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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمـشهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)20/12/1400(  
 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  

 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  10ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

  . ت

ationgroup

  
است... پيشاني و 

  *  دن از ترس

  .آيد ر مي

/1400(  

). كر شده است
پ –شقيقه  –ي 

لرزيد –ب نمودن 

 طوالني به نظر

  ي سمرقندي 

20/12حلة هشتم 

  . نيك
ذك » اعتبار –ش 

يك سوي پيشاني

اضطراب –راري 

گي آنچه بلند و

ظهيري ←نامه 

   . مكان  :ان

2 
 

مرح(لوم انساني 

هاي ن ط خصلت
ارزش«ب درسي، 

ي – سوي روي 

قر بي   :تپيدن* ي 
   

  ط و قيد
  نيرومند

ويژگ –ماني دراز 

  ر 

  عمل  ←ل 

   
سندبادن* خاني 

ديلما –نسبت : 

ارسي

دهم؛ ادبيات و عل

بد است و نه فقط
در كتاب. (»مجاز

به معني يك» 

انگاري ساده –تن 
نااميد - بهره بي: 

   :ها صالح آن

شرط بي  :مطلق  *
قوي و ني: شگرف
زم :آزگار* نجار 

  

ثمار ←سمار * 

امل) 4  ت 

:ها ت و اصالح آن
يرخرضا ام  ←يا 

:ينة پاسخ؛ يكان

 فا

سنجش دوازد

   :ها ن
هاي نيك و ب ت
م«است و نه » ز

جبين«. است» 

آسان گرفت : محه
:خايب* فرماني 

درست است و اص
  ت بودن

*در قيد شده  –
ش  *ها  كناره -ف 

خوشايند و ناهن

  :ها ن
باقي  ←باغي  

*فواكه  ←كح 

   :ها ن
ملتفت  ←طفت 

   :ها الح آن
  امتناع   

  و معوجش 

ن نادرست است
ارمي* س دوده 

   :رتيب
ست، ولي در گزي

    
 

 .رست است
ست و توضيح آن

به معني خصلت» 
جواز«به معني   »

»وجنه«جمع » 
 .رست است

   :هاي زوج واژه
مسام  *بزرگ  – 
ناف –معصيت  –ه

 .رست است
ها ناد ه معني آن

در پي فرصت : ن
–بسته  –رفتار 

اطراف –ِج كَنَف 
سخني نا –فتار 

 .رست است
يي و اصالح آنال

 *استبصار  ←
  نكهت  ←
  اشباح  ←

فواك* ازاهير  ←
 .رست است

اليي و اصالح آن
ملط) 3   عرض

 .رست است
اليي متن و اصال

 ←امتناء   *ابا  
  قدغن   ←

كج و ←وجش 
  ازل  ←

 .رست است
آن  م پديدآورندة

آلفونس  ←وشنبه 
 .رست است

تر ر هر گزينه به
زمان اس –سبت 

www.sanjeshse

  
  
 
در 3گزينه  

موارد نادرست
»سجايا«  )1
»روايي«  )2
وجنات«) 4
در 2گزينه  

همة معاني و
عظيم: ژنده

گناه: عصيان
در 1گزينه  

هايي كه واژه
قُال كردن  )1
گر: مقيد  )2
ج: اكناف) 3
رف: اطوار) 4
در 4گزينه  

هاي امال غلط
استبثار ) 1
←نكحت ) 2
←اشباه ) 3
←اظاهير ) 4
در 2گزينه  

هاي امال غلط
ع  ←ارز   )1
در 1گزينه  

هاي امال غلط
 ←اباع ) 1
←قدقن   )2
كج و مأو  )3
←عزل   )4
در 4گزينه  

آثاري كه نام
هاي دو قصه

در 3گزينه  
در» ان«نوع 

نس –تشبيه 
  

erv.ir
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دو تلفّظـي    

ار عبـارات    

ي، دعـاي   

 از دل آزاد    

 بـه معنـي    

رة محبوب 

   ).ه هستند

ationgroup

   ).رد

ـتن فاقـد واژة د

ه تأييد يـا انكـا

  . * ت
ه بر هر نگاه بـد

يگـر چيزهـا را

مجـازاً» آتش«

، عرق روي چهر

كيبي و مجموعه

/1400(  

ك مورد وجود دا
 .  

مـ). * ل اسـت 

هايي كه به سش

است  »نگاه«عني 
ت، اين است كه

حال و هـواي دي

«: مجاز  ). *دارد

ن است كه گل،

به در حالتي ترك

  هاي بهشت ام

20/12حلة هشتم 

يك(» سردي وي
.ن مشهود است

ي گذرا به مفعول

  . است» ص

   )سند

 (  

شود، ليكن پر ي

  

مجازاً به مع» شم
سياه رويانده است

كشم تا ح  آه مي

ايهام د» مهر«ه 

الب تهيه كرد اين
  . جاز است

  ر به باغ نعيم 
ب شبه و دو مشبه

مت و نامي از نا

3 
 

مرح(لوم انساني 

خونس« : معطوف
در متن» شته بود

سه جزيي. (كرد ي

اول شخص«تان 

   :ها بپردازيم
ا به مفعول و مس

 مفعول و مسند

رسش مطرح مي

. ي پاسخ است

  مفعول: 

چش«: مجاز  ) *
ايي از موهاي س

هر لحظه: عليل

توجه كنيد كه( 
 

توان از گل، گال
بيت فاقد مج * 

عذار -4طاووس 
كه داراي دو مش

پر از نعمو معني 

دهم؛ ادبيات و عل

م* » نگريست ي
بود و گش«: ادي

ي بلند تكرار مي

ديد داست   زاوية

ه ايد به فعل آن
چهار جزيي گذرا

  )ل
 جزيي گذرا به

ر ابيات داراي پر

ز مخاطب جوياي

):بازم(م  –اليه  

)ه و معطّر بودن
حبوبم خط زيبا

حسن تع. * ست

به آتش) محبت
 .  تعليل است

ت علّت اينكه مي 
.شده است) گل

زلف به ط -3س 
 مركّب هستند ك

به دو» نعيم« -2

سنجش دوازد

مي –پرداختند «
د و دو فعل اسنا
درس را با صداي

ي تكرار است و

با  ها، و نوع جمله
چ» انجام دادن«

  )و جزيي
ي گذرا به مفعول

چهار  »ور كردن

در  فهام انكاري،
 

طرح شده كه از

  : زينه

مضاف/ متمم : 
  م
  نهاد   :ن

به جهت سيا(» 
قدير بر چهرة مح

اس» لحظه«عني 
  . ست

م(مهر  –) رشيد
بيت فاقد حسن

:حسن تعليل* 
تعريق گ( گالب 

 به گلشن فردوس
صل يك تشبيه

2 سياه و معطر 

    
 

 .رست است
   :گزينه

«:   گذرا به متمم
 بدل وجود ندارد

ها د با آن: جمله

داراي نقش تبعي
 .رست است

ص تعداد اجزا و
«به معني (داند 
ناگذر و دو(ست 
سه جزيي(كردم 

تصو«به معني ( 
 .رست است

دانيد استف كه مي
 . شوند ختم مي

سخ، پرسشي مط
 .رست است

ر شخصي هر گز
  نهاد : تو –م 

)به دستم(م  – 
متمم: من –ول 

من –اليه  مضاف/ 
 .رست است

   :ها ه
»خط به مشك«
علّت اينكه تق  :ل

  .خم باشد
مجازاً به مع» دم

ت فاقد تشبيه اس
خور(رخ به مهر 

ب. * است» ارت
*رشك به آتش 
ز حسادت غرق

 .رست است
    :ات

عذار -2مشك 
شبيه آخر در اص

به دو معني» ن

www.sanjeshse

در 2گزينه  
بررسي هر گ

دو فعل گ) 1
در متن) 2
آخرين ج) 3

  . است
خويش د )4

در 1گزينه  .
براي تشخيص

گرد مي -الف
مانده اس -ب
تالوت ك -ج
بيند مي -د

در 3گزينه  .
طور ك همان
شده خ گفته

در گزينه پاس
در 4گزينه  .1

نقش ضماير
متمم: ت) 1
نهاد  :تو) 2
مفعو: ش) 3
/نهاد   :م) 4

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

«: تشبيه) 1
حسن تعليل
زخ رفع چشم

د«: مجاز) 2
بيت. * كنم

ر: تشبيه  )3
رما و حرگ«
ر: تشبيه) 4

مرا ديده و ا
در 4گزينه  .1

ابتدا تشبيها
زلف به م -1
دو تش: توجه(

  : ها ايهام
مشكين« -1

erv.ir
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@sanjesheduc

  .ست
 سـرو ايـن     
چيـدن بـه     

ـات نظيـر   

غوغـا   -2ت      

  .  تناسب
تصوير  -1 

و پرهيـز از    

ي بنـدگان    

ationgroup

  . تناقض است
يت فاقد اغراق ا
علّـت آزادگـي 
ن از جهـان برچ

 

مراعـ» سـيب «  

رد نظـر نيسـت
  ).است» سرو

رداني و نه ايهام
 دارد؛ به معني

صيه بـه توكّـل و

ي از شـكرگزاري

/1400(  

بيت فاقد* شد 
بي) * شرابون 

ع: حسن تعليـل  
سرو، تصوير دامـن

 . تناسب است
  . ناسب

عي ميوه كه بـا

 دارد، ولـي مـور
معشوقة خس«ي 

گر دوره -3مون 
يز ايهام ديگري

توص»  :پاسخ  ينة

نـاتواني« پاسـخ،  

 

20/12حلة هشتم 

 آب و عرق نباش
چو( سرخي دل 

*ريبندة مادي 
طراف درخت س

بيت فاقد ايهام ت
ست و نه ايهام تن

نوع -1 به معني 

تناسـب  »يرين 
خاص و به معني

پيرا -2روزگار  
ني» عكس«واژة 

ولي مفهوم گزي 

 .  

و مفهوم بيت » 

  استغنا : هارم

» .معنوي است

4 
 

مرح(لوم انساني 

د ندارد كه غرق
-2مگين شدن 

دنياي فر –رت 
شاخ و برگ در اط

ب. * تعاره دارند
، داراي ايهام اس

م تناسب دارد؛
  .»بهتر

شـي«هـا كـه بـا    
در اينجا اسم خ » 

-1رد؛ به معني 
. ( ايهام تناسب

».خداوند بدانيم

   ز سر

.ر بيت ذكر كرد

»زاري از خداوند

وادي چه) د 
 

هاي م و دريافت

دهم؛ ادبيات و عل

شكري وجود: ت
كنايه از غم -1ي 

 از توانايي و قدر
 توجه به نبود ش

بخشي و است جان
غم و اضطراب، -

ايها» بِه«* » ب
ب«يلي به معني 

ه يكـي از مـزه   -
»شيرين«: توجه

ايهام دار» دور« 
شراب و نه -2 

يت و خواست خ
 

   تعلّقات

يد كرد سيلي را

گري نيز براي هر

فارش بر شكرگز

 معرفت   :سوم
 فقر و فنا   :تم

گاه، زمان درك و

سنجش دوازد

   :ر گزينه
 نيست كه نيست

به دو معني» اد
ترتيب مجاز به» 

با. (چيده است

طرّه، همگي ج –
-2وتاب  پيچ -1

   :شده
جواري با محبوب

صفت تفضي -2 
-1رد؛ به معني 
ت. (ستعاره است
. *بخشي دارد

دائمي -1معني 
  .ستعاره است

م امور را از مشي
 . است» ر حق

   
ها و دل از هوس

   :ت
بند باي. / ن است

 
  .شود

هاي مرتبط ديگر

تأكيد و سفا«خ، 
 

   :سخ
وادي س) الف 
وادي هفت) ه 

شب و سحرگ«  

    
 

 .رست است
هاي درست هر ه

شكري: همسان
خون در دلم افتا

»جهان –دست 
من از جهان بر چ

  )كند مي 
–گل  –بنفشه  

به دو معني » 
 .رست است

شد هاي خواسته ه
مجه«ستعاره از 

مورد نظر نيست
يهام تناسب دار

بيت فاقد اس. * ي
ب استعاره و جان 
ايهام دارد؛ به م 

بيت فاقد اس). * 
 .رست است

تمام«: ها گزينه 
 وابستگي به غير

 .رست است
   :دي هر بيت

 معرفت ) 2
خالي كردن د) 4

 .رست است
 مرتبط با هر بيت
ي بهتر از درمان

 .كه بر ماستت 
زاده گرگ ش گرگ

ه المثل وان ضرب
 .رست است

ابيات غير پاسخ 
 . است» داوند

 .رست است
پاس ها در گزينة ي
 طلب : ل

 توحيد   :جم
 .رست است

:ت گزينة پاسخ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
بررسي آرايه

جناس ه) 1
خ«: ايهام) 2
د«: مجاز) 3

است كه دام
خطور  ذهن

 :استعاره) 4
تاب«: توجه

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

ا» خلد«) 1
سازد و م مي
ا» شور«) 2

وشورانگيزي
:»فلك«) 3
»مدام«) 4
)وارونه -2و 

در 3گزينه  .1
 مفهوم همة

ه و نفيگنا
در 2گزينه  .1

مفهوم يا واد
2  استغنا) 1
4  طلب ) 3

در 1گزينه  .1
المثل ضرب

پيشگيري) 2
از ماست  )3
عاقبت گ) 4

تو مي: توجه
در 4گزينه  .2

 مفهوم همة
نسبت به خد

در 3گزينه  .2
ترتيب وادي

وادي او) ب
وادي پنج) ج

در 2گزينه  .2
مفهوم درست

erv.ir
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 حتمـي و   

هـاي   صـت   

 

ationgroup

نقـش« ديگـر،   

ز لحظـات و فرص

  ) 86صفحه 

 )93صفحه  م 

 

/1400(  

هـاي هوم گزينه

غافل نمانـدن از

   

عربي يازدهم ص (

  د

عربي يازدهم (ي 

 ) 68هم صفحه 

 (  

20/12حلة هشتم 

و مفه» د اوضاع

هاي زندگي و غ ت

)عج(رت موعود 

(آيندگان ) 4   

زنند ، مي را) 4   

  )80صفحه 

شوي بردبار مي) 4

  ) 64حه 

عربي دوازده (ن 

95دهم صفحه 

ن

5 
 

مرح(لوم انساني 

و تالش در بهبود

ها و نعمت رصت

هور حتمي حضر

  يستي سالك

شدند       ...  

       دش

عربي يازدهم صف

4  اهد بود

ي دوازدهم صفح

، براي دوركردن د

عربي يازد ( بودم 

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و عل

و نتيجتاً سعي و
  . است» راد

يمت شمردن فر
   

ظه) 2  ب 

  وند
  . ز خداست

 صفات خود و ني

، باعث  خودش 

در برگرداند» ش
  )ازدهم

ع ( پرستيم  مي) 3

، نخوا بردباري) 2

عربي (اند  رانده ) 4

رجمه نشدن قد

دهسكوت كر) 4

 عربي

سنجش دوازد

 اختيار و اراده و
ت در زندگي افر

غني«ي است بر 
.خ مشهود است

ترين مقدار قرب

هر چيز جز خدا
الك از آنچه جز
 بيرون آمدن از

موفقيت) 3 

ش«نبود، ) 3 
قواعد حال دوا -
 

3  ان آورديم
 

2  كند عفو مي

4  اند ، رانده ن

تر) 4دورشود ) 3
 

4  شدم) 2 

    
 

 .رست است
تأثير«ة پاسخ، 

تقدير و سرنوشت
 .رست است

ت سؤال تأكيدي
ه در گزينه پاسخ

  : هاي ديگر ه
و قناعت به كمت

  عبود 
 .رست است
   :الحات ديگر

يازي سالك از ه
دن قلب ساي ش

 مرحله سلوك؛ ب

 .رست است
  :تيب

 متعجب كرد، 
 . رست است

  :تيب
   

-  72هم صفحه 
. رست است

  :تيب
ايما) 2  رديم

. رست است
  :تيب

، عف رد، كسي كه
 . رست است

  :تيب
تانشاندس تهي) 3

 . رست است
  :تيب
3، دور شوند  ان

. رست است
  :تيب
 دانم  نمي

www.sanjeshse

در 2ه گزين .2
مفهوم گزينة
انكارناپذير ت

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت

كه» محدود
مفهوم گزينه

رضايت و  )1
برتري مع  )3

در 1گزينه  .2
تعريف اصطال

ني بي: استغنا
خالي: تجريد

آخرين: فنا
  
      

  
در 1گزينه  .2

ترت خطاها به
، آثارشان) 2

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

زنند مي) 1
عربي يازده ( 

در 4گزينه  .2
ترت خطاها به

ايمان آو )1
در 3گزينه  .2

ترت خطاها به
، بگير بود) 1

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

3  گرسنه) 2
در 2گزينه  .3

ترت خطاها به
شكارچيا) 1

در 3گزينه  .3
ترت خطاها به

، شوم مي) 1
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ن بـازي و    
ي به دنبال 
هـد و يـك   
زي دائمـي  
 فرزنـد در    
ي بـا خـود   
 شـواهدي  
ي پيامبر با 
والً نتيجـه  

مـاني كـه   ز        

دل بـودي   

هـا نيـاز    آن   

  .  كند
نكـه عصـر    

  . صيت ندارد 

 5دارد بـه   

ationgroup

ان كـودكي سـن
 است و در پيري

ده را تشكيل مي
ساز ردن و بهينه

بينـد كـه  مـي 
را دعوت به بازي
حكام السلطانيه

گرفتند و از بازي
بازي معمو   .ردند

ن كودكـان تـا ز

 تندخو و سـنگد

راي تـالش بـه آ

ك  را فراموش مي
ضـمن اين.  سـت   

شي در اين شخصي

 (  

اشـاره د . ( اسـت    

/1400(  

 

  .صحيح است

دورا. پيـري ي و   
ال افزايش مال
ه بناي جوامع ر
م خواستار نو كر

داد و ميت مـي 
ها ر و آن. خو بود

در كتاب االح. ش
گ ي كودكان مي

هايش توجه كر س
دارد و بنـابراين

اگر:  رد به اينكه

كه در زندگي بـر

ورد و فشار كار
شـاره نكـرده اس

ه شده بازي نقشي

)...سبعا  کين

وال و فرزنـدان ا

20/12حلة هشتم 

 ) 69هم صفحه 

نوشتند ص كل مي
 

 76(  

ـواني، ميانسـالي
ي انسان به دنبا
جتماعي است كه
ن است و اسالم
اري فرزندان اهم
با فرزندان نرمخ

 با او دوست باش
هاي بازي ش اسباب

د از اتمام درس
يـازي بـه آن نـد

  .كنند

گزينه اشاره دار

شود ك اي مي شده

آو دست مي  را به
ازار را در متن اش

  .ده نيست

ه مورد نظر گفته

ا العب:  در متن

 زيـادكردن امـو

6 
 

مرح(لوم انساني 

عربي دوازده (  .د

شته بودند به شك
) 67هم صفحه 

 يازدهم صفحه

ودكي، بلوغ، جـ
ست، در ميانسالي
هاي تربيتي و اج

صيت فرد مسلمان
ه تربيت و نگهد
خدا در برخورد ب
ن و هفت سال

ي را براي فروش
سرگرم شدن بعد
ش در زنـدگي ني
ك كنند، بازي مي

است، اين گ)  ص

هاي ذخيره ش ي

د نشاط زندگي
اولين با)  3سابي 

كنند هاي خسته

كه در گزينه حالي

ن پيامبر دارد د
  .ده باش

فخر فروختن و

دهم؛ ادبيات و عل

كند ن زندگي مي

نوش) 2  .يح است
عربي دوازده . (ت

عربي(  لتعليم) 4

كو: اند از  عبارت
ي دوران غرور اس
ه ي يكي از نظام

ن و رشد شخص
به) ص(ول خدا 

ول خ دارد و رس
ت سال بازي كن
ن بازار مخصوصي
دك به بازي و س
ت و براي تـالش
ده است خالي نك

ص (هرباني پيامبر 

بيرون رفتن انرژي

 كردن بدن فرد
ي است نه اكتس
بيعت براي كاره

معه اثر دارد در ح

اشاره به سخن . (
ي بيشتري داشته
نت و جمال و ف

 

سنجش دوازد

نيا مانند فقيران
 

ل فرستاد صحي
تان صحيح است

4  سهم

مرحله است كه
و زيبايي، جواني

در اسالم، بازي. 
كاري در ساختن

و رسو. شده است
مادرش حقوقي

با پسرت هفت:  او
 روزگار عباسيان
المي به نياز كود
موجود زنده است
دنشان جمع شد

ه درخصوص مه
  .شدند ي

تن، بازي باعث ب

 دارد كه با بازي
يزي  يك عمل غر

بازي روش طب)   

خصيت فرد و جام
   

. سال بازي كند 
هاي د بچهدار زو

و سرگرمي و زين
 ). ن آمده است

    
 

 . رست است
بخيل در دن:  يح

. رست است
  :  ها ينه
شود به شكل  مي

ت به شكل دوست
 .رست است

  :  ها ينه
درس) 3  عّلموا

  : ك مطلب
گي شامل پنج م
لوغ سن زينت و
ل به فرزند است
تماعي براي همك
معه مسلمان شد
تارش بر پدر و م
 جمله سخنان
كه در بغداد در

ماي معارف اسال
يروي زائد نزد م
خود را كه در بد

 .رست است
وجه به متن، كه
رافت پراكنده مي

 .رست است
وجه به مفهوم مت

 .رست است
ين مورد اشاره

بازي)  1 :  ها ينه
4.درست نيست
 .رست است

تن بازى در شخ
 :  ها ر گزينه

7 را رها كن تا 
آرز) شخص پير(

ه زندگي بازي و
دگي كه در متن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
ترجمه صحي

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

فرستاده) 1 
دوستانت) 3

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

يتع حّتی) 2
ترجمه درك
مراحل زندگ
سرگرمي، بل
افزايش ميل

ورت اجتضر
در رفتار جام
تربيت و رفت

كرد و از مي
وجود دارد ك
كودكان، علم
وجود يك ني

هاي خ انرژي
در 4گزينه  .3

با تو: توضيح
مردم از اطر

در 1گزينه  .3
با تو: توضيح
  . نداريم

در 2گزينه  .3
در متن به ا
رد ساير گزي
أمويان هم د

در 3گزينه  .3
با توجه به مت
ترجمه ساير

فرزندت) 1 
(پيرمرد ) 2  
بدانيد كه) 4

مرحله زند
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  .  د

83(  

عربـي  . ( ينَ 

  .د

64(  

رفتـه   سـت  

ationgroup

شوند  رستگار مي

  ) 77صفحه 

3يازدهم صفحه 

ًة حسـنًة للعـاَلمين

عل را بيان نكند

4وازدهم صفحه 

حقـوق از دس ان   

/1400(  

  .  است

قط افراد خاشع
  .ش

 45 (  

 .   آيد  مي

عربي يازدهم ص (

عربي ي ( َوَجد:  ع

 رسـوُل اِهللا أسـوًة

ستيم كه نوع فع
  ) 59صفحه 

عربي دو . (باشد 

ننـده بـه جبـرا

20/12حلة هشتم 

  .ست

ول مطلق نوعي
  ) 60م صفحه 

در آخرت فقط:  مه
ظرف دانش)  جز

ازدهم صفحهدو

 غايب يا متكلم
. (تا هدايت كند

أضامتضاد ) 3 

كـاَن:  شود ت مي

نبال مصدري هس
عربي دوازدهم ص

الخضراواتيد 

كن بايد فرد توبـه 

7 
 

مرح(لوم انساني 

صحيح اس ِقراءهل 
  ) 74 صفحه 

مفعو 3و  1هاي 
عربي دوازدهم  (

جمتر. نفي است
به ج ( شود مگر 
  .حل نكردند

عربي د . (شود مي

 از فعل مضارع
ت:  ليهدي) 4  

 .اي حركت داد

حيح اين عبارت

 است و ما به دن
عر ) ( نوعي ( بالغا

باي الخضراء) 4 

ي ديگران شده ب

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و عل

  عل  

  الزم) 4

به شكل َقراءه) 3
عربي يازدهم  (

ه در گزينه.   دارد
.ن عبارت نيست

 و جمله هم منف
شود فراخ ده مي

جز يك مسئله ح
حترام گذاشته مي

ايد است و قبل
براي خدا:  هللا) 2

عل است به معنا

صح.  كند وب مي

ول مطلق نوعي
اکراما ب) 4) عي

. باشد يسمعيد 

ع حقوق معنوي

 دين

سنجش دوازد

باب تفاع) 4  م

4  ل األمر
 

  ني

3  .صحيح است  
.صحيح است ف

قوع فعل تأكيد
ل مطلقي در اين

 
ذكر نشده است
ه در آن قرار داد
ي رياضي را به ج
جز دروغگويان اح

 
 كه به معناي با

2  . حرف

فع أسری) 2 طينا

خبر خود را منصو

كند، مفعو ن مي
نوع ( نوما عميقا 
 

باي يری) 2 .باشد

د موجب تضييع
  )هم

    
 

 .رست است
الزم) 3  غائب.  ض

 .رست است
فعل) 2  

. رست است
مبن) 3  تطّور) 2

 . رست است

َضُعَفبه شكل 
الِغالفبه شكل  

 . رست است
ق تأكيدي بر وق
ل است و مفعول

. رست است
منه ذ نه مستثني

داريم كه با آنچه
هاي وزان مسئله

ه به مردم به ج
 . رست است

بال حرفي است
عل امر است نه
 .رست است

  :  ها ينه
أعط،  آتينا:  خذنا

 . رست است

قص است كه خ
  )90حه 

 . رست است
 نوع فعل را بيان

)3)  نوعي ( أبی 
 .  رست است

  :  ها ينه
با األطماربايد  

 .رست است
پسند برخي افرا

دوازده - 101ص 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
فعل ماض) 2

در 3گزينه  .4
مخاطب) 1

در 4گزينه  .4
2  نكره) 1

در 1گزينه  .4
ب ضَعفَ ) 2
الَغالف) 4

در 2گزينه  .4
مفعول مطلق

حال فائزا) 4
در 4گزينه  .4

در اين گزين
ظرفي ند) 1
آمو دانش) 2
در جامعه) 3

در 3گزينه  .4
سوال به دنب 

فع:  توّکل) 1
در 4گزينه  .4

رد ساير گزي
أخمتضاد ) 1

در 1گزينه  .4
فعل ناق کان

يازدهم صفح
در 2گزينه  .4

مصدري كه
نصيحه) 1

در 3گزينه    .5
د ساير گزير
األمطار) 1
   
    

 
در 1گزينه  .5

اگر رفتار ناپ
ص. (بپردازد
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  به 

هـا را   ر آن  
  )م

  )دهم

حركـت  : م      

  

.  

  )دوازدهم

ـط برخـي   

 از حقـوق  

  )زدهم

ي و تمـدن     

ationgroup

خير انداختن توب

د چگونـه انتظـا
دوازدهم – 94ص 

دوازد - 96ص  (

 طبقـاتي، سـوم

». ناپسند است

.گذشت شين مي

د - 133ص  . (

وند متعال توسـ

 همانند بردگان

دواز - 135ص  (

جامعـه توحيـدي

/1400(  

به تأخ -2ت الهي 

دانستند اند مي ه
ص. (»گسست ي

.ي نكرده است

كـاهش فاصـله

ر زشت و راهي

ت پيامبران پيش

  )وازدهم

...خورديد  ر مي

ما پرستش خداو

ند و بقيه مردم

.وري روم نيست

عني برقـراري ج

20/12حلة هشتم 

دن او از رحمت

روي گردان شده
بت من از هم مي

كه هيچ گناهي ت

  : محقق شود
ـوي عـدالت و ك

  )دوازدهم
  

 آن عملي بسيار

كه مدتي از بعثت

د 133ص . (يد

  )دوازدهم - 

ناگوارد و غذاي 

ام ،ره نشده است
 

در اختيار داشتن

ده شدن امپراطو

يت بزرگشان يع

8 
 

مرح(لوم انساني 

نااميد كر -1: ز

ناني كه از من ر
جودشان از محبت

مانند كسي است

ه سه هدف زير
سـ پيشروي به: م

  )وازدهم

د - 108ص . (د
)دوازدهم - 11

ك نشويد قطعاً

 زماني فرستاد ك

 و آيين را داشتي

133ص . (شتند

نوشيديد تيره مي

اشار) ع(ت امير 
 )دوازدهم - 1

وز همه چيز را د
  )م

يل به افول كشيد

 را براي مسئولي
  )وازدهم

دهم؛ ادبيات و عل

اند ا  توبه عبارت

داود اگر آن اي« 
دادند و وج ن مي

ناه توبه كرده، م

مديريت كنند كه
ذ بيگانگان، دوم

دو - 117ص ( 

داند يه نفس مي
0ص . (قوا باشد

به زنا نزديك«: دي

را) ص( محمد 

ن بدترين كيش

داش  او گام برمي

آب ت) ل از اسالم

 فرمايش حضرت
33ص . ( است

ل جمعيت آن رو
دوازدهم - 134

سيحيت جزو دالي

جامعه مسلمانان
د - 135ص . (

سنجش دوازد

كردن انسان از
  

:فرمود) ع(داود 
به سوي من جان

كسي كه از گن: 

اي م گونه ر را به
دم سلطه و نفوذ

زدگي ري از دنيا

رستگاري را تزكي
ندگي بايد به تق

فرماي مي 32آيه 

د رسول خويش

ردم در آن زمان

كردند و در راه ي

مردم زمانة قبل(

ستش كعبه در
ن قابل برداشت

د يك درصد كل
ص . (روم بودند

نايي به آيين مس

هود، پيامبر و ج
كند مت امر مي

    
 

 .رست است
ي دور كيطان برا

)دوازدهم - 99
 .رست است

ال به حضرت د
شوق بازگشت به

 .رست است
فرمايد مي) ص(

 .رست است
يد، اقتصاد كشو

ل اقتصادي و عد
، درعين دوراني

 .رست است
رمز سعادت و ر
ر و مستحكم زن

 .رست است
آ  در سوره اسراء

  )دوازدهم -
 .رست است

خداوند: فرمايد ي
  )دوازدهم -

 .رست است
شما مر: دفرماي ي

 .رست است
طان اطاعت مي

 .رست است
(شما : فرمايند ي

 .رست است
ي است و به پرس
مون كالم ايشان

 .رست است
حدود ي ساساني

سي خويش محر
 .رست است
اعتن ي است و بي
 .رست است

سوره ه 112آيه 
پايداري و استقام

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
دو حيله شي

9و  98ص (
در 3گزينه .5

خداوند متعا
كشم از ش مي

در 4گزينه  .5
(رسول خدا 

در 2گزينه  .5
مسئوالن باي

استقالل: اول
سوي آبادا به

در 2گزينه  .5
قرآن كريم ر
و پايه استوا

در 1گزينه  .5
قرآن كريم د

- 112ص (
در 3گزينه  .5

مي) ع(علي 
- 123ص (

در 4گزينه  .5
مي) ع(علي 

در 4گزينه  .6
مردم از شيط

در 1گزينه  .6
مي) ع(علي 

در 3گزينه  .6
پرسش منفي
مردم از مضم

در 1گزينه  .6
در پادشاهي
اوليه و اساس

در 2گزينه  .6
پرسش منفي

در 2گزينه  .6
خداوند در آ
اسالمي به پ
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ـت و فـرو     

ت خديجه 

 بـار ديگـر    

المنفعه   عام

ـام صـادق   

 است كـه  

سـتمگران  
  )م انساني

هـا   ي از آن   

ها و واليت 

هـاي   سـان  

از انـواع   ي
 تين هـدا  

ationgroup

ي بـه بـار نشسـ

رت آسيه، حضرت

دادنـد، ار نمـي  

ت زنان در امور
  )دوازدهم 

 شرايطي كه امـ

دل مورد اعتماد

رغم ميل س ي علي
يازدهم - 158ص 

گروهـي، جمعـي

ه گون از هدايت

چنـد آن انس هـر  
  .شود نمي

يت، به هـر نـوع  
كمالشـان ريمسـ  

/1400(  

شدة انساني موش

رت مريم، حضر

 الگوي خود قـر

هزينه كردن ثروت
- 137ص . (ست

ست، ولي جزو

ش از دو نفر عاد

اند؛ روزي ن گفته
ص. (دهد ل مي

س چرا از هـر گ

هاي گونا صورت

. ظهور نيسـت 
ام گناهان رها نم

است يش نامتناه
وجـودات را در م

20/12حلة هشتم 

هاي فرام ي ارزش

حضر: اند از بارت

بر و ياران او را
  )م

 خانواده، امكان ه
ن شكل گرفته اس

ه امري ارزنده ا

ي شناخت، پرسش

طرح الهي سخن
 در جهان تشكيل

پس. ي اعزام شوند

ستفاده مردم به ص

پيامبران پس از
گاه بشر از دا هيچ

بخشش ي و دارا
دارد و مو تيعنا

   ديني

9 
 

مرح(لوم انساني 

جهت احياي) س
  

عب) ص(ل اكرم 

ي كه ديگر پيامب
دوازدهم - 137

ن وظيفه هزينه
ران توسط بانوان

نفسه  هرچند في
  )هم

هاي  يكي از راه

از يك ط)  باطل
كومتي عادالنه

ه مؤمنان همگي
  )انساني -هم 

ن در جامعه، است

اهداف مقدس پ
ن دارند، ولي هي

است انيه جهان
است، لطف و ع 

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و عل

س(ش فاطمه تر
)دوازدهم - 13

ظر حضرت رسول
  )هم

هايي ي حكومت
7ص . (ديدار شد

 و برعهده نداشتن
هاي قديمي اير ف

زهدن درجات 
يازده - 173ص 

حقيق نماييم و
  )يازدهم -

پيروزي حق و(
ظهور كرده و حك

شود كه و نمي« 
يازده - 171ص 

و حضور ايشان) 
 

 و گناهان جزو
 معاصي و گناها

دهنده و پرورش 
ستهيمكن و شا

معارف

سنجش دوازد

و تنها دخت) ص
37ص . (غاز شد

 برتر جهان از نظ
دوازده - 137 

گير المي و شكل
نسبت به زن پد

توسط آنانزنان 
ت بسياري از وقف

رداري از باالترين
ص. (اند نيست وده

شرايط نيز بايد تح
- 174ص . (ند

(اين وعده الهي 
ه از جانب خدا ظ

:فرمايد توبه مي
ص(» .را بياموزند

)عج(ام زمان  ام
 )يازدهم - 15

ن رفتن معاصي
كم شدن زمينه

  )م

كننده تيترب كه
آن موجود مم ي

  ازدهم

    
 

 .رست است
(تارهاي پيامبر 

هاي جاهلي آغ ت
 .رست است

ي است و زنان
ص) (س(طمه 

 .رست است
هاي اسال رزمين

تارهاي جاهلي ن
 .رست است

الكيت دسترنج ز
به همين جهت. د

 .رست است
ي است و برخور
قيهان بيان فرمو

 .رست است
ت فقيه واجد ش
يص داشته باشن

 .رست است
هي براي تحقق ا

شده  ولي تعيين
 .رست است

سوره ت 122آيه 
 تا دانش دين ر

 .رست است
د به زنده بودن

9ص . (ن است
 .رست است

ي است و از بين
و تالش در كي 
يازدهم - 165 -

 .رست است
نكيال به حكم ا

يكه برا ير حد
ايكتاب  64فحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
تدريج رفت به

ريختن سنت
در 4گزينه  .6

پرسش منفي
و حضرت فا

در 3گزينه  .6
با توسعه سر
برخي از رفت

در 2گزينه  .6
حق كار و ما
را فراهم كرد

در 2گزينه  .7
پرسش منفي

براي فق) ع(
در 4گزينه  .7

براي شناخت
يقدرت تشخ

در 4گزينه  .7
پيامبران اله
يك رهبر و

در 2گزينه  .7
خداوند در آ
اعزام نشوند

در 1گزينه  .7
از آثار اعتقاد
معنوي ايشا

در 3گزينه  .7
پرسش منفي
ارجمند سعي

- 164ص ( 
  
   
    

در 1گزينه  .5
خداوند متعا
موجودات د

صف. كند يم
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ه هـدف را   

به طرح  ند

 يت همگـان 

  ازدهميب 

كه بـه   ست
سرانجام بـه  

 يمـو  كي 

ي دقيـق و   

 يـود، بـال  
كـه انسـان   

 اتيـ ـفه ح  

هـر   دهـد  ي
ببـرد   يو پ

 هـر نظـام   
انسـان   ازـ 

ون جـواب  
و ) ل نبـوت 

 يانسـان  ي

ationgroup

بـه دنيكان رسـ 

ازمنيناخواه ن خواه

سعادت نيو تأم

كتاب 74صفحه  

سين يكيزيهان ف
س اتيو حدس ت

/شتافت  اريبس

هـاي فاً پيشـرفت    

داده نشـ يواقعـ 
است ك نيا قتي

بردن بـه فلسـف 
  هم

يست، نشـان مـ  
او ي ابعاد وجود

  ازدهم

دو نوع نقص، ن
يـسـائل مـورد ن  

ع و كامل را بدو
اصل(خص كرده 

يهـا  بذر ارزش ي

/1400(  

موجود، امك كي

خ رد،يگ يرت م

ن كمال انسان و

.شت زمان است

در جه يراز چي
اتيو فرض يظر

ب هيباد نيه در ا

ظـور از آن صـرف

و و حيسـخ صـح  
يحق ست؟يك از
يجهان و پ يي
ازدهيكتاب  76

ان ارائه شده اس
از يست به جزئ

ايكتاب  77حه 

نيبا توجه به ا. ق
حل همه مس يرا

مكتب جامع كي 
راه را مشخ نيا 

  زدهم

يعني. القوه است

20/12حلة هشتم 

يالزم در  يادها
  ازدهمي

ف دوردست صور
  ازدهميكتاب 

آن يه هدف اصل

دو، مستلزم گذش

يشته است كه ه
علوم نظ يها راه ه

دل گرچه«ست؛ 

 است، امـا منظ

او پاس ازين نيه ا
اين نيا يواقع ي

ن در گرو شناسا
صفحه . ن است

از انسا يعه بشر
 تنها توانسته اس

صفح. كرده است 

و نقص مطلق ي
الزم بر ييد توانا

به يازمندين ي
يخطوط اصل ،

ايكتاب  82حه 

با يموجود ازد،
  ازدهميب 

10 
 

مرح(لوم انساني 

خلق قوا و استعد
يكتاب  67فحه 

سلسله اهداف ك
ك 69صفحه . ت

گ و منسجم كه

د نيه و تكامل ا

، ظاهر و بارز گش
عقل و همه كور
دازه آن قاصر اس

ن مو اشاره شده

ن و مادام كه به
يجوابگو.  ساخت

وجود انسان ينا
جهان راتييو تغ

و متفكران جامع
نظر كرده، نگ 
رياند، تفس كرده

ينسب ست؛ نفص
باشد، فاقد يشر

يعنيبزرگ را،  ز
ياله يقانونگذار

صفح.  داده است

سا ياو را م يسان
كتاب 90صفحه 

دهم؛ ادبيات و عل

و خ جاديوند با ا
صف. دينما يهم م

كيبه  يابير دست
ول به مقصد است

 جامع و هماهنگ
  هم

و تجربه شهي اند

روشن، يليخ ي
ع يها مه بزرگراه

از ادراك اند بشر

رچه به شكافتن
  ازدهميب 

 عمق جان انسا
را رها نخواهد 

درك كامل معن
كم بر تحوالت و

و لسوفانيف لهيس
محدود و تن هياو
ك ريتفس گرانيد

اس ييص و نارسا
بر دانش بش يتك

اين نيخلقت ا م
و ق يافق وح ي
قرار ياصل ططو

انس تيداً شخص
ص. ها نهفته است

سنجش دوازد

است كه خداو ي
آن موجود فراه 

منظور م آنكه به
وصو يبرا لهيوس

طرح كي يعني
ازديكتاب  70ه 

م تكامل قدرت

يصورت به قتيحق
هم. نشود ينته

بكه عقل  گردد 
 «  

عر مورد نظر، اگر
كتاب 74صفحه 

ست برخاسته از
يو بانيگر ريح
د. ... باشد ازين ن

معنا و هدف حاك

وس كه به ييها ف
ز كيسان را از 

از آنچه كه د ريغ

دو نوع نقص يارا
كه منحصراً مت 

  ازدهميب 

ميدستگاه عظ ،ي
يعنيعقل انسان، 

خط نير درون ا

 از نظر آنچه بعد
سلسله استعداده

    
 

 .رست است
يتي اول، آن هدا

يبرا يو ذات يع
 .رست است

به حكم يريتدب 
وش و انتخاب و

 .رست است
عيمكتب،  كيه 
صفحه. است ي

 .رست است
 مختلف مستلزم

 .رست است
ح نيا ،يكر علم
خود من يدر ورا

يم يمنته ياني
»شكافت يمو ي

داشت كه در شع
ص. لم آدمي است
 .رست است

اس يازين يآگاه
و تح يسرگشتگ

نيا يجوابگو اند
به م بردن يگرو پ

 .رست است
فيو توص رهايفس

 آن جهت كه انس
غ يا گونه و را به

 .رست است
د ي دانش بشر

يعمل زندگ ني
كتاب 81صفحه  

 .رست است
يعموم تي هدا
مافوق ع يز افق

علم را حركت د
 .رست است
و ير ابعاد روح

س كيصورت   به

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
نوع تيهدا
عيطور طب به

در 3گزينه  .5
يها تيفعال

و برنامه و رو
در 4گزينه  .5

انسان به ازين
است، ضرور

در 2گزينه  .5
تكامل علوم

در 2گزينه  .5
در تكامل فك

د يگريراز د
يپا يب يفضا

يندانست، ول
بايد توجه د
روزافزون عل

در 1گزينه  .5
به خودآ ازين

س سوز يهست
توا يخود نم

انسان، در گ
در 3گزينه  .5

به تف ينگاه
آ يمتفكر از
ا جهيو درنت

در 4گزينه  .5
كه ميدانست
ييآ اي يفكر

.خواهد بود
در 4گزينه  .6

مطابق اصل
نگذاشته و ا
كار عقل و ع

در 1زينه گ .6
انسان از نظر
در وجود او
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ت و جهـان    
واهد بـود،  

 -3.  اسـت  
كتاب  91 

 كيـ  را از     

  ازدهميب 

 جـاد يا يمـ   
 شيخـو  ي

پشـت سـر   

اسـت كـه    
  زدهم

گفتـه   يار 

 گـر يهـان د 
هـا و   ـونت  

امر  نيو ا د

 64صـفحه  

ationgroup

العمـل اسـت س
چه در آخرت خو

انسـان ي فطر
صفحه. اوست ي

خشـد و انسـان

كتاب 94صفحه  

قصـد را در آدم
يانسان و مرب ني
و سهولت پش يحت

يينما سان قطب
ايكتاب  98فحه 

كار عبث به كـا 

نسبت به جهـ ي
 و كـاهش خشـ

  هم

شود يبرداشته م
  ب دوازدهم

ص. انسان است 

/1400(  

بطه عمل و عكس
هان، عالوه بر آنچ

خواسته -2. ست
يروحان يها زش

ل بـه انسـان ببخ
  ازدهميب 

.ستين يگشتگ

  دهم

ت و عشق بـه مق
يق و محبت را ب
راح  و محبت به

  زدهم

بس زين امبرانيپ ق
صف. رديصورت پذ

.ستيو عبث ن 

يگردد و باور قلب
اخالق ليدت تع

كتاب دوازده 56

پرده ب زيها ن حنه
كتاب 59صفحه 

يبه بعد روحان

20/12حلة هشتم 

هان و انسان، راب
جها نيت در هم

اس يماالت واقع
 استعدادها و ارز

متعادل يرشد 
كتاب 93صفحه 

و سرگ يچار پوچ

ازديكتاب  97ه 

ت، شوق حركت
دلسوز، عشق يرب
در پرتو عشق د

ازيكتاب  96حه 

قياز طر دهيرس 
ص يهدف زندگ 

هودهيداشته و ب

گ نيگزيجا ماني
ل مهم در جهت

6صفحه .  گردد

صح اتياز جزئ 
ص. ستين ريتفس

مربوط ب ها نهيز

11 
 

مرح(لوم انساني 

رابطه جه. رود ي
امداد و مكافات ،

آن اهداف و كم -
كوفاكننده همه

تواند يانسان م 
ص. نجات بخشد 

لذا دچ رود، ي م

صفحه. است دهي

انسان است يدرون
مر كيدر چهره 

كند ين دعوت م

صفح. ندارند» به

يها آموزش م،ي
يسو  حركت به

د ياو هدف يرها
  هم

ياهل ا يها ر دل
عامل كي تواند ي

انسان اتي روح

يبلكه حت شود،
قابل ت يماد يها

گز ريو سا شود ي

دهم؛ ادبيات و عل

ينم نيباشد، از ب
فر،يپاداش، ك. ت

-1: مهم است ت
شددهنده و شك

ياستعدادها يم
ير مكاتب بشر

جاست و به كجا

ديگرد ريتعب »ين

و د يواسته فطر
انسان كامل د ي
به آن يمرب كه ي

جاذب جاديا«با  ي

يكن هيانسان تشب
دو، نيمشاركت ا

  . شود

از كار ي هر كار
كتاب دوازده 55

در رتيت و بص
يم ييتنها تقاد به

در ياعتدال يز ب

ش يحوادث داده م
ارهي هرگز با مع

يسان مربوط م

سنجش دوازد

و كوچك ب يجزئ
ستين تفاوت ي ب

  ازدهميب 

تيسه خصوص ي
وجود انسان و رش

اطالع بر تمام ل
موجود در يرطان

كج ست،يكه ك 

باطن امبريپ«به  

كه خو ييها دف
يست با ارائه الگو

يراه يها يسخت

يارتباط ها نهيگز

ا اتيح يكشت ي
و م يو با همكار

وازدهم مطالعه

طور قطع لذا به
5صفحه .  نكند

د همراه با معرفت
اعتق نيهم ابد،ي 

از يجاوزات ناش

 خبر از وقوع حو
آن، يت و فراوان

انس يبه جسمان

    
 

 .رست است
جز ارياگرچه بس 

و بد انسان، ك
كتاب 85صفحه  

 .رست است
يو كماالت دارا

و يازهايهمه ن 

 .رست است
ليدل هب امبراني پ

سر ي و رشدها
 .رست است

داند يچون م ن
 .رست است

»عقل«از  يني
 .رست است

با ارائه هد يتيرب
الزم است نيمچن

 تا مشكالت و س
  .د

گ رياشت كه سا
 .رست است

يعقل را به ناخدا
و نييحركت را تع
 .رست است

كتاب د 49تا  4
 .رست است

است، ل ميد حك
را دنبال ي هدف

 .رست است
د به عدل و معاد

ها گسترش سان
تج يا رفتن پاره ن

 .رست است
تنها نه نيراست 

با توجه به كثرت
 .رست است

به جنب يبازساز
  دهم

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
يعمل چيه

كينسبت به ن
.وجود دارد

در 1گزينه  .6
اهداف و نيا

رندهيدربرگ
  ازدهمي

در 2گزينه  .6
تنها مكتب

شدن يبعد
در 2گزينه  .6

مانيانسان باا
در 3گزينه  .6

در معارف د
در 4گزينه  .6

نظام تر كي
هم. دينما يم

برقرار سازد
گذاشته شود

توجه د ديبا
در 3گزينه  .6

عق يروياگر ن
جهت ح ديبا

در 2گزينه  .6
47صفحات 

در 2گزينه  .7
چون خداوند

كه شود يم
در 4گزينه  .7

اعتقاد يوقت
انس انيدر م
نياز ب يحت

در 4گزينه  .7
ياهايدر رؤ

خصوص با به
در 2گزينه  .7

و ب ينوساز
كتاب دوازد
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  وازدهم

ـه آن گـام   

 جملـه در     

  .رود 

لـه نتيجـه   

 whoطـي    
يوانـات در  

  اسم انسان
  اسم انسان
  ء يا حيوان

يـا جملـه    
همراه فعل 

بـه همـين   

سـفالگري،  

ـخت كـار     

ationgroup

كتاب دو 68حه 

و الزمـ افـت يت   

در واقـع فاعـل

كار مي به to با 

جمل(جملـه دوم    

ير موصـولي ربط
ي اسم اشياء و ح

ا+  who+ فعل 
ا+  whom+ ل 

wh  +اسم اشياء

Ifعنـي جملـه   

c  ياmight ه به
  .كند يان مي

بـ. راضي هستند

  حال سل، بي

جمله س دستي از

 

ر حـد كـافي سـ

/1400(  

صفح. ن آن است

بـه آن دسـت ي

كند، يعنـي د مي

To learn  

صورت مصدر به

مـراه اسـت و ج

ضـمي. رود ر مي
 Which براي

ف... + 
فاعل+ فعل .. + 

hich+ يا فعل  

 جمله است، يع
would ،could

در زمان حال بي

كنند، ر قامت مي
  .د

كس  )4 

هنري و صنايع د

 آوري كردن مع

ش نكنيد كه در

20/12حلة هشتم 

م در جهت جبرا

يت و مراقبت كاف
  تاب دوازدهم

 فاعلي را ايفاء م

(Learning) 
   

di و غيره فعل ب

ن حال ساده هم
  .است 

كار الت فاعلي به
.رود كار مي ن به

.
)فاعل+ فعل + (

همراه دو دوم به
d(گذشته ساده 

ن بودن عمل را د

پنج ستاره ما اقا
آيند مي م يا سوم

  شده

هزارساله آثار ه 

جم/ گسترده ع، 
  جمله از/ ي 

ت ديگر، اگر تالش

12 
 

مرح(لوم انساني 

ر ترك آن و اقدام

توان بدون دقت
كت 73صفحه . ت

رود و نقش  مي
  :ل
ithe words 

اعل مفردجمله
easy ،ifficult

با زمان) ه شرط
)عل اصلي ساده

يف انسان در حا
عولي براي انسان

+ ...

شرطي نوع د. ت
زمان آينده در گ
مال يا غيرممكن

كه در هتل پ اني
اريم كه بار دوم

گيج) 3 

5يك تاريخچه 

وسيع) 2 
تزئيني  )4 

به عبارت. ي دارد
  .د بود

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل

قاطع بر مي تصم

كه بت ستيسان ن
شكالت آن است

 t  ياing كار به
براي مثال. رود ي

important s
فا درنقش ingيا 

yاز صفت مثل 

جمله( If جمله 
همراه فع غيره به

براي توصي) كه(
W حالت مفعدر

طي نوع دوم است
 شرط هميشه ز

احتمام براي غير

كنند زما فت مي
نگرد يا مسافر د
 ه، وحشت زده

كه آن ي ست زيرا 

س شما بستگي
اهيدد، موفق نخو

سنجش دوازد

از انجام گناه و ي

آس يخدا، كار ي
فس و تحمل مش

toر با درت مص

كار مي ل مفرد به
t for them.

to      فعل با 

ن است كه بعد ا

ع اول است كه
can ،may و غ

who  به معني)
Whom. كند مي

  .رود ار مي

 مربوط به شرط
 و جمله جواب
 شرطي نوع دوم

دماتي كه درياف
داد زيادي جهان

ترسيده) 2 

نظير اس شور بي
  .ه را دارد

  
  مثال، شامل

 و اعتماد به نفس
اد نداشته باشيد

    
 

 .استرست 
يقلب يمانياز پش

 .رست است
يعمل برا دنين
مبارزه با نف داني

 .رست است

صور جمله فعل به
شود و با فعل مي

فعل مفرد       
در اين سؤال اين

 .رست است

جمله شرطي نوع
will ،n(ه ساده 

 .ست است

oل كلمه ربطي 

peo را توصيف م
كا ي و مفعولي به

 .رست است

ي در اين سؤال
شه گذشته ساده

در واقع. است) 
 .ست است

دم به كيفيت خد
كه ما معموالً تعد

 .رست است

راسر دنيا يك كش
شنويسي و غيره

 ساختن/ 
جمله، براي از/  

 .رست است

ما به كار سخت
كه به خود اعتما
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نظير بي) 3

در 4گزينه  .8
موفقيت شم
كنيد يا اينك

erv.ir

74

75

76

77

78

79

80

81

82



  
 

 

@sanjesheduc

 اجتمـاعي      

  .شند
  ن

ن پذيرايي 

بـار انجـام    

  ن

ationgroup

  تگي داشتن

هاي اخالقـي و

 

گي خودشان باش
طور واضح و روشن

گردان يا مسافران

كرراً يا چنـدين ب

.  

  هر

  دود

باط برقرار كردن

  رت، نيرو

  د كردن

/1400(  

بست) 4 

مچنـين ارزشـه

   ناور و وسيع
  سيع

 مؤثري در زندگ
ط به) 4 

  ره كردن

وعي براي جهانگ
  .قامت كنند

مك را كند كاري

  .رد
يم كردار نيست

ماه) 4 

محد) 4 

ارتب) 4 

قدر) 4 

نابو) 4 

20/12حلة هشتم 

  دادن 

ب هسـتند و هم
  .يند

پهنا/ كس كردن 
و/ آوري كردن  

شخاص مهم و
 اً، اصوالً 

  ل دادن 
ه كردن، محاصر

ت غذاهاي متنو
 آنجا بيايند و اق

  مقدار/  
  متنوعي/ ري 

ك صي را تشويق 

بر ورده را باد مي
صد گفته چون ني

 مند 

 ط

 ت آوردن

 صول 

 ظت كردن 

  ه است؟

13 
 

مرح(لوم انساني 

ادامه  )3 

ها زيبا و جذاب ن
نماي منعكس مي

منعكس) 2 
جمع ) 4 

را آماده كند تا ا
اساسا) 3 

  ستند؟
انتقال) 2 
احاطه) 4 

و اكثر اوقات ست
هستند بارها به

مؤثر  )2 
ضرور) 4 

شخص تاشود   مي
  .دهد

باد آو) 2 
دو ص) 4 

ارزشم) 3 

مرتبط ) 3 

بدست) 3 

محص) 3 

محافظ) 3 

  .دارد

مر به اين سياره

دهم؛ ادبيات و عل

 ت كردن 

ف هستند زيرا آن
را م ناور و وسيع

آموزان ر ه دانش

ها هس ز درياچه

اسرگ در تهران 
ن زيادي مايل ه

 وناگون

گفته» دن است
ي خوب انجام د

  مخصوص

 زده  ت

 وري كردن 

 گونه 

  برقرار كردن 

  ط است؟
ل حيات وجود د

يك دورترين قم

سنجش دوازد

مراقبت  )2 

ي در دنيا معروف
ي اين كشور پهن

  
 ا زينتي

اساً اين است كه
 فوراً  )2 

تر ا  خيلي بزرگ
  
  

م يا بسيار بزرظي
ت كه جهانگردان
تنوعي، تعداد گو

 سعت 

كردن از پر كرد
رد تا آن را خيلي

 .شود  نمي
 . ردن است

خاص،) 2 

شگفت  )2 

آو جمع  )2 

تنوع، گ  )2 

ارتباط) 2 

اً به متن مرتبط
 شمسي احتمال

، كدامي)ژوپيتر( 

    
 

 دن، رها كردن
 .رست است

هاي ايراني ليچه
 و زيبايي طبيعي

 ماهر / دادن 
تزييني يا/ ردن 

 .رست است

ش و پرورش اسا
 

 .رست است

ها خ  كه اقيانوس
 ردن 

 ي كردن 
 .رست است

حب دو هتل عظ
 همين علت است

مت/ زرگ، عظيم 
دامنه، وس/ ياب 

 .رست است

كار نيكو ك«مثل 
ه بتواند ياد بگير
رنج گنج ميسر
و كردن از پر كر

 .رست است

 واضح
 .رست است

  
 .رست است

 دادن 
 .رست است

 خش، قسمت
 .رست است

  كردن 
 .رست است

زير اساساً  موارد
گر اين منظومه

 .رست است

ر سياره مشتري
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  .دهد  مي

  .است -

كننـده   ـراه   

, , ,2 8 1 1   

  نه تغييرات
  ان چاركي

− =18 5  

  بوط به آن

p q ∨   
(q r∨   

( q∧   

( p q∨  

p (p   
[(p q  

p (q  

ationgroup

  .دن است

  . است

 فرانسه را نشان

------ برابر با 

يرواقعـي و گمـ

, , , ,1 1112 12 1
  ك اول

= −2 2دامنه
دامنة ميا  17=

=13

، روي شعاع مر

∨rگزاره 
(rض  p

r) p 

q) p q≡ 

p است   q)∨
q) ( q∨ 

q r) p ≡

/1400(  

ل جايگزين كرد

شبيه چه چيزي

  .دهد ان مي

 كشور آمريكا و

شيده شده است

هـا غي دازة دايره

, , ,12 13 14 14
              چارك

=18  

   − =7 12 5

اندازة مقدار =

عكس نقيض

q q≡  

همواره درست
] [p) p ∨ 

p ( q r∨ ∨

 

20/12حلة هشتم 

مه داوطلب قابل

ي را بدهد كه شب

ت متحده را نشا

صميمي را بين

زير آن خط كش

تالف ظاهري اند

, , , ,4 14 14 15 1
ميانه            

                  

p ≡ q 

 ](p q) ∨

r) ( p≡ ∨ 

  يك مشاهده
ها  همة مشاهده

14 
 

مرح(لوم انساني 

وسيله كلم ست به

  كند؟ مي
ر سياره مشتري

.  

ت و آزادي اياالت

 كه يك رابطه ص

كه در متن ز) ن

رفته شود تا اخت
  .ه است

, , , ,5 15 16 16
م                   

     

p

 درست است  

q) r∨ ≡ 

آمار اضي و

ر يك متغير براي
آن متغير به ازاي

دهم؛ ادبيات و عل

 كشيده شده اس

اشاره م 3گراف 
كن در روي قمر

.دهد را نشان مي

ا استقالل، قدرت

 اختصاص دارد

رسميت شناختن
  شناختن

 سوم در نظر گر
 دوم شعاع دايره

, , ,16 16 17 17
         ك سوم

/= 1 8
2

همواره

(p q) r∧ ∨

 ريا

مقدار
بيشينة آ

سنجش دوازد

كه در متن خط

در پارگ بهيانوس 
شكال حيات ممك

  ت؟
رتباط يا رابطه ر

 در پرچم آمريكا

ادي مجسمه آز

recogniz )ر به
رسميت ش ن يا به

 با جذر مقادير
متناسب با توان

, , , ,7 17 18 18 1
چارك

× =8 1 9  

r (p q)≡ ∧ 

    
 

 .رست است

ك) شرط، گزينه
 .رست است

ه متن كلمه اقيا
از اشحس بهتري 
 .رست است

ل يا نماد چيست
ده، مقصود يا ار

 .رست است

ماد عقاب كچل
 .رست است

 نماد آمريكا به
 .رست است

ze معني كلمه 

سمي قبول كردن

 .رست است
ها بايد متناسب
 مساحت دايره م

 .رست است
,19 2

 .استرست 



 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
r  
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q p 

  د  د
  د  د
  د  ن
  د  ن
  ن  د
  ن  د
  ن  ن
  ن  ن

(s    

q ⇔   
p q⇔   

sت    r∧  

    :dشترك 
a d− +  
(a d).−  
d =2 81  

(
s

(
s

=

=

1

2

1 3

2 6   

d = 13
2  

a =1
7
2   

s =1
1


  

−17 3   

ns n.=   
ns = 71   

  جمله وسط

ationgroup

q  r 

 د  د
 ن  ن
 د  د
 ن  د
 د  د
 ن  ن
 د  د
 ن  د

r)درست  

rدرست ⎯⎯

درست ⎯⎯
درست           

اختالف مش
a a d+ + =

.a.(a d)+ =
− = 1 17 64

)

)

+ = =

+ = =

3 4 7
2 2

6 4 12 

− =7 32  

+ × = 69 3 2
( )+ =3 4

2
 

/ /=5 139 5

.k

× =1 5 355

a= =36 ج5

 ت

 ست

/1400(  

p (  r
  
  
  
  
  
  
  
  

s r→ 

r q⎯⎯→ 

  q p⎯⎯⎯→
                   

a=  =27 3
( d )= − 29 81
d = ±8

a

a a

=


= +

1

1 2

/=1 3 52 

17   

5



  

درست
نادرس 
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(  (q r)
د
ن
د
د
د
د
د
د


→ 


نادرست  

q → درستq

نادرست 
:        ر نتيجه

a=  =27
= 153 8

a = −2 1

15 
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( (p q)∧
  د
  د
  ن
  ن
  ن
  ن
  ن
  ن

 
s

r

qنادرست 

در

9مله وسط      

d− =21 17  

=7 13
2 2

 ست

 رست

دهم؛ ادبيات و عل

(p q) r∧ 
  د
  ن
  د
  د
  د
  د
  د
  د

جم

  الت وسط

درس
نادر

سنجش دوازد

r

  rت 

   k مقدار جمال

    
 

 .رست است

درست 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
  

مالت            

    :م
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a d+1 35  

ns = 71
2   

a .a .1 2   

a a=8 1  

a
s = 1

8   

a .aq.aq   
a q =3 3   
aq aq+  

a = 1
12    

a q+ =  

a
, ...− 9

8   

b = −2  

r += 3 1  

a = − 9
8   

a b+ + 

( )21
6 6

   

(=1
216  

 bو  aعدد 

   

ationgroup

d = 5   

[ a d+1
1 2 7 

.a =8 16

q = 7 16

( q )

q

− =
−

8 21
1

q =2 1
aq =1 1

q aq( q= +2 1

جمله اول

= + =1 11212

b c
., , ...,− 2

× − =9 2 1
8 9 4

−
=

−
4

2
169

9 81
8

 × = −2 3
3 4

c = − −3 1
4 2

a b.+=2 16 6

( ) −=3 31 66
حسابي بين دو ع

/1400(  

d] [ (a= 71 22

...(a . a .1 26
a

q
= 8 32

( ( )−11 812 1 2
1
2

لة دوم          
q) = 13 1

145
12  

2
9

b = ± 1
2

=6 2
1 3  

                 ،

− −− =1 1 9
2 3

a b+ += 16

a b+ += 16
a= واسطه ح
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d)]+ =1 35

. .a ) a7 8

q
 = 

16 32

) ×=
12

8
2 25

2

جمل
( q)+ =1 1 13

b = − 1
2

    b = − 1
2  

− − −=6 4
12 1

a b + + =1
b+ −= =4

2 2

16 
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× =71 5 3

=8 16

q a = 
1
2

= ×55 16 25

q =3 12  

2قابل قبول      

c =             ،

19
2  

a= −  +3

= −2

دهم؛ ادبيات و عل

55 

a
a

q (
= =8

1 7

=55 4 8 

 مشترك       

ق

= − 1
3

b+ = −4  

سنجش دوازد

( )
= 11

7
16 21
2

 

نسبت

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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هـاي   زينـه 
ي تجـارت    

ـاني شـكل     

ناپـذير   ـيب 
و نـه  (ونـي  

  )ومتي

عة پايـدار،   
ب محـيط    

ل متمركـز   

رگـذار بـر    
، 1، فصـل 5

هـاي   ـرژي 
گي كشـور    

گيـري   ـكل   
 

. شـود   مـي  

جي، باعـث    
هـاي   خـش 

توانمنـدي       

ي اقتصـاد   
در اقتصـاد  

 مردميصاد 

ationgroup

از اين عوامل هز
هـاي بـاالي زينـه     

ـاي بـزرگ جهـا
  )ب درسي

ي و بيروني آسـ
هاي بيرو  فرصت

اقتصاد مقاو، 3ل

كه در توسـع حالي
و همـراه تخريـب

داري كـل خزانـه  
  )درسي
هـاي تأثير ازمان  
5بخـش   –ري 

اي و انـ ، هسـته 
نجر بـه وابسـتگ

منجـر بـه شـك» 
 )الت راهبردي

تعاوني سـپرده

  ) درسي
هـاي خـارج ري 

ها و بخ  كارخانه

سـت بـر رشـد ت

هـاي ال، از ويژگـي    
رة نقش دولت د

اقتص - 3 فصل 

/1400(  

يكي ا. شد ي مي
ب منجـر بـه هز

هـ مايـت قـدرت   
كتاب 123صفحة
هاي داخلي و تكانه

و با استفاده از 
  )كتاب درسي 

فصل -  صاد ايران

در حا. وده است
يبي وارد نشود و

هـاي خ  حسـاب 
كتاب د 100حة

تـرين سـا  مهـم 
دار ، خزانـه 2صـل 

مثل نفت،(رژي 
رند و يا منآو مي

»الت راهبـردي  
محصوال - 1صل

كشور به بخش ت

كتاب101صفحة
گـذا ذب سرمايه

 رشد و افزايش

 باشـد، بهتـر اس
  )سي

ش افـزودة بـاال
قتصاددانان دربار
ي كار و سرمايه،

20/12حلة هشتم 

 به شكل امروزي
هـاي مناسـب اه 

ه بـا حمك(ميلي 
ص. (صاد پيدا كرد

 برابر تهديدات و
)آمده است 3ة 
141صفحة. (ند

دولتي شدن اقتص

 محيط زيست بو
ط زيست آسيحي

هاي دولت در ت
صفح.(شود ام مي

از) WTO(ني 
، فص4بخـش  ( -

  )سعة پايدار

اورزي، حوزة انر
وجود م قيب را به

محصـوال«ايـن  . 
، فص5بخش ( -) 

از اقتصاد ك %2

صف. (و ملي دارند
وامل توليد و جذ
گر نيز در جهت

فيزيكي وابسته
كتاب درس 142 

جـاد ارزشت و اي   
نظر اق – 1صل 

 بازارهاي نيروي

17 
 

مرح(لوم انساني 

المللي ارت بين
نبـود ر -2قـل  

 آغاز جنگ تحم
 از اندازه در اقتص

بنيان كه در ش
جي كه در گزينة

كن ي را رفع مي
،2فصل  -  ذشته

 تخريب شديد
ي شود كه به مح

ان، كلية دريافت
وجب قانون انجا

ان تجارت جهاني
-) تـاب درسـي  

توس - 50، اصل 

 محصوالت كشا
طة دشمن يا رق

.توليد شوند.....  
)كتاب درسي 1

25ون اساسي، 

داف اجتماعي و
ت سرمايه و عو
ي كشورهاي ديگ

  )سي
هاي ف شد سرمايه

صفحة. (ر باشد
كاالهـا و خـدما

، فص4بخش ( -) 
المللي در ت بين

 اقتصاد

دهم؛ ادبيات و عل

شد و توسعة تجا
نق و سـايل حمـل   

الب اسالمي و با
چار حضور بيش

ته، مردمي و دانش
و نه خارج(اخلي 

مشكالت اقتصاد
گذالمللي در  ين

ها به بهاي رفت
اي سازماندهي ه
 

وري اسالمي ايرا
ات مصوب به مو

)IMF (و سازما
كت 123صـفحة 

،2فصل  –مللي 

 مثل دارو، غذا،
جويي و سلط هانه

هزينه و بازار و
17صفحة . (وند

قانو 44ي اصل 

دولتي، اغلب اهد
المللي، حركت ين

اندازهاي كه پس
كتاب درس 116 

ش از اينكه به رش
موم مردم استوار
نش در توليـد ك

)كتاب درسي 1
مبادالت - 1صل 

سنجش دوازد

 عواملي مانع رش
نبـود وس -1ـل  

  )درسي
داي پيروزي انقال
دي، دولت به ناچ
دي است پيشرفت

هاي د و ظرفيت
نيازها و م)  است

سترش تجارت بي

يافته، پيشر وسعه
دي بايد به گونه

 )كتاب درسي 
ن اساسي جمهو
در حدود اعتبارا

(المللي پول  ين
. (جهـاني اسـت  

الم ي بينها زمان
 

االهاي ضروري
ي كه موجبات به
به ميزان سود، ه

شو ر اقتصاد مي

ر چارچوب اجرا

هاي د گذاري ايه
وابط اقتصادي بي
زهاي داخلي بلك

صفحة. (ه شوند
د اقتصادي بيش
درت توليدي عم
ال بردن سطح دان

42صفحة . (مي
، فص5بخش  –ت 

    
 

  . رست است
هاي گذشته ان

دو دليـ. ت بـود  
كتاب د 111حة

صاد ايران، در ابتد
ز محاصرة اقتصاد
مقاومتي، اقتصاد

ها و كاء به قابليت
آمده 3ر گزينة 

، موانع گس1صل 
  .است رست 

ب كشورهاي تو
عه و رشد اقتصا

132صفحة. (د
قانون 53س اصل 

ها د همة پرداخت
هاني، صندوق بي
ورها و اقتصاد ج
 اقتصادي و ساز

 . رست است
 معتقدند كه كا
نظامي و دفاعي
يد بدون توجه ب

در» ي راهبردي
  . رست است

ت است، زيرا در
  )كتاب درسي

 است، زيرا سرما
در رواست، زيرا 

انداز  نه تنها پس
كار گرفته خلي به

 است، زيرا رشد
و ارتقاء قد) ساني

ت است، زيرا باال
 است و نه مردم
درآمدهاي دولت

  )بنيان نش

www.sanjeshse

 
 

در 2گزينه  .11
در زما -الف

باالي تجـارت
صفح.(شد مي
در اقتص - ب

و نيز) گرفت
اقتصاد م - ج

است و با اتك
دروني كه در

، فص5بخش (
در 4گزينه  .11

در اغلب -الف
جريان توسع
زيست نباشد

اساس بر -ب
شود و ه مي
بانك جه -ج

اقتصاد كشو
هاي اتحاديه

در 3گزينه  .11
اقتصاددانان

، صنايع )نو
شوند، باي مي

مزيت نسبي«
در 1گزينه  .11

نادرست -فال
ك 97صفحة(

درست -ب
درست ا -ج

شود كه مي
توليدي داخ

نادرست -د
سرماية انس(

نادرست - هـ
بنيان دانش

، د2ـ فصل 
اقتصاد دان -
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كنـد، ولـي   
. كسب كند

  )ي

بـه  . رهانـد  
هـا   قـد آن   

 -  1صل ، ف

  الف-يزاده 
  قاي رجايي 
  ي و عليزاده 

  ب-عليزاده 
  قاي رجايي

  يي قاي رجا

: ـي دهنـد  
عيت تـك     
ر به علم و 
ل توليد در 

 - 1 فصـل  

حاضـر بـه   
. شـود   مـي  

  ) ي
هايي را  ست

منظـور   -1

ريد كـاالي  

ت و مـردم  
 - 1فصـل  

ationgroup

ك ده، تحميل مي
رقابتي كصادي و 

تحريم اقتصادي 

ماندگي قبلـي بر
 قـرن پـيش فا

،5بخش ( - ) سي

داختي آقاي علي
يات پرداختي آقا
تي آقاي رجايي
 ماهيانة آقاي عل
 درآمد ماهانة آق
اي عليزاده و آقا

 زير را انجام مـ
گـرفتن از وضـع

توجه بيشتر - 3
لد اشتغال عوام

،5بخـش  ( - ) 

ح عوامـل ديگـر            
گـذاري سـرمايه 

كتاب درسي 93
رم و رشد، سياس

1، فصل4بخش(

خر(دگان از آن 
  .اشند

 و حمايت دولت
، ف5بخـش  ( -) 

/1400(  

شوند شور تحريم
هاي اقتص  مزيت

- 1، فصل 5ش 

م  از مسير عقب
ست كه تا چند

كتاب درس 115 

 ,6 :ماليات پرد
×85    :مالي

ع ماليات پرداخت
خالص درآمد: 
,85  :خالص د

درآمد ماهانة آقا

معموالً اقدامات
فاصـله گ - 2تي  

خل فراهم شود 
ي با هدف ايجاد

)كتـاب درسـي   

 اوليـة بـاال يـا
دولت ناچار به س

3صفحة . (ستند
نند اشتغال، تور

( -) كتاب درسي

كنند ت يا مصرف
ة زماني معين با
ر علم و فناوري

)كتـاب درسـي   

20/12حلة هشتم 

هايي را به كش نه
د دست بزند و

بخش( -) درسي

تواند كشورها را
هايي ا  از مزيت

صفحة. (ي كند

, %× =6  
% ,× =8 86

,6 8   :مجموع
, ,−6 3   

,− 86   
مجموع خالص د

   

تر شوند، م ديك
كاالهاي صـادرات
ز نيازها در داخ

مزيتي الهاي غير
120صفحة . (

ـاز بـه سـرماية
در اين حالت د 

الد از اين نوع هس
رهاي كالني مان

كت 94صفحة . (د

 با حمايت دولت
ام و در محدودة
د، با پيشرفت در

118صفحة . (د

18 
 

مرح(لوم انساني 

ها هزين تحريم. 
ي داخلي به توليد

كتاب د 121حة 

ت مي» دي جديد
 پيشرفته، ناشي

  ) سي
مللي را فراهم مي

=,يال   3 6  
ريال  

,+ =3 6  
,=6 56 4 
=.ل 78 2  

, +78 2  :م
)هاي مالياتي خ

ام اقتصادي نزد
ك ارهاي فروش

 تأمين بعضي از
تي در مورد كاال
.قتصادي نيست

 سـودآوري، نيـ
.از مردم نيست
صنعت مانند فوال
 اقتصادي متغير

شود گفته مي» 
(  

 كم توليد كند،
شروط، گام به گا
دي نداشته باشد
 اقتصادي برسد

دهم؛ ادبيات و عل

است» قتصادي
تكاء به نيروهاي

صفح. (يابد ق مي

هاي اقتصاد زيت
قيت كشورهاي

كتاب درس 118 
الم قسيم كار بين

  )ت اقتصادي 

ريا

1=,ال   4  
4ريال 

ريال
, =456 1 

انواع نرخ -2صل 

تقالل و استحكا
ي وارداتي يا بازا
جديد، تا امكان
 خلق ارزش حت
ل و استحكام اق

دم اطمينـان از
خدمات مورد نيا

هاي ص  از شاخه
كاهش نوسانات
تثبيت اقتصادي
 اقتصادي دولت

ة باال و كيفيت
ها بايد مش مايت

صادي، مزيت اقت
تواند به مزيت ي

سنجش دوازد

تحريم ا«صادي 
شونده با ات حريم

زا تحقق اد درون

خلق مز«و » قوه
بع ثروت و موفق

صفحة(هستند 
بات تخصص و تق
حياء و خلق مزيت

ريا

3,ل     64  
، فص4بخش ( -) 

 به وضعيت است
 تأمين كاالهاي
هاي اقتصادي ج
ن ايجاد چرخة

يدن به استقالل
  ) اقتصادي

دليل عـد به» صي
خي از كاالها و خ
رورش و بعضي

ل و ك براي كنتر
ت«هاي  سياست

هاي سياست – 

 هزينة تمام شد
البته اين حم. سد

هاي طبيعي ديت
مي» اي ع گلخانه

  )اي لخانه

    
 

  . رست است
هاي جنگ اقتص
شود كه كشور تح
ن سياست اقتصا

  .رست است
هاي بالق ء مزيت

 بسياري از مناب
نون داراي آن ه
زيت نسبي موجب

اح–المللي  ت بين
  . رست است

ريال
)كتاب درسي 1

  . رست است
خواهند  كه مي

هاي  كردن راه
ه  يا خلق مزيت

بنابراين. بنيان ش
 از اقدامات رسي

پذيري و آسيب
  . رست است

بخش خصوص« 
ي در توليد برخ
مي، آموزش و پر

مدت ا در كوتاه
ها نند كه به آن

ولت در اقتصاد
  . رست است

 محصولي را با
ند به مزيت برس

دليل محدود  به
صنايع«و » نوزاد

صنايع نوزاد و گل

www.sanjeshse

در 3گزينه .12
يكي از ابزار
ش موجب مي

با اجراي اين
در 2گزينه  .12

احياء« -الف
يلهمين دل

اند و اكن بوده
اصل مز - ب

منافع تجارت
در 1گزينه  .12

05صفحة (
در 4گزينه  .12

كشورهايي
گوناگون- 1

محصولي و
اقتصاد دانش

مدت، كوتاه
شكنندگي و

در 2گزينه  .12
گاهي -الف

گذاري سرمايه
امنيت عموم

ها دولت -ب
كن اعمال مي

از دخالت دو
در 4گزينه  .12

ر كشورياگ
توان مي) ملي

اگر كشوري
صنايع نو«از 

حمايت از ص
  
  

erv.ir
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ـا از جملـه   
  

 - 1 فصـل  

لـي باعـث   
ست آورند 
ه نادرسـت   

ات يكي از 

ران زد و بر 
اقتصـاد   - 

 دولتي در 
صـفحة  . (ن

. ل او است
دمة قانون 

  )ي
سه بخش تا 

صادي ة اقت

  

  .شده است

ationgroup

هـ  مقابـل بيمـه  
.ي تجاري است

،5بخـش  ( - ) ي  

الملل جـارت بـين  
د ي ضروري را به

در نتيجـه. سـت 

 قرار گيرد، ماليا

صاد روستايي اير
2، فصـل  5ش   

هاي ها و دستگاه
رت بر اجراي آن

ن رشد و تكامل
كه در مقد صورتي

كتاب درسي 12
لكيت در اين س
ب رشد و توسعة

  
)هاي اقتصادي

 . رار گرفت

 كمتر استفاده ش

/1400(  

تراشي در مانع. 
هاي  جملة تحريم

كتـاب درسـي 1

تج. شـود  ب مـي  
كاالهاي وارداتي
ليد ذكر شده اس

(  

اتي مورد توجه
  )ي

كشاورزي و اقتص
ي دولـت، بخـش

ه يك از سازمان
 است و نه نظار

 انسان در جريان
در ص. مي است

9صفحة . (ستند
مال. كند خص مي

ج نشود و موجب
)كتاب درسي 1

ه ة فعاليت بخش

دسترس عامه قر

يعي و تصادفي

20/12حلة هشتم 

.شوند تقسيم مي
مثل سرمايه از د
121صـفحة  . (ت

شورها محسـوب
پرداخت ك  براي

ليه و عوامل تول
)المللي جارت بين

كه عدالت ماليا ي
كتاب درسي 10

ا بر بدنة كطمه ر
درآمدها - 2ل 

ي اعتبارات هر ي،
 تصويب بودجه

ل رفع نيازهاي
اسالم تصادي غير

ها درست هس نه
يت آنها را مشخ
نين اسالم خارج

30صفحة . (ت
محدودة: 44صل 

   .)ضاد بودند

خارج شد و در د

  گ 
صورت طبي جز به

19 
 

مرح(لوم انساني 

تحريم مالي ت - 2
دات عوامل توليد

استي رايج بوده 

 براي اقتصاد كش
ج، ارز مورد نياز
ة واردات مواد او

منافع تج -1ل 

شود و در صورتي
02صفحة . (ست

سفيد، آخرين لط
، فصل4بخش ( -

س شوراي اسالمي
سمت از مراحل

  )تا انجام

 اقتصادي، اصل
هاي اقت ي نظام

گزينساير . ست
اد، گسترة فعالي
 از محدودة قوان

وري اسالمي است
اص –ون اساسي 

ي عرفاني در تض

 به فنون ادب خ

آهنگ ي و خوش
بديع و بيان، ج ←

 و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و عل

2تحريم تجاري 
ل صادرات و وارد

هاي مالي  تحريم

المللي جارت بين
 كاالها به خارج
گان و در زمينة

، فصل5بخش ( -

ش جلس وضع مي
ي ـ اجتماعي اس
سوم به انقالب س

-) كتاب درسي 

ودجه در مجلس
در نتيجه اين قس

بودجه از آغاز ت 

هاي حكيم بنيان
اين ويژگي .يست

سان نيز هدف ا
خش مهم اقتصا

مطابق باشد و 
يت قانون جمهو

مقدمة قانو – سي

هاي سنّتي  آموزه

ن با سواد و آگاه

هاي طوالني رديف
←.  شده است

 علوم

سنجش دوازد

ت - 1دستة ه دو 
تراشي در مقابل ع

تجاري بيشتر از

 
از منافع تج 3ة 

 طريق صادرات
براي توليدكنندگ

-) كتاب درسي 

ة نمايندگان مج
هاي اقتصادي ري

جراي برنامة موس
127صفحة  ( 

س از تصويب بو
د. يابد صيص مي

- 2، فصل 4ش 

ن اساسي در تح
يازهاي انسان ني

رشد و تكامل انس
 با تعيين سه بخ

)چهارم(ن فصل 
شد، مورد حماي
د در قانون اساس

ن اين سبك با آ

ة تصرّف شاعران

  
ر ←آهنگ  وش

بيشتر استفاده 
  تي گو 

    
 

  . رست است
هاي اقتصادي به 

مالي است و مانع
هاي ت شته تحريم

  )ادي
 . رست است

ها به جزء گزينة
كنندگان از صرف

، اين مورد ب3ة 
116و  115حة 

  . رست است
وسيلة  ماليات به

ثر در رفع نابرابر
ومت پهلوي، اجر
.صاد ايران افزود

  )1357تا  13
  . رست است

جراي بودجه، پس
دجة مصوب تخص

بخش( -)  درسي
  . رست است

نس مقدمة قانو
دف تنها رفع ني
هوري اسالمي، ر

قانون اساسي 4
 اصول ديگر اين
 و ماية زيان نبا

اقتصاد -  2صل 

 .رست است
   :د نادرست

شاعران(اندرز  ←
  اوايل  ←

 سبك، از حوزة
 .رست است

: هاي نادرست ه
و ناخو ي طوالني

»بيان«كمتر و  
تك بيت ← گو 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
تحريم - الف

هاي م تحريم
در گذش - ب

تحريم اقتصا
در 3گزينه  .12

ه تمام گزينه
شود مصر مي

كه در گزينة
صفح. (است

در 4گزينه  .12
قانون -الف

ابزارهاي مؤث
در حكو -ب

بيماري اقتص
300ايران از 

در 1گزينه  .12
در مرحلة اج
محدودة بود

كتاب 100
در 2گزينه  .13

اساس بر -الف
بنابراين، هد
اساسي جمه

4اصل  -ب
كه با زماني

كشور گردد
، فص5بخش (
   

  
در 2گزينه  .13

اصالح موارد
←عرفان   )1
←اواخر ) 3
شعر اين) 4

در 1گزينه  .13
اصالح گزينه

هاي رديف) 2
»بديع«  )3
دو بيتي) 4
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ربرد نمـاد    

ationgroup

 . ست

  . هستند» صر

 اسـتفاده از كـا

 

«  

/1400(  

 ادبيات معاصر اس

شعر ادبيات معاص

با(فردا  –شب  

 ه براي رخسار

  اب دل 

  راي يار

»زلف«حه براي 

20/12حلة هشتم 

  رواج ←ش 

  . ست
 (.  

يژگي ادبي نثر

 . درست است

سطح ادبي ش« -

–دريا  –آب : 

  »  خميني

استعارة مصرّحه 

  . يز دارد

اسبا/ سر اسباب 

تعاره مصرّحه بر
(  

استعاره مصرّح» 
  . ند

20 
 

مرح(لوم انساني 

كاهش* بيشتر 

ه نثر مصنوع اس
ثر بينابين است

مربوط به و) هـ

د» يز با خرافات

-» ب اسالميال

مفاهيم انتزاعي 
   )ي

امام«وة انقالبي 

 »آفتاب چشمه«
  . رند
  » اشك –وب 

بخشي ني ل جان

س  :ضافة استعاري

است» كش  عاشق
)خشي هم دارند
»سلسلة مشكين

هستن» دل«اي 

دهم؛ ادبيات و عل

ب ←كمتر * ف 

به» عيار دانش«
هاي معروف نث ه

(يداري و مورد 

ستي«ه جاي آن 

ح فكري نثر انقال

*ت فردا شدن 
انقالب و بيدار –
و اسو» .... بهار  

  . س است

«* اي زلف يار 
بخشي دا و جان

محبو«حه براي 
و در عين حال» 

اض* نامة عشق 

مه«. * هم دارد
بخ ناعت كه جان

س«. * اند هم شده
تعارة مصرّحه بر

سنجش دوازد

تصنّع و تكلّف ←

 
«بدليسي و » مه

نه پاسخ از نمونه

ي شعر سبك بي

 حذف شود و به

سطح« مربوط به 

  .شكار است
جرئت –يا شدن 

–ظلم  –اتّحاد  
–شانه  –زمين 

ر بيت محسوس

   :ت
عاره مصرّحه برا

همه استعاره و» 
ب استعاره مصرّح

چشم«حه براي 

   :شده
 طرب/ نامه  طرب

  هر رخ 
  صرّف 

  گل 

ي هبخش كه جان
آبروي فقر و قن( 

بخشي هم ه جان
هر دو است» ينه

    
 

 .رست است
   :ر مورد خطا

←سادگي   *ارد 
 .رست است

  :ت گزينة پاسخ
شرفنام«ي مثل 

 نامبرده در گزين
 .رست است

هاي ادبي  ويژگي
 .رست است

بايد» خرافات«
 .رست است

ترتيب به» هـ –
 .رست است

   :ي موارد
ن گزينه تماماً آ

معني دري: سازي
–بي ريان انقال

ز –گم «فارسي 
برد واژة كهن د

 .رست است
هاي هر بيت عاره

استع» ظلمات –
»چشم –مژگان 

ترتيب به» گل – 
استعاره مصرّح» 

 .رست است
شد خواستههاي  ه

ط: شردة اضافي
مه: اضافي  شردة

دست تص: ستعاري
تبسم گ: ستعاري

 .رست است
   :ها عاره

كه» نسيم سحر«
»فقر و قناعت«
كه» دل –عقل «
آي –قدح باده « 

www.sanjeshse
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او ) تشبيه(
ليل حكـم  

 كـه مـورد   

ر پيـروزي    
ث سـوختن   

  . * ست

بـه معنـي    

 سياه نيـز  

ationgroup

(خسار چون بهار 
دل خي ارغوان به

ك مرتبه و منزلت

ر بـرّانش نـورشي
 خورشيد باعـث

  . عليل است

غروب كرده اس) 

  »...مع 

سـر ب«.*  است

نون و اسير زلف

/1400(  

 

  ) د

شيده است و رخس
از طرفي سرخ). »

م -2. ربرد ندارد
(  

منان زد، از شمش
تابش. (د شدند

شبيه و حسن تع

)وحسادتش(ش 

تو چون شمع -ت 

داراي ايهام) يار

  

 است، دل مجنو

  2× ُ مفعولن 
  2× مفعولن 

20/12حلة هشتم 

 » گلستان«زاً 

گيرد در سر نمي
   »شا
  »وجود«اً 

 چهره نقاب كش
»خط«ايهام در 

 ولي در بيت كار
.است» تورانشاه

 بر صفوف دشم
منان او نيز نابود

بيت فاقد تش. رك

دليل شرمش د به

نور هدايت«بيه 
«  

ب به زلف سياه ي

. قد آرايه است

سيم در حركت

مستفعلُ/  2×  
فاعالت م/  2×  

  ) عولن
  ) 4× ن 

21 
 

مرح(لوم انساني 

مجا» چمن«: ز
   *ببند  

د –م از او بردوز 
گشا مشگل –كل 
مجازاً» سر«جاز 

ل زلف خود بر
( در خود دارد 

تناسب دارد،» 
ت«همان » ه بحر

و تنها) تشبيه( 
شوند، دشم و مي

  . م است
ميان و مركز لشك

 گرفته، خورشيد
  . ارند

تشب* ز از وجود 
»سرخوش –ن 
  ستن

دل منسوب(شده 

فاق» سر زلف«* 
  .  اغراق است

ف يار به دست نس
  ) ارگي دل

مفعولُ مفاعيلن
فاعلن مفاعيلن 

اعيلُ مفاعيلُ فع
مستفعلن(مسان 

دهم؛ ادبيات و عل

مجا* دون رنج 
–ه از فريبنده 

چشم(» فكر – 
مشكل« كنايه از 

مج*  و آسايش 

   
با سنبلاست كه 

 خون ارغوان را
  )حسن تعليل

»عمق كه با بحر
پادشه«. (ه است

ابان طلوع كرد
ها محو يد ستاره

بيت فاقد ايهام. 
م -2وي از بدن 

ود را از محبوبم
بخشي دا  و جان
مجاز -2 فتيله 
نگرا«بين : تضاد

در مقدار گريس: 

شد سياه -2التي 

.*تشخيص دارد
بيت فاقد* » م
از آنجا كه زلف: 

عليل براي دو پا

م) 2         2 ×  
)4          فَعلن

مفعول مفا( سان 
همس) 4 

سنجش دوازد

ايه از آسايش بد
ترتيب كنايه به» 

نگاه«يب مجازاً 
ترتيب به» گشا ه

كنايه از فراخي

:شده در هر بيت
رويي چون بت ا
و فرمان ريختن

ح. (عشوق است
ع« -1عني  دو م

شده اي خواسته
همانند آفتاب تا
 با طلوع خورشي

).حسن تعليل: ت
عضو  دل، -1ي 

ه ماه روشني خو
هر دو استعاره 

استعاره از -1ي 
ت* » دعا«معني 
:اغراق* »  دريا

  : ر بيت
مجنون و خياال -
  . ت

ستعاري است و ت
نيم –نسيم « - 

:حسن تعليل * 
حسن تع. ( است

   :يي هر بيت
ستفعلن فعولن
فعالتن مفاعلن

ناهمسا) 2    ) ن
   ) فعولن

    
 

 .رست است
  : ها ه

كنا» خار گل بي
»بردوز –دلكش 

ترتي به  »سر –م 
گره –كار بسته 

ك» دري گشودن
 .رست است

شد هاي خواسته ه
 از محبوب زيبار

رسته و هاي تازه
سبب رقابت با مع

به» پايه«: سب
ها يت فاقد آرايه

كه شاه منصور ه
طور كه و همان

هاست ابودي آن
به دو معني» قلب

 .رست است
  : ها ه

از آنجا كه: عليل
»خورشيد –اه 
معنيبه دو » سر
مجازاً به مع» ورد

ديده به«تشبيه 
 .رست است

هاي موجود در ه
-1به معني » ده

آرايه مجاز است
اضافه اس» نسيم
»در –سر «ين 

.ضيح داده شد
 به دو نيم شده
 .رست است

بندي هجاي دسته
مس/  2× فاعالتن 
مفاعلن ف: مسان

 .رست است
  : ت
فعلن  × فعالتن ( 
ف 2× مفاعيلن ( 

www.sanjeshse
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بررسي آرايه

صحبت) 1
خطي از موه
قتل او به س

ايهام تنا) 2
بي. نظر است

ك هنگامي) 3
پديدار شد و

ها و نا ستاره
ق«: ايهام) 4

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

حسن تع) 1
ما«: استعاره

س«: ايهام) 2
و«: مجاز) 3
ت: تشبيه  )4

در 4گزينه  .14
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ـظ كـردن      

ين گزينـه  

ationgroup

 
 .  

  ) بĤ(ه 
زبـاني بلنـد تلفّـ

در اي. زينة پاسخ
  . شده است

  شم 

/1400(  

  )2× ن 
  ) 2× ن 

 )وسمرقند( دو
دو وزني هستند

حذف همزه) + ي
اختيـار ز –ول 

  فاعلن  

به جز گز   دارند؛
پرداخته ش» طان

  . است» عبود

خش –غضب  – 

   فعل ناقص

20/12حلة هشتم 

مفتعلن مفاعلن( 
مفتعلن فاعلن(ي 

  صبح ) زني
د) + دو مورد(ي 

هر د –ها  مصراع

  ) عي(ه 
  ) يي(اه 

بي(صوت كوتاه 
ند آخر مصراع او

فاعالت مفاعيلُ
  اعلُ فاعلن

اشاره» ت عشق
يم شمردن شيط

حد نسبت به مع

سورت –سختي 

دن اسم و خبر

22 
 

مرح(لوم انساني 

لختي همسان دو
همسان دولختي

وز( مصراع اول 
لي) زباني( كوتاه 

جاي بلند آخر م

  × 2  

دن مصوت كوتاه
دن مصوت كوتا
د تلفّظ كردن مص

هجاي بلن+ التن 

مفعولُ ف) 2 
عولُ فاعالت مفا

  . ت

و حمل بار امانت
و رجي) ع(ي آدم 

ح  نيز اشتياق بي

س –شدت  –هر 

جا شد جابه.  گان

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و عل

ه) 2           )ن
ه) 4              

جاي بلند انتهاي
ظ كردن مصوت

هج –مصراع اول 

  4× عيلن 
مفاعلن فعالتن 

بلند تلفظ كرد ←
بلند تلفّظ كر ←

بلند ←ر زباني 
تن به جاي فعال

 ) ولُ مفاعيلن
مفع) 4 

است» علن فَعلن

ت عظيم الهي و
مقام خليفه الهي

راق و هجران و

قه –سطوت  – 

بزر) 3 
72 (  

زب

سنجش دوازد

ن مفاعلن فَعلن
)2× تن ت فاعال

هج* رآ  –مز  ←
بلند تلفظ –تا  ←

ن در ركن اول م

  : اند از عبارت
مفا) 2   فعولن 

           4(

←  ختيار زباني
←اختيار زباني  

اختيار*  فعولن 
تيار وزني فاعالت

وُل مفاعيلن مفع
    فَعل 

فعالتن مفا«سخ 

پذيرش مسئوليت
 در آفرينش و م

سختي فر درد و

حمله بردن – 

   مينش
 يازدهم صفحه 

    
 

 .رست است
  : ها  از گزينه

مفاعلن فعالتن(ن 
فعالت( دولختي 

 .رست است
  : ها  نوع آن

←) زباني(مزه 
←) زباني(مزه 

تعلن به مفعولن
  تيار 

هريك از ابيات ع
مفاعيلُ مفاعيلُ

 2×  فاعلن 
 .رست است
   :ارات هر بيت

ا*  2× فاعالتن 
* 2× مفاعيلن 

مفاعيلُ مفاعيلُ
اخت* فَعلن  3× 
  )يي(ه 

 .رست است
   : از ابيات

مفعول( دولختي 
مفاعيلُ مفاعيلُ
 .رست است

 بيت گزينه پاس
 .رست است

پذ«ين سؤال به 
عتراضي شيطان
 .رست است

د«بيان : ه پاسخ
 .رست است

هيبت :  اين واژه

 . رست است
  :تيب

يز ملك و سرزم
عربي . ( دشاهي

www.sanjeshse
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ناهمسان) 1
همسان) 3
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ترت خطاها به
عز.  شود) 2
همان پاد) 4
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 67 (  

شد كـه بـه   

  

ationgroup

و 51دهم صفحه 

باش  با صفت مي

) 4زدهم درس 

/1400(  

  ) 64 صفحه 

 87(  

  

عربي دوازد -  82 

 .  شده است

  )هم

  . ضاف باشد

در نوعي همراه

عربي دواز. (ست

20/12حلة هشتم 

  اك

  ) 76صفحه 

عربي دوازدهم (

  دتني

و 86هم صفحه 

.آورده شدندود 

ي يازدهم صفحه

باشد كه ذكر مي
عربي دوازدهم 3 

باشد و مصدر مض

مصد.   آمده است

  د
شباهت نيامده اس

23 
 

مرح(لوم انساني 

دردنا.  ي اطراف

عربي يازدهم ص (

(خواهيم  ك مي

ن ضمير در ساعد

عربي يازده(ست 

فرو:  ُنزِّل) 4  يد
  

عربي . (تبط نيست

   

 7 (  

 كلمه زميالت م
درس( .  ده است

لق نوعي آمده ب

ى بزرگى نايل

كند تالش ميعا 
رت براي بيان ش

دهم؛ ادبيات و عل

هوا) 2 
  ) 54م صفحه 

(تغيير كنند   ) 3

كمك) 4. جوييم ي

نشدنترجمه ) 4
  ) 86 صفحه 

راس) 3. ته باشد

به من نشان دهي
) 4زدهم درس 

م مقابل به آن مرت

  ميرد مي:  موت
.ميرند ستند مي

  )58حه 

ي يازدهم درس

ش كتاب درسي
منه ذكر نشد ني

ر آن مفعول مطل
  .  دا كردم

قطعاً به رستگار

ت فرزندانش قطع
صدر در اين عبار

سنجش دوازد

   ن جدا
عربي دوازدهم ( 

3   واهد داد

ياري مي.  وايمان

4    تگو
عربي يازدهم - 

نداشت.   در قدمه

ب:  أرونی) 3 
عربي دواز - 87

ن است كه مفهوم

يم.  كند ريب مي
ي كه در آن هس
ي دوازدهم صفح

عربي (حرف زائد 

با آموزش مطابق
ها مستثن  گزينه

خواهد كه در مي
عين توكل به خد

ش را فرمان برد ق
  . د

مادر براي تربيت
مص.  شود حقق مي

    
 

 . رست است
  :تيب
ترجمه نشدن.  ن

اين.  شدن الّتي
 . رست است

  :تيب
نخو) 2  ند

 رست است
  :تيب

پيشو) 2سختي 
 رست است

  :تيب
گفت) 3   م

65دهم صفحه 
 . ست است

ترجمه ضمير) 
 . رست است

 پدر و مادرش
و 86هم صفحه 
 . رست است

هتر از دوست نادان
 . رست است

تخر:  يخّرب) 1 
كساني:  لذين فيها

عربي( تخريب :  ب
 . رست است

  : ها ينه
له ح)  4  معرفه) 3

  . رست است
منه م نه مستثني

در ساير:   ها ينه
 . رست است

اي را م ل گزينه
مانند خاشع:  ينه
  : ها ينه

 خدا و پيامبرش
شود د ترجمه مي

م:  مطلق تأكيدي
 ثبات در آن مح

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
ترت خطاها به

زياد شدن) 1
ترجمه نش)  4

در 4گزينه    .15
ترت خطاها به

يير كنتغ) 1
در 3گزينه    .15

ترت خطاها به
س.  امامان) 1

در 2گزينه    .16
ترت خطاها به

ام توانايي) 1
عربي دوازد(

درس4گزينه    .16
2راست ) 1

در 1گزينه   .16
پ:  والداها) 2
عربي يازده(

در 2گزينه   .16
دشمن دانا به

در 3گزينه   .16
: ها رد گزينه

يموت ال) 2
التخريب) 4

در 1گزينه   .16
رد ساير گزي

3  مذكر) 2
در 2گزينه   .16

در اين گزين
رد ساير گزي

در 4 گزينه   .16
سوا: توضيح

ترجمه گزي 
رد ساير گزي

هر كس) 1 
شكل قيد

مفعول م) 2
توازن و) 3
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 57 (  

  .ز شد

ت را تـرور    

  .ارد

هـاي   ولـت       
ت ايـران را    
 به كشـور  

  . د

1(  

دلس و بـه  

ationgroup

و 42و  64حه 

ي و واليتي آغاز

وزيـر وقـت خسـت 

وزيري بگما ست

سرسـيومي از دو
سـال نفـت 25     

د خالص خود را

وامع اروپايي بود

178صفحه  16 

مسيحيان در اند

/1400(  

7(  

  ) 67صفحه 

دوازدهم صفحي 

  )127فحه 

ايالتيهاي  نجمن

نعلي منصور نخ

شتي ملي به نخس

يـران را بـه كنس
ـيوم بـه مـدت
ل، نيمي از سود

دگي مردم و جو

درس. (ي است

هاي م ، موفقيت

  )155حه 

20/12حلة هشتم 

7 يازدهم درس 

عربي دوازدهم ص

عربي - 72صفحه 

صف 10درس . (

نامة انتخابات ان  ب

 قرار داد و حسن

مي را با شعار آش

فـروش نفـت ايـ
شد كـه كنسرسـ
اشته و در مقابل

 نقش آن در زند

لئوناردو داوينچي

هاي اروپايي ين
  .ش داشت

صفح 14درس  (

24 
 

مرح(لوم انساني 

 . شد

عربي ( فاعل:  راره

ع . ( مجهول است

عربي يازدهم ص 

وي در ايران بود

راض به تصويب

 محور كار خود

امام جعفر شريف

توليـد و ف. س بود
ن قرارداد مقرر ش
را براي خود برد

وليك و كاهش

شهور ايتاليايي ل

 اجتماعي سرزمي
اي صليبي نقش

.ت بودندباف زري

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

باش اسم آن مي 

حرا ) 4  ل

فعل م) الُيتَرک (

( .  است)  عميل 

بله با نفوذ شورو

م خميني با اعتر

كومت پهلوي را

ار كند و جرا بركن

مريكا و انگليس
براساس ايند و 

ز سود خالص ر
(  

ت كليساي كاتو

ن اثر هنرمند مش

الت اقتصادي و
ها  در بروز جنگ

هاي ز رچه اي پا

سنجش دوازد

) واو (   و ص است 

فاعل:  يلعبون در 

(فعل . وف است

: عمالءمفرد  . (

ط بر ايران، مقاب

هاي سياسي امام

ي ترور سران حك
1(  

ر شد آموزگار ر

 حاصل توافق آ
انسه واگذار كرد
برساند و نيمي ا

)126و  124ت 

، تضعيف قدرتن

مشهورترين» يزا

ل مختلف مشكال
راتوري بيزانس

ها ترين كانون هم

    
 

  . رست است
نه صار فعل ناقص

  :  ها ينه
واو) 3  عل

 . رست است

هول فاعل محذو
 . رست است

. باشد مي ُعّمال 

  .رست است
كا در زمينة تسلط

  .رست است
ه رحله از فعاليت

  )128صفحه 
  . رست است

موتلفة اسالمي 
32صفحه  10 

  .رست است
قيام، شاه مجبو

  )135صفحه 
  .رست است

مرداد، 28دتاي 
ريكا، هلند و فرا
ند و به فروش بر

صفحات 9درس (
  .رست است

 نهضت پروتستان
  )186صفحه 

  .رست است
شام آخر و مونالي

  .رست است
و عوامل از علل 

ن موجوديت امپر
  )166صفحه 

  .رست است
د و كاشان از مه

www.sanjeshse

در 2گزينه   .16
در اين گزين
رد ساير گزي

فاع:  کثير) 1
در 1گزينه   .16

در فعل مجه
در 3گزينه   .17

: جمع عامل
  
   

 
در 1گزينه  .17

هدف آمريكا
در 3گزينه  .17

نخستين مر
ص 10درس ( 
در 2گزينه  .17

گروه هيئت
درس. (كرد

در 2گزينه  .17
با گسترش 

ص 10درس (
در 4گزينه  .17

طراحي كود
انگليس، آمر
استخراج كن
. (ما بپردازد

در 3گزينه  .17
پيامد ديگر

ص 16درس( 
در 1گزينه  .17

ش«تابلوهاي 
در 4گزينه  .17

اي مجموعه
خطر افتادن

ص 15درس (
در 2گزينه  .17

اصفهان، يزد
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ي اين دوره 

جور  و  جمع
يمي مانند 
رين زمان، 

 طرواب و د
 كشور دي

يا تعامل  د
 .باشد نگ

. كنند عيت
اروپا  ركزي
 از آن، اير

 .اند ذيرفته
 رواديد  ذ

  .كنند سفر

بلكه . يست
  . باشد

ن است به 
ريه فضاي 
ند، شرايط 

مبنا  خطّ ت
اما  .ه است

درياست،  ر

س سيل در 
س است و 

ationgroup

نگاري  آثار تاريخ

ورت فشرده يا
ي چه بسيار قدي
تر يطي در كوتاه

دارد وكار سر ست
تعداد يا زمين ح
وارد يكديگر با 

جن حتي و كش

مشتركي تبعي ت
مر بانك اروپا، ي

نظا و زيست يط
مشترك پذ پول
اخذ گذاري، مايه

س كشورها، اين 

ريت سرزميني ني
خل كشور داشته ب

سي دارند، ممكن
ي مطابق با نظر
ان رگ قرار گرفته

پشت هاي آب ه
 آن تعيين نشده

مجاور كشور به 

 سطحي و سپس
ن موضوع برعكس

/1400(  

از مشهورترين 
 

صو سي كشور به
 آن با هر قدمتي

در چنين شراي 

سياس و جغرافيا 
سطح از بخشي ز
ها آن تصرف يا 
كشمك و رقابت 

مديريت نظام ز
گذاري قانون س
تجارت، محي ي،

پ واحد عنوان به 
سر يا تحصيل 
به رواديد به ياز

پايتخت در مدير
مرزها و اداره داخل

هاي آزاد دسترس
ي كوچك زيادي
 چند قدرت بزر

به .درياست در ر
ت دقيقي براي

هم متعلق آن 

ليل اين رواناب
اما در لغزش اين 

20/12حلة هشتم 

.ري ادامه يافت
 )149صفحه  1

ينكه شكل سياس
شد كه پايتخت
.اب شده باشد

با آن ارتباط و ت
از است عبارت ي

كنترل ي براي
يا همبستگي 

ا كه اند پذيرفته
مجلس و شورا اي

كشاورزي ارجي،
را يورو اروپا، 
كار، زندگي، ور

ني بدون و زادانه

ناسب بودن آن پ
بي براي كنترل م

ها  سمت به آب
 اخير، كشورهاي
 كه بين دو يا

جزر حد ترين ن
هاست و مسافت ن

كه شود مي يده

دل در سيل به. د
. در خاك است

25 
 

مرح(لوم انساني 

نگار محلي و تك
14درس . ( كرد

اول اي. جود دارد
ي عمل شده باش
ور از مرز انتخا

  .   كرد

قدرت موضوع با
ژئوپليتيكي طقه

سياسي بازيگران
و همكاري ره،

پ و هستند حد
بر را ك، رؤسايي

خا سياست امور
اتحاديه ورهاي

منظو به اي عضو
پيمان شنگن آز 

يل قاطعي بر منا
نقل مناسب و مل ح

ايي كه از همه
هاي ه در سال

كشورهايي. اند ه

پايين مبنا خط .
آن مالك دريا ور
نامي سرزميني ي
  .دارند را رر

كند ر را طلب مي
ها ب نشدن آن

.  

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

تاريخ عمومي، م
خواندمير اشاره

ر اين زمينه وج
صورتي  كشور، به

يا در مركز و د
 دسترسي پيدا

ب كه است ياسي
براين اساس منط

ب جغرافيايي، ي
مذاكر است مكن
 . ست

متح هم با اما د
مشترك مديريت
ا در اروپا حادية
كشو اغلب .نند

كشورها برخي ه
طبق  بر توانند ي

 يك پايتخت دلي
ح زها، دسترسي و

ست كه كشورها
گزينه.  نه قطعاً

رفتهاجم قرار گ

كنند مي معين 
مجاو كشور كه 
درياي دريايي ل

ضر بدون و مرور

ال متضاد يكديگر
سريع و عدم جذب
جذب زمين شود

سنجش دوازد

ي در سه حوزه ت
الدين خ سير غياث

هينه دو شرط د
بي پايتخت اين
يد مانند برازيلي
ه تمام نقاط آن

سي جغرافياي ش
ب. كند مي طالعه
هاي ارزش داشتن

ممك تعامل اين 
اي كليدي اس ئله

 مستقل هستند
م تحقق براي ه
اتح كشورهاي .د
كن مي پيروي ي
به مردم وآمد ت

مي افراد و ست

شاره شد، قدمت
منيت در برابر مرز

 
ه اين صورت اس

شوند تبديل مي
تر مورد تها زرگ

   

را مبنا خط تدا
گويند  مي اخلي

مايل 12 حدود ا
عبور و حق طقه

دو شرايط كامال
يازمند بارشي س
صورت گيرد تا ج

    
 

  .رست است
 در عصر صفوي

السي كتاب حبيب

  .رست است
ت سرزميني بهي

ياب ينكه در مكان
چه جديندن و 

مركز سرزمين به
  . رست است

دانش از اي شاخه
مط را عنصر سه 
د دليل به كه ت

.شوند كنش مي

ضوع قدرت مسئ
  . رست است

 اروپا، كشورها
اتحاديه اين عضو

كنند مي انتخاب 
مشتركي هاي  يوه
رفت تسهيل راي

ا شده لغو شورها
  . رست است

تر نيز اشا ه پيش
سب بايد ضمن ام

 . رست است
ح شده گزينه به
بزرگ دريايي تب
ط كشورهاي بز

.  پذير دارند ب
  . رست است

ابت دريايي، مرز 
دا هاي آب) حل

تا دريا سمت به 
منط آن در شورها

  .رست است
 سيل و لغزش، د

نيا.  اتفاق بيفتد
آرامي ص بهارش 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
نگاري تاريخ
توان به ك مي

     
  

در 2گزينه  .18
براي مديريت

دوم اي. باشد
پاريس و لن

توان از م مي
در 1گزينه  .18

ش ژئوپليتيك
اين متقابل 

همجوار است
واك و كنش

بنابراين موض
در 1گزينه  .18

در اتحاديه
ع كشورهاي

آن نظاير و
شي و اصول

بر همچنين،
كش اين بين

در 4گزينه  .18
طور كه همان

پايتخت مناس
در 3گزينه  .18

موارد اصالح
هاي ب قدرت

حياتي توسط
حائل و آسيب

در 2گزينه  .18
تعيين براي

ساح طرف به(
مبنا خط از
كش ساير اما

در 4گزينه  .18
بارش براي
سطح زمين
الزم است با
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س سيل در 
س است و 

خت و دير 
زينه بااليي 

ها  سرشاخه
 توجهي از 

 هسـتند،  

   .ستند

  اسـالمي   
 انقـالب  س، 

 رخ رانسـه 

 سياسـي  د

 تأكيـد  ـي 

 و  قومي ي
 8( 

  .شود  مي

 8( 

ationgroup

 سطحي و سپس
ع برعكسن موضو

زينه مصرف سو
تونل اگرچه هز

  . ي آن است

رد كه آب سي گ
رش حجم قابل

طبيعـي  هـاي  ي 
نيس طبيعي هاي ي

فرهنـگ مـتن  
اسـاس ايـن  بـر  

فر انقالب از س

بعد به گاهي و د
سياسـ قـدرت  ر
هاي تبعيض رفع 

8درس  - 3سي 

م جوامع درون ي
 درس - 3سي 

/1400(  

ليل اين رواناب
اما در لغزش اين

 راه ندارد اما هز
شده با حفر ت تاه

 سوخت از مزايا

هاي  هاي حوضه
دليل سرعت بار 

نـابرابري يـا  هـا 
نابرابري نتيجة ه

از بلكـه  اشـت، 
.بـود  گرفته كل

پس كه هايي قالب
 .بودند ه

گيرند  مي قرار يد
در هـا  آن شـدن  

و برابري سترش
شناس جامعه(  - ) 

  .شود

فرهنگي و ياسي
شناس جامعه. (داند

20/12حلة هشتم 

دل در سيل به. د
ا. در خاك است

گيني در احداث
ما در مسير كوت
ش يافتن هزينه

اول ويژگي. ست
ر وقوع سيل به

ه تفاوت نتيجة ي
هميشه اجتماعي 

ند قـرار  غـرب  
شك  اسالمي مت
انق از يك هيچ را
فرانسه انقالب ش
مورد تأكي ... و ي

سـهيم  فرصـت 
گس .گردد  مي رائه
15 درس -  2 ي

ش مي تعريف ها ن
سي پارگي چند 
د  نمي همدلي و 

26 
 

مرح(لوم انساني 

كند  را طلب مي
ب نشدن آنها د

 .د

كند، هزينه سنگ
ام. تيب آن اس

 همچنين كاهش

بي درج شده اس
مان بارش كه د

اجتماعي هاي ري
هاي نابرابري كه

جهـان  الر سـكو 
ام رفتة دست از 

زير افتاد؛  مي اق
و گسترش بسط 
مذهبي ، قومي ،

ف و مختلف هاي
ار  قومي و روهي

شناسي جامعه. (د

آن توسط و تلف
سبب است ها ي
وحدت مانع را 

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و عل

 متضاد يكديگر
سريع و عدم جذ
جذب زمين شود

خود را طوالني ك
ه مقصد از معاي
ودرو شخصي و

به صورت تركيب
 و دوم مدت زم

   

نابرابر كه ندارند
ك گيرند  مي ديده 

س هاي ارزش و ها
حقوق تأمين و 

اتفا قالب فرانسه
جهت در همه ه
زباني تمايزات و 

ه گروه و اقوام عي
گر منازعات حل 

گيرد  مي قرار جه

مخت اجتماعي ي
گوناگوني و ها ت
 قومي و نژادي 

جا

سنجش دوازد

دو شرايط كامالً
يازمند بارشي س
صورت گيرد تا ج

اگر راه خ. باشيد
 سرعت كمتر به

تر رسيدن و خو ع
 

شخصات سيل ب
رسند حوضه مي
.افتد  اتفاق مي

پن  مي چنين عي
نا را واقعيت اين 
7(  

ه آرمان چارچوب
 اسالمي هويت 

انق از بعد كه ود
بلكه نبودند، يد

هويت فرهنگي 
اجتماع هاي زادي
براي آميز المت

هويت مورد توج ي

هاي گروه منظر ز
تفاو بر تأكيد ت
و زباني تنوع و 

    
 

  .رست است
 سيل و لغزش د

ني.  اتفاق بيفتد
ارش به آرامي ص

  .رست است

 
ال توجه داشته ب

دليل روندان به
د شد، اما سريع

 . رست است
ل دو مورد از مش
 محل خروجي ح
مان خيلي كوتاه

 .رست است
اجتماع شربندي

ها اما آن اند، النه
7درس  -  3سي 

 .رست است
چ در ايران،  مي
حفظ براي و ت

بو انقالبي ستين
جد انقالب يك 

بعد گاهي ثرگرا
آز بر و شود  مي 
راهكارهاي مسا 
اجتماعي بعد در

 .رست است
از هويت امدرن،

هويت سياست ي
تكثر قرآني، وب

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
بارش براي
سطح زمين
الزم است با

در 2گزينه  .18

به تصوير باال
رسيدن شهر
صرف خواهد

در 3گزينه  .19
در اين سوال
همزمان به

بارش در زما
  

  
 

در 2 گزينه .19
قش طرفداران
عادال بنابراين

شناس جامعه(
در 3 گزينه .19

اسالم انقالب
خواست  برمي

نخس  اسالمي
بودند، داده
تكثر مدل در

توجه هويت
يا و شود مي

د نيز گروهي
در 2 گزينه .19

پسا دورة در
افراطي شكل
مطلو الگوي
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 سياسي، ل

 نيـز  نـش 

 يـا  ريسـم 

غيـر   هـاي 

 توانند  مي 

 هاي گروه 

 افـراد،  ـل 

 

 

 مشروطه

 ي ناممكن

  غلـط  و ت
 بـه  را   »بد

 هزينة با ت

 در كـه  ي

 آن، بـا  زه

 انكار عناي

 .بود ده

 ها گروه مة

 و مختلـف 

ationgroup

  .شد سي

مسائل افراد وره،
دان و هويـت  ت، 

سكوالر افـول  ن 

ه معرفـت  بـه  آن

...و  نژادي ، مي
از كثيري عداد

متقابـ شـناخت  
  

تاريخي نمونة
جهاديه هاي له

 اكو

م انقالب لتخانه،
اجتماعي  ي علوم

درست «با  علم ود
ب«و  ها گروه و د
 )8  درس -

بازگشت اين .ند
روشنفكراني و ي

مبارز و ناپسند ر
مع به آن به دن

داد قرار هدف را 
هم كه اي گونه ه

م هـاي  گروه تي
   

/1400(  

سياس و فكري ت
دو اين در .شود

قـدرت و ثـروت  ر

عنـاوين بـا  آن ز

آ وابسـتگي  ـين 

قوم تمايزات و ها
تع آن در كه وند

به و گيرد  مي ر
)8  درس - 3ي 

رسال تدوين
تنبا جنبش
عدا جنبش

براي را كاركردي
خو است معتقد 

افراد برخي ودن
- 3شناسي  معه

بودن كرده آغاز ه
استعماري ستبداد

امر اين با خالفت
بخشيد اصالت و 
  .برد  مي ن

او زمامداري وة 
به بود؛ جامعه ي

هويت هاي تفاوت 
.بود مانندسازي

20/12حلة هشتم 

مباحثات اصلي ر
ش  مي تعريف ها ن
بر عالوه گيرند، ي

ا كـه  است بشر

همچنـي و جربي

ه تفاوت بلكه ود،
شو نامند، ناپديد

قرار تكثرگرا و ي
شناسي جامعه ( 

 نظاميه جبات

 مت

ك چنين كه يرد
و كند  مي جو و ت
بو خوب معناي 

جام( -) 14درس

مشروطه در كه 
اس گرا، غرب كران

مخ و ناپسند گي
ها  هويت تكثر و

بين از را ها هنگ

شيو اصالح بلكه 
هاي گروه ساير ط
بردن بين از ي
هم دورة مدرن 

27 
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محور طبقاتي، ش
آن توسط و ختلف
مي پي خود يتي
 )8 س 

ب زندگي مختلف

تج دانش  علمي ي

شو  نمي انجام ن
ن  مي مانندسازي

 .سازند  مي

همانندسازي وي
)12 درس - 2 

 ويژگي

واج حد در شروع
حكوم ساختار يا
 

گي  مي شكل نيز 
جست علم رون
به» خوب« زيرا
د - 2شناسي  عه

بود  ناتمامي ت
منورالفك با قابت

فرهنگ و انساني 
و تنوع بر تأكيد 
فره و ها انسان ة

 )8  س

نبود، پادشاه از ي
توسط گروه يك 
براي ها دولت كه 

در هويتي ذاري
( 

دهم؛ ادبيات و عل

كشمكش و دي
مخ اجتماعي ي
هوي و فرهنگي 

درس - 3شناسي 

م سطوح به دين

هاي محدوديت ه

خشن و سخت و
هم ديگچة را آن

م مختلط رهنگ
الگو دو مقابل در
شناسي جامعه (

نامش حاكم با ي
ي حاكمان رفتار 

سياسي ساختار
ديگري جريان 
بير در كه علم، ن
ز كند؛  مي گري ه

جامعه. (كند   مي

حركت به ايران م
رق تجربة شد؛  ي
. 

هاي هويت ذف
گاهي .دارد هم
معارفة و گو و فت

درس - 3شناسي 

خاصي رفتار يا ر
زندگي سبك و 
بود سياستي ي
گذ سياست رايج 

8درس ( 3 سي

سنجش دوازد

جاي قشربند ت به
هاي گروه منظر ز

هاي عالقه ساس
ش جامعه(. شوند

د بازگشت  موج
 .د

كه شد آغاز  مي
 .شد 

و سويه يك ورت
آ شناسان جامعه

فر يك با هم اط
د تعارف الگوي 

.دارد توجه يگر

 سي

همكاري
اصالح 

س تغيير
تفسيري، ويكرد

درون از نه را ن
سلطه» دن امور

قلمداد آنان از ر

مردم بازگشت ، ي
مي انجام تاريخي
.كردند مي  عمل
حذ و راندن شيه

ه ديگري روي ه
گف فرصت ست و

ش جامعه( -) -14

كار اصالح دنبال 
ها ارزش ذيرش

همانندسازي گر،
مدل. ش گرفتند

شناس جامعه – )1

    
 

 .رست است
هويت بيستم، ن

از هويت امدرن،
براس را اجتماعي 

ش  مي و كشمكش
 .رست است

دهندة نشان ور،
شود مي ياد سم
هنگام جديد تي

ير حسي آشكار
صو به هميشه ي
ج از برخي كه ي
ارتبا در نژادي  ي

يا ها هويت قابل
دي يك از جوامع

 .رست است
 

سياس -جتماعي 
 في

اصالحي آميز ت
 ماعي

رو درون از اما :
انسان راه رهايي 
كر بد و خوب« 

ديگر برخي ودن
 .رست است

اسالمي انقالب :
ت تجربة صد سال

غرب و شرق ك
حاش به شك بي  :

سكه اين اما ست،
هاس انسان حدت

4 درس - 2سي 
 .رست است

به فقط دالتخانه
پذ معناي به زي
ديگ عبارت به.ند
پيش در ها آن ي
14 درس( 2 سي

www.sanjeshse

در 1 گزينه .19
قرن اواخر در
پسا دورة در

و اقتصادي
و نزاع كانون

در 3 گزينه .19
مذكو عبارت

پساسكوالريس
معرفت بحران
غير و تجربي

همانندسازي
ديگري راه از

قومي درگير
متق شناخت
ج و ها گروه

در 2 گزينه .19
:اول قسمت

اج فعاليت
منف مقاومت
رقابت فعاليت
اجتم انقالب
:دوم قسمت

و شمارد مي
و» دانستن
بو بد معناي

در 1 گزينه .19
اول قسمت
ص به نزديك
بلوك حاشية
دوم قسمت

اس ارزشمند
و و اشتراك

شناس جامعه(
در 1 گزينه .19

عد جنبش - 
همانندسا -

شون همسان
سازي يكسان
شناسي جامعه
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 وابسـتگي 

 چهـرة  در

 از جهـت  

 و مكاتـب 

 تحـت  روه 

 .شـود   مـي 
 عتراضاتي

  .گرفت

غيـر   هـاي 
 ارزشـي  ي 

 شـد  شكار

 وجـود  ـد 

 چالشي نا

 قتصـادي 

غيـر   هـاي 

 بـا  ولي د،

 و آثـار  ت 

 شـروعيت 

ationgroup

و قطـع  در ولـي 
د هـا  انقـالب  ين

در و داشتند ي

  .آمد 

م از كـه  اسـت  ي 

گـر ايـن  .دادند
م شـناخته   المي 
اع نوع از بلكه ود،

گ  مي شكل داري

ه معرفـت  بـه  آن
هـاي داوري از م

آش .رفت سؤال ر
توانـ  مي نيز ديگر

غن و فقر چالش 

ا بحـران  به وط

ه معرفـت  بـه  ن

پذيرفتند  مي اثر 
سـرعت بـه  ودنـد 

مش هـم  قدرت د،

/1400(  

و شـدند،   مـي  ق
اي كارگزاران ست

ضد استعماري ي

وجود گرا به غرب

هـايي ارزش و ـا 
 .وند

د شكل را فكران
اسـال كشـورهاي 

نبو آنان ستيزي
د سرمايه و ستي

آ وابسـتگي  ـين 
علم تجربي، علم 

زير مدرن علم ،
د هاي فرهنگ ا

.دارند يكديگر 

مربو هاي آسيب 

آ وابسـتگي  ين

ها آن داخلي ل
بو اي منطقه كه 

باشد همراه ميل

20/12حلة هشتم 

موفق غرب ستقيم
دس با استعمار ،

گيري جهت مگي

غ منورالفكران و
  )14 درس

باورهـ از اي يـزه 
شو  مي چيده هم

روشنف دوم نسل
ك چپ شنفكران

س اسالم يا سالم
ليبراليس هاي ظام

همچنـي و جربي
هاي محدوديت 

است غير تجربي
با متناسب رهاي

با نيز هايي فاوت
 .است مقطعي

ولي است، امعه

همچني و تجربي
( 

عوامل از و شدند  
ها بحران اين ي،

م و رضايت با يز

28 
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مس كارگزاران ف
پيروزي فرداي 

هم بيستم، قرن 
 

و  اسالمي رگران
د - 2شناسي  عه

آمي معمـوالً  كـه  
ه كنار در سازگار

 ها زي ارزش
  )7س 

ن بودند، معترض
روش عنوان با سل
ا از آنان گريز ل

نظ لكرد اقتصادي

تج دانش  علمي ي
شدن روشن با 

غ مباني داراي ي
تفسير بلكه ست

تف ولي دارند، ي
م و اي دوره غلب
جا ضعيف و قير

ت دانش  علمي ي
)12 ، درس11 

مي محدود ربي
جغرافيايي و سي

ني آن از تبعيت 

دهم؛ ادبيات و عل

حذف و قديم مار
از سبب همين 
 )14 درس - 

بخش آزادي اي
.كردند  مي عمل 

بيدار بين سخت
جامع. (شد پيدا 

چـرا ك .است ص
ناس صورتي به و 
لق و بازسازخ: ير

درس - 3شناسي 

م روشنفكران ل
نس اين .بودند ي

دليل به سل اول،
عمل به نسبت ي

هاي محدوديت ه
بيستم، قرن ل
 .شد

تجربي علم نكه
نيس طبيعت هان

( 

اقتصادي هويتي 
اغ اقتصادي حران
فق قشرهاي وجه

هاي محدوديت ه
درس - 2اسي 

غر كشورهاي به
سياس مرزهاي ت

 .ساختند

و باشد الهي كم

سنجش دوازد

استعم با مقابله 
به و نداشتند ي

2شناسي  جامعه

ها جنبش و ها ب
غربي شورهاي

س رقابتي و نزاع 
ناسيوناليسم ها 

نقص دچار ويژگي
شوند  مي دآوري
تفسير   ها قعيت

ش جامعه( -) 13

اول نسل عملكرد
اروپايي شورهاي

نس روشنفكران ه
غربي كشورهاي 

13( 

كه شد آغاز  مي
او نيمة در .شد 

ش بيعي محدود
اين شدن روشن 

جه از ممكن ير
12 درس - 2 ي

دو هر غنا و قر
بح ولي است بي
متو همواره غنا 

 .يرد

كه شد آغاز  امي
شنا جامعه( .شد 

ب ابتدا در صادي
اهميت كاهش و
س جهان آشكار 

حك و قانون ابق

    
 

 .رست است
در بخش آزادي 
فرهنگي توفيقي 

ج. (گشت  مي باز
 .رست است

انقالب ايران،  مي
كش سياسي سلطة
مشروطه، نقالب

ملت -دولت  ي
 .استرست 
و همين در طي
گرد مختلف هاي
وا بازخواني و ف

3 درس - 2سي 

 .رست است
ع به كه گرايي ب
كش چپ در هاي ن

به چپ شنفكران
در بيستم قرن 

3 درس - 2  سي
 .رست است

هنگام جديد تي
ير حسي آشكار

طب امور به و شت
با بيستم قرن م
تفسي غربي تنها 

شناسي جامعه. (
 .رست است

فق چالش و ادي
غرب داري سرمايه
و فقر به مربوط

گي  مي بر در را عه
هنگا جديد، تي

آشكار ير حسي
 .رست است

اقتص هاي بحران 
و جهاني اقتصاد 

سطح در را خود
مطا قدرت اگر :

www.sanjeshse

در 3 گزينه .19
هاي انقالب

و اقتصادي
ب نو استعمار

در 2 گزينه .2
اسالم انقالب

س بردن بين
انق جريان در
گيري شكل با

در 1 گزينه .2
التقا انديشة
ه بيني جهان
كشف:  تبيين

شناس جامعه(
 

در 3 گزينه .20
غرب نخبگان

جريان تأثير
روش اعتراض

طي كه بود
شناس جامعه(

در 2 گزينه .20
معرفت بحران
غي و تجربي
برداش دست

دوم نيمة در
تجربي علم

باشد داشته
در 3 گزينه .20

اقتصا بحران
س در مستمر
م هاي آسيب
جامع  تمامي
معرفت بحران
غير و تجربي

در 4 گزينه .20
:اول قسمت
گيري شكل

خ پيامدهاي
:دوم قسمت
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كند و  ب مي
ط به نفس 

انسان را  
د و روح از 

 با الهام از 
دند كه در 

  .ت
ي را شهود 

فس جنبة 
بهتر رويت 

طو، شاگرد 
حاكم شود، 

صي در آن 
ي رسيدن 

با تربيت و 
ل متفاوت 

دانستند و  ي

د كه عقل 
در   متعالي

ationgroup

ن امور را كسب
ت حيات مربوط

»من«حقيقت 
يكديگر هستند 

ود و همچنين
را قبول كرده بود
ني شمرده است
راتب برتر هستي

نف. ب عالم نيست
قايق هستي را ب

ارسط. جام پذيرد
ر قواي ديگر ح

 و منفعت شخص
ن و نه حتي براي

 دارد كه بايد ب
 تعقل و استدال

ضعيف ايمان مي
  .ادند

ت او معتقد بود
ك عالم برتر و

/1400(  

 )6 س

تدريج اين فس به
وة نطق و قابليت

لي اين بدن، ح
دارند، گرچه با

تشان رسيده بو
ديني ر  فكري،

 الهي و غير زمين
ده بودند كه مر

 طبيعت و مغرب
ي كسب كند، حق

هنمايي عقل انج
 كه اگر عقل بر

  

گونه هدف  هيچ
و تمجيد ديگران

  .شود مرده مي

 استعداد وجود
توانايي افراد در

قل را عامل تض
ايستا يي عقلي م

جربه توجه داشت
عنوان يك  عقل به

20/12حلة هشتم 

درس - 3شناسي 

بالفعلي ندارد، نف
قورا پذيرفت كه 

كند ول يت مي
هاي متفاوت د   

 آن دو به دست
با تفكر و تعمق

اي    و آن را هديه
اي رسيد     مرحله

  .ست

 متعلق به عالم
بيشتري ورانيت

  .كند  

 به فرمان و راه
 او معتقد است
.تي انسان است

نجام دهد و د ا
 خاطر تشويق و
دهد فضيلت شم

صورت يك ن به
ت. دست آورد  به

 و چرا كردن عق
هاي   ابر استدالل

قلي محض و تج
و ديگر به عالم

29 
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ش جامعه(  -) 11

رد و هيچ چيز ب
خود افالطون ر

ر خودكار فعالي
ستند و خاصيت

سطو و پيروان
آنان ب. پرداختند

ح سخن گفته و
 قدم سلوك به

مادي انسان نيست

دانست كه  مي
نفس اگر نو. ست

ير كمال را طي

ت است كه بنا
تاد خود دارد؛
بخت عادت و نيك

ت از وجدان خود
ن عدل را نه به

كند، انجام د مي

كودكي در انسان
دالل و تفكر را

  .اده كرد

 دخالت و چون
داشتند و در برا

هاي عق   ستدالل
ولي او. بات كند

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و عل

 درس - 2 سي

 حالت بالقوه دار
طو نظر استاد خ

طور به  ست كه 
كديگر مجزا هس

 افالطون و ارس
حقيقت انسان پ
قيقتي به نام روح

شناختند كه با 
 در توان بدن م

 به مشرق وجود
جنبة ظلماني اوس
اقت بيشتر، مسي

در جهت سعادت
ي نزديك به است
عتدال، عامل سع

براي اطاعت رفاً
مثالْ اگر انسان. د

ن بدان دعوت م

كه در ابتداي ك
ك توانايي استد

توان استفا ها مي

 بزرگان كليسا
پند ي شيطاني مي

يهيات عقلي، اس
ادي انسان را اثب

 فلس

سنجش دوازد

شناس جامعه. (عي

 در هنگام تولد،
ارسط. شود تر مي

يني پيچيده ا
از يك دن كامالً

فاده از آنچه از
ضيح و تبيين ح
 و روشني از حق
ا عارفاني را مي
 چنين شهودي

حقيقتي مربوط
 جسم و بدن جن
 شايستگي و ليا

ي عمل انسان د
ل اخالقي نظري
رسد و همين اع

 انسان آن را صر
شود  شمرده مي

 جهت كه وجدا

العاده است ك وق
ت برسد و كودك

ه     علوم و دانش ي

يحيت در اروپا،
سا، عقل را امري

ي عقل مانند بد
 مجرد و غير ما

    
 

اجتماع مقبوليت

  .رست است
طو، نفس انسان

ت  رسد و كامل مي
  .ن

  .رست است
رت، بدن ماشي

روح و بد. دهد ي
  .كند ده مي

  .رست است
مسلمان با استف
ديني خود به تو

وضوح ني آن به
د عارف بودند يا

دانستند كه  مي
  .رست است

فس انسان را ح
د انسان است و

تواند با كسب ي
  .رست است

طون، در صورتي
معيار فعلربارة 

ر تدال در قوا مي
  .رست است

ت هر كاري كه
د، خيرِ اخالقي
 بلكه فقط بدان

  .سترست ا
ك توانمندي فو
شكوفايي و فعليت
 عقل در تمامي

  .رست است
ل حاكميت مسي
 از بزرگان كليس

  .رست است
هاي   همة توانايي

جود خدا و نفس
  .اي نداشت    ده

www.sanjeshse

م هم و دارد
 
  

در 1گزينه  .20
از نظر ارسط

به فعليت مي
است، نه بدن

در 4گزينه  .20
از نظر دكا
تشكيل نمي
بدن استفاد

در 2گزينه  .20
فيلسوفان م

هاي د   آموزه
كتاب آسمان
آنان يا خود

كردند و مي
در 1گزينه  .20

سهروردي نف
نوراني وجود

كند و مي مي
در 4گزينه  .2

از نظر افالط
افالطون، در
انسان به اعت

در 1گزينه  .2
از نظر كانت
نداشته باشد
به سعادت،

در 3گزينه  .21
ابزار عقل يك
تمرين به ش

از قوة. است
در 4گزينه  .21

در دورة اول
حتي برخي

در 4گزينه  .21
دكارت به ه

تواند وج مي
جهان، عقيد
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ر به تربيت 
 

كنندة به  ك

 و بحث و 
ري حيات 

 مدينه نيز 
ترين   مهم

حقق را به 
 خشيت او 

لي نيست، 
 الهي تهي 

  

اني باعـث    

 از ودكـان 

 احساس ن

 فـرد  بـه  صر

ationgroup

ت و عقول ديگر
 .ها است     نسان ا

كننده و كمك يد
  .قت هستند

غاز شده است
گير  كه به شكل

 اصلي جامعه و
همعتقد است ك

ها، دانشمند و مح
ن عالمِ خداوند

حكيم متأله، خا
 چنين حكيمي

هـاي انسـا ديـده 
  )1درس . (د

كو آگـاهي  شـد 
همچون ديگر، ب

منحص ويژگي و 

 

  )3 درس( 

/1400(  

و غير مادي است
رساني به عقل ض

رسانند و تايي مي
جوي حقيق و ست

جامعة اسالمي آ
هايي ر از زمينه

جهت بايد هدف
دهد و م قرار مي

ه ط ميان پديده
تنها بندگان: ست

مد باشد، يعني ح
جامعه از تدبير

نگاه و تفسير پد
لوم تجربي باشد

رش بـه  توجـه  با 
مركب هاي يجان

انحرافي عوامل 

.است آسان زه

.نيست فرد به صر

20/12حلة هشتم 

روحاني و  كامالً
 كه عامل فيض

 حقيقت واحد م
 متفاوتي در جس

الم و تشكيل جا
شد و يكي ديگر

د و به همين ج
 مدينة فاضله ق

 تحقيق در روابط
ين اسمعناي آن ا

آمد ق و عرفان سر
د و اگر جشو مي

ها در نوع ن رزش
كمتر از ساير عل

.است محبت و 
هي به فوق يجان

تعداد تابع دف،

بين بيست مغاز 
منحصر )نارنج( ف

  )5درس 
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مرح(لوم انساني 

ت كه موجودي
ل فعال نام دارد

 هر سه ما را به
هاي    و از مسير

ن با ظهور اسال
آغاز ش) ص(خدا 

  . متون بود

گذرد جتماعي مي
له را در مقابل

 و خدا در كنار
شوند كه م ه مي

هاني و در اشراق
ني و درخشان م

خالقي و تأثير ار
شناسي ك م روان

خشم ترس، دة
هيج سه ،)مادر ش
  

هد محرك )ردن

از مغازه يك ن
هدف محرك ذا

 .است )جه

  )4 درس ( 

د . (ره شده است

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و عل

دا، عقل اول است
ل عالم عقل، عقل

 شهود و وحي،
ص خود را دارند

تعقلي مسلمانان
ن زمان رسول خ
، نهضت ترجمة

ي از زندگي اجت
ابي مدينة جاهل

  .ت

 ماوراء طبيعت
 مصداق اين آيه

 كه در صور بره
د زمان وي نوران

  .د

عايت ضوابط اخ
ست آمده در علم

ساد هيجان سه 
واكنش خصوص ه

)2 درس( .يابد

كر پيدا (جو و ست

كردن پيدا لذا ت،
لذ و هستند شبيه

 .ست

توج با همراه(ي 
.است معنايي اً

ش تحليلي اشار

 روان

سنجش دوازد

لين مخلوق خد
يكي از عقول. د

 استدالل عقلي،
كدام روش خاص

ند كه حيات ت
دي نيز از همان

كرد،ك شاياني 

ت و كمال انساني
فارا. خرت باشد

در هدف آن است

رابطة طبيعت با
رساند و حق مي

گاه از حكيمي چ
دست او بيفتد ه

افكند ن سايه مي

وط به انسان، ر
دس هاي به يافته 
 

به معطوف كي،
به(ش اطرافيان 

ي مي تعميم رحم
 
جس. است» جو و

است كم نحرافي
ش هم به بسيار ل
 

اس حسي حسي،
حسي مدت، كوتاه
عمدتاً مدت، بلند

هاي روش ه ويژگي

    
 

  .رست است
ي و ابن سينا او

وجود آمده اند  به
  .رست است

سوفان مسلمان،
چه هر ك تند، گر

  .رست است
ا م گزارش داده
ر مباحث اعتقاد

جهان اسالم كمك
  .رست است

ي، مسير سعادت
ان در دنيا و آخ
 مدينة فاضله د

  .رست است
سينا، تأمل در ر
شيت در برابر ح

  .رند
  .رست است

ودي جهان هيچ
 واقعي جامعه به
ت و تاريكي بر آن

  . رست است
هاي مربو ژوهش

پذيري زان تكرار
  .رست است

كودك دورة در ي
واكنش و مختلف 

تر و سپاسگزاري
  .رست است

و جست«توجه  م
  

ان عوامل تعداد ل
پرتقال نارنج و م

  .رست است
ح حافظة در اني
ك حافظة در اني
بل حافظة در اني

  .رست است
به 3و  2و  1ي 
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در 1گزينه  .21
از نظر فيلس
يكديگر هست

در 3گزينه  .21
مورخان علم

گو در و گفت
فلسفي در ج

در 3گزينه  .21
از نظر فارابي
سعادت انسا
تفاوت آن با

در 4گزينه  .21
از نظر ابن س
خشوع و خش
را به دل دار

در 2گزينه  .22
از نظر سهرو
اگر رياست
ماند، ظلمت

  

در 1گزينه  .22
پيچيدگي پژ
شده كه ميز

در 4 گزينه .22
هيجاني رشد

هاي هيجان
س پشيماني،

در 2 گزينه .22
سوم كاركرد
.است هدف

اول مثال در
دوم مثال در

در 4 گزينه .22
رمزگردا نوع
رمزگردا نوع
رمزگردا نوع

در 4گزينه  .22
هاي در گزينه
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ديگر حـل  

  )5درس 

 ترسيمي 
 برداري شت
 ها گزينه ر

 ساير سط
 تري يافته ه

 و افراد با 
 عاطفي ي

 حل را ول

 .ارد
 و كند نرم

 شدن وفق

 در ندارد، 

العات نبايد 

ي و تغيير 

دهد و   مي

  

ationgroup

اما در مواقع د. د

د. (شود سئله مي

صورت به را شده
يادداشت دخواني،
ساير اول قسمت

 .است كرده 
توس خسارت ران

توسعه ديداري 

ما گيري، صميم
هاي واكنش اين 

جدو تواند نمي ه

د اجتناب و سد
نر پنجه و دست 

مو براي كه شيم

او كار و تالش 

ن است كه اطال

ي نظارت، ارزيابي

  )4درس  (

ه شانس نسبت

/1400(  

شود ل مسئله مي

في مانع حل مس

ش شنيده مطلب
بلند و چشمي ب
ق چه اگر. دهد ي
ذكر درست را 
جبر به منجر ي

عملكرد حتماالً

تص موقعيت در. 
.كنند مي ايجاد

كه فردي. دارد م

ترس مي آن از بت
وجدان عذاب ا

باش داشته را قاد

با ربطي هيچ ر

ري اطالعات اين

تيابي به توانايي

.ي معنادار است

6(  

وفقيت خود را به

20/12حلة هشتم 

جب تسهيل حل

 ولي انتقال منف

م اگر مثالً. شود ي
تعقيب بر عالوه ي

مي نشان را سي
خود اولِ سمت

حسي هاي ابزار ز
اح شنوايي ديدة 

شود مي موفق ي
 ما در متفاوتي

نام ناكامي كه د

مراقب مسئوليت 
با خواهد مي ش

اعتق اين اگر .هد
 .شود مي صل

كا نتايج و مدها

آور هاي جمع ش

فكر، يعني دست

ده از رمزگرداني

درس ( اولويت 

مو: درآمد، يعني
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خي از مواقع موج

كنند  كمك مي

مي تر قوي ما ت
وقتي بنابراين. د
چندحس دريافت 

قس علت 2 گزينه
از يكي دادن ت
آسيب افراد يه،

گيري تصميم نع
م هيجاني هاي ش
  )6 درس(. د

كند مي ايجاد را 
 .شود ي
از هم و دارد ش
دلش نه و كنند مي

ده مي شكل را 
حاص موفقيت ار

پيام و است توان

ده از طريق روش

زايش سرعت تف

 به معني استفا

بيان ويژگي هر

 درست از آب د
  

دهم؛ ادبيات و عل

در برخ) انتقال(

به حل مسئله 4

دريافت كرد، فت
بود خواهد تر حت

اثر موضوع اين 
گ فقط اما اشند،

دست از كه دارد 
فرضي اين ساس

3(  

ما كه است مي
واكنش مختلف 

باشند گيري ميم

ناخوشايندي ي
مي رو روبه اكامي

گرايش آن به و د
م دعوا را او چون
  )6 س

ما باورهاي نظام
پشتكا با كه ريم

نات كه رسد مي ر

دست آمد عات به
  )1درس  (

حظه، نتيجه افز
2(  

ظه سپردن آنها

ب: مرحله سوم   

س زدم، حدسم
)7درس . (ست

سنجش دوازد

(هاي جديد  يت
  . سازد مي
4و  3و  2هاي  ه
 
دريا حس چند 
راحت آن گيري د

و ايم كرده رگير
با در مطالعه ري
اشاره مطلب ن

اس بر. شود مي رده
3 درس ( .دارند

 
مهم عوامل از ي

افراد. شويم  مي
تصم مالك توانند

عاطفي وضعيت ،
نا نتيجه در و له

برد مي لذت گربه
چ كند، اعتراف 

درس( .دارد ناب

نظ داريم، شناخت
دار باور واقع در 
باور اين به فرد 
  )7درس . (د

ستفاده از اطالع
.ن منتشر شود

ك لحالعات در ي
2درس . ( است

 
ختلف و به حافظ

    جراي اولويت
 

د سوال را حدس
نترل و ناپايدار ا

    
 

  .رست است
گذشته در موقعي
 مشكل مواجه م
ح شده در گزينه

  .رست است
با بتوان را ضوع

كنيم، يا  تبديل
را در حس چند
مؤثر روش وانند
اين به حسي ان

نخور سي دست
شنوايي د نقص 

  .رست است
يكي هيجانات دن

مواجه مختلفي
تو نمي بودن گذر

  .رست است
مسئله حل در ي

مسئل حل در ي
گ داشتن نگه از 

خواهد مي دلش
اجتن دو حالت ر

 .رست است
ش كه چيزي به 
است، ضروري 
شده آموخته ي
كشد مي كار از ت

 .رست است
ل اخالقي در اس
مومي و يا ديگرا

 .رست است
م زيادي از اطال
 لحظه به لحظه
.درست است

عات به معاني مخ
 .رست است

پايبندي به اج: م
.درست است

پاسخ چند: گويد
ني ، غيرقابل كن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .22
اثر تجارب گ
مسئله را با
موارد مطرح

در 2 گزينه .22
موض يك اگر
نوشتاري و

چ بكنيم، هم
تو مي همگي
جبر فرضية

حس ابزارهاي
جبران براي

در 3 گزينه .22
نكرد كنترل
م هاي حالت

زودگ دليل به
در 1 گزينه .22

ناتواني )الف
ناتواني كند با

هم فرد )ب
د نه فرد )ج

هر به نسبت
در 3گزينه  .23

قوي اعتقاد
شرط تالش

درماندگي در
دست نتيجه

در 2گزينه  .23
يكي از اصو

صورت عم به
در 1گزينه  .23

ذخيره حجم
جهت تفكر

د 4گزينه  .23
تبديل اطالع

در 2گزينه  .23
ششم مرحله

د 3گزينه  .23
گ حسين مي
شانس بيرون
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