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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)17/02/1400(   
 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  

 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  13ـون آزمــ  
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 و دار خال

. است» سي

دن زيبايي 
... و/ ر/و / ا/

كنايه » دن
زي به كار 

دي صبر و 

يد و ايهام 

ationgroup

  .دهد مي

داراي پوستكه 

  )ل آدمي

عالمه مجلسي« 

ن، زيرا مانع ديد
/از تكرار ./ دارند

  .)ة استعاري

زبان گشاد«، »3
 در معناي مجاز

ز الزمة ارزشمند
  . است

آي به ذهن مي ز

0/1400(  

نم» خشمگين«ي 

اسبي كه: ابرش 

  .)هديه فرستاد
نِ طاقت و تحمل

ها از  و مرثيه
  .ست

د، به خزانيرگ ي
جا تضاد د ر اين

ي است نه اضافة

3« بيت گزينة 
اي واژه 4 و 2 

 هوا و هوس نيز
دو مصراع برقرار

ج آن نيزناي راي

17/2 ومدع نوبت 

معني» نژند«. ت

//يش از صبح 

يك آن افراد ه ه
يان نزديك شدن

  .ست

  .ست

اي از دعاها عه
اس» احمد عربلو

ي ناز بر چهره مي
د» خزان«و » ن

اضافة اقتراني» از

در. //مان است
هاي هاي گزينه

  .د
  .دارند

سپاه نياز ندارد،
ب معادله بين د

معن» خون«و » 

  ه رخسار تو

  .داردن
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جامع(وم انساني 

نيست)  ماندگي

گاه، پيسحر: گير
  بهره د و بي

بهبراي يك. (هد
ي ماندن، به پاي

اس اشتباه آمده» 

  .اند شده

اس اشتباه آمده ،ر

مجموع» دالمعاد
«نوشته » فرهاد

او را كه از روي
گلستان«. / دارد

آستين نا«( شود

مجاز از فر» ط
ه در بيت.// ست

داند ديدن يار مي
اي د هنرمندانه) 

لشكر و سن به 
ول است و اسلوب

»ريختن« كنار 

ـ عشق به2ست 

  .د ندارد
وجود ن» شخيص

ارسي

هم؛ ادبيات و علو

آزردگي،(» اللت

شبگ) // ه صفت
نااميد: خايب//  د

ده مي» يك به ك
قط يك جزء باقي

»بيفتد«و » گزار

ش  اشتباه نوشته 

بار تره و) حبوبات

زاد«. است» ي
قصة شيرين فر« 

و آستين ا است
ك تشبيه وجود د

ش بيت ديده نمي

خط«ئت است و 
از از ايران امج 

شتياق او براي د
مراعات نظير(ب 

 كار نباشد انسا
ي براي مصراع او

آمده اما در» ر

انند خورشيد اس

وجود» مجاز«. د
تش«. ردن است

 فا

سنجش دوازد

مال«مترادف ) ت

اسم است نه(ك 
باشد بر پوستش

يك«معني » كايك
طاقت و توان، فق

پيامگ«، »مضاعف

)آباد(و معمور  

ح(هاي گياهي ه

كاشفين واعظ 
است؛» دره ژيد

اه ان مانند كرد
ر هر مصراع يك

.  
ه و استعاره در ب

مجاز از جرئ» ه
ن،جها.  مركب

ن خورشيد را اش
تناسب» آلود واب

تي دشمني در
مثال و مصداقي

رتبااعآبرو و «ي 

 رخسار تو كه ما

تشبيه دارد» يما
از مركنايه » دن

    
 

 .رست است
سرزنش، مذمت(

 .رست است
د بلند و ترسناك

متفاوت ب نگا ر
 .رست است
يكا«نه نخست، 

از كلِ ط:  طاقت
 .رست است

م«ها، امالي  نهي
 .رست است

)جويبار(، نهر )
 .رست است

دانهبه معني » ل
 .رست است

حسين«سني از 
آند«از  » زميني

 .رست است
 يار را به گلستا

د ⇐شود   مي
كل گرفته است

دلهاسلوب معا ل،
 .رست است

زهره« ، »1«ينة 
فعل» دادن وش

  
 .رست است

شاعر علّت برآمدن
خو«و » فسانه«
وقتچنان كه  مه 

مصراع دوم م ⇐
به معني» آب« 
.  

ـ1مهر رخسار 
 .رست است

سي سمن«: »1«
ك شدخا«: »2«

www.sanjeshse

  
  
 
در 3گزينه  

(» مالمت«
در 4گزينه  

فرياد: نهيب
هايي با نقطه

در 1گزينه  
در بيت گزين

طاق شدن(
در 2 نهگزي 

در ديگر گزي
در 4گزينه  

)دام(شست 
در 1گزينه  

بقل«امالي 
در 3ينه زگ 

اخالق محس
هاي مائده«
در 2گزينه  

شاعر چهرة
گلستانِ رخ

آرايي شك واج
يلعلحسن ت

در 1گزينه  
در بيت گزي

گو«است و 
.است نرفته 

در 1گزينه  .
ش: »آ«بيت 
: »ب«بيت 
:»پ«بيت 

⇐تقوا است 
:»ت«بيت 

تناسب دارد
م: »ث«بيت 

در 4گزينه  .
بيت گزينة 
بيت گزينة 

erv.ir
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د؛ بنابراين 

د اما جعبه 

  .ايم زده

، »4«زينة 

ارد و فقط 

انداز شود،  
هم  8خانة 

ationgroup

  .) ند

دهد مي»  ندارد

  :ندزايي هست

شود يي بلند مي

 به آن پشت پا ز

ست، اما بيت گز

  . غرور و تكبر
مفهوم اشاره ندا

ة شنونده طنين
ضمون در بيت خ

0/1400(  

  .رند

ان م او مانند شده
  )، آذرخشه

وجود«و معني 
  

هاي پيرو مجز ه

خوردني صداي  ن

ايم و ا گذشتهم

 اشتباه ناچار اس

است نه صرفاً ت
ت پنج به اين م

ي سينة در فضا
فهمد؛ اين مض ي

17/2 ومدع نوبت 

  .وجود ندارد
  .است ده 

نقش مسند دار» 

  .سند هستند

ن مردمك چشم
هندبرقِ ج: هان

 اخباري است و
.است» ربودن« 

  .) ندارد
  .)ي ندارد

 مربوط به جمله
  ديدم

  .)رتي ندارد

باشد، با هر تكان

م اي، ي نگذشته

 ارتكاب گناه و
  .دارد مي

 بر مسند قدرت
وق است اما بيت

 عاشق دردمند
خن عاشق را مي
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جامع(وم انساني 

و» ناس همسان
پديد آورد) آرايي

  .است) س

»دانه«و » خانه«
  

 
هر دو، مس» يار«
  

چاكان و عاشقان 
برق جه( .) است

فعل مضارع) ت
ماضي از مصدر

ضرورتي» تا«ز 
ضرورتي» كه«ز 
طور جداگانه  به

به روي تو خند 
ضرور» اگر«س از 

درونش ب رواريد

ر و شر عالم ماد

ت كه انسان از
حذر منكردن، بر

 براي تكيه زدن
صال معشو به و

كه صداي ي اين
كشيده، سخ  رنج

هم؛ ادبيات و علو

جن«. كنايه است
آ واج(مة حروف 

پارادوكس(نما  ض

«مسند هستند؛ 
.متمم است» ي

  .هاد است
 .نهاد است »ل

«و » خوار«مده؛ 
.اليه هستند ف

گان يار به سينه
حالت» ان«(ي 

نيست(= » نبود«
فعل م» بودرْبِ«. 

پس از» كه«ن 
پس از» تا«دن 

هر يك» تا«و  
)از زماني كه( ا

پس» كه«شدن 

  .كند مي
فقط يك عدد مر

خير كه اگر تو از

در شرايطي است
هاي خود نظر ن 

خي قدرتمداران
ها براي رسيدن

  .ار
و براي) پژواك( 

فقط عاشق ⇐

سنجش دوازد

ك»  جگر كردن
نغم... و/ ا/، /د/، /
شدن، متناقضش

  

صفات م» ظريف
انبوهي«ست اما 

نه» لقح«ت اما 
تثالام«ا  است ام

عني پنداشتي آم
هر دو مضا» يت

مژگ( جمع است 
وند صفت فاعلي س

«//  استاليه ف
.نقش بدل دارد 

شد  واقع افزوده 
شد ر واقع افزوده 

»كه«جا  يندر ا
تاي و كوشيدي 
ش در واقع افزوده 

وت را ستايش م
ز جعبه وقتي فق

   

گويد ك اطب مي

ر، قرار گرفتن د
ستن و به عيب

ستگي ذاتي برخ
ه  تحمل سختي

يچ و تاب زلف يا
پيچد ر كوه مي

⇐ داشته باشد 

    
 

خون در«: »3«
ش/تكرار : »4«

م بودن و فراموش
 .استرست 

: ت نمودار گروه

 .رست است
ظ«و » لطيف«: 
مسند اس» تهي«

مسند است» رق
مسند» محال«
به معن» گرفتي«
كوي«و » مويت«

 .رست است
ت سوم نشانة ج

پسها  گزينه گر
 .رست است
مضاف ر دو مورد

»خود«. د است
 .رست است

در(تا = تا كه  
در(كه = كه تا  
كه؛ د ≠كه تا  

 رنج من نشستي
د(اگر = گر كه  

 .رست است
وسك خاموشي و 

ا: صورت سوال 
!د، بي صداست
 .رست است

ت شاعر به مخا
 .رست است
يگررك ابيات د

ز عيب مردم جس
 .رست است

، ناشايس1ت خانة 
، لزوم4ت خانة 

ي است براي پي
صدا د: 7خانة  

 از غم در سينه

www.sanjeshse

ينة بيت گز
بيت گزينة 

چشمبرابردر
در 2نه يزگ .1

شكل درست
 

در 1گزينه  .1
:»الف«بيت 
: »ب«بيت 

غر«: بيت پ
: »ت«بيت 
: »ث«بيت 

«: »ج«يت ب
در 3گزينه  .1

در بيت» ان«
ديگدر » ان«

در 2گزينه  .1
در هر» تو«
نهاد» چاره«

در 3گزينه  .1
:»1«گزينة 
:»2«گزينة 
:»3«گزينة 
در كهدردا 

:»4«گزينة 
در 2گزينه  .1

هر دو بيت
معناي بيت

پر از مرواريد
در 1گزينه  .1

در هر دو بيت
در 4گزينه  .1

مفهوم مشتر
مخاطب را ا 

در 2گزينه  .2
ضوع بيتمو

موضوع بيت
حسن تعليلي

يتمعناي ب
بايد كوهي

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

رح ط 3ي 

و  شقع ج

هش كات ل

  .اشد

كه  ه بر اين

ش سخني 

  كند نمي م

ationgroup

فارسي 12درس 

 پايان درد و رنج

  .خيره نما
تد، ذخيرة اعمال

ندان آهنگران با

كند كه عالوه مي

از كار و تالش(  .ت

  م

  كني مي هده

رحمـ  صادق ي

0/1400(  

ه خودآزمايي د

سوم اميد به 

اوان در انبار ذخ
اي ايجاد نمود نه
  .از

ي و محكمي سن
  .هان نرفتم

داند و توصيه مي

ب خدا مهياست

دعاهايم ـ فرزندم

مشاه ت ـزيس ي

  فش

  آن 

!  

زباني) 4 اوـ  كند

17/2 ومدع نوبت 

ين تست برپايه

گزينهست، در 

پس گندم را فرا
گر به دلت رخن

ثواب بپرد خيرة

تي اگر به سختي
و ستم به آن جه

د ، درست نميش

اش از جانب وزي

فر )3 دعاهايم ـ 

خواهي ـ يافت ي

اطرافـ  وستانش

دگرگوني ـ كرد

!داشت نخواهد ـ

نك ـ داند مي ـ ت

ن
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جامع(وم انساني 

ا. (است ص شده

اس   توصيف شده

ي بينديش، سپ
ش است كه اگ
ه به عبادت و ذخ

كند حت نابود مي
اي پر از ظلم و ه

دون كار و تالش

ل همراه كرد، رو

همچنينـ  ما ر

مي) 4 شود مي ه

دو باشد ـ مرراد

ك مي توجه) 4 رد

ـ مخاطبان) 4 

است گذاشته ـ ت

ي، زبان قرآن

هم؛ ادبيات و علو

 درست مشخص

ناپذير ق درمان

ا دفع موش چاره
 نيز همانند مو
گه مت كن، وان

ر قطع ظالم را نا
با كارنامه كهم ار

ل را بدشاعر توكّ
  .الش هم بكند
لوكّ قلبي را با ت

پروردگار)2 ارند

مشاهده ـ يافت 

بر اگر) 4 كني را

كر مي كار ـ داد

نبي بزرگ خود 

هست آنجا كسي

 عربي

سنجش دوازد

شترك دو بيت

  .است  مده

كه در آنها عشق
  .ست

ابتدا براي د  در
نفس اماره: يد

فع نفس اماره هم

طور آه مظلوم به 
از خدا سپاسگزا 

ش ،»4«ت گزينة 
شد الزم است تال

باور و ايمان كه

دا مي بپاي را ماز

مي) 2 زندگيت

مدارـ  ستانتدو

د مي اهميت )3 

ـ شك بي )3 عاً

ك )3 ها آسمان ـ

    
 

شم ود و مفهوم
 

 .رست است
در متن سوال آم

 .رست است
هار بيت ديگر ك

ي آن، مطرح است
 .رست است

اي عزيز من،: 2
گو ل موالنا مي

س در ابتدا در دف
 .رست است

آ: »2«ت گزينة 
: »4«ت گزينة 

 .رست است
رت سؤال و بيت

ل داشته باشتوكّ
كهر كس  : دوم

 .رست است
نما كه ده قرار ي

 .رست است
 :رتيب

ز محل در تازه ت
 .رست است

 :رتيب
د) 3 كني مدارا 

 .رست است
 :رتيب

مهيب انفجار ـ 
 .رست است

 :رتيب
قطع ي ـصداها 

 .رست است
 :رتيب

ـ صادقي زبانـ 
 .رست است

 :رتيب

www.sanjeshse

شو مي  ديده
 .)است شده

در 3گزينه  .2
توضيحات د

در 3گزينه  .2
برخالف چه

پذيري درمان
در 2گزينه  .2

2معني بيت 
با اين تمثيل

يابد؛ پس مي
در 4گزينه  .2

معناي عبارت
معناي عبارت

در 4گزينه  .2
بيت صوردر 

انسان بايد ت
معناي بيت

 .)نيست
   

 
در 4گزينه  .2

كساني از) 1
در 3گزينه  .2

تر به خطاها
مشكالت) 1

در 1گزينه  .2
تر به خطاها

ـ سخت) 2
در 1گزينه  .2

تر به خطاها
بهبودي) 2

در 2گزينه  .3
تر به خطاها

ـ صداها) 1
در 2گزينه  .3

تر به خطاها
ـ آنجا در) 1

در 3گزينه  .3
تر به خطاها

erv.ir
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 حـس  را 
 از راقبـت 

 .انجامـد  ي 
 ارتباطي ي

 ادامة راي
 ولـي  سـت 

 در گـاهي 
 آثـار  از ي

 . ندارد جود

ationgroup

آن كرونـا  روس 
مر بـراي  ركمان 

مـي نگراني و ب
هاي شبكه طريق

بر جالب روشي ا
نيس معـاف  هايي

آگ كه كسي به د
پيشگيري در آنها

 . باشد فيد
  . دهد مي

وج كرونا ررهاي

 . ن

  .ن

0/1400(  

ويـر گيـر  همه ي
مشـتر هـاي  الش 

اضطراب و سردگي
ط از ديگران با ن

نهاپس آ. هاست
تنها احساس از 

بايد ما پس. ريم
آ به و كرده جو 

 . است 
 . كند ي

مف ويروس منفي
م را شي از كرونا

  

ضر نبرداشت ان

 
آنان از جسمي 

 .يكديگر ديدار
همگان از دوري 

17/2 ومدع نوبت 

 ه

يبال ميان در ر
تـال از تالشـي  ن 

افس همچون ني
ماندن ارتباط در
ه كتاب مطالعة يا
كس هيچ كه را
دار مشكل اين 
و  رسپ دارند ر

ساخته مجبور ي
مي دور را يروس

م آثار از آنان ت
ناش هاي بيماري ة

.انجاميد مردم ز
 . انگيزند رمي

ميا از در ولوژي
  .ت

. اضطراب و گي
دوري رغم علي 

د و مادي رتباط
مشكالت كردن

5 


جامع(وم انساني 

   ثانيه هرـ 

  ـ لوله ت

  ـ است 

تتعّلمونه ـ عّلموا

حاضر حال در ما
عنـوان بـه  تان، 

روا و سالمتي ت
د براي جديدي 

ي متني هاي نامه
چر. است تماعي
كاهش در لوژي
قرا انزوا در شتر

پراكندگي عدم و
وي منفي آثار ت،
حمايت در، آنان ه

معالجة اجازة ش

از نفر ها ميليون 
بر انسان در را ي
تكنو كارگيري ه

است تلفني هاي

افسردگي ايجاد و 
احساسي و في

ار بدون فعاليت، 
ك كم در نولوژي

هم؛ ادبيات و علو

ـ دانستيستي ـ 
 ثانيه هرـ  د

نفت) 4   

)است درست ؛

َع )4ا ر آن يريد

م از نفر ها يليون
دوسـت و خـانواده 

مشكالت به و. د
هاي هرا ايجادن، 
نا يا تصويري و ي

اجت ارتباطي اي
تكنول كارگيري 
بيش كه افرادي ل

و وحدت بر را ر
است كاردان ژي
به كمك و گيرها

تالش پر پزشكان

بين مشتركي س
جسمي سالمت ت
به براي مناسبي 
ه تماس همان ي

رواني سالمت ر
عاطف نظر از تان
و زيستن و دن
تكن از استفاده ي

سنجش دوازد

نيس قادر )2 ها ل
هفتادـ  را آن ت

هميشه) 3 

كه؛ كسي سخن

بگير ياد :عّلمونه

مي كه است اتي
خ از دوري به را
دكن مي مجبور ا،
نآ منفي آثار ن
صوتي تلفني ي
ها راه و ها تعالي

به براي يشتري
حال از و كرده ه

  . كنيم كمك

نفر ها ميليون ضر
تكنولو گرفتن ر
گ گوشه حال از 

پ به فقط كه ارد

احساس به، تان
مشكالت سياري

هاي موقعيت ن
اجتماعي روابط ة

 .................... 
بر سپس سماني

دوست و خويشان
ماند براي جالبي
براي بيشتر هاي

    
 

بال ـ را آنها ـ ن
علّت ـ اي كوشيده

 .رست است
 :رتيب

 كرد خراج مي
 .رست است

س( كه سخني: ي
 .رست است

 :رتيب

َتَتع) 3 بدهيد ياد
 مطلب ك

احساسا از ،هايي
ر ما كه اي گونه 
ها جان نجات و 

كردن دور در گام
گفتگوهاي مچون

فع داشتن نگه ه
بي هاي موقعيت 
توجه ندارد آنها 
ك تنهايي وباي ر

 .رست است
 : ها نه
حاض حال در ونا
كار به در كه سي
جوو پرس كه ت

دا وجود مفيدي
 .رست است

 :ها نه
دوست و خانواده 

بس تنهايي و ري
يكسان طور به مه

ادامة براي روش
 .رست است

اكرون ويروس ت
جس سالمت بر ر

خ به شدن زديك
ج هاي روش به ن
ه فرصت آوردن 

www.sanjeshse

باران رغم) 1
ك سلماًم) 4

در 1گزينه  .3
تر به خطاها

را ـ استخ) 2
در 3گزينه  .3

اّلذي قولُ ) 3
در 2گزينه  .3

تر به خطاها
يا :َعلِّموا) 1

درك ترجمة
تنه احساس

به كنند مي
مان سالمتي

گ ناولي پس
هم اجتماعي

زند و روابط
ما از بعضي

كارگيري به
انتشار منفي

در 3گزينه  .3
گزين ترجمة

كرو بالي) 1
كس فقط) 2
است اميد) 3
م هاي راه) 4

در 4گزينه  .3
گزين ترجمة

از دوري) 1
گير گوشه) 2
هم براي) 3
ر بهترين) 4

در 1گزينه  .3
مثبت آثار از
تأثير أوالً) 1
نز امكان) 2
يافتن راه) 3
وجوده ب) 4
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منصـوب ـ   

 :قُـبحَ  / وب 

ationgroup

ال و ماسـم  : »ة

منصـو و کـانَ  ـر 

     

0/1400(  

  » نا

 !ول ندارد

برکـة« جـنس ـ    

خبـ جملة فعليه

.            ست

   » جميلةٌ 

17/2 ومدع نوبت 

................ 

 .ندارند دشمن
  .ها كتاب

ن «فاعلُه  )3   

  ُمفاَعلة )4   

  كويت

ست و جمله مفعو
نفـي :»ال«/ ل  

ج و فاعل و عدي

اس»  َتَمّني« راي 

ج َذهبيَّةٌ  صفحةٌ  
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جامع(وم انساني 

.... باشيم پايبند
 . ست

 .است ي
هوش هاي تلفن ن

ك مطالعة يا تني

            تفّعل 

          كَ أشرَ  

  !ت

ك در :ِبالکويت 

!  
فعل مجهول اس
 و فعل مجهـول

متع فعل :»سـُتر

شود برگفته مي

« رده است به

هم؛ ادبيات و علو

پ آن به كرونا ي
ها جان نجات و 

جمعي ارتباط يل
گرفتن كار به در
مت هاي نامه و ير

 ـ زائدان رفان

  تفّعل) 4     

وزن ـالفاعل  م

صحيح است » 

)4            ورد

!دندار خبر جمله
 :»الُتشَبعُ «/ ت 

ل و نائب فاعل
 .ارد

َيس«/  مرفوع و ن

و اصطالحاً گ ست

را تشبيه كر » ح

سنجش دوازد

بالي شرايط در د
جامعه سالمت 
وسايل كمك به ن
د مهارتي كه ي

تصوي و صدا كل

حر له )2         

               ل

اسم )3           

  ُمَکيِّفِ  

الِمهَرجان «ت و 

آو :َيجیء بـ ) 2

ج و است به ولٌ 
است »إنَّ « خبر 
خبر و فعل :»َکر

جمله مفعول ندا
كان اسم :ُحسـنُ 

اس محال آرزوي
 !تاس شك

مزرعة القمح « 
  !است شك

    
 

 .رست است
بايد حاضر حال 

از تظمحاف راي
آن منفي آثار ن
افرادي حال در ي

شك به تلفني هاي
 .رست است

 :رتيب
     الغير  مع 

 .رست است
 :رتيب

مجهول ـ الزم) 3
 .رست است

 :رتيب
    تَفعَّلَ  ـعل 

 .رست است
 :رتيب
م:ُمَکيَّفِ  / ثينَ 

 .رست است

نادرست »ّسنوّية
 .رست است

 :ترتيب 

2/  داد حركت :
 .رست است

 :ترتيب 

مفعو يُيساعِدن 
و فاعل و خ فعل 
ُيـذک ال«مبتدا و  

ر ال و مرفوع ـ ج
ح / ناقصه افعال 

   منصوب
 .رست است

 :ترتيب 

آ براي كاش؛ :»
ش و ظنّ براي :»
تشبيه، زيرا؛ :»
ش و ظنّ براي :»

 .رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
در كه آنچه

بر تالش) 1
كرد دور) 2
جاسوسي) 3
ها مكالمه) 4

در 4گزينه  .4
تر به خطاها

مللمتکلم) 1
در 1گزينه  .4

تر به خطاها
3   حالّية) 2

در 2گزينه  .4
تر به خطاها

الفاع اسم) 1
در 4گزينه  .4

تر به خطاها
ثالث: ثالثينِ 

در 4گزينه  .4
الس األفالم«

در 3گزينه  .4
به هاگزينه

:أسَری بِـ ) 1
در 4گزينه  .4

به هاگزينه
در» ي«) 1
»أُعوذُ «) 2
:»کلُّ «) 3
خبر :»فيه«
از :کـانَ ) 4

و به مفعول
در 3گزينه  .4

به هاگزينه
» ليتَ  «) 1
» َکأنَّ  «) 2
» کأنَّ « ) 3
» َکأنَّ  « )4

در 1گزينه  .4
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 باب از عل

 و مبعـوث  
  .ق داد

ي خداونـد   

عني هـدف  

د و پـيش  

ationgroup

فاع اسم و تثني

 ي

 مستثني :» الً 

منافع مادي بود
لم سوقو عكر ف ت

يعنـي ،ه معبـود  

اند يع زيان كرده

يابد زندگي را مي

0/1400(  

  ! آيد طب نمي

 .باشد مزيد ي

مست :» کاِسـلينَ 

مستثني و مجرّد 
قليًال « و منه ي

ها براساس م ري
دگي مبتني بر

توبـه ،ب انسـان 

دشان را دچار ز

دها راه صحيح ز

17/2 ومدع نوبت 

هاي مخاط صيغه

  ) ستند

ثالثي هاي باب از 
 مستثني

متکال«  / منه ي

ثالثي از فاعل 
مستثني :» طعامَ 

گير ها و جبهه ي
م را به سوي زند

دن آرامش به قلب

 هستند كه خو

ص بايدها و نبايد

7 


جامع(وم انساني 

 الم أمر بر سر ص
 !حذف شود

 !گيرد

  !پذيرد ي

هس حال براي ي

       
  !ت

فاعل اسم كه ت
م :» شابَّينِ  «/ 

مستثني و مجرّد 

اسم :» واحدة  
ط « / نيست نه

بندي وديت صف
نابود كند و مرد

و بازگرداند ﴾وه

يانكاران كساني

عرفت و تشخيص

ن و زندگي

هم؛ ادبيات و علو

مخاطب است و
نون آخر آن ح» 
گ نمي تنوين و ت
نمي»  ال« و  ت

دامي ناقصه فعال

»         قفنا
جملة حاليه است

است خواسته را
/ منه مستثني و

ثالثي از فاعل م

« /مستثني و د
من مستثني ولي 

بيانگر مرد ﴾....
داب جاهلي را ن

فاعبدو﴿ي است 

ز ـ ﴾فسهمروا ان

و با كسب مع ند

 دين

سنجش دوازد

رع جمع مذكر م
»ال«ي است بايد 

است جنس في
است جنس نفي 

اف خبر( است ب

وق «در » نا« ي
ج :» فرح هو «

  !» الوالد «

ر منه مستثني ل
و تفعيل باب از 

اسمو »  طالـب 

مجرّد ثالثي از ل
إفعال باب از ل

126  
. معه لذينهللا و ا

ي اين بود كه آد

9-32  
 اطاعت و بندگي

  
الذين خسر سرين

كن  الهي فكر مي

 
    

 

 :رتيب

فعل مضار :» وا
چون نهي :» !ن 
نف الي اسم :» اً 
الي سما :» حَ 

 .رست است

منصوب و ليس 
 :ترتيب 

براي حال :» ينَ 
«حاليه و جملة 

حال براي  ؛»  
 .رست است

سؤال كه كنيد ت
فاعل سما :» ن 
 :ترتيب 

«جمع : » الب

فاعل اسم :» ت
فاعل اسم :» سن

 .رست است
6-127هم ـ ص 

محمد رسول اهللا﴿
براي) ص(ر اكرم 

 .رست است
96-101هم ص 

حق خداوند حق

 .رست است
7و  10م ـ ص 

ان الخاس﴿: مايد
  .اند شناخته

ل خود در پيام

 .رست است
 4-5-24 ص 

www.sanjeshse

تر به خطاها
ُتحاِوُلو «) 2
التيَأُسوَن «
َنجاحًا «) 3
الّنجاح «) 4

در 2گزينه  .4
خبر َمخوفاً 
به هاگزينه

ُمتأّملي «) 1
ح :»و «) 3
مفّسرًا «) 4

در 2گزينه  .5
دقت :توضح

الموّظفيَن «
به هاگزينه

الّطـّال «) 1
  اعلتف
طالبات« ) 3
المحس« ) 4
  
    

 
در 1گزينه  .5

سال دوازده
﴿آية شريفة 
شدن پيامبر

در 2گزينه  .5
سال دوازده

ترين ح مهم
  .است

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

فرم قرآن مي
زندگي را نش
انسان با عقل

  .رود مي
در 4گزينه  .5

سال دهم ـ
erv.ir
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زينت داده 

و مـا  ﴿ :ب 

گي آنان را 

راي ظهـور     

ـدرت او را   

د ضـامن  ان

ationgroup

را در نظرشان ز 

عاد است بازتـاب

  .ك است
رين صورت زندگ

نـد خـود را بـر

د و علـم و قـننـ 

توا نمي) ص(رم 

﴾  

0/1400(  

مال زشت آنان

 آثار اعتقاد به مع

مل به اين درك
 خداوند به بهتر

  .ستا ن رهبر
توانن وانة آن مـي 

كنن مشـاهده مـي    
  .بقت دارد

  .تنديسخود ن
د و پيامبر اكردار

الي يوم يبعثون﴿

 

17/2 ومدع نوبت 

  .ت
كردند اعمپشت  

ن موضوع كه از

عم ن زن و مرد و
تاد نف پيشه كن

مدير و مدبر بودن
با پشتو) ع(عصر 

 
يـزي خـدا را مش
ال خدا ديد مط

ك سود و زيان خ
د گرفت تأثير ند

﴿قيامت است  »

 .الم استيق ع

8 


جامع(وم انساني 

ش كردني نيست
 نسبت به حق

  .د
اين ،»...و زندگي

 مكمل هم بودن
دواج حتماً عفاف

م ←. ري كند
امام عران ظهور 

  .ست

 .ف و آگاه است
ر چيهـ  گرند در

د اولكه ديچيزي 

ت كه آنان مالك
ود را معبود خود

»يومئذ«نظور از 
  .ست

فتن پرده از حقا
  .خدا است

هم؛ ادبيات و علو

ست كه فراموش
هدايت براي آنها

 

دهد ميه انسان 
 را جز سعادت و

  .شد

رست زوجيت و
د كه قبل از ازد

يده جهاني رهبر
است كه منتظر

تظار فرج اسق ان

كه خداوند لطيف
نگ هستي مي هان

به هر چ/  ا ديد

رپرست اين است
 هواي نفس خو

من ← ﴾و اخر
اس ﴾حديثاًن اهللا 

كنار رف ←ها  
شنودي خقام خ

سنجش دوازد

تي چيزي ا هس
ز روشن شدن ه
 .ي فريفته است

3  
بهگيري را  مميص
من مرگ «: ند

باش مي ﴾ ...عب 

211  
درك خانواده در
خواهد پسران مي

17  
يط پيچيرا در ش

ي قلعة محكمي ا
هاي دقيق صداق

1  
اين است ك ﴾ار

هو انديشه در ج
و صفاعرفت نور 

  
عنوان ولي و سر

كسي كه براي 
  .يزد

  51و 
 يومئذ بما قدم و

من قاصد و من﴿

 
ت انسانيانر و 

رسيدن به مق ←

  19و  3

    
 

بودن جهان قح
ساني كه بعد از
رزوهاي طوالني

 .رست است
3-40-41 ص 
نتخاب و تصيي ا
فرمايند مي )ع(ن

لدنيا اال لهو و لعب
 .رست است

و  213م ـ ص 
خامل پايداري  ع

م از دختران و پ
.  

 .رست است
75-190م ـ ص 

امعه بتواندر ج
حكومت اسالمي

 و اين يكي از مص
 .ستت ارس

11و  13هم ص 
هو يدرك االبصا
ان كه به دقت و

دلي كز مع:  بيت
 .رست است

22-33هم ص 
ها به ع ستگي بت
)ص( امبر اكرم

ه دفاع از او برخي
 .رست است

و 63و  64 ص 
ينبؤاالنسان﴿فة 

﴿ ← ﴾يب فيه
 .رست است

 74و  83 ص 
دن اعمال و رفتا

←عمت بهشت 
 .است رست

33و  42م ـ ص 

www.sanjeshse

بر ح ـ بحث
ـ شيطان كس
و آنها را با آ

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ

تواناي ،ـ روح
ـ امام حسين

ذه الحياة اله
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
ترين ـ مهم

ـ قرآن كريم
.سامان دهد

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

رهبر ـ اينكه
ـ واليت و ح
آماده كنند

رد 2گزينه  .5
سال دوازده

و ه﴿ـ علت 
آنا: ـ عبارت

بينند با مي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
ـ عدم شايس
ـ هدايت پيا
او باشد و به

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ
در آية شريف

ال ري﴿علت 
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
ـ آشكار شد
ـ باالترين نع

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
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 للكـافرين   

 ﴾م للعبيـد 

قاط جهان 
فلـيس  مين   

 ي مع الحق

ولوا آمنـا و  

ر نظـر او و        

 -2گنـاه   ن 

ationgroup

  

ـ   ن يجعـل اهللال

َن اهللا ليس بظالم

مانان در تمام نق
 بـامور المسـلمي

علي«ديث نبوي 

ا ان يقووكان يتر

ه زشـتي آن در
  ﴾...وا لهم 

شـمردنكوچـك 

0/1400(  

.شود  مردم مي
  انزم

و﴿ آية شـريفه  

اَو ﴿شود و علت 
﴾  

ندي مسلم سربل
ـ ي ولـم  صـبح  مته

قع نسبت به حد

احسب الناس ا﴿

 بـا اظهـار گنـا
شة في الذين امنو

ك -1بارتنـد از  

17/2 ومدع نوبت 

دگي و فرهنگ
د دين در يك ز

آ ان پذير است و

ده است انجام ش
﴾قدمت ايديكم ا

الم و پيروزي و
من اَص «:رمودند

در واق شده بود 

  .باشد ي مي

﴿ ←شـود   مي

بيان كنـد زيـرا
تشيع الفاحش ن اَ

دتر است؛ كه عب
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جامع(وم انساني 

ي جزء سبك زند
دو يا چنوجود د 
  )ع( 

مت اسالمي امكا

داوند فرمان داد
ذلك بما﴿ ← 

شرفت جهان اسال
شته باشيم كه فر

  .انان است

ار شك و ترديد

تن احاديث نبوي

متحانات خاص م

ا براي ديگران ب
ن الذين يحبون

ه از خود گناه بد
  »ر گناه

هم؛ ادبيات و علو

تعاليم الهي ←
←ين پيامبر 

 حضرت عيسي

ل حكومبا تشكي
  .ست

ن صورت كه خد
.استيشين شم

پيش برايدانيم و 
كامل داش توجه

سرپرست مسلما

99  
دچا) ع(ت علي 

 ممنوعيت نوشت

ث ورودش به ام

ر  نبايد گناهش
ا﴿: فرمايد ه مي

ر نسبت به گناه
رار براص -4گناه 

سنجش دوازد

در دعوت انبياء 
بر قبلي به آخري

معجزة ← ﴾هللا

5  
ب )دة نفي سبيل
ع اسد اين موضو

  
رستي و به همان
 خاطر كردار پي

7-75  
مسلمانان دور بد
 پيامبر گرامي ت

هاي س ان ويژگي

9و  102و  113
مل دربارة حضرت

  .ه بود
حريف احاديث

6  
كند در واقع باعث

هي را انجام داد
ن زمينهآن در اي

چهار رفتار« : ند
كردن بر گدماني

 108  

    
 

ار و پيوستگي د
مان پيروان پيامب
 الموتي باذن اهللا

 .رست است
58و  59م ـ ص 

قاعد(الل جامعه 
مؤيد ،﴾ن سبيال

 .رست است
45-57هم ص 

 يعني كار به در
بت بهه اين عقو

 .رست است
76و  85م ـ ص 

خود را از ساير مس
 و به اين سخن

هم آيه واليت بيا
 .رست است

3و  115م ـ ص 
مكه در جنگ ج

غافل شده» علي
ز ورود جعل و تح

 .رست است
67و  70م ـ ص 

ك عاي ايمان مي
  ﴾ن

 .رست است
  89هم ـ ص 

ه هر علتي گناه
رود و قرآ ين مي

 .رست است
  88هم ـ ص 

فرماينمي) ص( 
شاد -3ن بر گناه 

 .ست استر
و 112هم ـ ص 

www.sanjeshse

استمرا) الف
ايمعدم ) ب
و احي﴿ )ج

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
حفظ استقال
علي المؤمنين

در 3گزينه  .6
سال دوازده
حسن فعلي
اين است كه

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
ـ ما نبايد خ
تالش كنيم

   »بمسلم
ـ ويژگي مه

در 2گزينه  .6
يازدهمسال 

ـ شخصي ك
الحق مع ع و

ـ زمينه ساز
در 3گزينه  .6

سال دوازهم
كسي كه ادع
هم ال يفتنون

در 4گزينه  .6
سال دوازده
اگر كسي به
ديگران از بي

در 3گزينه  .6
سال دوازده
پيامبر اكرم

كردنافتخار
در 4گزينه  .7

سال دوازده
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ي ناپسـند     

رنامه بودن 

روا داشـته  

يت يـاران  

 نعمتـي را  
  .ت

ـان زمـين     

هـاي   از راه 

ه به وجـود  

  .ماند از مي

ationgroup

  )معلول(د 
ر زشـت و راهـي

بر  و دوري از بي

رپـ يگـر از خـدا    

و تربي) ص(كرم 

خداوند ﴾...يراً 
ند شنوا و داناست

 و آنـان را وارثـ

يكـي ا»  غرايـز 

و مرد در جامعه

با» ادت و كمال

0/1400(  

پس رستگار شد
آن عملي بسـيار

ج و هزينة خود

د براي نصـف دي

امبر اكسخنان پي

م يك مغيرن اهللا ل
انا كه خداوندمه 

ردم قرار دهـيم

يين حريم براي

  .عديل نمايد

 روابط بين زن و

سعا«رسيدن به 

17/2 ومدع نوبت 

پ) علت(د يه كر
اً آطعقك نشويد 

تنظيم خرج ،سر

ه است پس بايد

وختن و انتقال س

نذلك بأ﴿. اند ده
 را تغيير دهند

وايان مرن را پيش

تعي«و بيانگر . د

در وجود خود تع

ر امر پوشش و

 ناتوان باشد از ر

   ديني

10 


جامع(وم انساني 

كس خود را تزكي
به زنا نزديك«: د

هاي همس يژگي و

ود را حفظ كرده

آمو )ص(بر اكرم
  .است 

 
  .ست

  .يام را دادند

 گونه بيان نمود
 خود وضع خود

نت نهيم و آنان

 غرايز پرهيز كر

را د» خودخواهي

هايي در حدوديت

ط بر نفس خود

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

به يقين هر كس ←
فرمايد خداوند مي

كر كردن دربارة
  .ت

د نصف دين خو

ن و سيرة پيامب
سلسلة الذهبث 

 .است) ع( باقر 
ا) ع(مام سجاد 

ازه قياج ودشان

ها را اين  نعمت
هد مگر آن كه

ضعفان زمين من

روي در ارضاي

خ«تواند  مي» يد

مح«ت زن، بايد 

كند، اما از تسلط

معارف

سنجش دوازد

← ﴾من زكّاها

خ است» زنا«رة 

فك ،دا كردن كار
 امر ازدواج است
ي كه ازدواج كند

اي حفظ سخنان
حديث شانمونه

140  
 در دوران امام

توسط ام ←ع 
ن علي عموي خو

ت از دست دادن
د ست تغيير نمي

خواهيم بر مستض

ي بايد از زياده ر
  

 خود بيرون بياي

 فاحش شخصيت

نون را تحصيل ك

    
 

قد افلح م﴿: مايد
دربار ← ﴾يال

 .رست است
  225م ـ ص 

شتن شغل و پيد
در ي بلوغ عقلي

كسي« :فرمايند ي

 .رست است
  125م ـ ص 

بر) ع(هل بيت 
ه است و نبود د

 .رست است
و  141م ـ ص 

في اسالم اصيل
ي سازمان تشيع

بن به زيد) ع(ق 
 .رست است

  150م ـ ص 
قرآن كريم علت
 ارزاني كرده اس

 .رست است
  157م ـ ص 
خ ما مي«: فرمايد

 .رست است
كردن خودخواهي
.ودخواهي است
 .رست است

از عالم« انسان 
 .رست است

ري از انحطاط

 .رست است
لوم و فنومامي ع

www.sanjeshse

فرم قرآن مي
ساء سبي﴿ـ 

  ».است
در 1گزينه  .7

سال يازدهم
توجه به داش

هاي از نشانه
ـ پيامبر مي

  ».باشد
در 4گزينه  .7

سال يازدهم
قدامات اهاز ا

هاي بعد نسل
در 1گزينه  .7

سال يازدهم
ـ زمان معرف
ـ تجديد بنا

امام صادقـ 
در 2گزينه  .7

سال يازدهم
خداوند در ق
كه به قومي

در 2گزينه  .7
سال يازدهم
ف خداوند مي

 ».كنيم
  
    

در 1گزينه  .5
براي مهار ك
مبارزه با خو

در 2گزينه  .5
هنگامي كه

در 3گزينه  .5
براي جلوگير

  ».آيد
در 4گزينه  .5

اگر انسان تم
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  .ر بروند

» ي در نظم

در دفـاع از       

  .است» 

» . برسـند  

ساسـي در    

ationgroup

رتبة معين باالتر

  

نگري آينده« به 

يـر متخصـص د

»توحيد نظري« 

وجودي خـويش

 از موضـوعات اس

  .باشد مي» شر

0/1400(  

توانند از يك مر ي

.م شدني نيست

شود اين مطلب

رسـت افـراد غيـ

بيانگر» .ب نمايد

ند تا به كمال و

  .ست

برخـي« فهـوم 

  .است» ي

يات زندگاني بش

  .د

17/2 ومدع نوبت 

اند نمي ت ورزيده

.  

هاي آن تمام تي

ش اد آماده مي نوز

اظهـارات نادر« 

رادة او را مغلوب

ها گرفتار شون ي

اس» هان طبيعت

  .ست

مف» وي شكافت

علم پرستي«ي از 

  .مايد

  .ست

حي« شده است 

.  

معاد اشاره دارند

11 


جامع(وم انساني 

آن قناعت» اللي

.پذيرد صورت مي

پس شگفت» كرد

شير براي تغذيه

ت خدا ناشي از

تواند ار اي نمي ه

ي ها و دشوار ختي

هاي جه حدوديت

اس» مصلحت«ن 

 ندانست ولي مو
  .آيد  مي

كند ناشي اد مي

ارضا نم  انسان را

اس» ياد خدا«ن 

  . است

د به انسان داده

است» جاودانگي

ه امكان مب» عت

هم؛ ادبيات و علو

عقلي و استدال« 

ص» توأماً«جهان 

بيني ك هان پيش

ي توليدكنندة ش

ند در حوزة اثبات

ست و هيچ اراده

به سخ«ي را كه؛ 

رهايي از مح«ي 

 و محرك انسان

يك موي/ افت 
به دست» .ست

كه اضطراب ايجا

جوي» نهايت ي

عنوي، اهل ايمان

د محتاج ايمان

 از طرف خداوند

ميل به ج«ي از 

 زندگي در طبيع

سنجش دوازد

ي تنها به جنبة

جزاي گوناگون ج

ياني را براي جه

هاي حم مادر، غده

 برخي از خداوند

اس دست خداوند 

اي  خداوند بنده

اي براي  و وسيله

وي برانگيزاننده

 باديه بسيار شتا
 تجربي خارج اس

در زندگي بشر ك

طبع بي«ه است 

گاه روحي و مع ه

خود» بقاي«و » 

 تعاليم آسماني،

گ در انسان ناشي

 و نظام مرگ و

    
 

 .رست است
معرفت خداوندي

 .رست است
بخشي به اج ظم

 .رست است
توان پا نمي«كه 

 .رست است
شد جنين در رحم

  
 .رست است

گرداني لب روي
  ».ي است

 .رست است
م همة امور در
 .رست است

ليم اديان الهي،
  .دارد

 .رست است
يات بشر، تحول

 .رست است
هاي تدبيري نيرو

 .رست است
ل گرچه در اين
 از تيررس علوم

 .رست است
ديني د چي و بي

 .رست است
نتوانسته»  مادي

 .رست است
ترين تكيه و مهم

 .رست است
»پيدايش«ه در 

 .رست است
ي كه از ديدگاه
 .رست است

و نگراني از مرگ
 .رست است

حدود خداوندي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
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در 2گزينه  .5
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در 1گزينه  .5
به دليل اينك

در 2گزينه  .5
همراه با رشد

.اشاره دارد
در 3گزينه  .5

يكي از مطال
حقايق الهي

در 4گزينه  .6
زما«عبارت 

در 3گزينه  .6
براساس تعال
د دوست مي

در 3گزينه  .6
مرگ در حي

در 4گزينه  .6
ها در فعاليت

در 3گزينه  .6
دل«از بيت 

زندگي بشر
در 1گزينه  .6

احساس پوچ
در 2گزينه  .6

هاي هدف«
در 3گزينه  .6

ترين و بزرگ
در 4گزينه  .6

اخالق فاضله
در 3گزينه  .6

اولين نعمتي
در 4گزينه  .7

علت ترس و
در 1گزينه  .7

قدرت نامح«
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توانـد   نمـي   

ساخته  1ع 
ي است، در 
 است پس 

، نياز به جه
هم صفحه 
صفت اندازه 
 به مفهوم 

ان گذشته 
توان از  مي

گرفته شده 
» ك كردن

ي ساختار 

 براي حل 

ن افزايش 

ationgroup

 بـاالتر از ايـن نم

م تا شرطي نوع
فاعلي» ر كردن

 اما قابل توجه

جدر نتي. باشد ي
تاب كار سال د
همواره قبل از ص
جاي خالي نياز

ي خالي بايد زما
 هيچ شرايطي نم

ه طور ناگهاني گ
ترك«به معناي  

عولي مناسب برا

دامات كاربردي

  يت كردن

 در ميان جوانا

0/1400(  

 

هيچ عدالتي«م

جه استفاده كنيم
منتشر« معناي 

ها كم داد كتاب

bacterium مي
 اين كلمه در كت

dangerou (ه
كلي جمله، در ج

  ).4و  3

ته در جايرفر 
تحت»  مرگش

غذايي بد بهت 
give upفعل 

د كه ضمير مفعو

ست و برخي اقد

تقوي) 4 

حتي ة قلبي را

17/2 ومدع نوبت 

 .است» ر مادي

  . دارد

مفهوم» ه بنوش
  .دد

در قسمت نتيج 
به publishل 

فهوم جمله، تعد

mكل مفرد آن 
حوة به كارگيري

us(فت كيفيت 
جه به معناي ك

3هاي  رد گزينه(

س ساختار به كار
قبل از«معناي 

ايم به ترك عاد
ز سوي ديگر، ف
نين، دقت كنيد

  ).2و  1هاي 

سيار بيشتري اس

 ساب آوردن

ب احتمال حملة

12 


جامع(وم انساني 

كامالً غير«مري 

ودن روح اشاره

كاري همه روز ي
گرد ستنباط مي

canط، بايد از 
auth براي فعل

با توجه به مف ).

جمع است و شك
وز گرامي به نح

همچنين، صف. د
ي ديگر و با توج

(ي داشته باشيم 

فتاده است، پس
before h به م

ص است كه تصمي
از). 4و  2هاي 

همچن ).4و  1ي 
رد گزينه(باشدي

 سزاوار توجه بس

به حس )3 

ن غذاهاي چرب

  انگليسي

هم؛ ادبيات و علو

و ام» روح اوست

به غير مادي بو 

ز آن چه مي/ ش 
اس» .گردانده شود

  .است» ود

در قسمت شرط 
horيگر، نقش 

)3و  1هاي  زينه
  .)4و  1ي 

ج» ها باكتري« 
دانش آمو). 3و  

دقت كنيد 30ه 
از سوي). 4و  2

 ضمير موصولي

گذشته اتفاق اف
his deathرت 

really مشخص
 رد گزينه(كنيم 

هاي رد گزينه(د 
مي themخصا 

عضلي است كه

  بودن

دهد كه خوردن

سنجش دوازد

ر«ه به آن است 

»شخصيت است

 همه روزه بپوش
ي به خود او برگ

وف از اعمال خو

)goes(ل ساده 
از سوي دي). 4 

رد گز(م داريم 
هاي رد گزينه(يم 

bac به معناي
2هاي  رد گزينه

 دوازدهم صفحه
هاي  هرد گزين(

د در جاي خالي

در گ decideل 
 با توجه به عبار

  .رد

yتوجه به كلمة 
wil استفاده ك

گيرد ر ميان مي
some ba مشخ

ع، آلودگي هوا م
  ».ام شود
شامل) 2 

د جديد نشان مي

    
 

 .رست است
ت انسان وابسته

 .رست است
ن داراي ثبات ش

 .رست است
بافي  ن چه مي

هاي هر كسي ده
 .رست است
خو«ف از خداوند 

 .رست است
وجود زمان حال

و 3هاي  گزينه
معلو به ساختار

a f استفاده كني
 .رست است

teria كه اسم 
these  ر(داريم

نين كتاب سال
(ه كار مي رود 

در نتيجه، بايد. 
 .رست است

sp قبل از عمل
د كهيدقت كن 

كامل استفاده كر
 .رست است

خالي دوم و با تو
lنتيجه بايد از 

ير مفعولي را در
ad eating hab

 .رست است
به نظر من،«: له

 جهاني بايد انجا
 ودن

 .رست است
پژوهش ج«: له

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .7
ز آ«از بيت 

باشد كه كر
در 2گزينه  .7

منشاء خوف
  
 

 
در 2گزينه  .7

با توجه به و
رد گ(باشيم 

نتيجه نياز ب
fewبايد از 

در 1گزينه  .7
دقت كنيد
معرف اسم 

و همچن 26
)small (به
داريم» كه«

در 4گزينه  .7
pendعمل 

.كامل باشد
زمان حال ك

در 3گزينه  .7
براي جاي خ
است و در ن
همواره ضمي

bitsسمي ا
در 1گزينه  .8

ترجمة جمل
اين مشكل

سزاوار بو) 1
در 2گزينه  .8
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/ ×12   

و به صورت هدف
كند؛ براي مي ت

گان ناشي از حو
ور ثابت نگاه داش
هاي ديگري براي
 صنايع دفاعي،
و توان رقابت با

م شونده تحميل
خالف تصور عموم

دس خلي به توليد
.  

ميلي

سنجش دوازد

انسان اهنمايي

ن است كه هر ان
بده ــ بستان«ي، 

اي طبيعي خود
كند تا حس كما

مي حطاط انسان
شه بهترين و برت

ند؛ به عنوانده
از او فهرستي. 

دهد ه انجام مي
هنوز به زراعت ا
رد انتظار از دوم

آن س را ديگر در
ود يكي را انتخاب

اين هزينه مه به

× + ×14 %2

دولت بالعوض و
ي خاص پرداخت
ن يا آسيب ديدگ
ه دولت به منظو

ه هم مثال دازد،
مثل( راهبردي 

ر خود هستند و

 بر كشور تحريم
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 .رست است
، راف علم اقتصاد

  .»ت
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ن در رفع نيازها
ك  خود اقدام مي

ب توقف و يا انح
 و جوامع، هميش
د را از دست ميد
.حصولي را بكارد

هايي كه مطالعه و
چند ه او هر. هد

 خود، منافع مور
ن توت فرنگي ر

از فهرست خو د
اقتصاددانان ب. ت

 .رست است
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 .رست است
است كه د هايي

هاي وليد يا گروه
نخبگان حمايت از

اي كه و يارانه ي
پرد مت ارزان مي

 كاالها و صنايع
ه در ابتداي عمر

هايي را ا هزينه
بينند م زيان مي

م شونده با اتكا
ز ت، اقتصاد درون

 .رست است

www.sanjeshse

 
 

در 4گزينه  .12
هدف« )الف

تاس خويش
قانون ح) ب

افراد و جوام
اگر انسان )ج

كاذب براي
مادي، موجب

ها انسان )د
خود» بعدي
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اين سياست
در 1گزينه  .12

erv.ir

21

22

23

24



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

  لص سرانه

وي ديگـر،  

 ـابع مـالي  
ي اعتبار يـا  

 مدت قرار 

  درآمد مالي

  رآمد سرانه

كند و   نمي
  

=   تورم 4

  سال پنجم

 به ترتيب 
شدن 

  ساالنه آخر
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 تيـ ن مالك
 تيـ مالك« 
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د اعتباري بلند
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كه مقدار تغيير
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/
/

− =4 3 2
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ز قيمت تعادلي
در بازار، رقابتي ش
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3ينه استهالك 

6درآمد خالص  

به عنوان تواندي
:كنـد يمـ  ديـ ك

0/1400(  

/ − ×313 6 4
6 

عايد مناسبي داش

ه ش دادن فعاليت
كردند و مي ري

گذارالي سرمايه
اسنا آنها را جزء

(+ 191 9754
=5 54448

دهد ك  نشان مي
ت، مقدار عرضه
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/

=8 1
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تر از التر و پايين
يابد و د يش مي

كننده تأثيرمي ه
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ينم چكسيت و ه
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كار گيرند كه ع
  .كار را ندارند
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) ( )+ 2 8375
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مودي بودن آن
 با افزايش قيمت
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ولي در قيمت باال
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است شيوع خو
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ك را در اموري به
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آمده از ارث را و

اندازها را در باس
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(+ + 2446 5

حني تقاضا و عم
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سب و كار مشرو
ه .»سلب كند ي

هم؛ ادبيات و علو
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) =446 2177

  .ه است
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7
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بيش سناد، اغلب
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 مربوط به اجاره

رضه، پس منحن
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 ي اقتصـاد  

 نكـه يمن ا  
 نيـ با ا. شد

هـن، پـل،     
 يتيهـو  و 

 ياجـرا  ن، 
. افـزود  ران
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» اي نـه لخا

هـاي   سـت  
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/ /5      
/ =   8
/ /= 52 12 
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نيرا قـانون معـ  
 . است
فرهنگ ،يتيد هو

خود يو مل يخل
و هايقانون تعاون

 بهداشت هم نت
يو عموم يصوص

اقت و يه كشاورز
و با صنا يسطح

دولت به آن يگ

 

+ =235 68

ه ديگر محدوديت
ش ند محصوالت

مسير كسب مزي
يير دارد؛ ضمن

ناسبم ها معيار
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× %8 + 9 / 
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آن ر ضوابط .ت
شده نييصل تع
از ابعا رانيصاد ا

داخ يو درونزا ي
ق تجارت،  قانون

شگاهها و بهبود
خص يتهاي و مالك

لطمه را بر بدنه 
و س يظاهر يورت
وابستگ شرفته،يپ

 8  

شده است امروزه
توا با فناوري مي
م در لت و مردم

زانه نوسان و تغي
 در بازار كشوره
الر ديگري با نام

در كشور ساالنه
ت بر هـم، قـدر

شود و ارتباط ي
دو بر (دالر 15

پس در ور است

/ × %    


را تقسيم بر تو 9

سنجش دوازد

اشد محترم است
دو اص نيا در ي

تص، جدا شدن اق
يبوم يهاهيبر پا 

مثل( يقانون ي
مدارس و دانش ش
بر موقوفات يو
نيكه آخر د،يف
زمان به صو ني
پ يكشورها يها

ناوري موجب ش
 كه دريا ندارد ب
كه با حمايت دول

طور روز شور به
نتيجه نرخ دالر
مين دليل از دال
كااليي يكسان س
يم اين دو قيمت
اسبه و اعالم مي

(PPP)9 
بر افراد آن كشو

  

%12 =
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 از راه مشروع با
يو فعاالن اقتصاد

دوره، نيا ةعمد
هيتك يبه جا ن
يها نهيزم جاديا 
گسترش ،ينسب 
حكومت پهلو ي

وم به انقالب سف
در ا رانيا وسعه
هكاال يرفر مص

. 
 .رست است

 .رست است
هاي علم و فن ت

چه بسا كشوري
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ر در بازار ارز كش
در ن. ستگي دارد
هم به. هم نيست

ل كه يك سبد ك
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المللي محا  بين
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ين سـبك  

  .ك است

 بـه ذهـن    

  .شود ي مي
ـن تـداعي      

د و تـداعي     

يـادآور  (رد     

ationgroup

ارد كه از مضامي

از صادق چوبك

  .شته است

نيـز» ركت هـوا 

ز در ذهن تداعي
ه از آن، در ذهـ

 تناسـب نـدارد

هـام تناسـب دار
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وطنان گله د هم

  . است

اي و تنگسير ا غه
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ضـوي در چهـر

اي در بيـت واژه  

 

  .داند 

ه بـا رخ نيـز ايه
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شاعر از وطن و ه

ز احمد عزيزي

العابدين مراغه ين

 صبا را به تقليد

.زيست عاصر مي
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و شاه) » و فلك
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چهار شة ر گزين

  

 و گزينة چهار ا

بيگ از زي براهيم

ي كتاب گلشن

  

غاني در دورة مع

  .سوم است
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به دليل وجود و
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 معناي اجازه قاب

  ).كهن

حسرت يك سرو
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هم؛ ادبيات و علو
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پروين اعتصامي

نامة ابر و سياحت
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د 1گزينه  .147
ع: گزينة الف
اس: گزينة ب

و در گزينة
هاي ش مهره«
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  .ر بودم

  ج بار 

ationgroup

 كه از رخ تو دور

  .كشيده است

پنج» 3«و » 2«

0/1400(  

وقتي. 2) شما 

  .ست
ها ك ي پاياني آن

«هاي  و گزينه ر

17/2 ومدع نوبت 

دور از جان(دن 

دو واژه كشيده اس
اعدة دو و هجاي

  .است  شده

چهار بار» 1«نه 

  .دال نداريم
  ب

  

  ر
  

  فعلن فعولن
  فَعل

   مستف

21 


جامع(وم انساني 

  .ت

  .تشبيه دارد» 

  .)ت

  .رند
 همه گريه كرد

  .ست

جاي پاياني هر د
نواز براساس قا ه

اعدة دو ساخته

گزين. جود ندارد

ا ابدرده است ام
قيب / ر  /ي  /  

  −  

يار    ر    ب    
  −  

لن فعولن مستف
لُ مستفعلن ففاع

ستفعلُ مستفعلُ

هم؛ ادبيات و علو

شق يا دل است

  كنايه: ل
  /ل/مت 

  
  .خيص دارند

»كمان ابرو«. ت

  .ست

ل از كسره است

نشر دار» نشين 
تو دور باشد اين

ها بلند اس ني آن

 قاعدة دو و هج
 چهار باز و بنده

چهار براساس قا

ي حذف شدن وج

  .است»  فع

 آخر فَعلُن را آور
ري/ كو / ب /  

− −  

باخون   يِ      
− −  

يا مستفعلعالتن 
 يا مستفعلن مفا
 يا مستفعلُ مس

سنجش دوازد

رة مصرّحه از عش
 

دل شبيه ـ سنگين
و صا/ ا/ت بلند 

ل و علما ـ علم
ل نوخاسته تشخ
 مردم جهان است

 
  . از دنيا است

ز عالم هستي اس
  .ز از فكر است

 
بدل» را«. ( است

  .شته است
د بازاري و پرده

الهي از رخ ت. 1 
 

اند و هجاي پايا
  صامت

ب قافيه براساس
ةن نيز مثل گزي

 
ة يك و گزينة چ

 
ون ساكني براي

 
مفتعلن تفاعال

 
و شاعر در ركن

ت /ـ دوس/ ر /  
− 

−
  

د     اين   دي
− −   

 
تن مفعول و فاع
 مفاعيلُ فاعلن
لُ مفاعيلُ فعولن

    
 

يوسف استعار:  د
.درست است 

  .ل ندارد
تش: كفر زلفش 
مصو: آرايي واج 

ين ماللت ـ ملول
مرغ چمن و گل 
جهان مجاز از 
.درست است 

چمن مجاز: »1
آفاق مجاز ا: »2
مجاز »سر«: »4

.درست است
ضافه استعاري
جاز از شعر و نوش

شاهد«لف و » ل
:ايهام دارد»  تو

.درست است 
ا گزينة سه قافيه

صا+ صوت كوتاه 
ها تاب و سيالب
و پست و هست

.درست است 
ها براساس قاعد

.درست است 
چهار اصالً هيچ نو

.درست است 
مفتعلن ف«بيت 

.درست است 
باال وجود دارد و

ذَ/ گ / ره / يز 
− −   

ش  ي    سا   
− −    

.درست است
مفعول و فاعالت 
فاعالت مفعولُ 
مفعولُ مفاعيلُ 

www.sanjeshse

و در گزينة
3گزينه  .148

حسن تعليل
:»1«گزينة 
:»2«گزينة 
قاق بينتو اش

:»3«گزينة 
:»4«گزينة 

3گزينه  .14
«در گزينة 
2«در گزينة 
4«در گزينة 

د 1گزينه  .15
جبين دلم ا

مجا» كلك«
گالب و گل«
دور از رخ«

3گزينه  .15
در و بر در گ

مص+ صامت 
ه ساير گزينه
در گزينة دو

4گزينه  .15
ه همة گزينه

4گزينه  .153
در گزينة چه

3گزينه  .15
وزن هر دو ب

4گزينه  .15
همة موارد ب

يز/ دي / گر 

 − − −


 

آ   رِ بهـ    
− −

د 1گزينه  .15
:»2«گزينة 
:»3«گزينة 
:»4«گزينة 
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  .د باشد
  .ت

ـق چيـزي    

  تم دستان،

گوسفندان 

ر از آسمان 

نسوب بـه  
شك و گذر 

ationgroup

 دارد و بايد بلند
صوت شده است

ي از عشـق عاشـ

زويي چون رست

، به نگهباني از گ

دي قامت و سر

يا من» ديشب«ي 
 جاري شدن اش

 

0/1400(  

 

  .است

جاي هفتم قرار
تغيير كميت مص

ين غم و خـوار 

 ناتوان از پوالدبا

  .ت
تو، رگ از ترسِ 

  .ست

گر، اغراق در بلند

معني به» وشين
پذيرفتن،  عبرت

 صدا ـ كالم ـ 

17/2 ومدع نوبت 

 .ظ كرده است

  
  . است

اي يا دولختي ا ه
  .ت

آهو در هج  واژة
ل اختيار زباني ت

ش نيست، اما اين

ست كه پيرزني

ترسو و بزدل است
و گر! دهد ذا مي

  .ت
گرگ گلة خود ا

 سه مصراع ديگ
(!  

د«يا » دوشينه«
معني ع به » عبر

روش ـ) 4       

22 


جامع(وم انساني 

ه تلفظبرو را كوتا

  .است  ه

. ناهمسان است
اي پايه ان تكس

پايه ه همسان دو
اي است پايه ن تك

ت كه هجاي دوم
ل شود و مشمول

ت و مورد ستايش

 حدي حاكم اس

وپان تچت زيرا 
ها غذ ه گنجشك

است  ت فرو رفته
نوعي خودش گ ه

ما مفهوم كنايي
رشيد بودود، خ

«... // و سرخ و 
ع«.//   نه دستگاه

ـ خر          ن

  بان عربي

هم؛ ادبيات و علو

ل هجاي پاياني ا

آمده» ل فاعالتن

لُ فاعلن آمده و
شده است و همس
 فاعلن است كه
شده كه همسان

التن فَعلن است
ايد به كوتاه بدل

عاشق شده است

  .است  مده

راني او، قانون به

است  دوست شده
ِر حكومت تو، به

  .)دي ندارد
ر خواب و سكوت
 گرگ نباشد، به

خاطب است، ام
كر  را كباب مي

هاي سپيد و رنگ
ي موسيقي است

كوتاه كن) 3      

زب

سنجش دوازد

 
 دوم مصراع اول

  .ت
 

 فاعالتن مفعول
 

 فاعالت مفاعيلُ
ستفعلن ساخته ش

مفتعلن نن فاعل
 فعولن ساخته ش

 
التن فعالتن فعال
 دوم واژة آهو با

 
ري و حال نزار ع

 
آم» هر كه«بر با 

 
ر در دوران حكم

 چوپان با گرگ
در روزگار ) عقاب

رئت ستم و تعد
جا د كس و همه

ني كه فكر دفع
 

بودن مخ رسناك 
ا آن ماهي خود

 
 سرخ است با ر

هاي از گوشه» ه

       ـ خر     

    
 

.درست است 
يك بار در ركن

تفاق افتاده است
.درست است

مفعول«بر وزن 
.درست است 
بر وزن مفعولُ 
از چهار بار مس 
بر وزن مفتعلن 
نيز از چهار بار 

.درست است
ك وزن شعر فعال

ها هجاي  گزينه
.درست است

عث رنج و خوار
  .ت
.درست است 

براب» كه« ديگر 
.درست است 

د:  صورت سؤال
  .كند ديد نمي
سگ: 1 گزينة 
ع(باز : 2 گزينة 

كس جر هيچ! (ت
ك همه: 3 گزينة 
چوپان: 4 گزينة 

.درست است
، هيبت و تر1ة 
آتشي كه با. (ت

.درست است 
گونه وحشي گل

شكسته«. // ست
.  

 .رست است
  :رتيب

كوتاه كن ـ صدا

www.sanjeshse

2گزينه  .157
شاعر فقط ي
بقيه موارد ا

د 1نه يگز .158
گزينة يك ب

2گزينه  .15
:»2«گزينة 
:»1«گزينة 
:»3«گزينة 
:»4«گزينة 

د 1گزينه  .16
در گزينة يك

در ساير اام
د 1گزينه  .16

غم عاشق با
نكاسته است

3گزينه  .16
در سه بيت

2گزينه  .163
معناي بيت
احساس تهد

بيت معناي
معناي بيت

مشغول است
معناي بيت

يتبمعناي 
د 1گزينه  .16

مفهوم گزينة
ن استبرآورد

4گزينه  .16
گ» نسترن«
اس» ديشب«

.كردن است
  
  
  

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

كالم ـ ك) 1
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ب را ـ زيـاد      

ر يأثتـ هـا   ل     

  واستي 

ن دارد كه 

  !ست
ationgroup

تن دهيـد ـ آب

دشـوار ـ كانـال

ت ـ معلّم برخو

مله داللت بر اين
  !ست

  .وستي نادان

  توكّل كند 

  )ضارع

درست اس »صاِلح

0/1400(  

  رنجاند ي را م

ها ـ به كشت قلب

ارهـاي انسـان د

آنچه ـ اين است) 

  شوي

جم! / افتد آن مي
صحبت نشده اس

ي عاقل به از دو

بايد ت) = كند مي

ماضي ـ مض( ند 

ص «فاعل است؛ 

17/2 ومدع نوبت 

اما آنهش  سخن 

ق) 4مرده          

كا) 4ـت             

)4 ـ با اينكه    

 نداري ـ واقع ش

درش بِكَنَد در آ
 زيبا در جمله ص

دشمني) 4. ست

توكّل م/ (است  

مان مختلف باشن

اسم فا :» صاَلحٍ 
23 


جامع(وم انساني 

)4ن             

ميرند ـ م  ـ مي  

ـر نگذاشـته اسـ

چه ـ بلند شدن

دوست) 4داني 

 چاهي براي براد
ورد كار خوب و

كردن، توانستن ا

كه ترجمه نشده

  ! جهول است
توانند از نظر زما

  ضاف إليه

   منصوب

ص «حيح است ـ 

هم؛ ادبيات و علو

دند ـ آن سخنان

د ـ زياد بنوشيد

هـا ـ أثـ لتون) 3

آنچ) 2)         ت

د مار ـ زشت مي

كس هر :فيهـا 
ه در موتو البدد 

ستن و تالش كر

ناي بايد است كه

شود مج يافت مي
تجواب شرط مي

مض:  و أفضل

مفعوٌل به و) 3

صح ،» َتَفعُ نْ يُ  «

سنجش دوازد

خواند مي) 3     

بخوريد) 3        

3         ـ كانال  

حاليه است(و  ،»

ناپسند شم) 2ر 

وقـعألخيـه  بئراً 
گرد خودش برمي

در مورد خواس) 3

به معنا الم أمر 

ي: ُيوَجددرست و 
د فعل شرط و ج

مضاف) 3  

3  مبنی) 2 

   باب إفعال

«مجهول بيايد؛  
    

 

 .رست است
  : رتيب

دهند    د ـ مي
 .رست است

  :رتيب
ـ كشتزاري كه 

 .رست است
  :رتيب

 ل است ـ تونل 
  ت

 .رست است
  :رتيب

»و أنت« زي ـ 
 .رست است

  :رتيب
ت ـ دوست بدار

 .رست است

ب من حفر: 2نة 
ر بدي كند به خ

  : ديگر
3!  فروتني است
 .رست است

:يتوّکلَفلْ در » ل 
 .رست است

ناد: رفات قبری 
دانيدطور كه مي
 .رست است

  :رتيب
 عابد: مفرده) 2

 .رست است
  : رتيب

   مع الغير
 .رست است

  :رتيب
من) 4   مبنی) 3

 .رست است
  : رتيب

ه صورتببايد  
www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
خطاها به تر

اند خوانده) 2
در 2گزينه  .16

خطاها به تر
قلبتان ـ) 1

  كنيد   
در 1گزينه  .16

خطاها به تر
كه مشكل) 2

گذاشت نمي
در 3گزينه  .17

خطاها به تر
خيز برمي) 1

در 3گزينه  .17
ترخطاها به 

اي دوست) 1
در 2گزينه  .17

ترجمه گزين
كس كار هر

هاي دگزينه
در مورد )1

در 3گزينه  .17
ِل «: توضيح

در 3گزينه  .17
3در گزينة 

همانط: تذكر
در 4گزينه  .17

خطاها به تر
2   مز ال) 1

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

م) 1 للمتکّلم
در 1گزينه  .17

خطاها به تر
3  معرفه) 2

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

:» َتِفعُ َينْ  «
erv.ir

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ر هـر سـه   

و مضـاف و   

 بـه خانـه     

ـت كـه در   
كـه طـرف    

  !دارد

ationgroup

  !م اشاره ندارد

در [ ! خبر است

منـادا و »حسـن

سـاعت بعـد ـه   

 !ت

 

متكلم اسـ »ياء
شـود ك خص مـي 

منادا بودن آن د

  !تند
   

0/1400(  

معناي اسم :فوذ

  

اسم مثني و :نِ 

  !ت
أح« )4/ منصـوب 

شـهر رفتـيم و نُـ

  .كند ن مي

  ! است
س فعل هم نيست

 !ش حاليه است

ي« نشانة حذف 
مشخ است و ب

م اول جمله و م

مذكر غائب هست
!غائب استذكر 

17/2 ومدع نوبت 

الّنفوپس  ، معرفه

 جمًا و المعجم

ِمفتاحـاِن) 3      

ل و مرفوع است
يل و مفعول و م

چه در نزديك ش
  . قه

ت دقيقه را بيان

صفت براي آن 
و از جنس ل است
  !ندارد

د، و جملة بعدش

كسره آمده كه 
س مخاطبپ»  يا

خاطب بودن اسم

گردند مفرد م ي
جمع مذ ماضي 

24 


جامع(وم انساني 

  گل  :الّطين

يك مضاف اليه

معج) 4           

!   و خبر است

ضيل و نائب فاعل
اسم تفضي »ص

 به ساحل درياچ
دو و بيست دقيق

ها دو و بيست ينه

،» نَ يالّناظر  بُ 
كه مفعول» يواناً 

 يا مضاف اليه ن
ف اليه نداردمضا

» تلميذةِ  «مة  
بي «ي أمري دارد 

داللت بر مخ»  ك 

  !ستند
مي ه آن بركه ب ه
فعل » حاَفظوا 

هم؛ ادبيات و علو

/  َکِتف: شود ي

ي به مضاف است

    و المصباح

  ! است

اسم تفضيل :فـعُ 

اسم تفض »شرُّ  «
أرخص«) 3/ صوب 

ست دقيقه صبح
جواب ساعت د 

بقيه گزي/ دقيقه 

  . ت

ُيعجُب «ة  جمل
حيو« براي  صفت

ست چون صفت
ا مي چون صفت 

ت الف ـ آخر كلم
معناي :» عـاَلي

ِكبين «در »  كِ 

؛ فعل غائب هست
جمله موجود در 

«گيرد و  نمي 

سنجش دوازد

است كه مي كتف

چون من ندارد 

ِمصباٌح و) 3    

خبر ه ولة فعلي

أْنفـ)  2           
  ] .يند

«عل مجهول و 
و منص ليسخبر 

ساعت پنج و بيس
.سيديمه رانه خ

سه و بيست د :

سته است را خوا

و ل مطلق نوعي
ص » ُمفتِرساً  « 

طلق تأكيدي اس
است ق تأكيدي

 دليل منادا است
تع «ب ـ  . رود ي

ك «مير مخاطب 

؛يسمع و يتقّبل 
و ضماير جعلَ  

» ال «ن منادا 

    
 

 .رست است

كتدر مورد  2نة 
 .رست است

ره نيست و تنوين
  : ترتيب

         الرَّسولَ 
 .رست است

جمل » يخدم « 
  : ترتيب

! م استاس ر و
را مفرد گوي خبر

 .رست است
  :رتيب

فع »ال ُعوِقب« 
اسم تفضيل و خ 

 .رست است
وستانمان در سا

به....  در ساعت 
  : رتيب

: عشرين دقيقة
 .رست است

ل مطلق نوعي
  : ترتيب

مفعول: خروجاً : 
مطلق ندارد زيرا

مفعول مط :» ماً 
مفعول مطلق » 

 .رست است

، به سهتلميذةِ ؛ 
ين مورد بكار مي

ج ـ وجود ضم. ت
  :  ترتيب

تدا است چون؛
تدا است، چون،

مبتدا است چون 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
توضيح گزين

در 1گزينه  .18
نكر: نفوذ) 1

ا بههگزينه
رسوًال و) 2

در 4گزينه  .18
4 در گزينة

به هاگزينه
خبر :نْ مَ ) 1

گزينه نوع خ
در 1گزينه  .18

خطاها به تر
1در گزينة 

»لَ ثقأ«) 2
  منصوب

در 2گزينه  .18
با دو: ترجمه

بازگشتيم و
خطاها به تر

الثّالثة و) 2
در 3گزينه  .18

مفعو ؛سؤال
به هاگزينه

:3در گزينة 
مفعول م) 1
اهتمام «) 2
َتَعّدياً  « )4

در 4گزينه  .18
؛4در گزينة 

منادا زياد اين
خطاب است

ها بهگزينه
مبت :رّبي) 1
مبت :ُبَنيَّ ) 2
:األوالدُ  )3
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پيـاپي بـه           
د تحد شون

 پيوسـته  ن
 بـه  نفري ر
 هـر . شـد  

 جوانـان  ن 

 تقسـيم  ـة 

 و سياسـي 
. بودنـد  يم 

فرمـانروا،  ه  
ي در ميـان  

 يا و جنگ 
 مـذكور  ي 

 در سرزمين

ationgroup

ومري و اكـدي 
ر متگمي با يكدي

آن بـه  تابعـه  لل
هزار ده ويژة وي
نمي كم آنها مار
ميـان از ،سپاه ن

زمينـ تـدريج  ـه 

س ممقـا  ترينـاال 
سـهي حكومـت  

به اشـاره عموماً
اي سـي سلسـله    

به ديگري از س
هـاي پيمـان  واي
س آن مردم ردن

0/1400(  

رمانروايـان سـو
مان كوچك ايالم

مل و اقوام قبايل،
نيرو نظامي، ينة

شم از گاه هيچ 
اين اعضاي. شد ي

بـ برگزيـد،  ختي 

بـ اشـكاني  شـاه 
و قـدرت  در يـز 

  ر ري

لفان عؤم  نگاري
رش تـاريخ نويس

پس يكي را مصر 
محتو كه دهد مي

نكر مقاومتجه 

17/2 ومدع نوبت 

ت ايـران بـود، فر
بب شد تا حاكم

ق از كه بود نظام
زمي در او. داد م
كه شد ناميده ن
مي او جايگزين ي

پـايتخ بـه  را) ل 

  .بود بزرگ د

پادش. رسـيدند  ت
ني ديگـري  زرگ 

ستان، مهران در

ر اين نوع تاريخ
گسـتر بـا . كردند

  .ي يافت

شهرهاي و دند
م نشان تاريخي،

مصر، بيشتر نتيج

25 


جامع(وم انساني 

و معـدني فـالت
زها سرانجام سب

ن پياده مختلف 
انجا مهمي هاي

جاويدان سبب ن
جديدي فرد عت
  .دند

اسـتانبول/  طنيه 

خداوند درگاه به 

قدرت به ايران، ق
بـز هـاي  خانـدان 

د، سورن در سيس

در .د مرسوم شد
ك مي ت و ضبط

يپيوستگ محلي

داد شكست را ي
ت منابع در مانان

ت مسلمانان در م

  تاريخ

هم؛ ادبيات و علو

طبيعـي و نـابع 
اين تاخت و تاز 

واحدهاي كي بر
ه اقدام نيز سپاه 
اين به نظامي ي
سرع به شد، مي 

ديد مي ويژه هاي

قسـطنط( زانتيوم
  .فراهم آمد 

شكرگزاري و ت

شرق صحراگرد 
خ شاهي، خاندان

 كارن در نهاوند

تيموريان به بعد
ژه، توصيف و ثبت

سي ما تاريخ نوي

رومي لشكريان ،
مسلم با مصريان
فتوحات. س دارد

سنجش دوازد

من نيازمنـد  ـرين 
.كردند كشي مي

  .  كنند

متكي يكم ريوش
نوسازي و ظامي

نيروي اين. داد ل
كشته يا شسته
ه آموزش و شدند

انتين شهر، بيز
و غربي شرقي 

عبادت باستاني، 

قبايل جنگاوران
خا بر عالوه. فت

از بودند عبارت 

ت دورهاري از  نگ
ت متمركز و ويژ
 تاريخ نويسي با

نبردهايي طي ن
م صلح هاي يمان

المقدس صلح بيت

  :ينگونه است

    
 

 .رست است
    76فحه 

النهـر بين قتصاد
ي ايالمي لشكرك

ايالم را تأسيس 
 .رست است

  106صفحه 
دار زمان تا نشي
نظ زمينة در ش

تشكيل را ويدان
بازنش فرماندهي 

ش مي انتخاب سي
 .رست است

  58صفحه  6 
كنستا امپراتور ه

بخش دو به وم
 .رست است

  116صفحه 
هاي سته جشن
 .رست است

  102صفحه 
ج به اتكاي كاني

رف مي شمار به ور
ها خاندان اين 

 .رست است
  6فحه 

اريخاين نوع ت 
ي او را به صورت
 محلي، اين نوع

 .رست است
  51فحه 

مسلمان اعراب ،
پي بررسي. ودند
قرارداد ص به دي

  .بود سالم
 .رست است

  82فحه 
ه بيان صحيح اي

www.sanjeshse

   
 

در 3گزينه  .18
صف 8 درس

ا كه آنجا از  
هاي سرزمين
يو پادشاه

در 1گزينه  .18
ص 11درس   
هخامن سپاه  

داريو. بودند
جا سپاه نام
يا سرباز گاه

پارس برومند
در 4گزينه  .18

درس ـ ومر
آنكه از پس  

ر امپراتوري
در 2گزينه  .18

ص 12درس   
ويژگي برجس  

در 1گزينه  .19
ص 11درس   
خاندان اشك  

كشو نظامي
ترين معروف

در 4گزينه  .19
صف 1درس   
:تك نگاري  

تاريخ زندگي
هاي سلسله

در 1گزينه  .19
صف 5درس   
حال، هر در  

گشو صلح به
زياد شباهت

اس سپاه برابر
در 2گزينه  .19

صف 8درس   
موارد زير به  
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 محاصـره،  

 از سـياري 

 دو اقدام ن
  متشـكل،   

 در عثمـاني 
 حكـام  ـژه 

 حاكمان ي
به  آنها مار

 از بخشـي  

 مـردم  و ن 

 مانـدگي  ب
 ملـت  ـيچ 
  .كند قابت

 ف تشكيالت
  .د

شـت و بـه       

ايـران و   ت 

ationgroup

مدتي از را پس

بس و خوردنـد  ت

اين. بود امامي ده
ايه ايـن دولـت

ع امپراتـوري  ژه
ويـ به داخلي، ن

توجهي بي طلبي،
شم كه ها ماليات 

امـا  شـد  صـالح 

سـران بـه  پيـام  

عقب جبران و ي
هـ كـه  ميكردنـد 

ر آنها با يا كرده

ضعف داخلي، سي
و امنيت نبود ظم

 سـلطنت را نوش

نفـت شـركت  رد   

0/1400(  

 .ت
خت ساسانيان ر

شكست اما گيدند،

دوازد شيعه هب
در سا و گرفتند 

ويژ به خود، مان
مدعيان مختلف، 

ط زياده و نظمي ي
اقسام و انواع و 
اص حـدودي  تـا  

فرستادن و تلف
  .ميكردند 

غربي جهانگشايي
مي گمـان  و دنـد 

ك مقاومت غرب 

سياس هاي ختالف
نظ برقراري و امور 

ت اسـتعفايش از

ره نحـوه عملكـر

17/2 دومع نوبت 

  .دند
ان را پس گرفت

پايتخ تيسفون و 

جنگ مهاجمان ا

مذه كردن سمي
قرار صفوي اي

مسلم همسايگان
هاي جنگ و ي
  .آورد فراهم ا

بي به مغول مي
ريخت هم به ي
مالياتي نظام كه

مختل هاي سبت
ترسيم را ديني

ج خطر با ارويي
داد رارق سرمشق
تهاجم و طغيان

اخ دليل به شروطه
به دادن سامان 

ها و بـه سـرعت

داري دربـار منه
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جامع(وم انساني 

 سواد حمله كرد
شتر متصرفات آنا

دادند ي شكست

با و د هم آمدند

رس شاهي، تخت 
نوپا دولت خدمت
ه از ايران آشكار

لشكركشي در يل
را ايران غرافيايي

نظام اشرافيت ش
مالياتي نظام ي،
كه هرچند ها، ول

مناس به عالميها ر
د حاكميت باني

رويا در ژاپن وان
س را غربي ورهاي

ط برابر بتواند كه

مش حكومت و ت
سر و به جي قادر

ه فرمان انگليسي
  .د

س اختالفات دام

هم؛ ادبيات و علو

به منطقه وبكر،
 جسر يا پل بيش

سختي به را ران

ي در جلوال گرد

بر نشستن از س
در خ شيعيان ز
تمايز آ سبب ام

اسماعي شاه .شد
جغ و سياسي ت

گرايش همچون ي
ايراني هاي سنت ا

مغو شدن سلمان

صدور با اشرف ف
مب فقيه، واليت 

ناتو وضع تغيير 
كشو اساسي، از
ك بسازد دژي ش

داشت آشفته ضعي
هاي فزاينده خارج

ن، رضاشاه به ف
گرديد تبعيد ند

انگليس و ايران ت
  .ت

سنجش دوازد

ابو خالفت وران
جنگمانان در 
اير سپاه قادسيه

يه ارتش ساساني

پس صفوي، عيل
از بسياري اينكه 

اقدا اين آنكه م،
ش شرق، در هند 
وحدت موجبات و

مختلفي داليل ه
با آنان بيگانگي 

مس از پس. افت
  .يافت

نجف رد تبعيد ن
مباحث تدريس 

ميجي، انقالب 
نيا اين به پاسخ 

خودش اصيل هاي

وض ايران اول، ملل
ه و دخالت صادي

 نيروهاي متفقين
هن اقيانوس ربي

دولت ميان مواره
داشت وجود ران

    
 

د اواخر در مان،
 با شكست مسلم

ق در نخست مان
 .ند

وط تيسفون، بقي
  .شدند

 .رست است
  137صفحه 
اسماع شاه قدام
نخست،: داشت
دوم .شدند متحد
گوركانيان و ان

و برداشت ميان
 .رست است

  124صفحه 
به ها، مغول ران
و اسالمي وانين
يا رواج رسد، مي

ي ادامه همچنان 
 .رست است

  131صفحه 
دوران درطول ي

با نيز و سالمي
 .رست است

   104فحه 
از پس ها لويت
در اما. بود بلي
ه ريشه از تواند

 .رست است
   87فحه 
المل بين جنگ غاز
اقتص مشكالت مي،

 .رست است
  110فحه 
ايران توسط ال

س در جنوب غر
 .رست است

  116فحه 
هم مشروطه، الب

اير سهم رداخت

www.sanjeshse

مسلم اعراب  
سپاه ايران  
مسلم اعراب  

كرد تسخير
پس از سقو  

ش كشته آنان
در 1گزينه  .19

ص 13درس   
ا ترين مهم  

د مهم پيامد
مت و منسجم

ازبكا و غرب
م از را محلي

در 3گزينه  .19
ص 11درس   
دو اوايل در  

قو به مغولي
م مورد ها ده
ها نظمي بي

در 4گزينه  .19
ص 10درس   
خميني امام  

اس كشورهاي
در 1گزينه  .19

صف 8درس 
اول نخستين  

قب نظام هاي
نميت آسيايي

در 3گزينه  .19
صف 6درس   
آغ با زمان هم  

نظامي و اداري
در 2گزينه  .19

صف 8درس   
اشغا از پس  

جزيره موريس
در 3گزينه  .2

صف 9درس   
انقال از پس  

انگليس و پر
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 هـا  كسـالي 
 كنوني هاي

 داللت له،
 چـه  يـا  ي 
  .پردازد ي

 مرطوب مه
: از انـد  رت 
 بعضي قله

 دليـل  به ا
 تريشـ يب 
 زارشـوره  

 و چسـتان 

ationgroup

خشك و هـا  وفان
ه ناهمواري شكل

مسئل يا پديده ر
كسـي چـه  سـؤال 

مي پديده تحول 

نيم و مرطوب ي
عبـار ايران ئمي

ق در البته.  ... و 
اما شود مي مين

وسـعت  بـارش  
و بـاتالق  شكل 

بلوچ و سيسـتان 

0/1400(  

تو بروز جوي، ي
ش تغيير مشغول

هر ماهيت بر يز،
س. پـردازد  مي ت
و تكوين سير ي

نواحي جزء هوايي
دا هاي درياچه ن
)فارس استان( 
تأم ها برف ذوب 
پـر  فصول در ها

به يا شده شك
س در هـامون  س، 

17/2 ومدع نوبت 

هاي ريزش ندگي
م داخلي پست ق

چي چه سؤال. رد
موضوعات زماني 

بررسي به چطور،

ه و آب شرايط 
ترين مهم. دارند 
مهارلو ،)فامور( 
از آنها آب كه د
ها اچهدري اين: ي

خش آنها آب خير
فـارس در نيريـز  
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جامع(وم انساني 

پراكن الگوي در ر
اطقنم در و ما ر

دار سروكار ها ده
روند به ،قعمو 

چ سؤال. دهد مي

نظر از كه نددار
شيرين آب يگر

پريشان دستان،
دارند وجود چكي

فصلي هاي رياچه
تبخ دليل به رش

قـم،  در مسـيله 
  .هستند

 جغرافيا

هم؛ ادبيات و علو

تغيير توان مي را
كشور در بلكه ن

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ردازد
م قرار توجه ورد

د قرار كشور ربي
دي برخي و شور 
دكر استان در ن

كوچ هاي درياچه
در. است بسته خ

بار كم هاي سال
م درياچـه  يـران 

ه بلوچستان و ن

سنجش دوازد

ر آن هاي نشانه 
جهان اطقمن از 

م يعني جغرافيا 
پر مي پديده قوع
مورا  محيط و ن

غر نيمه در انير
ها درياچه اين ز

مريوان غرب) وار
د هم سبالن ند
يخ سال مواقع ب
 در يا و گرم ي
ايـ فصلي هاي چه

سيستان و كرمان

    
 

 .رست است
  39فحه 

 .رست است
   30 فحه
كه اقليمي رات
بسياري در تنها

 .رست است
  8فحه 

اساسي ركن با 
قو علت  چرا به

انسان متقابل ط
 .رست است

  56فحه 
اي دائمي ايه چه
از بعضي آب. ند

زريو( زريبار ميه،
مانن فشاني آتش

اغلب ارتفاع از ي
هاي ماه در ولي د
درياچ ترين مهم 

ك استان دو بين
 .رست است

  31فحه 

www.sanjeshse

  
 

 
 

در 1گزينه  .2
صف 5درس   
   

 
 
 
 
 
 

در 1گزينه  .20
صف 4 درس

تغيير امروزه  
ت نه دانست،

  .است
در 2گزينه  .20

صف 2 درس
كجا، سؤال  

الؤدارد؛ س
روابط كساني،

در 2گزينه  .20
صف 6درس   
درياچ اغلب  

هستن كشور
اروم درياچه

آ هاي كوه از
ناشي سرماي

كنند مي پيدا
.آيند مي در

ب جازموريان
در 2گزينه  .20

صف 4درس   
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 دليل به س،

 آب جريـان 
 تنگ و يب

 بـراي  ريكا
 صدورحله 

 و گـذاري  

 اروپاي اي
 شمارد مي

 كـه  شـكل 

 بـرآورد  ـط 
  .است 

 شـيوه  نـد 

 هـا  طـرح  ن 
 و شـود  ـي 

ationgroup

5متر از   مم
  بيابان

عكس به ها، طب

ج اثـر  بـر عموالً 
پرشي هاي دامنه 

امر آنها رأس در
 شدند و آن مرح

سرمايه به ،ها ت

كشورها و سابق
م مقدم فردي ع
ش هـم  و دسـت  

متوسـط آن در ـز 
خودرو از يشتر

چن يا دو از قصد،

ايـن در. ودشـ  ي 
مـ معـين  ينـده 

0/1400(  

كم  مم
  ) بياباني

قط. شود مي يجاد

شكل مع Vي 
كه است نيا د

د و كشورها اين
اي د مرحله تازه

حكومت به ياسي

س شوروي اتحاد ر
منافع بر را يجمع

يـك  مسكوني 

نيــداث پايانـه    
بي بسيار قطار در

مقص تا مبدأ ازاال 

مـي تهيـه  آن ود
آي در روستا رش

17/2 ومدع نوبت 

−5 1   م
نيمه(ار خشك 

اي فشار كم انون

ها دره .كنند مي 
اند كرده يگذار ام

ا. زد صنعتي ري
وارد كمونيسم، 

سي فشارهاي دن
  .ردند

در سوسياليستي
ج منافع و است 

هاي بلوك شورها

هزينـه احـ و ت
د مسافران حتي

ك شيوه حمل كا
  .د

موجو وضع هاي
گستر چگونگي 

  .ردد

28 


جامع(وم انساني 

1مم 
بسيا  ك

كا يك ميشگي،

عميق و پهن را
نا V حرف با ا

  .شوند مي

دار سرمايه رهاي
گسترش از يري
كرد وارد بر الوه

كر اقدام آنها از ي

س معماري آثار: 
مخالف صوصي

كش اين شهري 

است مناسب الني
راح همچنين،. رد

لف به جاي يك
بي مديريت كرد

ه نقشه و ناسايي
همچنين و زها
گر مي ارائه ستاها

هم؛ ادبيات و علو

−  م 25 
خشك 

هم گرماي و بش
  .د

ر خود بستر ريج
ر هاآن اينكه لت
م تر وسيع و تر ق

كشور به زيادي 
جلوگي همچنين

عال كه ترتيب ين
كشي بهره و هان

:گذارد مي تأثير 
خص مالكيت با سم
فضاهاي در رو،
  .د

طوال ط و نسبتاًس
دار زيادي منيت

ي مختلها برنامه
 و نقل را به خوب

شن روستا راضي
نيا و خدماتي ي،
روس اجتماعي و

سنجش دوازد

−25 45 مم
 شكه خنيم

تابش مستقيمويه 
هستند پرفشار ز

 
تدر به رودها، 4
عل و. گيرند مي ل
عميق تدريج به 

هاي خسارت وم
ه و ديگر هاي ن
اي به بود؛ ــ كاال
جه نقاط ديگر ر

جغرافيايي ضاي
سوسياليس وژي

 اين از. كند مي 
شود مي مشاهده 

هاي متوس سافت
ام قطار با جايي 

ب در كه كنند مي
 و هزينه حمل

ا هاي ربريكا ي
كشاورزي كوني،
و اقتصادي ضعيت

    
 

 .رست است
  32فحه 

  گي ساالنه
  طقه

 .رست است
  26فحه 

ستوا به دليل زا
مراكز هوا العاده 
 .سترست ا

 45 و 44فحه 
45شكل صفحه 

شكل آبي سايش
ها درهطي زمان 

 .رست است
  102فحه 

دو و اول جهاني
سرزمين عمناب از 

ك صدور بر عالوه
د مونتاژ هاي نه

 .رست است
  124فحه 

فض بر ها حكومت
ايدئولو. شود مي 
تأكيد برابري و
فراوان دارند، ن

 .رست است
  48فحه 

ل ريلي براي مس
ج جابه كلي، طور 

 .رست است
  65فحه 

م تالش ريزان مه
زمان بتوان تا د

 .رست است
  33فحه 

روستايي هادي ي
مسك هاي كاربري

وضع بهبود براي 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
صف 3درس   

ميزان بارند
منط

  
در 4گزينه  .20

صف 3درس   
در ناحيه اس  

فوقسردي 
در 3گزينه  .20

فص 4درس   
وجه به شتبا   

فرس و رودها
و در ط دارند

در 2گزينه  .20
صف 8درس   
ج هاي جنگ  

برداري بهره
ع ــ سرمايه
كارخا ايجاد

در 1گزينه  .2
صف 9درس   
ح ايدئولوژي  

ديده شرقي
و برتساوي و

يكسان نماي
در 2گزينه  .2

صف 3درس   
حمل و نقل  

به. شود مي
در 3گزينه  .21

صف 4رس د  
برنام امروزه  

شود استفاده
در 1گزينه  .21

صف 2درس   
هاي طرح در  

ك ساماندهي
راهكارهايي
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ود اختالف 

 .شود يف م
 نيـ ا رواج 

تنـگ   يقـ 

 هـاي  رمـان 

و رشـد   ش

 باز رد؛يگ ي

گـاه،   و دد 

از خـود  ر  

زند، مـورد   

ationgroup

شو مي 2حاصل 

  

مختلف يجتماع
.ابنـد ي يمـ  رواج

و اخالق يعاطف 

آر و هـا  واقعيـت 

ـ ي ـ پ ةن شيداي

يقرار م يشتريب

گـر يمـ  بازي ع

آن جهان دچـار

سـاز يرا مـ  ياع 

0/1400(  

د كه در نتيجه ح

  ش
  

.شوندمي سوب

ا يها جهان ش
ر شـدت  به ند،

يها مانند كنش

و بودن باطل يا 

يزم و زگار است
  .ندك ي

ب يها بيآس ض

اجتماع جهان ي

 و جهان شود، آ

جهان اجتمـا ي

17/2 ومدع نوبت 

شود مي 15م بر 
  .رظه 12 

ريزش= ي پرتگاه
جريان گلي=  ي

  .ند

سحم ي اجتماعي

شيداي، سبب پنها
كنن يم بيتعق ي
م ،يانسان يها ش

حق دربارة واند

افراد ساز ي روان
يم فيتضع را ر

عرضاشد، در مبه 
  
اعضاي ها تيعاّل
  .است گريد ي

انسان قتي حق

يفرهنگ تيه هو

29 
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3ه و   تقسيم
شود حاصل مي

  لغزش=  شيب
پر و پرشيب هاي

الي و گل صورت

آورن يبه وجود م

ين پديده هاي

آن ارياده و اخت
يعلوم تجرب ةليس

كنش ري را بر سا

تو مي ،نكند ود

و ياخالق تيهو
گريشد انواع د

نداشته يجتماع
.شود يم ديهد

فع و ها يه نوآور
ياجتماعي ها ن

آن با ياعضا ي

كه ييها  و ارزش

  شناسي امعه

هم؛ ادبيات و علو

3شود  ي  درجه
كنيم كه ح م مي

پرش هاي دامنه ح
ه دامنه سطح در

ص به آب، از شده

  .كنش هستند
ب گريكديباط با 
 .ر دارد
تريعميقان از 

تنوع ارا نيچن
را به وس يوي دن

عرصه ،اي به دن

محد آن جربي

از ه ي نوع خاص
و رش شيداين پ
كنترل ا يبرا ي

ته آن يم و بقا
است و به يدرون
از جهان يريذ

يينامانع از آش ،ي

ها آرمان د،يعقا

جا

سنجش دوازد

 
حاصل مي د كه

كم 2را از  14د 

سطح در وادم م
د ها سنگ خرده

ش اشباع ريزدانة

ك يعيطب ةجينت
ها در ارتب انسان 

ن اجتماعي قرار
بت به اصل جها

همچ و ها  انسان
اهداف كهيي ها

معطوف ةگران

تج معناي به را 
  .كند 

خود، با تيه هو
امكان و آورد ي

يمناسب يها وش
دواشود و  يم ه
از علل د يناش ي

رپذيتأث امديپو 

:  

يجهان اجتماع 
  . شود يم )

دهد كه ع يمرخ 

    
 

 .رست است
 74صفحه  4س 
شود مي كم 15 

اي سؤال ب عد
 .رست است

  93فحه 
عظيم حجم جايي

خ و ها سنگ آزاد 
ر رسوبات يافتن 

 .رست است
ن، ي غير ارادي
را ي اجتماعي

، بيرون از جهانن
ها نسبقاد انسان

 .ست استر
و معرفت يه

ه  متجدد، كنش
حسابگي ها ش

علم اگر ماعي،
داوري جتماعي

 .استست ر
بنا به ي اجتماع

يمراهم را ف ت
كه رو ي اجتماع

 مشكل مواجه
يگاه ،يفرهنگ

است و يرونيل ب
 .رست است

:هاي نادرست نه

كي يها  ارزش
)فطري(حقيقي 

ر يهنگام نگي
  .رنديگ

www.sanjeshse

در 2نه گزي .21
درس درس  
از 45ابتدا   

و برا. ساعت
در 1گزينه  .21

صف 5درس   
ج جابه) الف  
سقوط) ب  
جريان) پ  

 
  
 

در 1گزينه  .21
پيامدهاي -
هاي پديده -
ستارگان -
باور و اعتق -

در 4گزينه  .21
تنوع آگا -
در جهان -

كنش زدسته ا
  .كند يم
اجتم علوم -

اج هاي جهان
رد 2گزينه  .21

هر جهان -
تيهمان هو

هر جهان -
با دشيتول

تعارض فر -
ز عللا يناش

در 3گزينه  .21
بررسي گزين

  :1گزينه 
و دياگر عقا

ي حگانگيب
  : 2گزينه 

تزلزل فرهن
قرار گ ديترد

erv.ir
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 و به ابعـاد  

و  ين ذهنـ   

 ييد، توانـا  
 يازهـا ين و

باشـد و  ته 

 هـاي  سـفه  
را پديـد   ب 

  

 هيـ  را توج 

 يهـا  رفـت  

رب، توجـه  

 كيـ مـدار   
ـ ا  و  راني

ationgroup

است يوي و دن

تـر از جهـان مهم

دهـد پاسخ ها ش
و هـا  بـا پرسـش  

تشـ دا را ريمتغ 

ـراهم آورد و فلس
گ معاصر غـرب

.دادند يد قرار م

خـود تـار رف ،ي

بـه معر آن يتگ 

در برابر غر يالم

  
بـر م يجهـان  ن

يالب اسـالم  

.  

0/1400(  

بلكه سكوالر ت،

مه عتيجهان طب

پرسش نيا ند به
مختلف ب يخير

يها  و پرسش
  .ب بدهد

  .شده است ي
فـ را روشنگري 

فرهنگي داد و 

  .شد ) لردها

خودت را شعار و

يسـت ياليو سوس 

  .شود

وابسـت نيهمچنـ 

اسال يها د دولت

.بود يب اجتماع
نينو نظم يريگ ل
انقـال تيموفق ا

دكر يسوب نم

17/2 ومدع نوبت 

ستين يرياساط 

ج و شود يدود م

نتوان يگر فرهنگ
تار طيدر شرا ن،
ثابت بشر يها
پاسخ مناسب ريغ

  .بود يا لهيب

يعرفت شناخت
هاي رش فلسفه
ريسعميق آن ت

ها و كنت( رگ

ومناسب ثر عيز

يسـت يبراليل ،ي
   .شدند

ها منجر ش كومت

ـ  و ه يش تجرب

برخورد ةويو ش 

انقالب كي داد، ي
شكلشرق را به 

اما .كرد يم القا 

را علم محس ين
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يحت اي يديح

محد عتيان طب

 
گا. ن پاسخ دهد

نياديبن يها سش
ه سخ به پرسش

متغ يازهايها و ن
  .رديگ يشكل م
و قب يقوم شتر

بحران معگرفتار 
گستر ةيندم، زم
ع يها هيال ب به

اربابان بزر و ها

و تو يت اجتماع

يسـت يوناليناس ي
شنمحدود  يرب

حكو يبه فروپاش

دانش يِعلم يها ت

يربطر جوامع غ

يم رييمعه را تغ
بلوك ش يفروپاش

معنا را نيهم ا
  . داد

انيو وح يعقالن

هم؛ ادبيات و علو

توح ،يامع اسالم
  

به جها يني تكو

 باشد؛ تيعقالن
رة انسان و جهان
ان عالوه بر پرس

پاس ييتوانا دي
ها پرسش نيبه ا
ش فيضع امعجو

شيل از استعمار، ب

 فرهنگ غرب گ
ها و زندگي مرد

فرهنگ غرب يح

ه فئودال تيكم

عدالت ه،ياول سم

يهـا  شهيلب اند
و غر يياروپا يها

تواند ب ينشود، م

تيد كه محدود

بودند كه به خط

جام ياسيختار س
فر خود، يها يز
امايفوكو خيتار
را نشان هيظر

م عست و علو

سنجش دوازد

جو يفرهنگ ت
.شود ميحدود 

جهان دگاهيد ن

عقدو سطح از  ي
شر دربارب نيادي

انسا  .هد داشت
يبا يهنگ جهان

خود، ب نياديبن 
ج ي اشغال نظام

كه تا قبل يالم

گرايي، ول حس
 هنجارها، رفتاره

سطح يها هيز ال

حاكمنجر به  سا

سيبرالياز ل نتقاد

در قا ،يگ جهان
و دوم به كشوره

ترل نكنكه  يرت

آغاز شد يهنگام
  .كار شد
بو يكسان يسالم

ن جهت كه ساخ
پردا هينظر نيت
ت انيپا ةينظر 

نظ نيطل بودن ا

دانس يم يش علم
    

 

تيهومستشرقان، 
آن مح ييايجغراف

 .رست است
نيبراساس ا: ول
  .است يگ

يدارا ديبا يجهان
يبن يها  پرسش

خود را نخواه ت
فر. شود يم جه
يها و ارزش دي

با ياسيس سم
جوامع اسال ياسي

 .رست است
م با افورن بيست

رايج در سطح 
سكوالريسم را ا

سيقدرت كل يجي
 .رست است
  :رات نادرست

   
انبا  يستياليوس
 :  
دو جنگ ريدرگ 

 دو جنگ اول و
   :رم

درصور تصادي
 .رست است

ه ديجد يعرفت
آشك يرحسيو غ
اس دارگرانيب ن

از آن عدالتخانه
در نخست يغرب ي

.كردند ي معنا م
اطلاش ب يجهان 

 .رست است
را دانش يتجرب

www.sanjeshse

  : 4گزينه 
م دگاهيدر د

و ج يخيرتا
در 2گزينه  .22

او دگاهيد -
هنگجهان فر

فرهنگ ج -
به ديابتدا با

تيدفاع از هو
موا يمتفاوت

براساس عقا
سياليامپر -
يقدرت س -

در 1گزينه  .22
قر ناز پايا -
ييدنياگرا -

س روشنگري،
  .آورد

جيزوال تدر -
در 4گزينه  .22

بررسي عبار
:عبارت دوم

جوامع سو -
عبارت سوم

يها طرف -
كردند و يم

عبارت چهار
بحران اقت -

در 4گزينه  .22
بحران مع -
و يرتجربيغ
نينخست -

  .كردند
جنبش ع -
يكشورها -

ب واحدقط
يامدهايپ

در 3گزينه  .22
فقط علم تج

erv.ir

20

21

22

23

24



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

 يرا بـرا  ح

طلـوب راه  

 فقط كه ي

سـت بـه   
هـا راه   نش

قـرار   يع

 يچنـدپارگ 
  .كند يم 

قـالب  و ان

  .ند

 تيوضع ك

ationgroup

حيمناسب و صح 

مط تيوضع يسو

كساني يستند،
  .شوند مي ي

ذهن دارند، دس
نهفته در كن يان

 

علوم اجتماع رو

چكند و سبب  ي
تي از آنان حما

  .ت

دو ،يفقهـ  يـة ر

 
كن ياد مي جوامع

كيبه  دنيرس ي

0/1400(  

ياجتماع يريگ

جود به سمو تي

ني توضيح قابل 
گريزي اخالق ارچ

ذ در كهيي معنا
ور كرد و به معا

 .اند كسانيها 

قلمر خارج از 

  .گردد يم دي
يم ديتأك ها يون
شناسد و يم ت
است جامعه يها

   .است 
  .نامد ي

دو نظر نيـ اس ا  

 ظريعقل ن ←
ج يريگ ل شكل

يبرا ييها راه حل

17/2 ومدع نوبت 

گ  فرصت موضع

يعبور از وضع ي

تبييني رويكرد 
دچ  ...و مذهبي

ران براساس م
عبو ياعاجتم ي

ه ها و زمان كان

ها ارزش ةربار

يتشد يظ و حتّ
ها و گوناگو فاوت

تيشده را به رسم
ه گروه ريسط سا

دهينام يدنم م
مي دينه فاسقه

 شد كـه براسـا

⎯⎯← دهد ي
به عنوان عامل ت

ر زيو تجو يماع
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، انتقاد از آنها

يكنند و برا يم ي

اب مذهبي و قي
م اخالقي، طفي،

كنشگرست كـه  
ها دهيپد ز ظاهر

مك ةدر هم عت

د يداور كاره  

و زباني حفظ يوم
بر تف يرت افراط

رانده ش هيحاش 
گروه توس كي ي

علمسته و آن را 
مدرا  ديآ يجود م

موجب آن راني
  

يعلت رخ نم ون
عصبيت خود از 

جود جهان اجتم

هم؛ ادبيات و علو

و ياجتماع ي

يداور هنجارها 

اخالق هنري، ي،
عاط هاي رزشا ر

باور اس نيبر ا ي
از ديبا ياجتماع

عيطب نيقوان ي

شد كـه يجب م

قو يها گروه اني
يا به صور:  كند

به يها  يا گروه
يگها و سبك زند

دانس يم يم انسان
فاضله به وج نهي

ا ةجامع يعموم
.رديشكل بگ 

بدو و ي به خود
رامونيجوامع پ

  

موج تينقد وضع

سنجش دوازد

ها دهيپد ةربار
.  

ها و ارزش ةربار

عاطفي هاي كنش
انكار با دانند، مي

ينييتب كرديبا رو
 يفهم زندگ ي

يعنيشمول دارد 

مو يمعه شناس
  .د شوند

يموجود م يها ت
د دو چهره پيدا

شود و جوامع مي
ه ارزش رشيپذ 

علوم ةرمجموعي
نياز مد يف عمل

قه در فرهنگ ع
رانيا ةر جامع

خود ،يرخداد 
ج يخيتار ة تجرب

.ت متقابل است

نق ،انتقادي يس

    
 

 .رست است
در يداوربا  يع
.آورند يفراهم م 

 .رست است
د يانتقاد يس
  .كنند يم ئه

 .رست است
ك از بسياري كه

م معتبر را جربي
 .رست است

در تقابل ب يريس
يبرا نيبنابرا. ند

 .رست است
نظم جهان ش ك

 .استرست 
در جام ينييتب د

دادقلم يرعلم
 .رست است

، تفاوتتكثرگرا
تواند مي تيهو 

درون ج يرهنگ
يبه معنا يساز

 .رست است
يرا ز يم اجتماع

كه در اثر انحراف 
 .رست است

علم فق تيمرجع
قرن در كي در

 .رست است

چيو جامعه ه ت
ن با استفاده از

شناخت يه معنا
 .رست است

دف جامعه شناس
 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .22
علوم اجتماع
دانشمندان

در 3گزينه  .22
شناس جامعه

ارا ييها حل
در 2گزينه  .22

اينك سبب به
تج هاي روش

در 2گزينه  .22
تفس كرديرو

زنن يعمل م
  .افتي

در 2گزينه  .22
كي عتيطب -

در 3گزينه  .23
كرديغلبه رو
ريو غگيرد 

در 2گزينه  .23
تمدل در  -
استيس -
و فر ياسيس
همانندس -

در 4گزينه  .23
علم يفاراب -
يا جامعه -

د 1گزينه  .23
و م تيمقبول

د ياجتماع
در 3گزينه  .23

عتيدر طب -
ابن خلدون -
به تَعارف -

د 1گزينه  .23
هد نيتر مهم

.بهتر است
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يسو، يـك  

ـه در ايـن   

من همه . »

 .يابيم  مي

 و 20 فحه 

محمـولش  
المت منفي 

جزئـي   رگـ   

ن خـود را    
 10 درس 

. كشيد  مي

 در يكـي از 
   23 فحه

ationgroup

معناي زلف و گي

كـ» ـوان اسـت  

»من«با موضوع 

ن تبيين دست

صـف 3 درس. ت 

و هم م) ر جزئي
حمول نتيجه عال

ر يـك حالـت اگ

 منطقـي سـخن
)2 و 1  گزينـه 

رخشان گر را به

د. و شخصـيت او    
صف 3 اص درس

0/1400(  

تواند به م مي» د
   16حه 

هر انساني حيـ« 
23   

است ب شخصيه 
5   

شتباه، به بهترين

ومي جزئي اسـت

به دليل سور( رد
گر موضوع يا مح

صادق است و در

ه، نخست داليل
رد( .ـده اسـت  

گ مند و سفسطه

 نـه از شـخص و
تابع افراد و اشخا

17/2 ومدع نوبت 

كمند«اصطالح  
صفح 2درس . ي

يا. ساوي است
3تا  21صفحه  4

ارت يك قضيه
58 صفحه 6 س

هاي اش ف تبيين

سم خاص و مفهو

المت منفي دار
 گونه بود كه اگ

شد جزئي هم ص

  ) تالي

ورتي كه گوينده
دچار مغالطه نشـ

هالت افراد قدرتم
3  

كنـيم يـت مـي  
الل هستند؛ نه تا

32 


جامع(وم انساني 

.اي ذهني شود
سند و فعل ربطي

انسان و ناطق تس
4درس . ر است

در واقع اين عبا 
درس. وره هستند

كنيم و با حذ ي

يك اس» زمين«

هم موضوعش عال
عتبار قياس اين

 

ر كلي صادق باش
  66و  

ت( تايپ كني  را

در صو) 4 گزينه
استفاده نمايد د

او جه. رار دهند
38 صفحه 5 س

تبعيـي يك فـرد  
ع برهان و استدال

سفه و منطق

هم؛ ادبيات و علو

پديد آمدن خطا
شد مركب از مس

كه بين ا» .ست
اص مطلق برقرا

.ور كلي نيست
ها محصو  گزينه

في را بررسي مي

«فقط . ي هستند

ه باشد، يعني ه
شرط سوم اع). ش

  79تا  77 حه

ر يك حالت اگر
65صفحه  7 س

هايت واني جزوه
  )لي

رد گ( .ن هستيم
ناع شنوندگان ا

را مورد سؤال قر
درس . تبديل شد

هاي ما از استدالل
م كه فالسفه تابع

 فلس

سنجش دوازد

تواند باعث پ  مي
يك گروه با» ند
 

اني ناطق ار انس
 رابطه عام و خا

 
دهنده سو  نشان

ساير. ندارم بر ر

احتماالت مختلف

كلي» آسمان«و 

ئيهزيه موجبه ج
ت موجبه بودنش

صفح 8 درس. رد

كه د. جود دارد
درس. اذب است

تو مي) مقدم( ي
وضع تال( پ كني

  )نتيجه( 

ع كردن ديگران
ل رواني جهت اقن

ت كه هر چيزي ر
ار بحث برانگيز

معني است كه ما
خوانيم عادي مي

    
 

 .رست است
كتابت و نگارش

كم هستند« هم 
.درست است 

هر«ق كلي ما يا 
 انسان و حيوان

.درست است 
در اين عبارت» 

خمار مستي سر
 .رست است

 بهترين تبيين ا
    48 فحه

 .رست است
و» ماه گردون«

 .رست است
 نتيجه يك قضي

به علت( ي دارد
ي به بررسي ندار

 .رست است
حالت وج 4اخل 

، كلي آن هم كا
 .رست است
بگيري يانه را ياد

تايپ هايت را زوه
اي  را ياد گرفته

   91 فحه
 .رست است

دگي در پي قانع
 سپس از عوامل

   108 و 
 .رست است

آموخت مردم مي
اي بسيا به چهره

 .رست است
ال بدين مؤت س

فالسفه با مردم ع

www.sanjeshse

 
  

 
در 4گزينه  .23

اشتباه در ك
اسم باشد و

3گزينه  .23
قضيه صادق
صورت بين

3گزينه  .23
»همه«لفظ 

عمر از اين خ
در 1گزينه  .23

در استنتاج
صف 5 درس

در 4 گزينه .24
، »ماه من«

21   
در 3گزينه  .24

هنگامي كه
عالمت منفي
گرفت نيازي

در 1گزينه  .24
در رابطه تد
كاذب باشد،

در 1گزينه  .24
اگر كار با را

تواني جز مي
كار با رايانه

صف 9 درس
رد 3گزينه  .24

گاهي در زند
بيان كند و

103 صفحه
در 3گزينه  .24

سقراط به م
رو او ب از اين

در 4گزينه  .24
عبارت صورت

هاي ف تفاوت

erv.ir
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 راه حـس  
 .كنـد  مـي   

مايـد و بـا      

ايشـان  . ت  

صـرفاً بـراي       
. شـود   مـي 

وق ديگران 

شـويم    مي
ي متفـاوت،     

 و ماهيـت     
هـا   ر گزينه

 هاي گزينه
ـه واسـطه     

  

ن بـه  قيضي
 درس. يـت 

دنبـال   بـه 
پنـدارها را  

ه او وجـود    
 .نـد اسـت  

ationgroup

 دارد و آنها را از
مفـاهيم درك م

دا را انتخـاب نم

ن و ذهـن نيسـت

انسـان آن را صـ
مردهالقـي شـ       

ن احترام به حقو

هي هم متوجه
ان آن نظرهـاي

ت؛ اگـر وجـود
در ساير. افتد مي

رد(آيد  رون مي
هسـتند، امـا بـ 
 11 صفحه 2 س

متناع اجتماع نق
ت از مفهوم علي

را ب انجـ   دادن  
ند و به تدريج پ

دارد كـه بـه ـود 
ز آن ذات نيازمن

4   

0/1400(  

يت را نزد خود
 در قالب ايـن م

ي به سـوي خـد

معناي انكار روان
  74 ه

هـر كـاري كـه ا
باشـد، خيـر اخال

فالسفه مسلمان 

 طرفي ديگر گا
ه بـدانيم از ميـا

 ما روشن نيسـت
 كه اين اتفاق نم

  ) ها ه

حالت امكاني بير
»لوجـود ا اجـب 

درس. هستند »

ز اصل بديهي ام
فقط تعريفي است

دسـت   از  گـاه  
 خدا صحبت كن

برخـو دملّتي مق
زابه علتي خارج 

42 صفحه 6 س

17/2 ومدع نوبت 

يهيمي مانند علّ
رسد، س به او مي

مسير تكامليايد 

ودن انسان به م
صفحه 9 درس 

ه. وجو كرد ست
در آن نداشـته ب

)3 و 1  گزينه

از. ايم خطا شده
كوشيم كه ما مي

وز چندان براي
ك. شد ي در حالي
تكميل گزاره( 4

گردد؛ يعني از ح
وا«كه موجودند، 

ب الوجود بالغير

جيح بال مرجح از
 اشاره ندارد و فق

  و  جامعه يونـان 
ستداللي درباره

خودش نباشد، علّ
وي خارج شود ب

درس » .د ببخشد

33 


جامع(وم انساني 

ن و مكان و مفاه
كه از طريق حس

يعني با.  برساند
  

ه تك ساحتي بو
.ب انسان نيست

جس» ان اخالقي،
عـت شخصـي د

رد( .دانند ي مي
  88 صفحه 

نبوده و دچار خت 
تفاوت دارند و م

آنها هنو» يستي
رك ماهيتش مي

4 صفحه 1 درس

گ عدم خارج مي
، همه اشيايي ك

واجب«اينها : يگر

محال بودن ترج
رش اصل عليت

ج  از  طرد  آنها، 
قتي فلسفي و اس

كه وجودش از خ
كه از حالت تساو
واند به آن وجود

هم؛ ادبيات و علو

صوراتي مثل زمان
نسان آنچه را كه

ت را به فعليت
81صفحه  10 

البته. تي هستند
سلسله اعصاب  و

وجدا«در  را بايد
ونه هدف و منفع
ل منفعت طبيعي

11 درس )2 ه

هاي ما درست ه
ها و باورهاي مت

  45 صفحه

يچ«بر داريم اما 
بايد منجر به در

د. وجود نداردت 

ع ي بين وجود و
در حال حاضر، 
عبارت دي به. ند

 مرجح و اصل م
ه اعتقاد به پذير

 انكار  كه  بود  ر
ميم گرفت با د

چيزي كه هر«ه 
ودي براي اين ك

تا بتو جود باشد

سنجش دوازد

دراكي انسان تص
نظر كانت، ا به 

 خود اين ظرفيت
درس. طي كند

ها تك ساحت ان
 چيزي جز مغز

ر فعل اخالقي ر
گو م دهد و هيچ

خالقي را به دليل
رد گزينه( .دانند 

 بعضي از دانسته
ضوع واحد؛ نظره

ص 6 درس. ست

شان خب»هستي
جود يك شيء ب
م وجود و ماهيت

 
ي از حالت تساوي

)4 رد گزينه( د
يت آنها قرار دارن

ودن ترجيح بال
ال به نحوهؤت س

دار ريشه  و  حكم
نين فضايي، تصم

   32 و 31 حه

ن گونه است كه
الوجو هر ممكن«

دم بر ممكن الو

    
 

 .رست است
 است كه قوه اد

.آورد دست نمي
  65 فحه

 .رست است
با اختيار و اراده

ل اين مسير را ط
 .رست است

ها معتقدند انسا
هن و روان هم چ

 .رست است
ه دارد كه معيار
جدان خود انجام
ها ابداع فعل اخ
الت معنوي مي

 .رست است
شويم كه جه مي

ختلف درباره موض
ت و كدام غلط اس

 .رست است
ه«هستند كه از 

ر بودند درك وج
مغايرت مفهوم ر
.درست است 

ي توسط عاملي
كند جود پيدا مي

كه خارج از ماهيت
 .رست است

 از اصل محال بو
اما صورت.  است

1  
 .رست است

مح  چنان  دايان
طون در يك چن

صفح 5 درس .د
 .رست است

 برهان فارابي اين
«سينا  ز نظر ابن

ن علت بايد مقد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .24
كانت بر آن
د و تجربه به

صف 8 درس
در 1گزينه  .24

انسان بايد ب
ايمان و عمل

در 4گزينه  .24
ه ماترياليست

گويند ذه مي
در 4گزينه  .25

كانت، عقيد
اطاعت از وج
ه ماترياليست

تمايال را جزء
در 2گزينه  .25

گاهي متوجه
كه افراد مخ
كدام درست

در 1گزينه  .25
برخي امور ه
عين يكديگر
استداللي بر

3گزينه  .25
وقتي ماهيتي

وجو ) 2 و 1
هايي ك علت

در 2گزينه  .25
اصل عليت

ست آمدهد
7 صفحه 3

در 3گزينه  .25
خد  به  اعتقاد
افالط. داشت

اصالح نمايد
در 2گزينه  .25

مقدمه دوم
از ».دهد مي

در نتيجه اين
  

erv.ir
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فهمـد كـه    
 كـه كـدام      
ي كه انجام 

چيـز   يك 
اك عقلـي   
سـب كـرده    
ه بخواهـد        

از قـق را  ح

جـود هـم   
الصـدرا بـا   
  : رودند كه

  .ميرا دار

ان ارائـه،    

. پردازد يم 
  .ست

.  

بعـد از   يه
 شود، يم ر

ationgroup

توانـد بف  نيز مي
انـد پـي ببـرد ك
ل براساس كاري

كه داند مي مثالً
نسان هـيچ ادر

هـايي را كسـ ش 
ز هـر كـدام كـه

ند و مح، دانشـم 

، نه ماهيت و و
مال . وجود ندارد

سر يباي شعر مي

آن ر يه و بررس

هـا در زمـا هي

خود يانفراد ي
آنها ي اجتماع

.است شتني خو

ههر از چند گا ت
شتريب فيتكل جام

0/1400(  

زهايي نيست و
توا عقل خود مي

ح دادكه قوه عقل

كند، م ي پيدا مي
 عقل هيوالئي ا

ين و تكرار دانـش
لط اسـت كـه از

ها، ط ميان پديده

ت با وجود است
 واقعي در عالم

به زبان زيب دند و
  اختام اند

 كه قصد مطالعه

ينظر يبرخي ر

ير كودك به باز
رشد انگريب ر،ي

به يو اخالق يش

است بهتر .كرد
انج چه مدت هر

17/2 ومدع نوبت 

هست و چه چيز
انسان با ع.  دهد

ارسطو توضيح. ت
5   

قضاياي ضروري
در.  كسب كند

 رسيده و با تمري
سب كرده مسـل

در روابطحقيق 
8   

كه واقعيت اصالت
ي براي تكثرجاي

 شهود ديده بود
 است كه در جا

است ي موضوع

ساختار ظاهر را

هر يكنند، ول ي
ييتغ نيا. كنند ي

ارزش ،ينيدي ها

ك زيپره يطوالن
كه ه ميجه شد

  .شود يم ليبد

34 


جامع(وم انساني 

 چه چيزهايي ه
انجام ت و نبايد

ناپسند استدام 
54 و 53 صفحه

 دركي اولي از ق
ها را تواند دانش

ده و به فعليت
هايي كه كس انش

 

و خدا در كنار تح
1 صفحه 10 س

حال كه:  و گفت
و ج يش نيستب

ود كه عارفان با
 فروغ رخ ساقي

مفهوم و يستي

ريشد نكردند؛ ز

يم يباز گريهمد
يم يباز مشتركاً

ه يژگيت دادن و

در ساعات ط ت
شمار، متو هيثان

معنادار تبد يخت

سيشنا ن

هم؛ ادبيات و علو

تواند دريابد كه
كدام كار بد است

كد نديده ور پس
ص 7 درس. شود ي

ين مرحله عقل،
ت رحله انسان مي

ل عقل شكوفا شد
دا فاد، انسان بر

  63 صفحه 8 

ماوراء طبيعت و
درس. رساند ا مي

جود تلفيق كرد
 حقيقت، يكي ب
قيقتي رسيده بو

يك         ود   

ياز چ قيمكن دق

اندازه رش كي به 

در كنار ه يودك
شود و م يمند م 

نسبت مستلزم ش،

تيز انجام فعال
ث ةبه ثبت عقرب 

طالعات روانشناخ

 روان

سنجش دوازد

ت كند و مي ل مي
د انجام دهد و ك
ست و كدام رفتار
عملي تقسيم مي

 
در اي. ه نام دارد

در اين مر. باشد
حله عقل بالفعل

لمستفعقل باحله 
درس) 1 گزينه

بطه طبيعت با م
د و به باطن آنها

 اصل اصالت وج
اشيا است، پس
خود به همان حق
 نگارين كه نمو

شن و تا حد مم

دو سطح مذكور
  .ت

دوره كو هياول ن
باالتر قاعده نين

شيخو تيهوز 

از ديتمركز، با 
مربوط شيآزما
  .ابدي ي

به اط يرونيب يها

    
 

 .رست است
ستداللخود ا ل

وب است و بايد
ت و كدام نادرس

 عقل نظري و عم
.درست است 

حله، عقل بالملكه
م باشد و هم نبا

مرح در) 3 گزينه
مرح در) 4 زينه

رد گ. (تفاده كند
 .رست است

تأمل در راب سينا،
دهد ها عبور مي 

 .رست است
حدت وجود را با
 و واحد همان ا
ي و استداللي خ
كس مي و نقش

  95 حهصف

 .رست است
رو اني، بفيوص

 .رست است
در د يعلم يها
نيست يتجرب ي

 .رست است
نيسن كودكان در

كودكان در سن 
 .رست است

نوجوان از فيعر
 .رست است
جادي توجه و ا
با آ. ديراحت كن

يم آن كاهش م
 .رست است

ه ، محركدراك

www.sanjeshse

در 3گزينه .25
با عقل انسان

كدام كار خو
سخن درست

دهد، به مي
2گزينه  .25

دومين مرح
تواند هم ينم

رد گ( .ندارد
رد گز(است 
تواند است مي

در 1گزينه  .25
س از نظر ابن

ظاهر پديده
در 4گزينه  .26

مالصدرا وح
امر مشترك
سلوك عقلي
اين همه عك

ص 11 درس
  
  

در 1گزينه  .26
تواز  منظور

در 1گزينه  .26
ه هيهمه نظر

يابل بررسق
در 2گزينه  .26

از ك ياريبس
نيهم يباز

در 4گزينه  .26
شناخت و تع

در 4گزينه  .26
حفظ يبرا

ه استرمطالع
انجا تيفيك

در 2گزينه  .26
اد ةبه واسط

erv.ir

57

58

59

60

  
61

62

63

64

65

66



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

  . است

 دسـت  از ا

... و  يمـاع 

 فرد گرايش
 

ه و هنگـام     

ationgroup

آن موضوع دن

  :دن

ر زمـان  تيجـه، 

 

اجتم تيـ م حما 

گ باشد، بيشتر ع
 .شود مي آن از

ـالش برخاسـته

0/1400(  

  

مزگرداني نكرد

  . كند يياسا

نشو ه تقسيم مي

نت شـود؛ در  يمـ 

 .كند يستفاده م

عـدم گران،يد ري

موضوع مون يك
 استفاده مانع ،

 

بـه چـ تيـ موقع

17/2 ومدع نوبت 

.هست ه ما هم

رم م،يرو يم ني

د خود آن را شنا

ب تعريف نشده

  . است يص

م درست خود به

كند، اس دييرا تأ

  . سازد اني

يهمچون تحق ي

پيرامو مثبت رداو
باشد بيشتر ضوع

 .شود يم يخت

با م افته،ي شيزا

35 


جامع(وم انساني 

استفاد زانيع م

ييه از آن باال و پا

  .  است

شته باشند و فرد

ريف شده و خو

شخص اتي تجرب

ب دخو چيز همه

ر دگاهشيكه د

ينما درا از خو ي

يرونيو عوامل ب 

مو چه هر كه ت
موض آن  اطراف

شناخ يها ردازش

ها افز به هدف ن

هم؛ ادبيات و علو

از زمان، تابع ير

كه روزانه يسكون

اوتمسئله متف 

قش راهنما داش

و گروه خوب تعر

 سترس

  هدف به بي

ها و و نگرش 

ه كه باورند اين ر

ك يرد از اطالعات

يفتارام دهد و ر

يارزش يب ،يدي
 .  

ستا موضوع ين
در منفي عوامل

  . است يگ

و پر يرفتار يها

دنيرس يفرد برا
 .رود ي

سنجش دوازد

ريعالوه بر اثرپذ 

ساختمان مس ي

كياز س مبهم 

نق گرانير است د

ها به دو ، مسئله
 

دس در ردهاي

دستيا عدم يا 

يتوانمندتابع  

بر، افراد جتنابي
   .شود مي تر

ن قاعده غلط، فر

را انجا يفرد كار

يناام ،ياس ناتوان
.شود يم غلط ي
 

ا ، بيانگرناختي
ع چه هر و شود ي
 

در زند ريي با تغ

ه واكنش يرتقا

و تالش ف زشيگ
يم نياش از ب ي

    
 

 .ت استرس
،يحافظه كار 

 .رست است
يها تن تعداد پله
 .رست است

با احساس مسئله
 .رست است

، بهترمسئله ص
 .رست است

هاي زير، شاخص
اوليه موقعيت
راهبر يا دامات

 هدف يق
دستيابي مين

 .رست است
يريگ ميتصم ك

 .رست است
گيري اج صميم
بيشت آنها مشكل

 .رست است
، در ايني تأييد

 .رست است
شود كه فر يب م

 .رست است
همچون احسا ي
يباورها يريگ ل

.درست است
شن نظام بودن 
مي بيشتر آن ز

.درست است
شدن رو روبه ،ي

 .رست است
ث اعبا مثبت ي

 .رست است
، انگمثبت يوان

يهدف، فشار روان

www.sanjeshse

در 1گزينه  .26
يريگ شكل

در 3گزينه  .26
علت ندانستن

در 3گزينه  .26
م صيتشخ

در 2گزينه  .27
صيتشخدر 

در 4گزينه  .27
با توجه به ش
م شناسايي
اقد فهرست
دقي تعريف
تضم امكان

در 1گزينه  .27
كي يدشوار

د 1گزينه  .27
تصدر سبك 

م و دهند مي
در 3گزينه  .27

سوگيريدر 
در 1گزينه .27

سبب زهيانگ
در 2گزينه  .27

يعوامل فرد
شكلباعث 

د 2گزينه  .27
مند قاعده

ا استفاده به
د 4گزينه  .27

يفشار روان
در 3گزينه  .27

يروان فشار
در 3گزينه  .28

فشار رودر 
به ه دنيرس
 
  
  

erv.ir

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80


