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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 چهارمجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)31/03/1400(   
 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  

 

  

  :باشد رنتي زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينت آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  15ـون آزمــ  
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@sanjesheduc

 ستندهسم 

 يـا جفـت    

م به تقليد 
 ةتـذكر «ي  

ationgroup

اس و سيادت »ن

ازي تخته نـرد

  

  .ت

في است، آن هم
 عطار نيشـابوري

03/1400(

تمكّن«. اددهنده

ها در با تن مهره

.استشتباه آمده

استاشتباه آمده 

  .است

خُلد از مجد خواف
مانده ازبرجا ورِ

  )پايه(هسته 
  )گرداند ي

31/3 چهارمنوبت 

ده است نه امتدا

هنگام ريخت. (ت

اش) گودي چشم

»الوطن حب« 

نادرست آمده) 

روضة خُ. (سعدي
منثوتنها اثر . ت

  )يار تشنه

(  

  ا نيست

جملة ه          
نمي(كند  ز نمي

  ل

2 


جامع ن(م انساني 

 معني مددكنند

است) زوج(جفت 

 در اندام نظير گ

و) روشنايي( يا

فراق و دوري تو

  انحنا -

يد از گلستان س
ي از جامي است

  .تند
  .ت

ها، افراد بسي جان

)ها روزها و شب(

، پرواخويش حال

  كشد

                  
را باز در منه بر 
متمم مفعو      

ارسي

علوم هم؛ ادبيات و

به» ممد«. كان

رد، و مقابلِ ج

هر فرورفتگي( 

ضي، )ن حقيقت

ف( فراقتحيات، 

-3/ محتاطانه  -

مي است به تقلي
در قالب مثنوي» 

نظوم عطار هست
ز سهروردي است

جتشنه(جانان نه
  ارزان ←

  خاوران
(انة جمع است 

  :ودش
حابه  تو حال از 

  دهد نميمن 
ك نمي ]سوي خود

         )بسته
ردا خازن ميكده

                  

 فا

سنجش دوازدهم

زمان است نه مك

فر، به معنايِ 1 

وقَبو ) عجيب

نيرنگ و پوشاند

آب حماية ، )در

-2/ مهجور  -1 

عبدالرحمان جام
»االحرار تحفة«) 

رارنامه از آثار من
منثور و عرفاني ا

تشن ←) جمع
←) فاعلي(ان + 
خ ←) مكان(ن 
نشا» شبان«و » 

ت توجه بسيار ش
شد و براي من 

آن گنج را به م= 
به س[رِ عطا مرا 

واب(جملة پيرو   
فر/ را بزنم   توبه

فعول            

    
 

 .رست است
چاشتگاه بيانگر ز

 .رست است
در بيت گزينة» 

  )اق
 .رست است

آور، ع شگفت( ه
 .رست است

ن( تلبيسلخط 
 .رست است

اسكند( سكندر
 .رست است
:ها ح امالي واژه
 .رست است

از آثار منثور ع» 
.)و با نثر مسجع

  .ت
نامه و اسر ، الهي

اثري م» العشق 
 .رست است

ج(ان + جان شنه
) +بن مضارع(ز 

ان) + شرق(اور 
»روزان«در » ن

 .رست است
ش و معناي بيت

تو روي چراغِ ة

 .رست است
=ن گنج به من؟ 

بحرِ= بحر عطا؟ 
 .رست است

                  
حلقةهاد زنند 

مف                 

www.sanjeshse

  
  
 
در 2گزينه  

در چ» گاه«
  .نه صفت

در 1گزينه  
»طاق«واژة 
آيد يا طا مي

در 4گزينه  
طرفهمعناي 

در 1گزينه  
ال امال و رسم

در 3گزينه  
سد سامالي 

در 4گزينه  
شكل صحيح

در 2گزينه  
»بهارستان«

از گلستان و
است» االوليا
الطير، منطق

حقيقةفي «
در 2گزينه  

تش: 1گزينة 
ارز: 2گزينة 
خا: 3گزينة 
ان«: 4گزينة 

در 1گزينه  
بايد به خوانش

پروانةشمع، 
  

در 3گزينه  .
كي دهد آن
كي كشدم ب

در 2گزينه  .
   

امروز ما اگر
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@sanjesheduc

: عل اسـت 

  .يست

دبي مربوط 

بلبـل،  «ن   

بـه دليـل    

س چشايي 

هـا   ه انسان

قعي اسـت  

ت سـومين  

ationgroup

متمم فع» بر« و 

شخيص در كار ني

ص كه به قلمرو اد

تناسـب ميـا. ت    

)هاي مصر رعون

مربوط به حس» 

شگي خداوند به

آيد كه امري واق

  .ندارد

وادي معرفت. زد

03/1400(

دهد عنايي نمي

است و تش نشده

ز آراية تشخيص

ب پارسـي اسـت

متي در زمان فر

تلخ«. (ان است

  .ت

ت از لطف هميش

  .رمساري
آ و به چشم نمي

شخيصي وجود ن

پردازمي» عرفت

31/3 چهارمنوبت 

جا چنين مع اين

انسان پنداشته 
  . برد را دارد

زبان است به جز

ره از شـعر و ادب

ز مناصب حكوم

  .)استشده
 

ه از رويش گياها

استبيان شده 2 

د و توصيفي است

  .»و آرزو
  

شكار است از شر
و ود پنهان است

برويم و هيچ تش 

وادي مع«ه بيانِ 

3 


جامع ن(م انساني 

كّب است اما در
  )داري

»شعله«ابراين 
ينجا همين كار
 حوزه و قلمرو ز

  .)است
  . نيز هست

اسـتعار) سـتان  

از( "عزيز مصر" 

ند ش سرمايه مان
 .وييدني نيست

كنايه» بز شدن
  .)يست

لب استعارة نوع

ده، واقعيت دارد

خواسته و«ناي 
»تاب و تحمل«

اي آش  كه كنايه
كار است، اما خو

)باغ و گلستان(

گويد و به خن مي

علوم هم؛ ادبيات و

فعل مركّ» شدن
ت يا بر پيكرت د

  .يد

  .سازد
خاموش آمده؛ بنا
ده است كه در اي
ررسي متون در

  .نما استض
ا سكوتمعناي 

نمات و متناقض

ايـن گلس(چمـن  

ست اما اصطالحِ
  .كند ي
وقت به پول و(

بو» نوازش«زيرا 
سب«. اندن است

آميزي در كار ني 
ي است و در قال

 هرگز بسته نشد
  .يست

ه و سپس به معن
«است هم يرفته

ير افكندن است
هايش آشك فريده

( خانه به چمن 

  . است

ار بر سالك سخ

سنجش دوازدهم

شامل ش« معني 
در آغوشت(اري 

غ به راغي كشي

سعل مركب نمي
ناي منجمد و خ

كمان بود» وس
ات مربوط به بر

راع دوم متناقض
خاموشي به م. (

كيب اضافي است
.  

اين چ. ستان است
  . است

اس دوستان آمده
ه ذهن خطور مي

( تشبيهي است 
آميزي است ز س

نايه از ياري رسا
ست، پس حس

تشخيص زيبايي 

س از گشودنش
راين متناقض نيس

آمده» دهان«ي 
پذ» پيچ و تاب«
نشانة سر به زي 
است يعني آف "

ست كه از كنج
  .د
مجاز از انسان "

شدن اسراپديدار

    
 

 .رست است
به» برداشتندر
دا برتدر  ← 

            متمم
را از باغ خت خود

  مفعول  
اي لزوماً فع كنايه

در معنا» فسرده
قو«ي قديم  معان

مي اين توضيحا

 .رست است
ل جمله در مصر

.نما نداردتناقض
هان پيداها، ترك

.نما نداردتناقض
 .رست است

جاز از باغ و گلست
برقرار» ، چمن

 .رست است
به معني» يزان
به  در بيت،» سف

اضافة» قد وقت
حس» وي نوازش

كن» رفتن دست
چشيدني اس» ك

»بيت«ي كردنِ 
 .رست است

ودن دري كه پس
ز آفرينش، بنابر
نخست به معناي

«هم در معناي 
)روي پا(شت پا 

صنعتآشكار"د 
  .س نيست

گويد، نياز نيس مي
هام تناسب دارد

"هر دستي"در  
 .رست است

از پ، 4ت گزينه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
د«: 1گزينة 

داري بردر 
متمم       

رخ: 2گزينة 
             

هر ك :توجه
اف«: 3گزينة 
از: 4گزينة 
تمام: توضيح

  .شود مي
در 3گزينه  .1

كل: 1گزينة 
مت: 2گزينة 
پنه: 3گزينة 
مت: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
مج» چمن«
الحان، وشخ

در 3گزينه  .1
عزي«: بيت آ

يوس«حضور 
نق«: بيت ب
بو«: بيت ت
گر«: بيت ج
اشك«است و 
بازي: بيت د

در 1گزينه  .1
گشو: بيت آ

از همان آغا
ن» كام«) ب
»تاب«) ت
ديدن پش) ج
خداوند) س

و پارادوكس
شاعر م) ش
ايه "هوا") د
"دست") ر

در 4گزينه  .1
عطّار در بيت

erv.ir
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@sanjesheduc

خود همـوار  

د پرداختـه      

ـار شـك و        

خشـد امـا   

  .) ريم

 خود مايه 

جه به نظر 

قيه مدرسه 
ه خـوردن    

ationgroup

ي مادي را بر خ

ي جـز خداونـد

همـه چيـز دچـ

بخ  تصـوري مـي  

ويم و انتقام بگير
  يي 

خشش از وجود

توج) بال الهوري

اين كه فق -1: ت
ايـن كـه! ( است

03/1400(

ل كندن از دنياي

ك از هـر چيـزي

ك نسـبت بـه ه

قابل اعتبار غير

تر شو  آنها قوي
 در هنگام توانايي

  .ب خدا است
  ستي 

   .ست

ن بخشش و درخ

  

اقب(، شاعر 1نة 
.  

نز رخ داده است
حقّي داده و به

31/3 چهارمنوبت 

هاي دل  سختي

نيازي سالك ه بي

  ت
 است كه سـالك

نگاه ما، ارزش و
  . اشاره دارد

  .معمولي است

زي برسد كه از
ن بر زيردستان

مه چيز از جانب
جود فقر و تهيدس

ا گوشه نشستن
  .ي است

 

كند، اما بابت اين
  .ة چهارم

.)قع شدن است

 اما در بيت گزين
.كند كوهش مي

، چند مورد طن
ه، فتواي درست

4 


جامع ن(م انساني 

  .ست
ه در آن، سالك

  ي صد تعب
ست كه در آن به

ست اي خ افسرده
ست و آن حالتي

  م رهان 

ارزش در ن ي بي
 وصال در عشق
ادن به عناصر م

  من تشاء 

 اين اميد كه رو
و زور روا نداشتن

كه همست و اين
ن با وجبع داشت

و در يك گ عزلت
گيري يش گوشه

 .جام رسانيدن

ك ننده هديه مي
در گزينة» شمع

و تحت تأثير واق

أي مردم است،
داند و آن را نك ي

1ر بيت گزينة 
چون مست بوده

علوم هم؛ ادبيات و

ف از نگاه عطار اس
 عرفاني است كه

شت آيد هر زماني
سلوك عرفاني اس

  :شود ف مي
ت دوزخ همچو يخ
لوك عرفاني اس

ه سرگشتگي باز

اوند به چيزهايد
ست و به فراق و
شيدن و ارزش د
ن تشاء و تذلُّ م

مندان است به
ستم و: 4و  3و  

 خواست خدا اس
تي و مناعت طب

نكوهش ع سش
 به عزلت و ستاي

ست است، به انج

را به چشمان بين
ش«شود، همانند 

ايه از گريستن و

وجه به نظر و رأ
 از گردن ديو مي

  )3سي  فار
 طنز دارند اما د

چ -3! داده است
  )ب

سنجش دوازدهم

 عرفان و تصوف
 مراحل سلوك

ب              پيش
حله از مراحل س
 و ناچيز توصيف

هفت/ ست ايه
حله از مراحل سل

زين همه/ گهان 

ين است كه خد
 چيز ديگري اس
يت، اعتبار بخش

تُعزُّ من: 4و  2ي 

كردن ستم قدرتم
1هاي   و گزينه

م بودن در برابر
همتبلند: 4و  2 

 بيت صورت پرس
توصيه 4و  2و 

مه و وظيفة رياس

خشش و شوق ر
ش مش كاسته مي

كنا» ب در چشم

صورت سؤال، تو
 كردنِ ريسمان

كتاب 21ص ( 
جدي و خالي از

ال مستي فتوا د
خَمر و شرابردن 

    
 

راحل سلوك در
 اولين مرحله از

ي به وادي طلب
ا، چهارمين مرح

قدر همه چيز بي
 نيز اين جا مرد
ت، ششمين مرح

  :   شود مي
ر بحر حيرت ناگ
 .رست است
، اي3 اول گزينة 

 دوم اين گزينه
مفهومِ هر دو بي 

هاي يت در گزينه
 .رست است

 گزينه تحمل ك
 صورت پرسش
 .رست است

، تسليم3 گزينه 
و 1هاي   گزينه

 .رست است
مانند: 3 گزينه 
و 1هاي  ت گزينه

 .رست است
آنچه را الزم: 4ة 

 .رست است
شان است و درخ
 آرام آرام از جرم

گشتن آب«(سوم 
 .است رست

 يزدي در بيت ص
را باز) وم مردم

 .رست است
طنز -2جِد  -1
بياني ج 4و  3  

در حا -2!  است
دتر است تا خور

www.sanjeshse

مرحله از مر
وادي طلب

  :كند مي
آييچون فرو

وادي استغنا
شود و ه مي

هفت جنّت
وادي حيرت
سرگرداني م
گم شدم در

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت
مفهوم بيت
1در گزينة 

مفهوم دو بي
در 2گزينه  .1

مفهوم اين(
مفهوم بيت

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت
مفهوم بيت

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت
مفهوم ابيات

در 4گزينه  .2
معني گزينة

در 4گزينه  .2
شفسفر درخ

گذارد و مي
سو  در گزينة

در 1گزينه  .2
پيام فرخي

عمو(جمهور 
در 1گزينه  .2

: نوع بيان
،2هاي  بيت

مست بوده
مال حرام بد
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@sanjesheduc

ي از آن را 
كودهـا  . ـد 

 يا طبيعي 
ationgroup

  ن 

  ها  رصت

    

          عة

   دين انـواع متعـد
برنـ  به كـار مـي  

كود حيواني: ند

03/1400(

ق ـ ديگر گناها

كالت ـ فرد ـ فر

ر ترجمه نيامده

  ند   

  لش ـ هشت 

في الّطبيع ـ حقَّق

باغـداران رزان و 
هاي خانگي چه

نوعن دو بر تند و

31/3 چهارمنوبت 

   ـ بود   

  گ ايراني 

توبه ـ اخالق) 4  

شخص ـ مشك) 

شيد ـ آنها را در

قا ـ عجله نكردن

با) 4             

ِلُيتح ـبأکِل ) 4 

كشـاور شـوند و 
كشتزارها يا باغچ
 رشد گياه هست

ن

5 


جامع ن(م انساني 

د ـ همه چيزها

 جهاني ـ فرهنگ

 خوي ـ بندة  

4ها        سختي

كار ـ موفق باش) 

آنجا ـ بود ـ رفق 
   او را 

  اند

  ) شود

آنگونه كه       

      ي الّطبيعة

ش خاك افزوده مي
جاتي فراوان در ك
ي اساسي براي

ي، زبان قرآن

علوم هم؛ ادبيات و

خدا سؤال كردند
   

در يك كتاب) 2
  رند 

معاصي ـ خلق و

ها ـ س فرصت) 2

)2          آن را

)3ه ـ موجي   
جله نكردند كه

ا ن ـ دو دل شده

ش	يافت مي :وَجد
سريع است آ) 2

في ـ ُيحّققَ  ـت 

شد گياهان به خ
يفيت يا سبزيج

هاي كننده تغذيه ي

 عربي

سنجش دوازدهم

فضل خ) 3ت     
پرسند ـ بگو مي

   2
جاهايي كه ـ دار

تمام مع) 3نا     

2ر مشكالت     

مه نشده است ـ
  كه ـ كار 

كرد كه ا شنا مي
را غرق كند ـ عج

دوستان) 4    ال 

ُيو( وجود دارد/  

2ست              

موجودات) 2    ق

راي كمك به رش
 يا گلهايي با كي

حاويخورشيد  
    

 

 .رست است
  :  رتيب

 خدا ـ بوده است
خشش خدا ـ م

 .رست است
  : رتيب

 ر ـ نوشته شد 
ب جهانگردي ـ ج

 .رست است
  :رتيب

هان توبه ـ همان
 .رست است

  :رتيب
شخص ـ درت ـ 

 .رست است
  :رتيب

ترجم )حصر( 
 شما اين باشد ك

 .ت استرس
  : رتيب

ـ داشت در دريا
 مي خواست اور

 .رست است
  :رتيب

كاال) 3  
 .رست است

)اقيانوس: حيط
 .رست است

  : رتيب
اي اس	رين پرنده

 .رست است
  :رتيب

ُيحّقق ـبعضهم 

  ك مطلب 
ي هستند كه بر

زياد يمحصوالت
ةاشع كنار آب و

www.sanjeshse

   
 

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

بخشش) 1
در بارة بخ) 4

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

آثار ـ در) 1
در كتاب) 3

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

همة گنا) 2
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
در فرصت) 1

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

إالّ ال و ) 1
خواستة) 3

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

در آنجا ـ) 1
موجي ـ) 4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

جنسش) 2
در 3گزينه  .3

المح( درياها
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
تر كوچك) 1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

يتغّذی بع) 1
  

درك ترجمه
كودها موادي
براي توليد م

ك همواره در
erv.ir
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ـ  . هـا  هرخان
از  كنـد، و  ي 

تـان ميـوه   
ـدن مـواد    

پخـش   د و 
 چهارپايـان 

ationgroup

وليد شده در كا
 را تضمين مـي
ررهايي در درخت
ي يا شسـته شـ

يـا ورودو رگش  
چ متي انسـان و    

  ! د

 
  !كند ه مي

03/1400(

ز مواد معدني تو
دن مواد غذايي
يادش باعث ضر

ن براي كشاورزي
مـر هـاي آن و  ه 
تـأثير بـر سـال 

 !شده است

شوند يز توليد مي

 !تر هستند وان
در خاك استفاده

 !ند است
 !دهند مي

 !ز داشته باشد

31/3 چهارمنوبت 

 تشكيل شده از
ست اما سالم بود

ت زياهمي  وجود
عدم صالحيت آن
موم شدن ريشـه

ها و هاي چاه ب

 !رسد ي
 !روند

بهتر و لذيذتر ش

ها ني در كارخانه
  !شود خته مي
تر و فرا ر و قوي

معدني موجود د

اش پايبن سالمتي
ندگان اهميت م

ها نياز كننده ذيه
  ! منفي دارد

6 


جامع ن(م انساني 

كود شيميايي و
تر اس  آنكه گران

بار مصرف آن 
ع شوري خاك و

ن است به مسم
آلودگي آب ني و

 ! بردارند
ميدهاي طبيعي 

ر زي به شمار مي
 كودها به آنها، ب

شاورزي دن در ك
ه ضرر ندارد سا
محصوالت بيشتر
حالي كه ازمواد م

...  

 !ت

گر كسي كه به س
كنن المتي مصرف

ي از كودها و تغذ
ها تأثيري م ميوه

علوم هم؛ ادبيات و

شود و شكيل مي
ي تكيه دارند با
يرا زياده روي د
ن آن، افزايش ش
 نيتروژني ممكن

هاي زيرزمين  آب

د گياهان را در
بر ضررهاي كود
 كشاورزي امروز
يل اضافه شدن

 مصرف زيادشان
عدني صنعتي كه
يي براي توليد م

در حرشيد دارد 

......د شيميايي 

دن درختان است
 !ت

 ! وي عمق
  !روژن

خرد مگ  را نمي
 طبيعي، به سال
گر آنكه به نوعي
ت سبزيجات و م

   »الکيمياويّ 

سنجش دوازدهم

وجودات زنده تش
ودن كود طبيعي

كنند زي ناب مي
خشك شدن ه و
چنانچه كود. ن
رسيدنش به  و

ي الزم براي رشد
يايي به چند برا
هاي اساسي در

شان به دلي ندازه

بيعي، به خاطر
ت زيرا از مواد مع
رف كود شيمياي
ياز به آب و خور

ي در مصرف كو

 آن و خشك شد
ي محيط زيست

ها به سو ه در آب
دار مناسب نيتر

شاورزي طبيعي
ردن از كودهاي

دار نيست مگ جه
تروژن بر كيفيت

  مجهول

«فاعله ) 4   ف

    
 

فضوالت مو ند و
كشاورزان بر افز
يي تا حدي اجتن
ند سوختن ساقه

آب باران ةوسيله 
ق خاكدر اعما

  
 .رست است

  :ها نه
اهي مواد غذايي
ي كودهاي شيمي
ز مهمترين نيازه

ها و شكل و ان وه
 .رست است

  :ها نه
ر كنار توليد طب
نيك گران است
ن ناگزير از مصر
اه در رشدش ني

 .رست است
روي ررهاي زياده

  :ها نه
آ خاك و تخريب
طر براي سالمتي
ن مواد حل شده
شدن خاك با مقد

 .رست است
  :ها نه

س محصوالت كش
ن با استفاده كر

شتي موفق و نتيج
مك همچون نيت

 .رست است
  :رتيب

م )4    لغائبةل) 3
 .رست است

  :رتيب

فاعله محذوف) 3

www.sanjeshse

كه از پسمان
بسياري از ك
كود شيمياي

شود مانن مي
هشيميايي ب

محلول آن د
.منجر شود

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

كودها گا) 1
ضررهاي) 2
كودها از) 3
طعم ميو) 4

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

كودها در) 1
كود ارگا) 2
كشاورزان) 3
قطعاً گيا) 4

در 4گزينه  .3
از ضر: سؤال

ترجمه گزين
نابودي خ) 1
ايجاد خط) 2
راه يافتن) 3
تغذيه ش) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

هيچ كس) 1
كشاورزان) 2
هيچ كش) 3
زيادي نم) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

3  تفّعل) 2
در 1گزينه  .4

ا به ترخطاه
3   الزم) 2
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مـع مـذكر   

هـا واو  	زينه

ationgroup

جم »ينِ لفـائزِ ا« 

(  

در الباقي گز! ند

03/1400(

/عـولِ آن اسـت  

)، َيَتمنَّی، َتَمنِّي

  .فعل ريشة 

كن	را بيان مي» 

31/3 چهارمنوبت 

مفعـ »ثَـالثَ « و 

  ! ست

َتَمنَّی(عل است 

=18   

34 65+   

  م تفضيلُ 

نون جزء :ِعيِني

»تهجـمُ «عل فعل 

  .ن است

7 


جامع ن(م انساني 

  عول

فاعل »المـديرُ «
  )! نَ ِزيْ 

اس) نان گردة :ص

   َغداة ≠شية 

در باب تفع)  ی
   

= ثمانية عشر 

 4( 5 99=

اسم: خير من/ 

تسَتع/ م تفضيل 

ئت و حالت فاع

 

  . ت
صفت براي آن ؛»

علوم هم؛ ادبيات و

مفع) 4  »ير

«بيايد زيرا  )َص 
الفائِز(توح باشد 

الُقرص(ي كلمة 

عش) 3  !كعلي

م ن( ريشةه از 
 .فعال است

  .نفعال است
  .عال است

× =7 2 14 /

÷2 4     

) /وقايه: نون( 

اسم :خير) 3    
  م تفضيل 

حاليه، و هيئ» ي

 .عل آمده است

  مضاف اليه : 
ي كلّ جمله است

»يساعده«جملة 

سنجش دوازدهم

کثي«ر و مفرده 

َخصَّص(ت معلوم 
 آخرش بايد مفت

وضيح سؤال براي

 ≠ كل) 2 

ارع متكلم وحده
و از باب انفع)  ر
و از باب ا) س ر
و از باب انفع)  ع

 ! ثمانية عشر

 2 (=4 5 

 برساني به من

مصدر       : ير
اسم: خير/ فعل 

هـي«جود ضمير 

ي براي تأكيد فع

الفائزيَن/  نوعي 
 و تأكيدش روي
عي است چون ج

    
 

 .رست است
   :رتيب

جمع الّتکسير) 2
 .رست است

بايد به صورت :
در) ن(و حرف 

 .رست است

تو/ لباس كهنه  
 .رست است

  اِالبتعاد = 
  : ترتيب

 ُعداِتي ≠
 .رست است

و دارم، فعل مضا
ف ج( ريشةاز 
ک س( ريشةاز  

ق ط( ريشةاز 
 .رست است

ِن ُيساويَنيْ اثْ  ي
  :     ترتيب
−8 2   

 .رست است

سود :ي+ ن + 
  :  ترتيب

خي/ نون وقايه  
ف ريشةنون جزء 

 .رست است

عبارت بخاطر وج
  

 .رست است

ل مطلق تأكيدي
  : ترتيب

مفعول مطلق :
ف مشبه بالفعل
فعول مطلق نوع

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

2  خبر )1
در 1گزينه  .4

»ُخصَِّص «
سالم است و

در 4گزينه  .4
:رالطِّمْ ) 4

در 4گزينه  .4
= اِالجتناب

ها بهگزينه
≠أحّبتي ) 1

در 2گزينه  .4
آرزو :أَتمنَّی

ا :تنفجر) 1
:ينکسر) 3
ا :ينقطع )4

در 3گزينه  .4
سبعة في) 3

ها به گزينه
1( = 6 

در 2گزينه  .4
+نفعَت  )2

ها بهگزينه
:يأدخلن) 1
ن :تعيِّني) 4

در 4گزينه  .4
واو در اين ع
.عطف است

در 2گزينه  .5
مغعول :يأساً 

ها بهگزينه
:مشارکة) 1
حرف :إنَّ ) 3
مف :علماً ) 4
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ـتي اسـت    
والً سـخن   
 را به خود 

ما مـن بـه   

گونه   همان

خت هـدف  

ن خواهـد    

 داده است 

ن را عبادت 

. طـابق دارد 

ationgroup

ر اين دنيا فرصـ
معمـوكردنـد،   ي 

ي لهو كند و او

وعده حق داد ام
 ».كردم

مقرر شده است

عدم شناخ(ست 

ـرت از زيانكـارا

ه مؤمنين صالح

شيطان( ﴾يطان

تط ﴾ت االرض 

03/1400(

 گام نهادن او د
دم را موعظه مـي
را سرگرم كارهاي

خداوند به شما و
 به گناه دعوت ك

د روزه بر شما م

ه اس از دست داد

هد شد و در آخـ

  ستضعفين
كه به هايي را ده

 .هاست ن

التعبدوا الشي﴿ه 

من في السـماوا

31/3 چهارمنوبت 

 وجود داشته و
هرگاه مرد) ع( 

 نشده تا خود ر

خ«: گويد هنم مي
تم فقط شما را

ايد ه ايمان آورده
 ».كنيد

شود عمر خود را

و پذيرفته نخواه

  .برند  ارث مي
ـ مس ﴾م الوارثين

وند يكي از وعد

ي و هدايت انسان

ست اين است كه

يسأله م﴿ با آيه 

8 


جامع ن(م انساني 

دفي از آفرينش
رو حضرت علي
س بيهوده آفريده

ست به اهل جه
ما تسلطي نداشت

ي كساني كها« 
 كه تقوا پيشه ك

ن دچار خطا ش

ر كند هرگز از او

 شايسته من به
هم ائمة و نجعلهم

خدا) منين صالح

   علمي
برنامه زندگي ←

ا انسان بسته اس

كنند ض نياز مي
  ).كنند ت مي

ن و زندگي

علوم هم؛ ادبيات و

جودات قطعاً هد
از اين. ده است

كسي مردم هيچ
 ».بپردازد

نمانده اس به باقي
 البته من بر شم

:فرمايد قرآن مي
شده بود، باشد

 يا در شناخت آ
  ﴾سهم

جز اسالم اختيار
  

زمين را بندگان
 االرض و نجعله

مؤم( ﴾...لحات 
 .كند بديل مي

جعيت ديني يا
←اند  تاده شده

عهدي كه با ﴾م

يشگاه خدا عرض
ته از او درخواست

 دين

سنجش دوازدهم

ز مانند ساير مو
ف به او داده شد

اي« كردند، مي
ارزش ب  لغو و بي

فرصتي براي توب
 آن عمل كردم

  
ق. ي عفاف است

شما بودند مقرر ش

  
خود را نشناسد
ذين خسروا انفس
سي كه ديني ج

﴾من الخاسرين

ـ ز ﴾ الصالحون
ن استضعفوا في
كم و عملوا الصا
ن را به امنيت تب

4  
مرج ← قرآني 

خاطر آنها فرست

10  
 اليكم يا بني آدم

حال به پي ا زبان
مين است پيوست

    
 

 .رست است
ـ براي انسان نيز

سيدن به آن هدف
ن عبارات آغاز م
د تا به كارهاي
 .رست است

  23 ص 
روز قيامت كه ف
ي دادم و خالف
 .رست است

135-153 ص 
هاي سب از نشانه

ي كه پيش از ش
 .رست است

7و  33م ـ ص 
 هدف حقيقي خ

ان الخاسرين الذ﴿
و هر كس«: فرمايد

 هو في اآلخرة م
 .رست است

  157م ـ ص 
ض يرثها عبادي

ن نمن علي الذين
والذين آمنوا منك
ه بيم و ترسشان

 .رست است
46و  55م ـ ص 

مردم به معارف
كه پيامبران به خ

 .رست است
0و  43هم ـ ص 

الم اعهد﴿ر آيه 

وجودات دائماً با
ها و زم ر آسمان

www.sanjeshse

    
 

در 2گزينه  .5
سال دهم ـ
كه براي رس

خود را با اين
اند وانگذاشته

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ
شيطان در ر

اي شما وعده
در 2گزينه  .5

سال دهم ـ
پوشش مناس
كه بر كساني

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
ـ اگر كسي

﴿ـ ) زندگي
ف ـ قرآن مي

و﴿ـ » .بود
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
اَن االرض﴿ـ 
و نريد اَن﴿ـ 
وعداهللا و﴿ـ 

اين است كه
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
ـ دستيابي م
ـ نيازهايي ك

در 3گزينه  .5
سال دوازده
ـ خداوند در

  )نكنيد
ـ و اينكه مو

هر آنچه در(
 

erv.ir
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 بـا اينكـه   

. 

موضـوع را          

شد اما بعد 

 ان ارادنـي ﴿

ـرين ايـن     
مل خداوند 

ر به اين دو 
رآن بـراي      
ه از دسـت  

ationgroup

 .ت برسد

كه چنين فردي

.باشد ز حرام مي

ة اطاعـت ايـن م

باش ست ثابت مي

﴿د او هسـتند،  
. 

د هسـتند و برتـ
را در اطاعت كام

اهل بيتم را اگر
دگاه كفايـت قـر

از شدت اندوه را

03/1400(

هاي سعادت ه قله

بيند ك د زيرا مي

 نان

هاي معمولي نيز

 اسـت كـه آيـة
 .ختن بود

كه همان روح اس

 دوركنندة گزند
 علم الهي است

دوستان خداونـد
و زندگي خود ر

ب خدا و عترتم ا
 مردوديـت ديـد
شايد كه جانت ر

31/3 چهارمنوبت 

كند و به  را طي

د را دوست دارد
 .ودش  مي

  حاديث پيامبر
 در ميان مسلما

ه ها و ورزش زي

 صـاحبان امـر
ود، دانش و آموخ

قيقي وجود ما ك

ي رسد آيا آنان
هي به حكمت و

 حركت كردند د
 عشق ورزيدند و

گذارم كتاب  مي
منظور(» شوند

آورند ش مان نمي

9 


جامع ن(م انساني 

تواند راه كمال ي

كند سيار توبه مي
ل خود پشيمان

 و تحريف به اح
 اسالم راستين

  ﴾متجر
م آن حتي در با

خدا و پيـامبر و
بو گر رسالت وي 

ست كه بعد حق

د كه به من زياني
توجه  نيازها، بي

ير بندگي خدا
م وجود به خدا

 .هست

بهاو چيز گران 
ش ز هم جدا نمي
نكه مشركان ايم

علوم هم؛ ادبيات و

 اختيار خود مي

شود و بس ت مي
ه سرعت از عمل

مينه ورود جعل
هاي رش انديشه

لتجار الفقه ثم الم
عي است و انجام

عني اطاعت از خ
زل شد و آغازگر

بيانگر اين ا »... 

 اگر خدا خواهد
ب در راهيابي به

 آنان كه در مسي
باشند كه با تمام
با دوستان خدا ه

 در ميان شما دو
ن دو هيچ گاه ا

از اينك«: فرمايد ي

سنجش دوازدهم

 انسان با قدرت

9  
 گناه خود ناراحت
ش نزد اوست و به

11-113  
زم ←ث پيامبر 

گستر ←المي 

116  
معشر اليا  ﴿: د

 روحي و اجتماع

124  
ه دلخواه خود يع
ر پيامبر اكرم نا

ن پستي خاك
 .يابد  مي

1  
دا اين است كه
 به ابزار و اسباب

هدان راه حق و
ب  بيت ايشان مي
درباره دوستي با

7  
من«: فرمايند ي

شويد و اين  نمي
و خداوند مي) د

    
 

 .رست است
  83هم ـ ص 
دهد كه شان مي

 .رست است
97و  98هم ص 

ي را كه فوراً از
 افتاده اما قلبش

 .رست است
4-127م ـ ص 

 نوشتن احاديث
هاي اسال خصيت

 .رست است
6-117هم ـ ص 

فرمايند مي) ع(ي 
آور از امور زيان
 .رست است

4-127هم ـ ص 
ردوديت عمل به
ولين آياتي كه بر

 .رست است
  30 ص 

 بلندي داشت تن
 تحول و تغيير
 .رست است

10و  111 ص 
ص توكل به خد

توجهي ـ بي ﴾ 
 .رست است

  121 ص 
اي الهي و مجاه

خدا و اهل ول 
اين موضوع د. د

 .رست است
71و  87م ـ ص 

ن كه پيامبر مي
ييد هرگز گمراه

دهد  را نشان مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
سال دوازده
اين بيت نش

در 2گزينه  .5
سال دوازده

خداوند كسي
در دام گناه

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
ـ ممنوعيت
ـ تربيت شخ

در 4گزينه  .6
سال دوازده
حضرت علي

بندي ا شرط
در 1گزينه  .6

سال دوازده
مرمنظور از 

او. رساند مي
در 1گزينه  .6

سال دهم ـ
جان«بيت 

جسماني ما
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
علت اختصاص

....اهللا بضر 
در 4گزينه  .6

سال دهم ـ
انبياء و اوليا
دوستان رسو
سپري كردند

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
حديث ثقلين
تمسك جوي
هدايت بشر

  ».بدهي
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@sanjesheduc

خواهي   مي
بتدا حق را 

ـت دارد و  
م در مـورد     
عصـيان او       

قابل تغيير 

هي خداوند 
سازد  م مي

اي  دازة ذره 

هـا و   سـمان  
ال دريافت 

ـين دليـل     

ationgroup

اي اژگون كرده
سنجيده شوند اب

مطابقـ ﴾ شـيء  
دگان خـدا هـم
ـت كنيـد و از ع

ت توسط انسان ق

 سنت توفيق اله
كند چنان فراهم

ملي حتي به انـد

 وسـعت آن آسـ
رت حقيقي اعما

سـتند و بـه همـ

03/1400(

كار را و«: مودند
مقياس حق سبا 

 ».سايي كني

رب كـل و هـو   
هم در مورد بنـد
يد خـدا را اطاعـ

ژگي ذاتي اوست

در)  امداد الهي
ك عي و تالش مي

شود و اگر عمل ي
 .ل است

ن و بهشتي كه
هوم تجسم صور

ر راه خداوند هس

31/3 چهارمنوبت 

ه شده بود، فرم
هستند كه بايد با
 اهل آن را شناس

غيراهللا ابغي ربـا
ي پيشه كنيد ه
رپايـان مسـئولي

شده و چون ويژ

سنت(شود  مي
و در اين راه سع

لهي سنجيده مي
دادن نامة اعمال

رزش پروردگارتان
مفه ﴾ ... اموال 

ادة فداكاري در

10 


جامع ن(م انساني 

 زبير دچار شبهه
ها ه ه شخصيت

شناس تا بتواني

قل اغ﴿ه با آية 
تقواي الهي«: يند

ها و چهار رزمين

 خداوند تعيين ش

 . اختيار است

يكوكار و بدكار م
گذارد و  حق مي

ر ترازوي عدل ال
ن واقعه مرحله د

ي رسيدن به آمر
ان الذين ياكلون

رند و همواره آما
 .شود تر مي ن

علوم هم؛ ادبيات و

ملكرد طلحه و
سي در حالي كه
 ابتدا باطل را بش

 ربوبيت است كه
فرماي  فردي مي

ة اينها حتي سر

ه انسان توسط

ساز شكوفايي نه

 جامعه اعم از ني
پاك قدم در راه

 افكار و نيات در
پس از اين.  شد

شتاب كنيد براي
ا﴿ـ و از آية » ت

س از مرگ ندار
دا برايشان آسان

  
 ن

سنجش دوازدهم

دي كه دربارة عم
ها بشناس خصيت

ا بشناسي و نيز

2-19  
اليت توحيد در
حيد عملي، بعد
شما در برابر همة

5  
يعني اراد) ب. ت

ندي جهان زمين

6  
حال همه افراد
سي كه با نيت پ

 .صد برسدق

هي تمام اعمال
سيدگي خواهد

ش«: فرمايد ن مي
 آماده شده است

  
اين است كه تر
كاري در راه خد

  
   ايمان 

عرصه عمل   ←
عرصه ايمان ←

    
 

 .رست است
  102م ص 

به آن فرد) ع(ي 
 را به وسيلة شخ
تواني اهل آن را

 .رست است
20-33هم ـ ص 

رة توحيد در وال
دربارة توح) ع(ي 

ها چرا كه ش دي
 

 .رست است
57-60هم ـ ص 

صحيح است)  د

لهي و يا قانونمند
 .رست است

68-73هم ـ ص 
عة الهي شامل ح
سباب را براي كس

تر به مق ند آسان
 .رست است

  74 ص 
 دادگاه عدل اله
 به حساب آن ر

 .ترست اس
  84-88 ص 

سوره آل عمران
 و براي متقيان

 .رست است
 41و  54 ص 

 اعتقاد به معاد ا
 و مظلوم و فداك

 .رست است
18-19م ـ ص 

عرصه ←رك 
←ئل اخالقي 

ن نظام هستي 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
حضرت علي
حق و باطل
بشناس تا بت

در 3گزينه  .6
سال دوازده
بازتاب و ثمر
حضرت علي
شهرها و آباد

».بپرهيزيد
در 2گزينه  .6

سال دوازده
ب و(موارد 
  .نيست

مشيت ال) د
در 1گزينه  .7

سال دوازده
رحمت واسع
شرايط و اس
كه وي بتوان

در 4گزينه  .7
سال دهم ـ
با برپا شدن
ناچيز باشد

در 2گزينه  .7
سال دهم ـ

خداوند در س
زمين است

 .شود مي
در 3گزينه  .7

سال دهم ـ
يكي از آثار
دفاع از حق

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
دوري از شر
دوري از رذا
عادالنه بودن
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ندگي او را 
 مشـكالت   

هـاي   گفتي 

ي در قـرن   

» حدوديت

  .د

.  

و » پسـين   

واقعـي بـاز   

يم با تو در 

ationgroup

نند و رشد و بالن
ت كه با وجـود

شـگ«ين بيانگر 

تاوردهاي علمـي

گريز از مح«انگر 

ماند باز مي» مل

است» دخواهي

ه خـدا و روز باز

 به خداپرستي و

تا كه ما باشي/ ن 

03/1400(

بين در فرزند مي
كند اين است  مي 

وجه هستند و ا

ت گرفت و دست

بيا» .يابد  در مي

 

رشد و تكا«ه از 

خو«كند، آن  ي

ايمان بـه«انگر 

  .خواهد بود

او را از رسيدن

 ما را جانِ جان

31/3 چهارمنوبت 

م وجود خود را د
ن جوان خطور

متو» جلو«جهت 

هاي اروپايي قوت

سراب بودنش را

 » .ورزند فر مي

ا كند آن جامعه

ستقيم تحمل مي

شود و بيا ده مي

ست از خداوند خ

ي خود جلب و ا

كه باشيم اي تو

  ي دين

11 


جامع ن(م انساني 

ه زن و مرد دوام
نه ازدواج به ذهن

  .نيم

او در ج»  گوش

باحي در كشوره

رود اما س ش مي

ت به خداوند كف

جوان شيوع پيدا

ستقيم و غير مس

ناميد» ودخواهي

ري باطل و نادرس

  .شود

سويه وي را به 

ما ك«با بيت » م

هاي ف و اقليت

علوم هم؛ ادبيات و

اين است كه ﴾ 
ؤالي كه در زمين

 د؟

كن و دريافت مي

دو پرده«كند،  ي

 داروين چند صب

گردد به دنبالش ي

نسبت« است كه 

ي در بين نسل ج

، آزارهايي را مس

خو»  گرفته باشد
  

تصور»  بپنداريم

ش مي»  كردن راه

است كه توجه» 

م همي كه نادانم

معارف

سنجش دوازدهم

209  
... من الطيبات 

د ـ و اولين سؤ
تواند ازدواج كند 

درك و» حواس«

 عادي پرواز مي

پيدايش فرضية
  .شكار ساخت

به دنبال آب مي

وصيات كساني ا

باري و هوسراني

ه ديگران و خود

 انسان را در برگ
.ودخواهي است

ها  حالت ازحالت

گم«قت سبب 

»نام و نشان ي بي

كه بدانم/ ش من 
  .وضوعي دارد

    
 

 .رست است
9و  227م ـ ص 

واهللا جعل لكم﴿
يابند ود خود مي

راوان چگونه مي

 .رست است
«ي را به وسيله 
 .رست است

 خفاش به طور
  .ست

 .رست است
پيبا » ضية تكامل

 ضعف آن را آش
 .رست است

اي كه ب ص تشنه

 .رست است
مت خدا از خصو

 .رست است
بند و با اي، بي عه

 .رست است
ناحيههركس از 

 .رست است
ه سرتاسر وجود
هاي مبارزه با خو

 .رست است
 همچون يك ح

 .رست است
ن اميال بر حقيق

 .رست است
هاي بت«ها  سان

 .رست است
نجا رسيد دانش
ط مفهومي و مو

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
﴿مفهوم آية 

پايداري وجو
اقتصادي فر

 
  
    

در 2گزينه  .5
نرمي و زبري

در 3گزينه  .5
هنگامي كه

اس» آفرينش
در 2گزينه  .5

نظرية فرض«
حاضر نقاط

در 2گزينه  .5
شخص«مثَلِ 
  .است

در 1ينه گز .5
يأس از رحم

در 1گزينه  .5
اگر در جامع

در 3گزينه  .5
علت اينكه ه

در 4گزينه  .5
اي كه غريزه

ها يكي از راه
در 2گزينه  .5

خدا را«اگر 
در 3گزينه  .6

مقدم داشتن
در 4گزينه  .6

بر سر راه انس
  .دارند مي

در 1گزينه  .6
تا بدان«بيت 
ارتباط» ميان
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ب ديگـران       

و » رنـج «ز  

ـه حقـايق    

سان مـؤثر  

  .نند

ن حيـاتش       

ط مفهـومي  

 حرف ربط 
الب ضمير 

ationgroup

ـي بـراي فريـب

خـالي از نظـام    

انـد كـ ري كرده

وجودي انس» بي

زنن د تمسخر مي

ت كـه در زمـان

ارتباط» خقلت 

استفاده از). 1 
ك مفعول در قا

03/1400(

سـت كـه گروهـ

  .كند ده مي

  .است

هـدفي در ايـن

ز معنويات يادآور

مان و معرفت قلب

لبخند» اپرستان

ي درختـي اسـت

  .اند ساخته

  .كند ج مي

ت و هدف واالي

رد گزينة(كند 
نياز به يك putل 

31/3 چهارمنوبت 

، مؤيد اين اس»ت

مرحلة عمل پياد

نيازمند ا» نبياء

 تحصيل هيچ ه

ه انسان غافل از

  .ؤثر واقع شود

ايم« در افزايش 

دنيا«ش كودكانة 

هـاي ر واقع ميوه

آگاه» هان ديگر

به عالم باال عروج

فلسفة حيات«با 

ك نايي ناقص مي
فعل) 4د گزينة 

12 


جامع ن(م انساني 

لشان پيدا نيست

 و نقشه را در م

  .است» 

تعاليم ا«راقبت 

است و» موقت«

ره اين نكته را به

امعه و تاريخ مؤ

دارد، مستقيماً ي

سازد و بر عيش ي

شود در  داده مي

ات نوين در جها

به»  انجام پذيرد

ب» دي نيست را

ه را به لحاظ معن
رد(كند  قص مي

  انگليسي

علوم هم؛ ادبيات و

آثار آن در اعمال

همواره يك طرح

»شناسايي جهان

دي، انسان به مر

«و » محدود«ن 

هموار» الن الهي
  .رد

رنوشت خود، جا

 خود گام برمي

مي» وم و پايدار

 پروندة شخص

حيا«ن با ة جها

 و نزديكي به او

ق خود كرده بود

جمله» كه«اي 
حاظ معنايي ناق

سنجش دوازدهم

هل ايمانند اما آ

هم» يري خويش

ش«سان در گرو 

هاي وجود ارزش

 كه همة امور آن

انبياء و رسوال« 
 بشري وجود دار

بر سر تواند مي» 

هاي يش آگاهي

مقاو«هايي  نسان

بعد از مرگ در

خرابي همه جانبة

 به قصد اطاعت

عاشق/  نيست را 

which به معنا
يز جمله را به لح

 2 .(  

    
 

 .رست است
ساني كه ظاهراً اه

  .كنند مان مي
 .رست است

تدبي«هاي  عاليت
 .رست است

 معناي وجود انس
 .رست است

 بذر كماالت و ا
 .رست است

ك  جهان طبيعت
  .يست

 .رست است
فكران و بزرگان
متي در حيات
 .رست است

»ختيار و انتخاب
 .رست است

ن در جهت افزاي

 .رست است
ي به رستاخيز، ان

 .رست است
تي كه در عالم ب

  .ت
 .رست است

ز افسردگي و خ
 .رست است

به خاطر خدا و
 .رست است

 هستي نمودي 

 .رست است
hضمير موصولي 

ني» بنابراين«ي 
رد گزينة(دارد  

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
كس«ارت عب

تظاهر به ايم
در 3گزينه  .6

انسان در فع
در 4گزينه  .6

كامل درك
در 2گزينه  .6

براي تربيت
در 1گزينه  .6

نظام خاص
ني» زحمت«

در 3گزينه  .6
در رأس متف
بسيار با عظم

در 2گزينه  .6
اخ«انسان با 

در 1گزينه  .7
هر چه انسان

  .افتد مي
در 4گزينه  .7

ايمان واقعي
در 2گزينه  .7

همة تغييرات
كاشته است

در 3گزينه  .7
انبياء ما را از

در 1گزينه  .7
ب«عملي كه 

در 4گزينه  .7
لذت«بيت 
  .دارد

 

 
در 3گزينه  .7

بكارگيري ض
so به معناي

itموصولي 
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ing  دار به
رد (داريم  

كسل «اي 

ي ناقص و 
 lyز نبايد 

 ساز مانند 

 ذكر است 
شده است، 

به معناي  
اسب براي 

 شانس به 

 زيادي به 

ص كساني 

  آشنا شده

  ».زنم مي

ationgroup

gعل به صورت 
»كم ولي كافي

boring به معنا

اي ر معنايي جمله
فعل بيايد، هرگز
ك كلمة منفي

الزم به.  نيست
 ساده استفاده ش

provideفعل 
حرف اضافة منا 

خودت را خوش

 
  .ت كنيد

تواند كمك  مي

  همكاري) 4 

ن مشكل مختص

  محبوب) 4 

با افراد بسياري

  آشنا) 4 
  .قت كنيد

رم زير خنده مو

  .دقت كنيد» 

03/1400(

د و بعد از آن فع
a   ك«به معناي

g صفت فاعلي 
3.(  

شود كه از نظر ي
 حالت بعد از فع

در جاي خالي يك

طعاً حال ساده
ز زمان گذشته

mecha براي ف
).4و  2هاي  نه

كنم بايد خ  مي

  ن
 وردن، شمردن

دقت» ب آوردن

 معلمان و اوليا

 

 رايج است و اين

 حصر به فرد

ن كرده است، با

 دسترس
د» ودن با كسي

آ رد را به ياد مي
  ن

  ي بودن
»آواز/ گريه / ده 

31/3 چهارمنوبت 

شود محسوب مي
fewمي فت ك

بايد از» ضوعات
3و  1هاي  گزينه

 خالي باعث مي
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گ گليسي ياد مي

 روري
 .رست است

علي رغم اي«: له

 
ebodyاژگاني 

 .رست است
راستش را ب«: ه

وردن از چيزي،
ردن، بيرون داد

ongي واژگاني 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
ك دقت كنيد

رود كار مي
3هاي  گزينه
استف» كننده

در 1گزينه  .7
به طور كلي
ناتمام داشته

رد گ(بگيرد 
hardly به

در 1گزينه  .7
دقت كنيد
شكل گذشت

uldبايد از 
فراهم كرد«

ovideفعل 
در 4گزينه  .8

ترجمة جمل
حساب بياور

ادعا كرد) 1
رنج بردن) 3

به تركيب و
در 4گزينه  .8

جملترجمة 
بهبود آموزش

قدرداني) 1
در 3گزينه  .8

ترجمة جمل
نيست كه انگ

الزم، ضر) 1
در 4گزينه  .8

ترجمة جمل
  ».است

مطمئن) 1
به تركيب و

در 2گزينه  .8
ترجمة جمله

سر در آو) 1
ساطع كر) 3

ها به تركيب

erv.ir

77

78

79

80

81

82

83

84



  
 

 

@sanjesheduc

ا به شدت 

  د

  
  ن

ذارند و  بگ

  

  ه

براي ). 3و 
  ).2ينة 

 thatصولي 
result  به
shoul  به

ي از اولين 
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براي ساخ» فونت

همچنين). 4و  
 4.(  

  ن
   كردن

د شد اگر دو زبا
هاي يك زبانه چه

رد بهتري نسبت
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 ميان بسياري از
اوالً. شتباه بودند

ت كنند و در اي
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−
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n ,m= 22 2

 m نادرست ه

3دار تابع برابر 

/2 / 95

  .است 8يا 

متمميله پيشامد 

...+ + +2 12 2

) (× − 497 42

=سبت 

1
29

1 3
6

علوم هم؛ ادبيات و

n ,+ =2 2 5
4

و nادير ديگر 

xزاء  = مقد 4

/95 2 5− =

ي 6يا  4يا  2د و 

ت، پس به وسي

1ز سمت ديگر 

)+ × =4 48 7

1ول 
و قدر نس 6

سنجش دوازدهم

, m n+ =2 22

m n+ مقا 2=

f پس تنها به از

/ 45

تواند صفر باشدي

3د بيايد 
1
2

است 

+ +1 2 و از 3

= 2652

دسي با جمله او

    
 

 .رست است

= 9
4

n  چون ،= 2
 .رست است

f ( ) g( )−3 3
 .رست است

 .رست است
سمت چپ نمي

 .رست است

بار فرد 3كه هر 

 .رست است

+...ت  +3 1

 .رست است

 .رست است

جمله دنباله هند
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A =6 2   

P



=

6
3   

ABm =   

  
x=⎯⎯⎯→3   

ي مردم را 
 راكد را بـا  
ود فعاليـت   

. دانسـت  ي  
آن ربـا بـه    

دن دانـش  
شـر فـراهم      

 صـرفاً  و رد
هـا، پاسـخ   

  هزينه =6
=   سود 24

 اسـت كـه    

قيمت كاال 
 تـرين  چـك 

ationgroup

/ /     

   
+  

   
 
 
 

3 6
2

9
3



−= = 
−

11 9 14 2

y⎯→ = +3 7

هاي ديندار، پول ن
هاي م اين پول
سـو. كيـل بـود      

 و مال خـود مـي
دن بخشـي از آ

و نيز محدود بود
تري را بـراي بش

  .شد
دار هـم  …ي و 

ه از اين پرسـش 

64 12 14× +
× −4 38 7 

فراينـدي نـده 

رغم تغيير زياد ق
كوچ بـا  فـرد  ـر 

03/1400(

( )+ 621 1

 

 
  +  =

×

3
1 2

7


y x = + 7

= 7 1 12

صرافان.  كيست
اگر هم. ده كنند

رفاً واسـطه و وك
  .ت

آنان ض مردم به
دهي خود، با داد

  .گرفت
و ي از اين ذخاير

هـاي بيشـت يت
مراه باشنسلي ه
و سياسـي قـوقي 

ا براي هر يك ا

65 4 6+ ×%
/=76 2 4 

كنن راه و تكميـل   

ر اگر فردي به. 
اگـ و )دارو و مك

31/3 چهارمنوبت 

/=6 29 859

+ × =
× ×

15 3 6
3 4 8

7

− =1 2

هاي راكد  پول
آن استفا پول از

سسـه مـالي صـر
داشت ود را برمي

مانت بلكه قرض
د فزايش توان وام
 اينگونه شكل گ
ته بودن بسياري

محدود گذشته،
ت عدالت بين ن

شناختي، حقوان
كنند تا الش مي

64 12 27× +
/ /43 8    

 كـرده، چـراغ ر

دهد ت نشان مي
نمك مثل( است» 
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/9 84 

65
84

ن بود كه مالك
ضايت صاحب پ

صورت مؤس اين
الوكاله خو ط حق

هاي راكد را نه ام
اف ؤسسات براي

هاي ربوي بانك 
ناشناخت يلدل ه

 منابع در قرن گ
از آنها و رعايت ت

گي، تاريخي، رو
مختلف تالهاي  ه

14 12× × =
 

 اقتصادي ارائه
  .زمند است

 نسبت به قيمت
»ضروري كاالي«

 اقتصاد

علوم هم؛ ادبيات و

.  

B(4 داريم:  

مسئله اين) بانك
وانستند بدون ر

در ا گرفتند  مي
د و مؤسسه فقط

ه گرفت كه پول
از سوي ديگر مؤ

.كردند مي شويق
به ــ زمين ةر كر

رويه از تفاده بي
با حفظ و صيانت
جتماعي، فرهنگ

رشته انشمندان

  /7 76 2

 اخالق و احكام
ها نيا بدان خود 

حساسيت خود
«الح اقتصادي 

سنجش دوازدهم

.تر است  نزديك

A(2  و, )4 11

صراف يا ب(پولي 
تو بنابراين نمي. 

كار سوي آنها به
شد پول مي صلي
هايي شكل گ سه

ا. گرفت و ربا مي
ذاري بيشتر تشو
 فراوان بودن در
عالوه بر اين است
ه از منابع بايد ب
وضوعات، ابعاد ا

د همكاري با ن
  .د

ر قالب تأكيد بر
سيدن به اهداف

هميت كاال را با ح
ر ندهد به اصطال

    
 

 .رست است

ميليون ريال 3
 .رست است

 .رست است
,هاي   نقطه )2 9

 .رست است
هاي پو ن مؤسسه
.دانستند نت مي

ان اصلي و از س
م مال صاحب اص

ديني، مؤسس غير
داد و ا را وام مي

گذ را براي سپرده
معدني با وجود
ع. ـ محدود است

 بنابراين استفاد
ها و مو ن مسئله

اقتصاددانان. ست
نطقي ارائه كنند

 .رست است

 .رست است
آنچه اسالم در ي

تصادي براي رس
كننده، ميزان اه
صرف آن را تغيير

www.sanjeshse
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در اين) الف  

نزد خود امان
اجازه صاحبا
اقتصادي هم

در جوامع غ  
اين آنهابنابر

مردم، آنها ر
ذخاير م) ب  

ــ فني بشر
كرده است؛

همه اين) ج  
نيس اقتصادي

مناسب و من
در 1زينه گ .12

    
در 4گزينه  .12

تمامي) الف  
عقالنيت اقت

ك مصرف) ب
در بازار، مص

erv.ir
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كند با   مي
ن اينكه از 
هم كنـد و         

G.D.P =   
  استهالك 

  ص داخلي

  خلي سرانه

كت بيشـتر   

 چـارچوب   
ني، حضور 
ـه معنـاي      

ه، و بـراي    

س تقـديم     
 و درآمـدها 

 صـرف  و د

، درياچـه،    
ـدون وارث  
ـالح عامـه    

  درآمد ملي

  رآمد سرانه

هـا    قيمـت  

ationgroup

بنابراين تالش. 
دوب اي توليد را

زار خـوبي فـراه

= × +36 4 
/= 878 4
= توليد خالص 3

توليد خالص داخ

و مشـاركت رينـي 

ردولتي، كـه در
ور به بخش تعاو
م سـازد؛ ايـن بـ

  .ر است

سط دولـت تهيـه

ولـت بـه مجلـس
د كـل  رقـم  حده
درآمد كسب گي

معـادن، درياهـا
م نيست، ارث بـد
 تا بر طبـق مصـ

= + 38694 د 2

= 47829
در 84

نوسان شـديد 

03/1400(

  .رد
.شود  و زيان مي

ها هزينه وري هره
ـوالت خـود، بـا

× ×9 4 3 %

/ −513 6 87
/2635 2

ت =25

آفر و نقـش  مـي 

غيرهاي  بخش ه
از اقتصاد كشو 

را فـراهم ردمـي 
در اقتصاد كشور

توسكشور  كل ه

دو ـويب هيئـت    
ة واحماد.  است
چگونگ به مربوط

شده، م ت يا رها
مراتعي كه حريم
ت اسالمي است

× +3 8694 72
7971   

حدودي از ار تا

31/3 چهارمنوبت 

نام دار» تجملي
ننده دچار ضرر

زايش بهيي و اف
ي بـراي محصـ

+ ×36 8 7% %

/ =78 4 263

/2 1 5 4=  

اقتصاد مردمرت 
  . شده است

به اقتصاد عرصه
25% سپردن ر

قويت اقتصاد مر
خش غيردولتي د

  .ست
ساالنه ةي، بودج

ن و پـس از تصـ
تبصره و چندين

م خاص مقررات 

اي موات ل زمينه
هاي طبيعي، مر ه

 اختيار حكومت
  .»كند يعين م

+ ×17659 13
15 

هام و اوراق بهاد
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كاالي ت«ن كاال، 
ر باشد، توليدكن

جو با صرفه. كند
تواند با بازاريـابي ي

× ×7 4 36 

/5 2

8

گذاران به ضرور
قتدار آنها جلب

ع در هاي خود ت
طور ست و همين

هد و موجبات تق
بخت و مشاركت 

بودجه اس  اليحه
قانون اساسي وم

  .شود
ر بودجه تـدوين
ك ماده واحده و

و ة ضوابطدارند

 عمومي از قبيل
بيشه ها، نيزارها،
شود در ترد مي

 يك را قانون مع

+16353 973

گذاري سه قيمت

علوم هم؛ ادبيات و

هد، اصطالحاً آن
هاي توليد كمتر
ت زيان، دوري ك
 سوي ديگر، مي

  .شود
/= 3513 6

گ  جدي سياست
افزايش توان و ا

ش مهم از فعاليت
مطرح شده اسي 

كاهش بده صاد
ه از حضور دولت
تهيه و پيشنهاد

دو و پنجاه اصل
ش تسليم مي مي

مان مسئول امور
شامل يك بودجه

برددر  اه تبصره 
.  

هاي فال و ثروت
ه ها، جنگل دره 
از غاصبين مست 

ب استفاده از هر

  .ت

+ ×138 9733

ها و ق ي شركت

سنجش دوازدهم

دهتغيير  را اليي
ه  آمده از هزينه

ها از وضعيت ينه
از  . است بتواند
 .ب بفروشد

ش لحاظ نمي ي

 كشور ما توجه
ني و عمومي و ا
با واگذاري بخش

انون اساسيق 4
ت و مالكيت اقتص

تركيب بهينه به
مجريه مسئول ت

ا موجب به نيز ن
س شوراي اسال
 كه توسط سازم

ب اليحة. نامند ي
و كند مي خص

.در بودجه است 
انف«:  آمده است

ها، عمومي، كوه
وال عمومي كه
تفصيل و ترتيب

مات سرمايه است

=38 47829

زي اطالعات مالي

    
 

كاال مصرف مت،
دست مدهاي به

مد و كاهش هزي
ممكن بكاهد؛ د

را با قيمت مناسب
 .رست است

G ا كاالي واسطه

 .رست است
هاي اخير در ل

خصوصي و تعاون
 شده است كه ب

4 ي اجراي اصل
ود را در مديريت
مسير دستيابي ب
م كشورها، قوه م

ايران ي اسالمي
 تصويب به مجلس

هادي بودجه را،
مي »بودجه اليحه
مشخ را سال يك

شده بيني پيش
و پنجم ل چهل

هاي ع و ساير آب
المالك و امو هول

ت. نمايد ها عمل
 .رست است

قيمت خدم 4ف 

 .رست است
ساز سي و شفاف

  .كند مي

www.sanjeshse

قيم در تغيير
اگر درآم) ج

افزايش درآم
ميزان توليد
ر كاالهايش

در 2گزينه  .12
GDPدر   

در 3گزينه  .12
در سا) الف  

هاي خ بخش
دولت ملزم  

هاي سياست
مستقيم خو
حركت در م

در تمام) ب  
در جمهوري  

رسيدگي و
متن پيشنه  

ال« شود، مي
ي هاي هزينه
پ هاي هزينه

در اصل) ج  
ها و رودخانه

و اموال مجه
نسبت به آنه

در 4گزينه  .12
الف ـ رديف  
  ب ـ  

در 1گزينه  .12
با بررس) الف  

جلوگيري مي

erv.ir
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به شمار  ود
  .تي است

  مت جاري
  يمت ثابت

  1392كل 
  1393كل 

. كننـد  مـي  
جـاري هـم    

جـاي سـند   
ـت بدانيـد   

 تـأمين  و ي 
 حكمرانـي   
ـه پـس از    
ه از جملـه      

/ /1 26    

/125     

 و ثانيـاً بـا    

طور  شد؛ به

/ /1 2    
/7 2    

جـام دادن   

صـورت   ن 

 توسـعه  ـد 
د دچارنـد،     

ationgroup

روش كاالي خو
ه محصوالت نفت

به قيم 1392كل 
به قي 1393 كل 

افزايش توليد ك 
افزايش توليد ك 

اي را نيز ايفـا م
هـاي تج عاليـت   
  . است

ج ـط از آن بـه    
بد نيسـ. ه است

اقتصـادي هاي ت
كشـور،  كـالن  

كنـد كـ ئـه مـي  
رنامـه پنجسـاله

/ /
45
     

/ − 2    

شـود تبذير مي

ت اقتصادي نباش

/ × 12   %
/ −939  

ص و متعهـد، انج

در ايـن. ن نمودند

فراينـ معـه را در   
عتمـاد بـه خـود

03/1400(

 انحصارگر در فر
تنها فروشنده گر

ارزش توليد ك =
ارزش توليد =

= −51 36
= −5824 36

 ش بانك توسعه
ي اسـت كـه فع

اي بانك توسعه
تأسـفانه بـه غلـ

جاد كردهك را اي

فعاليت عرصه در
راهبردهـاي و    

ارائ اي اسـالمي 
جـه و قـانون بر

/ /= 28   

/ /8     

و ت توليد اسراف

كسب مزيت مانع

/ /+1 5   
/ /=9 6  

يروهاي متخصص

نيز زكات تعيين

مـوم افـراد جام
ميدي و عدم اع

31/3 چهارمنوبت 

ه داليل قانوني
ر و از سوي ديگ

= +51 2  %
x x25= + ×%

=6 15  
=6 2224 

هاي تجاري، نقش
اي د، بانك توسعه

نيز ب) س اسالمي
راساس عرف، مت
ي و زندانيان چك

د نظم ايجاددف 
جـراي قـوانين

شورا  به مجلس
ركي، قانون بودج

 /   

/= 97  

ها در فضاي ت يه

هاي طبيعي م ت
  .ت توليد كند

× +15   %
/261   

داشتن ني  بدون

ني ها ه براي اسب

عممشاركت  و ي
برند و به ناام ي م

20 
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هاي خودرويي به
 سو تنها خريدا

× =2 51  
x 728= 


4

ه كند، گاه بانك ي
 شكل گرفته بود
سازمان كنفرانس
ت در كشور ما بر
ل چك برگشتي

ظر خود و با هد
 طراحي، و بـا ا
 لوايح قانوني را

قانون گمر ها، ت

 /   

الً منابع و سرماي
  .يابد ي

 ديگر محدوديت
شيالت حصوالت

/ /1 5    

اعي است؛ زيرا
  .واهد شد

گانه  بر موارد نُه

همكاري درتمند
فقر به سردر  ن

علوم هم؛ ادبيات و

ه بيعي و شركت
اي نفتي از يك

612
x 5824 =

ها وضع مي انك
ق توسعه تعاون

وابسته به س(ده 
دون تاريخ است
كالت زيادي مثل

  .ت
طلوب و مورد نظ

هايي را سياست
هاي اقتصادي، 

قانون ماليات. شود

رعايت نشود، اوال
جوامع كاهش مي
ده است امروزه

تواند مح وري مي

/× +18 1 %

گذاري اجتما ايه
نخو صادي فراهم

مداري، عالوهما

قد انگيزه تواند ي
آن افراد بيشتر 

سنجش دوازدهم

انير به دليل طب
ها اليش فراورده

كه دولت براي با
ن، كه از صندوق

مستقر در جد ي
ك سند بهادار بد

شود كه مشك مي
 غيرقانوني است

در مسير مط صاد
رايي را وضع، و س

گذاري فعاليت ل
ش انون ابالغ مي

مطلق و نسبي ر
كيفيت، رفاه جي

اوري موجب شد
دريا ندارد با فناو

/ / ×2    

ري دولت، سرما
ب استقالل اقتص
الم در دوران زم

  .يافته است
 و كاهش فقر مي

كه اي جامعه در

    
 

شركت توا ور ما
ركت پخش و پاال

 .رست است

 .استرست 
ان با تكاليفي ك
نك توسعه تعاون
ك توسعه اسالمي
 طبق قانون، چك

دار استفاده م ت
چك آينده روي

راي هدايت اقتص
عه، مقررات اجر
چنين براي ريل
لس به عنوان قا

  . است
 .رست است

 .رست است
هاي م صل مزيت

والت كمتر و بي
هاي علم و فنا ت

سا كشوري كه د
 .رست است

× =25 939%

 .رست است
گذار رين سرمايه

گذاريها و كسب ه
السال ت علي عليه

 زكات افزايش ي
عادالنه درآمدها

د. كند ايجاد دي

www.sanjeshse

در كشو) ب  
شر. روند مي

در 2گزينه  .12
  )الف  

  )ب  

در 3گزينه  .12
در اير) الف  

بان همچنين
بانك. كند مي

اگرچه) ب  
مدت اعتباري

درج تاريخ آ
دولت بر) ج  

جامعمصالح 
همچ. كند مي

تصويب مجل
ن مهمقواني

در 4گزينه  .13

 )الف  

 )ب  
در 4گزينه  .13

اگر اص) الف  
توليد محصو

پيشرفت) ب  
مثال چه بس

در 2گزينه  .13
/9   

در 1گزينه  .13
مهمتر) الف  

ساير سرمايه
حضرت) ب  

پايه مالياتي
توزيع ع) ج  

اقتصاد سالم
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@sanjesheduc

 زنـدگي،  ب
توسـعه   ي 

  . دارد

رد معمـوالً     

عراقـي بـه      

خمـي  ب ز     
ن عنـدليب      

  .بوده است

  .شود ي

  .ت

ationgroup

نامطلوب وضع د
هـاي ـراي برنامـه   

  

زاد عرضه وجود

د و عقـل و خـر

ي و فخرالـدين ع

نـة يـك تركيـب
صـدايِ آتشـين

 بازگشت ادبي ب

حاقي يافت نمي

ساخته شده است

03/1400(

بهبو منظور به ي
يشـتري در اجـ

.ها است ي نهاده

=25 7  ماز

گيـرد  قرار مـي 

رد ولـي مولـوي

 بـديع، در گزين
ـردن شـمع از ص

در ايجاد نهضت

ن اصالً حروف الح

س قاعدة دو سا

31/3 چهارمنوبت 

هايي ل سياست
جام و همكاري بي

وري فزايش بهره

−ازه  45  
  .دارد

  . يافت

  

ق مورد ستايش

يازدهم تعلق دار

هـاي  و تركيـب 
بينيِ روشن كـ ك

مؤثر دان عامل 

هايشان در قافيه

ة چهار كه براسا
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جامع ن(م انساني 

اعمال. خواهد شد
و انسجكند   مي

صاد و در اينجا اف

 45  و به اندا
د تقاضا وجود د

  .بود

  
ستان گسترش

.س انساني است

بك عراقي عشق

ك قرن دهم و ي
  . دارند

 اسلوب معادله
زينة چهار باريك

  .د

ري و مدح شاها

ها د  ساير گزينه

 شده بجز گزينة

 و فنون ادبي

علوم هم؛ ادبيات و

رو خ جدي روبه 
در مردم تقويت

اهكار براي اقتص

و مقدار تقاضا 7
ضا بيشتر و مازا

ي حفظ كرده بو

.گسترش يافت
حمود در هندوس

  .شكل گرفت

ين و تربيت نفس

ي است و در سب

ك هندي يا سبك
بك عراقي تعلق

بيني و از باريك
 معادله و در گز

شود حسوب نمي

ازار شعر و شاعر

  .استنوشته» 

هاي قافيه است

دة يك تشكيل

 علوم

سنجش دوازدهم

تصادي با موانع
بت به آينده را د

دمدت بهترين را

7دار عرضه  
4  مقدار تقاض

ط را به سرسختي

 پنجم و ششم گ
هاي سلطان مح ي

پنجم و ششم ش

ر بيان سلوك دي

ي سبك خراساني
  .ست

به سبك» بافقي 
شتم و نهم يا سب

ك هندي اعم ا
زينة دو اسلوب

سبك هندي مح

اجاريه و رونق با

»حسن خان بديع

ه  الحاقي در واژه

يه براساس قاعد

    
 

سمت توسعه اقت
اطمينان نسبو  
  .رد

 .رست است
ت سياست بلند

 .رست است
5مت    مقد

تر از  ت پايين

 .رست است
ي موجوديت خط

 .رست است
تصوف در قرون
سي با لشكركشي

هاي پ ن در سده
 .رست است

الدين رازي در م
 .رست است
هاي رد از ويژگي

ران اين دوره نيس
 .رست است

وحشي« چهار 
هاي هفتم و هش

 .رست است
 اختصاصات سبك

شود، در گزميه
نة سه از ابيات س

 .رست است
بيات در دربار قا

 .رست است
ميرزا ح«مان را 

 .رست است
 .رست است

حرف» م«صل 
 .رست است

ها قاعدة قافي ينه

www.sanjeshse

حركت به س
اميد روحيه

آور پديد مي
در 3گزينه  .13

در اين حالت  
در 1گزينه  .13

در قيم) الف  
در قيمت) ب  

  
  

 
  

در 4گزينه  .13
فارسي دري  

در 1گزينه  .13
ـ عرفان و ت  
ـ زبان فارس  
ـ نثر موزون  

در 2گزينه  .13
نجم  تابـ ك  

در 1گزينه  .13
ستايش خر  

مدنظر شاعر
در 4گزينه  .1

ـ در گزينة  
ه سبك قرن

در 3گزينه  .1
با توجه به 

خميازه ديد
گزين). بلبل(

در 2گزينه  .14
توجه به ادب  

در 1گزينه  .14
ـ اين دو رم  

در 3گزينه  .14
در 3گزينه  .14

ـ ضمير متص  
در 4گزينه  .14

در همة گزي  
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آخر هر دو 

هـاي   زينـه   

تغيير  بجز 

ينـة چهـار   

تن فـاعلن   

ـان سـجع   

راين آرايـه  
 خورشـيد  

 در گزينـة   

ationgroup

ت فقط در ركن آ
  .ست

ركـن آخـر گز ر
  .ه است

يت به كار رفته

روده شده و گزي

 فاعالتن فـاعالت

واژگـ " گذرانيد
  

وازي دارند بنابر
 مكنيه از ماه و

شبيه نـداريم و

03/1400(

رت نگرفته است
ستفاده كرده اس

است و در كرده
ن استفاده كرده

جاي پاياني در بي

  .شود ب مي
فاعيلُ فاعلُن سر

و بيت گزينة ف

رسانيد و در"ل 
.آيند شمار نمي

با هم سجع متو 
استعارة» ب«ة 

ينة يك اصالً تش

31/3 چهارمنوبت 

  شدم

اي صور يار وزني
 هجاي كشيده ا
 فعالتن استفاده

 لن به جاي فعلُن

و بلند بودن هج

همسان محسوب
فعولُ فاعالت مف

  .هستند

مفاعيلن فعولن و

 گزينة سه افعال
اند، سجع بهده

»د«راع گزينة 
رخ در گزينة. ت

ه به دريا، در گز
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جامع ن(م انساني 

.  
   خو

 

را زهرة تابنده ش

 

  .د

ع دوم هيچ اختي
و به جاي آن از
عالتن به جاي
اني يا ابدال فع

 به جاي فعلن و

 شده است كه ه
 سه در وزن مفع
مگي ناهمسان ه

ة ث مفاعيلن م

و در "ه و كرده
ن دو جمله نيامد

ناظر در دو مصر
رزق و روزي است

 غواص و ميكده

علوم هم؛ ادبيات و

.رت گرفته است
تو زهران زشت
  . گرفته است

  ز نظر براندي
  ريم

هره شيرست مر
  .اريم

 ي گلي خارها

لختي هستند دو

مصراع  و چه در
شاعر سود برده و
ر وزني آوردن فا
بودن هجاي پايا

 و ابدال فع لن

ن فاعلن سروده
ن فَعلُن و گزينة
وده شده كه هم

  .ستند
 فع و بيت گزينة

خورده"زينة دو 
در پايان " عمان

د و اجزاي متنرن
مجاز از ر» الف«

 دردانه، من به

سنجش دوازدهم

حذف همزه صور
تا نريزد بر ت  زو 

ف همزه صورت
صاحب نظر  ود

 حذف همزه دار
زه  يرست مرا 

ر حذف همزه دا
خورند ز براي     

ي وزن همسان د
  

 

 در مصراع اول
 پايان مصراع ش
 شاعر از اختيار
بختيار وزني بلند

 به جاي فعالتن

 فاعالتن فاعالتن
 فعالتن مفاعلن
 مفتعلن فع سر

مفاعلن فعولن هس
فاعالت مفتعلن

و در گز "گرفتند
كران وبي"چون 

جناس تام دار» 
«در گزينة  نان 

عشق به:  داريم

    
 

 .رست است
 يك چهار بار ح
ست هين بگريز ز
 دو يك بار حذف
 خط شاهدت بو
 سه نيز سه بار
ست مرا جان دلي
 چهار نيز دو بار

 ي دلي بارها  
 .رست است

 ب، پ، ث داراي
بار 2ُل فاعالتن 

  بار 2ن فاعلن 
 بار 2ن مفاعلن 

  بار 2 فعولن 
 .رست است

ل گزينة دو چه
ند بودن هجاي
ها ل ساير گزينه

چهار شاعر از اخ
 .رست است

 اعم از فاعالتن
  ت

 .رست است
ر وزن فاعالتن
 در وزن مفاعلن

عالتمفتعلن فا
 .رست است

ر وزن مفعولُ م
ر وزن مفتعلن ف

 .رست است
برفتند و گ"ك 

 گزينه چهارم چ
 .رست است
»ج«ه در گزينة 

واژة. اند د آورده
  .ت

 .رست است
چهار سه تشبيه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
ـ در گزينة  
يار بد مارس  
نةـ در گزي  
آن روز كه  
ـ در گزينة 
ديدة شيرس  
ـ در گزينة  
كشند ز برا  

در 2گزينه  .14
موارد الف،  
مفعول) الف  
مفتعلن) ب  
مفتعلن) پ  
فع لن) ث  

در 2گزينه  .14
در ركن اول  

مصراع از بلن
در ركن اول  

يك، سه و چ
در 4گزينه  .1

همة موارد  
كميت مصو

در 2گزينه  .1
گزينة دو د  
گزينة يك  

نيز بر وزن م
در 4گزينه  .15

اين ابيات بر  
گزينة ب بر  

  .است
در 4گزينه  .15

يك در گزينة  
در. هستند

در 3گزينه  .15
هاي ماهواژه  

ترصيع پديد
يا شمع است

در 4گزينه  .15
در گزينة چ  
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ايهـام  » كر

خداونـد در   

عشـق يـار،    

ه پـا بنهـد     
ـاعر، لبـان   

ationgroup

شك«شوق است و 

و بخشـندگي خ

ه بيت ديگـر، ع

رو هرجـا كـهن
 عمق تخيل شـ

03/1400(

 استعاره از معش

 .ست

دهندگي و روزي 

  .كند

در سه. گل است

است، از اينسيده
در. است) باهت

31/3 چهارمنوبت 

  .اند شده

  .ت است

  . دل دارد

 و چشمة نوش

نيز غلط ا» د« 

:دوم، بيت دوم

ك ود حمايت نمي
  .شوند ي

 كه خار همراه گ

   .دهديح مي

 به آب حيات رس
جاز با عالقة شب
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جامع ن(م انساني 

ه نقطه تشبيه ش

  .است د
ه عالقة شباهت

  .خورد ي

يي است كه در

دارد» و شيرين

  )حمله( 

ست؛ پس مورد

گزينه د.  خداوند

  ز اين قفس
 

ي از دوست خو
ميختي شناخته

چنانداند، همي

ت و سكون ترجيح

ن برسد، گويي
مج(استعاره » يق

علوم هم؛ ادبيات و

حيط و دهان به

گزينة دو مشهود
ف صديق مجاز به
ب به چشم نمي

.  

ان، آتش ناميراي

شكر و« ي ميان 

صولت  

ا ساخته شده» ت

ناهان از جانب

  :ها نه
رماندن جسم از
 .ق آسان است

  ش

 در هنگام سختي
ي در هنگام سخ

ها مي به زيبايي
 .ده است

خود را به عافيت

ت و هر كه به آن
عقي«.       آورد

سنجش دوازدهم

ينة سه فنا به مح

روز به شب در گ
 نداريم و يوسف

شود اما اسلوب مي
.م اما ايهام خير

   تشخيص
  شبيه

 در دير زرتشتيا
   با انسان

شيرين و ماجراي

  .ب ندارد

)كاال(متاع  

  .دو است
صامت+ صامت  

ست بخشش گن

 در ديگر گزين
وي خداوند و در
عشق براي عاشق
اش خداوند بر بنده

رو هستيم كه ه
دوستان حقيقي 

 را الزمة عشق
توجه كردان بي

اري و ناآرامي خ

 عقيق سرخ است
آود به همراه مي

    
 

 مركب و در گزي
 .رست است

 تضاد و تشبيه ر
ك حسن تعليل
مسه تشبيه ديده

چهار تلميح داريم
 .رست است

ستعاره مكنيه و ت
ه شاخ نبات تش

  جاز از قتل
يز داشتن شاعر
هام تناسب دارد
 .رست است

استان خسرو ش
  .شيرين دارد

و ايهام و اسلوب
 .رست است

 ) اهرنشان
  ) شراب

 .رست است
ه از نوع قاعدة د

+مصوت «ه از 
 .رست است

درخوا: بيت اول
 

شترك دو بيت
جان و روح به سو

عهاي راه  سختي
ست خطابخشي خ

 .رست است
م با دوستي روبه

:ها ي ديگر گزينه
 .رست است

زينه نخست غم
هاي جها زيبايي

 .رست است
قرايت، شاعر بي

 .استرست 
لبان تو چون: ت

 سرسبزي با خو
www.sanjeshse

دو سودا به
در 2گزينه  .15

روز و شب  
در گزينة يك

در گزينة س  
در گزينة چ  

در 3گزينه  .15
ماه اس) الف  
كلك به) ب 
خون مج) ج 
علت عزي) د  
مردم ايه) و  

در 4گزينه  .15
تلميح به د  
اسب با شتن
پارادوكس و  

در 2گزينه  .15
جوا(مرصع   
جام(ساغر   

در 2گزينه  .1
قاعدة قافيه  
حروف قافيه  

در 2گزينه  .1
گزينه دو، ب  

هر شرايطي
مفهوم مش  
عروج ج) 1  
تحمل س) 3  
درخواست) 4  

در 2گزينه  .16
در بيت دوم  
مفهوم كلي  

در 1گزينه  .16
زشاعر در گ  

عاشق را به
در 3گزينه  .16

در هر دو بي  
در 1گزينه  .16

معناي بيت  
مانند خضر
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ك هنـدي     

ك خـورد و   

ationgroup

 آن را بـه سـبك

  !يزانند

  سفارش 

نمـك: معـادل  ل

03/1400(

 بيان مضـمون،

  زينيد 

 ـ همچنين ـ ري

 خواهد داد ـ س

 است 

 !  

المثل ضرب!) ني

31/3 چهارمنوبت 

پيچيدگي. ست

ست گفتار ـ برگز

  و           

رستاده ـ سپس

بلكه ـ دشنام) 4

ه ـ رها ساخته ا

مي ترجمه شود

   انتقال سبب

كن	م نافرماني مي

24 


جامع ن(م انساني 

ر ادب پارسي اس
 .) ندارد

  نام ـ به تو

راست) 4 ـ هم    

 است ـ خوب او

فر) 4 آلودگي  

4  خواند  ي

 پشتيباني نموده

رت مضارع التزام

ماذا س) 4       

وري و از فرمانم

    صفة أو نعت

  بان عربي

علوم هم؛ ادبيات و

ور خيال رايج د
تناسب» سبز« 

به ن) 4 

ان ـ بوده است

پيشنهاد داده) 3

بر باراني ـ غبار

است كه ـ مي) 2

ياري كرده ـ) 3

شد بايد به صور

         ٍء سّببَ 

خو	رماي مرا مي

صف) 3  

زب

سنجش دوازدهم

كه از صود است 
سرخ است و با 

   گرامي) 3 

هزارا) 3ـ نه     

3   آرام           
  ـ آن  زباله

باد ـ ا) 2!   ست

2   ـ است

3  خانوادة خود 
   باشد 

فعل مضارع باش لَّ 
  هايي

أیُّ شيء) 3 

خر(ترجمه  !:ري

 »أّمةً «صفية ِلـ 

  

    
 

آب حيات مانند
»عقيق«. (سازد

 .رست است
  :رتيب

   و خواند 
 .رست است

  : رتيب
كنيد ـ گرفتن ـ

 .رست است
  :رتيب

 صغري ـ لحني
 ـ كالم نيكو ـ ز

 .ترست اس
  :رتيب

عمت ـ ريزان اس
 .رست است

  :رتيب
 ـ و ـ تأكيدش

 .استرست 
  : رتيب

اخالق است ـ ي
 ـ ياور ـ حامي
 .رست است

َلعلَّو  ليتَ  خبر 
ه نعمت /بدانم = 

 .رست است
  : رتيب

   ن انتقال
 .رست است

 و عصيتم أمـري
  ! شكست

 .رست است
  :رتيب
وص) 2         

 .رست است
          : رتيب

www.sanjeshse

معشوق به آ
سنزديك مي

  
  
  

در 1گزينه  .16
خطاها به تر

گرامي تو) 2
در 2گزينه  .16

ترخطاها به 
انتخاب ك) 1

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

كوچكم) 1
كوچكم) 4

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

شده ـ نع) 1
در 3گزينه  .17

خطاها به تر
است كه) 1

در 1گزينه  .17
خطاها به تر

انسان بي) 2
ضعيفان) 4

در 4گزينه  .17
اگر: توضيح

=دانستم  مي
در 2گزينه  .17

خطاها به تر
کيف کان) 1

در 3گزينه  .17
أکلُتم تمري

نمكدان را ش
در 3گزينه  .17

خطاها به تر
 مذکر ) 1

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

erv.ir
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ران تمـاس      

ـر مفـرد و   

و بايـد   »نَ 

صفت و  :ةِ 

/ مبتـدا   :ا

ِمـن /  ـرور 

 زنْ َيْحـضارع 

  .كرده است
ationgroup

ـوانيم بـا ديگـر

  رژ

خبـ: مکسـورٌ  ــ 

  !شد	 مي

  

أسـنان«فت براي 

الّصـناعّيِة/ جرور 

همـا/ حاليـة : و

و مجـ ـاف إليـه  

ست كه فعل مض

به آينده تبديل ك

03/1400(

  .باشد	ي

ه وسـيلة آن بتـ

اعتبار مالي، شا 

ـ إليه و مجـرور 

جرور اول جمله

   و مجرور 
 کان و مرفوع 

صفت :الفاسـدةِ / ر 

جار و مج :لـدانِ 

و/ » ي«وب بـه   

مضـ: َتخـرُّجِ /    

باعث شده اس ن

ي فعل مضارع را ب

31/3 چهارمنوبت 

صحيح مي »ِهرة

شود به باعث مي

:الّرصيد) 3    

مضاف إ: ناف ـ  

ر همان جار و مج
   

خبر إنَّ و جار
اسم مؤّخر: ٌض 

ليه و مجرورف ا

إلی البل/ مرفوع 

صفت و منصـو 

ـرف و منصـوب

َلم يکـنت؛ البته 
  .باشد

معناي سوَف؛. د

25 


جامع ن(م انساني 

  ثنی

الّظا«ست پس 

همراه كه بلفن 

شارژ كردن   :

 و مرفوع و مضاف

و خبر سريري 
 مؤخّر و مرفوع
خ: ن الّصالحين

 منصوب؛ مرض

مضا :الولـدِ / وف 

معطوف و م :غازُ 

:المّجـدينِ / » ي
  ر

ظـ: بعـدَ /  فـوع 

ود بكار رفته است
ماضي نقلي مي

تزامي تبديل كند

علوم هم؛ ادبيات و

للمث) 3 

  . يح است
مكسور اس لفعلش

اي است در تل له

نالّشحْ ) 2: ستند

مبتدا :سريرُ  ـ  

ت صفت بود برا
مبتداي :صدورٌ 

؛ منو منصوب 
ر مقّدم کاَن و

 مضاف و موصو
 ! 

الغ/ ل و مرفوع 

ي«و منصوب به 
جار و مجرور :ّلمِ 

و مرفصـاَر  ـم 
    ر و منصوب

 و در معناي خو
م»  َقد توکَّلتَ «  

  . د
  . اند	غيير داده

واند به مضارع الت

سنجش دوازدهم

   مبني) 2 

  ل عو فمم ال

صحي »َتِفلُ َيحْ « 
عين الو   مجرد

وسيل :جمة سؤال

تلفن همراه نيست

صفت :اُألولی  

داشت» ال« »ور ٌ 
ص/ جار و مجرور 

اسمش: ل؛ ُهم
خبر: ؛ لصديقي

ول و منصوب و
!صحيح است »ةَ 

نائب فاعل :الّنفطُ 

مفعول و :ّطالبينِ 
إلی المعّل/ ه الف

اسـ: الّطالـبُ /  
خبر صار: عالماً 

فعل مضارع: »ي
 ترجمه شود و

اند  را تغيير داده
ناي مضارع را تغ
تو	ي ماضي را مي

    
 

   »الّطائر
 .رست است

       :رتيب
اسم) 4  نجوم  )2

 .رست است

ارع باب افتعال؛
سم فاعل ثالثّي
 .رست است

ترج/ سيم كارت 
 !  

  :  ترتيب
ديگر وسيله در ت

  كارت، بليط 
 .رست است

جار و مجرور ـ 

مکسور«  كلمة 
خبر مقدم و ج: 
مشبهة بالفعل ف

ز أفعال ناقصه؛
 .رست است

مفعو :أسـنانَ ؛ )1
الفاسدَة«د پس 
  :  ترتيب

ا/ فعل مجهول  

الط/ عل و فاعل 
خبر و مرفوع به

أفعال ناقصـه  ز
ع/  جار و مجرور
 .رست است

دانيمي :أعَلمُ « 
اضي استمراري

  :  ترتيب
معناي مضارع 
معن :و ال نهی 

ط است كه معناي
www.sanjeshse

«فاعله  )1
در 3گزينه  .17

خطاها به تر
2   الزم )1

در 4گزينه  .17
مضا :َتَفلُ َيحْ 

اس :الّظاَهرة
در 1گزينه  .17

س :الّشـريحة
!برقرار كنيم

ها بهگزينه
سه گزينة د

:الِبطاقة) 4
در 4گزينه  .18

:في الغرفة
  !مرفوع
اگر: توضيح

:لألحرار) 1
حرف: إنّ ) 2
از: کان )3

در 1گزينه  .18
1(در گزينة 

منصوب شو
ها بهگزينه

:ُتصدَّرُ ) 2
  مجرور 

فع :رأيت) 3
خ: ُمستمعانِ 

از: صارَ ) 4
ج: الجاِمعةِ 

در 4گزينه  .18
4در گزينة 

به صورت ما
ها بهگزينه

:لم و لِ ) 1
لن و لْ ) 2
شرط :إن) 3

erv.ir
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@sanjesheduc

ورت اسـم       

 معتبـر  نبع

 فرهنگـي  و
 روابـط  ون  

 شـبكة  و د 
  .د

ست؛ پـس  
ت ج بجـاي   

 هـاي  زمـان 
اي ـايي بـر  

 مهـم  مـل 
 دوره آن ر

 يشم چين
 و نقـل  و ل 

 بـه  كـه  رد 

ationgroup

ر و در ايـن صـو

  

منب يك عنوان ه

و هنـري  فني، ي
هـاي گونـاگو دن 

كـرد نوسـازي  را
كرد يكسان را ها

اس آزاده و شريف
در عبـارت. سـت 

ز از كـه  بودنـد  
آريـا واژة كاربرد

عوا از يكي. رفت
در ايـران . بود م
اشكانيان، ابري ن
حمـل عـوارض  

كـر تـالش  اني،

03/1400(

م يعنـي مصـدر

!صحيح است » 

به را تاريخ و رده

هاي پيشرفت ير
ها و تمـد رزمين

ر ماليـاتي  و ري
ه سكه عيار و ها 

ش معني به نيز ي
اسـرب صـحيح      

اروپايي و هند 
ك بنابراين،. يدند

گر اساسي رونق
ابريشم معروف ة
زمان در. كرد مي 

گمركـي،  قـوق 
ساسا عهد در س

31/3 چهارمنوبت 

بخـوانيم» َتقـدُّمَ «

    !ت

  ! باشد	ي مي

زهراُءيا «باشد؛ 

كر دعوت ذشته

سي تا كوشند مي
سرهاي باستاني 

  .دهند ي

ادار تشـكيالت  ،
اندازه و ها وزن س

آريايي واژة. ست
مت مركـز و غـر

اقوام از گروهي 
نامي آريايي را ود

ر خارجي رگاني
جاد گشايش ن

عمل ديگر وي
حق از هنگفتـي   
سپس و اشكاني ة

26 


جامع ن(م انساني 

«كلمه بعدش را 

نفي است : أزعمُ 

مستثني» ابنَ «و 

ب) ــُـ(ش ضمه 

گذ اقوام رگذشت

م ،مختلف هاي 
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

چين، سرزمين 
مقياس تجارت، 

اس آرياييان زمين
عبـارت ب سـم 

آرياييان.  است
خو و شدند ستقر

  . نيست

بازر خصوص به 
آ پي در و چين،
سو از اروپا سو، و

درآمـد بنابراين
دورة در نخست 

  تاريخ

علوم هم؛ ادبيات و

 به شرطي كه ك
  

ال) 3  !ست

براي استثنا و» ال 

ت كه بايد آخرش

مطالعة سر به را
  .د

زمان در استاني
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

بر مركزي ومت
ن به قصد رونق

سرز معني به و 
.آزاده است و ف

 گزينه هم غلط
مس هند قارة به

 هنديان درست

ستد و ريان داد
چ و ايران ميان ي
س يك از هند و 

ب. داشت مرو روم
روم، امپراتوري

سنجش دوازدهم

في جنس باشد
!ي جنس است

نفي اس :تأکلُ ال  
 

إّال«تثني منه و 

است» اسم خاص

ر ها انسان كه ت
كند مي معرفي ر

با بناهاي و آثار 
آنان همچني. نند

اقتصاد و رهنگي

حكو بيشتر سلط
وي همچنين. ت

است شده رفته
شريف مردمان ن

 بگيرد پس اين
شب و ايران فالت

ه جز ايرانيان و

ان بار ديگر جر
تجاري و سياسي
چين ميان رگ،

قلم در زيادي ن
ا. شد مي شكاني

    
 

 .رست است

تواند نف ؛ ميال؛ 
، الي نفي»ال«ن 

  :  ترتيب
/ال نهي است  

 !ف جواب است
 .رست است

؛ مست»أحداً «) 2
 .رست است

علم و ا«مناداي 

 .رست است
  9فحه 
است بسياري يات

تفكر و شناخت 
 .رست است

  26فحه 
مقايسة با اسان
كنن درك را شته
فر تأثيرات و شته

 .رست است
 47فحه 

تس منظور به تي 
ساخت ها جاده از

 .رست است
  80فحه 

گر آريايي واژة ز
ه معني سرزمين

ها قرار يد مادي
ف در تدريج به و 

هند و اروپايي به
 .رست است

  126صفحه 
رسيدن اشكانيا 

س روابط رقراري
بزر تجاري سطة

مشتريان وستان
اش حكومت صيب

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
؛1در گزينة 

شود و آن	مي
ها بهگزينه

:الُتطعمْ ) 2
حرف :ال) 4

در 2گزينه  .18
2(در گزينة 

در 2گزينه  .18
م :يا زهراَء؛

   
 

در 2گزينه  .18
صف 1درس   
آي قرآن، در  

كسب براي
در 2گزينه  .18

صف 3درس   
شنا باستان  

گذش مردمان
گذش جوامع

در 4گزينه  .18
صف 5درس   
هوانگ شي  

ا اي گسترده
در 4گزينه  .18

صف 9درس   
از ايران واژة  

واژه ايران به
ها بايد ايالمي
كهن بسيار

ديگر اقوام ه
در 3گزينه  .1

ص 13درس   
قدرت به با  

بر رونق، اين
واس عنوان به
هند ادوية و

نص راهداري،

erv.ir
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  .ند

 ايرانيـان  و 
 اميـران  ـز 

، آمـوزش،    

 و طـال  ـال 
 فلـزات  از ي 
 شـهرهاي  

 در. دهنـد 

 و بـود  دي 

هرگز ايران 

 بـه  شـمن، 

 رو، بـه  ـن 
تـا   شد يل

. شد آغاز ي

ationgroup

شدن روميان يت

ايـران  بـر  اي ه
نيـ و صفاري يث
  .د

اي كـه علـم، ونه

دنبـ به جديد ي
عظيمـي حجم 
تجـارت  رشد و 

بد دسـت  از را ود 

اقتصـاد و ياسـي 

ه آن از قبل زيرا

دش بـر  نهـايي  ي

از ايـ. آمد وجود
تشكي برجسته، ن

واليتي و ايالتي 
  .شد  مي

03/1400(

موفقي مانع ندانه

گسترد و عميق
لي يعقوب و نين

داشتند بيشتري

ه گذاشت به گو

دنياي از نقطه هر
جديد، هاي مين

اقتصادي رونق 
خـو اجتمـاعي  

سي هـاي  عرصه 

آيد، ز  شمار مي

پيروزي تا آن برد
  .بود ايراني ن

و به  اداره كشور
نظران صاحب  و

هاي انجمن بات
يان در حكومت

31/3 چهارمنوبت 

هوشمن ساسانيان

ع پيامدهاي و ثار
طاهر ذواليمين. د

ب تأثير مراتب به

همة ابعاد جامعه
  .نشان داد

ه در اروپاييان. ت
سرزم در ثروت 
موجب قيمتي 
موقعيـت  كـه  د

در زنان وقعيت
  .شدند خوردار

يران اسالمي به

پيشبر براي و. ند
جوانا روان و وح

ن مشكالتي در
لي رتبه كشور

صويب نامه انتخاب
بهائيايش حضور 

27 


جامع ن(م انساني 

س و اشكانيان ما

آث هجري پنجم 
نبود اندازه يك 

ب راندند، مي مان

رات عميقي بر ه
ي جديد از خود 

گذاشت برجاي 
منابع به وپاييان

ذخيره فلزات .
شد موجب و ود
  

مو و نفوذ فزايش
برخ فرادست هاي

طفي در تاريخ اي

صلي كشور بدانن
رو در تحول جاد

و شوراي نگهبان
از مسئوالن عال 
.  

ا اعتراض به تص
و افزايش اسالم ف

علوم هم؛ ادبيات و

ام نمايد، برقرار 

تا سوم هاي ده
به ها سلسله ن و
فرم تري وسيع رو

ازده امامي تأثير
اي ي شيعي جلوه

را تأثير شترين
ارو دستيابي و ي
نداشت سابقه ن

بو دار زمين و ال
.يافت افزايش ن

اف تيموري، غول
ها گروه ميان در 

ارجي، نقطه عط
  .الملل نبود ن

را مسئله اص نگ
ايج ايشان اقدام 

و اسالمي شوراي
مركب مصلحت،

كند رسيدگي ن

با) ره(م خميني
تضعيف موجب مه

سنجش دوازدهم

تجاري ارتباط ن

سد در ايراني اي
اري همه اميران

قلمر بر كه بويه 

مذهب شيعه دوا
هاي  تأثير آموزه

بيش وزه اقتصادي
جغرافيايي شافات

زمان آن تا كه د
فئود اشراف ضرر
گران صنعت و ر

مغ عصر جتماعي
مهمي جايگاه ز

خا روابط منظر ز
لي در عرصه بين

جن كه كردند يه
ترين مهم. سانند

ش مجلس ميان ا
م تشخيص جمع

نگهبان شوراي و

سي و مبارزه امام
نام تصويب اين 

    
 

چين و هند با م
 .استرست 
  94فحه 
ها سلسله سيدن

ه ميزان تأثيرگزا
آل و سامانيان 

 .رست است
  148صفحه 

فتن و استقرار م
ايراني تحتهنر 

 .رست است
  184صفحه 

جغرافيايي در حو
در نتيجه اكتش 
شد اروپا سرازير 
ض به اين وضع. 
تجار منزلت و ر

 .رست است
  121صفحه 

اج نظام هاي گي
از ها، خان كنار ر

 .رست است
  145صفحه 
از صفوي كومت

ن ديپلماسي فعا
 .رست است

  157صفحه 
توصيه  مسئوالن

ياري برس مردم و
 .رست است

  146صفحه 
ها اختالف از اي
مج) ره( امام رت
و مجلس ميان ت

 .رست است
  128صفحه 

له فعاليت سياس
،)ره(امام حضرت

 .رست است
  115فحه 

www.sanjeshse

مستقيم طور
در 2گزينه  .1

صف 9درس   
رس قدرت به  

البته. داشت
هاي سلسله

در 2گزينه  .19
ص 14درس   
رسميت ياف  

فرهنگ و هن
در 2گزينه  .19

ص 16درس   
كشفيات ج  

.بودند نقره
به بها گران

.شد اروپايي
اعتبا مقابل،

در 4گزينه  .19
ص 11درس   
ويژگ از يكي  

در ها خاتون
در 2گزينه  .19

ص 13درس   
حك تأسيس  

شاهد چنين
در 1گزينه  .19

ص 12درس   
به) ره(امام  

و رزمندگان
در 4گزينه  .19

ص 11 درس  
ا پاره بروز با  

حضر فرمان
اختالفات به

در 4گزينه  .19
ص 10درس   
اولين مرحل  

ح از ديدگاه
در 2گزينه  .19

صف 9درس   

erv.ir
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 صـد سـهام  

 از بسياري
 كاشـان،  ل 

ـه صـنايع      

 داللت ئله،
 چـه  يـا  ي 

  .پردازد

 هـا  كسـالي 
 كنوني هاي

 را نيروها ز
 نيروهـاي   

 بـراي  رايط 

: جملـه  از 

) پايتخت( 

ationgroup

درص 51. ه شـد 

ب. رفت انحطاط 
مثـل ايـران  ـتي 

مات شـديدي بـ

مسئ يا پديده هر
كسـي چـه  سـؤال 
پ مي پديده حول

خشك و ها توفان 
ه ناهمواري شكل

از پشتيباني و سه
بـراي بـاال  بـت 

شـر كردسـتان  

دارد؛ فراواني ي

مركزي شكيالت

  تايلند: ت

03/1400(

آگاه خود دريايي
  .آورد ست

به رو تدريج به 
دسـ صنايع رونق

نگلسـتان صـدم

ه ماهيت بر چيز،
س. پـردازد  مي ت

تح و تكوين سير

بروز جوي، هاي
ش تغيير مشغول

البس نظامي، ات
رطو و دمـا  شور
و آذربايجـان  ل

مزاياي زيرا است؛

تش تابع استان و

  شيلي: باشد 

است افتاده جدا 
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د نيروي براي ن
دس به را شركت 

ايران دستي يع
پرر و قديمي كز

ان صنعتي صوالت

چ چه سؤال. رد
موضوعات زماني
س بررسي به طور،

ه ريزش كندگي
م داخلي پست ق

تجهيزا و ها يك
كش جنوب و رب
مثل غربي، و لي

ا شده رايج راني
  ت كشت

و استان تابع ان

عرضشان برابر 

اصلي سرزمين
لسوتو: اند شده 
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آن اهميت و ران
آن بر كامل ت

صناي اروپايي، ي
مراك ضعف و ي

محص ويژه ي، به

دار سروكار ها ده
 روند به موقع، 
چط سؤال. دهد ي

پراك الگوي در ير
مناطق در و ما ر

تاكتي نظامي، ي
غر جنوب هاي ن
شما مناطق در 

اير باغداران بين 
رل بهتر وضعيت

شهرستا رستان،

شش حداقل ها
  اندونزي: ند
 از كه دارند ند
محصور ديگر ور

 جغرافيا

علوم هم؛ ادبيات و

اير نفت عظيم ع
نظارت حق و كرد

كاالهاي سيل دن
نابود از اند، رده

اروپايي كاالهاي 

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ردازد

مي قرار توجه د

تغيي مي توان را
كشور در بلكه ن

ها طرح كه ست
استان در مهرماه،

دوره همين در 

كه است هايي 
 همه جا ـ كنتر

شهر تابع بخش 

آنه طول كه شود
هستن اي جزيره 
مانن داالن يا اي ه
كشو يك درون 

سنجش دوازدهم

منابع ارزش از ه
ك خريداري را س

شد سرازير و وپا
كر ديدن ايران ز
.اند داده خبر زد

م يعني جغرافيا 
پر مي پديده وع
مورد محيط، و ن

ر آن هاي نشانه 
جهان مناطق از 

اس عواملي از باال 
م تا ارديبهشت 
كه درصورتي. د

  .است طلوب

روش از يكي ي،
 در طول سال و

بخش، تابع تان

ش مي گفته هايي
كشورهاي دتكه،
جزيره شبه خش
كه هستند ايي

    
 

آنكه از پس ستان
انگليس و پارس ت

 .رست است
  50فحه 
ارو در جنگ تن
از زمان اين در ه

يز و كرمان يراز،
  .كردند

 .رست است
  8فحه 

اساسي ركن با 
وقو علت  چرا به

انسان متقابل ط
 .رست است

   30حه
كه اقليمي يرات
بسياري در تنها

 .رست است
  44فحه 

رطوبت داراي 
از. دهد مي قرار
شود مي ساز كل

مط نظامي وهاي
 .رست است

  91صفحه 
اي گلخانه كشت

رف آب ـ توليد
 .رست است

  75فحه 
دهست اداري، ظام
  

 .رست است
  150صفحه 
كشوره به طويل

چند يا چندپاره
بخ يك دار دنباله

كشورها محاطي

www.sanjeshse

انگلس دولت  
نفت شركت

در 3گزينه  .2
صف 4درس   
يافت پايان با  

كه اروپاييان
شي اصفهان،

ايران وارد ك
  
 

در 4گزينه  .2
صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ سؤال
روابط كساني،

در 1گزينه  .2
صفح 4درس  
تغيير امروزه  

ت نه دانست،
  .است

در 1گزينه  .20
صف 5درس   
هواي و آب  

ق تأثير تحت
مشك نظامي
نيرو فعاليت

در 4گزينه  .2
ص 10درس   
ك از استفاده  

كاهش مصر
در 3گزينه  .2

صف 8درس   
نظ لحاظ از  

.بود خواهد
در 1گزينه  .2

ص 11درس   
ط كشورهاي  
چ كشورهاي  
د كشورهاي  
م كشورهاي  

erv.ir
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 بخـش  نـد 
حيـه خـود   

 درياهـا  و ا 
 انحـالل  ج، 
 اشـكال  و  

  .شود مي 

 از ـورداري 
 حمـل  نند

ايـن  ). شـي 
 .كنند مي د
  .د

گيـري   ـكل 

 حمـل  راي

 شـود؛  مـي 
. دارد سـت 

 از درجـاتي 

ationgroup

چن يـا  يـك  ـط 
اي در ناح  ويـژه 

هـا اقيـانوس  طح 
امـواج بـر  عـالوه 

شـوند مـي  يش 

هوايي و آب ت

برخـ اي مركـز،  
مان سعه اقتصادي

متداد لغز يا برش
گسل ايجاد نام ه
دارند يكديگر با 

شـك عوامل ترين

بر تقاضا و معيت
  ل

م برطـرف  دالنه
زيس محـيط  بـر  
د بـه  كـه  كنند 

03/1400(

فقـ اسـت؛  اخت
ياسي و اجرايي

سـط بر كه هايي
ع.اسـت  زيـاد  د، 
فرسـاي موجـب  

ه زمين و تغييرا

كشـورها هـاي  ي 
ناسب براي توس

ام(لغزند  مي هم
به هايي كستگي

تنگاتنگي رتباط

ت مهم از ها راه طع

جم افزايش -1 
ونقلحمل وسايل

عاد و مناسب ور
را نامطلوب أثير

مي تالش شهرها

31/3 چهارمنوبت 

سا تك صورت ه
سي اختيارات تار

  .ين نوع است

باده. گيرند مي 
باشـد توفـاني  ـا 
ها سنگ نوع ين

ف در سطح كره

ويژگـي از. ازنـد 
هاي منيرساخت

ه كنار در يا و) ا
شك يابند، ادامه ر
ار صفحات مرز 

تقاط در گرفتن 

:است شده نقل
و توليد در اوري

طو به ساكنان ي
تأ كمترين هري

ش ريزان برنامه و

29 
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به كشور اعظم ش
مخت خود مناطق

از اي انگلستان و 

قرار باد و مد و 
دريـ كـه  زماني 
اي درزهاي و ها ف

ش بادهاي مختلف

پردا مي جهان ي
متخصص، و زي 

  .ت

همگرا( شوند مي
اگر و شوند ن مي

و ها لرزه زمين 

قرار و محلي ي

ن و حمل صنعت
فنا و علمي هاي

اقتصادي و هنگي
شه هاي فعاليت 

و مديران.  ندارد

علوم هم؛ ادبيات و

بخش نظام، نوع
م شوند و مي اره

آذربايجان وري

جزر دريا، مواج
ويژه به ،امواج ي
شكاف به آب وذ

شار موجب وزش

نواحي ديگر در ي
و ماهر نيروي و
است اجتماعي فاه

م نزديك هم به 
گي پوسته زمين

محل بنابراين،. 

بازارهاي دفاعي، 
 

ص در تحول و ش
ه پيشرفت -3ي 

فره اجتماعي، ي
و شهر و بيفتد 

 و نقطه انتهايي

سنجش دوازدهم

ن اين در: ركيبي
ادا خودمختار و 

جمهو عراق، هاي

ا تأثير تحت وم
نيروي. آورند مي
نفو و دريا آب در

  . آورند مي

ن كمربندهاي فش

گذاري سرمايه ي
و باال فناوري ته،
رف و زندگي الي

يا ،)واگرا( شوند
شيدگي و فشردگ

.شود مي لرزه ن

هاي قلعه آب، ه
 .است بوده رها

گسترش موجب ل
جهاني اقتصاد و 

نيازهاي آن در ه
خطر به آينده ي

هر حد و حصر و

    
 

 .رست است
  139صفحه 

تر و اي ناحيه ي
اي ناحيه صورت

كشوره سياسي 
 .رست است

 49فحه 
مدا طور به حلي
م وجود به را واج

د سواحل آهكي
م پديد سواحل ر

 .رست است
  26فحه 
هاي هوا بين وده

 .رست است
  107 فحه
يعني سرمايه، ور

پيشرفت خدمات 
باال  سطح و فته

 .رست است
  83فحه 

ش مي دور هم از 
ابتدا موجب كش

زمين موجب ها ل
 .رست است

  2فحه 
به دسترسي ران

شهر و  روستاها
 .رست است

  43فحه 
عامل سه اخير ن

تجارت گسترش
 .رست است

  28فحه 
كه است شهري 
هاي نسل منافع 

فت پايداري شه
  .يابند ست

 .رست است
  76فحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
ص 10درس   
سياسي نظام  

ص به كوچك
نظام. دارند

در 4گزينه  .20
صف 4درس   
ساح مناطق  

امو وزند، مي
آ هاي سنگ
در را خاصي

در 3گزينه  .2
صف 3درس   
جابجايي تو  

در 2گزينه  .2
صف 8درس   
صدو به آنها  

و نو صنايع
پيشر نقل و

در 2گزينه  .2
صف 5درس   
يا صفحات  

حركات در ا
گسل حركت

در 4گزينه  .2
صف 1درس   
اير كشور در  

هسته اوليه
در 4گزينه  .2

صف 3درس   
قرن در نيم  
گ -2نقل،  و

در 4گزينه  .2
صف 2درس   
پايدار شهر  

اينكه بدون
البته بايد گف

دست پايداري
در 1گزينه  .2

صف 4درس   
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طرد  را ول

  .شود

ي هـا  ـنش 

 گـران ي و د 

 ييد، توانـا  
 يازهـا ين و

 و براساس 
ي نـوع  ن،ي

ن غـرب در   
هجوم  گري

در جامعـة   

 درجه

ationgroup

°5
3

= 3 
5='يقه  2

' , '=11 2 

قابل قبوريغ يها

ش يباز م يتماع

كـ و دهـد  يم ري

خـود يشـت يمع

دهـد پاسخ ها ش
و هـا  بـا پرسـش   

داشته باشد را ر
يدروغـ  يهـا  ـان 

جهـان. باشـد  ي 
دي ها فرهنگي 

قـدرت د جيتـدر 

03/1400(

دقي

ه وهيو متقابالً ش

  

  .ل ديگر است
اجت جهان آن ي

ييتغ را انيآدم ي

و م يماد يزها

  .است 

پرسش نيا اند به
مختلـف ب يخي

ريمتغ يها سش
عرفـ شيدايـ پ. 

مـي عمار فرانـو  
يها ها و ارزش ن

شد و به ت انيما

31/3 چهارمنوبت 

  .نامند مي زي
سازد و يم نيمع

.داند يم علم ند،

 از نسلي به نسل
يفرهنگ تيهو ي

يزندگي ها زش

ازيو رفع ن يندگ

انسان ت و اراده

نتوا يگر فرهنگ
تار طيدر شرا ن،
ثابت بشر و پرس 

 مناسب بدهـد 
  .باشد مي ت

اسـتعمربوط به 
آرمان د،يبه عقا 

نم يجامعه اسالم

30 


جامع ن(م انساني 

سازدروني ها را
افراد را م يازهاي

نديآ يبه دست م 

 انتقال فرهنگ
يدگرگون ياه برا

ها و ارز آرمان ،ي

زند يضرور ليسا

ستقل از خواست
 

اگ. ن پاسخ دهد
نياديبني ها ش

يها خ به پرسش
پاسخ ريمتغ يا

النيتعقوط به 

مر يفرهنگ يتو
يعني دهد؛ ي م
  .كند يم ج
در ج دوبارهي ل

  شناسي امعه

علوم هم؛ ادبيات و

   

آنه يش اجتماع
ياز ن يبعض نيم

يتجربي ها ش

  يو اخالق 
 است كه همان

را د،يآ ديپد تي

  .است يتيهو
يعيطب ي ماورا

وس ديو تول هيته
  

ه و وجود آن مس
 باشد؛ تيعقالن

رة انسان و جها
ن عالوه بر پرسش

پاسخ ييتوانا دي
ازهايها و ن رسش

كه مربو .است ن

و نا يفرهنگ ون
ها را هدف قرار

جيترو و غي را تبل
جاهل يو رفتارها

جا

سنجش دوازدهم

° −12 7 

 .صبح است

بر افراد و كنش ي
قبول تأم قابلة 

را كه با روش يوم

يرواني ها يژگ
پذيري  فرهنگ

تيبحران هو يع

تحوالت ه الب،
تگان و جهان

  .سازد يم

ت يوزمره كه برا
.نام دارد صادي

ز انسان هم بوده
دو سطح از ع ي
بشر دربا نيادين

انسان .هد داشت
يبا يهنگ جهان

پر نيخود، به ا 
انساني معنو ي

خويشب ،يرهنگ
كشوره گريد يگ
خود يفرهنگي 
ها، هنجارها و ش

    
 

°جه  = °5 

دقيقه ص 2و  

 .رست است
ياجتماعي ها ده

ةويش ي اجتماع

فقط علو، تجدد
 .رست است

ژينفس و و: يسان
، مترادفذيري

جهان اجتماع ك
 .رست است

انقالي امدهايپ ن
 خداوند، فرشت
ان را دگرگون م

 .رست است
رو يها تيز فعاّل

كنش اقتص م،يه
 .رست است

از شيپ ،كويني
يدارا ديبا يجهان

بني ها ه پرسش
خود را نخواه ت
فر. شود يم جه
نياديبني ها ش

يازهايكاذب به ن
 .رست است

چون تهاجم فر ي
فرهنگ تينو، هو

يها رها و ارزش
، ارزشن خالفت

www.sanjeshse

اختالف درج  

11ساعت   
  

 
در 1گزينه  .2

ديپدتأثير  -  
نهادهر  -  
  .كند يم
جهان مت -  

در 2گزينه  .2
بعد نفسا -  
جامعه پذ -  
كياگر در  -  

در 2گزينه  .2
نيمهمتر -  
شناخت -

آنا ياجتماع
در 4گزينه  .2

آن دسته از  
ده يانجام م

در 1گزينه  .2
تك جهان -  
فرهنگ ج -  
به ديابتدا با  

تيدفاع از هو
مواي متفاوت

و ارزش ديعقا
ك ييگو پاسخ

در 3گزينه  .2
يميمفاه -  

استعمار فران
باو و برد يم
دوراندر  -  
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ز قداسـت  

جـود فراتـر   
مـع را بـه   

را فـراهم   ا

 يهـا  رفـت  

كـه از نـوع   
ي دار هيما 

سـتعماري  

ت نداشـت،   

را  حي صـح  

 در يعنـ ي   

 كسـان يو  
به  يجتماع
 بـه  .كننـد 
  )ها د اراده

ationgroup

ا يا را در هالـه  

موج يو فرهنگ 
جوا ريكـز و سـا  

  .رنديگ

كليسا اقتدار ن

بـه معر آني تگ 

، بلكآنان نبـود 
و سـرم يسـت 

به قراردادهاي اس

مقاومـت تـوان   

مناسـب و يع 

ش علـوم اسـت؛

ياجتمـاع  يها 
اج ير ساختارها

ك تيـ آن را رعا ً
ركود( .شود يم 

03/1400(

اسـوه ي ها سان

ياسيسي رزها
را به صورت مرك

ثروت قرار گ عيز
  .ند

ختنير فرو اي 

  .ر شود
وابسـت نيمچنـ 

آ يزيسالم ست
سيبراليل يها ام

ب گانگاني برابر ب

ـ  كـرد، يرار نم
  .رد

  
اجتمـاي ريگ ضع

وحدت روش يعن
 

  .است ي

و سـاختاره ظـم 
بر يافراط ديتأك
است، صرفاً ييا

شهياند و رتباط
  .نام دارد 

31/3 چهارمنوبت 

قاشان، چهرة انس

كارش از مر ميس
ر يه جوامع غرب

توزيِ عادلِ جهان
را شكل دادن ب

هـا طنيه، زمينه

منجر ها كومت
و هم ينش تجرب

اس اين از اسالم 
نظا يد اقتصاد

مقاومت در يا

ق ارتباط برقر
كر يدراز م غرب

.داند يم ي علم
، فرصت موضها

به مع سميويتيز
 .است يتجرب
  .است ني

يكرد تفسيري

نظ بـر  از انـدازه  
ت .رديگ يم دهي

ها ها و ارزش مان
ار ها مانند هنر،

مونارشي، سطو
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كرد و نق يم ديك

ل گرفت كه تقس
كهپديد آورد  ي

ا در چرخة نامتع
غرب ك شرق و

خره فتح قسطنط

حك يفروپاشه 
دان يِعلم يها ت

آنان زيگر ليدل
عملكردسبت به 

به جا يستعمار
  .غيير كرد

بلوك شرقبـا   ه
غ بلوك يبه سو

را دانش ي تجرب
و انتقاد از آنه ي

است و پوز يست
 آن هم روش ت
ه شناسي تبيين

رويمربوط به ) ا

شيب ديبا تأك ي
يها را ناد نسان

تحقق چه آرم ي
ه عرصه ياري بس
ارس ياسيس يها

علوم هم؛ ادبيات و

 .داد شكلي ا ه
انسان تأك يسمان

شكل يا گسترده
ظام نوين جهاني

كند تا يم ريناگز
بلوك ستم،يقرن ب

مسلمانان و باالخ

تواند به يشود، م
تيشد كه محدود

نسل اول، به د ن
نس يغرب يورها

اسي ها ز دولت
آميز تغ ت رقابت

نكهيا ليبه دل ي
ب ازيدست ن گر،

خود، فقط علم
ياجتماع يها ه

سيويتيپوز يشناس
است و كسان

جامعهي، هدف 
آنها يمعنا افتن

ينييتب ي شناس
ان تيده و خالق

ينظم برا نيند ا
ها در خلّق انسان

ه نظام يبند سته

سنجش دوازدهم

رهيعش وي ا لهيب
و آس يبعد معنو

اقتصاد گ ستم،ي
نظا هان با عنوان

مستقل را ن يها
ق يط يدار هيما

با م انييهة اروپا

كه كنترل نش يت
آغاز ش يهنگام 

  .كار شد

پ به روشنفكران
در كشو ستميب ن

از يرياثرپذ لي
ي به سوي فعاليت

يانقالب اسالم ا،
گيزود، بار د اي ري

خ يويدن تي هو
دهيدربارة پد ي
  .آورند 

ش همان جامعه 
كيوش مطالعه، 

ياجتماع يها ده
اي يبرا ها دهيپد

اما جامعه. ست
اراد ،يعيظم طب

آنكه بدانن بدون 
خ ةيركوب روح

مطابق دس لتيض

    
 

راساس روابط قب
بر ب ،ين وسط

  .كردند
 .رست است

يهفدهم تا ب يها
در سطح جه يم

  .آورد در مون
ه ، دولتوابسته

 و طرفداران سرم
 .رست است

صليبي، مواجه ي

صورت در يتصاد
ديجد يمعرفت

آشك يرحسيو غ
 .رست است

روشنفكران چپ
قرني ود كه ط
  .گرفت

يكه قاجار به دل
، مقاومت منفي

كايولتمردان آمر
يو د ابدي تداوم 

 .رست است
، براساستجدد

يبا داور يماع
آ يندان فراهم م
 .رست است

ينييتب يشناس
رو ،يعلم يها 

ديو كنترل پد ي
گاه از درون به پ

 .رست است
اس ياراد ،يتماع

و نظ يم اجتماع
 ود افرادش يب م
موجب سر ديتأك

 فرد براساس فض

www.sanjeshse

را بر ياسالم
هنر قرو -  

ك يم ميترس
در 4گزينه  .22

ه در سده -  
يرفت و نظام

راميصورت پ
اقتصاد و -  
مخالفان -  

در 4گزينه  .22
هاي جنگ -  

  .كرد
بحران اقت -  
بحران م -  
و يرتجربيغ

در 1گزينه  .22
اعتراض ر -  

بو ياعتراضات
گ يم شكل

ك يهنگام -  
روي آوردند

از نظر دو -  
توانست ينم

در 3گزينه  .22
جهان مت -  
علوم اجتم -  

دانشمن يبرا
در 3گزينه  .22

ش جامعه -  
دانش همه

ينيب شيپ -  
نگ( ريتفس -  

در 1گزينه  .22
كنش اجت -  

دانستن نظم
سبب جيتدر

ت نيعالوه، ا
حكومت -  
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  .ت

 يعلم يا

دسـت بـه     

  .رنديپذ

  .شود ي
انتقال، در  
 ب،يـ ترت ن
  .ود

انسان را  ي

ationgroup

قرار گرفت نقدد 

ها همه عرصه ي

  .ييرپذيرند

  

  
 ذهـن دارنـد، د

پ ياثر م گريكدي 

يم منجر ئيسم
نيا يكنند ول ي

نيبد. مارگر است
شو ينان حفظ م

ياجتماع ي زندگ

  .كند

03/1400(

مورد تيهو يز

يول داردي حـور 

تغي واقعي، و ني

  .گويند مي ي

  .باشد شته

.  

.رديگ ي شكل م

  .شود يآنها م
.آنهاست فهم ي

در كهيي س معنا

از و گذارند ي م

دئپذيرد به  نمي
يم منتقل ر زده

استعم يكشورها
همچن ،يرغربيغ

دانند و يم يع

ك يم ديتأك يحل

31/3 چهارمنوبت 

همانندساز ست

نقش مح يتماع

آرمان قلمرو در ن

كژروي اجتماعي

داش اجتماعي ور

ب قابل حل بود

،هنگ و تمدن

آ يمعان دنيفهم
يو البته دشوار ي

نشگران براساس

اثر گريكدين بر 

  .است 
را ن ي اينكه وح

استعمار يشورها
كش شتري منافع ب

و غ يغرب يورها

  .دهند ي م
كنش اجتما يگ

خاص و مح يها

32 


جامع ن(م انساني 

ايود از جمله س

و اجت يفرهنگ ط

گرفتن قرار جهت

ك هستند، جامعه

ظهو و بروز واند

انقالب كيقط با 

فره كيدرون 

ف يو دشوار يان
ياجتماع يها ده

باور است كه كن

مختلف آن يها

نش اجتماعي
ه باشد، به دليل

وابسته را به كش 
در جهت بلكه ت

كشو ي و وابستگ

سازند و سامان ي
ژگيو نيترا مهم

 تيها و هو فاوت

علوم هم؛ ادبيات و

آمده بو ديرن پد

طيمح ةدربار ي

ج از ولي اند بت

ج هنجارهاي و 

تو نمي افراد وي

فق ،يدار هي سرما

داست كه  ييها 

انساي ها كنش ي
ديو عمق پد يگ
با نيبر ا ينييتب

ه است كه بخش 

كن، يك م گفتگو
همراه يخت عقل
عيصنا ي، برخ

ستيثروت ن ين
فاصله ،مار زده

يم ريپذرا امكان
ر يو معنادار ي
.  

رن است و بر تف

سنجش دوازدهم

مدر ةچه در دور

يدانش علم ديول
  .دهد

  :ت

هاي اجتماعي ثاب

ها ارزش عقايد، 

معنو و ديني يت

جامعة يها لش

ب از نوع چالش

يدگيچيوجب پ
دگيچيپ ةنشان ،ت

ت كرديقابل با رو

نيا ي اجتماع

رف مقابل هنگام
اگر با شناخ ،يو
بازار مصرف يضا
جهان ليتعد ايا 

استعم يشورها

ر گريكديط ما با 
يآگاه يجتماع
.كنند يمطالعه م

ل دوران پسامدر

    
 

 .رست است
آنچ ةسامدرن، هم
 .رست است

جهان اسالم در تو
د يسامان نم ي

 .رست است
هاي نادرست نه

 
ه در جهان قايق

 
برخالف كه يي

هوي سكوالر، ان
 .رست است

  :م
، حل چالركس

  :م
وك شرق و غرب

 .رست است
مو ،يتكثر معان

متفاوت اتيظر
در تق يريتفس 

  .د
 .رست است

بودن نظام ايو
 .رست است

طر يها صحبت
رد دنيوكروي باي 
به اقتضا يغرب ي

كشورها نيالل ا
كش شد و تحول
 .رست است

ارتباط يجتماع
ردازان كنش اج

و معنا، م يآگاه
محصول تيهو 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .22
پس ةدر دور  

در 1گزينه  .22
جه تيعقالن  

ييرا به تنها
در 3گزينه  .23

بررسي گزين  
 : 1گزينه   
هر چند حق  
 : 2گزينه   
هاي كنش به  
  :4گزينه   
جها يك در  

در 1گزينه  .23
عبارت سوم  
مااز نظر  -  
عبارت پنجم  
چالش بلو -  

در 4گزينه  .23
تنوع و ت -  
وجود نظ -  
كرديرو -  

زنند يعمل م
در 4گزينه  .23

پومنظور از   
در 2گزينه  .23

توجه به ص -  
يروشنگر -  
يكشورها -  

جهت استقال
رشبا وجود 

در 3گزينه  .23
قواعد اج -  
پر هينظر -  

آ بر ديبا تأك
استيس -  
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   14و  

اشاره ايـن  
2  

ـوع قضـيه   

شـود نـه    ي
هـيچ  «شـد  

. اقض دارد   
» .ت اسـت  

ـي اسـت؛     

بار قيـاس  
در . شـود  ي  

دو مقدمـه     
كـه هـر   » 

دعي رحـم   

 تـا تحـت    
ـن عوامـل     

ationgroup

   

13صفحه  2س 

 همراه با صفت ا
0صفحه  3رس 

موضـ 3 گزينـه  

حمول عوض مي
هتي نامعلوم باش
چـون رابطـه تنـا

هـر پ ت«) علوم  

ـه موجبـه جزئـ

هر سه شرط اعتب
دمه منفـي مـي

وسـط در هـر د
».خي ب ب است

مـد) قدمـه اول 

گيرنـد قرار مـي 
تحـت تـأثير ايـ

03/1400(

7صفحه  1س 

درس.  و گذاردن

سمي است كه
در. ص مطلق دارد

در. و كار داريم

اي موضوع و مح
ي صادق و از جه

صادق است چـ» 
جزئـي نـامع(» 

اي كـ ض مقدمـه 

كه ه» .ف است
ط در هر دو مقد

شود چـون حد ي
برخ« شود ن مي

مق. (كنـد  م مـي    

يع و مانند آن ق
است ت كه ممكن

31/3 چهارمنوبت 

درس. مربوط است

عناي  قرار دادن

يا ا... ن مجيد و 
طه عام و خاص

ي محصوره سر و

در عكس هم جا
تواند از جهتيي

».هر پ ت است
.ي پ ت نيسـت  

   67تا  6

در يك فرض. ارم

برخي الف الف« د
چون حدوسط. بر
   

اس نامعتبر مي
نتيجه آن.  معتبر

كنـد خـدا رحـم
 91   

لق، ترس، تطمي
ن و خطاهايي ك

33 
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كم به تصديق م

به مع» هشتن« 

ند كارون، ايران
جزئي است و رابط

 است؛ با قضاياي

چنين د هم. شد
ده يك گزاره مي

ه«). 1د گزينه 
برخـي«          

63صفحه  7س 

د هم شكل چها

شود يجه آن مي
م است و نامعتب

.گيريم  نظر مي

ل اول است و قيا
 چهارم است و

 

ر مدعي رحم نك
و 90صفحه  9 

اني همچون تمل
ي بر ذهن انسان

سفه و منطق

علوم هم؛ ادبيات و

 اما قضاوت و حك

 كاربرد فعلي از

 خاص است مانن
جموعه مفهوم ج

ه مفهومي كلي
  

ه بايد يكسان باش
رت سوال پرسيد

ر. ( تداخل دارد
تداخل) اذب ك
درس) كاذب. (ست

ياس تشكيل داد

  »ت
 

ل اول است و نتي
ريم شكل چهار
، مقدمه اول در

   
  »ت

ظر بگيريم شكل
ظر بگيريم شكل

 77و  73 فحه

اگر«شود كه  مي
درس» كند مي

عوامل روا  تأثير
أثير عوامل رواني

 107  

 فلس

سنجش دوازدهم

ط به تصور بود

اسمي دارد هم

 جزئي يا اسمي
زير مج» م خاص

 
 موضوعشان كه

 58صفحه  6 

حمول دو قضيه
صور). 4د گزينه 

شود چون رابطه
كلي(» . نيست

رخي پ ت نيس
 

هم شكل اول قي
  . يم

خي الف ب است
 » ب الف است

ظر بگيريم شكل
سط در نظر بگير
وجبه كلي است،

»ر ب الف است
ب است خي الف

ا حدوسط در نظ
 حدوسط در نظ

صف 8درس . ارد
 

 به اين صورت م
خدا رحم م«: جه

تحت ها بيشتر 
 الزم است به تأ

صفحه 10رس 

    
 

 .رست است
ن يا نبودن مربوط

 .رست است
هم معناي ا» ت

 .رست است
ف كتاب مفهوم

اسم«پس . ست
.درست است

ها به حسب زينه
درس. زئي است

 .رست است
ابل موضوع و مح

رد(ع يا محمول 
شو كاذب مي. »ت
هيچ پ ت«). 3

ناقض           بر
.درست است

توان ه مقدمه مي
گيريم در نظر مي
برخ« ⎯⎯←

هر« ⎯⎯← 
ا حدوسط در نظ

را حدوس» الف« 
اي كه مو مقدمه

هر« ⎯⎯← 
برخ« ⎯⎯← 

را» الف«ت اگر 
را» ب«اگر . ود

عتبار قياس را دا
.درست است

ياس استثنايي
نتيج) مقدمه دوم

 .رست است
سياري از انسان

بدين جهت. الل
در .، توجه كنيم

www.sanjeshse

 
  

 
د 4گزينه  .23

واقعي بودن  
د 2گزينه  .23

بهشت«لفظ   
در 1گزينه  .23

ريفطبق تع  
و آن آمده اس

د 3گزينه  .23
در ساير گز  

مفهومي جز
د 2گزينه  .24

در مربع تقا  
خود موضوع
پ ت نيست

3رد گزينه (
متن) صادق(

د 3گزينه  .24
از اين دو م  

دمه اول دمق
مقدمه اول 
مقدمه دوم

را» ب«اگر   
اگر. را دارد

فرض دوم؛ م
مقدمه اول  
مقدمه دوم  
در اين حالت  

شو منفي مي
سه شرط اع

د 3گزينه  .24
بازنويسي قي  

م. (كند نمي
در 1گزينه  .24

متأسفانه بس  
استدال تأثير

پديد بيايند،

erv.ir
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بـه  .  اسـت   
ه و اسـاس    

پردازنـد و   ي   

ن اسـت و     
ت آنهـا را    

 متغيـر  و ف 
ـكل آب از   

 31صفحه 

نماياند كه 
 اسـت كـه    
نـد و جـدا   
 مـن دانـا    

را آنهـا  چه 
مـه  ن، بـا ه  

ا نهاد و در 
) آيـد   مـي  

 در هنگام) 
 9درس ) 4

سـياري از     
  در همـان  

درس  .شـد   

عنـي آنهـا   

ين، ميـان   

ationgroup

هـاي بشـري ه 
ستند كـه پايـه
گي انسـان مـي

 ديگـران يكسـان
طبـق عـاد صرفاً

مختلـف ر امـور 
تغييـر شـ) 2ـه  
ص 4درس ) 4ينه

ن بود كه به ما بن
آدميان، كسـي

كنن بودن مـي  د
كـه حـالي  در ؛

كنند كه آنچ  مي
ي مخالفان مـن

بنا) حي و سنت
حديث به دسـت

)3رد گزينه . (ت
4رد گزينـه  . (د 

بزواري و نيـز بس
ي تقليـل داد و

ن قبيـل قائـل ش

ابداع يع. است ده
   89فحه 

بنـابرا. گيـرد  ـي 

03/1400(

ترين دغدغـه ميق
اينها اموري هس و

ت جهان و زنـدگ

باورهـاي گاه با
شته باشيم و ص

بيانگر كه دهد ي
رد گزينـ.(سـت 

رد گز. (م است

، همين»ط است
آ داناترين شما: 

 ادعاي دانشمند
بنامند» دانا«را 

گمان  حاضرند،
مرگ افتادم؛ ولي

وح(و شرع ) هود
چه از قرآن و ح

ن گفتن او نيست
نمايـد تقـل مـي   

مالصـدرا، سـب ،   
زميني و مادي فاً

 و فضايلي از اين

ابداع كرد القي را
صف 11درس  .م

قرار نمـ ريف آن

31/3 چهارمنوبت 

و پاسخگوي عم
كند و كاوش مي

ز ميان موضوعات

ر آن داريم كه گ
ي هم دليلي ندا

مي نشان را ستي
ه ادراك حسي ا

 حسي قابل فهم

ين مردم سقراط
:ر بود كه بگويد

ي كهخت كسان
زرگي به غلط مر
كساني كه آنجا

و ناتوان به دام م
4   

شه(قل و كشف  
آنچ( مواد قطعي 

سخن  هم صرفاً
 به ديگـران منت

ردي، ميردامـاد،
يك موجود صرف

دوستي نوع ني،

ست، قواعد اخال
ايم ود آن پي برده

است و جزء تعر

34 


جامع ن(م انساني 

 و انسان است و
بيعت و انسان ك
زضوعي خاص ا

، زيبايي و نظاير
براي برخي يم و

هس و جهان هري
ائنات، اعتقاد به
 از طريق ادراك

داناتري« فته بود
قط به اين خاطر
ي من براي شنا

كه گروه بز شده
كنم، ك شكار مي

من پير و .تداس
41و  40صفحه 

ي پيوند ميان عق
و) شهودي(في 

بودن انسان» ق
واي استدالل را

نصـير، سـهرور 
ن انسان را به ي
ي، كرامت انسان

و نفع ديگران اس
و حاال ما به وجو

جدا» انسان«وم 

علوم هم؛ ادبيات و

جهانموضوعات 
قيقت جهان، طب

مو ز هر كدام به

ن، مرگ، عدالت،
بدانين باورها را 

به ظاهمرت همين
 دگرگوني در كا
ن به ابر و باران

رفون گفوستم ك
ياد كرد، فق» دانا

ش و جستوجوي
سبب ش هستند،

ادانيِ كسي را آش
فقط خد حقيقي

ص 5درس . دمدن

سفي خود را روي
ي و مطالب كشف

               

ناطق«مقصود از 
محتو با نطق) 2 

سينا، خواجـه  ن
توا كه نمي كنند

مند مانند آزادگي

ته نفع او در گرو
ي وجود داشته و

مفهو از» وجود«

سنجش دوازدهم

ترين مو نهادي  و
صل وجود و حق

ساير علوم نيز. د
   9فحه 

ن، انسانجها ةر
اليل برخي از اين

   20صفحه  
 

حواس فقط هه 
و پذيرش تغيير

جماد و تبديل آن

 در الهامي به د
د«من به عنوان 

كاوش .»داند  نمي
نشمند حقيقي ه
ليل كه وقتي نا

كه داناي ح ل آن
بدي گرفتار آمل 

اي علمي ـ فلس
 مقدمات برهاني

         63فحه 

م. ود مرده است
رد گزينه. (كند

 
وص فارابي، ابن
ك عاصر تأكيد مي

متعالي و ارزشم 

زماني كه دريافت
شف يعني چيزي

«، مفهوم »ست

    
 

 .رست است
ترين ره بنيادي

ر، فيلسوف در اص
آيند ه شمار مي

صف 1درس  .ند
 .رست است

ما باورهايي دربا
شايد دال. تفاوت
3درس  . باشيم

.درست است
معتقد است كه 

الزمه پ) 1گزينه 
 به بخار و يا انج

 .رست است
 معبد دلفي كه

اگر از م ادانيم و
ط بداند كه هيچ
ز كساني كه دان

به اين د ط شايد
دانم؛ حال من مي
درچنگال االكي،

 .رست است
ها ين پايه بحث

حقايق الهيات از
صف 8درس . برد

 .رست است
نفس، يك موجو
ك  خود نطق مي

 
.درست است

مسلمان و بخصو
مع رهسلمان دو

هايي ويژگيي 
78  

 .رست است
دگاه، انسان از ز

كش. آورده است
 .رست است

انسان موجود ا«

www.sanjeshse

در 1گزينه  .24
رفلسفه دربا  

ديگر عبارت
ساير علوم به

كنن مي بحث
د 2گزينه  .24

هر يك از م  
گاهي هم مت
قبول كرده

د 3گزينه  .24
پارمنيدس  

رد گ. (تاس
حالت مايع

  33تا 
د 4گزينه  .24

راز سروش  
تا چه پايه نا
چون سقراط
كردن آنها از

فقط. نيستم
دانند، م نمي

چا و چستي
در 1گزينه  .24

صدرالمتالهي  
راه كشف ح
ديني بهره ب

در 1گزينه  .24
بدن بدون ن  

استدالل، با
 72صفحه 

د 3گزينه  .25
م فيلسوفان  

فيلسوفان مس
حال براي و

8صفحه  10
در 1گزينه  .25

بنابراين ديد  
وجود آ را به

د 2گزينه  .25
«در عبارت   
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 توانـد  مي و

. ـرار دارنـد  

هيـوم  ) 1  
ز مصـاديق     

موجـودات   
 همه برتـر  

ـزي پديـد   
 بـه  گـردد، 

ين چيـزي    
هـا   معلـول 

» لت العلل

فهمـد كـه    
شاره شـده  
 به دستگاه 

 54  

دگي درك  
ز قضـاياي    
 رسـيده و  

حقـق را از  

در جهـان   
گفتنـد   مـي 

 همان آب 
 امـور   ايـن  

ationgroup

و باشد موجود د

ز ماهيت آنها قـ

رد گزينـه. (ست
فتن بسـياري از

حال در ميـان م 
جود دارد كه از

چيـ  يعني اصالً
برگ عقب به ايت

نهايـت و چنـي ي
و مهـا   سله علت

لع«الوجود و  جب

توانـد بف  نيز مي
اش كاركرد عقل 

از طرفي چون 
و 53صفحه  7 

آمـادو  سـتعداد 
دركـي اولـي از  

شده و به فعليت

محها، دانشمند و 

آنچه از كثـرت 
مـ آنـان  .ي دارد   

راوان چيزي جز
لـهو جم شـيد   

   

03/1400(

تواند مي انسان، 

ازخارج  كه هايي

رزادي بودن نيس
فالسـفه يـافمه 
17  

)مقدمه دوم. (
بهترين است؛ وج

 در كار نيست؛
نها بي تا ها علت 

ـ    ي و هيچگـاه ب
سلس ابتداي در س،

واج عني خودش

زهايي نيست و
 سؤال به صرف

)3رد گزينه . (
درس) 4و  2ه 

اس امـا  نـدارد،  ي
، عقـل،بالملكـه 

، عقل شكوفا ش

ها ط ميان پديده

آ) 2رد گزينه ( 
 معنـاي ديگـري

اين امواج فر. ت
و انسـان و خورش

94صفحه  11 

31/3 چهارمنوبت 

سبب، همين به

ها علت واسطه ه
  

ن به معناي مادر
هم )2رد گزينه 

7تا  15صفحه  3

ريني نيز هست
ترين و ب ه خوب

ه آغاز و ابتدايي
لهاگر سلس: يگر

شروي ما برسـد
پس برگردد، ب

ضروري است، يع

هست و چه چيز
در صورت .دهد

شود  عملي نمي
رد گزينه. (گردد

عقلي ادراك هيچ
در مرحله عقل ب

در اين مرحله. 

در روابطتحقيق  
8  

.قي بيش نيست
بلكـه) 4و  1ه 

ريا به امواج است
درخـت و. كوبـد 
درس .اند حقيقت

35 
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ب نيست؛ برقرار 

به اما هستند، »د
11صفحه  2س 

، اما عقلي بودن
( .پذيرد ت نمي

3درس ) 4زينه 

ترين و بهتر خوب
 حقيقتي هم كه

   

كه معناست دين
به بيان دي. ست

ت به معلول پيش
عقب به نهايت بي 

برايش ض وجود،

 چه چيزهايي ه
ت و نبايد انجام د
قط شامل عقل
گ رتر متعالي نمي

ه انسان كه ست
د .لد شده است

 بالفعل نام دارد
  64فحه 

كنار در خدا و 
1صفحه  10س 

 يك واحد حقيق
رد گزينه( يست،

د ند نسبت آب
ك ها مـي   صخره
هاي آن ح  سايه

علوم هم؛ ادبيات و

طه ذاتيراب »ود

واجب الوجود« 
درس .هستند »ر

دانند، عقلي مي 
بودن رابطه عليت

رد گز. (دانند مي

تر وجود دارد، خ
پس،) قدمه اول

33صفحه  5س 

بد برگردد عقب 
ن پيش روي ماس

بيايد تا نوبتديد 
تا تواند نمي ول

يگري نيست و و
   43و 

تواند دريابد كه 
كدام كار بد است

از اين جهت فق 
عنوان موجود بر

ا هنگامي آن و 
دي كه تازه متول

مرحله، عقل ن
صف 8درس  )3 

طبيعت ماوراء ا
درس .رساند ا مي

 يك حقيقت و
ختلف و متكثر ني

بينيم، مانن ه مي
رده و خود را بر

آن آب و  صرفاً

سنجش دوازدهم

وجو«و » يستي
   5حه 

موجودند، كه ي
رب الوجود بالغي

 
دهيك قاعرا  ت

بر تجربي پذير ب
وزش و تجربه م

تر و بهت ك خوب
مق. (خي ديگرند
درس.  الهي است

به نهايت بي تا 
 برسد كه اكنون

پد موجود نهايت
معلو له علت وس

ش وابسته به دي
و 42صفحه  6س 

و مي كند ل مي
انجام دهد و كد 

.ي رفتار انسان
 شامل عقل به ع

دارد نام يوالئي
مانند نوزاد )1ه 

سومين). 2گزينه 
رد گزينه. (ست

با بطه طبيعترا
باطن آنها د و به

 
هستي و عرفا، 

ي وجودهاي مخ
هايي كه ن كثرت

شكن پيدا كر  و
ندارند، وجودي

    
 

چي«عنوان يك  
صفح 1درس  .دش

 .رست است
اشيايي مهضر، ه

واجب«اينها : يگر
.درست است

اصل علّيتسلمان 
گرايان را مبني ب
ل را نيازمند آمو

 .رست است
لي هر جا كه يك

از برخ تر و بهتر ب
 همان واقعيت ا
 .رست است

ها بخواهد  علت
وبت به معلولي

نه بي بايد كه ست
نيست چون سلس
 دارد كه وجودش

درس .يگر است
 .رست است

قل خود استدالل
وب است و بايد
بايدها و نبايدها
ن مرتبط است
 .رست است

هي عقل له عقل،
رد گزينه(  دارد،
رد گ( .كند دا مي

را كسب كرده اس
 .رست است

تأمل در ر سينا،
دهد ها عبور مي 

.درست است
و يدگاه مالصدرا

كنيم، به معناي ي
قت وجود به اين
 اين گونه چين

و و هويتي خود 

www.sanjeshse

به» انسان«
نباش موجود

د 2گزينه  .25
در حال حا  

عبارت دي به
د 3گزينه  .25

فالسفه مس  
گ نظر تجربه
علت و معلو

د 4گزينه  .25
به طور كل«  

برخي خوب
است و اين،

د 2گزينه  .25
لهسلس اگر  

آيد تا نو نمي
اس آن معني
پذير ني امكان

علتي وجود
موجودات د

در 1گزينه  .25
انسان با عق  

كار خو كدام
نه لزوماً به ب

ادراكي انسان
د 4گزينه  .25

لمرح اولين  
معقوالت را
ضروري پيد

هايي ر دانش
د 4گزينه  .25

س از نظر ابن  
ظاهر پديده

د 3گزينه  .26
مطابق با دي  

مشاهده مي
نسبت حقيق
نيستند كه
از گوناگون،
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برنامـه   ك

   .كنند ياز

  .است

 ورد نظـر  

ز اي اريسـ 
  .شود ي

ـ ودتر   ادي

ationgroup

.ظر بستگي دارد

كيـ زمان طبق  ت

با ييبه تنها يول

ا درك اخالقي

ـ تكل ي مـو في

  . ت

بس. حـدود باشـد  
يم يرمنطقيغ ي

را زو يورسوار

03/1400(

مورد نظ پديده

گذشت ست و با
   .بگذارد 

باشند، و گريكدي

  .دهد

رشد دمربوط به 

يو دشـوار  يص

  .ف است

   .ديآ ينم 

تفكر است يعني 

  .ويم

  . است فيكال

مح مـا  ه امكانات
يها حل از راه ده

داند، موتو يمي 

31/3 چهارمنوبت 

صيف و تبيين پ

وابسته ا يستيز
ريتأث يپختگ اي

ي مندند در كنار

د يرخ م يجنس

م» تسيربوط ن

شخص يها يژگ

 به فرد آن هدف

ع اجزا به دست

،ي شناخت عال

توانم بگو ي نمي

و تك فيوظا يرا

كه ميشو يجه م
استفاد باعث ها 

وچرخه سواري
  .ه است

  .شود

36 
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چگونگي توص 

  . د

ز ي كه به آمادگ
يرسش  بري ود

م  كودكان عالقه

ست كه با بلوغ ج

به من مر گرانيد

ژيومستمر، بـه  

منحصر يژگيو

شود كه از جمع

و ورود به) راك

دانم، ولي يل را م

اجر يبرا ي خوب

با مسئله مواج ين
يتوانمند قيق

كسي كه دو. د
كرده آسان را دي

ش مطرح مي اند

شناسي ن

علوم هم؛ ادبيات و

به ده،يپد كيل 

نام دار تفكّر، ه

است يراتيي تغ
تواند تا حدو يم 

ها يباز نيدر ا 

اس يدوره نوجوان

دهم و مسائل د

توجه م جاديا ي

و و يوامل انحراف

 ياجزا هم م ني

مثل توجه و ادر(

سؤال ني پاسخ ا

تاه مدت، كمك

ياصوالً زمان :ست
دق ييم شناسا

گويند انتقال  را
ديجد يريادگي، 

رسا  به هدف مي

 روان

سنجش دوازدهم

و كنترل ينيب ش

موجود در حافظه

آن دسته از ي
زين يطيمل مح

.است يسالگ 5 

 ياساس ريي، تغ

د يم تيودم اهم

يبرا ديت زمان مف

، تابع تعداد عوف

ي شامل روابط ب

( هيز شناخت پا

من ديگو يرد م

كوتا يساز رهيخ

ما محدود اس ي
عدم. شناسند ي

 بر حل مسئله
جربه گذشته فرد

قط اين راه مرا

    
 

 .رست است
شيبه پ دنير رس

 .استرست 
اطالعات مو ييما

 .رست است
به معنا يپختگ
عوام. رديگ يم م

 .رست است
اي 4در  يمواز

 .رست است
،مثلديگاه تول

 .رست است
ط به مصالح خو

 .رست است
حداكثر مدت ق
  . د

 .استرست 
ن محرك هدف

 .رست است
 بر مجموع اجزا،

 .رست است
گذر از يبرا ير

 .رست است
، فر نوك زباني
 .رست است

عالوه بر ذخ ،ير
 .رست است
يها ي، توانمند

يخود را نم يها ي
 .رست است

گذشته يها ير
مثال، تجر نير ا

 .رست است
فق، عبارت، سئله

 .رست است
  : گيري يم

www.sanjeshse
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در تيموفق  

در 1گزينه  .26
بازنم نديفرا  

در 4گزينه  .26
پ ايرسش   

انجا يعيطب
در 1گزينه  .26

م يها يباز  
در 4گزينه  .26

رشد دستگ  
در 2گزينه  .26

فقط«عبارت   
در 1گزينه  .26

قيبرآورد دق  
دارد يبستگ

در 3گزينه  .26
كردن دايپ  

در 1گزينه  .26
كل، عالوه  

در 4گزينه  .2
ابزا حافظه  

در 2گزينه  .2
پديده ندر   

در 1گزينه  .27
حافظه كار  

در 3گزينه  .27
در مسئله  

ييافراد توانا
در 4گزينه  .27

ريادگي ريتأث  
د. رديگ يم

در 2گزينه  .27
حل مسدر   

در 2گزينه  .27
موانع تصمي  
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 ،يهمـاهنگ 

 تـا مـرگ،   

ationgroup

در صورت ناه را

ز سالمت كامل

03/1400(

  . است ديمف

ريز باشد، داشته

بلكه از ستند،ين 

 

31/3 چهارمنوبت 

او مؤثر و مف يرا

الزم را د يماهنگ
   .ت

جداگانه  جنبه
   .ميريگ يم ي

.شود يم ياخت

37 
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كند بر ي و فكر م

هم يطيهد مح
رفتار است بروز ع

سالمت دو اي ي
يجا وستارياط پ

شنا يها ردازش

علوم هم؛ ادبيات و

رد به آن برسد

با شواه يعنيشد؛ 
شود كه مانع يم

يمارياست كه ب
از نقا يكي يررو

و پر يرفتار يها

سنجش دوازدهم

  

دار ي انسان سع

سازنده باش ديبا 
م جاديكاذب ا ي

ا ني، اعتقاد بر ا
از ما بر كي هر 

ه واكنش ي ارتقا

    
 

  تأييد 
  راطي

  مردن خود
ردن هيجانات
 .رست است

است كه يزيچ
 .رست است
 ييترل و كارا

ييك كنترل و كارا
 .رست است

،سالمت يناس
وجود دارد كه ر

 .رست است
باعث مثبت ي

www.sanjeshse

سوگيري ت  
اعتماد افر  
كوچك شم  
كنترل نكر  

در 4گزينه  .27
، هر چهدف  

در 3گزينه  .27
كنتادراك   

ادراك ينوع
در 1گزينه  .27

شن رواندر   
وستاريپ كي

در 3گزينه  .2
يفشار روان  
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