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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)19/10/1399(   

 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  
 

  

  :باشد ي زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنت 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   ز نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي ا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  8ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

نـد لحظـه   

. ص نيسـتند     

// صـفت  :  

ationgroup

وقف در حد چن

ان آن مشـخص

هـيچ/ متمم : س

  .است ) فه

  

1399(  

تو» ر زدنپسر« 

ـا پديدآورنـدگا

  .، تفاوت دارد

كس ⇐) باشد

فك اضاف(كسره 

.دارد قش نهاد

19/10/9 نجمپحلة 

.سكة نقره) درم
  .ساختمان

(  

و پديدآورنـده يـ

بوالفضل بيهقي،

  .متمم است: و
بنداشتهوجود(د 

  .)وصفي

جانشين ك» را« 

  .ست
  .است) 

  .فعول دارد
نق» مرده« ⇐ 
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مرح(علوم انساني 

د(ست و درهم 
است نه نوعي س

  د 
)د مباح و حالل

شده ونوشته) ت

 بيهقي، نوشتة اب
  .ي است

  .مله است
او ⇐) دادرخ(

نين سودا نباشد

نه يك تركيب و

هر دو مورددر  
  .مفعول است

اس) فك اضافه( 
فك اضافه(سره 

نقش مفع» نيدن
دن را آغاز كرد

ارسي

دهم؛ ادبيات و عل

دينار سكة طال ا
ا) عكاسي( اشي 

  )ها ا، گام

ندغار و شرزه، ي
موارد: مباحات// 

  .)استد شده

(  

سانسكريت(ستان 
  . ست

ست و با تاريخ
 باستاني پاريزي

شبه جم ⇐.. 
(ن سودايي افتاد 
چنهيچ كس اين

يك واژه است ن 

⇐ز نظرِ من 
نشانة م» را« ⇐
جانشين كسره 
جانشين كس» را«

بشن« ⇐ كرد 
دك مرده جنبيد

 فا

سنجش دواز

رهم بود؛ زيرا د
نوعي پردة نقا» 

  شتاق

ها قدم: اَقدام. (ت

القصوين، غايت
/گارندة سطرها 

ا ماننديرشاه به د
  ) عزْل

جشن و شادماني

به زبان هند باس
جمان اين اثر اس

ق اندشتة ابن فُ
نوشتة دكتر» س

.ة تأسف است و
ه براي او چنين

براي ه= دا مباد 

»جامهسپيد«( 

ا= مرا از نظر /  
⇐د زگ و مار مي

»را« ⇐ت من 
« ⇐نگيِ من 

شنيدن را آغاز 
انداندك= گرفت 

  .جمله است
  .ت اس

 .است» كين«

    
 

 .رست است
 چندين برابر د

»پانوراما« .د روز
 .رست است

سته، مرتبط، مش
 .رست است

نيست» قَدم« مع
 .رست است

كردناتراقري، 
رقم زننده و نگ: ر

 .رست است
وجود ش(حرِ شه 
ريشةهم(عزول 

جش( سورر ميان 
 .رست است
ب» كليله و دمنه

شي يكي از مترج
نوش» تاريخ بيهق

اريسپاريز تا پز 
 .رست است

ماية/ است د ر ب
كه= افتاد  ا سود

چنين سوداين ا
 

 .ستارست 
دوست پاك=  

 .رست است
دلِ من= را دل 

اده من را همچو
دست= را دست 

تشن= را تشنگي 
 .رست است

= ن گرفتدشني
 مرده جنبيدن گ

نهاد ج» بيگانگي
قيد» هزاران بار

«صفت » سالهده

www.sanjeshse

  
  
 
در 1گزينه  

دينار ارزش
است نه چند

در 1گزينه  
وابس: بستهباز

در 4زينه گ 
جم» قدوم«
در 1گزينه  

و زار عتضرّ
راقم سطور(
در 3گزينه  

بح: 1گزينة 
مع: 2گزينة 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  
ك«: 1گزينة 

نصراهللا منش
ت«: 2زينة گ

از«: 4گزينة 
در 2گزينه  

چقدر= واي 
ينچن شك

هيچ كس ر
 نهاد: سودا

در 4گزينه  
اك دوستپ
در 2گزينه  

مر: 1گزينة 
جا: 2گزينة 
مر: 3گزينة 
مر: 4گزينة 

در 1گزينه  .
بش: 1گزينة 
اندكاندك

بي«: 2گزينة 
ه«: 3گزينة 

د«: 4نة گزي

erv.ir
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@sanjesheduc

 و مشـبه -

آرايـي    واج 

. لـه نـدارد    

 تشـخيص  

ي اسـت و   

 آزاد كردن 

بر و ود، صـ  
در معنـاي  

 قسمتق و 

ationgroup

  

اند  تشكيل داده

جنـاس و. سـت    

ت اسـلوب معادل

آراية» دل«دن 

اضافة اسـتعاري» 

كنايه از» كردن

 شهوت هم نبـو
د» ميـل «و » بر

رزق(كه جامِ ما 

1399(  

دوگل مارشال 
   

ها لف را مشبه 

ارنـد، اغـراق اس

بيـت. اسـت » يب

زدصدا. استرده

»حلق عشق«. ت

كعنان رها«. ت

  .خت

ست، اگر ميل و
صب«. // رار است

شد، همان بهتر ك

19/10/9 نجمپحلة 

شورانگيز هاي ي

   . زرد
:ند زعفران بود

 خانة يـار را ند

باتبي«از ه كناي 

ة تكرار پديد آو

ة استعاري است

افة استعاري است

ساخ ست ميم را
  .ت

  .ك چشم

معني اس شكر بي
لوب معادله برقر

كش ميورد و رنج
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مرح(علوم انساني 

سخنراني 
  

 
شقان مانند زر،
ة زرد سيب مانن

كشيدن بهسرك

)اجزاي طاقتز 

يدار آمده و آراية

اضافة »رق عشق
  

اضا» ست اختيار

رجان  ،ند شراب
استاعرانه آمده

مردمك معناي 

وجود ارتش و لش
 اول است و اسل

  .دارد

خو خون دل مي

دهم؛ ادبيات و عل

  :صفت
 
 ه

 .ف و نشر دارد
 است و رنگ عاش

بود و نيمة )سرخ
  .ستا

ها هم جرأت س ه

فقط يك جزء از

ني طالب و خري

غر«. استه شد
.جناس دارند» 

دس«. رفانه است

، مانندخوشبو باد
علت شا) جيوه(

هت، هم بته اس
  .استكرده

دشمن نباشد، و
 مصداق مصراع

ض نما وجود ند

ي و مقام خود، خ

سنجش دواز

 واژه است نه ص
    دوگل رشال
اليه مضاف  خصِ

  اليه ف

لفاست و  يدرس
نند سيم سپيد

سگل(  مانند گل
تشبيه ابر پاية  ر

  .نيست

يرت شاه، پرنده

ف ا ماندنج بر( 
  .ند

 دو مورد به معن
  . است

به كشتي مانند 
حلق«و » خلق«

سير و سلوك عار
  .ارند

ب ⇐نوشيد  مي
(و روان سيماب 

پذيرفت خلقني 
ود خود اغراق ك

  .آميزي است س
  .شنونده است

اگر د ،مچنان كه
راع دوم مثال و

  .قرار نيست
  .قرار نيست

متناقض. ستقرار ا

ي به اندازة دارايي
  . ن باشد

    
 

 .رست است
جزيي از» دوگل

مار شورانگيز ي
       صفت  شاخ

مضاف              
 .سترست ا

ربوط به كتاب د
مان عشوقانمگ 

مة سرخ سيب
لف و نشر ⇐ 

ف و نشر برقرار ن
 .رست است

ن كه از ترس غي
.  

اق شدن طاقت
جناس دار» قت

در هر» مشتري
ايي بيت آشكار

)مردمان(لقان 
«. ند شده است
 .رست است

س استعاره از» ر
جناس د»  ـ راه

 .رست است
 او از باد، باده م
ي حالت لرزان و

هم به معن» ردم
عر در تلخي وجو

حس» خن سرد
مجاز از ش» گوش

 .رست است
گويد هم اعر مي
مصر ⇐ي بود 
  .دان ار رفته

سلوب معادله برق
سلوب معادله برق
رقسلوب معادله ب
 .رست است

چون هر كسي: 
كمتر از ديگران 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .
د«در » دو«

هاي سخنراني
هسته      

             
در 3گزينه  .1

مر: 1گزينة 
رنگ: 2گزينة 
نيم: 4گزينة 

راها نشر  به
لف: 3گزينة 

در 2گزينه  .1
اين: 1گزينة 

.آشكار است
طا: 2گزينة 

طاق ـ طاق«
م«: 3گزينة 
را آ واج. است
خل: 4نة گزي

به اژدها مانن
در 2گزينه  .1

اين راه دور«
رها«. است

در 2گزينه  .1
جانِ: بيت آ

ايبر: بيت ب
مر«: بيت ت
شاع: بيت ج
سخ«: بيت د

گ«: بيت ش
در 1گزينه  .1

شا :1گزينة 
معني وا بيتق

متضاد به كا
اس: 2گزينة 
اس: 3گزينة 
اس: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
:معناي بيت
)ما از جهان

erv.ir
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@sanjesheduc

نهاد (است 

در حـال  » 

  .د
بـه   نيـز  ك   

از ن دليـل   

ـه نـورزي،      

بت مستي 

كار شـاعر،   

مؤمنـان و  «

» دوسـتان «

ationgroup

متمم ا» جام ما

»مـا « با ضـمير  

داند د فراق را مي
سـازد؛ بيـت يـك

ايـنبـه دارد و  را

مهـر بـورزي چـ

  .كند

  )اشفهك

  .شود ن مي

رود؛ چرا مرا با ي

تنها شـك ست نيز

«: 3گزينـه  » د 

«شـده اسـت ـ     

1399(  

ج« ⇐ تر باش ك

رم نيز، خداوند

دور مانده و درد
س مـي  فـاش ان 
ر هاي عشق ختي

چه تو به مـا م 

ك رفان ياري مي
  

كم(ديد  مي اشكار

  .د
 مانند خارستان

  .كنند  مي
ر من بيرون نمي

  

در بيت نخس! ود

كننـديكوكـاري  

ترجمـه نش» ضـاً 

19/10/9 نجمپحلة 

ديگران كوچك 

در بيت چهار. ت

 نيز از نيستان د
ديگررا بر اشق 

 حق تحمل سخ

.  
د،مان مهم باش

  .)ي

يمودن مسير عر
.گيرد كمان مي

طريق جانش آش

نمايد سان ميرا آ
تي گلزار برايش

دامني ر به پاك
از سر ستي عشق
!زنند شالق نمي

شو ن پروانه مي

ني«ــ  » يانكسـ 

أيض«ده است ـ  
  .ده است

ن
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مرح(علوم انساني 

از جام  بگو كه

است»  و مهربان

ه است؛ زيرا ني
م درون سينة عا

ماهي درياي. د

ها دن به حداقل
ها برايم ياد شدن

 است نه تعليمي

 كه آنها را در پي
ك ازست كه تير 

هاي عالم را از ط

ه رهاي را سختي
شود و حت ق نمي

اما برخي تظاهر 
اي و اين مست ده

 نپريده باشد، ش

كه باعث سوختن

ك«: 2گزينـه  » ي

ضافه ترجمه شد
ترجمه نشد »ضاً 

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و عل

جام ما ]به[= » 
  .)هشد

خداوند بخشنده

 يارش دور ماند
غمحزون است و 

 است اشاره دارد

كرددي و قناعت
ستيم كه كم و ز
ن بيت عاشقانه

 حق مريدانشان
استي ن مانند قو

پوش، رازهو روي

دن به مقصود، س
ية خوشي عاشق

ه هستندنا به گ
مست كر ود مرا

مستي از سرش

ت، همان آتشي ك
  .استده

يانكس« است ـ  

اض» به نيكي«: 3
أيض«ده است ـ 

 عربي

سنجش دواز

»گران گو جام ما
شست كه حذف 

خ«، پرسش متن

شقي است كه از
كند زيرا مح ي م

 نواي ني پنهان

ن به خرسندورد
مردم عامي نيس

مضمون(شود  مي

دران كامل ارف
ن در حق مريدان

 بدون حجاب و

رسيدشوق : يگر
 هيچ چيزي ماي

همه آلوده: يگر
، تو با عشق خو
هم مست را تا م

ش وابسته است
ه او را شكار كرد

ترجمه نشده »
  

3گزينه » سشان
در ترجمه نيامد 

    
 

تر ز جام ديگر ك
اس تو» باش«و  

 .رست است
در م» ـَـ ش«ر 
  .تده اس بن

 .رست است
 همدرد هر عاش
 عاشق را فاش

رها كه د جدايي
  .حاالن است
 .رست است

آورو :ها رك بيت
ما مانند م:  سوم

ت به تو كم نمب
 .رست است

دعاي خير عا: ن
نراپيهمت  عني،

 .رست است
سالك و عارف: 

 .رست است
رك سه بيت دي

بدون يار،:  دوم
 .رست است

رك سه بيت دي
اي يار،:  نخست

كني؟ در شرع ه 
 .رست است

گي پروانه به آتش
مان شيري كهه

 .رست است
  :ها ينه

»إّنـا«ـ » مؤمنان
.درست هستند
 .رست است

  :ها ينه
كالس«ـ » قديمي

»گاهي يا شايد
www.sanjeshse

باش كوچك«
»بگو«فعل 

در 4گزينه  .1
مرجع ضمير

وگو با گفت
در 3گزينه  .1

ني همدم و
نواي ني راز
شكايت از ج
جملة خوشح

در 3گزينه  .2
مفهوم مشتر
معناي بيت
بسعشق ما ن

در 3گزينه  .2
همت پيران

معن اين بربنا
در 2گزينه  .2

:2در گزينة 
در 2گزينه  .2

مفهوم مشتر
مفهوم بيت

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر
معناي بيت
مجازات مي

در 1گزينه  .2
زندگو روزي 

ه! شير است
   

 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 
ناد» صالحان

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

ق«: 2گزينه 
گ«: 4گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

تـان يكـي    

ذكـر  » راث

» هواپيمايي

شـهر   ند و
نوجـوان را     

ايـد؟   كـرده  
گمـان   ود  

ش آنـان را  
رزنـد يـك     
نشـينانش   

فرزند : رود
 است كـه  

نسـب را   و   

ationgroup

پـدر و مادرت«ــ  

  .ت هستند

الميـر«و »  فقـر

ه«ـ » نرسند« 

 شب گشت بزنن
دنـد كـه سـه ن
جاج سـرپيچي ك
آنان امتناع كـرد
فرا رسيد، گزارش

پـس اولـي فر .د   
بـه همن  كرده و

 اين ابيات را سر
جوانمرد آن /د 

 زشـتي اصـل و

1399(  

  .رست هستند

ـ» و«: 4گزينـه  

نادرست» كردندي

ال«در » هـيچ «

ـ» شايد«: 4نه 

  .ت هستند

 دستور داد كه
دا ش پاس مـي 

دستورات حج ز
مأمور از كشتن آ
گامي كه صبح ف
شـان جويـا شـد
واالتشان تعجب

سپس. ته بودم
كند نياز مي ن بي

خـوبي ادب: ود 

19/10/9 نجمپحلة 

نادر» دانستيد ي

گ» نكه پـدرتان 

تشويق مي«: 3 

«ـ » همراهش« 

گزين» رسيدند ي

نادرست »متنعتُ 

فت، به مردانش
هي مردانششبانگا

كه هستيد كه ا
اي كه م به گونه

هنگ. ن آنهاست
امرش از ن داده و

س حجاج از احو
كشت گردن زده و

نسب داشتن ل و
فرمـو) ص(امبر 

 .د
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مرح(علوم انساني 

مي«: 4گزينه » د

حال آن«ـ » و«ـ 

گزينه »شده بود

:3گزينه » دبي
  .تند

مي«ـ » تأخيري

ُأم«: 4گزينه » 

 را به دست گرف
ش. يابند، بزنند مي

ك شما: ن پرسيد
ودش پرداخت، ب

بزرگا ز اشراف و
ور به احضار آنان

پس .ك بافنده بود
ن نبود، آنان را گ

را از اصل نش تو
پيا. رم فالني بود

زدند ن گشت مي

دهم؛ ادبيات و عل

بدون ترديد«: 3

ـ» دودمان«: 2 
  .هستند

ن را كه برنده ش

اد«ـ » جهلي«ـ 
نادرست هست» ث

مسافران ت«: 3ه 

  )يف نشد

َمنعتُ «: 2زينه 

 زمام امور عراق
بعد از شامگاه م

مأمور از آنان. دند
ن به معرفي خو
شجاع عرب يا از

حجاج دستو. ند
سومي فرزند يك
 اگر فصاحتشان
خور تحسين بود
ت كه بگويد پدر

ستگيري نوجوانان

سنجش دواز

3گزينه » ماناه«

گزينه» هستيد
نادرست ه» تان

شان تيم«: 2زينه 

ـ» كرداري«ـ » 
ميراث«ـ » فقر«

گزينه» ر بشوند
  .د

  )اد

اش ضعي اراده :ص

گز »ميَن فرحينَ 

ن يوسف ثقفي
كه ب را ي كهكس
دستگير كرد ه و
اي، فخركنان يده

يا از جنگاوران ش
ه اطالع او رسان

س يك نانوا وند 
كه چرا .ياموزيد

درخ/ ب بياموز 
مرد كسي نيست

شامگاه، براي دس

    
 

 .رست است
  :ها ينه
«ـ » دانستيد مي

 .رست است
  :ها ينه

ه... فتخاركننده 
ر حالي كه پدرت

 .رست است
  :ها ينه

گز» و«ـ » هفته
 .رست است

  :ها ينه
»گفتار«ـ » خير

«ـ » عملي«: 4 
 .رست است

  :ها ينه
سوار«ـ » برسند

نادرست هستند
 .رست است

حركت دا: ص( 
 .رست است

ص(ضعيف نكرد 
 .رست است

  :ها ينه
معلم« ـ »ُأمتنع

  ن
مي كه حجاج بن

كگردن  و نند ك
 آنان را محاصره
م از آنان با قصي
زديكان حاكم يا

موضوع را به د و
دومي فرزن ده و

زندانتان ادب بيا
اد خواهي باش و

جوانم/ خود اينم 
  

 .رست است
 حجاج بعد از ش

www.sanjeshse
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رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
اف«: 1گزينه 
د«ـ » است

در 4نه گزي .3
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
خ«: 2گزينه 
گزينه. نشد

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ب«: 1گزينه 
ن» بشوند«ـ 

در 3گزينه  .3
حركت كرد

در 1گزينه  .3
اش را ض اراده

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ُأ«: 1گزينه 
ترجمه متن
هنگام
را پاسداري
يافتند پس

كدا پس هر
كرد كه از نز
به حجاج دا

كنند حجامت
به فرز: گفت
خ كه مي هر

بگويد من خ
. پوشاند مي

در 4گزينه  .3
مأموران) 1

erv.ir
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@sanjesheduc

 

  .ند

ationgroup

.ه باشد نه ادبي

  .ورده است

نادرست هستن »

  .وند

1399(  

  .پيچي نكرد

  .كنند ي

  .شوند

 

داشته) خوش( ن

 كه به دست آو

»متعدٍّ « - »ارع

شو ي ترجمه مي

19/10/9 نجمپحلة 

 .كردند
خارج شدن سرپ

نياز مي نسب بي
  .ادب ش و

 برترين مردم بش

 .دندداده بو ياد

 . بداري
كه نه زبان حالي

 به چيزي است

  .ت هستند

مضا«: 4گزينه 

  .ت هستند

ع التزامي فارسي
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مرح(علوم انساني 

 .ميد بود
ك شان افتخار مي

خ بر ]مبني[كم 

ن ز نداري اصل و
است نه دانش ف

نوريسخ دب و

 

يشان را  گذشته

يد مال را پاس
ح در/ كند   نمي

سب انسان فقط

نادرست» مبني«

گ »عوله الحّجاج

نادرست» مبني«

 

مضارع »يْذکر نْ 

دهم؛ ادبيات و عل

ام زدند در بيم و
نسبش به اصل و 

حا ات از دستور

د كه آدمي را از
شريفنسب  صل و

توانند با اد ده مي
  .د

  .....زيرا 
.اي آنان بودند

 .بزنند
 .د

فتخار كردن به گ

تو باي ودارد   مي
نياز اش بي دگي

نس اصل و) زيرا( 

«: 4گزينه » الزم

مفع« -» )ع(د 

«: 4گزينه  »ول

  )واِحداً 

 .شود داده مي

  .دارند

أن«: 3گزينه » ك

سنجش دواز

ز شبانه گشت مي
و زدندمي  گشت

آن شب نان در

اي هستند نديده
ت كه داراي اص

پيش پا افتاد ه و
ي كه ادب ندارد

صرف نظر كرد ز
ها زاده اشراف ب و

ه گردن آنان را ب
خن آراسته بودند

اف  مدح كردن و

را پاس علم تو 
 افتخارات خانوا

/است ) چنان( 

ال«: 2گزينه  »)

حرفه الزائد«: 3

اسم المفعو«: 2

و :ص( واَحداً   

اي مشخص شده

با هم تضاد د »ه

كال يحزن«: 2ه 

    
 

 از كساني كه ش
ها گ ن در خيابان

س جز آن نوجوان
 .رست است

ادب دو امر پسن 
وتمند كسي است

هاي ساده  پيشه
سبي ندارد كسي

 .رست است
شتن نوجوانان ص
وران شجاع عرب
ش نپذيرفتند كه

فصاحت سخ ي و
ن به آنان خوب

 .رست است
.ر از ثروت است

نسب را  اصل و
 سي 

نسبم و اصل و
 .رست است

  :ها ينه
)تعّرف(ماضيه 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه  »للغائبة
 .رست است

  :ها ينه
گزينه  »مفعول

 .رست است

 -)َتقِفزَ  أن: ص
 .رست است

هاي م  در زمينه
 .رست است

تهعافي«و  »رض
 .رست است

  :ها ينه
گزينه »إن زالت

 .رست است
  :ها ينه

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

جملـه  » ل

سـم ال نفـی 

  .د

د آب را بـا  

لصانه براي 

نـي كسـي    
عملي بعـد  

ationgroup

  .ت

تحمل«: 4 گزينه 

اس: 4گزينـه  . رد 

ثير بسزايي دارد

دانيم كه خداوند

 

خال) مداوم(د را 

باشـي يعنـ و مي
ع بيانگر شرك ع

1399(  

اسم فاعل است »

صفت است» رة

گيـر ت فتحه مي

ت و با ديگران تأث

د يعني مي. ست

 .آيد  دست مي

روز كارهاي خود

آيا تو ضامن او) ر
ود و اين موضوع

19/10/9 نجمپحلة 

»مبشِّرين«: 4نه 

متأّخرة«: 3زينه 

هميشه حركت س

  .تند

 ـ خود ـ خلقت

ضاسقتقدير و  ين

خالصانه خدا به

ر 40هر كس ): 
  

اي پيامبر. (فت
دي او نخواهد بو

7 


مرح(علوم انساني 

گزين. صفت است

گز. ع نشده است

جنس سم ال نفی

نادرست هست »ن

روابط ما با خدا

هميب اعتماد به 

از راه بندگي خ ه

)ص(يامبر اكرم 
.ري خواهد شد

 معبود خود گر
مبر ضامن و هاد

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و عل

ص »مسرورة«: 3

چون با واو شروع

اس: 3گزينه . رد

غافلون«: 3ينه 

ها در ر گي انسان

  
   الهي

  

سبب به نوشيم ي
  .شود مي ي

  ماني
  پذيري ليت

كهاست قي يقح

پي. شود ها مي ي
زبانش جار ش بر

ي نفس خود را
 نظر گرفت پيام

 دين

سنجش دواز

3گزينه . ر است

نيست چ حاليه 
  .نكره است »

گير تنوين نمي س

گزي »المديرُ «: 2

ن حاكم بر زندگ

توفيق الهي ←
امتحان ←ها 
امتحان الهي ←

 رفع تشنگي مي
يگبب رفع تشن

ت يا پشيمضاير 
مسئول ←كند 

ديدار محبوب ح 

ها و تباهي  لغزش
لبشق حكمت از 

كسي را كه هواي
عنوان معبود در

    
 

خبر »مسرورون
 .رست است

  :ها ينه
»هم ينتصرون

»شجرة«ت چون 
 .رست است

  :ها ينه
سم ال نفی جنس

  .گيرد نمي 
 .رست است

  :ها ينه
2گزينه  »قوّيين

 .رست است
ـ شناخت قوانين

 .رست است
   70و 

←نيتان  بر پاك
ه  بر همه انسان

← و هميشگي 
 .رست است

ـ آبي كه براي ر  
ها آفريده كه سب

 .رست است
  

←لت و آزرم 
گي عتابي كس ك

 .رست است
 

←وه اخالص 
 .رست است

ـ حكمت مانع  
هاي دهد چشمه
 .ترست اس

ـ آيا ديدي آن ك
س خود را به ع

  

www.sanjeshse
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 49صفحه 
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در 4گزينه  .5
48صفحه 

خدا انجام د
در 2گزينه  .5

ـ  33حه فص
كه هواي نفس

.فردي است
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@sanjesheduc

عملي بعـد   

هر . دانند ي
شـتر ابـراز        

ت و فضلي 

ي دردنـاك   

  )زمندي

ذن و ارادة   

تيـاري تـا     

كننـد كـه    

ationgroup

 تحقق توحيد ع

ت پيوسته او مي
گي خـود را بيش

را در جوار رحمت

 و آخرت عـذابي

فقر و نيا( دارد 

اثرگـذاري بـا ا(

  .طابقت دارد

نـة در فعـل اخت

ر شدند تصـور نك

1399(  

ه مورد ناشي از

ا نيازمند عناياتر
 نـاتواني و بنـد

آنان رودي زه ب 

ع شود در دنيا

مطابقت »...سي

(رسـاند    را مـي 
  .م است

 ميوه اخالص مط

با گزين .ن است

آنان كه كافر: د

19/10/9 نجمپحلة 

محرومان هر سه

ر خودكنند و  مي
شـتر احسـاس و

﴾لهم في رحمة
 . كند

يان مؤمنان شايع

ال تكلني الي نفس

حيد در ربوبيت
ن صراط مستقيم

 عنوان باالترين

ده و اختيار انسا
  .د

كردند و فرمودند
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مرح(علوم انساني 

الم و حمايت از م

  

خدا را احساس م
نياز به او را بيش

فسيدخل﴿ست از 
ي راست هدايت

سيار زشت در مي

اللهم ال«ة دعائي 

خداوند است توح
صالح و پيمودن

ناشدني به صف

رادگر اكه بيانن 
مطابقت دارد ،د

  لهي 
  ب الهي

برابر يزيد ايراد ك

دهم؛ ادبيات و عل

 با دشمنان اسال

  ت
﴾...هللا ابغي ربا 

طف و رحمت خ
ن ،دا بيشتر شود

 به او عبارت اس
ي خود به راهي

ارند كارهاي بس

با جملة ﴾ ...س 

ارادة خ و  با اذن
ع ايمان و عمل ص

هاي وص ت پاداش

در جنگ صفين 
گيرد ر انجام نمي

امداد ال ←ياء 
 رحمت بر غضب

ب در شام و در ب

سنجش دواز

 ـ عدم دوستي

  ل عمر

توحيد در واليت= 
قل اَغير اهللا﴿ ←

اه دائماً ساية لط
اش با خد رابطه و

ه خدا و تمسك
 ايشان را به سوي

ني كه دوست د

يا ايها الناس﴿فة 

به مخلوقات كه
فتن اين موضوع

با موضوع دريافت

)ع(حضرت علي 
ايم آن كار نكرده

 برابر دعوت انبي
سبقت ←كار 

كه حضرت زينب
.................  

    
 

 .رست است
قق عدالتتحـ 

  .ست
 .رست است

 
  بب آمرزش

  دفع بال 
ايش طولفزا ←

 .رست است
  19و 

=جهان خداست 
←حيد در واليت 

 .رست است
گاآهاي  ـ انسان  

خود و انسان به 

 .رست است

ـ ثمرة ايمان به  
ويش در آورد و
 .رست است

گمان كسان ـ بي

 .رست است

ـ آية شريف 10و 
 .رست است

مات و عنايات به
تحقق ياف رايطش

 .رست است
ـ اين بيت ب 49

 .رست است
فرمايش ح -61

ا ارادة كاري را ن
 .رست است

-72  
ها در دن انسان

هكاگنا بندگاني 
 .رست است
اي ك ـ در خطبه
.دهيم  مهلت مي

www.sanjeshse
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ـ 35صفحه 

اجتماعي اس
در 1گزينه  .5

 23صفحه 
سب ←دعا 

←صدقه 
←صله رحم 

در 3گزينه  .6
و 20صفحه 

فرمانرواي ج
توح نتيجهو 

در 2گزينه  .6
10صفحه 

چه معرفت
  .كند مي

در 4گزينه  .6
78صفحه 

از جانب خو
در 2گزينه  .6

ـ  89صفحه 
  .دارند

در 3گزينه  .6
و 11 حهفص

در 2گزينه  .6
رساندن كرام

و ش) ندخداو
در 1گزينه  .6

ـ50صفحه 
در 1گزينه  .6

-62صفحه 
امزماني كه 

در 1گزينه  .6
-73صفحه 

دو دسته شد
حفظ آبروي

در 4گزينه  .6
ـ  75صفحه 

اگر به آنان
erv.ir
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كه با آية . 

ationgroup

..زوي عارفان آر
  .ه است

  .ود

1399(  

  .ت

ت آفرمايند نهاي
انة خداوند آمده

شو ر ربوبيت مي

19/10/9 نجمپحلة 

   آن

حس فاعلي است

  .ب دهد

ف يم) ع(م علي 
ث بندگي خالصا

بيانگر توحيد در

  

  .شود ده مي

.  

  .گردد باط مي

   ديني
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مرح(علوم انساني 

گناه و عادت به

خاطر خدا باشد ح

تواند فريب  نمي

اما ست كها ص
 دو موضوع بحث

داوند است كه 

 ﴾قل هواهللا احد
  ﴾ي

ناميد» شناسي ن

خواهد بود» يي

  »رويم مي
استنب» خداست

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و عل

  اه

گ جيهتو ←ت 

يت خالص به خا

 مؤمن خالص را

ترين ميوه اخالص
رند چون در هر

  ﴾بكم

 ـ خير رسان خد

قل﴿ وحيد يات←
هللا خالق كل شي

انسان«سان دارد 

گوي تناقض«سان 

ز باالييم و باال م
 او نيز به سوي خ

  .شاره دارد

معارف

سنجش دواز

بدتر از گنا ← 
  گناه

تلالض در وادي 

نيست اگر ني لي

هاي ت كه انسان

يعني باالت ،شدني
مطابقت دار »...و

  ﴾عبده
ان اهللا ربي و ر﴿

  ك عملي
حيد در ربوبيت

←تقادات ديني 

قل اهللا﴿ ←وند 

استعدادهاي انس

ونه تجليل از انس

ما ز/ رويم  ا مي
ست و بازگشت

سان و حيوان اش

    
 

 .رست است
   88و 

ك شمردن گناه
آثار گ ← قلب 

خطرناك سقوط
 .رست است
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يـد مثبـت     
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وامع مدرن در قـ

19/10/9 نجمپحلة 

 

مفهوم»  از بدنم
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ن كشيدن، درياف
   كردن

ي مربوط به جو

11 


مرح(علوم انساني 

 .است» ودانگي
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وضوعات اخالقي

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل
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كاري زنگ زده ش

زنـگ ز«معناي 
ه، عمل زنگ زد
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the كه  ،استag

 چيست؟

زير درست هست
 سردتر از سال 

با اين حال، در ن
انفجار بز تئوري 

در پاراگرزير آن 
  »ها يافته« 

تار اطالعات موج
ش انجام مي فاوت

 ------------
ته آموزش خانگي

زير آن خط 1ف 
هتر از آموزشب

---------ورد 
براي[يك معلم 

s كنار هم باشن

! !− = ×6 5 15

    
 

ey regardت 
 .رست است

وان براي متن چ
  چيز

 .رست است
تن، تمام موارد ز

كل جهان 201
 .رست است

با«نده از گفتن 
به ي هستند كه
 .رست است
“eviden كه ز

findi به معني
 .رست است

 موارد زير ساخت
متف بين دو چيز
 .رست است

توان فهميد كه
ن سطح پيشرفت

 .رست است
كه در پاراگراف 

موزش در خانه ب
 .رست است

ًال با بحث در مو
شود ي  باعث مي

 .رست است

ي كه دو حرف 

5ت، پس برابر 

 .رست است

 .رست است
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!دسته  7 =3 6

, , ) , ( ,6 5 5 6 6

 توجه به اينكه

  .ت

., ( , ) , ( ,1 6 2 3

ز ميانه و دامنه
/= 9 5

/ =8 5 3

دهم؛ ادبيات و عل

( , ,7 7كه با  8

}, ) P(A6

اب. ره زوج است

xس  = است 3

}) ,..., ( , )3 5 6

اشد به ترتيب از

سنجش دواز
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×
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16 6

مهر 3زوج يا هر 

+ +1 24
21 پس

}

با موجود مي 33

    
 

 .رست است
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 .رست است

= 1
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 .رست است

فرد، يك مهره ز

 .رست است
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 .رست است
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+ + + + 2
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 تنوع در نمونه،
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ز زمين خود پنج
د و زمين خـود

هزين«ـاب دوم،    
را از دست داد) 
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  .د
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طمينان از وجود

21بـه فـرم   ) 2

ين در استفاده ا
كند خاب ميتن ا

ن عايـدي انتخـ
 اجاره دادن آن

.دهد  نشان مي

دنبال احس سان به

دهد ت نشان مي
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/ /=  15 68
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× + ×2 13 4
7

SD = 42
7

b است.  

براي حصول اطم

22و  45(و ) 12

اگر صاحب زمي 
شترين عايدي را

به ميـزان. ه است
مثل(انتخاب ن 

ن كارآفريني را

عبارت ديگر، انس
 

د نسبت به قيمت

/     
/ /+ 82   

 اقتصاد

دهم؛ ادبيات و عل

× + =14 16 1

=xس  + σ

عه بيشتر باشد،

2و  15(جـه بـه   

.زنيم  مثال مي
وي بيش ند قطعاً

 را از دست داده
 كار كند، دومين

 .شود  مي
خطرپذيري، ميزا

ش او است؛ به ع
 .كند ضايت مي

 حساسيت خود

/+164   

سنجش دواز

4

b a− = σپس ،

جامعه SDنند 

ر خطي و با توج

ه هزينه فرصت
رسان  به وي مي

 دومين عايدي
خود  با تراكتور

ت وي محسوب
وري ضرب در خ

ك فعاليت و تالش
نياز، احساس رض
هميت كاال را با

/ = 9     

    
 

 .رست است

 .رست است
aت  x=  وσ

 .رست است
ندگي متغير مان

 
 .رست است

 2 15 رنمودا
  .ي است

 .رست است
محاسبه دركرد 
ي از عايدي راان

انتخاب وي ين
 تصميم گرفته

ور، هزينه فرصت
كار نوآو كسب و

 .رست است
ي انسان محرك

رفع ن زد و بعد ا
كننده، ميزان اه 

 .رست است
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يت ضعيف 
 الحاً اصـط 

  رجال از خ
  خالص ملي

=384 3  
  خارج 

  هالكه است

/18     

  سال دوم:  
  سال سوم 

x2

36     

x1

3      

سـت ولـي       

. گيـرد  مـي  

 هـر كـس   
ه هـم گـاه    
مثال، فـرد  
. شته باشد

دگي انسان 
جام دهد تا 

انـداز و   س 

ationgroup

ي به دليل مديري
ب بيشتر است و

ص دريافتي داخل
توليد ناخ= خلي 

391+ر خارج 
مردم كشور در خ

= 9  هزينه
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−132 11 
−176 13  :

x− =2 2
1

 

x− =1 2
1

 

يـد هـر دو باالس

  .باشد
 آينده صـورت م

  .ل مردم است
گرفت و جام مي

گويند و امـروزه
ه داشت؛ براي م
ه برنج اضافي دا

در زند مبادالتي
ها مبادله انج  ده

مشكل سوم پـس 

1399(  

اير توليدكننده
اش با شيب رضه

خالص= در خارج 
وليد ناخالص داخ
م توليد مردم د

سهم توليد م =

/ /
18
     

/ /     

=14 18  
=33 43  

x =2 3 

x =1 25


ي فـروش و خري

هاي آينده نيز ب
هاي پرداخت ل

قبول غلب مورد
انج ت كاال با كاال

گ مي» تهاتر«دله 
همراه  زيادي به
يافت كه ب را مي

هاي م شد هزينه
ور مراجعه كند 

.زا بود يز مشكل
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اگر.  قيمت است
دهد، منحني عر

  .شود هده مي

د مردم كشور د
تو+ خل از خارج 
سهم 38−

= −384 353

/= 5    

13=د ريال

  .ت

 

  :داريم

   

5   

گـذاري تت قيم

 ي براي پرداخت
قابلم تجاري در 

ن نوع پرداخت اغ
صورت ادالت به

نوع از مباد  اين
دالت مشكالت

، بايد فرد بكند
ش ود و موجب مي

نفر ها  بود به ده
ها به يكديگر ني
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كننده نسبت به
خود را افزايش د

بود عرضه مشاه

شور ـ سهم توليد
ص دريافتي داخل

= 31

/   

ميليارد

ها است ش قيمت

ل و دوم باشد، د

د دارد پس قدرت

مناسبية د وسيل
بيشتر معامالت

اين. ن نوع است
 به نام پول، مبا

به. نياز داشتن 
اين نوع مبا .)ي

 برنج معاوضه ك
 بسيار دشوار بو
ن مشكل مجبور

و تبديل آنه ها ت

دهم؛ ادبيات و عل

حساسيت توليدك
 قيمت، توليد خ

  .ت

كمب ،5و  4 وارد

رجيان مقيم كش
خالص

ثابت برابر افزايش

 ابتداي سال اول

وجود خريدصار 

تواند ش كند، مي
است؛ زيرا ب وس

همين ي بانكي از
عي بسيار مهمي

كرد كه بدان مي
المللي  سطح بين

خواست آن را با
اين كار. ضه كند

سا براي حل اين
 و محاسبه قيمت

سنجش دواز

دهنده درجه ح 
نتواند با افزايش

پايين است رضه

4تعادلي  ، وم

توليد خار

قيمت جاري و ث

ها در مي قيمت

روش و هم انحص
  .رسند

تواند حفظ ارزش
 ما كامالً محسو

هاي  كردن حواله
 فناوري اجتماع
االهايي مبادله م
 روستايي يا در

خ و مي ي داشت
 با گندم معاوض

بس ه بر اين، چه
ر تهاتر، تعيين

  .د آينده بو

    
 

 .رست است
ني عرضه نشان
ودن تجهيزات ن

قيمتي عر شش
 .رست است

تر از قيمت ت يين
 .رست است

 .رست است

 .رست است
ن توليد كل به ق

 .رست است
x2 سطح عموم

 .رست است
ت هم انحصار فر
طرف به تفاهم بر

 .رست است
ورتي كه پول بت
 پول در روزگار

ك طي و رد و بدل
وجود آمدن  به

اك افه خود را با
در مبادالت(ود 

اري گندم اضافي
اضر باشد آن را
زايش يابد، عالوه

د. فرد ب برسد
 و انتقال آن به
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دالف كه مق
حا در ضمن

شدت افز به
به خواسته ف

فظ ارزشح
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 اي واقعـي  

تنزيـل    را

را  رداشـت  

. كند ورزي

ورنـد و بـه    
ـبد سـهام      

هـا    قيمـت    

  

فخرالدين  

 و شاهي و 

  .كرده است

ومي اسـت  
م قـومي و   

ationgroup

هـا به فعاليـت ) 

گاني و خدماتي

داري از بـاغ و بر

د تا در آن كشاو

زاد خـود را بياو
د نگذارنـد و سـ

.  

.  
نوسـان شـديد

.م مؤثر استور
  .آورد اهم مي

:لمعات/  موريه 

داند ور خود مي
  )ود

  .ت
ه و نشو و نما كر

هوم وطن، مفهو
 وطن در مفهـوم

1399(  

)مضاربه و جعاله
  

ي توليدي، بازرگ

صول، كار نگهد

دهد يگر قرار مي

هاي ماز سرمايه 
را در يـك سـبد

.دهد مي فزايش
.كند مي  تنظيم

حـدودي از ن تـا 

رخ تون در كاهش
را فر  خصوصي

جيمز: صفهاني

مي وطن و كشو
وطن و كشور خو

ائمي انسان است
ي آن متولد شده

  . ش است
مفه) 3(ر گزينة 

گاه هترين جلوه

19/10/9 نجمپحلة 

مثل م( اسالمي 
. ي هم هستند

تعلق به واحدهاي

ت مقداري از محص

 اختيار طرف دي

  .كند مي

 افراد بايد فقط
هاي خود ر مرغ 

  :جمله
ي را در جامعه ا
 بازار سرمايه را
 و اوراق بهادار ت

مفيد اقتصادي د
 بزرگ دولتي و

شت حاجي بابا اص

ادمن سخن و خ
سخن و خادمي و

گاه يا اقامتگاه دا
در يكي از نواحي
 اقامتگاه خودش
سان است اما در

روطيت بهشعر م

17 
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  .)رفت ي

ه براساس عقود
گذاري ايهك سرم

اوراق تجاري مت

ازاي دريافت  به

 مدت معين در

را پيش خريد م

ليلهمين د به 
همه تخم طالح

ياري دارد؛ از ج
گذاري جم سرمايه
امالتقرار، و مع

گذاري سهام ت

هاي م ر فعاليت
هاي جراي پروژه

سرگذش/ مولوي 

دشاهي سرزمين
ي در سرزمين س

زادگ ،وطن، شهر
ري كه شخص د
دگاه يا موطن و

متگاه انسلّد و اقا
است و شع شده

 و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و عل

شمار نمي ايي به

ها كه به بانك زه
ران همزمان، بانك

توانند اسناد و ا ي

غ و ديگري كه

رايشخصي را ب
  .شود م مي

ها ر  آينده بنگاه

.است) ريسك( 
هتر است به اصط

  .رود مي ضرر

 آثار و نتايج بسي
هاي راكد، حج ه

رمايه ارتباط برق
ها و قيمت شركت

اندازها د ي پس
ي الزم اجها مايه

م: مجلس سبعه

و فخر خود را پا
پادشاهي. (ست

ترين معناي و ج
و زادگاه و كشور
اعر از وطن، زاد
دگاه و محلّ تولّ
 ادبيات فارسي 

 علوم

سنجش دواز

و نقره هنوز، دار

 بدون ربا و اجاز
ها در اير ب بانك

ها مي داد، بانك

 ميان صاحب باغ

، بانك زمين مش
 دو طرف تقسيم
حصوالت توليدي

دي و هم خطر
همچنين به. ند

ض موارد احتمال

تصاد جامعهر اق
 انداختن سرمايه
قاضاكنندگان سر
 اطالعات مالي ش

كارگيري داز و به
بوط به آن، سرم

  
م/ خان بديع  ن

و پاية مباهات و
ا داده ر هم قرار
  :ي ديگر

ر فارسي نيز رايج
شدن در جايي و
 بيت، منظور شا

مفهوم وطن، زا 
مشروطيت وارد

    
 

ال وشته باشيد ط
 .ترست اس

قانون بانكداري
م بپردازند، اغلب

 .رست است
طبق اين قرارد: 

قراردادي است
  .هد

طبق اين قرارداد
سود حاصل بين

انك محصب :لَفس
 .رست است

ه هم محل عايد
مدت نكنن كوتاه

در غير اين م. ند
 .رست است

 بازار سرمايه در
 جذب و به كار

كنندگان و تقا ضه
ازيس ي و شفاف

  .كند مي
اند ق مردم به پس

هاي مر  فعاليت

 .رست است
:ها ررسي گزينه

ميرزا حسن: ستان

 .رست است
ت، شاعر اساس و
ر شعر خود كنار

هاي ررسي گزينه
در شعر): 1(ينة 
مقيم ش ):2(ينة 
در اين): 4(ينة 
)4و  2، 1(اي 

و شعر م بيداري
  .ست

www.sanjeshse

ياد داش به(  
در 4گزينه  .12

ا تصويب قب  
اقتصادي هم

در 2زينه گ .12
دين  خريد
  .كنند

ق: مساقات  
ده مي انجام

ط : مزارعه  
در نهايت، س

س تمعامال  
در 3گزينه  .12

بازار سرمايه  
بورس نگاه ك
تشكيل دهن

در 3گزينه  .13
هاي فعاليت

ــ از طريق
ــ بين عرض
ــ با بررسي

جلوگيري مي
ــ با تشويق

ــ بورس و  
  

  
در 4گزينه  .13

توضيح و بر  
داستان باس  

  عراقي
در 3گزينه  .13

در اين بيت  
را در يگبند

توضيح و بر  
توضيح گزي  
توضيح گزي  
توضيح گزي  
ها در گزينه  

كه از دورة ب
اقليمي آن ا

erv.ir
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س از حملـة      

در گزينـه،     

  .كرد ره مي

  )ث(يت 
1  
4  

  ندارد
ationgroup

يـج شـعر پـس

ـت باشـد كـه د

خان زند ادا كريم

بي  )ت( 
  ارد

3  
  ارد

1399(  

ما از مفـاهيم را

 پاياني بايد مثبـ
 .)گرديد

زمان نادرشاه و ك

  .ريزي بود

بيت  )پ
ند 

  3
ند 

19/10/9 نجمپحلة 

ام بود ان سروده

فعل جملة) 3(
ساماني گ ي و نابه

  .كرد غيير
ي اصفهان را در ز

  .داشتند

ت، ميرزا آقا تبر
  .سرود ر مي

  . شد شر مي

پ(بيت   
4 

ندارد
2 
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مرح(علوم انساني 

عام مردم اصفها

(گزينة در . ست
ها، دچار سستي

گرايي تغ  عينيت
بان، انجمن ادبي
شين را در نظر د

ة فارسي پرداخت
ظ و سعدي شعر

 
ياني منتشمي اشت

−  
−  

  

)ب(بيت 
2  
5  

  ندارد

دهم؛ ادبيات و عل

  يگر

  
ع يل دربارة قتل

درست اس) 4و  2
ه ثل ديگر دانش

نگري و ه جزئي
د تن ديگر از اديب
 سرايندگان پيش

وشتن نمايشنامة
ي و سبك حافظ

 .ي خاقان است
سف خان اعتصام

− − − −
− − − − −

− − −   
− −   
− −  
− −  

− −   
− −       

− − −   
− − −  

  )الف(بيت 
1  
5  

  ندارد

سنجش دواز

   
ر يكدين گرفتن ب

  
 خدمت به خلق

الدين اسماعي مال

  
2، 1(هاي  هگزين

دبيات فارسي مث

  
گرايي به تيهن ذ

ي با همراهي چند
يداري تخيالت

  
ه در ايران به نو

ي به سبك عراقي
ط به انجمن ادبي
وسيلة ميرزا يوس

− − − 
− − − − − 

− − − 
− − − −  

− − − − 
− − − − 

− − 
− − − 
− − 

− − − 

  به بلند 
  ه كوتاه

    
 

 .رست است
:ها ررسي گزينه

تساهل و آسان 
تسامح و مدارا 
كردن و نيكي 
اين شعر را كم 
  .ت

 .رست است
:ها ررسي گزينه

ادبي گ ياي ريخ
زبان و اد. (است 

 .رست است
:ها ررسي گزينه

نگري و از كلّي 
مشتاق اصفهاني 
شاعران دورة بي 
 .است ستر

:ها ررسي گزينه
اولين كسي كه: 
نشاط اصفهاني: 
توضيح مربوط: 
وبهار به ة جلم 

 .رست است
 .رست است
  :ررسي ابيات
  :ايي ابيات

 − 
  − − 

− − − − 
− − − 

− − − −
− − − −
− − − − 
− −
− − −  
− − − − 

  اني
  ف همزه

هت مصوت كوتا
ت مصوت بلند به

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
توضيح و بر  
):1(گزينة   
):2(گزينة   
):3(گزينة   
):4(گزينة   

مغول نيست
در 3گزينه  .13

توضيح و بر  
اطّالعات تا  

منفي آمده
در 2گزينه  .13

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

در 1گزينه  .13
توضيح و بر  
)پ(گزينة   
)ت(گزينة   
)ث(گزينة   
):چ(گزينة   

در 3گزينه  .13
در 2گزينه  .13

توضيح و بر  
تقطيع هجا  
):الف(بيت   
              
): ب(بيت   
              −
): پ(بيت   
              
): ت(بيت   
             −
 ):ث(بيت   
              −

بااختيارات ز
امكان حذف
تغيير كميت
تغيير كميت

erv.ir
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ationgroup

. همسان است

 . همسان است

  . است

  .ت اس

1399(  

از اوزان و »علن
  . مصراع دوم

از اوزان ه و »ن
   

از اوزان همسان

ناز اوزان همسا

19/10/9 نجمپحلة 

التن فاعالتن فاع
 نهم و يازدهم م

−  
−  

تن فاعالتن فاعلن
.هم مصراع دوم

− −  
− −  

و ا» علن فعالتن

−  
−  

و ا» علن فعالتن
  

  .ست ا

  . است

  . است

  . است

19 


مرح(علوم انساني 

−  
−  

فاعالتن فاعال«ت 
هايا اول و هج

  .ل

− − − − 
− − − 

تفاعالتن فاعال« 
 اول و هجاي نه

  .ل
− − 
− −  

لن فعالتن مفاع
  .ل
  .ل

− − − 
− − 

لن فعالتن مفاع
.ل و مصراع دوم

  
  

ز اوزان همسان
−  

ز اوزان همسان
  

ز اوزان همسان
−  

  
ز اوزان همسان

 
 

دهم؛ ادبيات و عل

− − − − 
− − −

وزن بيت. ي دارد
 يازدهم مصراع

 دهم مصراع اول

− − − − 
− − − − −

وزن بيت. ددار
 يازدهم مصراع

 دهم مصراع اول
− − − −

− − − 
مفاعل«وزن بيت 

 دهم مصراع اول
 نهم مصراع اول

− − − − 
− − − − 

مفاعل«وزن بيت 
م مصراع اول نه

   

− − − 
− − − 
ازو »  مستفعلن

− − − − 
− −  

ازو »  مستفعلن
− − − 

 
ازو »  مستفعلن

− − − − 
− − − − −

ازو »  مستفعلن
− − −  
− − − − 

  .است» ن

سنجش دواز

− − − − − 
− − − − 
يار شاعري زباني

هجاي:  به بلند
هجاي: به كوتاه

  
−:  بيت − −

          − −
ر شاعري زباني د

هجاي:  به بلند
هجاي: به كوتاه

−:  بيت 
       − − 

و. ري زباني دارد
هجاي:  به بلند
جايه: به كوتاه

−:  بيت − −
       − − −

و. ري زباني دارد
هجاي:  به بلند
.ندارد: به كوتاه

  
− − − − −

− − − − − 
فعلنفعلن مست

− − − − 
− − − − −
فعلن مستفعلن
− − −
− − − 
لنفعلن مستفع
− − 

− − − − 
فعلن مستفعلن

− − 
− 

ن فاعالتن فاعلن

    
 

 .رست است
− :ي بيتيا

           − −
بيت، چهار اختي
ت مصوت كوتاه

صوت بلند بت م
:ها ررسي گزينه

تقطيع هجايي 
                   

يارتبيت، سه اخ
ت مصوت كوتاه

صوت بلند بمت 
تقطيع هجايي 

                   
 دو اختيار شاعر
ت مصوت كوتاه

بلند ب مصوتت 
تقطيع هجايي 

                   
 دو اختيار شاعر
ت مصوت كوتاه
ت مصوت بلند ب

 .رست است
:ها ررسي گزينه

− ):ف − −
   − − − −
لن مستفستفعم«

 :− −
        −

مستفعلن مستف«
 :− − − 

− − − − 
مستفعلن مستف«
: − − − −

        − −
مستفعلن مستف«
: − − − −
  − − −
فاعالتن فاعالتن«

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
اتقطيع هج  
              
ركن سوم ب  
تغيير كميت  
تغيير كميت  
توضيح و بر  
):1(گزينة   
              
ركن سوم ب  
تغيير كميت  
تغيير كميت  
):2(گزينة   
              
ركن سوم،  
تغيير كميت  
تغيير كميت  
):4(گزينة   
              
ركن سوم،  
تغيير كميت  
تغيير كميت  

در 3گزينه  .14
توضيح و بر  
الف(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ب(گزينة   

             
«وزن بيت   
)پ(گزينة   
  − − −
«وزن بيت   
)ت(گزينة   

             
«وزن بيت   
)ث(گزينة   
              
«وزن بيت   
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ationgroup

 .شود سيم مي

1399(  

به دوشيوه تقس. ت

19/10/9 نجمپحلة 

  . است

  . است

  . است

  . است

−  
−  

است) يلُ فعولن
−  

− −  
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همسان ز اوزان
−  
  

ز اوزان همسان
 

  
ز اوزان همسان

−  
  

ز اوزان همسان
 
 

  
  

  . مسان است

  . مسان است

  . مسان است

 
  . مسان است

  
−  

− − − −
− − 

لُ مفاعيلُ مفاعي
− − − − 
− − − 

دهم؛ ادبيات و عل

− − − 
− − − 
ازو »  مستفعلن

− − − − 
− − − 
ازو »  مستفعلن
− − − 
− − − 

از و »مستفعلن 
− − − − 

− − − 
ازو »  مستفعلن

− − −  
− − − − 

  .است» ن

− − − 
− − − 

و از اوزان هم» ن
− − − −  
− − −  

و از اوزان هم» ن
− − −   
− − −  

و از اوزان هم» ن
− − −   
− − − −  

و از اوزان هم» ن
− − − − −
− − − − −

  .است» عيلن

− − − − 
− − 

مفعول(يا » ستَف
− − − − 

− − 

سنجش دواز

  
− − − − −

− − − − − 
مستفعلنفعلن 

− − − − 
− − − − 

فعلن مستفعلن
− − −

− − − 
فعلن مستفعلن

− − 
− − − − 

فعلن مستفعلن
− − 
− 

ن فاعالتن فاعلن

  
− − − 

− − − − 
فاعلن فاعالتن ن

− − − − − 
− − − − 
ن فاعالتن فاعلن

− − − − 
− − − − 
ن فاعالتن فاعلن

− − − 
− − −  
ن فاعالتن فاعلن
− − − − 
− − − −
لن مفاعيلن مفا

− :ي بيت − −
          − −

علُ مستفعلُ مس
−: ي بيت −

               −

    
 

 .رست است
:ها ررسي گزينه

−): ف − −
   − − − −
علن مستفمستف«

 :− −
  − − −
مستفعلن مستف«

 :− − − 
   − − − −
مستفعلن مستف«

 :− − − −
  − − −
مستفعلن مستف«

 :− − − −
  − − −
فاعالتن فاعالتن«

 .رست است
:ها ررسي گزينه

− ):ف − − −
    − − − 

التن فاعالتنفاع«
: − − −
  − − −
فاعالتن فاعالتن«
: − − − −
  − − − 
فاعالتن فاعالتن«
: − − − −
  − − − −
فاعالتن فاعالتن«

 :− − − −
  − − − 
مفاعيلن مفاعيل«

 .رست است
تقطيع هجايي): ف

                   
مستفع مستفعلُ«

تقطيع هجايي: 
                   

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
توضيح و بر  
الف(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ب(گزينة   
              
«وزن بيت   
)پ(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ت(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ث(گزينة   
              
«وزن بيت   

در 4گزينه  .14
توضيح و بر  
الف(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ب(گزينة   
              
«وزن بيت   
)پ(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ت(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ث(گزينة   
              
«وزن بيت   

در 3گزينه  .14
الف(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ب(گزينة   
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ationgroup

  .شود م مي

.شود  تقسيم مي

  .ت

1399(  

 دو شيوه تقسيم

ت و به دو شيوه

  

ن ناهمسان است

  . ست

  .ت

19/10/9 نجمپحلة 

به. است)  فعل
  
−  

است) علُ مستف

  

−  
−  

−  
−  

        

−  
− − −      

−  
−  
  . است

−  
−  

و از اوزان) ن فعل
− −  
− −  

ا) اوزان دوري( 

−  
−  

  
  

  
است) عُل مستف
− − −  
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فاعلُ مستفعلن
− − − −
− − − 

ستفعلمستفعلُ م
− − − −  

− − −
  .سان است

− − − 
− − − − 

  .سان است
− − − − 
− − − − −
.  همسان است

− − − − 
− − − − −

  .سان استم
− − − 

− − − − −
ز اوزان همسان

− − −
− − 

مفاعلُ مستفعلن
− − − 
− − − 
همسان دولختي

− − −  
− − − − 
  .سان است

− − − − 
− − − − 

  . ان است
− −  

− − − 
مستفعل مستفعلُ

− − − 
− − − −

دهم؛ ادبيات و عل

مستعلن مف(يا » 
− − − − −

− − 
مستفعلُ م( يا» 

− 
− − 

و از اوزان همس» 
− − − −

− − 
از اوزان همس» ن

− −  
− − − − − 

از اوزان» عيلن

− − − 
− − − − − −

مو از اوزان ه» ن
− − − −
− − − − 

و از»  مستفعلن
− − 

− − 

مستفعلن م(يا » 
− − 

− − −
و از اوزان ه» ن

− − − −
− − − − 

از اوزان همس» ن
− − − − 
− − − 

از اوزان ناهمسا 
− − − 

− − 
تفعلُ ممس(يا » 

− − − − 
− − − 

سنجش دواز

»فاعلن مفاعيلُ 
− :ي بيت −

        − −
» مفاعيلُ فعولن

−: ي − − 
  − − 

»ن فعالتن فعلن
−: ي بيت −

        −
ن فاعالتن فاعلن

 :− − − −
  − − − 

فالن مفاعيلن م

−: ي بيت −
                −

ن فاعالتن فاعلن
−: ي بيت − −

        − −
فعلن مستفعلن

− ):پ(  −
       − − −

     
» مفاعيلُ فاعلن

− :ي بيت
        −

ن مفتعلن مفاعلن

  
−:  بيت − −

       − − −
ن فاعالتن فاعلن

−:  بيت 
       − − 

» مفاعلن فعلن
−:  بيت − −

       − −
»مفاعيلُ فعولن 

− : بيت − −
       − −

    
 

ولُ فاعالتمفع«
تقطيع هجايي: 

                   
مفعولُ مفاعيلُ«

تقطيع هجايي: 
                   

فاعالتن فعالتن«
ع هجاييتقطي: 

                   
فاعالتن فاعالتن«
:تقطيع هجايي 

                   
مفاعيلن مفاعيل«

 .رست است
تقطيع هجايي): ف

                   
فاعالتن فاعالتن«

تقطيع هجايي: 
                   

مستفعلن مستف«
ةايي بيت گزين

                   
                   

»مفعولُ فاعالت
يتقطيع هجاي: 

                   
مفتعلن مفاعلن«

 .رست است
:ها ررسي گزينه

تقطيع هجايي 
                   
فاعالتن فاعالتن«
تقطيع هجايي 

                   
عالتنمفاعلن ف«
تقطيع هجايي 

                   
مفعولُ مفاعيلُ«
تقطيع هجايي 

                   

www.sanjeshse

«وزن بيت   
)پ(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ت(گزينة   
              
«وزن بيت   
)ث(گزينة   
              
«وزن بيت   
):ج(گزينة   
              
«وزن بيت   

در 1گزينه  .14
الف(گزينة   

             
«وزن بيت   
)ب(گزينة   
              
«وزن بيت   
تقطيع هجا  
              

             
«وزن بيت   
)ت(گزينة   
              
«وزن بيت   

در 1گزينه  .14
توضيح و بر  
):1( گزينة  
              
«وزن بيت   
):2(گزينة   
              
«وزن بيت   
):3(گزينة   
              
«وزن بيت   
:)4(گزينة   
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ـد شـده و   

د و مشبه-

مراعـات  // 

ـك ـ و از   

اند  ده شده

 دارد، هـم     

ationgroup

  چون

رفته باشد، ماننـ
 

اند ا تشكيل داده

 نشر و تشـبيه  

بويي به مشـوش

  در عشق يار
ه فراموشي سپر

  .شهر ندارم

 جنبـة مثبـت

1399(  

چ: شبيهتادات / 

بر آن قرار گر ن
 .ون زده باشند

ها لف را مشبه: 

لف و: تر از الله

  .ند

  .ف اشاره دارد
زلف يار در خو/ 

  .است
سوختن د:  شبه

ها به رد و ميكده

 و بخشندگان ش

هـمزبان  سوم، 

19/10/9 نجمپحلة 

//به طوق بودن 
  

 مرواريد درخشا
خوان از آن بيرو

نند زعفران بود

ت رنگخ يار خوش
  .ست

تضاد دارن» كهنه
  .ي است

ي حضرت يوسف
/. /همسان دارند

اشد، مانند شده
وجه ⇐وزاند 

گير ها را نمي ده

ي به ثروتمندان

الي كه در بيت
  .نبرد يان

 
  .شده است

  .شود ي

22 


مرح(علوم انساني 

ب: وجه شبه// ي 
جنگيدن ن رزم

  ركوع بودن

اي از  كه رشته
ها مانند استخ ان

مة زرد سيب ما

 شده است و رخ
مين در كار نيس

نو ـ ك«. // است
اضافة تشبيهي» 

ه داستان زندگي
جناس ه)  شكن

ش قرار داشته باش
سو پروانه را مي 

كسي سراغ ميكد
  !تس

ه من هيچ نيازي

است، در حارده
مياز را ثبت آن 

 .ز انسان است
ن انسان اشاره نش

ميهر روز خوانده

دهم؛ ادبيات و عل

  پيادگان: 
ن قمريگرد:  به

در ميدان: ه شبه
محل ر: جه شبه

اربه گل انشق، 
ند شده كه دند

 
 

   .نيست
بود و نيم ) سرخ
  .است

صويرز نرگس ت
ضاد، ايهام و تضم

ا) پارادوكس(ما 
»آتش شادي«/ 

  .ن اشاره دارد
به. // شبيه دارند

جعد و چ و تاب،

 كه در برابر آتش
 كه جان بلبل و
ك ،ست كه ديگر

 ما سپاسگزار اس
ن كهرد؟ همچنا

بار توصيف كر ان
مثسوية  ،في آن

فتن وجود ناچيز
 به كمال رسيدن

كه ه ي از كتاب
 

  .اگوني دارد

سنجش دواز

مشبه به// سپه 
مشبه// مركبي 

وجه// شير : ه به
وج// قبله : به به

از ديد عاشر ابتدا 
 به جراحتي مانن

 .ا تشبيه ندارد
 .شر نداردف و ن

ف و نشر برقرار ن
گل(  مانند گل

ه ار بر پايه تشبي

شم يار خمارتر از
تض. // شكار است

تناقض نمفتن، م
. //تضاد دارند): 

سليمان ت حضر
تش» خواب غفلت

پيچ( تابو ) جن
  .استشده

به نخ يا يخي ي
ستانند شده ا

كننده اس ي مست
مان يارر از چش

زي به سرمه دار

افروز و زيا  آتش
كه سوية منف ود

ماية كمال ياف ق
عشق و مهر در

ت گرفتن، بخشي
 شباهت ندي و
هاي گونا كه رنگ

    
 

 .رست است
سپهبدان س: شبه
گردن هر م: بهش

مشبه// تو : شبه
مشب// جام : شبه

 .رست است
رن فرد مورد نظ

لبان ،شم شاعر
 .رست است

ف و نشر دارد اما
شبيه دارد اما لف
شبيه دارد اما لف
مة سرخ سيب

لف و نشر ⇐ 
 .سترست ا

چش// ناس ج: ه 
ت آشيب خيص در

 .رست است
رازها را گف» لب

)يبع( ر ـ آهو
داستان زندگي

خ«و » كر خواب
تب و تاب، رن( ب

بوتر ـ مانند شش
 .رست است

الغريياوش در 
ماايي به آتش ب

شم يار به قدري
ت محتسب شهر

شم چه نيازچيه
 .رست است

گر فقط زبان را
 و بايد مراقب بو

 .ست استر
عشقو  مهرت 

 ديگر به نقش ع
 .رست است

سبقت ي گرفتن،
ند بودن، همانند
 سرخ وحشي ك

www.sanjeshse
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مش: 1گزينة 
مش: 2گزينة 
مش: 3گزينة 
مش: 4گزينة 

در 1گزينه  .14
لبان و دندان
سپس از چش

در 4گزينه  .14
لف: 1گزينة 
شت: 2گزينة 
تش: 3گزينة 
نيم: 4گزينة 

ها نشر را به
در 2گزينه  .14

الله ـ كالله
نظير و تشخ

در 1گزينه  .15
ل بي«: بيت آ

هنر: بيت ب
به د: بيت پ
شك«: بيت ج

تاب: ت دبي
آن هم خوش

در 2گزينه  .15
سي: 1گزينة 
زيب: 2گزينة 
چش: 3گزينة 

و از اين بابت
سي: 4گزينة 

در 3گزينه  .15
سه بيت ديگ

منفي جنبة
در 1گزينه  .15

در هر دو بيت
در سه بيت

در 3گزينه  .15
پيشي: سبق

مانن: مانستن
گل: نسترن

erv.ir

46

47

48

49

50

51

52

53

54



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ـ   »ندارنـد 

  .باشند ي

: 3گزينـه   

كنـد   ن مي

ationgroup

 

ن«ــ  » )هايشـان 

  .تند

.  

  .ه است

نادرست مي» تند

».ر عـوض شـد      

ب جهان را بيان

1399(  

 .دست خداست

ه دهـان (يشـان  

نادرست هست» ن

.ادرست هستند

ست ترجمه شده

هست ...ان همان

ي مبتـدا و خبـر

ت دو نعمت خو

  .تند

 

19/10/9 نجمپحلة 

ة همة امور به د

هاي زبـان «: 4ـه  

گمان بي«: 3ينه 

نا» آن هنگامي 

نادرس» يهواو حال

اينا«: 4گزينه » 

ت اسـت و جـاي

ي بيتكند ول مي

نادرست هستن» 

 .درست هستند
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مرح(علوم انساني 

سررشتة ،ن بيت

گزينـ» ندارنـد «  

گزي» قطعاً«ـ » 

«ـ » ملخ«: 4ه 

و«: 4گزينه » ن

  »!دانستيد

»خشنود شدن«

ر جمله متفاوت

فناپذير را بيان م

»مبني«: 4زينه 

ناد »مؤنث: رده

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و عل

 است اما در اين

ــ» دلهـا «: 2  

»دانستيد مي«: 2

گزينه» كه حالي

تكليفشان«: 3نه 

د  ولي شما نمي

«: 3گزينه » هيد

ساختا« -» َعةفَ 

 نعمت و لذت ف

گز »عله محذوف

مفر«: 3ه گزين »

  )نفاقِ 

زب

سنجش دواز

سئول كارهايش

گزينـه» ينناتر
  .د

2گزينه » رخانة

در ح«ـ » ملخ« 

گزين.نشده است

ز رستاخيز است

نخواه«ـ » گزين

ُمرتَف«: 2گزينه  
  .رست هستند

به) ع(رت علي 

فاعل«: 2گزينه  

»معرفة«: 2ينه 

اَألن: ص(نفاِق 

    
 

 .رست است
 ديگر، انسان مس

 .رست است
  :ها ينه
دا«ـ » گفتندي

نادرست هستند 
 .رست است

  : ها ينه
كا«ـ » دانيد مي

 .رست است
  :ها ينه
:3گزينه » برگ

 .رست است
  :ها ينه

ترجمه ن» أيضاً 
 .رست است

و اين، روز«: ست
 .رست است

  :ها ينه
جايگ«ـ » ز علم

 .رست است
  :ها ينه

»أصغر الجبل
نادر »صغری« 

 .رست است
دم گرايش حضر

  ). درستي
 .رست است

  :ها ينه
»صالح: مفرده

 .سترست ا
  :ها ينه

گزي »فاعله هذه
 .رست است

اِإلن -) المادَّةِ : 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
در سه بيت

  
  
  

در 3گزينه  .15
رد ساير گزي

مي«: 1گزينه
»داناترين«

در 4گزينه  .15
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .15

رد ساير گزي
بر«: 1گزينه 

در 2گزينه  .15
رد ساير گزي

أ«: 1گزينه 
در 1گزينه  .16

ترجمه درست
در 1گزينه  .16

رد ساير گزي
از«: 2گزينه 

در 4گزينه  .16
رد ساير گزي

أ«: 1گزينه 
-» عَ ُمرتفَ «

در 4گزينه  .16
عد: 4گزينه 

ايمني و تند(
در 3گزينه  .16

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 4گزينه  .16
رد ساير گزي

ف«: 1گزينه 
در 2گزينه  .16

ص(المادِِّة 
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: 3گزينـه   

» ضـحکون

ضعف  خلي،
و  منظـ  ري 

نگلسـتان،  
ضـد   بر يت

 زيـر  و وند
ير انديشـه     

 ارمنـي  ان 
 تيـر ( آمـد 

ationgroup

.شود ترجمه مي

هـم يض« :4ينـه  

داخ سياسي هاي
برقـرار و امور به

ان و روسيه وص
اقدامات به ايران 

شو يكي هم با ا
رهـا تحـت تـأثي

خـا يپرم و ابني
آ سـر  به صغير د

1399(  

مضارع التزامي ت
  .شود مه مي

گزي )يضحکون 

ها اختالف دليل 
به دادن سامان و

خصو به جنگ، ر
مختلف مناطق 

تا برانگيخت ند،
ا و مجارهـ  صـرب 

تنكا خان مدولي
ستبداده، دوره ا

19/10/9 نجمپحلة 

م »أن أعصـيَ «
 استمراري ترجم

:ص(» نضحکْ 

به مشروطه مت
و سر به جي قادر

در درگير ورهاي
سان آلماني در

داشتن مشتركي 
ص، هـا  لهسـتاني 

محم هدايت با ي
هيه سفارت روس
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مرح(علوم انساني 

  عيد منفي

«و  شوند مه مي
ماضي »عاملوننا

و يض«: 3زينه 

حكوم و داشت ه
ي فزاينده خارج

كشو اما كرد في
مأموران و جاسوس

زبان و فرهنگ 
له هـا،  آلمـاني  ـا، 

گيالني مجاهدان
شاه به حمدعلي

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

ساده منفي يا بع

 استمراري ترجم
کانوا يعا«: 4نه 

گز )م ضاحکون

  .باشد

آشفته وضعي ن
هاي و دخالت دي

طرف بي اعالم ل،
ر اوايل جنگ م

و تاريخ كه را ي
هـ ايتاليايي. رند
  .خاستند پا

مج و اسعد سردار
مح پناهندگي با 

سنجش دواز

ماضي س= ضارع 

ماضي »مافعلـتُ 
گزين. شود مه مي

و هم: ص(» ن

ب مي فية للجنس

  .آيد مي مي

ايران اول، الملل ن
اقتصاد مشكالت

اول جهاني جنگ
د. نقض كردند 

قومي هاي گروه و
گير قرار مستقل 

پ به ملي حكومت

س فرماندهي به ي
.كردند فتح را ن

 

    
 

 .رست است
مض+ لم + ماضي 

  :ها نهي
م« -» ُأعطيـتُ 

ضي نقلي ترجم
 .رست است

  :ها ينه
ضاحکينو هم 

  )م يضحکون
 .رست است

ال نافسم است و 
 .رست است

 وقوع امري حتم

 .رست است
   87فحه 

بين جنگ آغاز 
م نظامي، و داري

  
 .رست است

  87فحه 
ج شروع از پس ن

آن راي مختلفي 
  .ت زدند

 .رست است
   80فحه 
و مردمان گرايي،
و يكپارچه متي
ح تأسيس براي

 .رست است
  73فحه 

بختياري روهاي
تهران هماهنگ 

 .رست است
 66تا  65فحه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
فعل م: توجه

رد ساير گزي
ُأ«: 1گزينه 

ما »قدأقام«
در 2گزينه  .16

رد ساير گزي
و«: 1گزينه 

و هم: ص(
در 4گزينه  .16

اس »تفاخر«
در 3گزينه  .17

براي »إنّ «
  
   

  
 

در 3گزينه  .17
صف 6درس   
با زمان هم  

اد تشكيالت
.امنيت نبود

در 1گزينه  .17
صف 6درس   
ايران دولت  

هاي به بهانه
متفقين دست

در 4گزينه  .17
صف 6درس   
گر ملي تفكر  

حكوم پرچم
ب گرايي، ملي

در 2گزينه  .17
صف 5درس   
نير سرانجام  

عملياتي در
1288(  

در 4گزينه  .17
صف 5درس   
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بـه   ـ  ضـي   

 بـه  توجـه 
 ناصـري  ر

 در داييبتـ 
 آموزشـي   

 مشـكالت  
 صـورت  ي 

 طبقـاتي،  

 همچنـين   
ج از علـوم    

 دريايي قل
 اختنس ه

 در رسـاند، 

ationgroup

ي بانـك استقراض

ت با قاجار عصر ر
عصر در كه راني

اب تحصـيلي  وره
مراكـز برپايي ز

و عاليـات  بـات  
عثمـاني و ايـران  

رويـه  بـي  سترش
  .آورد 

مدارك معتبـر،
مچنـين بتـدريج

نق و حمل به ي
به بلكه شود نمي 

ر مـي  تهـران  ي 

1399(  

مـاجراي ـ  ـهرها 
  ن

در داشت، ظيري
مسافر عكاسي، ن

دو در ويـژه  بـه  
از رشديه هدف. 
  .ود

ايرانـي عتب ران 
ميان مذاكراتي

گست همچون گي
وجود به حيطي

نابع و اسناد و م
هم. كردنـد   مـي  

دسترسي بزرگ ت
محدود دريا به 

يعنـي مركز به ن
  

19/10/9 نجمپحلة 

عتراض ساير شـه
 سفارت انگلستا

نظ بي درخشش 
دوربين اعاختر ز

  .وردند

جديـد  هـاي  سه
.كشيد فراواني ي

بو جامعه مختلف

زائـر با  عثمانيان
م روسيه و ستان

بزرگ مشكالت و
مح زيست هاي ي

برداري از من بهره
ده آنها را بيـان

  .بردند

نعمت از عمان ي
دسترسي به ط

آبادان پااليشگاه 
.ستا بوده رش
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مرح(علوم انساني 

اع ـ   نوژ بلژيكي
نشيني در بست

صفويان و موري
از پس. يافت وم

آو ايران به خود 

مدرس تأسيس ي
هاي سختي و ها

م قشرهاي تمام

بدرفتاري زي،
انگلس هاي دولت 

  . گرديد

و مسائل شد، ن
آلودگي و صادي

تحقيق علمي، ب
د و با زباني ساد
طالعاتشان بهره ب

درياي و فارس ج
فقط تجارت در ي

از را نفتي هاي ه
گستر حال در ره

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

ماجراي: ر است
ب ـ مهاجرت كبرا

تيمو سلجوقي، ن
تداو ساختماني 
با سرزمين آن 

براي كه بود جار
ه رنج راه اين در 

ت فرزندان به زي

مر اختالفات ب
وساطت با اما د

 انگليس منعقد

اروپاييا بيشتر ه
اقتص و اجتماعي 

ستفاده از روش ت
كردند رزيابي مي

ه شناسي در مط

خليج خزر، رياي
آبي نقل و حمل

فراورده كه سري،
هموار لوله طوط

سنجش دواز

يب به شرح زير
م ـ راغت صاجر

دوران در كه مي
مصالح نوع و يي

بناهاي از يادي

قاج عصر فرهنگي
و كرد تالش يار
سوادآموز براي ط

سبب به اه،حمدش
كرد بروز كشور و

ساطت روسيه و

رفا و قدرت جب
فاصله آمدن جود

يد مورخان با اس
اي تاريخي را ار
شناسي و اسطوره

در هاي كرانه در
ح مزاياي از ندي
  .است سته

سراس لوله خط 
خط زمان، آن از 

    
 

مشروطه به ترتي
امه ـ  بازرگانان
 .رست است

   59فحه 
اسالم ايراني ري
هوايي و آب و مي

ز تصاوير رفتند،
 .رست است

  54فحه 
ف هاي شخصيت 

بسي ايران ختلف
شرايط آوردن م

 .رست است
   46فحه 
حم و شاه تحعلي

دو ميان هايي ش
ن قراردادها با وس

 .رست است
  30فحه 
موج اگرچه عتي

وجو به جمعيت، 
 .رست است

  6فحه 
ريخ نگاري جدي
قد آنها رويدادها

شنزبانر جغرافيا، 

 .رست است
  53فحه 
د شدن واقع بب
من بهره البته. ست

وابس بنادر تجهيز
 .رست است

  57فحه 
احداث براي گام
و شد برداشته 

 .رست است
  49فحه 

www.sanjeshse

ماجراهاي م  
چوب بستن

در 1گزينه  .17
صف 4درس   
معما سنت  

اقليم شرايط
ر مي اروپا به

در 1گزينه  .17
صف 4درس   
از او يكي  

مخ شهرهاي
فراهم جديد،

در 2گزينه  .17
صف 6درس   
فت زمان در  

تجاري، تنش
گرفت و اين

در 3ه گزين .17
صف 2درس   
صنع انقالب  

سريع رشد
در 4گزينه  .18

فص 1درس   
در شيوه تا  

گزينش و نق
انساني نظير

  
  
 

در 1گزينه  .18
صف 3درس   
سب به ايران  

اس برخوردار
ت و توسعه و

در 1گزينه  .18
صف 3درس   
گا نخستين  

1336 سال
در 1گزينه  .18

صف 3درس   
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ترين  سترده

 از بـيش  ـا 

ي، ذخيـره،  

 حجـم  ـاد 

 و شـهر  ي 
 در هـا  مـه 

 به زيستي 

. يافـت  ش
 مظـاهر  و 

عه صـنايع    
 بـا  همگـام 

 بـه  و كنـد 

ationgroup

مريكا داراي گس

هـ خـانواده  خي
  .است زياد 

آوري كـان جمـع   
  .رد

زيـ دقت و رعت

اسـالمي ـوراهاي 
برنام اجراي و ها

محيط و هنگي

افزايش روستاها ر
هـا  ارزش ردهـا، 

دنبـال توسـع ـه 
ه و سال ها ده ي

ك مـي  ركد را د

1399(  

متحده آ اياالت 
.  

بر امروزه كه ي
بسيار اي جاده 

اي كـه امك يانـه 
آور  را فراهم مي

سر با كه است ي
  .شود

شـ اعضـاي . نـد 
ه گيري تصميم در

فره و اجتماعي ي

د »شهرگرايي« 
عملكر و رفتـار   

بـ شـمالي،  ـاي 
طي و بوده مدت 

خود اطراف هاي

19/10/9 نجمپحلة 

.دارند جهان در
ر اختصاص دارد

طوري به است؛ ه
نقل و حمل يوه

افزارهاي راي  نرم
عات جغرافيايي

جغرافيايي و اني
ش مي استفاده ن

ا آمـده  پديد اها
د بايد خود گان

  .د

هاي  همه جنبه

و شهرها نفوذ 
زنـدگي، هـاي  ه

آمريكـ و اروپـا  ي
طوالني و يجي

ه پديده معناي. د
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د را ريلي خطوط
 آن به حمل بار

بود افزايش به و
شي در زيست ط

افزارها و  سخت
ها و اطال ف داده

مكا اطالعات يل
آن از مختلف ي

روستا و شهرها 
نمايندگ طريق از
نندك نظارت يت

شود و به ه نمي

،)مدرنيزاسيون(
شيوه آن طي كه

صنعتي و يافته ه
تدري مهاجرت ن

رود مي فراتر ش

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و عل

خ ميزان شترين
8 كه   درصد

رو همواره خصي
محيط آاليندگي 

اي از ز مجموعه
ش اشكال مختلف

تحلي و تجزيه و 
ها رشته و علوم 

مديريت در ردم
ا مردم وسيله ن
مديريت نهادهاي 

 كشاورزي توجه

( سازيون عصر ه
ك است جتماعي

  .يابد مي اج

توسعه شورهاي
اين البته. داد رخ
 

هايش خوانده و ها ه
  .رسد مي م

جا

سنجش دواز

بيش هند و چين 
 در جهان است

شخ خودروي تن
و سوخت صرف

ي عبارت است از
اطالعات، نمايش

مديريت براي ي
در و كند مي ش

مر مشاركت و ي
بدين و شوند مي 
كار بر و باشد ه

به بخش  صرفاً
  .شود مي 

به كشورها ورود
اج ــ اقتصادي ي

روا وستانشينان

كش در بيستم رن
ر شهرها به ستاها
.است گرفته رت

شنيده ها، ديده 
آد و عالم از ري

    
 

روسيه، آمريكا، 
ين شبكه ريلي
 .رست است

 46فحه 
داشت به جهان م
مص ميزان. دارند 

 .رست است
  38فحه 

العات جغرافيايي
جزيه و تحليل ا

 .رست است
  38فحه 
اي رايانه اي امانه

پردازش را العات
 .رست است

  35فحه 
همكاري جلب ي
انتخاب مردم ي
داشته دخالت تا

 .رست است
  31فحه 

توسعه روستايي
داده اهميت گ

 .رست است
  17فحه 
و و صنعتي الت

روندي هرگرايي،
ر بين و وستاها

 .رست است
  17فحه 

و نيمه اول قر 1
روس از مهاجرت

صور شدن نعتي

 .رست است
از ،تعقل و فكر
تر عميق و تر رده

www.sanjeshse

كشورهاي  
تري و طوالني

در 1گزينه  .18
صف 3درس   
مردم تمايل  

خودرو يك
در 2گزينه  .18

صف 2درس   
سامانه اطال  

پردازش و تج
در 2گزينه  .18

صف 2درس   
سا واقع، در  

اطال از زيادي
در 2گزينه  .18

صف 2درس   
براي شوراها  

رأي با روستا
روست و شهر

در 4گزينه  .18
صف 2درس   
امروزه در ت  

هماهنگ طور
در 4گزينه  .18

صف 1درس   
تحو بروز با  

شه از منظور
ر در شهري

در 1گزينه  .19
صف 1درس   
9در سده   

اي م كارخانه
صنع تحوالت

 
  
 

در 2گزينه  .19
تف با انسان  

آگاهي گستر
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ه بـرخالف   

 كـه  سـاني 
  

 فيه توصـ 

  .شود ي

 شناسان، ه

 مطالعه را 

رداشـتن از        

  .رد

ا بفهمـد و   
از  رايـ زد؛ ز   

و  ر گرفت

ationgroup

كه جامعـه يحال

كس نيسـتند،  
.شوند مي ريزي

به ينييالعات تب

ياشتباه منجر م 

جامعه كه اي ونه
  .واداشت ن

  .شود يم ا
فرهنگ يك يا 

دنبـال پـرده بر

  ماعي

واس مطالعه كر

آنهـا را يهـا  ش
الح آنهـا بپـرداز

  

قرار ديورد ترد

1399(  

  .كند مي لعه

ح در دهد؛ يم ل
   .ت

توضيحقابل  ي
گر اخالق دچار 

مطا شتريب ت كه

و غلط يها يري

گو به كرد؛ پيدا 
آن براي انديشي ه

آنها يمعان دن
اجتماعي نهاد ك

  .كند مي تفاده
آن محقـق بـه د

اجتم ـي فردي 

حو قياز طر ،يع

ارزش و ديـ ه، عقا
اصـال ايو به نقد 

.كند يم يعلم

مو كند، يم ني

19/10/9 نجمپحلة 

مطال و بررسي را

  .باشد  مي

ليتقل يم اجتماع
به انسان است ته

تبييني رويكرد ا
...و مذهبي قي،

 سبب شده است

يگ جهي، به نتنها

رواج صنعتي مع
چاره و پديده ن

ديفهم يدشوار
يك فرد، يك الً

است لعه موردي
اسـت كـه در آ 

هاي ها و تفاوت

عيطب يها دهيپد

را نيـ نـد و از ا 
كند و يها داور

ع ربم علم، كار

ييعت يتجرب ني
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ر خرد ماعياجت

شناسي تبييني

نظم يها و مهره
وابست و نبود آن،

با مذهبي و القي
خالقعاطفي، ا ي

،كنش ي معنا

وجه به عمق آن

جوام در اي سابقه
اين مطالعة به را 

و د يانساني ها
مثال خاص ماعي

مطالروش  از د،
يمشاركت ةاهد

يم  

ه شترك انسان

همانند پ توان ي

كن يزنـدگ  ياس
ه ارزش و ديعقا ن
با نام ايشود  يم

ييا تجربه و تب
 

دهم؛ ادبيات و عل

ا هاي پديده ساير

ش هدف جامعه ي

و چيها را به پ ن
هاست و بود و ن

اخال هنري، في،
هاي ارزش انكار با

گرفتن دهيناد
  .حدود شوند

بدون تو ،يماع

س بي شكل به ي
فيلسوفان تّيح

ه كنش يدگيچ
اجتم پديدة يك 

دهد نشان را آن 
براساس مشا يف

كم: .كاربرد دارند

ناخت وجوه مش

يمنمعنادار را  ي

ايگروه س كي ي
نيبودن ا غلط ا
خارج م علم ره

را رعلميم و غ
 .شد فراهم ير

سنجش دواز

س و اجتماعي ش

ياجتماع يها ده

انسا ،و جامعه ت
انسا يها  كنش

عاطف هاي كنش 
ب دانند، مي عتبر

ن.  معنادار است
ما مح ةل مشاهد

و اجتم يانسان ي

خودكشي سئلة
ح و دانان حقوق ،

  ت
چيموجب پ ،ي

هد تمامي ابعاد
بودن فرد به صر
يفيپژوهش ك يع
  .اند ها نهفته ش

ك ينييتب يناس
  فردي

شن: ياجتماع ي

يها دهيست و پد

يبا اعضا يمدت 
اي درباره درست 

ريشناس از دا 

مرز علمباور كه 
ريتفس كرديروو 

    
 

 .رست است
كنش ،خرد سي

 .رست است
ديو كنترل پد 

 .رست است
عتينستن طب

صول و مخلوقح
 .رست است

كاز بسياري نكه
مع را تجربي هاي

 .رست است
آگاهانه و ،يماع

قابل يو رفتارها 
 .رست است

يها دهيپد ةطالع
 .رست است

مس صنعتي، الب
اقتصاددانان، ن،

 .رست است
هاي نادرست ينه

ينوع و تكثر معان
گر محققي بخواه

منحص و پنهان 
نوع ،قوم نگاري

ست كه در كنش
 .رست است

شن ها در جامعه ش
ف: ها كنش يهن

يها دهيناخت پد
 .رست است

سمعنادار ا ،يماع
 .رست است

يتواند برا يس م
تواند د يد، اما نم

كار جامعه نيا
 .رست است

ب نيا جينتا ستم
و ريتفس  و غلبه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
شناس جامعه

در 3گزينه  .19
ينيب شيپ

در 1گزينه  .19
دا كساني  

مح عت،يطب
در 1گزينه  .19

اين سبب به  
ه روش فقط

در 4گزينه  .19
كنش اجتم  

اتيخصوص
در 4گزينه  .19

و مط يبررس  
در 4گزينه  .19

انقال از پس  
پزشكان روان

در 3گزينه  .19
بررسي گزي  
تن: 1گزينه   
اگ: 2گزينه   

عمق و كند
قو :4گزينه   

سا ييمعناها
در 1گزينه  .2

روش نيا -  
ذه يمعنا -  
شن ةالزم -  

در 2گزينه  .2
كنش اجتم  

در 2گزينه  .20
شناس جامعه
كند فيتوص

نظر وبر با ا
در 4گزينه  .20

سيدر قرن ب  
رونق ةنيزم
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 يهـا  گـروه  

  87تا  8

  

ل تاريخ هم 

  

دانـيم ايـن   

م فلسـفي    

در عبـارت  

 هـم عـين    

 2درس . ت    

لغير اسـت    

رك رابطـه  

ationgroup

هـا و گ فرهنـگ  

85صفحه  9س 

108صفحه  10

ث شده در طول

85صفحه  9س 

د  حالي كه مـي 

گوهـاي مهـم و ت   

د. الرفـع اسـت   ه 

گاه در ماهيـت

 و وجـوبي اسـت

الوجـود بـال متنع

ها  لزوماً به در ه

1399(  

خـرده  آمـدن  

درس. صل هستند

0درس . دهيم ي

ها باعث ودخواهي
  110ه 

درس. به هستند

شد در رفته مي

ت و زمينـه گفـت

ست بلكه مانعـه

ن هم باشند آنگ
 4  

 نـوع ضـروري

خارج شده يا مم

ن توالي پديد اي

19/10/9 نجمپحلة 

ديـ آن، پد ةجيت

ضايا، شرطي متص

اي نسبت مي يده

اين خو.  نبينيم
صفحه 10درس 

طي از نوع موجب

 ماهيت هم پذير

مان قرار گرفـت

فصل حقيقي نيس

ود و ماهيت عين
و 3صفحه  1س 

اين رابطه از 4 

 وجود و عدم خ
  12و 11حه 

اما 3در گزينه  
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  .است آنها 

گوناگون و در نت

ها قض ساير گزينه

عقيص، گروهي 

نزديكان خود را
د. ن دست يابند

ها قضاياي شرط 

هيتي وجود آن

 فيلسوفان مسلم

سوم شرطي منف
  14صفحه  3

گر قرار بود وجو
درس. ات نبودند

اما در گزينه. ت

لت تساوي بين
صفح 2درس . ت

. به دست آورد

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و عل

يو معنا يماع

گ يمعان شيداي
. 

در سا. جود دارد

سندي را به شخص

تباهات خود و ن
ختلفي نزد شاهان

در ساير گزينه 

ك و شناخت ماه

يت مورد توجه
  

گزينه س. است س
3درس . ه است

ا. شترك هستند
ه تفاوت موجودا

مول امكاني است

ست يعني از حال
كل نگرفته است

 رابطه عليت را

 فلس

سنجش دواز

اجتم يها كنش

ي، موجب پگران
شود يم يجتماع

رطي منفصل وج

يل اوصاف ناپسن

شود اشت عث مي
ق به مناصب مخت

.صل سالبه است

 به صرف ادراك
  4ه 

رت وجود و ماهي
 67صفحه  1س 

طه ايهام انعكاس
د به علت وابسته

داشتن با هم مش
يگر ماهيات وجه

ه موضوع و محم

وجود بالغيراسال ب
آمدنش هنوز شك

توان حوادث مي

    
 

 .رست است
كيكرد تفسيري، 
 .رست است

كنشگ تيقاخلّ
ون هر جهان اج

 .رست است
يك عبارت شر 2

 .رست است
ش بدون ذكر دلي

 .رست است
خواهي گاهي باع
ي از طريق تملق

 .ست استر
يك شرطي متص

 .رست است
عين ماهيت بود

صفحه 1درس . 
 .رست است

نا در باب مغاير
درس. راهم آورد

 .رست است
  17و  16فحه 

 .رست است
 مبتني بر مغالط
ل در وجود خود

 .رست است
دات در وجود د

در نتيجه؛ ديگ. د
 .رست است

رابطه 3تا  1اي 
10  

 .رست است
وجودي يا واجب
 براي به وجود آ

 .رست است
ها از توالي ح زينه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .20
موضوع روي  

در 3گزينه  .20
و خ تيفعال  

مختلف، درو
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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 3درس 

در 2گزينه  .21
عبارت اول  

چهارم معلول
در 1گزينه  .21

همه موجود  
شدند هم مي

در 4گزينه  .21
ها در گزينه  

و  9صفحه 
در 1گزينه  .21

الو هر ممكن
يعني علتي

در 3گزينه  .21
در همه گز  
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ك نتيجـه   

معلـول آن   

  

مـورد نظـر      
ايـن نـوع    

 طالعـات 
 است كـه  

  .م

ationgroup

  25و  24

رك غير متحـرك

ن وجود علـت، م

كي بـر محـل م
.ي نكـرده اسـت  

اطعامل دوم، . ود
آنها و انتظارات

  

ميداشته باش تي

  .شود ي

1399(  

4صفحه  4رس 

وجود محر). 4و 

ي موارد، در عين

  .شود

ه نوراني كـوچك
ابييـ اضـر را رد 

شو يم كيتحر ي
ردازش افراد و

.شود مي ذخيره

  .وند

تيفهم موقع يبرا

ينم يعمل يو م

19/10/9 نجمپحلة 

در. مشاهده است

و 3رد گزينه . (ت
  

كنندكه در برخي

ش جوان مربوط مي

ود هر زمان نقطه
، عالمت حانكند

يرونيب يها رك
سبك پرسوم،  

  .است ختي

ذ دانش عمومي 

شو يم ليت تبد

ب يروشن  مالك

  .ارد

  .است يشخص

ميگاه تصم چيه
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سنخيت قابل مش

داختود خدا پر
 36صفحه  5س 

كن گاهي فكر مي

  

در نوج اخالقي

شو  خواسته مي
 آن را گزارش نك

  .د

محر لهيبه وس ما
عامل .جه است

ي و روان شناخ

حافظه، اين در 

عاتبه اطال وجه

شود تا ياعث م

كاربرد د ياضير

ش اتي و تجرب

ه يول رد،يبگ مي

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و عل

1  

م وجوب و هم 

هي به اثبات وجو
درس) 1 گزينه 

ت آگاه نيستند، گ

.روند  شمار مي

رشد درك ابه 

كند، از او اه مي
س از تابش نور

شود مي ك هدف

م حواسخست 
ز منابع مهم توج

   .شود ب
فيزيولوژيكيل 

است و معنايي

تودر صورت  ،ي

كار با نيا. كرد 

در حل مسائل ر

ها و نگرش يد

ي قصد دارد تصم

 روان

سنجش دواز

7و  16صفحه  

م اصل عليت هم

 موجود اليتناهي
رد. (اش ض اوليه

 اجزاي يك علت
   24صفحه  

  :ت
به مسئلهي از 
  .دارد

ب  مهربان هستم

اي نگا  به صفحه
نگامي كه فرد پس
ت دادن محرك

نخ. ه عامل است
ا يكيحافظه ما 

خابانت يخاص ي
حت تأثير عوامل

حافظه موط به 

ي در حافظه حس

يابيشده را ارز

د شتر،يروش، ب 

توانمندتابع  ير

فرد ، اجتنابي
    

 

3درس . نجامد
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