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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)28/09/1399(   
 )دوازدهم( و علوم انسانيادبيات   

 

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  7ـون آزمــ  
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اسـت و  » ي

آيد و گذرا 

 ذف شـده ـ  

 ]دشـنام [    

 در هـر دو   

ationgroup

  .ت است

  )شدگان غرق(

   از گاو و خر

اي+ و «  همان

آ از آن برمي »رد

مـورد حـچهـار   

 كـه وقتـي يـار

است كـه» يي

/1399(  

  ش

 ناشي از مراقبت

(مستغرقان ) // 

جداكنندة آنها 

در اينجا» وي« 

وجود دار«ني 

ت كه در هـر چ

ك گر نه اين است
  .د

ناتم» «كردواهم

  .نگيرم ]في
  شدهف

28/09 چهارملة 

، حجاب و پوشش

و مكاشفت خود

)پستي( خواري 

:ن ز گاو و خرشا

است امار رفته

ر چهار مورد معن

است» كسي كه« 

شود و مگ سل مي
اند دهحذف ش كه

نخو«و » بكن« 

چيزي يا زلف[  او
حذف      مفعولِ
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مرحل(وم انساني 

  .اده
  .ت نه همدم

  . الزم و واجب
  .ت

موسيقي، آهنگ،

باشد و شفت مي

خذالن و) // ده

شايفارق :  است

ار در بيت به كا

كه در هر شده 

منادا. ا نيستند

  .جملة ساده

د، حنظل عسش
تند كهايي هس ل

  ه
مفعول. استده

سر زلف و غير 
          متمم  

ارسي

دهم؛ ادبيات و علو

يعني شراب و با 
استابلِ مبارزه 

  .استآمده
است نه امرمده

استكار رفتهبه 

م بتّمرهاي  مه

كه ناشي از مكاش

جا شد جابه(وب 

  ده، جداكننده
پذيرفتني» ارق

  .نگيريد

 است و چهار با

 اين بيت حذف

هيچ كدام منادا 

ج 4منادا و  4: ت

بخشب ]حنظل[ت 
مفعول» دشنام«

  ندارم ]يزي
شدهحذف فعولِ

يرو در ادامه آمد

ننوشم ]اي رعه
شده          ف

 فا

سنجش دوازد

»ساغر مدام«ر 
معناي طرف مقا

آ» وزير« معناي 
ر معني گمان آم

عني منجمدر م

نغم: پرده. // يريد

ل سالك است ك

كيب اضافي مقلو

گذارندفرق: ارق
فا«گزينة چهارم 

  

ي يزدي اشتباه ن

ستة دوم شخص

 چهار جمله در

»سر«و » شور«

ساخته شده است

 كه وقتي دوست
«و » حنظل« ؟د

چي[ غمجز  و بد
مف متمم  م      

به شكل پي» يند

چيزي يا جر[ ن
حذف       مفعولِ

    
 

 .رست است
در» مدام«ست، 

به م» حريف«م، 
به» دستور«م، 

در» فرض«ارم، 
در» فسرده«جم، 

 .رست است
طَرَف اشتباه نگي

 .رست است
ش انوار حق بر دل

 .رست است
ترك// گي روزمرّ 

 .رست است
فا// خيال  ه و بي

معني، تنها در گ
 .رست است

.درست است ن
 .رست است

ستاني را با فرخي
 .رست است

ضمير گسس» تو
  .اشد
در پايان» ست
  .ست
«، »مهر«، »مهر

جمله س 8ت از 
 .رست است

ك گر نه اين است
شود ام شكر مي

نيك واز  عشقر 
متمم     متمم  

گوي«فعول فعل 
  .شده است

لب لعل جااز  ز
متمم            

www.sanjeshse

  
  
 
در 2گزينه  

در بيت نخس
در بيت دوم
در بيت سوم
در بيت چها

ر بيت پنجد
در 3گزينه  

طَرْف را با ط
در 1گزينه  

بارش ،تجلي
در 3ه زينگ 

//كوزه : اناء
در 4گزينه  

آسوده: فارغ
با توجه به م

در 2گزينه  
خاستنفتنه 

در 1گزينه  
فرخي سيست

در 3گزينه  
ت«: 1گزينة 

با ضمير نمي
ا«: 2گزينة 

به مسند نيس
م«: 3گزينة 
  .است

بيت: 4گزينة 
در 3گزينه  

مگ: 1گزينة 
بگويد، دشنا

در: 2گزينة 
             

مف: 3گزينة 
جمله ذكر ش

جز: 4 گزينة
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                )شت

  .خته است
در جـاي  » 

مـتمم   ه،لـ 

- خـود در     

كند  ب مي

راي گفـتن     

    .است) ما

كيد كـرده  

گـردد    مي

ationgroup

وجود نداش( نبود 

ساخ) بمركّ(ده 
»پوسـت «واژة  ز

  .افي هستند

  .است

لـمدر ايـن ج  ـه 

خصـلت شـاهان

بر، آب طل جويبا

يگـر حرفـي بـر

نمضناقمت(كس 

شابوري بر آن تأك

 به دنبال نوري

/1399(  

در مغز و پوستم 
           پيرو
سادك جملة غير

س از و بايـد پـ  

تركيب اضا چهار
 

اورد فرهنگي ما 

كـ ،سـند اسـت    

 بـه خـوي و خ

 

ب اما باز هم از

ا حضور او تو دي

پارادوك ، حيوان

خست، خيام نيش

كهداند سي مي

28/09 چهارملة 

  :ودش
]چيزي[ دوست 

                  
يك ، جملة پيرو

ير پيوسته است

چ» پوستم«و » 
 ناس ناهمسان

ز چگونگي برخو
         مسند

بـه مفعـول و مس

مچنان كه مردم

 .شود ديده مي 

ريا پر است از آب
   معادله

  :است
يعني با(ال، كو؟ 

(.  
  س همسان

گ كسي به آب

  

 كه در بيت نخس

همچون كس او را 
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مرحل(وم انساني 

وا كامل دقت بش
به جزكه  ]خورم 

                  
ت و در كنار دو

، بلكه ضميرست

»مغزم« ،»جاي او
جن 3 :»ـ پوست

خشي اساسي از
                   
م آمده و گذرا ب

ازد، همس ود مي

»هم ـ غم«ان 
  .د

در/ /كنايه : شتن
اسلوب: ن است

  .شود ميديده

لي و زيبا آورده
ن يار بلندباالر اي

.نما هم هستض
جناس        كنيي

دادن مرگ نسبت

ر استگ مقد.

است »ه پرسش

گيرد و ند ميخ
.دشو ميم ديده

دهم؛ ادبيات و علو

ها جمله و حذف
سوگند مي[ )دارد

                   
جملة پايه است ،

يسص نة اول شخ

ج« ،»مدل«. // ت
دوست ـ«، »ست

بخدر عين حال  
ه                 

 كنيم و بپنداريم

رنگ خومن را ه

و جناس ميا» ل
شود ديده مي» ل

 دست كسي داش
ست ما محتاجان

د» كنايه«و » ل

، علّتي تخيلخته
و بااليت در برابر

متناقض( .ب است
بسپاري و طي: 

زا؛ بنابراينمرگ

شت محتوم و مر

سه«داستان هم 

به ريشخ داست،
 در بيت دوم هم

سنجش دوازد

ب اصلي اجزاي ج
وجود د(ر او است 

رو        پي     
]خورم وگند مي

شناسة» نبودم«

يب وصفي است
اوست ـ دوس«، »

]اين مسأله[: ت
دهشنهاد حذف 

در معني فرض
  

لط است و زمين

حسن تعليل«ها 
حسن تعليل«ها 

چشم به //ضاد 
ثروتمندان به دس

حسن تعليل«ها 

مانند فاخ» كوكو
گويد كه آن قد و

ه از باده و شراب
سپري -2ستي 
  .د است

بخش است نه م

سرنوش از ذيري

هاي مه ل از پيام

ي خدوجو جست
همين مضمون 

    
 

 .رست است
ي فعل و ترتيب

اندر دلم مهركه  
                  

سو[ آن دوست 
«در پايان » ـَـ م

  .بنشيند
تركي» آن دوست

»وست ـ پوست
 .ترست اس

مسند است صفت
                   

د» بدانيم«چهارم 
.سند شده است
 .رست است

ن بر زمين مسل

 .رست است
ه  ميان اين آرايه
ه  ميان اين آرايه

تض: حتاج ـ اغنيا 
ه چشم اغنيا و ث
ه  ميان اين آرايه
 .رست است

ك«ر براي صداي 
گسرو مي سته به

استعاره» تر تش
سپر هس: سپري 
ز قصدمجاز ا» سر

ب حيوان زندگي
 .رست است

گريزناپذ ، چهارم
 .رست است

ردن لحظة حال

 .رست است
ج دركه را فردي 

!ت خودش است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .
بايد به معناي
به آن دوست

پايه         
به :1گزينة 
ـَ«: 2گزينة 

اصلي خود ب
آ«: 3گزينة 
او«: 4گزينة 

در 2گزينه  .
ص» اساسي«

             
در گزينة چه
جانشين مس

در 4گزينه  .1
چرخ وآسما

  .آيند مي
در 3 ينهگز .1

از: 1گزينة 
از: 2گزينة 
مح: 3گزينة 

چنان كه هم
از: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
عراش :آ بيت

فاخته پيوست
  )نداري

آت«: بيت ب
-1: بيت پ
س«: بيت ت

آب: ث بيت
در 4گزينه  .1

مفهوم بيت
در 1گزينه  .1

غنيمت شمر
  .است

در 2گزينه  .1
ف ،آندره ژيد

كه در دست
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سند ر ل مي

 

س سـخن   

ن شهسـوار  

ضـمون در   

 و سـختي      

  

  .هستند

ــ  » فـت را  

  .هستند

ationgroup

به تعالي و كمال

 .استه شدهشار

گان را شنيد، پـس

ه نعلِ مركب آن

ايـن مض خـالف  

 بـدبخت شـدم

.  
.)استسند شده

نادرست ه» ي را

مشـتقّات نف«« 

نادرست هس» رند

/1399(  

يكسان، برخي ب

اش) همت(داوند 

  .دارد ت مي

اله و فرياد همگ

ود و براي آن كه

است، درستده

از ايـن كـه ايه
  .د

مسند است» ب
تمم جانشين مس

اي دهنده بشارت

:3 گزينـه » گاه 

بر بكار مي«: 4ه 

28/09 چهارملة 

شرايط و تربيت ي

ان در درگاه خد

شقانش را دوست

ناتوان  مي مند 

ماه عاشق او بو 

مان به فرياد آمد

م رسيد، كناه لب
شود مي هم ديده

  .مسند است

كمينه كوكب« ⇐
متم( .مسند است

ب«: 4گزينه »  را

ايسـتگ«ــ  » تي

گزينه» نگه دارد

ن
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مرحل(وم انساني 

كه با وجود شد 

بندگا ديگر  حق

عشق است و عاش
  )صه ديدن

دي در ناله و فريا

:ذكر كرده است

 آه و نالة او آسم

و جانم به) ر شد
،1 بيت گزينة 

م» خالف مذهب

⇐) شد(= آمد 
م» عل مركبنو 

دهنده ن بشارت

مشتقّات نفت«: 2

ها را سالم ن لوله«

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و علو

ها تأكيد دارند ن

در ارفان كامل

وند نيز مشتاق ع
 را در خدا خالص

يعني» اند  ناليده
  .ست

تي تخيلي ذ، علّ

و هستيم كه از
  .وصال است

روزم دير( رفت 
 در مصراع دوم

خ« ⇐) شدشته

آ) ترين ستاره ك
چو« ⇐) شد= 

پيامبران«: 3ينه 

2گزينه » دهند ي
  .ت هستند

«: 2گزينه » مي

 عربي

سنجش دوازد

ت و لياقت انسان

و دعاي خير عا 

خداو: 3و  2، 1 
ستيهمه ه(د 

فيرم مرد و زن
مة موجودات اس

نو، مانند ماهعل
  .آورددر

رو اي روبه زدهران
 توصيف لحظة و

ه سوي تاريكي
 معنا و مضمون

شد، پنداش=(مد 
  .د است

كوچك(ه كوكب 
ركب آمد لِ م)=

گزي» دهنده را ت

انتقال مي«ـ » ا
نادرست» كردند ي

هاي سالمي لوله« 

    
 

 .ست استر
 بر تفاوت سرشت

  
 .رست است

كردنورد به ياد
 .رست است
هاي رك گزينه

وحدت وجود: 4 
 .رست است

نف در«گويد   مي
درد مشترك هم

 .رست است
شكل هاللي و نع
را به آن شكل د

 .رست است
با عاشق هجر ،م

شود كه ت مييده
 .رست است

روزم به:  نخست
نظير همين. دم

 .رست است
خالف مذهب آم

مسند» مست« 
د كمينهخورشي 
علناز عشق چو  

 .رست است
  :ها ينه

پيامبراني بشارت
 .رست است

  :ها ينه
مشتقّات نفت را

جا مي جابه«ـ » 
 .رست است

  :ها ينه
ـ» برند بكار مي

 .رست است
  :ها هين

www.sanjeshse

در 4گزينه  .1
هر دو بيت
.و برخي نه

در 3گزينه  .1
در هر دو مو

در 4ينه گز .2
مفهوم مشتر
مفهوم بيت

در 1گزينه  .2
وقتي موالنا
موالنا بيان د

در 4گزينه  .2
شاعر براي ش
شود، خود ر

در 2نه گزي .2
در بيت دوم
بيت سوم دي

در 1گزينه  .2
معناي بيت
بسيار كشيد

در 3گزينه  .2
خ: ومبيت س

:بيت چهارم
:يت پنجمب

:بيت ششم
   

 
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
»پااليشگاه«

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

بك«: 1گزينه 
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
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مـه نشـده   

گزينـه  » ي 

ــ  » دهنـد 

: 4گزينـه   

.  

 ش اسـت و  
كند لذا  مي

، مثبـت آن   
اي  گونـه ـه 
هزينـه   ه و  

آن تحقـق  
و از . سـت   

س اثبـات   

ationgroup

ترجم »أن«ت ـ   

انسـاني«ـ » داد ي

د قـرار مـي  «: 3 

»زننـد  يمـ «ـ  

.ادرست هستند

بخـشزيـان  في و
ان خطر ايجاد م
نچـه از نكـات م

بـ .زي كار است
صـرف بودجـه و 

آ ة بهترين نتيج
ن تـرم درسـي ا

پـس. باشـد  ت مـي  

  !كند ضر مي

/1399(  

ضافه آمده اسـت

ادامه مي«: 2نه 

گزينه» شوند ي

»پردازند مي«ـ 

  .تند

نا »في األنابيب

فيمن ةاراي نتيج
وش زندگي انسا

چنانچ .ست الزم ا
سا ي براي آسان

ز به مسـافرت و
آموزش گيري و

از دست دادن  و
ار اسـتعال برقر

ن به مدرسه حاض

28/09 چهارملة 

اض »هـم«: 3زينه 

گزينه» تراع كند
  .ستند

باز و بسته مي«ـ 

ـ» گردش علمي

نادرست هست» 

مصاف«ـ » لنِّفطَ 

ديگري د فيد و
رو ه براي بدن و

با شرايط امري
ي ارتباط تصويري
نهايي را كه نياز

يادگ ةا در زمين
 به بيرون رفتن

گفتگوي فع ث و
  . ور هست

  !نهاست
يت خودشانرضا
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مرحل(وم انساني 

گز.  نشده است
  »ها نسان

اخت«ـ » يناميت
نادرست هس» ند

ـ» رود باال مي« 

گ«ـ » ديدم مي«
  .ست هستند

ورزيدند تاب مي

ال«ـ » َينُقلُ «: 4 

مف مثبت و ةيج
آنجا كه از. شود ي

زيستي بيم، هم
گيري تكنولوژي
ست بخصوص آ

اما كند و ك مي
وزش بدون نياز

بحث ةپاي  كه بر
 آموزش از راه د

  
پيشرفت آن مع و

بدهد آنها را با ر
  !شود قق نمي

دهم؛ ادبيات و علو

ترجمه »إلنسـانِ 
ان«نشده است ـ 

دي«ـ » كرده بود
اختراع كن«ـ » ي

ـ» دهند رار مي

«: 3گزينه » و« 
نادرس» زنند مي«

شت«: 4گزينه » 

  . باال برد

گزينه» و«ـ  »

وي آن داراي نتي
س كرونا نيز مي

ست دوري كنيك
به كارگ ايشان و

ت را حل كرده اس
كمك ملت ةبودج
تكميل آمو ن و

 متقابل كالسي
 باعث موفقيت

!ن نتيجه دارند
ي بر قدرت جوام
آموزان اهميت ب
 ترم درسي محق

سنجش دوازد

َکاإل«ده است ـ  
ترجمه ن »أن« 

كار ادامه پيدا ك
انساني«ـ » ميت

قر«: 2گزينه » ا
  

ـ» ردش علمي
«ـ » و«ـ » ازند

»نيكي كردند«: 

زي مرا با زور به

»النِّفطَ «: 3زينه 

يك رو:  رو دارد
 فراگيري ويروس

كاز ش و مه دهيم
ها تگان در خانه

ادي از مشكالت
ويي در مصرف ب

آموزا ماري دانش
 آن عدم ارتباط
بحران است كه

موجودات چندين
يها دليل ا بحران

آ هاي دانش رس
جز با حضور در

    
 

ترجمه نشد »أن
:4گزينه »ها سان

 .رست است
  :ها ينه

كارِآلفرد با پشتك
دينام«ـ » داد ي

 .رست است
  :ها ينه

كليدها«ـ » ولهل
.ادرست هستند
 .رست است

  :ها ينه
گر«ـ » ديدم مي
پردا مي«ـ » مي

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه » سقف
 .رست است

ناگهان چيز: يح
 .رست است

  :ها ينه
گز» و«ـ » َينُقلُ 

  : ك مطلب
 در طبيعت دو
شامل پيامدهاي

م به زندگي ادامه
آموخت دانش ن و

ولوژي تعداد زيا
جو يجه به صرفه

يشگيري از بيم
هاي منفي جنبه

مديريت ب اع در
 .رست است

  : ها نه
عالم مز كارها در

ي و همزيستي با
د  به سالمتي و

دن ترم درسي ج

www.sanjeshse

أ«: 2گزينه 
انس«است ـ 

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ك«: 1گزينه 
ادامه مي«: 4

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ل«: 1گزينه 
نا» كليدها«

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
گردش علم«

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

س«: 2گزينه 
در 3گزينه  .3

ترجمة صحي
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
َي«: 1گزينه 
درك ةترجم
كاريهر

اين قانون ش
اگر بخواهيم

نكارمندا كار
كه اين تكنو

در نتي ،دارد
پي سالمتي و

مهمترين ج
قدرت اجتما

در 2گزينه  .3
گزين ةترجم

بعضي از) 1
سازگاري) 2
كس هر) 3
كامل شد) 4
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  .ست

ationgroup

 !شود اصل مي
  !د

 

  !كند مي

  .د

  .ند

  .شود 

مه فعل معلوم اس

/1399(  

ندن در خانه حا
ترنتي ادامه دهد

  !است ته

  .ست
 آموز  دانش م و

  ي 

  !د
كمك م ت انسان،

  !ست

نادرست هستند 

نادرست هستن» 

  
امي ترجمه مي

 

با توجه به ترجم

28/09 چهارملة 

  ! است
بندي آنها به مان

اه ارتباطات اينتر
شان را نگرفت زانه

اس ............ي آن 
رو در روي معلم

  عال 
ارتباط واقعي ي و

  درسي 

  !س كردند
باد دهد اش بر ده
سالمت ةكننديد

مثبت گذاشته ا

»مبني«: 4ينه 

  .ست هستند

»مبني«ـ  »سير

.لتزامي هستند
ورت مضارع التز

 .ر عجله كنيد

ب »يوجد«: 4نه 
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مرحل(وم انساني 

ان ما كم كرده
با پايب آموزان، ش

اش را از ر درسي
ارهاي روزري ك

و از وجوه منفي. 
عدم ديدن ر ـ ن

حث وگفتگوي فع
ر متقابل كالسي
ست دادن ترم د

اين ويروس ةلج
كشف نابودكنند

هاي تهديد يروس
ت كاري تأثيري م

گز »ه محذوف

نادرس» ل مرفوع

ع مکّسر أو تکس

مضارع ال »صیَ 
ل مضارع به صو

گويد در كار خير

گزين.  الزم است

دهم؛ ادبيات و علو

كار را در زما ي
ماري براي دانش

هاي د تواند ترم ي
دم، جلوي پيگير

..................جازي 
متي فرزندانشان

عدم بح ـ گيري
عدم تأثير ـوژي 
عدم از د ـزمره 

ثر در معاليي مؤ
ر كشمندان را د

ها و وي بو ميكر
دي از مشكالت

فاعله«: 3گزينه 

فعل«: 4گزينه  »

جمع«: 4گزينه 

أن نعص«: 4زينه 
مضارع بيايد، فعل

گ ي در پاسخ مي

فعل »ُيفلح«: 3

سنجش دوازد

ها طات، سختي
ي از بيمپيشگير 

ي اينترنت، نمي
ن بر زندگي مرد

ثبت آموزش مج
مادران بر سال و
يادگ درس و ةين

يادگيري تكنولو
هاي عادي روز ت

ع به يافتن داروي
تواند اميد دانش مي

 در ازبين بردن
تصويري بر تعدا

گ »جملة حالّية«

»الزم«: 3گزينه 

گ »باب تفّعل« 

گز »نقرأ«: 3نه 
مر و نهي فعل مض

داند ولي سند مي

گزينه . زم است

    
 

 .رست است
  : ها نه

نولوژي در ارتبا
ردن سالمتي و

وز به علت كندي
تأثير آن يروس و

 .رست است
از وجوه مث: ها نه

 آرامش پدران و
جام كارها در زمي
دن معلمان به ي

فعاليت ةن به هم
 .رست است

  : ها نه
ار شروعك با پشت

وس پيشرفته نم
ت جديد به بشر
نولوژي ارتباط ت

 .رست است
  :ها ينه

« ـ» للمخاطبلة
 .رست است

  :ها ينه
گ »الفشل«عله 

 .رست است
  :ها ينه
:2گزينه » مبني

 .رست است

  )هُ َعَملُ : 
 .رست است

  :ها ينه
گزين» كَ ال َيحُزن

اه بعد از فعل ام
 .رست است

جله را كاري ناپس
 .رست است

  :ها ينه
فعل الز »کُثرت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
گزين ةترجم

بودن تكن) 1
فراهم كر) 2
آمو دانش) 3
انتشار وي) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

احساس) 1
انج ةادام) 2
روي آور )3
پرداختن) 4

در 4گزينه  .3
گزينة ترجم

پزشكان) 1
اين ويرو) 2
اختراعات) 3
تكن قطعاً) 4

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ل«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
فاع: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

:ص( هُ َعَملَ 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ال«: 2گزينه 
هر گا: توجه

در 1گزينه  .4
در سؤال عج

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ک«: 1گزينه 
  

erv.ir

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

» و صـغيراً 

و الينـا  ﴿ت   

 .شود ده مي

 بـودن راه    

شود انسان 

ي اكت و ح

ationgroup

شـکورًا و«: 2ـه     

باشـد و عبـارت  

ه رويشان گشود

باشـد و بـاز مـي 

 .دشو

ش ارد و باعث مي

است ﴾... فلنفسه

/1399(  

د ولـي در گزينـ

مـي ﴾ و الخيـر  

به نيو زمسمان  

ه امداد خاص م

ش اش باطل مي ه

ي او عفاف نام د

فمن ابصر﴿م بر 

28/09 چهارملة 

  .باشد مي» به

حـال هسـتند »

و نبلوكم؛ الشـر

رهاي بركات آس

ق الهي است كه
 .ست

روزه ،مداً بخورد

و نيازهاي دروني

 ولي

مقدم ﴾ من ربكم
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مرحل(وم انساني 

به«ها به معني  ه

»هـنَّ مبتسـمات

  .ت هستند

و﴿آيه شريفه د 

ي داشته باشد د

ربارة سنت توفيق
حمت بر غضب اس

  نماز 

دندانش مانده عم

رآوردن عاليق و

  .ت

علل طو ←. د

د جاءكم بصائر

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و علو

ي در ساير گزينه

و «: 4گزينـه   

نادرست »فأنّ « 

 .ت

چشد مرگ را مي

مان آورد و تقوي
﴾ 

دن به مقصد در
سنت سبقت رح

← ﴾ اكبرهللا ر

زي را كه الي د

نندة انسان در بر

 علل عرضي است
  ي

گيرد ل باالتر مي

قد﴿ ودهاي الهي

 دين

سنجش دوازد

است ولي» تا«ي 

»ُمسـَتعيناً «: 3  

:4گزينه  »إنَّ « 

است »ی جنس

 هر كس طعم م
 .ت

 ـ اگر كسي ايم
﴾سماء و االرض

تر رسيد ـ آسان  
خدا مربوط به س

كرو لذ﴿ـ  130 
 

دار چيز  اگر روزه

كن  عامل كنترل
 .ي پيش برود

ـ مشاركت 60 
ل عرضيلع ←

ن خود را از عامل

ـ ارسال رهنمو  

    
 

 .رست است

به معني »لیإ« 
 .رست است

  :ها ينه
گزينـه »جميعاً 

  .وم هستند
 .رست است

  :ها ينه
:2گزينه  »إلنّ 

 .رست است

ال نفی«تر سؤال 

 .رست است

ـ  67هم صفحه 
يانگر معاد است

 .رست است
ـ سال دوازدهم

هم بركات من الس
 .رست است
73هم ـ صفحه  

اهكار به سوي خ
 .رست است

و 135 صفحه 
روزه ← ﴾ون

 .رست است
ـ ا 136 صفحه 

 .رست است
ـ  145ـ صفحه  

روي تدال و ميانه
 .رست است
و 61هم صفحه 

← ملهر عا تقيم
وامل علت بودن

 .رست است

57هم ـ صفحه  
 .سان است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
3در گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 1گزينه 
مفعول به دو

در 3گزينه  .4
ر گزيرد ساي
إل«: 1گزينه 

در 3گزينه  .5
منظور از تيت

 
    

 
در 1گزينه  .5

سال دوازده
بي ﴾ترجعون

در 2گزينه  .5
ـ  68صفحه 

لفتحنا عليه﴿
در 3گزينه  .5

سال دوازده
بازگشت گنا

در 1ه گزين .5
سال دهم ـ

لعلكم لتقو﴿
در 3گزينه  .5

سال دهم ـ
رد 4ه ينگز .5

سال دهم ـ
در مسير اعت

در 1گزينه  .5
سال دوازده
تدخالت مس

هر يك از عو
در 2گزينه  .5

سال دوازده
سر انختياز اا
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آن را  بـه  ن

زيـرا   .سـت  

كـه مالـك    

 با جهان را 

ين صورت 

 ندارنـد از     
س موجـب   

را  خلوقـات    

ـه خداونـد    
 كم

يد و البتـه  
ationgroup

  .شود

ت و راه رسيدن

خداونـد اس شگاه

كـرد و اينك ي مي

م رابطة خداوند
 .ت

حتمي باشد در ا

ه حكمـت آن را
راه هوي و هـوس

 فقـر ذاتـي، مخ

باشـد كـه مـي  ﴾
ان اهللا ربي و ربك 

كردي  مالمت مي

/1399(  

وح انسان قوي ش
 

ت كه هدف درست

ردن به پيشوآوي

گ مردم معرفي

 

ش و اگر بخواهيم
ت نيازمند نيست

 قدر جبري و ح

 نيسـت گرچـه
ت در رن و اينتر

هـر دو(م است 

﴾احـد ن له كفـواً  
← دگار مني

كه مرا درباره او

28/09 چهارملة 

هاي عفاف در رو
 ن ضعيف شود

 دور از خطاست

ومند رطان نياز
. 

 را پروردگار بزرگ

.باشد مي ﴾شيء

بخش نوع هستي
بقاي خود به علت

 براساس قضا و

حكمت  عالم بي
د مانند ماهواره

مفهومهم ﴾ي اهللا

و لم يكن﴿يد ح
بس كه تو پرورد

است ك ن كسي
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مرحل(وم انساني 

ه ريشه ←ش 
ف در روح انسان

 .ست

م و استوار و به

هاي شيط وسوسه
اخالص را ندارد

گفت و خود مي
 

ل اهللا خالق كل ش

از ن. دهنده است
ديگر معلول در ب

گر اعمال مردم

اي در يچ حادثه
ز ابزارهاي جديد

س أنتم الفقراء الي

 همه مراتب توح
بمرا اين افتخار 

خا گفت اين همان

دهم؛ ادبيات و علو

شوشر شدن نوع پ
هاي عفا ريشه ←

اي دروني وي اس

  ب

محكم علم عناي

پذيري در برابر و
ريب مؤمنان با ا

م ﴾ربكم االعلي
.كند گيري  ميم

د القهار علت قل

د  بنا از نوع نظم
انجامد كه د  مي

ا«: فرمايند مي) 
« 

 انسان موحد هي
گيري از و بهره ت

يا ايها الناس﴿ية 
 .د

تايي خداوند در
و ا: فرمايند مي) 

زليخا ﴾ ...لذي 

سنجش دوازد

ـ با وقارتر 145 
←رفتن لباس 

ها زيبايي ⎯←

  ـ  15
قانون حجاب ←

  پوشش ←
 شش مناسب

ـ حكمت به مع  

ـ نفوذناپ  48و  
ت كه توانايي فر

انا ر﴿فرعون ـ   
آنها تصم برايد 

و هو الواحد﴿ـ  

ـ رابطة معمار و
م به اين شبهه

)ع(حضرت علي 
».شود  باطل مي

ـ از نظر  32و  
ني اميدوار است

 .دشو ت مي

ـ اين بيت با آي  
باشد مه دوم مي

همت ـ بي  18و  
)ع(حضرت علي 

لكن القالت فذ﴿ 

 ر

    
 

 .رست است
و 146 صفحه 

مايي به خود گر
⎯⎯زن  طيف

 .رست است
53و  155 ص 

←مت ذاتي زن 
ري اديان الهي 

پوش ←ي عفاف 
 .رست است
48هم ـ صفحه  

 .هد
 .رست است
49هم ـ صفحه  

د اقرار كرده است
 .رست است

36هم ـ صفحه  
واندت ع است و مي
 .رست است

22هم ـ صفحه 
 .رست است

ـ  9ـ صفحه   هم
مصنوع بدانيم و 

 .رست است
ـ ح  62هم ـ ص  

جازات بيهوده و
 .است رست

37هم ـ صفحه  
ساوحد واقعي ان

ره از خدا و آخرت
 .رست است

7و  10هم ص 
و مربوط به مقدم

 .رست است

22هم ـ صفحه  
همتا و ح ت و بي

 .رست است

ـ  49م صفحه 

بيانگر

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
سال دهم ـ
جنبه خودنم

لط ساتسااح
در 4گزينه  .6

ـسال دهم 
ه به كراجتو

الزمه ديندار
هاي از نشانه

در 2گزينه  .6
سال دوازده

ده نشان مي
در 1گزينه  .6

سال دوازده
شيطان خود

در 3گزينه  .6
سال دوازده
ديگر جوامع

در 4گزينه  .6
سال دوازده

در 4گزينه  .6
سال دوازده

عناصاز نوع 
در 2گزينه  .6

سال دوازده
پاداش و مج

در 2گزينه  .6
سال دوازده
همين رو مو
غفلت يكسر

در 3گزينه  .6
سال دوازده

و) رساند مي
در 2گزينه  .6

سال دوازده
نظير است بي

در 1گزينه  .7
سال دوازهم
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 .تر است

فرمايند  مي

ين علـيهن  
 را موظـف   

 . است

وزه نمونـة      

ت آيـا تـو        

 بـه جنبـة     

ationgroup

ت خوانند محبوب

م) ع(ضرت علي 

يدني﴿شاند با آية 
مـردان اسـالم   
حرام... نما كند

يجـاد كنـد و رو

بـود خـود گرفـت

.  

سـت و مربـوط

  .كرد

/1399(  

خ ه سوي آن مي

 روزه است و حض

 آنها را هم بپوش
تر كننـد زديك

د مردم انگشت ن

ـمني و كينـه اي

س خـود را معبـ

است» مت الهي

اس» بيعـي خـود   

ن با آن مبارزه ك

  .ند

28/09 چهارملة 

من از آنچه مرا به

درباره ﴾...منوا 

گريبان و گردن
خود را به خود نز
ي كه آنان را نزد

دشـ) مـردم (ما     

ي نفـسرا كه هـو 

  .ش است

حروميت از رحم

وجـود طب«ـت    

توان ه با خود مي

بل درمان هستن

  .ت

   ديني
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مرحل(وم انساني 

را زندان براي م

ين آميا ايها الذ﴿
 .بيازمايد

ه عالوه بر سر گ
هاي خ پوشش: 

شود پس پوششي

 قمـار بـين شـم

يدي آن كسي ر

اد وجودي خويش

مح«شود  سان مي

ـات شـريك اسـ

 به وسيله مبارزه

قاب»  روح انسان

سد اخالقي است

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و علو

  .رزيد
افت پروردگگ) 

  وفايي اختيار
  يپذير تلي

﴿ـ آيه   48 ص  
خالص مردم را

 تنظيم كنند كه
يفه چنين است
ام آنان حفظ شو

هد با شـراب و

آيا دي: فرمايد مي
 خيزي؟  برمي

خت از خود و ابعا

ي كه نصيب انس

ت زنده و حيوانـ

ن انسان است و

با درمان«حسد 

و سرچشمة مفاس

معارف

سنجش دوازد

م پس او پاكي ور
ع(يوسف  ﴾ ...

  56و  57و  
ساز شكو زمينه ←
مسئول ← ﴾م

 ل عرضي

سال دوازدهم ـ
 واجب كرد تا اخ

اي د را به گونه
د معني آيه شري

ار و احترا كه وق

واخ  شيطان مي
 .ست

ـ قرآن كريم م  
ع از او و به دفا

د، نيازمند شناخت

اي ترين مرحله ت

با ساير موجودات

 انسان، در درون

ي مانند كينه و ح

وز انساني است 

    
 

ب مراوده كردم
ليإلسجن احب 
 .رست است
60هم ـ صفحه 
←ندي جهان 

بما قدمت ايديكم
علل ←ت علل 

 .رست است

وس 135ـ صفحه  
ن جهت روزه را

 .است رست

بايد پوشش خود
مطابقت دارد ﴾ن
دنبپوش يلباس 

 .رست است
ـ  133ـ صفحه 

صبر و پايداري ا
 .رست است
33هم ـ صفحه  
باشي من او مي

 .رست است
 خودسازي خود

 .رست است
ناسي الهي، پست

 .رست است
 .رست است

ودي انسان كه با
  .باشد مي 

 .سترست ا
و اولين دشمن
 .رست است

 ناپسند اخالقي
 .رست است

، مربوط به غرايز

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .7
اينكه زنان ب

ييهنمن جال
،كرده است
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در 4گزينه  .7

دهال دوازس
ضام) پيامبر(
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در 4گزينه  .5
هاي بيماري
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خودخواهي،
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تحصـيل  «  

تن علـم و   

ationgroup

  

مبـين» .دهنـد 

  .شاره دارد

داشـت« نشـانگر     

/1399(  

.رد قبول استو

  .سازد ي

د ي نجـات مـي  

 

هاي آسماني اش ب

  

  .ده نيست

اسـتفاده كنـد،

28/09 چهارملة 

صورت پذيرد مو

خواهي خارج مي

ظاهر خودخواهي

  .است» ستي

 .شود ميده مي

تربيت در مكتب

  .ت

.است»  به خدا

شمه نگيرد، ارزند

ا دوبـاره از آن ا

10 


مرحل(وم انساني 

  .گردد 

ت از او و امر او ص

ايرة تنگ خودخ

ش را از آثار و مظ
  

  .دهد

تكامل زيس«ت 

نا» شناسي سان

  »گي بود
  .است» 

  .ت

  .ت

به هدف ت» .ست

 هدف ديگر است

ايمان«زمة آن 

  .رداند

سرچش»  خالص

 داشته باشد اما

دهم؛ ادبيات و علو

  .ت

خالقي منجر مي

دا و براي اطاعت

جه انسان را از دا

د، پيروان خويش
.ودخواهي است

د ها تشكيل مي ت

بر ديگر موجودا

انس«هاي او دارد 

 نَبود عاقبت ننگ
 به خودشناسي

  .گرداند ل مي

گذاشت» نبودن

است» ت خداوند

و بيروني آزاد اس

از هر» گرداني ي

گيرد و الز مه مي

گر دا و ممتاز مي

ايمان« باشد از 

ر زندگي آگاهي

سنجش دوازد

در انسان است» د

به تحصيل اخ» 

 كه به خاطر خد

هان آخرت، توج

طول تعاليم خود
اي مبارزه با خو

 بايدها و نيست

ز انسان، نسبت ب

سان و استعداده

عشق/ گي بود 
 انسان بازگشت

اقعيت، نايلك و

ن«را به حساب  

عبادت«ي انسان 

جبرهاي دروني و

روي«مستلزم » 

سرچشم» ه خدا

ي مانند علم جد

 نيك و شايسته

بعضي چيزها در

    
 

 .رست است
زة توجه به خود

 .رست است
»شايستگان«دن 

 .رست است
م ديني، عملي
 .رست است

 به خداوند و جه
 .رست است

ان آسماني در ط
ها روش در» قي

 .رست است
ي يك مكتب را

 .رست است
ني مادي، امتياز

 .رست است
ه هر مكتب از انس

 .رست است
هايي كز پي رنگ 

شرط نجات«م 
 .رست است

ما را به درك» ل
 .رست است

»نيافتن«توان  ي
 .رست است

ادي واقعي براي
 .رست است

سان از سيطرة ج
 .رست است

»خدا« در برابر 
 .رست است

ايمان به«قي از 
 .رست است

مان را از مسائلي
 .رست است

ر قدر در ظاهر
 .رست است

 به مضر بودن ب
  .است» زام

www.sanjeshse
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ي را كه بـا  

رد (داريـم   
.  

قـت كنيـد   
always,  

تـا   ميه كنـ  

در جاي  ).

ت را در آن    

 

ا از دسـت    

ـه فقـرا را   

ationgroup

ta اي نبايد جمله

ساختار معلـوم د
).2و  1هاي  ينه

har دق. باشد مي
never, som

اسـتفاده "ي خوب

3و  1هاي  زينه

  .يستند

  .قت كنيد

  . كه هستند
  يبك

 تمـام سـؤاالتت

  خود گذاشتن
  دن

راي بهبـودي را

  سب

ل براي كمك بـ

  ان، احتمال

/1399(  

agبراي ساخت 

ت، پس نياز به س
رد گزي(داريم  »

rdدي آن همان 
… ,metimesس  

w به" يبه معنا

  .م
رد گز(فاده كرد 

  .ي ايجاد كند

قابل مقايسه ني د
   كردن

دق »يزي نبودن

رغ از اينكه آنها
ترك) 4 

تواني پاسـخ مي

زي را سر جاي
ن، تصور كركرد

هرگز اميدش بـر

مناس) 4 

وري مقداري پول

امكا) 4  ي

28/09 چهارملة 

). 4و  1هاي  نه

فاعلي است »دن
»بنابراين«معناي 

شود و حالت قيد
شـود و از جـنس    

well دياز ق دي  با

كنم خاموشش مي
استف shouldا 

مله را به درستي

ندا ظ سروده شده
ي كردن، دنبال

  ظر گرفتن
بل مقايسه با چي

ترام بگذاريم فار
 د

ت و تو مطمئنا م

زين كردن، چيز
ض كردن، گمان ك

كند، اما ه ي مي

 رفته، وخيم

آو ريه براي جمع

ل كلمه، ورودي

11 


مرحل(وم انساني 

رد گزين(داريم  
  

دريافت كرد«ي 
به مع soف ربط 

 و تبديل به قيد ش
ر محسـوب مـي

4 .(  
دوم يخال ي جا

 خواهم آمد و خ
يا mustوان از 

جم 2 بطة ميان

حافظكه توسط 
پيروي) 2 
در نظ) 4 

d  قابل«به معناي

ه ساير افراد احت
مقصد) 3 

تراع جديد است

جايگز) 2 
فرض) 4 

سرطان را سپري

پيشر) 3 

 يك مراسم خير

مدخل) 3 

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و علو

fluently قيد 
).3و  1هاي  نه

receiv به معناي
مله، نياز به حرف

بگيرد lyتواند  ي
جزو قيود تكـرار »

4و  2هاي   گزينه
رساند، دري را م

كني، يا به آنجا
تو ي اول تنها مي

تواند راب مي »يا«

 اما با اشعاري ك

don’t/can’t c

خالقي داريم تا به
 اجبار، وظيفه

جزئيات كامل اخت

 ن

راحل پيشرفته س

 

برگزاري) تمال

سنجش دوازد

speak نياز به
رد گزين(ر دهيم 

veبراي فعل ) 
جم 2 به مفهوم 

نمي »خت و زياد
»به ندرت«عناي 
گ(گيرد  رار مي رد

كه مفهوم تضاد 

ي راديو را كم ك
در جاي خالي ،ه
«به معناي  orط 

قعاً زيبا هستند
  

 قايسه بودن
compare wi

 ما يك تعهد اخ
تعهد، ا) 2 

 علمي شامل جز

وي چيزي بودن
  

وف متأسفانه مر

مركب) 2 

احت(ت كه امكان 

 مقدار) 2 

    
 

 .رست است
k فعل غيرربطي 

مالك قرار ،شود
 .رست است

resea )تحقيق(
با توجه). 4و  1

 .رست است
ha  خس«به معناي
به مع hardlyر 

ن فاعل و فعل قر
butوجود كلمه 

  .ر شود
 .رست است

تو بايد صداي: مله
 معناي دو جمله
 تنها حرف ربط

 .رست است
اين اشعار وا: مله

 ت آوردن
 كردن، قابل مقا

ith sthجالب  
 .رست است

به نظر من،: مله
 ت

 .رست است
اين گزارش: مله

چيزي بودن، حا
  كردن

 .رست است
پزشك معرو: مله
  

  مقصر
 .رست است

ما قرار است: مله
  .قرار دهيم

 ت، وابستگي

www.sanjeshse
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متلعقات) 1  
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  .كند ي

  .ه است

 

م مطابقـت  
ـول داريـم   

ationgroup

زن جلوگيري مي
  طور مؤثر

  . است
  شمند

ما برداشته شده
  يد

 گنمايي كردن

به علت عدم 3و 
ه ساختار مجهـو

  .استفاده كرد 

  ستجو كردن

  د، فرايند

/1399(  

ؤثر از افزايش وز
به ط) 4 

فرزند منفي 2 
ارزش) 4 

ميراث فرهنگي م
تأكي) 4 

بزرگ) 4 

و 2هاي   گزينه
ست، پس نياز به

»اما«به معناي 

بع اطالعاتي جس
  

روند) 4 

  هد؟

28/09 چهارملة 

عادل به طور مؤ
 ور تصادفي

داشتن بيش از
 سط

اي حفاظت از م
 فه

 دنيه كر

رد( entriesه 
قطعاً مفعولي اس 

ب butحرف ربط 

ي را در يك منب
يزي بودنف چ

 ست

ده ل را نشان مي

  

12 


مرحل(وم انساني 

 رژيم غذايي متع
به طو) 3 

مردم نسبت به د
متوس) 3 

 توسط دولت برا
وظيف) 3 

توصي) 3  

شود، نه سوب مي
»دادن«معناي 

 خالي، بايد از ح

چيزي) 2 
مخفف) 4 

شكس) 3 

-----.  

در پاراگراف اول

   بود؟
  .ت

ن درست است؟

دهم؛ ادبيات و علو

گي سالم و زند
 ه

ش كلي عموم م
 موميع

هاي بزرگي گام

ن، توسعه دادن

ت كه مفرد محس
 provide به م

ل و بعد از جاي

-------------
  ودند

كرد جمله آخر د
  .كند مي

ر موافق خواهد
تضاي خانواده اس

 مصريان باستان

سنجش دوازد

 دارد كه سبك
صادقانه) 2 

العة جديد، نگرش
كلي، ع) 2 

ردند كه اخيراً گ
 اصل) 2 

ساختن) 2 

me )است) معنا
mea براي فعل

جمله قبل 2ان 

   ن
  

 هدف) 2 

---ت كنيم كه 
 پيش يكسان بو

ترين شكل كارك
لي پيشگيري مي

ك از جمالت زير
مانند رابطة اعض

  يست؟
  ديگر

  چيست؟
  صر

موارد زير دربارة

    
 

 .رست است
پدرم اعتقاد: مله
 ه

 .رست است
براساس مطا: مله
 يز

 .رست است
آنها تأييد كر: مله

 .رست است
 ي كردن

 .رست است
eaningي جمله 

aningنقش ). 
  ).4و  3اي 

 .رست است
 مفهوم تضاد ميا

 .رست است
آوردن، فهميدن
 ، پرش كردن
 .رست است

 شانه
 .رست است

توانيم برداشت مي
هااي مهم سال
 .رست است

 موارد زير به بهت
 برداشت احتما

 .رست است
يك حتماالً با كدام
ها م  برخي زبان
 .رست است
چي 3ي پاراگراف 

ك خانواده زباني د
 .رست است

وان براي متن چ
دو زمين در مصر

 .رست است
يك از م تن كدام

www.sanjeshse
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  .كومت كرد

است به چه اشا

a
a

− + = −
− −

1 11

)

مك و بعد از اض
  

x + 4   

x x + −22 9

 رياضي

دهم؛ ادبيات و علو

  .شود م نمي

  است؟ ست
مصر باستان حك

ط كشيده شده ا

1
  .ت

نم x%2شد، 
(x%4  است.

− =7 

سنجش دوازد

گي با مرگ تما

نادرسموارد زير 
عوني بود كه بر م

خط 3 پاراگراف 

پذير است امكان

 و نمك اوليه باش
xبرابر  )+1 

    
 

دگ داشتند كه زن
 .رست است

يك از م تن كدام
ترين فرع موفق

 .رست است
t كه زير آن در

 .رست است
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ا a صفر مقدار 
 .رست است

 .رست است
وزن آب xگر 

x جديد ب 1+
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xيا  = 3

توان تابع ساخ مي

IQR = 8

و  17و  18و  
+ + +2 21 2 3

درصد بايد با گز

دهم؛ ادبيات و علو

  .است 4

ي 12يا  4

=16


حالت م 

− =8 3 5

19

/=
23 4 6

گزارش د» سمي

سنجش دوازد

a21حت مثلث 
4

4× تعداد  4
 

ترتيبي يا اس«ي 

    
 

 .رست است

و مساحت a2بع 

 .رست است

 .رست است
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 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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اي الهاي واسطه
ر، و فقط كاالهاي

 يا خدماتي را افز

بر 1398ر سال 

    
 

 .رست است

 .رست است
د دو رقمي داريم

رقمي بخ 2عداد 

 .رست است
ارزش كاال ، كه
اي صرفنظر سطه

  .ه استد
تي كه هر كاال
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 .رست است

 .رست است
ه قيمت ثابت در
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−4     

ت از پـول،   
ين اعتبـار  

ين فراينـد  

هـاي   روش 
 انتقـال در  

  . است

كند و با ) ي

هـاي   ليـت  
ا كشـورها  

 ايه نقـدي 

هاي  ه پول
ين سـبب،    
ه مؤسسـه  
 ـندوق بـه  

ود و ديگـر     
ها حتـي   ك

ationgroup

− =2 2   

و محافظـت لتقا
تواند اي ارد و مي

به اي. شود ج نمي

نبـال رشـر بـه د   
ي بانكي و قابل
ن و سريع كرده

ظهرنويسي(سي 

  )ملي
بـه فعال) جعالـه  

ي مشتركي كه با

سرما) مله بانك

كه(هاي فلزي  ل
كنند و بـه همـي
عدادي از افراد به
گاه موجودي صـ

  .د

ـديل كـرده بـو
شخص شد بانك
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انت و نقل خدمات
اي كه اعتبار د ه

  .ذاشت
رون بانك خارج

تـا بش جـب شـد  
هاي بط در كارت

ي را بسيار آسان

نويس پشت فته را

مثل بانك م. (د
مثل مضـاربه و ج

هاي بانك. ستند

از جم( يا حقوقي

پول وارد صاحبان
ك سه خارج نمي
ان با مراجعه تع

درنتيجه، هيچگ 
كار گيرند   را به

تبـ ت و پرداخـت      
بعدها مش. آن بود

28/09 چهارملة 

عالوه بر خ) وي
پيدايش مؤسسه
 تأثير زيادي گذ
پول از گردش د

  

 الكترونيك موج
ثبت و ضبط  قابل

ش و انتقال دارايي

تواند سف كند، مي

ادالت را دارد مب
م(عقود اسالمي 

گذاري هم هس يه
  .روند مار مي

شخص حقيقي ي
  

  

  
  ررات مربوط

نكه در اغلب مو
صندوق مؤسس  از

گر اينكه هم زما
.كنند راجعه مي

راكد در صندوق

اسـطه دريافـت
فراتر از آ د بانك
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ربو ي و چه غير
و پ  وام و اعتبار

هاي اقتصادي ت
زيرا پ  وام دهد؛

.ل متفاوت است

و الب ديجيتال
ول الكترونيكي

خريد وفروش) ،

ل آن نياز پيدا ك
.  

سازي قش آسان
ها كه براساس ع
مان، بانك سرماي

گذاري به شم يه

آن دو يا چند ش
.آميزند رهم مي

:  

ز به حساب آنها

قيمتي مشتريان
تريان طبق مقر

اول اين: م شدند
مي پول خود را

نكته ديگ. استي 
به حسابشان مر

هاي ر ت كه پول

 را صـرفاً بـه و
فرد به ت منحصر

دهم؛ ادبيات و علو

چه ربوي(ها  بانك
امكان گرفتن. د

شكل فعاليت  و
زان كه بخواهد

كه از چاپ پول 

شدن آن با انقال
ز شاهديم كه پو

مجازي، و فضاي

يد سفته به پول
گري انتقال دهد

اري كه صرفاً نق
ه و اجازه به بانك
ا در ايران همزم

هم بانك سرما 

 كه به موجب آ
ور ايجاد سود در

دهند؛ مانند  مي

مشتريان و واريز
  خواست آنها

هادار و اشياي قي
وكالت براي مشت

جه دو نكته مهم
تمام) اند،  گرفته

كافي ه مراجعان
ريز كردن پول

 اين فكر واداشت

هـا بانـك  راً ظاه
اما ماهيت) ول،

سنجش دوازد

ه مؤسسات يا با
ار نيز پرداختند

در حجم) وام(د 
هر ميز عداد و به

گويند مي» تبار

ادالت و همراه ش
در نتيجه امروز 

ي، تلفن همراه و

 از زمان سررسي
ب خود را به ديگ

بانك تجا:  دارند
داري بدون ربا و
ها د، اغلب بانك
)ك ايران و اروپا

ي بازرگاني است
منظو مشاع و به

يگري نيز انجام

  اخل كشور
ي و سود سهام م

رخن در صورت د
 سهام و اوراق به
مت، وصايت و و

ذشت زمان متو
گذاشته و رسيد

گويي به ي پاسخ
اي نيز براي وا ه

له، برخي را به

ر دست دولت،
خلق پو(پ كنند 

    
 

 .رست است

 .رست است
صورت اين گونه 

م و تأمين اعتبا
يگري هم بدهد

تواند به هر تع ي
خلق اعت«ول يا 

 .رست است
جم و سرعت مبا

.تري باشد احت
تلفني(رتباطاتي 

 .رست است
 كه طلبكار قبل
غ كمتري، طلب

 .رست است
ا انواع متفاوتي
د يب قانون بانك

ادي هم بپردازند
بانك مثل(شوند  

 .رست است
قراردادي: مدني

خود را به شكل م
 .رست است

هاي مهم دي يت
  فروش ارز

قال وجوه در دا
مطالبات اسنادي
 بدهي مشتريان
نات و نگهداري

دن وظيفه قيموم
 .رست است

ن مؤسسات با گذ
مانت نزد آنان گذ
ل موجودي براي

عد ت پول خود،
اين دو مسئل. سد

 .رست است
حصار اين حق در
د اسكناس چاپ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12

در 3گزينه  .12
در هر) الف

به اعطاي وا
خود را به د

بانك مي) ب  
خلق شبه پو

در 4گزينه  .12
افزايش حج  

تر و را سريع
هاي ار شبكه

در 4گزينه  .12
در صورتي  

دريافت مبلغ
در 4گزينه  .12

ها بانك) الف
با تصوي) ب  

اقتصا واقعي
تأسيس مي

در 1گزينه  .12
م مشاركت  

يا جنسي خ
در 4گزينه  .12

ها فعالي بانك
ــ خريد و ف
ــ نقل و انتق
ــ دريافت م
ــ پرداخت
ــ قبول امان
ــ انجام داد

در 2گزينه  .12
مديران اين  

خود را به ام
بخشي از كل

ريافتبراي د
رس صفر نمي

در 1گزينه  .12
چند انح هر

توانستند نمي
erv.ir

20

21

22

23

24

25

26

27

28



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ينگي كـل      
ي ي تحريـر  

ش نقدينگي 

 سـادگي  و

از آن  متـر 

  .است ساني

 سـان  ـدين 

. است ست
  
 درسـت  ه 

ationgroup

  .را دارند) ري

ين بانـك، نقـدي
هـاي دايش پول

توان از افزايش ي
  .ر است

و هـا  جمله واني

كم شاعران و ت

خراس سبك اي

بـ و شد مي شته

  
درس افيهـَ ر ق: ي
.است درست يه
قافيـه رـَــ  : لي 
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هاي تحرير  پول

خـدمات نـوي ي
اما با پيد. بود) ي

  .پول شد شبه

فقط زماني مي. 
ي نقدينگي صفر

رو و سادگي اني

است دشوار شعري

ها ويژگي از عربي
 .است ي

نگاش عربي به ني

  طر

.است درست ه
اصلي حروف 
فياق باشد، داشته
اصـل حروف 

28/09 چهارملة 

ندشبه پول مان(

گيري بل از شكل
انداز خانگي پس(

 شامل پول و ش

شود  تقسيم مي
اينجا رشد واقعي

خراسا سبك ي

  .است شده ف

ش رديف عنوان 

ع لغتكمي ): 2
عراقي سبك ري

  .است عراقي

فرمان و منشور و

  

ـَـ رر ـَـ ط: صلي

قافيه لـُـ : صلي
 ي: لحاقي
د الحاقي حروف
  ان: لحاقي
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(ي ديگر از پول 

قب. رود شمار مي
(گردش  خارج از

 حجم نقدينگي

 اسمي و واقعي
پس در ا ه باشد

ها ويژگي از كي

حذف معنوي ينة

  . ت
به» ...اند و يخته

  
2( گزينة 

فكر هاي ويژگي ز
ع سبك فكري ي

و نامه كمتر و د

.پارسي شعر نه

اص حروف  ـ 
  .د

اص حروف  دارد
الح حروف 

ح يا حرف قافيه 
الح حروف 

فنون ادبي و 

دهم؛ ادبيات و علو

نوعي مكان خلق

ي آن جامعه به ش
 در گردش و خ

خلق كنند، ول

به دو گونه دي
م بيشتر شدهتور

يك. است خراساني

 
يرق به» خورم مي

است عربي لغات
اند، آميخ  افشانده

.ك عراقي است

از داستاني هاي
هاي ويژگي از كي

 
  .درست است

شد بيشتر ويسي
  .آمد پديد 
ن است پارسي ر

ـِـ: الحاقي روف
نيستند يكسان ا

ند: الحاقي روف
  ي

و باشند تفاوت
  آن ر

 علوم

سنجش دوازد

نداشته باشند، ام

كشور، نقدينگي
هاي  و اسكناس

پو شبه توانستند

تغيرهاي اقتصاد
ن از نرخ رشد ت

خ سبك رانعشا

 
.طنز دارد: نم

سوگند م« فعل 
  .كي است

ل كمي خراساني
برافكند،«هاي  ل
هاي ادبي سبك ي

ه منظومه و رايي
يكي مفاخره، رواج

 
 .درست است» 

د» دي فرزانگان
نو فارسي به گان

فارسي نثر متون
نثر به مربوط ده

حر  
ها صامت چون ت

حر  گل ـ مل 
نبري ـ نخوري  

مت كوتاه هاي وت
بر دلـ  دلبران 

    
 

چاپ پول را هم ن
 .رست است

پول موجود در ك
موع مسكوكات

ت ها مي نكه بانك
 .رست است

هم مانند همه مت
رشد آ د كه نرخ

 .رست است
ش از و فردوسي 

 .ست
:ها گزينه ررسي

پاكدام شيخ اي 
در مصراع اول 
، ترك»داغ«واژة  

 .رست است
خ سبك هاي گي

استفاده از فعل 
و از ويژگي كنند 

سر داستان رواج 
ر و خودستايي 

 .رست است
 :ها رسي گزينه

»قرن هفتم«): ف
بيان ناخرسند« :
نويسندگ توجه 
مت از مشهوري ي
شد داده وضيحت 

 .رست است
قطره ـ ذره: يه
است نادرست يه
 :ها ينه

:قافيه هاي واژه 
:قافيه هاي واژه 
مصو و يكسان ها
:قافيه هاي واژه 

www.sanjeshse

اگر اجازه چ
در 3گزينه  .12

حجم كل پ  
مساوي مجم

و اينك) چك(
در 1گزينه  .13

نقدينگي هم  
صحبت كرد

  
  

  
در 4گزينه  .13

از بيت اين  
اس شعر زبان

بر و توضيح  
):1( گزينة  
):2(  گزينة  
):3(گزينة   

در 2گزينه  .13
ويژگ از يكي  
):1(گزينة   

ياستفاده م
  
):3(گزينة   
):4(گزينة   

در 2ينه زگ .13
توضيح و برر

الف(گزينة   
)ب(گزينة   
):ج( گزينة  

هاي مجموعه
):د( گزينة  

در 2گزينه  .13
قافي هاي واژه

قافي: نتيجه  
گزي بررسي  
:)1( گزينة  
):3(گزينة   

ها صامت اگر
):4(گزينة   

erv.ir
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 از هركـدام 

 تعـداد  ر   

  .داردناني 

 ي

 درسـت  ه 

 .ت
  .است ت

 تام جناس

 هـاي  اژهو 

 .ست

 و شود يل

 

ationgroup

ه قافيـه  اصـلي  

ـَــ ر، ـُــ: صـلي 

 شت ـِـ: ي

 يز: ي
خوا ت سؤال هم

هيـَـ  حي، ـَ: ي

قافيـه يخـت  :ي

  ندـَـ  ند،: ي
است درست فيه
درست قافيه اه :ي

ج )كردن آزرده 
 .است )ي

. /اسـت  درست
  .است) ي
اس درست قافيه 

تبدي بلند هجاي
  .)است بلند ه

.است دولختي

/1399(  

و قياالحـ  روف 

اص حـروف  

اصلي حروف 

اصلي حروف 
ستند كه با صورت

اصلي حروف 

اصلي حروف 

اصلي حروف 
قاف باشد، داشته

اصلي حروف 

:بيت اين در( ت
اي قافيه دو شعر(
د قافيه و دارند 

اي قافيه دو شعر
و دارند تام س

ه به بايد اول راع
هميشه مصراع ن
د همسان اوزان ز

 .دوم مصراع

28/09 چهارملة 

حـر يخت: صلي

  ند ـَـ : لحاقي

  يم: لحاقي

  يم :لحاقي
هس» صامت + ت

  ندارد: لحاقي

 ـِـ: لحاقي

 ـِـ : الحاقي
د الحاقي حروف 

 .ندارد :لحاقي

بتافت ـ) كردن ي
( ذوقافيتين يت
تام جناس) ريه
ش( ذوقافيتن يت
جنا )هستيم ل

مصر هفتم جاي
يانپا هجاي نند
از و» فعولن علن

م دهم هجاي و 

18 


مرحل(وم انساني 

اص حروف   ندــ 

الح حروف 

الح وفرح 

الح حروف 
مصوت« با طابق

الح حروف 

الح حروف 

ا حروف  
يا حرف قافيه و

الح حروف 

 .ارد

سرپيچي : بيت 
بي :نتيجه   آذر 

سور :شام(ـ ) ب
بي: نتيجه 

گل( گليمـ ) رش

− − − −  
− − − − 

هج و است )وري
مان دولختي سان
مستفعل فعولن ن
 
 .اول مصراع 

اول مصراع دهم

دهم؛ ادبيات و علو

  .هستند واژه ك

ـَ: الحاقي حروف
  .اند ه

 

  يم
 .ت

  يزيم
مط اما است؛ سان

 .است ت

  ته

و باشند متفاوت

د قافيه يك نها

اين در( بتافت :
ـ مادر: زينتي ة
شب غذاي( شام :

فر نوعي( گليم: 

− − − 
− − − − − −

دو اوزان( ولختي
همس اوزان در ع
مستفعلن«يا » ن

.اول مصراع هم
نهم هجاي ورد،
دوازد هجاي رد؛

سنجش دوازد

يك از بيش در 

ح    ريختند ـ
تشكيل شده» ت
 
 خورند ـ برند 

  .نيست سان
رشتيـ  كشتيم 

نيست يكسان لي
انگي ـ ريزيم مي 
يكس قافيه هاي ه

  
نادرست قافيه و 

 
ريخت ـ نگيختها 

 خنده ـ زنده 
م كوتاه هاي صوت

  شاه ـ ماه 

تن بيت اين اليق
 
):بيروني( اصلي 
قافية هاي واژه/  
):بيروني( اصلي 
  
):بيروني( اصلي 
  يكسر  

  
−: بيت  − −

       − − −
دو همسان وزان

مصراع نيم پايان 
فاعالتن مفعولُ ن

يازد هجاي ورد،
مو يك: بلند به 
مور دو: كوتاه به

    
 

قافيه هاي واژه ي
 .رست است

ـ بيختند مي: يه
صامت + صامت 

:ها گزينه رسي
:قافيه هاي واژه 

يكس اصلي و قي
:قافيه هاي واژه 
اصل و الحاقي ف
:قافيه هاي واژه 

واژه اصلي و قي
 .رست است

نهي ـ وحي :يه
 نيستند يكسان
:ها گزينه ررسي

:قافيه هاي واژه 

:قافيه هاي واژه 
مصو و يكسان ها
:قافيه هاي واژه 

 .رست است
خال ـ حقايق: يه

:ها گزينه ررسي
قافية هاي واژه 
.است تدرس ه
قافية هاي واژه 
سلطان ـ نان: ي
قافية هاي واژه 

ـدر: زينتي فية
 .رست است

:ها گزينه ررسي
هجايي قطيعت 

                   
او زا) 2( گزينة 

هجاي. (است ي
فاعالتن مفعولُ«
مو يك: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

www.sanjeshse

گاهي است،
در 4گزينه  .13

قافي هاي واژه
 +مصوت«

برر و توضيح
):1(گزينة   

الحاق حروف
):2(گزينة   
حروف تعداد  
):3( گزينة  
الحا حروف  

در 3گزينه  .13
قافي هاي واژه

ي ها صامت   
بر و توضيح  
):1( گزينة  

  .تاس
):2(گزينة   
ه صامت گرا  
):4( گزينة  

در 3گزينه  .13
قافي هاي واژه

بر و توضيح  
):1(گزينة   

قافيه و دارند
):2( گزينة  

زينتي قافية
):4(گزينة   
قاف هاي واژه  

در 2گزينه  .13
بر و توضيح  
):2(گزينة   
              
بيت: نكته  

وزني اختيار
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
تكمي تغيير  

  

erv.ir
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 .ست

 .ست

/1399(  

 .دوم 

زان ناهمسان اس
 

زان ناهمسان اس

  .دوم صراع

 وم
(. 

( 

 .)د

28/09 چهارملة 

−  
− 

مصراع دوازدهم
 .دوم و ل

−  
−  
و از اوز» فعل ن
.دوم راعمص شم

 
  
 
و از اوز» فعل ن

 
مص سوم هجاي 

−  
− 

دو مصراع چهارم
.دارد زباني ختيار

  
−  

.)دارد زباني تيار
−  

 

رددا زباني ختيار
−  

−  
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مرحل(وم انساني 

− − − − 
− − − − − 

 .مسان است
د هجاي و اول ع
اول مصراع در م

− − − − 
− − − − 

مستفعلن مفاعلُ 
شش و دوم هجاي

.دوم مصراع جم
− − − − 
− − − − 

مستفعلن مفاعلُ 
 .ل

.دوم مصراع ارم
و اول مصراع تم

− − − − 
− − − −

 .سان است
چ هجاي و اول 
اخ سه بيت،( ل

− − − −
− − − −

 .وم
اخت دو بيت،. (ل

− − 
− − − −

 .ل
اخ دو بيت،. (دوم

− − 
− − − −

دهم؛ ادبيات و علو

− − − − 
− − − − 

و از اوزان هم» ن
مصراع پنج و رم
هشتم هجاي رد؛
 

− − − 
− − − −

مستفعلن«يا » 
هج و اول مصراع 
 

پنج هجاي ورد؛
− − − − 
− − 

مستفعلن«يا » 
اول مصراع زدهم
چها هجاي ورد؛
هفت هجاي ورد؛

− − − −
− − −

و از اوزان همس» 
مصراع يازدهم 
اول مصراع دهم 

− − − 
− − − 

 .است» 
دو مصراع سوم 
اول مصراع دوم 

− − − 
− − − − 

  .است» 
اول مصراع سوم 
د مصراع پنجم 

− − − − 
− − − 

 .است» 
. 

سنجش دوازد

−: بيت  − −
      − − −  

فاعلن نفاعالت ن
چهار هجاي رد،

مور دو: بلند به 
.ندارد: كوتاه به
−: بيت  −

        − −
»فاعلن مفاعيلُ 

دوم هجاي رد،
.ندارد :بلند به 
مو يك: كوتاه به
−:بيت  − −

      − − −  
»فاعلن مفاعيلُ 

دواز هجاي ورد،
مو يك: بلند به 
مو يك: كوتاه به

 
−:بيت ي −

        − −  
»فعلن فعالتن ن
هجاي :بلند به 
هجاي: كوتاه به
−:بيت ي − − −

        −
»فعلن فعالتن ن
هجاي: بلند به 
هجاي :كوتاه به
−:بيت ي

       − −  
»فعلن فعالتن ن
هجاي: بلند به 
هجاي :هاكوت به
−: بيت  − −

        − −
»فعلن فعالتن ن
.ندارد: بلند به ه

    
 

  :ديگر هاي ينه
هجايي تقطيع 

                   
فاعالتن فاعالتن«
مو سه: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع 

                   
فاعالت مفعولُ«
مو سه :همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع 

                   
عالتفا مفعولُ«
مو يك :همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

 .رست است
:ها گزينه ررسي

هجايي تقطيع): ف
                   

فعالتن فاعالتن«
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع :

                   
فعالتن فاعالتن«
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع :

                   
فعالتن فاعالتن«
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجاي قطيعت: 

                   
فعالتن عالتنفا«

كوتاه مصوت يت

www.sanjeshse

گزي بررسي  
):1(گزينة   
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):3( گزينة  
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):4( گزينة  
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  

در 1گزينه  .13
بر و توضيح  
الف( گزينة  
              
«وزن بيت   
كميت ييرتغ  
كميت تغيير  
)ب( گزينة  
              
« وزن بيت  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
)پ( گزينة 
              
وزن بيت    
كميت تغيير  
كميت تغيير  
)ت( گزينة  
              
«وزن بيت  
كمي تغيير   

erv.ir
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@sanjesheducationgroup

 .دوم صراع

/1399(  

 .)ارد

(  

 .دوم

 .دوم مصراع 

 

مص يازدهم و وم

 .دوم اع
  

28/09 چهارملة 

دا زباني اختيار 
−  

−  

.)دارد زباني تيار

−  
− − −  

د مصراع سوم ي

−  
− −  

 

دوازدهم يهجا

−  
−  

.دوم مصراع م

−  
−  

سو هجاي و ول

− −  
−  
  .ست

مصرا ششم جاي
.دوم مصراع جم

  

20 


مرحل(وم انساني 

يك بيت،. (اول 
− − 

− − − −

 .ل
اخت دو بيت،. (ل

− − − − 
− − − − −

 .سان است

هجاي و اول صراع

− − − 
− − − − 
  .سان است

ه و اول مصراع م

− − − − 
− − − − 

 .سان است

هفتم هجاي و ل

− − − 
− − − 

ا مصراع يازدهم

− − 
− −  

سان دولختي اس

هج و اول مصراع
پنج هجاي و ول

− − − − 

دهم؛ ادبيات و علو

مصراع نجمپ ي
− − − 
− − − 

 .است»
اول صراعم سوم 
اول مصراع دوم 

− − − − 
− − − 

از اوزان همس »ن

مص نهم و سوم 
 

− − − − − 
− − − − 

از اوزان همس» ن

يازدهم و سوم ي
 

− − − − − 
− − − − 

از اوزان همس» ن

اول مصراع سوم 
 

− − − −
− − − − −

ي و هفتم سوم، 
 

− − − 
− − − 

از اوزان همس»ن

م نهم و چهارم 
او راعمص هفتم 

− − − − 

سنجش دوازد

هجاي: كوتاه به 
−:بيت ي − −

        − −
»فعلن فعالتن ن
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به

 
−: بيت ي

               −  
فاعلن فاعالتن ن
 
هجاي: بلند به 
.ندارد: كوتاه به
−: بيت ي

              −
فاعلن فاعالتن ن
 
هجاي: بلند به ه
.ندارد: كوتاه به
−: بيت ي

         − −
فاعلن فاعالتن ن
 
هجاي: بلند به 
.ندارد: كوتاه به
−:بيت ي

        −
 
هجاي :بلند به 
.ندارد: كوتاه به
−:بيت ي

       − −
مفاعلن مفتعلن ن
 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به

 
−:بيت  − 

    
 

بلند مصوت يت
هجايي تقطيع :

                   
فعالتن فاعالتن«

كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

 .رست است
:ها گزينه ررسي

هجايي تقطيع) ف
                   

فاعالتن فاعالتن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع: 

                   
فاعالتن فاعالتن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت يت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع :

                   
فاعالتن فاعالتن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع :

                   
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع :

                   
مفاعلن مفتعلن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

 .رست است
:ها گزينه ررسي

هجايي طيعتق 

www.sanjeshse

كمي تغيير   
)ث( گزينة 
              
«وزن بيت   
كميت تغيير  
كميت تغيير 

در 3گزينه  .14
بر و توضيح  
الف( گزينة   

             
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
)ب( گزينة  

             
«وزن بيت   
حذف امكان  
كمي تغيير   
كميت تغيير  
)پ( گزينة  
              
« وزن بيت  
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
)ت( گزينة  
              
حذف مكانا  
كميت تغيير 
كميت تغيير  
)ث( گزينة 
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  

در 3گزينه  .14
بر و توضيح  
):3( گزينة  

erv.ir
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   .است ن

/1399(  

 .دوم صراع

  .دوم مصراع 

ناهمسان اوزان ز

 

28/09 چهارملة 

− − 

−  
− 

مص دهم و هارم

−  
− − −  

−  
−  

يازدهم هجاي و

 
ا) فعل ستفعلُن

− −  
−  
 .ست

دوم مصراع هم
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مرحل(وم انساني 

− − −  
  .ن استسا

 .اول 
 .دوم

− − − − 
− − −

 .سان است

چه هجاي و اول 
 .ل

− − − 
− − − − 

 .سان است

 .ول
 .اول مصراع م

− − −  
− − 
 .سان است

و اول مصراع هم
  .م

− − −   
− −  

مس مفاعلُ تفعلُن،

  وم
 ل

− − − 
− − − 

اس ولختيد سان

 وم
يازده هجاي و ل

− − − − −
− − − 

دهم؛ ادبيات و علو

− − 
از اوزان ناهمسا 

مصراع چهارم 
د مصراع هفتم 

− − 
− − 

از اوزان ناهمسا 

مصراع چهارم 
لاو مصراع سوم 

− − −  
− − − 

از اوزان ناهمسا 

او مصراع هفتم 
يازدهم و ششم 

− − − − −
− − − − −

ساز اوزان هم» ن

دوازده و سوم ي
دو مصراع دوم 

− − − −
− −  

مست(» فاعلُن لُ
 اول

دو مصراع دهم 
اول مصراع سوم 

− − −
− − − − 

همس اوزان از» ن
 اول مصراع م
دو مصراع دهم 
اول مصراع دوم 

− − − −
− − − − −

سنجش دوازد

            −  
»فعلن مفاعلن 
 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به

−:بيت  −  

       − 
»فعلن مفاعلن 
 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به
−:بيت  − 

              
»فعلن مفاعلن 
 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به
−:بيت  − −

       − − −
فاعلن فاعالتن ن
 
هجاي: بلند به ه
هجاي: كوتاه به

− :يت − −
     − − −

مفاعيل فاعالت لُ
ا مصراع چهارم 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به
 
−: بيت  − −

       − −
مفاعلن مفتعلن ن

چهارم و سوم ي
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به
−: بيت  − −

       − − −

    
 

                   
فعالتن مفاعلن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
  :ديگر هاي ينه

هجايي تقطيع 
                   

فعالتن مفاعلن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب ندبل مصوت ت
هجايي تقطيع 

                   
فعالتن مفاعلن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع 

                   
فاعالتن فاعالتن«
.ندارد: همزه ف
كوتاه مصوت يت
ب بلند مصوت ت

 .رست است
تقطيع هجايي بي
                   

مفعولُ«: ن بيت
هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

ها گزينه ررسي
هجايي تقطيع 

                   
مفاعلن مفتعلن«
هجاهاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي قطيعت 

                   

www.sanjeshse

             
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
گزي بررسي  
):1(گزينة   
              
«وزن بيت   
حذف امكان 
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):2( گزينة  

             
«وزن بيت   
حذف امكان 
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):4( گزينة  
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كمي تغيير   
كميت تغيير  

در 2گزينه  .14
ت) 2( گزينة
             

وزن: توضيح  
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
بر و توضيح  
):1( گزينة  
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):3( گزينة  
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آورده » تن 
، »فعلـن «  

ationgroup

  .است تي

  .ست

فـاعالت«، »عالتن
جـاي بـه  صـراع 

  .دوم ع

/1399(  

دولخت همسان ن

 وم

اس ناهمسان وزان

فع« جاي به راع
مص دو هر آخر 

مصراع دوازدهم 

28/09 چهارملة 

اوزان از) فعولن 

دو مصراع دوم ي

  
  

او از .است) فعل

−  
− − 

 .ت

  
  

مصر دو هر اول 
ركن و )مصراع 
 .است ن

−  
−  
 .ت

هجاي و اول راع

22 


مرحل(وم انساني 

مستفعلن عولن

 اول 
  ل
  
 

هجاي و اول راع
  ول

− − − − 
− − − 

ف مستفعلُن اعلُ

 .ل
 .ول

− − − −
− − − − − −
ن همسان است

 .اول مصراع م
 .اول صراع

− − − −
− − − −

ركن در شاعر 
هر اول ركن در
همسان اوزان از 

 .صراع
 .صراع

 .ل
− − −  
− −  

ن همسان است

مصر دوازدهم و
  .اول 

دهم؛ ادبيات و علو

فع مستفعلن( »ن
 اول 
مصراع ششم ي
اول مصراع دهم 

− − −
− − − −

 .است» عيلن
 ول
مصر مچهارده 
او مصراع پنجم 

− − − 
− − − 

مفا مستفعلُن(» 
 .ل
اول مصراع دهم 
او مصراع سوم ي

− − − − −
− − − − 

از اوزان. است» ن
 .اول ع
سيزدهم و سوم 
مص دهم و دوم 

− − − 
− − − 

اما» .ن استفعل
د »فعالتن« جاي

بيت اين. است 
مص دو هر زدهم

مص دو هر سوم 
اول مصراع دوم 

− − − − −
− − − − −

از اوزان. است» ن
 .ل
و هفتم سوم، ي
مصراع ششم ي

سنجش دوازد

فاعالتن مفعول ن
مصراع يازدهم 
هجاي : بلند به 
هجاي :كوتاه به

− − − − −
− − − − −

مفا مفاعيلن لن
او مصراع ششم 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به

−: بيت − − −
       − − −

»فاعلُن فاعيلُم 
اول مصراع نهم 
هجاي :بلند به 
هجاي: كوتاه به 

−: بيت  − −
             −  

فاعلن فاعالتن ن
مصراع يازدهم ي
هجاي :بلند به 
هجاي: كوتاه به
−: بيت  − −

       − −
فعالتن فعالتن فع

ج به »فاعالتن«
»ابدال«ر وزني 

سيز و دوازدهم 
هجاي :بلند به 
هجاي :كوتاه به

−:  بيت
       − − −

فاعلن فاعالتن ن
اول مصراع نهم ي
هجاها: بلند به 
هجاي: كوتاه به 

 

    
 

فاعالتن مفعول«
هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
 − − − − −

− − − 
مفاعيل مفاعيلن«
هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

 .رست است
تقطيع هجايي ب
                   

فاعالت مفعولُ«
هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
بلند مصوت يت
 :ها ينه

هجايي عتقطي 
                   

فاعالتن فاعالتن«
هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع 

                   
فعالتن فع« بيت 

«ر وزني آوردن 
رده است، اختيار

هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
تقطيع هجايي 

                   
فاعالتن عالتنفا«

هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
بلند مصوت يت

 .رست است
:ها گزينه ررسي

www.sanjeshse

«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
ميتك تغيير  
)4(گزينة   
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  

در 3گزينه  .14
ت): 3( گزينة

             
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كمي تغيير   
گزي بررسي 
):1( گزينة  

             
«وزن بيت   
حذ امكان   
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):2( گزينة  
              
وزن اصلي 

اختيا(است 
آور» لن فع«
حذف نمكاا  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):4( گزينة  
              
«وزن بيت   
حذ امكان   
كميت تغيير  
كمي تغيير   

در 2گزينه  .14
بر و توضيح  

erv.ir
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 اركان به ع

مهـم   نكتة

 همسـان  و

ationgroup

 .است سان

تقطيع توانمي 

ن و اصل اين به 

  ).رد

و تكـراري  نظم 

/1399(  

ناهمس اوزان از ه

 .دوم ع

نيز» فعولن عيلُ

بايد بنابراين ت

 .م

ندار انيزب شاعري

 )مورد دو (

با اولويت چون(

28/09 چهارملة 

  
−  

كه) فعل ستفعلن

مصراع نهم و شم

−  
− 
 .ت

 .وم

  

مفاع مفاعيلُ ولُ

است منظم و سان

دوم مصراع سوم 
−  
−  

 

ش اراختي چهي( 

.دوم مصراع جم
 

  
 
. (است) مستف 
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مرحل(وم انساني 

− − −  
− − −  

مس لُفاعم فعلن

شش هجاهاي و ل
 .دوم

− − − 
− − − 

ن دولختي است

دو مصراع و اول 
 .ل

− − − 
− − − 

فعوم«  به شكل

همس اوزان با ت

 .اول ع
هجاي و اول ع

− − − − 
− − − − 

.اول مصراع هم
  .ل

− − − 
  .ن است

− −  
− − 
 .ست
پنج هجاي و ول
)مورد كي. (ل

− − − −
− − − −

مستفعلُ ستفعلُ

دهم؛ ادبيات و علو

− − −  
−
مستف(است يا » 
 .اول اع
اول مصراع نهم 
د مصراع هشتم 

− − −  
− − −  

از اوزان همسان» 
 .اول ع
صراعم مچهار 
اول مصراع دوم 

− − − 
− − − −

است كه» ستَف

اولويت، »زن واژه

 .دوم راع
مصراع سيزدهم 
مصراع دوازدهم 

− − − − −
− − − − −

 .اول ع
يازده و سوم ي

اول مصراع دهم 

− − −  
ز اوزان ناهمسان
− − 

− 
سزان ناهمسان ا

او مصراع هفتم 
اول مصراع سوم 

− − − −
− − − −

مس مستفعلُ(» 
 .)آيد  مي

سنجش دوازد

−:بيت  − −
       − − −

»فاعلن مفاعيلُ 
مصر چهاردهم 
هجاي: بلند به 
هجاي :كوتاه به

−:بيت  −
     −  

»فاعلن مفتعلن 
مصراع سيزدهم 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به

−:بيت −
    − − −  
مس مستفعلُ علُ

و«كان عروضي 

مصر چهاردهم ي
هجاي: بلند به 
هجاي :كوتاه به
−:بيت  − −

      − − −
مصراع سيزدهم 
هجاها: بلند به 
و دوم: كوتاه به

 
−: بيت ي
از» فع مفتعلن ت
−: بيت ي − −

       − −  
و از اوز» فعولن 
هجاي: بلند به 
هجاي: كوتاه به
−:بيت ي − −

      − − −  
»فعولن مفاعيلُ 

سان به حساب

    
 

هجايي تقطيع 
                   

فاعالت مفعولُ«
هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
 :ها ينه

هجايي طيعتق 
                   

فاعلن مفتعلن«
هجاي: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
ب هجاي تقطيع 

                   
مستفع مستفعلُ«

در تقطيع به ارك 
  
هجاي :همزه ف
هكوتا مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع 

                   
جايه: همزه ف
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

 .رست است
:ها گزينه ررسي

هجايي قطيعت): ف
فاعالت مفتعلن 

هجايي تقطيع: 
                   

مفاعلن مفعولُ«
كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي قطيعت: 

                   
مفاعيلُ مفعولُ«

يت از اوزان همس

www.sanjeshse

):2( گزينة 
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
گزي بررسي  
):1( گزينة  
              
«وزن بيت   
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):3( گزينة  
              
« وزن بيت  

 .نمود
:يادآوري  

.توجه نمود
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  
):4( گزينة 
              
حذف امكان  
كميت تغيير  
كميت تغيير  

در 2گزينه  .14
بر و توضيح  
الف( گزينة  
«وزن بيت  
)ب( زينةگ  
              
«وزن بيت   
كميت تغيير  
كميت تغيير  
)پ( گزينة  
              
«وزن بيت   

است وزن بي
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  .كند ي

ـد و مـانع     

گويد   و مي
ديو باشـد؛  
 را بر صفت

شان مـرگ  

ationgroup

  

 ر ميررنگ و پز

ع متـوازي ندارنـ

  .ست

ت گرفته است
ل زندگي دد و د
ست و خود آنها ر

تند و سرانجامش

/1399(  

.است ناهمسان 

  .د

آن را زرد ،ك راه

ينة سوم، سـجع

  .ل شده است
و جهنم اس) وزخ

روز چراغ به دست
 اصوالً بايد محل
 تصوير كرده اس

ود در امان نيست
  .ست

28/09 چهارملة 

 )مورد ك
  
−  

 .ست

 )ورد
−  
 

اوزان از و) فعل

  )رد

  .)ست

تناسب ندارد» ه
  )ن و سرداران

كخازردش بر  

در گزي» و ساقي

  .ره دارد
تشكيل) هستي(

نگهبان دو(لك 

م كه شيخ، در ر
كه گردمميهر 

ها را چون شب

هاي كارهاي خو
شيدن از اصل اس

24 


مرحل(وم انساني 

يك. (دوم و اول 
− − − − 

− − − 
سان دولختي اس

مو دو. (اول راع
− − − − − 

− − − 
ف مستفعلن علُا

مور يك. (اول ع

نگشتان ده تا اس

ره«است و با  »ن
قات اصلي شاهان

ا ساييدن چهرة

محراب و«وم و 

  .د

وردن گندم اشا
(ي + » درمان«
مربوط به ما »و

  راندم

   ماالمال

بينيم ست؛ اما مي
ي در اطراف شه

روز آنه  گار خود،

مگران از پيامده
فرع و چشم پوش

دهم؛ ادبيات و علو

 
صراعم چهارم 

− − − − −
− − − − 

و از اوزان همس» 
. 
مصر نهم و دوم 

− −  
− − − 

مفا مستفعلن(» 
 
مصراع سيزدهم 

تعداد ان( . دارند
 

قامت من«ناي 
متعلق(كم دارند 

كند و با وهر مي

در گزينة دو» ن

ندا كار رفته هم به
  .نما است ض

شت به دليل خو
«و سپس از ) ي

كين تو«. تت اس

ر جوش پيش مي
  برآي
ها در تاالب اهي

ي ديو و دد نيس
ميد يافتن انساني

مردم روزگ نجار

ه ظالمان و ستم
به فر اختنش پرد

سنجش دوازد

.ندارد: بلند به 
جايه: كوتاه به
−:بيت ي − −

        −
»فاعلن مفتعلن 
.دندار: بلند به ه
هجاي :هكوتا به
−: بيت ي −

    − − −  
»فاعلن مفاعيلُ 
.ندارد: بلند به 
هجاي: كوتاه به

تناسب محكم» 
 .ندرتناسب دا 

صراع دوم به معن
كاله تناسب محك

ي يار را پر از گو

دل و جان« خست،

ه متضاد معاني 
وان باشد، متناقض
آدم و حوا از بهش

ماني ميدر( است 
 رضوان و بهشت

جدل پر// يردم 
آب ب// وب ن بر
ما/ پوشيده  سر

شهر محل زندگي
ام و به ام ته شده

نزندگي نابهادن 

يگر اين است كه
نكوهش  نخست

    
 

كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع: 

                   
فاعلن مفتعلن«

كوتاه مصوت يت
ب بلند مصوت ت
هجايي تقطيع ):

                
فاعالت مفعولُ«

كوتاه مصوت ت
ب بلند مصوت ت

 .رست است
»انگشت«و » ده

»رس«و » دست
در آغاز مص» قدم
و ك) كمربند(مر 

 .رست است
هايش زير پاي ك

 .رست است
در گزينة نخس» ا

  .صيع هستند
 .رست است

در» مست«و » 
صاف رو» درد« 

ان رانده شدن آ
نخست فعل» ي

مربوط به» ر تو
 .رست است

گي ست لرزان مي
طوفان// سوز هر ب

ستوها در ايوان
 .رست است

ش. فروزندا غ نمي
ددانِ شهر خسته

دااي نشانالنا بر
  .ن

 .رست است
رك سه بيت دي

مفهوم بيت. ست

www.sanjeshse

كميت تغيير 
كميت تغيير  
)ت( گزينة  
              
«وزن بيت   
كمي تغيير   
كميت تغيير  
)ث( گزينة   
             
«وزن بيت   
كميت تغيير  
كميت تغيير  

در 3گزينه  .14
د«: 1گزينة 
د«: 2گزينة 
ق«: 3گزينة 
كمر:4گزينة 

در 3گزينه  .14
عاشق با اشك

در 4گزينه  .14
عالم و دنيا«

برقراري ترص
در 4گزينه  .14

»مستور« )آ
اين كه) ب
به داستا) پ
درماني«) ت
اثر مهر«) ج

در 1گزينه  .15
دس: 2گزينة 
مه: 3گزينة 
پر: 4گزينة 

در 2گزينه  .15
چراغ در روز

از ديوان و د
بنابراين موال
ديوان و ددان

در 1گزينه  .15
مفهوم مشتر
و نابودي اس

erv.ir
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يـت سـوم   

ـل درمـان    

  .ند

در «ــ  » ش 

صـادركننده   

» ع كـردن  

است ولـي  
تار فارسـي    

ationgroup

يش است، اما بي

 
ور نيسـت و اصـ

ذر عمر غافل مان

پيـامبرش«ــ  » 

رهاي بـزرگ ص

جمـع«ــ  » هـا  ن

فارسي دو فعل ا
عربي بـا سـاختا

/1399(  

در تالطم و تشوي

 توان نهاد؟ مي 
رد عشق، دردآو

دش روزگار و گذ

ك سرپرست شما

كشور«: 4گزينه 

»انسان«ـ » مهم

  .رست هستند

در جمله ف«: 3 
ساختار جمله ع«

.  

  

28/09 چهارملة 

ست و روحش د

خمري بر اين ز
در در حقيقتكه 

از گرد گذراند و

بدون شك«: 3 

گ» تر موفّق«ـ » 

«: 3گزينه » دن

نادر» نهان«: 3 

گزينه »ن ُاخُترع
«: 4گزينه » .رد

.ش تناسب ندارد

.درست هستند
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مرحل(وم انساني 

جا نيسربو عارف 
  

 چه مرهم ديگر
داند كه ، اين مي

گرا به بيهودگي  

گزينه» دهند ي

»تجربه«: 2ينه 

گرد هم آورد«ـ 

گزينه» ت خود

أن«ـ » .ك فعل
سي تناسب ندار

ت با بيت مقابلش

ناد» حال«: 4نه 

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و علو

 كه دل عاشق و
.داند م مادي مي

د،خستة ما نشو
عشق را د از در

د كه نبايد عمر

كوع زكات را مي

گز» لوله« ـ» ت

ـ» شود ايفا مي«
  

شنودي و رضايت

.  

ولي در عربي يك
ي با ساختار فارس

  .د

همنشين بد است

گزين »ب مفاعلة

زب

سنجش دوازد

 ديگر اين است
ش ناشي از عالم

جانِ خهمِ  تو مر
ر دليل نناليدن

ع سفارش دارند

در رك«: 2گزينه 
  .ست هستند

نفتهاي  ركننده

«ـ » يا«ـ » ها ن
.درست هستند

با خش«: 2گزينه 

جمه نشده است

ي دو فعل است و
ختار جمله عربي
نادرست هستند

از ه نهايي بهتر

من فعل باب«: 

    
 

 .رست است
هاي شترك بيت

ي از تشويشايه ر
 .رست است

زخم اگر:  سوم
شاعر ،رد نظر نيز

 .رست است
موضوعاين  براي 

 .رست است
  :ها ينه

گ» تنها ولي شما
نادرس» دهند مي 

 .رست است
  :ها ينه

ترين صادر بزرگ
  .ست هستند
 .رست است

  :ها ينه
نقش مهم دلفين

ناد» ايج« ـ» يا
 .رست است

  :ها ينه
گ» ين دو، دختر
 .رست است

ترج» زيرا«عني 
 .رست است

  :ها ينه
ارسيه فجملدر 

ساخ« -».ك فعل
ن» أدات«ـ » .د

 .استرست 
ترجمه حديث تن

 .رست است
  :ها ينه

:3گزينه  »متعدٍّ 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
مضمون مش
مرگ را راه

در 3گزينه  .15
معناي بيت
در بيت مور

  .است
در 2گزينه  .15

دو بيت هر
  
  
  

در 4گزينه  .15
رد ساير گزي

ت«: 1گزينه 
ركوع زكات

در 3گزينه  .15
رد ساير گزي

ب«: 1گزينه 
نادرس» نفت

در 1گزينه  .15
رد ساير گزي

ن«: 2گزينه 
ي«: 4گزينه 

در 4گزينه  .15
رد ساير گزي

اي«: 1گزينه 
در 2گزينه  .16

به مع »َفإنَّ «
در 2گزينه  .16

رد ساير گزي
د«: 1گزينه 

در عربي يك
تناسب ندارد

در 4گزينه  .16
با توجه به ت

در 2گزينه  .16
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 

erv.ir
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 وَيسـَتِوي «

  .ت

 و يافتنـد  ي 

 و عثماني 
 نيـاز  و شـاه 

 سـنگيني  

 منشـأ  س 

ationgroup

«: 4گزينـه  . ـت    

  .است

علوم و الزم است

فراوانـي تنـوع  و

توسط ايران لي
نادرش زمـان  در 

هـاي  ماليات ن،

مجلـس و نفـي  ت

/1399(  

راري منفـي اسـ

مفعول دوم ا »اً 

مع» اْنتشر«ت ـ 

و توسعه شريات

شما و غربي حي
خـارجي  و لـي 

همچنين. جاميد
  .كرد يد

طنتسـل  الهي شأ

28/09 چهارملة 

ماضـي اسـتمر 

فرحا«: 4گزينه .

  .ه فعل است

معلوم است »رع

نش مجموع در ت،

نواح از هايي خش
داخل هاي جنگ 

انج كشاورزي ش
تشدي را قتصادي

منش كه بود اين 

26 


مرحل(وم انساني 

»ُتم ال َتعَلمـونَ 

.صفت است »ن

نون جز ريشه »ي

اْختر«: 3گزينه  

 .دش

است داشته سان
  .كردند 

بخ اشغال و خلي
تداوم. شد يدي

بخش در انساني ي
اق هاي نابساماني

رسيد، خود اف

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و علو

  )رفوع بالضّمة

  )ةُ 

ُکنـت«: 2گزينه . 

ضاحکين«: 3ه 

أحسني«: 3ينه 

. و الزم هستند

ه فقط اسم بعد

نوس مطبوعاتي ي
انتشار به شروع

داخ هاي آشوب 
شديد ركود و عف
نيروي شديد ش

ن شد، مي گرفته 

اهدا به خشونت
  .اخته شد

سنجش دوازد

خبر و مرف: ص

أعِمَد: ص( مَدةَ 

اضي بعيد است
  .ست

گزينه. است کون

گزي» عّيني«: 2 

فعل معلوم »دم
  .علوم است

ه بعدش است نه

هاي فعاليت ينكه
ش تاريخي ضوعات

و ها جنگ علت 
ضع دچار ايران 
كاهش به رزمنده 

نظامي هاي ينه

خ بدون كه قالب
رات پادشاه شنا

    
 

 .رست است

ص(فوع بالضّمة 
 .رست است

أعِمـ ) امِتدادِ : 
 .رست است

  :ها ينه
ما »کاَن َقد أَقامَ 

رع اخباري اسضا
 .رست است

  :ها ينه
يکخبر » مرتفعاً 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »التمّني
 .رست است

  :ها ينه
انهد«و  »انفجر
عُ  فعل معل »ُيَشجِّ

 .رست است

 تأكيد كل جمله

 .رست است
  12فحه 

اي وجود هلوي با
موض در خصصي

 .رست است
   22فحه 
به ان،صفوي وط

تجارت و اورزي
نيروي به ظامي

هزي تأمين براي 
 .رست است

  26فحه 
انق اين دستاورد 

كننده اختيار يين

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
صفة و مرف

در 2گزينه  .16
ص(داِد امتَ 

در 3گزينه  .16
رد ساير گزي

ک«: 1گزينه 
مض »َيعَلمونَ 

در 2گزينه  .16
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 4گزينه  .16

رد ساير گزي
ال«: 1گزينه 

در 1ينه گز .16
اير گزيرد س

ا«: 2گزينه 
ُي«: 4گزينه 

در 2گزينه  .17
براي »إنَّ «
  
   

  
 

در 4گزينه  .17
صف 1درس   
په دوران در  

تخ هاي مجله
در 4گزينه  .17

صف 2درس   
سقو از پس  

كشا روسيه،
نظ تشكيالت

مردم از كه
در 4گزينه  .17

صف 2درس   
ترين بزرگ  

و تعيي قدرت
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 بـراي  ول
 اسـترآباد  

. پيوسـتند 
 مـدعيان  

 از بسياري
 كاشـان،  ل 

ـه صـنايع      

 ارمنـي  ان 
 تيـر ( آمـد 

 در و بودند
 تشكيالت 
 مخـارج  و 

 زبان اين ه

 نقـش  ـك 
 خسـرو  گاه 

ationgroup

ا عبـاس  شـاه .  
ناحيـة  در و ند
پي صفوي دوم ب

ديگـر  بـا  درت، 
  .ذاشتند

ب. رفت انحطاط 
مثـل ايـران  تي 

مات شـديدي بـ

خـا يپرم و ابني
آ سـر  به صغير د

مطمئني ب و دار
گيري شكل صلي

درآمـد  منـابع  

  :ت

به اوستا، شتيان،

يـ و دار نقـش  ك
شـكارگ كـه  ـت 

/1399(  

رسـاندند ياري 
كوچا ايران رقي
تهماسب به رشي
قـد گـرفتن  سـت 
گذ هدف اين سر

به رو تدريج به 
دسـت صنايع ونق

نگلسـتان صـدم

تنكا خان مدولي
ه، دوره استبداد

پايد درآمد منابع
اص اهداف از كي
دادن سـامان  و

تترتيب زير اس
  اورزان

  ان
  دان

زرتش ديني كتاب
  .است ه

كوچك و بزرگ 
اسـ بزرگ طاق 

28/09 چهارملة 

حكومت أسيس
شر شمال ناطق

شور هاي افغان ا
دس بـه  انديشة 

س بر جان) خان

ايران دستي يع
پررو و قديمي ز

ان صنعتي صوالت

محم هدايت با 
هيه سفارت روس

م نيازمند همواره
يك .داشت آنها ة
و كشـور  خرج و 

خته شد كه به ت
مخصوص كشا
ويژه شاها
خاص موبد

ك. اند گفته مي ن
نماند برجا گري

سنگي طاق دو 
كرده، معروف ن

27 


مرحل(وم انساني 

تأ در صفوي يل
من به ديگر هاي ل

با مقابله براي ه،
در همواره فويه،

خ حسن محمد ش

صناي اروپايي، ي
مراكز ضعف و ي

محص ويژه ي، به

گيالني جاهدان
شاه به حمدعلي

ه گوناگون، هاي
خزانة موجودي 
دخل وضعيت 

تاهاي ايران ساخ
  خراسان
  آذربايجان
  فارس

سخن آن به يران
ديگ اثر آن، به ط

كه است بستان
بستان طاق به را

دهم؛ ادبيات و علو

اسماعي شاه به ه
ايل از بسياري د
صفويه سقوط از 

صف سقوط از س
پسرش و خان ي

كاالهاي سيل دن
نابودي از اند، رده

اروپايي كاالهاي 

مج و اسعد سردار
مح پناهندگي با 

ه هزينه تأمين و 
و مالي منابع به
به رسيدگي ن،

و روست شهرها ر
  ين مهر

آ  بسنش
  فرنبغ

اي شرقي نواحي 
مربوط آثار و ستا

ب طاق مجموعة 
ر مجموعه اين ه

 .دهد مي

سنجش دوازد

كه بود قزلباش ي
مانند را قاجار ل
پس قاجاريان. 
پس داخلي هاي ي
فتحعلي( آنان از 

شد سرازير و وپا
كر ديدن ايران ز
.اند داده خبر زد

س فرماندهي به ي
.كردند فتح را ن

قدرت حفظ و،
ب بستگي ها ومت

باستا ايران در) 

در بسياري هاي 
آذر برزي
آذرگش
آذر ف

138  
از بخشي ردمان

اوس كتاب جز ان

ساساني، دوره 
آنچه .شود مي ل
م نشان طاق لي

    
 

 .رست است
  32فحه 

هاي ايل جمله ز
ايل ازبكان، مالت
.داد اسكان ،)ان

درگيري در اجار
تن دو و اشتند

 .رست است
  50فحه 
ارو در جنگ تن
از زمان اين در ه

يز و كرمان يراز،
  .كردند

 .رست است
  72فحه 

بختياري روهاي
تهران هماهنگ 

 .رست است
  126صفحه 

قلمرو ادارة براي 
حكو استواري و
)ساالري ديوان م

  
 .رست است

  134صفحه 
آتشكده سانيان

 .رست است
8و  137صفحه 

مر كه بوده باني
زبا اين از. است 

 .رست است
  151صفحه 

برجستة نقش ن
شامل را طاق ون

داخل هاي ديواره 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
صف 3درس   
از قاجار ايل  

حم با مقابله
گرگا دشت(

قا ايل سران
د كشمكش

در 3گزينه  .17
صف 4درس   
يافت پايان با  

كه اروپاييان
شي اصفهان،

ايران وارد ك
در 2گزينه  .17

صف 5درس   
نير سرانجام  

عملياتي در
1288(  

در 1گزينه  .17
ص 13درس   
ها حكومت  

و اقتدار واقع
نظام( اداري

.بود عمومي
در 1گزينه  .17

ص 14درس   
سا دورة در  

در 2گزينه  .17
ص 15درس   
زب اوستايي،  

شده نوشته
در 3گزينه  .18

ص 16درس   
ترين معروف  

بدو برجستة
در را پرويز

  

erv.ir
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 حصـوالت 
 ياصـل  ك 

 بـه  مشاغل
  .دارد جهي

 را ي ايـران  

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

 هـاي  ـكل 
 دليـل  ين 

 انجـام  پـا 
 كشـورهاي 

 بـه  ـتاييان 

وهمـه   ست
 شـده  ـاري 

 هـا  طـرح  
 و شـود  ـي 

ationgroup

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

گردشـگري هاني
  .است داده ر

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

شـ ،خود مختلف
همـي بـه . اسـت  

پ خـرده  هقانـان 
كش از كاال واردات

روسـت مهـاجرت 

اس گران سبز ب
بيكـا گسـترش  

ايـن  در. شـود  ي 
مـ معـين  ينـده 

/1399(  

تب و اوليه ختلف
بخش. شود نجام

ش خواهد منجر 
وري بهره و وسعه

جه سازمان كه 
جهاني قرا دهم 

س اغلب امروزه. د
شـ مـي  مـنعكس 

م كاركردهاي و 
كرده پيدا ترش

ده به زمين اري
و و مونتاژ صنايع
م نتيجه، در. آمد

انقالب به مربوط 
موجـب  وستايي

مـي تهيه آن ود
آي در روستا رش

28/09 چهارملة 

مخ مواد شيميايي
ان منزل يا و گاه
اشتغال ايجاد ه

تو تحقيق، ارت،

شكلي به دارد؛ 
رتبة در رهنگي

شود مي تعيين ي
م آنهـا  سـيماي  

پيدايش گونگي
گستر مختلف ي

واگذا و) ها رباب
ص به توجه رزان،

آ فراهم ايران در

هاي فناوري بته
رو نواحي برخي

موجو وضع هاي
گستر چگونگي 

  .ردد

28 


مرحل(وم انساني 

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

فراواني هاي دي
فر و تاريخي اي

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

چگ به توجه با ا
هاي دوره در هرها

ا( بزرگ مالكان 
كشاور از دولت 

د كشاورزي هدام

البت كشاورزي؛ در
ب در كشاورزي ن

ه نقشه و ناسايي
همچنين و زها
گر مي ارائه ستاها

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و علو

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

توانمند خارجي 
ها جاذبه نظر از 

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

شهرها. دارد گون
شه اين. دارند ي

مالكيت سلب 
نكردن حمايت 
انه شرايط بلكه 

د وفناوري آالت
كردن ماشيني. 

شن روستا اراضي
نيا و خدماتي ي،
روس اجتماعي و

سنجش دوازد

است هايي ليت
تغيي اين اينكه ز

م شمار به شورها
وابس صنعت به م

يا داخلي شگران
و پنجم رتبة در

جغرافياي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

گوناگو هاي شكل
تركيبي شكل رها

  .است كيبي

با مرحله سه در
زمين، نادرست 

نشد بهتر اييان

آ ماشين از تفاده
يه آنها را ندارند

ا هاي كاربري ي
كشاورزي كوني،
و اقتصادي ضعيت

 

    
 

 .رست است
  90صفحه 

فعال مجموعه مل
از اعم شود؛ مي ر

كش نوآوري و ت
غيرمستقيم يا م

 .رست است
  96صفحه 

گردش جذب اي
د طبيعي، هاي ه

 .رست است
  84فحه 

براساس سكونتگاه
هم با را ها نقش 
تغي زمان طول ر

 .رست است
  81فحه 
ش هم شهري اي
شهر از برخي. د

ترك نوع از شهرها
 .رست است

  20فحه 
د ارضي صالحات

تقسيم سبب ه
روستا وضع تنها
  .گرفت ت

 .رست است
  32فحه 
است و سبز قالب

وانايي مالي تهي

 .رست است
  33فحه 

روستايي هادي ي
مسك هاي كاربري

وضع بهبود براي 
 .رست است

 50 و 49فحه 

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  .18
ص 10درس   
شام صنعت  

منجر جديد
موفقيت رشد،
مستقيم طور

در 4گزينه  .18
ص 10درس   
بر ما كشور  
جاذبه نظر از

در 3گزينه  .18
صف 9درس   
سك هر نقش  

اين و دارند
د سكونتگاه

در 4گزينه  .18
صف 9درس   
ها سكونتگاه  

دارد متفاوت
ش اين شكل

در 4گزينه  .18
صف 1درس   
اص ايران، در  

به اما گرفت؛
ت نه خارجي
شدت شهرها

در 2گزينه  .18
صف 2درس   
انق گسترش  

كشاورزان تو
  .است

در 1گزينه  .18
صف 2درس   
هاي طرح در  

ك ساماندهي
راهكارهايي

در 3گزينه  .18
صف 3درس   
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 سـرعت  ـر 
 اولـين  از ، 
 حـداكثر  ـا 
 دسـت  در 
 ـــ  قـم  ــ 

 يكـديگر  ه 
 مقصـد  و أ

 يكـديگر  ه 
 مقصـد  و أ

 را آن و ـد 

شكالت و 
ـر شـوند و         

در . شـود  ي 

فرهنگـي  
د، در بـين  

ationgroup

پـ قطارهـاي  ـد 
آمـد، در حركت

قطارهـ سـرعت  
هـاي  پـروژه  ين

ــ تهران) سرعت

بـه نـواحي  و هـا 
مبدأ مسافت، ي،

بـه نـواحي  و هـا 
مبدأ مسافت، ي،
گذارنـ مي تأثير ي

ساس نيازها، مش
 اجتمـاعي ديگـ
گي فرهنگي مـي

 خودباختگي ف
كردند الم القا مي

/1399(  

توليـ بـراي  را ي 
ح به ژاپن در زاكا

و نيست موجود
تري مهم. است ور

س پر قطار( سير
1 كيلومتر.(  

ه مكان دادن اط
مكاني موقعيت ،

ه مكان دادن اط
مكاني موقعيت ،

جغرافيايي ضاي

ل و خلّاق براس
مقهـور جهـان
دچار خودباختگ

  .يرد

سلمانان را به
هويت جهان اسال

  .طير بود

  .رود مار مي

28/09 چهارملة 

هـايي طـرح  ژاپن
از و توكيو بين م

مو كشور در عت
كشو برقي خط 
الس سريع آهن ه
 طول به( د 

ارتبا آن هدف و 
مكان، چون مي

ارتبا آن هدف و 
مكان، چون مي
فض بر هم و ذيرند

ن، به طور فعال
 آن مبهـوت و م
 دست بدهند، د

گي قليدي فرا مي

  .ت

ي از ذهنيت مس
گاران غربي از هو

 آميخته با اساط

گي جوامع به شم
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مرحل(وم انساني 

 و آلمان سپانيا،
م. 1964 سال ر

سر پر قطار ضر،
تنها) كيلومتر 1

را احداث: از اند
مشهد ــ تهران 

دارد سروكار ي
مفاهيم با و است

دارد سروكار ي
مفاهيم با و است
پذ مي يرتأث ايي

اعضاي آند كه 
ما اگـر اعضـاي
فرهنگي ديگر از
ش و به صورت تق

 جهان غرب است

هايي ها، بخش ي
اسان و تاريخ نگ

  

ي و در مواردي

  ست
  .عيت است

تماعي و فرهنگ

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و علو

اس فرانسه، مانند 
در كه الكتريكي

حاض حال در. ود
148( تبريز ــ فا

ا عبارت نيز يران
آهن راه كردن 

جغرافيايي فضاي
ا جغرافيايياساً 

جغرافيايي فضاي
ا جغرافيايياساً 

جغرافيا محيط ز

پردازد تعامل مي
ام. رويارو شوند

گزينش عناصر فر
حقيق و گزينش

ع تعامل آنها با

ستين رويارويي
ي كه شرق شنا
.رواج پيدا كند

ي توحيدي، ديني

  .ست
اس يش جمعيت

عاد هويتّي جمعي

يت سياسي، اجت

جا

سنجش دوازد

كشورها برخي 
ا سرعت پر قطار

شو ي محسوب م
جلفا مسير .ست

اي اسالمي هوري
برقي ــ) يلومتر

ف و مكانر پهنه 
 حمل و نقل اسا

ف و مكانر پهنه 
 حمل و نقل اسا

از هم نقل و مل

ه داد و ستد و ت
تماعي ديگر ر
اق خود را در گ
 ديگر را بدون تح

ترين مانع ي مهم

 غرب در نخس
بب شد، تصويري

ردر جامعة ايران 

، هويتير اسالم

اس جمعيتمعه 
افزا اجتماعي، 
گر ابعجهان، نشان

مار و نابودي هوي

    
 

بيستم، وم قرن
ق. كردند زمايش

سرعت جهان ر
اس ساعت در متر
جمه آهن راه ت

كي 41 طول 
 .رست است

  44فحه 
ل با جابجايي در
 ترتيب ماهيت

  .د
 .رست است

  44فحه 
ي درل با جابجاي

 ترتيب ماهيت
حم هاي شبكه. د

  .هند

 .رست است
ماعي هنگامي به
د، با جهان اجت

خلّا حالت فعال و
عناصر فرهنگي
 .رست است

جوامع غيرغربي ي
 .رست است

اسي و نظامي
و اين امر سب ت

مي و از جمله د
 .رست است

قبل از ظهوري 
 .رست است

رط بقاي هر جام
ط هويت جهان

در ج كشي سل
 .رست است

وزنة ورود استعم

www.sanjeshse

در نيمه دو  
آز و طراحي

پر قطارهاي
16  كيلوم
شركت اجراي

به( اصفهان
در 4گزينه  .18

صف 3درس   
حمل و نقل  

بدين. است
دارد سروكار

در 1گزينه  .19
صف 3درس   
حمل و نقل  

بدين. است
دارد سروكار
ده مي تغيير

 
  
 

در 1گزينه  .19
جهان اجتم  

مسائل خو
درنتيجه، ح
آن صورت ع

در 4گزينه  .19
زدگيغرب

در 2گزينه  .19
قدرت سيا  

دچار ساخت
جوامع اسالم

در 3گزينه  .19
هويت ايراني  

در 2گزينه  .19
اولين شر -  
الزمة بسط -  
پديدة نس -  

در 1گزينه  .19
، رواقتصاد  
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نهـاد  ـرد،  

ش علمـي و     

ن شـمول  

هـاي   ـنش  
 طبيعـي و   

شـود و   مي

  .كند ير مي

سـان را بـا     

 بـا  را سـان 
 دانند مي 

 آوردن وي

ationgroup

گيـ صـورت مـي   

ض بـين دانـش

ـ  منطق  انجه

ن مربوط بـه كـ
نند موجـودات

همه موجودات م

فس آهنين تعبي

ي اجتمـاعي انس

انس اجتمـاعي  ي
مهم را ارزش

رو تبيينـي و  ي

/1399(  

رآمد و ثـروت ص

تعـار(شـكالتي  

زبان و ديگر به 
  .ه باشد

اين علوم، قوانين 
جودي خاص ما
 قوانين شامل ه

  .هد

، به قفآنها دارد

دانند و زنـدگي ي

زندگي و دانند ي
ا و اراده يعني 
شناسي جامعه از 

28/09 چهارملة 

دمات و توزيع در

باط با چنين مش

  .ا باشد
  .ه باشد

و از سوي شد
مشاركت داشته

.هستند ي آن
ت؛ يعني به موج

اين. كند ي مي

ده توضيح مي ي

ازهاي واقعي آ

ش اجتماعي مي

مي ش اجتماعي
كنش، ديگر ي
عبور براي را ير

30 


مرحل(وم انساني 

  .ربي است
صرف كاال و خد

 

ارتب  كشور ما در
  ه؛

سائل جامعة ما
ت و غلط داشته
يد و كارآمد با
وي جهانيان م

يان و پيامدهاي
اصل وجود است 

ات را شناسايي
  

  .عي هستند

بيرونيناسبات 

  

ها و نيا ز انسان

ترين ويژگي كنش

كنش ويژگي ترين
هاي ويژگي ان،

مسي نگاه همين

دهم؛ ادبيات و علو

فراد و جوامع غر
و مص حول توليد

 .است جمعيت

در) ي و ايراني
خواهيم كه ي مي

 ناظر به حل مس
شخيص درست
ت بومي ما مفي
ش علمي به ر

هاي آدمي كنش
ع فلسفهوضو

ن كلي موجود
.جتماعي نيست

هاي طبيع ديده

يشتر براساس من

  ول معاني
ها سقوط ارزش

  ها د اراده

 هدفي جدا از

ت عناداري را مهم
  

ت مهم را عناداري
شناسا جامعه ين

. بينند مي آن 
 

سنجش دوازد

يابي اف لي هويت
 و قواعدي كه ح

كاهش جمتجدد 

اسالمي(عي بومي 
ما دانشي.  است

گي خودمان و
ف واقعيت و تش
سائل و مشكالت
ن مرزهاي دانش

كنيز  اجتماعي
مو در حالي كه 

بلكه قوانينازد 
ي يا انساني و اج

اعي همانند پد
  )ه از بيرون

م اجتماعي را بي

افو: كنش ودن
س: كنش  بودن
ركود: كنش دن

گويا نظمي كه 

و مععي، آگاهي 
.كنند طالعه مي

مع و آگاهي عي،
اي. كنند مي طالعه

تابع و آگاهي
 .ساخت هموار

    
 

 .رست است
، عامل اصلداري
ها، روابط  كنش

  .دهد شكل مي
و نشانة جهان مت

 .رست است
نساني و اجتماعي

مطرح شده) ي
ا هويت فرهنگ
ن دغدغه كشف

در حل مسويي 
يد و در گشودن

 .رست است
لوم انساني و ا

كنند؛ طالعه مي
پردا جتماعي نمي

وجودات طبيعي
 .رست است

ماهاي اجت ديده
نگا(س و تجربه 
 .رست است

:  
سي تبييني، نظم

 .رست است
آگاهانه بورفتن 
دار دفهرفتن 
ارادي بودرفتن 

 .رست است
 از سلطة چنين
 .رست است

ن كنش اجتماع
، مطاهي و معنا
 .رست است

اجتماع كنش ن
مطا معنا، و اهي

آ از ا برخاسته
ه تفسيري ناسي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
د سرمايه -  
مجموعة -  

را ش اقتصاد
شاخص و -  

در 4گزينه  .19
ايده علوم ان  
انش عموميد
همسو با -  
همچنين -  
يعني از سو  

سخن بگوي
در 2گزينه  .19

موضوع عل  
آدميان را مط
انساني و اجت
مخصوص مو

در 4گزينه  .2
پد: موضوع  
حس: روش  

در 1گزينه  .2
عبارت دوم  
شناس جامعه  

در 1گزينه  .20
ناديده گر -  
ناديده گر -  
ناديده گر -  

در 2گزينه  .20
ماكس وبر  

در 3گزينه  .20
پردازان نظريه

آگاتأكيد بر 
در 2گزينه  .20

پردازان نظريه
گاآ بر تأكيد
ر آنها ولي
شن جامعه به
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  87تا  

  

ل تاريخ هم 

 

دانـيم ايـن   

م فلسـفي    

در عبـارت  

م عين هم 

 2 درس. ت    

لغير اسـت    

رك رابطـه  

ك نتيجـه   

ationgroup

85صفحه  9 س

108صفحه  1

ث شده در طول

 85صفحه  9 س

د  حالي كه مـي 

گوهـاي مهـم و ت   

د .سـت الرفـع ا  ه 

گاه در ماهيت هم

 و وجـوبي اسـت

الوجـود بـال متنع

ها  لزوماً به در ه

  25و  24

رك غير متحـرك

/1399(  

درس. صل هستند

0 درس .دهيم ي

ها باعث ودخواهي
  110ه 

درس. به هستند

در شد رفته مي

ت و زمينـه گفـت

ست بلكه مانعـه

ن هم باشند آنگا
 

 نـوع ضـروري

ا ممخارج شده ي

توالي پديده  اين

4صفحه  4 رس

وجود محر). 4 و

28/09 چهارملة 

ايا، شرطي متص

اي نسبت مي ده

اين خو.  نبينيم
صفحه 10 درس

طي از نوع موجبه

ماهيت هم پذير

مان قرار گرفـت

فصل حقيقي نيس

ود و ماهيت عين
 4و  3صفحه  

اين رابطه از 4 

 وجود و عدم خ
  12و 11حه 

اما 3در گزينه 

در. شاهده است

و 3 رد گزينه( .ت
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مرحل(وم انساني 

ها قضا اير گزينه

عقيد گروهي ص،

نزديكان خود را
د .ن دست يابند

ها قضاياي شرط

آن م هيتي وجود

 فيلسوفان مسلم

سوم شرطي منف
  14صفحه  3

گر قرار بود وجو
1 درس. نبودند

اما در گزينه. ت

لت تساوي بين
صفح 2 درس .ت

د.  به دست آورد

سنخيت قابل مش

اختود خدا پرد
 36 صفحه 5 س

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و علو

در سا. جود دارد

ندي را به شخص

تباهات خود و نز
ختلفي نزد شاهان

ه هدر ساير گزين 

ك و شناخت ماه

مورد توجهيت 
  

گزينه س .س است
3 درس. ه است

اگ. شترك هستند
اوت موجودات ن

مول امكاني است

ست يعني از حال
كل نگرفته است

ت را رابطه علي
1  

م وجوب و هم س

ي به اثبات وجو
درس) 1  گزينه

 فلس

سنجش دوازد

رطي منفصل وج

يل اوصاف ناپسن

شود اشت عث مي
ق به مناصب مخت

.صل سالبه است

صرف ادراك به 
  4ه 

يت وجود و ماه
 67صفحه  1 س

طه ايهام انعكاس
د به علت وابسته

اشتن با هم مش
ماهيات وجه تفا

ه موضوع و محم

جود بالغيراسالو ب
آمدنش هنوز شك

توان حوادث مي
7و  16صفحه  

ت همم اصل علي

اليتناهي  موجود
رد( .اش ض اوليه

    
 

 .رست است
يك عبارت شر 2

 .رست است
ش بدون ذكر دلي

 .ترست اس
خواهي گاهي باع
ي از طريق تملق

 .رست است
يك شرطي متص

 .رست است
عين ماهيت بود

صفحه 1 درس. 
 .رست است

نا در باب مغايرت
درس .راهم آورد

 .رست است
  17و  16فحه 

 .رست است
 مبتني بر مغالط
ل در وجود خود

 .رست است
دات در وجود دا
ر نتيجه؛ ديگر م

 .رست است
رابطه 3تا  1ي 
10  

 .رست است
وجودي يا واجب
 براي به وجود آ

 .رست است
ها از توالي ح ينه

3 درس. نجامد
 .رست است

ال همؤصورت س
 .رست است

طريق تصور يك
سطو بود نه فرض

www.sanjeshse

 
  

 
در 2گزينه  .20

2در گزينه   
در 3گزينه  .20

در اين روش  
در 4گزينه  .20

حس خودخ  
افراد نااليقي

در 1گزينه  .20
قضيه اول ي  

در 2گزينه  .2
اگر وجود ع  

.گونه نيست
در 4گزينه  .2

سين نظر ابن  
فراواني را فر

در 2گزينه  .21
صف 3 درس

در 2گزينه  .21
عبارت اول  

چهارم معلول
در 1گزينه  .21

همه موجود  
در. شدند مي

در 4گزينه  .21
ها در گزينه  

 و 9صفحه 
در 1گزينه  .21

الو ممكن هر
يعني علتي

در 3گزينه  .21
در همه گزي  

ان عليت نمي
در 2گزينه  .21

در عبارت ص  
در 2گزينه  .21

دكارت از ط  
رساستدالل ا
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معلـول آن   

  

ـ  ه ي آنان ب

كودكـان از     
 همچـون     

هي بعد از 
شود،  ر مي

  .د

ationgroup

ن وجود علـت، م

  .رند

و حاالت هيجاني

رشـد آگـاهي ك
ركـب ديگـر،

ت هر از چند گا
جام تكليف بيشتر

توان اعتماد كرد

/1399(  

ي موارد، در عين

ريقرار نگ يشخص

يابد و مي زايش

با توجه بـه ر. ت
هـاي مر جـان 

بهتر است . كرد
چه مدت انج هر

  

ت ه كودكان نمي

  .ت

  .است عنايي

28/09 چهارملة 

نندكه در برخي

  .ستيهده ن

شخ يداور شيپ 

 

  . است

افزري نوجوانان 

است م و محبت
هيججان فوق به 

  .است ختي

طوالني پرهيز
جه شديم كه ه

. شود بديل مي

  .ن بوده است

ن دليل به حافظه

 حافظه شده است

مع ظاهري و ظ
32 


مرحل(وم انساني 

كن گاهي فكر مي

قابل مشاه ميستق

ريتحت تأث نند

 .هستند خود 

ستيابي به هويت

پذير ني، تحريك

ترس، خشمده 
ش مادر سه هيج

  .ابد

ي و روان شناخ

ت در ساعات ط
ثانيه شمار، متو

اختي معنادار تب

اي مرتبط به آن

به همين. د دارد

وارد ي كه قبالً

لحاظ به مفهوم 

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و علو

ت آگاه نيستند، گ

مس كه به صورت

كن يم يند و سع

سازي حافظه ت

ره نوجواني، دس

ي در دوره نوجوان

ه سه هيجان سا
 خصوص واكنش
يا حم تعميم مي

فيزيولوژيكيل 

از انجام فعاليت
 به ثبت عقربة ث

طالعات روانشنا

ها  يكي از نشانه

ي بيشتري وجود

اطالعاتي شناسي

دو هاي تفاوت

 روان

سنجش دوازد

اجزاي يك علت
   24صفحه  

است ك يذهن ي

ان قيها دق دهيپد 

ن، قادر به ظرفيت

در دو جتماعي

يكي و هورموني

كي، معطوف به
ش اطرافيان به

زاري و ترحسگ

حت تأثير عوامل

د تمركز، بايد ا
آزمايش مربوط

  .يابد ي

هاي بيروني به ا

فتن اولين كلمه
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توانيم صرفاً نمي
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فاده ما هم هست
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