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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مفتهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)1/12/1399(   
 )دوازدهم( علوم انساني وادبيات   

 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي 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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  10ـون آزمــ  
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شك 

شغاد از 
 ترِ شاه

في ري

ationgroup

(  

بگذرد، آن را خش

جويي ش در كينه
دخت» سودابه« 

  .كرار
  .كار نيست

ايهام تناسب ظر

  »دل« -2) ل

1399(  

  .د
)نگ سيم و نقره

ر جويبار و دريا ب

د كه ار زابل بود
.م دستان است

دارد نه تك جودو
 اما استعاره در ك

نيز ا» سر«( ستد

ناقابل اره از دلِ

1/12/9 فتمهحلة 

  

  .است» سفَنَ

زين بود، بلند شد
به رنگ ،آورد مييد

 است كه اگر بر

 
گزا نظر و خراج

و مادرِ رستم ،اب

  . نيست

  .استده
و ناجناس همس

انند شده است

سوداد ،تجارت -

  .فته است
استعا(» ل تقلبي

2- نقد وجه  
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مرح(علوم انساني 

  ن 
)آواشدن پژواك

  مان و عهد

نَ«جمع » نفاس

ل كه بر كوهة ز
ديپ  همانند زره

تو چنان سوزان

  

  .ست

 . معروف است
بل زيراك و  بود

سيندخت و مهرا

 استعاره در كار
  .د ندارد

ك معنا تكرار شد
ج ⇐ »عالم«س 

ما) گذرد زود مي

-2ق و شيدايي 

پذيرفت» عزيز«ي 
پول« -1:  است

2روي و چهره  -
تماشاگر -2 رب

ارسي

زدهم؛ ادبيات و ع

يت، فرجام، پايان
پيچيدن صدا، پژ

پيم: ميثاق// ي 

اَ«. است» فيس

نگ و غريو طبل
هايي آبگير موج

  )طرها
خشم ت: غبارت 

  .خيزد  برمي

.استشتباه آمده

اساشتباه آمده »

وفايي يي و بيار
بخش اودان تاج
دختر س» رودابه

  .ت

م كنايه، اماود ع
نما وجودمتناقض

در يك» عالم«. ت
آمده و سپس» 

آيد وز ه زود مي

عشق -1: ي است

در معني هاتنم و
نايش پذيرفتني

-1: رفتني است
رضطدلواپس و م

 فا

سنجش دواز

 
نهاي: غايت// رو 

پ: خنيدن(عروف 
بسياري: فَرط) // 

 
نف« هم خانوادة 

  پهلوانِ جهان 

با:  زين بخاست
ش باد بر سطح آ

سط: سطور(يان 
بخاستآب، از او 

د و خاك به هوا
 

اش » اذكار«و  »
 

»آزرم«و  »ارد

خودر ،سريخيره
هي رستم و خاند

ر«.  ستيزه است
 كيكاووس است

 
عاح دارد و مصر

كنايه است اما م
نما استمتناقض
جهنده« معني 

رخش آسمان كه
 

عنايش پذيرفتني

راع نخست و دو
ع دوم در دو معن
دو معنايش پذير

د -1: ار استشك

    
 

.درست است
خوش سيما، زيبا
دار، مشهور و معر

جواني: شباب( 
.درست است

و» نفيسه«جمع 
 .رست است

:جهان پهلَوان= 
 .رست است

و طبل بر كوهة
وزش( زرهيمين 
چهارپاي: ستوران

فت كين تو بر آ
گرد هاآن  بستر

.درست است
استخوان« ،»ب

.درست است
گذفرو«، »نيت

 .رست است
در شاهنامه به خ

مركز پادشاهي) ز
ن موضوع مورد

ران و همسروما
.درست است

اع نخست تلميح
ك»  دست رفتن
م» ساية خورشيد

نخست به» هان
آذر(رقِ جهنده 
.درست است

در دو معن» سودا

در مصر» شيرين
در مصراع» قلب

مصراع دوم در د
آش» نگران«م ها

www.sanjeshse

  
  
 

د 4گزينه  .1
خو: لقاخوش
نامد: خنيده
جوان: شاب

د 2گزينه  .2
ج» نفايس«

د 1گزينه  .3
=پهلَو جهان

د 1گزينه  .4
غو: 1گزينة 
سي: 2گزينة 
س: 3گزينة 
برف: 4گزينة 

كند و از مي
د 3گزينه  .5

غضب«ي امال
د 3گزينه  .6

تهن«امالي 
د 1گزينه  .7

كيكاووس د
نيمروز(زابل 
همين ،رستم

مها  سرزمين
د 4گزينه  .8

مصر: بيت آ
از«: بيت ب
س«: بيت ت
جه«: بيت د

رهنورد به بر
د 2گزينه  .9

س«: 1گزينة 
  .)دارد

ش«: 2ينة زگ
ق«: 3گزينة 

در م» وجه«
ايه: 4گزينة 

  

erv.ir
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  )ر

ationgroup

  ). 4(شود  ي

  .د

مصراع مورد نظر

1399(  

  .ت

  . اضافي

گوش ميبه حلقه

دشو برداشت مي
  .سب دارد

  .شود ميداده

م اديِحالت ع( 

1/12/9 فتمهحلة 

استضمين كرده
  

نه يك تركيبت 

كه بيگانه) 3( 

  ...ت به
  و

جمله اين معنا ب
تناس... و» شتابان

  .ب داردس
جمله تشخيص د

مژده داديكي  ه

.  
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مرح(علوم انساني 

اي تض ظامي گنجه
.شود ساس نمي

يك واژه است» 

لطف كن لطف 

در ايام سالمت ]
       جملة پيرو

 از مفهوم كلي ج
ش«و » مرو«نا با 

تناس» زال«كه با 
ز مفهوم كلي ج

به دگري: »دگر«

  را گشود د
  اليه ف

رفته بود اوز تنِ 
  يهال مضاف    

  .]بود[

 

زدهم؛ ادبيات و ع

وم را از نظراع د
احس ، دماي نگاه

  .ستباال ا
  .م است
  .آميزي ه حس

  .ت
.  

»رخسارانماه«. 
  .ت

 .ممكن نيست

)2(رود مي) 1(
  .داگانهج

  : است
]كه[ بگو خواهد

                   

آمده است و» ر
دهد كه اين معن

دهد ك مي» موي
دهد كه از مي» ت

«م آن است نه 

خودچشم = شود 
مضاف            

خون از= ه بود 
                  

[كاري  اوهاي  م
  اليه مضاف 

 .كردي) موجود

سنجش دواز

عِر اين بيت، مصر
ميزي دارد زيرا
تعاره از يار بلندب

ز خشمراابايه از 
كنايه است نه» 
 

افة تشبيهي است
.ة تشبيهي است
ة استعاري است

ي استفة تشبيه
 

نمازي براي او م
 

(گوش را ننوازي 
اي ج ست نه جمله

تممِ جملة پايه
خ وز مصيبت مي
جمله پيرو     

  يهملة پا

فكر«معناي به  
د مي» سويِ«ي 
مو سپيد پير«ي 

كف دست«عني 
 
متمم» يكي«و ) 

چشمش را گش 
                  

ون از تنش رفته
                  

زهر زخم= كاري 
                  

  اوهوشِ 
  اليه مضاف  

مو(را بود  منتو 
  مفعول  

    
 

 .رست است
ن است كه شاعر

آم حس» گاه گرم
استع» شاخ صنوبر

كنا» شدن ابروه
»گرمِ كاري بودن

.ستدرست ا
اضا» خارِ هستي
اضافة» برِ حرف
اضافة» چشم ابر
اضا »دميروضة ا

.درست است
هيچ ن=  راشد آن

.درست است
گر بندة حلقه بگ

ر اسنقش تكرا م
مت» كههر«ست، 

فريادرس رو ]او[
ج                   

             
جم                
 .رست است

»انديشه«ن جا 
معني» باز«ن جا 
معني» زر«ن جا 
معن» كف«ن جا 

.درست است
)به(اضافه است 
 .رست است

=چشم شودش 
                   

خو= ه بود از تن 
                   

خم زهرهايش كا
                   

حس و ه= شش 
                   

ت= دم كردي  بو
                   

www.sanjeshse

د 1گزينه  .10
روشن: بيت آ

نگ«: بيت ب
ش«: بيت ت

گر«: دبيت 
گ«: بيت س

د 3گزينه  .11
خ«: 1گزينة 
اب«: 2گزينة 
چ«: 3گزينة 
ر«: 4گزينة 

د 2گزينه  .12
چه نماز باش

د 3گزينه  .13
اگ: بيت دوم

دوم» لطف«
يت نخسب در
[ كههر ]به[

             
             

             
د 1گزينه  .14

اين: 1گزينة 
اين: 2گزينة 
اين: 3گزينة 
اين: 4گزينة 

د 3گزينه  .15
حرف ا» را«

د 1گزينه  .16
گش: 1گزينة 

             
خونش رفته
             

زخ: 2گزينة 
             

حس و هوش
             

تو: 3گزينة 
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 پس از 

»  گفتن

مند  ه بهر

ين تعبيه 
چاه (است 

جاي ) ب

كه  ،تش
 

كرده   مي
اي  ره

ationgroup

زندگانيبر  ،يگر

قصه« ت و فعل 

از عشق دميان،

 شمشير زهرآگي
اشاره شده ا» م

، استعاره از شب

حظة افروختن آت
ايران است و از

ودجوش فوران
در اين بيت اشار

1399(  

؛ اما سه بيت دي

، نهاد است1ينة 

بر خالف آد گان

نيزه وهاي آن  
تمشرس خوان ه

  
اهي،يد سنما(گ 

است تا لحبوده 
در نگاه مردم ا» 

هاي خو ز چشمه
آمده است، د 4 

1/12/9 فتمهحلة 

  .گر است

گيرد ي او را مي

در گزي» قصه«  

است كه فرشتگه

ف و ديوارهدر ك
در«كته در متن 

)از شدت دود( 
ست و سپاه زنگ

  . هشت برين
  .خته و آزاده

)وزير(تور سدبا 
»س بودن آتش

ها هم از  گذشته
 آنچه در گزينة
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مرح(علوم انساني 

  .دارد

 در سه بيت ديگ

ايمندي ديگر ج

.ث خوانده شود

مون اشاره شده

  . است

خجيرگاه كند و د
ين نكبه ا! ن شود

و تار شد  تيره
اسدهشكست خور

ي عالم معنا و به
ر با افراد فرهيخ

يت تمام كارها ب
مقد«انة ين نش

در» نفت«. ست
به! است  نبوده

زدهم؛ ادبيات و ع

  
  

ندرا نگاه من) خدا
  مفعول     

مفهوم مشترك

، هنرمگذرد مير

و نبايد با مكث) 

سش، به اين مضم

و بيت مشترك

راه رستم در نخ
مرگ او مطمئن

ه جا مانند شب
ش) ستعاره از روز

ح به سويدن رو
 دشمني روزگار

ينيد كه مسئولي
شود و ا پرده مي

  .د
هاس تمام فرهنگ

يهاي ملّ سرمايه

سنجش دواز

  من) ستيِ
اليه مضاف       
.گناه منست بر 
  متمم      
خ(آفرين  جهان

                  

ري درد عشق، م
 

تي هنرمندي د

 
)ه معني كوالك

 
متن صورت پرس

 
در هر د »عشق

 
ايي بر سر ره چاه

مستم در چاه، از 
(..  

 
همه= د روز شد 

نماد سپيدي، اس

 اصل و پر گشود
رفتاري وبد :يگر

 
بي باشيد، ميكرده

سپ) شواي ديني
دمآ  به شمار مي

ج و عمومي در ت
رفته اما از س  مي

    
 

هس(نبود وبود=  
                   

هس= ستم گناه 
                   

ج= دارد نگاه م ن
                   
 .رست است

ن و عالج ناپذير
.درست است

گويد كه وقت  مي
  . دارند

.درست است
به(ژه است ك وا

.درست است
مانند م ديگر، ه

.درست است
در راه ع فشاني ن

.درست است
شة شوم خود، چ

افتادن رس از فرو
.شمشير و سنان
.درست است

شب وارد= روز  
ن(نيز سپاه روم  

  .است
 .رست است

بازگشت به ا :1 
سه بيت دي رك

.درست است
 كه داستان توج

پيش(كار به موبد 
ين باورهاي مّل
رايج ن شاه امري

تن آتش به كار
  

www.sanjeshse

بود و نبودم
             

هس: 4گزينة 
             

جهان آفرينم
             

د 1گزينه  .17
چاره نداشتن

د 4گزينه  .18
بيت چهارم
مرگ تأكيد

د 2گزينه  .19
يك» برفباد«

  .نيست
د 4گزينه  .20

در سه بيت
  .نيستند

د 3گزينه  .21
جان«مفهوم 

د 2گزينه  .22
شغاد در نقش
كرد تا پس

آبش، زهرِ ش
د 4گزينه  .23

شب آمد به
4در گزينة 

آن را گرفته
د 1گزينه  .24

مفهوم بيت
مفهوم مشتر

د 2گزينه  .25
ر به متناگ
ك ،آن جا در

ترين برجسته
دستور دادن

روختو در اف
.نشده است

  
  
  

erv.ir

7

8

9

0

1

2

3

4

5



  
 

 

@sanjesheduc

اي  مزرعه

بر جامعه  
به قانع  و

ها را يكي 
العات را 

باط با 
 رسانه با 
 صادي و

پيش  در

ationgroup

  كردند

 كه كشاورزي م

افرادآگاهي رت 
طاب قرار داده و

ه انسان ساخته و
اطال دن حقايق و

 اصلي براي ارتب
ود، همچنانكهش

گيرد وظايف اقتص
اي و ضرورت د ه

1399(  

  رت كرد

  شود ي

كر ا هم بازي مي

شود حكايت مي

ضرور ت رسانه و
 آنان را مورد خط

ها را نزديك س ت
مسئوليت رساند

اجتماعي ةوسيل
ش يون منتشر مي
گ ذارد، انجام مي

ابزارهاي رسانه 
  .ردد

1/12/9 فتمهحلة 

   داده شد

  دينار دهند 

  د

با او مشور ـ ش

جايشش تمام مي

با ـ) ص( رسول

ح« :به شكل» !ت

تروزي ما، اهمي
احساسات دم و

همچنين مسافت
زيرا آنان م دهد ي

انتشار اخبار و و
تلويزي راديو و  و

گذ فراد تأثير مي
ميت استفاده از
گر ن، آشكار مي

ن

5 


مرح(علوم انساني 

نشان ـ كه )4 

  !نشست ـ

ـي آخرين بار 

آموختند نش مي

ا مزرعه )4شود  

گنج )4د          

خردسالي ر )4  

  ل

رعه بزرگ داشت

  ِتحاِنات

امر ةدر جامعت 
رسانه افكار مرد 
ه .گرايي هست ن

ب رسانه قرار مي
شده در ار گرفته

چون مطبوعات
يف وسيعي از اف

از اينجا اهم و. ت
مدهاي منفي آن

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

اند نشان داده ـ 

ـپذيرفت  )3ت 

برا )4گر          

دا ـ گرفتند مي 

پرورش داده مي

دهد قرار مي ـ ف

 آغوش بود     

خوشحال )4ها 

ه كشاورزي مزر
  .باشد

اِالْمت ـُزَمالُء ) 3

سرعتپركنولوژي 
.كنند آشكار مي

فرهنگي و تمدن
اصحاب ةعهد بر

 ارتباطي به كار
يل ارتباطي همچ
جالتي كه بر طي
نها تبليغات است
ي دوري از پسا

 عربي

سنجش دواز

كه ـاز آن  )3 

دست ـآن  )2 ت

ديگ ـ داده شد 

دانش فرا) 4 ند

پ ـ پرنده )2 عه

هر ظرف )3      

درـ ك بود كه 

ه نهال ـكشاورز  

كند كه كايت مي
ب صحيح مي» !ت

3          َضروا 
  

تك رفت علمي و
آ گذرد را آن مي

فش هماهنگي ف
سئوليت بزرگي ب

هاي ي از كانال
وساي ةوسيله ه ب

مج ون اينترنت و
ه از مهمترين آن

ستفاده از آن براي

    
 

 .رست است
  :رتيب

دهم را نشان مي
 .رست است

  :رتيب
نشست ـپذيرفت 

 .رست است
  :رتيب
دستور )3       

 .رست است
  :رتيب

دهند ياد مي) 2 ي
 .رست است

  :رتيب
مزرع ـ ورت كرد

 .رست است
قرار دارد     ـ ف

 .رست است
كوچك)3گرفت    

 .رست است
  :رتيب
)2 نيست ـدنيا 

 .رست است
حك« :1خ گزينه 
داشت) عه بزرگي

 .رست است
  :رتيب

َحض َقدْ ) 2       
:ه درك مطلب

پيشر ت زندگي و
تبديل در آ ير و
هدف پردازد و مي

همين خاطر مس
ا  رسانه مجموعه
العاتي است كه
 از وسايل همچو

سياسي دارد كه 
صحيح در اس ةق

www.sanjeshse
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خطاها به تر

من آن ر )1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
پ ـدختر  )1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

بدهند   )2
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
يادگيري) 1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

با او مشو )1
در 2گزينه  .3

هر ظرف )1
در 1گزينه  .3

آغوش گ) 2
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
زندگي د )1

در 1گزينه  .3
بررسي پاسخ

مزرع(بزرگ 
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
  ُزمالءُ ) 1

ترجمه ■■
التتحو

آنچه از تغيي
كردن آنان م

به ه. كند مي
اما و. دارند
اطال ها و ملت

اي مجموعه
اجتماعي و
ريقگرفتن ط
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 ! ضرر نشوند

 لمرفوع

ationgroup

ند تا از آن متض

  ن زائدان

نائب فاعله ال ـ 

  مبنيّ  ـ ل

1399(  

 ! 
!  

 ! كرده باشد

 !پذيرد ر مي

جه را رعايت كنن

حرفان ـ خاطب

مجهول ـ ئدان

اسم فاعل) 3 »لَ 

1/12/9 فتمهحلة 

! دور است، دارد
!ذشت، نداشتند

 !دهد ميت مي
 ! رسانه است

 ! ي ندارد
منفي آن دوري

 !ه است
ي مجازي تأثير

 !گذارد مي
ب احتياط و توج

للمخ )4 »سافات

حرفان زائ )4د 

لاعَ ف«علی وزن 

  ).زرگسال

6 


مرح(علوم انساني 

 !ت
 !گوني است

 زماني و مكاني
گذ ميجاي جهان 

ي در جامعه اهم
صاحبان ةر عهد

فكر اند كه مرز ه
ه از پيامدهاي م

 !ن

! 
 !  تلويزيون و

ن بهترين رسانه
 شده در فضاها

ير ميد جهاني تأث
 از آن بايد جانب

المس«فاعله  ـ »

واحدحرف زائد  

ع» واَفقَ « ـ ول

  .َقةِ 

مرد يا زن بز: ن

زدهم؛ ادبيات و ع

ردم ناآگاه نيست
هر تغيير و دگرگ
چه از ما از نظر
آنچه در همه ج

مي و تكنولوژيعل
ر واقعي فقط بر
كي تبديل كرده
مگر آن كسي كه

  . گيرد ت مي
هاي آن پيشرفت 

 !شغلشان
هاي نادرست ف

ديو ورا طبوعات و

ر بگذارد، پس آن
ها و اخبار پخش

اقتصاد ت كه بر
كنندگان ستفاده

»ری، « الزائدة 

ـ للمخاطب) 3

اسم مفعو )2 غة

الِمنَطق رست آن

پيرمرد، پيرزن( نِّ 

  .تند

سنجش دواز

تأثير بر افكار مر
براي آگاهي از ه
زديك كردن آنچ
ي همه جانبه از آ

گي و پيشرفت ع
 و رساندن اخبا

واحد كوچك ةكد
ها سود نبرد مگ ه

صورت................. 
عه به تغييرات و

ش حرفه و ته در
ندن آنان به هد
تباطي مانند مط

ي بر مردم تأثير
ه وها و تلويزيون

هاست  مهم رسانه
ها هست كه اس ه

حروفه) 3 هول

3متعّد  ـ »ب ن

اسم مبالغ ـ )لة

درالَمنَطَقِة  ـُق 

ْلَکبيرُة في السِّنِّ

مترادف هست» 

    
 

 .رست است
سانه چيزي جز ت
همترين وسيله ب
ش بزرگي در نز
ها توانايي آگاهي

 .رست است
 دگرگوني زندگ
ت صحت خبرها
 جهان را به دهك

هاي رسانه  فايده
 .رست است

....ما با صر حاضر
دقيق افراد جامعه
برنگاران برجست

كشان دن مردم و
هاي ارت  از كانال

 .رست است
 بر طيف وسيعي
ت مردم از راديو
 يكي از وظايف
 منفي در رسانه

 .رست است
  :رتيب

مجه ـ »َتَقرَّبَ « 
 .رست است

  :رتيب
ت ب«ألصلّية 

 .رست است
  :رتيب

من باب مفاعل(
 .رست است

  :رتيب
َيَتَحقَّق درست آن

 .رست است

رَُّجُل َأِو اْلَمْرَأُة ال
 .رست است

يافعًا و َأْمَردا« 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
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ماضيه) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
حروفه ا) 1
  »َأهمّية«

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

مصدر ) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
دَيَتَحقُِّق ) 1

در 2گزينه  .4
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2در گزينه 
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  .  ه است

.  

 بايد 

ن رايج 

 آن 

ت لقوم 

ationgroup

 .هستد

  . د

منحصر شد) فر

شوند  ترجمه مي

  .مفهوم است

ي كند ـ اينكه

اپسند است چون

اد و پايبندي به

ن في ذلك آليات

1399(  

خبر ه 4و  3ي 

اند سم فاعل آمده

كا(يدي به قوم 

مضارع التزامي ت

هم م »ال ذنب له

حساس پشيماني
  . توبه است

 زشت و راهي نا

 و اعتقاد به معا

ان﴿:  آمده است

  .كند  آمد مي

 

1/12/9 فتمهحلة 

هاي در گزينه »شدّ 

صورت اسه ت، ب

ناامي 4در گزينه 

بل آنها معادل م

من الذنب كمن ال

ام گناه در دل ا
تأخير انداختن

ن عملي بسيار
  ».كند ست مي

ه پيامبران الهي

در انتهاي آيه و 

ه عالمي رفت و

 مودندرفميرا  
  غدير
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مرح(علوم انساني 

أش«و  1 گزينه 

  .ده است

كه مستثني است 

ا موضوعي كه د

قب» حّتی«و  »نْ 

التائب م«حديث 

ت كه بعد از انجا
ز تسويف يا به ت

ك نشويد قطعاً آ
خانواده را سسن 

يمان و اعتقاد به
  .ست

هل تفكر است

علم به خانهل صي

  ذار
حديث ثقلين ←
حديث غ ←. ت

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

در» خير«ها  ه

منحصر شد »ق

»المجّدين« و 

چيزي به كسي يا

َأْن«مدن حروف 

ش و تخليه با ح

وبه پذيرفته است
 موضوع دوري ا

به زنا نزديك«: د
نت است و بنيا

اي ،و يكتاپرستي
رهنگ جوامع اس

براي ا اينشانه 

حصي كه براي ت

االنذ يوم ←خدا 
←  ... خر عمر

ن سزاوارتر است

 دين

سنجش دواز

در بقيه گزينه  و

صديق« به كلمه 

كه مستثني منه

ختصاص دادنِ چ

به دليل آم  تْأُکلَ 

 ـ موضوع پيرايش

ـ در صورتي تو 
ر كرد مؤيد اين

فرمايد ـ قرآن مي
به دوران جاهليت

ـ اعتقاد به خدا و
ص ارزشمندي فر

يفهر اين آية ش

 
  از آتش دوزخ

شاگردي ←بد 

-84   
ود اي رسول خد
مكرر روزهاي آخ
منان از خودشان

9  

    
 

 .رست است

مبتدأ »أكبر« 
 .رست است

ديدن 4گزينه 
 .رست است

ك »الطّالب«مه 
 .رست است

يعني اخت »حصر
 .رست است

 َتعيَش و َحّتی

 .رست است
ـ سال دوازدهم
 .رست است
96هم ـ صفحه 

توبه را شكار قي
 .رست است

ـ 112هم ـ ص 
ر واقع بازگشت ب

 .رست است
ـ 114هم ـ ص 

صلي در تشخيص
 .رست است

ـ 126هم ـ ص 
 

 .رست است
  138هم ـ ص 

ايمن ا ←علم 
ت يك سالة عاب
 .رست است

-87-89م ـ ص 
ياور تو خواهم بو

به طور م )ص(رم
چه كسي به مؤم

 .رست است
90و  91م ـ ص 

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .5
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در 1گزينه  .5
سال دوازده
شدن زنا در

در 4گزينه  .5
سال دوازده
معيارهاي اص

در 2گزينه  .5
سال دوازده

 ﴾يتفكرون
در 1گزينه  .5

سال دوازده
جويندگان ع

پاداش عبادت
در 3گزينه  .5

سال يازدهم
ـ من يار و ي
ـ پيامبر اكر

دم چمرـ اي 
در 4گزينه  .5

سال يازدهم
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صمت 

( 

 ،كند مي

جه 

 و شما در 
خود چنين 

ر از باطل 
ا شما به 

ظر 

: ت

ationgroup

يرد كه مقام عص

)ص(رد و پيامبر
  ».شد

د و از او پيروي م

در نتيج .اهم شد

برند ان او را مي
ر مسير باطل خ

ز حق و آشكارتر
يا كشته شود آيا

نظ مسائل اظهار

ته و فرموده است

1399(  

گي مبر را در برمي
  .شود بر نمي

كر وگو مي  گفت
اش گرسنه باش يه

داند ن پيامبر مي
  .باشد ي

 اصل حديث فرا

رود شتابان فرما
آورد كه آنها در ي

تر از زي پوشيده
ميرد يب) رپيامب(

  نو نيازهاي
ل دربارة همه م

  ة توحيدي
  ».شود 

در آن دانست را 

1/12/9 فتمهحلة 

ي از خانواده پيام
ير بستگان پيامب

با آنها صميمانه
 بخوابد و همساي

را جانشين) ع( 
مي ﴾خير البريه 

ات يا فراموشي

ر زمامدارشان مي
ان را به درد مي

در آن زمان چيز
(پس اگر او « :﴾

ني مي متناسب با
و فعاور سازنده 

اري جامعةر برقر
تلقي مي) حسنه

دين دار و بي ين

8 


مرح(علوم انساني 

يه تعداد خاصي
ست و شامل ساي

صنشست و  م مي
با شكم سيرا ر 

حضرت علي ،)ص
همات اولئك ح

 زياد شدن عبارا

 راه باطلي كه ز
مطلب قلب انسا

  

رسد كه د فرا مي
﴾...تلق ات او م
  

معارف اسالم ين
گيري و با حضو ه

ي و استقامت در
ح(كار نيك  ،شد

 تفاوت انسان د

زدهم؛ ادبيات و ع

اين آي :رد ب و د
يت مورد نظر اس

ترين مردم محروم
سي را كه شب

ص(خدا و پيامبر 
و عملوا الصالح وا

ت و امكان كم و
  .حاديث شد

در) اميه ن ـ بني
خدا سوگند اين م

.ايد ق و پراكنده

س از من زماني ف
نفااَ﴿كه با آية 

.، مطابقت دارد»

تبيي ←جاديه 
ر از انزوا و گوشه

عوت به پايداري
 الهي همراه باش

 كه قرآن كريم

سنجش دواز

ت اما بررسي مور
خاصي از اهل بي

 با فقيرترين و مح
ه است كساورد ني

 كه به فرمان خ
منوان الذين آ﴿ 

11  
ث افزايش يافت
سالمي و جعل ا

شاميان(آنان : د
كنيد به خ ي مي

فرقه متاين گون

111  
به زودي پس: د

ك) وران جاهليت
»گرديد د باز مي

صحيفة سجالغه و 
ي خود و به دور

 135  
دع ← ﴾ ...رت
دانش با هدف ن

 اقتصادي است
  ﴾ ...ن 

    
 

 ج درست است
افراد خا  در اينج

 .رست است
  72م ـ ص 

به آساني )ص(
به من ايمان« 

 .رست است
  98م ـ ص 

 مسلماني است
قبل از نزول آية

 .رست است
3-114م ـ ص 

طا در نقل احاديث
يف در معارف اس

 .سترست ا
  112م ـ ص 

فرمايند مي) ع(ي 
اعتنايي و كندي
شما در راه حق ا

 .رست است
و  123م ـ ص 

فرمايند مي) ع(ي 
ي بازگشت به دو
ين پيشين خود

 .رست است
  126م ـ ص 

البال  نفيس نهج
تكيه بر علم الهي

 .رست است
و 139هم ـ ص 

فاستقم كما امر﴿
آموختناگر «): 

 .رست است
  140هم ـ ص 

د عدالت، عدالت
ب بالدينذكيي 

 .رست است
  127هم ـ ص 

www.sanjeshse

موارد الف و
نيد يعدارن

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
(پيامبر اكرم

:ندفرمود مي
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
اينكه شيعه
اين مفهوم ق

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
احتمال خط
موجب تحري

در 4گزينه  .6
ل يازدهماس

ليحضرت ع
ا حق من بي

و ش تحدندم
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
حضرت علي

يعني(نباشد 
گذشته و آيي

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

هاي ـ كتاب
ـ امامان با ت

  .كردند مي
در 3گزينه  .6

سال دوازده
﴿آية شريفة 

ع(امام رضا 
در 4گزينه  .6

سال دوازده
يكي از ابعاد

يذاَرأيت ال﴿
در 2گزينه  .6

سال دوازده
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صلي 
 آتنا في 

 حضرت 
كسب و  ي

يل 

 و برادري 

  . ...ارد
  .بقت دارد

ر طلوع 
بها  يز گران

جدا 

ن معصوم 

ationgroup

 عنوان هدف اص
من يقول ربنا هم

شود و از حديث
يي با قوانين دين

 به حسنات تبد

اخوتو  ندكرد
  .بود ﴾ ...ي

رد مرا دوست دا
ين موضوع مطابق

اي ديگر د ستاره
ميان شما دو چي

گاه از هم ج  هيچ

 و هدايت امامان
  .نمايد يمرح ط

1399(  

گاري اخروي به
منهو ﴿:  موضوع

ش ناهان آغاز مي
 اول بايد آشنايي

اهان او رانگند 

اهلي بود باطل ك
ُنثي كم من ذكر و ا

 

پندار كه ميسي 
با ا » و علي بابها

اي غايب شود ره
من در م« :ست

شويد و اين دو

مردم از رهبري
مط ت رسالت را

1/12/9 فتمهحلة 

ن توجه به رستگ
تعادل ـ آيه اين

 كار با توبه از گن
شود كه فت مي

نجام دهد خداون

هاي غلط جا نت
الناس انا خلقناك 

 حديث غدير 
  

گويد كس روغ مي
دينه العلمم انا« ف

ت كه چون ستار
ث شريف آمده ا
ش رگز گمراه نمي

عث دور افتادن م
اري واقعي نعمت

9 


مرح(علوم انساني 

ن جامعه در عين
گي متدزن(كنند 

ك  پاك شود، اين
يافتدراين نكته  

  .ت بگذاريم

 و عمل صالح ان

رب را كه از سن
اايهيا ﴿شريفة 

←. قات است
آية واليت  ←

در: فرمودند) ع(
ت حديث شريف

گان آسمان است
ديثن حن در اي

مسك جوييد هر

د اين بود كه باع
سپاسگز ﴾ئاشي 

زدهم؛ ادبيات و ع

هد كه مردم آن
خود نيز تالش ك

ها  ما از آلودگي
،»ه ثم المتجرقلف

 عرصة معامالت

ند و ايمان اورد
  .ست

ي عرب بر غير عر
آن حضرت آية ش

ر بسياري از اتفا
←ز سوي پيامبر 

  .تباه است

(ير مؤمنان علي 
ز همه داناتر است

مان ـ مثل ستارگ
چون .طابقت دارد

اين دو تم هاگر ب
  »وندش اردون 

ل خدا پيش آمد
راهللاضقبيه فلن ي

  )يت
  )ع( 

سنجش دواز

اي بنا نه د جامعه
زندگي دنيوي خ

 108  
افتد كه نفس ي

يا معشر التجار ال
و شو مراكز فر

كسي كه توبه كن
نده و مهربان اس

برتري )ص(امبر
 و سرلوحة كار آ

-85  
 مراسم روشنگر
سپاس خداوند از
ي از گناه و اشت

9  
جايگاه علمي امير
س از رسول خدا ا

   
مثل اماما«: ايند

حديث ثقلين مط
تم اهل بيتم را ا

نبر م ض كوثر،

110  
 از رحلت رسول
ن ينقلب علي عق

12  
  يخ طوسي

ن عرفان و معنوي
گرد امام سجاد

    
 

تالش كرد) ص(
ز ي رشد و تعالي

  ).باشدي
 .رست است

و 117هم ـ ص 
 زماني اتفاق مي

ي« :دنفرماي ه مي
هب سپس پا ،يم

 .رست است
ـ ك 97هم ـ ص 

نرزن خداوند آم
 .رست است

ـ پيا 73م ـ ص 
ه وجود آوردند
 .رست است

-90-91م ـ ص 
گي برگزاري اين
تكبير مردم و س

دوري ←صمت 
 .رست است

99-101م ـ ص 
دا پس از بيان ج

پس )ع(رت علي 
 .رست است

87-99م ـ ص 
فرما امبر كه مي
با ح ،»وز قيامت

تاب خدا و عترت
كنار حوض اينكه 

 .رست است
و  111م ـ ص 

اي كه پس ادثهح
و من﴿جه به آية 

 .رست است
26-127م ـ ص 
شي ←تهذيب 
پيشروان(هجري 

شاگ ←مالي ث 

www.sanjeshse

(رسول خدا 
زندگي براي

مي ﴾...الدنيا
در 1گزينه  .6

سال دوازده
تزكيه نفس

كه) ع(علي 
كار پيدا كني

در 3گزينه  .6
سال دوازده

چو ،كند مي
در 2گزينه  .7

سال يازدهم
بهرا اسالمي 

در 4 هگزين .7
سال يازدهم

چگونگ) الف
صداي ت) ب
شرط عص) ج

در 3گزينه  .7
سال يازدهم
ـ رسول خد
ـ اينكه حضر

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
اين كالم پيا

تا رو كند مي
گذارم كت مي
شوند تا نمي

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

ارين حت مهم
شد و با توج

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

كتاب) فال
رشيد ه) ب
ابوحمزه) ج
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ي 

اي در 

  .گردد  مي

ationgroup

 خودپرستي تا 

س خويش پيروي

  .خت

ا عت، مانند قطره

  .كند ليت

است، استنباط 

1399(  

  .شده است

از«مؤيد » خيز

نفس ها از فرمان

نها را آشكار ساخ

رار بيكران طبيع

 احساس مسئولي

  .يجاد كنند

  .دارند ي برمي

»تاخيز طبيعت

1/12/9 فتمهحلة 

و دچار مشكل ش

حافظ از ميان بر

ي خودپرست تنه

  . بوده است

 و راز وجودي آ

در برابر اسر ي را

پيشگاه خداوند

ر جهت كمال اي

جهان هستي» ق

رست  بهار،«فهوم 

   ديني

10 


مرح(علوم انساني 

 توحيد عملي او

حجاب خودي ح

هاي ست، انسان

 دوري از شرك

  .دمد

  .است 

ها برداشت كمت

، دانش بشري»د

  .ماند ور نمي

 تمام وجود در پ

  

هايي د خ، جهش

  ».كند رار مي

  .ف نيست

حقايق«پرده از » 

مف» ر و مذهبش

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

دهد،  انجام مي

تو خود ح/ ست 
  . دارد

 جمع شدني نيس

قاد به توحيد و

د دگي انسان مي

»دترتر و محدو

  .ت

ز بسياري از حك

در فيزيك جديد

به دو» وذ ايمان

رد خداشناس با

.سازد ي رها مي

ير حركت تاريخ

فر«ر ميان باشد 

هيچ ميلي گزاف

»كالم الهي« بر 

 پديد آيد ضمير

معارف

سنجش دواز

ن كار خيري را

ق هيچ حايل نيس
رتباط مفهومي

هرگز در يك جا

مبران الهي، اعتق

ح خاصي در زند

ت ناقص«ن آينده 

دايش ظلم نيست

ر انسان، پرده از

تصوير جهان د«

نفو«ي از تأثير و 

شود، فر بب مي

ز غربت و تنهايي

اند در مسي نسته

خطر و ضرري در

جب است چون ه

تافته و با تكيه

تا/ ن و از لبش 

    
 

 .رست است
اي فريب ديگران

 .رست است
 عاشق و معشوق

و با آن ار»  است
 .رست است

 با خودپرستي ه

 .رست است
تقاد پيروان پيام

 .رست است
ي به خداوند، روح

 .رست است
ي نسبت به زمان

 .رست است
سبب پيد» مانه

 .رست است
در» دانش بشري
 .رست است

«در كتاب » نك
  .داند ي

 .رست است
ي از حيات آدمي

 .رست است
سب» پديدة مرگ
 .رست است

انسان را از» خدا
 .رست است
توا» عالم توحيد
 .رست است

واقعي كه پاي خ
 .رست است

حتمالي عقالً واج
 .رست است

شت» عقل« مدد 
 .ت استرس

دمد آن از دهان

www.sanjeshse

  
    

در 1گزينه  .5
كسي كه بر

در 2گزينه  .5
ميان«بيت 

خداپرستي
در 1گزينه  .5

خداپرستي
  .كنند مي

در 4گزينه  .5
ترين اعت مهم

در 2گزينه  .5
ايمان واقعي

در 1گزينه  .5
دانش بشري

در 3گزينه  .5
آگاهي عالم«

در 4گزينه  .5
پيشرفت د«

در 1گزينه  .5
ماكس پالن«

برابر دريا مي
در 3گزينه  .6

هيچ قسمتي
در 2گزينه  .6

اعتقاد به پ«
در 4گزينه  .6

ايمان به خ«
در 3گزينه  .6

قهرمانان ع«
در 2گزينه  .6

انسان در مو
در 3گزينه  .6

دفع ضرر اح
در 4گزينه  .6

بهپيامبران 
در 2گزينه  .6

بر د«از بيت 
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شود و 

  .ماند ي

طرف 

يشه 

وند را 

ي بد بسيار 
به يك 

استفاده  

would, 
ك ضمير 

رد (د 

 شرطي 
 خالي 

اي 
t  داريم

ationgroup

ة همگان اجرا ش

  .آورد

از او برجاي نمي 

در آن وارد و از ط

در اين اندي: شود

 تا بتواند اين پيو

 عادات اجتماعي
جاي خالي نياز ب

)دار ingفعل (

, could, mig
تيجه، نياز به يك

گيرد  در ميان مي

ستفاده كنيم تا
مي كه در جاي

the blu به معنا
thatيا  whoي 

1399(  

عدل و داد دربار

را توأماً در نظر آ

»روح«ه عنوان 

 يك طرف آب د

ش ب استفاده مي

 را داشته باشد

داشتن«معناي 
در نتيجه، در ج 

د از اسم مصدر 

ghtفعال كمكي 
beli در نت. است

ضمير مفعولي را

 گذشته ساده اس
visعبارت اسم ،

ue shirtسمي 
 ضمير موصولي

1/12/9 فتمهحلة 

داشته باشد، تا ع

 و سراي ديگر ر

 مرگ چيزي به

  .د

كه از. ده است

و از اين مطلب» 

ان آمادگي الزم

Having s به م
.جايگزين كرد 

بايد ofفه مانند 

ه بايد از يكي از ا
iefsي خالي اسم 

give u همواره ض

ت شرط از زمان
sit مفهوم فعل 

ت نه ساختار اس
ر نتيجه، نياز به

11 


مرح(علوم انساني 

 ديگري وجود د

 بايد اين جهان

است، هنگام» ي

ه استداللي ندارد

تشبيه شد» تخر
  . رفته است

خير«شود   نمي
  .دارد

كالبد مادي انسا

so many bad
it ضمير مفرد 

د از حروف اضاف

 در قسمت نتيجه
كار رفته در جاي

upاي  ل دو كلمه

ه بايد در قسمت
گر و با توجه به

the foreig است
در. ه ديدن كند

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

ين جهان، عالم

  .پذير است 

مطالعه بپردازد،

ك بعد غير مادي

ياج به هيچ گونه

ر يك استجود د
بكار» ي جسم

 ادرك و حيات
حيات دخالت ند

د بايد جسم يا ك

d social hab
توان آن را با مي

 سوي ديگر، بعد

داريم و 2ي نوع 
ك  ديگر، مرجع به
قت كنيد كه فعل

است، در نتيجه 
از سوي ديگ). 4 

gn touristطعاً 
تواند از موز نمي

سنجش دواز

كند كه در پي اي
  .ن است

امكان»  به معاد

 عدل الهي به م

يك«نسان فاقد 

، انسان احتيا»ي

به آب مو«سان، 
بازسازي«ي اثبات 

يجاد اختالل در
م در پيدايش ح

جسم حفظ شود

bits اين جمله 
 مصدر است و م

از). 4و  1هاي 
4.(  

If I نياز به شرطي
از سوي). 4و  2 
دق). 3و  2هاي  ه

I wouldشدة 
و 3هاي   گزينه

ف قرار بگيرد قط
طقاً پيراهن آبي ن

    
 

 .رست است
ك دي ايجاب مي

آن» گستردگي«
 .رست است

اعتقاد«در پرتو 
 .رست است

خواهد در زمينة
 .رست است

ران معاد، چون ا
 .رست است

من حقيقي«جود 
 .رست است

دهندة بدن انس ل
گردد و براي  مي

 .رست است
ن جسم سبب اي

غير از جسم يزي
 .رست است

ه پيوند روح با ج
.  

 .رست است
 كه فاعل اصلي
شد كه يك اسم

ه گزينهرد (داريم 
4و  2هاي  زينه

 .رست است
I wereساختار 

هاي رد گزينه(م 
رد گزينه(ع داريم 

  ). 4و  3
 .رست است

I شكل كوتاه ش
رد(خته باشيم 

فت مورد توصي
چرا كه منط» ي

  ).3و  2اي 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
عدل خداوند

«آن ويژگي 
در 3گزينه  .6

عدل الهي د
در 2گزينه  .7

اگر كسي بخ
در 4گزينه  .7

از نظر منكر
در 3گزينه  .7

در اثبات وج
در 1گزينه  .7

مواد تشكيل
ديگر خارج

در 1گزينه  .7
آسيب ديدن

چي» مادي«
در 4گزينه  .7

براي اين كه
.حفظ نمايد

 

 
در 3گزينه  .7

دقت كنيد  
باش مي» زياد

فعل مفرد د
رد گز(كنيم 

در 1گزينه  .7
با توجه به س  

استفاده كنيم
مفعولي جمع

3هاي  گزينه
در 1گزينه  .7

d’ساختار   
نوع دوم ساخ
دوم قرار است

پيراهن آبي«
ها رد گزينه(
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ه فعل دو 
اعلي 

 قابليت 

  ».ري شود

آنها نياز 

ه افراد 

 خواهد 

و [مله 

، كه زويش

 و ارائه 

اري 

ationgroup

داريم نه» كردن
 look after فا

look af هرگز

ين شهر جلوگير
  جزه

 كه وقتي او به آ

  يد كردن

را براي كمك به

  ترسي

جديد چه اثراتي

 شدت مورد حم

  تاني

آرزدنبال كردن 

  ج بردن

بهايش ات گران

  بشي

گذا روژه سرمايه

  طور نامرئي

  خل، ورودي

1399(  

مراقبت ك«عناي 
som براي فعل

fterاختار فعلي

ي عمومي در اين
معج )4 

رار گرفته است

تولي) 4 

 پزشكي فوري ر

دست) 4 

داروي ج كه اين

  ش يافتن

سارقين بانك به

باست) 4 

نع نشد تا او از د

رنج) 4 

 گذاشتن تجربيا

جنب) 4 

 قرار است در پر

به ط) 4  

مدخ) 4 

1/12/9 فتمهحلة 

look aft به مع
meoneنقش . 

قت كنيد كه سا

نظمي شود تا از بي
 ش، ارتعاش

ت مدرسه اي قر

 ل دادن

هاي ند تا كمك

 وع

بيني كرد ك يش

ش دادن، كاهش
  بيني كردن 

فوري در برابر س

 ي

 اما آن هرگز مان

  شدن

راي به اشتراك

 سي

گي دارد كه آنها

ًا، در درجه اول

 ه
  .د

12 


مرح(علوم انساني 

terاي   دو كلمه
)4و  3هاي  ينه

دق ).4و  1هاي 

ت الزم انجام ش
لرزش) 3 

 بيشماري دوست

انتقال) 3 

را احساس كردن

موضو) 3 

كه با اطمينان پي

كاهش) 2 
پيش) 4 

دم انجام اقدام ف

فوري) 3 

برد گي رنج مي

باعث) 3 

ت كه همواره بر

احسا) 3 

يزان پولي بستگ

اساسا) 3 

توجه) 3 
دقت كنيد» وجه

زدهم؛ ادبيات و ع

لي نياز به فعل
رد گز(»  كردن
رد گزينه(كنيم 

 بايدتمام اقدامات
 مي، اختالل

 محاصره تعداد

 گيري كردن

وظيفة اخالقي ر

ي سخت است ك

يس به خاطر عد

اري نادر خانوادگ

 گرفتن

العاده است د فوق

 ترس، موجود

روژه اساساً به مي

 ر اجتماعي

 متياز
قابل تو« معناي 

سنجش دواز

مله، در جاي خا
وجو جست«اي 

 that استفاده ك
 1.(  

، در اسرع وقت
نظم بي) 2 

ن است كه او در
  ».آيند

گ اندازه) 2 

ي داوطلب اين و
.«  

 توجه) 2 

اوليه، خيلي حل

  
  

دانم، پلي  من مي
 

 مضر) 2 

 من از يك بيما
  ».بكشد
قرض گ) 2 

سي من يك فر
  ».سترس است

در دست) 2 

 شكست اين پر

به طور) 2 

نكته، ا) 2 
worthy o به

    
 

 .رست است
ي جم معناي كل
look f به معنا
يا whoبايد از 
رد گزينة(دارد 

 .رست است
به نظر من«: مله
 ت

 .رست است
مشكل اين«: مله

آ به كمكش نمي
 ه كردن

 .رست است
هاي سازمان«: لهم

.منطقه بفرستند

 .رست است
ادر اين مر«: مله

 ادن
 كردن

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 ».ه است گرفت
 ، راكد

 .رست است
همكالسي«: مله

ن بودن، دست ب
 ردن

 .رست است
معلم انگليس«: مله

آموزشي در دست
  بازرگاني

 .رست است
موفقيت يا«: مله

  هوشمندانه
 .رست است

of note جالب 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
با توجه به  

forاي  كلمه
است، پس ب
جدا شدن ند

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
مأموريت) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

دارد هرگز به
محاصره) 1  

در 1گزينه  .8
لترجمة جم  

مجروح به م
 كمك) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».داشت
اجازه دا) 1  
تبديل ك) 3  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  

قرار] انتقاد
افسرده،) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  

پزشك شدن
بحث كر) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

هاي آ توصيه
تجاري،) 1  

در 3گزينه  .8
جمل ترجمة  

  ».كنند
به طور) 1  

در 3گزينه  .8
 فشار) 1  
به اصطالح  
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فاده كرد 

 نقش اين 

  .ت

ationgroup

حال كامل استف

از سوي ديگر، 
  ).3د گزينة 

  مت

   حالي كه

ترين است زديك

1399(  

، بايد از زمان ح»

).4و  2هاي  ينه
رد(استفاده كرد 

قيم) 4 
  . كنيد

در) 4 

نز ----------  

  .شاره دارد

  كند؟ ف مي
  .ردازد

 

1/12/9 فتمهحلة 

»قرن گذشته 2 

رد گزي(ده كرد 
ا whereصولي 

 ه
دقت» ب ممكن

 سراسر

  د دارد؟

-.  
 

عنايي بهم نظر 

  .ت

اش -----------

ترين وجه توصيف
پر شده است مي

-----------. 

13 


مرح(علوم انساني 

براي«ه معناي 
  . حال است

 whom استفا
ان از ضمير موص

شهري )3 
تي، به هر ترتيب

در س) 3 

االت زير وجودؤس

------------
 موسيقي است

ازده شده است 

دامه خواهد يافت
  كند

  ند؟

----به  است ده

را به بهت 2اف ر
ش 2 در پاراگراف 

---- در جملهت 

زدهم؛ ادبيات و ع

for the las به
ثر آن در زمان

و whoتوان از 
تو ست، پس نمي

به هر قيمت«اي 

 ت، به سوي

يك از س ه كدام

----بجز  كرد 
 كه منحصر به م

ر آن خط كشيد
  »تفاق

اد -----------
ك گر متفاوت مي

كن زي بحث مي

خط كشيده شد

راگرپا در رابطه با
مورد ادعايي كه

 به ساير كلمات

سنجش دواز

st two centu
گذشته و وجود ا

ت سان است، نمي
اً قيد مكان نيس

 خطر) 2 
at any به معنا

به سمت) 2 

ي پاسخ دادن به
  كدامند؟

از متن برداشت
هايي هستند گي

زير 2گراف  پارا
تجربه، ات«عناي 

--حث در مورد 
ا از صداهاي ديگ

در مورد چه چيز
   امروز

زير آن خ 2گراف 

د 3پاراگراف  رد
ت بيشتري در مو

لمه بدون توجه
  كند ي
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ن و مقررات، مخ
را وزير اقتصاد تع
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ور دارايي است
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مالي كل كشو ور
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 بودجه يكي از
الوه بر تصويب بو

ها براساس پايه
 .رست است
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كشور استفاده م
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رايگان نيز 

را ر 
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 اوراق 
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در بلند 
  .ش گرفت

موفق نشان 

در 
خش 

سازد؛ اين 
  .ت

 
اين  در. د

رگيري 

ي داخلي 
دين 

ي كاهش 
شود كه  ي

ationgroup

و هزينه داروي ر

اري به كار ديگر

ك مركزي سياس
ري افزايش يافته

تواند براي كو مي

فروش(بازار باز  
پول در دست مر
ولت و افزايش ما
اساسي مشكل د

را در پيش) و كار

ربه كشورهاي م

ولتي، كه دغيرد 
صاد كشور به بخ

را فراهم س دمي
صاد كشور است

 .وت راكد است
وش آنها بپردازد

  .شوند خته مي

 در جهت به كار

هاي مقابل تكانه ر
بد.  تشويق كند

ر هم از جمله 

ي كه دولت براي
گفته مي» صادي
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ي انتقالي است و

ز كاا جايي  جابه

آن، بانك  سرعت
د كاهش و بيكار
پولي انبساطي م

گيرند، سياست
ستقيم از مقدار پ

ج دواهش مخار
ست براي حل ا
د فضاي كسب و

تجر.  مهم است

هاي د به بخش
از اقتص 25% دن

ويت اقتصاد مرد
غيردولتي در اقتص

ي است؛ اما ثرو
يد، عرضه و فرو
اي دولتي شناخ

ريزي برنامه كار،

گي اقتصادي در
هد و صادرات را
ق محروم كشور

هايي سياست به 
هاي تثبيت اقتص

1/12/9 هفتمحلة 

هاي ي و پرداخت

يگر نيز در حال

ها يا كاهش مت
كه سطح توليد 

زي با سياست پ

گ كار مي پول به
طور مس به ركت

كا(لي انقباضي 
بديهي ا .شود ي
و بهبود گذاري ه

آفرين جدي وش

در عرصه اقتصا 
سپرد طور همين

د و موجبات تقو
شاركت بخش غ

ن و كسب عايد
رد شود و به تولي
ها  به نام شركت

حيط كسب و ك

ستگي و شكنندگ
را كاهش ده تي

گذاري در مناطق

.جه زيادي دارد
ه سياست«كند،  
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هاي اداري هزينه

لبانه و برخي دي

  .ره است

ي از افزايش قيم
 ركود اقتصادي،

اند، بانك مركز ده

و تنظيم حجم پ
وش اوراق مشار

سياست ما. كند
بات اقتصادي مي
، افزايش سرمايه

لت نيز يك نقش
  .تس

هاي خود عاليت
ح شده است و ه

كاهش بدهد صاد
ضور دولت و مش

وليد و مولد بودن
خدمات وار ها و

كند كه ليت مي

بهبود محصادي، 
  .بخشد ود مي
كند وابس عي مي

ه كاالهاي واردات
گ ها و سرمايه خت

ت اقتصادي توج
اعمال مي رشد،

  .كنند ي

زدهم؛ ادبيات و ع

هاي كاركنان، ه

بيكاري داوطلرا 

ت، متغيري انبا

د براي پيشگيري
در حالت. گيرد

داد ل را از دست

ترل وها براي كن
تواند با فر ي مي

 جامعه تزريق ك
تصاد، موجب ثب

وري  بهبود بهره

اقتصادي، دولت م
شرفت كشور اس
بخش مهم از فع

ون اساسي مطرح
ت و مالكيت اقتص
كيب بهينه از حض

يي در فرايند تو
بعضي از كاالهار 

ات مختلف فعالي

ري و امنيت اقتص
 و عرضه را بهبو
جاري و ارزي سع

رويه و مصرف بي
زيرساخ توجه به

نوساناتو كاهش 
شتغال، تورم و ر
يت و تنظيم مي

سنجش دواز

ه عبارت از هزينه
  .ست

 به كار نيستند 
  .د

 و دارايي يا ثرو

شود چار تورم مي
گ كار مي ش را به

 و ايجاد اشتغال

ك مركزي كشوره
ش، بانك مركزي
شاركت، پول به

اقت اضاي كل در
مثل(ب عرضه 

ن و بازيگران مهم
لي و محرك پيش
 كه با واگذاري ب

قانو 44 ي اصل
د را در مديريت

ترك  دستيابي به

ن است كه دارا
گذاري در بازا يه

مؤسسا ها و ركت

ور ر افزايش بهره
هاي بخش توليد

هاي مناسب تج ت
وري وت غيرضر
ت. دهد سامان مي
  .رود شمار مي

دت به كنترل و
قتصادي مانند اش

مدير كوتاه مدت

    
 

 .رست است
جاري يا عادي ع

هاي انتقالي اس ت
 .رست است

حاضركه  افراد 
گويند مي طكاكي

 متغيري جاري
 .رست است

قتصاد كشور دچ
م پول در گردش
ان انگيزه توليد

  .حل كند
هايي كه بانك ش

در اين روش. ست
ا خريد اوراق مش
رم با كاهش تقا

هاي جانب سياست
 .استرست 

ار نقش آفرينان
 دولت عامل اصل
ملزم شده است

هاي اجراي ياست
ضور مستقيم خود

در مسير حركت
 .رست است

ارايي و ثروت اين
تواند با سرماي مي

ت با تأسيس شر
 .رست است

هايي نظير ياست
ها  نوين، فعاليت

 اجراي سياست
 بكاهد، و واردات
ت خارجي را س

ش اي به ي توسعه
ولت در كوتاه مد
غيرهاي كالن اق
 اقتصاد را در كو
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يران مورد محاس
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هاي ديگر ويژ نه
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خر نيز به جاي
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دارد كه در نهايت

.شود ب ملت مي
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توليد خارج پس

آنجا انج هادار در
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 سه باور به قضا

  . نيستند

رده و در ركن آخ
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ده كرالتن استفا

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

= 6  در

7   واحد مازاد

ي است كه در ط
قيمت(ن سرمايه 

ها و مؤسس شركت

روش برخي از ك
 كااليي در آن م

.گردد مي» همي

هاي فكري يژگي
ستايش زينة دو

است» شير نوايي

تن مفاعلن فعلن

 زباني است نه ا

  .ماعي است

التن به جاي فعال

  .داده است

 علوم

سنجش دواز

54
24

    

−225 

− =1 6  

درآمدهاييجموع 
درآمد صاحبان) 

ش دي كه نصيب

ري و خريد و فر
 آن كاال است و

ه«كم جايگزين 

ود است كه از وي
نة يك فراق، گز

امير عليش« آنِ 

فاعالت«بارتند از 
  فاعيلن
  التن

  مفتعلن

مربوط به سطح

سي و بعد اجتم

گر شاعر از فاعال

زينة يك روي ند

    
 

 .رست است
  ساالنه

= 2254
   

= 375 
 .رست است
6، به اندازه   
 .رست است

ة مجبرگيرند  در
)دستمزدها،(ن 

شاغل آزاد و سود

 .رست است
گذا ه كار قيمت

بادالت كاغذي

 .رست است
ككم» مي«راقي 

 .رست است
 در ستايش خو

كند؛ گزين ن مي
 .رست است

از» اللغتين كمة
 .رست است
ها عبا و وزن واژه

ز تكرار ركن مف
فعال ز تكرار ركن

 از تكرار ركن م
 .رست است

واني زبان شعر م
 .رست است

 حاكم ابتدا سيا
 .رست است

هاي ديگ ل گزينه
 

ر مصراع اول گز

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
ك ساستهال

5     
5 

در 4گزينه  .12
5در قيمت 

در 1گزينه  .12
درآمد ملّي  

بگيرا حقوق
صاحبان مش

  .گيرد نمي
در 3گزينه  .13

به مكاني كه  
كاال محل مب

  
  

  
در 2گزينه  .13

در سبك عر
در 4گزينه  .13

گزينة چهار
عراقي را بيا

در 2گزينه  .13
محاك«كتاب 

در 2گزينه  .13
در گزينة دو
گزينة يك ا
گزينة سه از
گزينة چهار

در 2گزينه  .13
سادگي و رو

در 2گزينه  .13
هاي انديشه

در 1گزينه  .13
در ركن اول
 .برده است

اين اتفاق در
  
  

erv.ir

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



  
 

 

@sanjesheduc

  .دهد ي

از  

طور 

ه وجود 

ام 

ام 

ايهام (.د

ن خطور 
ationgroup

و فَعلُن روي مي

)ن  )− −
  .ست

.  
  .كند  مي

به ذهن خط) شيد

 از ميان آتش به

ايها(.آيد ذهن مي

ايها(.كند طور مي

كند ن خطور مي

نيز به ذهن» ري

1399(  

  .برده است
التن و مستفعلُ و

 به جاي فعالتن
سود برده ا −)

كند ن خطور مي
خطورذهن  به 

جمش(حضور جم 

سوزد يا ش نمي

ر چين هم به ذ

 آن به ذهن خط

هم از آن به ذهن

پرندة شكار«ني 

1/12/9 فتمهحلة 

(− − سود ب −
ر مفتعلن و فعال

دوم مصراع دوم
−(از فع لن  

به ذهن» سال« 
»ماه«ل حضور 

به دليل  ح» ش

در آتش ه سمندر

  )ايهام(كر
كشو»  دالوران

ي شجاع نيز از

ه» كپو«معني 

معن... و» قيد«و 
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مرح(علوم انساني 

−(از مفعولن  )
ت كه اين امر در

 شاعر دو ركن د
)علُن  )−

 

  .ش نام دارد

به دليل حضور 
به دليل» ارة تير

يدهاك ماردوشژ

ور بر اين بود كه

مركز لشك) 2ل 
قلب«و » هندو«

معناي» ب دالوران

م» پسته«حضور 

و» صيد«حضور 

زدهم؛ ادبيات و ع

  .ذني است

  .ست

  .وند

  .ت

)لن  )− −
هجاي كوتاه است

ت گرفته يعني
دوم به جاي فَع 

  .ع كنيد

 .مانند داردتان

سي آتش خاموش

»ماه مهر«ت اما 
سيا«ه است اما 

  .آيد  بر مي
آژ«ده است، اما 

  .استراق شده
  .استه

باو( .ق شده است

د) 1: تني است
«ه دليل حضور 

قلب«يل حضور 

دليل ح ده اما به

ست اما به دليل ح

سنجش دواز

ر محمدعلي موذ

علوي نويسنده اس
  .شاعر است

شو ر قلمداد مي

م گسترش يافت

ر به جاي مفتعلن
دو هجي اد به ج

صراع دوم صورت
كن آخر مصراع

ب دوازدهم رجوع

بة روايي و داست

نويس ر در داستان

عشق آمده است
سالح جنگ آمد

فقط يك معنا» 
آمد» خندان«ي 

رزشمندي او اغر
يار اغراق شدهي 

خن شاعر اغراق

 معنايش پذيرفت
شكن آمده اما به

اما به دلي» پيچر

آمد» دهبيهو«ي 

آمده است» دوباره
    

 

 .رست است
اثر» يزتر از سبز
 .رست است

ك فقط بزرگ ع
سه نادر نادرپور ش
چهار همگي شاعر

 .رست است
ي در دورة سوم

 .رست است
ل گزينة دو شاعر
ن يك هجاي بلند

 .رست است
ن دوم و آخر مص

(− − ر ركد و −
 .رست است

كتاب 78تا  73 
 .رست است

 ثالث بيشتر جنب
 .استت رس
يمين دانشورة س

 .رست است
به معني ع» مهر
در معني س» تير

»هوا«و » عهد« 
به معني» ضحاك

 .رست است
ر زيبايي يار و ار

ه و دلبريجاذب ر
ر سوزانندگي سخ

 .رست است
در هر دو» قلب

شچين و معناي 

و پر بتارب«عني 

به معني» مغز بي

د«به معني » باز
www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
دالو«كتاب 

در 2گزينه  .13
در گزينة يك
در گزينة سه

چه نةيدر گز
در 4گزينه  .14

شعر نو تغزلي
در 2گزينه  .14

در ركن اول
ابدال آوردن

در 2گزينه  .14
ابدال در ركن

−(مفعولن 
در 3گزينه  .14

به صفحات
در 3گزينه  .14

اخوانشعر 
رد 2گزينه  .14

اولين تجربة
در 3گزينه  .14

م«: 1گزينة 
ت«: 2گزينة 
از: 3 گزينة

ض«: 4گزينة 
  .كند مي

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

  ).آيد مي
در 1گزينه  .14

ق«: 1گزينة 
به م» چين«

  )تناسب
يع» پر دل«

  )تناسب
بي«: 2گزينة 
  )تناسب
با«: 4گزينة 
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جنگ و 

  
. كند ير م

در  ←ن 

ationgroup

مجاز از ج» دان

.تشبيه دارد» ن
د به ذهن خطور

  .رد
  .ارد

ديده گوش دادن

  .ت

1399(  

ميد«. شده است

گل پيرهن«. // ت
باشد» دل«مان 

تشخيص دار» ب
 اين جا ايهام ند

ست در حال دزد

انساني است شأن

  .ز آن ندارد

   نيست

  كار

1/12/9 فتمهحلة 

مندي او اغراق ش

 اغراق شده است
ي ديگرش كه هم

ز پاي افتادن آب
در» عهد«. // ت

جاز از انساني اس

  .است 

  .يدني

  
 عاري بودن از ش

  پردن

 
  .شود ش مي

راي رها شدن از

جانب ـ برايتان

در دندان ـ ك -3

  گيرد 
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مرح(علوم انساني 

در دليري و تنوم

م و جان شاعر،
معني» دل«نار 

از«. برقرار است 
شده است تكرار 

مج» گوش«. ست
  .ت

)آليه(اي  وسيله

، شير نوشي4ينة 

.وير شده است
 آفرينش، نشان

 خداوند دل سپ

 .خود را رساند 
خسار عاشق، فا

ست و تالشي بر
   و زندان

ودي نداريم ـ از

3 د شد 

راف ـ شكل مي

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

د. ند شده است

ي دلدار در جسم
كنه است اما در 

  .آشكار است) 
)مراعات نظير( 
يك معنا در» م

جاز از كاروان اس
است) جزئيه(» ل

ت؛ عالقة مجاز و

است اما در گزين

جان تصو ده و بي
آ  به زيبايي هاي

  ن
هاي و به زيبايي

قصود و منظور
ر نيايد، از رنگ 

ا خرسند خوش
به قيمت حبس

سو -2  نباشد

 ـ اتمام ـ خواهد

ودات زنده ـ اطر

زب

سنجش دواز

ماننبه شير ) تو( 

ن رايحه و آرزوي
مده مركز سپاه آ

)مراعات نظير(ب 
تناسب» غبار، 

غم«. // صد است

مج» محمل«ت؛ 
جزء به جاي كل
جاز از ديدار است

سلطان جنگل ا 

ره از عشق، مرد
ند، توجهي خداو

 يار اهميت دادن
گذشتن ونش در

توان مق  نگاه مي
اگر بر زبان هم

عاشق با عشق خ 
ع از حق حتي به

 ياوري برايتان ن

غذاهاي -2  

خل يافتة موجو
    

 

  )ام تناسب
 .رست است
عرد خطاب شا

  
 .رست است

يزان درآميختن
در معناي» لب

ع نخست تناسب
آب، باد، هوا،«ن 
مجاز از قص »سر
 .ت استرس

مجاز از نماز است
ج«د عالقة مجاز 

مج» چشم« سوم،
 .رست است

»شير«نة ديگر 
 .رست است
بهر ت، انسان بي

هاي زيبايييدن 
هاي ط به زيبايي

هاي آفرينش يبايي
 .رست است
با: رك سه بيت

راز عشق ا:  دوم
 .رست است

:شترك سه بيت
ستايش دفاع: 3 

 .رست است
  :رتيب

نداشته باشيد ـ
  ـ دوستاني 
 .رست است

  :رتيب
زند ـ غذاهاي  ي
 .ست استر

  :رتيب
تدا -2   ـ محيط

www.sanjeshse

ايها(.كند مي
در 4گزينه  .14

سپهدار مور
.بيكار است

در 1گزينه  .15
در مي: بيت آ

قل«: بيت ب
در مصراع// 

بين: بيت ت
س«: بيت س

در 3گزينه  .15
م» لم يكن«

هر سه مورد
در گزينة سو

در 4گزينه  .15
در سه گزينة

در 4گزينه  .15
در هر دو بيت

با دي: 1بيت 
فقط: 2بيت 
از زي: 3بيت 

در 2گزينه  .15
مفهوم مشتر
مفهوم بيت

در 3گزينه  .15
مضمون مش
مفهوم بيت

  
  
  

در 3گزينه  .15
خطاها به تر

سودي ن -1
فروش ـ -4

در 4گزينه  .15
خطاها به تر

نوك مي -1
در 4گزينه  .15

خطاها به تر
طبيعي -1
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كنده 
  !ست

  .ح هستند

ationgroup

ويي را باعث پرا
صورت سؤال نيس

صحيح »بةالُمخرِّ 

  .ست

1399(  

 سؤال كه تندخو
كه در ص ،» دارد

  ش

ا ـفعال أ ـراءة 

  إلستثناء

  .)باشد ي

  .)باشد  مي

س و منصوب اس

1/12/9 فتمهحلة 

ت مانند صورت
خداوند دوست ند

رود به ـ دو موش

  » تخريب« 

رقِ «به ترتيب ه 

لإل -4  حرف زائد

مستثني منه مي

منه و اسم ليس

ستثني و خبر ليس

20 


مرح(علوم انساني 

ر اين حالت است
خ« ده است كه 

  

اجازه و دگان ـن

  فقطـ  ل

ت و بايد بشود

که» الُمخرَّبة ـ 

  تعلُّم -4 

فيه ح ـ)  إفعال

مفعولٌ به و م : 
  .فاعل ندارد

مستثني م لستم

  .باشديه مي

مس » إالّ  «د از 

زدهم؛ ادبيات و ع

يش دوستان در
اشاره كرد 3زينة 

!مه نشده است

پرن -4  ش 

قلعريب نشده ـ 

نادرست است» ّدم

إفعال ـَقراءة «

 فعل نيست

من باب(الثـي 

مسائَل. (ء است
ف » إالّ  «بل از 
لدر متُ . (اء است

 «    
  »منه

    
 شده كه مضافٌالي

بعد »َمنْ « پس 

سنجش دواز

رم خويي و افزاي
در گز! داند  مي

ترجم» له و بنته

دو موش -3 

تع» هرگز سخني
  »ده است

تقّد«كنيم؛ كلمة 

«: وجود دارد 2 

اسم است؛ ف: فظ

مزيد ثال -3 

ست بلكه استثنا
جملة قب. استه 

ه استثناست بلك

 و مستثني منه
فوع و مستثني م
»و مستثني منه

استثناء »ةئلبيا 

خبر ليس ندارد
    

 

  رابطةـ ي 
 .رست است

  :رتيب
ديگر دعوت به نر

از اطراف انسان 
 .رست است

  :رتيب
عمل«ر در كلمة 
 .رست است

  :رتيب
 ـ را زياد كرد
 .رست است

  :رتيب
ه« -3   کالمُ  ـ 
نون حذف نشد«

 .رست است

مة جمله دقت ك
 .استرست 

ركاتي در گزينة
 .رست است

  :رتيب
حفظ -3  الثي

 .رست است
  :رتيب

 َعَلم ـکسير 
 .رست است

  :رتيب
براي حصر نيس 
شدهمحصور  » 
براي حصر نيس »

 .رست است
  :رتيب

فاعل و مرفوع :
اسم ليس و مرف 

فاعل و مرفوع و
« از » األماِکن

 .رست است

خ»  إالّ  «بل از 
www.sanjeshse

هم وزني -3
در 3گزينه  .15

خطاها به تر
سه گزينة د
مشدن مرد

در 3گزينه  .16
خطاها به تر
مرد ـ ضمير

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

جوجه ـ -1
در 1گزينه  .16

خطاها به تر
ال تقوُل -2
« تقولينَ  -4

در 1گزينه  .16
اگر به ترجم

در 2گزينه  .16
غلط حر سه

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

مزيد ثال -1
در 1گزينه  .16

خطاها به تر
جمع تک -2

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

» إالّ  « -1
فاعل « -3
» إالّ  « -4

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

:الّناُس « -1
:أفرادُ « -2
ف :سرةاُ « -3
عَضب« -4

در 1گزينه  .16
جملة قب -1
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 »سِّنجابُ 

، توانست 
 شاه
 رايط،
 را يتخت

نصوب 

ما كساني 
 به 

 بر عالوه 

با وجود  .د

 د سهام

ن و 

ationgroup

الس«نكره ـ  :»بٌ 
       

آوري كرده بود، 
احمد هب و آمد 
شر شدن آماده 

پاي حساس نقاط
خست وزيري من

ام. ي برقرار شود
آن با و دانستند

زيرا داشت؛ مي
  .د

بو شرقي روپاي
  .كردند امضا

درصد 51.  شد

ايران نفت شركت

1399(  

  .ست
  .ت

سنجاٌب«-3 
.      عرفه است

آدرباره او جمع ن
تهران به كودتا،
با. است ضروري

ن شوند، رو روبه 
به نخ را باطبايي

ور نظام جمهوري
د مي قدرت به و

وخيم اقتصادي ط
سنگين شده بود

ار هاي سرزمين و
ا تجاوز عدم مان

آگاه خود ريايي
  .آورد ست

ش  نحوه عملكرد

1/12/9 فتمهحلة 

او مرفوع مبتدا 
است مرفوع عل و

 .دارند» ال«و 
مي مضاف به مع

ضياءالدين سيد 
ك انجام براي خان
ض سلطنت و شور

جدي مقاومت ا
طب ضياءالدين د

سلطنتي در كشو
او رسيدن براي 
  .د

شرايط اول هاني
داخت غرامات س

و كشورها برخي
پيم يكديگر با ر

در نيروي براي ن
دس به را شركت 

داري درباره منه
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مرح(علوم انساني 

پرسشي و م »َمنْ 
فاع »َمنْ « پس 

هر د »األشجار
دارد و دوم »ال«

كه ه اطالعاتي
رضاخ كردن اده
كش حفظ براي ،

با آنكه بي و شدند
سيد ناچار به ها ي

جاي حكومت س
را ابزاري كار ين
كردند تشويق اد

جه جنگ از س
محكوم به پرد و 

بر بر تسلط و زها
كشور دو داشت،

آن اهميت و ران
آن بر كامل ت

س اختالفات دام

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

َم« -3  .هستند 
ز آن فاعل ندارد

ا« -2.ره نيست
«اولي  »ماراألث

به توجه با و كرد
آما از بعد سايد 

تهران، سوي  به
ش تهران وارد 1
انگليسي فشار ت

كرد به ج شنهاد
اين داشتند، خان

پيشنها اين ضد 

پس هاي سال تين
داده دست از را

مرز گسترش ال
د وجود آلمان و 

اير نفت عظيم ع
نظارت حق و كرد

انگليس و ايران ت
  .ت

سنجش دواز

و مرفوع  مبتدا
ن جملة قبل از

 معرفه است؛ نكر
ا« - 4  .ره است

ك مالقات ضاخان
آيرون. نگ كند
رضاخان نظامي

299 اسفند سوم
تحت اهش حادثه،

پيش ابتدا هدافش،
رضا از هك ختي

بر حركت به را

نخست در كه بود
ر مستعمراتش ،

دنبا به  خارجي
شوروي ميان ه

منابع ارزش از ه
ك خريداري را س

دولت ميان مواره
داشت وجود ران

    
 

  :رتيب
و هشرطي» منْ«
حصر است چو 

 .رست است

مضاف به ،» ب
 معناي اسم اشار

 .رست است
  94فحه 

رض با قزوين در 
داف خود هماهن

ن حركت كه كرد
سو روز بامداد در
ح اين پي در. ند

 .رست است
  94فحه 

اه ي رسيدن به
شناخ هللا مدرس با

ر مردم و داختند
 .رست است

  100فحه 
ب كشورهايي مله

جنگ، از حاصل
 .رست است

  99فحه 
تالين در عرصه

كه اي دشمني و 
 .رست است

  115فحه 
آنكه از پس ستان

انگليس و پارس ت
 .رست است

  116فحه 
هم مشروطه، ب

اير سهم رداخت
 .رست است

  116فحه 
www.sanjeshse

خطاها به تر
«هر دو  -2
» إالّ  « -4

در 3گزينه  .17
ملعب«  -1
كه» ال«با 
   

  
 

در 2گزينه  .17
صف 7درس   
سايد آيرون  

وي را با اهد
ك القا چنين
د قزاق قواي

كرد تسخير
  .كرد

در 1گزينه  .17
صف 7درس   
رضاخان براي  

اهللا نظير آيت
پرد مخالفت

در 2گزينه  .17
صف 8درس   
جم از آلمان  

ح هاي خرابي
در 2گزينه  .17

صف 8درس   
حكومت است  

اعتمادي بي
در 2گزينه  .17

صف 9درس   
انگلس دولت  

نفت كتشر
در 3گزينه  .17

صف 9درس   
انقال از پس  

پر انگليس و
در 3گزينه  .17

صف 9درس   
erv.ir
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د و هم از 
  .لت نكنند

از قبيل  ي
 رضايتينا 

ي داشت و 
 از ي

 مت

 نام شتن
 هاي يريگر

 ناشي كه 
 كه يني،

اين . )ي
  .كنند مي د

. د

 هاي 

ationgroup

 يك كشور باشد
 امور ايران دخالت

عباسي خلفاي ي
پيامبر، بيتِ هل

خود اهتمام جدي
معدودي اگرچه. د

حكو دوران شتر

دانگه زنده ضمن
در به بيت اهل 

زميني، درون شأ
زمي برون منشأ 

  .طوفان و عقه

متداد لغز يا برشي
ايجاد گسل نام ه

شود مي لرزه ين

بارش و برف ب

1399(  

در امور سياسي
عهد شدند تا در

هاي اقدام برخي و
اه و شيعيان به 
  .د

طق زير سلطه خ
خواندند مي طبه

بيش در اما كردند؛

ض شيعه، امام ن
مكتب پيروان د

منش با طبيعي ت
با طبيعي طرات
صاع سيل، مانند

ام(  لغزند مي هم
به هايي كستگي

زمي تكرار و يمي

ذوب با بهار اوايل 

1/12/9 فتمهحلة 

خواهان دخالت د
ست كه آنان متعه

وم سلطه اعراب 
ستم و ختگيري

شد كشور كنار و 

 شيعي در مناط
خط خود امامان 
ك ايجاد تسنن ل

  .بودند شغول

چهارمين. بود ان
ورود از جلوگيري

مخاطرات :كرد 
مخاط .آتشفشان 

م ؛)بيروني ميك

ه كنار در يا و) 
شك يابند، ادامه ر

قدي هاي گسل ل
  .دارد ي

و زمستان در ما
  .د

22 
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د كشوري هم خ
س صحيح اين اس

اما تداوم سيدند،
سخ و سهل و ن

گوشه در تلفي

هاي آيين رواج و
نام به خود مرو
اهل جمله از ب

مش خود جتماعي

شيعيا و بيت هل
ج با همچنين ن

  .يعيان شدند

تقسيم دسته دو
و لرزه زمين ند
دينام( هستند ي

)همگرا( شوند ي
اگر و شوند مين 

محل در انرژي ن
زيادي اهميت رزه

م كشور در ثال،
يابد مي كاهش ك

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

شود گرند و نمي
پس.  خارج كند

رس حكومت به ن
برمكيان هاي دان
مخت هاي قيام ساز

و اسماعيلي شيع
قلم شهرهاي در 

مذاهب ساير روان
اج و ديني عاليت

اه براي دوران ن
ايشان. پرداخت 

 مانع نابودي شي

د به گيري شكل
مانن ؛)دروني ك

اقليمي رايندهاي

مي نزديك هم به
گي پوسته زمين

شدن آزاد يا ديد
لر زمين عمل ك

مث براي كند؛ مي
خشك فصل در و

سنجش دواز

ال ناقض يكديگؤ
 مرزهاي كشور

ايرانيان كوشش 
خاند نابودي سلم،

س زمينه و يخت

تش مذهب رويج
فاطميان .كرد ي

پير براي را هايي
فع و زندگي به ه

ترين سخت از ي
كربال قيام هداف

اي ورت مدبرانه

ش منشأ نظر از ن
ديناميك( هستند 
فر مانند زمين ز

ب يا ،)واگرا( شوند
شيدگي و فشردگ

جد گسل شكيل
درك در ها گسل

م تغيير سال ول
و كند مي پيدا ش

    
 

ؤسوم دو بخش س
 نيروهايش را از
 .رست است

  86فحه 
با عباس بني ان

ابومس و ه خالل
برانگي را ايران دم

 .رست است
  76فحه 
تر به نسبت مي

شيعي حمايت مي
ه محدوديت مي،
آزادانه تسنن هل

 .رست است
  62فحه 

يكي حضرت آن 
اه بيان به ،)ع( 

 كم فايده به صو

 .رست است
  82فحه 

توان مي را طبيعي
 زمين دروني ي

ا بيرون يندهاي
 .رست است

  83فحه 
ش مي دور هم از

ابتدا موجب كش
 .رست است

  83فحه 
تش باعث شده ته

گ موقعيت ناخت
 .رست است

  89فحه 
طو درها معموالً 

افزايش رودها ي
 .رست است

  91فحه 

www.sanjeshse

در گزينه س  
سوي ديگر

در 3گزينه  .17
صف 8درس   
خاندا گرچه  

قتل ابوسلمه
مرد خشم و

در 4گزينه  .17
صف 7درس   
فاطم خالفت  

از عالمان ش
فاطم خلفاي

اه فاطميان،
در 4گزينه  .18

صف 6درس   
دوره امامت  

حسين امام
حاصل و بي
  

  
 

در 3گزينه  .18
صف 5درس   
ط مخاطرات  

فرايندهاي از
فراي از ناشي

در 2گزينه  .18
صف 5درس   
ا يا صفحات  

حركات در ا
در 3گزينه  .18

صف 5درس   
انباشت انرژي  
شن ابراين،نب

در 3گزينه  .18
صف 5درس   
آبدهي روده  

آبدهي بيشتر
در 1گزينه  .18

صف 5درس   

erv.ir
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 و تخليه 
  .گويند

 فاق
 در اي ده

 دارويي، ي
 نفت: ر

  .است يان
 ير زندگ

و  يوشنگر
شناخت  

 تجربه، 

ationgroup

آوري بكه جمع
گو وضه آبخيز مي

اتفا باشند، يگرد
عمد نقش ها انه

هاي فراورده امي،
اردات اين كشور

جها نيو ا يوي
در انيآدم يروان

رو يبرا ديرباز ز
يها جربه روش

و عقل ،ياز وح

1399(  

كار اين شب. ويند
رد كه به آن حو

  ش
  

يكد اب مستقيم س
رسا و است غالب

  .دارد

نظا تجهيزات ي،
و وا پنير و غله 

يدن صالت انسان
ر حاالت رد بلكه

از ياله يانبيا. ت
و تج يقل، وح

شد، با استفاده ا

1/12/9 فتمهحلة 

گو  زهكشي مي
دار قرار وسيع ي

ريزش= ي رتگاه
جريان گلي=  ي

تماس در ها هنگ
غ فرهنگي خش

  

د جهان اقتصاد 

فضايي و هوايي ع
گازي، هاي ربين

  .انة بشر است
اص ي و به معنا
ندار يسان توجه

صر غرب نيست
عق اسالم،ي ين
همراه باش يدين 

23 
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موعه آنها شبكه
اي منطقه در شي

  لغزش=  شيب
پر و پرشيب هاي

الي و گل ورتص

آن  ي رو

فرهن آنكه نبدو 
پخ دوم نوع ها، ه

. افتاده را دارند

در مهمي نقش

صنايع كشتي، ،
تور ميايي،شي د
  

شناسا يهست ي
عاصر غرب است

انس ياهدات اله

 فرهنگ معاص
در فرهنگ دي 
يشناس و انسان 

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

كه به مجم  دارد
زهكشين شبكه 

پرش هاي دامنه ح
ه دامنه سطح در
ص به آب، از شده

كه توده لغزشي

ديگر هاي هنگ
رسانه گسترش ه

 در نواحي دور

ن كه است جارت

هواپيما، كوپتر، ي
موا سازي، واگن 
خودرو هواپيما، 

يها ب به پرسش
فرهنگ مع يخت

مكاشفات و مشا

رن و مربوط به
.اند يقت بستهحق

يشناس ي هست
  .هد

جا

سنجش دواز

رخت انشعاباتي
ا. ح زمين است

سطح در مواد م
د ها سنگ خرده

ش اشباع ريزدانة

سطح زير بنا ك: 

فره به فرهنگ ك
به توجه با ذشته،

زندگي حتي ك

تج مات،خد خش

هلي: ت است از
و نقل و حمل 
قطعات شده، ه

هنگ معاصر غرب
انسان شناخ يژگ
و م يمعنو يها ك

  .كند يكس م

مدر يا پديده 
د كه راه را بر ح
 اين معنا، اگر با
ده جهان ارائه مي

    
 

هاي در د شاخه
ز بارش در سطح

 .رست است
  93فحه 
عظيم حجم جايي
خ و ها سنگ آزاد

ر رسوبات يافتن
 .رست است

  94فحه 
:طح گسيختگي

 .، استشود

 .رست است
  81فحه 

يك از انتشار و ش
گذ برخالف وزه
سبك و رفتارها ق،

 .رست است
  98فحه 
بخ مهم هاي يت

 .رست است
  99فحه 

شور فرانسه عبار
تجهيزات و عات
تصفيه نفت گـاز،

 .رست است
، پاسخ فرهيسم

ژيو نيتر مهم ،م
به سلوك مدرن

را منعك يجهان ن
 .رست است

،عام يمعنادر 
اند آمده ين موانع

در يروشنگر .
از انسان و ج ين

www.sanjeshse

هر رود مانند  
آب حاصل ا

در 1گزينه  .18
صف 5درس   
ج جابه) الف  
آ سقوط) ب  
 جريان) پ  
در 2گزينه  .18

صف 5درس   
منظور از سط  

شو جابجا مي
    

 
  

در 1گزينه  .18
صف 6درس   
پخش گاهي  

امرو .افتد مي
عالئق تغيير

در 1گزينه  .18
صف 7درس   
فعالي از يكي  

در 2گزينه  .19
صف 8درس   
صادرات كش  

قطع خودرو،
گ نفت خام،

 
  
 

در 3گزينه  .19
سكوالري -  
سمياومان -  
م اتيادب -  

نيروزمره و ا
در 3گزينه  .19

د يروشنگر  
بردن نياز ب

اند حقيقت
دين يتفسير

erv.ir
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ز معرفت 
گ جديد 

   .تس

با قدرت 
را قرار 

 يينياگرا

جوامع 

 فيع

قدرت 

نامتعادل 

 ده،يپد 

بدهد و  

  رندهيگ م
 :كند ي م

مطالعة 

ationgroup

از يروش و شود
رصد سال فرهنگ
اخت حقيقت اس

فقط ب ها، حركت
 با جريان دنياگر

وي داشتند و د

را به صورت ج ي

ضع كشوريرت 

ق بري متك زيم ن

  .است 

ن يسطح جهان ر

نيو ا رديگ يم 

از دست گريد ي

  .دارد جهان

  كراسي
ميو تصم رگذار

خود استفاده ي

را قابل م ياسيس

1399(  

ش يرب گفته م
بيش از چهار ل
و شهود در شنا 

اين ح بخشي از 
شتند و در تقابل

دنيويكرد د اما رو

يغرب جوامع  كه

به صور يقتصاد

و گسترش اسال

سطح جهان در 

در يدالت تجار

آنان را از يجهان

يعناصر فرهنگ 
  .د

ج رهنگ غرب در

آريستوك :رسطو
ريعداد افراد تأث

ييوج يبرتر هيج

س يها ارزش مله

1/12/9 فتمهحلة 

 در فرهنگ غر
طول ين روش در

ير گذاشتن وح

.ني پديد آمدند
معنوي داش كرد

كردند ستفاده مي

شكل گرفت ي

و روابط اق يحيس

نشر و. كرد ليم

ها تمدن و ها گ

استعمارگر، مباد 

در اقتصاد ج ين

نشيگز در د را
رديفرا گ ،يديقل

فر عيرا در توز ر

ار ياسيس يها م
براساس تع: ند
و توج يعموم ت

از جم يانسان ي
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پذيرفته شده
اي .ه شده است

همة آنها كنار ك

جهت اصالح دين
يكرو خشي ديگر

يدي اسي و توح

يديجد يقتصاد
  .رد

مس مبلغ يها وه
  .بود ييپا

ود را بر آنان تحم
  .آن بود يگ

فرهنگ بين الش

يبه كشورها ه
  .كند يم دا
ز ، قدرت چانهه
  .شود ي

ق خوداعال و خلّ
تقل يا و به گونه 

ريتأث نيتر قيعم

نظام يبند دسته
گذارريخود تأث 

تيرضا يمهندس

يها ارزش ،يجرب

زدهم؛ ادبيات و ع

پ يشناس فتعر
ومانيسم همراه

مشترك كه وجه

در ج) ستانتيسم
بخ. قابل نداشتند

و مفاهيم معنوي
  

و ا ياسيس يهد
آور در يراموني پ

نفوذ گرو ،يظام
اروپي ز كشورها

بود، فرهنگ خو
ت و قدرت فرهنگ

چا از اي نمونه م

استعمار زده ي
ديادامه پ يغرب ي

استعمار زد ي
ياستعمارگر م ي

جامعه، حالت فع
نشيگز و قيحق

ع ،يرغربيغ ي

مان براساس دك
ياسيرنوشت س

م ير و رسانه برا

علم به علوم تج

سنجش دواز

مع يبه مبنا، ص
كوالريسم و او
يدا كرده است ك

پروتس(  مذهبي
جريان دنياگرا تق

ليسا از شعارها و
.كردند نبال مي

  :ت

سازماند ،يستم
ه صورت جوامع

نظ ديتهد قي طر
از يكيتسلط  ت

شكست خورده ب
لكه مرهون قوت

اسالم رهنگف 

يكشورها يصاد
يطرف كشورها

تصاد كشورها
يآنها به كشورها

شود ج يسبب م 
را بدون تح گريد

يدر كشورها ي

كحا تيو با اقل ت
مردم در سر تير

مانند هنر يهنگ

نحصر كردن ع
    

 

خاص يمعنادر 
 است كه با سك

پي يمختلف يها
 .رست است

آميز اعتراض ي
ت داشتند و با ج

 .رست است
آباء كلي ،وسطي

سمِ در عمل را د
 .رست است

هاي نادرست رت
  

نوزدهم و بيدة 
جوامع را به گري
  :م

نوزدهم از  قرن
هر بخش آن تحت

  :رم
ش مغوالن نكه از

آن نبود بل يظام
 .رست است

با غرب رهنگ
 .رست است

اقتص يوابستگ
تقال ثروت، به ط

شدن اقت يصول
آ ياقتصاد يستگ
يفرهنگ يتگ

عناصر فرهنگ د
 .رست است

يغرب يوم انسان
 .رست است

لتيبراساس فض 
كه در آن اكثر ي

فره يا و ابزارها
  كيون

 .رست است
با من ينييتب يس
www.sanjeshse

د يروشنگر  
و شناخت
ه غرب، شكل

در 2گزينه  .19
هاي حركت

پاپ مخالفت
  .گرفتند

در 1گزينه  .19
قرون وطي   

و سكوالريس
در 2گزينه  .19

بررسي عبار  
:عبارت اول  
در دو سد - 

يو د يمركز
عبارت سوم  
در ،چين -  

كه ه درآمد
عبارت چهار  
با آن چين -  

و نظ ياسيس
در 4گزينه  .19

فر مواجهة  
در 3گزينه  .19

و ليبه دل -  
شود و انت يم
محص تك -  

موجب وابست
خودباخت -  

ع جه،يدر نت
در 1گزينه  .19

علو جيترو  
در 1گزينه  .19

يحكومت -  
ييها نظام -  
ها وهياز ش -  

سلطه هژمو
در 3گزينه  .2

يشناس جامعه

erv.ir
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  .كند ي

قرار  

مسلّط 
 را با 

 و استمرار 

 يندپارگ
  .كند يم 

ديگر 
ر مطلق 

كنم فلز  ي

زار قابل 
مادي 

 

حبت، 
يدايش 

ت حسي 
 ه انسان
  و اين

ationgroup

يمعنا، مطالعه م

يو علوم اجتماع

 سكونت گروه م
خدمات نيا اي 

 وحدت و ثبات

كند و سبب چن ي
تي از آنان حما

 .ت

 شناخت افراد د
طور  ديدگاه، به

وضعيت، فكر مي

ها و ابز  دستگاه
موجودات غير م

هايي كه در يده
4   

 شادي، درد، مح
علل پي قل خود،

گاهي در شناخت
 توانايي عقل، به

دست بياورد به

1399(  

م و فاقد يخنث ة

قلمرو از خارج ،

جدا از محل يق
سازد يمحروم م

و يملّ تيو هو

  .گردد يم ديد
يم ديتأك ها يون
شناسد و ا يم ت
است جامعه يها

رسد كه با ميي 
براساس اين ثالً
من در اين و«د 

ه باكاير آن نيز 
ور نامحسوس، م

البته پد ،د روح
4صفحه  6 رس

وني نفس مانند
واند به كمك عق

گرچه گ .ت عقلي
قدرت و .مكني ي

گاه وجودندارد، ب

1/12/9 فتمهحلة 

دةيپد كينوان 

،ها ارزش ةدربار 

در مناطق ستني
داشت، درمان م

وب دانسته شد و

تشد يفظ و حتّ
ها و گوناگو فاوت

تيشده را به رسم
ه گروه ريسط سا

شناختي به امور 
 اعتبار دارد؛ مثال

تواند بگويد ر مي

و امواج و نظاها 
امو . حسي است

ك نيستند؛ مانند
در .ناسايي است

تواند حاالت درو
تو انسان مي ثالًم

  53ه 

اد و هم شناخت
مي زندگي ه آن

گ جربي آن هيچ

25 


مرح(علوم انساني 

آن را به عن درت،

  .ت

يد كه كار داور

را به ز گريد يب
نند آموزش، بهد

ها، مطلو تي هو

حف و زباني يوم
بر تف يت افراط

رانده ش هيحاش 
گروه توس كي ي

رهي خود، دربا
به خودش سبت

بلكه فرد حداكثر

ه ها، الكترون رنگ
زارهاي شناحت

كنند، قابل درك ي
يت و شنؤقابل ر

ت شم و گوش، مي
م. دده نظر آنها 
صفحه 7 درس .

د ت حسي قرار
يه است كه بر پا

ه امكان درك تج

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

قد از ييمعنازدا

است  اجتماعي

شد يموجب م ي

مذهب ،يقوم ،ي
ما يو خدمات ت
  .گذارد ي

مداوم راتيي تغ

قو يها گروه اني
يا به صور:  كند

به يها  يا گروه
يها و سبك زندگ

ها سب با ويژگي
اي خودش و نس

؛ ب»كند پيدا مي
  66صفحه 

ر و درختان ان،
چشم يكي از ابز
ا حواس كار مي
ق چشم مسلح ق

روني، مانند چش
ةي كند و دربار

دده توضيح نها

بر مبناي شناخت
ما معتبر ي براي

هستي، كه كله 

 فلس

سنجش دواز

و م ييزدا ا ارزش

ران قشربندي

يشناس  جامعه
  .ود

ينژاد يها ط گروه
التينها را از تسه

يآنها م ارير اخت

و يثبات يب يحتّ
  .اشته شد

يموجود م يها ت
د دو چهره پيدا

شود و جوامع مي
ه ارزش رشيپذ 

كه هر فرد متناس
خت هر كس بر

انبساط پ حرارت
ص 8 درس ».شود

ستارگا مانند ي،
چ. سوس هستند

ه با ابزاري كه با
از طريق ،د دارند

اده از حواس بير
شناسايي را حالي

آ ره كند و دربا

توان هم ب  را مي
قدري شناخت به

رهي سودمند دربا

    
 

رو با نيداند؛ از ا
 .رست است

طرفداربوط به 
 .رست است

در ينييتب كرد
قلمداد شو يعلم

 .رست است
گروه مسلّط ،يز

آن نيهمچن. كند
در يتر نييپا ار

 .رست است
ه تكثر، تنوع و ح

پند نامطلوب، 
 .رست است

، تفاوتتكثرگرا
تواند مي تيهو 

درون ج يرهنگ
يبه معنا يساز

 .رست است
ن بر اين باورند ك

بنابراين شناخ. ت
فلز بر اثر ح« فت

ش ت منبسط مي
 .رست است

مادي جهان هاي
د جزء امور محس
نه با حواس و نه

وجود 4 و 2 و 1
 .رست است

، عالوه بر استفا
صبانيت و خوشح
سردگي را كشف

 .رست است
ح كتاب زندگي

اين ش مادهد، ا ي
هايي هد تا يافته

www.sanjeshse

د ينم يعلم
در 4گزينه  .2

مر 4گزينه   
در 2گزينه  .20

كريغلبه رو  
رعيو غ رديگ

در 1گزينه  .20
جداساز در  

ك يم مجبور
ايبس تيفيك

در 3گزينه  .20
دوره نيا در  

آن، با همراه
در 2گزينه  .20

مدل تدر  -  
استيس -  

و فر ياسيس
انندسمه -  

 
 
  

 
در 2گزينه  .20

گرايان نسبي
متفاوت است

توان گف نمي
اثر حرارت بر

در 3گزينه  .20
ه مه پديدهه  

درك هستند
ن هستند كه

1هاي  گزينه
در 4گزينه  .20

نيروي عقل  
دشمني، عص
شادي و افس

در 3گزينه  .20
طبق توضيح  

خطا رخ مي
ده امكان مي

erv.ir
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 54  

رد و وجود 
تجربي 

د عقالني 

دارد؛ 
 الل

يك چيز 

رد ( .ست
يك  

 و اشيا 

بيعت و 
ساند؛ آنها 

دكردن 
. سالمي

ني كه از 

 مجموعه 
ب 

تواند  ي
ل دائمي 

دت ا

چشم 
سان 

ationgroup

و 51صفحه  7

وجود نفس مجر
ا تجربه و علم تج

ها و قواعد  گزاره
  65و 

يقت متعالي را د
وه استدالكه از ق

داند كه ي مي ثالً
6  

 كتاب نيامده اس
قل را صرفاًع و 

 است كه جهان

يعت با ماوراء طب
رس اطن آنها مي

تنگ و محدود -
ي يوناني و غير ا
ي ندارند و كسان

  

كه زير شود مي
 فلسفه محسوب

قل رسيده و مي
ملَك وحي اتصال

سعا جهت نيل به

كند تا چ مي شي
براي انسقلي ت ع
  63حه 

1399(  

7 درس. وار سازد

نند معرفت به و
دكارت مخالف با

قبول  جدا كرد،
و 64 حهصف 8 س

حقي  عنوان يك
عين حال ك  در

 

كند، مث  پيدا مي
64صفحه  8 س

و درباره آنها در
تاشند اي عقيده

 و وجود برتري

طبي ةطل در راب
با دهد و به ر مي

-1: از اند عبارت 
عنوان دستاوردي

ديني كاربردي ل
59صفحه  8 س

مشاهده م )ص(ا
ي مستقيم رشد

ترين درجات تعق
با م تواند مبر مي

 درستي و در ج

كه آفتاب نوربخش
فعاليتكه  طوري

صفح 8 درس .ود

1/12/9 فتمهحلة 

آنها استو د را بر

اند؛ مان ت نيامده
البته د .به ندارد
گرايان از تجربه
درس .قلي بودند

اي از عقل به به
 مجرد باشد كه

 54صفحه  7 س

ضاياي ضروري
درس . كسب كند

د كه نظر ارسطو
جهان و انسان، عق
، همان حقيقت

تأمل سينا، بنظر ا
ها عبور هر پديده

  81صفحه 

ده آنهاد كه عم
 منطق، تحت ع
 عقلي در مسائل

درس .كنند د مي

خدا ر رسولرفتا
هاي يم از زمينه

ت لي دارد و به عا
پيام.  خدا نيست

كه جامعه را به

طور ك همان. شم
ط به رساند، مي 

شو مي قايق نائل

26 


مرح(علوم انساني 

هاي زندگي خود

دست از تجربه به
تجرب و  به حس

ا آنچه وي را ت،
ي بر استدالل عق

به چنين مرتب ن
از ماده و جسم 

درس .دكن شهود

 دركي اولي از قض
ها را دانشد وان

باشد شتگان مي
 و متعالي در ج
زد اين فيلسوف،

ظاز ن )نه نظر او(
محقق را از ظاه

ص 10 درس .رد

يگري ظهور كرد
لفت با فلسفه و

هاي رخي روش
دين آسيب وارد 

كريم و گفتار و ر
و به طور مستقي 

عالي و سرشتي
سي جز پيامبر

ك دهد  امكان مي

ت نسبت به چش
آدمي عقليوه ق

 و به ادراك حق

زدهم؛ ادبيات و ع

ه ايهپ رار دهد و

ا هايي دارد كه ت
بيل امور نيازي

لم در اروپا داشت
ند و فقط متكي

 استعداد رسيدن
 برسد كه كامالً

ش را حقايق از ي

ين مرحله عقل
تو حله انسان مي

متعالي همان فرش
ك حقيقت برتر

عقل نز) 3 گزينه
  55 فحه

( .هاست ز انسان
ها، دانشمند و م ه

دار وا مي )4 ينه

هاي دي در شكل
مخال -2 آن؛ ش

شان دهند كه بر
شوند و به ا مي

ك كه در قرآن ت
. عقالنيت است

ه روحي بزرگ و
 رهبر جامعه كس
باال به پيامبران

 

 مانند آفتاب است
ست چيزي به ق

كند  فعاليت مي

سنجش دواز

ها قر  ساير دانش

طور ذاتي معرفت
ن در فهم اين قب

پيشرفت عل  در
ل دستيابي نبودن

ح هر انساني نيز
اي س به مرتبه

بسياري شتگان،

در اي. ه نام دارد
در اين مرح. اشد

حقيقت برتر و م
عقل به عنوان يك

رد گ( .آورد  مي
صف 7 درس )4 

سينا از است ابن
ابط ميان پديده

رد گز( رابر حق

با عقل، د  فكري
پذيرش عين در ل

وشيدند نشك  مي
ند، مرتكب خطا

ي استساز مينه
ت عقل و حضور

72  

كسي باشد كهه 
افت كند؛ يعني
پيوسته با عالم ب

 76 صفحه 9 س

سبت به انسان،
قل فعال نيز نخس
، عقل شروع به

    
 

قالني را اساس
 .رست است

ط انسان به عقل
قاد دكارت انسان
 او نقش مؤثري
طريق تجربه قابل

 .رست است
معتقدند كه روح

ند با تهذيب نفس
فرش همچون ست،

 .رست است
حله، عقل بالملكه
م باشد و هم نبا

 .رست است
جود عقالني يا ح

ديگر به ع كارت
دالل به حساب

رد گزينه( .ستند
 .رست است

درخوا 2 و 1 نه
در روا ر تحقيق

 و خشيت در بر
 .ت استرس

خي از جريانات
عقل كارآمدي و 

ها ل، اين جريان
كنن  استفاده مي
 .رست است

از عوامل ز 3نه 
يعني بزرگداشت

2صفحه  9 رس
 .رست است
دهعه معه بايد بر
را دريا نين الهي

همين اتصال پ. 
درس. دنري كن

 .رست است
ت عقل فعال نس
د و بينا شود، عق
شود و در نتيجه،

www.sanjeshse

هاي عق يافته
در 1گزينه  .2

معتقد بود ع  
اعتق به. خدا

نبود و خود
كه از طر بود

در 4گزينه  .2
فيلسوفان م  

توا يعني مي
اس اربرخورد

در 2گزينه  .21
دومين مرح  

تواند هم نمي
در 1گزينه  .21

منظور از وج  
دك) 2 گزينه

دستگاه استد
ظهور او هس

در 3گزينه  .21
عبارات گزين  

در كنا، خدا
را به خشوع

در 2گزينه  .21
مخالفت برخ  

ره اعتبارداي
اول در شكل
ها اين روش

در 3گزينه  .21
عبارت گزين  

زمينه اول يع
در .شود نمي

در 4گزينه  .21
رياست جامع  

احكام و قوان
.داشته باشد
حقيقي رهبر

در 1گزينه  .21
مقام و منزلت  

انسان ببيند
ش ممكن مي

erv.ir
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 .دكر ذاري
سلوك 

ستدالل 
8  

 تعبير به 
عني خدا 

 

  .د

آنان  يجان

 

... و  يع

ationgroup

گذ را پايه» شراق
ن را با سير و س

بين عقلي و اس. 
83صفحه  10 س

ي از هر واقعيتي
ن، نور مطلق، يع

اوست وذات  ور

شو يه روشن م

جيو حاالت ه د

  .است يي

 . ميداشته باش 

  .ود

  .د

  .شده است

اجتماع تي حما

1399(  

حكمت اش« نام 
كند بلكه آن  نمي

 استداللي است
درس . ارائه كرد

ديرسهرو) 3 و 
ذات نخستين«) 

نو از پرتوي هان

ناشناخته تيوقع

ابدي يم شين افزا

  . دارد ف

حافظه معنايي 

تيفهم موقع ي

شو ينم يعمل ي

گويند مي گرش

دچار ش  تصميم

عدم گران،يد ري

1/12/9 فتمهحلة 

 حكمتي نو، به
استدالل اكتفا  

فلسفي، عقلي و
مند دون و نظام

1 رد گزينه( .د
)2 گزينه رد( .د
جه اين در چيز 
 84  

مو ،يعلم شرو

نوجوانان يريپذ 

فيتكل تياهمه 

گيري يرنده شكل

يبرا يالك روشن

يو ميگاه تصم چ

نگشود  ت ما مي

  . سازد اني

ماهنگي بعد از

يهمچون تحق ي

  . دارد

27 


مرح(علوم انساني 

 عرفان اسالمي،
ي عقل و ترتيب
 تحليل مسائل ف

صورت مد  را به

چيزي وجود ندار
ستگاري نيستند

همه. شود ي مي
صفحه 10 رس

ر به واسطه. كند

كيتحر ،يوجوان

به يكس، بستگ

برگي در » دارد؟

شود تا مال يث م

چيه ي بگيرد، ول

ن رفتار و شناخت

يرا از خود نما ي

ناهمبرگزيند به 

يرونيو عوامل ب ي

د يخود مصون م

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

تلفيق آن با ن و
كه تنها به نيروي

سينا در ش ابن
شاييمفه ا فلس

ب به صراحت چي
ولي مالك رس. د

ن ترتيب، متجلّي
در ».توشني اس

ك يخته را خلق م

در دوره نو يون

برعك ايو  مي بكن

وجود يچه تفاوت

كار باعث نيا. رد

صد دارد تصميم

حركت در آوردن

يام دهد و رفتار

  .آورد يراه م

را ب يطلوب، يك

يارزش يب ،يديم
 .  

خ يف منابع انرژ

 روان

سنجش دواز

راق ايران باستان
ز وجود است كه

روش )1 رد گزينه
سينا ابن )2 زينه

سينا در كتاب بن
ت و ضعف هستند

كند و بدين مي) 
 كامل به اين رو

ناشناخ تيموقع

و هورمو يكيوژ

هشدار كاذب ي

ساس و ادراك چ

كر يابيه را ارز

، فرد قصجتنابي

اعث به حكه ب ي

را انجا يفرد كار

را به همر تيفق

انتخاب مطن دو 

يناام ،ياس ناتوان
.دشو يم غلط ي

رفتن و اتالف هه
    

 

 .رست است
نور و اشر هفلسف
وعي بحث ااق ن

ر( .سازد مراه مي
رد گز. (ود ندارد

 .رست است
نظر اب زستگاري ا

 كه داراي شدت
)اشراق( افشاني 

عبارت از وصول

 .رست است
، مطرح مسئله 

 .رست است
ولويزيف راتيي
  .كند يم رييغ

 .رست است
يست دادن را فدا
 .رست است

احس نيب«سش 
 .رست است

ل انتخاب شده
 .رست است

گيري اج صميم
 .رست است
يستي عوامل فراز
 .رست است

شود كه ف يب م
 .رست است

به موف دي، امدف
 .رست است

 مجبور شود، بين
 .رست است

همچون احسا ي
يباورها يريگ ل

 .رست است
راهيفرد را از ب ،ن

www.sanjeshse

در 3گزينه  .21
او با احياء ف  

حكمت اشر
قلبي نيز هم
تلفيقي وجو

در 4گزينه  .22
راجع به رس  

كند نور مي
پيوسته نور
رستگاري، ع

  
  

در 4گزينه  .22
دانشمند با  
در 1گزينه  .22

يتغ ليبه دل  
ه سرعت تغب
در 3گزينه  .22
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