست است

«آخر فعل  راب
مخ صيغة »عينَ 

ها م نه چون فعل
 .رست است

قع فعل أمر را مي
و عدم طلب اي 

باب سم و مصدر
ناصبه است همنَ 

 .رست است
مصدر سؤا» تي

  : ترتيب
اسم فاعل است 

س حال هستند
 .است رست

حال :»خائفاً  «: 
مفعول مطلق نو

مفعول مطلق نو 
مفعول مطلق نو 

www.sanjeshse

ساعدني -1
در 4گزينه  .16

والُمزاَرُع -4
در 1گزينه  .16

ه ترخطاها ب
 متعدٍّ  -2

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

ض -1 مفعوله
در 4گزينه  .16

إّالاز  بعد -1
در جملة -2
در جملة -3
مس: شيئاً  -4

در 2گزينه  .16
إعر چون -1
ال تسع« -2
ن دو گزيناي

در 1گزينه  .16
سؤال در واق

نهي» ال« -2
تكوين اس -3
ِلتفه در لِـ  -4

در 2گزينه  .16
يكيف«وقتي 
به ها گزينه

:ُمتعّدياً  -1
كنند، پس مي

در 1گزينه  .17
:1در گزينة 

م :عيَش  -2
:ِابتعاداً  -3
ِاعتماداً  -4
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 عقـب  ران 
 هـيچ  كـه  

 رقابـت  نها

 در رسمي

 هـاي  شـتي 

 اسـتعمار  

 مـردم  و ن 

 ظرافـت،  و
 دوره، يـن 

 آثار اين. ت

 و هـا  طـرح 
ي روزمـره  

ationgroup

جبـر و غربـي  ي 
كردنـد  مي مان
آن با يا كرده مت

ر ورحض ولي رد،
  . پيوست

  .بود

كش روزانـه د كنـ 
  .كنند

بـا  مبـارزه  حـور 

سـران بـه  يـام پ 

و يافت بيشتري 
ا فلزي آثار از ي

است فلزات روي

ط با عباسي رضا
زندگي كه بود ن

/1399(  

جهانگشـايي طـر 
گم و دادند قرار 

مقاوم غرب اجم

كر مي تداركاتي 
سماً به متفقين

ب شده آمريكا و 

ك مـي  فـراهم  را 
ك مي جا جابه را ،

مح بر مختلف ي

فرستادن و تلف
  .كردند مي 

توسعه فوالد از 
بسياري روي بر. 

ر طالكاري وي،

آقا نام به بزرگي
اين ريگنگار در 

/15/12 هشتملة 

خط بـا  ويـارويي 
سرمشق را ربي
وتها طغيان برابر

و تجهيزاتي ي،
س آرام، آمريكا رس

شوروي همكاري

شرق و غرب ن
نفت، جمله از ها

مذهبي و سياسي

مختل هاي اسبت
ترسيم را ديني

استفاده دوره ن
.گرفت قرار شته

صفو عصر زكاري

بز نقاش دوره ين
عباسي رضا ري

22 


مرحل(لوم انساني 

رو در ژاپـن  توان 
غر كشورهاي ي،

ب بتواند كه سازد

مالي هاي كمك ه
ريكا در اقيانوس

ه باعث جنگ ر

بين ارتباط و كند
كشوره بين شده

س هاي گروه و ب

منا به اعالميه ور
د حاكميت باني

اين در. بود كاري
رش اين هنرمندان

فلز هاي ويژگي ز
  .بودند ز

اي در. رسيد خود
نوآور ترين مهم 

  .كشيد ر مي

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

نـات وضـع  تغيير
اساسي نياز اين ه
بس دژي خودش 

فرانسه و گلستان
ها به ناوگان آمر

در متحدين با ه

ك مي عبور نطقه
ش مبادله االهاي

احزاب يكپارچگي

صدو با اشرف ف
مب فقيه، واليت 

فلزك هنر صفويان
ه بيشتر توجه د

از يكي. است ده
نيز كار و كسب 

خ شكوفايي اوج
.كرد گذاري پايه

وران را به تصوير

سنجش دوازد

ت ميجي، انقالب
به پاسخ در اما. 

اصيل هاي يشه

انگ به جنگ ول
ه اي حمله ژاپني

مقابله و آلمان ت

من اين از جهان 
كا و آمدند و ت

يك و اتحاد با فت

نجف در تبعيد ن
مباحث تدريس 

صف عصررجسته 
مورد هنري آثار 

شد خوشنويسي
و تجارت رونق 

ا به اول عباس ه
پ را اصفهان تب

صناف و پيشه و

    
 

 .رست است
  104فحه 
ا از پس ها لويت

بود قبلي نظام ي
ري از تواند نمي ي

 .رست است
  107فحه 
طو در آمريكا ده

اما با ادعا. داشت
 .رست است

  110فحه 
قدرت گسترش ز

 .ترست اس
  113فحه 

هاي آبراه ترين م
رفت در مسير ين

 .رست است
  123فحه 

نف صنعت شدن 
  .شد ز

 .رست است
  131صفحه 

دوران طول در ي
با نيز و سالمي

 .رست است
  156صفحه 

رهاي ممتاز و بر
خلق در زيبايي

خ نغزي سخنان و
موجبه هنري، 

 .رست است
  154صفحه 

شاهي در دوره 
مكت نظيرش، بي 

هاي اص  و فعاليت
 .رست است

  146صفحه 

www.sanjeshse

   
 

در 1گزينه  .17
صف 8درس   
اول نخستين  

هاي ماندگي
آسيايي ملت
  .كند

در 4گزينه  .17
صف 8درس   
متحد اياالت  

در جنگ ند
در 3گزينه  .17

صف 8درس   
از جلوگيري  

در 4گزينه  .17
صف 8درس   
مهم از يكي  

اي در فراواني
در 2گزينه  .17

صف 9درس   
ملي نهضت  

آغاز انگليس
در 4گزينه  .17

ص 10درس   
خميني امام  

اس كشورهاي
در 1گزينه  .17

ص 14درس   
يكي از هنر  

ز و قيتخال
و زيبا اشعار

جنبه جز به
در 3گزينه  .17

ص 14درس   
هنر نگارگري  

هاي نوآوري
عموم مردم

در 2گزينه  .17
ص 13درس   

erv.ir
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 آنهـا  از س 
 خلـيج  در

ور توسـعه   

 مـدتي  ي 
 بـا  و ـالمي 

 پديـد  و ها 
 هـاي  نـاره 
 نيـز  كاشي

 حمـل . قل
 ،مـردم  مـة 

 به بيشتر ط

 پـايين  رف 
 پايين مت

 آنهـا  ومت

 لغـزش  ي 
 گياهـان  و 

ationgroup

پـس. رسـيدند  س 
د داد اجازه ها ي

ن و نيز به منظـو

بـراي بود، همراه 
اسـال ـــ  ايرانـي  
شـهره سـاختن  

من و هـا  نايوا ها،
ك و آجر تركيب

نق و حمل هاي ه
هم عادالنـه  ـي 

نقاط تعداد زيرا 

طـر بـه  مـواد  ز
سم به جاذبه وي

مقا رفتن بين ز

بـراي است، شانده
درختـان  از ده 

/1399(  

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

سامانه كردن نه
دسترسـ و شـود 
  .شود

.است تر مطلوب

ا عظيمـي  حجـم 
نيرو تأثير تحت 

از و ها دامنه طح

پوش را آنها سطح
پوشـيد يـا  دارنـد 

.  

  .آيد مي

/15/12 هشتملة 

هنـد اقيانوس ه
فران ها، انگليسي 

ز دانش نظامي
  .ر كند

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

بهين هدف با يي
ش رفع خوبي به ل
ش گرفته نظر در 

م مكان آن رسي

حج آن طي و فتد
مواد اين از يبي

سط رسوبي مواد 

س ناپيوسته و ته
د قـرار  مرطـوب 

.است باالتر آنها 

الي به حساب م
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مرحل(لوم انساني 

به جديد دريايي
به اول عباس ه

برداري از زه بهره
ي اروپايي برقرار

بس نابودي و رها
جانشينان كه يد

دادن نشان مايل
بناهاي ايجاد ه،
گوناگون هاي وه

اجراي و ريزي امه
نقل و حمل به ط

آن آيندة و حال

دستر شد قابليت

افت مي اتفاق شيب
تركي يا الي و ل

اشباع موجب و 

يافت فرسايش ت
م منـاطق  در ـه 

در لغزش وقوع

از علل خشكسا 

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

د هاي راه طريق 
شاه. رسيدند راه
وي به انگيز .ند
كشورهاي با اي هن

شهر ويراني با كه
نپايي ديري اما. 

تم معماري و هنر
دور اين معماري

شيو به كاري شي
  .شد

برنا هاي فعاليت 
مربوط نيازهاي 

ح براي ريزي مه

باش كمتر گيرند ي
  .است شتر

پرشهاي نسبتاً  
گل و ماسه ها، گ

كند مي فراهم 

رسوبات از زيادي 
كـ هـايي  دامنه ر

و احتمال و شتر

4ت ولي گزينه 

سنجش دوازد

از كه بودند ني
ر از نيز ها هلندي

كنن برپا تجاري 
دوستان مناسبات

ك ايران به مغول
وقف و كند كرد

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

ش استفاده مي ها

كلية از است ت
آن در كه نقلي 
برنام در زيست ط

مي قرار راه سر 
بيش زماني تأخير 

در دامنه) رانش
سنگ تخته ركت،

را بيشتري نفوذ
  .ود

حجم و دارند ي
در باران نفوذ ار
بيش دارند بسيار ف

 خشكسالي است

    
 

اروپاييا خستين
ه و ها يفرانسو 
هاي پايگاه خود 

م تا كوشيد جي
 .رست است

  130صفحه 
م چنگيزخان گر
معماري را متو 
فرهيخت تشويق 

پرداختند هنري
با ها ساختمان ن
بناه زيباسازي و 

 .رست است
  59فحه 
عبارت نقل و مل
و حمل يعني ر
محيط سالمت و

 .رست است
 61فحه 

بر كه نقاطي اد
و آمد و رفت م

 .رست است
  94فحه 

زمين لغزه، ر(ش 
حر اين در. شود
  .زند

 .رست است
  94فحه 
ن امكان برف جي

شو مي حركتشان
 .رست است

  96فحه 
زيادي شيب كه 

مقد همچنين، 
شكاف و درز يا 

 .رست است
  99فحه 

ها از پيامدهاي

www.sanjeshse

نخ ها پرتغالي  
ها، انگليسي

براي فارس
تجارت خارج

در 1گزينه  .18
ص 12درس   
ويرانگ هجوم  

هاي فعاليت
و راهنمايي

ه آثار آوردن
تزيين و بلند
تزيين براي

  
 

در 1گزينه  .18
صف 4درس   
حم مديريت  
پايدار نقل و

و آنها ايمني
در 4گزينه  .18

صف 4درس   
تعدا چه هر  

تراكم معناي
در 3گزينه  .18

صف 5درس   
زمين لغزش  

ش مي جا جابه
لغز مي دامنه

در 2گزينه  .18
صف 5درس   
تدريج ذوب  
ح سرانجام و

در 1گزينه  .18
صف 5درس   
كيهاي دامنه  

.مستعدترند
و اند متراكم

در 4گزينه  .18
صف 5درس   
ه تمام گزينه  

erv.ir
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 به تـدريج  
 كـانوني ـه  

 خودمختار 
 عـراق،  اي 

 نظـام  ـوع 
 حـدود  ي 
  .است 

. باشـند  ـه 

ن را بـه دو  

زودند، ولي 

شي اتحـاد  

برند كه  مي
ـع غربـي،   

ر خـود را  

گ، انسـان   
ationgroup

ها قطعات گسل
ين لرزه در نقطـ

  .شود

و اي ناحيه رت
كشـورها ياسـي 

نـ ايـن  در. سـت 
مركـزي حكومـت 

متمركز گذاري 

منازعـ و ختالف
  .شود ي

ت متفاوت، جهان
  .تند

افز روت خود مي

و تا زمان فروپاش
  . يافت

 كساني به كار م
، جوامـنظريـه ن   

اليستي، رفتار

در اين فرهنـگ. 

/1399(  

خت در اطراف ق
دترين تنش زمي

ش مي كاسته رزه

صو به كوچك ش
سي نظـام . دارنـد 

الگوس اين گامان
ح اامـ  شـود  مـي 
سياست و ذاري

اخ يا آرامش و ت
مي اعمال آنها بر 

تصاد و سياست
 قطب قرار داشت

  . ندارند

ايم جنگي بر ثر

خود قرار دادند و
ي اين دو، ادامه

اين اصطالح را 
براسـاس ايـن. د

ستي و سوسيا

ي را در آن دارد

/15/12 هشتملة 

زمين ساخ وهاي
شديد. شود د مي

لر زمين از ناشي 

بخش چند يا ك
د خـود ر ناحيه 

گ پيش از رانسه
م تقسيم هرستان

گذ قانون نظام و 

ثبات براي عاملي 
اي ويژه مراقبت

 و غرب با دو اقت
در مركز اين دو

وند، حق حيات

شتة تاريخ، با غنا
  .آيد ي

ن را زير نفوذ خ
 مناطق پيراموني

.تي اشاره دارد
اند ف و فقير شده

  .كنند  مي

ستي، ليبراليس
  .شتند

 هر گونه تصرفي

24 
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نيرو مداوم فشار 
طعه گسلي آزاد

هاي تكان شدت

يك فقط است؛ ت
اي د جرايي ويژه

فر كشور و يافته 
شه و استان نند
محدود محلي ت

توانند مي و رند
م و نظارت و ارد

بلوك شرق. بود
ن دو ابرقدرت د

شو قر متولد مي

فاتحان در گذش
ه دست ميعت ب

ك بخشي از جها
جنگ گرم بين
ثروتمند و صنعت
 مركزي، ضعيف
ي غير غربي حل

هاي ناسيوناليس
رهنگ غرب داش

ازةكه انسان اج

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و عل

.دهد مي روي ل
ا جابجايي دو قط

ش از بگيريم، صله

ساخت تك ورت
ت سياسي و اج

  . است

راه جهان نقاط
مان تر كوچك ي
اختيارات نظام ع

تأثيرگذار مسايه
د وجود مرزها ه

چالشي جهاني ب
 شوروي به عنوا

 كساني كه در فق

 معتقد بود كه ف
ق غلبه بر طبيع
ق و غرب هر يك
لوك، به همراه ج

كشورهاي ثكزي 
لكرد كشورهاي
شي از كشورهاي

ه  قالب انديشه
جنگ ريشه در فر

داند ك جاني مي ي

جا

سنجش دوازد

فعال هاي گسل 
ه طور ناگهاني با

فاص نقطه اين ز

صو به كشور ظم
ودمختار اختيارات

اين نوع از ستان

ن ديگر به اروپا ز
اداري و سياسي ي

نوع اين در. كند

هم كشورهاي با 
به نسبت زيادي

بلكه چ نبوداي  
ودند و آمريكا و

ك ناس انگليسي،

ناس فرانسوي،
ت، ثروت از طريق

، بلوك شرقدوم
رد بين اين دو بل

به نقش مركز ن
ني به سبب عمل

كش ز طريق بهره

 دو جنگ، در
ساس اين دو ج

را مادة خام و بي
    

 

 .رست است
  84فحه 
امتداد در زمين

گردد و سپس به
ا چه هر و دهد ي

 .رست است
  139صفحه 

اعظ بخش نظام، 
و مناطق خو ند

انگلس و ذربايجان
 .رست است

  138صفحه 
از ساخت تك ي

واحدهاي به شور
ك مي تعيين را ها

 .رست است
  134صفحه 
كشور يك وابط
ز حساسيت يل،

 .رست است
 چالشي منطقه
 تقسيم كرده بو

 .رست است
شن جمعيت وس

 .رست است
شن ، جامعه كنت

 تجربي و صنعت
جنگ جهاني د
روي، جنگ سر

مركز و پيرامون
شورهاي پيرامون
دروني خود را از

 .رست است
درگير در اين

بر اين ا. كردند
 .رست است

، طبيعت ردرن
www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
صف 5درس   
ز جايي جابه  

گ ذخيره مي
مي روي آن

در 1گزينه  .18
ص 10درس   
نوع اين در  

شون مي اداره
آذ جمهوري

در 3گزينه  .18
ص 10درس   
سياسي نظام  

كش سياسي،
آنه اختيارات

در 2گزينه  .19
ص 10درس   
رو در مرزها  

دلي همين به
 
  
 

در 2گزينه  .19
اين چالش،  

قطب اصلي
در 4گزينه  .19

التوماز نظر   
در 3گزينه  .19

اگوست -  
با رشد علم

پس از ج -  
جماهير شو

ماصطالح  -  
معتقدند، كش

هاي د چالش
در 2 گزينه .19

هاي د طرف
ك توجيه مي

در 3گزينه  .19
فرهنگ مد  

erv.ir
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@sanjesheduc

هـاي   ران 

پيدا كـرده  
جربي بدون 
 مخـدوش   

ديگـري از   
 و علمـي   

شـروعيت   

  .ي هستند
ت ميـان  

و، همچنان 
  

  .ند

 و سفيهانه 

علـم،  وع       
ationgroup

  .د

  .فتند

بحـرربـوط بـه   

جربي و حسي پ
ن اينكه علم تج
ي غير تجربـي

نياز دارد، بعـد د
هاي معرفتـي

تـوان از مش ي  

هاي طبيعي بري
طة شروع رقابت

لبته در اين الگو
.يگر پيوند دهد

اند د، منع گرديده

ز رفتار جاهالنه

ف را براسـاس نـو

/1399(  

 خود را حل كند

پذيرف ميها اثر 

هاي مر ي آسيب

  .ر شود

زدهم صورتي تج
ي اينك با دانستن

ها بت به معرفت

، به اين حضور ن
ه ب با توانمندي

ـرف زد و نمـي

ها يا نابراب تفاوت
نقطشوند؛ يعنـي  

  .شود  مي
الب. گردد ديد مي

ختلف را به يكدي

اي نداشته باشد

كند و از ييد مي

جوامـع مختلـف

/15/12 هشتملة 

سائل و مشكالت

عوامل داخلي آنه

جامعه است، ولي

ها منجر حكومت

مدرن از قرن نوز
نگرانه نبود، ولي

تجربي نسبـ ي  

صاد و سياستش،
و سياسي غرب

وليت نظام حـ

جتماعي نتيجة ت
ش يين متولد مي

نها، تعريفط آ
حفظ و حتّي تشد

هاي مخ كه گروه

ا  علمي كه فايده

را تأي شان قالنه

تدالل عقلـي، ج

25 


مرحل(لوم انساني 

تواند تمامي مس

از عو  شدند مي

 فقير و ضعيف ج

اشي حند به فروپ

روشنگري م :رن
ي علمي و روشن
الل معرفت علمي

  .فت

شرايطي كه اقتص
رد اقتصادي و

توان از مقبو مي

هاي اج  نابرابري
يگر در طبقة پاي

ي مختلف و توسط
قومي و زباني حف

شود؛ ك نسته مي

د و از يادگيري

عاقرفتار . گيرد ي

همچنين با اسـت

دهم؛ ادبيات و عل

ت  تصرف آن، مي

م غربي محدود 

توجه قشرهاي
 

توان ل نشود، مي

هاي پست مدر
رتجربي شناختي

گيرد، استقال مي
 ترديد قرار گرف

هاني خود، در ش
ري بين عملكر

  .هستنديح 
موكراسي فقط 

پندارند كه ن مي
ة باال و برخي دي

  .ت است

هاي اجتماعي وه
هاي ق ميان گروه

صادي ضروري دا

اند شده تشويق

قرار مي تقادي

وامع گذشته و ه

سنجش دوازد

سخير طبيعت و

:  

دا به كشورهاي

همواره مت و غنا
 .گيرد  در برمي

صورتي كه كنتر

ه گيري جريان
ي، شناخت غير
 تجربي شكل نم
نگرانه آن مورد

وجيه حضور جه
ناسازگا؛ يعني 

وم و پنجم صحي
ياسي ليبرال دمو

چنين جتماعي
ز افراد در طبقة

، در حوزه رقابتي

يت از منظر گرو
هاي موجود م ت

 سياسي و اقتص

تختن علم نافع 

انت مورد ارزيابي 

 زمان خود و جو
    

 

ن است كه با تس
 .رست است

هاي نادرست نه

 اقتصادي در ابتد

فقر و مربوط به 
مامي جامعه را

درص ي اقتصادي
 .رست است

گ نگري و شكل
گاه عالمان تجربي

هاي غير معرفت
يجه هويت روشن

 .رست است
غرب براي تون 

تي علمي است؛

 .رست است
 اول و دوم و سو

در نظام سي: رم
  .خن گفت

 .رست است
ن قشربندي اج

اي، برخي از معه
  .سان نيست

مدل ليبرالير 
 .رست است
، هوي پسامدرن
، تفاوت تكثرگرا

ساختار مشترك
 .رست است

مسلمانان به آمو
 .رست است

هنگ گذشتگان
  .كند مي

 .رست است
توجه به جوامع

www.sanjeshse

بر اين گمان
در 1گزينه  .19

بررسي گزين  
  :2گزينه   
هاي بحران  
  :3گزينه   
هاي آسيب  

تم اقتصادي
  :4گزينه   
هاي بحران  

در 3گزينه  .19
افول روشن  

از ديدگ. بود
استفاده از م
شد و در نتي

در 1گزينه  .19
ناتواني جها  

بحران معرفت
  .آن

در 2گزينه  .19
هاي عبارت

عبارت چها  
حقيقي سخ

در 4گزينه  .2
طرفداران -  
در هر جا -  

افراد، يكس
رويكرد در -  

در 4گزينه  .2
دورةدر  -  
مدلدر  -  

وجود يك س
در 1گزينه  .20

سالم، مدر ا  
در 4گزينه  .20

رفتار و فرهن  
د مآنها انتقا

در 2گزينه  .20
فارابي با ت -  

erv.ir
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يگر جوامع 

ي باشـد تـا           

ن اخالقـي  

سـينا   بـن   
كنـد و   مـي   

 انسـان در   

بخواهـد  ه   

اما .  و بدن
صفحه  10

اي   و نكتـه      
و عملـي   ي 

ان پرتـو و      
از نظـر او   

توانـد   ر مي
هـا در   سـان    

حت تـأثير  

ationgroup

  .رد

جامعة خود و دي

لي هـر انسـاني

ي بودن و وجدان

ه دوم ديـدگاه ا
 بهتـر رؤيـت م

ر صورتي عمـل

ايـن كـه از يش

روح :دي است
 درس. است ن

خلقـت ديـدگاه
ظـريـل را بـه ن   

رد و عقـل انسـا
. داشـته اسـت   

تر شود، بهتر وي
وه بـر ايـن، انس
تباه است، اما تح

/1399(  

گير  نيز در برمي

كرد انتقادي به ج

يـد وظيفـه اصـل

موجود اخالقي. ت

گزينـه. ي نـدارد 
حقايق هستي را

8  

رد .... :گويد مي 
   

پي دارد، را يژگي

 حقيقتي دو بعد
بد و جسم خود 

سـا راجـع بـا خ
ان باسـتان عقـ
ي است كـه خـر
برد عقل توجـه

53  

ستدالل انسان قو
عـالو. دافتـ   مـي 

نند فالن راه اشت

/15/12 هشتملة 

  
را ي و وحياني

كند و رويك مي 

ـت از نفـس بايـ
  

 امر مادي است

ديربه سهرو ص
ي كسب كند، ح

0صفحه  10 س

»سعادت است؟
86 صفحه 11 

و اين كه فردي 
   87 صفحه

اند، سوفان گفته
تكامل و رشد ه

حاكمان كليس) 1
حكماي اير) 2 
وجودي عقالني 

هر دو كار به س
3صفحه  7رس 

 يابد و قدرت اس
موارد به اشتباه
دان عه كنند، مي

26 


مرحل(لوم انساني 

  .كرده است
.داردنام  فاضله

د و علوم عقلي

علمي ري، داوف

و توجـه و مراقبـ
72صفحه  9 س

 نه بدن كه يك

اختصاص است و 
 نورانيت بيشتري

درس .درا طي كن

س عمل در جهت
درس .م پذيرد

.است افراط ي
ص 11 درس .ت

ري ديگر از فيلس
هبلكه نتيج ست،

1 رد گزينه( .ود
رد گزينه( .ودند

آفريننده است، 
هراكليتوست كه 

در .شود سوب مي

قل انسان رشد
ن در بسياري م
 عقل خود مراجع

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و عل

 انواعي تقسيم ك
مدينه فه باشد، 

شود حدود نمي

جوامع مختلف

و ي انسان اسـت 
درس .سته گردد

شود حسوب مي
  73صفحه 

سوفان مسلمان
اين نفس، اگر 

ر، مسير كمال ر

ه صورتي يك ع
نمايي عقل انجا

سوي به رفتن و ل
ختن ديگران است

گونه كه بسيار ن
شده به بدن نيس

تعالي معتقد نبو
سطي مخالف بو

دهعقل كه آفري
توان گفت مي) ن

لي و برتر محسو

به ميزاني كه عق
مين جهت، انسا

اگر به ي گرچه

 فلس

سنجش دوازد

كه دارند بهري 
م سازمان يافته

علم تجربي مح 

هاي ج  و آرمان

ترين دارايي زش
 و به فضايل آراس

 نفس انسان مح
ص 9 درس. ست

شترك عموم فيلس
قد بودمعتردي 

ي و لياقت بيشتر

چه در«سؤال كه 
و راهن  به فرمان

اعتدال از ه عقل
گير انداخ ت وها

انسان، همان قت
چيزي ضميمه ش

مت حقيقت برتر و
وره اول قرون وس

اين خرد و ع) 4
ماي ايران باستان

متعا عقلو پرتو 

ب. بل رشد است
به هم. يص دهد

يعني. ود نيستند

    
 

رهنگي و رفتار
 كه به محور علم
دينة فاضله، به
 .رست است
ها جارها، ارزش

 .رست است
طون، نفس با ارز

نفس زيبا شود 
 .رست است

ت اختيار ويژگي
 اراده و اختيار ا

 .رست است
نه يك وجه مش

سهرور. س است
كسب شايستگي

 .رست است
ر پاسخ به اين س
ت است كه بنا
 .رست است

وهعناي خروج ق
دنبال طرح شبه

 .رست است
ين مكتب، حقيق
س اين مكتب، چ

 .رست است
عقل به عنوان ح
ط با عقل در دو

4 رد گزينه( .دند
ديدگاه حكم( .ت
ظهور و» سخن«

 .رست است
 يك استعداد قا

 نادرست تشخيص
رد تابع عقل خو

www.sanjeshse

انديشه، فر
اي جامعه -  
علم در مد -  

در 3گزينه  .20
هنجدربارة   

  .دارد
 
 
  

 
در 1گزينه  .20

از نظر افالط  
وسيله بدين

در 3گزينه  .20
از نظر كانت  

داشتن تابع
در 4گزينه  .20

عبارت گزين  
راجع به نفس

با ك تواند مي
در 2گزينه  .20

افالطون در  
جهت سعادت

در 2گزينه  .2
  زه به معجرب

بياموزد، به د
در 1گزينه  .2

از ديدگاه اي  
روح، براساس

81  
در 3گزينه  .21

دكارت به ع  
نداشتند فقط
تقسيم نكرد
تمظهر اوس

«و » كلمه«
در 4گزينه  .21

عقل انسان  
را از درست

بسياري موار

erv.ir
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 د ورون مي 

و بـه   نـيم      
يـن قبيـل   
صالح نموده 

 صفحه 8 س

قـل بـدين    
شـود و از    

 .ـادي دارد    

طور كه  مان
 9درس  .د

الم  اين عـ 

 و سـلوك     
 بـر نفـس   
ان تعمـيم  

 درس .تس

ـه معنـاي    
حـال كـه    

ش نيسـت و      

كـه بـه    ي 

ationgroup

به بيراههحقارت 

ـت اسـتفاده نكن
در اي. وجود دارد

اصال هاي خود را
درس )2 ه گزين

دت با انـواع تعق
ش ديني توجـه
مت و سـوي عبـ

مه اند؛ مثالً قدم
مردم رياست كند

صي دارند و خود
  80حه 

 آن را بـا سـير
و تابش آنها لي

 برهان به ديگرا
اس نتيجه بي لب،

كنـيم، بـ ده مي
: كـرد و گفـت   

ت، يكـي بـيش

در حـالي گردد ي

/1399(  

بيني و حق كوچك

الل عقلـي درسـ
هايي و ارضي تع

 تا بتوانيم خطا
رد. (هايي يابيم

عباد.  اشاره دارد
فه انجام آن كنش
شيدن هـم سـم

ر برخي ديگر مق
مربر  دارد، تازي

طبع و ذات خاص
صفح 10 درس 

كند بلكـه  نمي
ظهور و انوار عقل
ت، با استدالل و

قل به رسيدن ون

در جهان مشاهد 
ت وجود تلفيـق

ت، پـس حقيقـت

سوي خلق باز مي

/15/12 هشتملة 

خودك بيني يا گ

سـت از اسـتدال
هاي وحي داده و

گران بهره ببريم
وحياني ره دهاي

به اصل عبادت
واقع به فلسف در

ه خود اين انديش

نيز بر جامعه ي
ممت هاي ويژگي 

كدام ط هر عالم،
.والت آن است

استدالل اكتفا ب
نده شده كه از ظ
كسب كرده است

و بدو ي محضل

آنچه از كثرت 
اصالتصل  را با ا

 همان اشيا است
  

سفر سالك به س
91  
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مرحل(لوم انساني 

حساس خودبزرگ
  54حه 

 داريم، ممكن اس
دهاي عقلي ما و

از دانش ديگ )3
عقلي و دستاورد

چهارم هم ب م و
د. نديشيده شود

م تعقل شود كه

، برخي از اعضاي
كه كسي بايد م

كه اجزاي اين ع
دأ حركات و تحو

ي عقل و ترتيب
 رو اشراقي خوان
ك ز طريق شهود

اللوه استدبه شي

.ي بيش نيست
اين نكته او .رد

مشترك و واحد
 95و  94 فحه

در اين س. ق است
1صفحه  11 س

  .ست

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و عل

هاي موقت، اح ت
صفحه 7 درس )

حدود و متفاوتي
م ميان دستاورد

3 رد گزينه( يم،
هاي ع يان يافته

در عبارت سوم. 
شود تفكر و ان ي

گر موجودات هم

خي تقدم دارند
هم نه فاضلهمدي

ن جهت است ك
 كه منشأ و مبد

كه تنها به نيروي
ن حكمت از آن

از آنچه را )2 نه
تحقيق فلسفي ب

يك واحد حقيقي
عناي ديگري دار

وجود هم امر م 
صف 11 درس .د

مراه با حق، هق
درس .يابد او ميه 

اس گيري صميم

 روان

سنجش دوازد

 با ديگران، لذت
)پاورقي( .شوند ي

محد هاي عقلي ي
 و احساس كنيم
د را افزايش دهي
گمان تعارض مي

نوع دارد  به هم
يني كه انجام مي
يت آفرينش ديگ

  

دن، برخي بر برخ
ياست دارد، در م

بدان» طبيعت«ه 
و ذاتي دارد طبع

 از وجود است ك
اين )1 رد گزينه

رد گزين. (آيد مي
ظر سهروردي، ت

يك حقيقت و ي
بلكه مع  نيست،

ت، نه ماهيت و
وجود ندارد عالم

به سوي خلق) دا
وه را مظهر و جل

حل مسئله و تص

    
 

ر مانند همراهي
د آن گرفتار مي

 .رست است
مندي  چون توان

نادرست برسيم
خود الش علمي

و از توهم و گ )4

 .رست است
 تأكيد بر كمك
ه در هر رفتار دي
ه خلقت و كيفي

)تفكر( 66فحه 
 .رست است

كه در اعضاي بد
ريبدن  ه اعضاي

  
 .رست است

اري اين عالم به
، ط»كل«ن يك 

 .رست است
راق نوعي بحث

ر( .سازد مراه مي
دست م كامل به
از نظ )4 د گزينه

  84و  83
 .رست است

هستي ي :گويد ي
مختلف و متكثر

لت با وجود است
 تكثر واقعي در ع

 .رست است
خد(سفر از حق 

دارد و همه چيز

 .رست است
حرتبه شناخت 

www.sanjeshse

عوامل ديگر
به عوارض بد

در 1گزينه  .21
ها ما انسان  

هاي ن نتيجه
موارد بايد تال

4 رد گزينه(
65   

در 2گزينه  .21
عبارت اول  

معناست كه
طرفي دربار

صف 8 درس
در 1گزينه  .21

گونه ك همان
مهقلب بر ه

 76 صفحه
در 4گزينه  .21

گذا علت نام  
نيز به عنوان

در 3گزينه  .21
حكمت اشر  

قلبي نيز هم
هاي ك انسان
رد( .دهدمي
3صفحه  10

در 1گزينه  .21
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