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  :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
 

15از  15ون 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
  ششمجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)24/05/1399(  
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@sanjesheduc

لبـاس و  : ي   
 روشـن در  

درد  ر را مي

ب و اثاثـه،  

گفتار : طيفه

  ل 

الحضـرة  ف  

: د) (ـادقي  

اعر چهـره  

 سن تعليـل 
ـبيه شـعر   
ب معادلـه    

ـر ـ نغمـة    
غ، دامگـه،     

ي ـ خـاك      

ationgroup

 مركبـات ـ زي
ي سرخ رنگ و
ن كه صف لشكر

ال، قماش، اسباب

لطي) (هيزم: يمه

مهمل ←حمل 

اف ←ـي   وصـ

  )ني

جمـال ميرصـ ←

 شعر فلسفي شا

حس.  شده است
تشـ: سـه . يشـي   

كل بيـت اسـلوب

 بين و كوته فكـ
تشـبيه ـ مـرغ: ك 

 الهـي و معنـوي

13(  

  )ه واژه درست
بالنـگ، از: ـرنج 

اي ستاره: ـ عيوق 
آندلير، :  صفدر

كاال: قماشه) (ي

هي) (ون، بداختر

قدر ـ مح ←ر 

  اري

بوالفضل بيهقـا: و

خاقان ←قاآني 

←ر ابراهيمي 

دستگاه فكري و

 وصال گل، آب
م شدن بـا دروي

در ك: عزا ـ چهار  
  .) باشد

به معني كوته 
فا ـ دامگه خاك

كنايـه از: سـير 
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سه(رست است 
ـ تـ. شود ته مي

نواز ـ  خندة دل
ترين، بزرگ ـ گ

گو مزه اللت، بي
  )اراده، ميل: ع

شوم، ناميمو: س

الفغدن ـ غد ←

خوا ← خاري 

دو) (نامه شرف 
 

پنج ـ ق ←سه 

نادر: ب) (رمذي
  )وي مولوي

د: ديشه ـ چهار 

ز شرم طلبيدن
 تناقض در منعم
ه معني گرم و ع
ش محرم هوش

: واژة كوتاه نظر
ن استعاره از عرف

ـ سبك س) ندارد
  .خورد
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شجامع نوبت (ني 

 يك دو واژه نادر
باز و بست عمودي

خندة شيرين،: 
بزرگ: ي ـ مهين

  . كريم

مال: مبرِم) ( آمده
طوع) (روه مردم

منحوس) (رخنده

←ض ـ الفقدن 

صراحي ـ ←

← ـ خردنامه  
 )متكلف ← 

سرو دهلوي ـ س

الدين محقق تر ن
مثنو ←عطار 

اند ←زندگي  
  .ست

، اين است كه از
ستعاره از دنيا ـ
ام بر واژة داغ به

بيهوش(ناقض در 

ـ ايهام بر) الك
مرغان  از فكر ـ  
  .ير دارند

ت اين تفكر را ن
خ  به چشم نمي

دبيات فارسي

پيش؛ علوم انسان

 ولي در گزينة
در قديمي كه ع

ـ شكرخند   رعي
گردي هاي دوره ش

ستة كبوتران، يا

ته شده، خوش
لس با شكوه، گر

لوي به معني فر
  )ربان

اغراض ←قراض 

وفان ـ صراهي 

نظامي گنجوي
صنوع ـ مسجع

امير خس ←ي 

برهان ←يزي 
االولياي ع تذكرة 

:ـ دو) افه است
 و آرمان شاعر ا

نم بر برگ گل،
بازار اس: دو. ارند

ي به گليم ـ ايها
ـ تن)  اول است

 بلند خاك و افال
 ـ جامه استعاره
مگي مراعات نظي
س لياقت دريافت
 و حسن تعليل

 زبان و اد

سنجش پ

سه واژه نادرست
نوعي د: اُرسي: ز

مجازات شر: حد 
بازيگر نمايش: ل
اي از راس پرنده: 

پاكيزه، پاك يافت
لمج: كوكبه) (ي

هما در زبان پهل
در: قاپوچي) (ك

ثواب ـ اقر ← 

طو ←توفان : 

ن ←جامي : ك
مص ←ل ـ فني 

بيدل دهلوي: هار

شمس تبري: لف
:هـ) (ي شيرازي

اضا(ديني : يك 
ز حس و عاطفه

اپديد شدن شبن
ره و تشخيص د

بختي تشبيه تيره 
براي مصراعلي 

هاي كوتاه،  واژه
عاره از معشوق
، كوتاه، بلند هم

هر كس( از اينكه 
هام تناسبور اي

    
 

 .رست است
ها، هر يك س ينه

رست عبارتند از
ص هر صنف ـ ح
 كهكشان ـ قوال
:شمگين ـ قمري
 .رست است

پا: مستطاب: (ن
جنس و هر جاي

 .رست است
ه: (ط عبارتند از

 نيكو، نكتة باريك
 .رست است

صواب: بارتند از
 .رست است

رست به ترتيب
 .رست است

يك: (ها در گزينه
مغول ←مغول 

چه) (شاعر ← 
 .رست است
ال: (و اصالح آنها

مكتبي ←زي 
 .رست است
:ها ست در گزينه

اي از آميخته ←
 .رست است

علت نا: يك: ها ه
ل هر دو استعار
ليم و روكش ـ ت

مصراع دوم مثا(
 .رست است

تضاد بين: (ها ه
سرو استع...) ن، ر

ك سير ـ جامه،
 بيت اول كنايه

 ـ در شعر مذكو

www.sanjeshse

  
 

در 1گزينه  
در همة گزي

هاي ناد واژه
پوشش خاص

كنار راست
خش: ـ شرزه

در 4گزينه  
معاني واژگان
متاع از هر ج

در 2گزينه  
پنج واژة غلط

نغز، مطلب
در 1گزينه  

پنج غلط عب
در 3گزينه  

هاي ناد واژه
در 2گزينه  

موارد غلط د
جانشينان م

عارف: سه(
در 4گزينه  

موارد غلط و
عرفي شيراز

در 3گزينه  
موارد نادرست

←نمايد  مي
در 2گزينه  

بررسي آرايه
ـ شبنم و گل
اخوان به گلي
(وجود دارد 

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

آ، ن(حروف 
پريدند، سبك

مصراع دوم
مجازاً زمين
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) ــ ج ) ـت  
وسـتاني ـ   

بـه  ) دبيني 

وابسـتة  : ن  

گـوش  ) ج 
جوكنـارانم   

) وابسـته : ر 

  .ت

  

) عول ـ هـ 

  

  .ند

) ب توجـه 

ationgroup

مصـراع اول اسـ
بو(وازي ـاي متـ  

خـود(م بـر واژة   
(  

  .هستند) 

وابسـته ـ آن: ام

)اليـه  ة مضـاف 
بنفشـة ج) اليـه  ف  

اخگـر(ي اخگر 
  ) پيشين

روه مفعولي است

.كب كرده است

سه جزيي با مفع

 

.خدا هستند) ت

كن اشاره مي) راق

خودنمايي و جلب

13(  

ي مفهوم ذهني م
هـ دليـل سـجع  

ايهـام) ــ ز . ست
 بر واژة شيريني

)دل، ره دور(ي 

دا(دانـة آن دام  

وابستة: سته ـ بال 
وابسـته مضـاف

هاي پاره) وابسته 
وابستة: ه ـ يك

گر: روز خود) فه

مستقل مرك  ملة

س) دو جزيي ـ د  

 . متممي است

تحت قدرت(ان 

سوز فر(سخ به 

نهي از خ( جواب 

  )ست
  )ن

  .كند ره مي
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 دوم مثالي براي
ترصيع به د) ـ د

ه كشيدن آنهاس
ايهام تناسب(ت 

و قيدي) والهوس

د) وابسته: ش(ش 

وابس: دام(ام بال 
و: وابسته ـ م : ن
:ابر(ميان ابر ) ه

وابسته: ـ خدنگ

حرف اضاف: بي( 

 چهار ايجاد جم

)ل و متمم ـ ج 

فقط) را(خ نوع 

وجودات به فرما

ند ولي گزينة پا

ما مفهوم گزينة

م توجه به يار اس
مدارا با ديگران 

اشار)  ستمگران
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شجامع نوبت (ني 

مصراع( معادله 
ـ. بيه شده است

الله همانا خمياز
اي مذكور است

سر بو(ه اجباري 

خالش) وابسته: 
  )ابسته
حلقة د) اليه اف

كوهساران(ارانم 
وابسته: نارنج(ج 

هسته ـ: ز ـ تير

متمم: ة سه ماه

هاي يك، سه و

 جزيي با مفعول
  .ول و متمم

ي در گزينة پاسخ

مو:  دنيا ـ چهار

اشاره دارن)  معنا

ست، ام)ها ستگي

تمام: ب، ح) (ت
:ز) ( ثروت است

نابودي(سخ به 

پيش؛ علوم انسان

اسلوب) ك ـ ب 
تشب) عجل(عود 

ي گل سرخ و ال
ها فاقد آرايه) و( 

و در گزينة سه) 

:او(زلف او ) الف
وا: دوست(ست 

وابستة مضا: ست 
آاللة كوهسا) هـ
هاي نارنج شاخه 

چوبه مميز: (گ

در گزينة.  است

ه در گزينه) گرچه

چهار) دي ـ ب 
ار جزيي با مفعو

 اضافه است ولي

ناپايداري:  ـ سه

زگشت به عالم

ي تعلقات و وابس

يار استمانا جوار 
ق ماية تعالي و

اما گزينة پا) يم

سنجش پ

ص بر واژة فلك
ر به حضرت موع

علت شكوفايي) ـ
گزينة:  ـ توجه

)اختياري(يدي 

ا: اليه هاي مضاف
دام دو) تهوابس 
وابسته ـ دوس: و

ه) وابسته: م(شم 
)اليه ستة مضاف

ك چوبه تير خدنگ

ها تماماً درست

كه ـ تا ـ گ(ساز 

سه جزيي اسناد 
چها)  متمم ـ ز

 متممي يا فك

ـ:  تسليم محض

باز(گر به مفهوم 

نهي و نفي( سه 

بهشت هم: ف، ج
عشق: هـ) (يگران

شوي مه نابود مي

    
 

 .رست است
تشخيص) الف: ها ه

بهار) مرجح(يل 
ـ هـ) صدر ـ قدر 

را ديدن و غرور
 .رست است

ها قي گزينه  تمام
 .رست است

ه ها و وابسته سته
:دانه(اميد دانه 

مو( موي دوست 
گوش) وابسته: ش
وابس: وابسته ـ م  

يك) وابسته: مر
 .رست است

ه گزينه  در همة
 .رست است

 پيوند وابسته س
 .رست است

)الف: ها  گزينه
سه جزيي با)  و

 .رست است
ها  تمامي گزينه
 .رست است

:دو: هاي ديگر ه
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

هاي ديگ و گزينه
 .رست است

هاي يك، دو، ه

 .رست است
الف: (ت دو به دو

 و دلجويي از ديگ
 .رست است

هم: (هاي ديگر ه
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در 2گزينه  .
بررسي آرايه
تشبيه تفضي
آسماني و ص
معني خود ر

در 3گزينه  .1
ها در متمم

در 1گزينه  .1
بررسي وابس

) اليه مضاف
سلسلة) ب

هوش(هوش 
:وكنارانج(

كم(بند كمر 
در 3گزينه  .1

ها نقش واژه
در 2گزينه  .1

وجود حرف
در 4گزينه  .1

نوع جمالت
دو جزيي ـ

در 3گزينه  .1
در) را(نوع 

در 1گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 1گزينه  .1
در 4گزينه  .2
در 1گزينه  .2
در 2گزينه  .2
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مفهوم گزينه
  .است

در 2گزينه  .2
مفاهيم ابيات

تفقد: د، و(
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينه
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اي از  رجـه     
ني از گـل    
 و بصـيرت  
هد و براي 

چنـين   هم
از   خلقـت  

راده الهـي      
. ن نيسـت    

خوانـدن و   

ationgroup

ـي بـود و بـه د
هايشـان خـدايا
جديد براي علم
د لم اهميت مي

است و خلقت 
جهـان كـه در  

اد از قـدرت و ا
 رويـارويي بـا آن

ان مسـلمانان خد 

13(  

ـاداني و گمراهـ
ه بـا دسـت   ه كـ 

داد كه عصري ج
اسالم به عل لذا. 
جهانو  عالم در

زيرا او حقيقتي
ش بـا همـه ابعـا

را يـاراي شـمن  
فرزنـد كـه بـه    
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  ت 

 

 !  

هاي نـ ر تاريكي
اي به گونـه . ود
اجازه د) ص(بر 

.شد مي ، تالوت
هايش د نشانه ك

ز. شود ا زياد مي
اش زندگيقوانين 

ي است كـه دش
اين باشـد، رك
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شجامع نوبت (ني 

  ! باشد 

مفرد است) پل (
  ! ايد خته

 !  

 ! يم حاليه ندار

  ! مه شود

!ه هم ربط دارند

  !  جواب طلب
  )! خيرَ 

  ! است لقوی

الم به آن غرق د
شان كور شده بو
ت وحي به پيامب

دانستن، واندن و
درك پروردگار و 

خشيتش از خد
قداند كه  س مي

اي ت اسالمي قوي
مشردي اسيران 

.و دانش استم 

ي، زبان قرآن

پيش؛ علوم انسان

نمي )تسعی(ل 
  ! مي نيست

  )! 1(د گزينه 
)3(و در گزينه 

ايم نه آموخ وخته

! 4و  2د گزينه 
  !  له

شده ثانياً جمله

رة كوچك ترجم

جمالت به! شوند

مجزوم شود در
خ(است  ر فتح

  ! گيرد حه مي
الن صفت براي 

  . گيرد ن نمي

يدن دعوت اسال
درك خالقش ازن 

كلماتپس . دند
خو بر دعوت به 

راه شناختلم، 
پس ترس و خ. د

پس. كند درك مي
ساختن امت راي

دند كه بهاي آزاد
مسلمانان به علم

 عربي

سنجش پ

معادل) ش هستي
ادل كم استفهام

ل منفي است رد
و! اضافي است) 
آمو ←َتعّلمنا اً 

گوش داد رد ←
 است نه مفعول

ترجمه نش) ةحيا
 

ت بايد يك قطر

ش شدند نه مي ي

حيح است بايد م
مبنی بري جنس 

  ! شود) حقه

غير منصرف فتح
شود چون لکبری

ير منصرف تنوين

رسياز قبل ) جاز
هاي ساكنان آن

كر را عبادت مي
مبنييات خدا 

علاينكه : مثل. د
دهد  را ارتقاء مي

افتد را د اق ميف
اي بر ، وسيلهعلم

گ بدر اصرار كرد
م زياداهميت ة 

    
 

 .رست است

خدمتش) (3و  2
چه بسيار معا) 4

 .رست است

مستقبل ← رع
در حالي كه) (2

نيست ثانياً) سور
 .رست است

←ِاْسَتمع  نيد   

حال راغبين) 3
 .رست است

في الح() 4(ينه 
  !ه اضافي است
 .رست است

است مصّغر ← 
 .رست است

خسته مي تعبون
 .رست است

صح )َتْسَتعبدْ () 1
اسم الي نفي) 2
لح(بايد  لحقها) 3

 .رست است

غ خلدونَ ابن ) 1
البايد  االکبر) 4
غير ←اطوًال ) 3
  :ن
سرزمين حج( ب

ه ده بود كه ديده
آن رسواي اهللا  
آي آن هنگام كه 

ش داليلي دارد
مسلمانانسان 

عجزات الهي اتف
طور ع ت و همين

لمانان در جنگ
نشانةوزند و اين 

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .2
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2(در گزينه 
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در 1گزينه  .2
شن ← َسِمع

3(در گزينه 
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اايمان ، علم
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 و رازهـاي    

  .بياورند

ationgroup

  

 .ختند

كشـف حقـايق

د به آن ايمان ب

13(  

:كنيد را انتخاب

 .رد
پرداخ مسلمان 

 .ن كرد

ن آيات وجود و ك

پس بايد دگارت؛

24/5/399 ششم

ر» ............بود ق
 .بشناساند 

 دند

 .خالق است ت
دار نياز حكمت 
اسيران آزادي ي

به خواندن امر را

  .ت
 آن لمس كردن

پرورد جانب ازت 

  .د

 !  

5 


شجامع نوبت (ني 

غرق جاهيلت اي
نهاآ به را خالق 

پرستيد مي ن را
 ردند

معرفت عقلي، راه
و علم به كند ه
بهاي عنوان به ن

ر پيامبر خدا كه
 . ي بود

ا به او داده است
ارد و مهمترين

است قح )دعوت

  .نند
دكي به آن داريد

  ! شود

  ! ت

   
است ةت مشّبه

  ! ظ شود

  ! آيد  مي

پيش؛ علوم انسان

ها درتاريكي رب
عظمت كه تند

 
آن به جاي خدا و
كر رد را دعوت 

 .است 
ع داليل با آن ك

غلبه آن بر تواند
نوشتن و خواندن

اينك از بعد شد ع
 ناداني و گمراهي
 حواسي كه خد
 به علم وجود دا

د(آن بدانند كه 
 . كرد

دان ن در علم نمي
ت و شما علم اند

ش ماضي ذكر نمي
 )2 (  

است متعدیست 

  ! عول
  .  است

)3و  1( گزينه 
صفتمشتق  سير

تلفظ )ضّمه(ايد 

با فعل مضارع )

سنجش پ

جزيرة العر« ةمل
نداشت راهنماياني

خالق درك  در
و ساختند مي ي
نهاآ ولي رسيد 

  :د
فهم و علم اليل

درك ن خلقت و
نت دشمن گي كه

خ دادن ياد به ك

 :كنيد
شروع بصيرت و 

الم محو كردن
مگر باكند  نمي

يت دادن اسالم

  ست؟
بايد ب م داده شد

كه تو را خلق ت
ز خدا و راسخان
وردگار من است

براي فعل م وب
نيست رد گزينه
چون مجهول اس

عل است نه مفع
لط است معلوم

گ ست نه مفرد رد
أسط است چون 

السكان دارد نبا

)َانْ (آيد  عل نمي
    

 

 .رست است

جم تكميل در ح
ر و معلمان آنان

بودنشان نابينا 
هايي بت آنها كه 

نآ به اسالم ت
 .رست است

كنيد مشخص را 
دال از خالق از لم
جها در خدا ات
فرهنگ امتي با ن
مشرك اسيران ز

 .رست است
ك مشخص را ح

علم براي ديدي
سالف در دعوت ا

خالقش را درك ن
يادي براي اهميت

 .رست است
 با متن كدام اس
ي كه به آنها علم
ه نام پروردگارت

آن را كسي جز 
روح از جانب پر
 .رست است

اعراب منصو) 1
ن أجوفيست و 

نيست چ الزم) 4
 .رست است

فاع) األعداء() 2
مجهول غل) 4(و 

 .رست است

جمع مكسر اس 
غلط) جامد) (4( 

 .رست است

اعالل با )يرتقی(
 .رست است

بافع ةرف مشبه
www.sanjeshse
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َانَّ حرچون 
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ين ويژگي 

ن عمـل را      

ايـن  . شـود 
ر اسـت تـا    

مؤيـد   ﴾هللا 

هـا   انسـان  

ationgroup

  .د

مي داشته و مبي

ـان كـه بهتـرين

  .شود

ش ن محكـوم مـي  
ن جرم و كيفـر

وني يحبـبكم اهللا

»عفاف و عـزت 

13(  

هستند ياد خدا 

ارتباط مفهوم ﴾ا

نند به ايـن گمـ

ش رگ بسته نمي

ندان و نظاير آن
ارد، تناسب ميان

حبون اهللا فاتبعو

ع«شش مناسب 

24/5/399 ششم

   

  !رعاقل است

  ! است جمله

 در هر حال به

فطر الناس عليها

كن دنيا تالش مي

ها با مر ل انسان

ريمة نقدي يا زن
ين جا اهميت د

قل ان كنتم تح﴿

كنندة پوش تعيين

مي

6 


شجامع نوبت (ني 

!ي ماضي نداريم

  ! شك است

چون جمع غير! 

شبه جها خبر   نه

كنند و  فهم مي

 فطرت اهللا التي ف

ي دستند كه برا

ت و پروندة اعمال

جر  به پرداخت
و آنچه در اين. ت

﴿ه شريفه ت و آي

 جوامع است و ت

و معارف اسالم

پيش؛ علوم انسان

حرف ناصبه براي

ريم براي رفع ش

!فرد مونث بيايد

كه در ساير گزينه

  ! يح است

  

  !الّظالم ≠

هاي خداوند را 

ك للدين حنيفاً

مان، كساني هس

چنان باقي است

وانين و مقررات
 و جزاي آن است

است»  پيامبران

ز آداب و رسوم

 فرهنگ و

سنجش پ

ت نه مضارع و ح

طلق تأكيدي دار

يد به صورت مف

ست در حالي ك

صحي) حريریّ (ت 

! ستند بيان ه

  !  نكره است

≠النّور  ←ق 

ردمندان، نشانه

فاقم وجهك﴿فة 
  .باشد ن مي

كارترين مردم ان

س از مرگ، همچ

شود، مطابق با قو
بطة ميان عمل

يروي از خدا و

ها، برخواسته از ن

    
 

 .رست است

ماضي است ← 
 .رست است

ينكه مفعول مط
 .رست است

است با آيات ل
 .رست است

خبر مفرد اس ←
 .رست است

مفرد مذكر است
 .رست است

عطف و الدعاء 
 .رست است

مصدر است و ع
 .رست است

طبايعني  عنوی

 .رست است
فة ذكر شده، خر

 .رست است
شده، با آيه شريف

انسا» دا آشناي
 .رست است

فة ذكر شده، زيا
  .هند

 .رست است
 برزخ با دنيا، پس

 .رست است
رتكب جرمي ش

راب» قراردادي« 
  .رقرار گردد

 .رست است
پي«ي با خداوند 

 .رست است
ل پوشش انسان

www.sanjeshse
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و العـاملين     

  .د

زون بـودن      

غ گرديـد و  

قـرب و  «و  

هللا ال يغيـرُ  

مـن كـان   ﴿

 آن اشـاره   

نـاس انـتم    

  . داريم

ationgroup

ء و المسـاكين و

اط مفهومي دار

دارد، زيـرا مـوز

ابالغ) ص( خاتم

بـود و) ص(ـرم    
  .بود» رايي

انّ اهللا﴿ة شـريفة   

  .د

﴿: فرمايند ه مير

بـه ﴾... يؤمنـوا  

يا ايهـا النـ﴿يفه  

  .است» دي

اي در پيش دانه

  .رد

13(  

صـدقات للفقـرا

اارتب» .گردند مي

قرآن اشـاره نـد 

اعالم به پيامبر

يـث پيـامبر اكـ
 قيصري و كسر

و آيـة. گيـرد  ـي 

گردد  محقق مي

داوند در اين بار

مشركات حتّـي

به پيام آية شـري

  .ت اشاره دارد

توحيد عباد« به 

مة ما حيات جاو

انسان داللت دار

24/5/399 ششم

انّما الص﴿ شريفة 

 متعالي تبديل م

»معنايي«وايي 

ث غدير جهت ا
﴾  

 از نوشتن احادي
بوي به سلطنت

 خداوند از او مـ

شجاعت رهبري،

ي او است و خد

و ال ينكحوا الم﴿

ب» . خدا هستند

حيد در خالقيت

 خداوند مربوط

يقت است كه هم

ودن اختيار در ا

7 


شجامع نوبت (ني 

است و آيه» ت

ست كه به درد

به اعجاز محتو» 

حديث ﴾من ربك
﴾مك من الناس

منفي ممنوعيت
حكومت عدل نب

ت، كه نعمت را

ي، با تدبير و ش

هاي و قبول فرمان

﴿ و آيه شـريفه  

ي خود، نيازمند

زيرا به توح يست

 تسليم در برابر

وجه به اين حقيق

از انكارناپذير بو 

پيش؛ علوم انسان

زكات«عه جامعه 

همان، بيداري اس

» رسايي در معنا
  .باشند مي

غ ما انزل اليك م
واهللاُ يعصمك﴿داد 

آمدهاي م از پي 
تبديل ح« منفي 

است) ع(مام باقر 
  .باشد ي

با داشتن تقوي» 

 به سوي خدا و

است» من بودن

تير وجود و هس

نير اصل توحيد 

گيرد و در برمي

يت و اخالص، تو

﴾ن اَبصرَ فلنفسه

سنجش پ

المنفع هاي عام نه
  .د

زهاي برتر كه ه

ها، ها و جمله مه
ه اعجاز لفظي م

بلّغ ايها الرّسول 
از شرّ مردم را د

» منبع هدايت
از پيامدهاي» ت

هد به فرمايش ام
مؤيد آن مي ﴾هم

مشروعيت«م و 

كرامت، بازگشت
﴾  

مؤم«اب همسر 

جمله انسان، در
  .د

بيانگر ﴾ّل شيء

 ابعاد توحيد را د

راي تقويت عبود

ئرُ من ربكم فمن

    
 

 .رست است
هاي تأمين هزينه

باشد تأييد آن مي
 .رست است

گاه شدن به نيا
 .رست است

ختار موزون كلم
ها مربوط به جمله

 .رست است
يا﴿ آيه شريفه 

ة حفظ پيامبر ا
 .رست است

ندن محققان از
ن طالبان قدرت

 .رست است
گناهي انجام ده
 يغيروا ما بأنفسه

 .رست است
با پذيرش مردم 

 .رست است
كسب عزت و ك
﴾للّه العزَّةُ جميعاً
 .رست است

 و اولي در انتخا

 .رست است
مة مخلوقات، از ج

اشاره دارد ﴾...هللا
 .رست است

قل اهللا خالق كل﴿
 .رست است

همة ﴾ه االّ اهللا
 .رست است

ي بسيار مؤثر بر
 .رست است

بصائ قد جاءكم﴿

www.sanjeshse
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خصوصـاً از  

بـراي  » مي 

يني باشد، 

  .نمايند ي

  .مايد

  .شود نمي

ationgroup

مخ. اشاره دارد» 

  .ويند

اسـالمز تمـدن    

مي و تربيت دي

 ترديد اتخاذ مي

نم ن را تأييد مي

  .مني

يم در برابر آن ن

13(  

»بتالء و امتحان

گو مي» پيرايش

گـاهي دقيـق از

ي فرهنگ اسالم

 خداوند موضع

  .هاني است

الت زندگي انسان

  .ت

 

خدايي دوري كن

ي، حاضر به تسلي

24/5/399 ششم

اب«به سنت » ...

«م اين عمل را 

ي براي كسب آگ

 به نيت اعتالي

 مادي به وجود

  

چشمة شرك پنه

حل تمام مشكال

  

هست» فردايي«

 .نمايد مك مي

 از اهداف غير خ

شد، نفس آدمي

هاي ديني

8 


شجامع نوبت (ني 

.........ِة الميزانِ 

اشاره دارد و نام 

هاي فردي وانايي

 و اجتماعي كه
  .ست

هاي مي، مكتب

  .ت

.يت خود است

ي است كه سرچ

.  

نش بشري در ح

.نمايند طرح مي

« سرنوشت او را 

 تولد كودك كم

م اين است كه،

ج و لوازم آنها باش

ه معارف  اقليت

پيش؛ علوم انسان

لمؤمن بمنزلَةِ كَّفة
  .گردد  مي

»كمن ال ذنب له

تقويت تو«ش در 
.  

علمي، تاريخي
است» جب كفايي

حيطة تجربة علم

برتر است» آورندة

ه ساختن شخصي

نام و نشاني و بي

.ها، نقش دارد ي

ن، عاجز بودن دا

ا براي انسان مط

نيست،» دنيوي

 

رده است كه به

ع باشيم، مستلز

الف جهت نتايج

 فرهنگ و م

سنجش پ

انما الم«: ه فرمود
آشكارا استنباط

ائب من الذّنب ك

ل به حوزة تالش
.المي، اشاره دارد

زيوني، مستند ع
واج«يط ضروري 

جود خداوند در ح

پديدآ«واال و » ت

قادر به» اختيار 

كوچك و بزرگ و

ان از خودخواهي

انسان وي وجود

هاي مادي را سته

د«مين زندگاني 

 .بيني است هان

 تاريخ تشبيه كر

، تسليم و مطيع

جود انسان برخال

    
 

 .رست است
كه) ع(م صادق 
به آ »د في بالئه

 .رست است
التا«شريف نبوي 
 .رست است

ح شده در سؤال
دن آرماني اسال

 .رست است
سينمايي و تلويز

است و در شراي 

 .رست است
جانده نشدن وجو

 .رست است
يك علت«داراي 

 .رست است
دارا بودن«اطر 

 .رست است
هاي كو از بت» ي

 .رست است
ر آزاد شدن انسا

 .رست است
عد مادي و معنو

 .رست است
غير الهي، خواس

 .رست است
ي، محدود به هم

 .رست است
ي، بخشي از جه

 .رست است
سان را به ماماي
 .رست است

در برابر خداوند،
 .رست است

هاي حاكم در وج

www.sanjeshse
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بازار عرضه 

ن منظور، ي

  ص داخلي

  خلي سرانه

  نه مستقيم

1248    
  سود ويژه= 

گروهـى از    
جـه،  يدر نت 

ن از مقـدار  
ن يـ ا. شـود 

م، يرو شـو  
شـد  شـته با 

 در طـرف   

شـود كـه    ى  

د رى وجـو  

55     
 

ationgroup

ها و مؤسسات اق
د و در بيم را تول

يهم اند؛ به طالعه

= توليد ناخالص 2

توليد خالص داخ

= ×12 هزين 1

ي     
=ود حسابداري 

ب كـه چـون گـ 
وش برسـانند؛ د

دكنندگانير، تول
ش قاضا كمتر مى

  . برقرار شود

ب روبهيرق ةشند
دار وجود داشير

ده وجـود دارد،

دار باعـث مـىي
  

كـاري باشـند و ب    

(× −1 %15 

13(  

ه گر، با بنگاهي د
از مردمي مورد ن

هاى مورد مط ده

+ +25 5 2 

−
=

16 5
4
 

   
ت 

+      

سود حسابداري 
سو –ر مستقيم 

يـن ترتيد؛ بـد ـ 
تر به فرو نييى پا

گري و از سوى د
زان عرضه و تقيم

تعادل و در بازار

دكننده و فروشي
ك خريص، فقط 

در طرف فروشند

يت انحصارى خر
. به او بفروشند

شـغلى مناسـب

) =5 4675 
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دگان و از سوى
كاالها و خدمات

دين پديمعلولى ب
  .زند

+ =1   

×
×

25 1
 


   

+ × ×12 18 3
= ×14 2  

=1 هزينه غير

يـآ به وجود مـى 
متىيد آن را با ق

دهند ش مىيزا
ن ميبة  و فاصل
ن برود ويضا از ب

يا چند توليرگر 
ى خاصيبازار كاال
گونه كه د  همان

  .دار آنهاست
تيحالى كه وضع

كند، مى يين تع

 شـغل، داراى ش

 

14 


شجامع نوبت (ني 

كنند وان مصرف
آنها ك. ايمرو وبه

 روابط علت و م
پردا دى آنها مى

6  

=      

+ 4     

−م      
528    

د، مازاد عرضه ب
ضر خواهند بود

ود را افزد خيخر
بديا  كاهش مى

ن عرضه و تقاضي

انحصار ةفروشند
عنى، در بايشد؛ 

رقابت و انحصار
دي دولت تنها خر
حگان است؛ در 

دار انحصارگرير

ندگانيهمه جو

 اقتصاد

پيش؛ علوم انسان

ا خانوارها به عنو
ر الها و خدمات

فتنيا  به دنبال
بند  سپس طبقه

14=مان    

4       
هزينه مستقيم 



باالتر بروعادلى 
 را بفروشند، حا

كنندگان مقدار خ
متيد عرضه، ق

يب ةفاصل ،در آن

ا  فيدكننده يتول
تى حاكم باشيضع

ت ري پس، وضع
ى كهيل كاالها

 به نفع فروشندگ
متى كه خري با ق

ه ة كه در جامع

سنجش پ

سو با يك عه، از
كنندگان كاال ضه

وم، دانشمندان
ورى اطالعات و

توم

+ ×1 45  

=1552  

مت تعيز سطح ق
شانيشوند كاال

كن سو مصرف ك
حالت وجود مازاد

بد كه ديا امه مى

تيك  در بازار با
ن وضيز چنيدار ن

م رقابت كنند؛
داشته باشد؛ مثل

دارانين خري ب
كاالهاى خود را 

شود  اطالق مى

  :با

    
 

 .رست است
اقتصاد جامع ةص

دكنندگان و عرض

هاى علو شاخه ة
شاهدات، جمع آو

 .رست است

 .رست است

=      

   

 .رست است
مت ازير بازار ق

ان موفق نمى ش
  .ديآ ن مى
يك مت، ازيدن ق

هند؛ پس، در ح
ت تا سطحى ادا

 .رست است
كه ممكن است د

دي در طرف خر
دار با هميچند خر

تواند وجود د مى
ز وجود رقابتي

 مجبور شوند ك
 .رست است
تىيمل به وضع

  .د
 .رست است

فتي برابر است ب

www.sanjeshse
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ا از يـ كـت  

ك مركـزى   
قتصـاد در   
ـت كـه در   
شته باشد، 

رى حاصل 

  يمت ثابت
  مت جاري

در طبقـات     
راد نسـبت   
وند امـا در   

ـته باشـد؛   
. قرار دارند 

ش در حد 
شـت از  يمع

جوامـع بـه   
 خصوصـى    

غربى فقـط  

افتـه و  يعه 
 ريـ سـائل غ   

  .شود ى
 از عوامـل   

ز دارند كه 
ر توسـعه  ي

ationgroup

ود از داخل مملك

ست دولت، بانـك
چـه ا ـت چنـان  

ه وارد شده اسـ
 كامل وجود نداش

تر ر زمان طوالنى
  

= 4     قيم
= 6    قيم

، كسـانى كـه د
درآمد افـر» سبى

شـو حسـوب مـى  

ى خود را نداشـ
»خط فقر«ر يز

آموز ، بهداشت،
 سطح حداقل م

 شدن حركت ج
تحـرك بخـش

ند جوامع غيگو 

 در جوامع توسع
 و فقـط بـه مس

ها نمى ىيناكارا 
قدند كه دولـت

ازيرآمد و قوى ن
يتواننـد در مسـ   

13(  

خو ةسرى بودج

د، بنا به درخواس
هى اسـتيبـد . ت
دى به جامعهيخر

 باشد و اشتغال

 ممكن است در
. بلندمدت است

× +18   
× +18   

فته و ثروتمنـد،
فقر نسب«گر، در 

ر محيـ بـاالتر فق 
  .است» لق

ت جسمى و روحى
ن كمتر باشد، ز
پوشاك، مسكن،

ن كهيل توجه ا

 را موجب كند
ى و كاهش تيرا
  .زند ى

كنند و مى ه مى
  .ع كنند

اقتصاد ــ ةرص
د دخالت نكنند

هاى ناشى از نهي
اند و معتق ى قائل

سعه به دولتى كا
ها نمى ور دولت

24/5/399 ششم

 براى جبران كس

ى دولت را نكند
هاى دولت است نه
چون قدرت خ( 

د در حال ركود

حاصل از توسعه
ندىيوسعه فرا

×2     
+ 5      

افي ورهاى توسعه
گيان دينند؛ به ب

 افراد با درآمد بـ
فقر مطل«ز فقر، 

و حفظ سالمت 
نيشتى معيد مع

ر غذا، پيخود نظ
قابل ةر حال، نكت

  

كنند و آن د مى
ث گسترش ناكا
امعه را برهم مى
تصاد آزاد اشاره
ت توسعه را شروع

ها در عر ت دولت
ها در اقتصاد لت

يور به تحمل هز
لت نقشى جدى

  .رد
توسعة طى مرحل

سعه بدون حضو

15 


شجامع نوبت (ني 

تواند  دولت مى

هاى نهيكافوى هز
نهيبخشى از هز 
مراه نباشدد هي

ت اما اگر اقتصاد

ج حي كرد اما نتا
شود كه تو ته مى

× =13 33 
× =13 75 

ه حتى در كشو
كن ر احساس مى
دارند، نسبت به
ت بلكه منظور از
د الزم براى بقا

طح حداقل درآمد
خاوليه  ازهاىي ن

به هر. واهد بود
. متفاوت است

در اقتصاد رد را 
ت در اقتصاد باعث
ظم اقتصادى جا

اقت ةشيسترش اند
حركت به سمت
 اقدامات نادرست

رند كه اگر دويگ
د و جامعه مجبو
قتصاد براى دول

عهده دار اى بر ه
امروزى براى ط ة

وامع در حال تو
  .ود

پيش؛ علوم انسان

 دولت را نكند،

ع و استقراض تك
ةكنند نيكه تأم

يكاالى جدة ارائ
راه خواهد داشت

  .ى شود

 مدت مشاهده
ن جهت، گفتيم

2      
58      

ن معنا كهي؛ به ا
ريطبقات باال فق

درآمد كمترى د
ستينظر ن  مورد

 است كه درآمد
رآمد آنها از سط

نيد قادر به تأم
المت روحى نخو

گريدة  به منطق

ه دخالت دولت
 دولت با دخالت

ن امر نظيرد و اي
ت و گسي حاكم

 شد، توانستند ح
ى ويى از ناكارا

گ جه مىيت، نت
ديآ ش نمىيت پ

اة گروه، در عرص
ژهيفه ويوظ هنيم

ة در حال توسع
ند كه جويگو مى

دشوار خواهد بو
  :ر استيح ز

سنجش پ

هاى نهيفوى هز

ر منابعيل از سا
كند ك د مىي جد

د با اير پول جد
تورم به همر) رد

ث رونق اقتصادى

توان در كوتاه  ى
ود نباشد؛ به هم



ومى نسبى دارد
ود را نسبت به ط
د و افرادى كه د
فهوم نسبى فقر

كسى) مطلق(ر 
عه افرادى كه در
ى است كه فرد
ح براى حفظ سال

ك منطقهيا از 

ن گروهيا: د آزاد
نها معتقدند كه

يگ م مىيدم تصم
قالب صنعتى و
 اقتصاد محدود

د، شواهد فراوانى
تيكنند و در نها ى
گونه مشكالت ني
ن گيا :دولت ةل

ن زميست و در ا
صاددانان، جوامع

آنها م. نبال كند
ار ديركتشان بس

خالصه به شرح 

    
 

 .رست است
نابع درآمد، تكاف

  .راض كند
حاصل  كه درآمد

نتشار اسكناس
ل باشد و انتشار

ى وجود ندارياال
تواند باعث س مى

 .رست است
ىل از رشد را م

كوتاه مدت مشهو
 .رست است

 .رست است
ه طور عام مفهو
ه قرار دارند، خو

شود ده مىيسنج
اقتصادى، مف ةع

ريح اقتصادى، فق
ك جامعير، در 

حد شتى دريمع
حي و حداقل تفر

ايگر يه كشور د
 .رست است

طرفداران اقتصا
آن. دانند رفت مى

لت به جاى مرد
انى دوران انق زم

خالت دولت در
ثبات ادعاى خود
ته ــ را ارائه مى
يامعه بپردازند، ا
طرفداران مداخل

اقتصادى اس ةسع
ن گروه از اقتصي

دف توسعه را دن
ا دست كم حري 

ن گروه به طور

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
ر منياگر سا  

خارج استقر
در صورتى  

مبادرت به ا
اشتغال كامل
مقابل آن كا
نشر اسكناس

در 2گزينه  .12
ج حاصلينتا  

شود و در كو
در 4گزينه  .13

در 4گزينه  .13
كلمه فقر به  
ن جامعهييپا
گر سيكديه ب

مبحث توسع
در اصطالح  

گريان ديبه ب
ن درآمد ميا

كسب سواد
ك كشور بهي

در 1گزينه  .13
دگاه طيــ د  

شريسمت پ
دول. شود مى

آنها به هم  
زمانى كه دخ

آنها براى اث  
افتهيتوسعه ن

اقتصادى جا
دگاه طيد ــ  

مؤثر در توس
يبه اعتقاد ا  

ت هديبا جد
گام بردارند

نياستدالل ا  

erv.ir
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د از آن يشـا  
كردنـد كـه   
ى جهـان و   

شرفت يد، پ
مـان ابتـدا   
بزرگـى در  

ن يـ ضـور ا 
ى بـزرگ،   

ب حركـت   

ن دخالـت     

م و مقـدار       

رداشـت را      

 ةنطقـ مدر 
  طات

  آغاز ←

گرگـاني ـ    

هـاي بعـد   

ationgroup

ت، تجـارت و ش
شرفت كريع به پ

فوذ به بازارهـاى

تر شد شيوت، ب
اشتند كه از هم

ب ار سرسخت وي
ب، حضيـ ن ترتيد

هـاى  بـا شـركت   

تواند شـتاب ت مى

زى كـامالً بـدون

ـغ اسـمى سـهم

دارى از بـاغ و بر

ى موانع تجارى د
ل و نقل و ارتبا

  )اسكندر 

← كم ـ تكميل 

ابوسـليك گ ←

ه گان در گزينـه  

  ......يعي 

13(  

صنعت ة در عرص
 در زمانى شروع
ى توانستند با نف

  .ت سر بگذارند
ظر صنعت و ثرو
ر راه توسعه گذ
يورها، رقباى بس

دهند؛ بد ها نمى
ن هم در رقابـت

 منابع و امكانات

امـروز ةافتـ ي عه  

ـوع سـهم، مبلـ

ـول، كـار نگهـد

جىيى حذف تدر
ر بناهاى حملي ز

←ي ـ چنگيز 

  

بسيار ← كم 

 فيروز مشرقي  

ديگر نويسـند. 

ست بخش وسي

24/5/399 ششم

 آغاز كردند كه
ن كشورهايگر، ا

ن رو، به راحتىي
ا به خوبى پشت

گر، از نظيدرهاى 
در زمانى قدم در

ن كشويدى ايول
ب تجربه را به آنه
 كشور خودشان

زيكشور و تجه

شـورهاى توسـع

نـ يين شده، تع

قدارى از محصـ

رى براىيذ تداب
هاى توسعه امه

ديني ←بيتي 
. درست هستند

 جرير طبري ـ

سيستان ـ ←

راليست هستند

مرگ تيمور توانس

ي

16 


شجامع نوبت (ني 

ه سمت توسعه
گيد؛ به عبارت د

يمى نداشت؛ از ا
توسعه را يةل اول
افته با كشوريه 

امروزى، د ةوسع
سات تجارى و تو
گسترده و كسب
 حتى در داخل

ك ةان توسعي جر

كش ةحركت توسع
  .نبوده است

پرداختية سرما

افت مقي ازاى در

اتخاب ـ  .  عضو
ع برنايت ــ تسر

ديني ـ تر: ج) (
بقيه موارد) آن

محمدبن ←ي 

←طبري : ح آنها

 اميل زوال، ناتور

خ ميرزا بعد از م

 ادبيات فارسي

پيش؛ علوم انسان

حركت خود را به
ب نداشتندي رق

 و توسعه مفهوم
ت كنند و مراحل
كشورهاى توسعه
رهاى در حال تو

مؤسس. اند داشته
ت گيفرصت فعال

شود و ف مىيع

ت بريريمال مد
  .هد

ج، حيف تصور را
زادى اقتصادى ن

:  
ثبت شده و س ة

گرى كه بهيو د

  :اند از ت
دار كشورهاىي
ت. منابع انسانى 

)ميانه ←ستان 
كنوني و حوالي آ

ـ ابوعلمي بلعمي

ها و اصالح رستي

گوستاو فلوبر،: ك

گزينة يك شاهرخ

 زبان و

سنجش پ

مروزى زمانى ح
والت اجتماعى،

شرفتيپ ةشيند
تيد خود را تقو
ك ةدى كه فاصل

 برعكس، كشور
را در كنار خود د
ند كه امكان و ف
گر كمرنگ و ضع

  .داشت
سعه، دولت با اعم

ش دهيمكان افزا
صاددانان، برخالف
براساس اصل آز

شود ر درج مىي
يةآن، مبلغ سرما

   و عدد

ان صاحب باغ وي

ر خالصه عبارت
ياقتصاد پا ةوسع

ةك براى توسع

باس: الف: (ح آنها
لبنان ك ←آن 

آخر ـ ←اول  

، نادر)الف، د، هـ
  فص سغدي

در گزينة يك ه

گزينة يك، در گز
    

 

ام ةافتيى توسعه 
و تحو شهي و اند

ان جهان شورهاى
فراوان اقتصاد ية

د، در مراحل بعد
شترى گرفت؛يب

قدرتى ر گ و پر
افته دارنيوسعه 

گير كشورهاى د
سبى نخواهند د
ى در حال توس
سعه را تا حد ام

ن گروه از اقتصي
گر، بيه عبارت د

 .رست است
يسهم موارد زة ق

ثبت آ ة و شمار
آن به حروف ةد

 .ت استرس
ياردادى است م

  .هد
 .رست است

هداف اكو به طور
ط براى تويد شرا

مشترك ةه برنامي

 .رست است
ادرست و اصالح
كنوني و حوالي آ

 .رست است
:طا عبارتند ازخ

 .رست است
ا(ست عبارتند از 

ابوحف ←رگاني 
 .رست است

ندگان درج شد
  . هستند

 .رست است
گ: درست به جز

www.sanjeshse

كشورهاى«  
تر، علم مهم
گر كشيدر د

يكسب سرما
خود ةبه نوب  

آنها شتاب ب
بان بزرگيرق

كشورهاى تو
مؤسسات در

ت منايموقع
ادر كشوره  

به سمت توس
يبه اعتقاد ا  

ها و به دولت
در 2گزينه  .13

رقوبر روى   
نام شركت  

پرداخت شد
در 4گزينه  .13

قرا :اقاتمس
ده انجام مى

در 3گزينه  .13
ن اهيتر مهم
بهبود ـ  الف
يپ ـ ته. اكو
  
 

 
در 2گزينه  .13

هاي نا گزينه
سورية ك: د(

در 3گزينه  .13
چهار مورد خ

در 4گزينه  .13
موارد نادرست
ابوسليك گر

در 1گزينه  .13
به جز نويسن
سمبوليست

در 1گزينه  .14
همة موارد د
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@sanjesheduc

در .  اسـت  
سـازي   مون

ي شـعر را     

  ... ت

در :  ـ سـه   

ي و بـدون        

: فيض ابـر (

.  

  )دن شمع

ـد تلمـيح      
پـارادوكس     

حسن ) ـ ج
نـي بـراي   

به ) چين( 
از ) وسـش 

ا گستاخي 
 اسـت كـه   

  .ست

ationgroup

 سبكي درسـت
لي ويژگي مضم

 نـوعي موسـيقي

در روم به دست 
.  

ل انسـان اعمـا   
  .شود د مي

تن عنبـر واقعـي

) (مجازاً چشمم

.از و كنايه است

نايه از نابود شد

ـوب و بيـت فاقـ
ي بيـت فاقـد پ

ـ...) ميد، هواي  
اي عينوم نمونـه  

 تناسب در واژة
صداي نامحسو( 

همانا) كوفا شود
كه چشمش باز

 بيت موجود نيس

13(  

  قاآني: ـ هـ 

ست ولي ويژگي
ي درست است و

بـه: مدرسه ـ ج 

←ست هوراس 

.نقد فني ←ي 

ـته اسـتعاره از
ة استعاري تأييد
اللـه و بـو داشـت

رخم م) (ز اشك

بيت فاقد مجا) 
  ) شاعر

مصراع دوم كن (

سـتعاره از محبـ
فه استعاري ولـي

  .شد
دل، جان ـ ام(ن 

مصـراع دو: دلـه  
ايهام) ـ و) نشر

(ريدن رنگ گل 

 محبوب من شك
ه معني كسي ك

ايهامي در. ست

24/5/399 ششم

غماي جندقي ـ

سبك، عراقي اس
هنديسبك : ار

مدير م ←ريم 

 در يونان به دس
نقد لغوي:  چهار

كشـ: تعاري ـ دو  
ينة پاسخ، اضافة
 رنگ گـرفتن ال

آب استعاره از) (

 استعاره از دنيا
 فرزند كنايه از
)اشق و معشوق

سرو اس: ـ دو. رد
مشام جان اضاف 

باش ية اغراق مي
هاي متوازنجع

اسـلوب معاد)  د 
گروه ن( و اشك 

با شكوفايي و پر

 داده در حضور
دريده بهژة چشم

كه مورد قبول اس

17 


شجامع نوبت (ني 

يغ: هاتف ـ د:  ج

س: در گزينة يك
در گزينة چها. ت

بر  رنجي كه مي
  .سازد

در يونان ـ ←
ـ...  هم در شعر

سراب اضافة است
ه با توجه به گزي

از طرفي.  است

)د ظلم قرار مده

، چاه ظلماني ن
سياه بخت) (يد

ب استعاره از عا

جود ندارر بيت و
:ـ چهار. م دارند 

يهاي آرا  مصداق
موازنه، وجود سج

ــ) جنگل است
چشم و) روه لف
ب: اغراق) كن ـ ز  

ه به خود اجازه
بر واژ: م تناسب 
شرم ك ستاخ و بي

پيش؛ علوم انسان

صباي كاشاني ـ

د. و درست است
گي درست است

از: دهم ـ ب  ←
س ر و ديرياب مي

... يلة ارسطو و
اع هم در نثر و

تعاري ـ موجة س
باشد كه) شبيهي

 مشك مشهود

ن كنايه از مورد

زندا) (ني انسان
يد مجازاً مو سفي

 و شمع به ترتيب

ولي جناس در 
ام هر يك ايهام

ال است ولي از
م) ـ ب) ـ نخندد 

ا روشن شدن ج
گر(ي و در پاكي 

زد ـ چين و شك
  

اينكه(ي نرگس 
شرم ـ ايها  و بي

 دارد و ديگر گس

سنجش پ

ص: بسطامي ـ ب

ي سبكي هر دو
ي است ولي ويژگ

  .ت

←يازدهم : الف 

 شعر او را دشوار

در روم به وسي: ك
ايقا ←. د دارد

ة امل اضافه استع
يا اضافة تش(ي 

گل و طرّه چون

تخوش جفا مكن

 يا مجازاً به معن
سر سپيد) (ماوند

پروانه) (ي مرگ

)خ، م، ك(رايي 
ب ـ عكس و مد

مورد نظر در سؤا
خندان ـ(ق در 

فايي گلنار همانا
در مستي: و نشر

سازت نظير مي
)ت سبكي خواب

علت شكوفايي: ل
كنايه از گستاخ

ب نرگس تناس

    
 

 .رست است
فروغي ب: الف: د

 .رست است
سبك و ويژگي: و

سبك، خراساني
يص درست است

 .رست است
:غلط عبارتند از

گاه فهم ←ند
 .رست است

يك: ها در گزينه
ط در شعر وجو

 .رست است
ريشة: يك: ها نه

ند اضافة استعار
شبيه عارض به گ

  .ت
 .رست است

دست: (يك: ها نه
 

تعاره، تشخيص
له دمستعاره از ق

ن مجازاً به معني
 .رست است

آر واج: يك: ها نه
ياله مجازاً شراب

 .رست است
فاقد آراية مو) ز(
اشتقاق) الف: هاه

ت وجود و شكوف
لف و) ه ـ.  است

ر چين كه مراعا
شدت(شوم  مي

 .رست است
حسن تعليل: ها ه
دريده كچشم: ه

نيست و فقط با

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
معرفي موارد

در 2گزينه  .14
در گزينة دو
س: گزينة سه

همراه تشخي
در 4گزينه  .14

هاي غ گزينه
كن دلنواز مي

در 3گزينه  .14
موارد غلط د

ايقاع فقط: دو
در 4گزينه  .14

بررسي گزين
توان صلح مي

دو تش: چهار
استعاره است

در 2گزينه  .14
بررسي گزين

 ) تشخيص
است: دال: (دو
مادر اس: (سه

خون: (چهار
در 2گزينه  .14

بررسي گزين
پي: سه. است
  .است

در 3گزينه  .14
(بيت : توجه

بررسي آرايه
علت( تعليل 

مصراع اول
معني كشور
خواب بيدار

در 3گزينه  .14
بررسي آرايه

كنايه. اوست
قابل قبول ني
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@sanjesheduc

ه كرشـمه    

  )يغ اضافي
  )ضافي

سـر زلفـين   

فرسـود ـ   (

خبـران   ـي  
 مشـتركي     

 در گزينـة  

(  

ابـرويش   (

ر اسـتفاده  

ationgroup

چشـمت بـه) ـغ 

بلي(ا ـ طوق وفا 
بليغ اض( رحمت 

س. ك رنگ است

  :پردازيم ي مي
: (گزينة چهـار ) 

نگران ـ بـ) افت 
ه هـيچ حـروف

صامت و+ بلند 

)ل هر دو مصراع

  )صراع

:گزينـة سـه  ) ي 

 و سوم از اختيار

  .د

  )علن

13(  

بليـ(منـد اسـت     

داغ جفا) سنادي
هماي) سنادي

 زلفين يار مشك

هاي متوازي جع
)روز ـ سوز : (سه

:مشترك اصلي
هاي باقيمانـده ه

و چهار مصوت ب
  .)ت

التن در ركن اول
  .)ست
  .)يابد ي

ل در هر دو مصر

د   لـي←د   ل

در ركن دوم) 4

  :اي ديگر
شوند شاهده نمي

فاع 3× فاعالتن 

24/5/399 ششم

خم زلـف تـو كم

بليغ اس( هستم 
بليغ ا(مت است 

سر.  بوي است

س به بررسي سج
گزينة س)  ، شرم  

حروف م(تافته  ر 
حذف الحاق واژه

و وگزينة يك، د
 مطرح شده است

تن به جاي فعال
ن تبديل شده اس

 مفاعلن قلب مي
التن در ركن اول

د: (گزينة دو) شا 

4ثمن محذوف 

ها رد گزينه. شد
در وزن بيت مش

ف: (، چهار)4× ن 

18 


شجامع نوبت (ني 

هر خ ←داريم 

من قمري باغ او
علي هماي رحمت

لفين يار مشك

پس. زي استمتوا
گرم ، نرم ـ نرم

يافته ـ بر) ـَـ ر 
زيرا با ح: درست

در گ. باشد مي) ش 
فاوت از دو بعد

آوردن فاعالت: لن
تفعلُ به مفعولن
وم ركن سوم به
التن به جاي فعال

د را ـ پي ش(ت 
  )د

 در بحر رمل مث

باش دو صحيح مي
 كه د) مفتعلن(ي

مفاعيلن: (، سه)

  .است) 

پيش؛ علوم انسان

يغ و غير بليغ د

م ←داريم ) ي
ع ←داريم ) ي

سر زل ←داريم 
  . بار است

ي همان سجع م
گرم ، شرم ـ گ(

:مشترك اصلي
قافيه ناد(وحاني  

نگ ـ وش �ـ   
تف. (ر رفته است

تن فعالتن فع لن
مصراع دوم مست
كه در مصراع دو

آوردن فاعال: تن

ستفاده شده است
ب را ور د  ← 

بيت) 3فاعلن  3

است گزينة د) ن
مطوي: چهار) ن

) مفاعلن فعولن

فع لن(مستف  

سنجش پ

دو تشبيه بلي: ك
 (  
اسنادي و اضافي(
اسنادي و اضافي(

د) اسنادي(ليغ 
لفين يار مشك

ارزش موسيقايي
: (گزينة دو) وب 

حروف م(ـ پري  
جسماني ـ رو) ر

ين ـ آز ـ: (تيب
صامت به كار+  

فاعالتن فعالت: (ك
لن كه در م ت فع

 مفتعلن فاعلن ك
تن فعالتن فعالت

ر حذف همزه اس
ب را ري م : (ر

3× يت فاعالتن 

ُل مفاعلن فعولن
فعالتن(مخبون  

مفعولُ: (يك: گر

3× ن مستفعلُ 

.  

    
 

 .رست است
گزينة يك: يهات
)غير بليغ( است 

(سه تشبيه بليغ 
(دو تشبيه بليغ 

چهار تشبيه بل: 
سر ز. ساي است

 .رست است
جع با باالترين ا

مكتوب ـ مطلو (

 .رست است
بري ـ مي: ها ينه

ـَـ ر: ترك اصلي

 .رست است
رك قافيه به ترت

صامت+  كوتاه 
 .رست است

گزينة يك: ها نه
علُ فاعالتمستف

مفتعلن فاعلن(
فاعالتن فعالت: (

 .رست است
ك، دو بار اختيار

گزينة چهار) ش
 .رست است

وزن بي) 2: ها نه
 

 .رست است
مفعول(وزن بيت 

:سه) مفاعيلُ(ف 
 .رست است

هاي ديگ  گزينه
 .رست است

مستزاد و وزن آن
 .رست است

.ثمن سالم است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
بررسي تشبي

بندي چشم
س: گزينة دو
د: گزينة سه

گزينة چهار
يار مشك س

در 2گزينه  .15
منظور از سج

:گزينة يك
  )نگشود

در 4گزينه  .15
قافيه در گز

حروف مشت(
  ).ندارند

در 3گزينه  .15
حروف مشتر
سه؛ مصوت

در 2گزينه  .15
بررسي گزين

م: (گزينة دو
: (گزينة سه

:گزينة چهار
در 1 گزينه .15

در گزينة يك
اب ر يش ←

در 1گزينه  .15
گزينبررسي 

 .شده است
در 2گزينه  .15

از آنجا كه و
مكفوف: يك

در 2گزينه  .15
بررسي وزن

در 4گزينه  .15
قالب شعر م

در 3گزينه  .16
بحر هزج مث
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@sanjesheduc

 مطـوي ـ      

  .ست

 

ضـي اسـت   

ationgroup

ـر رجـز مـثمن

 در راه عشق اس

  
 ودن پروردگار

ماض) َتمتّـع(نكه 

13(  

بحـ:  سالم ـ سه 

ها حمل سختي

.است» ص الهي
عالم الغيب بو: ار

و با توجه به اين 

24/5/399 ششم

حر رجز مثمن

تح: ها ساير گزينه

نقص م كامل و بي
شق ـ چهادن ع

!3و  1د گزينه 

  ! جمه شود

  ! ده

19 


شجامع نوبت (ني 

بح:  مخبون ـ دو 

ولي مفهوم س. ت

علم/ ها  ر آفريده
ازلي بود: ينة سه

«  

صوف و صفت، رد

ت بايد مفرد ترج
  !  سر كنيم

   )!برسيم( 

فتد ترجمه نشد

)2 !(  

  

  ! اعل

  ! است 

  ! ت

بان عربي

پيش؛ علوم انسان

جز مثمن مطوي

تمام نقايص است

نقصان و خطا در
ها ـ گزي ي آفريده

». تعلقات است

يه است نه موص

چون صفت است 
زندگي كنيم نه

نه) ادامه بدهم(

كه بيف يك است

  ! د
(ست، رد گزينه 

! ب افعال باشد

 است نه نائب فا

 !  

 صفت مشبهه
  ! حاله 

است باب افعال

 ز

سنجش پ

بحر رج: يك: ها
  ون محذوف

كننده ت ق جبران

عدم نق«نة پاسخ 
وند و نيازمندي

شي و ناپايداري

ضاف و مضاف الي
  )!2(ينه 

كافراني است 
ز) نعيش( است 

(فاعله به معناي 

نزدي ←  يسقط

باور كرد ← صدَّق
مجهول اس صاب

 است بايد از باب

 مفعول به دوم

!ي است نه نفي

مشتقنيست  مد
است نه فعول به

مزيد بنيست  رد

    
 

 .رست است
ه  عروضي گزينه

رمل مثمن مخبو
 .رست است
 .رست است

معشوق: ة پاسخ
 .رست است

ت سؤال و گزينة
عزت خدا: ة دو

 .رست است
ارزش بي«ة پاسخ 

 .رست است

مض) ء المسلمين
ستمراري، رد گزي

 .رست است
اضافي) گرچه) (2
اضافي) اگر) (3

 .رست است

از باب مفا ← ل
 .رست است

کاد َاْن) 3(ينه 
 .رست است

َصد! راست گفت
ُتصو چون ! 3و  

 .رست است
گذاشت متعدي

  ! يح است
 .رست است

حيح است چون
 .رست است

الي نهي ←ْقکم 
 .رست است

جام ←َرّبنا ) 1
مف ← منادياً ) 2

مجر ← آمنوا) 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
بررسي بحر

بحر ر: چهار
در 3گزينه  .16
در 2گزينه  .16

مفهوم گزينة
در 1گزينه  .16

مفهوم عبارت
مفهوم گزينة

در 4گزينه  .16
مفهوم گزينة

  
   

در 4گزينه  .16
علماء(چون 

ماضي اسنه 
در 1گزينه  .16

2(در گزينه 
3(در گزينه 

در 2گزينه  .16
ُاواصلچون 

در 3گزينه  .16
چون در گزي

در 4گزينه  .17
ر ← َصَدق

1رد گزينه 
در 3گزينه  .17

چون باقي گ
صحي لم تُْبقِ 

در 3گزينه  .17
صح) ةَ َالکافّ (

در 3گزينه  .17
الَيْسبْقچون 

در 3گزينه  .17
1(در گزينه 
2(در گزينه 
)4(درگزينه 
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@sanjesheducationgroup

13(  

  ! ست

  ! ل

:  

24/5/399 ششم

صحيح اس )کذب

  

ل است نه مفعول

برشمرد گونه ن

20 


شجامع نوبت (ني 

  ! مي شود
  !  شود

  ! شد ي

فی الک النجاحَ (
  ! ب طلب است

! بيايد) ِلـ(ف جرّ 

  !ن است

  ! آيند مي

فاعلذوالحال ) 4

اين توان مي را 13

 تاريخ

پيش؛ علوم انسان

م مبنیشده،  س
، ذكر نميقصه

  ! منصرف 

  . شده است

مي) شّد ِاعوجاجاً 

(م وجود ندارد 
مجزوم در جواب
ست بايد با حرف

 

   

ظرف زما ← ّما

 !  

با هم نم ب و بد

  ! است َجَعلي 
4(در گزينه ! ال

  تان
342 خرداد زده

سنجش پ

الی نفی جنسم 
ناقبراي افعال  زم

است نه لصرف

مفعولش ذكر نش

َاش(كند بايد  مي

جنس خبر مقد
يح است چون م

نيس مصدر قلبي

 ! سلوب ِاغراء

!، جلوَس ةَ حظ

َلّم و! نوعي است

!ف عطف نيست
  ! اغراء نه 
خوبدو كار  ةيان

دوم براي ول به
صفت است نه حا

  ! ب

  !ت

سال سوم دبيرست
پانز خونين قيام

    
 

 .رست است

چون اسم ←) 1
معلوم و الزم )2
ممنوع من الص) 4

 .رست است

م) يهب(فعل  ه
 .رست است

بر عيب داللت م 
 .رست است

در الي نفي ج) 1
صحي أستِجبْ ) 2
مصچون  ةً قراءَ ) 4

 .رست است

اسمبتدا است نه  
 .رست است

  : بارتند از 
، فارغًا، لح خاصَّ

 .رست است

 مفعول مطلق نو
 .رست است

نيازي به حرف) 1
است تحذير) 3
العمل و الخي) 4

 .رست است

مفعو مبشرينَ  )1
ص الصالحين) 3

 .رست است

 است نه مخاطب
 .رست است

  ) بَّ 
 ادغام جايز است

 .رست است
ـ س 209صفحه 
ق نتايج و أثيرات

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
1(در گزينه 
2(در گزينه 
4(در گزينه 

در 1گزينه  .17
درصلهچون 

در 3گزينه  .17
َاْعوجچون 

در 3گزينه  .17
1(در گزينه 
2(در گزينه 
4(در گزينه 

در 4گزينه  .17
دعاءچون 

در 4گزينه  .18
منصوبات عب
لخالمسنَد، ا

در 3گزينه  .18
كامالً عيشاً 

در 2گزينه  .18
1(در گزينه 
3(در گزينه 
4(در گزينه 

در 2گزينه  .18
1(در گزينه 
3(در گزينه 

در 3گزينه  .18
غايب َينجو

در 2گزينه  .18
ُيِحب=ُيْحِببْ (

فكادغام و 
   
 

در 3گزينه  .18
ص 22درس   
تأ ترين مهم  
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 پهلـوي  ـم 
ت سياسي 

رژيـم؛   بـا  
 بـا  وي طـة 

جهاني اول 
 نظـر  از. ند 

ـت سـلطه   
 ل، رضاشـاه     

جرت صـغرا         

 معروف هد
 از دالناصـر 

 در جمله ز
 تظـاهرات  

 در و تحـد 
 از محمـد     

 خـود بـه    
ز مسـيحي   
ـن گزينـه       

. كتاب است
هـاي   سـي 

 كار بودنـد  

ationgroup

رژيـ سرنگوني ي،
فعاليت پهلوي ي

مبـارزه  صـحنة 
رابط شـدن  رمال 

 مصائب جنگ ج
شـون كمونيسـم 

تحـ كشـورهاي  
ه همـين دليـل

تبـاط بـا مهـاجر

غيرمتعه جنبش 
عبد جمال نبش

از ايران سراسر ر
ايـن  .زدنـد  ـاد 

مت ايـران  مـردم  
ه ديگـري غيـر

بـراي باشكوه ي
من را كه هنـوز
 غلـط بـودن ايـ

جمله به متن كت
برر. گيـريم  مـي  

ن و اليق بر سر ك

13(  

خميني رانه امام
اساسي قانون وب

  :  است
ص در اجتماعي ار

بـر و شـاه  افقانه

همچنان گرفتار
ك دام به ها لماني
رؤساي به سي
سـازند؛ بـه راهم 

يگـر كـه در ارت

به و نكردند ول
جن اين گذاران ه

در نفر ها ميليون
فريـ را اسـالمي  
.است نداشته ه

فكر مهـرهان به 

درباري و مقتدر 
ضي از اقوام ژرم
ب آسـيا باعـث

ترين ج ن و شبيه
 سؤال در نظـر م
نده نگر، كاردان

24/5/399 ششم

خنراني روشنگر
چارچو در لطنت

ج به صورت زير
اقشا همة فراگير
منا چهرة فشاي

ه كه آلمان شور
آل افتادن مانع از

انگليس ستمداران
فـر كشورها ين

ا سـه گزينـه دي

قبو را غرب و ق
پايه. بود جهان ر

م و رسيد خود ج
حكومـت  راري
همراه به اي يجه

نافع خود در ايرا

حكومتي انست
شارلماني بعض. ت

پس غرب. ش داد

 از پاسخ، بهترين
سخ صحيح اين

ن و وزيراني آين

21 


شجامع نوبت (ني 

سخ از بعد ياسي؛
سل اساس ذيرش

د ديگر اين نتايج
ف نيون ـ حضور 

مبارزه؛ اف هنماي

كش تقويت با تند
اين همكاري م 
سيا كه بود اين 

ا در را آلمان ي
 

صحيح است و با
  .شد

شرق نظامي هاي
در استعماري طه

  .بودند وستان

اوج به عاشورا و 
برقر و پهلوي يم

نتي ازهاري شبد
د براي حفظ منا

تو ميالدي نهم 
ل قرون وسطاست
 در اروپا گسترش

 ولي مقصود ما
م و به عنوان پاس
ا داشته و حاكم

پيش؛ علوم انسان

سي هاي گروه بة
با پذ كه احزابي

موارد. ست دادند
روحان ميان و يه
راهن عنوان به ب

  تان
گرفت تصميم ها ي

با و بكاهند شده
آلمان به عدت

صنعتي و تجاري 
 .گشود آلماني 

  تان
 مهاجرت كبرا ص

باش ر صحيح مي

  ن
ه بندي بلوك از ك
سلطه هر گونه ا

هندو از نهرو عل

  تان
تاسوعا روز در 
رژي سقوط آميز 

ارتش نظامي دولت
آمريكا بايد. ستند

  تان
قرن در رلماني

ه اولروپا در نيم
پ، مسيحيت را

  تان
بيان شده است

كنيم نتخاب مي
ت مركزي ثبات

سنجش پ

جاذ شدن رنگ
ا و شد مطرح زه

به خود را از دس
علمي هاي حوزه 
مذهب و خميني 
.  

دبيرستسال سوم 
انگليسي ضاشاه،
شياد كشور صادي

راه مسا بهترين 
هاي فعاليت كان
هاي سرمايه وي

سال سوم دبيرست
ت مردم هنگام

پس گزينه چهار

ل سوم دبيرستا
يك هيچ عضويت
با مبارزه رمتعهد
لع جواهر ونزي و

سال سوم دبيرست
پهلوي خاندان و

مسالمت اهرات
كه د رساند جه
هست جدي و مم

سال دوم دبيرست
شا نام به فرانك

ترين پادشاه ار گ
و با همراهي پاپ

سال دوم دبيرست
نه به درستي بيي

را ان 1گزينه  20
 هر گاه حكومت

    
 

كم و مبارزه يان
مبارز نهايي دف

محبوبيت و جاذب
در سياسي هي
امام رهبري دن
.صهيونيستي يم

 .رست است
ـ س 191صفحه 

رض سلطنت آغاز 
اقتص مشكالت ز
شرايط، آن در 

امكا تا تور دهند
رو به را ايران ور

 .رست است
ـ س 166صفحه 

ر، درباره خواست
پ. همخواني دارد
 .رست است

ـ سال 95صفحه 
عض كه بودند نيز 
غير كشورهاي ف
اندو از سوكارنو 

 .رست است
ـ س 224صفحه 

و شاه از تنفر و 
تظا يك در ركت
نتيج اين به را كا
مصم خويش هبر
  .شد

 .رست است
ـ س 207صفحه 
ف معروف شاهان

بزرگ شارلماني 
او. ، شكست داد

 .رست است
ـ س 200صفحه 

ل هر چهار گزي
00اد به صفحه 

گر آن است كه

www.sanjeshse

جريا تكامل  
هد عنوان به
كردند، م مي

آگا افزايش  
شد برجسته
رژي و آمريكا

در 2گزينه  .18
ص 20درس   
با همزمان  

از بود، كمي
ها، انگليسي

خويش دست
كشو درهاي

در 4گزينه  .18
ص 18درس   
گزينه چهار  

باشد، ناه مي
در 2گزينه  .18

ص 11درس   
كشورهايي  

هدف. شدند
احمد مصر،

در 3گزينه  .19
ص 24درس   
انزجار ابراز  

شر با تهران
آمريك عظيم،
ره از اطاعت

رضا شاه باش
در 2گزينه  .19

ص 21درس   
پادش از يكي  

.وجود آورد
نشده بودند،

  .شود مي
در 1گزينه  .19

ص 20درس   
در اين سؤا  

پس با استنا
تاريخي بيانگ

erv.ir
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 در نيز گان
 ماليـاتي  ي 

 كه هنگامي

. رسـيد  ود
 تثبيـت  قي 

 مپراتـوري 
-آق ابودي 

 ايـران بـر     

ن روزهـاي  
 مرقـد  رت

عتز خليفه 

ژي تكنولـو  
  .ست

ه او را در ـ  

 و جريـان  

ميـزان  (ت    

ationgroup

دهندگ ماليات ي،
بخشـودگي و فـو 
ه يا و شد مي ل

خو اوج به او نان
شـرقي منـاطق  ي 

ام روزافـزون  رت 
نـا موجبات يگر

آنـان از تسـلط

ترين د، از سخت
زيا از مدتي يان

گوار به فرمان مع

به عـالوه ت. ست
له آلودگي هواس

مواردي اسـت كـ

ي در زمان وقوع
  .يره

ي بيشـتر كيفيـت

13(  

شرايطي چنين 
عف مشمول يگر،

متزلزل مركزي ت

جانشين عهد در 
اسـتثناي ران به

قـدر. رفتنـد  ان 
دي سوي از ويان

آ زيـرا  جنگيد؛ ن

الفت متوكل بود
شيعي و گرديد ن

جام اين امام بزرگ

ن ميسر نبوده اس
يط زيست مسئل

 به ياري تمام مو

وضوعات سياسي
بودن آنها و غيي

بنـدي ع تقسـيم   

24/5/399 ششم

در. م بوده است
دي بالياي بروز يا

قدرت و حكمفرما

و شد آغاز يمور
اير نواحي از ري

ميـا از قويونلوها
صفو گيري ـدرت

ايران عليه و فت
  . بودند

خال دوران و كان
ويران كربال داي
كرد و سرانجا دار

ختن مديريت آن
ابعاد بحران محي

ورخ به گذشته

سياري از اين مو
ندركاران يا سري

در ايـن نـوع. زد 

22 


شجامع نوبت (ني 

ي مرتب و منظم
يا و خشكسالي ب
ح سياسي هاي 
  .د

تي زندگي پاياني
بسيار بر را  خود
قآق توسط نلوها
قـ و يكسو از ير

گرف را ها رومي ب
ن واسطه ايران بو

ترك استيالي ان
شهد ديگر و) ع( 

واد سامرا در ت

المللي ساخ  بين
يكي از ا. ه است

نبه نگريستن مو

بس. كند بيان مي
انت روزمره دست

سـاز  مطرح مي

پيش؛ علوم انسان

فا و امور مالياتي
سبب به گاهي 

كشمكش و وب
كرد مي تغيير ت

  تان
پ هاي سال از ت

ت دهند و سلطه
قراقويونل. داشت 

صغي آسياي رقي

 
جانب روميان، ا

ط بازرگاني بدون

  ن
بــا دور معاصر 

حسين امام گاه
اقامت به را) ع(ي 

ژي جديد بدون
 به همراه آورده

ن اصل، همه جا
.  

ها را ب ساير گزينه
تغاالت بدليل اش

ي نشريات را نيز
  .ست

سنجش پ

يت ديوان استيف
حتي و بردند مي

آشو كه شرايطي
وضعيت آوردند، ي

سال دوم دبيرست
قدرت به ستيابي

اهرخ را شكست
گرايش تشيع ب

شر مناطق سمت

  دوم دبيرستان
با خسرو هاي گ

 و خواهان روابط

ل دوم دبيرستان
كــه) ع(ـادي 

تور متوكل بارگ
چنين امام هادي

  تاريخ شناسي
 كافي از تكنولوژ
خريب طبيعت را

  ريخ شناسي
ترين نويسي مهم

ذشته ياري دهد

  اريخ شناسي
ري نسبت به سا

گردند، شر نمي

  اريخ شناسي
بندي ي از تقسيم

 مطالب مطرح اس

  يخ شناسي

    
 

ر بسامان و فعالي
م بسر نسبي فاه
ش در عكس،بر .د
مي يورش كشور 

 .رست است
ـ س 173صفحه 
دس براي ويونلوها

شا جانشينان د
مذهب به سلسله
س به آن يشروي

  .آورد فراهم 
 .رست است

ـ سال 83فحه 
جنگ در ها هپتال

م ناراضي بودند
 .رست است

سال 132صفحه 
هــ امام امامت 

به دست. عيان بود
همچ او. شدند وم

  .هادت رسيد
 .رست است

ت – 168صفحه 
برداري كامل و
يط زيست و تخ

 .رست است
ـ تا 160صفحه 

نوي جديد تاريخ
ي خردمندانه گذ

 .رست است
ـ تا 131صفحه 

تررم شرح دقيق
روح ثبت يا منتش

 .رست است
ـ تا 148صفحه 

حتوا نوع ديگري
هميت و كاربرد
 .رست است

ـ تاري 118فحه 

www.sanjeshse

اوضاع كشور
رف و آسايش

شدند مي نيز
به بيگانگان

در 4گزينه  .19
ص 18درس   
قراقو تالش  

توانستند آنها
س اين. كنند

پي و عثماني
را قويونلوها

در 4گزينه  .19
صف 9درس 

ه فرمانرواي  
جاده ابريشم

در 3گزينه  .19
ص 14درس   
هــاي سال  

زندگي شيعي
محرو ايشان

بعدي به شه
در 4گزينه  .19

ص 14درس   
ب اصوالً بهره  

آلودگي محي
در 2گزينه  .19

ص 13درس   
هاي در شيوه  

كار بازسازي
در 4گزينه  .19

ص 10درس   
گزينه چهار  

به طور مشر
در 2گزينه  .19

ص 12درس   
توجه به مح  

، اه)سنديت
در 3گزينه  .2

صف 9درس   

erv.ir
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ر شـرايطي       
و را جلـب    
دارد سـبب    

 بـه وجـود    
 ىها دابمر

فرسايشـي     

 و شىوكا 
شوند،  ل مي

نگ فـرش    

 فظ
 ناشى آب ا

 اپيد جي

 و تسيسا
 به شهر نا

ــوالً . ـد اص
 تأمين ى،ر

ationgroup

مـل بكنـد و در
بينـد توجـه او ي   

كه بـه همـراه د

هـا رها و حفـره 
م و ها قباتال ،لى

ـا يـك فراينـد ف

رتصو دو به كه
ريزتر تبديلات 

بـادبردگي، سـن

محاف تنها نه لى
تا شوند مى اعث

سفنجا حالت كا

تأس ننداتو نمى ،ن
ساكنا ندگىز د،

ــي  ــ ري م پردازن
شهر ىيزر برنامه

13(  

تي سـفر را تحم
امـون خـود مـي
كني و تجاربي ك

دريايي، غار گي
ساحل اى ماسه ى

هـا شـد مرجـان   

ك ستا دىبا ش
ت خرد و به ذرا
ب: شكال تراكمي

جنگل نختادر ار
با و كاهند مى ن
خا ايرز نيايد دجو

  .ير است

شهرنشين معيت
ــدنشو يتاهد نــ
ــزي  ــه ــهرري ش

ب از نهايى فهد 

 د 
  

24/5/399 ششم

زحمـت و سـخت
چه انسان در پيرا

شكه دليل عادت

هاي سنگ  ستون
ىها تپه. گوينـد  ي 

حتـي رش. هستند

فرسايش ديجاا ل
مدتساط طوالني

انوع اش. كند مل

يرز ؛ستا اههمر 
مينز به رانبا رد
جوو به ها آب ديد

قيقه روز اول تي

جم سريع شدر 
ه و لكنتر گرا ه

ــمر ا به لف برنام
.تسانظر رد مو
  .ت

وجـود سراسـري 
. اند شده جا ابه

23 


شجامع نوبت (ني 

ز. ود دل بكنـد   
در مسافرت آنچ
 و در مجموع به

چون دريابار،ها 
مـي) كاوشـي (    

ه) تراكمي(مواد 

ملاعو جمله از مر
جه انقباض و انبس

حم دخو با را يزر

ننساا و محيط
ربرخو سرعت از
شد سطحى نيا

دق 33درجه و  6

ازاتمو به اندير
كه يدآ مى پديد
مختل ىهاركشو

م ىها فهد به ن
ستا شهر در تر

س شرقي، گسـل  
جا و شكسته ل

 جغرافيا

پيش؛ علوم انسان

 از تعلقـات خـو
د.  آن مدارا كند

يابد افزايش مي

ه ارىناهمو از فى
ي از حفـر مـواد

گذاري مو  رسوب

نر ىها كخا و د
ها در نتيجه سنگ

ر ذرات ينا نداتو

م اىبر مشكالتى
بلكه ،ندا رانبا 
جري و كند اپيد 

  .شود ن مي

66عني در مدار 

مد و نالمسئو ،
دىياز تشكال
ك در اننظر حب

نسيدر جهت ر
ت سالم و لپذيرتر

غربي ـ جنوب ش
گسل اين ر محل

سنجش پ

ت هر چند كوتاه
ل قرار گيرد و با
تأمل و تفكر او ا

مختلف لشكاا ،ل
ناهمواري ناشـي
مواري ناشي از

 

6  
شديد ىهادبا ،ك

س: شكال كاوشي
تو مى دبا .گويند ى
  .گ

م با ها جنگل يع
اتقطر رسايش

را كخا ىها يه
جذب قطرات بارا

 قطبي شمال يع

،يابند مى شستر
مش ،نتيجه در .ند

صاح ،ليلد همين
د منطقى و مى
د محيطى ديجا

امتداد شمال غ 
زاگرس در ردگي

    
 

بايست ت فرد مي
ز زندگي معمول
 نتيجه دقت و ت

  .گردد ي مي

 .رست است
  30فحه 

حلاسو فرسايش
 به آنها اشكال نا
جمله اشكال ناهم

 .شود سوب مي
 .رست است

69تا  66فحات 
خشك يىاهو و 

اش .دگير مى رت
مى گىازدهوند 

يدگي و ياردانگ
 .رست است

  80فحه 
سيو امنهدا كه ت
فر مقابل در ها ك

الي در بجذ صت
موجب جذتيجه 

 .رست است
  87فحه 

ن روز در ناحيه
 .رست است

  133صفحه 
گس سرعت به ها
كنن همافر را زم
ه به. ددگر مى ل

علم يك فعاليت 
يا طريق از نينا

 .رست است
  20فحه 

وه زاگرس و در
خور چين هاي ه

www.sanjeshse

در مسافرت  
تر از متفاوت

كند، در مي
تحول روحي

 
 

 
در 2گزينه  .2

صف 3درس   
ف نتيجه در  

آيند كه مي
لي از جساح

محس تراكمي
در 2گزينه  .20

صف 7درس   
آب يطاشر  
رصو كمىاتر

به اين فراين
بياباني، سايي

در 3گزينه  .20
صف 8درس   
ستا بديهى  

كخا طبيعى
فرص رانبا از
نتدر  و دهكر

در 4گزينه  .20
صف 9درس   
ترين طوالني  

در 3گزينه  .20
ص 13درس   
شهره قتىو  

زال اتتجهيز
مختل تشد

ريزي برنامه
شهرنشي هفار

در 1گزينه  .20
صف 2درس   
در رشته كو  

اليه كه دارد
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@sanjesheduc

 اسـت؛  رده
در ايـن  . د 

 پـس  و رود
هنـد غلـط    

آمـد و در   ي

 فشـرده  را 

 شتدا وجه
ــل   دان عم

 در را آن ي

 انتو مى 
 به شبيه ى

ationgroup

آور وجـود  به ي
انـد ـدوين كـرده   

ر مي باال سبكي 
 شبه جزيـره ه

الجدي مي رأس

خـاك  ذرات ن 

تو بايد و ستا ي
ــد .رد ــوالً مي اص

  .ي انجام شود

ايجزا و ها هپديد

س،ساا ينابر . ت
مدلى ساختن ى

13(  

شهري مسئوالن 
عه شـهري را تـ

علت به هوا شد،
در گزينه اول. د

السرطان و رأس

سـنگين آالت ين 

ديبرركا يفياار
دار طتباار فيايي

ى مليها ىيزر مه

پ واقعـي همـه     
  .نند

نهاستآ ىبعد ه
معنا به زىسا ه

24/5/399 ششم

براي را شكالتي
رها، برنامه توسع

  . شود ده مي

باش كم هوا شار
شود مي بارندگي

 بايد مدارهاي ر

ماشـي: آمـد  مـي 

جغر سساا ييزر
فياجغر نمكا با م

برنام مسير در ه

هـا در محـيط ن  
كن مى درك اءجز

سه ىها لمد دجا
شبيه ،قعوا در .

  .فشان

24 


شجامع نوبت (ني 

مش ها شهرك ش
كنترل رشد شهر
ري زمين استفاد

فش جايي در قتي
با موجب الزم ط

و توا غلط است
  .ت

 به اين صورت م

  . ده است

ر برنامه قعدر وا
مستقيم رطو به 

  .يي است

كه تىرصودر ؛ت

رد؛ زيـرا انسـان
جا ساير با را نهاآ

يجاا و فيايىاجغر
.باشد قعىوا ىيا
شفتآ يك ىبعد 

پيش؛ علوم انسان

پيدايش و شهرها 
 مسئول براي ك

هاي كاربر  نقشه

وق. كسان نيست
شرايط ساير و ي

نه دوم مدار است
گرفت قرار مي» 

ت صحيح بايد

درستي بيان شد

  
د .دارد ييزر مه

كه ستا ييزر 
 نواحي جغرافياي

   
ستا اى منطقه ح

ميت بسياري دار
آ طتباار و بينند

ج ىها هپديد زى
نياد مشابه كه ت
سه لمد و زىسا

سنجش پ

اطراف در اي مه
هاي وزارتخانه و

اي و ي ماهواره

ي جغرافيايي يك
كافي رطوبت جود

گزين. آمد آن مي
»مانع از«بايد » 

زينه چهار عبارت

به د 2گزينه  58

يش دانشگاهي
برنام با يكيدنز 
برنامه از بخش 

ها و  مهم مكان

يش دانشگاهي
سطح ،مينزسر ش

  ش دانشگاهي
ها اهم يم پديده

ب مى تركيبى رت

  ش دانشگاهي
زسا شبيه ،فياار

ساخت مدلى لف
سا شبيه مانند .

  ش دانشگاهي

    
 

 .رست است
  39فحه 
حوم و جديد فت
و ها سازمان يل،
هاي ها از عكس ح

 .رست است
  44فحه 

ايه ر همه عرض
وج صورت در ن،

ن بايد به جاي آ
سبب« به جاي 

 .رست است
  50فحه 

داشت كه در گز

 .رست است
  58فحه 

8 نمودار صفحه 

 .رست است
ـ پي 111صفحه 

طتباار ديبرركا
آن ،تعبير ينا ز

كاربردي، مسائل
 .رست است

ـ پي 116صفحه 
مايشآ اىبر طح

 .رست است
ـ پيش  101فحه 

 مشاهده مستقي
رصو به د،خو ى

 .رست است
ـ پيش 72فحه 

جغر در يانهرا ى
مختل تطالعاا ز
ستا ضعيتو يا

 .رست است
ـ پيش 41فحه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
صف 3درس 

باف پيدايش  
دلي همين به

برنامه و طرح
در 4گزينه  .20

صف 4درس   
فشار هوا د  
شدن سرد از

است و چين
گزينه سوم

در 4گزينه  .20
صف 5درس   
بايد توجه د  

   .كنند مي
در 2ه گزين .2

صف 7درس   
با توجه به  

  
   

در 2گزينه  .2
ص 10درس   
ك يفيااجغر  

از رمنظو كه
جغرافياي ك

در 2گزينه  .21
ص 11درس   
سط بهترين  

  
در 1گزينه  .21

صف 9درس   
در جغرافيا  

صلىا سمقيا
در 3گزينه  .21

صف 6درس   
هادبرركا از  
از دهستفاا با

ي هپديد يك
در 3گزينه  .21

صف 4درس   

erv.ir
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 ،ها كله
 كمك ه

بـراي  . دارد   

انين كلـي     

 رفتارهـاي   

ث مشغول 
سوي نظـام  

هـاي   ديـده 

سـاس ايـن   

اعضـاي   و
 هـا  انسان 

 جتمـاعي 

 منكـر  و 

 و بـود  ده 
 كـه  ختي 

 اندوختـة  
 .شود مي 

ationgroup

سكا در،بنا به ند
به ها نيز گيسبر

ختلـف تفـاوت د

ردازد بلكـه قـو

خته شود بلكـه

پيشگيري حوادث
ظام موجود به س

ست بلكه فهم پد

براس. شـناخت  ي
  .اي ندارند ره

و عناصـر  نش
اعتبار قرارداد و

  .د

اج هـاي  هـان 

كنـد  محدود

شـد آن گرفتـار  
شـناخ. بردند پناه

همـان  كـرد،  ه 
ناميده نيز معي

13(  

شد يكدنز اىبر
آ نپنها دبعاا ى

هـاي مخ وقعيت

پـر  انساني نمـي 

ه و آزمون شناخ

ه پيش بيني و پ
جهت گذار از نظ

م اجتماعي نيس

ي به رسميت مي
ناخت علمي بهر

چينش و نظم كه
ق با و شود مي ف

شود ميگفته  گ

جه ميان هاي ت

عقلي م معرفت

شناسي تجربي 
پ شناخت از ري

اسـتفاده جربـي 
جم عقل يا رفي

24/5/399 ششم

ب ها كشتى يتاد
ىگير ازهندا ،ينا ر

ش انساني در مو
  .ق دارد

جودي طبيعي و

با مشاهده  فقط
  .شوند

ضع موجود و به
هاي خود را ج يه

ها در نظا  ارزش

وان روش علمي
فاده كنند، از شن

ك اسـت  عي اين
تعريف انسان 

فرهنگگيرد،  ي

تفاوتنوع  از د،

م به فقط را ت

جامعه كه هايي
ديگر هاي بخش 
تج شناسـي  ه
عر فهم شود كه ي

25 


شجامع نوبت (ني 

هد چگونگى نيز 
بر وهعال .ستا ى

، كنش اجتماعي
ن بزرگسالي فرق

  .ي ندارد
  .كند مي

خاص مانند موج

بيعي نيست كه
ش ها شناخته مي

 تا در خدمت و
 هنجارها، توصي

قادي نسبت به

 تجربي را به عنو
ناخت عالم استف

ه و جهان اجتماع
آگاهي و راده

اس آن شكل مي

گرد مي باز صلي

شناخت رويكرد

ه محدوديت از ي
سطوح و به زير

جامعه و حسي
ياد مي عمومي 

شناسي امعه

پيش؛ علوم انسان

و يايىدر ىهاز
يايىدر دارىبر ه
.  

ماني، مكاني و
كنش او در دوران
ادة فرد وابستگي

ها بحث نم  انسان
ي به موجودي خ

ع موضوعات طب
ريافت معاني آنه
م ابزاري نيست

ها و ه ارزشت ب

ري ارزشي و انتق
  .ت

 صرفاً حسي و
و وحي براي شن

زندهاي موجود 
ار با بلكه ست،

ن اجتماعي براسا

اص اعتقادات و ها

ر اين كـه  دهد ي
  .شود ي

اجتماعي علوم ن
ناگز تجربي، علم

ح علم هاي ستي
شناخت عنوان 

 جا

سنجش پ

زمر دننمو خص
نقشه ىهادبرركا
پذير شده است 

هاي زم وقعيت
ران كودكي با ك

، به ارغيرارادي
هاي غيرارادي ت

جود است؛ يعني
  .كند

، از نوعي تفهمي
طريق فهم و در

، فقط يك علمي
ه با داوري نسبت

، داوري تفهمي
و كنترل آنهاست

، روشيويستي
ع معرفتي عقل و

فاوت ميان اعضا
نيس تكويني و 

تركي كه جهان

ه آرمان كالن، ي

مي رخ هنگامي
شهودي و سي

كردن خارج راي
عل منطقي كالت
كاس رفع بـراي 
با آن از كه ست

    
 

مشخ ،حلاسو ل
ك يگرد از ها نگه
امكانيايى در ى

 .رست است
با موب داشتن 

 يك فرد در دور
ي طبيعي يا غ

از فعاليت ساني
، اصل وجفلسفه

ك ا شناسايي مي
 .رست است

جامعه شناسي
ست كه فقط از ط
شناسي انتقادي
 دانشي است كه

  .دهد جام مي
جامعه شناسي 

اي پيش بيني و
وزيتيشناسي پ

ساني كه از منابع
 .رست است

ترين تف ن و اصلي
طبيعي ماعي،

  .آيند ي
عة شناخت مشت

 .رست است
هاي ارزش به كه 

  .ست
 .رست است

ه عقلي رويكرد م
حس شناخت ي

 .رست است
بر انتقادي سان
مشك از گريز اي

ب انتقادي اسي
اس بشري ناخت

www.sanjeshse

شكل ترسيم  
تن و ها خليج
دارىبر نقشه

  
 

 
در 3گزينه  .21

تناسبدر  -  
مثال كنش

پيامدهاي -  
علوم انس -  
فموضوع  -  

موجودات را
در 3گزينه  .21

جموضوع  -  
معناداري اس

جامعه ش -  
باشد ، بلكه
مطلوب، انج

هدف در -  
اجتماعي بر

جامعه ش -  
ديدگاه، كسا

در 4گزينه  .21
ترين مهم -  

اجتم جهان
مي وجود به
به مجموع -  

در 2گزينه  .21
هايي تفاوت

اس مختلف
در 1گزينه  .22

مهم آسيب  
علمي ارزش

در 4گزينه  .22
شناس جامعه  

بر همچنين
شنا جامعه

شن اجتماعي

erv.ir

16

17

18

19

20

21



  
 

 

@sanjesheduc

 ملحـق  ن

است و از  
 زيـ ـترك ن  

قاعـده،   ـن 

  .يست

 تعيـين  ف 

 جلـب  راه،

 

ـ  ـ  يس  اي
  .برد يه م

سـازش بـا   

  .است 

 پديـده،  ن 

 كشورهاي

  .كرد مي م

ationgroup

آن بـه  هـد و 

ياي آموختن ه
و شـناخت مشـ

ايـ براساس. يرد

ني يكسان د،يجد

مختلـف وامـع 

ر تنهـا  آيـد،  ود 

 .نامد مي هوري

ايو س ينظـام 
اطالعات بهره 

س قيـ از طر مار، 
  .آمد در يار

يجهان نيو ا ي

ايـن و گيـرد،  ـي 

ك هاي ل مقاومت

  .اند آمده د
گر را نظامي ت

13(  

ده مـي  قـرار  ي 

پديده فرهنگ
و يـگ را آگـاه  

گي قرار مي يع

جي ها تيهو سب

  .شود ي
جو و رفتـار  ه 

وجـو بـه  مـاعي 

جمهت دارند را 

ن ياز ابزارهـا  
يها و فنّاور نه

اسـتعم در دوران
ستبداد استعما

يويدن لت انسان

مـ آنـان  از را ي

قبال در را غربي 

غرب پديد قتصاد
به تسليحات سته

24/5/399 ششم

عمـومي اخت

ف  اين است كـه 
فرهنـ ليـ دل ني

ن جهان اجتماع
  .گيرند ي

و كس ي اجتماع

مي شناخته خش
نگـا نوع ساس

قدرت اجتم و هد

 حضور و فعاليت

آنكه از شبي ،
از رسان ژهيو به

د بـود، ي ا لـه يقب
اسبه صورت  يم

اصالت يو به معنا

اقتصاد جهاني در

هاي قدرت مي

اق تاريخ در اوب
وابس اقتصاد يعني

26 


شجامع نوبت (ني 

شنا حاشية در

تفاوت آنها ليل
يبه هم. شود يم

درون باشد ته
تعلق مي يجتماع

كتحرّ يراد برا

بخش همان با ب
براس اجتماعي ش

ده انجام ما ميل

قيقت و فضيلت

غرب، جهانه 
به يو علم ينگ

و ق يقـوم  شـتر 
قوم وي ليتبداد ا

صر غرب است و

د زني چانه درت
  .شود ي

نظا عمليات كه 

متنا هاي دوره ر
ي صنعتي ورهاي

پيش؛ علوم انسان

د را علمي خت

دارند و د يندگ
م منتقل گري د

ن ارتباط داشت
به جهان اج آنها

افر يرو شيپي 

متناسب علم با 
كنش و هنجار ش،

م و اراده مطابق 

ردم براساس حق

حفظ سلطه يا
فرهن يها تيف

شي از اسـتعمار، ب 
خورد و استب وند

فرهنگ معاص يت

قد استعمارزده، 
استعمارگر مي ي

بود اي نظريه ،ن

د متفاوت هاي ف
كشو اقتصاد از ي

سنجش پ

شناخ عقل، و ت

زن يبرا يمتفاوت
به نسل يسل

انسان ياجتماع
آي امدهايها و پ

ها ختلف، فرصت

فرهنگ، از خش
ارزش عقيده، ك

را خود ارادي ت

ر آن اكثريت مر

براست كـه   ن
ز ابزارها و ظر

كه تا قبل يالم
ويستعمارگران پ

انسان شناخت يگ

كشورهاي صاد
كشورهاي به آنها

هانتينگتون ي

ضعف و شدت با
وسيعي بخش ر

    
 

شناخت نوع اين 
  

 .رست است
م يها وهيتلف ش
از نس تيش و ترب

 .رست است
ا ي كه با زندگ

ه انسان يجتماع
 .رست است

مخ ياجتماعي ا
 .رست است

بخ هر بودن طل
يك بودن واقعي ا

 .رست است
فعاليت فردي م
  .ست

 .رست است
حكومتي را كه د
 .رست است

نيعمار فرانو در ا
ستفاده كند، ا

 .رست است
جوامع اسال يس
با قدرت اس ،يغرب

 .رست است
يژگيو نيتر مهم 

 .رست است
اقتص شدن ولي
آ اقتصادي ستگي

 .رست است
هاي تمدن جنگ
  .كرد مي جيه
با اقتصادي اي

بازا ،سرد جنگ

www.sanjeshse

از استفاده  
.گرداند مي

در 1گزينه  .22
جوامع مخت  

راه آموزش
  .امندن يم

در 2گزينه  .22
هر چيزي  

اج يها كنش
در 3گزينه  .22

ها در جهان  
در 2گزينه  .22

باط و حق -  
يا آرماني -  

  .شود مي
در 4گزينه  .22

بخواهيم اگر  
اوست تبعيت

در 2گزينه  .22
ارسطو ح -  

در 3گزينه  .22
استع يژگيو  

اس ياقتصاد
در 1گزينه  .22

اسيقدرت س  
غي ها دولت

  
در 1گزينه  .23

،سمياومان  
در 3گزينه  .23

محصو تك  
وابست موجب

در 4گزينه  .23
ج نظريه -  

توج غيرغربي
ها بحران -  
ج تداوم -  
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كـرده   دايپ
بدون  يجرب

خدوش شد 

در قطـع   
 نيـ زاران ا    

 يو اقتصاد
ـ ا. شت  ني

دركـانون    

ـافي بـراي    
رس سـوم  

ـا هنرمنـد   

ديگـر  لتي    

ـاد كمـك     
كنيـد هـم     

س مسـتوي  
هيچ «بين  
  .ت

در قيـاس   
 69  

ationgroup

پ يو حس يجرب
علم تج نكهين ا

مخ يتجرب ريغ 

ـ  شدند ي يول
ـا دسـت كـارگز

و ياسيسي ها ب
داشي و تمدن ي

آورد و خـود د

ط الزم امـا ناكـ
د. گي را ندارند

هـ برخي انسان 

 يـا نبـودن حـال

اگـر از ايـن بـ«  
داريـد مطـرح ك

عكس. ي بسازيم
.م صادق باشد

حتماً كاذب است

.حقيقـي اسـت   
س دهم صفحه

13(  

تج يصورت زدهم
با دانستن نكيا ي

يها ت به معرفت

  .ست

يم غرب موفق 
اسـتعمار بـ ،يز

قطب ةيرا از حاش
يفرهنگ يتيهو
وجـود آ بهي گ

ي براي ذات شرط
 عرضي اين ويژ

.هنرمند هستند

وابسته به بودن

در عبـارت اول
اي د اگر خواسته

اي بين آنها رابطه
ايد عكس آن هم
س متضاد آن ح

  42تا  40ه 

نايي منفصـل ح
درس. معتبر است

24/5/399 ششم

نو مدرن از قرن
ينگرانه نبود، ول

نسبت يتجرب ي

اس يد استعمار

مياران مستق
روزيـ پ يفردا  از
كشورشان ر گاه
نبود بلكه ه ي
فرهنگ ديجد 

شتن وجود ذاتي
افي كه مفاهيم

ها ه برخي انسان

ي را مشروط و و

د.  و موقـع دارد 
 عبارت چهارم ا

يد با تغييراتي بي
باشد با ل صادق

ه صادق است پس

س هفتم صفحه

الل قياس استثن
ت آن صحيح و م

27 


شجامع نوبت (ني 

م يروشنگر :رن
و روشن يعلمي 

يالل معرفت علم
 

استبداد ،يسالم

و حذف كارگز
سبب، نيه هم

گيجا نتوانستند 
ياسيانقالب س 

يبند قطب ك

ودن و علت نداش
الزم است هم كا

ب. ي انسان است

 يا نبودن حالتي
  . چه نباشد

 داللت بر زمان
گويم و در  نمي

ابتدا باي. د ندارد
س اگر قضيه اصل

چون اصل قضيه 

درس.  يكي باشد

يقي و اين استدال
حالت 4د كه هر 

 سفه و منطق

پيش؛ علوم انسان

پست مدر يها
يشناخت يرتجرب

استقال رد،يگ يم
 .قرار گرفت دي

اس يدر كشورها

و ميستعمار قد
؛ و بهنداشتند ي
ها انقالب نيا .ت

كيفقط  ران
كيشرق و غرب، 

  .ت

رقابل انفكاك بو
تي بر ذات هم ال

هر هنرمندي. ت

واي قضيه بودن
ود داشته باشد

بلكه. رط نيست
گويي،  اگر نمي

 39  

اي وجو چ رابطه
در عكس» .ست

.اد برقرار است

بايد» يا« طرف 

يه منفصل حقيق
گيري وجود دارد

فلس

سنجش پ

ه انيجر يريگ 
ريشناخت غ ،ي
نم شكلي تجرب 
تردي مورد آن ةن

كران غرب زده د

 در مقابله با اس
يقيتوف يهنگ

گشت ير نو باز م
ريا يالب اسالم

ش ياسيس يد
الم قرار گرفت

ي دو ويژگي غير
ويژگي تقدم ذات

خاص انسان است
  15و  14 

 است كه محتو
شرط در آن وجو

دهنده شر نشان
در گزينه سوم. 

س هفتم صفحه

صورت سؤال هيچ
هيچ د ج نيس«د 

رابطه تضا» .ست

ل موضوع در دو

پس قضي.  است
گ حالت نتيجه 4

    
 

 .رست است
و شكل ينگر
يعالمان تجرب گاه

ريغ يها معرفت
روشنگران تيهو 

 .رست است
حكومت منورالفك

 .رست است
بخش يآزادي 

و فره يقتصاد
چهرة استعمار ر

اما انقالج كننـد  
بند از قطب ون
جهان اسال ينگ

 .استرست 
گي مفاهيم ذاتي

تنها و. ي هستند
 

 .رست است
ند بودن عرض خ
س سوم صفحه
 .رست است

شرطي، مهم اين
حال چه حرف ش

ن» تا«دوم حرف 
.شرطي است» .

درس. رطي دارند
 .رست است

ضيه موجود در ص
شود مي» .نيست

هر د ج اس«با » 
 .رست است

 شرطي منفصل
 .ترست اس

 از اين سه قسم
4نفصل حقيقي 

www.sanjeshse

د 3گزينه  .23
افول روشن  

دگياز د. بود
استفاده از م

جهينت و در
در 3گزينه  .23

رهاورد ح -  
د 4گزينه  .23

يها انقالب
ا يوابستگ
در ها، انقالب
خارج جهان

رويانقالب ب
قطب فرهن

  
 

 
در 1گزينه  .23

از سه ويژگ  
مفاهيم ذاتي

 18صفحه 
د 3گزينه  .23

الً هنرمنمث  
درس. نيستند

د 2گزينه  .23
در قضيه ش  

نشان دهد ح
در گزينه د  

...خواهي مي
محتواي شر

در 1گزينه  .23
بين دو قضي  
هيچ ج د ن«

».د ج نيست
در 3گزينه  .24

در قضاياي  
در 2گزينه  .24

كلمه يكي  
استثنايي من
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 از معلـول     

را بـه كـل   

. كنـيم  مـي   

ها به آن  ده
سـوم يـك    
ش و علمـي   

  18صفحه 

. ني نـدارد       
ن به مكـان  

ن معرفـت   

  49فحه 

در صـورت  
 وجـود در    
م مغـايرت     

هسـت بـه     
لي و رفـع  

ationgroup

يـن حالـت مـا

رو حكـم جـزء    

هنـي اسـتفاده م

ت اشياء و پديد
عبـارت س. سـت  

فلسفه به دانـش
درس سوم ص. ود

محـدوديت مكـا
دادن حكم زمان

تـوان ل هـم مـي   

درس ششم صف 

د) 1رد گزينه  (
چـون مفهـوم)3

ين ماهيـات هـم

ل كـه اكنـون ه
وضع تا) ع تالي

13(  

در ا. سته اسـت 

.مثيل نارواسـت 

زاين توانايي ذه

ه همه خصوصيا
ن در ادبيـات نيس
ضاف يعني لفظ ف

شو لي مطرح مي

نباشـد يعنـي مح
مغالطه سرايت د

مدد از قوه تعقـل

.بيند آن را نمي

.ت مطرح شود
3رد گزينه . (ود

داشت آنگاه بـين

معلول. آمد د نمي
ني بر قاعده رفع

24/5/399 ششم

حب آواز را خواس
  83صفحه 

سرايت دادن تمث

 دفعات فراوان از

مبنايي است كه
ماً جاي طرح آن

فلسفه مض. ست
رم در فلسفه اول

در هـيچ جـا ن     
دارد؛ منجر به م

شف كنند و با م
  26فحه 

 بشناسد چون آ

ت وجود و ماهيت
وي بوودش مسا

اهيت مغايرت ند

ور دارد به وجود
ائي اتصالي مبتن

 44  

28 


شجامع نوبت (ني 

ما شناختن صاح
رس دوازدهم ص

ي را به ديگري س
  88و  87 

ا آخر عمر و به

ترين م د حقيقي
 شعر است، لزوم
ت نه محيط زيس
ارت گزينه چهار

ـي يـك شـيء
هيچ جا وجود ند

را كش الهي عقل 
درس چهارم صف

تواند  ديگر نمي

ت يا عدم مغايرت
ل ماهيت بر خو

اگر وجود با ما) 

اكنون حضو كه 
قياس استثنا. (د

و 43م صفحه 

پيش؛ علوم انسان

صورت سؤال از م
در) برهان إنّي (

حكم يكي.  دارد
سيزدهم صفحه

تا. دگي ما ندارد

هستي و وجود. د
اي از يك قطعه

فلسفه اولي است 
عبا...  شيمي و 

ني نـدارد و وقتـ
 ندارد پس در ه

رون خود گوهر
د.  را كسب نمود

ن را به ياد آورد

 بحث از مغايرت
ر ماهيت با حمل
)مشترك معنوي

28  

 همين معلولي
رود ت پيش نمي

درس چهار) 3 

سنجش پ

صاما در عبارت  
.رسيم مي)  آواز

محتوايي كاذب
درس س. ب است

مراحل اوليه زند

ستي قرار دارند
ر عين حال كه ق
اي طرح آن در

فلسفه/ ياضيات 

 يعني آغاز زمان
شيء آغاز زماني

25  

كرد تا در در مي
 فضائل اخالقي

ه است، چون آن

 ماهيت ندارد تا
ت حمل وجود بر

م(رود  ه كار مي
8س سوم صفحه 

هايت پيش برود
نهايت ها تا بي لت

و 2رد گزينه ( 

    
 

 .رست است
.حسوسات است

صاحب(ه علت 
 .رست است

ي معلول است م
ن مغالطه تركيب

 .رست است
  28م صفحه 

 .رست است
ف اختصاص به م

  8صفحه 
 .ت استرس

دات در دامن هس
عبارت اول در. 

في است كه جا
مانند فلسفه ريا 

 .رست است
شيء ازلي است
 از اينكه يك ش
5 چهارم صفحه 
 .رست است

ها را دعوت م سان
ست آورد و هم
 .رست است

چيزي را شناخته
 .استرست 

  63م صفحه 
 .رست است
  15ت صفحه 

 .رست است
د بالذات اساساً

ت وجود و ماهيت
ت به يك معنا به

درس) 4 گزينه 
 .رست است

نه ها تا بي  علت
 است زنجيره عل

كند طه ايجاد مي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .24
صدا جز مح  
پي به) صدا(

در 4گزينه  .24
هر موجودي  

سرايت دادن
در 3گزينه  .24

درس پنجم  
در 4گزينه  .24

عمل تعريف  
درس دوم ص

در 2گزينه  .24
همه موجود  

گردد باز مي
پرسش فلسف
.اضافه شود

در 4گزينه  .24
وقتي يك ش  

گيري نتيجه
درس. است

در 3گزينه  .24
سقراط انسا  

يقيني به دس
در 4گزينه  .24

كسي كه چ  
در 2گزينه  .25

درس هفتم  
در 1گزينه  .25

درس نخست  
در 2گزينه  .25

الوجود واجب
عدم عينيت
همه ماهيات

رد. (نداشت
در 1گزينه  .25

اگر زنجيره  
وجود آمده

مقدم مغالطه
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 بـه سـوي       

هنـي از آن   

  

 123  

و پيونـدي   

ـال از ايـن    

ن مرحلـه،    

هنـد و بـه   
ريـزي   يه

ationgroup

ت آن مدينـه را

 اين صـورت ذه

118و  117حه 

 يازدهم صفحه

آميزنـد ور هـم      

  . است ختي

  .رديگ

يـك مثـ. سـازند  

و در پايـان ايـن 

ده ان نشان مـي 
فكر منطقي پا

13(  

د كـه در نهايـت

يم و به واسطه

درس دهم صفح

درس. تر باشد م

 ذوق عرفـاني د

شناخ كرديرور 

گ يقرار م يبررس

 را جـايگزين س

  .ندگي است

انـد  اي ارثـي 

فتارهاي خودشا
در اين دوره تف

24/5/399 ششم

انـد ائلي آراسـته 

يابي ذهن خود مي
99  

د. ل عقلي است

 ذات ديگر جسم

 اسـالمي را بـا
1  

  .شود اده مي

وارده بر يقادها

مورد ب شگريزما

رهاي مطلوبتا

مثبت يا منفي ز

ها اراي بازتاب

شناختي را در ر
د.  اشيا هسـتند 

29 


شجامع نوبت (ني 

مشغول و به فضا

را در ذهني آن 
9 هشتم صفحه 

ربوط به سفر اول

  نسبت به يك

ن اسالمي تفكـر
49دهم صفحه 

هاي رواني استفا

شده است، از انتق

 بدون دخالت آ

ه را حذف و رفت

  .ست

قابل تجربيات م

در اين دوره د
 . دهند

 دوره عمليات ش
كنند، همان مي

شناسيوان

پيش؛ علوم انسان

 آن به اموري مش
  60فحه 

، تنها صورت ذه
درس. واهد بود

د و گزينه دو مر

ندارد يك ذاتي

ت كه دانشمندان
درس سيزد. نند

 تبيين كاركرده

قلمداد ش نياش

شود كه رفتار ي

رهاي ناسازگارانه

اس تغير مستقل

راي تغيير در مق

كودكان د): گي
 را از خود نشان
كودكان در اين
 ظاهري تغيير م

 رو

سنجش پ

 است كه مردم
درس پنجم صفح

 ما حاضر نباشد
بالعرض خو معلوم

ر عرفاني هستند

ي است و معنا ن

  138و  1

 اين اعجاز است
ي جدا ايجاد كن

براي توصيف و 

سان به عنوان ما

يانجام م يهنگام

ن است كه رفتار
  .ظم است

كنترل متشي، 

ظرفيت انسان بر

سالگ 2از تولد تا 
حسي ـ حركتي

ك): سالگي 11تا 
يا اگرچه از نظر

    
 

 .رست است
اي ها، مدينه ينه

د. سازد نمون مي
 .رست است

  71م صفحه 
 .رست است

واقعيت آن نزد
يم كه براي ما م

 .رست است
يك و چهار سفر
 .رست است

 مفهومي متواطي
 .رست است
37دهم صفحه 
 .رست است

 فلسفي قادر به
هاي ان اين رشته

 .رست است
ست شناختي
 .رست است

مسئله كه انس ن
 .رست است
ه، هده طبيعي
 .رست است
آن فتار درماني

زدايي منظ سيت
 .رست است

صل روش آزمايش
 .رست است

به معناي ظ يري
 .استرست 

ا(سي ـ حركتي  
رهاي پيچيده ح

ت 7(ليات عيني 
رسند كه اشي مي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .25
ترين مديبه  

سعادت رهن
در 1گزينه  .25

درس ششم  
در 2گزينه  .25

چيزي كه و  
شوي آگاه مي

در 3گزينه .25
هاي ي گزينه

د 3گزينه  .25
مانيتجس  

در 4گزينه  .25
درس دوازد  

در 4گزينه  .26
تنها سنت  

سازماني ميا
  
  

  
در 1گزينه  .26

زيسرويكرد   
در 3گزينه  .26

نيبر ا ديتأك  
در 2گزينه  .26

مشاهروش   
در 2گزينه  .26

رفهدف در   
روش، حساس

در 3گزينه  .26
مهمترين اص  

در 1گزينه  .26
پذير انعطاف

در 4گزينه  .26
دوره حس -  

قادرند رفتار
دوره عمل -  

اين نتيجه م
  .شود مي
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هاي كلـي  

ان مطـرح    

ن و مكـان    

ر مطالعات 

ر درسـتي   

 

شار روانـي  
دت تـأثير     

  .است 

تاليـان بـه   

ationgroup

ه گيري  به نتيجه

بـراي كودكـا) ه  

ـات داراي زمـان

اين اصل در .ود

  .كنند ي

خواهد تفسـير ي

 .سازد رو نمي به

  .است 

ت ما در برابر فش
ـه در كوتـاه مـد

ي روان شناخت

مبت. مـاعي دارد 

13(  

خصي آنهاست،
   

رانه يـا دخترانـه

ست اين اطالعـ

 بهتر خواهد بو

 بيشتر جلب مي

وزة بينايي ما مي

را با دشواري روب

كري ـ عملي

ن مرحله، مقاومت
كند كـ رشح مي

براساس اصول 

  . ود

هاي اجتم ضعيت

24/5/399 ششم

ي و تجربيات شخ
.است ل قياسي

ار پسررفت(نسي 

  .د

ت شخصي فرد ا

ملكرد حافظه

ما را غيرارادي

يت حسي در حو

 سخن ديگران ر

وسواسي فكراد 

در اين. تي است
هايي تر  هورمون

يمارياز ب يريگ

شو يمشخص م 

نده شدن در وض

30 


شجامع نوبت (ني 
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