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:باشدشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مآنروز برگزاريآزمون، عصر ةكارنام
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.شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
)ره(امام خميني

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

هـا ، آدرسارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـونمندي از نظراتهاي آزمايشي سنجش و بهرهدر امر آزمون
هـايشـود، ديـدگاهاز شما عزيزان دعـوت مـي. گرددمعرفي ميtest@sanjeshserv.comپست الكترونيكي

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

sanjesheducationgroup@هاي آزمايشي سنجشكانال تلگرام آزمون

13از 4ـونآزمــ
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هده كردند يا د
.ي است

مؤمن صدقه دادن
ك سي خورشيد را

ش) ع(يم درباره
زيرا آنا←ألّنهم

گ–)  4و2 خوب

.هاستن

ها نترسيمكست
گفتناپلئون مي

شوها تسليم نمي
اديسون مي. ت

شيي مواجه مي
مي بترسد موفق
شكالت باعث بس

سنج

و1هايرد گزينه
2هايرد گزينه

هرد گزينه( شيد
ج–)  3گزينه

رد گزين( وچكم
–) 3د گزينهر

اض) همان(  4

ش آموزان مشا
اضافي  4گزينه

ماز نشانه- هاي
چه كسي -4. شو

مردم از ابراهي←
أل–نپرسيدند

2هايرد گزينه
)3 و2

ترين آنرها ميانه

ن است كه از شك
ن. اندتفاق افتاده

هر مقابل سختي
راز موفقيت است

هايود با شكست
كس از شكست
شدن دربرابر مش

.رست است
ر( سخن گفتيم

(ناخته استش

.رست است
تالش كرد، كوش

رد( مانشمرد
(  

.رست است
دختر كو←يرة

ر( دو سال پيش
2  (- در گزينه 

.رست است
دانش←ّتلميذات

گ) تنها( و) در
.رست است

-1ها  ست گزينه
شو از آن ها جدا

.رست است
←4يح گزينه

مردم←لّناس
.رست است
(تعلَّْم ، َتَعلَّمي

2هايرد گزينه
.رست است

بهترين كار: ت
  :ك مطلب

هاي موفقيت اين
س از شكست ات
گي را بچشد در

ر. كندي پايداري
.كست بخورم
.رست است

ره در زندگي خو
هرك- 1←هانه
ش -3. كند تسليم
.شد

www.sanjeshse

در3گزينه .2
س←حّدثنا
ش←عرَف

) 2و 1
در 4گزينه.2

ت  ←حاَول
قومش،←

2و1گزينه
در 1گزينه.3

بنتی الّصغي
د←سنتين

رد گزينه( 
در 2گزينه.3

شاهدت الّت
)اين رخداد

در3گزينه .3
ترجمه درست

شكيبا باش
در 4گزينه .3

ترجمه صحي
لم يسأل ال .

در 1گزينه .3
ت←بياموز
(تتَعلَُّم←

در 4گزينه .3
ترجمه عبار

ترجمه درك
هايكي از راه

ها پسپيروزي
و تلخي زندگ
را محكم مي
چند بار شك

در 2گزينه .3
انسان هموار
ترجمه گزين
كترسيم مي

ش آخر نااميد
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-3. دند

.شد
پل

ل وفاعله

ل وفاعله

 /

خدايانتان
-ورچه مي

.آيددرمي
ها قطع

ن
-4. دم

جدهم و

چه قيمتش

ationgroup

شدواره پيروز مي
.كارشان بود

ش ي پياپي، موفق
راه موفقيت از
.يش موفق بود

فعل/ ی للمعلوم

فعل/ ی للمعلوم

ن في الماضي

و را بسوزانيد و
مو -4. اده است

ميوه از درخت
مان است با تبره

ر است
ها و زمينسمان

نجف اشرف ديد

رتيبش بين هيج

آنچ: ارزان -2. 

13(  

.دست يافتند
افراد موفق همو

كاهاندي آن در

هايس از شكست
- 2. فقيت برسد

همواره در زندگي

مبنی–» إثبات

مبنی–» تقوية

حرفان زائدان له

قوم گفتند ا -2
هدايتشان فرستا

چگونه -2. ست
كه نزديك منزلم

مكسر) ن جمع 
در آفرينش آس-

ر سالن فرودگاه
.بود

آنچه تر: وزدهم

ي گوناگوني دارد
.هاستخيابان
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د ن به موفقيت
در تاريخ -2. م

ناپلئون ، توانمن

كه ناپلئون پس
با تالش به موف

ه- 4.. د ناپلئون

«د و مصدره

ت« ل و مصدره

 وزن افتعال و

.ن فرو فرستاد
ه امبران را براي

ما در دستش اس
ك رختان جنگلي

القرابين(  4گزينه
-2. آيدپايين مي
مان را درمدرسه

ب شّرشان شدن از 

نو . و العشرون

هايها و رنگل
هي ترافيك در

6

مرحل(لوم تجربي

و مشكالت فراوا
تحمل كنيم ها را 
قيت اديسون و

يافت همانطور
تواندبخورد مي

كندتر ميمحكم

زيادة حرف واحد

 من باب تفعيل

مصدر علی–

  م
را براي آفريدگا
ده است بلكه پيا

ليط هر كدام از
در- 4. خورندي

گم هستند و در
پا كه از آسمان

مي از معلم هاي
ها و دورشت آن

ن الثامن عشر

ي است كه شكل
مسؤول ساماند

جش دوازدهم؛ عل

وس از سختي ها
هت بايد سختي

راز موفق -4. دارد

موفقيت دست
دگيش شكست
وزاند بلكه آن را

مزيد ثالثّي بز-
)ة

ادة حرف واحد
(

–معرفة-ؤّنث

آلِھَتکم←هتکم
خش از مهرباني
و پوچ رها نكرد

.ا حمل كند

و بليتاست شش
شك شده هم مي

جمع سالم←  
كوچك آب است

يكي- 3. ايفريده
ت آوردن رضايت

 کانت رتبته بين

ايشش زنانهپو :
:يي و رانندگي

سنج

پسون و اديسون
ي تحقق موفقيت
ي بر موفقيت ند

توان بهكالت مي
كسي كه در زند

سوآهن را نمي

-لمفرد المذّکر
عله جملة فعلية

مزيد ثالثّي بزيا
)عله جملة فعلية

جمع السالم للمؤ

آَلَهت–َحرِّقوه←
اوند نود و نه بخ
مردم را بيهوده
ز وزن خودش را

ُمَجّفَفة←
داد همراهان ما

 مردم آن را خش

)معّلمين(عّلمی
كوران قطره هاي

ها را بيهوده نيافر
خدايان، به دست

ما: سع عشر

پيراهن زنانه -1
پليس راهنما -3

.رست است
رادي مثل ناپلئو

براي- 1←هانه
مشكالت تاثيري

.رست است
ايداري در مشكال

هرك- 1←هانه
آتش -3. گذرد

.رست است
للم–فعل ماض

فعل و مع فاع(
.رست است
م-عل مضارع

فعل و مع فاع
.رست است

الج–اسم←
  رف الجار

.رست است
←َحرَّقوه–َقوُم
خدا -1←هانه
خداوند -3 .د

تر ازيي سنگين
.رست است

َمَجّفَفة -فاِکَهة
تعد- 1←هانه

اي است كهميوه

.رست است
مع–السماوات

بار- 1←ها  نه
هپروردگارا اين

ها بهديم قرباني
.رست است

التاس← 4زينه
ت

1←هار گزينه
3. و باال نباشد

www.sanjeshse

در 1گزينه .3
در تاريخ افر
ترجمه گزين
پايداري در

در 4گزينه .3
با تالش و پا
ترجمه گزين
شكست مي

در 2گزينه .3
فع←أثبَت

»التاريخ« 
در 1گزينه.4

فع←ُتقّوي
(» الّنار« 

در3گزينه.4
االنتصارات
مجرور بحر

در 2گزينه.4
الَق←الُقوَم

ترجمه گزين
را ياري كنيد
تواند چيزها

در3گزينه .4
ف←فاَکَهة

ترجمه گزين
مزردآلو -3

.شدمي
در 4گزينه.4

–قطرات
ترجمه گزين

.انديشندمي
دف از تقده

در 4گزينه .4
تصحيح گز
بيستم است
ترجمه ساير
اندك باشد
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جز دوبار
4 -

سي و -3

-هاَمس

ش آمرزش
بر قوم

محاكمه ي 

ده نخست
( چه را
.دند

←

شترك

:فرمايـدـي
تيار سود و

گـر جملـه

نـد تـا بـه

ationgroup

سألوني

ج ي كه در سال
4. شركان نباش

3شتاد و شش

َته-۴حَضروا  

از مرگش برايش
بتوار كن و ما را

ت پس او را براي
.خره كند

برند -2. را بنهاد
ودش است و آنچ
سمت چپ ايستا

لغة المشترکة

زبان مش -3.  ت
.نواز يافتم

نمايد و مـم مي
] اخت]حتيكه

ت اسـت كـه اگ

انخود وانگذاشـته

13(  

التس–اسألوا-

ايبه اين پديده-
رد و هرگز از مش

ده مساوي با هش

أح–شاَهد-۳

ا گذارد كه پس
هايمان را استگام
انجام داده است) ع
هايمان را مسخت

يمين ، اليسار
ر كي و روشنايي
سب كرده به سو
س راست و زنان

-هضاف إلي

هاي فراواني داشت
ملتي ميهمان

رند، مردود اعالم
ايدستاني گرفته

در داراي اهميـت

خ كند و او را به
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۴التکونّن      

-2. ه گروه است
به دين روي آو
.زرگ بپرسيد

مئة-۴    
نه منهاي سيزد
وي با دويست

۳ثبِّْت   –أفِرْغ

يا فرزندي به جا
گ ري عطا كن و

ع(ند كه ابراهيم
قط قصد دارد بت

الي-۴ها       
را آفريد و تاريك

كس) ز خوبي ها
ي مردان سمت

مضاف و مض←

هديدم كه ميوه
و ملت ايران را

زيان خود را ندار
غير از او سرپرس

قدآن» چيست؟
.نيست

ك رم كارهاي لهو

7

مرحل(لوم تجربي

ال–أِقم-۳   
.نفي است

زيرا بركت همراه
رستي با يكتاپ

رسيد و از بت بز

سبعة-۳  
نود و -2و سه  

الوه نوزده مساو

أ-۲يستغِفُر   

ي به ارث بگذارد
ردگارا به ما صبر
ند و گمان كردن

ابراهيم فق. زندمي

َلها ، عَليه-۳
ها و زمينسمان

ا( آنچه را كهر
گاه براي بازرسي

←غة المسلمين

درخت سبزي
را كشوري زيبا

ز اختيار سود و
بگو آيا«: »ضَرا

ن در اين جهان
انسان را باكي
تا خود را سرگر

)، سال دهم1س

ن و زندگي

جش دوازدهم؛ عل

التفّرقوا   –
ت بلكه مضارع من
ز پراكنده نشويد

-3. كنيدنگاه)
ها از من نپربت

الثة و سّتين
و ساوي با پنجاه
هشتاد و يك بعال

ي–وّرث–ری

ي كند يا قرآني
پرور -2. شودمي

ه خويش را ديد
مان بت حرف نمي

ت ، النور    
يي است كه آس

هر- 3. ست آورد
در فرودگ- 4. ت

لغ)   المشترکة

-2. شايسته خدا
ايران- 4. گيريم

كساني كه حتي
ض ُسهِمنَفعًا و ال ف

)سال دوازدهم

ف زندگي انسان
فراموش نشود،
ه آفريده نشده

درس15و14

دين

سنج

کلوا-۱←هاه
 فعل نهي نيست
پر مگي بخوريد و

)افتدر اتفاق مي
درباره شكستن

ثال-۱←يگر
در هفت مسضرب

ه -4با هفده    

أجر-۱←ها

كس رودي جاري
مي پاداش جاري

هاي شكستهبت
گمابي: پچ كردند

الظلمات-۱←
تايش از آن خدا
زه نقره را به دس

ده به زيانش است

لغة المسلمين

ش الم بر بندگان
گاست ، ياد مي

ك عد، سرپرستي
اليملكوَنلاَنف  اء

س2درس 22 ،

هدف«رسش كه
سخ به اين سؤال
هيچ كس بيهود

صفحات(» .دازد

.رست است
ر ونهي در گزينه

،التحُدُث←
هم- 1←هانه
فقط دو بار( تد

به قومش گفت
.رست است

هاي ديت گزينه
نه- 1←هانه

بر پنج مساوي
.رست است

الثي مزيد گزينه

هرك -1←هانه
ي او بعد از مرگ

مردم -3. گردان
پچ) گروه(قوم پچ

.رست است
←هاضاد گزينه

ست- 1←هانه
و برنده دوم جايز

كسب كرد) هاي
.رست است

(←نه صحيح

  و صفت
سال- 1←هانه

كه زبان عربي

.رست است
سورة رع16آية

دونهاَوليا ممن  تُ
صفحة( »دارند؟

.رست است
ن به پاسخ اين پر
وش شود، و پاس

ه«: فرمايدمي) ع
ارزش بپردو بي

www.sanjeshse

در 2گزينه.4
هاي امرفعل

2در گزينه
ترجمه گزين
افتاتفاق نمي

ب) ع(ابراهيم
در 2گزينه .4

جواب درست
ترجمه گزين
پنج تقسيم

در 1گزينه .4
هاي ثالفعل

  اليتکّلم
ترجمه گزينه
بخواهد براي
گ كافر پيروز

ق -4. آوردند
در 2گزينه.4

متضكلمات
ترجمه گزين
و جايزه طال
نيزكه از بدي

در3گزينه.5
توضيح گزين
و موصوف
ترجمه گزين
مسلمانان را

در 2گزينه.5
آ خداوند در

قُلاَفَاتَّخَذتُ«
زيان خود ند

در3گزينه .5
دست يافتن
چيزها فرامو

ع(امام علي
كارهاي لهو
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خويشتن،

.د است

را انتخـاب
.ند

به خداونـد
ها و زمين
  )دوازدهم

سـورة يـس
پوسـيده را
قرآنـي در

تـا ابـر راد
خشـيديم،

زندگي را ،
ماند،ش نمي

م و ال هـم
.هومي دارد

از مـرگ][
مـا تـأخر
رگ ادامـه

و انديشـه
لـو كـانوا

ationgroup

ر رابطة با خدا،

و حقيقت توحيد

و آن) تشـخيص
كننف حركت مي

به آنِي مخلوقات
آنچه در آسمان

، سال1درس1

س79و78يـة 
پسـتخوان   هـاي

ومـين عبـارت
فرسـتدا را مـي  

رگش زنـدگي بخ

زة فعاليت و كار،
پاداشجهان بي

ال خـوف علـيهم
ارتباط مفه﴾جار

[ه آنچـه پـيش

به واسـطه آثـار
اشد و پس از مر

ه هم از دانـايي
َة لهـي الحيـوان

13(  

رد مسلمان را د

و ين بيانگر اصل

ت(ود را بشناسـد 
زي به سوي هدف

.د

حظه به لحظه و
يشَأٍن آ«: »ف هر

10صفحة. (شود

ه خداونـد در آي
ست كه ايـن اس

و د» ي داناسـت
داست كه بادهـا

پـس از مـر]له

و نشاط و انگيز
نيك او در آن

صالحًا فـال عمل 
عل المتقين كالفج

شـود بـهده مـي
ب ل پس از مرگ
ت آن طوالني با

و در انتهاي آيه
الـدار اآلخـرة ن 
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همة زندگي فر ،

ريكي ندارد و اي

هدف از خلقت خو
ت به صورت غريز

دف در حركتند

نياز دائمي و لح
ف وومٍهِكُلَّي ض

شبرداشت مي» 

است كه» انسان
ب كيس: ود، گفته

او بر هر خلقتي
خد«: دارد» عت

وسيل[ده را بدان
)سال دهم 4

شود و شورمي
يك از كارهاي

عو ال يوم اآلخر و
ام نجع... ﴿با آيه

ه انسان خبر داد
ير پرونده اعمال
دهيم كه بركات

رت گرفته است
ولَعب و ان ال لهو 

8

مرحل(لوم تجربي

به آن،) امالتز(ي

همتاست و شري

ه نسان خود بايد
طبيعي و حيوانات

.مخلوقات دارد
يعي به سوي هد

به» د دم به دم
ماوات و األرض س
ركار امري است

دايش نخستين
را فراموش كرده
تين بار آفريد و

زندگي در طبيع
و آن زمين مرد

، درس52و 5

روي انسان باز
داند كه هيچمي
و﴿ من آمن باهللا

ب. است» الهي و

در آن روز به«:
م كه امكان تغيي

نجامال خيري ا

اي صورمقايسه
ه الحياة الدنيا اال

جش دوازدهم؛ عل

ت؛ بلكه پايبندي
.دهدي

ت؛ يعني خدا بي

ن اين است كه ان
ط ياهان به صورت

م انسان و ساير
هان به طور طبي

باد باشدمان ازه
يسألُهمنفي الس«

اندرهمواره دست

پيد«مربوط به
ر ه آفرينش خود
ها را براي نخست

نظام مرگ و«
ني مرده برانيم

50،1صفحات

بهد و روشنايي
م ل است كه وي

در آية شريفة﴾
د در پرتو عدل

)دهم

اخّر قدم و  :﴾بما 
فهميممي» .ست
كند كه اعمامي
)هم

ن دنيا و آخرت،
و ما هذه«شريفه

سنج

يك شعار نيست
خلوقات تغيير مي
خداي يگانه است

  )دوازدهم

حيوانات و گياهان
د؛ در حالي كه گي

وم و سوم ميان
ت غريزي و گياه

.لط است
)دهم

حمله/ شير علم
«تر، از عبارتق

هست مي كند؛ او

»خلقتي داناست
زد، در حالي كه
ن خدايي كه آنه
ست كه اشاره به
به سوي سرزمين

ص(» .گونه استن

رگ، پنجرة اميد
اط به اين دليل
﴾و ال هم يحزنون

ضرورت معاد«د
، سال4و 3اي

نسان يومئذا اال
فرستاده اس]رگ

وضوع رهنمون
، سال دهم5رس

وره قصص، ميان
شن جهات با آية

.رست است
ي »ه اال اهللا فقط

تماع و ديگر مخ
خ عناي اعتقاد به

د2درس ، سال
.استرست

ح) تمايز( انسان و
ي آن گام بردارد

:هاينه
شاره به تفاوت د

حيوانات به صورت
كمك غريزه غل

،سال د1درس
.رست است

ش مه شيران ولي
كه به طور دقيق

ته از او درخواست
.رست است

خ...«ي او به هر
ز« براي ما مثلي

كند؟ بگو همان
سورة فاطر اس9

ب سپس آن ابر را
قيامت نيز همين

.رست است
هي نسبت به مر

اين شور و نشا. 
و﴿ضوع به پيامد

و مؤيد. شاره دارد
هادرس53و4

.رست است
ينّبؤا﴿آية شريفه
از مر[آنچه پس

و ما را به اين مو
در62صفحة. (

.رست است
سو60جمة آية

لذا از اين.  است

www.sanjeshse

در3گزينه .5
ال اله«جمله

خانواده، اجت
توحيد به مع

19صفحة(
در 4گزينه .5

اولين تفاوت
كند و به سوي
رد ساير گزي

اش) 1ينهگز
ح) 2گزينه
با) 3گزينه

15صفحة(
در3گزينه .5

ما هم«بيت
ك اشاره دارد

پيوستاست،
در3گزينه .5

عبارت قرآني
«:فرمايدمي

دوباره زنده
9انتهاي آية

س برانگيزند،
ق زنده شدن

در 1گزينه .5
با ديدگاه اله

گيردفرا مي
لذا اين موض

اشا﴾يحزنون
0صفحات(

در3گزينه .5
آ با توجه به
آ فرستاده و
و وجود دارد
.داشته باشد

در 2گزينه .5
چون در ترج
سخن رفته

erv.ir
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ط مفهـومي

رسند؛مي
70صفحة

و پرونـده

دانـيم دري  
جـود ايـن
د او و نيـز
.يش است

».ت

هـر لحظـه

سـبب(ور 
، سـال2و

دليـل. (ـد  
وجود خدا

دفي قابـل
)دهم

ي و بـا اذن
ت، بلكـه از

صـفحات (

معادي هم
مـان ابتـدا

ationgroup

ارتبـاط» نستند

اد مست به نظر
ص(» .اندز در امان

كـه انجـام داده

به روشـني مـي
بـا وج. رسـاندـي  

راي درك وجـود
به خدا در پيدا

خدا و قدرت اوست

ه«: »ي شَـأنٍ   او

خـدا نـو«: »رض
و1هـاي درس2

شناسـايي نمايـ
توانيم بهدا مي

آيد، اما هدظر مي
، سال دواز1س

سباب غير مـادي
م ايشـان نيسـت

.ين اسالم شـد

م خاك شويم و
؟ مـا كـه از هم

13(  

داناست، اگر مي

همچون افرا) ت
وحشت اين روز

ك تـأخري اسـت

.كنيم  درك مي
جودات مـدد مـ

اگوني را بـرگونـ
موجودات جهان

خ دن مداوم دربارة
)م

و فـي هـ ومٍ  لَّيـ ـ

سـماوات و االر ل
20و11،19،

ند و ذاتـش را
ارة مخلوقات خد

ت مشكل به نظ
درس13و12ت

ي به واسطة اس
واسـت از جسـم

ردم جهان از دي

قرار داده است،
ما چه بوده است

10/8/398لة اول

ا زندگي حقيقي

قيامت(ت آن روز
اند كه ازوكاران

ت واسطة آثار مـا
)هم

د و حضورش را
كند و به موجمي

گخواند و راه هاي
م بارة نيازمندي

ن عبادت، انديشيد
، سال دوازدهم1

كُـ«در عبـارت  

نور ال«ر آية اهللاُ 
،10صـفحات  (

و احاطه پيدا كن
، با تفكر دربا»..

كه در نگاه نخست
صفحات. (ب دارند

؛ زيرا اولياي الهي
ست كنيم، درخو

تنفر برخي از مر

ال در وجود ما
ميه ها در درون

9

مرحل(لوم تجربي

ز سراي آخرت،
)سال دهم

مردم از هيبت«
تنها نيكو«و» .

و) و علت آن به
، سال ده5رس

)فطريخدايابي
م ت و پشتيباني
خخداوند فرا مي

تفكّر دربراه ها، 

هتبرترين: فيقُدر
درس 1قبل2

يت اسـت كـه
.ين شده است

قيت است كه در
.گرديـده اسـت  

اند به حقيقت ا
.وا في كل شيء

ك يق و واالست
كي و صفاي قلب

با توحيد ندارد؛
ي درخواسچيز

رد كرد و سبب

كه خداوند متعا
تعدادها و سرماي

جش دوازدهم؛ عل

و بازي نيست و
،3و 1هايرس

:خوانيمنمل مي
خدا سخت است

)جواب منفي(د
در63و62حات

خ(يابيمدا را مي
كيم آن را هدايت

خعميق تر دربارة
يكي از اين. هد

التَّفَ اهللاِونُ  ُّرِفي  ك
2صفحة. (سازدي

ر توحيد در ربوبي
ارادة الهي، تبيي
توحيد در خالق
گ به آن اشـاره ،

توذهن ما نمي
فكروت«ث نبوي

ند، معرفتي عمي
نان كه پاكنوجوا

ها، منافاتيسته
)ص(سول خدا

ه را بر اسالم وار

كه هاي مختلفي
آفريدن اين است

سنج

و جز سرگرمي ،
در40و17ت

ن89 و آية سورة
خ وليكن عذاب

گرددا قطع نمي
صفح. (ده است

رت خويش، خد
اي حكآفريننده

ع ا را به معرفت
ده ما نشان مي

)وازدهم

العبادةِادمان« أفضَلُ 
طراوت و زيبا مي

ر هستي، بيانگر
ا اشاره به امر و
ستي به معناي

استها و زمين

دارد؛ در نتيجه،
اما طبق حديث)

.ي ببريم
يزي خدا را ببين
ن براي جوانان و

راي اجابت خواس
اگر ما از رس. هند

.يشان است
ترين ضربهبزرگ
)ازدهم

عدادها و سرمايه
شود كه دليلي

،

ين زندگي دنيا
صفحا. (كي دارد

.رست است
9سورة حج  2و 

ه مست نيستند
)ل دهم

.رست است
طة انسان با دنيا
ن همچنان گشو

.رست است
ما، براساس فطر

كنيم كه گي مي
ه، قرآن كريم ما
فات و افعال او به

، سال دو1رس 
.رست است

«:فرمايد مي) ص
ر جواني را پر طر

.رست است
خدا در تدبير امور

با» ر امري است
ر آغاز نمودن هس

ه آسمان) شكاري

.رست است
يقتي نامحدود د

)2و  1هاي  زينه
ريدگار جهان پي
بتواند با هر چي
ت، به خصوص
.رست است

ز اولياي دين بر
كار را انجام ده
حاني و معنوي اي
ريان تكفيري، بز

، سال دو2رس 
.رست است

ن همه استعبا اي
سؤال مطرح مي

www.sanjeshse

اي«: »يعلمون
خيلي نزديك

در 4ه گزين .6
و1در آيات 

در حالي كه
، سا6درس 

در 4نه گزي .6
در برزخ رابط
اعمال انسان

در 2گزينه  .6
هر كدام از م
جهاني زندگ
معرفت اوليه
شناخت صف

د 7صفحة (
در 3گزينه  .6

ص(پيامبر اكرم 
انديشه، بهار

در 4گزينه  .6
وحدانيت خ

اندركار دست
وحدانيت در
پيدايي و آش

)دوازدهم
در 3گزينه  .6

خداوند حقي
نادرستي گز
به عنوان آفر
اينكه انسان

دسترس است
در 2گزينه  .6

درخواست از
خداوند اين
حقيقت روح
متأسفانه جر

در 24و  23
در 3گزينه  .6

اگر بناست ب
نباشد، اين س

erv.ir
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هـد بـود؟

او]ت كـه 

).ت
ـماوات و س

صـفحة. (ت  

خداونـد بـه
را به گنـاه
مكي كـنم

ـن افتخـار
».ت داري  

كه خداونـد
ـة هسـتي
ي از آيـات

مـا«: ننـد

هاي انسان

نخسـت ـة 

آنهـامهـر
را در دنيـا

ي از عقـل

ationgroup

ف و عبـث نخوا

ـارش ايـن اسـت
(  

توحيد در واليت
»لوي السماف  لّه

بـراي خداسـت

خ«: گويـدم مي
ر شتم، فقط شما
توانم به شما كم

و ايـ) عبوديـت(
ه كـه تـو دوسـت

اينكه. بريمي مي
ه و پـا بـه عرصـ
ايخـالق و آيـه
كنو اعتراف مي

ها همان سرمايه
)، سال دهم2س

ن، ماننـد لحظـ

ونـد بـر دهـان
رل انساناعما ها

يرويكند و از پي

13(  

هـدفجهـان بـي  

علـت انكـ[لكـه 
، سال دهم4س

ت(هان نيز هست
«ست كه در آية
طور انحصاري

اهل جهنمت به
شما تسلطي نداش
تمرا، نه من مي

(بندة تو باشـم 
گونه قـرار دهان

، پي»زمين است
و آشـكار شـده
ن، بيانگر وجـود

كنندشاهده مي

ز عوامل رشد يا
درس30صفحة

يش نيز همچنان

اين حـال خداو
ا ظاهر و باطن

ه گناه دعوت مي

10/8/398لة اول

ج ينش انسـان و

بل) معـاد نـدارد  
درس54و52ت

و سرپرست جه
ست، مالكيت اس
صرف و تغيير به

باقي نمانده است
شم البته من بر ،
سرزنش كنيد نه

ن عزت بس كه
پ س مرا همارم،

ها ونور آسمان
سـبب او پيـدا

ي در اين جهان
چيزي خدا را مش

)سال دوازدهم

ا» شت خدا آشنا
ص. (نزديك است

د و پس از پيداي
(  

نجات دهند، در
اند؛ زيران قيامت

سال دهم ،(

ودگذر دنيايي به

10

مرحل(لوم تجربي

ين اساس، آفـري

م شك در وجـود
اتصفح(» .كند

ولي)كيت ، تنها 
تأكيد شده اس »ي

مفهوم حق تص ،

صتي براي توبه
آن عمل كردم،
س امروز خود را

سال دهم ،(

مرا اين! داي من
ه من دوست دار

خداوند«: »ضِ
گيرند و بهمي

جهت، هر چيز
چي نگرند، در هر
،1درس12و

سرش«) مؤكد(ه
خداوند به همه

ت چنين نيستند
سال دوازدهم ،

نج ود را از مهلكه
بهترين گواهان

،6درس73و7

هاي زوبه لذت

جش دوازدهم؛ عل

بر ايچه بود؟ آيا

ش(«: مايد انسان
تمام عمر گناه

توحيد در مالك(
دونهمنولي من 
ن نتيجة حاصله،

ز قيامت كه فرص
ي دادم و خالف
ت مرا پذيرفتيد،

2درس33حة

خد«: كندعا مي
اي كههمان گونه

سماوات و االرض ل
ز اوجود خود را ا

به همين. است
جهان هستي مي

11صفحات(.»

حمه تأكيدكننده
خ» ن است يعني

ود، اما موجودات
1درس 9صفحة

ورند تا شايد خو
مبران و امامان،

72صفحات. (د

:گناه
را براي رسيدن

سنج

چ آمدن و رفتن
)ت الهي

فرمرة قيامت مي
دگاه قيامت، در

ك جهان است
م«در آية لَهم ما 

واليت به عنوان
(  

شيطان در روز ،
ايبه شما وعده

بوديد كه دعوت
صفح(» .ت دهيد

وند اين گونه دع
ه! خداي من تو
)دوازدهم

نور ال«ي آية اهللاُ 
م موجودات، وج
وجود او وابسته

ج ت و انديشه در
»له و بعده و معه

الرحشيرازي عليه
ي خدا به انسان

شونياز ميبنّا بي
ص. (مند هستند

خوگند دروغ مي
پيام). ي افواههم

اندصون و محفوظ

گ وامل سقوط و
هاكه انسان) ي

 پس دليل اين
عاد الزمة حكمت
 در آية پنج سور
دون ترس از داد

.رست است
خداوند، تنها مالك

واليت الهي كه
.آمده است»ضِ

سال دوازدهم ،(
.رست است

سورة ابراهيم،2
حق داد؛ اما من
ب م، اين خودتان

توانيد مرا نجاتي
.رست است

به درگاه خداو) ع
خ پروردگار مني،

د2درس ، سال
.رست است

ر دقيق به معناي
ست، يعني تمام
و و وجودشان به
آنان كه به دقت
اَهللا قبل  اَيتراو لّ

.رست است
ش اشعار سعدي

قرب وجود«گر
.رست است

ب اخته شدن، از
به خداوند نيازم

.رست است
روز قيامت سوگ

نختم علي(زندي
ز هر خطايي مص

.رست است
ن به هدف و عو

عامل دروني(اره
.داردز مي

www.sanjeshse

خاك بوديم
ضرورت مع(

قرآن كريم
خواهد بدمي

در 1گزينه .6
خ از آنجا كه
و پس عليت
مافي االرض

2درس19
در 4گزينه.6

22طبق آية
ح شما وعدة
دعوت كردم

نه شما مي و
در 1گزينه.7

ع(امام علي
پ بس كه تو

18صفحة(
در 4گزينه.7

پس از تفكر
نور هستي ا

ومي گذارند
آ. الهي است

راَيتشَيئاًالّ
در 4گزينه .7

ا اين بيت از
نشانگاست و

در 1گزينه .7
مسجد با سا
خلق شدن،

در 4گزينه .7
بدكاران در

خاموشي مي
اند و ازديده

در 2گزينه .7
موانع رسيدن

نفس اما -1
و وجدان باز

erv.ir
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رسيدن بـه
) ناهكـاران
ن به هدف

ة كارهـايي
، درس3ه

)ل دهم

را تشـكيل
زو مسـائل

يـن قبيـل
موجـودي

)وازدهم

خـدا واز 
».م

رونـي او را
هايمكتب
)زدهم

ا در سـاية
. تـر شـود  ك  

ينـي ايـن
ي برسـاند

ي برداشت

سـت و لـذا
. واهـد بـود  

ationgroup

ر ريب دهد و از
گن(ـاري را كـه 

از موانع رسيدن

است و در همة
صفحه. (جود دارد

، سال1، درس4

رهـان   بينـي آن
شناسـي جـزـان

سؤاالتي از اي. ود
ست، يا برعكس

، سال د1درس

هسـتي انسـان
رويمم و باال مي

ب و التهـاب در
م. رآيد بلكه تنها
، سال دواز2س

شـده اسـت تـا
حيـات نزديـك

بيا جهـانبـوژي
ه سعادت حقيقي

تريبه طور واضح

و عطـا شـده اس
بر عهـدة او نخو

13(  

رزندان آدم را فر
شـيطان، هـر كـ

)تمايالت داني(

ي عني مقدمست
وج» ف و برنامه

فحهص. (است

هسـتي دارد، جه
و است، لذا انسـ

شوب ناميده مي
و بيروني اسوني
د2صفحه. (زد ،

آغـاز. جاستن
ما ز باالييم/ ويم

كه بتواند اضطرا
حل اين معما بر

، درس4صفحه(

وديعه گـذارده
و هدف نهـايي

و رابطه ايدئولو
كه بتواند ما را به

ب» ته وز حيوان

ب خداونـد بـه او
ب مسئوليتي نيز
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ياد كرده كه فر
ش«: فرمايـدمـي  

يم غرايز پست

خت و آگاهي اس
آگاهي و هدف«ر

ماي عمل انسان

ه ت بـه جهـان
سان و شناخت او

شناسي آن مكتب
ير جبرهاي درو
ت خويش را بساز

شت او نيز همان
روييم و دريا مي

ك» ش انسان بوده
حي تواند از عهدة

.ي پرده بردارند

هاي بسياري به
و ه گام به كمال

كندن روش مي
ك و راه و روشي

)، سال دهم1

كز فرشته سرشت

ت كـه از جانـب
نه اختيار باشد،

ديني

11

مرحل(لوم تجربي

ندارد و سوگند
م و قـرآن كـريم

دقت كني). 4و1
)م

آن داشتن شناخ
مواره سه عنصر

همچنين راهنم

هر مكتب نسـبت
ستي، وجود انس

)هم

شود دارد، انسان
دارد و تحت تأثي
شت و شخصيت

لهي دارد و بازگش
ما ز درياي«: مايد

هدف از آفرينش
د خود هرگز نمي
ند از چنين رازي

است، استعداده
ي رسد و گام به

ا را در اين جهان
انتخاب هدف ،

1، درس6و 4

ك«ي در مصراع

اختياري اسـتيِ
كه فاقد هر گونه

هايو اقليتف

جش دوازدهم؛ عل

پنر از آدميان مي
و يب دادن است

1رد گزينه) (را
، سال دهم2س

آ راي رسيدن به
دهيم همجام مي

كند ووشن مي

ه زيرا نگرشي كه
وط به جهان هس

، سال دوازده1

عدادهاي او وجو
خود اختياري ند
هاي خود سرنوش

تصال به عالم ال
فرماين باره مي
ه«ي پرسش از

و دانش محدود
تواننق انسان، مي

ليم قرار گرفته
مرحلة شكوفايي

ها كه تكليف ما
تر باشدو صحيح

ص. (و بالعكس

ني و بعد روحاني
)وازدهم

نتيجة منطقيِ ،
ه و در مواردي

معارف

سنج

كه خود را برتر
سه كردن و فريب

نه دنيا(» ت داد
درس33صفحة (

ريزي برس برنامه
عقل و تدبير انج

 در اين جهان رو

ز. بيني استهان
ائل اساسي مربو

، درس3صفحه

 از انسان و استع
خ بور است كه از

هتواند با انتخابي

ودي است كه ا
شاعر در. داست

خي منطقي براي
ه انسان با عقل
اتصال به خالق

د تعلخداوند مور
ندگي دنيوي به

)وازدهم

بايد و نبايدهت از
ويني، عميق تر

تر خواهد بودل

ل مادي و حيوا
، سال دو1درس

ديني و مذهبي
رة اختيار او بود

)دوازدهم

)عامل بيروني(
كار او وسوس. ارد

ر نظرشان زينت
)4و 1د گزينه

.رست است
ب هدف و سپس
خود و براساس

)م
.رست است

د كليف انسان را
.رست است

ي بخشي از جها
چون يكي از مسا

ص. (گيردقرار مي
.رست است

ه در هر مكتبي
ن موجودي مجب
يار است كه مي

.رست است
هي، انسان موجو
نيز به سوي خد
ره به دنبال پاسخ

كه روشن است
ستند كه به علت

.رست است
خ ن كه از سوي
يح در جريان زند

، سال د1درس
.رست است

اي استمجموعه
بيهر چه جهان:

تر و كاملعميق
.رست است

دن انسان، شامل
د11و 8صفحه ،

.رست است
سان در بينش

و منحصر به داير
، سال2، درس

www.sanjeshse

شيطان -2
بهشت باز د

ركردند دمي
رد. (نيستند

در 2گزينه.5
الزمة انتخاب
كه به اراده

، سال دهم1
در3گزينه .5

ايدئولوژي تك
در3گزينه .5

شناسيانسان
چمي دهد و

قبيجهان ني
در 4گزينه .5

شناختي كه
كه آيا انسان
صاحب اختي

در3گزينه .5
در بينش اله
ن بازگشت او
انسان هموار
فرو نشاند و
آسماني هس

در3گزينه .5
در روح انسا
تربيت صحي

د5صفحه( ،
در 1گزينه .5

م ايدئولوژي
:چنين است

)ايدئولوژي(
در3گزينه .5

دو بعدي بود
ص. (شودمي

در 2گزينه .5
مسئوليت انس
مسئوليت او

،11صفحه(

erv.ir

51

52

53

54

55

56

57

58

59

www.mrzist.org

[www.mrzist.org]

http://www.mrzist.org


@sanjesheduc

ه و به دور
عشـق بـه
جايگزيني
ك هـر چـه

ـي جهـان

اي جهـت»
ور و دراز و
ن زنـدگاني
واهـد بـود،

ده اسـت و

سـازد وـي

ماست، كـه

توانه نمي
ـد و نبايـد
گ فكـري

را تـأمين
همكاري و

،3، درس2

يات بشري
در به درك

،2، درس9

ationgroup

انسان خودباخته
ي حيات نظيـر
بدين ترتيب با

راشيبي هولناك

بينـجهـان» دها
)دهم

»وسيله«عنوان
بـا آرزوهـاي دو

اما اگر همـين. 
نها بازيچـه نخو

»خدا« .
آن، كاري بيهود

ويش خود را مـ

ما قعي در وجود

گفت، لذا هميشه
كنـهم جدا مي

هاي بـزرگنحراف

هـدفي واقعـي
شود،مين نمي

20صـفحه . (ـد

ا عظمتي در حي
ل آنها نشود، قاد

9صفحه. (ماند

13(  

.و ظاهري است
د، با ظواهر مادي

كند وي، پر مي
شود و در اين سر

)دهم

بايدها و نبايد«ز
د1درس ، سال

ع يرد و به آن به
ب مشـغول دارد و
ي نخواهد داشت
ساني باشد، نه تن

)ل دوازدهم

قادي نسبت به
هاي فرعيجنبه

)سال دهم

سان به دست خو
)وازدهمل د

دي، دريافتي واق

گدانم نمي توان
كه آن دو را از

منشاء ان» يست

هماهنگي آنهـا،
ون آنها هدف تأ

كننـرا ارائه نمي

حقايق بسيار با
حيواني و كنترل

نصيب خواهدي

10/8/398لة اول

وق هاي مجازي
دهدو را آزار مي

بت سرشار الهي
شخود بيگانه مي

، سال دوازد1س

اي است ازموعه
،4صفحه. (كند

هستي قرار نگي
م مي را به خود

اي در پينتيجه
ي بلند عالم انس

، سال2، درس1

اعتقاعتقاد يا بي
ج ت پرداختن به

7و س1، درس  ،

دهد كه انسمي
، سال2، درس1

وجود غم و شاد

دصورت جز نمي
زي وجود دارد

ني«و »دانمنمي«

ه كه همكاري و
ده است كه بدو
ر ها تعريف نظم

اند كهري كرده
ح تدال در غرايز

ع الم معنا بيو از

12

مرحل(لوم تجربي

شود، عشقم مي
سته يا ندانسته او

و محبق حقيقي
خ الهي خود، از

، درس6صفحه(

ي ايدئولوژي مجم
ك  هان روشن مي

آرمان با عظمت
جز اين كه آدم ،
نپاك باز دارد ،
هايسيدن به قله

12صفحه. (بود

عبارت است از
د، در اين صورت

6صفحات. (شد

گذارد و نشاني
1صفحه. (مرد

خداست درك
)، سال دهم2

ص باشيم، در اين
مرز» دانمنمي«

«ن آميختن مرز
)، سال دهم2

ك ست، به طوري
هايي مراعات شد

هديگر گزينه. ت

ز معنويات يادآور
وفق به ايجاد اعت
و خواهد داشت

جش دوازدهم؛ عل

كه به ننگ ختم
خود را كه دانس
ي، به جاي عشق
ويشتن واقعي و

.شودتر ميديك

ولي» هاو نيست
ها را در اين جهف

آ هت رسيدن به
هدف قرار گيرد،
حقيقي و حيات

نردباني براي رس
ب جاويد خواهد

ن استوار است،
و نااستوار باشد
ش حاصل نخواهد

عهدة خود او مي
ويژگي انسان شم

ضع آن در برابر
2، درس16و 1

نداشتهر دست
و» نيست«بين

آميخت، همين
2، درس15حه

يك مجموعه اس
هو ويژگيصيات

شده و معين است

غ افل ازه انسان
ها نرهد و موتي

همواره مشغول

سنج

هاي رنگيشقع
خ ر خالء وجودي
مجازي و ظاهري
ت حقيقي و خو
ر درة نابودي نزد

وهست«ت از ها
دئولوژي تكليف

انسان در جهي
ه ه نشود و خود
ح يدن به زندگي
ش بذر حقيقت و
نيل به سعادت

بيني بر آنجهان
بيني متزلزلان

حسو دي از آن

ع در هر حال به
و ا خصوصيت و

تب، ارزيابي موض
1صفحه. (ويند

چيزي دليلي در
ب» ودن گذاشت،

آن دو را به هم
صفح. (يده است

زاي متفاوت در
گاه منظم خصوص
ش ختلف حساب

ه اين نكته را به
پرستچنگال لذت

هچه هاي زندگي

.رست است
عكور، منظور از

دأ هستي، ناچار
مساير عشق هاي

به جاي شخصيت
رود، به قعرمي
.استرست

اي استمجموعه
شناساند اما ايدي

.رست است
طبيعي و حيواني

استفاده» هدف«
اساس، از رسيدي

ي براي پرورش
ي مقدس براي
.رست است

جپايه اي كه هر
ي اصلي يك جها

گذرانيي و وقت
.رست است

ئوليت آدمي را
را» خودسازي«

.رست است
بررسي يك مكت

گوت دروني مي
.رست است

چ ات بود و نبود
نبو«حساببي

آ اديده گرفت و
ها گرداز مكتب

.رست است
گرد آمدن اجز:

ي در يك دستگ
جزا از جهات مخ

.رست است
الن الهي، هموار
چ كه آدمي تا از
خود را با بازيچ

)هم

www.sanjeshse

در 4گزينه.6
در بيت مذك
افتاده از مبد

س... مال و و
ب اين عوامل
بيشتر پيش

در 4گزينه.6
مجهان بيني

هستي را مي
در 2گزينه.6

ط اگر زندگي
«رسيدن به

پندارهاي بي
ادنيا، مزرعه
ابلكه وسيله

در3نهگزي .6
تريناساسي
هاياگر پايه

جز سرگرمي
در 4گزينه.6

خداوند مسئ
توانلذا مي

در3گزينه .6
گام اول در

به آن دريافت
در 2گزينه.6

اگر برابر اثبا
را» نيافتن«

نا اين مرز را
در بسياري

در3گزينه .6
:تعريف نظم

كند يعنيمي
هماهنگي اج

)سال دهم
در 1گزينه .6

انبيا و رسوال
ك وجود دارد
آنها نشده و
سال دوازده
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آن كـه در
،1، درس7

عمل آيد،
،6صـفحه 

نظم مطرح
موجودات

هـا وپديده
)دهم

علم بشري
جاذبـه بـا

را تشـكيل

هـا دربـاره
ي اسـت و

ل عقلـي و

Part A:

.م

ي غيرقابـل
،)و ناكـافي  

ationgroup

آ شدن نسبت به
7و 6صـفحات 

انسان با خدا به
ص. (يابـدمعنا مي

نظ ه در تشخيص
شفشان يا بعضي
پ زيرا هر يك از

د3درس ، سال

ع ت و حتي كاخ
وجـود نيـروي

ر دة اصول ديگر

هبخـش گزينـه
ط بـه ايـدئولوژي

نـوعي اسـتدالل

: Grammar

.سب است

كنيمستفاده مي

اسـاميبـراي  4
“few”)و كـم

13(  

ش ساني، و بيگانه
ص. (ره شده است

ا ر گرفتن رابطة
ميف پذير بوده و

نظر نيست، آنچه
بيل زلزله و آتش

زنظم نمي شود
د20صفحه. (د ،

يح و معقول است
انـدسـت آمـده  

)سال دهم ،2

اساس و شالود ،

هـر دو 3و 1ه
بخش اول مربوط

فهمـيم كـهـي  

r and Voca

».خورد
“will haمناس

».خرد
“be going اس

و 3هـاي گزينه
”مفهـوم منفـي
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صيل و واقعي انس
ود بيگانگي اشار

كه بدون در نظر
بطه با خدا تعري

ن اعتباري مورد
در طبيعت از قب
مر دليل بر نفي
راي نظم هستند

يك سخن صحي
ن حقيقت به دس

2، درس15و

ن ميان، توحيد
)ل دهم

ولوژي در گزينه
ب 3س در گزينه

شـني المـپ مـ

abulary

خ يدني خواهيم
”aveها، تنهاه

ت يك پورش بخ
”toنابراين، از

فاً »."ط
گ(كنيماده مي

م) ولي كـافي و

13

مرحل(لوم تجربي

ش و شخصيت اص
ر مستقيم به خو

ك ريفي از انسان
نسان تنها در را

هاي ارزشي وف
داي پديدهاره ها

بال دارند، اين ام
ها دارند، دارسان

ي علت پي بردن
ه با توجه به اين

14صفحات. (ت

وار است و در اين
، سا1، درس9

بيني و ايدئوهان
بيني است پس ن
)، سال دهم1

ن بـرق را از روش
)ل دهم

ي اول يك نوشي
در بين گزينه. ت

گويد قرار استي
بن. مطرح است»

فقط چند تا لط
“few, aاستفا
“a few”)كم

انگليسي

جش دوازدهم؛ عل

حقيقي خويش
به طور» كردمي

نيست و هر تعر
گوييم انكه مي

ن است كه هدف
بنابراين، اگر پا
ضررهايي به دنب
بت به بعضي انس

ع ز معلول پي به
مسائل علمي كه
بل شناخت است

وت و معاد استو
و 8صفحات. (

جه -1: زء استج
ش مربوط به جها

1درس 5و 4ص

ولي وجود جريان
، سال1، درس1

وليممنون سارا
است) نزديك(ده

ي برنده شد و مي
»جو«صد و نيت

اوه،"     "هيد؟
“poازa few”

”مفهوم مثبت

سنج

كردن خويشتن
م ت ز بيگانه تمنا

پذيرقعي امكان
از اين رو است

بودن هدف اين»
 و خارجي است

ضد احياناً بوده و 
ز آثاري كه نسب

ن و ازمؤثر رسيد
م و چه بسيارند
غيرمستقيم قاب

سِي توحيد، نبو ا
ش مذهبي است

ج بي شامل دو
در دو بخش 2ه

ص. (بيني است

و ماً حس كنيم
6و14و12ت

:ب!    ضر است
تصميم در آيند

آزماييي در بخت
، بيان قص جمله

خواهزميني ميب
”otatoesودن

مناً با توجه به ض
.م

.رست است
ك نگي يعني گم
چه خود داشت

)هم
.رست است

ي، خوديابي واقب
.عي نخواهد بود

)ل دوازدهم
.ت استرس

»واقعي«كيد بر
هاي عينيجنبه

ها ناپسندانسان
زبور قطع نظر از

.رست است
مؤ ينكه از اثر به
هاده شده است
ز عقل و خرد و

.رست است
بي سه اصل اسا
حور اصلي بينش

.رست است
نيم كه هر مكتب
ست و در گزينه
بمربوط به جهان

.رست است
عسل را مستقيم

صفحات. (است

.رست است
شام حاض: الف«: 

ت گوينده بيان
.رست است

جو به تازگي«: 
توجه به مفهوم
.رست است

چقدر سيب"«: 
توجه به جمع بو

ض.) روندكار مي
كنيمانتخاب مي

www.sanjeshse

در 4گزينه.6
از خود بيگان

آن«مصراع
سال دوازده

در 1گزينه.7
بدون خداياب
تعريفي واقع
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B B
t

t
t

ΔΔ →
Δ

(II)
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هر بازه زماني از

متوسط در بـازة
a2ازt3تا

× + ×2123 3

m

s
= =1 83

24

ن متحرك را به
x vt x= +⎯⎯⎯→−

xار دادن = 

:آيده دست مي

د و ديگري اينكه

يد با سرعت نس

:هم بگذرند
t sΔ = 3

:ك يكسان است

BA

B

vt

t
=

Av

25

→

2

24
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ه ب متوسط در

م بدانيم شتاب
t2سط در بازه

.ها كمتر است

= + =9 4 6

m

زمان حركت اين

− = × +4 4 3
اكنون با قر. ست

x v tΔ = Δبه

ها طول دارندك

ها باركاز متح

كامًال از كنار ر 

ي دو متحركها

A

B

t

t

Δ→ =
Δ

5
4

جش دوازدهم؛ عل

داده شده، شتاب
.ه كمتر است

ورتيب a1a2
ت و شتاب متوس

t3از بقيه بازه

m

s
1

زرابطه مكان ـ

x x→ = 

x اسSIدر=

tبطهدگي از را

كي اينكه متحرك

ن دو نكته، يكي

ا شود تا دو قطا

جاييجابه. ست

(I)
5
4

سنج

aر t−نشان
شتاب در آن بازه

tو t2را به تر
كمتر استa1از

تاt2زه زماني

:عبارتست از

:عبارتست از

ابتدا. ثابت است

m= −16
=tت −4 16

جايي بر سادجابه

يك. توجه است

با توجه به اين.

+36 جاجابه

x v tΔ = Δاس

.رست است
طقي براي نمودار
ش شترين مقدار

t1هايدر لحظه
اt2تاt1بازه

ب متوسط در باز

.رست است
ع سط در بار اول

سط در بار دوم

.رست است
ث حرك با سرعت

حركت به صور
:كنيمي

ج ا سرعت ثابت

.رست است
ل دو نكته مورد

.ي كمك گرفت

+ + =24 3  

.رست است
ا سرعت ثابت
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(I) , (⎯⎯⎯

با قطع. ود

عبارتست

'
Aq q=

−Fسـخ 


شود،2−

Q

q

− = −2

E q

E q
=1

2

F
an

W
θ = =

C d

C d
=2

1

ationgroup

(II)
At⎯⎯→Δ =

شوين تخليه مي

ماس آنها به هم

' A
B

q q
q

+= 2

پـس پاس. سـتند  

q

q
2
1

2برابر

Q

q
− →2 2

q r
( )

q r
× →21 2

2 1

qq E

mg m
= =

d C

d
→ =

C
1 2
2 1

13(  

B, t= Δ =4

در زميBقطه

ها پس از تمكره

Bq − += 2
2

.اند هقل شد

ش و واكـنش هس

شان داد هر گاه

= 4 2

tan→ °3

V
qd

mg mg

Δ
Δ

=

2
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s32

نقل به زمين بار
.شودع مي

Bك ، بار نهايي

nC
+ = −12 4

منتقBبه كره

نشكـنيروهاي

Aتوان نشمي

:ي داريم

q
tan

q
= ×1

2

V

gd

Δ
→ =3

4

C:

25
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اما با اتصال. نفي
كره رسانا توزيع

وAهايكره

C q→ Δ =1
Aز روي كره

وو بار q1q2

q3در نقطه

هاي مثلثاتيبت

q
n

q
° →2 3

:شد

m

−× ×
× ×

612 1
1

 


Cسپس
d

∝ 1

جش دوازدهم؛ عل

منBبار نقطه
ر مثبت در تمام

به مشابه بودن

nC n e=6 1

ها ازشود الكترون

تريكي ميان دو

وq1،q2بار

:ود

و به كمك نسب

q

q tan
=


1
2

1
3

امتداد قائم باشد

m
/

×5 →1
 



آيد ودست مي

سنج

شود ومثبت مي
ميله باردار، بار

ريكي و با توجه

/ −× → 191 6 1

Aشمشخص مي

ون نيروهاي الكت

ي حاصل از سه

Aشوصفر مي

E)شكل مقابل(

=


3

يان امتداد نخ و

m −= × 28 1

C = κεبه

.رست است
مثAبار نقطه

مين و دور شدن
.رست است

يستگي بار الكتر

n→ = 111
Aر منفي كره

.رست است
قانون سوم نيوتو

.رست است

يهاي الكتريكان

ريكي برايند در

.رست است
EبهE1


E2و



.رست است
زاويه ميθاگر

kg g= 8 

.رست است

Aزن تخت از

d
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Q C

Q C
=2

1

به بـاتري

خازن شـارژ

ـه نسـبت

E mc=

/ gS

/ =

5 4

5 4 3

.است

A Z= +

،A16ي

ationgroup

C V

C
× →

V
2 2
1 1

كه خازنه اول

خرحله دوم كه

U در نتيجـ2=

.د

c ( /=2 ×3 1

nSF /

/

= ×

×



 21

3 1

3 1 1

n2بهn4از

A a
Z

N =
=

+ ⎯⎯⎯2

عنصـرهاي .رنـد

13(  

Q2
1  = ×2

C در مرحله2=

U =1 در مر .4

=U: اشـت   1
3

وترون وجود دارد
−× × 2466 1

molec

( n

/

×

+×
×



 

211

32 19
6 2 1

انتقال الكترون

a
a

a+⎯⎯→ +4 2 4

نصر
روه

اچهارم قـرار د
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C1وC= 3 .

U4: هيم داشت

Uخـواهيم دا

و

kg)

پروتون و دو ن
−× × 31

cule nSF
/

n)
n

×
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6

گ سرخ به دليل

a= +4 28

.شودخص مي
Aعن

گر  16  

.رسدي

D34در دوره

26
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=2 16 

.

=C: م دارد 4

U C= 1
خواه2

Qـك

C
=

21
2

ر هستة آن يك
m

(
s

× × 83 1

m

molS

/ ×

=

 23
1

2 1

4

هيدروژن، رنگ

a = 24

قيه عنصرها مشخ
C  B

18  17
.هند

ميCلكتروني

B19،C3و

شيمي

جش دوازدهم؛ عل

.يابدافزايش مي

ك رابطه مستقيم

CV2ه كمك

مانـد، بـه كمـي  

H3
است كه در1

m
) /=2 44 82

n

molecule n

SF

SF

ف نشري خطي

X : 24

ة گروه بقن شمار
E  D

2  1 
دهرا تشكيل مي

الآرايشبت، به

Bعنصرهاي .د

.رند

سنج

:است

6زن درصد

ب دي الكتريك

بهدر نتيجه. ماند

Qثابـت مـي

H ،ي هيدروژن

J−×  112 1

( n

mol

+× 32 19
1

و در طيفي دارد

[Ar] d s53 4

ت و بر مبناي آن
F

3  
رEB2ب يوني

مثبايدار سه بار

قرار دارد 1گروه
شانزدهم قرار دار

Qگر CV=

يره شده در خاز
.رست است

زن تخت با ضريب

مثابت ميVت

سـتجدا شده ا

U
.خواهد بود

.رست است
ايزوتوپ طبيعي

.رست است
n

n

n)gSF

lSF

.رست است
طيف خطي 4از

.رست است
s1

.رست است
گاز آرگون است

BوEتركيب
شكيل كاتيون پا

.رست است
گ 6در دوره5 و
E52ش در گروه
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Al +27 3
13  

X ⎯44
21  

Na O22

يجـاد لكـه

ationgroup

Z


→ = 


13

A
Z

N=
=

⎯⎯⎯→ =44
21

.شوديه مي

O (s) H O+2 22

.شوده مي

يل رسـوب و اي

13(  

e

p

= − =
=

13 3
13

= − =44 21

ي گوناگون تجزي

O(l) N→ 4

آلومينيم مبادله

.د

.شود

د و مانع از تشكي
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=دار

1

23

هايموج از رنگ

NaOH(aq) +

سيژن وهاي اك

.ژي است

شودت حل نمي

شدر آن حل مي

.د

.باشدمي 7ز
دهندواكنش مي

.تهاسذره

27
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=1ذرات بارد

نهايت طولبي

O (g)+ 2

هكترون ميان اتم
.ز قهوه است

ا آزاد شدن انرژ

وژن مونواكسيد
(Iسولفيد

الل ناقطبي است
.شود

.حل خواهد شد
دوجود آورده و

گي صابون ندارد

.وجود دارد
تر ازر آب بزرگ

و در آب سخت

كنش ميانرهم

جش دوازدهم؛ عل

+ =13 23

ترة رنگي شامل

د، شش مول الك
رنگي و بيشتر ا

اشد كه همراه با

N O2 :نيترودي
CuS :مسII)

در هگزان كه حال
شخوبي حل مي
ح گزان ناقطبي
د هيدروژني به

كنندگدرت پاك

و نام سولفونات
و غير صابوني در
منيزيم موجود

ابوني ناشي از بر

سنج

نشور به گستم

.ست هستند

 آلومينيم اكسيد
ر از آب گوجه فر

باد اكسايش مي

Oد

S  سيد

لفات

د قطبي است و
ست و در آب به

ي بوده كه در هگ
ت كه با آب پيوند

هيچ نقشي در قد

−−SOني با3
وده هاي صابوني
هاي كلسيم ون

هاي غير صاننده

.رست است

.رست است

.رست است
د هنگام عبور از

.رست است
دوم و چهارم درس

.رست است

.رست است
شكيل يك مول
ب خالص بيشتر

.رست است
.رست است

اكسيژن با مواد
.رست است
اكسيدتروژن دي

ترافسفر دكااكس
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.رست است
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ولكول قطبي اس
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ه خش كاتيوني،
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PH =1

ريـان بـرق 
HNO3

رسـانايي،
Li O +2

تعداد مول

رصد يونش

/ =4

هامول يون

ده

ationgroup

H+→ =1 1

جررسـانايول 
(aq) LiO+

،يـن دليـل  ابـه 
H O L+ →2 2

mol

L
= ×2 ت

در=

/ m2

= م2× تعداد

.باشدمي

هاي يونيده شد

يده شده
ل شده

13(  

.ول است

.  

− , OH 111

د داشته و محلـو
OH(aq) L→

.ند

ونبـودهكسان
Li OH+ + 2

/ L /=5  

mol
×1

−× =48 1 1

.شود

هاي غير يكسان

هشمار مول

هاي يونيدار مول
هاي حلمار مول
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يك محلودر آب

دهدعبور ميود

− −=  31

در محلول وجود
LiNO (aq)3

هستند) ولي زياد

.باشد
يكهايونشمار

,−

mol2

×1 

ه شده 

/ m−× 31 6 1

شيوم تبديل مي
.باشد7

هلكولي با اندازه

شما
شم

28
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دد و كات كبود

آب نور را از خو

OH

H

−

+ =

د يتيم و نيترات
) H O(l)+ 2

با جرم مو(نجير
.ستند
.ستند

ل آن ضعيف مي
در محلول آنه ،
BaO H O+ 2

.است

هاي يونيدهمول

.ند
mol

به يون هيدروني
7تر يا بيشتر از

هاي مولوي توده

جش دوازدهم؛ عل

يك كلوئيدششي
.و ناهمگن است

آكات كبودل در

−

−= = 


3
11

1 1
1

هاي لييونهنوز

سترهاي بلند زن
پانسيون هسسوس

يدي يا بازي هس

رسانايي محلول
BaوLi O2

O Ba +→ +2

تروليت ضعيف

.كنيممي

= ×8 شمار1

كنيون توليد مي

ب ه اكسيژنصل
ممكن است كمت
ي است كه حاو

سنج

پوشيون و رنگ
وشين نمي شود

كند و محلولي

8

هز خنثي شدن

دهاي چرب و اس
سن محلول ها و

با خاصيت اسيي

يلي كم است و
aOانحاللادلة

+−OH  .د 2
يك الكتك اسيد،

ml1 پيدا

−41
ي 2هنگام يونش

هيدروژن متصها،
م ه هاي خورنده

و روغن كلوئيدي

.رست است
ه يك سوسپانسي

نش ته) كلوئيد(ي
ه نور را پخش مي

.رست است

.رست است
پس ازعادلة زير،

.رست است
مخلوطي از اسيد
همانند پلي بين

هاييوها، تركيب
.رست است

خيHFفكيك
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ندارندنيزكساني
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