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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)26/09/1400(  
 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  

 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مياز 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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  6ـون آزمــ  
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هسته       وابس    

در 2گزينه  .1
بررسي ايهام

:سودايي) 1
نيست با) 2
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اي  آفريـده 

گونـه در   ن

و ضـمير   ت  

ationgroup

  ) م

 درك اينكه هر

جهان بنگريم، آن

دهنـدة سرشـت
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ريكي و نم چشم

عدم. (ن هستي

 هرگونه كه به ج
  .هد انديشيد

  .اويد ج

د  هركس نشـان 

  س 

  . ت

 )عربي دهم 88

26/09حلة چهارم 

 از بين بردن تار

خداوند در جهان

نديشة اوست و
هد بود كه خواه

   احساس 

ي يعني زندگي

افكار/ ن اوست 

عت از هواي نفس

است» تباري دنيا

8ص . (د باشيم

ن
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مرحل(لوم انساني 

براي(سام سرمه 

تباط و حضور خ

   غير خداوند

 آدمي، همان اند
گونه خواه فرد آن
  .  هستم

داري از ذوق و

پاكبازي/ ر عشق 

  . نزل مقصود

دهندة درون شان

دم تبعيت و اطاع

  . است 

اعتها و بيقدرت

پايبند) 4 

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و عل

از اقسا -2. ستند

ها از ارت ك انسان

 از طلب كردن

جهان: ير پاسخ
جهان براي هر ف
د ديدار محبوب

ارزش برخور) هـ

ه ترك عاليق در

ب رسيدن به من

رفتار هركس نش

توصيه به عد) هـ

  .تأكيد دارد

»سندي و غرور

  هت شادي
ناپايداري ق«يگر 

 گار

 عربي

سنجش دوازد

  ). و واژه است
  د 

برايمان مهم هس

عدم درك: شريفه
  . در هر لحظه

نيازيست و بي
   

  شريت

هاي غي و گزينه
به اين ترتيب، ج
شتاق و نيازمند

  
ه  . ي دانستم

توصيه به: پاسخ

گي است و طالب
  ي مادي 

  

ر: ت گزينة پاسخ

  
ه  ز بر درون 

ت» كشي ت و حق

مذمت خودپس« 

ها در جه فرصت
هاي دي و گزينه

پروردگ) 3 

    
 

س همسان در دو
فرياد -2عدالت  
كساني كه ب -1 

 .رست است
ه پاسخ و آيه ش

و طلب او د) ست
  : هاي ديگره
اي نشانة خداسده

 جمال محبوب
 ظهور منجي بش

 .رست است
ت انتخاب شده
ب. وه خواهد كرد

فقط مش: ة پاسخ
 .رست است

: يح موارد غلط
رشار از اميدواري

 .رست است
 سؤال و گزينة پ

  : هاي ديگره
خسته از سرگشتگ
ي جسم و زندگي
.عشق يار هستم
 .رست است

ت سؤال و ابيات
  . ت

: ت موارد غلط
ه توجه و تمركز

 .رست است
عدم غيبت«خ بر 

 .رست است
يح گزينة پاسخ
 .رست است

اغتنام: ة پاسخ
ت انتخاب شده

 . رست است
  :تيب

 . شدم
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 )دوازدهم 

ه آمـوختن    
مفيد دوري 

علـوم را   ن
 نكـه يا ليـ 
نشـمند را   

وم اسـت و   
 اومجب تـد 

و ابـزار   يي

ationgroup

  )دوازدهم  

د 17ص . ( است

  )دوازدهم  2

دانـيم كـه  مـي 
 و از علوم غير مف

نيـ ما ا نيما و د
يدل بـه  نيهمچنـ 

وقت و ذهـن دا
محـرو اديـ دقه ز 
امر موج نيو هم

يايميشـ  يهـا  ح 
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  )دهم  94ص 

  )دهم

  )دوازدهم 27

  )دوازدهم

11ص ( انايي 

ن پرداخته شده

2دهم و درس  8

د نرساند نيست
يد را ياد بگيرد

كشاند و مقام م ي
و ه ميشـو   مـي 
و: دارد بيسه ع

و انسان از صـد 
شود و ن آن مي

مانند سـالح شود

26/09حلة چهارم 

ص. ( يفتاده بود

د 88ص (ها  كي

  يني
(  

  ها ه

7و  23ص (شان 

د 8و  26ص (م 

رسا.  كنند ن نمي

به آن 2ر گزينه 

8درس (تر  مهم 

ش و ديگري سود
ن بايد علوم مفي

مي ه را به فساد
آشنا دي علم مف

س هودهيعلم ب. مي
شود يم يشگفت

وجه حجاب بودن
ش  فرد و جامعه
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مرحل(لوم انساني 

كار ني) 3 

خوراك) 3 

سنگي) 3 
)27وازدهم ص 

زمينه) 2 

نمازش) 4 

باهم)  4 

گمان) 4 

ي به عهد كه در

: أهم) 4 

كه به صاحبش ي
طبيعتاً انسان.  ند
از علوم جامعه ي

ست، از آنجا با
يبر مي پناه خدا 
و موجب ش كند

متو يكمتر كس
رساندن به بيس

دهم؛ ادبيات و عل

 

 

 دهم و عربي دو

  )م 

 م

 ن

 دهنده تصال

ان در برابر وفاي

 هان

مي خيري در عل
لوم مفيد هستن

يبرخ يعنيست، 
ا ديدو جهت مف

كه از آن به مي
ك يتنگ م دي مف

ك رايشكل است ز
وجب فساد و آس

  .! است

سنجش دوازد

 

كولرها) 2 
 

صدها) 2 

   )صله
عربي 86و  85 
 

 .ر نخواهد بود
دوازدهم 22و  2

ديدم مي) 3 

دختران) 3 
 

ا.  آنچه) 2  .

سئوليت انساه م

ده:  فم) 2 

يد است و هيچ
 ولي آيا همه عل

جهل از علم اس 
از د هودهيعلوم ب
دار هودهي علم ب

علوم يضا را برا
ت و رفع آن مش

وكه م هر علمي 
ل مضر و حرام

    
 

. رست است
  :تيب

. 
. رست است

  :تيب
 ز

 .رست است
  :تيب

ه در أوص( شدن 
ص. ( شده بود

. رست است
  :تيب

قادر.  خواهد كرد
20ص . (شود مي

 . رست است
  :تيب
 )حفره

 . رست است
  :تيب

 م
. رست است

  :تيب
.مان كرده بودند

 . ست است
ث اشاره دارد به

 .رست است
  : ها ينه
 تر م

  :ك مطلب
سخن خوب مفي
بات ديني است

:اند اكرم فرموده
شناخت ع. كند ي
خود ةدربار يد

فض كند، يغول م
حجاب استنواع 

جهيشود در نت ي
عقل ديه صالحد
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مينكوهش 

اديز ثياحاد
به خود مشغ

از ا يك نوع
مي يگمراه

كشتار، بنا به
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  .  د

ترين مردم 

ه در مـتن   
باشد و چه 
هـم گفتـه   

 يدعو) 3 

حـرف جـر        

ationgroup

 علوم اشاره دارد

كه در مورد دانات

كـه در حالي لمي
 علم چه مفيد ب

ه 4در گزينـه  . 

.(ره شده است 

  ).زدهم

  )دوازدهم

  )م

 

  ).8و  7س 

بـادة مجـرور بح
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تن به يادگيري

است ك 2گزينه 

ه كرده به هر عل
اشاره كرده كه 

. ستآن متصور ا
  .  شده است

 اين موضوع اشا

   إفعال 

عربي دواز 2س 

  .ناقص است
25ص . (  است

دوازدهم15ص (

 .كنيم عمير مي

عربي دهم درس( 

ص و مرفـوع ، عب
 )مبحث إعراب

26/09حلة چهارم 

 نيستند و در مت

ير مفيد ندارد، گ

اشاره 2ر گزينه 
3و در گزينه .  د

 دو فايده براي آ
ه از آن اشاره ش

يت آمده نيز به
  

 ثالثي من باب

ل اب تفع  

  المكان 

درس. (صحيح است

ورين خبر فعل ن
حال قرار گرفته

(اسم فاعل :  ات

  
يزي را سريع تع

(  

(از علوم  نه كمي

سم فعـل نـاقص
عربي دوازدهم م
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دانند برابر  نمى

ه علم مفيد و غي

رد.  كشاند ي مي
كند گر تنگ مي

غير مفيد فقط
متن به دو فايده

كند و در بي  مي
)!يدونان فروتر

مزيد) 4  

من با) 3 

ا  اسم) 4 

، لذا متأخّرينِ ص

مسرو) 2 
در محل اعرابي ح

مبيدا) 4  عل

.رده نشده است
د و اينكه هر چي

)عربي دهم 92 

شود نه  جمع مي

 مجرور ، دين اس
ع 13ص . ( ستند

دهم؛ ادبيات و عل

ند با كسانى كه

اي كه اشاره به ه
  .  ست

سان را به گمراهي
را براي علوم ديگ

كه علم غ ر حالي
كه در م  در حالي

فع فرد را مغرور
از همه د ي كرد

ج إلى المفعول

 فان زائدان

 ب

مطابقت مى كند

با هم د) سرورون

اسم فاع:  مصدرة

ها است، بر  اتاق
كند ذرخواهي مي

و 78ص. (ورند

ي از علوم در آن

إليه و ض مضاف
سصحيح ه) ادةِ 

سنجش دوازد

دانند ساني كه مي

متن؛ تنها گزينه
ر متن نيامده اس

 بدون فايده انس
م غير مفيد جا ر
راي بشر دارد در

اي ندارد  فايده

هاي غير نافع علم
چون كبر  ه علم

اليحتاج) 3 

له حرف) 2  أداء

منصوب) 3 

داد با صاحبش م
 

  . ل است
   .ست

وهم مس( جمله 

الم) 2    م فاعل

 مسئول نظافت
شكل چيست عذ

خو  صبحانه نمى

ست كه بسياري

األرض) مفتوح (  
عبا.  دينٌ.  ألرضِ

    
 

 .رست است
وجه به متن كس

 .رست است
وجه به مفهوم م
ده و اين مورد د

 .رست است
ن علم زيبا ولي
دن ذهن با علوم

هاي بسياري بر 
م غير نافع هيچ
 .رست است

به اين دارد كه ع
به گرانيترم از د

 .رست است
  :تيب
 احب

 .رست است
  :تيب

مصدره أ.   إفعال
 . رست است

 رفوع
 . رست است

ينكه حال در تعد
. رست است

نه مسرورين حال
 صفت زميل اس
ن خبر است و ج

 .رست است
اسم:  خاشعون.  ن

 . رست است
ينكه چه كسي
 اينكه بگويد مش
دمجان را براى

 . رست است
اس رهنگ بزرگي
 . رست است

الي نفي جنس
األ.  شعب ( راين 
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  م

 توجـه مـا    

  كتاب دهم

ه در درس         

هـا   و زشتي

و نجاسـات      

هي و ظلـم    

ز مـبطالت     

ضاي روزه را 
 

أخير بايـد    

ationgroup

كتاب دهم 129

 ميزان دقـت و

ك 131صفحه . د

 نشـان داده كـه

ز، او را از گناه و

  م 

ـت، ولـي جـزو

 حـق او كوتـاه

ـا اذان صـبح از

ن آينده عمداً قض
 دهمكتاب  13

 فقط كفـاره تـأ

0/1400(  

   

صفحه . ك دارد

ز به تداوم و به

شوع نخواهيم كرد

ب تقـوا بـه مـا
  كتاب دهم 

د ببيند كه نماز

كتاب دهم 136

اي شـيطان اسـ

رچند والدين در

دن بر جنابـت تـ

 شود و تا رمضان
7صفحه .  بدهد

د، عالوه بر قضا،

26/09حلة چهارم 

 )هواپيما ( ة 

ت، ارتباط نزديك

م كه تأثير نماي

ن خضوع و خشو

دي بـراي كسـب
ك 129صفحه . د

  كتاب دهم  

ه شده يا نه، بايد

6صفحه . س است

 پليد و از كارها

هر -نگاه كند  
  هم

، بلكه باقي ماند

ن عذر او برطرف
ها به فقير ند آن

 سال بعد نگيرد
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مرحل(لوم انساني 

  .  دارند ي 
طائرة) 2 

(  

  )هم

وزه كه تقوا است

ه است دقت كني

ر مقابل مستكبرا

هاي متعـدد  راه
شود زه اشاره مي

132صفحه . ت

 نمازش پذيرفته

نجسهنده دارد، 

وره مائده، امري

پدر و مادر خود
كتاب ده 134ه 

الن روزه نيست،

بعد از ماه رمضان
گندم و جو و مانن

ك رمضان را تا

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و عل

 ارتباط مفهومي

عربي دوازدهم 

عربي دوازده 13

 گناه با فايده رو

ت است؟ شايسته

داشته باشيم، در

ت و قرآن كريم
 يعني نماز و روز

 دارد نجس است

خواهد بداند آيا
  كتاب دهم 

تي كه خون جهن

سو 91ساس آيه 

 روي خشم به پ
صفحه. ه نيست

صبح موجب بطال

د روزه بگيرد و ب
هر روز يك مد گ

ي روزه ماه مبارك

 دين

سنجش دوازد

 
ت و عصب با هم

 )شنوايي ( مع 
11ص . (هستند

3ص (ضي منفي 

ست از دوري از

ها و منكرات شتي
  كتاب دهم

ت خدا را درنظر د

است» رينگهدا«
 مورد مهم آن،

كه خون جهنده

خ هر كسي مي« 
131و  130حه 

گوشتي انات حرام

، هرچند براس»ر
  دهم

فرزندي كه از« 
وي خدا پديرفته

ت بعد از اذان ص
  ب دهما

نند بيماري نتواند
كند و هم براي ه

ي كه عمداً قضاي

    
 

. رست است
تخوان و گوشت

سم) 1:  ي ديگر
متفاوت ه) نخ  

  . رست است
ترجمه ماض:  ارعض

 .رست است
ماز كه عبارت اس

 .رست است
 بازدارندة از زشت

ك 130صفحه . د
 .رست است

 و سجود عظمت
 .رست است

«و » حفاظت«ي
پايه دهم به دو

 .رست است
 و هر حيواني ك
 .رست است

:فرمايد مي) ع(
صفح ».ت يا نه

 .رست است
وع انسان و حيو

 .رست است
قمار«ي است و 

كتاب د 133حه 
 .رست است

:فرمايد مي) ع(
نمازش از سو - 

 .رست است
ي است و جنابت

كتا 136صفحه 
 .رست است

 خاطر عذري مان
هم روزه را قضا ك

 .رست است
ي است و كسي
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فايده دوم نم

در 2گزينه  .5
چگونه نماز
بستگي دارد

در 1گزينه  .5
اگر در ركوع

در 4گزينه  .5
معناي تقوا به

دوازدهم از 
در 1گزينه  .5

خون انسان
در 3گزينه  .5

(امام صادق 
بازداشته است

در 4گزينه  .5
ادرار و مدفو

در 2گزينه  .5
پرسش منفي

صفح. نيست
در 3گزينه  .5

(امام صادق 
كرده باشند

در 1گزينه  .6
پرسش منفي

ص. روزه است
در 4گزينه  .6

اگر كسي به
نگيرد، بايد ه

در 2گزينه  .6
پرسش منفي
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@sanjesheduc

يسـت كـه   
ت والدين از 

كـه نتيجـه     

ر آن زمان 
 143صفحه 

ر زمـان  تـ  م 

ات خود از 

نامـد و    مي

 به جنـگ  

شش چنان 
صـفحه  . ت   

. ـده دارنـد    

ش احسـاس    

و ... هـا و   ت

ورديم، رها 

ationgroup

وده و شكسته ني
ت، عدم رضايت

تگي ظـاهري ك

د« :كرد، فرمود 
ص» .سي را دارند

ده و از آن مهـم

 و ناتواني در اثبا

،»تبرج«لت را 

انجام گناه ي با

اين پوش. شدند ي
 حجـاب دانسـت

جـودات را برعهـ

موجـب افـزايش

ها و موفقيت ست

 بگويند ايمان آو

0/1400(  

زماني كامل بو –
گزينه پاسخ است

و آراسـت... ـق و  

كاشاره مي) ع(ي 
يدن چنين لباس

حضور در خانواد

ه ضعف روحي

ن كريم اين حال

شوي ت ناچار مي

مومي حاضر مي
صلي گسـترش

تدبير امـور موج

شده و اين امر م

ها، شكس شيريني

كه به زبان مين

26/09حلة چهارم 

– از حد شرعي 
شد، اما آنچه در گ

دب، حسن خلـ

شان با امام علي
دم توانايي پوشي

كه شامل زمان ح

يل اعمال، نشانه

قرآن. شوند ي مي

كه در اين صورت

مل در مجامع عم
أ اصستان را منش

نيز هستند كه ت

ر و نياز انسان ش

ها و ش  به تلخي

كنند هم مان مي

9 


مرحل(لوم انساني 

يشرغم سفر ب
ر او واجب نباش

  م

يبايي همچون ا
  تاب دهم

 شيوه پوشش ايش
تيم و عموم مرد

ها ندارد، بلك رت

اپسند و اين قبي

ت دچار تندروي

ديگران بيارايي ك

 و با پوشش كام
توان ايران باس مي

نار او، ديگران ن

 درك بيشتر فقر

صحيح ما نسبت
   دوازدهم 

آيا مردم گم«: م

دهم؛ ادبيات و عل

  كتاب دهم 1

 علي -از مسافر 
نهي كنند و سفر

كتاب دهم 137 

سان از صفات زي
كت 143صفحه  

 كه به اختالف
ايط بهتري هست

تماعات و معاشر
  م

 كالم زشت و نا
  اب دهم

 وجود و مقبوليت
  كتاب دهم 1

ي جلب توجه د

 زرتشت بودند
 اين باورند كه م

 خداوند و در كن

ي منجر بهناس
  هم

موجب نگرش ص
كتاب 66صفحه 

خوانيم كبوت مي

سنجش دوازد

137صفحه . مع

ين است كه نما
 رفتن به سفر ن

صفحه.  سفر او

ورداري روح انسخ
.ه نظافت است

 اعتراض فردي
 امروز ما در شرا

ن حضور در اجت
كتاب دهم 144 

كار بردن ب و به
كتا 144صفحه 

ي ظاهري و ابراز
146صفحه . مرد

مبادا خود را براي
  تاب دهم

موماً پيرو آيين
ورخان غربي بر

ه اينكه عالوه بر
  

 افزايش خودشن
كتاب دوازده 10

ها م دگي انسان
ص. شود دگي مي

سوره عنك 2 آيه 

    
 

د و نه كفاره جم
 .رست است

ر گزينه پاسخ اي
فرزند خود را از
د خود است، نه
 .رست است

طني نتيجه برخ
 ظاهر و توجه به

 .رست است
در پاسخ به) ع(

ختي بودند، اما
 

 .رست است
ختصاص به زمان

صفحه. شود مي
 .رست است

هاي نامناسب س
ص. و سازنده است
 .رست است

تگيها در آراس ن
شم  جاهالنه مي
 .رست است

م«: فرمايد مي) ع
كت 146صفحه » 

 .رست است
 قبل از اسالم عم
د كه برخي از مو

   دهم
 .رست است

اعتقاد به: وبيت
كتاب دوازدهم 
 .رست است

مودار درس اول،
0صفحه . شود ي

 .رست است
نين حاكم بر زند

زندهمه حوادث 
 .رست است

دبر در قرآن در

www.sanjeshse

پرداخت كند
در 4گزينه  .6

نكته مهم د
پدر و مادر ف
اخالق فرزند

در 3گزينه  .6
آراستگي باط
مرتب بودن

در 2گزينه  .6
(امام صادق 

مردم در سخ
 كتاب دهم

در 1گزينه  .6
آراستگي، اخ
عبادت نيز م

در 4گزينه  .6
پوشيدن لبا
راه درست و

در 2گزينه  .6
برخي انسان
آن را كاري

در 3گزينه  .6
ع(امام علي 
».خدا بروي

در 4گزينه  .7
زنان ايراني
برجسته بود

كتاب 156
در 1گزينه  .7

شرك در ربو
ك 21صفحه 

در 3گزينه  .7
بر اساس نم

بندگي او مي
در 2گزينه  .7

شناخت قوان
طوركلي ه به

در 1گزينه  .7
در بخش تد
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@sanjesheduc

... . ترند و 

ضر را دفـع  
 ايـ جلـب و   

 كيـ هـر   ي
 يزيـ غر ل

دسـت بـه   
ـد اعتـدال   

انسـان از   ت

آن منـافع   
 يخـود بـاق  

سرچشمه  
 ي و منتهـ  

منـافع   نك
 رياس شيو

 زيو غرا ال
 ،حالـت  نـ 

د و تكامـل     

وران بلـوغ  
وجـود    بـه 

 هيكه با تك

وجـود   يك   

ationgroup

ميرند، بيشت ن مي

مضو امور  كند ي
 طرف انسـان ج

يعنيسان است، 
اليـ تمام ام ييها

است كه از د يا 
در حـ يدخـواه  

اتيـ دون آن ح 

لهيوسـ  كه به -
خ يزم و منطقـ  

نيبا ا ديبا يالق
خواهد داشـت 

نكيرا از پشت ع ز
ع و تعصبات خو
ايدر استخدام ام

يـدر ا. سـازد  يـ 
ز هرگونـه رشـد

در دو. شـوند  يـ 
انسان يو عاطف

ك زين يخودخواه

 در دوران كـودك

0/1400(  

سرآمد عمرشان

يخود جلب م ي
را به يديل مف

انس يعيخود طب
هدف نه ايهمه  
زهيدر انسان غر 

اگـر خود.  است
بـد راياست؛ ز زم

- عقل در انسان 
در حـد الز ياه

صفات زشت اخال
يو موضع يطح

زيبلكه همه چ ،
كه در عالم منافع

د زين رهيظه و غ
مـ شيخـو  يـا 
انسـان را از و د 

مـ تيـ تقو جيدر 
و يزيغر ،يجسم
خ ز،يغرا عيد سر

از خـود كـه ي

26/09حلة چهارم 

ي كه به واسطه س

يرا به سو دي مف
عامل اي يزيل غر

محور خ ،يزيغر 
دهيعصاره و چك

يخودخواه ني
برخوردار يا ده
زال يبلكه امر ت،

و پس از ظهور
بلوغ، خودخو ن

مبارزه با ص يبرا
جنبه سط ي منف

شد،ياند ينم ير
شود ك يم يخواه
و حافظ ريو تدب ه
هـ يخودخـواه  ر 

زنـد يمـ  تيسـان 

تـد به زين زيغرا ،
ج يمل قواو تكا

حال با رشد نيا
  دهم

يخبـر  ي حالت ب

   ديني

10 


مرحل(لوم انساني 

  دوازدهم 

ميرند، از كساني

امور يز چه راه
هر عمل. رديگ ي

يها تيمام فعال
كه ع مييگر بگو

يبنابرا. ميا فتهنگ
العا قز قدرت فو

ستيناپسند ن ي

و ي دوران كودك
دوران از بعد وص

خود است و لذا ب
مبارزه با صفات

  ب دهم

گريد زيآن به چ
ه موجود خودخ

شهياند يروين ل
شـتريهرچـه ب  ي

سان شـه يبر ر شه

يجسم يقوا ت
در رشد و يهش

در ا. كند يم داي
كتاب د 79و  7

و شود يجلب م

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و عل

كتاب د 67فحه 

م اسطه گناه مي

و از كند يحفظ م
يصورت م يزيغر

ح است كه در تم
و لذا ا كند يم ت

ن يسخن نادرست
و لذا از ديآ يت م

يود، نه تنها امر

است كه در ني
خصو به - شود ي

توجه به خ ،يالق
در جهت م يام
كتاب 78صفحه  

و منافع آ يعيطب
به لي انسان تبد

ليخود را از قب ي
يارضـا  يبـرا  ي
شيكه ت شود يم ي

تيبا تقو گذارد، ي
و جه ابدي يم ير
يپ يشتريب ينو
8صفحه . ابدي ي

خود ج ي به سو
  كتاب دهم 7

معارف

سنجش دوازد

صف» گيرند؟ مي

كساني كه به وا 
  

خود را حف اتيح
غ اليام قيز طر
پرواضح. ... دينما
تيانسان فعالود 

س ست،ين يخواه
دست به يزيغر 
و الزم فراتر نرو 

  ب دهم

ياست ا يضرور 
يها متوجه م  آن

   دهم

اخالفات ناپسند 
گرنه هرگونه اقد

.دينخواهد گرد 

ن جز به خود ط
صورت است كه

يااستعداده ريسا
يا لهيها وس ه آن

يصفت خطرناك
  ب دهم

يرا پشت سر م 
تر و كامل شتري ب

و معن يشد فكر
يم يشتريدت ب

توجه انسان جي
79صفحه . رود ي

    
 

د آزمايش قرار نم
 .رست است

ك: فرمايد مي) ع(
كتاب دوازدهم 

 .رست است
انسان چگونه ح 
هدف مهم از ني
نم يم دفعرا از  ي
به سود خو يزي
جز خودخ يزيچ

اليام هيادن كل
يعيو از مرز طب

كتا 76صفحه  
 .رست است
نجايبه آن در ا

داده و به صيخ
كتاب 76صفحه 

 .رست است
چشمه همه صف
رزه پرداخت وگ

ياديو بن يساس
 .ترست اس
انسان ،يودخواه

ص نيدر ا. نگرند ي
س نحال انسا ن
و از همه آورد ي
ص كيبه  ليتبد 

كتاب 77صفحه 
 .رست است

يدوران كودك 
شدت  زيغرا ت

رش يادگخص آم
شد د،يآ يجود م

 .رست است
يتدر به) بلوغ(ن 
يم انياز م جيدر

www.sanjeshse

شده و مورد
در 3گزينه  .7

(امام صادق 
ك 76صفحه 

 
  
    

در 3گزينه  .5
ديدان يم ايآ
يا د؟ينما يم

يعامل مضر
يغر الياز ام

در انسان، چ
دست هم د

بماند و يباق
.رود يم نيب

در 2گزينه  .5
آنچه توجه ب
خود را تشخ

ص. ماند ينم
در 1گزينه  .5

سرچ نيبنابرا
فساد به مبا
به اصالح اس

در 4گزينه  .5
خو تيبا تقو
يم يشخص
نيدر ا. است
يدرم شيخو

يخودخواه
ص. دارد يبازم

در 1گزينه  .5
يانسان وقت
تيرشد و تقو

و شخ ديآ يم
و به زيبه غرا

در 3گزينه  .5
دوران نيدر ا

تد داشت، به
  

erv.ir
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@sanjesheduc

 يبـرا  يقـ 
  تاب دهم

. ـده اسـت  
 ،يو معنـو 

و را در بـر  

كه بـه   يمل
ش و اعتبـار   

 نيمـؤمن  ي
امر  ميتسل 

 يودخـواه   

. تـر اسـت     
  دهم

ن پشـتوانه   
پشتوانه،  ن
و  ليفضا ل

ن و آنگـاه    
 شـتر يچه ب
تمنـا   گانـه 

 يعـال  يها
 يكـ يزدن ي

و  ي معنـو 
 يه معجـون 

كتـاب   11

د حكومت 

 نيـ هنده ا

ationgroup

قي و تكامـل حق   
كت 81صفحه . د

افكنـ هيـان سـا  
و يروحـ  مي عظ

 سرتاسر وجود او

هر عم. رديت پذ
شد، فاقـد ارزش

يمسـئله بـرا   ن
مانيا يه اقتضا

م بـه قـدم از خو

زه بـا آن موفـق
كتاب د 86و  8

بـدون حتينصـ  
نيس بر اساس ا
ليغبت در تحص

ن نسـبت بـه آن
زندان هرچ نير ا

گيخود داشت ز ب

 بودن استعداده
يعني ش،يل خو

 غفلت از جنبه
طرفه زادهيدم« 

و  10صفحه » 

 نبوده و با وجو
  ب دوازدهم

د نشاندارد،  ان

0/1400(  

امكـان رشـد ي
نائل آمد ييها ت

انسـ اتير و روح
قدرت نيا. كرد

و كند يسوخ م

ت از امر او صورت
هم باش ستهيو شا

نيتـر  خدا كه مهم
كه به يكس. ود
امر او را قدم ني

ن اندازه در مبارز
5صفحه . رساند

كيـ تنهـا   ل،ي
و سپس كند يم ت

و رغ ليم يز رو

شدن گانهيو ب ين
و در كند يجو م

آنچه خ/  كرد يم

علت دارا به ييو
مراحل كمال نير

در صورت يماد
كن سقوط كند؛
»ن، شود به از آن

از انسان اريخت ا
كتاب 13صفحه  

مايبر ا يح مبتن

26/09حلة چهارم 

ين از خودخـواه 
شرفتيبه پ يسان

افكار هي و بر كل
مقابله ك توان يم

مق دل انسان رس

اطاعت يدا و برا
و كويچه ظاهراً ن

به خد يكيد نزد
خو ياشد، نه برا

يهم كند، يظر م

باشد، به همان ر
ر يم يارين آن 

يفضا ليبه تحص
تيخود تثب روان

از نيد يقيحق ن

انسان يو واقع ل
جو جست گانهير ب

جم از ما م  جام

از سو. سان است
تر يشود و به عال

و جنبه م يواني
مراتب ممكن نير
آن ليور كند م 

سلب يبه معن 
.انتخاب دارد ي

فكر و عمل صالح

11 


مرحل(لوم انساني 

بدون رها شدن. 
در عالم انس توان 

گرفته ن را در بر
نم تر ميعظ يرو
است كه در عم 

كه به خاطر خد
باشد، اگرچ ها ي

ل اخالص و قصد
خدا با يبرا دارد

نظ خود صرف يص

شتريعمل ب كي
 را در مهار كردن

ب ينيد ميتعال ه
ريپ ياه  در دل

روانيپ كه يطور

لياص تيو شخص
كه او خود را در

ها دل طلب ال

همواره در نوس ن
برتر ش زيالئك ن

يدارا بودن بعد ح
تر ردد و به نازل

/ نيود كم از ا

يخيحوادث تار
ييتوانا ها يندراه

 و مداومت بر تف

دهم؛ ادبيات و عل

.رسد ينم يرست
ياست كه م ي

سر وجود انسان
رين هيجز در سا 
مانيتنها ا راي ز

مقبول است ك ي
يها و ناخالص ائبه
اصل تيرعا. دارد

د يبرم ير زندگ
و هوس شخص ل
 

ي يسان به زشت
و او ديافزا يو م

هياست كه توص 
ه مبدأ و معاد را

ط به آورد؛ يهم م
  تاب دهم

و شيخو يقيحق
ك نجاستيدر ا. 
سا« كشاند؛ يم 

نييپا تينها يو ب
از مال تواند يت، م

علت د به گر،يد 
تر گر پست زين ت

شو ن،يا ليند م

و جامعه و ح عت
و چن ها ي دوراه

علم ليو تحص 

سنجش دوازد

 نشود، به خداپر
يخودخواه ليعد

است كه سرتاس ي
،يرومندين ليم
باشد؛ تواند ينم

   دهم

يتنها عمل ينيد
سان آلوده به شا

دنبال ند به ينو
كه انسان د يم

ليم ازتورات او 
 كتاب دهم 85

انس يرفت و آگاه
وبر قدرت اراده ا

نيوجه داشت ا
به مانينخست ا

فراه يالت اخالق
كت 87صفحه . د

ح شتنيردن خو
ستيكه آن ن ي

يخود را به نابود
  وازدهم

باال و تينها يب ؛
است ي امانت اله

ياز سو. ل شود
واناتياز ح ،يوان
گر كن/ / وانيحز 

عيوناگون بر طب
بر سر يآدم ،ي

تيو ترب مي تعل

    
 

 .رست است
رها يخودپرست

بعد از تع. د ندارد
 .رست است

يا زهيو غر ليم 
م نيت كه با چن

ه خدا و آخرت ن
كتاب 84فحه 

 .استرست 
د ميه از نظر تعال

انس تينباشد و ن
معن جهينت گونه چ

هر قدم شود ي م
و در برابر دست د
5و  84صفحه  .

 .رست است
ت كه هرچه معر

ب يعلم و آگاه ن
 .رست است

به آن تو نجاير ا
نخ يآسمان نيه د
كماال ليتحص ي
كوشند يم ري خ

 .رست است
گم كر يعني يگ

يگريد زيبا چ ش
و خو ابدي يمتر م
كتاب دو 6فحه 

 .رست است
تينها يدو ب اني
و ييخدا ونديپ
با خداوند نائل ر

ويح يل به زندگ
رشته سرشته وز

 .رست است
گو نيكومت قوان

ياله يها و سنت
 .رست است

بر مسئله ني د

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
انسان تا از خ
انسان وجود

در 2گزينه  .5
يخودخواه

تاس يعيطب
به مانيجز ا

صف. رديگ يم
در 3گزينه  .5

كه ميدان يم
خاطر خدا ن

چياست و ه
است، سبب

شود يخدا م
.كند يدور م

در 1گزينه  .6
است يعيطب
نيهم يعني

در 4گزينه  .6
در ديآنچه با

بلكه ست،ين
يرا برا نهيزم

انجام اعمال
در 2گزينه  .6

گانگيازخودب
اش ينيگزيجا
كم كاود، يم
صف »كرد يم

در 4گزينه  .6
يدر م يآدم

پ شيكه نما
شتريهرچه ب

كامل ميتسل
از فر/ است 

  دوازدهم
در 3گزينه  .6

حك ،نيبنابرا
و نيقوان نيا

در 2گزينه  .6
كه يديتأك

erv.ir
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و برون آزاد 
در  يطـ يح 

در  خواهـد، 
 يها  انسان

 اطاعـت از   

نتخـب بـه         

گرچـه  . ت  
پـود روح و  

 يابـد  اتـ 
داشـته و   ي

ـ   ه دنبـال  ب
ش و اعتبـار   

از . ... است 
 جهـانِ  نـ 

 دارد و آن  

 ديـ مف هـا  ت
از  يعملـ  چ

ار عبـث و   
ه منظور از 

او را  يدگان  
 يـي ـد واال   

خداونـد   اه 

ationgroup

ز سلطه درون و
و عوامـل مح يـ 

خ يه جامعـه مـ  
اما سازد، يعه م

خـدا و يبنـدگ 

د، امـا شـعر من

تا آسـمان اسـت 
ت كه در تار و پـ

يـح يالزم را برا
ـ  يعنـو  يو درون
خـود را ب يعملـ  

 است كـه ارزش

يدف كور ماد
يـوست كـه در ا 

وجـود يمانسـ    

تيبـار مسـئول   
چي داناست و هـ 

كـا ميداوند حك
است كه يقصد

آمـده و زنـد اين
بـه چنـان مقصـ

  ب دوازدهم

شـگايدر پ تيول    

0/1400(  

خود افزوده، از ي
رونـيب طيشـرا  ر

چنان هستند كه
ناآگاه را جامع ي

كه در جهت بن ي

ت، داللـت دارنـد

نيتفاوت از زم 
است يمذهب مان

  اب دوازدهم

ال يآمادگ قيطر
مع يتـ يفيخود ك

همواره آثـار ع ن
عمل نيبلكه ا 

محصول تصا ي
خود او. قائل شد

ـه در مكتـب آس
  زدهم

ريـ فـرار از ز  ي
آگاه و يدرون ي

  ب دوازدهم

كه از خد ماند يم
 قطع هدف و مق

به د ياله يتها
ب دنيجهت رسـ 

كتاب 31صفحه 

حسـاس مسـئو

26/09حلة چهارم 

يواقع يبه آزاد 
ريگفـت كـه تـأث   

ناخواه چ گاه خواه
يها گفت انسان 

يدر صورت يزيچ

داده شـده اسـت

،گريد زي هر چ
ميشد، اما تنها ا

كتا 23صفحه . 

ط نيتا از ا است 
به خدا كه خ ن

مانيرد؛ گرچه ا
آورد، يدست نم

  

يآدم اتيت كه ح
ق توان يآن نم ي

اسـت كـ ياسخ
كتاب دواز 30ه 

يعالم بـرا  نيدر ا
يت كه بر رازها

كتاب 32صفحه  

نم يديترد ،دهد
طور به زيرا ن ي

انت يت و رحمت ب
ات موجود در ج

ص. ورددست آ  به

اسـت، جـز اح ي

12 


مرحل(لوم انساني 

تواند يم ياصول
گ تـوان  يرو م ن
ناآگ يها انسان. 

توان ي و بلكه م

هر چ. است گري
  زدهم

و دبه ا ير هست

به مانيداوند و ا
باش روزايو ن نيفر
شود يم ريناپذ ن

انسان يل روح
مانيبرسد و لذا ا

صالت و ارزش دا
د ود را از عمل به

كتاب دوازدهم 

است نيا ددهن ي
يبرا يهدف چيه
پا گر،يپاسخ د.. 

صفحه. ان است

د جيرا يها يساز
است يكس يقاض
.ستين رونيو ب

د يم ليرا تشك 
يانسان اتين و ح

  ب دوازدهم

ر اساس حكمت
امكانا هياز كل ،ي
را يرحمت اله 

يو فداكار ثاريه ا

دهم؛ ادبيات و عل

و ا حيصح تيرب
نيبپردازد و از ا 
.انسان دارد يها

خواهند يخود م
   دوازدهم

ياز هر هدف د ي
كتاب دواز 17ه 

كه د يخاص ت
  تاب دوازدهم

به خد مانيا ني
آف حركت تواند ي

انيت و جاذبه پا

و كمال يمعنو ت
ب يعادت جاودان

اص ييتنها خود به
ارزش خو مان،ي

26و  25صفحه 

يسؤاالت م ني ا
است كه ه هوده
. ..دينما» رارداد

جهان و انسا ش

س و منطق ها يش
ب آگاه است و ق

از محاسبه او - 

ينيد نشيكن ب
جهان »يعموم 
كتاب 31صفحه  

و بر قينقشه دق 
يويدن يزندگ ن
هيدر سا ديجاو 

رك انسان در راه

سنجش دوازد

از تر يبرخوردار
گرانيخود و د 

ه يبا آگاه كوس
اند كه خ  آنچنان

كتاب 14فحه 

يستلزم روگردان
صفحه. جه است

تي از مقام و موقع
كت 9صفحه . ارد

يكه ب افتيدر ن
يد مدر حد خو ز

و سرچشمه قدرت

اتيالل از آنِ ح
كند و به سع لي

است، خ ي هست
يكه ا ميريگ يم 
ص. كند يم ليص

به يو الحاد ي
هيعبث و ب يا ده
قر«بسازد و  يف

نشيحكمت در آفر

تراش ليشود و دل
مطلب قتيقه ح

وچك هم باشد

ركن نيتر ي اساس
تيهدا«ق اصل 
.است يسرمنزل

كين بر طبق 
ايدر جر ديكه با
يزندگ يزم برا

 معاد آنچه محر

    
 

سان در صورت ب
يواقع يسازندگ

كمعسان نسبت 
آگاه يها انسان
صف. سازند ي را م

 .رست است
در برابر خدا مس 

توج ستهيشد، شا
 .رست است

بر غفلت انسان ا
توجه دا يدساز

 .رست است
توان يمنصفانه م

زين گريد يزهاي
و كند يا نفوذ م

 .رست است
اصالت و استقال ب

يتحص يمت اله
انسان به مبدأ 

جهينت ميه گفت
به خدا تحص مان

 .رست است
يماد يها  مكتب

ديانسان پد يگان
خود هد يبرا د

خالت شعور و ح
 .رست است

نش رفتهيذرها پذ
انسان خود به راي

كو اريولو بس -ن 
 .رست است

كه ديصل توح
و مطابق زند ينم
س انبه چن دنيس

 .رست است
انسان ،يآسمان م

باعظمت است ك
الز يآمادگو  دي

 .رست است
بر مبدأ و يبتن

www.sanjeshse

است كه انس
س بهگردد و 
انس تيشخص
كه ا يصورت

آگاه جامعه
در 1گزينه  .6

يسرسپردگ
فرمان او باش

در 4گزينه  .6
ب اتيابهمه 

ضرورت خود
در 2گزينه  .6

نگاه م كيبا 
يبه چ مانيا

درون دل ما
در 3گزينه  .6

بيترت نيبد
در جوار رحم

ياتصال قلب
از آنچه. دارد

ميخود را از ا
در 4گزينه  .7

كه يپاسخ
رو، زندگ نيا
ديبا هدف يب

بر دخ يمبتن
در 1گزينه  .7

كه عذ يروز
يز افتد؛ ينم

اعمال انسان
در 3گزينه  .7

با توجه به ا
سر ن هودهيب

رس نشيآفر
در 2گزينه  .7

مياز افق تعال
بس ب يهدف

ياستفاده نما
در 1گزينه  .7

مب نشيدر ب

erv.ir
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صد بس بـا  
هرچـه   راـ 

كالت چـه   
هـا گـر    ش 

not be  و

 in اضـافه    
ـره حـرف   

ذشته ساده 

  .كس
neReza  
             ي 

  .ط است

ـد چونكـه   

  

م چنانچـه           

ationgroup

به چنان مقص ن
يـز د؛يـ آ يم شي
شـكم نيـ را از ا 

سـرزنش/ زد قدم 

e sure وجـود  

هـا حـرف صـل 
s ،moon و غيـ
  .رود 

ختار مجهول گذ

منفي است و برعك
 ever comes

جمله منفي         
(does Rez غلط

رويـ ي نميدرخت
  .ت
ها، صحراها  ان

 
  شنهاد

 را نقـض كنـيم

0/1400(  

ديكه رس دانند ي
يپ ريمس نيا ان
نياما مؤمن ،كند

ز يق كعبه خواه

معني جمالت و

ها و فص بل از ماه
sun ،sunrise

كار مي به onه 

you ساخ. است

I,  

Y 

كوتاه آن جمله م
dose hlate, 

            ه مثبت   
(za. رود كار نمي

 يا هيچ گياه و د
داغ و خشك است

بيابا) 4 

 .وراً ترك كنند
پيش) 4 

د هـيچ قـانوني

  ور، معروف
 

26/09حلة چهارم 

يم كيدادند، ن 
ايست كه در جر

كن يرا طلب م ي
گر به شوق ابان

ا توجه به مد و ب
  

th و همچنين قب
night ،setير 

غيره حرف اضافه

ur schoolمان 

, He, She, It

You, we, the

ت باشد سؤالي ك
?he

سؤالي كوتاه     
ك صورت اسم به  به

ختان خيلي كم
روز هوا خيلي د

 ها ، هرم

و آن كشور را فو
 گاه، مقبره 

ي كنـيم و نبايـد

مشهو/ شر كردن 
 مناسب / ستن 

13 


مرحل(لوم انساني 

قرار شيف خو
اس ياديشكالت ز

يشتريو صبر ب ي
ايدر ب«ل دارند؛ 

  دهم

رود كار مي كان به
.استفاده كنيم 

 he evening
نين كلماتي نظي

 ،Sunday و غ

ر جمله دوم هم

 … ,tمفردي 

  ول

…,eyي جمع 

اگر جمع مثبت. د

              
ده شود و هرگز

ا گياهان يا درخ
دارد و در طول ر

اهرام) 3  داد 

ه مراقب باشند و
آرامگ) 3 

ـا توجـه زيـادي
  

منتش) 2 
شكس) 4 

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل

هد ي جهان ابد
و استقبال از مش

يسع زيبه آن ن 
در دل يگريق د

كتاب دوازد 35 

ه براي بيان امك
mayل كمكي 

the after و يا
o’cloc و همچن

Mondayمثل 

د Itونكه فاعل 

ها براي فاعل    

مفعو+  

هاي راي فاعلب       

شود  استفاده مي

ضمير فاعلي استفا

ها تند كه در آن
يچ آبي وجود ند

ها، تعد ها، وسعت

هشدار دادند كه
 انه 

هاي سراسر دنيـ
.ه داشته باشيم

was 
were 

سنجش دوازد

  وازدهم

 پروردگار را در
جاهدت فراوان و

دنير باشد، رس
در سر و شوق ي
و 34صفحه » ر

ي ممكن است كه
توانيم فعل ره مي

the m ،rnoon
ckمراه ت به ه

ل از ايام هفته مث

ه ساده است، چو

                  

+

)     سوم فعل

وتاه يا دم سؤالي

هاي جمله بايد ض

هايي هست  بيابان
 دارد يا اينكه هي

ه دامنه) 2 

يي هندان آمريكا
رصدخا) 2 

گي تمام كشوره
 و ايمني هميشه

  
 ايمن/  

Past 
  عل اصلی

    
 

كتاب دو 33حه 
 .رست است

به رحمت دني
و مج يستلزم سع

تر تر و باعظمت گ
يگريد ين سودا

غم مخور الن،ي

 .رست است
 may به معني

و غيرlikely و 
 .رست است

morningهاي 
د و قبل از ساعت

قبل. رود كار مي 
 .رست است

ول زمان گذشته
 :ست

                   

+

قسمت(          
 .رست است

جمله از سؤالي كو

ؤالي كوتاه در انته
 .رست است

هاي ايران سمت
خيلي كم وجود د

 ها  ا، مقبره
 .رست است

آمريكا به شهروند
 نه 

 .رست است
هاي فرهنگ رزش

وب يك سفر خ
 قوي/ رفتن 

ردن يا شكستن

participle 
اسم مفعول فع

www.sanjeshse

صفح. ستين
در 3گزينه  .7

يآنان كه رس
مس يعظمت

مقصد بزرگ
باك كه آنان
يكند خار مغ

  
 

در 2گزينه  .7
فعل كمكي
perhaps و

در 1گزينه  .7
قبل از قيده

رود كار مي به
كبه atاضافه 

در 3   گزينه .7
جمله مجهو
به قرار زير ا

              

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

             
در 2گزينه  .7

در انتهاي جم

در سؤ: توجه
در 4گزينه  .8

بعضي از قس
مقدار آب خ

ها آرامگاه) 1
در 1  گزينه .8

سفارتخانه آ
سفارتخان) 1

در 3گزينه  .8
ما بايد به ار

خواهيم مي
بردن، گر) 1
نقض كر) 3

erv.ir

75

76

77

78

79

80

81

82



  
 

 

@sanjesheduc

) وزانآمـ  ش 

  .كنند

مان بـزرگ   

  . ند

كارهاي  ام

ationgroup

دانـش(نكه آنهـا  

  رقرار كردن 

دن جلوگيري ك

ختن دو سـاختم

  كيب كردن 

  اطراف/ ل 

  
  ك كردن 

  رت، نيرو

  سعه دادن

  ميدن

  اً 

ها را بخوان گرافي

م گرفتن بر انجا

0/1400(  

ريس كنند تا اين

   كردن 
 دادن، ارتباط بر

 از دوباره رخ دا
  حل كردن

  دن

خودشان با ساخ

ترك) 4  ادن 

  وشت
نسل) 4 

. را بغل كرديم
ترك) 4 

  كردن 
   دادن 

قدر) 4 

توس) 4 

فهم) 4 

 4 (ً فور

تواند بيوگ ص مي

 به معني تصميم

26/09حلة چهارم 

ثر و كارآمد تدر

توصيه/ اً، عيناً 
انتقال/ ر مؤثر 

همند چگونه آن
ردن، فهميدن، ح
 كردن، رها كرد

نند كه شركت خ

عه يا گسترش د

ر خيلي زيادي نو
 نفوذ /  

دگير ت و ما هم
 ر گرفتن 

ر كردن، خيال ك
ره كردن، نجات

 ت 

 آوري كردن  

 نهاد كردن 

 راً 

  . است

فقيت يك شخص

است، يده شده 

14 


مرحل(لوم انساني 

 واقعي بطور مؤث
  .نتقال دهند

دقيقاً) 2 
طو به) 4 

رك كنند يا بفه
پي بر) 2 
ترك) 4 

كن ريزي مي نامه

توسع) 3 

ل پيش او اشعار
الهام) 3 

ز از لندن برگشت
درنظر) 3 

تصور) 2 
ذخير) 4 

قسمت) 3 

جمع) 3 

پيشنه) 3 

ظاهر) 3 

اد به نفس اعتم

ي بزرگي و موف

ر متن خط كشي

دهم؛ ادبيات و عل

هاي در موقعيت
ن را به آساني ان

 است بتوانند در

 

ب است، آنها برن

  كردن 

ست و صدها سال
 به مقدم /  

او ديروز. ن رفت
 دن 

 وظيفه

 ب كردن 

 ده كردن 

 ه 

ت، نبود يا عدم

نقطه آغازين برا

hitch h كه در

سنجش دوازد

آموزان د  دانش
ساسات خودشان

  
 شامل بودن 

د، آنها ممكنني
 )با دوستان(

... . )هنگ لغات

في خوبه حد كا

ك) 2  فراهم

روف در ايران اس
مقدمه) 2 

كه او به لندن ني
بخشيد) 2 

  
  

نقش، و) 2 

متعجب) 2 

مشاهد) 2 

صادقانه) 2 

  چيست؟

ت اساسي شكست

 به عنوان يك ن

his wagon to

    
 

 .رست است
د انگليسي را به

د، افكار و يا احس
 مرتب كردن  

دارا بودن، ش/ ه 
 .رست است

ت مشكل را بدان
(به بيرون رفتن 

لغت در فره(دن 
 .رست است

سب و كارشان به
  .د

 دادن 
 .رست است

شاعر خيلي معر
 سرتاسر 

 .رست است
يده بودم از زمان

 دن 
 .رست است
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در حال توسعه،

دي، كويت و ليب
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 است كه انتظار
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x = 4

= + + =12 8 4
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 رياضي
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وان كشورهاي د

 عربستان سعود

ساني آسيب ببين
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زمـان نيـز    

.....  مـردم و 
مجاز و  - 3 

ر گـذاري د 
د اسـالمي،          

    

  الف(هالك 

  ب(  ستگاه

  يد دستگاه

  يد دستگاه

  و سال آخر
  ج( ستگاه 

  

ابل اعطاي 

. وم نيسـت     
 )دار دت

صـفحه  (ك  

هـا بـا    مـت  
  )ها ك

ـه طلبكـار   

  )رسي

ationgroup

تـرين ز ر كوتـاه  

دات، سطح رفاه
وليد نهايي باشد

  )رسي

گ طريـق سـرمايه  
ـت يـازده عقـد

هزينة استه:  

فزايش قيمت د

قيمت جدي :  8

براي ارزش جدي

ستهالك براي دو
قيمت جديد دس 

مدت در مقا وتاه

ـدت آن نـامعلو
سپردة مد –ت 

 است و نـه بانـك

يعنـي قيم.  است
وظايف بانك ـ2ل 

زمان مشخص بـ

كتاب در 64حة 
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 ارائة اعتبـار، د

ي، صادرات و وارد
منتهي به تو - 2 
كتاب در 41و  4

، از ط ت مسـتقيم 
راد مختلـف تحـ

  )ربا  بدون

×8   : ميزان اف

+ =16 9  

زينة استهالك ب

هزينة اس: 48×
, ,96     : 

كو سناد اعتباري 

شـود ولـي مـ ي  
مد كوتاه عتباري 

ز وظايف بورس

ا  شتاب قيمت ها
، فصل2رم، بخش 

غ معيني را در ز

صفح. (وليد است

قيمت دستگاه
 مر مفيدع
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اند تا ضمن كرده
  )ي

گذاري  و سرمايه
ز بازار عبور كند

40صفحة . (ست
  )ري

 را به دو صورت
ـهيالت بـه افـر

نظام بانكداري  

= =4 

× =2 161
 
 
96ون تومان  

=96 482



هز: 

×مان   =2 96
تومان   

ت هستند ولي اس

ك نگهـداري مـي
ـ اسناد اع2صل 

ر بازار سرمايه از

ه معناي كاهش
تور ـ1، فصل 2 

شود مبلغ هد مي
  )تاب درسي
  )كتاب درسي

كت در زمينة تو

 گاه
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مختلفي تهيه ك
كتاب درسي 66

انداز جامعه، پس
از - 1: سه ويژگي

 مورد بررسي نيس
ـ اسناد اعتبار 2ل

ها درآمد خود ك
طـاي وام و تسـ

ـ 2، فصل2خش 

=2
ميليون تومان

ميليو 

8يليون تومان  
ميليون توم

معامالت نقد در
  )ب درسي

طوالني نزد بانك
، فص2ليد، بخش 

ظيم معامالت در

ها نيست، بلكه به
بخش (      ) ب درسي

ن بدهكار متعه
كت 66صفحة . (
كت 66صفحة . (ت

گذاري و مشارك

 اقتصاد

قيمت دستگ

دهم؛ ادبيات و عل

و اعتبار، اسناد
صفحة. ( كنند

عه مانند درآمد ج
مات با توجه به س
ط محدودة زماني

، فصل2بخش - 

، بانك1363ال 
قيم از طريق اعط

بخ (      ) تاب درسي

= 8  

م

مي

  )ـ استهالك 4

ي همانند پول ن
كتاب 66صفحة 

ي مدتي تقريباً ط
ـ محاسبة تول4 

ة سرمايه و تنظ

ه  عمومي قيمت
كتاب 60صفحة 

موجب آ  كه به
.شود ستفاده مي

ي بلندمدت است
گ ن براي سرمايه

(  

 تومان

سنجش دوازد

يات اعطاي وام و
 گيرنده دريافت
رهاي كالن جامع
توليد كاال و خدم

ين شرطبنابرا. ود
هاي اقتصادي ص

ن ربا مصوب سا
مستق ي و نيز غير

كت 69و  68  حه

4، فصل1بخش(

قط اسناد ديداري
. (شود يافت مي
دار براي دة مدت

، فصل1بخش  (

كنند ده و تقاضا

ش سطحي كاه
ص. (يافت  خواهند

مدتي است كوتاه
ت بازرگاني نيز اس
ن سند اعتباري

گذارا كيل سپرده
       اسناد اعتباري –

ميليون ت

    
 

 . رست است
 به منظور عملي
ب خود را از وام
غيرداري ملي مت

همچنين ت. شود 
شو ، محاسبه مي

ـ شاخص4صل 
  .است رست 

ليات بانكي بدون
وليدي و عمراني

صفح.(سب كنند
  . رست است

(      ) كتاب درسي 
  . رست است

ت است، زيرا فق
است كننده دري
 است، زيرا سپرد

(      ) كتاب درسي 
  . رست است
كنند  بين عرضه

  )رسي
نرخ تورم به معني
ر از قبل، افزايش

  .رست است
كو سند اعتباري 

سند در معامالت
ترين شاركت مهم

ذاري، وكيگ رمايه
–ـ بانك 2صل 
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الت تحـت  

يـد كـل از       

  الف (ينگي 

  نقدينگي: 

  ب (  يداري
  ديداري غير

  انداز  ة پس
  انداز ة پس

صـفحة  . (د 

ـك خـارج   

هـا پـول    ك  
صـورت   بـه 

ش تعيـين     

) هرنويسـي 

  ي
=155 1  

ر دسـترس     

. كننـد  مـي  

ationgroup

امالك و مستغال ن

اشـد، زيـرا تولي
  ) درسي

نقدي: اسكناس  

+ +218 3 

هاي غيرد سپرده
هاي غ سپرده: 1

سپرد = ديداري
−72 3 :سپرد

سترس بشر بـود

گردش درون بانـ

در واقـع بانـك.د 
راني و توليدي ب

 ثابـت و از پـيش

ظه(نويسي  شت

  )ب درسي

ليد ناخالص ملي
x− +5 15
  )سي

ـالع دقيقـي در

با هم مقايسـه م

0/1400(  

د، درآمد صاحبان

كـاال هـم با  ـت    
كتاب 46صفحة 

+مسكوكات +  

+ +18 1   

س=ير ديداري 
− =28   

پرده هاي غير د
=34 38 

طال و نقرة در دس

ند زيرا پول از گ
  ) درسي

گيـرد ـورت مـي       
هاي عمر ر طرح

هـا نابراين، سود

تواند سفته را پش 
  )رسي

كتاب 66صفحة (

تولي =ص داخلي 
→ =155 1

كتاب درس 43و 

هـا اطـ ن فعاليت
  )كتاب درسي

نند و نتايج را ب
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شود مؤسسات مي
  )رسي

از افـزايش قيمـ
ص. (آيد ست مي

ي غير ديداري

= +18  

اي ديداري و غي
= 72

سپ− دار ي مدت

د بودن ذخاير ط

توانند وام بدهن ي
كتاب 64صفحة 

عـي اقتصـاد صـ
مستقيم و نيز د

بن. سهيم هستند

ج پيدا كند، مي
كتاب در 67حة 

. (ها ندارد  بانك

توليد ناخالص _ر 
x+35 → x

و 42صفحة . (ت

ز يك سو، از اين
ك 42صفحة . (ت

كن را محاسبه مي
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ها و م يب شركت
كتاب در 44حة 

ن اسـت ناشـي ا
دس اال بهل واحد ك
  )ي و ثابت

ها سپرده+ اري 

+ +12 1   

ها مجموع سپرده

هاي سپرده

  )ه

وان پول، محدود

تفاده كنند، مي
ص. (گويند مي» 

م در بخـش واقع
صورت غيرم به.. 

ها س ين فعاليت
  )سي

 پول آن احتياج
صفح. (تقل كند

 سپردة آنها نزد
  )ه مدت

يان مقيم كشور
x = 2
يليارد ريال است

زيرا از. شوند مي
ها است ن به آن

داقل دو روش ر

دهم؛ ادبيات و عل

سودي كه نصي: ز
صفح(ه نيروي كار 

 نيست و ممكن
يمت همان سال
 به قيمت جاري

هاي ديد سپرده

= 4   

مج−مردم ) ري

ـ انواع سپرد2ل 

ال و نقره به عنو

رت اعتباري است
»خلق اعتبار«يا  

  )تبار

و غيـر مسـتقيم
.ضاربه، جعاله و 
گذاران در سود ا

كتاب درس 69ة 
  )با

سفته به رسيد ر
را به ديگري منت
باطي به ميزان
اد اعتباري كوتا

توليد خارجي +د 

مي2د، معادل 
  )خلي

نوني محاسبه نم
ي مشروعيت داد
ي از اشتباه، حد

سنجش دوازد

ل توليد عبارتند از
و مزد پرداختي به
ي افزايش توليد
وليد شده در قي

محاسبه –ملي 

ديدار(اي جاري 

، فصل2بخش  (       
 

فاده از فلزات طال

مات چك يا كار
»خلق شبه پول

ـ اعتب2زي، فصل 

ورت مستقيم و
سالمي مانند مض
گ كنند و سپرده

صفحة. (شود مي
نكداري بدون رب

 
سر  قبل از زمان 

ري طلب خود ر
ها، ارتب د از بانك

اسنا –ها  ي بانك

خارج اقامت دارند

خارج اقامت دارند
خالص ملي و دا

قان هاي غير اليت
ها نوعي سبة آن

ي براي جلوگيري

    
 

  . رست است
رداختي به عوامل
 قيمت سرمايه و
م صرفاً به معناي
ب مقدار كاالي تو

ـ درآمد م 4صل 
  . رست است

ها حساب

)كتاب درسي  
 . رست است

ين مشكل استف
  )رسي

ها از خد ه بانك
خ«ه اين فرآيند 

ـ پول فلز  1صل 
  . رست است

 بانكي به دو صو
ن را در عقود اس

ك يگذاري م رمايه
شد و ربا تلقي نم

ـ نظام بان2صل 
 . رست است

كه طلبكار ورتي
يافت مبلغ كمتر

دريافتي افراد  وام
ـ وام دهي2   صل

  . رست است
 كشور كه در خا

 كشور كه در خا
ـ توليد ناخ4صل

  . رست است
ي ملي فعاسابدار

سوي ديگر محاس
 حسابداري ملي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
وجوه پر) الف

عنوان اجاره،
اين رقم)   ب

ضرب حاصل
، فص1بخش  (      
در 2  گزينه .12

65صفحة (
در 3  گزينه .12

تري مهم) الف
اب دكت 54
كه زماني) ب

به. شود نمي
، فص2بخش  (      
در 4زينه گ .12

هاي فعاليت
گذاران سپرده

مستقيم سر
باش شده نمي

، فص2بخش  (      
در 3   گزينه .12

در صو) الف
كند و با دري

ميزان و) ب
فص ، 2بخش (

در 1گزينه  .12
توليد مردم

توليد مردم
فص ، 1بخش (      
در 2گزينه  .12

در حس) الف
نيست و از س

متوليان) ب

erv.ir

22

23

24

25

26

27

28



  
 

 

@sanjesheduc

ناس بايـد  

سـنجي   بار

، حكمـت،        

ه گرفتند و 

  ني دهان 

   

 – ن احمـد  

ationgroup

نبلكه انتشار اسك

اعتب تي مردم در

  . ت

ـو، طنـز، وعـظ،

 از دربارها كناره

آرزو و كام به معن

. مشهود نيست

نصر بـن(ت نظير 

0/1400(  

  )د كل جامعه

ب. ه به هر ميزان

 رسيدها و سخت
  ) درسي

را خواهند پذيرفت

ـون مـدح، هجـ

عد از او سنايي

   و محبت 

در كام به معني آ

در متن) انفراو

مراعات...) دي و 

26/09حلة چهارم 

ن محاسبة توليد

س را دارد ولي نه
  )تاب درسي

تعداد زياد انواع
كتاب 55صفحة 

مات خود، آن ر
 

هـايي همچـخه

خسرو و بع ناصر 

  : هاي
مهر – ي شراب

  ....  
  تشنة عشقم ر
جناس همسان د 

هاي فو توصيف

كرد – رفتي / ن 

20 


مرحل(لوم انساني 

گيري آن و اندازه

 انتشار اسكناس
كت 65و  55حة 

  

ماد مردم و نيز ت
ص. (هده بگيرند

ش كاالها و خد
 )ي وظايف پول

 رايج 

  .است نوي

  : ند
  اده 

ع يافت و در شاخ

.كردندرهيز مي
  . ر فارسي شد

بررسي ويژگي. ود
ل مجازاً به معني
رسي هستند و
چون خاك جگر

). *ك جزء دارند

ها وترادف(، هـ )

تابستان – ستان 

 و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و عل

ـ توليد ملي و 4 

 است كه اجازة
صفح.(يجاد نشود

)ـ بانك مركزي

ها از اعتم صرافي
سكناس را بر عه

گام خريد و فروش
ـ پول كاغذي 1 

غير ر ←رايج ) 
   و غربي ايران

ساماني و غزنرة 

گونه هستن ب اين
سا – علمي  – ل 

 و موضوع، تنوع
  . ه شد

ب به دربارها پر
ي عميق در شعر

شوي يافت نمي
دل – جام: مجاز* 

ها، فا تمام واژه
من چ – امشني ك

يك(ساده هستند 

)ت علمي و فنّي

زمس/ ترفّع  – منّع
  ) تابستان –  

 علوم

سنجش دوازد

، فصل1بخش  (

 اعتباري كشور
د باشد تا تورم اي

ـ2غذي ، فصل 

تفادة برخي از ص
 چاپ و انتشار ا
 ديگران نيز هنگ

، فصل2بخش  (

  : هاي غلطه
)2           ربي 

نواحي مركزي 

 تأثير سبك دور

ترتيب يل متن به
پختگي و كمال –

سبك گويندگي
كار گرفته سه به

ح شاهان و انتسا
ي براي دگرگوني

در سرودة خاقاني
*چاشني كام  –
در بيت اول: هاه

چاش: تشبيه* ع 
ها سريباً تمام واژه

اصطالحات(، ج )

تم/ خاندان  –  ن
زمستان(تضاد  

  ...ر 

    
 

(      ) كتاب درسي 
  . رست است

ي حاكم پولي و
طح توليد اقتصاد

ـ پول كاغ 1صل 
  . رست است

التي و سوء است
ها  شد تا دولت

دانند كه دم مي
) (كتاب درسي 

 .رست است
د غلط در گزينه

زبان عر ←ولي 
←شرقي ايران 
 .رست است

  : ة پاسخ
 همچنان تحت

 .سترست ا
اسب براي تكمي

– بلوغ  – ترش 
 .رست است

  : د غلط
ن دوره از نظر س
ي، تعزّل و حما
 شاعران از مدح
ي سنايي، آغازي

 .رست است
د» ايهام«  ادبي
– تشنه جگر: ت نو

ودن بيشتر واژه
طالع: ت مهجور
تقر: هان سادة واژه

 .رست است
)تركيبات دشوار

  : د در متن
سامان(ي سجع 

...)دارالملك و  
جرّا – ترفّع – نّع

www.sanjeshse

45صفحة (
در 4گزينه  .12

بانك مركزي
اساس سط بر
، فص2بخش  (

در 1گزينه  .13
بي مبا) الف
ها، باعث آن
زيرا مرد) ب
57صفحة (
   

  
در 4گزينه  .13

اصالح موارد
زبان مغو) 1
نواحي ش) 3

در 3گزينه  .13
اصالح گزينة
شعر پارسي

در 1گزينه  .13
هاي مناواژه

كمال و گست
در 1گزينه  .13

اصالح موارد
شعر اين) ب

سرايي انداست
برخي از) د

تحول روحي
در 2گزينه  .13

فقط ويژگي
تركيبات) 1
فارسي بو) 2
كمي لغا) 3
ساختمان) 4

در 4گزينه  .13
ت(موارد الف 

موارد موجود
هايآرايه) ب

– آل سامان
لغات تمنّ) د

erv.ir
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  .) ي

بخشـي   ـان 

قـانون،  ) د 
در  –  دهـر  
بـه  ) بينـوا 

گر جنـاس  

هـاي   سـان 

ationgroup

.ها نيست سده

*نثر فنّي  ← 

هاي زبانيركيب

ان استعاره و جـ

  .رد

. جناس، اغراق
بـين) هــ . آيدي

(ـت، درنتيجـه    
هاي ديگه با واژه

انس -2. ر نيسـت  

0/1400(  

  ) راسان

ن برجسته اين

نثر موزون* ي 

ها و تربرد جمله

نوگل خندا – دنيا

ه و تشخيص دار

هايي چونآرايه
ش كه به كار مي
مار محبـوب اسـ
ت بين اولين واژه

  .شود نمي
  .شودنمي

عناي مورد نظـر

 

26/09حلة چهارم 

به شهرهاي خر( 

مربوط به مضامين

ه عبداهللا انصاري

توجهي به كار م

   

ديه استعاره از د

ديده استعاره*  

د اضافه و فاقد آ
قاعده و روش -2

ون محتشم بيما
در اين صورت). 

  .رد
ديده ي در بيت

ي در بيت ديده ن
.  

ب دارد، ولي مع

 ).رو نيز هست
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مرحل(لوم انساني 

رفتي)  مانبردار

كه مر) وصف – ز

خواجه ←بدي 

نه عامل كم(ست 

.ديد آورده است

 (  
باد –  و مشكالت

ارزشجودات بي
  جازاً آتش

مورد) ج.   دارند
2.  معنايي است

فته شده كه چو
) و سومين واژه

پاردوكس دا: ش
ولي هيچ تناقضي

اي هيچ استعاره
ت، تناقض دارد

تناسب» هديد« با 

 از محبوب زيبا

دهم؛ ادبيات و عل

بندگان فرم – رّار

پند و اندرز – مي

ابوالفضل ميب * 

 واژگاني شعر اس

  
هايي منظوم پد

  : ه
)بال(استعاره بر  

ستعاره ازمصائب

و آن مجازاً موج
شعله مج. * رند

بادپاي اغراق –
 كه فاقد ارزش

ناي اين بيت گف
دومين. (م باشد

كن شدن بر آتش
شخيص دارند، و
وكس دارد، ولي

 در محلّ ماليمت

دمك چشم كه

سرو استعاره. (د

سنجش دوازد

سته و لشكر جرّ

موضوعات علم (

  
)سجع، آهنگين

 

 گسترش دايرة

  
.دست بود چيره

غربي نيز ترجمه

شده در هر گزينه
:باردبال مي* ا 

خار اس –  محبوب
  . ست
اين و – چيز  هيچ

بخشي دا و جان

  : هر مورد
– چون باد راندن

وعي سازن -1ي 
در معن: توجه[. د

تواند داراي ايهام

  :  ابيات
سپند جان ساك 

گي استعاره و تش
پارادو» من است

خو هزار بت تند

مرد -1: و معني
  ) نه ايهام

  .اب و گيرا
بخشي دارد جان 

 (  

    
 

خزاين آراس(» ود
 .رست است
:هاست در گزينه
 .رست است
: ها و اصالح آن

مس(نثر موزون  ←
 قرن ششم ←

 .رست است
 از جمله عوامل

 .ت استرس
: ها و اصالح آن

جو، طنز و هزل چ
زا از شعرهاي غ

 .رست است
شد هاي خواستهه

جا وار مجازاً همه
م ندان استعاره از
بيت فاقد مجاز ا
، بوستان مجازاً

 هر دو استعاره و
 .رست است

ضيح آرايه در ه
چ) مجازاً دل  ب

ب دارد؛ به معني
مسان وجود دارد

توبيچاره مي – دا
 ].هيم داشت
 .رست است

هاي مذكور دره
– تعاره از عشق

عشق همگ – دلم
، دشمن جان من

ه – عاره از زيبارو
 .رست است

  : هاه
به دو» مردم«: ب

نه. (رد نظر است
كنايه از جذّا» با
»اي سرو دلربا«

)ي – د(آرايي  ج

www.sanjeshse

بو«عال اف) و
در 4گزينه  .13

موارد نادرست
در 3گزينه  .13

موارد غلط و
←ي نثر فنّ

←قرن هفتم 
در 1گزينه  .13

مورد مزبور
در 2گزينه  .14

موارد غلط و
در هج) الف
ايرج مير) د

در 3گزينه  .14
بررسي آرايه

در و ديو) 1
نوگل خن) 2

ب. * نيز دارد
گل، باغ،) 3
برقابر، ) 4

در 2گزينه  .14
جايگاه و توض

سينه م) الف
ايهام تناسب
جناس ناهم

صد معني بي
همسان خوا

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

آتش است) 1
د – ديده) 2
دوست،«) 3
بت استع) 4

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه
ايهام تناسب
ديگر كه مور

دلرب«: كنايه
«: تشخيص

واج: آرايي واج

erv.ir
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  .وست

  .ش دارد

فّظ كـردن  

  .  شد

ك مـا  (ت 
) ف همـزه 

  . ك مورد

ationgroup

شايستة قدوم تو

  . * د

ح به قصه آفرينش

كوتاه تلفّ: ِل سِ
  } مورد 

ن آشنا خواهيد

كمان انداخت – )
حذف:   نن داخت

هر مصراع يك ⇐

  ) ت كوتاه

0/1400(  

دلم وارد شو كه ش

بخشي هم دارد ن
  .  ايهام دارد

بيت تلميح* ش 
  .ر است

مج ل(مجلسيان  
5{) ذف همزه

  }مورد 2{
  } مورد2

ل فَعلن به فع لن

  صراع اول 

ت كوتاهن مصو
نا ت وان(اخت 

⇐) حذف همزه

  )ف

تظ كردن مصو

26/09حلة چهارم 

رو از چشمم به د

جانشده است،  
 است؛ درنتيجه

ارزشي و جسم بي
جازاً به معني گور

  . وس است

  لن فَعلن

  : ع اختيارات

– )ت كوتاهومص
حذ: م ران(ر آن 

{) حذف همزه 
{) مصوت كوتاه

ت زباني با ابدال

فقط مص ⇐) مزه

بلند تلفظ كردن 
ناتوان اندا – )تاه

ح:  ها نن داخت

 

لَف – زا. (زه دارد
  ) ري. (ست

يك بلند تلفظ+  

22 


مرحل(لوم انساني 

ست، تو اي زيبار

)چين سخن(از 
مورد قبول) س

ستعاره از هستي
مج» خاك« – ر

ة اشتقاق محسو

 فاعلن )3×التن
ن فعالتن مفاعلن

 مطلب جا و نوع
  }مورد1{

د تلفظ كردن م
مر – )ت كوتاهصو
:د لي(دل اي  –

د تلفظ كردن مص

در اختيارات: وجه

حذف همز: تست

:شو خي(وخِ تو 
ردن مصوت كوت

د(هان انداخت 

   روز   لَفد  
 ص  فا   نيست

ختيار حذف همز
ت كوتاه اسمصو

دو حذف همزه

دهم؛ ادبيات و عل

اري از ديگران اس

   

چون نرگس غما
نرگس(داني ساقي 
اس» س و خاشاك

كت و كشتار هال
آراية» قدرت – ر

فاعال) 2          
مفاعلن) 4     لن

با علم به اين. ت
ت كوتاه مصو (

بلند+ ت بلند صو
 تلفظ كردن مص

ت كوتاه مصو( –
بلند+ صوت بلند 

تو. است) ن فَعلن

ض رو ر ت(ست 
  صراع دوم 

شو – )ت بلندصو
بلند تلفظ كر: ر

  . و مورد
د – )ت كوتاهصو

ت  اي  شَم  عِ  د
نو  ر  ص   ريثَ  

   
  
-   

و دو اخ)  فعولن
ند تلفظ كردن م

د. (ر زباني داردا

سنجش دوازد

دلم، جايگاهي عا
  ن 

.ي وجود ندارد

شم و از طرفي چ
گرد دوره -2اف 

خس«.  يص دارد
 مجازاً به معني

قاد«دارد و بين 

  
          فعولن 

علالت مفاعيلُ فا

فَعلن است) 3× 
ند تلفظ كردن
 تلفظ كردن مص

بلند: در قَ د مو
ند تلفّظ كردن

 تلفظ كردن مص

 فعالتن مفاعلن
  : ها در ابيات

ضرورت اس – )مزه
فقط مص ⇐) مزه

 تلفظ كردن مص
م ني زا(زار  منِ

مصراع دوم، دو –
 تلفظ كردن مص

بي  رو  يِ  ت  
  ري  فان  اَ  ث

- -لـا  |لـا  - -
عيلُ      فعولن

- - |لـا  لـا  - -

مفاعيلُ مفاعيلُ
ي يك اختيار بلن
ت، ولي سه اختيا

    
 

داز آنجا كه در : ل
نشيمن –  نشين

 .رست است
سخ هيچ تناقضي

  : هاه
استعاره از چش» 

اطرا -1و معني 
استعاره و تشخي

در مصراع دوم 
تشبيه د» قدرت

 .رست است
: اند از ها عبارت

مفاعيلُ مفاعيلُ
مفعولُ فاعال: ال

 .رست است
فعالتن(ها زينه

بلن: ري ←رِ (هر 
كوتاه: شا د يي

د(در قدم و  – )
بلن: در ح ر مي( 
كوتاه: وساقِ ي( 

 .رست است
مفاعلن(ها زينه

هيارات و نوع آن
حذف هم: زين 

حذف هم:  زين
كوتاه:  ب ر يِ

م – )حذف همزه
– اول، سه مورد

)بلند: رو يي ت
 .رست است

ي  ك  زابا  :  
   ز  مِ   حر  بد
-لـا   |لـا  - -  

 مفاعيلُ      مفا
- |لـا  لـا  - - |
  : هانه

مفعولُ م(مسان 
سان، ولي داراي
ي دو وزن است

www.sanjeshse

حسن تعليل
بين: جناس

در 3گزينه  .14
در گزينه پاس
بررسي آرايه

»نرگس«) 1
به دو» دور«
ا» جان«) 2
»خون«) 3
كمان ق«) 4

در 3گزينه  .14
هوزن گزينه

مفعولُ م) 1
بيت سؤا) 3

در 2گزينه  .14
وزن همة گز

ز سرِ مهر) 1
ش(شاديِ ) 2

ت بلندمصو
در حرمِ) 3
ساقي و) 4

در 4گزينه  .14
وزن همة گز
بررسي اختي

اَ(از اين ) 1
اَ(از اين ) 2
اَ(ابرويِ ) 3

ح: نن داخت
مصراع ا ⇐

(رويِ تو ) 4
رد 1گزينه  .14

:تقطيع بيت
             

لـا |لـا  - -
مفعولُ     

لـا  لـا  - -
بررسي گزين

بيت ناهم) 1
بيت همس) 2
بيت دارا) 3
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يچ حرفـي   

ؤال، ديـده   

  .  دارد

ولخ، جولـه،      

  )م

ationgroup

در هـي) رخ – ك

ت و عبارت سـؤ

اشاره» ي عاشق

اله، جولـق، جـو

دوازدهم 2رس 

  )وازدهم

  )وازدهم 

0/1400(  

  ) ري

زلفك(ل دو كلمة 

ماماً در همة ابيات

كشي يري و رنج

جوالهـك، جـوال

  )عربي دهم 8

عربي دهم و در8

عربي دو 27م و 

دو 21ي دهم و 

26/09حلة چهارم 

ر. (ت كوتاه است

 2   

 الحاقي در اصل

اين مفهوم تما» 

پذي بال«  پاسخ به

ج«هاي و با واژه) 

89ص (ها    ، آن

85ص (ماهي   ه

دهم 84ص (تاد 

عربي 73ص (ن  

23 


مرحل(لوم انساني 

فظ كردن مصوت

  1قاعدة  ←
  1قاعدة  ← 
قاعدة ←) ان( 

  ) است 

 با حذف حروف

».كر كني هماني

  .  است

ولي بيت گزينه

)صفت(نساج  – ه

بدي) 4 

كوسه) 3 

فرست) 4  وده

ستون) 3  

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و عل

 اختيار بلند تلفظ

←) يي(الحاقات  
)يت(الحاقات  –

الحاقات – ) ـ ند

رديف(را  -  )ش
  ) يش(

  ) ـة

و) ان جمع(ق 
  .  است

هر چيزي كه فك

 از همنشين بد

كنند، وشاره مي

بافنده) اسم(وت 
  .شود

 يشان

 ماهى كوسه

نبو. شدند  ده مي

لوله. دهنده اي 

زب

سنجش دوازد

 ولي داراي يك

  : هاعدة قافيه
–  )آ(ف اصلي 

–  )و(رف اصلي 
ـَ(حروف اصلي 

  .  ندارد

ش(حرف الحاقي  
(حروف الحاقي 
ـ(حروف الحاقي 

كسان بودن الحاق
ه قافيه نادرست

شة اوست و به ه
.  

 از تأثير گرفتن

اش» شي از فراقا

عنكبو: هنگ لغت
شه مي اشعار ديد

ها بدي) 3 
 

ك. بيني) 2 

فرستاد) 3 

د اتصال) 2 

    
 

ت دوري نيست،
 .رست است

الحاقات و قا – ه
حرف – ايي : افيه
حر –  ويت: افيه
ح – ـَ ندان  : افيه
الحاق – و : فيه

 .رست است
  : د غلط
-  )ـَ رش(افيه 
ح – )ويش(افيه 
ح – )يشة(افيه 

 .رست است
سخ به دليل يكس
ستند و درنتيجه

 .رست است
ت انسان، انديش
.جز گزينة پاسخ

پرهيز: ة پاسخ
 .رست است

رنج و درد نا«به 
 .رست است

از فرهن» جوالهه«
در متون و» قي

 . رست است
  :تيب

. رست است
  :تيب

 . رست است
  :تيب

 )دائم(شدن 
 .رست است

  :تيب
 

www.sanjeshse

وزن بيت) 4
در 3گزينه  .15

حروف قافيه
حروف قا) 1
حروف قا) 2
حروف قا) 3
حرف قاف) 4

در 4گزينه  .15
اصالح موارد

حروف قا) 1
حروف قا) 2
حروف قا) 3

در 2گزينه  .15
در گزينه پاس
مشترك نيس

در 1زينه گ .15
ذات حقيقت«

ج شود؛ بهمي
مفهوم گزينة

در 2گزينه  .15
همة ابيات ب

در 1گزينه  .15
«معاني واژة 

جولهه، جولق
   

  
در 1گزينه  .15

ترت خطاها به
 بندگان) 2

در 4گزينه  .15
ترت خطاها به

 تيز) 1
در 2گزينه  .15

ترت خطاها به
شترجمه ن) 1

در 4گزينه  .15
ترت خطاها به

ها كانال) 1
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د به اينكـه  

 

  

ationgroup

  )ربي دوازدهم

  )ي دهم

ني و اشاره دارد

  )لُ لباسٍ

 .د وجود ندارد

)عربي دوازدهم

  )هم

  

0/1400(  

  )عربي دهم 

عر 21ص )  (ي 

عربي 77ص   (

كن ت و حس نمي
  )دوازدهم

  لمه نحو است

  ده باشد 
ّن العافيةَ أجملُ

شتباه گرفته شو

ع27ص .  (دهند

عربي ده 89ص 

) كنند ست مي

  )بي دهم

26/09حلة چهارم 

69ص (خواهد  

أغني( مه نشدن 

. به ضديت دارد

ت از خودت است
عربي د 2ص(   

 جمع مكسر كل
 

كار برده شد ت به
إن. (صحيح است 

ي كه با حال اش

  .  ود

د مي. دارند ميي 

ص(فعل  + ل :  ظ

دس. (پوشند را مي

عرب 87ص (اء  

24 


مرحل(لوم انساني 

خ مي) 4 

ترجم) 4 

است كه اشاره 

ني و بيماري ات
مباشي بالش مي

أنحاء) 3 
 )عربي دوازدهم

درست) إنّ(لمه 
ص 4ه در گزينه 

   
موردي) 4  .ست

راري ترجمه شو

برپاي) 4  .هند

((  
ليحفظ) 4 

نوان زينت آن ر

المينا) 3 

دهم؛ ادبيات و عل

 زندگي شماار 

  تر ازد

1ط دارد گزينه 

  )م

بيني  است و نمي
ي ديگري به دنب

عر 21ص (ست  

 اعرابي بعد از كل
ن مرفوع است كه

.حال آمده باشد 
صفت اس:  فرحون

كل ماضي استمر

ده انجام مي. ي 

مصدر باب تفعل
 فعل+ ل :  وا

عن كه زنان به ت

 

سنجش دوازد

 

خواستا) 2 

ثروتمند) 3 

 به جمله ارتباط

عربي دوازدهم  
 

ي تو در خودت
ن هست و درجاي

 مه طعام است
كلمه مسكين اس

 
 توجه به محل
صوب و خبر آن

 
يم كه در آن حا

الف) 2   .ص است

خواهد كه به شك

بيني مي) 3  .ند

م( تعلّم + ل ( د
ليتعلمو) 3  

 
 طال يا نقره است

السماد) 2 

    
 

. رست است
  :تيب

 را گذرانديد
 . رست است

  :تيب
 دند

 . رست است
كه مفهوم شعر 

 . رست است
14ص (نستي  

. رست است
داروي:  نه صحيح

ر وجود خودمان
 . رست است

  :ها ينه
جمع مكسر كلمه
ن جمع مكسر ك

. رست است
خواهيم كه با ي

منص) إنّ ( مشبه 
  )ب دوازدهم

. رست است
خواهي رتي را مي

خبر فعل ناقص:  ن
  )بي دوازدهم
 . رست است

خ نه فعلي را مي
  :ها ينه

سود برسا. شود 
 .رست است

آيد ف جر اسم مي
فعل+ ل :  يصلّح

. درست است
اي از جنس يله
  :  ها ينه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
ترت خطاها به

عمرتان ) 1
در 2گزينه  .16

ترت خطاها به
روي آور) 1

در 1گزينه  .16
تنها عبارتي

در 2گزينه  .16
ندا:  لم تعلم

در 3گزينه  .16
ترجمه گزين
همه چيز در

در 1گزينه  .16
رد ساير گزي

أطعمه ج) 2
المساكين) 4

در 4گزينه  .16
عبارتي را مي
اسم حرف م

كتاب 7ص (
در 3گزينه  .16

عبار: توضيح
مجدتين) 1
عرب 25ص (

در 2گزينه  .16
در اين گزين
رد ساير گزي

داده مي) 1
در 1گزينه  .16

بعد از حرف
لي. ليأت ) 2

د 4گزينه . .17
دستبند وسي
رد ساير گزي

 النّاقلة) 1
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ير به ي صغ
ر شناسايي 

خامنشـيان  
د، يكـي از     
ط و زبـان    

. رفت ر مي
 ايران رايج 

ي حكومت 
كوه خواجة 
زآباد فارس 

 يك نقش 

ر مقابل از 

يه از صف 

وي . د كرد
ظ مصنوع 

 و توافق در 
 

 5 كه مبلغ 
43(  

ationgroup

ي از اهالي آسياي
ميان هند و مصر

كه در زمان هخ 
چنـد قـرن بعـد
ساساني بـه خـط

شما اشكانيان به
بي و جنوب غر

 پايتخت اداري
ا در كنگاور، ك
ردشير در فيروز

دار و چك نقش

ن گرديده و در

المي و ملي اولي

 شيوة علمي نقد
كار بردن الفا  به

ها  رفع اختالف
 )70ص  5س 

ز متعهد گرديد
ص  3درس . (د

0/1400(  

سند رسيد، يكي
 مسير دريايي م

اي از اوستا سخه
چ.  از بين رفـت 

مان شاپور دوم س

سمي و درباري ا
ر نواحي جنوب

عنوان  شوش به
ه، معبد آنهايتا
ي با بناي كاخ ار

گي بزرگ و كوچ

ده بيان زبان سا

ن از مسير اسال
  )70ص  5

سي سنتي را به
ن رويدادها ويا

ي آنها را وادار به
درس. (ت جهان بود

دة تركمانچاي نيز
بدهد) يتوالسيون

26/09حلة چهارم 

كه به رود س قتي
ي نخستين بار،

اي باستاني، نس
سكندر مقدوني

و در زم. م 4رن 

ل بود و زبان رس
آمد، در ساب مي

  )138ص 

پادانا در شهر
 نسا، صددرواز
معماري ساساني

  )150و  1

ه دو طاق سنگي

سامان كشور به

ه و انحراف آن
5درس . (د شود

نويس  نبود، تاريخ
ة او از شعر در بي

 موضوع جديدي
ر صحنه سياست

م شد و در معاهد
كاپيت(يت قضايي 

25 


مرحل(لوم انساني 

ه هندوستان، وق
جة اين سفر براي

ها پاية داستان بر
شيد به دست اس

تا آنكه در قر. رد

يران متداولارق 
حس ي باستان به

ص 15درس . (شد

 بزرگ به نام آ
توان به يان مي

م. راق اشاره كرد
48، 145ص  1

بستان است كه  
(  

اي، اوضاع نابس ه
63(  

نهضت مشروطه
مشروعه ايجادطة 

 با اينكه مورخ
دليل استفادة  به

ن وجود داشت،
ك قدرت جديد در

محروم نيپ كاس
مصنوي يز به حق

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

ن لشكركشي به
بي كرد در نتيج

. اوستا نام دارد
جمش سوزي تخت

 را گردآوري كر
1(  

شر شمال و شمال
نبالة زبان فارسي
ش ني شمرده مي

ور داد كاخي
 معماري اشكاني
صل در كشور عر

16درس . (رسيد

 مجموعه طاق
151ص  16س 

العابدين مراغه ن
3ص  5درس . (

گرايان در  غرب
 كه بايد مشروط

ران دورة قاجار،
خان هدايت را 

  

و انگليس در ايران
عنوان يك همان ب

جنگي در درياي
اتباع آن كشور ني

سنجش دوازد

امنشي در جريان
شف مسيرهاي آ

زتشتيان،  و  ان 
س ود، بر اثر آتش
الش يكم، اوستا

129ص  14س 

ي، در مناطق ش
ي ساساني كه دن
ي حكومت ساسان

حكومتش دستو
ز آثار برجستة
در نزديكي موص
يسفون به اوج ر

 دوره ساساني،
درس. (شود ل مي

گ اثر حاج زين
ايش شده است

 
ل اعمال نفوذ غ

او معتقد بود. د

ه يكي از متفكر
قلي نويسي رضا 
)5ص  1درس (

كه ميان روس و
 جديد حضور آلم

 داشتن كشتي ج
سيه بپردازد و به ا

    
 

  .رست است
گ، پادشاه هخا
كس را مامور كش

  )121ص  13
  .رست است

س ايرانيان باستا
او نوشته شده بو
شكاني به نام بال

درس. (يافترش 
  .رست است

يا پهلوي اشكاني
 ميانه يا پهلوي
رسمي و درباري

  .رست است
م، در ابتداي ح

از.  ساخته شود
كاخ شهر هترا د
ا ساخت كاخ تي

  .رست است
 نقش برجستة
ون طاق را شامل

  .رست است
نامة ابراهيم بيگ
 تمدن غرب ستا
 .درست است
دليل هللا نوري به

شروطة جدا شد
  .رست است

خان آخوندزاد ي
راد، شيوة تاريخ
. (نتقاد قرار داد
  .رست است

هاي شديدي ك ت
اين موضوع. كرد

  .درست است
دنامة گلستان از
ت به دولت روس

www.sanjeshse

   
 

در 1گزينة    .17
داريوش بزرگ
نام اسكيالكس

3درس. (شد
در 3گزينة    .17

كتاب مقدس
بر پوست گا
پادشاهان اش
اوستايي نگا

در 2گزينة   .17
زبان پارتي ي
زبان فارسي
بود و زبان ر

در 4گزينة    .17
داريوش يكم

هخامنشي
سيستان و ك
آغاز شد و با

در 1گزينة    .17
ترين معروف

برجستة بدو
در 4گزينة    .17

ن در سياحت
هاي ويژگي

د 3گزينة    .17
اهللا فضل شيخ

طرفداران مش
در 4گزينة    .17

فتحعلي ميرزا
در رسالة اير
ادبي مورد ان

در 3گزينة   .17
باوجود رقابت
مورد ايران ك

د 2گزينة    .18
ايران در عهد

ميليون غرامت
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مربـوط بـه   
ران در اين 
 با افزايش 

. هـم اسـت  
بي كازرون 
ه اين شهر 

نادرسـت   3

ـه نـواحي   
ت از ديگـر        
ده در ايـن       
ير فعاليـت  

در شـهر و   
در . محـيط 

 فرهنگي و 
ك پديـدة      
ل صـورت   

ationgroup

متر م 2000تا  
ي از شهرهاي اير

توان گفت ن مي
  .   بد

 در سال دوازده
غرب آن در شمال

ود، اين است كه
3در گزينـه  » ه 

توان در همـ  مي
 وضـعيت كشـت
ني وقـوع پديـد
همه زمان و تأثي

بهينـة آن د يـع 
هاي هر م ظرفيت

صادي، طبيعي،
ـي و معـادن يـك
طابق با اين اصـل

0/1400(  

1000ارتفاعي 
ر بيشتر از نيمي

بنابراين. رسد مي
ابي ال، كاهش مي

 مقر و موقعيت
كند كه مقر آ مي

 به آن توجه شو
همـواره« از واژة 

اي را ت گلخانه
و كنتـرل بهتـر
هـا و رونـد زمـا
 در همه جا و ه

رد، بلكه به توزي
ادة درست از ظ

هاي اقتص ه جنبه
ي منـابع طبيعـ

بايد مط) ساخت 

26/09حلة چهارم 

كنيد، محدودة ا
ن ديگربه بيا. رد

 باال به حداقل م
متر به باال 2000

ل دهم و مبحث
شاپور را مطرح م
ي كه الزم است
ابراين استفاده ا

دانيم كشت كه مي
ش مصـرف آب و
ه ن وقوع پديـده 
تر كشت، توليد

  ورت
  تـن
  شـور
  دارد؛
  خـود

يني منافاتي ندا
وسيله استفا ها به

سرزمين به همه
يد كه پراكندگي

 پديدة انسان(ي 
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مرحل(لوم انساني 

ك كه مشاهده مي
ران را در بر دار

متر به 2000ي 
0سپس از ارتفاع 

ها در سال ونتگاه
هر باستاني بيش

موضوعي. ي بود
بنا.  از بين رفت

طور ك همان. ت
همچنين كـاهش
 مربوط به مكان

كنترل بهت(» چرا
  . ردگي  مي

زيع متعادل صو
رافيا يعني نداشت
ي محيـطي كش
كشور مغايـرت د

هاي خ ز ظرفيـت

نشي وضوع حومه
شهرها و روستاها
مچنين آمايش س
وجه داشته باشي

هاي اقتصادي ت

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

طور ك همان. نيد
صد شهرهاي اير
رهاي كوهستاني
رها افزايش و س

ر گسترش سكو
قر و موقعيت شه
به شبكه ارتباطي

هاي بعدي  قرن
   

است» اي   گلخانه
ه. فاده قرار داد

نابراين، سواالت
چ«اما سؤاالت  

 مورد توجه قرار

صورت تو ابل به
هاي علم جغر ته

ها رسـت از توان
هاي صنايـع ك ن

بـي و شرقـي از

ا و روستاها و مو
ردد به توسعه ش

هم.  خواهد شد
تو. ي توجه دارد

 صنايع و فعاليت

سنجش دوازد

مقايسه كن  يقي
كه بيشترين درص

در مقابل، شهر 
 ابتدا تعداد شهر

ث عوامل مؤثر در
سؤال، مباحث مق
 بودن، وابسته ب
كوني بود و در
.  اسازگار است

ي مزاياي كشت
ز سال مورد استف

بن. شود يسوب م
.گيرد ه قرار مي

بيشتر) غداران
 

طابق با شكل مقا
توجهي به يافت ي

عدم استفادة در
، با تـوان3نة گزي

هاي جنوب ستـان
 .  

 جمعيت شهرها
گر  موضوع برمي

رويه جلوگيري 
 و با ديد تركيبي
سرزمين، توزيع

    
 

  .رست است
صورت تطبي را به

اي است ك وهپايه
.اند  جاي گرفته

متر، 1000ر از 

  .رست است
ركيبي از مبحث
ده در صورت س

در زمان آباد ن
جري آباد و مسك
عيت اين شهر نا

  . رست است
بررسي«هش ما 

و در هر فصل از
 نوع كشت محس
تر مورد استفاد

با(» چه كساني
. رست است

ايع در ايران مط
اين موضوع بي. ت

نگري و ع ي يا كل
بنابراين گ. دهد 

ويـژه اس انـي بـه
اند ستفاده نكرده
  . رست است

مين با افزايش
د است كه اين
 از مهاجرت بي

زمان صورت هم 
ت و در آمايش س

www.sanjeshse

    
  

در 4گزينة  .18
جدول زير ر
شهرهاي كو

ها ناهمواري
ارتفاع بيشتر

 
در 3گزينة  .18

اين سؤال تر
شد متن درج

و موقعيت آ
هج 7تا قرن 

است و موقع
در 1ينة گز .18

موضوع پژوه
وهوايي و آب

مزاياي اين
موضوع، كمت

«و ) انساني
در 3گزينة  .18

استقرار صنا
نگرفته است
ديد تركيبي
را نشان مي
زيرا هر استا

درستي اس به
در 4گزينة  .18

آمايش سرز
روستا معتقد
اين صورت،
اجتماعي به
طبيعي است

  . گيرد
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 جهاد 135
 در زيـادي 

 فني هاي 
 نخسـتين   

 مسـكن  ن
ي است كه 

هـاي   ربري  
بهبـود   راي 

گي بـوده و      
، )4و  2ـة  

هـاي   يژگي
 حاصـل  ي 

ين موضوع 
ت تلفيقـي،  

 

د، توزيـع،   
 اقتصـادي   

توانـد   نمـي 

ي از مسـير    
 .  

 

هـاي   شيوه
ـوان مثـال   
ه است كه 

ationgroup

58سال  در .شد
ز هـاي  فعاليت و
مهارت آموزش 

هـاي همان سال
مينتـأ  هـدف  با

ي هادي روستايي
سـاماندهي كـار 

بـر راهكارهـايي 
 جهـاد سـازندگ

گزينـ(كند 	ت مي

وي نوع و مطالعه
جديـدي اليـه  ، 

شده اي صوير ارائه
صورت افزار به رم

 .   گيرند ر مي

توليـد(ـري دارد  
ي از جغرافيـاي
نم مطرح نكـرده، 

ونقـل هـوايي مل
اي هستند  جاده

تقل هركدام از ش
عنـ بـه ... .  بار و

اي خواسته شد 
  .  هستند

0/1400(  

ش اي	ويژه توجه 
و شد تشكيل ي

بهداشتي، دمات
در ه .كرد شاره

كه ب بود دهايي
هاي	جراي طرح

هـا  طـرح  اين ر
ر و شود مي عين

دگي از وظـايف
ماعي آن فعاليت

م اهداف راساس
مختلـف هاي يه

 باشيد كه در تص
يت در محيط نر
 و روستايي قرار

تـ  گسترة وسيع
اي ونقـل شـاخه    

درستي م د را به
  . ست

ه قطعيت از حم
ونقل ر از حمل

بررسي مست -ف
مسافران، حجم
 نسبت به جاده
هوا از آن جمله

26/09حلة چهارم 

مناطق اين به ،
كشاورزي سندگي
خد برق، ودني 

ا ها هداري قنات
نها جمله از هاد

 مسكن تهيه و ا
در. شود مي هيه
مع آينده در ستا

ت فني و سـازند
اجتم -قتصادي 

بر توان مي را عي
الي تلفيق و ندي

ين دقت داشته
شوند و درنها مي

 مختلف شهري

وضوع اقتصاد،م
جغرافياي حمـل

ونقل در اقتصا ل
ياي اقتصادي اس

توان به  كه نمي
تر  دورتر، مناسب

الف:  توجه داشت
ساخت، امنيت م

هاي ريلي مزيت
ه متر در آلودگي

27 
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روستايي، ناطق
و خودبسن كشور 
آشاميد آب هاي ه
نگه و اليروبي و 

اين نه. سيس شد
ت اساسي بنياد

ته آن موجود ضع
روس گسترش ي

ن اساس اقدامات
تايي و توسعه اق

  . درست است

واقع دنياي هاي
بن جمع از. كرد ب

بنابراين .است ان
يه و هوشمند م
و مديران نواحي

تصادي است و م
ود و بنابراين، ج
كه اهميت حمل

اي از جغرافي خه

جه داشته باشيد
براي مسيرهاي

ايد به دو نكته
 نظر هزينه زيرس

در اين سؤال م. 
محيطي كم ست

دهم؛ ادبيات و عل

از من زدايي وميت
كاستقالل و روم

شبكه ايجاد به 
روستايي هاي ه

اسالمي تأس الب
يكي از اقدامات. 
وض هاي	و نقشه 

همچنين چگونگي
براين .شود مي ه

ين مسكن روست
كند و ناد رح مي

ه پديده به مربوط
تركيب و بندي	ه
كاربر نياز مورد 

نه تهيطور جداگا
ريزان و ده برنامه

ل يك پديدة اقت
شو  محسوب مي

دليل اينك به 2ة 
ونقل شا ي حمل

توج.  قرار دهيد
وايي و دريايي بر

ونقل با لف حمل
از قل با يكديگر

.ا و معايبي دارد
ر و مشكالت زيس

سنجش دوازد

محرو رايب المي،
محر مناطق به ي
توان مي جمله ن

راه توسعه و جاد
انقال مسكن نياد

.ن، تاسيس شد
شناسايي روستا

ه و ازهاني و تي
ارائه روستاها عي

تاً در زمينه تأمي
ه موضوع را مطر

 
م هاي داده ايي،

طبقه جداگانه ي
و دقيق طالعات

ط ها به دام از اليه
 كه مورد استفاد

ونقل يد كه حمل
ز ابعاد خدماتي

همچنين گزينة 
ن دهد جغرافياي

بررسي تطبيقي
نقل هوو كه حمل

هاي مختل  شيوه
ونق هاي حمل وه

ها اي مزيت جاده
تر بار صرفه ينة به

    
 

  . رست است
اسال انقالب زي

رسيدگي هدف 
آن از كه داد جام

ايج ه روستاييان،
بنمي همچنين 

روستاييا ويژه به
ر اراضي هاي	ري

خدمات شاورزي،
اجتماع و صادي

اد مسكن عمدت
صورت وارونه به 

 . رست است
جغرافيا طالعات

هايي يهال قالب ر
اط برگيرندة  در

 است كه هر كد
سازند ي را مي

  .رست است
وجه داشته باشي

ونقل يكي از مل
).4و  3ف گزينة 

ي باشد كه نشان
  .رست است

دقت مورد ب را به
ستفاده كرد، بلك

  . رست است
 براي فهم بهتر

مقايسه شيو -ب
ريلي نسبت به ج
ر مسافران، هزين

www.sanjeshse

در 2گزينة  .18
پيروز از پس

با سازندگي
روستاها انج

به اي حرفه و
انقالب اسالم

ب محرومان،
در آن كاربر
كش مسكوني،
اقتص وضعيت

هست و بنيا
4اما گزينة 

در 3گزينة  .18
اط در سامانة
در مورد نظر

كه شود مي
مطرح شده
نقشه جديد

در 1گزينة  .18
اول اينكه تو

حم). خدمات
حذف(است 

دليلي قطعي
در 2گزينة  .18

تصوير زير ر
نسبتاً دور اس

در 1گزينة  .19
طور كلي به

ب. ونقل حمل
ونقل ر حمل

امنيت بيشتر
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 خواهيم مي
 غلط و ست
 شـمول  ن 

 مـا  از تقل

 بـر  بتنـي 
 نفـع  نكـه 

 منظر اين 
 همكاري و
 ابزارهاي و

تعبيـر   ـين 

 اجتماعي 

 و آگاهي ز
 همـوار  ي 

 بـه  آنجـا  
 و شـوند  ي 

 عمـل  ش 
 آن عمـق  

 نگرنـد  ـي 
  )زدهم

ationgroup

م دانشي ما .تس
درس تشخيص و 
جهـان منطـق  و 

 )دهم

 .است ته

مست و بيرون ي

مب را مناسبات و
اين بـر  عالوه عد
از را اجتماعي 

و مشاركت جلب
و نيروها ظارتي،

آهنـي قفـس  بـه 

زندگي و دانند ي

از برخاسته را ها
تفسـيري شناسـي 

از و رفـت  كـار  
مـي مواجـه  اعي 

دانـش ايـن  سـاس 
و پيچيـدگي  ه 

مـ اجتمـاعي  ي
كتاب دواز 3س 

0/1400(  

اس شده مطرح تي
واقعيت كشف ة

زبان به ديگر ي
كتاب دوازد 1س 

گرفت شكل تلفي

اجتماعي نظم ، م
 )م

و روابط اين و د
قواع اين .پذيرد ي

نظم كه جوامعي
ج در اما كنند، ن

نظ قوانين و واعد

ب دارد، هـا  آن ي 

مي اجتماعي  ش

ه آن ولي دانند ي
ش جامعـه  بـه  ن

به شاعرانه زبان
اجتمـا موقعيـت 

اس بـر .  سـازند  مي
بـه و كنـد  بـور 

ها موقعيت به ود
درس(    . شوند يك

26/09حلة چهارم 

مشكالت چنين با
دغدغة همچنين

سو از و باشد مد
درس (    . باشد داشته

مخت رويكردهاي
 .شود  مي
ندانيم انساني ي
كتاب دوازدهم 2

دهد توضيح مي ي
را مي مقرراتي و

ج .نمايند ظت مي
تضمين را فتارها

قو حجم بر بايد 

واقعـي نيازهـاي  

كنش ويژگي رين

مهم مي را رزش
آوردن روي و ـي 

ز و عادي زبان ن
م هـر  با خود ي
م تري راحت و ه

عب عمومي و ملي
خو براي و خود 
آن نزد اعماق و 

28 
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ب ارتباط در ما ور
ه .باشد  ما جامعة

كارآم و مفيد ما 
د مشاركت انيان

ر طبيعي علوم ه
اميدهن جتماعي

دستاوردي را آن 
درس(    . كنيم ار

بيروني مناسبات
و قواعد قرارداد، 

محافظ نيز سيب
رفت بيني پيش ند
هرروز رو اين از 

 ستند

و ها انسان از دا

تر مهم را ناداري

ار و اراده يعني ش
تبيينـ شناسي ه

ميان گذاشتن ق
عملي نيازهاي به
ساده دانش و ي

عم دانش نوعي 
از ديد روزمره 

ابعاد و جتماعي

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و عل

كشو در ) ايراني و
ج مسائل حل به 
بوميِ مشكالت   و

جها روي به مي

به نزديكي و ري
اج ساختار ماعي

و كنيم تصور ت
سازگا و دهيم ق

م اساس بر را عي
نوعي براساس 

آس و هاگزند رابر
باشن قادر اجبار 

.كنند عمل نمي
 )ب دوازدهم

هس طبيعي هاي

 ماعي
جد هدفي گويا ه

معن و آگاهي عي
 .كنند  مي
كنش ديگر هاي
جامعه از عبور ي

فرق براي و شد 
ب بنا غالباً وزمره

آگاهي و كاهند ي
صورت به و شود

زندگي در افراد 
اج موقعيت خود

جا

سنجش دوازد

و اسالمي(     بومي  
ناظر و خودمان 
و مسائل حل در 

علم دانش رزهاي

دور اساس بر سي
اجتم هاي پديده

طبيعت همچون 
تطبيق آن با را د

اجتماع منظ و عه
جامعه افراد .اند
بر در آنها از نند،
و و تهديد ميع

ع موفق رغبت و 
كتاب 3درس (     .

 تبييني ي
ه پديده مانند ي
 )     بيرون از 

اجتم هاي پديده
كه نظمي سلطة
 )ازدهم

اجتماع كنش ن
مطالعه معنا و 

ه ويژگي شناسان
براي را مسير گاه

  )زدهم

مطرح ادبيات زة
رو زندگي در راد
مي آن موقعيت ق

ش مي ها آن ادت
واقع در.  شود ر

خ به تا كنند ش

    
 

 .رست است
اجتماعي و ساني

فرهنگي هويت 
سويي از يعني 
مر در گشودن و 

 .رست است
شناس جامعه در 

پ ميان ارتباط :  
را جامعه اگر : م

خود بايد و فقط
 .رست است

جامع تبييني سي
دا اجبار مي س و

كن تأمين مي را 
تطم با شايد ازند
رضايت ميل س
.بيفزايند خود ة

 .رست است
شناسي جامعه: ل
اجتماعي هاي يده

نگاه ( تجربه و 
پ كنترل و بيني 

س وبر ماكس : وم
كتاب دوا 4رس 

 .رست است
پردازان نظريه : ل

آگاهي بر تأكيد
ش جامعه اين : وم

نگ همين . بينند
كتاب دوا 4س 

 .رست است
حوز در ابتدا ، ي

فرا. يافت  عي راه
عمق و يچيدگي

عا عمل، تكرار با
تر نزديك تماعي

تال شناسان بايد

www.sanjeshse

  
 

در 4 گزينه .19
انس علوم ايدة

با كه همسو
داشته باشد؛

بگويد سخن
در 1 گزينه .19

:اول قسمت
:دوم قسمت
سوم قسمت
و بود خواهد

در 2گزينه  .19
شناسي جامعه
ترس ، قرارداد
جامعه افراد

سا برقرار مي
اساس بر افراد

كنندة كنترل
در 1 گزينه .19

اول قسمت -
پدي: موضوع
حس : روش
پيش : هدف

دو قسمت -
در(        . كند مي

در 4 گزينه .19
اول قسمت -

با ت را انسان
دو قسمت -

ب آن مي تابع
درس(        . ساخت

در 2 گزينه .19
زدايي آشنايي

اجتماع علوم
پي از معموال

ب و كنند مي
اجت موقعيت

ش  جامعه ولي
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 مطالعـه  ش

 بـا  را سـان 

آن  تـابع  و
درس (        . خت 

 جهان يك
 از. باشـد  

 سازمان ت

. دهـد   مـي  

 و بگذارد ر

 )م

 بـا  موافـق 

 سـبب  رم 

 القـا  غـرب 

 ولـي  سـت 

ationgroup

روش علمي، اي

( 

انس اجتمـاعي  ي

و آگـاهي  از سـته 
سـاخ هموار ري

يك جمعيت هش
ديگـر  جتمـاعي 

 

قدرت اعمال ست

شـكل »سياسي

تأثير ديگران دة

  .است 
كتاب دهم 15س 

م اگـر  امـا  دارد 

نـر قـدرت  ـروزه 

غـ جهـان  كه ي

اس متكي خود ي
  )كتاب دهم

0/1400(  

ها همة دانش در

كتاب دوازدهم 

زندگي دانند و ي

برخاس را آنهـا  ي  
تفسير شناسي ه

كا و است آن ي
اج هـاي  جهان ط
)كتاب دهم 16

سياس يعني آيد؛ 

س نظام«به  دارد

اراد بر بتواند خود

مقبوليت داراي
درس(    . دارد غين

 .شود 
حقيقـي  وعيت 

 .است 
امـ امـا  شد مي 

تصاويري از نيرو
 .گردد  ي

قوي داخلي وليد
ك 16درس (    . ند

26/09حلة چهارم 

 است آن وال
د يعني است؛ وم

3درس (        . است 

مي اجتماعي ش

داننـد، ولـي مـي 
جامعه به آوردن 

معاني و فرهنگ 
تسلط و بسط ساز
6درس (        . است 

پديد مي »ست

د وجود جتماعي

خ اهداف به دن

د آيد مي دست به
دروغ مشروعيت

اعمال ارزشي و
مشـرو باشـد  ي 

مقبوليت داراي
كشورها ساير بر

بي را خود هويت 
مي ظاهر جديد ي
تو بر و بجوشد 

كن مي مبادله رها

29 
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زو يا ايجاد علت
علو روش حدت

اجتماعي هاي ه

كنش ويژگي ترين

م مهـم  را رزش
روي و تبييني 

گسترش منزلة 
س زمينه تواند مي

هويتي اي سئله

سيا « يابد زمان

اج جهان هاي ت

رسيد براي نسان

ب مقابل طرف ت
م باشد بشري ي

و عقيدتي نظام 
الهـي حكـم  و ون 

 .دارد
آيد، د دست به ل

ب اقتصادي و سي

ايران اسالمي ب
فرهنگي قطب ن

درون از اي  شمه
كشور ساير با ل

دهم؛ ادبيات و عل

ع دادن نشان يا 
وح معني به يني

پديده كنترل و 

ت مهم را عناداري

ا و اراده يعني ،
شناسي جامعه ز

به اجتماعي ن
كه م است آن ة

مس جتماعيا هاي

سا معين هدفي

ستسيا اعمال ي

ان كه شود مي دا

رضايت و تهديد 
ساختگي هاي ژي

يك مطابق رت
قـانو مطـابق  ت 

د دروغين وعيت
مقابل طرف ايت
سياس  سلطة جب

 )دهم

انقالب از گرفتن
عنوان به اسالم ب

چش مانند كه ي
متعادل صورت به 

سنجش دوازد

پديده يك رايي
تبيي رويكرد مان
 است جربي
بيني پيش ، ني

مع و آگاهي عي،
 .كنند مي عه

كنش هاي ديگر
از عبور براي را ر

جها يك معيت
گسترة شدن دود
ه جهان براي ب

ه به رسيدن راي
 است ف

براي كه كارهايي

پيد هنگامي اعي
 .بگيرد مت
از استفاده دون
ايدئولوژ با موافق

قد كه معناست 
قـدرت اگر: دارد 

مشرو باشد شري
رضا و تهديد از 
موج كشور يك 

كتاب د 15رس 

گ الهام با اينك 
ترتيب اين به و 
اقتصاد :گرايي ن

را آن بلكه كند

    
 

 .رست است
چر بيان تبيين، 

هم تبييني اسي
تج روش آن و ت

تبيين شناسي معه
 .رست است

اجتماع ن كنش
مطالع و معنا هي

ه ويژگي شناسان
مسير نگاه مين
 )زدهم

 .ست استر
جم افزايش رتيب
محد منزلة ز به

جمعيت مناسب ن
 .رست است

بر قدرت هرگاه 
هدف به دستيابي

سازوك مجموعه  :
 )كتاب دهم

 .رست است
اجتما قدرت : ل

خد به را يگران
بد كه قدرتي : وم
م قدرت اگر : سوم

 .رست است
اين به قدرت ت

انواعي نيز شروع
ساختگي بش اي
استفاده بدون ه
سخت قدرت ه

در(    . شود گي مي
 .رست است

اسالم جهان : ل
كند مي وجو ست
برون عين در: وم

ك نمي خود توليد

www.sanjeshse

در 3 گزينه .19
از منظور -
شنا جامعه -

يكسان است
جام هدف -

در 4 گزينه .19
پردازان   نظريه

آگاه بر تأكيد   
ش جامعه اين
هم. بينند مي
كتاب دوا 4

در 3 گزينه .19
تر همين به

نيز اجتماعي
تأمين رو اين

در 1 گزينه .2
:اول قسمت
براي د يافته

:دوم قسمت
ك 15درس (    

در 3 گزينه .2
او پرسش -

ارادي د كار
دو پرسش -
س پرسش -

در 2 گزينه .20
مشروعيت -
مش قدرت -

ها ايدئولوژي
كه قدرتي -
گذشته در -

فرهنگ سلطة
در 1 گزينه .20

او پرسش -
جس كرد مي

دو پرسش -
خ براي صرفاً
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 .ساخت 
 در چـه  ن

 و جمعـي 
 تـاريخي  د

 حتمـي  و 

 درآمد مي
 كـرد،  مـي 

 انقـالب،  ي

  .ست

عـة الرفـع       

كذب است 

در قيـاس   

هاي بـه   ال

و بـا طـرح        

كـردن، بـه      

ationgroup

دچار فرهنگي ي
آن مانند يا اخت

ج خـاطرة  صـورت 
بعد و شود مي م

مشـترك  شـت 

اسالم بيداري ندة
م القـا  غـرب  ان 

پيامدهاي ترين 

دو نسبت شده است

ـة الجمـع و مانع

مع در صدق و ك

.ت حملـي اسـ  

وجه دارد و سوا

 حـدس بزنـد و

، قـدم رنجـه ك
  . هستند

0/1400(  

خودباختگي به 
پردا مهاجمان ع

ص بـه  كـه  كننـد 
مستحكم و راكم

سرنوش را شـدن 

تپند قلب صورت ه
جهـا كـه  ويري

مهم از يكي .دد

حكم به اتصال د 

م حقيقـي، مانعـ

غير قابل جم:  3 

اي  هـم قضـيه    

به آن آگاهانه تو 

ة مـورد نظـر را

 تشـريف آوردن
ر ارزشي خنثي

  .ت است

26/09حلة چهارم 

را مسلمانان يت
دفع به گذشت، 

ك مي پيدا تركي
متر گذر زمان، ر

ش دنيوي و ريسم
  .ست

به است، اثرگذار 
تصا از بيرون را 

گرد مي يد ظاهر

خش ديگر است و

د و به سه قسـم

و 2گزينه .ست
  

حملـي و نتيجـه

  .نيست

 جدي گرفته و

دتر از ما نتيجـة

مصمم،. هستند
 مردن داراي بار

نده قبول واقعيت
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ذهني از هايي ش
بيصلي هاي نگ
  .كرد م
مشت سرنوشت و
در خاطره اين .د

سكوالر بيستم ن
اس فراخوانده خود

و فعال مستقل، 
خود هويت ن،
جدي فرهنگي ب

مله مشروط به بخ

شوند شكيل نمي
  .است» يا - 

ل مانعة الجمع اس
. در صدق است

و مقدمة دوم ح

 شده و معتبر ن

 فرآيند تفكُّر را

مقابل نتواند زود

 ارزشي منفي ه
ن، حرف نزدن،

دهن كنيم نشان ي

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و عل

بخش ها، رويارويي
جنگ در چه آن د
هضم و جذب ود

و سرگذشت ند،
يابد مي انتقال ر
 

قرن طي كه را 
پيشين خ ظريات

هويتي كه خود 
ايرا اسالمي الب
قطب يك عنوان ه
  )هم

ني يك بخش جم

 جواب شرط تش
يا -« صورت  به

ت يعني منفصل
 اما قابل جمع د

ي شرطي است
  .ت وجود دارد

ي نتيجه گرفته

 كه متفكِّر نقّاد

شود كه طرف م
  .م

سيدن، داراي بار
آمد. بت هستند

يمون استفاده م

 فلس

سنجش دوازد

ر نخستين در ب
مانند يا مختلف 

خو درون را مان
ا كرده زندگي م
ديگر نسل به لي

)دهم 13درس 

پردازان غربي   يه
نظ ينيبازب و مل
خاسالمي هويت 
انقال از گرفتن م

به اسالم ترتيب،
كتاب ده 13س 

شرطي است، يعني

دو جزء شرط و
قالب كلي آنها به

مع در صدق است
 در كذب است،

اي  اول آن قضيه
يجه در مقدمات

صالي، از وضع تالي

اد در اين است

اي صحبت ش گونه
 را غافلگير كنيم

، به هالكت رس
ي بار ارزشي مثب

ود از اشياء پيرام

    
 

 .رست است
غرب نظامي و سي
هاي سده طي م
مهاجم داد، رخ 

هم با زيادي دت
نسل از و آيد  مي
د(    . سازد مي را عه

 .رست است
نظري اسالم نوي

تأم به دانستند، 
به بازگشت با ن
الهام با اينك الم
ت اين به و كند مي
درس(    . است يتي

  .رست است
صورت ش  عبارت به

  .رست است
طي منفصل از د

صورت و ق. شوند
  .رست است

مها غير قابل ج
غير قابل جمع د

  .رست است
ستثنائي، مقدمة
عين يا نقيض نتي

  .رست است
س استثنائي اتص

  .رست است
كِّر نقّاد و غير نقّا

  .پرسد ت مي
  .رست است

گو تر است كه به
جة مورد نظر او
  .رست است

خفه شدنصب، 
ي پيوستن داراي

  .رست است
ر حسب نياز خو

www.sanjeshse

در 3 گزينه .20
سياس قدرت
اسالم جهان
مغول حملة
مد كه افرادي

در مشترك
جامعه هويت

در 4 گزينه .20
معن حيات -

مي بشريت
ايرا جامعة - 
اسال جهان -

م وجو جست
هوي تحوالت

 
  

در 3گزينه  .20
محتواي اين

در 2گزينه  .20
قضاياي شرط
ش تقسيم مي

در 1گزينه  .20
تنه: 1گزينه 

غ: 4و گزينه 
در 2گزينه  .20

در قياس اس
استثنائي، ع

در 1گزينه  .2
در اين قياس

در 4گزينه  .2
تفاوت متفكِّ
جا و درست

در 2گزينه  .21
در جدل بهت
ناگهاني نتيج

در 4گزينه  .21
لجوج، متعص
ملكوت اعلي

در 2گزينه  .21
اين كه ما بر
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 باشند كـه  

مه، معلول 

كنـد و   مـي  

 و ابـدي و     

  

 دليـل  ين 
 گونـه  يـن 

 .هند

 )1 س

 ديـدگاه  ب 

 
 نوجوانـان 

 دوم دكي 

ationgroup

جزء از يك چيز
  .حد هستند

  

ن وجود علت تا

ركت اسـتفاده م

د وجـود ازلـي

تـري مهم .و است
ا ديگـر  علـوم  ر

بده ما به كساني

درس. (است رين

مناسـب زمـان  

.هستند ايبمع
ن گيـري  تصـميم 

كـو: دارند خود 

0/1400(  

 نيست كه دو ج
ز يك موجود واح

.ود امكاني است

بارد، يعني بدون

ند، از برهان حر

توانـد كند و نمـي 

رو روبه زيادي ي
در كـه  حـالي  در

 .ت
يك تقريباً يا سان

 .باشد ها ش
آفر مشكل باشد،

  .نشود ي
در تـا  پـذيرفت 

م و محاسن از ي
ت الگـوي  ارآمد،

جنسان هم با ي

26/09حلة چهارم 

هيت اين گونه
مفهوم مختلف از

 فلزِ مايع با وجو

شده ولي باران بب

ات وجود خداون

را اثبات ك» ظم

هاي دشواري با ها
د هسـتند،  ادي 

نيست دشوار زوماً
يكس نمرة اجرا، د

روش ساير همراه
ب گشا راه كه آن 

 :از اند رت
جويي عيب وانان

پ را نوجوانـان  د 

اي آميزه افراد و ع
كا گيري تصميم 

 )لگي

بازي به خاصي 
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وجود و ما. ست
د و ماهيت دو م

متناعي و رابطة

  .ت

آن هنوز تامه نش

ارسطو براي اثبا 

نا«تواند وجود  ي

ه پديده تبيين و
زيـا هـاي  علت ر

لز ها آن اجراي ،
متعدد دفعات در
هم به بايد آن سير

از بيش ها زمون

عبا نوجوانان در
نوجو از ديگران 
فـرد بـه  منحصـر  

جوامع دريابند ا
و نشود گيري م

سا 2 تا تولد(ت 
 )سالگي

عالقة و كنند مي

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و عل

صي موجودات اس
اشند بلكه وجود

مايع با وجود، ام

ة وجودي نيست

ت آد است و عل
  .تفاق است

 .كند ير ياد مي

ه شده، تنها مي
  .ند

و توصيف در ي،
تأثير تحت ختي

است دشوار سيار
د كه باشند اي ه

تفس و اجرا ونگي
آز از استفاده ه،

د شناختي يرات
حضور در است 

هاي ويژگي بايد

تا كرد كمك ان
تصميم نوجوان 

طفوليت: كند مي
س 2 تا تولد( يت
م گروهي هاي ي

 روان

سنجش دوازد

ت وجه اختصاص
شياء را ساخته با

 و رابطة جامد م

ة عليت يا رابطة

رش باران موجود
 قائل شدن به ات

عنوان مثال خي ه
  .كند ثبات مي

ه از تجربه گرفته
ست را اثبات كن

تجربي معلو ساير
شناخ روان هاي ده

بس ها آزمون خت
گونه به بايد ها ون
چگو ها، آزمون ز
تجربه كم افراد ي

تغيي پيامدهاي ي
بهتر: ديگران د

با: آميز اغراق دن

نوجوانا به بايد: ي
جاي به: روزمره

م بروز ماهگي 3 
طفوليت: است گي
بازي يكديگر با 

    
 

  .رست است
مشترك و ماهيت
ركيب شده و اش

  .رست است
ا وجود، امكاني
  .رست است

ي و اخوت رابطة
  .رست است

برخي عوامل بار
، اين به معناي
  .رست است

ون از خداوند به
ك نخستين را اث

  .رست است
م برهان نظم كه
ه خالق جهان اس

  رست است
س با مقايسه در ي
پديد است كه ن
 )1 س

 .رست است
ساخ زيرا است، 
آزمو زيرا است، 

از استفاده ست،
براي زيرا است، 

 .رست است
براي پيشنهادي

انتقاد به نسبت ت
بود فرد به منحصر

 .شود ايجاد 
جويي  عيب و يي
ر گيري تصميم ر
  )2 س

 .رست است
تا  2 تماعي در

ماهگ 8 در ريبه
دبستان دورة در

www.sanjeshse

در 3گزينه  .21
وجود وجه م
با يكديگر تر

در  1گزينه  .21
رابطة روح با

در 2گزينه  .21
رابطة برادري

در 3گزينه  .21
اگر بگوئيم ب
بوجود بيايد

در 4گزينه  .21
گاهي افالطو

حرِّكوجود م
در 3گزينه  .22

از نظر هيوم
نامتناهي كه

  
  

در 1گزينه  .22
شناسي روان

اين دشواري
درس.(نيست

در 3گزينه  .22
نادرست )1
نادرست )2
اس درست)  3
رستناد )4

در 4گزينه  .22
هاي توصيه

حساسيت -
م احساس -

تري متعادل
گرايي آرمان -
در مشكل -

درس. (باشد
در 2گزينه  .22

اجت لبخند -
غر از ترس -
د كودكان -

erv.ir

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



  
 

 

@sanjesheduc

 

 تـرس،  ـد 

 .ترحم و 

 ترسيمي 
 بـرداري  ت
 ها گزينه ر

 سـاير  ـط 
 تـري  فتـه 

 .است ه 
 

ـاق افتـاده   

 ايـن  وييم 

 شـود،  ئـه 
 مطالعـه  م

 زمان مدت

 فقـط  فظه

 تا دقيقه د

ationgroup

 )2 درس.(ختي

ماننـ .شـود  مي 

سپاسگزاري ي،
 2(  

صورت به را شده
يادداشت خواني،
ساير اول قسمت

 .است كرده 
توسـ خسـارت  ن

ياف توسعه يداري

افتاده اتفاق» س
.كرده است» ه

اتفـ» ادراك« و 

بگـو فـرد  بـه  ـر 

ارائ متعـدد  ـات 
هنگام تمركزتان

 )3 س

مد در سپس و د

حافظ اين در عات

چند از طالعات

0/1400(  

شناخ نه است ي

پديدار صورت ك

پشيماني مانند .بد
درس. (است ده

ش شنيده  مطلب
بلند و چشمي ب

ق چه اگر .دهد ي
ذكر درست را 
جبران به منجر 

د ردعملك تماالً

احساس«كند،  مي 
توجه«آن  به و ب
كرده تفسير و 

اگـ .غير پيوسته

  .كنيم مي ك

دفعـ بـه  وردنظر 
ت اينكه براي ين
درس. (ببينيد ت

شوند مي دريافت 

اطالع سازي خيره

ا و ندارد وديتي

26/09حلة چهارم 

يهيجان بعد در ن

يك به غالباً و ت

ياب مي متفاوتي ر
ساد هيجان به ط

م اگر مثالً .شود ي
تعقيب بر عالوه 

مي نشان را حسي
خود اولِ سمت

حسي ابزارهاي
احت شنوايي ديدة

ايجاد» درد«سه 
انتخاب را خود ي
تعبير را شده ه

غ و منقطع نه م

ادرا گروه يك ت
 )3 س

مـو محرك اگر 
بنابراي .كند مي د
متفاوت زواياي از

)چشم( حسي 

ذخ مالك. كنيم

محدو اطالعات ي
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كودكان و جوانان

نيست فردي هاي

ظهو ارزيابي، وع
مربوط نيز شده 

مي تر قوي ما ت
وقتي بنابراين 
چند ح دريافت 

قس علت 1 گزينة
ا از يكي دادن ت
د آسيب افراد ه،

المس حسي هاي 
پيراموني هاي ك
توجه محرك ني

ببينيم پيوسته و 

صورت به را آنها ا
درس. (ببينيم مل

.است تمركز نع
ايجاد تمركز شده

ا و مختلف هاي

هاي گيرنده ريق
 .د

ك ذخيره را عات

نگهداري زمان ت

دهم؛ ادبيات و عل

نوجو هاي تفاوت 

ه پردازش نظام 

نو به توجه  با و ده
مطرح تعريف و

دريافت كرد، فت
.بود خواهد تر ت
اثر موضوع اين 

گ فقط اما اشند،
دست از كه دارد

فرضيه اين ساس
( 

گيرنده تحريك 
محرك از يكي ي
يعن شود، مي درد

متصل صورت ه
  .داد هد

ما باشند، كديگر
كام صورت به را 

موان از يكي وجه
ش ارائه موضوع 

ه صورت به را لعه

طر از ابتدا ما ن
ماند مي ما حسي

اطالع توانيم مي ه
 .ست
مدت و شده يره

سنجش دوازد

  )2 س

از 4 گزينة اما 

تأثير تحت ها ن

بود تر پيچيده نها
و است ساده جان

دريا حس چند 
راحت آن دگيري
و ايم كرده رگير
با هدر مطالع ري
د اشاره مطلب ن

اس بر .شود مي رده
)3 درس. (دارند

با كند، خورد مي
يعني كند، مي گاه
د علت متوجه ت

به را اشكال ريم
خواه ادامه گونه

يك كنار در شيء
ناقص اشياي م

تو مورد موضوع 
تازگي مقابل، ر

مطا مورد وضوع

پيرامون محيط ت
ح حافظة در آن
دقيقه چند تا ط
اس) دقيقه چند ر
ذخي اطالعات م

    
 

درس)     (سالگي
 .رست است

است، درست ها
 .رست است

آن بروز :ساده ي
 .بت
آنه بروز :مركب ي
هيج ترس، اول 

 .رست است
با بتوان را ضوع

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

نخور سي دست
شنوايي د نقص 

 .رست است
توپ به دست برخ

نگ مد به دستش
تورم دست يدن

 )3 س
 .رست است

دا گرايش ما :ار
گ  همين بده، مه

ش چند وقتي :ت
داريم تمايل ما :ل

 .رست است
م و محرك با بي

در .گيرد كل مي
مو كنيد سعي ،

 .رست است
ة حسي اطالعات

آ از ردي ك ثانيه،
فقط مدت كوتاه ة
حداكثر(كوتاه  ي
بلندمدت حجم ة

www.sanjeshse

سا 12 تا 7(
در 4گزينه  .22

ه گزينه تمام
در 3گزينه  .22

هاي هيجان -
محب و خشم

هاي هيجان - 
گزينة در -

در 1گزينه  .22
موض يك اگر
نوشتاري ت و

چ بكنيم، هم
تو مي همگي
جبرا فرضية

حس ابزارهاي
جبران براي

در 2گزينه  .22
كه ت وقتي - 
احم وقتي -
د با وقتي -

درس. (است
در 4گزينه  .22

استمرا اصل
ادا را تصوير

  
  

مجاورت اصل
تكميل اصل

  
  

در 3گزينه  .23
نسب آشنايي

شك خوگيري
يابد افزايش

در 2گزينه  .23
در حافظة -

يك از كمتر
ظةدر حاف -

سازي ذخيره
در حافظة -
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@sanjesheduc

 اطالعـات  

 را شده جاد
 

 از شـود،  ي 
 فراموشـي 

  .ت

  
  
  

ationgroup

مـورد  در وقتي
4(  

ايج هاي چاله و د
 )4 درس. (ست

مـي افـزوده  ـان 
ف مـانع  بيشـتر  

  .باشيد داشته 
 .شيد
 .دهيد خ
 .بخوانيد 

است ديداري او 
 

0/1400(  

و و شود مي عال
 درس. (شود مي

آورند مي روي ي
اس نيفتاده اتفاق 

زمـ گذشـت  بر ه
كنـد،  مي مرور 

كلي برداشت ا
باش داشته ليدي

پاسخ ها پرسش ه
را متن دوباره م

 .كنيد زمايش

رمزگرداني لذا 
 )4 درس( .كند

26/09حلة چهارم 

فع حسي حافظة
م فعال لندمدت

بافي افسانه يا طرات
رويداد ير واقعي

چه هر و گيرد مي
را روز همان ي

تا كنيد خواني ش
كل سؤال چند ن

به بتوانيد تا نيد
لزوم صورت در و
آز را اطالعات ي

كند، مي مرور را
ك مي استفاده ي

33 


مرحل(لوم انساني 

ح شود، مي داده 
بل حافظة شود، ي

خاط تحريف به 
غي يادآوري يا سي

م صورت دگيري
هاي درس روز هر 

يشپ را فصل هر 
متن درمورد نيد

بخوان دقت به را 
و كنيد بيان را ا
يادآوري نظمم ت

ر آن تصوير عني
شنيداري گرداني

دهم؛ ادبيات و عل

نمايش لحظه ك
مي سؤال شده ه

گذشته طالعات
بازشناس كردن ه

ياد از بعد خست
كه آموزي انش

مطالب
كن سعي

مطالب
ها جواب ن

صورت به

يع خواند مي سي
رمزگ از لذا خواند،

سنجش دوازد

 
يك براي فقط ل

ذخيره او حافظة

ا يادآوري در راد
اضافه خطاهاي ن
 
نخ هاي اعتس ر

د بنابراين .شود
  

 خواني يش
 كردن سؤال

 خواندن
دادن پس خود ه

 زمون

كتاب درس متن 
خو مي را  شهريار

    
 

.شود مي ذخيره
گل تصوير وقتي 

ح در ها قبل دت
 .رست است

افر »كردن اضافه
ترين رايج از يكي 
.درست است 

د فراموشي قدار
ش مي شي كاسته

)4 درس. (شود
  .رست است 

پي
س
خ
به
آز

 استدرست 
روي از خود هن

شعر بلند صداي

www.sanjeshse

ذ عمر يانپا
سؤال در -

مد از كه فرد
در 1گزينه  .23

ا«خطاي  در
.كنند پر مي

4گزينه  .23
مق بيشترين

فرامو شدت
ش مي مطالب

در 2گزينه  .23

  )4 درس(
د 3گزينه  .23

ذهن در مريم
ص با حسين

erv.ir
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