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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)14/08/1400(  

 )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 

  . 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
 

14از  4ـون آزمــ  
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: ارغنـد *     

 (.  

ationgroup

ويـزان، آويختـه

.طبيعت هستند
  ) هارع و باغ

  زجر ←

   )د

  ) شوم

1400(  

آونـگ، آو: ونـد 

ه شبيه عناصر ط
ها، مزارع در خانه

←ضجر  -غان 

  اي حبه

  . زم است

منجمد و سرد -

خوار و ذليل ش 

/14/08 دومحلة 

  ت

آو*  بدسرشـت   

هاي متعدد كهم
سيم آب جاري

  بغض  ←ض  

  ي 
فغ ←فقان : دوم

ح ←اي  هبه –
  راجح 

ها الزدرستي آن

  .ت

-2افسرده  -1: ه
  )تصوير 

  )دهم
-2بميرم  -1: م
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مرح(علوم انساني 

  كرامت كردن
راقبت و مكاشفت

فرومايـه،: سـفله 

كب از پيچ و خم
مسئول تقس: راب

بقض) سينه  –ه 

خواني ←خاني  
مصراع د) 4  قدر

–عظيم  ←يم  
ر ←راجه   –ور 

ص درستي يا ناد

است »زده  شتاب

فسرده(ايهام ) ه
-2برعكس  -1

عبور ند -2دهم 
خاك شوم(هام 

ارسي

زدهم؛ ادبيات و ع

ك ←) گي كردن
معاملت، كار مر 

س* ده، ميـراث   

هايي مركحطر: ي
مير) ( پاي اسب

نيم تنه: صدره –
  

  : ها
خ: مصراع اول) 2

ق ←غدر :  دوم

عزي) 2  
فتو ←فطور ) 4

در تشخيصم آوا 

حمد در ارزيابي

استعاره از قلّه(م 
: عكس(ايهام ) 

  . ندارد
اجازه ند -1: ارم

ايه) ه و تشخيص

 فا

سنجش دواز

خ و آسان زندگ
←) ده به حق

  ت شده 

   
افكنـد پس: كند

اسليمي) (گرفتن
برآمدگي پشت

  : رست آنها
–رختي بهشتي 

.رعونت ←نت 

راع و اصالح آنه
2    ور 

مصراع -خرده  

  :ها ح آن
   بصر ←بسر 
   4

هاي همهاي واژه

جالل آل اح«خ، 

ورم)  تشخيص –
)تشخيص –اره 

خواسته شده را
نگذا(ايهام )  دل

استعاره –حبوب 

    
 

 .رست است
  : و اصالح آنها

ه ناز زيستن، فرا
كمال توجه بند(

اطاعت ←كننده 
 .رست است

:هاي سوال واژه
افك پس*  كناره 
  . قهرآلود

 .رست است
  : د غلط

قرار گدر ميان  
ب: كلّه) (ح اوليه

 .رست است
اليي و شكل در

در: سدره(صدرة 
رئون* فروگذار  

 .رست است
اليي در هر مصر

حو ←هور : ول
←خورده : ول

 .رست است
ر عبارت و اصالح

ب –مكتحل  ←
 معذور ←

هخانواده نا و هم
 .رست است

ارت گزينه پاسخ
 .رست است

  : هاه
–استعاره (مين 

استعا(خون دل 
هاي خام از آرايه

تعاره از حريم،
استعاره از مح(و 

 .رست است
  : ر گزينه

www.sanjeshse

  
  
 
در 2گزينه  

موارد غلط و
به(تنعم ) 1
مراقبت ) 3
اطاعت ك) 4
در 1گزينه  

كليه معاني
كنار،: طرف

خشمگين، ق
در 3گزينه  

اصالح موارد
:بر خوردن(
طر: بيرنگ(
در 2گزينه  

هاي امال  غلط
ص ←سدرة 

←فروگزار 
در 4گزينه  

هاي امالغلط
مصراع او) 1
مصراع او) 3
در 3گزينه  

هاي هر غلط
←مكتهل ) 1
←معظور ) 3

توجه به معن
در 1گزينه  

نويسندة عبا
در 4گزينه  

بررسي آرايه
قلب زم: الف
خ –جام ) ب
هيچ كد) ج
است(پرده ) د
اي سرو) هـ

در 2گزينه  
هاي هرآرايه
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-ونـي مـي   

 –ـه بـاران  

يـت ديـده   

ر به وسيلة 

وران ايهام 

  )ن تعليل
  . يست

ationgroup

يه مياني يـا درو

تشبيه رحمت بـ

در بي )بـر  –سر 

  )رفت
از طرف اسكندر

د* عشق  –دل 

حسن. ( تو نيست
ر بيت مشهود ني

  .د ندارد

1400(  

ربرد سجع، قافي

ت) باران –خوان 

س( )در –بر ( )ت

اگانه در نظر گر
ضعيت دشمن ا

د –مجلس عرفا 

ي شدن در پاي
 هيچ جناسي در

ش برايت وجود

  . ادي
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به اين كار) (ستي

خ) (رحمت –ت 

شقاوت –سعادت 

  مند
را جد» م و مي

رصد كردن وض –

مج –) مرشد(هي 

  . دهد –گار 
ن شايستة قرباني
ه شده است ولي

به جز نيش) 2. ت
  ) مفعول(ش 

غيراسنا) ندودن

 .اسنادي) باشد
  . دي

  ترادف  ←ر 
  ) ك است

تركيب اضافي 
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مرح(علوم انساني 

مس –هستي ) (

نعمت) (حسابي

س) (گليم-كاله (

   گنج

ثروتم -2ش سوم 
جا«توان مي(ق 

–روزي اسكندر 
  .د

واسطة فيض اله

آرايي كردگاواژه 
از اين  كه كمتر

الحزن تشبيهبيت

نهاد جمله است» 
ش: تيغش) 4 

فعل نهي از ا(ي 
  .راسنادي

ببيل نمي(ست 
ذوف و غيراسناد

در و گهر) 3  ب 
ها مشترك گزينه

3 ←لقاي تو   
  ن 

زدهم؛ ادبيات و ع

)هستي –ستي 

بي –دريغ بي) (ا

: و چهار سجع

عدم به -به نقد

داريوش -1: دارا 
دل همراه عشق 

پير –يوش سوم 
كنداشاره مي...  

يب استعاره از و
  ر 

*) د، پادشاهي
گ من اين است

به بي) وطن(خانه 

»ايسرمايه«كه 
    

مينداي* نادي 
غير: شكست* ي 

بيل نيس *سنادي 
محذ» كرده«وم 

تناسب ←فضل  
ضمن در همة گ

–لقا ) سم است
مرغان چمن –ن 

  بوي او –ن 

سنجش دواز

تنگد) (مستي –
  .ن

را –جا ) (سيده

 و گليم شقاوت

تشبيه وجود ب) 

:ايهام* سكندر 
:جام مي: تعاره 

د اسكندر و داري
صب كرده بود و

  . هستند

مي به ترتي –ام 
وره گرداني ساغر

در بعضي موارد(
علت مرگ* دن 

خ =) و بار در بيت

توضيح اينك) مم
)گروه قيدي/  ه

  
غيراسن) سرشتن

غيراسنادي) شد
غيراس) ود ندارد

در مصراع دو*  

 
عقل و فض) 2  سب

رابطه تض: توجه( 

فت جانشين اس
نالة مرغان –ك 

يار من –بوي يار 

    
 

–تنگدستي (ن 
يه گدا به قارون

رس –كشيده (ن 
  .وان

ه كاله سعادت

وجود –بود (ن 
 .رست است
  : اي درست

 مي به آيينة اس
است* اسكندر  –

 به داستان نبرد
كه در بلندي نص
يگر تماماً غلط ه

 .رست است
  : هاه
جا –بزم جم  –

دو -2د و دوره 
(جازاً فرّ و شكوه 
دن كنايه از مرد

دو(عاره از وطن 
 .رست است

  : هاي غلطه
متم/ مضاف اليه 

مضاف اليه(ش  
 .رست است
: هاد در گزينه

فعل ماضي از س(
وجود نداشته باش

اقبال وجو(ست 
غيراسنادي: رده

 .رست است
 : ي و نوع آنها

تناس ←ورشيد 
تناسب ←جان 

 .رست است
  : ضافي

صف(مشتاق  –تو 
اقبال اتابك –ال 

بو –باد صبا  –د 

www.sanjeshse

سجع بين) 1
تشبي) گويند

سجع بين) 2
نعمت به خو

و تشبيهد) 3
   .شود مي
سجع بين) 4

در 1گزينه  .
هاكليه آرايه

جام: تشبيه
–دارا : تضاد
بيت: تلميح
هايي كآيينه
هاي ديآرايه

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

–ساقيان ) 1
عهد -1دارد 

سرير مج) 2
جان كند) 3
خانه استع) 4

در 2گزينه  .1
اصالح گزينه

م(م : تنم) 1
:پيشش) 3

در 3گزينه  .1
افعال موجود

(سرشت ) 1
و(نباشد ) 2
اقبيل نيس) 3
به در كر) 4

در 3گزينه  .1
روابط معنايي

ماه و خو) 1
عقل و ج) 4

در 1گزينه  .1
تركيبات اض

حديث تو) 1
ساية اقبا) 2
نسيم باد) 3
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  ) دارد

طرافيـان و     

اي كـه از  ه 
 

نبـرد  «بـه     

  . ستكار ا

ationgroup

دواي تو  –دوا 

اهاي متفاوتي د

مكـر و حيلـة اط

حلقـه – بندند 
 » .آشكار شود

ه پاسـخ فقـط ب

ه قوت تمام آشك

1400(  

اميد د -سرِ درد

  ) وف است

تلفظ تعداد هجا

   

   

مالمـت م«ر بـه    

  . ت

  . است» 

بر كمر) سيحيان
ز و ماهيت آن آ

  . ند

ولي در گزينـه. 

 در بيت پاسخ به

  . ت

/14/08 دومحلة 

 –) شودوب مي

نه معنايي محذ

 تلفظي در هر ت
  .ست

و او صلح افتاد 
     ج وابسته 

.است» ي عاشق

  : د از

هـاي ديگـرزينه

است» گاه خداوند

»هاواقعي پديده

  . ت
مس(چه ترسايان 

يد ارزش هر چيز

  . ت است
كنناشاره مي» ت

است» ق و باطل

اين مفهوم. ست

   دنيوي

است» خواهش آن
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مرح(علوم انساني 

شد، اسم محسو

فعل به قرين: كنم

واژه دو( نيست 
محذوف اس) تش

ميان من        
ته ساز          

اميدواري«اسخ 

ي ديگر عبارتند

ولي گز» ت است

 شرايطي از درگ

ت افراد از ارزش و

  ) جود
ط بسته نور توست
نّار به معني آنچ

باي«ه اره دارد ك

ب عشق و محبت
ليم محض است

هاي دايمي حق

ونگي و توحيد اس

ايي از تجمالت

 عدم توجه و خ

زدهم؛ ادبيات و ع

 جمع داشته باش

كمي(شكر ايزد 

واژة دو تلفظي 
آت(خرين جمله 

كه         كنم 
      پيوند وابست

و گزينة پا» شق

هايخاطر و گزينه

در تغيير واقعيت

ت در هر مقام و

درك و شناخت

وحدت وج(ينش 
شني اين محيط

زنّ* ب و روبند 
 بيت به اين اشا

هي در بذل شراب
رابر معشوق تسل

هو همة درگيري
  . كندي

ايت الهي، خداگو

رها) 2 
  .ن راه است

 ظلم در صورت

سنجش دواز

فتي كه عالمت

ش ←جمله است  
  .مله است

»خرمن«ت ولي 
مفعول آ.  است

كشكر ايزد مي   
ج هسته        

  .  ساده است

آرزمندي عاش«خ 

آسودگي خ: سخ
  مگي، تماماً 

ت مكر و حيله د
  . ه دارند

 موفقيت و نعمت

عدم د«: نه پاسخ

صال به مبدأ آفري
علت روش:  و لعل

به معني نقاب) ع
مفهوم نهايي. د

ي مدارا و همراه
عاشق در بر«كه 

يوند بين كربال و
اشاره مي» اطل

خدا و كسب رضا

   .وحد هستم
 ثبات قدم در اين

عدالتي وري بي
    

 

هر صف(وختگان 
 .رست است

  : هانه
مفعول اولين جم

اد دومين جمنه 
قيد است» كنان

يوند وابسته ساز
: ستقل مركب 

                   
جمله مستقل 

 .رست است
 ابيات غير پاسخ

 .رست است
 موارد گزينه پاس

همگ) ج 
 .رست است

مذمت«: ة پاسخ
اشاره» ود از آن

 .رست است
طلب«ة پاسخ 

 .رست است
ت سؤال و گزينه

  : هاي ديگره
اتص) 2   

ز مناظرة سنگ
برقع: (زينه پاسخ

ماندياله باقي مي
 .رست است

تقاضاي: ه پاسخ
هاي ديگر به اينك

 .رست است
پيوبيان « ابيات 

سايشي حق و با
 .رست است

توجه به خ: سؤال
  : هاي ديگره

 خدا هستم، مو
 آوردن به خدا
 .رست است

برقرار«: ه پاسخ
www.sanjeshse

نالة دلسو) 4
در 4گزينه  .1

بررسي گزين
م» شكر«) 1

»صلح«و 
رقص ك«) 2
پيو» كه«) 3
جمله مس) 4

             
:مصراع دوم

در 2گزينه  .1
مفهوم همة

در 1گزينه  .1
تمام معناي

 انبوه ) الف
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينة
محافظت خو

در 2نه گزي .2
مفهوم گزينة

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

رازداري) 1
بخشي از) 3

در گز: توجه
شراب در پي

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه
هولي گزينه

در 1گزينه  .2
مفهوم تمام

دايمي و فرس
در 4گزينه  .2

مفهوم بيت س
مفهوم گزينه

به دنبال) 1
شرط رو) 3

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه
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نهراسـيدن   

 

از  يتعـداد  
سـبز وهـم   

 15 يوتـاه   
. كند يت م

 يت خـارج 
 بـا دمـا و       
ه طرف باال 

. زنـد ير يمـ 
دتـر آن را     
 بـه خـاطر     

هـا   ـد پـل  

ationgroup

 اين راه و نيـز نه

 )دهم 4درس 

  .رد

شـاهد ت ريـ اخ 
سظر را به رنگ 
ـوا در مـدت كو

حركت نيمت زم
نسبت به قسمت
ه دو تـوده هـوا

گرم معموال به ي
فرو م نين بر زم

ـت هـر چـه زو
ممكـن اسـت  
كننـ ين نمآ يمن
  

1400(  

ري از عشق در

  )دوازدهم

  )هم

متن د+ وازدهم 

  )دهم 3

  )دهم 3رس 

  )م

سالمت آميز دار
  )دهم 4س 

يهـا  و در سـال  
شوند كه منا يم

هـ يدمـا  نيچن
 چرخش به سم

ن نآ يمت داخل
شـود كـه يم جاد
يهوا رديگ يم ي

 به صورت باران
اسـ شوند و بهتر

رايـ ز ديبمان ني
منياما توجه به ا 

)دوازدهم 13ص 

/14/08 دومحلة 

گير انصاف، بهره

عربي د 16ص (

دوازده 15ص ( 

د 12ص (شويم 

  )43هم ص 

36ص(واهد شد 

در(دور بود . 10

دوازدهم 13ص 

  :ها
 از همزيستي مس

درس. (ت كنيد

 )دهم

دهـد و ين رخ م
م داريپد نييع پا
همچ. شود يم ي

شكل و در حال
ت كه فشار قسم

جيا يردباد زمان
يسردتر جا يوا

سازد كه يب را م
ش يها شلوغ م ان
يدر ماش دينبا ي
رنديگ يپناه م ي

ص( ستنديقاوم ن

ن
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مرح(علوم انساني 

 در راه عدالت و

(ها  راهنماي آن

داند مي – 4ان 

ناراحت ش -4) د

عربي ده(اداني 

خو. از خودت -

00 -4بود  ور مي

(شود   برده مي

ه رد ساير گزينه 
سخن) 3.  دارد

م پس مرا عبادت

د 32ص(رداديم 

ست كه در جهان
در ارتفاع ياهيس

يگرم و شرجن، 
ش يا لوله يستون
علت نيبه او ود 

گر. كند ي بلند م
هو هيال ريگرم ز

بآهد و قطرات 
ابايوع گردباد خ

يطيشرا چيت ه
ييپل هوا ريم ز

قابل حوادث مق

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

داشتن پايداري

ر -4ضور داشتند 

دهانشا -3يتان 

شود مي الیحزُنُنا( 

در نا -3هاي  انه

4نيكو   – 3ي 

دو. 100. اين -

از بين -3رود  ي

.باشد ب دين مي
ترينشان  گرامي

خداي شما هستم

قرار – 4 شدند 

  ي 
است يعيطب يها

س يگردباد ابرها
دي ماليم و باران

ابر  كياز  يهان
شو يم رهيت جيدر
را به هواي  زيچ
گ يهوا هيو ال ند

ده يا از دست م
ستند هنگام وقو

تحت ديكن برسان
از مرد يتعداد 
ها در مق  از آن ي

 عربي

سنجش دواز

د«هاي ديگر، نه
  . باشدمي 

 
حض -2ز اينكه 

هاي دهان. هايتان
 

كند راحت نمي

خا. فقه -2هايي 

كردي دور مي. شد

3دورتر . ن است
 

مي. ميرانيد مي -

بودن در انتخاب
مردم به عنوان

رد و اينكه من خ

نااميد -3) شده

نفي است نه نهي
ه دهياز پد يكيد 
هنگام شروع گ 

همراه با بادموال 
س به صورت ناگه
وشن دارد به تد

چره بايرد و تقر
نندك يبرخورد م 

خود را يود دما
باد خطرناك هس

ممك يجا  نيتر ن
.طراف پرت شود
يا دارند اما انبوه

    
 

گزينت سؤال و 
» در اين مسير

. رست است
قبل از -1: رتيب

 . رست است
قلب ه -1: رتيب

. رست است
  :رتيب

نار -2ورزيدند مي
 .رست است

ه قلب -1: رتيب
 . رست است

مي ش -2: رتيب
 . رست است

دراين -2: رتيب
. رست است

  :رتيب
-2ميرد  مي. تان

 . رست است
شاره به اجبار نب

ن م پرهيزكارتري
 امت پيامبر دار

 . رست است
ترجمه نش(ه آن 

 .سترست ا
 خوريم و فعل ن

گردباد: ك مطلب
.يما همخرب بود 
اورند هوا معم يم

سپس ابدي يش م
رو يدر ابتدا رنگ

 قدرت مكش دار
گريكدياگون با 

ند و ضمن صعو
در هنگام گرد ه

و خود را به امن
به اط نيماش دي
ها در ساختمان 

www.sanjeshse

ولي پيام بيت
از مشكالت

   
 

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

شتاب مي -1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
هايت قلب -1

در 2گزينه  .3
مفهوم آيه اش

اشاره به) 1
اشاره به) 4

در 2گزينه  .3
به وسيله -1

در 4گزينه  .3
نمي:  النأکُل 

ترجمه درك
ايگردباده

در م يزيانگ
درجه كاهش

كه د گردباد
كمتر است
رطوبت گونا

كن يصعود م
هينقل ليوسا

و ديترك كن
يشد يبادها

ياديتنوع ز

erv.ir
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@sanjesheduc

فاوت باشد 

. باشـد  مـي 

ايست نون 

 4ر گزينـه  

 .ديـ ايوب ب

  )وازدهم

ationgroup

 حرارت بايد متف

  . شد

صحيح م َمفَسدة 

  )دوازدهم 

  )دهم

با عل مضارع مي

در. آمده است) 

منصو ستيبا يم

عربي دو 13ص  

1400(  

  يم 
درجه - 3خلي 

  . عكس

باش ب شدنشان مي

به شكل َمفِسدة

15ص . (دهد ي

عربي د 3درس (

  )عربي دهم

بود از فع) لَم(ل 

)مةجّوال و العالّ (ت 

ص كان است و م

ص(ل نيامده است 

/14/08 دومحلة 

اي داشتي  كننده
تن فشارداخال رف

 مي كند نه برع

يرا امكان خراب

  ي 

َم -3حيح است 

مي) به( معناي 

( از باب افتعال 

ع 3درس (عدي 

كلمه به شكل ن
  

به شكل كلمات 

د خبر فعل ناقص
  )خش اعلموا

ها فعل مجهول نه

6 


مرح(علوم انساني 

بادهاي تخريب
نه باال رجي باشد

  ود 

ن به تيره تغيير

باشند زي تن نمي

   تُخفِّض 

مجرد ثالثي -4ل 

فة شكل  صح ُمجفَّ

گزينه هاي ديگر

نتفعي -4مجرد 

 باشند 
فعل متع: اخلقو 

اگر اين). چرا(ي 
)عربي دوازدهم

4و  2هاي  ينه

  ت 

نُقّاد) 2. ب بيايد
بخ+ بي دوازدهم

در مابقي گزين.  ت

زدهم؛ ادبيات و ع

لهاي اخير گردب
كمتر از فشارخار
 نه اينكه باال برو

ه تدريج از روشن

ي براي پناه گرفت

-4 الخامس عرش

  تكلم وحده 

نائب فاعل. هول

فة  -2شد  بهُمجفِّ

ر حالي كه در گ

ثالثي م نزل ل و

ب مي) فعل الزم 
؛تری -4متعدي  

باشد به معنا مي
ع14ص ) (ايد ده

 است كه در گز
  ) دوازدهم

رفوع آمده است

بايست منصوب مي
عرب 13ص (يد 

ب فاعل آن است

سنجش دواز

 به اينكه در سا
ار داخلي بايد ك
ت پايين مي آيد

متن؛ رنگ ابر به

بيي مكان مناس

 -3 خامس عرشة

مت -4معرب  -3

مجه -2رف زائد 
 

  نکرة -4
 
باشد صحيح مي ن

 
در. آمده) تا(ي 

از باب إفعا أنزلنا
 

: ینزل(و ) تعدي
فعل مت:  وجدوا؛ 

صحيح م) لم(ل 
لب آمرزش نكرد

كند اسم مبالغه
عربي 15ص . (

 
باشد و مر مي) ّن

 تصبح است و م
و بايد مجرور بيا

نايب» االطفال«د و 

    
 

 .رست است
متن اشاره دارد

فشا – 2: ينه ها
درجه حرارت -4

 .رست است
وجه به مفهوم م

 .رست است
هاي هوايي ن پل

 .رست است
خ. تُنزّل -2: رتيب

 .رست است
3الزم  -1: رتيب

 .رست است
له حر -1: رتيب

. رست است
4جمع -2فضيل 

. رست است
َخصلتانبه شكل 

  )هم
. رست است

به معنا) الي(نه 
 . رست است

-3ثالثي مجرد 
. رست است

فعل مت: نی(نه 
حیرّت -2ل الزم 

 . رست است
به شكل) لم(مه 

طل:  تستغفروا (
 . رست است

اللت بر كثرة بك
.دا است نه فاعل
. رست است

إن( حرف مشبه 
  : ها ينه

خبر فعل ناقص
ضاف إليه است و

  . رست است
باشد  مجهول مي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
در م: توضيح

رد ساير گزي
4نه يكسان 

در 3گزينه  .3
با تو: توضيح

در 4گزينه  .3
براساس متن

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

در 3گزينه  .4
اسم التف -1

در 4گزينه  .4
ب ِخصلتان -1
ده 4درس (

در 4گزينه  .4
در اين گزين

در 1گزينه  .4
ث ینصحان -2

در 3گزينه  .4
در اين گزين

فعل: أفلح-1
در 1گزينه  .4

در اينجا كلم
.حذف شود

در 2گزينه  .4
اسمي كه د

مبتد) جّوال(
در 4گزينه  .4

خبر خائفون
رد ساير گزي

خ مفروشه )1
مض سّکان )3

در 1گزينه  .5
فعل سیجلس
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@sanjesheduc

ه بـرخالف       

 راسـتگوتر   

ريم بـه آن      

زا و پاداش 

. رد اسـت       

هـد بـدون   

  )دهم. 6

پرونـده آن   
زخ و دنيـا    

د گنـاه آن  

الم ميـزان  

 تغييـر در  

ationgroup

ت، زنـدگي كـه

ت و چه كسـي

ه در قـرآن كـر
  )دهم 

مان ظرفيت جز

معـاد داللـت دار

خواهاو مي)  كه

64و  63صفحات

 و با مـرگ او پ
 ميان عـالم بـر

 بدان عمل كنند

 كاظم عليه السال
 

يع قيامت يعني

1400(  

ي آينـده ماسـت

كي در آن نيست

ردگان اسـت كـه
.53و ص  52حه

 را ندارد زيرا هم

ه بـر ضـرورت م

كارش اين است

ص. (م برزخ است

سان در دنياست
هم وجود ارتباط

تي كه مردمي

دنياست و امام ك
 )دهم. 66و  6

 مرحله اول وقاي

/14/08 دومحلة 

بخشي از زنـدگي
  )دهم. 

شك] كه[كند مي

ز زنده شدن مر
صفح. (ارد است

ها پاداش انسان

و از داليلي كـه 

 

علت انك(د بلكه 

ور و آگاهي عالم

ود به زندگي انس
بوط به اصل مهم

رسوم كند تا وقت
  )دهم. 65 حه

ن عالم برزخ و د
4صفحات. (يند

ه بخش سوم از

7 


مرح(علوم انساني 

ست، زيرا معاد ب
51 صفحه. (بود

ز قيامت جمع م

اي از است نمونه
ن معاد داللت دا

داوند در جزا و

»ب«از بخش  

  : د، عبارتند از
 شدن مردگان 

  )دهم. 54تا  

 معاد شك ندارد
  )دهم. 

ي بر وجود شعو

 دامنه آن محدو
ـأَ ا قَّدم و  مربر﴾خَّ

 در بين مردم مر
صفح. ( كم كنند

داوم ارتباط ميان
فرمايمعرفي مي 

مربوط به ﴾... بال

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

فتن از زندگي اس
و ابدي خواهد ب

  
در روز عاً شما را

ي بني اسرائيل
ه بر امكانيلي ك

 تحقق وعده خد

»الهي مه عدل

معاد داللت دارد
هايي از زنده شنه
52صفحه . (ت

انسان در وجود
.56 صفحه. (ند

 جنگ بدر دليلي

الي هستند كه
نسان یومئٍذ اإل  ؤُا

سنت زشتي را
ز گناه عامل آن

هاي تد از نشانه
 فرد فوت شده

جباُل و کانت الجب
  )دهم. 

 دين

سنجش دواز

قيقت سخن گف
ذراست، جاويد و

: فرمايدساء مي
جز او نيست قطع

  )هم

كه يكي از انبياي
و دالي» الف«ش 

اي كه امكانونه

معادل الز«الل 
 

ي كه بر امكان م
بيان نمونه -2  ن
دگي در طبيعتن

ا: فرمايدمت مي
مام عمر گناه كن

ا كشته شدگان

اعما.... ه، حج و 
ُؤیَُنبِّ ﴿وره قيامت 

و هر كس س.... د 
ند بدون آنكه از

نواده خود يكي
هايزان فصيلت

تَرُجُف االرُض و الج
.73 صفحه. (ت

    
 

 .ست است
در حقن از معاد، 

يا كه كوتاه و گذ
 .رست است

سوره نس 87آيه 
ه هيچ خدايي ج

ده. 51صفحه ( 
 .رست است

ك) ع(ضرت عزير 
و مربوط به بخش

 .رست است
ن در دنيا به گو

  ....  را ندارد
 بخشي از استدال

 )دهم. 55و  5
 .رست است

ي است و داليلي
 نخستين انسان
 نظام مرگ و ز

 .رست است
سوره قيام 5آيه 

گاه قيامت در تم
 .رست است

با) ص(ن پيامبر 
 .رست است

 مانند نماز، روزه
سو 13ود و آيه 

  )دهم. 64 حه
 .رست است

فرمايدمي) ص( 
گذارناو نيز مي ب

 .رست است
 فوت شده با خا
را وابسته به ميز

 .رست است
یَوَم ﴿وره مزمل 

هاستن و آسمان

www.sanjeshse

    
 

در 2گزينه .5
سخن گفتن
زندگاني دني

در 4گزينه  .5
خداوند در آ

خداوند كه«
از خداست؟

در 3گزينه  .5
داستان حض
اشاره شده و

در 1گزينه  .5
زندگي انسان
كامل انسان
اين مطالب

4صفحات (
در 2گزينه  .5

پرسش منفي
آفرينش -1
اشاره به -3

در 4گزينه  .5
خداوند در آ
ترس از دادگ

در 1گزينه  .5
سخن گفتن

در 3گزينه  .5
آثار ماتقدم
شوبسته مي

صفح. (است
در 4گزينه  .5

پيامبر خدا
را به حساب

در 2گزينه  .6
ارتباط فرد

اين ارتباط ر
در 1گزينه  .6

آيه دهم سو
ساختار زمين
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@sanjesheduc

رت كلمات 
  )م

ور شاهدان 

ه را انجـام    

 قـراردادي     

آن تصـرّف  

ر دنيا نماز 
را تكـذيب    

ي احاطـه و    
  )دوازدهم 

ره انسـاني  

ايـن  ..... دا  

م وسعت و 

زيان ] هر دو

رين ركـن   
ationgroup

ست كه به صور
دهم. 74صفحه 

حضو -5 اعمال 

داننـد آنچـهمـي    

 از نـوع رابطـه

توانند در آ نمي

  )دوازدهم

ما در: گويند مي
 روز رسـتاخير ر

خت هـر چيـزي
.12 صفحه. (ند

حد واقعي هموار

ي آن يعني خـد
(  

 به زبان و هنگام

هر[ دنيا و آخرت 

تـرمهـم .  اوست

1400(  

زارشي از عمل ا
ص. (ن را در بردارد

دادن نامه -4ي 

گاني گرانقـدر، م

 راننده متخلـف

بدون اجازه وي

د. 20صفحه . (ت

جهنميان«: ايد
شـديم ودا مـي  

 زيرا الزمه شناخ
ت احاطه پيدا كن

 

از همين رو موح 

ظر مالك حقيقي
)دوازدهم. 36 حه

تنها[ اي  كناره

او در. شودن مي

ت همه جانبه از

/14/08 دومحلة 

اي دنيا تنها گز
يقت و باطن آن

ادگاه عدل الهي

سـتند نويسـندگ

 عمل و جريمه

دارد اما ديگران ب
  )19صفحه  (

در ربوبيت است

فرماكند و ميي
معصيت خـددر 

ك آنها را ندارد
تواند به حقيقتي

  يت 
 )دوازدهم. 21

.مت آن را نداند

دون توجه به نظ
صفح. (پندارندي

بر يك جانب و

 از خدا رويگردان

خداوند و اطاعت 

8 


مرح(علوم انساني 

هانامه. سي دارد
خود عمل و حقي

   
برپا شدن د -3 

ما نگهباناني هس

 نتيجه طبيعي

 در ان چيز را د
.گويندستي مي

ربوط به توحيد د

ها اشاره مين آن
 بدكاران غرق د

ما گنجايش درك
تيجه ذهن ما نمي

شرك در خالقي -
 صفحه(وبيت  

ست، گرچه حكمت

كنند و بدقي مي
جهان مي) رب( 

ست كه خدا را ب

اليي به او برسد
  

جامعه در جهت

زدهم؛ ادبيات و ع

دنيا تفاوتي اساس
اي است كه خنه

:مت عبارتند از
 از حقايق عالم

ن براي شمگماي

ري در رانندگي

 تصرّف و تغيير
 واليت و سرپرس

مر ﴾رَبُّ کِل شیء

هل دوزخ از زبان
كرديم و همراهي
  )دهم. 40 -4

ذهن م.  هستند
و در نتي دود دارد

-1: ك عبارتند از
شرك در ربو -4

حكمت نيست بي

را ملك خود تلق
 پرورش دهنده

ز مردم كسي هس

گيرد و اگر بال مي
)دوازدهم. 34 ه

مة اركان يك ج

سنجش دواز

ي ثبت شده در د
مل انسان به گون

 مرحله دوم قيا
كنار رفتن پرده

  )دهم. 74

بي: فرمايدار مي
( 

دليل سهل انگار

چيزي باشد حق
ين حق تصرّف،

َر َو هو َربّاِهللا اَبغی 

د به اعترافات اه
 دستگيري نمي

47ره مدثر آيات 

ند كه نامحدود
د حقيقتي نامحد

ب و اقسام شرك
شرك در واليت 

اي در عالمحادثه
  )دوازدهم

 
، جهان خلقت ر
 را مالك وي و

از: فرمايدحج مي
  

م دلش به آن آرام
صفحه. (كار است

ي قرارگرفتن هم
    

 

 .رست است
هايبا نامهسان 

آمده اما نامه عم
 .رست است

ي است و وقايع
ك -2ن مردگان 

4و  73صفحات 
 . رست است

آيات سوره انفطا
دهم. 75صفحه 

 .رست است
سيب ديدن به د

  )دهم. 87حه 
 .رست است

هركس مالك چ
به اي. تفاده كنند

قُل اََغیَرهللا﴿و آيه  
 .رست است

وره مدثر خداوند
م و از محرومان

سور. 87صفحه(
 .رست است

موضوعاتي هستن
 آن است خداوند

 .رست است
ي است و مراتب

ش -3ر مالكيت 
 .رست است

موحد هيچ حن 
د. 32 صفحه. (ت

.درست است
ها،اري از انسان

مع در واقع خود
 .رست است

سوره حج 11آيه 
.كنندعبادت مي

ري به او برسد د
 همان زيان آشك

 .رست است
ي توحيد معناي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
نامه عمل انس
و نوشته درآ

در 3گزينه  .6
پرسش منفي

زنده شدن-1
ص(و گواهان 

در 1گزينه  .6
خداوند در آ

ص. (دهيد مي
در 2گزينه  .6

به ترتيب آس
صفح. (است

در 3گزينه  .6
ه: بخش اول

يا از آن است
:بخش دوم

در 4گزينه  .6
در آيات سو

خوانديمنمي
. (كرديم مي

در 2گزينه  .6
دستة دوم م
دسترسي به

در 1گزينه  .6
پرسش منفي

شرك د -2
در 1گزينه  .7

از نظر انسان
اميدوار است

د  4گزينه  .7
امروزه، بسيا
افراد و جوام

در 3گزينه  .7
خداوند در آ

ع] آسودگي
پس اگر خير

اين. بيندمي
در 1گزينه  .7

بعد اجتماعي
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انـد و در  ته   
  )دهم

44(  
يده و از او       

  سازند؛ يم

 چيهـ   م بـه  

 ،يطـوركل  ه
  .د

موجـودات  
 يلقت دفع

و لـذا   شـد 

 ،يويـ دن ي
 تيمحـدود 

و قـدرت و  

در  ير عـال  

سـازمان   ي
 نيقـوان  ني

ationgroup

فرينشـي داشـت
دوازد. 23 صفحه

4صفحه. (كنند
يطان را نپرسـتي

رار آن را آشكار م

 
ن با عقل سـالم

  آشكار است؛ 

 انتخاب اجزا و به
رديپذ يصورت نم

م يست كه تمـام 
خل يرات زنده دا

باش ينمـ  ي علمـ 

ياو در زنـدگان  ي
از م ينشان گونه

سرچشمه علم و

و شـعور يمعنـو 

يخاص يها سنت
ني چارچوب همـ 

1400(  

 مثل خداونـد آف
ص(اند؟  دت ديده

 برتري پيدا مي
نبسـتم كـه شـي

و اسر رنديگ يرم
  ين
 .بپردازد كي ام
انسان كي يبرا 

روشن و آ يخوب

در يت، حسابگر
ص يشعور و آگاه

  .ستين 

و معتقد اس داند
موجودات ه،يرض

ز جزو مسلمات

يدائمـ  يهـا  الش 
گ چياست كه ه ي

ارتباط با س هي سا

مع ي اسـتعدادها 

و س نيساس قوان
در ي انتخاب و

/14/08 دومحلة 

هااند كه آناده
يز مستحق عباد

شان بر يكديگر
عهـد و پيمـان نب

 )ازدهم

م شگرف پرده بر
نيب انيدر م شي
به مطالعه كدا د
وتر،يكامپ كي ش
خ به زيانگ شگفت 
  ار

است ريدناپذيترد
ز بدون دخالت ش

يحسابگر زمند

د يم ينسل وندي
فر نيبر اساس ا

است و هرگز هيض

و تـال يف مـاد 
يا و جاودانه يق

ل انسان جز در

مناسب نباشد، ا

 

م است كه بر اس
ب است و قدرت

   ديني

9 


مرح(علوم انساني 

شريكاني قرار دا
 دو شريكان را ني

ه مراتب اخالصش
آيا با شما ع آدم

دو. 43 صفحه( 

نظا ني، همه از ا
يآفتاب      يشكاف
داند يكه نم شود

شيدايدر پ قيق
افتهي ودات نظام

د به خداوند اقر

و تر يودش قطع
هرگز ي حسابگر

ازيگوناگون، ن ي

يپ ي زنده را دارا
ب. اند وجود آمده

فرض كيتنها  ه
  .نمود يمعرف 

محدود و اهداف 
قيمطلوب حق ي
كامل يارضا. رد

هوات و گناهان م

 دي فرشته درآ

محكم ينظام ي
قدرت انتخاب ي

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

  )دوازدهم

يا براي خداوند ش
ه است و از اين

منان، با توجه به
اي فرزندان آ: د

آشكاري است؟

تا انسان، بيز آم
هر ذره را كه بش

ش يم ريق و متح
د ير و حسابگر

موجو همه  نير ا
ل ندارد كه ندارد

ظم، آنچه كه وجو
كه داستيفته پ
ياز اجزا يا موعه

موجودات ،يج
به و يسلول د تك

هينظر نيكه ا ت
يشده علم بات

يها  به مطلوب
يگاه در جستجو

ريگ ينم آرامو  د
  .ستين ريپذ

علت غلبه شه به

رود رونيچو ب و

يهان خلقت دارا
يها، انسان دارا ت

معارف

سنجش دواز

د. 34 صفحه.. (

آي: فرمايدعد مي
به شدهنان مشت

مؤم: فرمايدمي) 
فرمايده يس مي

ي شما دشمن آ

م تا كهكشان و از
ه دل

آنچنان غرق اني
دخالت شعور ي
ما در برابر فيكل

دل   د دل است 

نظ دهيپد شيداي
كردن است و ناگف

مجم يي گردهما

جيتكامل تدر هيض
چند موجود اي ك

است نيلم است ا
و اصول اثب نيوان

نشدن انسان ي
ناخودآگ يكه آدم

شود ينم يراض 
پ امكان تينها يب

ب ،يروح ي فضا

ويد    اريحبت اغ

كه جه ميدان يم 
و سنت نيقوان ن

    
 

..حكومت است 
 .رست است

سوره رع 16آيه 
دو آفرينش بر آن

 .رست است
)ص(پيامبر اكرم

خداوند در سور 
د چرا كه او براي

 .رست است
از اتم: كتاب دهم

پا يب انوسياق ن
يوقت: كتاب دهم

تك ست،ين ديرد
خداوند هيمه تنب

 .رست است
يدر پ: دهم كتاب
شده عمل ك ساب

اشت كه صرف
 .رست است
فرض: كتاب دهم

كي يجيمل تدر
آنچه مسل. ... ند

قو فين را در رد
 .رست است
يراض: كتاب دهم

است ك قتيحق 
ابد،ي و تا او را ن

 كمال و جمال ب
 .رست است
اگر: كتاب دهم

  . ... كند ي نم
صح يجا ستي

 .رست است
:كتاب دوازدهم

نيبر اساس هم 

www.sanjeshse

يك جامعه ح
در 2گزينه  .7

خداوند در آ
نتيجه اين د

در 3گزينه  .7
پ: بخش اول
:بخش دوم

پيروي نكنيد
  
    

در 2گزينه  .5
ك 26صفحه 

نيدر ا انسان
ك 40 صفحه

مورد تر يرو 
هم نشيآفر

در 4گزينه  .5
ك 38صفحه 

صورت حس به
توجه د ديبا

در 3گزينه  .5
ك 43صفحه 

زنده از تكام
ستنين يو آن
آن توان ينم

در 1گزينه  .5
ك 51صفحه 
نينشانگر ا

در او نباشد
به وستنيپ

در 2گزينه  .5
ك 54صفحه 

انسان رشد
يدل ن خلوت

در 4گزينه  .5
ك 13صفحه 

.است افتهي
  .معنا دارد
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اسـت،   يد 
 دارد و آن 
جمـادات و    

و  يعـ ي طب
در  گـر، يد 
.  

. جاسـت  ن  

 گانـه يو ب ي
و  كنـد  يمـ 

 نيـ شـد، ا 
 حيصـح  ي

 و محكـوم    

از  اريـ  اخت 
رد و گرچه 

خود  اريخت

 ييو آشـنا  
 يهـا   جبر

سـتفاده از  
خـود   يحتـ 

بـر   يمبتنـ 
خـود   يعـ 

آگـاه   يهـا 
  . سازند ي

 رياز سـ  ـد 

ationgroup

و الحـاد ي مـاد 
بعد كيكه تنها 

ن نسـبت بـه ج
 صف موجودات

يهـا  دهيـ ـد پد 
.نداشته است ي

بـه همـان زياو ن

يانسـان  ي واقعـ 
جستجو م گانهي

داشته با يتر مل
يو معنـو  يفكـر 

ت خواهـد كـرد

سـلب يمعنـا  ه 
انتخاب دار يينا

را به اخ يكي واند

تيموهبت هدا
و يوانيح زي غرا

را انتخاب و با اس
نباشد، بلكه حت ي

 و عمل صالحِ م
واقع يبـه آزاد  د 

ه كـه انسـان   يت 
يگاه جامعه را م

توانـ ينمـ  ينسان

1400(  

آن، ينـ يب جهان
است ك يوجود

كه انسا يازيمت
كه او را از  يد

هماننـ زيـ سـان ن 
ياو نقش شيداي پ

دارد و بازگشت ا

  ميرو
و لياصـ  تيخص

ي او خود را در ب

كامل ييهان آشنا
ف تيـ الزم و ترب

حركت يرونيو ب

بـه يخيدث تـار 
توان ها، يچندراه

تو يصدها راه، م

از م ي برخوردار
و اليام يعني ي
خود ر يزندگ ي
يو اجتماع يط

مداومت بر تفكر
توانـد يمـ  يصـول 

در صـورت واهـد؛ 
آگ يها اما انسان 

انس چي اوست و ه

/14/08 دومحلة 

خالصه كرده و ج
انسان مو ،يديد
برداشت، ام ني ا

ايبن ازيامت گونه
انس نشيب نير ا
در يشعور ونه

د يل به عالم اله

ر يو باال م مييال
و شخ شيخو ي

كه نجاستيدر ا
   كشاند؛ ي
  كرد ي م

جه يها با سنت
ال يهـا  يز آگـاه 

و ي عوامل درون

و جامعه و حواد 
و چ ها يسر دوراه

ها، بلكه ص ده اني

علت به يكه آدم
يدرون ي جبرها

يهانه هدف واقع
طيمح طيوب شرا

علم و م ليتحص
و اص حيصح تي

  .بپردازد گران

خو يكه جامعه م
سازد، يجامعه م

حاكم بر يصاد

10 


مرح(علوم انساني 

خ عتيماده و طب
 نيدر چن.  بود
در. است يو اله
گ چيو ه شود ي م
در. ستين اني م

گو چيد آمده و ه

است كه اتصال 
  ت؛ 
ما ز باال   ميرو ي
يقيحق شتنيخو

د. ستيكه آن ن 
يم ي را به نابود

تمنا گانهيت ز ب

باشد و ب شتري ب
اما اگر از رود، يم

شده و به دنبال
  

عتيبر طبگون 
بر س يآدم ،يه

يهد بود، اما از م
  .ستي

است ك نيا يان
انواع طرهي و س
صورت آگاه  و به

ا محكوم و مغلو
  

و تح تيو ترب مي
ياز ترب يخوردار

گيخود و د يقع

هستند كه چنان
ناآگاه را ج يها 

ع مناسبات اقتص

زدهم؛ ادبيات و ع

را در م ين هست
خواهد يًال ماد

و يرماديغ نبهج
او خالصه يست
قائل شود، در ي

وجو به يصر ماد

ينسان موجود
خداست يبه سو 
يم ايو در مييايدر
گم كردن خ يعن
كيگريد زيبا چ 

و خود ابدي ير م
آنچه خود داشت

و معرفت انسان
م شيو پ رديگ ي

 اوضاع موجود ش
.خواهد بود يع

گوناگ نيمت قوان
اله يها و سنت ن

نخواه نيان قوان
ين نيجز ا يزيچ

در مكتب آسما 
 از تحت سلطه

رها شده يخير
هات نموده، نه تن

.ردي بر عهده بگ

يبر مسئله تعل ن
ن در صورت برخ

واق ي به سازندگ

اه، خواه ناخواه چ
گفت انسان وان

تابع يهر انسان ه،

سنجش دواز

كه جهان يكتب
كامال يبرداشت ز

و فاقد هرگونه ج
سيها در تكامل ز

يمعنو يو برتر
عناص يمشت يدف

ا ،ياله نشير ب
زي بازگشت او ن

ما ز د
عي يگانگيزخودب
اش ينيگزيه جا

كمتر كاود، يم ر
آ    كرد يز ما م

و يهر چه آگاه 
ي خود به كار م

و طياز شرا يبع
عيو طب يقتصاد

حكومت ن،يبنابرا 
نيقوان نيومت ا

هما مت از حكو
چ اريمفهوم اخت

تيهدف از ترب 
الزم بتواند يها
و تا ياجتماع ،ي

ها حركت رف آن
را ي، نقش اصل

نيكه د يديتأك 
است كه انسان ن

ون آزاد گردد و

ناآگا يها انسان 
تو يو بلكه م هند

دگاهيد نيبنابرا 

    
 

 .رست است
مك: تاب دوازدهم

زيتش از انسان ن
است و يو ماد 
دارد، تنه واناتيح

ا يبرا ساخته و
تصاد بي و ترك

 .رست است
د: تاب دوازدهم

انسان از خدا و 

از: تاب دوازدهم
گاه ت به آن و آن
شترين هر چه ب

طلب جام جم از
 .رست است

:كتاب دوازدهم
در جهت اهداف

اشد، اراده او تابع
و اق ياجتماع ي

 .رست است
:كتاب دوازدهم

 و با وجود حكو
خارج ند،ي برگز
و م رديگ شير پ

 .رست است
:كتاب دوازدهم

ه يآگاه افتي در
يجبر اقتصاد ي

ت موجود، به طر
و جامعه طيمح

 .رست است
:كتاب دوازدهم

نيدهنده ا  نشان
سلطه درون و برو

 .رست است
:كتاب دوازدهم

خواه يكه خود م
 .رست است

:كتاب دوازدهم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
كت 3صفحه 

طبعاً برداشت
يعيبعد طب

و ح اهانيگ
جدا س يخاك
جمع جهينت

در 3گزينه  .5
كت 4صفحه 

يآغاز هست

كت 6 صفحه
شدن نسبت

زندان نيدر ا
دل ط ها سال

در 4گزينه  .5
ك 13صفحه 
ها را د سنت

برخوردار نبا
يانواع جبرها

در 2گزينه  .6
ك 13صفحه 

انسان نبوده
را يهر راه

انتخاب و در
در 1گزينه  .6

ك 14صفحه 
و قيبا حقا

يعني يرونيب
انواع امكانات
در ساختن م

در 4گزينه  .6
ك 14صفحه 

دارد، مانيا
افزوده، از س

در 3گزينه  .6
ك 14صفحه 

چنانند ك آن
در 1گزينه  .6

ك 14صفحه 
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كننـده   كس 

و  يو تيـ 
رد كـه در  

است، بلكه 
 رفتـه يپذ ي
و هـر روز   

 دهـد،  ي مـ   

 دگاهياز د ر
ف و مقصـد   

  .ست

جـز انهـدام      
زاد شدن و 
كـه او را از    

ن از جانب 
  .سازد يم

آن را  زيـ ن 

از ... الت و 
و  ييبـدگو 

 انيـ را م ي
 رايـ ز د؛يـ ز

ationgroup

مـنعكس زيـ ن يـان 

گفت شخصـ وان
دا يگـر يشـمه د 

ا يو اجتماع يد
يدئولوژيـ ـوان ا 

ابدي رييرزد و تغ

نتخـاب انجـام

گريعبارت د به. 
هـدف چيز آن ه

سا گريهر هدف د

ـر اسـت كـه ج
ها آز ها و بت وت

بـال نـدارد، بلك

آ تيخالص و رعا
رها م يوانيس ح

يبشـر  خي تـار 
  . ...ن است

گذشت، عدا ،ي
، غرور، نفاق و ب

يهمـاهنگ  نيـ  ا
زيشـدت بپره  به 

1400(  

هر انسـ يفتارها
  .شد

تو ياست نم يح
انسان سرچشـ ي

اقتصاد طيت شرا
عنـ به اساس يب ي

بلر ي به هر باد

و ا اريـ ه بـا اخت  

ص خداوند است
ه خداست و جز

از ه يم روگردان

محدود و محقـ 
و طاغو ها تيود
انسان به دنب يرا

سان است، لذا اخ
 را از چنگال نفس

و تجارب ممتد 
همواره در نوسان

  وانيوز ح
  ود به از آن

يجاعت و فداكار
ستم لياز قب ي
  .اوست 

حركت كند كه
تيدر شخص ي

/14/08 دومحلة 

 عوض كند و رفت
با يم يجبر ريس

و روح يبعد اله 
يدئولوژيا تقاد و
  .رسد ي آن نم

كه ساخته دست
يتوهمات نكهير ا
است كه يديب 

كـه شيمل خـو 
  .ود

مخصوص ي بندگ
به دني و آن رس

ابر خدا، مستلزم

يها هدف ديز ق
ها و محد  نقص
بر يحقارت گونه

انس ير خودخواه
انسان كاسته، او

ديآ يانسان برم
ه نييپا تينها ي

فرشته سرشته و
آن، شو ليكند ك

صبر، شج ،يزكار
يو رذائل اخالق ن

اديدا و غفلت از 
به طرف كمال ح

يچندگانگ اي يگ
  .خواهد بود
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رود و آن را ون
س نيساخته هم

يدارا ،يواني ح
گفت اعت ديكه با

به يو اجتماع ي

ك ستيانسان ن ي
است، مگر يماع
ريندارد، نظ هيك

و آنگاه عم ماني
شو يمؤثر واقع م

عبادت و ،يمان
داشته باشد دي

در برا يرسپردگ

زم آزاد شدن از
از تمام يعنيد 

گ چيدا، نه تنها ه

در ياخالق يها ي
ا يها يخودخواه

شناخت ا نهي زم
يباال و ب تينها ي

كز ف
ور ك

زيپره لياز قب ي
مانيا توان يز نم

از خد يروگردان
د گام بردارد و ب
ز هرگونه دوگانگ

نخ انيدر م يسان

زدهم؛ ادبيات و ع

روياند، ب آورده د
س زين يو يولوژ

  يقبل ت

ن عالوه بر بعد
است، بلك يماد 

ياقتصاد التحو

يدئولوژيا نيا ،
و اجتم يقتصاد

تك يت و استوار

يو ا يان با آگاه
م خيجامعه و تار

آسم يها ر مكتب
با شيخو يدگان

سر. ردين قرار گ

مستلز رفتن،يپذ
عبادت خداوند. د
خد يبندگ انيب 

ي مفاسد و آلودگ
ت كه از شدت خ

در ينيد ميعال
يب ت؛ينها يدو ب 

  است يجون
 نيشود كم از ا

ياخالق ليفضا ي
 هستند و هرگز

در ر ليرذا نيه ا
خود تيشخص ي
و از دينما جاديا 

ل انسياص تيخص

سنجش دواز

ديسبات آن را پد
دئويق اعتقاد و ا

حاتيهمان توض 

از آنجا كه انسان 
طيكننده شرا س

دست تح ح،يصح

گريبه عبارت د 
اق طيساختن شرا
ثابت ين بر مبنا

انسا قتيدر حق 
و در سرنوشت ج

كه در ميدان يم 
هدف در افق زند

انسان ييدف نها

خدا را پ يبندگ 
دربرندارد يا جه
نيبا ا. ستين ن
  .سازد ي م

تمام شهيچون ر
است يفرد حصربه

آنچه از تع: زدهم
انيدر م ي آدم
معج  طرفه زاده ي

ش ن،يا ليكند م

يتمام ن،يبنابرا 
فته و الزمه آن

ههم شهير راي ز
ي جهت سازندگ

شي اعمال خو
شخ يجز نابود 

    
 

مناس نيكه ا يخ
حق. است يجبر 

 .رست است
:كتاب دوازدهم
 .رست است

:كتاب دوازدهم
 افكار او منعكس

ص يارهايبر مع ه
 .رست است

:كتاب دوازدهم
س يدئولوژيش ا

صورت چون ني ا
  .ديآ

 .رست است
:دوازدهم كتاب

و سازد يخود را م
 .رست است

:كتاب دوازدهم
ه كيسان تنها 

هد ديو نبا تواند ي
 .رست است

:كتاب دوازدهم
جينت يانسان ليص
نيجز ا يزيچ ي

ها رها م حقارت
 .رست است
چ: كتاب دوازدهم

مهم و منح لهيوس
 .رست است

كتاب دواز 11و 
است كه نيا د،

يآدم
گر ك

 .رست است
:كتاب دوازدهم
دا سرچشمه گر

جا جمع نمود؛ 
در تواند يم يم

و اتيود و روح
يا جهيصورت نت

www.sanjeshse
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ك 17صفحه 

انس امبران،يپ
ينم يگريد

در 1گزينه  .7
ك 17صفحه 
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كند يم دييتا

در 1گزينه  .7
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معتقدات خو

ص نيكه در ا
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و  يروحـ  ت
  .شوند يم

 بـر نفـس      
  .ند

  ت كميت 
 صفات كميت

a/an/ the/ s

  a  
 رف تعريف

ا قيـدهاي  

More +
ند سيالبي
expensi
quickly

ـول زمـان   

  ل

ول جملـه    

  جهول

ه شـدند و   

 دور سـاير  

ationgroup

اتير و خصوصـ   
داده م زيتم اران

توجـه بـه خـدا
رسن يو رضا م ي

ف تعريف و صفات
حرف تعريف و ص   

some/ many

 beautiful 
فت كيفيت  حر

  . شود
 قبل از صفات يا

+ قيد/ صفت  + t
ت يا قيد و يا چن
ive →more
y →more qu

ساختار مجهـ. د

عل جمله مجهو

   it همـان مفعـو

 فاعل جمله مج

ي در آنجا كشـته

نين سيارات به

1400(  

اعمـال و كـردار 
بكايو فر نينافق

ت هيآنان در سا 
يبا خشنود ختهي

حرف+ ت كيفيت 
  +صفت كيفيت 
Beautifu

hic 

wh   small  
گ      اندازه   صف

ش تر استفاده مي
كه more از 

than 
 صفت
e expensive 
uickly than

(the  باشدمي

لوم به عنوان فاع

رد، زيـرا كلمـه

معلوم به عنوان

 رو، مردم زيادي

   دادن

كنند و همچنمي

/14/08 دومحلة 

گران،يخود و د
از من يواقع نين

.ستيخدا ن ادي 
يآم قيعم يمش

صفت+ فت اندازه 
صف  +صفت اندازه 

Big 
 small 

ul 
ce

  .يت كنيم
 shirt   hite

اسم        رنگ

ي تفضيلي يا بر
ساختن آن كلمه

than 
n 

(lettersعلوم 

فعول جمله معل

 ساده كاربرد دار

مفعول جمله م+ 

 رخ داد، از اين

   كردن 
ره كردن، نجات

ورشيد حركت م
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خ مانيا يابي ارز
و مؤمن گردد ي م

تر از بخش لذت 
و به آرام نشاند ي

  .يريد

صفت+ صفت سن 
  +صفت سن   

Old young

د ترتيب را رعاي

صفات يا قيدهاي
و براي برتري س

 مفعول جمله مع

was/wer  +مف

راي زمان حال
  :ن حال ساده

am/ is/ ar +

ر رودبار گيالن
  . اهداء كنم

دفاع) 2 
ذخير) 4 

ختلف به دور خو

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

و صيتشخ يرا
جدا تي از واقع

زيچ چيه ،يواقع
يخود را فرو م ي

 بايد در نظر بگي

ص+ صفت شكل  
+صفت شكل   + 

Round 
square 

آيد ولي ما بايد ي

داشته باشد از ص
باشد و يالبي مي

همان theyه 

re) + م فعلسو

every day بر
تار مجهول زمان

re) +  سوم فعل

حشتناك در شهر
 نيازمند بودند،

در مدارهاي مخ

سنجش دواز

بر اريمع نيبهتر 
ت است كه ادعا

و نيمؤمن يبرا 
يو طوفان درون 

 قبل از اسم را
  .باشد ي
+صفت رنگ +  

صفت رنگ  +يت 
Ir

Can 
Red  

white 

ره در جمله نمي

 ديگري برتري د
يد برتر چند سي

  .رود ي

ه است زيرا كلمه

قسمت س( اصلي

yباشد و قيد ي
ساخت. باشدمي )

قسمت( اصلي 

 بسيار بد يا وح
ه آنهائي كهن ب

  
  

وجود دارند كه د

    
 

 .رست است
:كتاب دوازدهم

صورت نيت؛ در ا
 .رست است

:كتاب دوازدهم
كنند يد غلبه م

 .رست است
ه ترتيب صفات

ت به قرار زير مي
صفت مليت+ س 

صفت ملي  +جنس 
Cotton

ston 
ranian 
nadian

 اين صفات يكبا

 .رست است
سم كه يكي بر

beauti يك قي
كار مي سيالبي به

 .رست است
ول زمان گذشته

  :ه
سم مفعول فعل

 .رست است
ول حال ساده مي
(conversati
سم مفعول فعل

 .رست است
ايل پيش زلزله

تم مقداري خون
 دن

 ي كردن 
 .رست است

دي در آسمان و
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جنس+ اسم 
جن  +اسم 

House 
shirt  

n 
ne

همه: توجه

در 3گزينه  .7
مقايسه دو ا

ifullyقيد 
دو يا چند س

در 2گزينه  .7
جمله مجهو
گذشته ساد

اس+  ------
در 4گزينه  .7
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اس+  ------
در 1گزينه  .8
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نـين آنهـا   

براين نمره 

  .ارند

طـور   ن بـه   

ت داشـته    

  . است
 

  

ationgroup

  ها هنگ

ده كنيم و همچن

 

 كرده بود و بناب

   نظر گرفتن

ي زياد دوست دا
  ج

ت كه بـا معلمـان

  ور مؤدبانه

ودمـان را دوسـت

  جو كردن

خيلي زياد خسته
 آوري كردنمع

  ه

  هنگي

 آوري كردن مع

  رفي كردن

1400(  

فره) 4 

رخشند، مشاهد
  .يمكن

 ، جلگه، دشت
  انگيزفت

يرا او زياد مكث

در) 4 

مردم او را خيلي
گيج) 4 

 ياد نگرفته است

بطو) 4 

 بايد والدين خو

    تن 
ي گشتن، جستج

ت و همچنين خي
جم) 4 

قاره) 4  ت

فره) 4 

جم) 4 

معر) 4  له 

  د
  نظير

/14/08 دومحلة 

 ها 

دردر آسمان مي
كوپي تماشا مي

ساده/  و مرتب 
شگف/ مند، قوي 

خوب بخواند، زي

 آوري كردن 

اكثريت م. باشدي
 

حقيقت، او هنوز

 

ما همچنين. يم

يل دادن ، ساخت
ل چيزي يا كسي

 خيلي شلوغ است
 كردن

ن، كشتزار، دشت

 ي

  كردن 

جمل ل بودن، من

غم، با اين وجود
يل، براي مثال،
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مداره) 3 

 را كه در شب د
يله چنين تلسكو

تميز) 2 
نيروم) 4 

ت آن را خيلي خ

fin(  3 (جمع

انهاي تهران مي
ظالم) 3 

در ح. ند، ندارد

فوراً ) 3 

كه يك بچه بودي
  .يف هستند

تشكي) 2 
دنبال) 4 

خ ين زمان سرش
بغل ك) 3 

زمين) 3 

ذهني) 3 

نابود) 3 

شامل) 3 

عليرغ) 2 
از قبي) 4 

  ت؟

زدهم؛ ادبيات و ع

 ها 

 سيارات زيادي
كه آنها را به وسي

ند اما او نتوانست

ndگذشته (دن 

ص در بيمارستا
 ته، متشخص

لمان صحبت كن

ك گ شويم زماني
نها مسن و ضعي

سخ داد كه در اي
 دن

 س

 عي

 كردن 

  پيدا كردن 

ي اين متن است

سنجش دواز

هاهديه) 2 

توانيمومند، مي
كه  هستند زماني

   رتب
  

آن متن را بخوان

پيداكرد) 2 

رجسته و متشخص
برجست) 2 

ي كه بايد با معل

 مكرراً) 2 

گي كردد تا بزر
كه آن يم تا زماني

  
   ردن 

ك كند، ولي او پا
بخشيد) 2 

اقيانوس) 2 

اجتماع) 2 

دفاع ك) 2  فتن

توسعه) 2 

  
  

رين عنوان براي
  . مغز كودك

    
 

  .كنندكت مي
 

 .رست است
ك تلسكوپ نيرو

انگيز و جالبت
تميز، مر/ رومند 
 انگيزشگفت

 .رست است
مد خواست كه آ

  .يافت نكرد
 ردن 

 .رست است
 دكتر مهم و بر

 .رست است
هايي وجهي به راه

  .حبت كند
 تانه 

 .رست است
ه ما كمك زيادي
آنها مراقبت كني
 ن، ترك كردن

كردن، توجه كر
 .رست است

ستم به من كمك
 دن 

 .رست است
 شت

 .استرست 

 .رست است
پيدا كردن يا ياف

 .رست است
  كردن 

 .رست است
 
 

 .رست است
ز موارد زير بهتر
و تأثير آن روي
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  .د

ع آموزشي است؟
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6
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ف را حمايت كند

، چه نوع» است

.  

  .كندي
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+

2 1
1
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21 2

12
k= + −3 6 16
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 = 5

+ =2 2 
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−1 2

= 2 2  
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ه اصلي پاراگراف

استفاده شده 2

. يا معروف است

ام آخر اشاره مي

  داشت؟

x
x
− −2

4
3

k− +=2 2
4

k +26 2 8
− =25 16

4
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−
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  كند؟

نظور اينكه نكته

كه در پاراگراف 

  .تري كشيدي

شوددآورده مي

 به موناليزا و شا

د يعني دانش ند

− 4
3  

k k− =8 8 3
− ± = = 


5 3
4

) x

) x

= 

=  −

2

2
2
1

 رياضي

زدهم؛ ادبيات و ع

كساساً بحث مي

كرده است به من

طوري ك  همان 

   متن باشد؟
خر زمان طوالني

سراسر دنيا به ياد

شيده شده است

ناردو خوب نبود

k −1
−

−


2
1
2

 

− = ±

− = ±

1 2
1 1

 

سنجش دواز

وسيقي را متن اس

راف يك اشاره ك

چ آموزش خاص
  .ي

گيرياند نتيجه
نسبت به شام آخ

هايش در سشي

در متن خط كش

ز موارد زير لئون

    
 

 .رست است
ه جنبه اي از مو

 
 .رست است

الطون در پاراگر
 .رست است
هيچ«ف با گفتن 

ه همراه موسيقي
 .رست است
تو موارد زير مي

راي تمام شدن ن
 .رست است

ساً به خاطر نقاش
 .رست است

th )كه د) آنها را
 .رست است
يك ا ن، در كدام

 .رست است

 .رست است
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  درسي

– كتاب درسي 3
– كتاب درسي 3
 

ال افزايش باشد
ر و مقدار عرضه
ش صاحب عواملي

بناب.  درآمد كند
تعاد -مد و سود 

 
سرمايه«عنوان 

26صفحه . ست
  )ليد 

  : صالح آنها
، زبان رسميلوي
، زبان رسميوي

 شمال شرقي تع

   حم* كمي
   ديني.  

رواج، حفظ و ار
  ). عرفاني

ي نثر و نظم جابه

نويسي   نامه ش
تكلف و عوام  بي

    
تاريخ بلعمي است

    
 

وقتي قيم.  است
كتاب د 34فحه 
38صفحه  .ست
31صفحه . ست

 . درست است
كه قيمت در حا

واحد بيشتر 4ي 
كننده خودش يد

ره دهد و كسب
، درآم3و  2صل 

 . رست است
 متخصصان به ع
ن اشاره شده اس

وامل تول، ع2صل

 .رست است
در هر گزينه و ا

پهل اسالم، زبان، 
پهلو اسالم، زبان 

 ناحيه شمال و
 .رست است

  و اصالح آنها 
زيادي* لوي  

غير ديني) * ت
 .رست است

دوران غلبه و ر 
نه ع. (ذاشته شد

 .ت استرس
هايسخ، ويژگي
 .رست است

  :د غلط
نمايش ويسي 
 ،ساده، روان
  علمي  

 .رست است
  : د

 منصوري  ابو
ن غلط، معرفي ت

www.sanjeshse

نادرست -2
صفح. هستيم

درست ا -3
درست ا -4

د 4گزينة  .12
ك زماني) الف

تعادلي يعني
اگر تولي) ب

ديگري اجار
، فص1بخش(

د 1گزينة  .13
در كتاب از
به متخصصا

، فص1بخش(
   

  
در 4گزينه  .13

موارد غلط د
پيش از) 1
پيش از) 2
به پارتي) 3

در 1گزينه  .13
موارد غلط و

پهل دري 
درست است

در 3گزينه  .13
:قرن چهارم
اين قرن گذ

در 4گزينه  .13
در گزينه پاس

در 2گزينه  .13
اصالح موارد

نو داستان) ج
متكلّف ) د

ادبي ) هـ

در 4گزينه  .13
معرفي موارد

شاهنامه) 1
با داشتن) 3
  

erv.ir
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د آن را در      

  . شته باش

  .هايت

ationgroup

  ) نه

  

  . خورد مي
ـار تـو در نيامـد

واست محال ندا

  

ها و موقعيفرصت

 .ست

1400(  

 ديوار مجازاً خا

وشي و كاميابي

  . ن راستين

  ) عمر

يت به چشم نم
ه زيبـايي رخسـ

ي كنايه از درخو

) تعاره از چشم

ن و گذرندگي ف

زنه محسوس اس

/14/08 دومحلة 

    
  ت 

در و –تشبيهي 
  .شخيص دارند

ة مصرّحه از خو

انسان –جوانمرد 

ديار – آخرتيم 

لي استعاره در بي
شرم اين كه بـه

 ناممكن نجنباني

  محبت  -2 

نرگس است( س 

  . و بيان است
  . ست

ه از محدود بودن

در بيت موا) وي ' 

20 


مرح(علوم انساني 

سياسي  ي 
واقعيت ساس 

  . يص دارند
ان فتنه اضافه ت
عارة مكنيه و تش
ه ترتيب استعار

به معني ج»  دن

  .سرما
آ( بيه  ما كاروان

ول) گلنار –لزار 
و از ش) اغراق(ت 

حلقة اقبال) ي
  تير و دل  

خورشيد -1ي 
   

به گردش نرگس -

  .ي هستند
  

مباحث معاني و
هاي معنوي اسيه

وم كنايهصراع د
 

هو –هوا ) (برق

زدهم؛ ادبيات و ع

ادبي) 2 
احس) 4 

 مكنيه و تشخي
بارا. (خيص دارد

دون همگي استع
كر بهشهد و ش –

مرد بود« كناية 

خزان مجازاً س –
دو تشب – اجل 

گل) (رنگ –وي 
اختس) بوب من

اضافه استعاري(ل 
جازاً ته ترتيب م

مهر به معني: هام
ناراحت -2چك 

  .ايهام ندارد 
  خلص موالنا 
-2طراف نرگس 

 
هاي لفظي آرايه

.  اساس هستي
كنايه جزو م –ش 

 آهنگ جزو آراي

مص –ها و فرصت
 ... دن گندم و 

  . رد
ب –باد ) (سوخت

سنجش دواز

    
   ساده نويسي 

 همگي استعارة
رة مكنيه و تشخ
شت طاقت گرد
–يه و تشخيص 

 :  
و) ت –آ  –ر ( 

–ستعاري است 
تعاره از مرگ و

بو) (لعل –زلف (
محب(ه چهرة تو 
  ) حسن تعليل

حلقة اقبال) ص
خدنگ و سينه به

ايه) لب شكربار(
كوچ -1ه معني 
)مدام) ( ما شد

تخ -2ساكت  -1
در اط -1 معني 

 : فيه و نوع آن
س، سجع جزو
ستعاره از دنيا و

چيز و كم ارزش
نغمه و -2وقه  

  : سخ
تفاده از شرايط و
 و وسوسه خورد
ه و تشخيص دار

س –ريخت ) (من

    
 

 .رست است
   : د غلط

س رايي ادبي 
 .رست است
  : هر گزينه

مريخ –زهره  –
ون ناودان استعا

پش –تقدير  –نه 
ن استعارة مكني

 .رست است
:هاي هر گزينهه

(واج آرايي : ظي
  رست 

هر اجل، اضافه ا
 دوم، كاروان است

 .رست است
  : هاه

) (لب –سر (ن 
قدير گل را شبيه

ح. (ن كرده است
ستعاره و تشخيص

خ) تشبيه(فراق 
 .رست است

) (چشمة مهر( 
لم تنگ است به
دامن گل بستر
موش به معني 
ه دور نرگس به
 .رست است

ستتر در واژة قاف
جناس: پوسيده – 

هر دو اس: بساط
كنايه از مقدار ناچ

آذو -1: هام دارد
 .رست است

هاي گزينه پاسه
ول كنايه از است
به قصة آفرينش
كماندار استعاره

خرمن –خانه (ن 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
اصالح موارد

سنت گر) 3
در 2گزينه  .13

هاياستعاره
–آسمان ) 1
گريه خو) 2
روي زما) 3
زمانة دو) 4

در 3گزينه  .13
بررسي آرايه

بديع لفظ) 1
هر دو در) 2
سموم قه) 3
بيتدر ) 4

در 1گزينه  .14
بررسي آرايه

سجع بين) 1
دست تق) 2

غنچه پنهان
اس(خيال ) 3
خدنگ ف) 4

در 3گزينه  .14
تشبيه) الف
دل: ايهام) ب
(تشبيه ) ج
خم: ايهام) د
به: ايهام )هـ

در 4گزينه  .14
هاي مسآرايه

پوشيده) 1
ب –رباط ) 2
پرّ كاه كن) 3
نوايي ايه) 4

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

مصراع او) ج
تلميح به) هـ
چشم ك) الف
سجع بين) د

erv.ir
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  . شد

  . است) ت –
 (  

در گزينـه   
  . ستند

ationgroup

باشدمي) لُ فاعلن

–مس  –دا : (زه 
)شودمي تشكيل

.هستند) و ج) ب
هست) ميلفا –ود 

  نان 

1400(  

 - (  

  ) ركن

 فاعالت مفاعيلُ

  ) لختي
  )  لختي

 مورد حذف همز
 اركان متناوب ت

شامل ب) مقفّا(ف 
خو(خويش : ري

  . است 

  ».ت

  .  دارند
ظر در آرزوي جان

/14/08 دومحلة 

  

 - ) (-

   
ر4(اعيلُ فاعلن 

مفعولُ(يگر آن 

همسان دو) (2 
همسان تك(ن 

دو) ج. ان است
ر نيم مصراع يا

ابيات غير مردف
هاي تكرارواژه) ج

»پاك باختگي«

هاستيي خوشي

اشاره) د از دنيا
منتظ) 4حبوب 

21 


مرح(علوم انساني 

) به سر دويدند

) (-  ) (

  گرفته

:هاي ديگرزينه
عول فاعالت مفا

وزن دي. است) ل

  فعلن فَعل

  تفعلن فعولن

  4 ×فاعلين 
   4 ×علين 

×فتعلن فاعلن 
فع لن 3 ×التن 

وزن بيت ناهمسا
دولختي از چهار

ا. باشند) ة قافيه
و در گزينه ج) شد

«هاي ديگر زينه

ري عمر و گذراي

حتي با تجرّد(ن 
مشتاق پيام مح) 

زدهم؛ ادبيات و ع

ب: هم تلقي شود

 -: ( به ترتيب

گ –شفا  –ره ) 4

و گز) ركن 3(ن 
مفع) 3  

  )ن

ُل مستفعلن فَعل

مستفلن مفاعلُ 
  ت فع لن 

علن فعولن مست

مف) ب 
مفاع) د 

مف) (2  ) ن
فعال) 4 

  ن فع لن 
و) ب.  شده است

وزن همسان د. (

بعد از واژة( معنا 
وجود داشته باش 

و مفهوم گز» ق

 مبني بر ناپايدار

آرزومندي جانان
)3جهي معشوق 

سنجش دواز

تواند كنايه همي

ه و گزينه پاسخ
  
4  بنهد  – 

ن مفاعلين فعولن
) ركن4( فَعلن 

ركن 4(فعلُ فع 

مستفعلن مفاعل

  : هاه
مستفعل/  فاعلن 

مستفعلُ فاعالت 
مستفع/ فاعالتن 

  فع لن

 
    

   فع لن 
   فع لن 

ناهمسان( فع لن 
   ) تك پايه – 

ن فعالتن مفاعلن
تشكيل) همگون

. ناهمسان است

هاي تكراري هم
و–فعل اسنادي 

 صرف به معشوق

ت پيام مردگان

هر دو به نهايت آ
توجشتاب و بي 

    
 

(وجود ازاً تمام 
 .رست است

ي مشخص شده
:هاست در گزينه

اثر) 2  جز
 .رست است

مفاعلين: ه پاسخ
فعالتن مفاعلن

مستفعلُ مستف لُ
 .رست است
م: ( گزينه پاسخ
 .رست است

 هريك از گزينه
فاعالت مفاعيلُ
/مفاعلن فعولن 

فاعالتن مفعولُ ف
فعالتن فعالتن ف

 .رست است
 : ها عبارتند از

   4×ن
فعالتن مفاعلن
 فعالتن مفاعلن

 .رست است
  : ها

فعالتن مفاعلن
همسان(  4 × 

 .رست است
وزن بيت مفاعلن

ناه( هشت ركن 
 آوايي اين شعر
 .رست است

ه بايد داراي واژه
ف(باشد :  تكراري

 .رست است
توجه«ه پاسخ 

 .رست است
دريافت«ه پاسخ 

 .رست است
و گزينه پاسخ ه

)1: هاي ديگره
www.sanjeshse

مجا: سر) ب
در 3گزينه  .14

هايوزن واژه
موارد نادرست

رج -پي ) 1
در 1گزينه  .14

اركان گزينه
مفاعلن ف) 2
مستفعلُ) 4

در 2گزينه  .14
وزن درست

در 4گزينه  .14
وزن دوگانه

مفعولُ ف) 1
مفعولُ م) 2
مفعولُ ف) 3
فعالتن ف) 4

در 3گزينه  .14
هوزن مصراع

مفاعلين) الف
مفاعلن ف) ج
مفاعلن) هـ

در 2گزينه  .14
هوزن گزينه

مفاعلن ف) 1
مفاعيلن) 3

در 1گزينه  .15
با توجه به و

بيت از) الف
هايپايه) د

در 3گزينه  .15
ابيات مردف

هايواژه) ب
در 4گزينه  .15

مفهوم گزينه
در 1گزينه  .15

مفهوم گزينه
در 2گزينه  .15

بيت سوال و
مفهوم گزينه

erv.ir
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 الحزَن نيز 

 :مجـاز ) * 

  )وازدهم

ationgroup

بيت(ن به چاه 

) تشخيص دارد

  .  قرآن دارد

  )عربي دهم

عربي دو 2 ص 

  )دهم

1400(  

زنخدا – يوسف 

ستعاري است و

م تضمين از آيه

  

ع 4درس (ست 

دهم و كلمه أب

عربي دوازد 1س 

/14/08 دومحلة 

دل به: تشبيه 

اضافة اس: ي غرور

مصراع دوم* ت 

  )دهم

  )هم

  )عربي دهم 3

)عربي دهم 41

  )ي دوازدهم

 دوازدهم آمده ا

عربي د 29ص( 

درس(شود  ه نمي

22 


مرح(علوم انساني 

*شق و محبت 

سراي. (چون ديو
 
  . دارد 

چون حوري است

عربي د 4درس  

عربي ده 4درس 

3درس  ورودي 

  )بي دهم

  )ي دوازدهم

ص (شدن أيام 

عربي 10ص (ه 

عربي 4 در ص 

پدرومادرش: یه

  ي 

آمرزيده: الیُغَفر -

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

دل مجازاً عش – 

هوا چ –ون ديو 
 . تضمين است

)از شعر رودكي
ت معشوق كه چ

43ص (عذري  

د 42ص (ايش 

ص(رستادشان 

عرب 3درس (ني 

عربي 15ص (هد 

ترجمه نش -4ك 

اين كتاب كه -3

اين كلمه) ست

والدی -4     مادر

ده يا نقلي منفي

-4خواهد گرداند 

زب

سنجش دواز

 :  
زَن مجازاً عاشق

  . ضمين است
نفس چو – سرا 

بيت فاقد ت* ه 
(ع دوم تضمين 

سرشت: تشبيه* 

 

.ياددادن -3چ 
 

پا – 4تواند  مي 

فر مي -4اند  خته

كني باور مي -4د 

ده دستور مي –
 

هيچ يك -2. فجر
 

3اين كتابي كه 
 

ي هرگاه آمده اس

م: والدة -3آورد 

اضي منفي ساد

برنخو: لن یُرِجع -

    
 

 .رست است
:هاي هر گزينهه

كستة بيت الحزَ
بيت فاقد تض) * 
جهان چون: يه

گنازاً پاك و بي
 فقط در مصراع
*شم مجازاً نگاه 

. رست است
  :رتيب

هيچ -2 پذيرفت 
. رست است

  :رتيب
.خوابد مي -2د 

 . رست است
  :رتيب
برانگيخ -3رانند 

 .رست است
  :رتيب

امكان دارد -3م 
 . رست است

  :رتيب
– 4پروردگار  -3

. رست است
  :رتيب

ف بارك روزهاي
. رست است

  :رتيب
ا -2ي است كه 
. رست است

عبارت به معناي
 . رست است

آ مي: يجلب -1 
 .رست است

ترجمه ما: ضارع
  : ها ينه
2ني نشي نمي: ن

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
بررسي آرايه

شك: مجاز) 1
)تشبيه دارد

سه تشبي) 2
سبكبار مجا

اين بيت) 3
چش: مجاز) 4
  
  
  

در 4گزينه  .15
خطاها به تر

نخواهد -1
در 3گزينه  .15

خطاها به تر
خوابد مي -1

در 2گزينه  .15
خطاها به تر

گستر مي -1
در 1گزينه  .15

خطاها به تر
باوركنيم -2

در 1گزينه  .16
خطاها به تر

3ها  بدي -2
در 3گزينه  .16

خطاها به تر
جشن مب -1

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

آن كتابي -1
در 4گزينه  .16

در ع(اگر : إن
در 2گزينه  .16

:ها رد گزينه
در 3گزينه  .16

فعل مض+ لم 
رد ساير گزي

التجلسین -1

erv.ir
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صحيح مونـا 

عـلّ بـراي    

د بنـابراين    

ـ  15   يعرب

  .د

تة داريوش 

جيرفـت در   

ش از ديگر 

، آيين بودا 
  )49ص 

ذوالقـرنين   

ationgroup

رشَّفتموبه شكل  ا

رود و حـرف لع ي 

توانـد باشـد  مي

ص(ـي مزيـد     

 سوي ايران شد

نوشت شد و سنگ

ان؛ شـهداد و ج

سيمش. ن داشتند

ران سلسلة هان،
ص 5درس . (فت

ويسندة تـاريخ ذ

1400(  

رشِّفتمونا) 4اشد 

 آرزو به كار مـي

هي و نفي هردو
  )م

سـم فاعـل ثالثـ

ي بيشتر آنان به

ن خط ميخي ش

يش در خوزستا
  )75ص  8

م انشان يا انزان
77(  

در دور. سوزانند
م چين قرار گرف

تحعلي شاه و نو

/14/08 دومحلة 

با صحيح مي رِقه

  )كتاب دهم

ت براي تمني و

الي نه: التزعمن 
عربي دوازدهم 9

اس: املشـفق -4رد   

 و مانع پيشروي

 موفق به خواندن

شوش و چغامي. 
8درس . ( بودند

خت ديگري به نا
7ص  8درس . (

 داد آثارش را بس
رد پذيرش مردم

ور زمان فت مشه

23 


مرح(علوم انساني 

التّفربه شكل  رَقه

ك 29ص (ستند 

حرف ليت/ باط 

-4.  نفي جنس
9ص (باشد  مي 

ول ثالثـي مجـر

 ايستادگي كرد

نري راولينسون

.وجود آمد ران به
جمله اين شهرها

س امروزي پايتخت
.رار داشته است

و دستور ت كرد
ها مو ديگر آيين

 شيرازي مورخ

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

التّفَر) 3باشد  مي

الزم هس ذهبت/ 

 رفع ابهام و ارتب
  )دهم

  .رود كار مي

الي: ال طاقة/ ي 
1ر بگيرد گزينه 

اسم مفعو: لومین

اه قدرتمند روم

ي به نام سر هن
  )64ص  7س 

رها در فالت اير
 در كاشان از ج

 در استان فارس
آباد كنوني قر خرم

وسيوس مخالفت
 كنفوسيوس و د

نويسي، خاوري 

سنجش دواز

سلمينَ صحيح م
  )ازدهم

 التنتقل/  یَجری ي

 
حرف لكنّ براي

عربي دوازد 1س 

 نفي مطلق به ك

الي نهي: التحملنا
جز الي نفي قرار

 

املظل -2ي مزيد 

كه در مقابل سپا

 
ك افسر انگليسي

درس. (رجمه كرد

ش، نخستين شهر
يستان و سيلك

لمرو خود، واقع
تماالً به جاي خ

هاي كنفو ديشه
ج در كنار آيين

 تملق و متكلف

    
 

 . رست است
  :ها ينه

ِن به شكل المس
عربي دوا 1رس 

 . رست است
فعل هاي: ها ينه

. رست است
حروف مشبهه ح

درس. (باشد  مي
 . رست است

ي نفي و نهي و
  :ها ينه

ال -3الي نهي  
به جتواند  ه نمي

. رست است
  :رتيب

اسم فاعل ثالثي 

  .رست است
اشكاني بود كت 
  )56ص 

 .درست است
حمدشاه قاجار يك

ردر بيستون را ت
  . رست است

هزار سال پيش 
ر سوخته در سي

  .رست است
 بخش شرقي قل
الم است كه احت

  . رست است
ي به شدت با اند

تدريج  يافت و به
  . رست است

گامان انتقاد به
  )5ص  1س 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
رد ساير گزي

المسلمين) 2
در(باشد  مي

در 2گزينه  .16
رد ساير گزي

  
در 4گزينه  .16

در ح: توضيح
رجاء و اميد

در 1گزينه  .16
حرف ال براي
رد ساير گزي

:التغضبوا -2
اي كه گزينه

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

:املؤمنون -1
  )دوازدهم

   
  

 
د 1گزينة  .17

تنها حكومت
ص 6درس (

د 3گزينة  .17
در زمان مح
هخامنشي د

در 4گزينة  .17
5در حدود 

كرمان؛ شهر
در 2گزينة  .17

درايالميان 
شهرهاي ايال

در 1گزينة  .17
تي هوانگ شي

به چين راه
در 4گزينة  .17

يكي از پيشگ
درس. (است

erv.ir
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 كـرد كـه     
فوي؛ حـل     

ة متوسـط   
ـر جامعـه   
مـت لـوي    

  . شد

ـاه قاجـار،    

به رسوبات 
در مقابل  
مشاهده  ل

وب شرقي 

رز در دورة 
هاي  د كوه

ين منطقة 
رق افزايش 

. ن استما
ه اروميه و 

ي در كتاب 

ationgroup

سـلطنت مطـرح
 از خانـدان صـف

طبقـة. ف بودند
طبقة فقيـ. شتند

اينـان حكوم. ود   

ت اداري افزوده ش

ن ناصـرالدين شـ

به نسبت نمك ر
.رمان قرار دارد

گل و آب از ملو
در جنو ز عمدتاً

 آتشفشاني البر
امتدا(رده است 

يدة درستي از ا
ن از غرب به شر

شتر از درياي عم
محدودة درياچه

 بحث هوازدگي

1400(  

راي پذيرفتن س
روساي طوايـف

خت ماليات معا
ي و تجارت داش
ر دوش آنـان بـو

ري به تشكيالت

دوراندر .  كـرد 
  . ايران شدند

كمتر مخصوص
غربي كشور نوب

هاي مم حوضچه
اين عارضه نيز 
 

فعاليت 3زينه 
ني البرز ارائه كر

به محدو 1ينه 
ل جغرافيايي آن

خليج فارس بيش
(ها  سعت جلگه

مقايسه شوند و

/14/08 دومحلة 

 و شرايطي را بر
ن بزرگان و ررد

ت بسيار از پرداخ
نگاري بت، روزنامه

دمات نظامي بـر
  . ند

هاي ديگر خانه ت

 را از ايران جدا
دي متعددي از

م وزن و دروني 
 در غرب و جن

ح صورت به جاها
.آيند مي باال ه

بد نمكي است

در گزو . ه است
منطقة كوهستان

اما در گزي. دارد
 و بنابراين طول

ها در محدودة خ
و چه از نظر وس

  . ت

ي ايران با هم م
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ت مغان فراخواند
ن او؛ حمايت نكر

ر داشتن امتيازات
ويسندگي، طباب

ها و خد ي ماليات
دانستن  خود مي

دن غربي، وزارت

نستان و هرات
 امتيازات اقتصاد

عوامل اثر بر ه
ر واحد زاگرس

ج برخي در و 
به زمين اعماق 

ضه بيشتر از گنب

لش اشاره كرده
داد نادرستي از م
ي تالش اشاره د
رق امتداد دارد

ه ي وسعت جلگه
ها و  تعداد جلگه

درياي عمان است

هواي واع آب و

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

به شوراي دشت
طنت در خاندان

  )17ص  2

رگ كه عالوه بر
وكالت، نومچون 

ودند و بار اصلي
روزي عامل سيه

جهه ايران با تمد

ومت قاجار، افغا
موفق به گرفتن

كه گنبدي ريباً
اين عارضه د) 

شكل مخروطي
از آب بخار يا 

افيايي اين عارض

ة كوهستاني تال
امتد 4ر گزينه 

هاي  امتداد كوه
د از غرب به شر

طور كلي گفت به
بي چه از نظر

قي در سواحل د

هاي انو ت ويژگي

سنجش دواز

ها را ب سران ايل
وروثي شدن سلط

2درس (عثماني 

داران بزر و زمين
د و مشاغلي هم
سياري زيادي بو
 طبقة ممتاز را ع

 تحت تاًثير مواج

ة پاريس به حكو
ها م نگ با روس

 
تقر شكل به ك

)در حالت جامد
يا م گنبدي ل

گاز جلت خرو
براين طول جغر

هاي منطقة ژگي
و د.  داده است

و به اشتباه به 
زيرا امتداد. ست

 
توان گ  ايران مي

غر ربي و شمال
شرق دودة جنوب

 
واالت الزم است

    
 

  .رست است
 كشور، علما و س

مو: ها عبارتنداز
ذهبي با دولت ع

  .رست است
ز شامل اشراف و

كرده بودند حصيل
زمان جمعيت بس
ادشاه فرانسه و

  )28ص 
  رست است

صرالدين شاه و
  )39ص 

  . رست است
 تحميل معاهدة
در رقابت تنگاتن

 ) 43ص 

 .درست است
نمك از اي توده 
د( .آيد مي باال 

شكل به  معموالً
عل به ها فشان ل

بنابر. ستقرار دارد
  .رست است

به يكي از ويژ 2
 دماوند را شكل

).شرقي است - 
البرز پرداخته اس

 . درست است
هاي قشه جلگه

غر حدودة جنوب
مساعدتر از محد
 . درست است

گونه سو  به اين
  .ر شود

www.sanjeshse

در 3گزينة  .17
نادر بزرگان

ترين آنه مهم
اختالفات مذ

در 2گزينة  .17
طبقة ممتاز
كه اغلب تح
كه در اين ز
شانزدهم، پا

ص3درس (
در 4گزينة  .17

در دوران ناص
ص 3درس (

در 1گزينة  .18
انگلستان با

ها د انگليسي
ص 3درس (
   

  
د 3گزينه  .18

نمكي گنبد
خود اطراف

ها فشان گل
گل .شوند مي

كشورمان اس
د 1گزينه  .18

2در گزينه 
كواترنر قله
-البرز غربي
كوهستاني ا

  . يابد مي
د 2گزينه  .18

در تفسير نق
همچنين مح

م) خوزستان
د 4گزينه  .18

براي پاسخ
يازدهم مرور

erv.ir
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مقايسه  1 
. ستي است

.) اند  داشته
هند، مصر، 

سه با ديگر 
ن جمعيت 
  آنها لزوماً
دامنة نفوذ 

 و شوند ي
ري منطقة 

 مناسب و 
ت فعال از 
ت مناسب 

نشينان از  
دليل  3نه 

مايش داده 
ي مدرن و 

ها،  ر پارك

ationgroup

در گزينه. شد
كه مقايسه نادرس
دي را به عهده

هاي اوليه ه مدن

هرها در مقايس
توجهي به ميزان
ند كه تشكيل

هرها بيشترين د

ريدوري ديده مي
گير شهرها، شكل

نداشتن شغل( 
مهاجرت جمعيت
ظير عدم مهارت

ها و زاغه  زاغه
بنابراين گزين. ت

گ شهروندان نم
 تركيب معماري
ة خورشيدي در

1400(  

باش هاي اوليه مي
داند ك ها مي تگاه

هاي بعد ي نقش
به تم ال مربوط

شه  گفت جهان
تو صورت سوال 
كن  را مطرح مي

شه زيرا جهان. ت

كر و خطي كل
ظر تعداد مادرش

تصادي روستاها
در ادامه م. شود

ادي جديدي نظ
  .   شود ي

ي است كه چرا
رفته نشده است

  .  د

 هويت و فرهنگ
مانند. ري است

نيمكت و صفحة

/14/08 دومحلة 

ه گيري تمدن ل
ي حيات سكونتگ
د دفاعي و نظامي

كه متن سوا الي

توان نابراين مي
رست است اما
وع مگاالپليس

مطرح كرده است

به شك ارتباطي، 
ها از نظ   اير گزينه

 از مشكالت اقت
ش  پائين آنها مي
 مشكالت اقتصا

رسمي شهري مي

به دنبال داليلي
ي آنها در نظر گر

دنكن  مطرح مي

صورت گيرد كه
نگر مبلمان شهر
يادين شهري، ني
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خاب مقر و شكل
گيري كلقر در ش

وامل ديگر مانند
ران است در حا

بن. شهرها است
اگرچه در 1ينه 

موضو 2گزينه  
الً نادرست را م

هاي راه امتداد 
سا .اند ل گرفته

  . اند شده

 بعدي است كه
ه سطح زندگي
آنها به شهر با

هاي غير ر عاليت

 صورت سوال به
ير خدمات براي

ضوع ديگري راو

شهري اقداماتي ص
داشته باشد، بيان

هاي مي  مجسمه

زدهم؛ ادبيات و ع

طبيعي در انتخا
تر از مق ت را مهم
عو( .اند  را داشته

ها در كشور اير ه

ش وزة نفوذ جهان
گزين. وذ هستند

).ميليون نفر 1
ز موضوعي كامال

معموالً در هرها
ات ديگري شكل
 درستي مطرح ش

ستا فرآيند چند
شود، منجر به ي

نهايت با ورود آ
وي آوردن به فع

ت هستند اما
 بهداشتي و ساي

ها مو ساير گزينه

ي و مديريت ش
جتماعي توجه د

ت آبنما، ساخ

سنجش دواز

 
هميت عوامل ط

كند و موقعيت ي
 بيشترين نقش

گيري سكونتگاه 

 
 خدماتي و حو
نة جمعيتي نفو

10ت بيشتر از 
نيز 3گزينه . ارد

 
ابرشهريا  ها يس

ي آنها با مشخصا
به... ت پولي و 

 
دي شهر و روس

شروع مي)  بازار
ي دهد و در نه
ر و در نهايت رو

 
ظر علمي درست

ستند و امكانات
س. دهد  ارائه مي

 
كه در طراحي رتي

ي همة اقشار اج
ها، ر زيرساخت

    
 

 
 . درست است

 سوال دربارة اه
مقر را مطرح مي

عوامل طبيعي 
گمربوط به شكل

 .ست
 .درست است

 سوال ويژگي
 بيشترين آستا

جمعيت(ا ندارد 
شهرها ندا جهان

  . رنددا
 . رست است

ه باشيد مگاالپلي
كهكشاني و اي ه

تأ تمركز موسس
 .درست است

 مشكالت اقتصا
دم دسترسي به

 شهرها روي مي
راي كار در شهر
 .درست است

نه از نظچهارگزي
هري محروم هس
ي اين پديده را
 . رست است

ه باشيد در صور
چنين به نيازهاي
 فرودگاه و ديگر

www.sanjeshse

د 2گزينه  .18
منظور اين
موقعيت و م

3در گزينه 
م 4 و گزينه
است... ايران و

د 4گزينه  .18
موضوع اين
ها سكونتگاه

شهرها جهان
ارتباطي با ج
خدمات را د

د 1گزينه  .18
توجه داشته

خوشه شكل
هري،مادرش

د 2گزينه  .18
طور كلي به

درآمد و عد
روستاها به

روستائيان بر
د 3گزينه  .18

اگرچه هر چ
خدمات شه

مناسبي براي
د 1گزينه  .19

توجه داشته
شود و همچ
اسالمي در

erv.ir
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كه فناوري 
فات، آتش 

 جامعـه،  ك 

 مـديريت، 

 شويم مي 

 و هدف و 
غيـر   هـاي 
 دربارة كه

 همراهـي  

 

ق و اشـتباه          

 دسـت  از 

 )فهوم
 از برخـي  

 واقعـي  رو

ationgroup

گيرد ك صورت مي
رساني تصادف الع

يـك در وقـت  ر 
 )دوازدهم 1

م شناسـي،  زبـان 
  .كنند مي ه
برخوردارها  آن 

شود مي انجام ن
ه فعاليـت  از ـاني 
ك آن با پردازند، ي

و همـدلي  يش 

 .كنند
)دوازدهم 2س 

  )دوازدهم 1 

يـدگي و عمـق

حقـايق  به سبت

مف. (است ... و 
است ممكن ل
قلمر كنند، مي ل

1400(  

هري اقداماتي ص
شهر براي اطالغ 

هـر يعني .كند ي
1درس ( .گردد ي

ز شناسـي،  عيـت 
مطالعه را تماعي

هاي فرصت از م

انسان ارادة و ي
انسـا علـوم . ست

ها مي پديده اين 

افـزاي به و سازند

ك مي فراهم دان
درس. (دارند ها را

درس(  .گويند 

شـدند، بـه پيچي

نس را خود يمان

خانواده و تصاد
عمل در اما دانند،
عمل آن به مردم

/14/08 دومحلة 

شمندسازي شه
در نواحي شلوغ

مي پيشرفت و د
مي فراهم نيز ن

 .است 
 )دوازدهم

جمع شناسـي،  ه 
اجتم هاي پديده 
هم اجتماعات، ر

 .يم
آگاهي با كنش .د

نيس ممكن ي آن
به كه  علومي .

 .است
س مي فراهم را گر

دانشمند براي را
ه آن اصالح و قد

مي مفيد دانش 

غربـي مواجـه ش

اي اگر يا نكنند، 

اقت سياست، نگ،
د مي الزم ها را ن

م هايي كه رزش
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اما در هوش.... .  
نواع حسگرها د

گيرد مي شكل ،
آن دربارة  علمي 

شده مطرح تباه
د 2درس (عي   

جامعـه شناسـي، 
هايي هستند كه

ديگر و كشور ه،
ماني امان مي در 
كنند مي بحث ن
معناي و هدف م
نيستند كنش ،
 )دوازدهم 2

ا طبيعت از سان
يكديگ از مختلف

 صحيح و اسب
نق و اجتماعي ي

را باشد جامعه 

هـاي غيـر غ ـگ   

عمل آن مطابق
  )پيامد. (دارند

فرهنگ مطلوب ت
آن رعايت و نند
و ار دهد مي شكل

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

نايان در معابر و
مانند نصب ا. د

زندگي مشكالت
رشد و پيدايش 

اشت به طبيعي ي
طبيع علوم: ماعي

ش مـردم  اطـات، 
ه رشته جمله از 

محله شهر، الس،
مختلف تماعات

آن پيامدهاي و 
فهم بدون آن ت
غير ارادي هاي ت

2درس (  .ستند

انس مندي بهره ر
م جوامع ها و ن

منا اجتماعي ري
هنجارهاي ها و ش

مسائل حل به 

 خـود بـا فرهنـ
  )هم

م و نياورند يمان
د گام برمي اطل

وضعيت از تماعي
كن مي داري جانب

شك را اجتماعي ن
  )دهم 7س 

جا

سنجش دواز

اوايي براي نابينا
شود ك گرفته مي

 
م و مسائل حل 

براي زمينه ود،

هاي پديده 1:  ة
اجتم علوم 4: ة

ارتبا شناسي، تان
انساني غرافياي

كال خانواده، در 
اجت در زندگي ي

آثار و انسان اي
شناخت دليل ين
فعاليت زيرا .ند

نيس انساني علوم 

ابزا ها، آن از صل
انسا متقابل فهم

گير موضع و ش
ارزش دربارة وري

ناظر و فرهنگي

اي ظيفـة حرفـه  
د 5درس . (دند

اي آن به و اسند
با سوي به و سته

اجت جهان ضاي
ج آن از جامعه 
جهان آرماني رو
درس)  (علت. (

    
 

احداث خط بسا
 ارتباطات كمك

   

 .درست است
براي تالش با ي 
شو مطرح مي صي

  .رست است
گزينة  :ها گزينه ر

گزينة  كالن :خرد
  .رست است

باستا تاريخ، وق،
جغ و اجتماعي ي
زندگي قواعد ت

احتمالي هاي يب
ها كنش دربارة ي

به همي .دارد صي
كن نمي ها بحث ن
كنند، جزو مي 

  .رست است
حاص فناوري و ي

ف هاي زمينه عي
 .كنند مي ك

واكنش فرصت عي
داو ظرفيت عي،

  .رست است
ف هويت با همسو

  .رست است
شناسان بنابر وظ
سان غربي پي برد

  .رست است
نشنا را حقايق ع
گسس حق از ،)ت

اعض تصور تماعي،
يك مردم ي كه
قلمر بگيرند، ده
سازد مي را اعي

www.sanjeshse

ها، ا ايستگاه
اطالعات و
.... سوزي و

 
  
 

د 4گزينه  .19
علمي دانش
خاص مسئلة

در 2گزينه  .19
ساير بررسي
خ 3: گزينة

در 1گزينه  .19
حقو اقتصاد،

شناسي روان
شناخت با ما
آسي از هم و

انساني علوم
خاص معناي
انسان ارادي
بحث انسان

در 4گزينه  .19
طبيعي علوم
اجتماع علوم
كمك انسان
اجتماع علوم
اجتماع علوم

در 2گزينه  .19
ه كه دانشي

در 3گزينه  .19
ش وقتي مردم

شناسا جامعه
در 1گزينه  .19

جوامع اگر -
علت( بدهند

اجت آرمان -
هايي ارزش -

ناديد ها را آن
اجتما جهان
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 كند، رايت

    

 اند توجه ي
 ارادة و هي

 و كننـد  ي

 )دهم 8س 

 جهـان  ي

 ها فاصـله 

 اخالقـي  و
 قفس مثل

 انسان دن
 ابعـاد  كـه 

 واحـد  عي 
 جتمـاعي 

هاي  جهان 

ationgroup

سر دانند مي تبر

 .دهد مي ست

بي انسان دنيوي 
آگاه با جتماعي

  .دارد د
مي ها تأكيد آن د

درس(  .كنند مي

هاي آرمان ها و ت

 .ست
ه آرمان از واقعي 

و عـاطفي  هاي ش
م كه سازد مي ي

بد كه طور همان 
اينك بـه دليـل   ز 

  .ست

 )وازدهم

اجتمـاع جهان ك
ا جهـان  بـه  را 

ميان هاي فاوت

  )دهم 8 

1400(  

معت نيز را حياني

د از را عمومي  ش

و مادي يازهاي
اج جهان .كنند ي

وجود هويت خت
خود سهم بر ان

م بازگو ما براي 

واقعيت بودن طل

اس آن تجربي ي
قلمرو نكنند، ل

كنش مانند ني،
اي پيچيده ماعي

يعني است؛ ده
نيـز انسـان  اعي 

اس آورده پديد را

دو 2درس(      

يك درون كه ت
آن باشد، مي ي

تف نوع از زگردد،

  )ه

درس           (

/14/08 دومحلة 

وح و عقالني وم

دانش مشكالت 

ني به نسبت و د
نمي استفاده هان

شناخ در اشتباه
ديگرا رفتار ضيح

و برند مي پي ن

باط يا حق دربارة

معنا به علم دن
عمل دانند، مي م

انسان هاي كنش 
اجتم نظام  اسير

وجود آمد به تلفي
اجتمـا زندگي ،

ر متفاوتي ماعي
 .است عي
         .پردازد ي

هايي است تفاوت
محور عناصر و 

باز اصلي تقادات

خانه ساختن نوع

)       بدن اني
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مرح(علوم انساني 

علو تجربي، علم 

 .ود
و مسائل حل ي

شوند مي انسان د
جه اين كردن د

ا و خطا امكان ه
توض در است، تر

 .هستند
آن به ديگران يا 

د تواند مي نكند،

كرد محدود مور،
الزم ها را آن يت

ساير بر را رصه
تدريج، به را هان
 )دهم 7س 

مخت هاي دانش 
است آمده پديد

اجتم هاي دانش 
اجتماعي و نساني

مي كالن هاي ه

ت نوع از باشد، ي
اجتماعي جهان

اعت ها و آرمان ن،

ن( اجتماعي هان
 )جهان غيير

ناتوا و ضعف( ي

زدهم؛ ادبيات و ع

بر عالوه كه عي
  .آيد مي د

شو مي قطع لمي 
براي الزم توان و

وجود دنيوي عاد
براي آبا آدمي  ي
 

كه است اين انة
ت كم ديگران يت

ه متجدد جهان 
شناسيم مي را 

ن محدود آن ربي

ام اين دربارة ري
رعاي جامعه ماني

عر دنيوي، هداف
جه اين بر سلط

درس(     .كند ي

اجتماعي هاي ه
پ دربارة آن وني
ها و شاخه دارد،

ان علوم فوايد از 
پديد و جتماعي

اجتماعي جهان 
عميق ج هاي اليه

كالن هاي ارزش 
(  

جه بر )سردسير
تغ( اجتماعي هان

طبيعي جهان بر 

سنجش دواز

جوامعي در علم ز
پديد تعارضاتي ع

عل دانش و  مومي
و ماند مي باز نق

ابع بسط مانع ي
هاي توانمندي از 
 )دهم 6درس (

نشا هويت، ربارة
موقعي از شان خت

هاي ويژگي از ي
آن يعني است؛ 

تجر معناي به را

داور از اجتماعي
آرم قلمرو در كه

اه به معطوف نة
تس خواهان افراد 

مي احاطه را سان

پديده ابعاد و واع
گوناگو هاي صص

د ... و فرهنگي 
يكي آدميان، د

اج ساختار ررسي

سطحي هاي اليه
ال به مربوط ي كه
به هايي كه وت
)دهم 5درس(   

س مناطق سرد ي
جه بر )باتقوا ن
)آدمي ارادة و ت

    
 

  .رست است
از متجدد جهان 

جوامع آن انشي
عمو دانش سوية

رون و رشد از مي 
  )وازدهم

  .رست است
اجتماعي هاي هان

خود، دنياگريز 
( .آيد مي پديد 

  .رست است
در متفاوت ريات

شناخ كه آنجا ز
 .دانند مي صر
شماري غنيمت م
آگاهانه هويت، 

  .رست است
ر علم اگر ماعي
  .كند وري

ا علوم ناتواني ت
هايي ك ارزش به 

حسابگران هاي ش
وضعيت، اين .د
انس وجود ابعاد ة

  .رست است
انو مطالعة و سي

تخص و دارد تلفي
سياسي، صادي،
ناپسند هاي كنش
بر به كالن اسي

  .رست است
ال به مربوط  كه

هايي تفاوت اما ؛
تفاو .كند مي يل

    .است ختلف
  .رست است

هواي( طبيعي ن
انسا( نفساني ن
نيت( نفساني ن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
تلقي اگر -
د ذخيرة در
دو ارتباط -
علم دانش -
دو 1درس (

در 4گزينه  .19
جه از برخي

رويكرد با و
انساني افراد

در 3گزينه  .2
نظر وجود -
از كودكان -

مقص ها را آن
دم و تبرج -
از بخشي -

در 1گزينه  .2
اجتم علوم -

داو اجتماعي
علت بنابراين

مردم اگر -
 .گيرد مي

كنش رواج -
كند مي تنگ

همة آهنين،
در 3گزينه  .2

بررس براي -
مختل اعضاي
اقتص مختلف

ك از انتقاد -
شنا جامعه -

در 4گزينه  .20
هايي تفاوت

دهد؛ مي رخ
تبدي ديگري

مخ اجتماعي
در 2گزينه  .2

جهان تأثير -
جهان تأثير -
جهان تأثير -
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 عقالني( ي

 افراد الت
 

ـت و اگـر    

براي ديدن 

ميمي قوي 

ل وجود بر 

ه نام او در 

 و صندلي 

طة دوستي 

ationgroup

فراتجربي هاي ش

تمايال به امور، ين
 )دهم 6درس (

كر مصـاديق اسـ

  .است ه

ن عينك تنها بر
  .هم نيست

ط استقراي تعم

حمل. هيت باشد

كه اكنون هم به

كننده بطة رشد

  .باشد

عليت مانند رابط

1400(  

روش از كه را مي 

اين دربارة داوري 
(               .ود

ريف از طريق ذك

ر مصاديق آمده

 

نيست و همچنين
 تعريف، جامع ه

  .دارد

د و ساير شرايط

.  

  . نيست

نام وجود و ماه

كه» توميسم«ب 

را. چوبي نباشد

تواند موجود نب ي

ابطة عر. ي است

/14/08 دومحلة 

علوم و داند مي م

و رود مي دست
شو مي ياد ذاتي 

شان دهيم، تعر

يف از طريق ذكر

 .ف دوري است

ن تعريف مانع ن
 شود، پس اين

 علمي كاربرد ند

اند ي قرار گرفته

.ين رسيده است

گاه يقيني هيچ 

ز جدا گانه به ن

رد به نام مكتب

 چوبي باشد يا چ

وجود باشد و مي

 به وجود ديگري

28 


مرح(علوم انساني 

علم آيند، مي ست

د از بشري هاي 
و عقالنيت معنا

 را به مخاطب نش
  

هومي و بعد تعري

شده، يعني تعريف

ر است يعني اين
نيز استفاده مي

سيدن به قوانين

دك مورد بررسي

 به بهترين تبيي

 قوي باشد ولي

م خارج دو چيز

گذاري كر هپا پاي
  .بود

ن است صندلي
  .د محال است

تواند مو  كه مي

 ضرورتاً وابسته

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

دس تجربي به ي
  .سد

آرمان ها و رزش
م زوال به روند، 

 تصويري از آن
.ف لغوي است

ي و سپس مفه

كديگر وابسته ش

ديدن اجسام دور
 نزديك و غيره ن

ت؛ پس براي رس

كود 150ودك، 
  .قوي است

تر محتمل، ا كم

است ضعيف يا

كه در عالم ه اين
  .ت

كتبي را در اروپ
بن رشد متكي بو

ست چون ممكن
 بر موضوع خود

اي است به گونه

 آن يك طرف،
  .شود صل مي

 فلس

سنجش دواز

هاي روش با كه را
شناس نمي علم د،
ار ارزيابي امكان 

اين از .شود مي

 
ومي، نمونه و يا

 را بگوئيم، تعريف

سجد تعريف لغوي
 

ت و معلول به يك
 

اي براي د وسيله
اجسام ي ديدن

مواره جزئي است
 
كو 200كه از  ن

قراي تعميمي، ق
 

هاي اشتباه يا ن
 

عميمي ممكن ا

 مغاير هستند نه
بر ماهيت نيست

 
ميالدي مك 13 

ي ابن سينا و ابن
 

اي امكاني اس طه
مل اين محمول

ت كه ذات آن ب
 

ي است كه در
طرف رابطه، حاص

    
 

  .رست است
ر علومي  فقط دد

كنند مي ستفاده
علوم، از دسته 
م سپرده متفرق 

 .درست است
شن شدن مفهو
معناي لغوي آن
  .رست است

نه ابتدا براي مس
 .درست است

ف شناخت علّت
 .درست است

ك، دوربين نيز و
نيست بلكه براي

  .رست است
راي تمثيلي هم
 .درست است

نه به دليل اين
 است، اين استق
 .درست است

نه با حذف تبيين
 .درست است

راي تمثيلي و تع
  .رست است

هيت دو مفهوم
ن حمل ماهيت ب
 .درست است

ئيناس در قرن
ت و بيشتر بر آراي

 .درست است
ي و صندلي، رابط

چون حم.  است
  .رست است

ود موضوعي است
 .درست است

اي وجود  رابطه
عد از وجود دو ط

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
متجد جهان

ا )وحياني و
اين افول با
هاي گروه و
 
  

د 2گزينه  .20
روشاگر براي 

مترادف يا م
د 1گزينه  .20

در اين گزين
د 4گزينه  .20

در اين تعريف
د 3گزينه  .20

به جز عينك
اجسام دور ن

د 1گزينه  .2
نتيجة استقر

د 2گزينه  .2
در اين گزين
رعايت شده

د 4گزينه  .21
در اين گزين

د 3گزينه  .21
نتيجة استقر

د 1گزينه  .21
وجود و ماه
ماهيت عين

د 4گزينه  .21
توماس آكوئ
جريان است

د 2گزينه  .21
رابطة چوبي
نيز امتناعي

د 1گزينه  .21
ممكن الوجو

د 2گزينه  .21
رابطة عليت
نيست كه بع
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ت را اصلي 
  .رد

لتي معلول 

  

مـوزان بـه   

ع پـردازش    

  .نشود يي
 بايـد  حـال 

 پذيرفتـه  

  .د

  . اسـت  شـد 
 دليـل  بـه 

 بـا  ركتـي 

 مانند ختي
 دشوارتر م

ationgroup

كارت اصل عليت
تفاع نقيضين دار

هر علّ. جود دارد

آم  عالقـه دانـش  

  )رس اول

بنـابراين از نـوع

جو عيب نوجوان
ح همـين  در ـا 

فـرد او  حصر بـه 

شود جدا خود ن

رش محيطي گي
ب رسـيدن  بلوغ 

حر -جسـماني  د 

شناخ روان هاي ه
هم ها آن بيني ش

1400(  

سلمان مانند دك
ناع اجتماع و ارت

خيت خاصي وج

يا علت افزايش

در(  . شود ت مي

ب  . ي لباس است

ن از ديگران ضور
امـ گرفـت،  ميم 

منح هاي ويژگي 

والدين از و كند 

ويژگ معلول زش
به زودتر  . گردد 

رشـد نوجـواني، 

  )رس دوم

پديده چون و ت
پيش لذا كرد، ن

/14/08 دومحلة 

 ولي فالسفة مس
ديهي به نام امتن

ل خود يك سنخ

، چرايي ي3زينه 
  

  )س دوم

تب باالتر شناخت

 حسي و ظاهري
 )درس اول

حض در است هتر
تصـم او ه جـاي  

است بهتر حالت
 )دوم

كار به شروع د

ور و تغذيه علت
باز مي رشد تي

 

ن تا تولد زمان ز

د(  . است همراه 

است تر آسان شد،
تبيين را ها آن ن

29 


مرح(علوم انساني 

تّفاق نظر دارند
يشه در اصلي بد

هر علّت با معلول
  .شود  مي

اند، اما در گز شده
)درس اول(  . ت

درس(  . است يطي

دستيابي به مرات

هاي اس ويژگي
د(  . فهومي است

به صورت اين در 
بـه صورت نبايـد 

ح اين در  . دارد 
درس د(  . شود د

فرد كه دانند  مي

ع به بودن ند قد
وراثت ويژگي به ر
 )درس دوم(  . د

از  . است حركتي

زيستي غييرات

باش داشته تري ن
توا نمي راحتي ه

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

ي بودن عليت اتّ
ت ريشه اصل علي

و، يعني ميان ه
اص خود صادر

توصيف ش 4و  2
 تبيين شده است

محي عامل يك ي

حافظه، موجب د

اسا گيري بر صميم
 نوع پردازش مف

 . است ديگران د
ص اين در  . دارد ل

 .باشد او گوي
بودن فرد صر به

ايجاد او براي ي

زماني را جواني

بلند  . است رشد ي
مادر و پدر ودن
دارد رشد حيطي

ح -جسماني رشد
 
ترين تغ گسترده 

روشن تبيين و 
به كه هستند ي

 روان

سنجش دواز

 
ت دربارة عقالني

بلكه. دانند ي نمي

رويد و جو از جو
لولي از علّت خا

 
2و  1هاي  زينه

ديدة مورد نظر

يادگيري و ست

عات موجود در ح

گ به معناي تصم
 و دوام لباس از

انتقاد به نسبت 
مشكل روزمرهي 

الگ تا داد ياد او 
منحص ي احساس

تر متعادل يدگاه

نوج پايان برخي 
 )درس دوم

وراثتي ويژگي ه
بو راست دست ت
مح ويژگي به ره

ر رشد، ن جنبة
   . است همراه ي
و شديدترين با 

توصيف كه عي
متعددي عوامل ر

    
 

 .درست است
مسلمان و دكارت
درزادي و بديهي

  .رست است
م از گندم مي ر
 را دارد و هر معل

 .درست است
 مورد نظر در گز
ن شده، يعني پد

  .رست است
اس زيستي عامل 

  .رست است
ي زياد از اطالع

  .رست است
اساس رنگ س بر

ولي كيفيت  . ت
  .رست است

حساسيت دچار
گيري تصميم در ه

به را ري كارآمد
آميزي طور اغراق 
دي مناسب دورة 

  .رست است
: است نادرست 
د(  . است درست 

  .رست است
به مربوط ثابت ت
علت به شدن ت
اشار هم منطقه 

  .رست است
ترين شاخص ن و

بسياري غييرات
كه است اي وره

  .رست است
موضوع كنترل و 

تأثير شرفت تحت
 )س اول

www.sanjeshse

د 3گزينه  .21
فيلسوفان مس
فطري و ماد

د 1گزينه  .22
كه گندم اين

خاص خود
  
  

د 3گزينه  .2
هاي پديده

مطالعه بيان
در 2گزينه  .22

يك رسش
در 1گزينه  .22

ها استنباط
در 4گزينه  .22

انتخاب لباس
ادراكي است

در 2گزينه  .22
د رضا )الف
مرضيه )ب

گير تصميم
به زهرا )ج

در تا شود
در 4گزينه  .22

اول بخش
دوم بخش

در 3گزينه  .22
خصوصيات

دست راست
گرمسيري

در 2گزينه  .22
ترين ابتدايي
تغ و سرعت

دو نوجواني
در 1گزينه  .22

بيني پيش
پيش انگيزة
درس(  . است

erv.ir
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@sanjesheduc

  . اسـت  تـر   

همچـون   ي
    . رند

 .ست
  . شـود   مـي  

 توجـه  ،)ي 

 مركـب  ن 
پاسـگزاري  

 دينـي  و ي 

 بيني پيش

  
  
  
  

ationgroup

يافتـه رشد تر، ع

عباراتي وجود 3
دار ناظر توسط 

ا رشد شناسي ن
تشـكيل نطفـه 

اخالقـي( گـران 
  )درس دوم

هيجـان بـروز  ي
سپ و تـرحم  ي، 

ارزشـي خالقـي، 

پ در و كنند  مي

1400(  

متنوع و بازتر ط

3و  2،  1هاي  نه
شده مشاهده ي

روان در شناسان
ن كنـد،  رور مـي 

ديگ حقوق به رام
د(  . باشند مي) ي

ولي  . شود يدار مي
پشـيماني سـاس 

اخ مسـائل  بـارة 

سازي فرضيه ن

/14/08 دومحلة 

  .است 
محيط با تعامل ي

گزينه در  . دارد ت
رفتارهاي تفسير

 .است ي
ش روان مطالعة رد

بار را مادر خمك

احتر ،)جسماني
هيجاني( غم و وه

پدي صورت يك 
احس ماننـد  جـان 

 )درس دوم( 

درب بتوانـد  بهتر 

نوجوانان كه معنا

30 


مرح(علوم انساني 

ديگران با ودك
برقراري و بيشتر

اهميت شخصي 
ت از نشان» انيت

  
سالگي 11-12 

مور موضوع گي،
تخ پدر اسپرم ي

ج(مو  رشد  . كرد 
اندو حس ،)اعي

به غالباً و يست
هيج اين  . يابد مي

 . است اجتماعي

فرد كه شود مي

م اين به گيرد؛ ي
  ) دوم

زدهم؛ ادبيات و ع

كو طرفة دو طة
ب آگاهي دليل ه

داوري پيش از ز
با عصبا«و » ظور

.شوند ميبرده  
تا تولد زمان از 

زندگ پايان تا طفه
وقتي  . شود وع مي

جدا يكديگر از 
اجتما( دوستان 

ني فردي هاي ش
متفاوتي م ظهور

 
ا لبخند ماهگي 

باعث م جواني و
  .هد

شكل مي فرضي 
درس(  . برند  مي

سنجش دواز

رابط و فرد آگاهي
به حيوانات، به ت

احتراز و طالعات
بدون منظ«، »ت

ارث به ها موزوم
رشد كودكي، ة
نط انعقاد زمان 

شرو نطفه شكيل

توان را مي سان
با رابطه ،)ختي

پردازش نظام أثير
ظ نوع ارزيابي، به

.است سالگي 
سه تا دو در عي

و نوجواني دورة 
نشان ده تري يق
تفكر نوجواني، 
بهره مختلف ي

    
 

  .رست است
آ به مشروط ني
نسبت انسان ني
  )م

  .رست است
اط دقيق ثبت ه،
است خالي تاب 
(  

  .رست است
كروم طريق از ت
دورة در رشد از 
از انسان علمي 

تش زمان از سان
 )م

  .رست است
انس رشد مختلف

شناخ( بيشتر قت
  .رست است

تأ تحت ساده ن
ب توجه با و بوده

5يا  4در موازي
اجتماعي رشد ت

  .رست است
در شناختي يع
دقي واكنش و د
دورة در بار، ين
هاي احتمال از ت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .23
هيجان رشد
هيجان رشد

درس دوم(
در 4گزينه  .23

مشاهده در
ديد چون«
درس اول(

در 2گزينه  .23
صفات )الف
منظور )ب
مطالعة )ج
انس رشد )د
درس دوم(

در 1گزينه  .23
م هاي جنبه
دق با كردن

در 3گزينه  .23
هيجان بروز

ب تر پيچيده
  .باشد مي

م هاي بازي
عالمت اولين

در 4گزينه  .23
سري رشد -

كند قضاوت
اولي براي -

موقعيت يك

erv.ir
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