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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)15/11/1400(  

 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  
 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

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

هـا ، آدرس   نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . 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  8ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

  * ه 
علّت  به  حت

 روي شـتر  

  ع 

ationgroup

شده شده، قانع  ب 
تاب، ناراح بي: الفه

فويه و قاجاريه

نزاع ←نذاع *  

/1400(  

  

(.   

مجاب، مجاب  :د
كال. * آيد ظر مي

زمان صف كه در 
  ر بندند، مهد

صيانت ←نت 

  . است
  ش 

/15/11 ششمحلة 

مردانگي ←ي 

ش و انعام است

متقاعد*  آوردن 
رت سياهي به نظ

 داراي دو چرخ
جاوه كه بر شتر

سيا* مستولي  

   .ت

ساز ا وند همپايه
شعلة آتش –نون 
  .ود

2 
 

مرح(علوم انساني 

بزرگواري  )3  

ش به معني دهش

ري، عذر و دليل
صور آنچه بهيزي، 

  

 جنگي كوچك
كج: محمل* گام 

  ترجيح ←

  ت 

←مصتولي * 

  . است» خان«

استفاقد شاخص 

حرف پيو» ولي«
باد جن: ب اضافي

شو يت ديده نمي

ارسي

زدهم؛ ادبيات و ع

 رامت كشد

بخشش –  و گناه

يزي يا انجام كار
وم از كسي يا چي
لّ عبور، گذرگاه 

نوعي توپ: رك
زمان، هنگ: وسم

  طين 
←ترجيه * طرد  

فراقت ←راغت 

  : ها ن
*نعيم  ←نئيم  

  . است 

«و شاخص » كه
  .ص است

و ف» كه«ساز  ته

«. * هاد هستند
سوا و دو تركيب

تلفظي در بيتدو 
  . متمم است

 فا

سنجش دواز

  
كسي كه غر ←

    
گذشت از جرم

   :ه
عويق انداختن چي

ساية موهو  :شبح
محل  :معبر* ده 

  : ها  آن
زنبور* غيرت  ي

مو* شان، تابان 

   :ها ن
←تين ) 2 
←ترد ) 4 

   :ها ن
فر* نگذارد   ← 

ارند و اصالح آن
*نسب  ←ب 

»مرصادالعباد« 

ك«ساز  د وابسته
ده و فاقد شاخص
حرف پيوند وابست

 جنون هر دو نه
من رس –مجنون 

ست و هيچ واژه د
م» شعله«ست و 

    
 

 .رست است
: ها و اصالح آن

←ه غرامت گيرد 
بخشش   ←ش 

شايش به معني گ
 .رست است
شده اي خواسته 

عتگ، اهمال، به 
ش* اه، دفترخانه 

در وضع آزاردهند
 .رست است

رست و اصالح آ
اراده، بي بي: صر
درخش: متأللئ* 

 .رست است
اليي و اصالح آن

   عزّت ←
   اسرا ←

 .است رست
اليي و اصالح آن

نگزارد  *سبحه 
 .رست است

ه غلط اماليي دا
نصب* وجه  به ←
  حتراز ا  ←

 .رست است
ضافه و از كتاب

 .رست است
راي حرف پيوند
جمله مستقل سا

داراي حر) 4و  3
 .رست است

   :د
باد –تو  : ع اول

من م: ب وصفي
حرف اضافه اس 
وابستة هسته اس 

www.sanjeshse

  
  
 
در 1گزينه  

موارد غلط و
كسي كه  )2
بخشايش) 4
بخش: توجه(
در 3گزينه  

ها معاني واژه
درنگ : تعلّل* 

دادگا: محضر
قرار گرفتن د

در 2گزينه  
پنج واژة ناد

عنا سست* 
. *بستند مي

در 4گزينه  
هاي امال غلط

←عظّت ) 1
←اصرا   )3
در 4گزينه  

هاي امال غلط
س ←سبهه 

در 2گزينه  
هايي كه واژه
←وجح  به* 
←اهتراز * 

در 3گزينه  
اض» د«مورد 

در 1گزينه  
دا  )1گزينه 
ج  )2گزينه 
3هاي  گزينه

در 2گزينه  
بررسي موار

در مصراع) 1
دو تركيب  )2
»بسان«) 3
»رسوا«) 4

erv.ir
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@sanjesheduc

سـه  «عـل    

  
  »چه
  دار ن

  .  ست

هاي   گزينه

ationgroup

  »ي

دي و هـر دو فع

  ار كثير 
  ) رند

). است» نفس«
دل به غنچ«شبيه 

نشان -2عزادار  -
ت فاقد تشبيه اس

  .  است

تعداد تشبيهات

/1400(  

 
مسندي«ر نقش 

   )دي

اسـنا» هسـتيم 

  . ه است

به معني مقد» 
هوشيار، تضاد دا

«به معناي » دم
تش * از غمگين 

-1به معني » ار
بيت* آرزو  -2ر 

ت فاقد جناس

با توجه به تع. شد
    ).ست

/15/11 ششمحلة 

 

 : ايندارد؛ بنابر
در» اين« ⇐) ي

غير اسناد(ختن 
   )دي
  

.  
  .  است

ه«بـه معنـي   » 

وابستة هسته» ر

  . ست
صدهزار« -خن 
مست و ه ( . ست

د«. ( ايهام است
كنايه ا -2شرده 

داغدا«ايهام در  *
عطر -1ه معني 

  . ود نيست
بيت . * هستند» 

فه استعاري باش
 در ارجحيت اس

3 
 

مرح(علوم انساني 

   عولي 

ها د گزينه) ادي
اسنادي: »باشد ي

نتوان باخ*   )دي
غير اسناد(خاريم 

 )غير اسنادي  :د

.اليه است مضاف
اليه ستة مضاف
يم«مصراع دوم 

سحر« : توجه. ت

  .س است
د حسن تعليل اس

به معني سخ» ن
ت فاقد تناقض اس

بيت فاقد  *» ل
فش -1 به معني 

*» وس به آتش
دارد بهايهام   ) وم

  محبوب 
  . ت

ي در بيت مشهو
 و زلف محبوب

(   

 تشبيهي يا اضا
 اضافه استعاري

زدهم؛ ادبيات و ع

مفع) ج   

غير اسنا –ادي 
مي«به معني ( 
غير اسناد  :دهم ي

بخا*   ) اسنادي
جود داشته باشد

م  وابستة» شمند
ي، بيت فاقد وابس

در م* محذوف  
.  

اليه است ة مضاف

يت فاقد جناس
بيت فاقد* » ل

زبان« : مجازها  * 
بيت * گرداني  ره

دل«بخشي بر  ن
ايهام دارد» گ
هو«تشبيه * » 
واژة سو(» بو«* 

تعاره از دهان م
بخشي است جان

 ولي هيچ اغراقي
خال«ستعاره از 

)تا 3(چون چنار 

تواند اضافه مي» 
هرچند. (شود ي

سنجش دواز

   :ه
متممي) ب 

اسنا( نوع افعال 
حريف اين است

حركت مي/ انم 
غير  :اشته باشد

به معني وج(بود 

   :در هر گزينه
دانش«  هستند،» 

سه جزئي» است
»هستند«ادي 

اليه است مضاف
وابستة» ما«* » 

   :ها  آرايه
بي  * ) مصراع اول

زهره و زحل» «س
 » داشتن بلبل

دور -2زمانه  -1

    :شده
استعاره و جان  *
تنگ«* » صبا«ر 
»الله«و » دل«ر 
*» مشام دل«ر 

است» شكر»  *» 
داراي ج  »بلبل« 
داريم،» دانه – 

ترتيب اس به» دام

سروقدان چ –ن 
  ) تا 2(ه گل 

»شكوفه عمر« 
ستعاري تلقّي مي

    
 

 .رست است
شده ر موارد داده

 ك اضافه 
 .رست است

بستگي به» ند
ح*   )ير اسنادي

جها به معني مي
 معني وجود ند

ب*   )ير اسنادي
 .رست است
شده د د خواسته

سه جزئي«فعل 
ا«* دو جزئي » 

ع اول فعل اسنا
وابستة م» ياضت
»دو جزئي«فعل 

 .رست است
تيستي و نادرس

مصراع دوم به م
سعد و نحس«ن 
صدهزار زبان«ر 

1معني به » دور
 .رست است

شد هاي خواسته ه
*» دل به سنگ«

بربخشي   و جان
بخشي بر  و جان
بخشي در  و جان

 .رست است
    :ها ه
»طبع به طوطي«

فاقد مجاز، ولي
دام« دوم تكرار 

دانه و د«ع آخر 
 .رست است
   :هات هر بيت

سروقدان –عشق 
روي به –ار ز الله

به معني» ر عمر
اضافه اس»  عمر

www.sanjeshse

در 3گزينه  .
در» را«نوع 
فك  )د –الف 

در 1گزينه  .
مسن«تعيين 

غي(درباز ) 1
ب(جهانم   )2
به(مباد   )3
غي(داري ) 4

در 4گزينه  .1
بررسي موار

هر سه ف) 1
»نرفتي«) 2
ر مصراعد) 3

ري»  ،»جزئي
هر سه ف  )4

در 3گزينه  .1
بررسي درس

م(تشبيه ) 1
تضاد بين) 2
اغراق در  )3
د»  :ايهام) 4

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

«تشبيه ) 1
استعاره   )2
استعاره) 3
استعاره) 4

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

«تشبيه ) 1
ف» زلف«) 2
در بيت) 3
در مصراع ) 4

در 2گزينه  .1
تعداد تشبيه

بستان ع  )1
عمر به ال  )2

بهار«  :توجه
بهار«ديگر، 

erv.ir
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@sanjesheduc

چـون خـم     

 

  عي 

  ».ستم

  . ود است

ationgroup

هـر عضـو چ -  .

  . است

 .كند تكيه مي  

ر برابر حيات واقع

 سوز و گداز هس

خ به نوعي مشهو
  ) نفس

   

/1400(  

)يه افزوده است

  .ت
ا» حساب آوردن

» شمردن وقت

  
  يت 

ارزشي مرگ در ي

ق محبوب درش

ه در گزينه پاسخ
تهذيب(ي نفس 

)37و  39حات 

/15/11 ششمحلة 

ف بر تعداد تشبي

طور نيست خ اين
گاه كردن و به ح

  )كنايه(ن 

غنيمت«سخ به 

ها   همة پديده
پذيرفتن مسئولي

بي) 4ي مرگ   

در آتش عش«: گر

است كه» گاشتن
ترك هواي  )4و3

صفح  ، دوازدهم

ن

4 
 

مرح(علوم انساني 

   )تا 3(ر 
عطف  »واو« كه 

ي در گزينة پاسخ
نگ«ب به معني 

شاط دوري كردن
  فراهم آوردن 

پاس  ، ولي گزينة

  . ت

تري محبوب بر
ر به ناتواني از پذ

  )شهيد(و 

دليل نزديكي ت به

هاي ديگ م گزينه

ي خود بزرگ انگ
3  دف 

عربي(  شوند.  يد

  خواهد سوزاند

زبان قرآن ي،

زدهم؛ ادبيات و ع

 باال چون صنوبر
توجه كنيد(زل 

است، ولي» نس
ترتيب ول و دوم به

   :رتيب
از شادي و نش) 2
بخيه كردن، ف  )4

اشاره دارند» نيا

است» دگي عاشق

برت  )ب  عشق 
اقرار) د 

  . ت

مرگ در برابر تو

دن از خواب غفلت

و مفهوم» حبوب

في رياكاري، نفي
رمستي در راه هد

نباي) 4  د

خ.  پاهايشان.  كه

 عربي

سنجش دواز

قد و –چو بيد 
هر موي چون غز

متجان«ير پاسخ 
در مصراع او» ن

تر ها به در گزينه
    2
   4

ناپايداري دن«به 

نهايت شوريد»  

نهايت ع روي بي
   ز خدا 

است» ري عاشق

يزي مپاسخ؛ ناچ

بيدار شد) 2  .ش

ت شوق ديدار مح

ز از خودبيني، نف
ارزشمندي سر 

شوند نمي.   اينكه

كساني ك)  4  ش
  

    
 

دل همچ –صنوبر 
ه – چون بيت 

(    
 .رست است

هاي غي ام گزينه
ديدن«زينة آخر 

 .رست است
بردوختن د/ تن 

زه بر تن كردن
  

 .رست است
هاي غير پاسخ ب

 .رست است
:ت گزينة پاسخ

 .رست است
   :ك از ابيات

 توانمندي از نير
 سطحي افراد از

 .رست است
قرا بي»  :ه پاسخ

 .رست است
پ   سؤال و گزينة

  : هاي ديگر ه
 حيات واقعي باش

 .رست است
شدت»  :ه پاسخ

 .رست است
پرهيز«: ت سؤال

)1: هاي ديگر ه

 . رست است

  :تيب
ولو) 2  ند

 . رست است
  :تيب

پايش.  كسي كه) 3
)33هم، صفحه 

www.sanjeshse

دل به ص) 3
هر موي  )4

)تا 3(عسل 
در 1گزينه  .1

قافيه در تما
گزدر   :توجه

در 2گزينه  .1
معناي دوخت

لباس تاز  )1
   بستن) 3

در 4گزينه  .1
ه همة گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم درست

در 1گزينه  .2
مفهوم هر يك

ادعاي  )الف
شناخت) ج

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
به دنبال  )1

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .2
مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

      
  

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

شون.  بايد) 1
در 1گزينه  .2

ترت خطاها به
3   پايش) 2
عربي يازده(
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

  .ت

 هـا  نيدلفـ 
در  يمحور

 يست، برا
و  يهمكـار 

 سوم تفكر 

ationgroup

40(  

 اشاره شده است

د .تراك بگذارنـد 
به نام خودم يوم

 
ا يتياگر موفق. 
برسند با ه يدف

در اصل .ميگذار

/1400(  

وازدهم صفحه 

  ردند 

44  (  

ها زمندي انسان

  .فته بود

به اشت گرانيا د
و مفهو كنند يم

 .ننديب يم گران
.خواهند يجمع م

 قرار است به هد

  .است يص
ها بگ آن يه جا

/15/11 ششمحلة 

   پدر و مادر) 4

عربي د (  آورد ي

كر جويي مي صرفه

  

و  40 صفحات 

ها به نياز  گزينه

گرف  در آغوش:  ت

كه دارند را با ي
به هم كمك م ي

گي مشاركت با د
ج يشان كه برا
اگر.  او بشتابند

د و منافع شخص
خودمان را به ن،

5 
 

مرح(علوم انساني 

4   دستشان. 
 

بيرون مي.   كسي

ص.  دپسندهايشان

  روشي بهتر 

در اتخذه   ) ه (ن 

عربي دوازدهم،

در مابقي.  خالق

حضنت .......  نت
38(  

يزيهرچ كنند ي
يا لهسأم  در هر

را در يروزيز پ
خودش ي را نه برا

كمك به يبرا 

  :مي
موش كردن خود

گرانيد يالت برا

زدهم؛ ادبيات و ع

فروتني كنيم) 3
 )  3م، صفحه 

هر  ) 4  ها ميوه.  ن

خود ) 3  ندشان

با ر) 4  د
  ) 8م، صفحه 

ترجمه نشدن) 4

ع! (ن اين درخت

لوقات به جاي خ

کان) 2  
8 صفحه  ازدهم،

يم يها سع آن .د
ها آن. ننديب يم 
  
كه رمز شود ي م
ها و نعمت ها ي

يهمگ ديرد، با

يغافل شو ريل ز
فرام ،يدر زندگ 

نگام بروز مشكال

سنجش دواز

3  دستشان.  م
و عربي يازدهم 3

ثواب آن) 3 
 

خود پسند) 2  ند
  )3و 

هدايت كرد.  درم
عربي يازدهم+  4

4  كني ستجو مي
  )  26و  12و  
 

 است ميوه دادن

كر در مورد مخل
  

   .بود....   ش
عربي دوا (وچك 

هستند يجتماع
كيشر گراني د
.است فيضع ر

گفته نيدلف ي
يتمام خوب كنند 

برخورد كر يشكل
  .دي رس

از اصول دينبا ين
ينيتفكر دلف ي
است كه هن نيا 

    
 

 . رست است
  :تيب
تواضع كنيم.  در

38صفحه  دهم، 
 .رست است

  :تيب
 نويسند  مي 

. رست است
  :تيب

خودپسند باشن.  ها
و 2صفحات هم، 

 . رست است
  :تيب
براد) 3  كرد

44صفحه  دهم، 
 . رست است

  :تيب
جس) 3  كشد ي

9هم، صفحات 
. رست است

چه شتابان:  يح
 . رست است

شاره دارد به تفك
)32صفحه  هم، 

 .رست است
  : ها ينه

در آغوش:  حضن 
پيامبر كو:  صغير

  : ك مطلب
اج كامالً جوداتي
با يزي در هرچ
اريبس اي ندارد و 

به افراد يجتماع
كيفكر م ينيدلف

به مش يگر كس
م به آن خواهند

نيبه تفكر دلف ن
يساز ادهيپ ي برا

 ينير تفكر دلف

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

پدر و ماد) 1
عربي دوازد(

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

. پاداشي) 1
در 4گزينه  .3

ترت خطاها به
ها همسايه) 1
عربي يازده(

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

هدايت ك) 2
عربي دوازد(

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

عذاب مي) 1
عربي يازد  (

در 3گزينه  .3
ترجمه صحي

در 1گزينه  .3
مفهوم آيه اش

عربي يازده(
در 4گزينه  .3

ساير گزيرد 
حفی کان) 1
الص النبی) 3

ترجمه درك
مو ها نيدلف

خودشان را
ها وجود آن
اج اتيح در

كه د يافراد
ا. همه است

هم يهمراه
دنيرس يبرا
شرط نياول

دوم در اصل

erv.ir
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ل شـدن از   

بـه   ميـ دار 

 يت عمـوم  

ـاره دارد و     

 2در درس  

و مرفـوع و    

ationgroup

خوشـحال ،ينـ ي
  .ف است

فـه يما وظ. رند

و بركـت ريـ خ ت

ـودن نيكـي اشـ

است كـه د) آثر

  )43فحه 

خبـر اسـت و:  ن

/1400(  

يهارم تفكـر دلف 
به اهدا دنيرس 
دار ازيهم ن ياري

تيـ كـه درنها ى  
  .مد

 كه به پايـدار بـ

آ (مضارع از فعل 

صف  بي دوازدهم،

  . شد

منتجـون(   شـبه 

/15/11 ششمحلة 

اصل چه. شود ي
يبرا ياريو هم

يهم به كمك و 

هـايى زنجيره ؛ود
مك ما خواهد آم

   . نند

  ف جمعي

   .با كل جهان

ك طا همان است

فعل يؤثرون، م 

   أوصل له

 

عربي. (فاعل است

باش المجرِّببايد 

    )1درس  م، 

 يا خبر حرف مش

6 
 

مرح(علوم انساني 

يم ديشكالت تاك
و يهمكار ،يني

ه يهداف شخص
  .تر شود ن
شو يم ليتشك ر

ل درخواست كم

دان ت ديگران مي

ه فقط در اهداف
  

ستند دارند، نه ب

د، تنها گزينه خط

). ن بر خودشان

  . از آن نيست

أصل.  حرف زائد

 مفرد.  م الفاعل

  )15فحه 

، مستثني منه ف

با المجرَّب) 4. ف

عربي يازدهم( لی

اسم فعل ناقص

زدهم؛ ادبيات و ع

و مش ايم بروز بال
يتفكر دلف اصول 
به اه دنيرس يا

آسان ها تي موفق
گريكديبه  يرسان

ش باز به استقبال

لي را در موفقيت

 كمك دارند، نه
قط يك شخص

در اطرافشان هس

ه مشاركت دارد

برگزيدن ديگران (

ر متن صحبتي

له ح) 4  صلي

   مجهول) 4

اسم) 4  ل

ربي يازدهم، صف

ها،  مابقي گزينه

ه است، نه ظرف

أغلو  أفضل  ) 4

بتدا يا فاعل يا ا

سنجش دواز

هنگام اني اطراف
اصل از نيآخر 

كه برا يف جمع
به اهداف و دني

ر كمك يها بكه
با آغوش يه روز

ها خوشحالي لفين

خصي هم نياز به
مه هست، نه فق
را با كساني كه د

متن كه اشاره به

. (  گرديده است
 

شگاه است كه در

ص أصله) 3 

4  فاعله كل.  م

الفاعل.  م المكان

عر. (صحيح است
 

كه در  در حالي

گونه خدّ ) 3   
  )  8و  2
 

 )  سم تفضيل

4  أتقیو  ب
 

ست يا خبر يا مب

    
 

با يپندار  مذات
.است گرانيد ي

اهداف يفقط برا
ديتا رس ميك كن
از شب يا رهي زنج
كه يا رهيزنج ؛ت

 .رست است
وجه به متن، دلف

  :  ها ينه
راي اهداف شخص
موفقيت براي هم

پنداري ر همذات
 .رست است

وجه به مفهوم م
  .ن نيست

 .رست است
ين مورد اشاره
 .  م آمده است
 .رست است

ه به معناي دانش
 .ت استرس

 ذكر مخاطب
 .رست است

الزم) 2  ن زائدان
 . رست است

اسم) 3  فاعل
 . رست است

ص مؤسََّسهشكل 
. رست است

ه مفعول است؛
 . رست است

.م است، نه فعل
25هم، صفحات 
. رست است

اس 3 ( أرذل.  خری
أحب) 2  بقی

. رست است
 يا نايب فاعل اس

www.sanjeshse

هم ،ينيدلف
يها تيموفق
نه ف ها انسان

كمك گريكدي
اصل نيا با

خواهد داشت
در 3گزينه  .3

با تو: توضيح
رد ساير گزي

بر)  1گزينه 
م ) 2گزينه 
ه)  4گزينه 

در 1گزينه  .3
با تو: توضيح

تناصالً در م
در 2گزينه  .3

در متن به ا
كتاب يازدهم

در 4گزينه  .3
كلمه جامعه

در 1گزينه  .4
جمع مذ) 2

در 3گزينه  .4
له حرفان) 1

در 2گزينه  .4
الف.  مبني) 1

در 2گزينه  .4
به ش مؤسَِّسه

در 3گزينه  .4
مستثني منه

در 2گزينه  .4
اسم عادٍ ) 1
عربي يازده(

در 3گزينه  .4
األخ.  أفاضل

أبو  خير )1
در 4گزينه  .4

اسم مرفوع
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و . ي كليـد    

ظار آنها را 

انه بيـرون  

ه بـه غلـط   

ـن عفـو و      

 و انقـالب    

تـه اسـت؛   

ationgroup

  )26حه 

  )29و  13 ت

اشد بـه معنـاي
  .  

د كه چگونه انتظ

ها از خا دن زباله

ري است كهمسي

 گـرفتن در دامـ

خود قيـام كنـد

را گفت ﴾ّهللاٰ  ِغفرُ 

/1400(  

  . جر است

صفحي يازدهم، 

 يازدهم، صفحا

  .  دارد
  )    33و  

ت و اگر مفتاح با
كار مي رود و به

دانستند اند، مي ه
  )94ص (» .ند

ر او كه براي برد

ي بازگشت از مس

خداونـد و قـرار

  )97ص 

مايالت ناپسند خ

تِغ﴿عاً در دل  اَس

/15/11 ششمحلة 

جرور به حرف ج

عربي( عادی:  داه

عربي( ُتعّلم:  عّلم

ر و كمتر فرق د
15م، صفحات 

اسم مكان است 
براي اوكليد اي 

من روي گردانده
دادند من جان مي

ارث از خدمتكار

نيست، بلكه براي

سوي خ ز گناه به

ص(» .شويد  مي

ز عقل، عليه تم

نين انساني واقع

7 
 

مرح(علوم انساني 

مالك مج) 3  .رد

عدمفرد ) 3 

عمضارع ) 4  وا

ي با بهتر و زيباتر
عربي يازدهم. (د
)قنات . خزانه  

ن در همان معنا

گر آناني كه از م
مدن به سوي م

خانه بشر بن حا
 )95ص (» 

مودن ادامه راه ن
  )94ص . (

عناي بازگشت از

كند و گناهان را

تواند با پيروي ا 

و اما چن» . است

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

اسم فاعل ندا) 2

 فسائل:  سيله

داِفعو:  تدافعون 

آبي) 2  . دارد
خانه فرق دارد پ

(شد به معناي 
سي ندارد بنابراين

اي داود اگ«: ايد
 شك از شوق آ

 و آواز از درون خ
»ه است يا آزاد؟

هاي قبلي و پيم
.نامند مي» توبه«

الح ديني به مع

ك ها را پاك مي ل

ين معنا كه مي

 پشيماني كافي
  )96ص 

 دين

سنجش دواز

2  صوب

فسجمع ) 2 

فعل امر) 3 

  .ستند

ن و دهان تفاوت
ها و چاپ رزشگاه

فردش مفتَح باش
را در كتاب درس

فرما مي) ع(داود 
ن را دارم، بدون

زدن صداي سا
ب اين خانه بند

ه ي تكميل پيمان
«ه تصميم ها را 

گشت و در اصطال

توبه دل«: رمايد

نقالب كند؛ به اي

راي توبه كردن
ص. ( نكرده باشد

    
 

  ) أنتجز 
  : ها ينه

عول است و منص
  )2هم، درس 
 . رست است

  :  ها ينه
 يبّعد:  قّرب

 . رست است

 التتبادلوا:  لتم
  . رست است

 از حيوانات هس
  : ها  ينه

 با دندان و زبان
ها و و با ايستگاه

مفاتح اگر مف: ه 
آموز مورد اول ر

 .رست است
ال به حضرت د
شوق بازگشتشان

 .رست است
پس از شنيد) ع(

صاحب«: رسيدند
 .رست است

هاي جديد براي
گونه اين. ه است

 .رست است
ت به معناي بازگ

  )96ص. (ت
 .رست است

فر مي) ع(ي ن عل
 .رست است

واند عليه خود انق
 95(  

 .رست است
بر«: فرمايد مي) 

 به زبان جاري

www.sanjeshse

اسم فاعل از
رد ساير گزي

مفع شاتم) 1
عربي يازد  (

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

يقمتضاد ) 1
در 1گزينه  .4

تبادنهي ) 2
در 4گزينه  .5

همه كلمات
رد ساير گزي

دستبند) 1
كليدها ب) 3

هتوضيح اينك
آ چون دانش

    
 

در 2گزينة  .5
خداوند متعا

كشم و ش مي
در 1گزينة  .5

(امام كاظم 
آمده بود، پر

در 2گزينة  .5
ه گاه تصميم
پيموده شده

در 3گزينة  .5
توبه در لغت
غفران اوست

در 1گزينة  .5
امير مؤمنان

در 4گزينة  .5
تو انسان مي

ص. ( نمايد
در 2گزينة  .5

)ع(امام باقر 
گرچه آن را
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 رحمـت او  

ـيده شـده   
اي اهـل  ـر  

مت الهـي  

قـب بـاش     

بـه انسـان    
99(  

10(  

  .رزش كند

تـو  : گويـد 

بـراي  . نـد 

  .ر است

هاده، بهتـر  
ونـد گـروه    

ationgroup

  )96ص (» .ت

خداوند و جلب

كند، بخشـ ه مي
اين امتيـاز بـكه 

يد كردن از رحم

  )96ص 

دهنـد كـه مراق ي  

شـيطان ب. سـت 
ص . (اي ندارد ه

01و  100ص ( 

دعاي خير و آمر

گ يطان به او مـي 

كن خداوند جبران

ف و نهي از منكر

خدا نه خشنودي
افتـد؟ و خداو ي     

/1400(  

اهي نكرده است

9(  

بوب شدن نزد خ

ها توبه  كه از آن
بته آگاه باش ك

ناامي -1: ند ازا ت

ص. (داختن است

شان تـذكر مـي

ز رحمت الهي اس
شته و توبه فايده

 و حقوق مردم

 براي او طلب د

شي. رود كار مي ه

 را در پيشگاه خ

فه امر به معروف

خالهي و  تقواي
ش دوزخ فـرو مـي

/15/11 ششمحلة 

هيچ گناست كه 

97ص (» .يست

لكه موجب محب

ن مؤمن وقتي
الب. را از سرگيرد

ن از توبه، عبارت
  )100تا  

وز را به فردا اند

ه، حضرت به ايش

و آن نااميدي از
كار از كار گذش 

ران حقوق الهي

و صدقه بدهد و

كردن جوانان به

د كوتاهي خود

جام دادن وظيف

تخود را بر پايه  
 بـا آن در آتـش

8 
 

مرح(علوم انساني 

، مانند كسي اس

كار ني  جوان توبه

خداوند نيست، بل

بن مسلم؛ گناها
 كند و زندگي ر

 دور كردن انسا
98ص (ي گناه 

كردن و كار امر

 درخصوص توبه

افتد و ديگري مي
»چه صد وجب

ن از گناه و جبر

يد به نيابت از او

تر براي گمراه ك

ننده بايد بكوشد
10(  

ات اجتماعي، انج

]كار[كه بنياد 

قوط سـاخته و

زدهم؛ ادبيات و ع

 گناه توبه كرده

تر از ن محبوب

ي دور شدن از خ

اي محمد ابن«: د
مل را از نو آغاز

ي شيطان براي
كشاندن به سوي

ي امروز و فردا ك

حمد ابن مسلم
  )98ص 

شيطان در دام د
چه يك وجب،

ر جهت دور شد

ترسي ندارد، باي

يلة شيطان بيشت

كن توبه. ي اوست
1ص . (ضا كند

ها و انحرافا ماري

آيا آن كسي ك« 
اهي در حال سق

سنجش دواز

كسي كه از«: د

كسي نزد من«: د

تنها به معناي نه

فرمايد مسلم مي
ز توبه كردن عم

هاي و حيله ها سه
گام به گام ك -3

و به معناي» سوف

با جناب مح) ع( 
ص. (مأيوس نكني

هاي ش ر دسيسه
 از سر گذشت؛ چ

تالش در: ند ازا ت

 ضايع كرده دست

اين حي  -ن توبه

 اطاعت و بندگي
ه انجام نداده، قض

جه جامعه از بيم

:فرمايد مي توبه 
د را بر لبه پرتگا

  )109ص  (

    
 

 .رست است
فرمايد مي) ص( 

 .رست است
فرمايد مي) ص( 

 .رست است
گر واقعي باشد ن

  )97ص 
 .رست است

به محمد بن م) 
مؤمن بايد بعد ا

  )98ص (» 
 .رست است

ي است و دسيس
ر انداختن توبه 
 .رست است

س«از ريشه » ف
 .رست است

تگوي امام باقر
ز رحمت خدا مأ

 .رست است
خاطر  به گناه به

آب كه«ند كه 
 .رست است

يلي توبه عبارت
 .رست است

ي كه حقي از او
 

 .رست است
ه تأخير انداختن

  )99ص ... .( 
 .رست است

حق خداوند حق
هايي كه  و روزه

 .رست است
ه اصالح و معالج

 
 .رست است

سورة 109آية 
ي كه بناي خود
.را دوست ندارد

www.sanjeshse

در 4گزينة  .5
پيامبر اكرم

در 3گزينة  .5
پيامبر اكرم

در 3گزينة  .6
تكرار توبه اگ

ص. (شود مي
در 1گزينة  .6

)ع(امام باقر 
پس م. است
.است ايمان

در 2گزينة  .6
پرسش منفي

به تأخير -2
در 4گزينة  .6

يفتسو«واژة 
در 3گزينة  .6

در پايان گفت
مؤمنين را از

در 4ينة گز .6
انسان آلوده
كن تلقين مي

در 1گزينة  .6
تكميمراحل 

در 3گزينة  .6
اگر به كسي

 )101ص (
در 2گزينة  .6

تسويف و به
هنوز جواني

در 4گزينة  .6
ترين ح مهم

مثال نمازها
در 1گزينة  .7

ترين راه مهم
 )102ص (

در 2گزينة  .7
خداوند در آ

است يا كسي
ر ستمكاران
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گـاهي هـم        
ت، بسـيار    

 تقويـت و    

ائلِ شرعي 

و در عـين  

حـس و   د،
تنها  يجرب

خدا نـدارد  
ده و هرگـز  

 نيـت چنـ   
هـا پـاك    م 

صـفحه  . ت  

بتواند بر  ي
س مـا اثـر    
محسـوس  

محسـوب   

ationgroup

ـع هسـتيم و گ
 اين حكـم اسـت

ري و شـهوت را

ل يادگيري مسا

نمايد و عرفي مي

ديـ نما يتفاده مـ 
و مطالعه علوم تج

جز انكار خ يا ره
علم سازگار نبود

خواهنـد توانسـت
اتهـام ليقب ني ا

رت گرفتـه اسـت

يزيچ نكهيا يرا
حـواس يه بـر رو   

ما نا يشد كه برا

دهيـ پد زيـ ن يد 

/1400(  

اهي از آن مطلـ
كننده  كه وضع

بنـدوبار كـه بـي    

اول ن و بازرگانان

ي براي مردم مع

  )117ص (» .

از آن است يجرب
و قي حوزه تحق

علم بداند، چا و
ل خدا با قبول ع

نخ زيپس ن نيز ا
به ياز آلودگ ه

انسان صور يگر

بگذارد و بر ريأث
هسـتند كـه ي

باشد زيچنان ناچ

مـاد ريـ ـودات غ 

/15/11 ششمحلة 

گوينـد كـه گـا ي 
نهايت الهي بي  

ـوع موسـيقي ك
1(  

اي گروه تاجران«

هايي راي منفعت

.كار حالل است

كه علوم تج يزار
رو نياخت، از ا

رويند و خود را پ
قبول رايز كنند؛ 

بلكه از ند،ير نما
شهيهم يعلم برا

و جستجوگ يابي

حواس ما تأ يرو
يموجـودات مـاد   

اثر چ نياگر ا زين

از موجـ ياريسـ 

   ديني

9 
 

مرح(علوم انساني 

ت آن حكم مـي
يم در برابر علم

فقط آن نـ. ست
115ص . ( است

«: فرمايد ت مي

زي، آن دو را دا
(  

وك  جزء آن كسب

ابز رايز ست؛ين ي
شنا توان يرا نم 

وفادار بمان يعلم
كيعمل م ي علم

را انكار رهيح و غ
و دامان ع ستي

ي و حس علت ي

بتواند بر ر ءيش
تنهـا م يعنـ ي. د

ن يوجودات ماد
   ازدهميب 

جه داشت كه بس

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

كه به آن حكمت
كني چه كشف مي

السيك حالل اس
عب است، حرام

ري احكام تجارت

باز  شراب و قمار
116ص . (داند ي

جزء دارد كه نه

يماد ريجودات غ
يماد يها دهيد

  هم

به طرز تفكر ع ي
الف طرز تفكر

   دهم

ود خدا و روحوج
يعلوم ن ييد توانا

يكنجكاو ني هم

آن ش ديباشد، با 
داشته باشد يد

در مورد مو. زند
كتاب 9صفحه . د

توج دياست و با 

معارف

سنجش دواز

ص خود را دارد ك
 هستيم، اما آنچ

سنتي و خواه كال
مجالس لهو و لع

ه اهميت يادگير
  )117ص 

بقره درخصوص
مي ها ز سود آن

عبادت ده ج«: د

موجو ايكار خدا 
حواس جز پد ه
ازديكتاب  10 

ياگر كس) كران
تقاد دارند، برخال

ازديكتاب  7حه 

اند و ن نتوانسته
نكار خدا در حد

  ازدهميب 

براساس يعلم 

يزيبه درك چ
جنبه ما ديد، با

سا يمخود آگاه 
بود مي آن نخواه

اجيو احت ازين ،

    
 

 .رست است
ا داليل خاصخد

 در پي فهم آن
  )110ص  (

 .رست است
، خواه سموسيقي

كند و مناسب م
 .رست است

دربار) ع(ن علي 
ص(» س تجارت

 .رست است
  

سوره ب 216آيه 
ن دو را بيشتر از

  
فرمايد مي) ص( 

 .رست است
هرگز قادر به انك 

لهيوس  و چون به
صفحه. است ي

 .رست است
منك(افراد  ليقب 

به وجود خدا اعت
صفح. شود يع نم

 .رست است
تنها تاكنون ون نه
اصوالً ان رايز ند؛

كتاب 10صفحه  
 .رست است
اتيات و كشف

  زدهم
 .رست است

حواس ما قادر ب
سان اثر گذارد ان

و ما را از وجود خ
م قادر به درك
 .رست است

دهيهر پد ياصل

www.sanjeshse

در 4گزينة  .7
هر دستور خ

دانيم و نمي
.ناچيز است

در 1گزينة  .7
استفاده از م
ك تحريك مي

در 3گزينة  .7
امير مؤمنان

تجارت، سپس
در 3گزينة  .7

:بخش اول 
خداوند در آ
حال گناه آن

:بخش دوم
پيامبر اكرم

   
    

در 2گزينه  .5
يعلم تجرب

تجربه است
يماد عتيطب

در 1گزينه  .5
نيدر نظر ا

ها كه ب و آن
جا جمع كي

در 2گزينه  .5
علوم گوناگو

نينما ييادعا
.خواهد بود

در 3گزينه  .5
اختراعاتمام 

ايكتاب  16
در 1گزينه  .5

ح نكهيا يبرا
حواس يرو
و گذارند يم

باشد، باز هم
در 4گزينه  .5

ا تيخصوص
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پـر   ها دهيد
 نـد يب يم ي

ن دارد كـه   
 نيهمـ  ـا، 

و شـرط   د
 قيقع ز غر

داشناسـان  

. تجو كـرد  

ـاص خـدا      
 ميد و تسـل   

در دل او  ي
استعداد  گر
صـفحه  . رد

 يكـه وقتـ  
 گـر يد يها

كـه   يمعنـ 
 اسـت نـه      

   دوازدهم

ationgroup

را پد عتيان طب
يگريمحتاج به د

امكـان ايـ آ گـر ي
هـ دهيـ جهـان پد 

ديـ ق يمن ب ديو
نتوان داشت توق

ـ  كنند، ي خد يول

جسـت يپرسـت  ق

د را بنـدگان خـ
خـود بگذارنـد 

ياهيلكـه سـ   د، 
گيت است كه د

ريـ گ يآن جا نم

   زدهم

ك يمعنـ  نيبـد  
ه نهيها در زم آن
  هم

م نيداسـت؛ بـد    
ـه انكـار كـرده

كتاب 45صفحه 

/1400(  

جها يتمام. مين
خود را م يا دهي

يد ريـ د و به تعب
خودكفا نبودن ج

خورد كه بگو مي
ن يريرد؛ دستگ

يم يعلت معرف

حق يبه جا يست

كـه خـود يĤبـان 
يو خودخـواه  

شـود ي خـود مـ  
صورت نيدر ا. رد
در آ يوانيح الي

ازيكتاب  27و  

رد؛يـ گ يـمه مـ   
 آن پس گفتار آ

كتاب دوازده 44

 نادرسـت از خد
كـ يزيز آنكه چ

  ازدهميب 

ص. است يضرور

/15/11 ششمحلة 

كن يا مشاهده م
يحال كه هر پد 
را برطرف سازند 

ت و منظور از خ

يبرنخواه ي جواب
گذا يرصه هست

 

از ع ازين يده را ب

خودپرس ينيگزي

مĤ ـدند، مقـدس  
ينفسـان  التيـا 

نفس يهوا ميل
ريگ يدل را فرا م

يكه جز ام شود 

26صفحه . شود

ت آنـان سرچشـ
از د،ياصل گرد

4صفحه . ما يدت

 داشتن تصـور
غافل از پردازند، 

كتاب 29صفحه 

زم و ضه باشد، ال

10 
 

مرح(علوم انساني 

ر ريبه غ يزمند
. ...ستين ها ده

گريكدي ازين يع
است يسؤال منف 

به ميكن يم فت
قدم در عر ها ده

 ازدهميكتاب  

م مادلو عا عتيب
  

يجا نيدر هم د

شـ دهيـ برگز ي
تمـ يتند پـا رو 

و تسل دهد يم ي
 سرانجام همه د

يم ليتبد يا نه

ش يد محسوب م

بر صدق دعوت ن
ها حا بودن آن ي

ديو عق يم فكر

ر خدا بپردازند،
ي به انكار آن م

و ص 6صفحه  يق

داشته ي احتمال

زدهم؛ ادبيات و ع

ازيو ن ي وابستگ
ديپد يي گردهما

يجمع طور دسته ه
نيپاسخ ا(شد؟ 

افيجهان در يها
دياب، كاروان پد

19و  18صفحه 

طب نين خدا هم
 ازدهميكتاب  

ديها را با انسان ي

امبريـ داوند به پ
آمد، نتوانست ش

يتيتن به معص 
تا آنجا كه ابدي ي

كخاني دل به تار

انكار خداوند يرا

نيقيو  ايا به انب
يو آسمان ايانب م
است در نظام ين

افراد به انكا يض
ت كرده و سپس

پاورق. استوهوم 

سارت ولو جنبه

سنجش دواز

  ازدهمي 

از يآثار مير كن
جز يزيچ عتي

به ها دهيموعه پد
به خود باش يتك

  زدهم

ه دهيكه از پد ي
جوا نيدنبال ا به

ص گرنديكدير از 

كرانو من ونياد
20صفحه . نند

يو اعتقاد يفكر

از جانب خد تي
شيپ ياله شيزما

  ازدهميكتاب 

ي كه چون كس
يم ين لكه فزون

و دهد يدست م

عامل مستقل بر

 اول از اعتقاد ما
ميبر اصالت تعال 

گاه مطمئن هي تك

بعض شود يبب م
خود درست يرا

و مو ياليجود خ

رار از ضرر و خس

    
 

كتاب 16صفحه 
 .رست است

جهان كه نظر ي
يساساً جهان طب

مجم نيرد كه ا
خودكفا و مت عت
ازيكتاب  17حه 

 .رست است
ييها جواب اني م

صحنه هستم تا ب
تر همه درمانده 

 .رست است
كه ما نجاستي ا
دا ياز علت م از

 .رست است
بروز اختالفات ف

  ازدهميكتاب 
 .رست است

ينجات بشر يرا
چون مرحله آز ،

ك 26صفحه . ند
 .رست است

آمده است يني
آن يتكرار معاص

را از د يمعنو ق
  ازدهم

 .رست است
ع كي يفكر يان

 .رست است
 معاد در درجه

نيقي يكاف لي
 اعتبار داشته و
 .رست است

كه سب يز عوامل
از خدا را بر يور
موج كيبلكه  ،ي

 .رست است
فر يانسان مي سل

www.sanjeshse

ص. شوند يم
در 2گزينه  .5

يبه هر كجا
اند و اس كرده

امكان دا ايآ
عتيجهان طب

صفح). است
در 4گزينه  .5

در چگاهيه
حاضر در ص

ايكاهل دن/ 
در 3گزينه  .5

اختالف در
اين يخدا را ب

در 3گزينه  .6
ب يعلت اصل
ك 24صفحه 

در 1گزينه  .6
بر ايانب يوقت
دانستند، يم

شون قتيحق
در 2گزينه  .6

يد ميدر تعال
با ت. افتد يم

قيدرك حقا
ايكتاب  25

در 4گزينه  .6
ضعف و ناتو

در 3گزينه  .6
اعتقاد ما به
براساس دال

ما يبرا زين
در 4گزينه  .6

از گريد يكي
شخص تصو

يواقع يخدا
در 1گزينه  .6

از نظر عقل
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ـات اصـل   
ودن اصـل   

 امبرانيـ  پ 
 تواننـد  يمـ    

 نشيو آفـر     
  م

  كتاب 5

بـه جهـان    
ها  شونت خ

 انگريـ  نه ب
ـارج واقـع   

بدن  يها ه
 و وارسـته   

صـورت   ن
اگر  ،يو اله

 و اعتـدال   
 شـود،  يمـ  

 يا متالشـ    
چـه هنگـام   

 اتيـ ه و ح 
ه جسـم و  

و  رود ينمـ 

ationgroup

اثبـ يبـرا  زيـ ن ي
كوركورانه بـو ي

قاد ما به نبـوت
ـت ندارنـد و نم

 

و چـون معـاد و
كتاب دوازدهم 4

54و  53صفحه 

نسـبت ب ي قلبـ 
خالق و كاهش

  دهم

و اند اساس ي و ب
نوز در جهان خـ

نسان به خواسته
كمـال ليحصـ  
  زدهم

نيدر ا د،يدرآ يب
و ينيد فهيد وظ

 آرامش خـاطر
گرانيحقوق د 

سـم بـوده و بـا
اگرچ ياله ميعال

نرفتـه نين از ب
انسان وابسته به 
ن انيـ از م زيـ م ن

/1400(  

يعلم اي يعقل ل
يمطلب به معنا 

كه اعتق ميه بدان
ار خـود در دسـ
 كتاب دوازدهم

و آسـان اسـت و
48صفحه . ابدي 

. است يدل اله

گردد و باور ني
اخ لي جهت تعد

كتاب دوازد 56 

آشفته يها واب
كه هن دهند يم

توجهات ان گري د
علـت تح كه به ي

كتاب دوا 60حه 

قلب قيباور عم ك
رفع ستم در حد

سهولت به تواند ي
ميبه حر ي تعد

كه مستقل از جس
تع دگاهياز د. دد
انسا يقيحق تي

ياصل تيشخص
شدن جسم يش

/15/11 ششمحلة 

ليدل چياگر ه ي
نيبود و هرگز ا

آن را كوركورانه 
بر انكا يليدل چي

ك 46صفحه . ت

سهل و يخداوند
تحقق تواند يم 

مربوط به عد ها ه

يگزيجا مانيل ا
عامل مهم در ك

صفحه. ن گردد

ما دارند و نه خو
م ندهيدر زمان آ 

  تاب دوازدهم

ست و از طرف
يست؛ مگر افراد

صفح. را دارند ت

كيصورت   او به
ر ي از تالش برا

ي روز حساب م
خود و يب روح

دارد ك زين يماد
گرد يخود ثابت م

يشخص يول ود،
 مهم است كه ش

متالش با نبوده و 

11 
 

مرح(علوم انساني 

يحت اًيثان. دينما ي
ب يآن كاف رفتن
ميتوان يم يگام
يه يماد رين غ
مسدود است يكل

خقدرت  زاني م
يحدود خداوند

نهيگز هيت و بق

اهل يها در دل ت
كي تواند يم يي

انسان اتير روح

ر اعمال روزانه م
يخبر از حوادث

كت 58صفحه . د

بدن معطوف اس ر
غافل و ناتوان اس

عتيطب ي ماورا

اعتقاد نيشد و ا
پس رد،يگ ي م

ه خدا و عدل و
به عذاب يمنته

م ريجسم، روح غ
خ خودبه زيرگ ن

شو يپراكنده م ت
نكته نيدهنده ا

عالم ماده نيوان

زدهم؛ ادبيات و ع

يم دي آن را تأك
ريپذ يبرا يينها
هنگ رايز رفت؛ ي
جهان نيمنكر... 
ك عت بهيطب يرا

آن در نشيآفر
ذا به قدرت نامح

مت خداوند است

رتيعرفت و بص
تنها اعتقاد به ن
در يعدالت ياز ب 

در شهي كه نه ر
ها خ خواب نيه ا
ها ندارد آن ينگ

ريبه تدب شتري ب
در آن غ ريال و س

با ونديامكان پ ز

باش يل خداوند
مورد ستم قرار 

به ماني اتكا به ا
كه م جايشونت ب

سان عالوه بر ج
بعد از مر اتيح

عتير صحنه طب
د مطلب نشان ن
كه تابع قو يماد

سنجش دواز

و ضرورت دييأ
تن به امبرانيته پ

يشمار نم به يانم
. .نباشد يمنطق
انكار ماو ي سو

  وازدهم

ممكن نباشد، آ 
لذ ست،ين يعقل

دهنده حكم نشان

معاد همراه با مع
نيهم ابد،يترش 

يناشتجاوزات  

ها هستند خواب
 ما هستند، بلكه

از چگو يعاطال 

ت كه توجه روح
، لذا از عالم باال

زين يداريعالم ب

وز حساب و عدل
اي شود يم عيضا

نشود با خودق 
 و از هرگونه خش

  دوازدهم اب

ثابت شود كه انس
صورت ح نيدر ا 

شده و در يالش
نيا. دينما يغاز م

م رياست غ ير
  تاب دوازدهم

    
 

 .رست است
اصل معاد را تأ ز

نداشت، باز گفت
آسم نيد رواني

و م ليدل چيبر ه
د و اصوالً راه به

 .رست است
كتاب د 55تا  4

 .رست است
ريغ يز نظر عقل

ن جزو محاالت ع
 .رست است

جهان ن يفمند
 .رست است

تقاد به عدل و م
ها گست انسان ن
يا رفتن پاره ني

 .رست است
دسته از خ كي ن
ناخودآگاه ريضم
نيتر كوچك ي

 .رست است
از آن جهت يار
مشغول است ي
در ع ات،ينفسان د

 .رست است
قعاً معتقد به رو

از او ض يكه حق
به بازستاندن حق

دست آورد را به
كتا 56صفحه . 

 .رست است
ث يعقل ليس دال

رود، ينم اني م
بدن انسان متال ي

آغ گرير جهان د
بلكه امر ست،ين 
كت 57صفحه . د

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
زياوالً عقل ن

معاد وجود 
يپ يمعاد برا

ب يمبتن زين
داشته باشند

در 2گزينه  .6
47صفحات 

در 4گزينه  .6
از ياگر كار

مجدد انسان
در 1گزينه  .7

اشاره به هد
در 2گزينه  .7

كه اعت يوقت
ايدر م گريد

ياز ب يو حت
در 4گزينه  .7

انيم نيدر ا
ض اتيمحتو

ينشده و كس
در 1گزينه  .7

دايدر عالم ب
يو لذات ماد
ديشدن از ق

در 3گزينه  .7
وا ياگر كس

ك يدر موارد
قادر ب اناًياح
خود ر يروان
دينما زيپره

در 3گزينه  .7
اگر بر اساس
شدن آن از
يمرگ اجزا

را در يگريد
يكالبد ماد

ماند يم يباق
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بـه معنـي    
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شـود ولـي  مـي      
ـوان از آن اسـتف

كتاب درس 83ة 
محلـي كشـورها
ي براي كشـوره

  . ت

تفاده از علـم و ف
پذيري ي رقابت

/1400(  

هر گاه كشوري 
طح زير كشت مح
ي، كاهش نرخ ب

كتاب د 80و  7
كتاب 75و  74حة

ف ارائة خدمات ب
كتاب درسي 64

وجه فتهبه هيچ
82صفحة.( دارد

ه زمان ديگر مت
كتاب د 86فحة

صورت مستق به 
3بخش - ون ربا

هاي امي سط سال

متوسط س. ست
  )نيافتگي سعه

ير فاسدشدني و
ي مورد نياز خـ

  )ب درسي
ي نيـز اسـتفاده
تـ ن كشورها مي

صفحة. (ما است
هاي بـومي و مح
ت، الگوي واحدي
 مورد توجه است

است - رزه با آن
هاي جمله شاخص

/15/11 ششمحلة 

عالوه ه به.  است
ايش دهد يا سط
 امكانات آموزشي

9صفحة(ه رشد 
صفح(زمان بورس

و صرفاً با هدف 
4صفحة. (شود ي
  )رشد - 1صل

يا وسعه و توسعه
وجود) متفاوت

يا از يك زمان به
صف( در كشورها

»يدي و عمراني
، نظام بانكي بدو

الر است و متوسط

,4    دالر اس
فاصلة توس - 1ل 

ار كه بادوام ،غي
توانند كاالي ا مي

كتاب 53صفحة
ارهـاي ديگـري
شدن مقايسة بين

  )ـ توسعه 1ل

از جمله كشور م
 الگو به تفاوتن 

ر مفهوم پيشرفت
سياسي و انساني

عيت فساد و مبا
از ج........ عات و 

  )پيشرفت

18 
 

مرح(علوم انساني 

ت به دورة قبل
يدي خود را افزا
 ولي استفاده از
سعه هستند و نه

است و نه ساكزي 
»غير انتفاعي« 

ها داده نمي  بانك
، فص3بخش  - ه

هاي در حال تو
درجات ملبته با 

به كشور ديگر ي
ها  اجتماعي آن

هاي تولي طرح« 
،2، فصل2خش 
  )بي

1,ر از  6  دال
  )سي

رآنه بيشتر از 
، فصل2بخش( 

كاالهاي پرطرفد
دادن اين كاالها
ص.(ه قرار گرفتند

كنـار آن از معيا
تر ش  براي آسان

، فصل3ـ بخش 

ديشمندان دنيا ا
ن است و در اين
ود ندارد ولي در
نگي، مذهبي، س

وضع - سب و كار
 و فناوري اطالع

پ -1، فصل3خش

 اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

اي نسبت در دوره
تر، ظرفيت تولي 

د رشد هستيم
ي، از موارد توس
 وظايف بانك مركز
د ماهيتاً نهادي
 آزاد انتفاعي به
 بورس بر جامعه

ميق بين كشوره
ال(هاي توسعه  ص

ت از يك كشور ب
ت و نه موقعيت

گذاري در رمايه
بخ)(كتاب درسي

فقر مطلق و نسب

حال توسعه كمتر
كتاب درس 82حة

 دنيا، درآمد سر
-) كتاب درسي

هاي خود را با ك
 داشتند كه با د

رد استفادهول مو
ي نيست و در ك

دارد،» توسعه« 
تاريخچة پول ـ -

 از نخبگان و اند
عادل غربي شدن
ا توجه الزم وجو
 اجتماعي، فرهن

هبود فضاي كس
سي به ارتباطات

بخ)(تاب درسي

سنجش دواز

ش واقعي توليد د
 فناوري مناسب
سيس كند، شاهد
ش اميد به زندگي
ول در گردش از و
ي و اعتباري بايد

آ زة فعاليت هاي
تأثير - 3فصل 

وت و شكاف عم
ر تمامي شاخص
 حداقل معيشت
ازهاي افراد است

ها از طريق سر ك
ك 68صفحة(الت

ف - فاه اجتماعي

كشور در ح 50 
صفح. (سال است

شور توسعه يافتة
ك 82صفحة . (ت

اضر بودند كااله
د زيرا اطمينان

عنوان اولين پو ه
يافتگي ص توسعه
هاي گر شاخص

- 1، فصل2خش

نتخاب بسياري
يافتگي مع وسعه

ها گ و تاريخ آن
وناگون تاريخي،

 
به - مسكن - يه

دسترس - ندگي
كت 83صفحة . (

    
 

  . ست است
ه معناي افزايش

كارگيري ر يا به
هاي جديد تأس ه

ع درآمد و افزايش
عتبارات و حجم پو
و مؤسسات مالي
چ جاي دنيا، اجا

اعتبار، ف - 2صل
  .است رست 

ت است زيرا تفا
شود و تقريباً د ي

 است زيراسطح
دة تفاوت در نيا

زيرا بانك ت است
ق اعطاي تسهيال

، رف2فصل - گي
  . ست است

 سرآنة بيش از
6/ورها،  5سا

كش2د حدود 
/8 5سال است

  . ست است
حا ن هر منطقه

ند، معاوضه كنند
ين نوع كاالها به

سرآنه تنها شاخص
بااليي كه با ديگ

بخ)(كتاب درسي
  . ست است

ان» پيشرفت«ح 
معمول الگوي تو
جتماعي، فرهنگ

هاي گو موقعيت
 )كتاب درسي 

هايي مانند تغذي
 محيطي و آالين

ندشو حسوب مي

www.sanjeshse

  
 

 
در2گزينه  .11

رشد به) الف
توليد بيشتر

كارخانهو يا 
بهبود توزيع

كنترل اع) ب
ها و بانك) ج

پس در هيچ
، فص2بخش(

در4گزينه  .11
نادرست) الف

محدود نمي
نادرست) د

كنند منعكس
نادرست) هـ

و نه از طريق
نيافتگ توسعه

درس1گزينه  .11
درآمد) الف

در اين كشو
در مورد) ب

5بدو تولد، 
درس3گزينه .11

ساكنان) الف
كوچك بودن

ترتيب اي اين
درآمد س) ب

همبستگي ب
ك81صفحة(

در2گزينه  .12
اصطالح) الف
طور م به) ب

هاي اج ارزش
شود و م نمي

83صفحة (
ه شاخص) ج

ابعاد زيست
پيشرفت مح

erv.ir
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  هك چهارم
  هك هفتم

  ب(ك دهم 
x x−25 

ك دهـم بـه   

A :  

B: 

اي كـه   نـه 
يـر مـردم،   

هاي خود  ل

ي در ايـن   

قاضا مواجه 
قطة االي ن

طح درآمـد   

هـاي   روش 

. ـده اسـت     

 هم
 ول

 هم
 ول

ationgroup

x≤ ≤5 ده9
x≤ ≤9 د 12

  .رويم
دهك−ك ششم 

x = →=17 8

چه نسبت دهك

= 22
2

= 25
5

گو بـه . ها اسـت 
گي كثريت چشـم 

ر معامالت، پول
  )كتاب درسي

گـذاري ه سـرمايه  
  )ب درسي

رضه و فزوني تقا
 C (در نقاط با
  )تورم - 1ل

ده گروه، از سـط
  . هستند

تـر و ر ي مناسـب 

خوش تغييـر شـ

دهك ده
اودهك 

دهك د
اودهك 

/1400(  

,⎯⎯→9 8
,⎯⎯→2 9

مي ر) ب(سمت 
دهك17=

8دهك ششم 

هرچ. شود به مي

=11

=5 5

ترين ابزاره ز مهم
روه محدود و اك

  ) ي

قل مسكوكات د
ك 55صفحة .(ند

گونـه دارد و هـر 
كتاب 88صفحة 

  

دل با كمبود عر
نقطة. ( هستيم

، فصل2بخش (

كنند كه اين د ي
م از درآمد ملي

ارگيري فناوري
  

خريـد آن دسـتخ

/15/11 ششمحلة 

 , , ,8 7 6 5
, ,1 11 12

ه سراغ پاسخ قس

هك اول محاسب
  . است

  ) سنجش آن

ناسب مالياتي از
 و ثروت يك گر

نابرابري ش فقر و

نق و فتن از حمل
كردن دريافت مي

اقتصادي نياز د 
ص.(شود منجر مي

)فقر و نابرابري 

ط زير نقطة تعاد
ها و تورم سمت

)كتاب درسي 5

ساوي تقسيم مي
ي كمترين سهم

كا  جزء اينكه به
)كتاب درسي 8

  )ش آن

يم كه قدرت خ

19 
 

مرح(علوم انساني 

شود، بنابراين به

دهك دهم به ده
تر مناسبجامعه 

 درآمد و معيار

ري يك نظام منا
وت ميان درآمد

سياست كاهش -

چنين رهايي يا
ها د  معتبر از آن
- مين اجتماعي

ش درآمد ملي م
ستهاي كاهش

در نقاط. ضا است
فزايش سطح قس

59صفحة) (Bة 

روه جمعيتي مس
د گروه اول داراي

رست هستند به
80و  79صفة. (»

د و معيار سنجش

گويي ظ كند، مي

زدهم؛ ادبيات و ع

ش اي حذف نمي ه

جوامع، نسبت د
 درآمد در آن ج

  
توزيع - 2فصل 

كارگير آمدها، به
رت بگيرد و تفاو

- 2، فصل3خش

 احتمالي و همچ
ر مقابل، رسيد
به آموزش و تأم

در پي آن، افزايش
سيا - 2، فصل 

ي عرضه و تقاض
 عرضه، شاهد اف

نقطة. (ه هستيم

شور را به ده گر
يعني ده درصد 

در» شد و توسعه
»توسعه«د و نه 

توزيع درآمد - 2

زش خود را حفظ

سنجش دواز

، هيچ گزينه)ف

وزيع درآمد در ج
تر باشد، توزيع

.تر است مناسب
، فص3بخش) (سي

توزيع درآ ي در
شكل قانوني صور

بخ) (تاب درسي

دن از خطرهاي
سپردند و د  مي

ن عامل توليد، ب
ي نيروي كار و د

،3بخش - غذي

ت تعادل و برابري
ضا و مصرف بر

زاد عرضه مواجه

 دهك، مردم كش
.وندش بندي مي

  )سي
رش«د دو مفهوم 

هستند» رشد«ي 
2فصل -  توسعه

ر طول زمان ارز
 

    
 

  .رست است
  

الف(پاسخ قسمت 

رسي وضعيت تو
اي كمت در جامعه

B توزيع درآمد م
كتاب درس 87و 

  . رست است
 با فقر و نابرابري
د درآمدها به شك

كت 88صفحة  (
  . ست است

براي مصون ماند
ن يا تجار معتبر

ترين مثابه مهم ه
وري افزايش بهره

پول كا - 1صل 
  . رست است

بازار در وضعيت 
دليل فزوني تقاض
مبود تقاضا و ما

  . رست است
حاسبة شاخص
ب  بيشترين طبقه

كتاب درس 87و  
ها در مورد گزينه
هايي براي  مثال
رشد و - 1صل 

  . رست است
كه پول نتواند د

 )كتاب درسي 

www.sanjeshse

در4گزينه  .12
 )الف

با توجه به پ

  
براي برر) ج

دهك اول د

Bدر جامعة 

و 86صفحة(
در3گزينه  .12

براي مبارزه
توزيع مجدد
.كاهش يابد

درس 1گزينه .12
مردم ب) الف

را به صرافان
انسان به) ب

ها به ا زمينه
، فص2بخش(

در 2گزينه  .12
Aدر نقطة 

د به. هستيم
تعادل، با كم

در 4گزينه .12
براي مح)الف

كمترين به
86صفحه (

تمامي گ)ب
تر، پيشرفته

، فص3بخش(
در 1گزينه  .12

ك زماني) الف
59صفحة (

erv.ir
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ـا افـزايش     

 

ـادي از آن  
عة انسـاني  

ير نيستند، 
  )ي

حسـاب در  

ـدازة فقـر   

كنـد و   مـي     

غ سـرماية    
  )ب درسي

اسـت  » عه

ationgroup

ر جامعـه كـه بـ

 .ها است يد آن

درات مقدار زيـ
عهـاي توسـ   خص   

(  
ي يا كشوري فقي

كتاب درسي 86 

الح د، سـود علـي     
  . ي ندارد

ي از وسعت و انـ
  ) نسبي

ـده را تقويـت م

 ثبـت آن، مبلـغ
كتا 73صفحة  (

مجالس سبع«، »

/1400(  

ش حجم پول در

هش قدرت خري

ت و فروش و صا
 در ارتقـاء شـاخ

كتاب درسي 81
كه در يك زماني

صفحة. (گويند ي

ـل طلـب خـود
ن اوراق ريسكي

  )تاب درسي
توان تصويري مي

فقر مطلق و -ي

 نسـبت بـه آينـ
  )ب درسي

شركت و شمارة
.شود  درج نمي

  قضا –غيير 

»اثر اخير«ور از 

/15/11 ششمحلة 

ر عرضه يا افزايش

زكنندگان و كاه

نبها همانند نفت
شرفت چنـداني

1صفحة . (يست
 است، افرادي كه

مي» فقر نسبي 

بر حفظ اصـ الوه
بنابراين اين. ستند

كت 85صفحة . (
ر توزيع درآمد، م

رفاه اجتماعي - 

ميد و اطمينان
كتاب 88صفحة 

حب سهم، نام ش
هام بر روي آن

  )ر و نابرابري

  حسن  –قرار 
تغ –قدر  –طلب 

منظو* مكاتيب 
  . سازد ر مي

20 
 

مرح(علوم انساني 

 فزوني تقاضا بر

اندا ا و ضرر پس
  )تورم - د پول

مادة معدني گران
پيش  كه در حالي

وسعه مناسب ني
ختلف، متفاوت

«مفهوم را  ين
  ) و نسبي

كنند، عال كت مي
 خود سهيم نيس

  )تباري

يابد ها تحقق مي
يزان نابرابري در

2، فصل3خش

روحية امندگي، 
ص. (آورد ديد مي

ت و منافع صاح
مبلغ واقعي سه. 

ست كاهش فقر

اق –مراد  –قش 
ط –مچون سعي 

  نار مفعول 

م  ←لس سبعه 
شتر و بهتر نمودا

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

رت خريد پول،
  )تاب درسي

ها ش رفاه خانواده
قدرت خريد - 1

ل داشتن يك م
د. كنند  پيدا مي

براي سنجش تو
در كشورهاي مخ

ا. گر فقير باشند
فقر مطلق - 2ل

ريد اوراق مشارك
 زيان مشاركت

اسناد اعت - 2ل 

ه كاهش نابرابري
رآمد سرآنه و مي

بخ) (كتاب درسي

وضع نامطلوب زن
هاي توسعه پد مه

مشاركت، تعهدا
.شود ن درج مي

سياس - 2، فصل3

  . ست

نق –صنع  –اطه 
هاي عربي هم واژه

در كن» مر«شانه 

مجا* س سبعه 
نثر موالنا را بيش

 علوم

سنجش دواز

كاهش قدر رم يا
كت 59صفحة .(ت

ريد پول، كاهش
1، فصل2بخش(

نند قطر به دليل
لي سرآنه دست
ر درآمد سرآنه ب
ل معيشت كه د
ر يا كشوري ديگ

، فصل3بخش - 

 كه اقدام به خر
نند و درك ت مي

، فصل2بخش( -

ن رفتن فقر و ك
دو شاخص در ن
ك 86صفحة . (د

منظور بهبود و ه
ي در اجراي برنام

ميزان م: ي شامل
 سهام بر روي آن

3بخش  - هادار

فانه و عاشقانه اس

مشا  ربي همچون
كاربرد و  :زباني/  
كارگيري نش به  :ي

  ي و اخالقي 

   :ها  اصالح آن
مجالس  ←تيب 
سبك نث» كاتيب

    
 

ل مهم ايجاد تور
نگ نباشد، است
كاهش قدرت خر

) (كتاب درسي 
  . رست است

 از كشورها همان
ي از توليد داخلي
ن كشورها معيار
 به سطح حداقل
 در زماني ديگر

توسعه - 1صل 
  . ست است

سسات خصوصي
ي معين دريافت

- )كتاب درسي 
  . رست است

جتماعي با از بين
 با درنظر گرفتن

دست آورد ري به
  . رست است

هايي به  سياست
مكاري بيشتري
 سهام اطالعاتي

لغ اسميد و مب
اوراق به - 3صل

 .رست است
اوج غزل عارف  ي،

 .رست است
   :يت

هاي عر ربرد واژه
ور به قضا و قدر

عر سبك خراساني
واج روحية عرفاني

 .رست است
نادرست متن و

مكا* احساس  
مك«نيست، بلكه 

www.sanjeshse

از داليل) ب
توليد هماهن

نتيجة ك) ج
59صفحة (

در 3گزينه .12
بعضي) الف

به رقم بااليي
در اين.ندارند

با توجه) ب
ممكن است

، فص2بخش(
در 2گزينه .12

افراد يا مؤس
فواصل زماني

68صفحة (
در 3گزينه .12

رفاه اج) الف
معموالً) ب

در هر كشور
در 4گزينه  .13

اعمال) الف
انسجام و هم

بر روي) ب
پرداخت شد

، فص2بخش (
   

  
در 3گزينه  .13

سبك عراقي
در 4 گزينه .13

ويژگي هر بي
كار  :زباني  )1
باو: فكري  )2
زباني شع  )4
رو  :فكري) 3

در 1گزينه  .13
چهار مورد ن

←حكمت 
كه درست ني

  

erv.ir
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ات         ـه ادبيـ

  صد 

يار خـواهم  

ationgroup

ـل و نزديكـي بـ

  » .سان باش

 
  .ت

  . شين است

مجاز از فكر و قص
   

نند گل تقديم ي

/1400(  

سـير آزاد تخيـ 

شمعي از او هراس

 .فتيله –اشك  
داراي تضاد است

صد بحر آتش  مي،

م» سر«* حبت 
.فاقد ايهام است

 

ن شكفته را مان

/15/11 ششمحلة 

   درون

   چهارم 

ات ملمـوس، يـ

تو چو ش« : ترده

ستند به معني
د   و چه مظلوم،

هر شبنم : سنادي
   .ر كرد

مح -2خورشيد  
ف  »پيمان«معني 

 .  و مجاز است

جا -2اهم كرد 
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مرح(علوم انساني 

توجه به دنياي د
  ي و اخالقي 

مربوط به دورة 

ش عاطفي و واقعي

يك تشبيه گست

تعارة مصرّحه هس
چه ظالم   همه،

تشبيه فشرده اس
جان را سپر : دي

-1رد به معني 
به مع» عهد«. ود

بيت فاقد ايهام

ل تقديم يار خو

  م

زدهم؛ ادبيات و ع

  
گرايي يا ت ذهن ←

ج روحية عرفاني
   قدر 

)3      اول   رة

 

 نگاه نو و نگرش
  . نيما است  نة

ي* » .آتش است
  . »فتيله«
ترتيب است به» ر

ه معني نابودي

ت) ب)  ستعاري
بيه فشردة اسناد

ايهام دار» مهر»
شو يت ديده نمي
ب. بيه شده است

  ) .است» رانم
ند گلش آمده مان

  . ست
مجموعة منظم -

   )شفته
  .  دارند

سنجش دواز

: ها  و اصالح آن
←نياي بيرون 

رواج ← حماسي 
باور به قضا و ←

مربوط به دور  )1

 قاسم الهوتي 

ن جايگاه قافيه،
هاي شعر افسان ي

آ  ب ديدة مظلوم،
«است به معني 

سر –آب «و » ع
به» و تر سوختن

اضافه اس  :حقيقت
تشب* سنگ دل 
  رطة بال 

   :شده
»  . *ه شده است

شده در بيت واسته
مع سحرگاه تشب

گذر مي«ه معني 
كه به جوش را ي
   

ه معني زمان اس
-2شعر  -1عني 

جموعه منظم آ
 اشتياق تشبيه

    
 

 .رست است
ها ست در گزينه

ي يا توجه به د
حية پهلواني و ح

←ختيار و اراده 
 .رست است
   :هاي ديگر

1   دوم   ه دورة
 .رست است
 .رست است

   :پاسخ  ة
ابوالق ←خانلري 

 .رست است
 تغيير در آوردن

ترين ويژگي مهم
 .رست است

   :ها ه
آب« : بيه فشرده

ستعاره مصرّحه ا
شمع –آتش «ي 

خشك و«كنايي 
 .رست است

   :ها  نوع آن
پيشگاه ح(شبيه 
س  :اضافي  شردة
ور  :اضافي  شردة

 .رست است
شد هاي خواسته ه

 به شمع تشبيه
هاي خو از آرايه 

من به شم –بح 
به» سپرم«د كه 
ينجا -1:  ايهام

.اقد مجاز است
 .رست است

   :هاي موجود ه
مجازاً به» ساعت

به مع  »نظم«ژة 
مج(نظم پريشان 

دام –طاير فكر 

www.sanjeshse
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موارد نادرست

گرايي واقع  )4
رواج روح  )3
باور به اخ  )1

در 2گزينه  .13
ه تعيين دوره

مربوط به) 4
در 1گزينه  .13
در 4گزينه  .13

اصالح گزينة
پرويز ناتل خ

در 3گزينه  .13
هاي ويژگي
از م  نمايشي

در 4گزينه  .13
بررسي آرايه

يك تشبي  )2
اس» سر«) 1
آرايي واژه  )4
عبارت ك) 3

در 2گزينه  .14
تشبيهات و

فاقد تش  )الف
فشتشبيه ) ج
تشبيه فش) د

در 1گزينه  .14
بررسي آرايه

سحرگاه) 1
يك هيچ) 2
تو به صب  )3
توجه كنيد(
تشبيه و  )4

بيت فا. كرد
در 2گزينه  .14

بررسي آرايه
س»  :مجاز  )1
واژ: ايهام) 2
ن  :تناقض  )3
ط: تشبيه) 4
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@sanjesheduc

فاقد تشبيه 

اينكـه دل   

تشـبيه   * 

بلند تلفّـظ  

ationgroup

بيت فا  *كدورت 

:اغـراق  * زيـاد    

  . ست
. منطبق اسـت 

  . ت

  . است» لن

  

   

بل(خدمتي  ← 

/1400(  

كد –تعاره از دل 

جـازاً مسـافت ز

د حسن تعليل ا
و فرمان با بيت

 فاقد تضاد است

   

   

ن مفتعلن مفتعل

   :پردازيم ي

)زو(حذف همزه 

.پاسخ  در گزينة

ار زباني خدمت

/15/11 ششمحلة 

ترتيب استع به» گ

مج  »ها فرسنگ«
  . ست

  محلّيه  ←ب 
 يه آل ←

بيت فاقد * ها  ي
ر معناي اجازه و

بيت* » حبوب

)مورد 3(سخن 
   )مورد 2( 

)مورد 1. (ست

مفتعلن مفتعلن«

سي اختيارات مي
   )كارگهي 

   )ي ابدال
ح: زباني  )ل ابدا

جز د شود؛ به مي

علن و يك اختيا
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مرح(علوم انساني 

زنگ –آينه «* 

: مجاز. *  دارد
تناقض اس –س 

به معناي شراب 
←ه معناي نگاه 

زندگي –فكر  – 
د) د نظر نيست

ها در راه مح ة آن

س –مقدار كثير  
گلبرگ – دنيا 

   )مورد 1(

ت پارادوكسي ا

«: هاي ديگر زينه

  مورد 2  

ت، به بررساس 2
←كارگه ) ( ي

اختيار وزني(لن 
اختيار وزني(ن 
   )ي

ك هجاي بلند م

ع لن به جاي فَع

زدهم؛ ادبيات و ع

*مجازاً تصاوير » 

 استعاره مكينه
بيت فاقد جناس* 

)ب         )هي
به) د             

 مجاز از توانايي
كه مورد(كوچك 

ي سر و نثار همة

–جاز از شنوايي 
رتيب استعاره از
. (تشخيص دارد

   )مورد 1. (ت
يك عبارت» كردن

و گز  »ن مفاعلن

)4       مورد 1

× ) علن مفاعلن
بارگهي ←بارگه 
مفعول  ←فتعلن 
مفعولن  ←تعلن 

سوزني –سوزن 

 هم تبديل به يك

فع ) مرتبه 2(ن 

سنجش دواز

  
»رنگ«: مجاز * 

دل : استعاره  * 
. *اغراق دارد  د،

:   
← همراه(ه الزمي
                  

   :ر هر بيت
ترتيب سرها به 

معناي حشرة كو
   

موي  ن به اندازة
  .ض است

  ) مورد 
ترتيب مجا به» ن

تر به  »زبان –را 
ستعاره مكينه و ت
خشي شده است
قين خاموشي كر

 مفاعلن مفتعلن

  )3      مورد  

مفتع( ابيات كه 
ب( مصوت كوتاه 

 اول به جاي مف
ول به جاي مفت

س( مصوت كوتاه 

ي كوتاه در كنار

  
ن به جاي فعالتن

    
 

 .رست است
: هاي هر بيت ه
*زنگ  –رنگ  : س

  . تناقض است
عشق به مركب 

ز جان فراتر رود
 .رست است
شده ي مشخص

←اي خورشيد 
محلّيه  ←ي دل 

 .رست است
هاي موجود در ه
–سر  –دست  

پروانه به م  :سب
ع در مصراع دوم

داشتن سر بر تن
ناقضد تلميح و ت
 .رست است

   :هاي بيت ه
1(  »را به بستان

زبان –صد  –ش 
سر بستان»  :رّحه
اس» غنچه« :ينه

بخ جان» غنچه« 
با صد زبان تلق»

 .رست است
مفتعلن»  :پاسخ

   :ر هر گزينه
  2(  1
 .رست است

رفتن وزن تمام
ند تلفّظ كردن
كن سوم مصراع
كن اول مصراع ا
ند تلفّظ كردن
 .رست است

ها، دو هجاي ينه
 .رست است
 :شده د خواسته

يار وزني فاعالتن

www.sanjeshse
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جناس  )الف
ت –اغراق  –
:تشبيه  )ب

ها از فرسنگ
در 1گزينه  .14

نوع مجازهاي
به معنا  )الف
به معني) ج

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

 :مجازها) 1
ايهام تنا) 2

من به شمع
«  :اغراق  )3
بيت فاقد  )4

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه

سر»  :تشبيه
گوش«: مجاز

مصر  استعارة
استعارة مكي

:بخشي جان
»  :پارادوكس

در 1گزينه  .14
وزن گزينه پ
اختيارات در

مورد  4  )1
در 2گزينه  .14

با در نظر گر
بلن  :زباني  )1
رك: وزني  )2
رك : وزني  )3
بلن : زباني  )4

در 3گزينه  .14
در همة گزي
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سه اختي  )3
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@sanjesheduc

گـر   شـعوذه 

ationgroup

و ش... فسـون و   

/1400(  

 

  .د
  ). د

شـعبده و ا –ت  

  )هم

   دن بگيرد

  )دهم

 

  تت

/15/11 ششمحلة 

  .  ركن است
 

 . ل دقّت كنيد

ول توجه نماييد
ين رواج را دارد

و چاالكي دسـت

عربي يازده 2حه 

م به حركت كرد

عربي يازد 11ه 

   تلخ نكنند.  يب

دوست  ) 4 
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مرح(علوم انساني 

متشكّل از چهار
 ) ه جاي فَعلن

 

ن دوم مصراع اول

ن سوم مصراع او
بيشتر 2× ) علن

  .  نخواهد بود

سبكي و –ستي 

صفحه(شوند   مي

تصميم.   شمانش
  )دوازدهم 

صفحه(دشمنانت 

 امر به شكل غاي

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

ن و هر مصراع م
هفع لن ب( ابدال 

 . است»  فَعلن

   )ن
به قلب در ركن 

به قلب در ركن 
مفتعلن مفاع(ن 

ر به درك اسرار
  شق 

كي دست و تردس

  دي 

موجب هدايت 

چش) 2         )ه (
 عربي 44و ص 

د )4     و ذليل

هاي رجمه فعل

 )ثالث( مه 

زب

سنجش دواز

زن بيت همسان
ي اختيار وزني

 فعالتن فعالتن

ناهمسان( فعولن 
 :توجه            

 :توجه            
ب درسي در وزن

هر كسي قادر  :خ
خبري عاش ود بي

چابكي –شعبده  
  .  است

ن عدالت خداوند

)4      ر جواني

(ه نشدن ضمير 
عربي يازدهم و 

گوي خوار شنام

تر) 3     شمني
  

رجمه نشدن كلم

    
 

   )ت كوتاه
وز  )2  درست 

ت همسان و داراي
 .رست است

فعالتن»  :پاسخ
 .رست است
  : ها ك از گزينه

مفاعيلُ مفاعيلُ
 2× )  مفاعلن
  2×  )  فعالتن
   2  × )  فاعلن

ق تدريس كتاب
 .رست است

هاي غير پاسخ ه
از خو  :ينه پاسخ

 .رست است
–شعوده   :»وذه
از اين واژه» ي

 .رست است
تحسين  :پاسخ  ه

 . رست است

  :تيب
در) 3  كند مي

 . رست است

  :تيب
ترجمه.  گريست

2صفحه (يست 
 . رست است

  :تيب
دش) 3  ود

 .رست است

  :تيب
دش) 2  ند
) عربي يازدهم 

 . رست است

  :تيب
تر) 2  بدان.  خود

www.sanjeshse

كردن مصوت
كامالً ناد) 1
وزن بيت) 4

در 4گزينه  .15
پ  وزن گزينة

در 1گزينه  .15
وزن هر يك

مفعول م  )1
مفتعلن) (2
مفاعلن(  )3
مفتعلن(  )4
طبق  »قلب«(

در 3گزينه  .15
گزينه   مفهوم

و مفهوم گز
در 2گزينه  .15

شعو«معاني 
صفت فاعلي«

در 4گزينه  .15
مفهوم گزينه

   
  

در 1گزينه  .15
ترت خطاها به

هدايت م) 2
در 4گزينه  .15

ترت خطاها به
نخواهد گ) 1
گريان ني)  3

در 2گزينه  .15
ترت خطاها به

كيفر شو)  1
در 4گزينه  .15

ترت خطاها به
تلخ نكنن)  1
19صفحه (

در 3گزينه  .16
ترت خطاها به

دوست خ) 1
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@sanjesheduc

  ) ازدهم

   

ationgroup

  

عربي يا 17درس 

  . ت

  )هم

)112ص  8س 

/1400(  

)فتح (مه نشدن 

د . (است ره شده 

ل ثالثي مجرد است

  . ل هستند

عربي دوازده 4

  .ست

درس. ( چين بود

/15/11 ششمحلة 

ترجم) 4         

 

شيوايي سخن اشا

  

فعل سيغلو)  4. ت

  ) زدهم

مفعو  ، اشجارا ی

1 صفحه  ( .اشد

درست اس مَتکبِّر

 واضع

  )97ص  7

ها در كمونيست
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مرح(علوم انساني 

  )ه (ن ضمير 

 شدهجا   جابه
 ) عربي يازدهم

ت كه در آن به ش

)12عربي  39ه 

ثالثي مجرد است

ياز 1درس . (سم

، أسری  أوالد:  ها ه

سال گذشته با 5

المبه شكل  کبِّر
  )زدهم 

المتوكلمه  فخور
 

7درس . (س بود

قدرت رسيدن ك

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

ترجمه نشدن.  ي

بارها درترجمه
ع 19و  33و  32

همين عبارت است

صفحه( ةعاد. نّ 

ث حّلوا) 2. د دارد

 .ضيل است

فعل است، نه اس

ا در ساير گزينه

50كه سنش از 

المِتک )2        
عربي يا 11حه 

الفمضاد ) 2     
 ) عربي يازدهم

حسن مدرسسيد 

جهاني دوم، به ق

سنجش دواز

  

هركسي) 3       
  )دهم

انب واركاران و آب
2صفحه (  يابد ى
 

يث يكي است، ه

إّن) 4        ةعاد
 

ت و دو حرف زائد
  ) م

ت كند، اسم تفض
  أعلم و أحسنوا

و فاعل است، اما
(  

شود، نه كسي ك

.درست است یّ 
صفح. ( ست است

 انتخَبتْ :  تارت
ع 4 صفحه   ( صة

فان رضا شاه، س

 پس از جنگ ج

    
 

 ) عربي يازدهم 
 . رست است

    خودشان.  ها
عربي يازد 33و 

 . رست است
  :تيب
جاي سو) 3چپ 

مى: تجد . ببويد 
. رست است

كه با مفهوم حدي
 . رست است

ع) 3  سنه) 1 
. رست است

  :ها  ينه
ر باب افتعال است

عربي يازدهم 25 
  . رست است

كه بر اسم داللت
أحّب و أ:  ها ينه

 . رست است

مستثني منه و د
) عربي دوازدهم 

 . رست است

ش جوان گفته مي
 . رست است

  :  ها ينه
الرِّجالیبه شكل  

درس بِمثل شكل 
 . رست است

مرادف اخت) 1 
رخيصكلمه اليه 

  .رست است
ترين مخالف سخت

  .رست است
الت مهم جهان

www.sanjeshse
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أحد: توضيح
44صفحه (

در 3گزينه  .16
به نو األمرد

در 4گزينه  .16
رد ساير گزي

الرَّجالیّ ) 1
به بَمثل) 3
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: ها رد گزينه

غامضاد ) 4
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يكي از تحوال
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@sanjesheduc

ه و شمال 

هاي سرَي 
ود را پيشوا 

مسـير  . ـد  
در شرق در 
 انتقال بـه  

ن مسـلمان  
 ايجـاد آن     
. مقابله كرد

ن عمليات 
  .ه بودند

، بيشترين 

. اند د كرده

ص  1رس 

النه مـورد  
تر از نيمـه       
ن را اغلـب    

بـا توجـه    
 قـرار دارد  

ationgroup

نه درياي مديترا

ه  ارتش و كانون
رقرار كرد و خو

احـداث نماينـ) ر 
نافع انگلستان د
ق شمال ايران و

گ داخلي ميان
ـش مهمـي در
ان با دشمنان م

كي از اهداف اين
غارت كردرف و 

در آن زمان. رد

زمان خود را نقد

در. (شـاره كـرد  

ميزان بارش سا
شـورمان بيشـت
نـوبي كشـورمان

طوري كه  به. ت
جغرافيايي پايين

/1400(  

تان و تسلط بر

دار، افسران مين
ور بري را در كش

 به بندر شـاپور
اين با من كند و 

 نفتي در مناطق

جلوگيري از جنگ
ه نقـ  ف بنـي    اميـ
و نهروا ل، صفين

يك. سالم گرفت
 مسلمان را تصر

لمانان برگزار كر

عي و فرهنگي ز

ه دربارة تيمور ا

واحي بارشي و م
يمـه شـمالي كش
حدودة نيمه جن

  . ارد

ش خورشيد است
هاي ج در عرض
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توري روم باست

صنايع، اشراف زم
حزبي تاتوري تك

بندر تركمن(ب 
گلستان تسهيل
تان را به منابع

 از سركشي و ج
 شد كـه اشـراف
سه جنگ جمل

عليه دشمنان اس
 اموال مهاجران

ت زيادي از مسل

 سياسي، اجتماع

عربشاه تأليف ابن

 از نظر وسعت نو
ي بارشـي در ني

شود اما مح ه مي
شده مطابقت دا

يايي و زاويه تابش
واحي استوايي د
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اي دوبارة امپرا

ايت صاحبان ص
درت، نظام ديكت

 شمال به جنوب
ستان را براي انگ
دسترسي انگلست

  )96ص 

داشتن مخالفان
هايي  آشوبگري

فه منتقل و در س

نيروي نظامي ع
ت بود، زيرا آنان

همراه جمعيت  ه
  )39ص  2س 

به خوبي اوضاع

ي نوائب تيمور ت

ب سال يازدهم
عدد و تنوع نواحي
 بارشي مشاهده

با نقشه درج ش 4

ن، عرض جغرافي
يعني نو Aوايي 

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

ست سوداي احيا

س، هيتلر با حما
ا قبضة كامل قد

ري را در جهت
به كشور هندوس
مال به جنوب، د

ص 7درس . (مود

ي براي بازدم عل
ها و فع سركشي

از مدينه به كوف

يم به تشكيل ني
 و كسب غنيمت

 مراسم حج را به
درس. (سالمي بود

ة اهل خراسان ب

جائب المقدور في

ي ايران در كتاب
تعددهد  شان مي

 هر شش ناحيه
4و  2، 1هاي  نه

ب و هوايي كوپن
تاً گروه آب و هو

سنجش دواز

بر حزب فاشيست
  )101ص 

 انتخابات مجلس
او سپس با.  شد

  

آهن سراسر ر راه
سترسي زميني ب
حداث مسير شم
نم روپا راحت مي

آميز امام مسالمت
رت ناگريز به دف
مركز خالفت را ا

ت هجرت تصمي
ان مكه به شام

ل دهم هجري
به آيندة امت اس

نامة ه ي در قصيد

توان به عج  مي

شه نواحي بارشي
 كه اين نقشه نش
در نيمه شمالي

ساير گزين.  است

بندي آب ث طبقه
توان گفت عمدت

    
 

  .رست است
ط خارجي رهبر

ص 8درس . (شت
  .رست است
ها در قيت نازي

اعظم آلمان صدر
)102ص  8س 

  .رست است
تور داد تا مسير

توانست دس ي مي
ر صورتي كه اح
 براي حمل به ار

  رست است 
هاي م و كوشش

سيد و آن حضر
ن منظور امام م

  )45ص 
  .رست است

 در سال نخست
ر تجارت مشركا

  )37ص 
  .رست است

در سا) ص(مد 
حضرت مربوط به

  .رست است
سلجوقير دورة 

  )9ص 
  .رست است

ها نگاري ين تك

  .رست است
ل الزم است نقش

همانطور.  گيرد
طوري كه د  به. ت

ي پوشش داده
  .رست است

ركيبي از مبحث
ت مطرح شده مي

www.sanjeshse

در 4گزينة  .17
در بعد روابط
آفريقا را داش

در 1گزينة  .17
پس از موفق
در آلمان ص

درس. (خواند
در 4گزينة  .17

رضاشاه دست
شرقي غربي

د. تضاد بود
فارس خليج

در 2گزينة  .17
ها و نصيحت

به نتيجه نرس
داشتند بدين

ص 2درس (
در 1گزينة  .17

رسول خدا
يد مسيردته

ص 2درس ( 
در 4گزينة  .17

حضرت محم
نگراني آن ح

در 2گزينة  .17
انوري، شاعر

ص 1درس (
در 3گزينة  .18

از مشهورتري
6 (  
    

  
در 3گزينه  .18

در اين سؤال
بررسي قرار
جنوبي است
نواحي داخلي

در 2گزينه  .18
اين سوال تر
به مباحث م
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مربـوط بـه     

ـه حركـت   
ي كمتـر از    

 فرسـايش 

شاره كـرد  
را ... اي و  ه 

ذاري مواد 

 مراقبـت  ه 

 تجهيـزات 

 باشد شتر

 يـا  مسـافر 

 برسند؛ صد

نقـل   و مـل  
 طـوالني و  
. ين كننـد     

يير دهنـد،  

د و برخـي     
تجهيزات و 
قل است و 
 و دريـايي     

 كننـد  مي 

 هزينه و ن

 و شـود  ه
 بـه  آنجـا  

 را ونقـل  ل 

ationgroup

طـور تقريبـي م
 

زهاي اين ناحيـ
اي بـاز طبيعـي

ف اَشـكال  ـال از  
اش... اي دريايي و

ماسـه دماغـه  ـا 
گذ اشي از رسوب

بـه كـه  كاالها ي
ت ماننـد  يمـت، 

بيش حجم محموله
م رسيدن سرعت

مقص به و شوند 

ط با سيسـتم حم
هاي ل زمستان

ـل دارنـد، تعيـي
رد نظر خود تغي

ـداث راه ندارنـد
د تذاري در خري

نق و هاي حمل يوه
 ماننـد هـوايي

تالش ريزان مه
زمان بتوان تا ود
برد كانتينرها ل

از و گـردد  مـل 
حمـل هاي هزينه

/1400(  

ط ترتيـب و بـه   به
 . خواهند داشت

سمت مرز نون به
حيه، تراكم فضا

عنـوان مثـ بـه . 
ها غارها، طاق ي،

يـ ها، زبانه اتالق
جزاير مرجاني، نا

برخي ونقل حمل
قي گران كاالهاي 

ح هرچه وركلي،
س ونقل، حمل ي
حمل سرعت ه

گيري در ارتباط
وي در طول سال

كـه تمايـ طـور  ن 
هاي مور ه شيوه

ها نيازي بـه احـ
گذ يطي، سرمايه

بوط به همه شي
هـا ن همه شيوه

برنا امروزه. ست
شو استفاده شيوه

محل به كاميون 
حم مقصـد  نـدر 

ه چند وجهي ل

/15/11 ششمحلة 

B ،C ،D  وE ب
ي را به نسبت خ

 و هر چه از كان
حيه در كانون نا

سازند ساحلي مي
دريايي سنگي ي

با مرجاني، جزاير
ايي و همانند ج

ح شيوه مثال، ي
حمل شيوه با ،

طو به  .است وت
ريزي  برنامه ر در
به بايد كاالها خي

   

گ ت براي تصميم
رهاي اسكانديناو
هاي آن را همـان
يط طبيعي را به

 

ه ل بعضي شيوه
ل، آلودگي محي
حيط زيست مرب
 تعميم داد چون

اس ونقل حمل لف
ش چند يا دو از 
وسيلة به كاال ه
بن بـه  كشتي با 

ونقل حمل كه هد
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Bه آب و هوايي 

تري  تابش مايل

هستند فشرده 
گفت در اين ناح

 

 را در نواحي سا
هاي ستون به وان
ج و ها سنگ ب

هاي دريا ف طاق

براي شود؛ مي جه
غذايي، مواد يا و
متفاو آهن، و گ
از سوي ديگر .ود

برخ .دارد هميت
.كند نمي ايجاد 

مختلف الزم است
كشور در مثال 

ه نقل و راه و حمل
توانند محي ي، مي

 . كند طرح مي

عنوان مثال به. ند
نقل و سرعت حمل

برخي مسائل مح
ها به همه شيوه

مختلف شيوة چند
مقصد، تا مبدأ 

كه شود مي رفته
سپس، .شود ل

ده مي ات نشان

زدهم؛ ادبيات و ع

گروه. دارند مود
ترتيب زاويه و به

ضاهاي صنعتي
توان گ  ديگر مي

 . رست هستند

 اشكال متنوعي
تو مي دريا اي ره
آب .مواد گذاري ب

ها، برخالف سنگ

توج ها محموله م
دارو گل، مانند 

سنگ زغال مانند
شو مي كمتر آن

اه شود، مي طي 
مشكلي طوالني

 كه كشورهاي م
عنوان به. جه كند

هاي ح ند شيوه
برداري ي و بهره

ها مط ر گزينهساي

ص خود را دارند
س. شوند حمل مي

ها ب ر بين گزينه
توان ب را نمي 4 

چ يا دو از كيبي
از كاال حمل وه

گر تصميم مثال،
حمل سمت بندر

مطالعا .شود زيع

سنجش دواز

عم نزديك بهد و 
اند و  قرار گرفته

ناحيه صنعتي فض
از سوي. شود ي

موارد ب و د در

وشي و تراكمي
صخر سواحل در
رسوب از ناشي 

س ي ساحلي، آب

حجم و نوع به ل
دارند، نياز دار ل

م حجيم، و گين
آ حمل هزينة ،)

انتقال و نقل راي
ط زمان صرف ر،
 

طرح شده است
يط طبيعي توجه

توانن رو نمي ز اين
ها براي زندگي ان

سوال نسبت به س
 
نقل شرايط خا و

 اين زمينه متحم
در. ها هستند ت
گزينه. هاست وه
 .  

ترك چند منظوره،
شيو يك جاي ه

م براي .كرد يت
س به قطار با ينرها
توز و منتقل ك
  .هد

    
 

داويه تابش عمو
جغرافيايي باالتر

  . رست است
 در كانون يك ن

كم آن كاسته مي
بنابراين م.  است

  . رست است
وهاي كا رسايش

د مواد حفر از ي
تراكمي سايشي
در نواحينابراين 

  . اند ه
  . رست است

ونقل حمل شيوه
يخچال تينرهاي

سنگ يا كاالهاي 
)صورت فله به ت
بر كه زماني و د

ديگر برخي راي
 . رست است

 اين موضوع مط
هاي محي دوديت

از. رندي مكرر دا
 عبارت كه انسا
ستي را در اين س

 .  رست است
و هاي حمل شيوه

 سنگيني را در
ديگر از اين تفاوت
 ويژه برخي شيو

ا ندارنداث راه ر
  .رست است
چ يا چند وجهي

به مختلف هاي ه
مديري خوبي را به

كانتي در گرفتن
كوچك شناورهاي

ده مي كاهش ي

www.sanjeshse

و بنابراين زا
هاي ج عرض

در 4گزينه  .18
طور كلي  به

كنيم از تراك
مرزهاي آن

در 1گزينه  .18
هركدام از فر

ناشي  كاوشي
فرس و اَشكال

بن. سازند مي
وجود آمد به

در 4گزينه  .18
ش انتخاب در

كانت خاص يا
الكترونيكي

غالت مانند(
مقصد به كاال

بر كه درحالي
در 3گزينه  .18

در اين متن
خود به محد

هاي يخبندان
بنابراين اين
مفهوم نادرس

در 4گزينه  .18
هركدام از ش
ديگر هزينة

مواردي د... 
برخي ديگر
موضوع احدا

در 1گزينه  .18
چ ونقل  حمل

در برنامه كه
ر ونقل حمل
گقرار از پس

و ش ها كشتي
مؤثري طور به
  
  

erv.ir
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مـين طـور   
ث متفاوتي 
ف از جمله 
 همچنـين   

 ـان زيـاد  

سـال   در.  
 اتوبـوس  ر  

ه كمتـري   
 شهروندان 

شـهري   ون 

 و ذهنـي  
 .اسـت  ـي 
 طبيعـي،  

 افراد ردي

 اين در. ند

 .دهنـد  مـي 

 جهـان  ي 

ationgroup

هم. ناسـب دارد   
ن شهري مبحث
اجتماعي مختلف

هـا و ث بزرگـراه 

موتورشـ عمـر  و 
بر اسـت هزينه 
چنـد مسـير ن 

ن سابقه اسـتفاد
مفيدي را براي

نقـل درو و حمـل 

  .است ها سان
  .دارد تعلق

جهـان  از تـر  ـم 
طبيعـ علـوم  ـر 

علـوم  با انساني

فر و ذهني جهان
كنند مي تصرف و

مـ دسـت  از گـي 

  .دارد علق

 .ست

هـاي ارزش و يـد 

/1400(  

قـل شـهري من
ما موضوع مبلما

هاي ا جه به گروه
ت هزينه احداث

كننـد  نمي وده
ها است كه آن ي
تهـرا در فقط ن

بنابراين. ه است
تواند خدمات م ي

هاي ح ديگر شيوه
   .ندارد فيك

انس مشترك عمل
ت جهان اين به ،

مهـ طبيعـت  ن
نظيـ ها آن به ط
ا علوم تفاوت ن

ج ديدگاه اين در
و دخل آن در ف
فرهنگ جهـان  ر 

تع جهان اين به 
اس جهاني هنگ

عقاي تحقـق  و ش 
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نق و مي در حمـل 
ام.  داشته باشد

ي شهرها و توجه
توان مشكالت مي

آلو را هوا و ارند
براي رساني برق 
ايران در. است ه

رها استفاده شد
ژه ميسيرهاي وي

مونوريل يكي د 
تراف و كند مي جا

 

  .است انسان 

عم و آگاهي صول
آيد، مي پديد ان

جهان و شود مي 
مربو علوم و رند
گرفتن ديده نا .ند

د .دانند مي يني
مختلف جوامع و 

برابـر در را خـود 

آيد مي پديد ن
فره يابد مي رش

گسـترش زمينة 

 .داند مي خاصي
  .است طري
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مرح(علوم انساني 

 خالي نقش مهم
ن امر مهم سهم
ظ هويت فرهنگي
بلمان شهري نم

د مومي شهرها
شبكه گسترش

شد استفاده قي
در شهر 1990 

با حركت در مس
و تراموا مترو، د
ج جابه را شهري 

.دارد تعلق ساني

ارادة و خواست
محص نيز خود و 

انسا عمل و يشه

محدود طبيعت 
دار مادي و يعي
نيستن قائل وتي
 .كند مي ب

تكوي و ذهني ان
ها فرهنگ كه ت

خ اسـتقالل  و ـد 

انسان عمل و شه
گستر جهان در 
تا كند ايجاد ها

خ نژاد متوجه را
فط نيازهاي طابق

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

هاي داراي جاي
تواند در اين  مي

شهر، حفظسازي 
اما به كمك مب. 

 .  داد

نقل عم و در حمل
گ شود شاهده مي

برق هاي اتوبوس 
ي تندرو از سال

هاست كه ب بوس
مانند ،ريلي ري
مسافران از دي

انس جهان فردي
خ از مستقل آن 
دهد مي شكل ا
اندي با هرچه و ت

جهان به ويني
طبي هويتي نيز 

تفا انساني علوم
سلب و اجتماعي 
جها از تر مهم را

است خامي مادة
ندارنـد اهميتـي  

انديش با هرچه و 
و كند مي عبور 

ه انسان در را يت
 )2و  1س 

ر خود هاي رزش
مط آن فتارهاي

جا

سنجش دواز

ها يين پاركينگ
مي تا حد امكان
كند و آن زيباس

.نقل است و حمل
كاهشنقل را  و 

طوالني د  بسيار
در اين مورد مش

،مادرشهر 300
هاي ديگر اتوبوس

 سرعت اين اتوبو
شهر درون نقل و ل
تعداد زياد دارد، 

ف بخش به فرد ر
وجود و بوده ن

را ها انسان ماعي
است انسان گي

  

تكو جهان يدگاه
فرهنگ و افراد 

ع و علوم طبيعي
انساني علوم از 

ر فرهنگي جهان
تكويني، م جهان
تكـويني  جهـان 

  
 

است انسان گي
قومي و رافيايي

مسئولي و تعهد 
در 2شناسي  عه

 
ار و ها آرمان: لل
رف و هنجارها ها،

    
 

  .رست است
زي شهري با تعي

نقل عمومي و حمل
ك مينه مطرح مي

در ح... ينايان و 
ير ناوگان حمل

  . رست است
اي  برقي سابقه

محدوديتي كه د
دي در بيش از 

از سوي د .دارد 
حال مزاياي آن

در نهايت حمل 
كمتري يندگي

  .رست است
هر ويژة خلقيات

انسا از پيش ني
اجتم زندگي يوة
زندگ محصول ي،

)1درس  2سي 
  .رست است

دي اين اساس بر  
ذهن. است گي
ع بين ديدگاه ن
را هايي قابليت 
ج ديگر گروهي :

ج و است ها گ آن
و ج ذهنـي  ـان 
)1درس  2سي 

. رست است
زندگ محصول ي
جغر مرزهاي از 

روحية بايد اني
جامع. (آورد راهم

. رست است
المل بين يونيسم

ه ارزش عقايد،: ق

www.sanjeshse

در 2گزينه  .18
هوشمندساز
استفاده از ح
را در اين زم
معلوالن، نابي
خريد و تعمي

در 1گزينه  .19
ايه اتوبوس

البته م. است
ميالد 2013
وجود برقي
ح با اين. دارد

.فراهم سازد
است كه آالي

  
  
 

در 2 گزينة .19
خ و ها تجربه
تكوين جهان

شي فرهنگ،
انساني جهان

شناس جامعه(
در 1 گزينة .19

:اول ديدگاه
فرهنگ جهان

اين طرفداران
و ها ظرفيت
:دوم ديدگاه

فرهنگ تابع
جهـ ديدگاه،

شناس جامعه(
در 4گزينة  .19

انساني جهان
كه فرهنگي
جها فرهنگ
فر را شمول

در 3 گزينة .19
صهي فرهنگ
حق فرهنگ
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 بـه  را ران 

 و تصـادي 

 طريـق  از 

. درآمـد  ي 

 نـو،  تعمار 

 شـورهاي 

 كردند مي 

 )3 درس

 يـا  كـرد  ي

. كننـد  مـي 

 نظـامي  ت 

 در را اجم 

 مسيري ه

 هاي دولت

 غربـي  اي

مـورد   نـد، 
(  

 بينـي  ـان 

 دنيوي ي

 تقسـيم » 

 كـه  است 

 از تر چيده

ationgroup

ديگـر و آورد مـي 

اقت هـاي  سازمان
 .گيرد مي يار

اسـتعمار  دوران
اسـتعماري تبداد 

است  در .آمد جود
كش داخلـي  و مي 

رفتار اي قبيله 
د 2شناسي  معه

مي جذب و هضم
  .نند

م پيـدا  تاريخي 

قـدرت تـدريجي 
مهـا گـروه  وانـد 

به و كنند مي جو

د با سازش طريق
 

ها روش و مكاتب
كردن مي خدوش

)4،درس 3 رس

جهـ كوالريسـم، 

نيازها و اهداف 
»پنهـان «و » كار 

شده ديني ديد

پيچ اجتماعي وم

/1400(  

م دنبـال  بـه  ران

س و نهادها از ده
اختي در را ديگر 

د در بـود،  اي ـه 
اسـت صـورت  بـه  

وج به بيستم رن
بـوم مجريان از 

و قومي فرهنگ
جام( .شود شكار

ه خود درون يز
كن استفاده يني

نمود و جلوه و 

ت شـدن  ضعيف 
تو مـي  باشـد،  ه

ج و  جست غرب ن

ط از استعمار ان
.درآمد عماري

مك استعمار از طة
مخ را اسالمي ت
در 2شناسي  معه

سك ديگـر  عبارت

خدمت در نشي
آشـك«دسـته   و

جد هاي نهضت 

علو در بيني يش

/15/11 ششمحلة 

ديگر بر را خاص

استفاد با خود ي
كشورهاي ست
قبيلـ و قومي تر
قـومي  و ايلـي  

قر طي ستعمره،
اند، كرده ايجاد 

ف چارچوب در ه
شآ كامل طور به ن

ني را بيگانه هاجم
دي هاي ارزش و 

يابند مي راه ري

كند با حفظ را
داشته قوي و ني

جهان حاشية در

دورا در بود، اي ه
استع استبداد ت
سلط با مقابله ي

امت وحدت ينكه
جام. (گرفتند مي

ع به .است  بشر

گزين صورت  به ا
دو بـه  را غـرب   

برخي رشد و ش

پي ها، آن تنوع و 
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خ گروهي و معه

اقتصادي قدرت 
سياس و بازار ترل

بيشت استعمار، ز
استبداد و خورد

مس كشورهاي انة
استعمار دورة ر
 .كنند مي 

كه عثماني و الن
آن اجتماعي ي

مها هاي گروه د،
مفاهيم از ظاهر
بشر فرهنگ صة

ر اش فرهنگي ت
غن فرهنگي اگر 

د را خود هويت 

قبيله و قومي تر
صورت به قومي و

براي ايران، سالمي
ا بر عالوه مكاتب
نم قرار نيز ودند

شناسانة  هستي 

يا شود مي سپرده
فرهنـگ در الر 

پيدايش سبب ن،

اجتماعي هاي ه

زدهم؛ ادبيات و ع

جا قوم، يك لط
 )2 درس 2 

اتكاء به با مارگر
كنت نشانده، ست
از قبل تا كه مي

خ پيوند مارگران

طلبا استقالل ي
د كه مساعدي 
استفاده خود ي

مغوال زمشاهيان،
ها ارزش و المي

خو غناي و رت
ظ در خود بقاي ي
عرص به ها انسان 

هويت اگر خورد، ي
و آورد دست به
 

باشند، پذيرفته
  .كند مي
بيشت استعمار، ز
و ايلي استبداد و

اس انقالب از بل
م اين. كردند مي
بو يافته تربيت م

هاي پرسش به 
 .است 

س فراموشي به ن
سـكوال بـاور  وان 

جهان ديني و ي
 .شود

پديده ساير و ها

سنجش دواز

تسل كه فرهنگي
شناسي جامعه(

استعم كشور نو،
د هاي دولت يق
اسالم جوامع سي

استعما قدرت با 
  
 

هاي جنبش گيري
شرايط از تفاده
استعماري هداف

خوارز سلجوقيان،
اسال فرهنگ هاي

 
دليل قد به  المي،

براي كه ساخت
پذيرش با ها ش
 

 
مي شكست مي

ب را خود سياسي
.گيرد خدمت ه
پ را غرب جهان 

م ترسيم آنان ي
از قبل تا كه مي
و خورد پيوند ن
قب تا اسالمي اي

م استفاده سيسم
اسالم فرهنگ ن

غرب معاصر گ
هستي جهان ز
جهان و انسان ي
تـو مـي  اسـاس   

 )5 ، درس2س 

 
معنوي ابعاد به ب

شو مي ياد »يسم
ه كنش بودن ي

    
 

ف: استكبار يا طه
. (كشاند مي واني

 . رست است
ن استعمار  در :ل
طري از و المللي ن

سياس قدرت :وم
غربي، هاي ولت
)3 درس 2سي 

 .رست است
گ شكل از پس و

است با ستعمارگر
به ا رسيدن راي
س مانند هايي ت
ه ظرفيت تا شد ي

. رست است
اسال فرهنگ :ل
س مي ناگزير را ن
ارزش و عقايد :وم

)4 درس 2سي 
. رست است

نظام تهاجم اثر ر
س استقالل تواند

به و كند هضم د
فرهنگي برتري

براي غرب جهان 
اسالم جوامع سي
استعمارگران رت

كشورها خبگان
ماركس يا ناليسم

در دامان كه دمي
  .رست است

فرهنگ پاسخ سم،
از آن تصور يا ب

معنوي ابعاد يب،
همـين بـر  .ـرد 

درس 2شناسي  
 .رست است

غرب جهان نشي
پروتستانتي«  ان
اراد و آگاهانه ب

www.sanjeshse

سلط فرهنگ
ناتو و ضعف

در 2گزينة  .19
اول قسمت -

بين سياسي
دو قسمت -

دو با سازش
شناس جامعه(

در 2 گزينة .19
نو استعمار  -

اس كشورهاي
بر مستعمره

قدرت غلبة -
مي مانع نيز

در 4 گزينة .19
اول قسمت -

آنا كم دست
دو قسمت -
شناس جامعه(

در 4گزينة  .19
در كه قومي

ت مي مهاجم،
خود فرهنگ
ب كه مردمي

كه روند مي
سياس قدرت
قدر با غربي،

نخ از بسياري
ناسيون مانند

مرد حمايت
در 1گزينة  .19

سكوالريس -
غرب فرهنگ

ترتي بدين -
گيـ مـي  قرار
جامعه.(كرد

در 3 گزينة .2
گزين رويكرد

عنو با آن از
سبب به البته

erv.ir
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 زنـدگي  ر

 كـرده  ـدا 

 باشد، جود

 وضعيت د

 امـور  نـي 

 را ها آن كه

 را قـدرت  
 )6 س

 سـبب  رم

 جتمـاعي 

 6(  

 علمي لعة

 .كنـد  مـي 
 هاي نظام 

 راهكـاري 

 شناسـان  ه 

 از شستن 

بـه نظـر   . ت     

ationgroup

در آدميـان  انـي 
پيـ را اهميـت  ن  

موج وضع حفظ
ايجاد هدف شد،

 )6 درس

يعن گيرنـد؛  مـي  
ك است الزم ين

عرصـة  در يـژه 
، درس3شناسي 

نر قدرت امروزه 

ا هويـت  گيـري 

درس 3شناسي 

مطال قابل را سي
م مطالعـه  معنـا  

و ها ارزش صيف

ر هيچ تنها نه و د
جامعـه .سـازند  

دست و دانند ي

رت ثـاني اسـت
  .ت برسد

/1400(  

روا حـاالت  بلكه
غـرب بيشـترين

ح به تمايل اگر.
باش داشته وجود
د 3شناسي  معه

قرار ها انسان ش
اي  بنابر خواهند، ي

وي بـه  اجتمـاعي 
ش جامعه. (كنند ي

اما شد، مي ورها

گ شكل براي كه 

ش جامعه - 9س 

سياس هاي ارزش
فاقـد  و خنثـي 

توص به صرفاً اما 

كارند محافظه دو
مي مجبور و عل
مي ضروري را ت

 يـا همـان فطـر
تر است التر و عالي

/15/11 ششمحلة 

ب ندارد، توجهي 
غ فرهنـگ  در ن 

 .آن حفظ دف

و تغيير به مايل
جا( .شوند مي ت

نكوهش يا تايش
مي تصميم و ري

 هاي ارزش ربارة

مي معرفي نسان

  .گيرد ي
6( 

كشو ساير بر ي

مسيري و كند ي

درس 1شناسي  عه

ا جمله از ساني
خ پديـدة  يـك  ن 

داند، مي رزشي
 .دهد نمي

د هر تفسيري و
منفعل موجود ت
قدرت عرصة در ه

  )6درس  3ي 

ز تفكّر فلسفي
باالاي  كه مرتبه

29 
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انسان الهي ات
رمـان دليـل،  ن 
 2(  

هد با يا شود مي
تم هرگاه و كند ي

هدايت بدتر و تر

ست طرد، يا خاب
وفادار اطاعت، ها

در علمي داوري
ان زندگي بست ن

   .كند مي
مي تصميم خود

6 درس 3ناسي 

اقتصادي و سياسي

 .است م

مي دنبال ماعي

جامع(. است يگر

انس هاي ارزش ي،
عنـوان بـه  را آن

ار و معنادار هايي
ن ارائه ها مي آن
و تبييني ردهاي

وضعيت برابر در ا
ويژه به اجتماعي 
شناسي جامعه. (د

تر ا ت وتفكّر، عام
 به فطرت ثاني ك

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

مشاهدا و شفات
همـين بـه  كنـد، 

،درس 3شناسي

م انجام موجود 
مي بدتر را عيت

بهت مفهوم دو با 

انتخ رد، يا تأييد
ه انسان از امور ن

د براي راهي تن
بن را بزرگ مان

م حكومت ضيلت
خ ميل و خواست

شن جامعه(. است 

سي سلطة موجب

حاكم ميل و ست
اجتم زندگي در 
 .  

دي نسل به سلي

تجربي علوم به م
آ قـدرت  از دايي 

ه پديده ياسي را
علم ارزيابي براي 

رويكر كه تقدند
ر ها انسان بلكه 

هاي ربارة ارزش
كنند مي معرفي 

ل بنيادين است
ل عبور كرده و

 فلس

سنجش دواز

مكاش و معنوي ي
ك مـي  مـنعكس  

ش جامعه ،  5 س

وضع تغيير صد
وضع كه است ي
هاي سياسي ش

مورد ت همواره ،
اين عالوه به .تند

 .كنيم ي

يافت انتقادي، ان
آر اين از شستن

فض بر كه قليتي
خ اساس بر  كه ي
فضيلت اساس ر

م كشور يك خت

خواس اساس بر  ي
مشاركت براي 

.گويند مي ذيري
نس از فرهنگ ال

 
علم كردن نحصر
معنـازد و زدايي

سي امور اگرچه 
معياري و الك
معت انتقادي سان

ندارند، موجود 
در علمي داوري

انسان زندگي ت

، تفكّر در مسائل
كند از فطرت اول

    
 

 .است ي

هاي سلوك به ن
را جهـاني  يـن 
درس 2شناسي  ه

 . رست است
قص به يا سياسي،
از تغييري گيري
كنش تمامي پس

 .رست است
سياسي امور :ل

نيست خنثي وري
ارزيابي هايي الك
شناسا جامعه :وم

ش دست و دانند 
 . رست است

اق حكومت: اسي
اقليتي حكومت: 
بر  فرد حكومت 

   رست است
سخ قدرت شته
  .شود مي گي

سياسي نظام شي
فرد هر كه دي
پذ جامعه شود، ي

انتقا همان ذيري
  . رست است
من با سي تبييني

ز ارزش رو با  اين
نيز سي تفسيري

مال و كند مي نده
شناس جامعه ليل

وضعيت ساختن
د براي راهي تن

بست بن را زرگ

  .رست است
ي يا فطرت ثاني
د انسان سعي ك

www.sanjeshse

طبيعي علوم
مدرن ادبيات

اي و روزمـره 
جامعه(.است

در 2گزينة  .2
س كنش هر

پيشگ هدف،
پ است، بهتر

د 3 گزينة .20
اول قسمت -

امو سياسي،
مال اساس بر 

دو قسمت -
مي ضروري

در 1 گزينة .20
آريستوكر -
:اُليگارشي -
:مونارشي -

در 2 گزينة .20
گذ در -الف

فرهنگ سلطة
اُليگارشي -ب
فرآيند به -ج

مي طي افراد
پذ جامعه -د

در 4 گزينة .20
شناسي جامعه
از داند؛ نمي

شناسي جامعه
بسن سياسي

دل همين به
س بهتر براي

يافت انتقادي،
بز آرمان اين

 
  

در 1گزينه  .20
تفكّر فلسفي
مالصدرا بايد
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ن لفـظ را  

ـفه شـامل    

ت كـه بـه    
 در حـوزة  

، »ـود دارد   

هـا يـا    طعـه   

 بشناسـيم    

  .شته است

اشـد ولـي    

نيز اگر بـه  

بـه حـدود      

ن عقالنـي       
ت اين امـر  

 عقـل بـه    

  .د

ationgroup

لين كسي كه اين

ي و اصـلي فلسـ

اسـت)  اجتماعي
،»جـودات اسـت   

عـالم خـارج وجـ

  .باشد

ي نخسـتين قط

وانيم هسـتي را

اي نداش و نوشته

عتقاد داشـته با

عقل انسان ن. ند
  .ند

عمـده مربـوط ب

ه عقـل و تبيـين
سازگاري نداشت

البته او بـه. شت

گرامي ايشان بود

/1400(  

اول. ه شده است

اي بخـش ريشـه     
  .ند

علوم(شناسي  ه
هـا و موج ديـده   

 ذهن بشر در عـ

توجه ب ندگي بي

كرده است ولـي ي

تـو يلة عقل مي

راط هيچ كتاب و

ت فوق بشري ا

كنن را شهود مي
قايق را شهود كن

طـور ع ه كـه بـه    

و ابـن رشـد بـه
يساي كاتوليك س

تجربه توجه داش

و عترت گ) ص(

/15/11 ششمحلة 

ري دانائي گرفته
  . عمومي كرد

يي اسـت كـه ب
ي مضاف هستن

ئل فلسفة جامعه
 بـه شـناخت پد
عيتي مستقل از

ادي و روزمرة ز

تفكّر مي ين هم
  .مانده است

وسي ما به. ه ندارد

ن پي برد، سقر

عدالت و قدرت  و

، حقايق اشياء ر
ن بسياري از حق

ز سـر گذرانـده

هاي ابن سينا و 
 مباني اولية كلي

ي محض و نيز ت

(ن پيامبر اكرم 
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 معني دوستدار
ها انداخت و بان

هـا شـه و شـاخه     
ها  همان فلسفه

سائ يا نه، جزء م
انسان قادر«كه 

واقع«فه و گزارة 
  .ه است

 كه به مسائل عا

 اساسي و بنيادي
ستان به يادگار م

 شدن در آن راه
  .د

 در زندگي انسا

رد كسي به علم
  .دهد ن مي

ست بلكه عقول
د مانند فرشتگان

ت و تطوراتي را از

ير مطالعة كتاب
ل و عقالنيت با

  .جاميد

هاي عقلي تدالل
  

ن كريم و سخنا

زدهم؛ ادبيات و ع

 فيلو و سوفيا به
لفظ را بر سر زبا

نـيم، داراي ريش
هاي فلسفه، خه

ل از افراد است
اين گزاره ك. ست

ي و اصلي فسلف
ش اصلي فلسفه

 آن اين نيست

، دربارة مسائل
شده از يونان باس

يير و حركت و
دهد ما نشان مي

ش حقيقي فلسفه

د كه امكان ندار
 را به خدا نشان

الل مفهومي نيس
تواند ض كند مي

 تاكنون تحوالت

سيحي تحت تأثير
ين توجه به عقل

انجهاي ديني  شه

هيات عقلي، است
.اي نداشت قيده

، قرآنت در اسالم

سنجش دواز

د و از دو كلمه
سقراط هم اين ل

تـي تشـبيه كن
اسي است و شاخ

ي هويتي مستقل
لسفه مربوط اس
اي زو بخش ريشه

ست كه جزو بخش

في است نتيجة

ي وجود داشته،
لسفي نگاشته ش

واحد است و تغي
ي جهان را به م

توان به نقش مي

گويد  دادگاه مي
رت اعتقاد خود

 از طريق استدال
 فعال كسب فيض

يعني رنسانس،

سا، حكماي مسي
ولي از آنجا كه اي

نشيني انديش قب

 عقل مانند بديه
لي در جهان عق

 عقل و عقالنيت

    
 

  .رست است
اي يوناني دارد شه

ثاغورس بود و س
  .ترست اس

لسفه را به درخت
شنا سي و معرفت
  .رست است

كه جامعه داراي
هاي فل ي و شاخه

سي است كه جز
شناسي اس ستي

  .رست است
داراي تفكّر فلسف

  .رست است
 زماني كه انساني
ي كه به زبان فل

  .رست است
نيدس، هستي و
قط مرتبة ظاهر
  .رست است

زندگي سقراط م
  .رست است

دفاع از خود، در
او با اين عبا. رد

  .رست است
ه حقايق اشياء،

كه از عقلسد 
  .رست است

رة جديد اروپا، ي
  . آن است

  .رست است
حاكميت كليس م

ي روي آوردند و
گرائي و عق  عقل

  .رست است
هاي همة توانايي

عالم برتر و متعا
  .رست است

هاي توجه به نه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
فلسفه، ريشه

كاربرد فيث به
در 4گزينه  .20

اگر دانش فل
شناس هستي

در 2گزينه  .20
اين مسئله ك
بخش فرعي

شناس معرفت
مربوط به هس

در 3گزينه  .2
انساني كه د

در 4گزينه  .2
هر جا و هر

هايي مجموعه
در 1گزينه  .21

از نظر پارمن
قزيرا حس ف

در 3گزينه  .21
با تأمل در ز

در 1گزينه  .21
سقراط در د
خدا را نپذير

در 3گزينه  .21
علم عقول به

اي بر مرحله
در 1گزينه  .21

عقل در دور
هاي توانايي

در 4گزينه  .21
در دورة دوم
مسائل ديني
به گسترش

در 1گزينه  .21
دكارت به ه
عنوان يك ع

در 3گزينه  .21
يكي از زمين

erv.ir
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  هم نباشد

  

 دوازده تا 

 بـه  ناخت 

 ايـن . شود

 او شناخت

 از يكـي  ي 

 ذهنـي  ي

 هدف جاد

 هـاي  حـل 

 داشـته  ت 

 ).ست

 مكـان . (د 

 انجـام  ري 

 تـا  كننـد 

. هستيم جه
 كـاهش  را

ationgroup

اند هم باشد و ه

هفت از دوم كي

شـن داشـتن  رف
ش تبديل فرد ي

ش زيرا دهد، نمي

  )2 درس(

زيسـتي يازهاي
انگيختگي در )ن
ايج نوعي آورد، ت

  .دهند ي

ح راه بـه  مسـئله 

موقعيـت فهـم  ي 

است نامشخص ك
گوينـد» جـو  و ت 

  )3 درس (

بهتـر بازيـابي  ، 

ك مـي  حـل  را ك 

مواج )مطلوب ت
ر وضـعيت  دو ن 

/1400(  

توا يك چيز نمي

كودك و سالگي 
 

صر موارد از ري
باورها و عقايد ه

ن بروز خود رفتار

( .است اخالقي 

ني تأمين و اسب
آن به دهي هميت

دست به بايد دي

مي كاهش را كز

م از مـبهم  صـور 

بـراي روشـني  ك 

محرك ارائة زمان(
جسـت«مكاني  ة

.بود خستگي» 

باشـيم داشـته  

كوچـك هاي سئله

وضعيت( حل راه 
ايـن فاصلة كند،

/15/11 ششمحلة 

داند كه ي ثال مي

هفت تا دو از ل
)2 درس. (شود

بسيار در اما ست،
به بايد ابتدا در 
ر در را آن اما ه،

عمل انجام مان

منا تغذية. است 
اه و هدف ايجاد
درصد چه و دهد

تمرك و هستند ي

تص. است متفاوت

مـالك تـا  شود ي

.(گويند» زنگي به
محدودة يا داري

زنگي به گوش«ش 

بيشتري نشانة 

مس افراد. شود ي

به دسترسي ت
ك مي تالش سئله
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كند، مث درك مي

اول كودكي لگي،
ش مي تقسيم )ي

اس وابسته اخت
شود، منتهي ق
گرفته صورت او

 .است

هم اخالقي رشد

شناختي روان و
ا(نيز  ديگر مهم

د پاسخ درست د

خوگيري ايجاد ل

م مسئله يك از 

مي باعث كار ين

ب گوش«طوالني،  
ديد زمينة يك ر

كاهش عامل ين

هرچه. است ته

مي تقسيم وچك

حالت و )موجود 
مس كنندة حل ب،
  .شود ي

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

ياي بديهي را د

دو سال تا تولد ز
پيري سالي و يان

شنا عناصر ساير
اخالق به شناخت

ا در س شناخت
ا نگرفته شكل ق

ر از منظور تاب،

و فيزيولوژيكي ل
م عوامل. است ي

بايد را تست داد

عوامل نسبي ت

مبهم احساس 

اين. كرد ارزيابي 

طزماني دورة يك
در مزاحم هاي ك

تري مهم شمار، يه

وابست اطالعات ن

كو مسئلة چند 
 .يابند رسي

وضعيت( مسئله
مطلوب وضعيت 

مي تر نزديك ئله

 روان

سنجش دواز

ل مفاهيم و قضا

 
ا طفوليت( دكي
مي جواني،( سالي

س گيري شكل به 
ش اينكه براي. ود
پس است، بدي ر
اخالق واقع در و

كت متن طبق ون
 

عوامل تأثير حت
ذهني نگيختگي

تعد چه كند ص

ثبات و يكنواختي
 3( 

با مسئله خيص
 .شود ي

را شده انتخاب 

ي در هدف حرك
محرك بين در ف

ثاني عقربة پرش 

آن هاي نشانه به

به بزرگ مسئلة
دستر بزرگ سئلة
م وجود حالت و

با موجود عيت
مسئ حل ضعيت

    
 

  .رست است
قل بالملكه، عقل

. رست است
كود دورة سه به

س بزرگ و جواني
 .رست است

اخالقي درك د
شو منجر نمي ي
كا گفتن دروغ 

و نشده ورهايش
چو است، رست

. رست است
تح ذهني، ختگي

ا ايجاد ولوژيكي
فرد مشخص اينكه

ي و محرك با بي
درس( .)ها زينه

  .رست است
تشخ :مسئله قيق

نمي رست منجر
حل راه بايد :حل
 )5 س

 .رست است
مح يافتن براي رد
هدف محرك ن

  ).است شخص
ثبت به مربوط 

 .رست است
ب حافظه از عات
 )4 رس

 .رست است
م يك كردن، رد

مسئ به حل وانند
د با مسئله، يت
وضع تفاوت هش

به وض گام هر در 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
در مرحة عق

  
  

در 3 گزينة .22
ب انسان عمر

نوج ،)سالگي
در 2 گزينة .22

رشد هرچند
اخالقي رفتار
داند مي فرد

باو به تبديل
ناد 4 گزينة

در 4 گزينة .22
انگيخ ميزان

عوامل فيزيو
ا. است مؤثر
 .است

نسب آشنايي
گز ساير رد(

در 2گزينه  .22
دق تشخيص
در و منطقي
ح راه  ارزيابي
درس.(باشيم

در 1 گزينة .22
فر توانايي به
كردن پيدا به

نامش محرك
آزمايش در

در 4گزينه  .22
اطال بازيابي

در(.شود مي
در 3 گزينة .22

خر روش در
بتو تدريج به
موقعي هر در
روش كاه در

يعني. دهد

erv.ir
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 ارائه ختلف

 معيارها ن

 است يزي

 پرخطر و ب

 )1 س

 .سد

  .ي است

 بـه  ها يده

 علمـي  ش

 علم از لف

 ديگـران  ب 

 را زمان ه

 تصـميم  ز

  

 سئله

ationgroup

مخ هاي حل راه  
اين از استفاده با 

 بازيابي
 ثانيه نيم

 دقيقه
عمر آخر تا ه

تماي هويت«رت

مخرب رفتارهاي
درس. (است شده

برس يكسان ايج

انساني هاي ديده
پد از يكسان ت
روش در پـذيري  ر 

مختل تعاريف ود

انتخـاب كـه  الي

درنتيجه شود؛ مي

از بعـد  ماهنگي
)6 درس( .مارد

 ها حل  ه
 ها حل راه 

مس حل به نتهي

/1400(  

شود مي سعي ،)
نهايت در و )3 

ب زمان
ن حدود
د چند

دقيقه چند از

عبا در. است ط

ر از بسياري«رت 
ش تبيين مخرب 

نتا به و كند كرار

پد تفسير و نگاه ر
برداشت يا يكسان

تكـرار نتايج از 

وجو دليل» علم 

حا در اند، گرفته

م درست خود ه

ناهم دچار ،)يش
شم مي را معايب

 مسئله ل
راه يافتن به جه

با داشتن روكار
من حل راه تخاب

/15/11 ششمحلة 

)1 مرحلة( شد 
مرحلة( .شود ي

اندوزش جايش
 حدود

 ماده 7
 حدود

مربوط ها پديده ي

عبار در. سازد مي
رفتارهاي بروز ت

تك را ديگران ي

در »ها ارزش«ير 
يك تعريف يا سان

كه كرده اشاره 

يك در موجود 

گ تصميمي نين

خود به چيز همه

گراي -گرايش  ض
م است، كرده رد

حل
توج ها اب
سر ها ويت
انت ت
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تعريف مسئله ه
مي ارائه حل راه ر

گنج يا ظرفيت
نامح

2- +/7
نامح

چيستي به و ست
 .است شده ن

م مطرح را ها يده
علت» .آيد مي ود

هاي يافته علمي ط
  :ي
تأثي )3 اخالقي ل
يكس مفهوم به ن

يكسان هاي فته

هاي تبيين و ف
 )1 درس( 

چن ديگران كه ت

ه كه باورند اين

  )6 س

تعارض( رگزيند،
ر آنچه مورد در 

 گيري م
انتخا موضوع به 
اولو با داشتن ر
اولويت بهترين ب

زدهم؛ ادبيات و ع

اينكه از بعد. شود
هر دربارة داوري

 )5 درس(، )

 زگرداني
 سي
 )توجه با راه

 معنايي 

اس موردنظر هوم
بيان هويت يستي
پد بروز علل رين

وجو به ها هيجان 

ضوابط رعايت با 
شناسي روان در ن
مسائل رعايت )2

رسيدن در شواري
ياف به سؤال ولي

توصيف در تغيير
،)4 و 3 هاي نه

است اين فرد ب
 .د

ا بر هستند نابي
 .شود ي

 كانشي

درس(احساسي  ك

بر را يكي طلوب،
مزايا و كرده، ب

  )6 رس
تصميم 
توجه 1
سروكا 2
انتخاب 3

سنجش دواز

ش مي انجام حله
د براي عيارهايي

)4 مرحلة. (شود

رمز نوع
حس

همر( حسي
عمدتاً

مفه روشن و يق
چيس ».گذارد مي 

تر مهم و دارد اره
نادرست رگيري

تواند مي مندي
يكسان هاي افته

2 انسان به مربوط
دش بود شده فته

و شد، مي مربوط
4(  
ت و فرهنگي و ي
گزين رد. (است) 

انتخاب سته دليل
نباشد مناسبي ب

اجتن گيري صميم
مي بيشتر ها آن 

تك سبك: يماني
سبك: گيري ميم

مط انتخاب دو ن
انتخاب آنچه ورد

 
در: (مسئله حل 

    
 

مر 4 در مغزي 
مع ، سپس)2 لة
ش مي انتخاب حل

 .رست است

 
 حسي

 مدت كوتاه
 مدت بلند

 .رست است
دقي بيان صيف،

ديگران و خود 
اشا ها پديده رايي
كا به و نشدن ت

 .رست است
دانشم هر يعني 

يا به رسيدن ي
م هاي پژوهش ي
گفت سؤال متن ر

م» ريف عملياتي
4 و 2 هاي گزينه

اجتماعي يازهاي
)شناسي روان لم

  .رست است
وابس گيري صميم

انتخاب ما براي 
تصم سبك داراي

مشكل و دهند ي
پشي با بودن مراه
تصم زيربناي ن

 .رست است
بين شود، مجبور
مو در فرد عموالً

.درست است
و گيري تصميم

www.sanjeshse

بارش روش
مرحل(. شود

ح راه بهترين
در 3 گزينة .22

  )4 درس(
در 4 گزينة .22

تو از منظور
بين فرد كه

چر به تبيين
دليل هدايت به

در 1 گزينة .23
پذيري تكرار
دشوار دليل

پيچيدگي )1
در اگر :نكته

تعر«ويژگي 
گ رد. (است

ني در تغيير«
عل جمله از (

در 1 گزينة .23
تص سبك در

است ممكن
د كه افرادي

مي دست از
هم بالفاصله
بودن زودگذر

در 3 گزينة .23
م فرد هرگاه
مع و شود مي

د 2 گزينة .23
ت هاي تفاوت

erv.ir
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 چهار ن

 رشته 
 حصيلي

. اسـت  دي 
 پيچيده م

  

ationgroup

 حي
 تحصيلي

بين از متوسطه م
 
 ...  و  رشته 

 تحصيلي يق
 انساني وم
اين دروس آمد

تح رضايت ابراز 

فـرد تصـميم  ك
تصميم يك راين

/1400(  

مثال توضيح
ت رشتة انتخاب
دوم دورة حصيلي

انتخاب
هر دروس رسي
عالي و شغلي ت

علو رشتة تخاب
كارآ و هدفمند 

و مطلوب صيلي

يك بگيرند، صميم
بنابر دارد، ختلفي

  )6 درس.(ت

/15/11 ششمحلة 

تح رشتة انتخاب

برر
امنيت
انت

دقيق مطالعة
تحص پيشرفت

تص مورد اين در
مخت ابعاد و ها به

است مهمي صميم
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 ظر

 تصميم ن

 ت
 يت

 نظر د
 نظر ورد

د خودشان خصي
جنب ها انتخاب ز
تص دارد، ها آن ي

زدهم؛ ادبيات و ع

 رد نياز
مورد نظ تصميم

آن هاي اولويت ا

اولويت يا انتخاب 
اولوي يا انتخاب 
 اولويت ن
مورد اولويت اي

مو اولويت جراي

شخ شرايط اس
ا هريك اما تند،
زندگي آيندة در

سنجش دواز

اقدام مور
ت تعريف و سايي

يا ها انتخاب داد

هر هاي ويژگي
هر پيامدهاي ي

بهترين اجراي
اجرا به پايبندي

اج نتايج و مدها

اسا بر بايد يالن
هست رو به رو خاب

د مهمي مدهاي

    
 

 .رست است

شناس

تعد شناسايي

و بيان
ارزيابي

پ و تعهد
پيام بررسي

  .رست است
التحصي فارغ از ك
انتخا دو افراد با 
پيا تصميم اين 

www.sanjeshse

در 4 گزينة .23
مراحل

1 

2  

3 
4 
5 
6 
7 

در 2 گزينة .23
هريك چون

اين هرچند
چون .است

  

erv.ir

34

35


