
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنري ، عصر روز برگزاآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  4ون آزمـ  

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

، آدرس هـا   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هاي ارزشمند  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  سنجش پيش

)10/8/1398(  

  )پيش( انسانيعلوم 
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@sanjesheduc

» برايا«هم 

و » سـودايي 

بـا   اولـي ن 
   )نامه ژه

بايـد بـه    ن 

تر  و پرورده

 آن كـه از  

 عـزم  كـه    

ationgroup

ه) 4و در . روشي
4(  

س« ـي درسـت  

هم ميان) 4در  
واژ+  110+  5 

مـتندر . باشـيد  

ست، وشيواتبار 

و. اسـت  خاقاني

اولـش ايـن ص

 

فر جلوهو  خواري
7 پيش صفحة 

معنـ .اسـم ت، نه 

.اند دم وجوبع 
تا 3صفحات : 3

ا شـده بت آشن
       :بنابراين

 ا
  

  الل

ست، و به اين اعت
  )1فحة 

خاز » العراقينفة
  ) الم

تشخيص؛ دارد هم
3[  

 )10/8/1398 ل

شادخيعني » عم
ادب+  5 ةصفح

است صفت نوع، 

و وجوب ميهامف
3ادب ! (تضاد ي

به حد كفايت امال
بگيريد؛ ب درست

  مالي غلط
ها در گزينه ن
بيافروخت  ور
  غربت  ب
  بگذار  ق
  خيش 
  امارت 

  متشابه
الظ ـ اللضَ ـ ل

-  
-  
-  

اس مسجععموالً 
صف: 3ادب ( .]ت

تحف«. بخواند جو
اعال+  129، 107

ه تشبيه شير بيم
3ر بيت از ادب 

2 



مرحلة او(نساني 

تنع«) 2در  .ري
ص: 3ادب +  93 

در »ماالبد«. ت
  .3ادب  ءمه

مفچون متضمن 
دومي و سومين 

ا اين نوع سؤال  
هاي د صورتاز  
ا  ح

در متن ها زينه
مستو  سطور
ثواب  واب
فَراق  راغ
-  - 
-  - 

  آوا 
-  اللز
  اغذ ـ از
  كيز ـ

  ملاـ 

  )3دب 

مع تحميديهها،  ن
ت استهالل است

خواجبا گذاريد تا 
7، 3، 1صفحات 

شمشدر  تلميح 
هر چهار[. دارد) 

ارسيدبيات ف

ش پيش؛ علوم ان

بيماست ـ يعني  
صفحة: 2ادب  

صفتاست، نه  م
نام واژهودتان در 

هست؛ چ تضاد ي
ميان، مين اعتبار

ز سر گذرانده با
سراغبايد  ها نه

امالي صحيح
در گز  در متن
مس فروخت
صو  قربت
فَر  بگزار
  خويش
  عمارت

هم  نه
(  -
غز ـا قض  )
ـكي ذ  )
مل ـع  )

اد اعالم+   113 

ر اين گونه متن
براعت ي موجز از

بگ به خيامسوب 
ص: 3ادب . (ست

ست كه جدا از
)كمر(=  ميان ر

 زبان و اد

سنجش

اس علل مفردكه 
:توضيحات به 

اسم، در نوع، »د
هم واگذار به خو

اوليو  دومييان 
به همار است، و 

سه آزمونِ تازه از
گزينبگرديد، در  

د
بيف

خ
ع

گزين
1(
2(
3(
4(

،3صفحات : 3 

در ،ـ طبعاً  هست
يتعريف) 2[. متن

منس »نوروزنامه«
ا» عارفينزادال« 

اس) 2د؛ اما فقط 
قمر هم اين، كه 

    
 

 .رست است
ـ ك» علّت« يكي

رجوع كنيد(. ق
 .رست است

كد« .است واهاَف 
ها و معاني ه واژه

 .رست است
مي) 1در !  ندارد
برقرا تضمن مي

 .رست است
ه تجربة دو ـ س

درستنا يها ت

 .رست است

 .رست است
ادب+  95فحة 

 .رست است
كه هـ ت باشد  

مدر  نثر مرسل 
 .رست است

«را به جاي » ز
است نامش هللا

 .رست است
دارند تلميحزينه 
؛ دوميكشد مي

www.sanjeshse

  
  
  
در 3گزينه  
يك اين) 1در   

يعني خاليق
در 1گزينه  
مفرد »فوه«  

مرور ديگر و
در 2گزينه  
كه بحث 3  

دومي و سوم
در 3گزينه  
اميدواريم به  

صورتدنبال 

در 1گزينه  

در 2گزينه  
صف: 2ادب (  
در 4گزينه  
رستد) 3اگر   

تر از و پخته
در 3گزينه  
گل و نوروز«  

خواجه عبدا
در 2گزينه  
هر چهار گز  

م شمشير بر
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ايهـام  ما از 
سـاختار  د 

ه  رة مكنيـ 
دم در » دم

گيـري  ـكل    

در ، بهتـر  ي 
. 1 :هست 

ت معـروف   

 نـام ) + ت

 فعل) 4ولِ 

يت سـراغ  

يـا   معلـوم   
اي ماقبـل   

نيـازي بـه   
باشـد بـا    م
] مـتن را  ن 

ر گذاشـته،   
حرف نوان 

؛ بگذريـد ) 

ـم عبـارت   
وحـدت   از  

ationgroup

دارد، ام] ـشحـ
وان دركش نمود

استعاهم ) 4. د
د«اسـت؛   شـبيه 

 كـه سـبب شـك

يعنـي ن بافـت 
ايهام» دور«در  

ه به حد كفايـت

  
صفت( حرفاحرف

و  مصرع او) 2 

توان در اين بي ي

ـ فـارغ از  عـل 
هجـابر  ية فعل

ن بـود ه آمـد  نيد
معلومي آن كه 

فـالن] [فالنـي [
را كنـار» ـه لَـه  

به عن اين دوكه 
)4و ) 3و ) 1ـر   

هـ) 3در . ديكند
يكـي ؛متقابل 

 

تلميح برآمده از 
تو بهتر مي عليل

نمايد  منتفي مي
تش» الم نيرنـگ  
هـم صـر اربعـه  

دروكـه  » بِه«: ت
]الل به چيزي

كه[دارد  ايهام) ه

)صفت( سرشار
ح]+ شانة جمع

مصرعِ دومِ، )1 
 113(  

را مي اوليت كم، 

فعت؛ حـال اگـر   
تكيخود، به خود

نبررسي ك هيد،
 آخرش هم جاي

« ⇐» ه شـد  
بـ«و » ـر عيلـه  
بينيد ك نجا نمي

توانيـد از خيـ مي

نزد مفاهيم) 2 ر
نهاند،  متفاوتًا 

 )10/8/1398 ل

در مفهوم[ رّحه
حسن تعبتني بر 

ان دو مصراع را
عـا«) 2، در بات

عناصاز  ه عنصـر  

مشهود است) د
هال اشارت كردنِ 

هم در ه» بو«ه 

  )اسم( 
س) + اسم( قتي

نش [ )اسم ( 

   )ضمير

مصرعِر هر دو د
تا 105صفحات 

ها، دستاز اين. 

است ت مفعولي
باشد،صرف شده

دهد بررسي قرار 
(Serie؛ جملة

خوانـده] فالني[
بـ«با كساني كه 

شما اين: ن است
نمي يقيني يافتة 
  

در .مشهود است
هم اساسا) 4در 
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مرحلة او(نساني 

استعارة مصرو و 
از مفهوم كه مبت

ميا نشر و لفبر 
در مقام اثباما ! 

سـه  سـاختاريِ  

د در فقط ناسب
در ي تشخيص

البته]. خواري مي

نگاه) + صفت(
حقيق+  !]كند ي
طلسمات+  !]

ض( تو) + اسم( 

د! همينكجا؛  ل
ص: 3فارسي (. ت

.كنايهانواع و  از

صفت] آخرين[ز 
ص ي نقلي و بعيد

موردگر به جاي 
eسه دارد  )

[ توسط] ن متن
ي است و دارد ب

مسأاله اين! كند ي
تعريفاز پيش  

)197تا  186 

م تقابل  به داده
د مفاهيم پايه. د

ش پيش؛ علوم ان

و تلميح] ساختار
؛ چون فارغ اارد

استوار ب واژگانيِ 
نيست يصتشخ

رفتگـيِ درهم؛ ف

م تنايها. ندارد شر
منهاي[هم ) الف

م[نوبت ] سيدنِ

( اين) + صفت(
ش را تضمين مي

اسماست يعني 

فردا) + اسم( ي

فعلكجاست و  
است مقدم جزايي

مجا، انواع ستعاره

ا هجاي آخربر  
هاي از زمان فرد

(  

اگ) 3در . آمده ل
از فرانس ژة دخيل
(agen :»]فالن

عصباني ـ  حق به
حساب مي سويه
معيارهايطابق 
صفحات: 3سي 

رضا دادن و ضا
كند برقرار مي ي

سنجش

سدر [ تشبيه ي
ندا اسلوب) 3. ت
ة مفهومي ـ ودل

ته بديهي است 
حرفاز  ]سببيه

نش و لف،  يك 
ا .است سيب ظر

بازرس. [3در بزم؛ 

( قراروتاب بي+ 
بودنش  جمع اسم

مكسر اجمع  كه

انديشناكي) + 

نهادن است كه 
اجيا  جزءد ـ بر 

اس، انواع تشبيه 
  )86تا  76

دارند ت مفعولي
شخص مف ة سوم

)160صفحة : 3 

فعلبعد از  فعول
واژدارد؛  حشوه 

(nt عاملده با 
البته بـ خالف و  

اند تس پر كرده» 
ضمن اين كه مط

فارس( !شك نكنيد

قض برابرِايستادن 
ارتباط مفهوميت 

    
 

 .رست است
به تنهايي» امانت
اثري نيستيت 
معادگيري  شكل

ـ كه  شيدن غبار
به عالقة س[ست 
  .  ست

 .رست است
هيچ، )و د) و ج

متناظ رون بافت
گَرداني د كاسه. 

         .]هست
 .رست است

) +اسم( مشتو
نشانة[) اسم( ا
كهمين [) اسم(
  )ضمير( 
]اسم]جانشينِ صفت(

  )10 ةصفح
 .رست است

اين يبازگرداندر 
باشد در انتهاكه 

 .رست است
است بر انواع ل

6صفحات : 3ي 
 .رست است

صفتيي كه ها ل
صيغةنش ـ در  

فارسي. (گيرد ي
 .رست است

نشانة مف كنيم؛ 
هم كه) 1. بود ي

ختار مجهول آمد
يكي مخ): 2 در 

له«و » عليه«با 
ض! باشند تهر رف

ش )2 ب گرفتن
 .رست است

ميان ااست كه  
با بيت شده راق

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
بار ا«) 1در   

بيدر  تناسب
امكان ش بيت

جوشدارد در 
مجاز اس زدن

سنما متناقض
در 1گزينه  .

و) و ب) الف  
بيرحالي كه 
.2گرداگرد؛ 

حضورتان ه
در 3گزينه  .1

وگَشت): 1  
ها قائمه): 2  
( اسماء): 3  

تو) + اسم(
( نگران) 4  
ص: 3فارسي (  

در 3گزينه  .1
د كاراساس   

جاي آن كـ 
در 1گزينه  .1

مشتمل بيان  
فارسي(. كرد

در 4 گزينه  .1
فعل در تكيه  

بودن مجهول
قرار مي آخر

در 2گزينه  .1
شروع) 4با   

ويرايش نمي
در ساخ نهاد

اما. ».خواند
جايشان را ب

به كار اضافه
در جواب پس

در 1گزينه  .1
)1فقط در   

اغربه شكلي 
erv.ir
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  ر نمـوده وي 

بنده بـه  » 

خصي است 

) حرام(= ت 

صـفحة  : ش 

ت در عـين   

 بـا ظـاهر      
حـلّ خطـر    

د ساير 

يهن 
ساير 

رت 
ت، از 

ationgroup

تصـو )9 سـؤال  

»فتوحات«هم از 

يك تجربة شخ 

ن كار روا نيست

پـيش! (شي است

كثـرت(  وجـود 

 دارد در تقابـل
دنيـا مح)  در ج 

رد(دوست دارم 
 (

مي ←إلسالمّی 
رد س( از آنان  ي

منتظر ←ظرك 
با عدالت ←لة 

 

در) 2بيـت  ـه  

ه) 4. است» يت

بيان) 3اما ! كيد

فالن گويند ه مي
  +36.([   

سبب اين خاموش

  )96صفحة : 2

از آنسـت   نـي 

بـاطني پليـد) ه  
امـا. »كبير زده

د ←أحّب  –)  
4و3هاي گزينه

وطننا اإل –)  1
بسياري ←نهم 

ننتظ –)  2و1ي 
بالعدال –)  1نه 

 )10/8/1398ل 

دارد به هم آنچـ

أناني«در نفي ) 3

ه تأكب) 2دارند؛ 

گويد اين كه  مي
4تا  2صفحات 

  )111و  

س نه بر حق،كه 

2ادب . (هد رفت

تعين هر يـك را  

سـت، امـا در ه
چه هست چارتك

4رد گزينه ( ه 
رد گ( همچنين 

رد گزينه( مان 
منكثيرٌ  –)  4ه 

هايرد گزينه( ت 
رد گزين( ر كني 

4 



مرحلة او(نساني 

تلميح د) 3. [اال

3. »جهاد اكبر«
  +36(  

ساهل و تسامح د

نوازد؛ اش مي ي
ص:  ادب پيش[+ 

110صفحات : 

است و او ك  حقّ

 وفق مراد خواه

دارند، اما  واحد
96(  

ا ناپايـدار )  الف
بر هر چ«پرده و 

در مدرسه  ←
هم ، ←أيضًا 

مسلم ←سلمون 
رد گزينه( شدند 

  ) 3د گزينه 

نام شيرينت ←
پر ←حّتی تمأل 

بان عربي 

ش پيش؛ علوم ان

 رفتن به عالم با
 131(  

«فارش است به 
4تا  2صفحات 

فتار همراه با تس
  

را به تازيانة رندي
 109و  108 ت

3ادب (» حبوب

برا آن كه ، ين

ان، سرانجام، بر

شه در وجودي
6صفحة : 2ادب  

و)  است ـ در د  
 به اهل دنيا سپ

  )96فحة 

في المدرسة  –
أ –)  4و3هاي ه

المس –)  3ينه 
شهيد ش ← هد

ر(  راه يا مسير 

← الحلو كاسم –

ح - )4و1هاي 

 زب

سنجش

شوق هميشگي
6 ،117 ،122،

سف) 1. »نگري ن
ص: ادب پيش. (د

ارة مشهود به رف
)26صفحة : ش

يعني متشرّعه ر
صفحات: 3ادب (

لقاي مح«ست از 

صوفي بلبل زبان 

كار جهان گذرا 

همه ريشست كه 
+ 112و  111

ن اقبال دنيوي
دنياي دون راه 
صف: 2ادب . (ست

–)  3 رد گزينه 
رد گزينه(خواهم 

رد گز( نگيدند 
استشه –)  4و1 

در اين ← ريق

–)  1رد گزينه  

هرد گزينه( شيم 

    
 

شويد، ديگري از 
69صفحات : 3ب 

 .رست است
باطن«و » ربيني

گويد اله مي» ات
 .رست است

اشا) 4و ) 1ل و 
پيش. (»گر ديدن

 .رست است
ظ قشري ديگر، ي

! ( ما روا نيست
 .رست است

اس» خودي بي« 
 .رست است
و  پروانه صفت

 .رست است
سه تاي ديگر ف

 .رست است
اس مخلوقاتن از 
صفحات : 3ب 

 .رست است
دنيا ـ كه همان ك
گوينده) در ب. ش

 از آن حذر جس

  . رست است
(انتخاب كردم 
خومي ←أريُد  

  .رست است
جهاد كردند ، جن

هايرد گزينه( 
علی هذا الطر - 

  .رست است
(زنيم فرياد مي

كشظار تو را مي
  )2 گزينه 

www.sanjeshse

گو مي وجود
ادب.] (است

در 4گزينه  .1
ظاهر«تقابل   

عنايا«سبب 
در 3گزينه  .1

رت سؤالعبا  
جور ديگ«از 

در 1گزينه  .2
حافظ) 1در   

است از نظر
در 3گزينه  .2

هر دو شرح  
در 2گزينه  .2

عارفتقابلِ   
4(  

در 2گزينه  .2
خالف) 2 در  

در 1گزينه  .2
سخن) 1در   

اد). (وحدت
در 2گزينه  .2

كاركو  مال  
خوشĤيندش

و بايد است
   
  

در 1گزينه  .2
←اخترت 

–) هاگزينه  
در 2گزينه  .2

ج ← جاهد
(اسالميمان 

-) ها گزينه
در 3گزينه  .2

ف ←نهتف 
هستيم، انتظ

رد( عدالت 
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@sanjesheduc

مردم را  ←
رد (  داد 

رد (  يل
  ) 2زينه

اخالص  
  اختبار

گشت دارد  
 هد توانست

 .و غيره يد

 ندارد مكان
 مهمترين 

ن ديگر 

. پردازد
 

ابقتي در 

ationgroup

← الّناس –)  

صدقه ← صّدق

ليًال ، في الّلي ←
رد گز(   يتکّون

← خالص مرد

أن يختبَر، ← 

ر دستي پنج انگ
نخواه شود طع
كلي وسيله به در

ام كه دارد ايته
از امروزه شود و

  .ده مي شود

رد كه با انگشتان

 دقيق وظريف بپ
 .و نوشتن است

نگشت هيچ مطا

 

هاد ساير گزينه
تص -)  4و3ي 

← در شب –)  

يتشّکل، ← دد

اخ –) ها  گزينه
آزمايش كند –

هر. استفرينش 
قط كسي گشتان

د كردن باز ، دن

برجست خطوط 
ش مي استفاده 

ر انگشت استفاد

  
اي دارط برجسته
  .كن نيست

 كه به كارهاي
ن ، تلفن زدن و

اثران - 3. هستيم

 )10/8/1398 ل

رد( كرد ويق مي
هارد گزينه( ش 

 

    

1 رد گزينه(  ا
گردتشكيل مي 

رد ساير(  قصد
–)  3و1هاي ينه

شگفتي هاي آفر
انگ اگر. هستيم 

كرد تلفن ، حتي

انگشتي هر كه 
افراد شناسايي

غياب از اثر ضور و

! نه همه كارها
ر انگشت خطوط
انجام كاري ممك

شتاني نياز دارد
ربردهاي انگشتان

 .ين امر باشد

 آن در ارتباط ه
  .شود ي

5 



مرحلة او(نساني 

تشو ← ُيشّجع 
سخنش ← المه

 ) 2رد گزينه  

ردندنيمت شم

عندما ← ي كه
–)  1هاي زينه

کان قد ق ← ود
رد گزي( عمله ←

.  

و آن يكي از ش د
غافل آنها سرار

راح به خوردن ذا
  .كند وار

دريافتند دند و
ش براي هانگشت

دارات براي حض

شودت دشوار مي
هر -2. شف شد

بدون انگشتان ا 

هر انساني به انگش
از مهمترين كار

ه فقط براي همي
روز با ما هر -2

رمين استفاده مي

  .كرده است

ش پيش؛ علوم ان

...کاَن  -) 4ه 
کال -)  4 گزينه

(و ستم كردند 

غن ← انتَهزوا  

هنگامي –) ها نه
رد گز(   األرض

قصد كرده بو –
← كارش -)  3

 ، داناتري است

كنندايفا مي سان
اس از كنيم ولي

غذ ، نوشتن نند
دشو را روزمره ي

كرد كشف مزده
ان اثر. باشد سان

 در بسياري از اد

ن داشتن انگشت
ز قرن بيستم كش

-4.  افل بوديم

  .تان است
ه -2 .شت دارد

ا - 4. شوده مي

ن است نه اينكه
2. دگي ما دارند

ر شناسايي مجر

ه خداوند عطا ك

سنجش

رد گزينه( ه كه 
رد گ( شنيد  ←
كساني كه به ا ←

مردم  ـ ← س

رد ساير گزين(  
تبرد ← شودي

)  1رد گزينه(  
و1هاي د گزينه

التر از هر دانايي

انس زندگي در ي
ميك استفاده آنها
مان دهد انجام را

كارهاي تواندمي
نوز قرن اخراو ر

دو انگشت يكس
است و جرمين

 
اي ظريف بدون
ر انگشت قبل از
ار اثر انگشت غا

ف نيازمند انگشت
 دست پنج انگش
رات به كار گرفته

ناسايي مجرمين
ش مهمي در زند
 انگشت فقط در

 نعمتي است كه

    
 

  .رست است
وقتي كه ، آنگاه 
← سمع –)  4و3 

← َمن ظلمه –

  .رست است
الّناس   ←طاها

  .رست است
تنتشرُ  ← شود

زمين سرد مي –
  .رست است

عبارة ← )كره 
رد(  صدق الّرجل

 (  
  .رست است

باال  ←كريمه  
  :ك مطلب 

مهمي بسيار ش
آ از روز هر كه

ر ظريف كارهاي
م انگشت يك ن
د را انگشت اثر 

حتي در د  ص
مج شناسايي  آن

 .رست است
متن انجام كارها

اثر - 1 ←ها ينه
ما از اسرا -3. ت

  .رست است
ي دقيق و ظريف

دو - 1 ←ها نه
شت در تمام ادار

  .استرست 
ي اثر انگشت شن

نقش - 1 ←ها نه
اثر - 4. ن ندارد

  .رست است
 اعضاي بدن ما

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
←عندما  

رد گزينه( 
–)  4گزينه 

در 2گزينه  .3
تصحيح خط

در 3گزينه  .3
شپخش مي 

–)  2 گزينه

در 4 ينهگز .3
نك( عبارتي 

الرجل ، ص
2رد گزينه(

در 2گزينه  .3
ترجمه آيه ك
ترجمه درك

نقش انگشتان
اينك وجود با

بسياري از ك
نداشتن حتي

دانشمندان
شخص دو در

آ كاربردهاي
در 4گزينه  .3

مبا توجه به 
ترجمه گزي 

متفاوت است
در 2گزينه  .3

انجام كارهاي
ترجمه گزين

اثر انگش -3
در 4گزينه  .3

از كاربردهاي
ترجمه گزين
بين انگشتان

در 2گزينه  .3
قطعا تمامي

erv.ir
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@sanjesheduc

خداوند 
  .ت

فعل و / 

مبنّي  –ّد 

 –ّصرف 

شت براي 

 است كه 
  .ند

ن في 

وز تنبلي 

(  
 سختي

 -۳)  ّيهصف
  

ationgroup

ن نعمت هاي خ
 كشف شده است

 

/صحيح  –رب 

متعّد – أحرف 

ممنوع من الص –

را كه بهلول نوش

جوانمرد چيزي
دهند اهميت مي

ال تلميذ کسالن 
  )ره است

نش آموهيچ دا 

)بَطل(األبطال 
فا فقط هنگام س

  .رد

جمله وص( قي 
)جمله وصفّيه 

 

شتان از مهمترين
اسايي مجرمين

 )به و منصوب 

معر – للمعلوم 

ال بزيادة ثالثة

–نکره  –عرب 

آنچه ر -3. شتم

اصل ج -2. يست
وزان به آموزش

←ميذ کسالن 

 نفی جنس نکره
-3. يك نيست

-۴فاعل    -۳
دوستان باوف - 2

جنگ تشويق كر

ُيلق -) وصوف
(قَلَب  –) صوف

 )10/8/1398 ل

انگش -2. ت دارد
ن ابتدا براي شنا

فعول بم( سراَر 

  ) جرور 

مبنّی –متعّد  –

من باب استفعا
  » ت

مع - جامد   – 

   ميهفها

 روي تخته ننوش

 قابل توصيف ني
درسه دانش آمو

 في الصف تلم
اسم الی( َث 

رتي مانند كار ني

۳ ) وفّی ( اء 
. داوري كنددم 

قهرمانان را به ج

خبر و مو( ّياٌد 
فاعل و موص 

6 



مرحلة او(نساني 

نواده مطابقتخا
 انگشت از همان

اس ← اسرارُ  - 

مضاف إليه و مج

–مجرد ثالثی  

مزيد ثالثی م – 
بصمات« عله 

)إصبع: مفرده 
  یّ 

مای استف -۴  
چيزي -2. ذيرد

  

برند كهاي ميه
در مد -4. هاست

ال -۳)   ست
ميراث ←لميراَث 

هيچ تجار - 2. ت
  .ت

األوفيا  -) ديق
ستاد تا بين مرد

سوده ق -4 .فتد

صّي -۲)  صفّيه
(شیٌء  -۴)  

ش پيش؛ علوم ان

در بين اعضاي خ
اثر - 4 .دانيمي

)به فتحه است 

م( إصبٍع  ← عٌ 

–للغائبة  –رع 
  ر للمبتدأ

للغائبة –ضارع 
هول و نائب فاع

م( مع الّتکسير
االعراب األصلی

  .ست
مای نافيه   -

پذهيزگاران مي
خبر، چكار كرد؟

  .ست
من چنان حمله
هالي دستان آن

س مبنی برفتح ا
ال -۴)  شودی

دتر از علم نيست
دتر از ادب نيست

صد( ألصدقاء 
ب را به حق فرس
اف دهنده آن مي

جمله وص( نبع 
جمله وصفّيه( 

سنجش

هي اثر انگشت د
 اثر انگشت را مي

منصرف مجرور ب

إصبع -) لفعل 

فعل مضارع ←
تر فيه و خبرست

فعل مض ←) 
فعل مجه/ حيح 

جم –اسم  ←) 
عل و مرفوع با

صول و معرفه اس
۲مای کاّفه    

داوند فقط از پر
عد از شنيدن خ

 جمله فعليه اس
گان بر دشمزمند

ست خداوند باال

  : ها
نفی جنس الی 

جنس ، مقّدم نمی
يچ چيز سودمند
 ميراثي سودمند

األ -۲ :ها گزينه
ها كتابهمراه آن

بدي تنها انجام

تن –) موصوف
(تحبّ  –) صوف

    
 

گاه - 1 ←ها نه
ما كامال اسرار 

  .رست است
غير م( أصابَع  

  .رست است
حرف مشبه با( 

  .رست است
) تلعب( رکيب 

المس»  هی« ير
  .رست است

ُتسَتخدم( رکيب 
صح –معرب  –

  .رست است
)أصابع( رکيب 
نائب الفاع/ خر 

  .رست است
اسم موص 3گزينه 
م -۱ :  ها زينه
خد - 1 ←ها نه

مرد بع - 4. د بود
  .رست است

خبر) يهتّم (   
رز - 1 ←ها  نه

د -3. رده است
   .رست است

هخطاهای گزينه
اسم( شیَء  ←

خبر الی نفی ج
هي - 1 ←ها نه

هيچ م - 4. يست
   .رست است

مشتق در ساير گ
و ه - 1 ←ها نه

در ب -3 . شوند
   .رست است

نائب فاعل وم( 
عول به و موص

www.sanjeshse

ترجمه گزين
-3. هستند

در 2گزينه  .3
← أصابعٍ 

در 3گزينه  .3
(أنَّ  ← أنْ 

در 3گزينه  .4
تجزيه و ترک
فاعله ضمير

در 1گزينه  .4
تجزيه و ترک

–للمجهول 
در 4گزينه  .4

تجزيه و ترک
صحيح اآلخ

در 3گزينه  .4
در گ »ما« 
در ساير گز 

ترجمه گزين
آزمايش مرد

در 4گزينه  .4
4در گزينه 

ترجمه گزين
به دست آور

در 2گزينه  .4
تصحيح خ 
←شيئًا  -۱

خ( الّصف 
ترجمه گزين
در كالس ني

در 1گزينه  .4
اسم هاي م 

ترجمه گزين
شناخته مي

در 4گزينه  .4
(أمثاٌل  -۱

مفع( تلميذًة 

erv.ir
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@sanjesheduc

گ صيادي 
ها ي از شب

وي 
. شودمي

قرآني 
  .ود دارد

بان 

، مفهـوم  »

و «در آيـة  
  .د

سـليم خـدا     
الـي  «عدي 

دي معـين     

اه خلقاً نشأ
ن بسـته ـ     

ationgroup

مرگ -2  . يرد 
در يكي - 4.  ت

خيرا علم به نيرو
انديشي گرفته م

ي قها شيوهمثل
سي و عربي وجو

ن تحصيل دو زب

.دارد سـت نمـي     

دة نفي سبيل د
، اشاره دارد».ست

ـس خـود را تس
بخش بع دارد و 

ه سـوي مقصـد

لعظام لحماً ثم انش
نطفه ـ خـون(م 

 

گيسرچشمه مي
داشت دوست مي

اخ -2. هيم داد
ميمي كه با دورا

  لعربّية 
 گيري ضرب الم
ين دو زبان فارس

   )يايد
در دوران -3.  د

ا كـافران را دوس

 است كه به قاعد
ي قرار نداده اس

هر كـ«: »لوثقي
ي در بعد فردي

 چون هدايت بـه

عظاماً فكسونا ال
ضغه، عظام و لحم

 )10/8/1398 ل

ي جوامع بشري س
م كه مطالعه را

ها نشان خواآن 
ي نيست از تصم

  )ود

ال - الفارسّية  –
به كار -2.  شد

هنگي بيتراك فر

دد بايد مذکر بي
 چهار فصل دارد

شود، قطعـاً خـدا
  . شود ي

ر برابر بيگانگان
ن بر مؤمنان راهي

تمسك بالعروة ال
ه توحيد عبادي
در ربوبيت دارد

المضعة ع  فخلقنا
 نطفه، علقه، مض

7 



مرحلة او(نساني 

رد كه از زندگي
ش آموزي را ديدم

   
در خودشان به

ايچاره -3. شود 
شوباطل مي. ( 

–الثقافّی  -۴  
ن المللي برنده

اشت -4. ي دارند

ست بنابراين عد
هفت روز و سال

.  

گردان ش س روي
رداشت ميب» .ت

معة اسالمي در
رگز براي كافران

و محسن فقد است
اشاره به» . است

شاره به توحيد د

ةضغلقنا العلقة م
سان به ترتيب

ن و زندگي

ش پيش؛ علوم ان

زيبايي وجود دار
رسه دانشدر مد

  .ون كرد

ُمِنعَ  -۴    َخذ
ها و در دوردست

شاي ناميده مي
شود ممنوع مي

قرآنّی   -۲   
 در مسابقات بين

هاي بسيارييلت

مونث اس» ّالت
هفته ه -2 .ارد

.ه مجله خواندم

؛ پس هر كسينِ
 منزلة كفر است
فظ استقالل جا

و خداوند هر«: »
  

جهه الي اهللا و هو
واري چنگ زده

اش» وي خداست

  )هي

 النطفة علقة فخلق
خلقت آفرينش انس

 دين

سنجش

هاي زرب المثل
د -3 .  اندازدمي

ي مرد را دگرگو

ُيؤَخ  -۳   سّمی
هايمان را درشانه

كه انرژي هسته
تغيير دهد وضو

 
ايرانّی -۱ ← 

نش آموز ايراني
 مدرسه ما فضيل

مجال« عدود آن 
ال دوازده ماه دا
ه دو كتاب و سه

بحري  ال يالكاف
خدا و پيامبر به
مت اسالمي، حف
» المؤمنينَ سبيالً

)، سال سوم4 

يسلم وج و من«
به ريسمان استو
جام كارها به سو

پيش دانشگاه 3

ثم خلقنا«: نون
مراحل خل »لقين

  .است) گوشت

    
 

ضر - 1 ←ها نه
ر روز تورش را م

ق افتاد كه زندگي
   .رست است

ُتس -۲: جهول 
نش - 1 ←ها نه

ست يافته است ك
اخالصي آب را ت

  .رست است
هاب گزينهنسو
دانش - 1 ←ها نه
هايمعلّم -3. ت

  .رست است
چون مع(  الث

سا - 1 ←ها نه
در ماه گذشته -

 .رست است
انَّ تَولَّوا فَانَّ اهللاَ

داندن از فرمان خ
ج تشكيل حكوم
ُ للكافرينَ علَي

، درس54و  50
 .رست است

«: بخش اول آيه
كار باشد قطعاً ب

و سرانج«: »مور

3و  2، درس 22
 .رست است

سورة مؤمن 14 
ك اهللا احسن الخال
 ـ استخوان ـ گو

  )دوم 4رس 

www.sanjeshse

ترجمه گزين
است كه هر
چيزي اتفاق

در 1گزينه  .4
هاي مجفعل 

ترجمه گزين
جديدي دس

هرگاه نا -4
در 3گزينه  .4

هاي مناسم 
ترجمه گزين
زيبايي است

در 4گزينه  .5
ثال ←ثالثة 

ترجمه گزين
4.  آموختم

 
   

  
 

در 2گزينه  .5
فَا... «از آية 

روي برگرد«
يكي از نتايج
لَن يجعلَ اهللاُ

0و  49ص (
در 3گزينه  .5

دقت كنيم ب
كند و نيكوك
اهللا عاقبة اال

  .است
2و  17ص (

در 3گزينه  .5
براساس آيه
آخر فتبارك
پارة گوشت

، در43ص (
  

erv.ir
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@sanjesheduc

م احيط بهم 
ـد فطـري   

ت و االرض 
بـه جهـان     

 انديشـه و    
  .ده است

خواندي و  ي
ـود و اُمـي    

معـه زدوده  
ر فـردي و       

 اهللا خـالق  

روردگـاري     
ر شماسـت    

ationgroup

هموا انّو ظنّ... « 
مؤيـ» ...خواننـد  

ـ   ماواتق اهللا الس
د و در نگـاه او ب

انـد و قـوة شـده  
موصوف واقع شد

اي نمي چ نوشته
درس خوانـده بـ

د آثار آن از جام
ـراي همـة امـور

قل«ت كه با آيه 

 خداونـد بـه پر
ش و پروردگـار

 

:فرمايد ش كه مي
 را پاكدالنه مي

.  

خلـق«م در آيـة  
دهـد ن جهت مي

ترسـيم ش »...لنا 
م »...عون احسنه

ز آن هيچ پيش ا
د) ص(بر اسالم 

يز است كه بايد
ينكـه اسـالم بـ

رك در خالقيت

 (  

خود را به جـاي
پروردگـارشداوند 

 )10/8/1398 ل

آن بخش» ...كم
در آن حال خدا

ها و باليا است ي

ت كه اين مفهوم
به زندگي انسان

هم سـبلفينا لنهدينّ
عبتمعون القول فيتّ

و«: » المبطلونَ
اگر پيامبر» .ادند
  .شوند

آمي سالمي، شرك
اي. اسـت » اغوت

چند خدايي و شر

)مالك(ت است 
 )ولي(  

  )رب(ست 

ندان و راهبان خ
همانا خد« ؛»دوه

8 



مرحلة او(نساني 

هو الذي يسيرك«
اند د اصره افتاده

آمدن در سختي

فريده شده است
سؤال، بخ به اين 

 الَّذينَ جاهدوا في
ر عباد الَّذين يست

ذا الرتابا ينك
افتا  به شك مي

ن، دچار شك ش

 حكومت غير اس
في حاكميت طا

  .ن است

ي دوگانگي و چ
  .ست

توحيد در مالكيت
 در واليت است

يد در ربوبيت اس

اينان دانشمن« :
ي و ربكم فاعبد

ش پيش؛ علوم ان

«: فرمايد كه مي
كنند كه در محا

هنگام گرفتار آ ر

ت و هدفمند آف
پاسخ. شده است

و«شوند، در آية 
رفبشّ« كه در آية 

 

بٍ و ال تَخُطُّه بِيمي
صورت كجروان

 الهي بودن قرآن

ت طاغوت و هر
واليت الهي و نف

يت آنن از جامع

يعني» پديد آمده
است در تقابل ا

 

ـ مؤيد تو »الرض
ـ مؤيد توحيد »

ـ مؤيد توحي» ون
  )اهي

:»باً من دون اهللا
ان اهللا ربي«ريفه 

  .رد

سنجش

ك) ع(ورة يونس 
و يقين ك... « :»

هر شدن آن در
  )شگاهي

كنيم، حق است ي
تبيين ش »ؤمنين

  )وم

مند ش غيبي بهره
ك ست، عقل است

 )، سال دوم3 

ن قَبله من كتابٍ
شتي كه در آن ص
نديشان، دربارة

  )وم

، حكومت)ره(ي 
ضرورت پذيرش و
حكمي دارد، نشا

  )سال سوم

هاي متعدد پد صل
يد در خالقيت ا
 )ش دانشگاهي

اال ما في وات و
»حكمه احداًفي 

ارعو ام نحن الزّ
پيش دانشگا 2 

هم اربانابم و ره
ك دارد و آية شر
اره به توحيد دا

    
 

 .رست است
سو 23و  22آية 

»...صين له الدين
 به خداوند و ظا

پيش دانش 1رس 
 .رست است

در آن زندگي مي
ي ذلك آلية للمؤ

  .ارد
سال دو 6و 4ص 

 .رست است
كه از امدادهاي غ

درسه درست از نا
، درس38و  36

 .رست است
و ما كُنت تَتلو من

نوش د آن را نمي
آن بود كه كج ان

، سال سو3رس 
 .رست است

هاي امام خميني
ض«فهوم بيانگر 

سان، برنامه و ح
، س4، درس 55

 .رست است
جهان از اص«كه 
كه دربارة توحي» 

پيش 2درس   ،16
 .رست است

»ماوهللا ما في الس
و ال يشرك ف«ه 
أانتم تزرعونه«ه 

، درس17و  16
 .رست است

بارهمخذوا احاتّ«
ه اشاره به شرك

اشا» بادت كنيد
www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
با توجه به آ

اهللا مخلصادعو
بودن توجه

، در13ص (
در 3گزينه  .5

جهاني كه د
ان في بالحقّ

گذ تأثير مي
، ص1درس (

در 3گزينه  .5
تالشگراني ك
تشخيص راه

6و  34ص (
در 1گزينه  .5

و«طبق آية 
با دست خو
نبود، جاي آ

، در38ص (
در 3گزينه  .5

ه مايشدر فر
اين مف. شود

اجتماعي انس
5تا  53ص (

در 2گزينه  .5
اين جمله ك

»...كل شيء
6و  15ص (

در 4گزينه  .6
«آية شريفة 
و آية شريفه
و آيه شريفه

6و  15ص (
در 4گزينه  .6

«آية شريفه 
، كه»گرفتند

پس او را عب
erv.ir
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@sanjesheduc

شـد، بـر او    

  .ت

نيـازي بـه      
جام درونـي  

ـه ديـن از     

  .شود ي

انـد كـه    ده

ـي در ذات   

 در حـالي   

ه، نخواهـد  
  .ظيم كند

 بنـدگي و   

را بـه حـق    
ه سـوي او     

ationgroup

 ضرر داشـته باش

وت گرديده است

ريـف نشـود و ن
ان، بيانگر انسج

عتمـاد مـردم بـ

 از مردم سلب مي

هاشاره شد »...س

 تفكر كنيـد ولـ
  .است

 از دسـت داده،

لقت او قرار داده
نيز به خوبي تنظ

كننـد و ك مـي        

ها و زمـين ر ان
ي و حكمـت بـه

 

، براي شخصي

 موجب ختم نبو

كم و زيـاد و تحر
ر اولية دانشمند

شود و اع يدا مي

و امكان هدايت

فَمنِ اهتدي فَلنَفس

در همه چيز« 
 و تشويق شده ا

ود، عمر خود را

ه خداوند در خل
خود در دنيا را ن

نـد را بهتـر درك

آسما« :» المصير
هدفـداري ،»ـت   

 )10/8/1398 ل

في واجب است،

 اسالم است كه

كه قرآن كريم ك
برخالف آثار  يل،

  . است

ر تعاليم الهي پي

رسد و  مردم نمي

فَ... «و  »يعقلونَ

:»وا في ذات اهللا
ت الهي ممكن

ن دچار خطا شو

 هدف برتري كه
 زندگي فردي خ

 خـود بـه خداون

ن صوركم و اليه
 بـه سـوي اوسـ

9 



مرحلة او(نساني 

ن كه بر هر مكلف

زآمد بودن دين

ي، موجب شد ك
 تصحيح و تكميل
جاز محتوايي آن

مكان انحراف د

ي به درستي به

و كانوا ال يو لَ.. 

شيء و ال تفكرو
ي تفكر در صفات

يا در شناخت آن

ب نكند، به آن
نخواهد توانست

ر و نيازمنـدي

 صوركم فاحسن
ست و بازگشت

ش پيش؛ علوم ان

 روزة ماه رمضان

اي پويايي و روز

پرتو عنايت الهي
قرآن از) غناي

هاي اعج ز جنبه

صوم نباشد، امع

م نباشد، دين الهي

.«ب در عبارات 
  .اند ت گشته

كروا في كل شتف«
ناممكن است ولي

و ي دست نياورد
  .ياورده است

 زندگي را انتخا
واهد شد، بلكه ن

تر شـوند، فقـر ل
  .شود شتر مي

و الرض بالحقّ
يتان را نيكو آراس

  .مفهومي دارد

سنجش

  )شگاهي

، اگر»ال ضرر« 

ها  يكي از نمونه
  )وم

ش مسلمانان در 
(نيازي  بي. اشد

ي آن است كه از
  )، سال سوم3

 و تبيين دين م

الغ وحي معصوم
  )وم

ر انسان به ترتيب
با ساير موجودات

  )ال سوم

«: فرمايد كه مي
 ذات ممنوع و نا

  )گاهي

ف حقيقي را به د
 هم به دست ني
 اگر راه درست

خو دچار خسران
  )وم

اي حقيقي كامل
تر و بيش يوند قو
  )گاهي

ماوات و االق الس
هاي كرد و صورت

ر موالنا ارتباط م

    
 

پيش دانش 3رس 
 .رست است

كنندة ة تنظيم
  .ود

ننده،ك ن تنظيم
، سال سو2رس 

 .رست است
و تالش) ص(بر 

ته باكميل نداش
ن نزول تدريجي

3و  2، درس 42
 .رست است

ي در مقام تعليم
  .ود

 در دريافت و ابال
، سال سو2رس 

 .رست است
و اختيار درعقل 

هدايت تمايز او با
، سا1، درس 10

 .رست است
ك) ص(مبر اكرم 

تفكر در» .كنيد
پيش دانشگ 1س 

 .رست است
ند كه اگر هدف
 و خوشبختي را

داند كه سان مي
تنها در آخرت د

، سال سو1رس 
 .رست است

 قدر كه به معنا
 در پيشگاه خدا

پيش دانشگ 1س 
 .رست است
خلق«آية شريفة 

ا را صورتگري ك
ر اين آيه با شعر

  )دوم 2س 

www.sanjeshse

، در22ص (
در 1گزينه  .6

مطابق قاعد
شو حرام مي

وجود قوانين
در  ،32ص (

در 3گزينه  .6
اهتمام پيامب
تصحيح و تك
قرآن در عين

2و  32ص (
در 4گزينه  .6

اگر پيامبري
رو دست مي

اگر پيامبري
، در30ص (

در 3گزينه  .6
دو ويژگي ع
سبب نوع ه

0و  17ص (
در 2گزينه  .6

در بيان پيام
خدا تفكر نك

درس 9ص (
در 3گزينه  .6

دا انسان مي
كه سعادت

همچنين انس
رسيد و نه ت

، در12ص (
در 1گزينه  .6

ها هر انسان
عبوديتشان

درس 7ص (
در 4گزينه  .6

با توجه به آ
آفريد و شما
بازگشتن در

درس 17ص (

erv.ir
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@sanjesheduc

سف اسـت  

نـد بـه مـا        
 شده است 
نـي آدم و  
 را گرامـي  
ان خويش 

» يافريـدي 
ذي خلـق  ـ 
  . ت

وجهـك   م
 خدايي كه 

و از « :»ين 
ي دانايـان   

د تـدريجي   

طبيعـت را  
ده معرفـي      

ationgroup

ب هم زنداني يوس

گي دارد و خداون
ي انسان آفريده

لقد كرّمنا بن«ية 
ان آدمـا فرزنـد   

سياري از آفريدگا

ينها را بيهوده ني
الّـ«آية شـريفة  

منعكس است» 

ـ «ية شريفة  مقاَفَ
 همان سرشت

للعـالمي يـات  آل  
بـراي ]امـر نيـز  [

ناظر بر رشـد» 

 است كه يكي ط
 اسـت آفريننـد

 

دربارة خواب» ..

آفـرينش بسـتگي
براي زمين است

شاره دارد و با آي
همانـا مـ: ضـيال 

ي داديم و بر بس

پروردگارا تو اي«
در آ» .كند ل مي

پس هدايت كرد

 دروني كه در آي
ن الهي نگهدار،

 ان فـي ذلـك
 قطعـاً در ايـن   

.ن سخن بگوييم
  .اشد

ف آن دو در اين
نيـاز از علـت ـي  

 )10/8/1398 ل

.برم  ناني را مي

خـود در نظـام آ
ها و ز  در آسمان

ه اين موضوع اش
 ممن خلقنا تفض
يزه به آنان روزي

« :»ت هذا باطالً
 خاصي را دنبال

گيري كرد سپس ه

طرت و دريافت
يانه به سوي دين

كمنكم و الـوا نت
هاي شماست؛ گ

  . نايان است

شان  اندازة عقل
با ران متعدد مي

 نيست، اختالف
خداوند را كـه بـي

هاي ديني

10 



مرحلة او(نساني 

م كه روي سرم
  .روح است

ستي و جايگاه خ
ت و آنچه را كه

ست و اين شعر به
ا هم علي كثير

هاي پاكيز  روزي

ربنا ما خلقت«يه 
 است كه هدف

اندازو كسي كه 

انستن؛ يعني فط
گراي د را حق خو

ن و اختالف السـ 
ها و رنگ ف زبان

هايي براي دان نه

م كه با مردم به
 فرستادن پيامبر

علت  موجود بي
داند و ديگري خ

ه معارف  اقليت

ش پيش؛ علوم ان

بينم من مي ...زاًب
ير مادي بودن ر

ي از حقيقت هس
برتري داده است
سان قرار داده اس
لطّيبات و فَضَّلْنا
شانديم و از انواع

  .ي دارد

در آي »باطالً«ژه 
ي ساخته شده
يد پس آراست و

يافتن است نه د
پس روي«: »..

  .ر است

اوات و االرض
 زمين و اختالف

ها نشا ها و رنگ

ايم ن مأمور شده
ست كه از علل

تن يكر پذيرف
د علت مي جود بي

 فرهنگ و م

سنجش

بسي خأل فوق ر
رؤيا مؤيد غي ين

 درك و فهم وي
ي از مخلوقات ب
 را در وجود انس
و رزقناهم من ال
كي و دريا بر نش

ارتباط معنايي. »
  )دوم 3 

يد واژوجه به كل
اي جودي به گونه

كسي كه آفريد« 
  )م

يك نوع يا» ...تم
.طر الناس عليها

مذكور» ... است
  )م

ما آياته خلق الس
ها و نش آسمان

ه  ناهمگوني زبان

پيامبرانما «: مود
 شرايط زمانه اس

 )26حه 

 منكرين خدا د
ست همان موجو

  )، دوم2س 

    
 

 .رست است
اني اراني احمل«

 محكوم شد و اي
  )دوم 4ص 

 .رست است
زلت هر كس به

شيده و بر بسياري
مندي از آنها ره

ي البرّ و البحر و
 آنها را در خشك
»شان بخشيديم

درس 36و  35
 .رست است

 عبث بودن با تو
هر موج«و اينكه 
ر فهديي قد«:

دو 1درس  7و  
 .رست است

 چيزي ننگريست
طرة اهللا التي فطف 

را بر آن سرشته
دوم 3درس  37

 .رست است
و من«  شريفة
او آفرينش ]قدرت
تفاوت و» ست
  )دوم 2س 

 .رست است
كه فرم) ص(بر 

مردم متناسب با
سال سوم ـ صفح

 .رست است
ن خداشناسان و

 نياز و احتياج اس
، درس20صفحة 

 .رست است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
«آية شريفة 
كه به اعدام

ص 46ص (
در 4گزينه  .7

ارزش و منز
كرامت بخش
و توانايي بهر
حملنا هم في
بخشيديم و

برتري كاملش
5و  33ص (

در 4گزينه  .7
بيهودگي و

تجلي دارد و
وي و الذفس

6و  5ص (
در 2گزينه  .7

و در هيچ«
للدين حنيفاً
همه مردم ر

7و  33ص (
در 4گزينه  .7

براساس آية
[هاي  انهنش

هايي ا نشانه
درس 28ص (

در 2گزينه  .7
حديث پيامب
سطح فكر م

ـ س 2درس (

در 2گزينه  .5
اختالف بين
كه غرق در

ص. (كنند مي
در 3گزينه  .5

erv.ir
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@sanjesheduc

واننـد نيـاز   
  )وم

ـك طـرح،   
  )نشگاهي

بـه جهـان    
شـناخت او  
جـود دارد  

  )دوم

. رانـد   مـي 
، پـيش  2س 

نـزد عقـل   
صفحة . (ت

صوصـيات  
د بـه خـدا     
 طبيعـي و    

ا وجود خـد 

ـار داليـل    

عتقـاد بـه   

  

، خـود  ».ت
ـت و ايـن     

ationgroup

تو سـتند و نمـي    
، د18و  17و  1

يـ. كنـد  ض مي
پيش دا ، 2و  1

 مكتب نسـبت ب
وجود انسان و ش
ستعدادهاي او و

، د1، درس 3و 

ت درمان جهل
درس ،11و  9  

، ن»تر است زرگ
اشد، مردود است

نه هيچ قوه و خص
ـالتي در اعتقـاد

چـون تـرس. د   

ن داليل اثبات و

رة ارزش و اعتبـ
  )هي

اع«دي به اندازة 

)يش دانشگاهي

، در اشتباه است
يـان داشـته اسـ

 

ـود وابسـته هس
16، صفحة 2س 

  )دانشگاهي

يستند، آن را نقض
تركيبي درس  

 نگرشي كه هر
 جهان هستي، و
ب از انسان و اس

و 2هاي صفحه (

 كه او را به سمت
هـايصفحه. (د

ل از جزء خود بز
خالفت داشته با

 به خداست و نه
كند هيچ دخـ ي

ش رفتـه باشـند
  )هي

خود را از شنيدن

اي دربـار نديشـه      
، پيش دانشگاه1

 انديشه و اعتقا

، پي1درس  ،2ة 

ي اظهارنظر كند
ظهارنظرش را بي

  )دانشگاهي

 )10/8/1398 ل

ها وجـ زيرا پديده
درس. (ده نباشد

، پيش د2درس 

اني كه ترسو ني
،13و  4صفحة 

بيني آمده جهان
اسي مربوط به

ي كه در هر مكتب
.ؤال آمده است

م به جهل است
كنند ن تفسير مي

كل«ن قضيه كه 
ن گونه قضايا مخ

ت موجب اعتقاد
وانات متفاوت مي
ش از انسان پـيش

پيش دانشگاه  

اجويي، اصوالً خ

گونـه بحـث و ان
1، درس 3فحة 

يم ديد كه هيچ

صفحة. (ور است

طع دربارة امري
، اشتباه بودن اظ

،  پيش د1رس 

11 



مرحلة او(نساني 

است؛ ز» الف« 
جود آيند كه پديد

، د12صفحة . (ش

 وجود خداپرستا
ص. (ن يافت نشود

كه در تعريف ج
كي از مسائل اسا
گيرد، و شناختي
كه در صورت سؤ

ي شود، بلكه علم
س و جهل انسان

مثالً اين. ض باشد
طرحي كه با اين

 ناداني و وحشت
 انسان را از حيو

بيش در اين راه 
 ،2درس  ،10ة 

خداگرايي و خد

ـه جـاي هـر گ
صف. (بحث كنند

 بيفكنيم خواهي

آو بخش و يقين

س به نحوي قاط
اطع بودن خود،

در ،7و  8هاي ه

ش پيش؛ علوم ان

يح نيست مورد
وجود از جايي به

رزش لزوماً هم ا

در اين صورت 
 خالفي براي آن

زيرا همان طور ك
دهد و چون يك ي

گي  بيني قرار مي
نند اين سؤال ك

جويي كت و چاره
را با ترس» گرايي

قلي در تناقضع
 تفكر ماست و 

اگر واقعاً صرف
 و خالصه آنچه
د باشند و حتي

صفحة. (ان است

هاي خ گي انگيزه

دهند بـ جيح مي
ب» خداگرايي«ي 

ر خويش نگاهي
   

 داليل اطمينان

 گفت كه هر كس
كند با قا يان مي

صفحه. (امدانج ي

سنجش

صحي »يده بودن
چون باالخره بايد

هم جنسند و نه

»ها ترسويند ت
د مورد نقض و

بيني است، ز هان
ن را تشكيل مي
و مسائل جهان

شود مان ميده مي

حركت واند منشاء
خداگ«ي به نام 

 بديهيات اولية ع
ل اولية تعقل و

  )هي

ا. ترس ت و هم
 و ذوق و ابتكار

د به خدا معتقد
ب بيشتر از انسا

پايگ  با اثبات بي

منكران خدا ترج 
هاي ا و خاستگاه

ي جهان معاصر
. گسترش ندارد
ت خدا براساس

توان ن خاطر مي
ر اين قضيه را بي
ل بودن طرح مي

    
 

پدي« كه دربارة 
رطرف سازند، چ

 .رست است
يخته نه لزوماً ه

 .رست است
همة خداپرست« 

صادق باشد، بايد
 .رست است

ي بخشي از جه
، جهان بيني آن

شناسي جزو سان
ي آن مكتب نام
 .رست است

تو ودي خود نمي
اي ان خدا، پديده

  
 .رست است

ه باشد، نبايد با
ي است و از اصو
  پيش دانشگاه

 .رست است
، هم جهل هست

، اگر قوة تعقل
حيوانات هم بايد
هل آنها به مراتب

 .رست است
كنند ا سعي مي

  .د
):3(تي گزينه 

ها دربارة ريشه» 
 .رست است
فيايه پهنة جغرا

هان عموميت و
عتقاد به حقيقت

 .رست است
با اطمينان«: ود

 اطمينان خاطر
به غيرقابل قبول

www.sanjeshse

تنها موردي
يكديگر را بر

در 3گزينه  .5
انگيزه و انگي

در 4گزينه  .5
:اگر بگوييم

براي اينكه ص
در 3گزينه  .5

شناسي انسان
هستي دارد،
نساست، لذا ا

شناسي انسان
در 3گزينه  .5

جهل به خو
برخي منكرا
)دانشگاهي

در 1گزينه  .5
طرح هر چه
امري بديهي

،1درس  ،7
در 3گزينه  .5

در حيوانات،
ديگر انسان،
ندارد، پس ح
غريزي و جه

در 2گزينه  .5
منكران خدا

نياز سازند بي
دليل نادرست

»خداباوري«
در 4گزينه  .6

امروزه اگر به
در جه» خدا

خداباوري، ا
در 4گزينه  .6

واگر گفته ش
فردي كه با
ناسازگاري ب
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@sanjesheduc

ي مكاني را 
طايي بيش 
يم يكـي از    

يند، يعنـي  
ـورت بايـد   

، 1، درس 7

وجود ي به
هـا    پديـده     

. گـردد  مـي  

ن طـرح از   

ن از خـدا و  
 بتواند بـه  

ند و يعني 

، پـيش  1 س

ودات غيـر     
 ي مـادي را 

ود و نبـود     

ationgroup

 موجودات مادي
ر درباره خدا خط
كه بايـد بگـوييم

خدا را انكار نماين
 بود، در اين صـ

7صـفحة  . (ويم

 بايد آن را چيزي
جزيـي از عـالم

هـا م جهان پديده

ج كجاست، ايـن

  )ش دانشگاهي

انساناز هستي 
ه كمال است تا

 و نيازمند هستن

، درس6صـفحة  

 خـدا يـا موجـو
هاي س جز پديده

رنظر دربـارة بـو

 

ده و مانند ساير
م اين تصورداني ي

 همين جاست ك

توانند وجود خ ي
ن چيز نخواهد

م را نيز منكر شو

يعني. سته است
پديـده باشـد، ج
ه وگرنه جزو جه

دي و هرج و مرج
  )شگاهي

، پيش1درس  ،4

آغا . مان جاست
گي الزم و نيل به

ي وجود وابسته
  )وم

ص. ( كلـي اسـت       

گز قادر به انكار
 به وسيلة حواس
ت و لذا از اظهـا

 )10/8/1398 ل

موجود مادي بود
 صورتي كه مي
شناسان نيست

  )، دوم1 

جربي هرگز نمي
ليل بر نيستي آن
ستاوردهاي علم

ديده وجود وابس
زيرا اگر پ. يست

نياز از علت بود  

 و مرز ميان آزاد
، پيش دانش1س 

  :ت كه

4صفحة .) (باشد

شت او نيز به هم
ي تحصيل آمادگي

  )، سوم1س 

اند كه همگي رده
، دو2، درس 19

ك نسـبت بـه آن

 علم تجربي هرگ
ه است و چون

يعت مادي است
  ) دوم

12 



مرحلة او(نساني 

 معتقدند يك م
ا لمس كرد، در
مورد اعتقاد خدا

درس  ،6صفحة 

 ندارد و علوم تج
ن ناتواني ما، دل

حتي برخي از دس

ح است چون پد
نين، خود پديده 
ن، حتماً بايد بي

چيست» زادي
درس ،8صفحة . (

ي پذيرفتني است
  .)يافت نشود

ظر حكم كرده ب

هي دارد و بازگش
 اين جهان براي

، درس5و  4اي 

ها پر كر را پديده
9و  18هاي فحه

اسـت و طـرح ن

دانم است و مي
ند حس و تجربه
 تجربي تنها طبي

،1درس  ،10ة

ش پيش؛ علوم ان

كه الهيون به او
توان او را ديد يا
ست كه اساساً م

ص. (بارة خداست

تاوردهاي علمي
ه درك كنيم اين

و ح وجود دارند 

جملة صحيح» ت
بخش جهانستي
بخش جهانستي

آ«كه مقصود از 
. آن، مبهم است

كنيم، وقتي ه مي
خالفي براي آن ي

هاي مورد نظ مونه

تصال به عالم اله
نسان در عرصة

هاصفحه. (برسد

ستي رمة عالم ه
صفح. (د گذاشت

وع قرار گرفتـه ا

مادي، موضع نم
نماين ستفاده مي

 و مطالعة علوم
صفحة. (ان است

سنجش

ه است خدايي ك
ت ي كه حتي مي

 را انكار كرده اس
صور نادرست درب

ارتباطي به دست
 با حس و تجربه
ن جهان پهناور

ة خودكفا نيست
وند به عنوان هس
نابراين علت هس

  )س دوم

شود ك خص نمي
اي از ت و كلمه

يك قانون عرضه
د نقض و خ مور

ي دربارة همة نم

ودي است كه ات
داست و ظهور ان
ر رحمت الهي ب

آن است كه هم
نة وجود نخواهد

موضو» ي شناور

 موجودات غير م
ه علوم تجربي اس
و حوزة تحقيق

ناتوا) ي طبيعت

    
 

 .رست است
 جراح فكر كرد

ه است به طوري
 واقع او خدايي
 خدا، داشتن تص

 .رست است
اخدا هيچ گونه 
وجود چيزي را

چيزها كه در اين

 .رست است
جهان پديد«كه 

 بدانيم كه خداو
و نه علت آن، بن

، درس19و  17 
 .رست است

ذكور، چون مشخ
ي برخوردار نيست

 .رست است
كه ما به عنوان ي

يعني. (باشد» ق
يعني. (باشد» ير

 .رست است
هي، انسان موجو
نيز به سوي خد
ويد خود در جوار

 .رست است
 مذكور نشانگر آ
نباشد پا به صحن

 .رست است
اشياي«كر شده، 

  
 .رست است

تجربي در برابر
زيرا ابزاري كه. ت

ناخت، از اين رو
ماوراي(ير مادي 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
در واقع اين
اشغال نمود
نيست و در
داليل انكار

در 3گزينه  .6
انكار وجود خ
اگر نتوانيم و
بسياري از چ

  )دوم
در 4گزينه  .6

اين جمله ك
آورد و بايد

خواهد بود و
هايصفحه(

در 3گزينه  .6
در قضية مذ
وضوح كافي

در 2گزينه  .6
هايي ك طرح
صادق«: اوالً
فراگي«: ثانياً

در 3گزينه  .6
در بينش اله
بازگشت او ن
سعادت جاو

در 1گزينه  .6
مفهوم بيت
تا علت آن ن

در 4گزينه  .6
در قضية ذك
)دانشگاهي

در 1گزينه  .7
موضع علم ت
مادي نيست

توان شن نمي
موجودات غي
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@sanjesheduc

ن از خـدا و  
ييم و بـاال    

ن خداونـد     
ي خـويش  

 بـا ظـواهر    
 بـه جـاي     
 خويشـتن     

تـر   نزديـك 

ور شـدن   ه  
ن كسـاني  

  .ل است
ـة قنـدها،   

 

Part A:
 

  .ت

.«  
ت نادرسـت    

د و سـپس  

ationgroup

از هستي انسان
مـا ز بـاال/ يـم  

 فرامـوش كـردن
خويشتن حقيقي

دهـد، آزار مـي 
زي و ظـاهري،
ـيت حقيقـي و
عر درة نابودي ن

ي غرايـز و غوطـه
چنين. اند تار كرده

  )، سوم2س 

محمول» گرد«و 
همـ«: رت باشـد  

: Grammar

است» ...چه ...  

رود مي) مدرسه
در ايـن حالـت 

  ».هد
“wha ابتدا نهاد

 

مان جاست، آغا
روي  و دريـا مـي   

توان گفـت مي
عني گم كردن خ

 

يا ندانسته او را آ
هاي مجـا  عشق

به جـاي شخصـ
رود، به قع ش مي

د، تنها به ارضاي
لم حيواني گرفت

، درس9صفحة . (

 گردو، موضوع و
يد به اين صـور

r and Voca

  ».د
چه« به معناي 

(ن دوستم آنجا 
“a  و“since”

خواه چه ميم 
”atد از مله، بع

 )10/8/1398 ل

شت او نيز به هم
ما ز دريـاييم« 

الم الهي است، م
خود بيگانگي، يع

 )، سوم6و  5ي 

 را كه دانسته يا
 و باالخره همة

ني اين عوامل به
ر چه بيشتر پيش

ه در زندگي خود
خويشتن را در عا

.خبرند ق برتر بي

، گ». گرد هستند
ن قانون فرضاً با

abulary 

وجه خواهيم شد
ر اين تست نيز

بهترين چون: ب
”asتوجه كنيد 

پرسيد براي شام
 خبري بودن جم

13 



مرحلة او(نساني 

بازگش هي دارد و
:ت مشهود است

ي منتسب به عا
و خ) ود بيگانگي

هايصفحه. ( آن

أل وجودي خود
عشق به شهوات
رتيب با جايگزين
يبي هولناك هر

ين رو كساني كه
 غفلت نموده، خ
م انساني و حقايق

گ«  همة گردوها،
يندست دهيم، ا

ي باشد، ما متو
در. رود ه كار مي

چرا؟ ب: الف.  له
ت. كنيم ميفاده 

دهد بپ  انجام مي
با توجه به. تيم

 زبان

ش پيش؛ علوم ان

تصال به عالم اله
ضوع در اين بيت

يعني روح ويي، 
خو. (شتن است

شدن نسبت به

هستي، ناچار خأل
قدرت و مقام، ع

كند و بدين تر ي
 و در اين سراشي

از اي. حيوان است
بعد انساني خود
ستند كه از عالم

در قضية. دارد 
ون درستي به د

 بيايد يا ايدة بدي
فاهيم شرطي به

بل: سه بروي؟ ب
“becaus استف

خودش خريد را
رو هست مي روبه

سنجش

ودي است كه ات
داست و اين موض

  )دوم 1س 

 از حيات انساني
، فراموشي خويش
 انسان و بيگانه ش

 افتاده از مبدأ ه
 مال، عشق به ق

ي، پر ميشار اله
شود  بيگانه مي

  )، سوم1

ك انسان با عالم ح
زند، در واقع از ب

تي هسمعنا حيوانا

»محمول« يك 
 همة قندها، قانو

  )انشگاهي

خوبي از كار در
“whet براي مف

 داري آنجا مدرس
”eهميشه از  “

تنها وقتي كه خ
واره اسم ك جمله

    
 

 .رست است
هي، انسان موجو
نيز به سوي خد

، درس4صفحة 
 .رست است

ترين جنبه عالي
اي كه دارد،يجه

 اصيل و واقعي ا
 .ست استر

 باخته و به دور
ت نظير عشق به

ي و محبت سرش
از خود ي خود، 

1درس   ،6صفحة 
 .رست است

ي مشتركها گي
پرداز  غريزي مي

هر انسانند، در م
 .رست است

و ي» موضوع«ك 
خواهيم دربارة ي
 

د ، پيش1درس 

 .رست است
ايده خاينكه «: 

”therرف ربط 

 .رست است
دوست: الف«: 
”why“جواب  

 .رست است
از فرزندتان ت«: 

ر اين تست با يك
  .رود  مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
در بينش اله
بازگشت او ن

. (»رويم مي
در 4گزينه  .7

از آنجا كه ع
نخستين نتي
و شخصيت

در 1گزينه  .7
انسان خود

مادي حيات
عشق حقيقي
واقعي و الهي

ص. (شود مي
در 4گزينه  .7

غرايز از ويژگ
هاي در لذت

گرچه به ظاه
در 2گزينه  .7

هر قضيه يك
مثالً اگر مي

 ».شيرينند
د ،5صفحه (

   
   

در 1گزينه  .7
معني جمله 
حر :توضيح 

در 2گزينه  .7
معني جمله  
در:توضيح  

  .هستند
در 4گزينه  .7

معني جمله  
در :توضيح  

فعل به كار

erv.ir
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@sanjesheduc

  ».ت

  ».كند ي

  ». بروم

ن را بـراي   

 

Part B: 

ationgroup

  صل، مشترك

ن كم كردن است
  هبي

تر ملزم ميرآمد
  شين

خواستم بيايم و
  ئول

ت، بتوانيم قـوانين

».ي حمل كند
  د مغذي

  وقت

Cloze Test 

  وقت

  شكل خالصه

 

  ». كنيم

 ».ت

متص) 4 

   
  ي كردن

براي وزن طمئن
مذه) 4 

كابا موتورهاي  
پيش) 4 

توانم هر وقت خ ي
مسئ) 4 

دا تولد شماست

“Stretc(  

كسيژن بيشتري
مواد) 4 

 
هرو) 4 

هرو) 4 

به ش) 4 

 )10/8/1398 ل

تري پيدا  بزرگ

 مشخص نيست
 ه

 ت كردن
ع به انجام كاري

مطي به وضوح 
 ي، مثبت

هايي يد ماشين
 مد

است، و مي ظيم
 آور ت

ه نظرم چون فرد

ch the rules”

و ا مواد مغذي
 له، مورد

 ».ل فهم است
 د

 تي كه

 شني

14 



مرحلة او(نساني 

بايد خانة ؛دهيم
  .رود كار مي

شدند هنوز چار 
برنامه )3 

  ». آب بخوري
مراقبت )2 
شروع) 4 

نجام دادن روشي
تأييد )3 

ه طراحي و تولي
كارآم )3 

طف و قابل تنظ
شگفت )3  

 نيستند، ولي به

”ترجمه (موردي

متواند   خون مي
مسئل )3 

اصطالحاتي قابل 
كاركر)3 

از وقت )3 

به رو )3 

ش پيش؛ علوم ان

ادامه د زندگي 
 –ing دار به ك

ه اين بيماري دچ

اعت يك ليوان

و ورزش منظم ا
 ك

هاي خودرو را به
  حاد

منعطهاي كارم 
ف و قابل تنظيم

ل مجاز به ورود

نون به صورت م

ن را تميز كنيم،
 ط

در قالبمفصل 

 

 

سنجش

نيم اين طور به
فعل به صورت 

ه افراد زيادي به
 علت )2 

هر سا كنيدت 
  
  

به نحو معقول و
دردناك )2 

ه ت اكنون شركت
جدي، )2 

ه تم چون ساعت
منعطف )2 

 زير هجده سال

 :صدري

ون، شكستن قان

تر بتوانيم خون ع
سرخط )2 

م توضيحاتيي 
 تكرار )2 

بعد از )2 

عميق )2 

    
 

 .رست است
توان واقعاً نمي«: 

”go on“د از 

 .رست است
هاين ك علت«: 

 .رست است
سعي كن عاد«: 
 ن
 ن

 .استرست 
غذا خوردن ب«: 

  قابل اتكا
 .رست است

قوانين دولت«: 

 .رست است
من خوشبخت«: 

 .رست است
معموالً افراد«: 
  ».بگيريم ه
در حالت مصها  ه

ستن خالف قانو
  ردن
  دن
  ردن

 .رست است
هر چه سريع«: 
 )يه

 .رست است
حاويهر بند «: 

 .رست است
 گام

 .رست است
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Pa

ationgroup

  زه دادن

 ل

art C: Readi

 

اجاز) 4 

كانا) 4 

ing Compre

. .....  

  است؟ ده

. ....  

  ................. يد 

 )10/8/1398 ل

 ل كردن

  پسماند

ehension 

..............به جزء 

نبردرل باك نام 

..............ت كه او 
  ست

يف كرده تا بگوي
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دنبال )3  شدن

زائد، )3 

  .ده است

.   

 

شود ب اخته مين

شده به دست پر
  )دنيا 

بود از اين جهت
استان نوشته اس

“menta توصي

ش پيش؛ علوم ان

شدن، عريض ش

 د

آمد 1 در گزينة 

  .د

................... كه 

 ................... .ن 

مام موارد زير شن

جوايز دريافت ش
اندر كودك اب

ر ادبيات امريكا ب
سيار متفاوت دا

ally bifocal”

  اوت آشنا بود

سنجش

  :صدري
وسيع ش )2 

كارمند )2 

زاي جمله صرفاً

كند صحبت مي 
  د

ماني ايجاد شود
  ده باشد

. ......  
  ي شديد شوند

ت جدي در بدن

مقام نويسندة تم

 زير را از جمله ج
كتا ادبيجايزة  

خاص درصيتي 
ة يك فرهنگ بس

”ش را همچون 

ط فرهنگي متفا

    
 

 .رست است
در حالت مصها  ه

 دن
 .رست است

 .رست است
تيب درست اجز

  :1ة 
 .رست است

..................ربارة 
هاي سردر رمان

 .رست است
 ممكن است زم
خون محدود شد

 .رست است
............ ميگرني 

د باعث دردهاي
 .رست است

 ناشي از مشكالت
 رايج نيستند

  :2ة 
 .رست است

، پرل باك در م

 .رست است
يك از موارد  دام

نخستين(وبري 
 .رست است

، پرل باك شخص
ي گسترده دربارة

 .رست است
، پرل باك خود

ا دو محيطندازه ب
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<5 3
12 7  

O H M
Δ

  

H M N
Δ

  
ON =1  
OA = −  

−2 3  

(A '   

n , ,=1 2  

a = 2 9  

b = 12  

a b+ =  
  

ationgroup

< <7 8
16 17

: HM = 2

: HN = 3
+ 6

− + +1 1 6

+ − +3 3 5

B') (A 

, ,..., 3 19

a =1

b a = 2

a b a= − 2

 

− =2 22 1 3

− =
223 3

= 6

+ − =4 3

B) (B− −

{A , ,= 6 5 4

a b+ = 3

 
a b , a= +2

 )10/8/1398 ل

8
  :داريم 17

3

6

 
1

A) A '− = 

}, , , B4 3 2 1

 .نها برابر است
b+ = 3 5
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مرحلة او(نساني 

2
/و  7

8 477 

 :داريم 2−

  ل زير

  

 
A' Aφ = 

{ }B ,= 2 1

ؤلفه دوم نظير آن
b , a= =1 2

 رياضي 

ش پيش؛ علوم ان

/و  
2 437 

3<و  5− 

و به كمك شكل 

A B ⊆

B M= است. 
A '

  .ك عضو دارد

=2 ، پس مؤ2
2

سنجش

/و 
7 4416 

4 ،− <3 2 

A B A⊆

    A B'⊆ 

Mباشد، آنگاه  

+1   .است 2

ون برد تنها يك

1= اول  2و  1

    
 

 .رست است

/
5 4112  و

 .رست است

 .رست است

− >4 2 3 

 .رست است
A A B'⊆ 

  
  

                 
  
  
  

A B A=

 .رست است

B  2=برابر 3
 .رست است

غيرقابل است چو

 .رست است
هاي ه در مؤلفه
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f (x) =  
a b

a

+
 +

2
3 2  

( , )− ∈1  

( , )∈1
3   

f ( )=4 1  
a =  

x − =1  
x + =4  

x + −3  

x +  
( +1  

بـا   ولـي ـر    

گيـري   جـه   

درســت  1

abba =  

ationgroup

ax b (+ 
b

a
b

= −


=
1 22 5

f∈  − =1

f a∈  =

) a b= + −1
3

x =1
x=  = −

x
= 

+
6

4 

,= − 3 2 3
) ( )− + − +4 1

ـر چنـد مختصـ

 از آن يـك نتيج

...+ + +3 5

a= +1 1   

 

( a b)− + +2

a a=  =6

c= + +  

( ) b(+21 1
3 3

a b + =1

−4
(x ) + =3

x , = − −1
( )+ − = −6 1

كردن دركي هـر

ت خود شـويم و

  .ست

. (k )+ + −2 1

b b+ +1  

 )10/8/1398 ل

( a b)+ =3

,b= = − 3 2

c = −1

) a−  +1
b=  =5 2

(x )
= 

+
6

4
−6
1

بودند، با لمس ك
  .دي است

ي در مشاهدات

غلط اس 1 جمله 

(k )− = +1 1
  .م

a a+ =1 1 
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مرحلة او(نساني 

, (a b)− +1

f ( ) =2 4

yها است.  

b+ =3 9
b−  =9 5

(x )(x + 3

تشخيص فيل نب
ي از درك شهود

جة نظم و الگويي

شود پس ت مي
  

2كــم اســتقراء 

كنيم جمع مي 2

b+ =11 1

ش پيش؛ علوم ان

) ( a b)+ +2

(  روي محورy

= 2

)+ =4 6

 مردم قادر به ت
 كردند كه مثالي

شاهده آنها، متوج
  .يم

 عددي گوياست
.غلط است 2ه 

  .يز غلط است

+ +1 3 و حك 5
(k )+ − =2 1 1

( a b+1 91 1

سنجش

) = 5

x ها و, )−1

به دليل تاريكي
ملي پيداهي كا

ي اطالعات و مش
ل استقرايي گويي

ع كنيم صفر كه
شود پس جمله ي

ني 4 پس جمله 

... k+ + −5 2
=kرا با  +2 1

b)

    
 

 .رست است

 .رست است

(
1
روي محور  3

 .رست است

 .رست است
فهميم ب شعر مي

ست درك و آگاه
 .رست است
آوري سيله جمع

دهيم را استدالل
 .رست است

 − را جمع 2
= −2 مي 2

=  شود مي
 .رست است

−kقراء  = 21
دو طرف فرض ر

 .رست است
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 بـه  و شـوند 
 ليتبد و د

 مثـال  راى 
 فرنگـى  ـه 
 نـام  »اى ه 

 را ازين آن 

 و آن گـر يد
 گنـدمى  ز
 ريسـا  و ب

 آن انگريـ ب 
 كشـت  ـه 

 نظـر  صـرف 

 بـه  منظور،

 تيـ فعال ى 
 ظهـور  با ه

 رديبگ يمم
ختيـار  ا در

 و انسـان  ى
 تفكـر  كـه 

 جهت در ى

 مختلـف  ة 
يت يرمـد  ا

 توان مى و،
 و منـابع  ز

ationgroup

ش دارىيـ خري 
ديتول نديفرآة م
بـر .منـامي  مـى  

گوجـ همـان  ـى 
واسـطه كـاالى «

كه رديگ مى ميم

د مصارف از قع
از عمالً م،يداد ص
كتاب ديخر از م،ي

»رفتـه،  دسـت 
بـ گـرفتن  ميصم
ص آن از كـه  ت 

مين هم به اند؛ ه

بـراى گر محركى
همراه ،يبترتن 

تصم منابعين ا ز
د كـه  را ـدودى 

رىيناپذ رىيس ه
كـ حـالى  در ؛ود 
كافى امكانات ف

  .رد

اسـتفاد موارد ه
را انسـان  معـى 

رين ا از ؛»نابع
از اسـتفاده  هـت 

 

يينهـا  كننـدگان 
ادا براى گرىيد

اى واسطه كاالى
وقتـ دارد امـا  م
« رود، مـى  كار ه

تصم ازين حساس

وا در م،يرسان مى
اختصاص پنبه ت
ميداد اختصاص س
د از فرصـت  نهي

تص با پنبه، صول
اسـت گنـدمى  ل 

همطالع مورد ى

گيد او و ود يش
ينبد و ود يشم 
  
از استفاده ةنحو 
محـ كشـاورزى  

به توجه با وامع،
شـو مى يزتجو ى

صرف با يدبا مى

ريپذ صورت گى

كه ـ يابكم يد
جم و فـردى  اى 

  .ميا گفته
من متعدد صارف

جه روشين تـر 

 )10/8/1398 ل

ك مصـرف  وسـط 
د دكنندگانيتول 
ك را آنها دهند، 

نام »مصرفى الى
به فرنگى گوجه 

اح دنبال به سان

م خاصى مصرف
كشت به را نىيم
لباس ديخر به ا

يهز« يا »رصت
محص لمثا در .م
محصـو زانيـ م 

ها هيدپدين ب ى
  .د

يم برطرف نسان
مطرح ىيدجد 

.پردازد مى  يش
مورد در يدبا 
هاى ينزم كه د

  .دهد ص
جو ينا در .شود

تجملى و رفاهى
اسالم جامعه ب،

فرهنگ نهادهاى 

يتول عوامل و ع
رفتارهـا هـا،  اب
گ سخن آنها ةار
مصيت قابل« و »ع
بهت رىيكارگ به 
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مرحلة او(نساني 

تو است ممكن د،
گاه هر ن،يچن 

قرار استفاده رد
كاال« رسانند، مى
رب مثل گريد 

گر، انسيعبارت د

م به دارد، متعدد
زم اگر مثالً، م؛ي
ر پولمان اگر اي 

فر نهيهز« .ميا ده
ميا داده دست از 

پنبه، كاشت ت

معلولى و علت ط
پردازند مى آنها 

ان نيازهاي تمام 
نياز، نياز هر ن

يخو زندگى طح
انسان دارند، ون
رديبگيم تصم د
اختصاص مسكن 
ش مى محسوب ش

ر مادى، مكانات
سببين بد داند؛ 
 
سيتأس براى ى

منابعين ب رابطه 
انتخاين بهتر ئه
دربا قبالً كه ت
منابع بودن دود
و انتخابين تر

 اقتصاد

ش پيش؛ علوم ان

رسند مى فروش
هم م؛ييگو مى »
مو و كنند ارىد
م مصرف به و د
ىاالهاك ديتول ى

به ع است؛ الش
  .كند مى ت
مت مصارف تيابل

ا كرده نظر صرف
ميا دهكر نظر ف
شد محروم م،ير
را آن عبارتى، ه

فرصت نهينى، هز

روابط يافتن نبال
بندى طبقه پس

زمان، گذشت ا
شدن آوردهبر با 
سط ارتقاى براى 

گوناگو ربردهاى
يدبا مثال، براى 
ساختن به را ها

ارزش نوعى زياد
اين تأم و تريش
مى ارزش را ان
  .سازد فراهم 

مىيعظ هاى رى

صورت به را شر
ارا با و كرده عه
است مهم ةنكت سه
محد« ،»نيازها ن
بهت انجام براى 

سنجش

ف به و وندش يم 
»مصرفى كاالى

يدخر را هاآن گر،
كنند مى هيته ها
براى و ود يشم 

و تال تيراى فعال
تيرضا احساس ،

قا كه را سترس
ص آورد، بار به ت

صرف م،يكن شت
ببر ميتوانست مى 
به و كرده نظر ف

عني م؛يا شده وم

دن به انشمندان
سپ و اطالعات ى

با كه شود تصور
واقع، در ست؛ي
ترييشبيت عال

كار انسان، ترس
كند؛ انتخاب را
آنه كهين ا يا رد

ز مصرف سالمى،
يب چه هر صرف

انسا روحى و ى
را او رفتيشپ ب

گذا هيسرما ست

بش هاى انتخاب ه
مطالع او محدود

س ةرنديبرگ در 
بودن نامحدود« 

انسانيي راهنما

    
 

 .رست است
عرضه بازار در ه

ك« آنها به كه ند
گيد مختلف هاى
خانواره كه اى ى

دارىيخر ها خانه

بر او سان محرك
ازين رفع از بعد 
د در تامكانا و 
توانست مى كه ى
برداش آن از ميست

آنها از كه نفعى
صرف آن از كه 

محر گندم صول

 .رست است
د علوم، هاى خه

آورى جمع دات،
 .رست است

تين چن است ن
ينين چن شت، اما

فع به انسان ،يدد
دست در منابع ه
ر نىيمع روشن 
ببر گندم كشت 
اس ريغ جوامع ز

مص  نيازهايش دن
فكرى تعالى و شد
اسباب انسان، ى
اس الزم امر،ين ا 

 .رست است
كه است علمى 

نام مادى ازهاي
قاًيدق فيتعرن 
:از اند عبارت ته
ر اقتصاد، علم ف

  ».تاس  يش
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  .دارد

انس ازهاىني  
و سازد رفع

منابع وقتى  
جىينتا و آثار
توانس مى كه

ن و ملزومات
است زىيچ

محص از پنبه
  .يما كرده

در 2گزينه  .11
شاخ ةهم در  

مشاهد انجام
در 1گزينه  .11

ممكن گاهى  
داش نخواهد

جدنيازهاي 
كه جا آن از  
ينچن هم و

يرز به دارد
از اى پاره در  

بود نامحدود
رش اسالمى،

تعالى و رشد
تحقق براى  

در 4گزينه  .11
اقتصاد علم  

نيا و ـ دارند
ينا» .كند مى

نكت سهين ا  
هدف« گفت

يخو امكانات
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بـدين   ـود؛ 
 بنگـاه  ـى، 

 كننـد؛  شف
 جينتـا  و ه 

 بـروز  صـاد 

 و رىيـ گ ل 

 رايـ ز سـت؛ 
 شود مى ب
 قسمت از 

  ص داخلي

  ي در داخل
  ص داخلي

  استهالك 

  اخلي 

  رآمد سرانه

 

  ر سال دوم
   سال سوم

  يد دستگاه

  الك ساالنه

  
  

ationgroup

شـ مـى  حسوب
تاكسـ حتـى  و ن 

كش را اقتصادى
كـرد اجـرا  و ى 
اقتص ر عرصـة د 

شـكل اصـطالح، 

سين ناسازگار هى
سبب جامعه در ى

استفاده به فقط

= توليد ناخالص 3

هاي ايراني شركت
= توليد ناخالص 9

= ×1 11  
 

توليد خالص دا 

در =

/=13 1111
 

  تورم= جاري 
= 24  تورم در
= 3   درتورم

= قيمت جدي 2

هزينه استهال =

  مد ملي
 معيت

 

مح »بنگاه« ازد،
خيابـان سـر  ى 

 هاى ين پديده
طراحـى راهايي  

است ممكن كه

ا بـه  و تصـادى 

اله هاى نعمت ن
فنى ين دانشيا

ف جه،ينت در ند؛

+ + +3 4 5 

=1 توليد ش
+ =9 8 98

=1

= − =98 1 9

 4 (/ 8

توليد به قيمت ج
− =23   
− =235   

+ × 1122 22 1
/= =24 42 115

درآم
جم

 )10/8/1398ل 

پرد مى خدمات 
فروشـى روزنامـه 

بي معلولى و ت
سياست خاص، 

ك مشكالتى خى

اقت مطالعات در 

بودن حصر و د
پا سطح .باشد ع
كن بردارى بهره ا

+ × +1 3 83

− =1 9  

97

=125 121 

ت – قيمت پايه 
=1 
= 65 

/=1 24 42


/1 628
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مرحلة او(نساني 

و كاال عرضة ه
ر دكـه  محل، ى

علت ماهيت روابط
هدفى به سيدن

بر نىيب پيش با 
  .رد
رياضي هاى دل

حد بى  به اعتقاد
محدوديت منابع

آنها از و شناسد

=1 2

 3( /2 5

توليد به         

ش پيش؛ علوم ان

به كه تجارى حد
بقالى ةمغاز ران،

م اند توانسته ود،
رس براى قتصاد

توان مى ن،يچن
كر طراحى آنها 

مد و علمى هاى

ا با انسان سترس
م سبب انسان 
بش ـ يدبا كه نان

=12 139
 

                  

سنجش

واح يا شركت و 
ريا ملى بانك و،

خو علمى لعات
ا در عرصة توان

مچه .كرد نىبي  ش
بروز از رىيلوگ

ه روش از ستفاده

دست در منابع ن
فنى دانش سطح

چن ـ را فراوان 
  .كند

 2 (/3 3
  . است

   

    
 

 .رست است
التيتشك مان،
خودر رانيا كت

.  
 .رست است

مطا بر هيتك با 
ت مى امروزه ل،يل
پيش قبل از را 
جل براى رايي ها

اس حاصل همگى،
  .است اقتصاد 

بودن محدود ض
سط ين بودنيپا ت

هاى نعمت تواند
ك مى بسنده آنها

 .رست است

 .رست است

 .رست است

=1
8
  

ل دوم بيشترين
 .رست است

  

 .رست است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
سازم نوع هر  

شرك ترتيب،
.اند اقتصادى

در 4گزينه  .12
تصادداناناق  

همين دل به
آنها اجراى
ه روش كند،

هم جياين نتا  
علم تكامل

فر رفتنيپذ  
است ممكن

نت انسان كه
آ از زىيناچ

در 2گزينه  .12

در 1گزينه  .12

در 2گزينه  .12

1 (/12 5
سال درپس 

در 3گزينه  .12
 

در 4گزينه  .12
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  ه استهالك

  عداد خانوار

  جويي شده

  جويي صرفه

ايه تقسيم 

 ــ  فـروش  
 
 يدتول كه ى
 نيـاز  مورد 

ير سـا  الت 
 ارىيـد خر 

 ريـ غ صورت

 مكمـل  عى 

ــ و  » تايي

 ايرانيـان و    

) 4در . شود
  )18و  18

ationgroup

ساله هزينه 5ع 

= =6 14
 تع

ج برق صرفه 1=

= 75
درصد ص 18

ي انساني و سرما

و يـد خر ع،يـ ز
 .اند مشغول ف
محصولى نىيع 

خدمات و الها
محصـوال ـد، امـا  

كننـد،  مـى  هيـ 
ص به محصوالت

نـوع به رسد، مى

اوست«و » پهلوي
  )     19و  1

1(  

هـايي كـه نامز 

ش يد؛ درست مي
صفحات : 1يخ 

 

/=1 مجموع 6

5انوار           

×15      

× =5 1  
 

ع طبيعي، نيروي

توز ،يـد تول از م 
مختلف هاى يتعال

ـ آنها ةهم يت
كا افراد، و سات

رسـ مـى  مـردم 
يته را مردمنياز 

مين ا واقع، در ؛

م مردم مصرف 

پ« نويس چپ به
10تا  8صفحات 

11و  9ات صفح

ثبات كند كه از
 17(  

با هم عوض كني
تاري. (كنند س مي

 )10/8/1398 ل

/× =28 5 8

جويي هر خا رفه

× =5 75  

/%41 7

ستة اصلي منابع

اعـم ـ اقتصاد ةص
فع به ىيتنها به
يفعاليجة نت كه 

مؤسس از تعدادى
م مصرف بهيم ق
ني مورد خدمات 
رند؛يگ مى قرار ه

بهيم مستق ريغ

ب راست خطوط 
ص: 1تاريخ . (دند

ص: 1تاريخ (. اند ه

 به اين واسطه ا
صفحة: 1اريخ 

را با» عربي«و » 
را منعكس فكري

ي ادبي

20 



مرحلة او(نساني 

14

= برق صر 2×

= 7    

  .شود ي

ه دستوان به س ي

عرص دريت فعال 
ب و مستقل ورت

يمشو مى متوجه
ت واقع، در .رسد

مستق صورت به 
و كاالها كه تى
استفاده مورد م

غ ويم مستق رت
  .دارد ود

نگاشتند؛ پ مي
منشعب شد» ي

آمده» ها يشت« 

را »عرب«بر » 
تا! (الشّيطان وان

»فارسي«جاي  
هاي ف مين بنيان

هاي ت و آرايه

ش پيش؛ علوم ان

=25 5 
75

1
      
     

شور محاسبه مي

ت مختلف را مي

به گسترده رت
صو به يزنيادي 
م افراد و سسات

ر نمى مصرف به 
آنها محصوالت 
مؤسسات توسط 

مرد ىمصرف ت

صور به والتشان
وجو كىينزد باط

چپبه ـ از راست  
خط آرامي«مين 

ستان عمدتاً در

»عجم«برتري د 
ند و كدامان اخو

)2در . »درباري
همي آثار فارسي 

 تاريخ ادبيات

سنجش

= 75 

حد پولي آن كش

ان كاال و خدمات

صور به گوناگون
زي افراد ؤسسات،

مؤسين ايت فعال
خانوارها وسط

تر، بيان دقيق ه
محصوالتين ا 
خدمات و كاالها 
  .گذارند مى ر

محصو كه دگانى
ارتبا گروه دون 

 كه الفبايي بود
ـ از هم» كوفي«

ايران باس تاريخي

خواهد خويش مي
ا سبيل حقّن بر 

 ،23(  

د«يعني ) 1در  
اولين: يد گفت

    
 

 .رست است

 .رست است
شور برحسب واح

 .رست است
ده توليدكنندگا

 .رست است
گ مؤسسات از ي

مؤين ا بر عالوه
ف ةنحو ويت ضع
تو تماماً ـ كنند ى
به و كنند مى هي

.ستين گونهن 
يدتولجريان  در

اثر مردم مصرف 
كننديدتول گروه

يناين ب رو،ين ا ز

 .رست است
را ـ» ]پراطوري

«و » نبطي«نها، 
 .رست است

اخبار تا و روايات
 .رست است

در بيان خ» سي
د پيداست كيان

 .رست است
18، 17صفحات 

 .رست است
»دري«، كتابتان

با الً ـ بالعكس ـ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12

در 3گزينه  .12
توليد در كش  

در 3گزينه  .12
نيازهاي عمد

  .كرد
در 1گزينه  .13

زيادي تعداد
ع .اند مشغول

وض بررسى با
مى عرضه و

يته را مردم
ينا مؤسسات

د و شوند مى
بريم مستق
گ دويت فعال
از است؛ هم
  
  
 
 

در 4گزينه  .13
امپ[آراميِ «  

به موازات آن
در 2گزينه  .13

ر، ها داستان
در 2گزينه  .13

اسدي طوس«  
ها دارند عرب

در 1گزينه  .13
ص: 1تاريخ (  
در 3گزينه  .13

ك تصريحبه   
هم كه كامال

erv.ir

27

28

29

30

31

32

33

34

35



  
 

 

@sanjesheduc

: طرز بيـان 

و  17حات 

19 ،27(  

 شـرح ـرح   

تاريخ . (»د

 دلي خورد 

 و قصـيده  
چنـين   عـه 

! اسـت  ـرّع  

ationgroup

ط هماست،  مايه
   )19حة 

صفح: 2اريخ ت(. 

9، 10صفحات  

هـم شـ» لّمعات

شدنميي رعايت 

بلبلي خون«: ت

دارد؛  ش افقـي  
قطعدر امـا  . ـد 

مطلـع مصــود    

  )12و  

 

م درون هماش  له
صفح: 2 تاريخ+  

]بوده» عبيد«ِر 

:2تاريخ +  11 

اللّ ةاشع«. عبيد ء

ي عروض فارسي

است ع اين غزل
  )23صفحة : 

چيـنش عت مصـرّ 
دارنـ مصـرّع ] ِي 

منـوط بـه وجـ 

  رديف
)دگر  )×2 
- *  

  
-  
-  
-  
11+  9صفحات 

 )10/8/1398 ل

مسأل) 3. اند اني
11صفحة : 1خ 

منظور ـ  هايش ل

صفحة: 1تاريخ 

ء»نامه عشاق«نه 

مبنايشدند ميه

مطلع ءقافيه هم) 
:2تاريخ . (]ذكر

بيتدر  قافيه، ر
هـاي[مطلع، )4ر 

ردالقافيه وقتي 

 حروف الحاقي
-  

  مَ -

  يده -
  نهـا -

  مَ -
ص: روض و قافيه

21 



مرحلة او(نساني 

داستا) 4در » ب
د تاريخ(. تعليمي

هزل هم محضِ 

ت(. است پندنامه

است، نقليد شده
1 ،19(  

ي محلي سروده

  )34و  3

1در  مندرج ت(
مذ[ ِ فرزنديعني 

به بيان ديگرند؛ 
در بند ترجيعو  

آيد، چه كار مي

ح حروف اصلي
  ـار

  ـاد

  
  

ـر  
عر( ]! گيرندش ي

ش پيش؛ علوم ان

هزار و يك شب«
جداست، نه  دي

آنـ   »سوزني«

   )27فحة 

پنوعي » لملوك

ه از آن بسيار تقل
3، 10صفحات  

هاي كه به لحجه

33صفحات : 2 

بيت مصرع زوجِ :
، يمعاني يكي از 

باشن قافيه هم ن
)3در بند  ركيب

  )6 صفحة: 

ند، به چتصدير ي

ح  ها افيه
  كار ـ ر

  دلشادمـ  

  دريدهـ ده 
 مخلصانه ـ 
 خورم ميـ  

مي اتالحاقي از 

سنجش

«و ) 2در » مين
انتقادطنز  خطّ 

«اين آخري، [ .ت

صفح: 2تاريخ . (ت

ا نصيحة«رد، اما 

كه است عراقي 
:2تاريخ . (راقي

اشعاريدر «كه 

تاريخ. (است» 

:گشا راهـ   شايد
، در»رود«هم  

در آن دو مصراع 
تر  از آنها مانند

آرايه( .ستامقّف 

هاي نمونه) 4و  
  )12و  1

قا بيت
بار )الف

آزادم  )ب

كشيد  )ج
شبانه  )د
برابرَم  )ه

ت، اما همچنان

    
 

 .رست است
ويس و را«و » ر

اساساً در» راف
 .رست است

ست»فرغاني يف

 .رست است
است نثربه » س

 .رست است
عرفاني دار ضمون

 .رست است
ء»نامه ده«يا » ه

عر» لمعات«بر  
 .رست است

ك استرست اين 
2(  

 .رست است
واجهخ«برازندة 

 .رست است
شـ  نكتة فنّيِ  

)3در . »ل كرد
 .رست است

است كه يـيتـ
هاي بركشيده ب
مبيت آغازين  ،ي

 .رست است
)3و ) 1در  رها
1صفحات : افيه

 .رست است

است فعل) هستم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
هفت پيكر«  

األشر اخالق«
در 3گزينه  .13

سيف«از  بيت  
18 ،20(   

در 2گزينه  .13
االنس نفحات«  
در 4گزينه  .13

مض» لوايح«  
در 3گزينه  .14

نامه عشاق «  
است جامي

در 4گزينه  .14
بالعكس، در  

2صفحة : 1
در 1گزينه  .14

ب تعريفاين   
در 4گزينه  .14

دوـ   يكي
و گلي حاصل

در 1گزينه  .14
بيآن مصرّع   

و قالب غزل،
؛ يعنينيست

در 2گزينه  .14
تكرااين كه   

عروض و قا(
در 3گزينه  .14

ه(=  َم - [*  
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: آرايـه ( .اع 

برقـرار   ـل 
ر خواهيـد    

ر اين است 
صـفحة  : ـه  

بـا  [چـه  : د  
: ض و قافيـه  

ationgroup

مصـرا: بگذاريد 

 ( )×2 

كامـي معنـايي  
هـم ضـرر رابـت 

هم به سادگي در
عـروض و قافيـ(

نگـاه كنيـد) 4 
(− عـروض(. −

 

بيتجاي ) 3ر 

  )12حة 

  رديف

-  

-  
)وجود ندارد =

-  
يان واحدهايم يد

و قر ستور و آرايه

نكته هم. ـينچـ  
. (فرض كرد يه

  ف
 

(×2 
 
 

  رديف
)گري  )×2 

-  
-  

) شد )×2  

حاال به. ؤالد س
−( :اسـت    −

 )10/8/1398 ل

در. است بيتف 

صفح: ض و قافيه

  )د

 )دي

(نيست 

بايد را قافيهدهد 
دس، در  نگيريد

چ ـ ـينبـ  ): 4. 
قافي همتوان  مي 

رديف قافيه
 -  ن
2(آمد   ن
 -  ل
 -  ك

 حروف الحاقي
-  
  ـي
-  

  نهـا-

مورد نون آوايي
يكـي  عروضـي  

22 



مرحلة او(نساني 

تعريف) 2. مصراع

عروض+  6و  5ت 

  يه
مسند (ست 

فعل دعايي اسناد
  حاالن

  ك
  نون

د نشان مي )4و  
 را اگر به گوش

.چش ـسنج  ): 3
هاي ماضي ز بن

حروف ق  
ـَين  ن
نـَ فرداً ـ

ـول  ول
ـَك  عك

ح  روف اصلي
  /ūn-/ون 

- ه/-eh/  
 ـيو/-īv/  

 /-āna(e)/ 

قا نه مربوط به 
نگـاري نشانه» م

ش پيش؛ علوم ان

م/ همان مصرَع 
 21(  

صفحات: آرايه( !

هاي قافي واژه
نيس ـ )اسنادي 

+  
ف (باد  -) د

ح خوش ـ ناالن
پاك ـباك 
مجن ـپرخون 

)2در  فاصله م
اين نكته! وييم؟

  )5ة 

3. يبشك ـنب  
مشتقات ازدر  ن

ها قافيه ه
عين ـ أين 
ـوفاپروردن  
تقو ـ قبول 
مع ـ نمك 

حر  ها افيه
ـو  خون ـن 
- گرهي ـي 
ـ  ديو ـ يو
انه دانه بي ـه 

است؛ و امروزي
گاريمروزِ«وانيد 

سنجش

يعني ه) 1در  ن
و 20صفحات  

ندارد بيت ساساً

(نيست 

مسند (باد 

نيم؛ دقت كنيد
بگو واژة قافيهن 

صفحة: ض و قافيه

جن): 2. گَز ـ  ين
ـشانالحاقياتـطة 

گزينه
1( 
2( 
3( 
4( 

  )11صفحة  

قا گزينه
افزون  )1
زرهي  )2
غري  )3
ويرانه  )4

  )13تا  4

تلفظ تاريخي و 
، چه بخو»گاريم

20(  

    
 

 .رست است
سخن موزون دار

:عروض و قافيه 
 .رست است

اس )2به اعتبار  ي
 .رست است
 گزينه

1(  

2(  
3(  
4(  
چيز د خ به همه

ه چرا اصالً به آن
عروض( !نكنيد

 .رست است
آفري): 1: ها زينه
واسط بهرا   اول

 .رست است

:و قافيه عروض
 .رست است

4صفحات : افيه
 .رست است

در تفاوت) 3و  
گروز«خوانيدش 

0و  19+  13تا 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
مقدكمترين   

+ 5صفحة 
رد 3گزينه  .14

نيمايي قالب  
در 1گزينه  .14

وقت پاسخ  
اگر نه نمود،
شك نكرد؛ 

در 4گزينه  .15
گز ترتيب به  

سه تايكه 
12(  

در 2گزينه  .15

ع(   
در 2گزينه  .15

و قا عروض(  
در 4گزينه  .15

)2و ) 1 در  
بخ ]الحاقيات
ت 4صفحات 
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 ←ي 
(  راست 

رد ( م 

رد (  شد 
  .(  

 ←جبان 

جواب ( 

و الدهرُ مذ 

 –)  4زينه 
رد ( ها ي

ationgroup

( )− − 
  مفتَعلُن

 زخـ ـمـ برا

فَاتَّبِعني –) ها نه
 ًĤويراهي ← س

 مردم ←النّاس
  .)ها  گزينه

 باال برده ←ع
4و1هاي گزينه

تَضاؤُلَ الج –) ها 

(مضارع اخباري 

و –) ها ير گزينه
  ).  2 گزينه 

رد گز( شود مي
بيني ←أُنوف  –

 

 

(  
   ولُ

 هـ ]ـن[

  

رد ساير گزين(  
صراطاً –)  2ه 

ا –)  4و3هاي ه
رد ساير(  بيني 

رفع –)  2گزينه 
رد(  نشان داد 

هرد ساير گزينه 

م و) فعل شرط  

رد ساي( ي ندارد 
رد( ده و محكوم 

 زياد م ←تَزداد
–) ها ساير گزينه

 )10/8/1398 ل

(− 
  فَعلُن

)-( 
 فَع

  د  مـِهد

)− −
مفعو

چنـ ـديـ ا

تو نرسيده است
رد گزينه(  كنم 

رد گزينه( كنند 
خود كوچك ←

رد گ( چهار ميخ 
پس به او ←ا 

(پايين بياوري 

(ضارع التزامي 

ر حالي كه گناهي
 مستمديد ←ه

تَ –)  1د گزينه 
رد س( شود  مي
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مرحلة او(نساني 

( )−  
  فَعل

)
فَ

ـد ]ـد[سيـ
  

(⇐ − −  
  ستَفعلُن

هـ زا ]ـن[ديـ

  
 

 كبه ت ←م يأت
تو را راهنمايي 

كاشتباه مي ←
←صغَرِ النفس  

به چ ←مساميرَ 
فَأراها –)  4و1 

–  پ ←أَسقَطت

به شكل مضموالً 

 لَه ليس در ←ب
  (– تَّهمظلوم و م

رد( هاي شما ش
به خاك ماليده 

عربيبان 

ش پيش؛ علوم ان

)- -(  
  فَعلَن

سر ]ـد[ييــشا
)38تا  31] + 

 

 )−
مس

چنـ ـد  

)38تا  31] + 

لَم –)  3و2هاي 
  (–  كأَهد←

يخطَأ ) ها زينه
–)  3و2هاي نه

م بأربعةِ  -) ها ه
هايرد گزينه(  

–) ها ساير گزينه

 
معمماضي باشند 

و الذنب –)  4و1
هايساير گزينه

دانش ←علومكم 
4  (–  تُرغَم←

 ز

سنجش

ـ
23 ] تبصره

(− −  
  التُن

بِـ ـبنـديـ]ن
  

  چـُ ئا هو
23 ] تبصره

هرد گزينه( ست 
2رد گزينه ( ن 

رد ساير گز( ات 
رد گزينه( فاوت 

رد ساير گزينه( 
سنگ مرمر ←

رد س(  بشماري 
  .)ها ير گزينه

شرط اگر فعل م

هاي رد گزينه( 
رد س(  بوده است 

ع –)  3 گزينه 
4و1هاي  گزينه

    
 

 .رست است

3صفحات : افيه
 .رست است

)−
فاعال

ـن[ايـ) الف

هم چ) د
3صفحات : افيه

  .رست است
ه من رسيده اس
فرمانبرداري كن

  )  3و2ي 
  .رست است

بسياري از اوقا ←
تف ←التّفريق  –

  .رست است
(ميخ كوب شد  

←حجرِ الرخام  –
  .رست است

اگر كوچك ←
رد سا( ص ترسو 

 شرط و جواب ش
  .شودجمه مي

  .رست است
(شكايت مكن  ←

زگار از زماني كه
  .رست است
رد( فزايش يابد 
رد( يروهايتان 

  ) ها 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15

و قا عروض(  
در 3گزينه  .15

عروض و قا(  
   

  
  

در 4گزينه  .15
به ←جاءني

پس از من ف
هايينهرد گز

در 1گزينه  .15
←كثيراً ما 

–)  4گزينه 

در 3گزينه  .15
←سمرَت 
–)  1گزينه 

در 2گزينه  .15
←ن صغَّرت إ

مانند شخص
فعل: نكته 
ترجم) شرط 

در 3گزينه  .16
 ال تشتك←

روز ←كانَ 
در 2گزينه  .16

اف ←زادت 
ني ←قُواكم 

هساير گزينه
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@sanjesheduc

نصوب به 

شمن 

  . ردند
- ت مي

را شروع 

» مصالح 
( » متجر 

» كاسب 
طلب و 

 و صفت 
) ( ي آب 
وف و 

سيب 
) 4 .تند

نائب معني 
حمله (»  
« ) 4ت 

ما حمله 

« و  
حرف مشبه 
حرف جرّ به 

ationgroup

و مفعول به و من

دش( » أعدي «  

  . ست
گر محسوب مي

آن را دوست) ص
هاي مهم خود ر

م« اسم مكان و  
م« جمع » اجِر 

مك« و  مصدر)  
طل( » مطلَب «  

  .م مكان است

موصوف) رست 
چاهي بي( » طَلٍة 

موصو) ره رنگ 

مد بزرگتر به آس
دگي چيزي نيافت

مجرور و در م و 
يهاجِم« ) 3ت 

است» نَحنُ « ر 
.  
هركس بر م) 3 

)ياء ( ب فرعي 
و خبر حرر سالم 

ف و مجرور به حر

 

مع مؤنث سالم و

)3اسم تفضيل 

جازي معنوي اس
 مجازي معنوي
ص(دا و پيامبرش 
هتي آمدند و كار

)خور آبش( » ل 
متا« و )  روش 

فساد و تباهي( 
جمع» مطالب 

اسم) ن چرخش 

سخن در( » حقِّ 
ُمَعطَّلبئرٍ «  ← 
آبي اندك و تير 

محم) 2 .دهيمي
ب تيره رنگ اند

جار) ي پيشاني 
است» نَحنُ « تر 

ن ضمير مستتر
.است» هو « تر 

.شويمقائل نمي

منصوب به اعراب
سم جمع مذكر
ث و غير منصرف

 )10/8/1398 ل

←  جم( الكاذبات

ا) : بزرگتر ( »  

شد كه مؤنث مج
مؤنث» اُذُن «  

دستي را كه خد
هاي صنعتشركت

منهل« جمع » 
راه و( » مذهب 

(» َمفَسدة « مع 
م« ) 4. ان است

مكان( » مدار « 

الكالمِ الح« ت و 
»بئرٍ معطَّلٍ «  

(» اً قليالً  كَدر
  . صفت است

ت ، گوش فرا مي
ب رسيدند جز آب

موهاي( » صي 
 آن ضمير مستت
معلوم و فاعل آن
آنها ضمير مستت
ي از آنها تفاوت ق

  .خواهد

مشبه بالفعل و م
ا» صابرونَ « و  
اسم علم مؤنث:  
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مرحلة او(نساني 

 –  الكاذبات←

الكبري« ) 2)  
  .ضيل

اشبمي) دستي ( 
و» عين « ، »  

د) 2 .كنندي مي
مهندسين ش) 4

»مناهل « و »  ة
م« جمع  » ب 

جم» مفاسد «  
اسم مكا) ودگاه 
«هستند و  صدر

موصوف و صفت
)3 صفت است 

ماء« ؤنث باشد 
موصوف و) واز 

كه سخن درست
وان به چاهي آب

  .دارند

بالنّواص« جهول و 
ل معلوم و فاعل

فعل م» نُهاجِم « 
 معلوم و فاعل آ

ميان كسي) 2 .
كند چنانكه مي

م و اسم حرف م
عراب فرعيبه ا

ِلفاطمةَ  ←»   

ش پيش؛ علوم ان

) با اعراب فرعي

كج تر( عوجاجاً 
اسم تفض) : رين 

(» يداً « كلمه  
قَدم« ، » رِجل 

 گمراهان پيروي
4 .مگر پيروز شد

َمدَرَسة« جمع » 
مذاهب« ) 2. ست

)3 .كان هستند
فرو( » مطار «  
مص) خوبي ( »  ة

م) شنوا  هايش
موصوف و) گتر 

صفت آن بايد مؤ
مردم مهمان نو 

ريم ، هنگامي ك
هنگامي كه كارو
دسيار دوست مي

فعل مج) شود ي
فعل) شويم نمي

«و » هو « تر ست
فعل) خواهد ي

شود گرفته مي
كقاشي ميها نم

جمع مذكر سالم
طوف و منصوب ب

ِلفاطمةِ « ) 2ت 

سنجش

عول و منصوب
  .د

 ع ←» جا أَشَد
تربر( »  أفضل« 

»ها « ع ضمير 
رِ« ، » يد « ند 

 از جوانان ما از
بر دشمنان ستم

»مدارِس «  )1 
اس مصدر) رست 

اسم مك) ارتگاه  
و مصدر) و كار 

َمحسنة« جمع  

گوش( » واعيٌة ٌن 
محمد بزرگ( »  

ي معنوي است ص
(»  المضيافونَ 

هايي شنوا داش
ه) 3 .كمك كرد

مانان خود را بس

گرفته مي( » خَذُ 
تفاوت قائل ن( » 

ل آن ضمير مست
مي( » يشاء « و  

ي پيشاني و پاها
شما را در رحم) 

اسم ج: » ؤمنينَ 
نث سالم و معط

است) واو ( رعي 
    

 

  .رست است
مفع( الكاذبينَ  ←

باشدي كسره مي
  .رست است

َأعوج« ) 1: ا هنه
«) 4سم تفضيل 
  . رست است

مرجع( يحبها  ←
ي زوج بدن مانن

بعضي) 1: ها نه
ايران ب) 3 .يديم

  .رست است
:ها جمه گزينه

كار در( »  صَلَحة
زيا(» مزار « و  

و كسب( » سب 
»محاسن « و ) 

  .رست است
آذان« ) 1: ها نه
محمد األكبرُ« 

مؤنث مجازي»  
شَعب« )  4. ند
ما گوش) 1: ها نه
ك» بم « هاي له

ن نواز ايران مهم
  .رست است

يؤخَ« ) 1: ها نه
»ال نُفَرِّقُ « ) 2 

عل معلوم و فاعل
)كند قاشي مي

موهاي) 1: ها نه
)4 .كنيممله مي

  .رست است
المؤ« ) 1: ها نه
اسم جمع مؤن:  

فوع به اعراب فر
www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
←الكاذبونَ 

اعراب فرعي
در 1گزينه  .16

بررسي گزين
اس)  : ترين 

در 2گزينه  .16
2 ( هبحي←

اعضاي: نكته 
ترجمه گزين

ارند ، بوسيد
  .كردند

در 2گزينه  .16
بررسي و ترج

َمص« جمع 
)تجارتخانه 

مكس« جمع 
)درخواست 

در 3گزينه  .16
بررسي گزين

«) 2هستند 
بئر« چون 

صفت هستن
ترجمه گزين
ديدگان زلزل
مردم مهمان

در 1گزينه  .16
بررسي گزين
.فاعل است

فع) كند مي
صي رنق( » و

ترجمه گزين
كند براو حم

در 2گزينه  .16
بررسي گزين

 المؤمنات«
بالفعل و مرف
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@sanjesheduc

ذا « و ) و 
ا و مرفوع 
 به اعراب 

د كه آنها 
گزار 

ل معلوم و 
ر مستتر 

ش را بسيار 
سي باران 

مؤخّر و 
 .رفوع است

ست و او بر 
اگرچه 

16 تا    

 بسـياري  ت 
 بـــه  را ها

 در خـود  ف 

ationgroup

واو( راب فرعي 
م مثنّي و مبتد

اسم منصوب»  

هايي داردفضيلت
كه آنها را شكرگ

فعل) را صدا زد 
 فاعل آنها ضمير

م زيرا او خودش
چه كس) 4 .دا زد

مبتداي م) : ما 
عطف بيان و مر

 به سوي خداست
استعمارگران ا) 

14  ميالدي
  .شود ي

شـهرت گـذاري 
ه موريا حكومت 

تصـرف بـه  را جا

 

و مرفوع به اعر» 
اسم» هذانِ « ) 4
شاكرَينِ« و »  

ف) س ( فاطمه  
ربازاني هستند ك

 است » ي  
ما ر( » خاطَبنا  
افعال معلوم و 

دارر دوست مي
 يك درخت صد

بازگشت شم( »  
ع» الحجرُ « لّاً و 

بازگشت شما) 2
)4 .اي افتادمرده

از : 2؛ گزينه 
بعد را شامل مي

قانونگ و زرگـاني 
.رفت مـي شمار

آنج روميان و در

 )10/8/1398 ل

»كانَ « ل ناقص 
4است » الف « 

الف« ب فرعي 

)2 .يبا هستند
اين دو سر) 4 .د

هي« مير مستتر 
«) 3است » نا 
)مجهز كرد ( » 

پدرم را بسيار) 2
ود ما را از پشت

مرجِعكم« ) 2 
و مرفوع محلّ»  

  . ست
2 .بينيمميو را 

 بر روي جسد م
  

ميالدي است؛ 1
196از :   به ب

با كشـاورزي، ه 
ش به بـاستان ي

نداسك نيز بعدها 

ن
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مرحلة او(نساني 

مسه و اسم فعل
«ه اعراب فرعي 

و مرفوع به اعراب

هاي روزگار شكي
داد حقش را مي

م و فاعل آن ضم
أن« ضمير مستتر 

»جهزَ « و ) تاد 

2 .كندا زياد مي
درسه ما بودر م

 

.و منصوب محلّاً
ذلك« اعل آن 

اس» قلوب « ره 
بيني و ما تو مي

 او فرستاده شد
.شوده نرم نمي

14ميالد تا   
:4ست و گزينه 

داماتش در زمينه
دنيا شهر دترين

و آمد در شيان

 ايران و جهان

ش پيش؛ علوم ان

از أَسماء خم) ر 
و منصوب به» نَ 

م مثني و خبر و

هؤمن در سختي
ه صاحب حقّ ،

فعل معلوم) ند 
وم و فاعل آن ض

فرست فرو( » زَلَ 

 قدرت انسان را
ه سال گذشته د

 .ند مجهز كرد

مفعول فيه و) : 
مجهول و نائب فا
له براي اسم نكر

چه وقت ما را) 
 سنگ بر روي

ها دارند كهسنگ

سال پيش از م 
ن پاسخ سؤال اس

 كه به دليل اقد
آبادترين و  زرگ
  .اند ميده

هخامنش تصرف ه

 تاريخ

سنجش

براد( » أَخو «  
كان« عل ناقص 

اسم» جنديانِ « 

مردان و زنان مؤ
برادر دوستم به 

 كنزياد مي( » د
فعل معلو) دارم 

أنزَ« ) 4است » 

ت با خردمندان
كسي كه) 3 .خت

 نيرويي انديشمن
 

)چه وقت ( » ي 
فعل مج: اده شد 

صفت جمل) شود 
)عج ( سر حسن 

س زماني كه آن
هايي همانند سب

7: هاي سال  
گزينه سوم همان

 حمورابي است
هر بابل بود كه بز

نا نيز قديم بابل

به مصرره نوين، 

    
 

)3است  هي فتح
خمسه و خبر فع

«و » الف « عي 
  .است»  
قطعاً م) 1: ها هن

)3 .يابيمن نمي
  .م

  .رست است
تَزيد« ) 1: ها نه
ددوست مي( » 

»من « م ظاهر 
  .ت
مشورت) 1: ها نه

 به زحمت انداخ
اد و انسان را با
 . رست است

متي« ) 1: ها نه
فرستا» اُرسلَ « 
شنرم نمي( » قُّ 
اي پس) 1: ها نه

پس) 3 .وانا است
ن دادند ولي قلب

 .رست است
  7فحه 

شامل س 1زينه 
گ. شود شامل مي

 .رست است
  16فحه 

 معروف اموري
بي شهرت حمورا

ب حكومت آنان، 
 .رست است

  22فحه 
رين فرعون دور

www.sanjeshse

اعراب فرعي
َأسماء خ از» 

به اعراب فرع
ياء« فرعي 

ترجمه گزين
را در ديگران
خداوند ديد

در 3گزينه  .16
ي گزينبررس

2 ( » بأُح«
فاعل آن اسم

است» هو « 
ترجمه گزين
به خاطر ما
را فرو فرستا

در 3گزينه  .17
بررسي گزين

«) 3 .مرفوع
ال تَرِقُّ« ) 4

ترجمه گزين
هر چيزي تو
نرمش نشان

  
 
  
 

در 3گزينه  .17
صف 1درس   
به ترتيب گز  

ميالدي را ش
در 2گزينه  .17

صف 2درس   
از پادشاهان  

پايتخت .دارد
پايتخت نام

در 1گزينه  .17
صف 3درس   
در زمان آخر  

  .آوردند
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@sanjesheduc

ــا        والني ب

  ود
 آشـوري  
 كاسـپان       

  .ند

 اتحاديـه       
ه زيويـه،  

 پـنج  از س 

ها  ن كتيبه

يش را بـه    

) +1 622  

) ×2 622  

) +3 622  

) +4 622  
  

ationgroup

  مهم
ــرد طــو ار ـ نب

رد با ميان دو رو
هاي نوشته ر گل  

ي يعنـي شـهر
ها منقرض شدن ي

شـاورز ـ اولـين
ن در سه منطقه

.  

پـس شـان  حاصل

ت ولي اگر از متن

 پژوهشـي خـو

(+ ×32 135833
×× 32 1358
33

+ =43456
33

/+ =1316 8

 

مان و مسائل م
ــدا ــيالد ـ دام

   رود
د ـ دامدار ـ نبر
الد ـ دامدار ـ در
ـا را كـار كاسـي
به وسيلة ايالمي

د ـ دامدار ـ كش
آثارشان.  آوردند

ست آمده است

ح بي نبرد. شدند

محسوسات است

ند دستاوردهاي

  . نام داشت

) =8

=

= + =1938 1

 )10/8/1398 ل

زم
ــل از مـ  دوم قب

هاي ميان دو ت
دوم قبل از ميال
سوم قبل از ميال

هـ اسيستقرار ك
ها به كاسي. ندند

ول قبل از ميالد
شور را به وجود
 و قاليچي به د

ش رو به رو كديگر
  . شد كشور و

ست پس پاسخ م

د تا بتوان بنويس

وازدهم ان ادارو

1939

26 



مرحلة او(نساني 

ــزارةچة  ه
حكومت
هزارة د

س 
 بوده 

هزارة س
محل اس

خوا مي

هزارة او
عليه آش
حسنلو

يك با) امروزي ق
د مشترك مرز 

ها سؤال شده اس

ها را به درستي

روز بود و ماه دو

  : كنيم 

ش پيش؛ علوم ان

  تقرار
ود دياله تا درياچ

  ن و كردستان

قوم قبل از زاگرس
ربي درياي خزر

ايرماق قزل( يس
ايرماق، قزل رود

ه هاي كتيبه ش
  .ت بود

ه ها و آگاهي يشه

ز اول نيسانو نور

تنر استفاده مي

سنجش

محل است
سيعي از باالي رو

آذربايجانوبي ـ 
  ي زاگرس

قرار اوليه اين قو
منطقة جنوب غر

  ن كنوني

هالي رود كنار در
ر و انجاميد صلح

ها از نقش ن كتيبه
خ همان مكتوبات

ست كه اين اندي

يسانو بود كه رو

ول هارتل از فرم

    
 

 .رست است
  39فحه 

بخش وس  
  اروميه

مجاور لولو  

  
(  

هاي دامنه
محل استق
احتماالً من

  .است

آذربايجان  

 .رست است
  50فحه 
د لوديه و ماد ي

ص به بابل ساطت
 .رست است

  4فحه 
ؤال به جاي متن

شد، پاسخ ده مي
 .رست است

  8فحه 
گي مورخ اين اس

  .ب ارائه كند
 .رست است

  17فحه 
ه تقويم بابلي ني

 .رست است
  23فحه 

 آوردن اين سال

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
صف 4درس   

  نام

لولوبي

گوتي

كاسي
)كاشي(

مانايي

  
در 4گزينه  .17

صف 5درس   
نظامي نيروي  

وس با و سال
در 1گزينه  .17

صف 1درس   
چون در سؤ  

سؤال پرسيد
در 4گزينه  .17

صف 1درس   
آخرين ويژگ  

نحوي مطلو
در 4گزينه  .17

صف 2درس   
نخستين ماه  
در 2گزينه  .17

صف 2درس   
براي بدست  

erv.ir
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@sanjesheduc

جغرافيـاي   

 

 يكـديگر  
 كه است ي

 در وسـتاها 
 يـا  قنـات   

 را سـتايي 
 و صـلخيزتر 

 در جـا  ـه 
 بـه  سـتاها 
 هـاي  مـين 

ationgroup

جاري اسـت و ج

با ارتباط در طي
بيتركي ديد يري

رو گيري شكل ع
صـورت به آب 

روس ايهـ  كونتگاه 
حاص بخـش  در 
همـ حاصـلخيز  

روس مـرز  و سـتند 
زم روسـتايي  نـه 

 

يني و تجمراكز د

محيط عوامل و ا
كارگي به همان 

نوع ترين طبيعي
جا هر خشك، ه
سـك گونـه  ايـن  
كشاورزي هاي ن

خـاك  و آب ـه 
نيسـ متمركز ن،

خان هـر  طـراف 

 )10/8/1398 ل

ي مثل بازارها، م

اجز زيرا كند؛ ي
مكان، يكدر  ن

ط رو، اين از ست؛
نيمه و خشك ي

.انـد  يافته سترش
زمين و اد است

كـ آن دليـل  به 
مكان يك در تاها
ا در. شوند مي ه

27 



مرحلة او(نساني 

ي مناطق شهري

مي بررسي و العه
آن هاي ويژگي با
  .پردازند ي

اس ساسيا عامل
نواحي در. است 
گست آن اطراف ر

 از هم بسيار زيا
ايران، شمال ي

روست است، شده
مشاهد جا همه 

 جغرافيا

ش پيش؛ علوم ان

ي مطالعه معماري
 .د

مطا را موضوعات
با ها پديده تمام 

حل مشكالت مي

ع يك روستاها ي
متمركز صورت 

در روستايي هاي
 فاصله روستاها

اي جلگه و رطوب
ش فراهم جا همه
در روستايي ي

سنجش

غرافياي تاريخي
ي معماري ندارد

مو »نگري كل« يا
جامع و جانبه ه

كنند و به ح  مي

برپايي در آب مل
به ،)چاه و شمه
ه خانه است، ده
در اين نواحي 

مر نواحي در. اند
ه در كشاورزي ر

هاي و خانه يست
    

 

 .رست است
  36فحه 

كردهاي مهم جغ
طي به سبك خاي

 .رست است
  6فحه 
يا »تركيبي« يد
همهمطالعه  .ند
آن استفاده از ن

 .رست است
  13فحه 

   

 .رست است
  27فحه 

 .رست است
  33فحه 

عام دانيم، مي كه
چش مانند( آب ع
شد پيدا زمين ح

.گويند مركز مي
ا گرفته قرار ها نه
امكان كار و ت

ني مشخص ديگر
www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
صف 3درس   
يكي از كارك  

تاريخي ربطي

 
  

در 3گزينه  .18
صف 1درس   
د با جغرافيا  

كنن مي عمل
جغرافيدانان

در 3گزينه  .18
صف 2 درس  

 
  
  
  
  
  
  
  

در 2گزينه  .18
صف 2 درس  

  
  
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .18
صف 3درس   
ك طور همان  

منابع اطراف
سطح در چاه

روستاي متم
خان از دورتر

است دسترس
يكد از خوبي

erv.ir
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 در كـه  ي 
بـر   سـتايي 
 هـاي  تمان

 ايـن   دارد؛ 

 ولـي  سـت 
: مانند. ورد
  ك

 حت

 هكرمانشا ن
 اق،عر تير

ـه چهـارم     

ationgroup

روسـتاهايي. ينـد 
روس هـاي  خانه ت

ختسـا  دست باال

قـرار حـاره  ـب 

اس طبيعي يندي
آو مي وجود به را
شور شدن خاك ـ

تحت كه هايي راه 

نستار توسـعه ا   
رياز يشهرها به

  .ست

فيـايي در مرحلـ

 

گوي مي پراكنده 
ممكن است شور
در ب پلكاني رت

جنـب زيـاد  فشار 

فراي خاك، سايش
ر غيرطبيعي ش
ـ خاك از حد ز

و شهرها ناخت

ـراي نمونـه، در
ب يكيدنز ،ها ري

ر توسعه يافته اس

و محـيط جغراف

 )10/8/1398 ل

ستاهايرو را ي
كش كوهستاني ق

صو به ها ختمان

تأثير تحت و ن

باد فرس يا آب ط
فرسايش صورت ن
ا بيش برداري ره

شن و تطالعاا ي

بـ. گيرد قرار مي 
ارناهمو ضعيتو 

ن با اين ساختار

 
، 

ري كرده است و

28 



مرحلة او(نساني 

روستايي بندي ل
مناطق در. اند ف
ساخ آفتاب به رو
  .اند معروف ي

السرطان رأس ار

توسط ديگر حل
اين در شود، مي 

بهر ـ ها ب جنگل

آوري جمع ،يطار
  )مال

سيربر ردمو ها
ن،ستاا تباطير

حتي مركز استان

هستند سيستم
ورزىكشا لحصو

ار مرحله را سپر

ش پيش؛ علوم ان

شكل اين. است ه
معروف طولي اي
ر هاي در دامنه الً

پلكاني روستاهاي

مدا به ه نزديكي
  .است ايران

مح به محلي از ك
خاك فرسايش 
تخريبـ  خاك 

شر ينا در ؛يافت
سالا يند شستر

ه هپديد ساير با ي
ار يها راهشبكه  

يگر پيوسته و ح

س ىها ورودى يد
محص .ندزسا مى م
   

ش تاكنون چها

سنجش

گرفته شكل رگ
روستاها به اند، ه

ته باشد؛ معموالً
ر به روستاها، نه

ن قرار گرفته كه
ا هواي و آب كي

خاك افقي جايي
يه خود موجب

نامناسب زدن م

ي توسعه سرعت 
گس( .شتدا ورت

فيايياجغر ديده
مانند ستانيا م

به يكدي...  آب و

شيرخو ژىنرا و 
همافر را هگيا شد

.ندا سيستم ينا 

ن از زمان پيدايش

    
 

بزر شاليزارهاي 
گرفته شكل رود

كوه استقرار يافت
گون اين. گيرد ي

 .رست است
  45فحه 
اي از جهان طقه
خشك علت رين

 .رست است
  50و 49فحه 
ج جابه يعني اك

روي  با اعمال بي
شخم ـ ها دام ية

 .رست است
  2فحه 
به رظهو از بعد

وضر دبو نسلمانا
 .رست است

  10فحه 
يل رابطه يك پد

سيستم ينا از ي
، منابعحاصلخيز

 .رست است
  12و  11فحه 
اهو آب، ك،خا
شر يطاشر ىيند
جىوخر نيز قر

 .رست است
  15فحه 

لم جغرافيا زمين
   .ست

www.sanjeshse

و كشاورزي
ر يك امتداد

دامنه يك ك
مي قرار ديگر

در 4گزينه  .18
صف 4 درس  
در منط ايران  

تر مهم عامل،
در 4گزينه  .18

صف 5درس   
خا فرسايش  

انسان وقتي
روي بي چراي

در 1گزينه  .18
صف 1درس   
ب مسالا يند  

مس تحكوم
در 2گزينه  .18

صف 1درس   
تحلي ايندر   
مهمي ايجزا
ح يها شتد

در 2گزينه  .18
صف 2 درس  
سيستم در  

ينافر طى كه
تعر و تبخير

  
  
  
  
  
  

در 4گزينه  .19
صف 2درس   
عل ديدگاهاز   

پديد آمده اس
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@sanjesheduc

ال، كـنش   
 با افراد نـا  

شـكالت او     
 تياز اهم 

نسـبت بـه       
 واكـنش و   

ـزل شـده    

  .نامند مي

 راز تفاوت 

ationgroup

مثـا يبرا )ماعي
با برخورد او ن،

 

نـد بلكـه بـر مش
يعي به علوم طب

امكـان انتقـاد نس
فرصـت ،يمـاع 

  .شناخت
جامعه دچـار تزلـ

 

شناسي تفهمي م

كند، بلكه يل م

 

ي، مكاني و اجتم
انيبا آشنا ي آدم

 .پردازد يمن ين

كنن ينمـ   حـل 
نسبت دهند يم

  .م دارد

بـه دنبـال آن ا 
اجتم يهـا  ـنش   

ش يم تيرسم به
ج نيشيپ يرها

 .بود كنترل آنها

ش سي او را جامعه

حل يريتدب تيل

 )10/8/1398 ل

هاي زماني عيت
برخورد يچگونگ

و انسان يعيطب ي

  

را ي تنها مشكل
را نشان م يعيب

نام جار اجتماعي
  .رديگ يل م

و گـران يو د ود
تقـاد دربـارة كـ

 

ب ين روش علم
ها و هنجار رزش

و كن ينيب شيپ ي

شناس ، جامعهشت

:  

و فعال يارزش ي

29 



مرحلة او(نساني 

ب داشتن با موقع
دارد؛ يا چ فرق 

ي مانند موجود

.باشد مي طبيعي

او نه يلوم ابزار
طب و علوم عتيب

هنج .گرفته است
متقابل شكل يع

خو يرفتار يها
و انت يداوربـا   

 .آورد يفراهم م

را به عنوان يجرب
ا د،يجد يصنعت

يبرا ياجتماع ي

داش ر كنشگران

شود يم مي تقس

  .مد
يها يداور ي برا
  .ديگشا يم

شناسي امعه

ش پيش؛ علوم ان

تناسب( .ت دارد
يوران بزرگسال

خاص ي موجود

علوم طاز فوايد  

گرفتار شود، عل 
ه استفاده از طب

  .است ي
د جامعه قرار گر

اجتماع يها نش

ه نجارها و ارزش
يعلـوم اجتمـاع  

دانشمند ف يبرا 

و تج يصرفاً حس
در جامعة ص يو

يها دهيناخت پد

رفتار يفهم معان

ت، به سه بخش

 

نام يم دبير مدن
را يشناس جامعه

م زين يعيطب يا

 جا

سنجش

مختلف تفاو اي
با كنش او در د

به يعني است، 

عتيهاي طب ت

ي بحران گمراه
كه را نيسبب ا

ياجتماع ةديپد ن
 مورد قبول افرا

كن ةليبه وس الن

دربارة هن يداور
ع. وجود دارد ي
ب و صحيح راس

صروش  ،ييويست
ويدن كرديغلبة رو

شنار آن مقطع، 

ضرورت ف وبر به 

است يلوم انسان

  منزل
 .مدن ريو تدب )

علم تدرا  يتماع
 تنها مشكالت ج

ها دهيرا با پد ين

    
 

 .ست است
ها ي در موقعيت
ب ي دوران كودك

  .كند ي م
 .رست است

سفه، اصل وجود
 .رست است

سان از محدوديت
 .رست است

 خود انسان به
به س يعلوم انسان
  .خوردارند

 .رست است
نينخست، تماعي

كه يش اجتماع
ماعي خُرد و كال

 .رست است
د تيظرف يتماع
يو اجتماع يتار

مناس ياجتماع ي
 .رست است

پوزيتي يشناس ه
رن نوزدهم، با غ

در يشناس جامعه
 .رست است

كه ماكس يجه
 .رست است

كه همان عل زين 
  خالق

من ريانواده و تدب
)استيس( جامعه

 .رست است
علم اجت يفاراب 
نه عمليعقل  

و انسان يجتماع

www.sanjeshse

  
 
  
 

درس 3گزينه  .1
كنش انساني  
فرد در كي

تفاوت آشنا
در 4گزينه  .1

موضوع فلسف  
در 1گزينه  .1

انس يرهاساز  
در 1گزينه  .1

كه يهنگام  
ع. نديافزا يم
برخ يشتريب

در 2گزينه  .1
كنش اجت -  
كنش ةويش -  
نظام اجتم -  

در 3گزينه  .1
در علوم اجت  

رفت يخطاها
يريگ موضع

در 1گزينه  .1
جامعه: روش  
در قر :هدف  

هدف ج. بود
در 4گزينه  .1

به علت توج  
در 2گزينه  .1

يعلوم عمل  
علم اخال: اول  
خا علم: دوم  
علم ج: سوم  

در 3گزينه  .2
:عبارات اول  
:عبارت دوم  

اج يها دهيپد
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 عتين طب

 يب جهـان   

 ياقتصـاد  

 نـده طـرز  

ن را نشـان   

گـري  ـه دي 

اهد و چـه  

18واره       
  .يم

هـا   ه  پديـد     

ationgroup

نزد آنان جها. د
  .كنند ي

فرهنـگ مطلـوب

ايـ  ياسـ يو س 
  .د

كنن عامل و ابـداع 
  

 استدالل كـردن

وم جديدي را بـ

 تعريف چه بخوا

اي مثلـث همـو
درجه بودن نداري

شـته حـوادث و

 

دانند ينم محدود
يم ميتقس عتيب

ف كيـ  هك انديي

ينظـام  يزارهـا 
برد يعات بهره م

ه هيچ انساني ع
.  و تدوين كرد

كردن و درست

ايم مفهو شناخته

كند و در ف مي

ه مجمـوع زوايـا
18ه تصور   د

گشـوده را از رش

 )10/8/1398 ل

م عتيجهان طب
و فوق طب عتيطب

يها ها و ارزش يگ

  .داند يم برتر

 

از ابز آنكـه  از ش
اطالع يا و فنّاور

طور كه ت، همان
 ذهن را كشف

درست تعريف ك

ش هيمي كه قبالً

ور طبيعي تعريف
  . كند  مي

با فرض اين كه 
لث نيازي بهف مث

هـاي ناگ د و گره
  .هاست ديده

30 



مرحلة او(نساني 

مند و آن را به ج
طب  به دو جهان

يژگيو نيتر ز مهم

ب يرزش اجتماع

.رديگ يشكل م 

شبي غرب، جهان
ها از رسانه ژهيو 

كننده آن نيست 
رز كار خدادادي

 بياموزد يعني د

 و به كمك مفاه
   .ماست

ت و انسان به طو
ودآگاهي ايجادخ

.و با آن هستند
در هنگام تعريف

 امور دست يابد
معناي چرايي پد

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم ان

نام يم زين نييكو
را ينيجهان عا 

از تيو عقالن ت

ارجوامع را  گري

فيجوامع ضع 

جحفظ سلطه  ي
به يو علم ينگ

 هيچ كس ابداع
د اين بود كه طر

يشيدن را به ما

ه از قواعد تفكر
يده در زندگي م

 دستوري نيست
منطق فقط خ. 

كنند و راهي مي
د در عين حال د

قل به راز و رمز
به مع.. .، مرگ و

فلس

سنجش

را جهان تك يني
آنها. است ينيو

تيمسئول ت،يحرّ
  

ت كه سلطه بر د

ياشغال نظام ق

يبرااست كه  ن
فرهن يها تيظرف

گيرد و شمه مي
رسطو انجام داد

شيوه درست اند

ت كه با استفاده
فاي يار مهم و پر

ردن يك پديده
برد را به كار مي

مواره با ذات همر
ن ويژگي را دارد

1  

جويي از عق  بهره
يز فلسفه زندگ

    
 

 .رست است
يسلمان، جهان ع

و تكو ينيهان ع
 .رست است

عدالت، ح ت،ينو
.برخوردار باشد
 .رست است

است يا جامعه ب
 .رست است

قياز طر ياسيس 
 .رست است

نيعمار فرانو در ا
و ظر د، از ابزارها

 .رست است
ت انسان سرچش

كاري كه ار. ست
  3صفحه 

 .رست است
ق آن است كه ش

  7صفحه 
 .رست است

ناختن، اين است
اين يك راه بسي 

  8صفحه 
 .رست است

ن و استدالل كر
يات و عرضيات ر

  19صفحه 
 .ست است

اهيم عرضي هم
 و هر مثلثي اين

18و  17صفحه 
 .ست است

كوشد با ته مي
ال ازؤس. بگشايد
  3صفحه 

www.sanjeshse
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سـفه علـم   
 اين مسأله 

گرفت كـه  

 .گيـرد  مـي      
ره جـرم و     

كه مستلزم 

ي سـهمي  
  .فت

 بـدون آن     

 را سـامان  

. سر گرديد

ationgroup

فلس« كـه همانـا    
 تبيين عقالني

توان نتيجه گ مي
  .ت

ه خـود شـكل م
د، نظـرش دربـا

اي ك ه به مقدمه

هاي اسالمي زمين
هميت زيادي ياف

ت ثـاني اسـت و

م فلسفي نويني

كماي يونان ميس

 

  . عت است

ك ري از معرفـت
عه كليدي براي

اندازند و م سا مي
 آن بنا شده است

جتمـاعي زمانـه
 اجتماعي بدانـد

معنا ندارد كه. د

ل تفكر به سرز
وزه اسكندريه اه

ت اول به فطـرت

قد كردند و نظام
  .برداشت

 مسلمانان با حك
  .داخت

 )10/8/1398 ل

هاي طبيع  پديده

ديگر وارد حوزه 
ت انسان و جامع

فرس حمت طاقت
ن علمي بر پايه

ط اقتصـادي و اج
يط اقتصادي و

كند ي دعوت مي

ن جهت در انتقا
 به خصوص حو

 كردن از فطرت

ماي يونان را نقد
ديدي را نيز در ب

يخي و فرهنگي
 فلسفه يونان پرد
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مرحلة او(نساني 

راي درك بهتر

شود كه كن مي
ماهيت و حقيقت

ود را به رنج و زح
ت كه همه قوانين

در دست شرايط 
جبور و تابع شرا

ذكر و تفكر عقلي
   

بود و از اينداير 
گر مراكز علمي

و عبورگر فه در

 شده آراي حكم
هاي جد  انديشه

س از ارتباط تاري
يي مسلمانان با

ش پيش؛ علوم ان

 تجربي انسان بر

وقتي ممك» ست؟
 اصولي درباره م

 دانشمندان خو
يرفته شده است

 يك قطعه موم
وفي انسان را مج

  ) ه و حقوق

اوند از طريق تذ
.ه ممنوع باشد

مسلمانان شد، د
شترش يافت، ديگ

د كه طلب فلسف
 

ريق آثار ترجمه
الطون و ازسطو

هاي اسالمي، پس
 چگونگي آشنايي

سنجش

هاي ي از تالش

حق چه كسي اس
 دست يافتن به

هاست كه پديده
ندان، اصلي پذي

سم انسان مانند
اگر فيلسو) سي

ارتباط فلسفه. (
  

 در معرفت خدا
ما خود آن نتيجه

ه مصر مغلوب م
ضت ترجمه گش

2  

كند طو نقل مي
 .رسد ه نظر مي

 و ديگران از طر
داري از آراي افال

ه  تفسير ديدگاه
د به اسالمي باي

    
 

 .رست است
 مجموعه منظمي

  4صفحه 
 .رست است

حكومت ح« الؤ
ست بشويم و با

  
  11صفحه 

 .رست است
 يافتن به علل پد
 نزد همه دانشمن

  5صفحه 
 .رست است

لسفي ماركسيس
شنا سفه و جامعه

.ق خواهد داشت
12و  10صفحه 

 .رست است
به تدبر و تعمق
ست، امر شود؛ ام

  15صفحه 
 .رست است

دريه تا زماني كه
بعدها كه نهض. ت

20و  18صفحه 
 .رست است

هين از قول ارسط
فايده به عنا و بي
  7صفحه 

 .رست است
د فارابي، بوعلي

برخورد ه ضمن
  22صفحه 

 .رست است
يان فالسفه در
راي فهم فلسفه

  16صفحه 
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ن بررسـي   

ائـه، قابـل     
ـ   يقـو  يرب

  .نامند ي

ه از طريـق  

 شـناختي  ت

يـن روش،  

داد،  ن درون 

اي نيازهـا      

ationgroup

اي كه امكـان ونه

هـا در زمـان ار
ها، پشتوانه تجر

تحقيق علمي مي

كه ، استقراست

زيسترد ه رويك

  .د

يك مثال از اي. د

چـون يينـدها ي

  .است ي

شـرفت در ارضـا

  رد

 

است به گو ختي

ه هينظر يبرخي 
ه هينظر يهم برخ

  .هاست

 علمي يا روش ت

 در ايجاد دانش

مربوط به . است

دينما يد عمل م

  )يكرد رفتاري

 جايگزين سازند

يفرار برگيرنـدة     

شناختي كرديرو 

 عنـوان اوج پيش

ريگ يقرار م يس

 )10/8/1398 ل

شناخ هاي روان ده

يرساختار ظاه را
ه يشناس ر روان

ه پذيري پديده به

روش نينامع ت

اولين قدمد اما 

  .شود  مي

مرتبط يكيولوژ

فرد يآگاه طهيح

رويك( .ميباش يم 

  ) رفتاري

هاي مطلوب را

ه اسـت كـه در

وارده بر يادها

، را بـهيي فـرد     

  .د

مورد بررس شگريا
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مرحلة او(نساني 

 تجربي از پديد

ريزشد نكردند؛ 
چنانكه در ست؛

پذيري و تجرب ن

تيموقع كيدن 

شود س انجام مي
  .شود

 رواني استفاده م

ويزيبا ساخت ف 

و خارج از ح مي

ديلوح سف ايو  

رويكرد( .سازد ي

را حذف و رفتار

شبيه يك رايانـه

قا، از انتده است

ك كامـل توانـاي

نام دارمستقل  

دون دخالت آزما

شناسيوان

ش پيش؛ علوم ان

پذير و ي آزمون

اندازه رش كي به 
اس  علوم مشهود

هاي آزمون يژگي

مشخص كرد يا

ل، استقرا و قياس
ش پذير مي  امكان

ين كاركردهاي

يماريالمت و ب

يمستقريه طور غ

يتوخال ةجعب ك
  )كاوي وان

يست كه ما را م

اي ناسازگارانه ر

 است كه ذهن ش

قلمداد شد نيش

قـق خـود و درك

، متغيرشود يم 

شود كه رفتار بد

 رو

سنجش

توصيفيي علمي، 
  

دو سطح مذكور
موضوع در همه

از و تكرارپذيري

بر دنيرس يبرا

دو فرايند مكمل
 با روش تجربي

ي توصيف و تبيي

، سالجانيه زش،

اسات و افكار به

كي هي، شبمييآ ي
ظريه فرويد يا رو

اس يزيهمان چ 

ست كه رفتارها
  .ت

ين پيش فرض
  .ستها ه

سان به عنوان ماش

، نياز براي تحقـ

يدستكار شگر

ش يانجام م يگام

    
 

 .رست است
شناسي  در روان

.پذير باشد مكان
 .رست است

در د يعلم يها
م نيا. نيست يب

 .رست است
يف عملياتي و ت

 .رست است
منظم ب يجو و ت

 .رست است
علمي از طريق د

هاي منظم داده
 .رست است

براي شناختي ست
 .رست است
زي احساس، انگ

 .رست است
احسا، كاوي روان

 .رست است
يم ايكه ما به دن
نظ( .جبرگراست
ط،يعامل با مح
 .رست است
آن ا تار درماني

دايي منظم است
 .رست است

براساس اي ختي
داد يادآوريو  ي

 .رست است
مسئله كه انس ن

 .رست است
شكوفايي ه خود

 
 .رست است

شيآزما لهي به وس
 .رست است
هنگ، ده طبيعي

www.sanjeshse
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