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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)16/02/1401(  
 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  

 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  12ـون آزمــ  
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 /  
چـه بلنـد و    

 -ي سـازند    

كنـد؛    مـي 
مثيـل نيـز    

ationgroup

) قرار - سكون  - 
ويژگـي آنچ - راز 

هـاي آهنـي لقه
  ) فرشته - 

  . عني است

  .ت كاربرد دارد

مصراع اول ذكر
دة تشـبيه و تم

.  

0/1401(  

  .انمان

-آرامش (مأنينه 
زماني در(آزگار  

 جنگي كه از حل
آور پيام  فرشتة(

مع ة يازدهم، هم

  .ت
  . ست

اميد در بيت -2

مثالي در م» ست
دبي كه دربردارند

).ستعاره دانست

16/2ع نوبت دوم 

خا چيز، بي بي  ر،

طم.) / سر بپيچند
) /شفاعت - ري 

جامة(درع ) / ر
(سروش ) / يلت

مين واژه در پاية

  .است 

  حور ←

حسن تعليل است
آميز اس ، اغراق»

عطر  -1 معني 

 را افشا كرده اس
اين آراية اد  »ود

را فقط اس  »راز -
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جامع(وم انساني 

كنايه از فقير: ل

اي كه به دور س ه
گر ميانجي - ري گ

متحير -رگشته 
فضي -لياقت  - 
با هم» پيمودن -

)جِ جاذب(» ب

←هور * هليز 

بيت فاقد ح* ه 
»وزن در پيراهن

به دو» بو«  :هام

دن اين راز، آن
شو  بوي گل مي

-برگ گل «وان 

ارسي

هم؛ ادبيات و علو

:   
جل آسمان) 2كي 
 (  

پارچه - عمامه  - 
رخواهشگ(  مردي

سر(خيره ) / ك
شايستگي -داد 

-طي كردن «ي 

جواذ«صالح آن 

  ذميم ← 

ده ←دحليز * 

نگا -از از مرگ 
هزار سو«* اس 

ايه* صبا  -س 

  .شده است
ن در مخفي كرد
ب، باعث افشاي

تو مي: توجه(» ز
  .ز را افشا كرد

 فا

سنجش دوازد

:ها ه و اصالح آن
ابل غش و ناپاك
ن درخت و گياه

   : از
-سربند (دستار  
پايم) / دشمن - ه 

   :هر يك
هولنا -غرّنده  -
استعد(هنر ) / ر

وازدهم به معاني

و اص» جوازب«خ 

  : هر يك
زميم  *غازي  

  : ها ن
*سميعي  ←ي 

  :شده
ترتيب مجا به»  

به الما سوزن - 

چشم نرگس -ين 

   :ر بيت
تشبيه شع دوم 
سعي من«ثبات 

عجاب زيبايي و ا
  .شود ميده مي

را -گل  -گ گل 
سيار من، اين راز

    
 

 .رست است

ست در هر گزينه
لص، سنجه، مقا
شاندن و كاشتن

 .رست است

اند ها عبارت واژه
) /هوشمندي -  

بدخواه - انديش 
  .)آيد ظر مي

 .رست است

رست و اصالح ه
-خروشنده  -ب 
وزير -مشاور (ور 

در پاية دو» ردن
 .رست است

 در گزينة پاسخ
 .رست است

اليي و اصالح ه
←قاضي * ت 

 .رست است

اليي و اصالح آن
صميعي* نكهت 

 .رست است

 .رست است

شد هاي خواسته ه
»چشم -خون « 
تعلطف به خل 

  تناقض  -جاز 
عارض نسري: شي

 .رست است

هاي موجود در ه
راع اول به مصراع

شاعر براي ا: دله
هاي گل در رگ

نام  »وب معادلهل
برگ«: بخشي ن

تار و پوشش بس

www.sanjeshse

  
  
 
در 3گزينه  

موارد نادرست
خال: عيار) 1
نش(غَرْس ) 4
در 4گزينه  

همة معاني و
زيركي(دها 

بدا(بدسگال 
طوالني به نظ

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

مهيب(دمان 
دستو) / زره

سپر«: توجه
در 1گزينه  

غلط اماليي
در 4گزينه  

هاي امال غلط
زلّت ←ذلّت 

در 2گزينه  
هاي امال طغل

ن ←نكحت 
در 3گزينه  
در 1گزينه  

بررسي آرايه
:مجاز -الف
 :تشبيه -ب
فاقد مج -ج
بخش جان -د
در 4گزينه  

بررسي آرايه
مصر  :تشبيه

اسلوب معاد
گلبر«اينكه 

اسل«هست، 
استعاره، جان

استت: تناقض

erv.ir
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دلـم  . (ـت  

ر خـاك و    

  ».ست
يال زلف تو 

ف اضـافه و   

» پو«براين 

انـد؛   ه شده

ationgroup

  .است

هـايم اسـ  نَفَـس 

بب كشـتار و د

اليه است ت مضاف
خيا -اليه  مضاف

حـرف  :ز پـي   *   

است؛ بنابر) ركب

وة بالغي سروده

0/1401(  

صراع اول آمده ا
  .ارد

  ان
ر البالي كمند

 

كند، سـب كت مي
  .دارد ي

بلند كه صفت«جز 
اليه م مضاف: لف

ذرا بـه مسـند

مر -وندي (مل 

بيت دوم به شيو

16/2ع نوبت دوم 

  .ست

ان، مثالي در مص
ر بيت كاربرد دا

تعاره از زيبارويا
م، اسارت آن د

 .ن تعليل است
  . تعليل است

سير درست حرك
ستي برحذر مي

اليه ف  

ج اليه، به ه مضاف
زل ←ل زلف تو 

فعل اسنادي گذ 

  .ي گرفته است

يك واژة كام» پو

پاياني ب  و جملة
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جامع(وم انساني 

  . ت

  .بخشد ي مي
تعبير شده اس  »ب
.  

جازات گردنكشا
م باز و گشاده در

است  »بتان« -ند 
هاي دلم علّت ناله
   ).ن است

 استعاره و حسن
بيت فاقد حسن

تير كه در مس : ل
ا از راستي و درس

مضاف اليه مضاف

اليه همه مضاف) ر
پختن خيال ← 

اليه  مضاف  

»گشت«* سند 

 معناي جديدي

وپ تك«. * است 

ري هستند و د

هم؛ ادبيات و علو

است»  كردن راز

دهد و زندگي  مي
سيالب«يزي به 
است»  و مردن

قش تقدير در مج
چشم -2شاهين 

 و تشخيص دارن
ع: حسن تعليل 

م زلف زيبارويان
بيت فاقد* به 

ب * تعاره از دل 
حسن تعليل*  

ادبي مخاطب را

   :ه
مض): زر خويش را

اليه مضاف  
جايي ضمير جابه

لف تو را پختن
صفت: هر ← ي

 به مفعول و مس

   :ها واژه  انة
رده است و هم

  .اند ر شده

آمده» اندر«ن 

  .وف است
مضارع اخبا» زد

سنجش دوازد

افشا«كنايه از   
  . ست

 
مي جلّاد، جان م

آمي طور اغراق به 
كشتار«مجاز از 

براي اثبات نق  )ف
ش -1 دو معني 

   :شده
استعاره » نَفَس

) *شبيه پنهان
ه چون اسير دام

دل به كعب -ينه 
است» خزانه«: ره
گوش هوش  :ره

عر با يك دليل ا

ها در هر گزينه ن
عيار ز: ك اضافه

اليه م مضاف): تو
ج  :نعل مركبش( 

خيال زل: ف است
كار هر خامي - ه 

ل اسنادي گذرا
  .ي است

 وضعيت چهارگا
 خود را حفظ كر
متروك و مهجور

  .افته است

حرف اضافه كهن

ظي و فعل محذو
ساز آرد، مي مي «

    
 

»پرده كردن راز
هاي ديگر اس رايه

 .رست است

 :هاي هر بيت ه
رحم بي) ب(يت 
»اشك«) ج(ت 
م» خون«) د(ت 

الف(له در بيت 
به  »باز«) هـ(ت 

 .رست است

شد هاي خواسته ه
كمد -دل «  :ها

تش( بتان به دام 
نالد و نه ست مي

دل به مخزن كي
استعا* نقد دل 
استعار* نِي تير 
اعلذا ش. ن است

 .رست است

 وابسته و نوع آن
فك  »را«(خويش 

كوي وصل ت(تو 
(ش  - مركب  -  

ك اضافه محذوف
اليه  فاليه مضاف

 .رست است

   :ي نكات
فعل» ديد«: كور
گروه متممي» ت

 .رست است

گزينه به جهت
هم معناي قديم
م  :ستوان، درزي

تحول معنايي يا
 .رست است

   :د هر گزينه
همراه ح» وپو تك
  .ست

دو تلفّظ قد واژة 
«به معني   »ازد

www.sanjeshse

پر بي«  :كنايه
بيت فاقد آر

در 2گزينه  .
توضيح آرايه
تناقض در بي
اغراق در بيت
مجاز در بيت

معاد اسلوب
ايهام در بيت

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

ه استعاره  )1
زلف  :تشبيه

چون زنده اس
د: تشبيه) 2
نق: تشبيه  )3
ني  :تشبيه) 4

خون غلتيدن
در 3گزينه  .1

هاي وابسته
خ -  حشر) 1
ت -وصل ) 2
بلند - او ) 3
فك »را«) 4

مضاف: تو ←
در 4گزينه  .1

توضيح بعضي
در بيت مذك

رفع خجالت«
در 1گزينه  .1

بررسي هر گ
هم:  ركاب  )1
برگس) 3و  2
ت  :دبيران  )4

در 3گزينه  .1
بررسي موار

ت«متمم ) 1
معطوف نيس

رباعي فا) 2
آرد، سا«) 3

erv.ir
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خـود در ره     

  .است  

   

اثربخشـي  «

 از صـفات  

ا و مفهـوم     

مده است و 

خداونـد بـر      

عـدم   -ت     

  .است» شم

ationgroup

ري بـه جـاي خ

  ).ست

»ي دشمن برتر

.كند را بيان مي 

«نـة پاسـخ بـه    

ون آمدن سالك

 در ايجـاد معنـا

به يك معنا آم» 

  ).است» 

ـوق خواسـت خ

صـواب و مصـلحت

چش - بصر «عني 

0/1401(  

دگـر«يـت دوم  

ول مقدم شده اس

سليم در برابر قوا

  . شته باشد

 »عشق و عقل« 

 است و در گزينـ

و فنا، يعني بيرو

ظي است، بلكـه

»دار«(ت ف اس

» حساب نياورد

و برتـري و تفـ 

ير در جهـت ص

  .كند ده مي

زينة پاسخ به مع

16/2ع نوبت دوم 

 آخرين جملة بي

مسند بر مفعو( 
  م 

  ).ست

  ).م شده است

توصيه به تس«ن، 

خود را پنهان داش

ه به نوعي تقابل

تأكيد شده» س

صاف وادي فقر و

هاي بديع لفظي ه

گزينه، بيت مرد
  .د

به -شاهده نكرد 

)تقـدير ( الهـي    

تـدبي -فـرينش   

نندگان را مشاهد

و در گز» ه كردن
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جامع(وم انساني 

و) با مسند(ي 
  )فعل  : سازد

گفتـــناز  ــن
متمم         مفعول        

ل مقدم شده اس

 بر مفعول مقدم

 مفهوم متضّاد آن

مني كه كينة خ

كه» .ت دور شدم

ت از هواي نفس

از اوص. (است» ق

نها يكي از آرايه

 پاسخ؛ در اين گ
وع جناس ندارند

مش«معناي  ب به

سـت و مشـيت

گاه عميـق در آف

بين   را و او همة

نگاه - نظر  - ستن 

هم؛ ادبيات و علو

سه جزئي اسنادي
قربان. (ل است

 
  )ة عادي بيان

  دي
تــــ زن خــالي

فعل اسنادي  مسند        

فعل بر مفعول( ي
 

متمم( دان ــر
  مسند  فعل اسنادي   

و»  عليه دشمن

هيز از خشم دشم

، از عقل و عافيت

مل و عدم تبعيت

در وجود معشوق

تن اس همسان نه

جز گزينة د، به
ه و زنده هيچ نو

ترتيب ل و دوم به

افراد به خواس ت

تدبر و نگ  :ست از

كنند او رك نمي

نگريست - مشاهده 

سنجش دوازد

  . شده است
س» نكوست«ت 

ه جزئي با مفعول

  :راع اول ابيات
شيوة( بياريد رده

   فعل غير اسنا
خ نيســـت ـون

بستگي  فعل غير اسنادي

رنگ دويي ام ينه
 ه متممي  گروه مفعولي 

زهــ آن ــــــد
  مفعول      غير اسنادي 

به خشم انقالبي
  :رتيب

پره - با دشمن 

د عشق محبوب،

اخالص در عم« 
  . است

فناي عاشق د« 
  ) مطلق

ويژه جنا ناس به
  .ند

ي جناس هستند
مات قافية پاينده

در مصراع اول» 

رضايت«نة پاسخ 
 «  

رتيب عبارت اس
 ب

ديدگان در: سخ

م - ديدن «عناي 

    
 

مقدم جمله فعل
بيت نخست  جملة

نيز سه» ن سازد
 .رست است

ها در مصر ش واژه
فر كر آن يار س

ه مفعولي       
چــــ ها ن وصف

پيوند وا     گروه نهادي   

آييبر  بست ستي
ي   فعل غير اسنادي  گروه

دهـ قندي تو را 
فعل  مفعول     ي  متمم

 .رست است

توصيه به«سؤال، 
تر هاي ديگر به ه

نفي صلح -يي 
 .رست است

با وجود«: ه پاسخ
 .رست است

سخ برت غير پا
اشاره شده» انه

 .رست است

ت گزينه پاسخ
و در هستتي ا

 .رست است

هاي داراي جن ه
كن ك شاياني مي

تمام ابيات داراي
و كلم  )يف است

»نديد«گزينة دو 
 .رست است

ت سؤال و گزين
.است ها ي انسان

تر هاي ديگر به ه
ي در فراق محبو
 .رست است

شريفة گزينة پاس
 .رست است

به مع» ديدار«ت 

www.sanjeshse

در هر دو جم
آخرين ج) 4

دوست قربان
در 2گزينه  .1

بررسي نقش
خاك ره  )1

گروه         
اينرا  تو) 2

متمم                 

وهم هس) 3
يگروه نهاد           

گـــــر) 4
پيوند وابستگي        

در 4گزينه  .1
مفهوم بيت س
مفهوم گزينه
ذم زهد رياي

در 3گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .1
در همة ابيات
مناجات شبا

در 1گزينه  .2
مفهوم درست
خود و نيست

در 4گزينه  .2
بررسي قافيه
مطلوب كمك

ها در ت قافيه
بنابراين رديف

در گ: توجه(
در 1گزينه  .2

معناي عبارت
انديشي چاره

مفهوم گزينه
انديشي چاره

در 3گزينه  .2
ش معناي آية

در 4گزينه  .2
در تمام ابيات
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  . است  »ق

65 (  
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وجه به غير حق

  كه 

   پيامبران.  ت

  

و  64م صفحه 

   

16/2ع نوبت دوم 

 داشتن دل از تو

ن كسي است ك

  ازش در  ي

    مبتدا و خبر

 روي فعل نيست

)عربي دوازدهم 

   گناهش) 3

عربي دوازدهم (ي 

 فرصت:  صه

 

ن

5 
 

جامع(وم انساني 

ه به حق و نگاه

ترين گرامي.  دايت

اميدهاي  )4 

جا شدن م جابه 

قيد تأكيد  جمه

ع 4قواعد درس 

3  ملزم.  خواهد ي

پذيرفتي) 4  

فرص.  بدبين:  شائم

  . اري دادند
 ) 40هم صفحه 

ي، زبان قرآن

هم؛ ادبيات و علو

كمال توجه بنده

خد) 4   كه  ي

  زويي طوالني

. ياري برساند) 4

ترج) 2  مل كردن
  . مل شوند

ق – 3هم صفحه 

  علم .  ه
  ) 3م درس 

مي) 2 
  )3 درس 

اند دعوت كرده 

متش) 3 

 و درستي مرا يا
عربي يازده – 6

 عربي

سنجش دوازد

ك«به معني » ت

 

در حالي) 2 

آرز.  خورد ب مي
  )81و  

4  رساند مي.  كه
  

كام.   فعل نيست
كام.   فعل نيست

عربي ده) (12 

هرچه.  سي نيست
عربي دوازدهم -
 

    
عربي يازدهم –

. اند رانده) 3   ي
 

   گفته شود:  ل
  (   

 

ش و پاكدامني
69و  58و  64و 

    
 

 .رست است

مراقبت« آن كه 

. رست است
  :تيب
 .ترين است ي

   ) 88 صفحه 
 . رست است

  :تيب
فريب) 3  رازش

76دهم صفحه 
 . رست است

  :تيب
همان است كه) 3
 )26م صفحه ه

 .رست است

   :تيب
قيد تأكيد روي
قيد تأكيد روي

و 26هم صفحه 
 . رست است

  :تيب
كس ) 4  علمش)  3

- 51هم صفحه 
. رست است

  :تيب
   ش

– 62هم صفحه 
 . رست است

  :تيب
داراني سرمايه.  ن

. رست است
  :      ها ينه
يقال) 2  رد

) 78دهم صفحه 
. رست است

با تقوا و تال:  يح
و68دهم صفحه 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
توضيح الزم

      
  

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

كه گرامي) 1
عربي دهم (

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

آرزوي د) 2
عربي دوازد (

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

3  تو را) 1
عربي يازده(

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

ق  ترجمه) 1
ق  ترجمه) 4
عربي يازده (

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

3  نادان) 2
عربي يازده (

در 4گزينه  .3
ترت خطاها به

گناهانش) 1
عربي يازده (

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

فقيرانشا) 1
در 4گزينه  .3

رد ساير گزي
كر پر:   مأل) 1 
دوازدعربي  (

در 3گزينه  .3
ترجمة صحي

عربي دوازد (
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 اسـت كـه      
 بـر دسـت     

ود و هـيچ   
» احساس«

دا شـده از     

  .ت

گـي فقـط   

  .شود ي
  .شود ه مي

فهمد در  ي

 شايسته و 
خانه  . ( قراء

هايشـان را   

در :  ه شـده   

  روح انساني

ationgroup

زار و مصـالحى
اسـت كـه هـى  

شـو مـى » حس ى
«ها  آدم ميرد و

د و عضـوى جـد

ينه درست است

مردگ  شده عصب

ه شامل همه مي
راد شايسته داده

 درد مردم را نمي

نسان و خدمت
روي نيازهاي فق

رنج فقـرا و نيازه

نظـر گفتـه  مـد  

 است نه مرگ ر

0/1401(  

 محتاجـان، ابـز
هاى اله نعمتو 
 

بى«عضاى بدن 
يت بم روح بشر  ت

كننـد حس نمـى 

ن است، اين گزي

ين گزينه گفته

 گزينه آمده كه
ت كه فقط به افر

 انساني شده و

، مهرباني به ا ن
چشم بستن بر ر

و ر  دهند ت مي

كه در گزينـه ي

مردگي ن عصب

16/2ع نوبت دوم 

  

رسانى به  كمك
كس نيست و همه

 . رسد مردم مى
گاهى بعضى از اع
ركه ممكن است

ح  را ى نيازمندان

 به عضوهاي بدن

كه در اين ر حالي

كه در اين حالي
وانايي نعمتي است

مردگي ار عصب

 كمك به ديگرا
مده است كه با چ

سشان را از دست

در حالي ،يابد مي

درد نكند كه اين
  .ن روح انساني

  ب إفعال

6 
 

جامع(وم انساني 

)68و  64صفحه 

ن، لذّت بردن از
در همى است كه 

شود و به م ى مى
گ.  ى آنان است

طور شود همان ى
قيران و نيازهاى

  .  تاس» ى

يه افراد جامعه

د. كند اس نمي

شود در ح مه نمي
ساس متن اين تو

ي است كه دچا
 

 با لذت بردن از
 گزينه پاسخ آمد

 كه مردم احسا

هستند، جريان م

احساس د ،ديگر
ي است نه مردن

يد ثالثی من باب

هم؛ ادبيات و علو

ربي دوازدهم ص

  . ت
دقانه به ديگران
هد و اين توفيقى

جارى ت هستند
م و دلسوزى براى

نمايان مى »دگى
 و محروميت فق

مردگى انسانى ب

ضاي بدن و تشبي

شر درد را احسا

ت كه شامل هم
 ندارند، زيرا براس

 رانده شده، كسي
 .  ره شده است

ت را خانه آخر
اما در ، سازد مي

شود  نمايان مي

ايسته خدمت ه
  . تند

و دست و پاي د
مردگي ه با عصب

مزي) 4  ی النهی

سنجش دوازد

عر (  لکّلنا) 4  موم

خانه آخرت است
ردم، خدمت صاد

نهد سان بنيان مى
ة خدمت به ملت
 خدمت به مردم

مرد صبع«و  ند
د و رنج ديگران

عصب« نيز نوعى 

وص ارتباط اعض

افتد، بش تفاق مي
  .شود مي

نعمتي الهي است
دمت به مردم را

ي كه از جامعه
اشا)  يفهم (كلمه 

 شده كه انسان
م احساس درد م

    .)شود نمي

گ انساني زماني

  :  ت
ن افرادي كه شا
 و سروري نيستن
ساس درد كند و
ينه هم در رابطه

يدّل علی) 3  عيل

    
 

 .رست است

  :  ها ينه
مأم) 3  كلمه نو

  ك مطلب 
ى براى ساختن خ
ك، احسان به مر

را براى انس» رت
سانى كه شايستة
سرورى در سايه
كن ى را درك نمى

دهند ز دست مى
اين. شوند ه مى

 .رست است

متن كه در خصو
  :  ها ينه

مردگي ا  عصب
س درد آشكار م
به بندگان خدا ن
د بشر توانايي خد

 .رست است

مفهوم متن كسي
 اين گزينه به كل

 .رست است

ين موارد اشاره
 مردم در هنگام
ن مورد ساخته ن

 .رست است

مرگ ته شده كه
  .  نند
ها آمده است ينه

ي الهي در ميان
شايسته خدمت

دست و پاها احس
به معنا اين گزين

 .رست است

باب تفعالثی من 

www.sanjeshse

در 2گزينه    .3
رد ساير گزي

نيامدن ك) 1
  

ترجمه درك
دنيا، بسترى

نيك هاىكار
سراى آخر«

كسبرخى از 
سيادت و س
درد و آزارى
خويش را از
پيكره جامعه

در 1گزينه  .3
  : توضيح

با توجه به م
رد ساير گزي

كه زماني) 2
از احسابعد 

خدمت ب) 3
همه افراد) 4

در 4گزينه  .3
  :توضيح

با توجه به م
كه در حالي

در 2گزينه  .3
در متن به ا
همدردي با
آخرت با اين

در 3گزينه  .3
در متن گفت
كن درك نمي

در ساير گزي
هاي تعمت) 1

كه ش افرادي
يكي از د  )2
با توجه ) 4

در 1گزينه  .4
مزيد ثال) 2
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  .ست

ationgroup

  

  .دن
  )28فحه 

   .ست

  ي

مبتدا اس قاعه) 4

0/1401(  

.يكن يعتماد م

جاي ستايش كرد
ربي دوازدهم صف

فعل ا:  أعرف.  رد

عول مطلق نوعي

 . رم است

4  .ل ناقص است

16/2ع نوبت دوم 

    متعدّ ) 4

   فعل ناقص

     )69ه 

اع ، كند ينم يور

تايش است، نه ج
عر – 66و  20 

ناي تفضيل ندار

مفع: استغفارا )2

 و جمع آن مكار
   .  است

  ) م

اسم فعل قاعه) 2

7 
 

جامع(وم انساني 

4  متعدی.  عال

خبر.  م المفعول

  ) 85و  36

 دوازدهم صفحه

دو انتيت و از خ
  ريبگ ادي

  ن بگردان

معناي ست به حمده
صفحه  ي يازدهم

اللت دارد و معن
  ) 1درس 

2  .است
  

 صفت با ارزش
مه كلمات مبني
 دهم و دوازدهم

2  . است

هم؛ ادبيات و علو

الثی من باب إفع

اسم) 4  إليه ف

6و  92 صفحه 

عربي - 7درس 

  .  ستيادا ن

نيست يدار مانت
ي ،تا  ي در زندگ
آسان ميرم را برا

مح) 2      
عربي. (سير شود

بر عيب دال ، ابينا
 عربي يازدهم  ( 

 معناي مدرك ا
)4زدهم درس 

كرمه به معناي
همه) 3 

يازدهم و  عربي

خبر فعل ناقص

سنجش دوازد

مزيد ثال) 3  

المضاف) 3 
 

 :ل زير است

عربي دهم ( ِطعُ 

عربي دهم د . (  د
 

و منا استمبتدا 

ام بنديكه پا يس
سودمند را يها
و كار يبگشا مي

ه پوست آن      
نه س ،استرسنه 

 

نا:  أعمی) 2  .
 . آن ناصر است

 

  : خواهيم
فعل نيست و به

عربي دوا(نوعي 

 مكان است و مك
    .ل هستند

ع. (ي مزيد است
 

خ جر و فی قاعه

    
 

 .رست است

 )أجری (اضی 
 . رست است

 مبنی.  فعول
. رست است

خطا به شكل ات
َينَقط) 3  َفِرحونَ   )2

 . رست است

باشد األمطار د
. رست است

م يكلمه قوم نه
  :  ها نهي

ما چگونه به كس
ها و هنره مهارت
ميام را برا نهيرا س

  ) 5دهم درس 
   .رست است

  :  ها ينه
نه گياه است، نه
سي است كه گر

. رست است
  :  ها ينه

.عل ماضي است
سم فاعل و مفرد
. رست است

خ ق تأكيدي مي
صدر از جنس ف

مفعول مطلق ن 
 . رست است

كلمه اسم 3نه 
مات اسم تفضيل
مات مصدر ثالثي

 .  رست است
  :  ها ينه

جرور بحرف جر
  )7درس  هم 

www.sanjeshse
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مص شهاده) 1
: مجاهده) 3
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در 3گزينه  .5
رد ساير گزي

قاعه مج) 1
عربي يازده (
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قيقي است 

الهـي و    ت  

ه      آن توجـ 

. كننـد  مـي  

سـند ايـن   

ه بـه ايـن     

  . ت

. طـا نشـود  

ationgroup

دهم 51 صفحه

.قت انسان دارد

خرت زندگي حق

 

ي بر لـزوم عـدالت

دهـد بايـد بـه ي

ز جزا را انكـار م

پرس هـا مـي   آن ل 

يسته اسـت كـه

سر مناسب نيست

  يازدهم 223

رتكب گناه و خط

0/1401(  

ص. اند  خدا دانسته

قدر وجود و حقي

ست و سراي آخ

 دهم 33 فحه

ي از كالم الهي

 بزرگي خبر مي

ها كه روز  همان

كرده و از احـوال

2  

شود و شا ام مي
  م

ي انتخاب همس

3 صفحه.  ندارد

 قرار نگيرد و مر

16/2ع نوبت دوم 

ا الزمة ايمان به

ي يا همان روح د

گرمي و بازي نيس

صف. دهد يري مي

شاهد ﴾...حت 

ي از وقوع خطر
  دهم 

كنندگان كذيب
  م

ظالمان خطاب ك
  دهم 64 

  .222 صفحه 
223 صفحهدهم 

انون خلقت انجا
يازدهم 226 حه

  .224 حه
ها و معيارهاي ك

ت و مشروعيت

ثير هواي نفس

8 
 

جامع(وم انساني 

اند و آن را ح كرده

جسماني عد غير

گي دنيا جز سرگ

گي خاب و تصميم

و عملـو الّصـالح
  دهم 55 ه

ويد كه اگر كسي
51 صفحه. تند

 در آن روز بر تك
دهم 56 صفحه 

و فرشتگان به ظ
صفحه. خ است

.ز ازدواج نيست
يازد. كند كر مي

پاسخگويي به قا
صفح.  داده شود

صفح. اسب است
 ازدواج جزو مالك

م شود باطل است

هد كه تحت تأث

و زندگي ن

هم؛ ادبيات و علو

 آخرت را مطرح

نشان از وجود بع

اين زندگ: رمايد

ه ما توانايي انتخ

ُل اّلذين آمنوا و
صفحه. هي است

گو الي به ما مي
ترين افراد هست ق

واي  :فرمايد  مي
.و گناهكار باشد

آمده است و  ساء
و آگاهي در برزخ

تر از يي محبوب
ي آدم را كور و ك

هاي طبيعي و پ
وه صحيح پاسخ

قرآني همسر منا
 دوستي قبل از

ر و به زور انجام

درستي انجام د

 دين

سنجش دوازد

ايمان به  به خدا،

ياهاي صادقانه ن

فر ه عنكبوت مي
  دهم 

روح است كه به

َام َنجَعُل ﴿  صاد 
عدل اله رعايت 

دفع خطر احتما
ترين و صادق ك

نسوره مطففي 
ند كه متجاوز و

ن كه در سوره نس
 بر وجود شعور و

ر اسالم هيچ بناي
 شديد به چيزي

ج براي رفع نيازه
ناسب و به شيو

ترين معيار ق همم
ست و رفاقت و

مل دختر و پسر

د وليت خود را به

    
 

 .ست است

ن پس از ايمان ب
 .رست است

ديده خواب و رؤ
  دهم 32و 

 .رست است

سوره 64 در آيه 
40 صفحه. تند

 .رست است

جسماني يا ر غير
 .رست است

از سوره 28آيه 
خاطر وع معاد به

قاعده ضرورت د 
نكه پيامبران پاك

 .رست است

12تا  10آيات 
كن آن را انكار مي
 .رست است

شتگان با انسان
مثال آن دليلي
 .رست است

در: فرمايند مي) 
عالقه  :فرمايند ي

 .رست است

 ببريم كه ازدواج
يعي در زمان من

 .رست است

هبا ايمان بودن م
 پرسش منفي اس

  يازدهم 2
 .رست است

دون رضايت كام
 .رست است

تواند مسئو ي مي
  يازدهم

www.sanjeshse

     
 

درس 4گزينه  
همه پيامبران

در 2گزينه  .5
رخ دادن پد

و 33 صفحه
در 3گزينه  .5

قرآن كريم
دانست اگر مي

در 1گزينه  .5
همين بعد غ

در 1گزينه  .5
آ : اول بخش

ضرورت وقوع
:بخش دوم

كنيم چه اين
در 2گزينه  .5

خداوند در آ
تنها كسي آ

در 2گزينه  .5
گفتگوي فرش
محاكمه و ام

در 4گزينه  .5
)ص(پيامبر 

مي) ع(علي 
در 3گزينه  .5

نبايد از ياد
نيازهاي طبي

در 3گزينه  .6
بخش اول؛ ب
بخش دوم؛

225 صفحه
در 1گزينه  .6

اگر عقدي بد
در 4گزينه  .6

پيامبر زماني
ي 61 صفحه
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 و برابـري      

ـراغ مـردم     

  )ص(ـامبر     

گيـري   هره

حـانش نيـز   

مـوري كـه     

هـا   نـار آن    

 

ان تنظـيم   
 باطل بنـا  

ت آخـروي        

ـا كفـار بـا     

هـا را   ر آن    

  

ationgroup

رقـراري عـدالت

او خـود بـه سـ 

ت پيـروي از پيـ
  . ده گرفت

و پيام آن به 20 

امتحـ ،وده شـود   

ت ولـي جـزو ام

ماسـت تـا در كن

 .128 صفحه. 

ايشـا. ـا گرديـد  
س جبهه حق و

رار دادن سـعادت

ن او هسـتند بـ

ه چگونـه انتظـا
  دوازدهم 

دوازدهم 139 حه

0/1401(  

پيـامبر بـراي بر

 )ساير طبيبـان 

شـان دادن شـدت
را برعهد  )ص(بر 

آيه سوره اسراء 

ه ايمـانش افـزو

رچه ناپسند است

جـنس شم ي از 

شاره نشده است

هـ ط بين ملّـت 
 جديد را براساس

يي در كنـار قـر

يار راستين مراه و
  زدهم

دانسـتند كـه ـي  
84 صفحه. دند

صفح. خه برسانند

16/2ع نوبت دوم 

هاي پ د از تالش

برخالف س(ر بود 

مادر خود براي نش
ان پيامب حفظ ج

مربوط به س ﴾..
  دوازدهم 

ازو است هر چه

براي ديگران گر

خلقت همسـراني
12.  

وز و باگذشت اش

ب تحول در روابط
بندي رد و صف

ي زنـدگي دنيـايي
  دهم

و كساني كه هم
دواز 127 صفحه

انـد، مـ گردانـده 
داد  من جان مي

دود به پانصد شاخ

9 
 

جامع(وم انساني 

كردند  تجاوز مي

بر طبيبي سيار

ي بچه شتر از ما
مسئوليت)) ع( 

..عطـاِء ربـک 
67ص . ي است

تر  به مانند كفة

ان كردن گناه ب
  وازدهم

ظمت خداوند خ
26 صفحه. ست

وع مادراني دلسو

عه بود كه موجب
 مردود اعالم كر

ه رشد و تعـالي
دواز 127 صفحه

ستاده خداست و
ص. ا بر قرار است

كه از من روي گ
 آمدن به سوي

ز چند شاخه محد

هم؛ ادبيات و علو

به حقوق مردم

پيامب : فرمايد مي 

روي به دنباله) ص(
جناب ابوطالب( 

ء و هؤالء من ع
ن از عطاي الهي
ستي كه مؤمن ب

بيا) ص(بر خدا 
دو 88 صفحه. ت

هاي عظ  از نشانه
راي اهل تفكر اس

ن خدا به موضوع

 جديد در جامع
ن و مانند آن را

توجه توأمان به  :
ص .سالمي است

فرس) ص(محمد 
ها آن ي در ميان 

 داود اگر آنان ك
ن شك از شوق

 دانش بشري را از

سنجش دوازد

دن افرادي كه ب
  يازدهم

 )ص(مبر اكرم 
  هم

(ه خود با پيامبر 
دستور پدر خود

﴿ ُکّالً نمّد هؤالِء
جويان ن و آخرت

راس به  :فرمايد مي
  دوازدهم  

ق فرمايش پيامب
شده است، نيست

و: فرمايد وم مي
ن نكات آياتي بر

ان رسول مهربان

ايجاد نگرشي )
 استثمار ديگران

  

:ي تمدن اسالمي
هاي تمدن اس گي

م  :فرمايد تح مي
رحمت و مهرباني

 

اي  :فرمايد مي  )
نان را دارم بدون

 توانستند علوم و

    
 

 .ت استرس

ن و مجازات كرد
يا 69 صفحه. ود

 .رست است

درباره پيا) ع(ي 
يازده 71 صفحه 

 .رست است

از رابطه) ع(علي 
به د  )ع(رت علي 
  يازدهم

 .رست است

﴿عبارت قرآني 
 اعم از دنياطلبان

م) ع(امام صادق 
70 صفحه. شود

 .رست است

ي است و مطابق
 گناه شمرده ش

 .رست است

سوره رو 31آيه 
همانا در اين... د 

 .رست است

ي است و در بيا
 .رست است

ص(مهم پيامبر 
ها، براساس ملّت

دوازدهم 126 
 .رست است

معيارهاياز  7د 
ف اصلي از ويژگ

 .رست است

سوره فت 21آيه 
كنند ولي ر  مي

. رست است
)ع(حضرت داود 

شوق بازگشت آن
 . رست است

ما در جهان اسالم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
كوتاه نيامدن

شو ناشي مي
در 4گزينه  .6

حضرت علي
....رفت  مي

در 2گزينه  .6
تشبيه امام ع
است و حضر

ي 97 صفحه
در 3گزينه  .6

ع: بخش اول
همه افراد ،
 :بخش دوم
ش افزوده مي

در 2گزينه  .6
پرسش منفي
بدتر از خود

در 4گزينه  .6
خداوند در آ
آرامش يابيد

در 1گزينه  .6
پرسش منفي

در 2گزينه  .7
از اقدامات م
روابط بين م

صفحه. نهاد
در 3گزينه  .7

براساس بند
عنوان هد به

در 1گزينه  .7
خداوند در آ
شدت رفتار

در 4گزينه  .7
خداوند به ح

و شكشم  مي
در 1گزينه  .7

مثالً نياكان م
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@sanjesheduc

ن دانسـته  

ن خداونـد     

. سـت ين ن   
افكنـد، از   

  زدهم

ـ    ياو پـ  ين
صـفحات  . 

 يقيطر و به
دچار  قيم

 زيـ ل در غرا
 و از عـالم     

دور  ه و بـه   
عشـق بـه    

ت سرشـار  

 كـه  يمعنـ 
 است، نـه  

صفحات . د

  .شود

ationgroup

دين  ديندار و بي

  كتاب دهم  
 فرامـوش كـردن

جـز خـود انسـان
هيوجـود او سـا  

كتاب دوا 66حه 

، به انـدوه درونـ
.ميكنـ  يحس م

و يصورت منطق
عم يا گونه را به ر

اعتدال جادي به ا
خواهـد داشـت

سـان خودباختـه
ريـ نظ اتيـ ح ي

و محبت يقي حق

م نيبـد . داسـت  
را كه انكار كرده

نسان اشاره دارد

زدهم مطالعه ش

0/1401(  

 را تفاوت انسان

33صفحه . ست
گفـت تـوان  يم

ج يزياتوانند، چ
در و هـا  يدخواه

صفح. ها است ن

فرد يالت خارج
ح ميشاهده مستق

  دهم 

ص به) قاد به خدا
گريمسائل د يم

نرهد و موفق  ا
مواره مشـغول خ

انس. هـا اسـت   ن
يبا ظواهر ماد د
عشق يبه جا ي

نادرسـت از خد 
ر يزيچ نكهيز ا

ا يبه بعد اله ت

كتاب دواز 13ه 

16/2ع نوبت دوم 

شاره شده و آن

اس يخت و آگاه
است، م يلم اله
  زدهم

نا دنشياز د زين
خود باشد و خود

ها و مسخ شدن ت

حاال ايهده رفتار 
با مش زيرا ن ران

كتاب دوازد 18 

عدم اعتق ايتقاد 
مورد تمام نير ا

ها يپرست ل لذت
هم يزندگ يها ه

ها و مسخ شد ت
دهد يو را آزار م

يو ظاهر يجاز

ري داشتن تصو
غافل از پردازد؛ ي

  زدهم

اتياب ريو سا) هم

صفحه. واهد بود

  هاي ديني

10 
 

جامع(وم انساني 

يران و يتيمان اش

آن، داشتن شناخ
منتسب به عال ي

كتاب دواز 5حه 

افراد ن نيتر عاقل
نافع و شهوات خ

  
حقارت ،يمعنو 

شود و از مشاهد ي
گري خودمان و د

صفحه. د است

اعت(مسئله  ني ا
خطا و اشتباه د

تا از چنگال يدم
چهيخود را با باز

حقارت ،يمعنو ي
ندانسته او ايسته 

مج يها مه عشق

ر خدا بپردازند،
ي به انكار آن م

ازيكتاب  29حه 

كتاب ده 35حه 

كم بر جامعه نخو

ه اقليت معارف

هم؛ ادبيات و علو

ي و توجه به فقير

به آ دنيرس يرا
يروح و يعني ي

صفح. است شتن

ع ي است و گاه
ه فكر خود و من

 ازدهمي كتاب 3
يهايماريهمه ب

يدرك م ميستق
كو اش يدرون 

خداوند ادي مان،ي

در برابر ينيب ان
هرگونه خ رايز د؛

  هم 
وجود دارد كه آد

ها نشده و خ ك آن
  ب دوازدهم

يها يماريهمه ب
خود را كه دانس

و باالخره هم ات
 
افراد به انكا يض

ت كرده و سپس
صفح. است وهوم

صفح(است  يست

خاص حاك يها ت

مو فرهنگ 

سنجش دوازد

 

عدالت اقتصادي
  م

بر يزير س برنامه
يانسان اتي از ح

شيخو ي فراموش

مه شرك پنهان
و انسان تنها به 

39صفحه . ماند
سرچشمه ه يش

رمسي به روش غ
افتيه روش در

  .عه شود
ياهل ا يو معنو

نظر هر جها ديا
رديقرار گ يابيرز

كتاب ده 7فحه 
و يبشر اتي ح

د، قادر به درك
كتاب 9صفحه  

سرچشمه ه يش
خ ير خالء وجود

م، عشق به شهو
 كتاب دوازدهم

بعض شود يبب م
خود درست يرا

وو م ياليجود خ

هس يها يشگفت

و سنت نيز قوان

    
 

. رست است
ماعون به ع اركه

دوازدهم 140 ه

 .رست است

ب هدف و سپس
جنبه نيتر يعال
كه دارد يا جهي

 .رست است

كه سرچشم يم
رديمحور قرار گ

م ينم يبر جا ي
و خودفراموش يگ

 .رست است

است كه گراني
وه خودمان را به
تاب دهم مطالع

و يروح گاه هيتك
 .رست است

با يگريمسئله د
و ار يمورد بررس

صف. سازد يف م
در يبا عظمت ر

ها نشو نترل آن
.خواهد ماند ب

 .رست است

و خودفراموش يگ
ناچار ،يدأ هست

به قدرت و مقام
ك 6صفحه . كند

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

 .رست است

 نظر مربوط به ش
  ب دوازدهم
 .رست است

فراتر از گاه چي ه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
در سوره مبا

صفحه. است
   

    
در 4گزينه  .5

الزمه انتخاب
آنجا كه ع از

ينت نينخست
در 2گزينه  .5

آن بت اعظم
خود م يوقت

يخدا جز نام
گانگيخودب از

در 3گزينه  .5
تنها اندوه د

اند. ميبر يم
كت 13و  12

ت نيتر بزرگ
در 1گزينه  .5

قبل از هر م
م نانهيب واقع

خطا و انحرا
ايبس قيحقا
و كن يوانيح

بينص يمعنا ب
در 1گزينه  .5

گانگيازخودب
افتاده از مبد
مال، عشق ب

ك يپر م ياله
از گريد يكي

شخص تصو
يواقع يخدا

در 2گزينه  .5
مورد نهيگز
كتاب 10و  9

در 2گزينه  .5
اراده انسان
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@sanjesheduc

كـه   مييگـو 

در  يشناس

  ازدهمياب 
داد دربـاره        

 يخداونـد  

چـه   ميدان 

ضر را دفـع  

. دهـد  ير م

و هدف  ري
ـل محـال      

را حفظ  ند

ت كه تنهـا  
بـر خـود    ن 

ationgroup

و بگـ ميكنـ  يت م

مام مراتب خداش

كتا 44صفحه . ت
ـد تـا عـدل و د

شـگاه يدر پ ت
 

ينم م،يخته باش

و امور مض كند ي

او قرار اتيق ح

ياز و انجام و مس
طـه جـزء بـر كـ

  .ه شود

نويپ نيا بتواند ا

است نيدهنده ا 
گـرانيـمردن د 

0/1401(  

و از او اطاعت م
   م

  وازدهم

  دوازدهم 
تم يول د،يآ يب م

روشن نقص است
ـود داشـته باشـ

تيحساس مسئول
 كتاب دوازدهم

نشناخ يدرست به

يخود جلب م ي
  

را در افق يعظمت

قت و كشف آغا
احاط«ت؛ چراكه 

 دوازدهم مطالعه

را داشته باشد تا

دستور نشان ن
مقدم شـ. داخت

16/2ع نوبت دوم 

ميا خدا داده يدگ
ازدهميكتاب  3

كتاب دو 17حه 

كتاب د 25فحه 
به حساب مانيا

ر يها نشانه يمگ
گسـترده وجـ ي

است، جز اح يار
ك 33صفحه . رد

   
خود را به ي وقت

يسو را به دير مف
كتاب دهم 76

و هدف با ع سازد

موعه جهان خلق
خارج است عتيب

كتاب 45صفحه 

الزم ر ين آمادگ

نيا» .ديبخواه زي
پرد زين لتيفض 

11 
 

جامع(وم انساني 

 فقط تن به بند
7صفحه . ميده
صفح. است گريد

صف.  نه برعكس
 يبرا يمطمئن 

هم رهيو غ يودگ
يو نظام گريد ي

  كتاب دوازدهم

و فداكا ثاري راه ا
ندار يو ظاهر ي

كتاب دوازدهم 
تا رايود است؛ ز

  كتاب دهم 6

امور يز چه راه
صفحه . رديگ ي

س يخود خارج م

مجم ييم شناسا
صور در عالم طب

دوم سؤال، ص ش

انسان يلبد ماد

ين گرانيد يبرا 
ليبه تحص دي با

هم؛ ادبيات و علو

آنكه ما يه معن
د يان او انجام م

از هر هدف د ي

است، ماني به ا
گاه هيست و تك

  هم

، ترس، آلولجه 
يجهان، عالم ني
ك 54صفحه . ود

حرك انسان در
يتنها مفهوم ماد

37صفحه . ست
خو يبعاد وجود

67صفحه . است 

و از كند يحفظ م
يصورت م يزيغر

تنگ خ رهي از دا

  .ود

او كه مستلز ت
انسان محص ني ا

بخشپاسخ  افت

جسم و كا دي با

د،يخواه يخود م
دنبال آن كه به

سنجش دوازد

و عمل ماست؛ به
 و مطابق با فرما
يمستلزم روگردان

بار عمل وابسته
اس يالزم و ضرور

كتاب ده 55حه 

از،ين. نقص ندارد
يا يكه در پ كند

شو هي همه تسو

 معاد آن چه مح
تن زين يروزيپ اي 

اس يبه جاودانگ 
شناخت خود و ا

آور انيز يزي چ

خود را ح اتيح
غر اليام قيز طر

توجه انسان را ر

زدهم مطالعه شو

  .لعه شود

اتين و فلسفه ح
ت است، از توان

ايدر يبرا. زدهم

سم حفظ شود،
  دهم

خ يآنچه را برا«
بلك ست،ين يكاف 

    
 

 .رست است

رفتار و انگريب ي
د را به خاطر او

در برابر خدا، م 
 .رست است

ارزش و اعتب يه
خدا ال يخت عقل

صفح .گردد ينم
 .رست است

جز ن يا سرچشمه
ك يم جابيا يد

 شود و حساب
 .رست است

بر مبدأ و يبتن
رو شكست ني

 .رست است

ليم دهييرگ زا
ش ازمندين يساز

و چه ديما مف 
 .رست است

انسان چگونه ح 
هدف مهم از ني

 .رست است

گريدا و جهان د
  كتاب دهم

 .رست است

كتاب دواز 55و 
 .رست است

مطالعكتاب دهم 
 .رست است

 راز خلقت انسان
وان جهان خلقت

ازيكتاب  77حه 
 .رست است

روح با جس ونديپ
كتاب دوازد 66 

 .رست است

«: اند فرموده ني
ي از خودخواه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
يعمل ديتوح

خود يكارها
يسرسپردگ

در 3گزينه  .5
اله نشيدر ب

شناخ گرچه
آن خالصه ن

در 3گزينه  .6
س يعدالت يب

خداوند عدل
همگان اجرا

در 1گزينه  .6
مب نشيدر ب

و از ا ستين
در 4گزينه  .6

از مر ينگران
خودس برنامه

يبرا يزيچ
در 1گزينه  .6

ديدان يم ايآ
يا د؟ينما يم

در 4گزينه  .6
به خد مانيا

ك 84صفحه 
در 2گزينه  .6

و 54صفحه 
در 3گزينه  .6

ك 76صفحه 
در 2گزينه  .6

بردن به يپ
حركت كارو

صفح. »است
در 4گزينه  .6

پ نكهيا يبرا
صفحه. كند

در 1گزينه  .6
يد انيشوايپ

خارج شدن
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@sanjesheduc

 گونـه  چيهـ  
. ... ت اسـت   

در سراسـر  
كـه   ابـد ي ي

. افكنـد  يمـ  
 يدت واقعـ 

از  يا موعـه    
 نيعـ  ـود، 

 تيـ ط بـه ن  
را صالح  ي

بعد از پاك 

در  يزنـدگ 
و  ابـد ي يمـ  

شـته سـاده    
صـورت   بـه  

if  يا شرط
  . است

  If+ فاعل  
  

ationgroup

  ب دهم

بـه ه اجيـ احت د،
الت و تصـورات

د ريرناپـذ ييتغ ت
ي درون خود مـ 

هـا نم خود پـرده 
به سعاد دنيرس

بـر اسـاس مجم
شـ يسان داده مـ 

را مشـروط يد
يماست كه عمل 

و ب گردد يم شان

ز گنجد؛ يظ نم
تمام وجـود درم

صـورت گذش ـه 
 از آن معمـوالً ب

  .ست

fل همان جمله 

مان آينده ساده
+ن حال ساده 

  جمله شرط

0/1401(  

كتاب 87صفحه  

كند يبه من م ر
حـا نيشأ همه ا

قتيحق كيت و 
را در تيواقع ن

خ يخود و خدا 
ها را از ر گونه آن

خـود و ب يمـاع 
به انس فريش و ك

خداوند شگاهير پ
يقصد درون اي ت

بشيمت خدا نص

گز در ظرف الفا
خود را با ت نشي

  دهم

عد آن معموالً بـ
ده و جمله قبل

ك صفت ملكي اس

جمله اول.  است
شرط است كه زم

زمان+   ل و

                 ج

16/2ع نوبت دوم 

.است ياخالق ت

ريكه از آن تعب ي
بلكه مبدأ و منش

محور ثابت كي ،
نيوضوح ا كس به
  وازدهم

نيب لهيوس ني
و چگ كند يچه م

اجتم ي در زندگ
عنوان پاداش به ز

عمل در تيقبول
تيداده و ن ليك

زود رحم اي ري د
  هم

 و جالل آن هرگ
يسان فلسفه آفر

دوازد كتاب 80 

رود و جمله بع ي
ورت گذشته ساد

يك yourكلمه 

شامل دو جمله
يجه يا جواب ش

c /  will +فاعل

                   

12 
 

جامع(وم انساني 

لتيفض لي تحص

يزيت وجود چ
ب ست،يصورات ن

،يو اخالق يوح
در ماست و هرك

كتاب دو 63حه 

و بد گردند ي نم
ها چ آن يت ابد

ها كه انسان يي
زيدر روز رستاخ

  . ود

داده و مق تيه ن
ما تشك اتي را ن

اند، نبرده نيز ب
كتاب دوازد 78

شكوه اني كه ب
انس يچنان مقام

صفحه. نديب يم 

كار مي تمراري به
صو به) كه وقتي(

ك.  از اسم است

اول ش شرطي نوع
 دوم يا جمله نتي

/ may / can

يجه شرط      

  انگليسي

هم؛ ادبيات و علو

بلكه ،يودخواه

د دارد و در اثبات
از حاالت و تص ي
و ر يفكر راتي

من د قتيت حق
صفح. بودم شيپ

د، بر گرد گناه
ها و با سرنوشت ن

يفرهايها و ك ش
آنچه د. ...  است
مطالعه شو دهم

اصالت را به ،ين
اعمال ما يدرون
  هم

ا يكل به ياله ت
صفحه . گذارند

است يتبا عظم
در چ. وند رحمان

ياله كرانيب ت

گذشته است) كه
( when ربطي 

فات ملكي قبل

ش. نوع اول است
ه است و جمله

/ must+ ساده 

جمله جواب يانتي

سنجش دوازد

خارج شدن از خو

از خود يك روشن
يا تنها مجموعه ه

ييتغ ههم اني م
ثباتن وحدت و 

سال پ 10م كه 

كه در توان دارند
با آن ها ي آلودگ

  دوازدهم ب

آن دسته از پادا
مطرح كنند، يم
ازدكتاب دو 70 

نيد ميچرا در تعال
د يروح و محتوا

دوازد بكتا 72

اتياز عنا يوردار
گ يگام م يت اله

ب اري و مقصد بس
وار رحمت خداو
تيز رحمت و عنا

whil )ك هنگامي
لة بعد از كلمه 

 . رود ي
سؤال كاربرد صف

 جمله شرطي ن
ميشه حال ساده

س اصلي فعل... + 

ج 

    
 

تنها خ نه) ستگان
 .رست است

درك يه هر كس
نه» من«. ... ارد

جود ندارد كه در
د دارد كه ضامن

هستم يمان كس
 .رست است

تا آنجا ك ي واقع
كه گناهان و ند

ابكت 69صفحه 
 .رست است

م و مجازات در آ
م ميتنظ ني قوان

و 69صفحات . 
 .رست است

كه چ افتيدر ن
كه ر راياند؛ ز ته

صفحه . گرداند
 .رست است

برخو يرا برا نهي
در بهشت ها يدگ

 .رست است

انسان هدف ش
و در جو ياله دي

از يرا شعاع ش

 .رست است

le كلمه ربطي 

عموالً عمل جمل
كار مي مراري به

ي ديگر در اين س
  .رست است

ي در اين سؤال
 كه زمان آن هم

www.sanjeshse

سيالبته شا(
در 2گزينه  .7

كه ميدان يم
استدالل ندا

وجو يديترد
عمر ما وجو
من واقعاً هم

در 3گزينه  .7
خداشناسان

دانند يآنان م
ص. دارد يبازم

در 1گزينه  .7
تناسب جرم
قراردادها و
.عمل اوست

در 4گزينه  .7
توان يحال م

خالص دانست
گ يفاسد م اي

در 1گزينه  .7
يآنان كه زم

شدن از آلود
در 3گزينه  .7

نشيآفر يبرا
يبهشت جاو

شيخو يهست
  

  
 

در 4گزينه  .7
عمل بعد از
است ولي مع
گذشته استم
نكته گرامري

در 2گزينه  .7
نكته گرامري
جمله است
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) ش كـردن  
  .رود 

all the  

 سؤالي در 
در جملـه   

 .ت است

  بگذاريد و

ينكه يـك  

 وزن پيـدا   

اعث شويم 

  وم

 .ب شد

ationgroup

تـالش( tryعـل   
 ing كار مي به

questionsع  

  مجهول

شد، دم سؤالي يا
seldomلمـه  

does he درست

ن كشور احترام

  ي كردن

 توسعه دهد تا ا

  ي، اهلي

معموالً افـزايش
 .د

م و همچنين با

ها، آداب و رسو ت

ج امتحان متعجب
  همراه

0/1401(  

بعـد از فع. سـت 
صورت هميشه به

s در واقـع. است

ان فاعل جمله م

جمله منفي باش
كل. ي خواهد بود

eنابراين گزينه 

هاي مردم آن نگ

  ت دادن
جلوگيري/ يدن 

ش را خيلي زياد

داخلي/ سته بودن 
  يرومند

دهند م نجام مي
دهند ا انجام نمي

   
  ست آوردن

د، احترام بگذاريم

سنت) 4 

د و معلم به نتايج
به ه) 4 

16/2ع نوبت دوم 

T  وfinish اس
، فعل دوم هم)ن

shouldمكي 

  .هول است

له معلوم به عنوا

هر گاه ج. ه است
صورت منفي ي به

بن. دهد منفي مي

ها و فرهن ارزش 

از دست/  كردن 
جو كردن، طلبي

خودش ت داخلي

گي داشتن، وابس
قوي، ني/ كردن 

اي مختلف را ان
ي يا جسماني را

افزايش داده/ ه 
دس به/ تر  مه مهم

يران وجود دارد

 ل

خيلي دشوار بودند
 وض، به جاي

13 
 

جامع(وم انساني 

Try و آن فعـل  

fini )تمام كرد

جهول با فعل كم
اعل جمله مجه

مفعول جمله   + 

در انتهاي جمله
باشد، دم سؤالي
جمالت معني م

  

 كنيد به قوانين،

دفاع) 2 
جستج) 4 

ض آن بايد صنعت

بستگ  )2 
اهدا ك) 4 

ها ه كامپيوتر كار
ونه فعاليت بدني

بعالوه) 2 
از هم) 4  )وزن( 

هاي اي   از قسمت

مراحل) 3 

 اينكه سؤاالت خ
در عو) 3 

هم؛ ادبيات و علو

 اول وجود دارد
ish بعد از فعل 

th يك جمله مج
عنوان فا حاضر به

                  

سؤالي يا سؤالي د
اه جمله مثبت ب
نفي است و به ج
.ي استفاده شود

يد، بايد سعي ك

 ن
 

اما در عوض شد، 

وسيله كنند و به
گو دهند و هيچ ي

weight كلمه 

نوز در بسياري

 دات

رغم گرفتند علي
 ه

will , shoul  
must , coul 

can , may 

have to , ha 

had to , mi 

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

سنجش دوازد

ن جمله شرطي
رود و كار مي به

hatكلمه ربطي 

ست و در حال ح

b              +

درخصوص دم س
 برعكس، هر گا

منك قيد تكرار 
ايد ضمير فاعلي

كني جي سفر مي
 .كنيد

 كردن، شكستن
ردن، شكستن 

فتش وابسته باش
 .دنيا باشد

   نگي
 گيز، عالي

ك مي امپيوتر كار
كتي را انجام نمي

   دن 
 افزايش يافتن با

 خودمان كه هن
 .رند

پيشنهاد )2 

ك نمرات خوبي گ
عالوه به) 2 

d

ld

as to

ght

    
 

ة ديگري در اين
ب toل مصدر با 
  .رست است

يا جمله بعد از ك
ه معلوم بوده اس

e+  فعل اصلي 

  .رست است
ه، نكتة گرامر د
ه مثبت است و

است و يك) ندرت
م سؤالي حتماً با

  .رست است
 يك كشور خارج

ها را نقض كن  آن
نقض/ گذاشتن 

نقض كر/ كردن 
  .رست است

بسيار زياد به نف
 و مستقل در د

فرهن/ ده كردن 
انگ شگفت/ دادن 

  .رست است
كه هميشه با كا

كه هيچ حرك ون
جلوگيري كرد/  
ردن،دست آو به/ 

  .رست است
هاي محلي  سنت
ها را ياد بگير  آن

  قراين
  .رست است

 در درس فيزيك
 ، با اين وجود 

www.sanjeshse

نكتة: توجه 
صورت فعل به

در 1گزينه  .7
جمله دوم ي
مفعول جمله

  
  

اسم مفعول
  
  
  
  

در 3گزينه  .7
در اين جمله
انتهاي جمله

بن(معني   به
در دم: توجه

در 1گزينه  .8
كه به زماني

هرگز نبايد
احترام گ) 1
انتخاب ك) 3

در 2گزينه  .8
ايران نبايد ب
كشور موفق

زد شگفت) 1
توسعه د) 3

در 3گزينه  .8
آن افرادي ك

كنند چو مي
وسيله به) 1
/وسيله  به) 3

در 4گزينه  .8
ما بايد به س

هايمان  بچه
ق سرنخ) 1 ها،

در 1گزينه  .8
آموزان دانش

رغم، علي) 1
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 مضـايقه و   

ه آيا وقـت  

طبيعـي را   
 .ها هستند

ationgroup

هـا الت و رنـج 

خواستم بدانم كه

  طور اجتماعي

ن تمام منـابع ط
ه نين نيازمند آن

 

 صله

 يسه كردن 

 ر، شجاع

  ضوع، ماده 

 شستگي

 .د

0/1401(  

ير از هيچ مشكال
 .كرده است

  شيدن
  يس كردن

خ.  استفاده كنم

ط به) 4 

كنيم و همچنين ي
اي آينده همچن

  ظت كردن
 اهدا كردن/ ن 

فاص) 4 

مقاي) 4  ت كردن

دلير) 4 

موض) 4 

بازنش) 4 

  .دهند

هاي آن دارد تور

16/2ع نوبت دوم 

مك به مردم فقي
 شهر تأسيس ك

بخش/ ظر گرفتن 
تأسي/ ب كردن 

طور مؤثر  را به

 قانه 

 داريم نابود مي
ها  كه نسل  چون

محافظ/ يل دادن 
ت كردن يا شدن

 

شركت ور يافتن، 

 ي

 ن

 ب

د رها را انجام مي

خالء يا ترانزيست

 

 .كند

14 
 

جامع(وم انساني 

او براي كم. شت
 كوچك در اين

در نظ) 2 
تركيب ) 4 

دانم چگونه آن ي

صادقا ) 3 

راف خودمان را
محافظت كنيم 

تشكي) 2 
تربيت  )4 

عمنب) 3 

حضو) 3 

تزئيني) 3 

تمرين) 3 

ترتيب) 3 

طور سريع كار ه

هاي خ  گي به لوله

 . دارد

.تر بستگي دارد

ك زي شركت مي

 ست؟

هم؛ ادبيات و علو

شهر ما وجود داش
 يك بيمارستان

 كردن
  ، بنيان كردن

ام و نمي  خريده
 .يد

 مؤثر 

اطر) محيط(هان 
 تا اين منابع را

 كردن 
 ذخيره كردن

 شدن

 ي

 

 مي

ها به كه آن  چون

كند، بستگ ر مي

ي در اتوماسيون

احي آن كامپيوت

 كند؟ 
  

سا  فرآيند سلول

روتئين درست اس

سنجش دوازد

 و ثروتمند در ش
ك دبيرستان و

نصب ك/ شيدن 
تأسيس كردن 

ك موبايل جديد
نيه من كمك ك

طورم به) 2 

ها جه ه ما انسان
بايد ياد بگيريم

محافظت ك/ دن 
نجات دادن، ذ/ 

 دانش) 2 

موفق ش) 2 

فرهنگي) 2 

عالقه ) 2 

سرگرم) 2 

زشمند هستند،

ر الكترونيكي كار

يوتر نقش مهمي

داف ويژه به طرا

وتئين بحث مي
)عملكرد آن. (

ها در  كه آنزيم

ة ريشه كلمه پر

    
 

  .استرست 
يلي سخاوتمند

او تاكنون يك. رد
اشتن، الهام بخش

/يا دريغ كردن 
  .رست است

شته تا حال يك
ا در مورد اين به

 تانه 
  .رست است

 اعتقاد دارند كه
بنابراين، ب. كنيم

كردن، تمام كرد
/ن، ترك كردن 
  .رست است

 وذ
  .رست است

 دادن
  .رست است

  .رست است

  .رست است

  .رست است
براي صنعت ارز

  .رست است
كه يك كامپيوتر

  .ترست اس
گويد كه كامپي ي

  .رست است
يوترها براي اهد

  .رست است
به چه جنبه پرو

دهد ن انجام مي
  .است رست

توان فهميد  مي
  .رست است

 موارد زير دربارة

www.sanjeshse

در 3گزينه  .8
يك مرد خي
كر دريغ نمي

تأثير گذ) 1
مضايقه ي) 3

در 2گزينه  .8
از هفته گذش
آزاد داريد تا

خوشبخت) 1
در 1گزينه  .8

دانشمندان
ك مصرف مي

مصرف ك) 1
رها كردن) 3

در 4گزينه  .8
تأثير، نفو) 1

در 3گزينه .8
توسعه د) 1

در 1گزينه  .9
 سنتي) 1

در 2گزينه  .9
 مسافت) 1

در 4گزينه  .9
 تجربه) 1

در 1گزينه  .9
كامپيوترها 

در 3گزينه  .9
با سرعتي ك

در 2گزينه  .9
اين متن مي

در 1گزينه  .9
كاربرد كامپي

در 4گزينه  .9
متن اساساً ب

آنچه را آن  -
در 3گزينه  .9

از اين متن
در 2گزينه  .9

يك از كدام
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يت پروتئين براي

 .كردن است

(p q∧ 
p q) p∧ ≡

درست
نادرس

pنادرست 

x | A− =1
± = = 


25 3
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2

b
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4 4

7

اضي و آمار

هم؛ ادبيات و علو

كه به معني اهمي

ه معني توليد ك

q)
p q∧   

2
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b = − 1

 ريا

سنجش دوازد

 قديمي است ك

به produce با 

a = −2

    
 

 نتيجه يك واژة
  .رست است

manufa برابر

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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 و اكثريـت       

ـر نفتـي و       
) ب درسـي  

ationgroup

مصارف متعـددي
كتاب درس 10ة
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 وضـعيت هسـت
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- 2ي رشد كند 
تواننـد م نند، مي

 گـروه محـدود
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0و  300قيمت 

  .محاسبه شود
،=2 8 

  )ب درسي
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هاي نفتي، تأكيد
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در نتيج. ر جامعه

شكنندستگي و 
ي را كاهش ده

هاي اقتص سياست
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قانون 44س اصل 
قسمت از كشاور

كتاب در130حة 
ه ـ اتحاديه 1صل

  . رست است

www.sanjeshse

، فص1بخش(
هاي اق مؤلفه

در 3گزينه  .12
ك زماني) الف
صفح. (است
بر روي) ب
73صفحة (
براي سن) ج

د شاخصي به
87صفحة (

)سنجش آن
در 1گزينه  .12

12صفحة (
در 3گزينه  .12

اهداف) الف
ثروت و درآم

92صفحة (
دولت با) ب

و خارجي را
94صفحة (

در 2گزينه  .12
احياء مزيت«

اقتصاددانان
، فص5بخش(

در 4گزينه  .12
كشوره) الف

كاهش موانع
براساس) ب

آن قشامل 
صفح. (است

، فص5بخش(
در 1گزينه  .13

erv.ir
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@sanjesheduc

هـا تـالش   
 در عرصـة  
ر داخـل را      

اليحة «س، 

ورد بيشـتر    
وسـعه نيـز   

 

مكن نبود، 

اي و در  لـه     
دكننـدگان     

 

وت ملـت،       
هـا،    بانـك 

بـه تملـك     

ث افزايش 

هـا   ل بانـك    
جـوز بانـك    

  . فكري

ationgroup

ه امـروزه دولـت   
 با تالش فراوان
ـنايع كشـور در

 تقديم به مجلس

 و رشـد در مـو
راي سنجش تو

 )شنهاد بودجه

وليد اشتغالي مم

ت، چنـد مرحلـ
ـت شـدة توليد

 )اي د و گلخانه

ر بـا غـارت ثـرو
 با استقراض از
مقـروض آنـان ب

كه مستقيماً باعث

ه همـين دليـل
ها فقط بـا مج ك

  .باشد  مركزي

عراقي است، نه

0/1401(  

.رفـت  شمار مي
از سوي ديگر . 

ين نيازهـاي صـ
  )ي

 هيئت دولت و

ي سطح توسعه
عنوان معياري بر

ـ تنظيم و پيش2

براي عوامل تو) 

يـن نـوع ماليـا
 ماليـات پرداخـ

ت از صنايع نوزاد

وابسـتگان دربـار
 حكومت پهلوي
ي ورشكسته و م

  )تصاد ايران

دانند چرا ك ي مي

بـه. كننـد  ل مي
همچنين بانك. د

رت شديد بانك
  )جتماعي

بي شعر سبك ع

16/2ع نوبت دوم 

ش ك محصولي به
.تي كاهش يابد
ي كشور و تـأمي

پذيري اقتصادي 

 پس از تصويب

هماهنگي. ي دارد
ع درآمد سرانه به

، فصل4شـ بخ

)و نه بلندمدت( 
  ) تاب درسي

ا.  خدمات است
شود و گرفته مي

ـ حمايت1 فصل

و. 2جزء گزينة 
هاي آخر در ماه

هاي جه، كارخانه
شدن اقت دولتي

گذاري ي سرمايه

ها كنتر بانك در
 اقتصادي باشند
ت كنترل و نظار

گذاري اج سرمايه

هاي اد ز ويژگي

21 
 

جامع(وم انساني 

  )ياتي

بود و كشوري تك
ه درآمدهاي نفت
فزايش توان فني
نندگي و آسيب

شود، تدوين مي

ر آنها هماهنگي
توان از د محه مي

ـ توسعه ـ1صل 

مدت ر در كوتاه
كت 118صفحة (

مصرف كاالها و
 ارزش افزوده گ

 .  
،5ها ـ بخش ت

ج مخواني دارد به
د. ب كرده بودند

گريختند در نتيج
ـ د 2، فصل5ش

 فرهنگ را نوعي

ول يا اعتبار را د
دمات به فعاالن

ي آنها بايد تحت
ـ س 2، فصل4ش

، ا»د«ت و مورد 

 و فنون ادبي

هم؛ ادبيات و علو

هاي مالي ـ نرخ 2

ي نفتي وابسته ب
ود و وابستگي به

نوين سعي در اف  
ـ شكن 1، فصل5

سازمان بودجه ت
  )ي

ح پايين رشد در
ب با قدري مسام

، فص3بخش) (سي

، زيرا اگر4زينة 
. (ري بهتر است

غيرمستقيم بر م
 نهايي برحسب

گردد ي كسر مي
ـ انواع ماليا 2ل 

ة گرفته شده هم
ياري را تصاحب
 كردند و خود گ

بخش) (اب درسي

رش و يا علم و
  

ص خلق شبه پو
ا هدف ارائة خد
اي پولي و بانكي

ـ اعتبار ـ بخش 2

ك خراساني است

  اثر جامي 
   مولوي

  ي

 علوم

سنجش دوازد

2، فصل 4بخش
 

ت به درآمدهاي
شور گوناگون شو

هاي ي فناوري
5بخش) (درسي

ه را كه توسط س
كتاب درسي 99

 كشورها با سطح
 به همين سبب

كتاب درس 81 

جز گز  هستند به
يررقابتي از بيكار
 نوعي ماليات غ
كميل تا مصرف
وليدكنندة بعدي

، فصل2بخش) (

نخست با نتيجة
ليدي بسيسات تو

به خارج منتقل
كتا 132صفحة 

 
ي آموزش و پرور

)كتاب درسي 1
ن عجيب و خاص
تفاعي و صرفاً با
 تمام فعاليت ها

2، فصل2بخش(

كري شعر سبك

=االنس  نفحات
اثر= س، مكاتيب 

فخرالدين عراقي

    
 

بخ) (كتاب درسي
 . رست است

 گذشته به شدت
منابع درآمد كش

سازي ي و تجاري
كتاب د 120حة 

  . رست است
يشنهادي بودجه

9صفحة . (نامند 
رايين توسعه د

زي صادق است
و 80صفحة . (د

  . رست است
ها درست گزينه

 در محصولي غي
ارزش افزوده بر 

راحل توليد و تك
يات بر فروش تو

)كتاب درسي 1
  . رست است

ها، بخش ن گزينه
ها و مؤسس خانه

ذخاير كشور را ب
ص. (ها درآمدند ك

 . رست است
هاي ددانان هزينه

08صفحة . (ود
 با ابزارهايي توا
يتاً نهادي غيرانت

شوند و يس مي
) (كتاب درسي 

 .رست است

هاي فك از ويژگي
 .رست است

 .رست است

االحرار، ن تحفه ، 
ه، ديوان شمس

اثر ف= نامه  عشّاق

www.sanjeshse

ك 105صفة(
در 3گزينه  .13

كشور ما در
كنند تا م مي

علم و فناوري
صفح. (دارند

در 2گزينه  .13
متن پي) الف

مي» بودجه
سطح پا) ب

جوامع امروز
استفاده كرد

در 4گزينه  .13
تمام گ) الف

توليد حتي
ماليات) ب

هريك از مر
قبلي از ماليا

04صفحة (
در 2گزينه  .13

در تمامي گ
مالكيت كارخ
بسياري از ذ
دولت و بانك

در 3گزينه  .13
اقتصاد) الف

شو توليد مي
ها دولت) ب
بايد ماهي مي

مركزي تأسي
64صفحة (
   

  
در 4گزينه  .13

» ب«مورد 
در 3گزينه  .13
در 1گزينه  .13

بهارستان* 
فيه ما فيه* 
لَمعات، ع* 
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@sanjesheduc

./ ـافي دارد 

مصـداق    م،
  

بـه همـين   

ationgroup

  ز پشيماني

اضـ  بيه فشـردة  

مصراع دوم/ س 
 يا مراعات نظير

ب شده است و بـ

0/1401(  

  .ت

كنايه ا= داختن 
 

تشـب كـه   2نـه  

اقض يا پارادوكس
تناسب = » دريا

اقش غرق گالب

16/2ع نوبت دوم 

  احمد

ك خراساني است

ك در دهان اند
 ناقص افزايشي

رند، غير از گزين

تنا=  و هم تلخ 
ماهيان، آبِ د« 

آتش اشتيات، در 
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جامع(وم انساني 

ا اثر جالل آل=  

  
  .ت

كري شعر سبك

 گ علوي

 . فكري

  ص
خاك/ مكنيه   عارة

جناس ن) = بيار 

ي يا اسنادي دار
   اضافي

هم شيرين باشد
يا» ت، طعم، تلخ

ن تو ديده است

  هام

هم؛ ادبيات و علو

رزيابي شتابزده

  ....ريخ 
.ك عراقي است

 نيما يوشيج است

هاي فك از ويژگي

  عقل
 . عراقي است

 

هايش، اثرِ بزرگ م

معاصر است، نه

تشخيص= ر عشق 
استع= ست صبا 

–بيا ) (باده – 

فشردة غير اضافي
يا تشبيه فشردة

ه  اينكه سخني،
حالوت« /عادله 

ا در چهرة رنگين
  ل
ايه= » به  ميوة« 

سنجش دوازد

ا  ديد و بازديد، 

  :ر
التوا ب او، جامع

وط به دورة سبك
هاي شعر ويژگي

 خرد است كه ا

  ايت به آن

 دادن عشق بر ع
كري شعر سبك

. كاشاني است

ور است و چشم

دبي شعر دورة م

ابرام و اصرار. / د
و دسان انداخت 

باد/ (دة اضافي 

 سؤال، تشبيه فش
ضافة تشبيهي ي

 =ا/ آميزي  حس
اسلوب مع= ست 

  .كس ندارد
  .د

ت زيباي عرق ر
حسن تعليل= ند 
و هم به معني» 

    
 

تار،  ميقات، سه
 .رست است

هاي ديگر  گزينه
ترين كتاب مهم.. 

نثر مصنوع، مربو
ترين و از مهم.. 

 .رست است

 ستايش عقل و
  :هاي ديگر نه

قضا و قدر و رضا
  اهدانِ رياكار

 عشق و برتري
هاي فك ز ويژگي

 .رست است

ن بيت، محتشم
 .رست است

دانشوثر سيمين 
 .رست است

هاي اد از ويژگي 
 .رست است

 .رست است

  :هاي ديگر نه
لوب معادله دارد
ن، خاك در دها

تشبيه فشرد= ل 
 .رست است

ها مانند عبارت
اض= شعلة ندامت 
 .رست است

=ن، سخن تلخ 
ي مصراع اول اس

  :ي ديگر
معادله و پارادوك
لوب معادله دارد

  .معادله ندارد
 .رست است

ي كه گُل، قطرات
گيرند گالب مي  ،

»بهتر«ه معني 

www.sanjeshse

خسي در* 
در 4گزينه  .13

اشكاالت* 
= . 1گزينه 
ن=  2گزينه 
= . 3گزينه 

در 2گزينه  .14
در 2گزينه 

بررسي گزين
باور به ق -1
تقبيح زا -3
ستايش -4

كه همگي از
در 3گزينه  .14

اين  سرايندة
در 4گزينه  .14

سووشون، اث
در 1گزينه  .14

 گزينه يك،
در 3گزينه  .14
در 4گزينه  .14

بررسي گزين
بيت اسل -1
گل سمن -2
قصر اَمل -3

در 2گزينه  .14
ه تمام گزينه

حرير باور، ش
در 3گزينه  .14

حالوت سخن
و مثالي براي

هاي گزينه  رد
اسلوب م -1
فقط اسل -2
اسلوب م -4

در 1گزينه  .14
از زماني  )ب

دليل از گل،
هم به : بِه) ج

erv.ir
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@sanjesheduc

. / شـود  ـي 
ه و    ة مكنيـ

  وق

  

  .است

ationgroup

خته مـسـو ) ش
اسـتعارة= شـمع   
  سان

  .شبيه ندارد

حه از موي معشو

.اند، نه رديف يه

ا) مستف(ع لن 

0/1401(  

.  
ا فتيله(ر زبانش 

زبـانِ شـ/ كردن 
مجازاً انس= مرد  

تش/ در خانه خدا 

استعارة مصرّح= 

  

قافي. = ابود شود
  .يف

تفعلُ فاعالت فع
  »فعولن

  .رد
  .رد

16/2ع نوبت دوم 

.ه و تلميح ندارد
د شمع به خاطر
نايه از سكوت ك
/ از فتيله شمع 

د) ع(ضرت علي 

  
  مراعات نظير 

 
=سنبل / شوق 

.نه رديف  اند، يه

ي كه نيست و نا
اند، نه رديف قافيه 

  )ت

مست«يا » فعولن
تفعلُ فاعالت مف

ه بلند داركوتاه ب
كوتاه به بلند دار

23 
 

جامع(وم انساني 

  اسنادي  دة

تشبيه -3. / ارد
بيند ست كه مي
كن= هان دوختن 

ستعارة مصرّحه

ستان والدت حض
  .س ندارد

تناسب= سمان 
=قطره و دريا  

 
 صرّحه از عاشق
معش  رّحه از چهرة

قافي= آغوش ) = 

الهي) = دوم(باد 
=گل هستيم = 

  1س قاعدة 
صامت+ ت بلند 

   )صامت+ د 
  )صامت  + 

مفعولُ مفاعلن ف
مست«يا » اعيلن

تبديل مصوت ك
تبديل مصوت ك

هم؛ ادبيات و علو

تشبيه فشرد= م 

سلوب معادله ندا
كند اين ا ت مي

دها/ ن اختالفي 
اس= زبان /  نظير

تلميح به داس/ ص 
جناس/ تضاد = م 

زمين و آس/ نيه 
/ستعارة مكنيه 

 مين يا هستي
استعارة مص= ل 
استعاره مصرّ=  

)دوم(كنار / دن 

نيست ب. / يست
) =دوم(گليم /  

قافيه بر اساس=  
مصوت= يش ( 2 
مصوت بلند= د 

مصوت كوتاه=  

م« ،3 جز گزينه 
عولُ مفاعلن مفا

ار زباني از نوع ت
يار زباني از نوع ت

سنجش دوازد

  عاره مكنيه
زر شدم/ شبيهي 

  القة سببيه 

س همسان و اس
سكوت  نسان دانا،

قص يا ناهمسان
سب يا مراعات

تشخيص= كعبه 
شادي و غم/ هي 

ص و استعارة مكن
اس=  دل دريا/ ه 

  مكنيه

صرّحه از كرة زم
بلبل/ از معشوق 
گُل/ ز معشوق 

گيري كرد  كناره

  رديف
 ني، باد و هوا ني
ش و گستردني

روا، چرا/ ديف 
ر اساس قاعدة 

ود( 2  اس قاعدة
ـُ و( 2س قاعدة 

ها به همة گزينه
مفع«: ت است از

اختيا صراع اول، 
صراع دوم، اختيا

    
 

استع= و گريست 
اضافه تش= شق 

جازاً بيزار؛ به عال
 .رست است

  :ي ديگر
جناس -2. / ندارد

دليل اينكه انس : ل
جناس نا= خته 

تنا= زبان، دهان
 .رست است

   :ت
گشودن ديوار ك

اضافة تشبيه=  
تشخيص= ها  جان
تشبيه.... = ها  ره

 .رست است

م  استعارة= س 
   :ت ديگر

استعاره مص= بود 
ستعارة مصرّحه ا

امصرّحه   ستعارة
 .رست است

  :ت
دوري و) = ول

  رديف= هاد 
ر) = خفّف است

بانگ) = اول(د 
نوعي فرش) = ول

 .رست است

   :ت
ر) = خفّف است

قافيه بر= خويش 
قافيه بر اسا= د 
قافيه بر اساس= 

 .رست است

هي بيت سؤال و 
عبارت 3  ي گزينه

هجاي دوم مص= 
هجاي دوم مص= 

www.sanjeshse

ابر آمد و) د
اكسير عش  )ه

سير مج) الف
در 4گزينه  .14

هاي رد گزينه
تناقض ن -1

حسن تعليل
دوخته، سوخ

ز/ تشخيص 
در 2گزينه  .15

بررسي ابيات
سينه گ) الف
كاخِ غم) ب
گوشِ ج) ج
چون قطر  )د

در 3گزينه  .15
پر و پالِ هو
بررسي ابيات

كب  دايرة -1
اس= گُل  -2
اس= بت  -4

در 4گزينه  .15
بررسي ابيات

ا(كنار ) الف
نهاد و نه) ب
مخ(ست  -ج
بادنيست ) د
ا(گليم  -هـ

در 1گزينه  .15
بررسي ابيات

مخ(ست  -1
پيش، خ -2
زود، نبو -3
=نُو، درو  -4

در 3گزينه  .15
وزن عروضي
وزن عروضي

  : نكته* 
=1در گزينه 
=4در گزينه 

erv.ir

49

50

51

52

53

54



  
 

 

@sanjesheduc

بنـدي   سـته  

ي هشـتم     

ationgroup

 *  
   
 

 

*   
  
 

 

تـايي دس 4يي 

صـوت در هجـا

0/1401(  

ذاشت    گ

 −
  − 

*ورد     *

   
−
  − 

  ).شود
تا 3هم به شكل 

تغيير كميـت مص

(.  

16/2ع نوبت دوم 

  دولختي= 
  دولختي= ن 

  نَ تا ن

−   

*آ   ما

−  −

بندي ش يي دسته
تواند ه كه مي( 

ت/ اختياز وزني  

  .)د
تيار وزني ندارد

 

24 
 

جامع(وم انساني 

=ستفعلن فعولن 
مستفعل مفعولن

  

 مس  زِ  

  −  

  ر  بس  

  −  

 

  دوم

  سالم
  ذوف

   سالم

تاي 3تايي  4كل 
ستفعلُ مفعولن

  تفعلن فعولن
  تفعلن فعولن

=ي مصراع اول 

ختيار زباني ندارد
اخت(ختيار زباني  
 .)ر زباني ندارد

هم؛ ادبيات و علو

مس  فعلن فعولن،
لن، متفعلُ مفعو

  ختي
لختي مسان تك

يِ  ما سر

− − 

ت  يم  رو

− − 

 ي هر دو مصراع
  ع دوم

در مصراع د» لن
 

حر رمل مثمن س
 رمل مثمن محذ

  دس محذوف
بحر هزَج مثمن

تواند به شك  مي
تفعلُ مفعولن مس

فعلن فعولن مست
فعلن فعولن مست

دن هجاي پاياني

اخ(ختيار وزني 
اخ= مصراع اول 

اختيار(يار وزني 

سنجش دوازد

مستف/  فاعالتن 
مست/ لُ مفاعيلن 
دولخ= ن مفاعلن 

وزن هم= فعلن 
 

س  و  زِ 

  

  بِ  د 

  

   :ي بيت
در هجاي پاياني

در مصراع= التن 
فَعل«به جاي   »ن

 .ت وجود ندارد
  عالتن فَعلن

بحر= ن فاعالتن 
بحر= ن فاعلن 

بحر رمل مسد=  
ب= يلن مفاعيلن 

كه فقط(فاعلن 
مست/  مفاعيلن 

  ).تايي 3
مستف/  فاعالتن 
مستف/  فاعالتن 

ع اول و بلند بود
(  

ا= ي مصراع اول 
ر هجاي هشتم م

اختي= صراع اول 

    
 

 .رست است

   : ابيات
فاعالتن، مفعولُ
مفاعيلن، مفعولُ

مفتعلن   مفاعلن،
فعالتن فعالتن ف

 .رست است
 رو  هر  ِب

 − − 

 ور  آ  چِ

 − − 

ختيارات شاعري
د= هجاي پاياني 

التن به جاي فعال
فع لن«ار بردن 

ت مصوت در بيت
عالتن فَعالتن فَع

 .رست است

   :و بحر ابيات 
 فاعالتن فاعالتن
 فاعالتن فاعالتن
 فاعالتن فاعلن
ن مفاعيلن مفاعي

 .رست است

   : ابيات
 فاعلن مفتعلن ف
مفاعيلن مفعولً

3تايي  4د و هم 
تن مفعولُفاعال

فاعالتن مفعولُ
 .رست است

ن پاياني مصراع
)ختيار زبانيا=  

  :ت ديگر
ن هجاي پاياني
ميت مصوت در
ر ركن پاياني مص

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
بررسي وزن

مفعولُ ف -1
مفعولُ م -2
مفتعلن -3
فعالتن ف -4

در 2گزينه  .15
ب  ت

  

چ *هر   

−  

بررسي اخ* 
بودن هبلند 

آوردن فاعال
كا به= ابدال 

تغيير كميت
فَع: وزن بيت

در 4گزينه  .15
بررسي وزن

فاعالتن -4
فاعالتن -1
فاعالتن -2
مفاعيلن -3

در 3گزينه  .15
رسي وزنبر
مفتعلن -3
مفعولُ م -1

هجايي شود
مفعولُ ف -2
مفعولُ ف -4

در 2گزينه  .15
ابدال در ركن

مصراع دوم
بررسي ابيات

بلند بود -1
تغيير كم -3
ابدال در -4
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ياني هر دو 

ده گـردد،  

ت محبـوب     

ت و عجيب 

ationgroup

ده و در ركن پاي

 او شود و آمرزيد
  .ه است

ديـدار و مالقـات

يل، ممكن است

  م

1(  

0/1401(  

 

تن استفاده كرد

هي شامل حال
همنشيني كرده

 برسـاند و آن د

متوقف شدن سي

داشتم. گشتند ي

11عربي  87و  

    شمن

16/2ع نوبت دوم 

 .ده كرده است

فَعالتن از فاعال 

ست كه لطف اله
 با اهل صومعه ه

اش زوي ديرينه

  .ي برد

م«: گويد  مي 2ه 
  ».ت

برنمي.  مك كردن

86ص  (داشتن 

مزدور آن د.  رده

25 
 

جامع(وم انساني 

ري ابدال استفا

 مصراع به جاي

داند و اميدوار اس
داند كه ليل مي

د كه او را به آرز

  ي ظلم

  .د

گزينه درست پي

 است، اما گزينه
ماية شگفتي است

توان كم) 3 

اعتماد د.  سيدن

  روردگار 

عمل كر) 4 

  بان عربي

هم؛ ادبيات و علو

ل از اختيار شاعر

ركن اول هر دو
  

د ه و گناهكار مي
خود را به اين دل

خواهد  خود مي

رسيدن از يلداي
  ي از معشوق

ق را توضيح دهد

توان به گ رد، مي

در برابر دشمن
 تازگي دارد و م

 گردانم نمي

نتر) 4  ي

پر.  يك سراب) 4
  ) 12ربي 

 ن دشمنان
11(  

زب

سنجش دوازد

اياني مصراع اول
   :ر

   فعلن
  يلن مفاعيلن

شاعر در ر: كته
).ن آورده است

سياه خود را نامه
سياه بودن خ مها

شاعر از محبوب

زادي و نتربهار آ
خاطر دوري ن به

هاي دوران فراق 
 

 ابيات وجود دار

گي و مقاومت د
ل صبوري باشد

 

برن.  باشد) 2 
  ) 12عربي  28

توانايي.  كستمان
 

4  ابي است كه
عر 2و  1 درس 

مزدور آن) 3 
1عربي  19ص  

    
 

 .رست است

 در سه هجاي پا
هاي ديگر  گزينه

 فعالتن مفاعلن
ن مفاعيلن مفاعي

نك(مفاعلن فَعلن 
جاي فَعلن، فع لن

 .رست است

ي ديگر، شاعر خ
نه اول، شاعر، نا

 .رست است

، ش3ل و گزينه 

  :ت ديگر
بودن به آمدن ب

طاقت شد  و بي
تواند سختي مي

.درست است
لميحاتي كه در
 . رست است
 . رست است

ها دربارة ايستاد
ينكه عاشق، اهل

. رست است
  :تيب
 سختي.  ستم

8ص  -  11ربي 
 . رست است

  :تيب
شك) 3  غز

. رست است
  :تيب
سر) 2  شدي
قواعد+  12بي 

 .رست است

  :تيب
 از مزدوران

– 10عربي  41

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
شاعر: نكته

وزن درست
مفاعلن -1
مفاعيلن -2
فَعالتن م -3

مصراع به ج
در 1گزينه  .16

هاي در گزينه
ولي در گزين

در 3گزينه  .16
در بيت سؤا

  .است
مفهوم ابيات

اميدوار ب -1
نااميدي -2
عاشق نم -4

د 2گزينه   .16
از قرائن و تل

در 3گزينه  .16
در 2گزينه  .16

ه گزينه  همة
نيست، اما اي

     
  

در 4گزينه  .16
ترت خطاها به

توانس مي) 1
عر 6درس  (

در 2گزينه  .16
ترت خطاها به

مغ.  نبايد) 1
در 3گزينه  .16

ترت خطاها به
نش مغرور) 1
عرب 76ص  ( 

در 1گزينه  .16
ترت خطاها به

ا.  دشمن) 2
1و  37ص  (
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 11و  56ص 

ationgroup

  )  10عربي 

ص – 10عربـي  

0/1401(  

  )10ي 

  .ت
  )10عربي  

ع21ص  ( .  است

ع 19ص  . (سـت 

16/2ع نوبت دوم 

  ) شما

  .ت كند

 

عربي 96ص . (ت

كيف درست است
42و  14ص  –

  ست 

صفت العامه) 4 

ي كردن آمده اس

26 
 

جامع(وم انساني 

از ش (ن ضمير كم 

را ناراحت يد تو
  ) 11ربي 

   .كند مي

مين گزينه است

  ) 10عربي 6

به شكل مك کيَّف
– 12عربي  67 

صفت اس شاکرات

4  .است

ف ما براي منفي

هم؛ ادبيات و علو

ترجمه نشدن) 4

   )10عربي  6

نبا:  اليحزنک) 2
عر 78و  69ص 

پراكنده م:  يفرّق 
11 (  

ت مقابل دارد هم

65ص  (ل ناقص 

  ) 11ربي 

  ) 12عربي  

ُمکي) 3 
و 72ص  ( .ست

الش) 2  .ست
  ) 12عربي  2 

 . ست

صفت ا طويله) 3

ها حرف ير گزينه

سنجش دوازد

4  يعي
  ) 10عربي 7
 

6درس  (ين آثار 
 

   2
ص – 10عربي  8
 

. اگر:  إن) 4اگر 
عربي  3 درس 

فهوم را با عبارت

عل است نه فعل

عر 62ص (زيد 
 

56ص  . ( فاعل

   . است
درست اس خدمت

 

ست و معطوف اس
درس ( . ص است

مضاف اليه اس 1
3  .ت است

در ساي.  يع است
12(  

    
 

 . رست است

  :تيب
طبي) 3   را
71ص  – 12بي

. رست است
با تنوع اي:  لمعالم

. رست است
   

 .د آورده شدند
4ص  (اي  برنامه

. رست است
  

: إن) 2    شما
قواعد ) (12بي 

 . رست است

ترين مف نزديكه 
 . رست است

حرف مشبه بالفع
  . رست است

مجرد است نه مز
. رست است

هب فاعل است ن
 . رست است

  :  ها ينه
شكل أنر درست

اسَتخبه شكل  ت
. رست است

   
جمله حاليه نيس

خبر فعل ناقص ن
  . رست است

10تا  3از اعداد 
صفت واحده) 2 

  . رست است
 معناي چه سري

2عربي  40ص  –

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
ترت خطاها به

طبيعت) 1
عرب 54ص  ( 

در 3گزينه  .17
بتنوع هذه الم

در 4گزينه  .17
: ها رد گزينه

فرود:  نزِّل) 1
ب:  برنامج) 3

در 3گزينه  .17
: ها رد گزينه

از:  منکم) 1
عرب 37ص  (

در 1گزينه  .17
اي كه گزينه

در 2گزينه  .17
اسم ح:  مدير

در 4گزينه  .17
فعل م:  ظّنوا

در 3گزينه  .17
نايب:  مشاکل

در 2گزينه  .17
رد ساير گزي

به ش أَنر) 1
اسُتخدمت  ) 4

در 4گزينه  .17
: ها رد گزينه

ج بّشرواو ) 1
خاضعين) 3

در 1گزينه  .18
معدود بعد ا

: ها رد گزينه
در 4ينه گز .18

به مـا أسـرع
– 11عربي 
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 و داشته د
كل گرفتـه   

 از ديگـر  ي
 هنريشـان 

 گـردآوري 
 و آورد وام

آمـوزش   ن 
 ردآوري و 

 كـار  ـامي 
 كه گفتند

ationgroup

وجود باستان ي
ر اساس آن شـك

يكي .شدند برپا
ه آثـار  در هـان 

گ و كار جانوران
دو سـال  يليـون 

دبيرسـتان نـام   
گـر ماننـد  گـري 

و نظـ قضـايي  ، 
گ مهست مي ران
   )103ص 

0/1401(  

  )  10عربي 

  .مطلق نيست

فارسي زبان ي به
بر» ر و يك شب

ب هخامنشي خت
و گيا حيوانـات  

شك گردآوري، رة
مي تا چندين ي،

بـه آموزشـي  ـز 
ديگ كارهـاي  ي

ماليـاتي اداري، 
دبير يا دبيربد ن

ص 11دهم درس 

16/2ع نوبت دوم 

ع 29ص  ( الزم 

  لمدرسه

  .   اسم است

  ) اسم+ رف 

 است و مفعول م

متعددي هاي صه
هزار«ن مشهور 

پايتخ نخستين 
مانند طبيعت 

دور بر كه وردند
زندگي از شيوه ن
   

مركـ در هـا  آن 
ولي بود، ها آن ط

تشـكيالت  ـف 
ايران كاتبان، و ن
تاريخ د. (شدند ي

27 
 

جامع(وم انساني 

فعل:  کن و ينام

ال+ معلمين  : سه

ر در اين گزينه

حر (خبر  : لی.  م

  . نوعي است

جرور بحرف جر

قص هخامنشيان، 
كه داستان» سان

پاسارگاد، ده، در
در موجود ناصر

آو پديد را ندگي
اين. بود استوار 

 )30ص  4رس

.اساني داشـتند 
ضبط و ثبت ناد و
مختلـ هـاي  خش

دبيران رئيس به 
مي محسوب اني

  تاريخ

هم؛ ادبيات و علو

يسک) 4  عل الزم

معلمی المدرس) 4

 نوع كلمات خبر

لکم) 3 
  )10عربي  5

 مفعول مطلق ن

محل اعرابي مج
  ) 12عربي 

زمان در كه ود
هزار افس«: جمله

ماند برجا ها آن 
عن از استفاده  و

زن از اي ن، شيوه
خوراك تأمين ي
تاريخ دهم د. (د

سا اداري كيالت
اسن و ها نامه ها،
در بخ دبيران. ود
.آشنا بودند خط

ساسا الت اداري

سنجش دوازد

 

فع:  يئس) 2 

4  ي+ بني  : یّ 

تاب و آموختن

   ) اسم 
5درس  ( )  اسم+ 

فعل را بيان كند

  تأكيدي
 جنس فعل در م

ع4درس  (يدي 

شو مي خان معلوم
از آن ج. خواندند

   )138ص  

از آثاري كه ره
گرايي طبيعت ،
   )144ص  1

نخستين هاي سان
درختان براي و 

بود محدود و ند

تشك در مهمي ر
ه فرمان نگارش ن

بو ايشان وظايف
خ و زبان چند ا

تشكيال رتبة الي

    
 

 . رست است
   

 .له فعل ندارد
  . رست است

  :  ها ينه
بنّی) 3  ي+ ب 

  ) 12بي 
  . رست است

عبارات داخل كت
   
+حرف  (  خبر :
+حرف  ( خبر:  

  . رست است
 كيفيت وقوع فع

   
مفعول مطلق ت :

ازعبارت مصدر 
فعول مطلق تأكي

  . رست است
مورخا همين ي

خ حفظ مي از را 
15خ دهم درس
  .رست است

دو اين بناهاي 
هخامنشي، هنر 

16خ دهم درس 
  . رست است

انس: خوراك ري
گياهان ريشة و

بسيار كُن آن مل
  .رست است

بسيار و ممتاز ش
دبيران اصلي كار
و از هم نامك ي
با آنان از برخي 

عا منصبان حب

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
: ها رد گزينه

اين جمل) 1
در 2گزينه  .18

رد ساير گزي
رب : ربّ ) 1
عرب 74ص  (

در 1گزينه  .18
با توجه به ع

: ها رد گزينه
: للدالفين) 2
علی من) 4

در 1گزينه  .18
مصدري كه

: ها رد گزينه
: استغفارا) 2
در اين ع) 3
مف  : قياما) 4
  
   

 
در 1گزينه  .18

ها گزارش از
ها آن مردم
تاريخ. (است

در 3گزينه  .18
ترين قديمي
هاي ويژگي
تاريخ. (است

در 4گزينه  .18
گردآور دورة
و ميوه، دانه،
تكام و تغيير

در 4گزينه  .18
نقش دبيران

ك. ديدند مي
خداي تأليف
و كردند مي
صاح جمله از

erv.ir
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 وداهـا   در 
 سخت سوم

 ايـن . شـود 
 14م درس  

 هـا و  طـرح 

 هـاي  جينه
ص  1درس 

 نقـش  ـد، 

 و حكومتي

 در دم قـم 
(   

 ادامـه  يـرا 
 وجـود  به 

 كـاخ  ننـد 
 وكيل، مام

 اسارت از 
 

ationgroup

كـه متعـددي  
رسو از جملة دن،

ش مي محسوب ي
يـازدهمتاريخ . (

ط با عباسي رضا

از گنج يكي و ي
تاريخ يازدهم د( 

بودنـ خراسـان   

ح هاي سلسله ي

   )9ص 

مرد مقاله، اين ر
)135ص  10س 

زيـ اسـت؛  كباري 
منطقه اين در ي

مان ي باشـكوهي  
حم و بازار و جد
  . است ز

)خرمشهر(شهر 
 ) 154ص 12 

0/1401(  

خدايان به يين
كرد قرباني. كرد

صفوي معماري 
.بود متنوع هاي

آقار نام به زرگي
154(   

نگار تاريخ هاي نه
. (است ايران طق

بـزرگ داران ين 
69(   

هنري و قتصادي

ص 1دهم درس 

انتشار دنبال به. 
خ دوازدهم درس

اسـتك مـدت  ند
سالميِ مقتدري

   )113ص  8 

بناهـاي بـود،  در
مسج ت مجموعه

شيرا در راني او

ش خونين آزادي 
 دوازدهم درس

16/2ع نوبت دوم 

آي اين. شد شهور
ك مي تحميل خود

نماد و جهان و ن
كاربرد نيز و مت

بز نقاش دوره ن
4ص  14 درس

گون ترين مهم از 
مناط و ي شهرها

زمـي و دهقانـان 
9ص  7م درس 

اق مذهبي، اعي،

تاريخ دوازد. (ت

.شد منتشر عات
تاريخ. (كشيدند 

بلن هدف يك ي
اس دولت زماني ر

 دوازدهم درس

ناد خزاين داري
ساخت. داشت وه
عمر اقدامات از ي

با  و ) 1361 داد
تاريخ. (شد بت

28 
 

جامع(وم انساني 

مش برهمني يين
خ پيروان بر را ي

ايران ي تاريخي
عظم و شكوه آن

اين در. ود رسيد
تاريخ يازدهم (

يكي محلي هاي
جغرافيايي نيز و ي

د و از برمكيـان  
تاريخ يازدهم. (د

سياسي، اجتما ع
1(   

است مانده جا به ي

اطالع در روزنامه
خون و خاك به

اسالم، داراي ياي
اگر كه دهد مي 

تاريخ(. را بگيرد

نگهد محل كه ت
باشكو بناهاي ن

هاي گوشه لگشا،

خرد سوم(دس 
ثب معاصر تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

به آي كه آمد يد
مناسك دشواري

 43(   

هاي مجموعه ترين
ويژگي آ ترين هم

خو شكوفايي وج
.كرد گذاري پايه

ه ت؛ منتها، تاريخ
نظامي و قتصادي

يافتـة  تربيـت  ه
مأمون داشتند ن

اوضاع درباره ي
1ص  1م درس 

متعددي هاي مه

د خميني امام ه
را ب ها آن كومتي

دني قلب در و قه
ها صهيونيست ه

ر ها آن وي نفوذ

منطقه كالت در 
ساختن به زيادي 
دلگ باغ و سعدي 

المقد بيت مليات
در ايران از دفاع

سنجش دوازد

پدي هند در اي ه
م و آداب و شت

ص  5هم درس

تر مهم و زيباترين
مه و شد ساخته 

او به اول عباس 
پ را اصفهان تب

ها درست است اره
اق فرهنگي، ماعي،

 
كه سهل بن حسن

زمان در خالفت 

مفيدي اطالعات ز
تاريخ يازدهم. (د

شاه سفرنام دين

عليه آميزي هين
حك مأموران اما 

منطق اين در ل
به را تضمين ين
جلو بتواند و كند

و شد بازسازي 
عالقه زند خان

حافظ،  آرامگاه
   )24و  23ص 

عم در ايران لت
د در رگ زريني

    
 

  . رست است
پيچيده آيين ن،
داش باور بودند، ه
تاريخ ده(. بود ن

  . رست است
ز از يكي جهان 
اول عباس شاه 

  .رست است
شاه دورة در ي
مكت نظيرش، بي 

  . رست است
ل سه مورد از گزا

اجتما سياسي، ت

 . رست است
حس برادرش و هل
تحوالت اي در ه

  .رست است
نيز ها سكه روي

دهند ارائه مي ن
  . رست است

مظفرالد و شاه ن
  .رست است

توه مقالة 1356 
كردند قيام 13

  .رست است
اسرائيل جعلي ت

اي ليت اسرائيل،
ك مقابله آن با ل

  . رست است
اصفهان ، شهر ر

خ كريم. شد اخته
بازسازي و خاني

ص   2دهم درس
  .رست است

مقدس مل دفاع 
بر و خورد رقم ي

www.sanjeshse
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زمان مرور به
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آن پيچيدة و

در 1گزينه  .19
نقش ميدان

همت به اثر
   )152ص 

در 4گزينه  .19
نگارگري هنر

هاي نوآوري
در 2گزينه  .19

اين سوالدر 
اطالعات مهم

5(   
در 3گزينه  .19

سهل بن فضل
كننده  تعيين

در 1گزينه  .19
هاي ر نوشته

نام پادشاهان
در 2گزينه  .19

ناصرالدين از
در 3گزينه  .19

دي 17 در
56 دي 19

در 1گزينه  .19
دولت تشكيل
فعا و حيات
اسرائيل آمد،

در 2گزينه  .19
نادر دورة در

سا خورشيد
خ كريم  ارگ

تاريخ دوازد(
در 4گزينه  .2

حماسه اوج
بعثي دشمن
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كنند اما در 
روستاها به 

. كند راه مي
  . رد

 ديگر، وي
 به ها ومت
 افراد شمار

 آن جبران 
شود،  ه مي

 -   آسيا قاره
د به وجود 

 جنوبي، ي
 سته بستر

  

اي گياهي 
ارش مورد 
سب است و 

همچنين  . 
 .     راه هستند

 باقي تر ت
هاي   ماسه

 به جهان 
 در نيز و 

 تنوع ميت
 برخي از 

 در محلي

ationgroup

ك ود را حفظ مي
 تغيير مشاغل ر
و عملكردي همر
ث ما، مغايرت دار

سو از .ندارد جود
حكو توجهي  بي

جهان، ش زرگ
    

هاي  ت هزينه
ها ساخته  دشت

  . شد

قا دهنده  شكيل
ه حالت برخورد

آمريكاي اروپا، -
پوس كه جايي 

)گيرد ورت نمي

ها  شوند و گونه
ه دليل كمبود با
ي زراعتي نامناس

.گيرد صورت مي
گي همرفتي همر

سخت هاي بخش 
د كه الزم است

سراسر در يسي
ها، كشتي و اها
اهم ها، دان في را

اطالعات، ناوري
م و بومي هاي ن

0/1401(  

 سكونتگاهي خو
جود شهرگرايي،
ييرات كالبدي و
وضوع مورد بحث

مناسب وج و ي
و درآمدها زيع
بز شهرهاي از ي
.است افزايش ه

 اما در بلند مدت
بب اين كه در

 مطرح خواهد ش

پوسته تش كه يي
 فعاليت دارد كه

-  ستة قاره آسيا
اطلس، قيانوس

ن برخوردي صو

ت دچار مشكل
 وجود داشت به
براي خشكسالي

حيه فشار كم ص
ي ديگر با بارندگ

برد و مي خود با
ر الويت قرار دارد

انگلي مانند ها ن
هواپيما وآمد فت

جغر توجه مورد 
فن و ارتباطات د
زبان از برخي ده

16/2ع نوبت دوم 

روستاها ماهيت
هاي موج  گزينه

روستاها را با تغي
شود كه با مو مي

كافي مسكن تند،
توز در جتماعي

برخي در .دارند
به رو خوابند، مي

نل همراه است
سير الف به سب

تر شدن  طوالني

جاي هيماليا، -  پ
دو پوستهراين 

پوس به آرام س
اق مياني كمربند

د دارد و بنابراين

ه همه محصوالت
اي ر استان ويژه

 يا محصوالت ب

زياد به سمت نا
اي و گاهي  جبهه

ب را نرم ج بخش
و اندازه ذرات در

زبا برخي طات،
رف پايش براي 
موضوعات از ي

رشد اثر در روزه
آيند در كه شود

29 
 

جامع(وم انساني 

ه اين معنا كه ر
مطابق با. يوندد

الت كشاورزي ر
 شهري تبديل م

هست رو روبه رده
اج عدالت شدن
ند مسكن خريد
م ها پارك يمكت

نظير احداث تون
در مقابل مس. ت

 مسير به دليل

آلپ كوهستاني د
بنابر( .كند مي د

اقيانوس سته كف
ك -3و ) 1ماره 

يك پوسته وجو

مطرح نيست كه
كه شرايط آن در

ها، ت همه گونه

ت ناحيه فشار ز
هاي  با بارندگي

تدريج وها، باد به
 مطرح نيست و

ارتباط گسترش و
اي، رايانه ارهاي

سوي ديگر يكي
امر. ت پيدا كند

ش مي بيني پيش 

 جغرافيا

هم؛ ادبيات و علو

به. ي روستاهاست
پيو ي به وقوع مي
آال تفاده از ماشين

كند و به حومه ي

گستر مهاجرت 
نش رعايت شديد،

خ يا اجاره براي 
ني روي يا ها بان

 هزينه زيادي ن
ش خواهد يافت

ين سوخت در ا

كمربند -1: از د
هند برخورد و ا
پوس كه محلي ،

همانند شم(.ند
تنها ي( .است ش

طور كلي م ش به
حصول يا ميوه كه

بنابراين عبارت. د
  .  دارد

 هميشه از سمت
كره زمين گاهي

ها و گرزديو كلوت
گي جنس مواد

و صنعتي هاي ت
افزا نرم اغلب ر
از س .شود مي ده

مكن است منافات
همچنين،. اند ه

سنجش دوازد

دي و عملكردي
گيري رات چشم

و است... نعتي يا 
وستاها تغيير مي

 
اي جمعيت زياد

ش طبقاتي تالف
كافي پول ي،
خياب كنار در كه

 در مسير ب با
ف سوخت كاهش

 مسئله مصرف

اند عبارت جهان 
قاره آفريقا هنده 

آرام اقيانوس ف
كن مي برخورد ي
گسترش و شدن 

ضوع كمبود بارش
يك نوع محشت 

شود شكسالي مي
ب و هوايي قرار د

ت جريان بادها
ي فشار كم در ك

ها در دو نوع ك ن
ادي و دشت ريگ

پيشرفت با يكم،
د انگليسي زبان
استفاد المللي ين

با اين مقوله ممك
كرده پيدا شتري

    
 

  .رست است
ل تغييرات كالبد

ها تغيير كالبد آن
گردشگري يا صن

سكونتگاه رو 1ه 
 . رست است

ز تمركز با كه ي
اخت علت به ري
اجتماعي تأمين 

خواب ك ا كارتن
  . رست است

بين دو شهرك
مچنان كه مصرف
ر زيادي ندارد و

  . رست است
خيز زلزله ناطق
ده تشكيل ستة

اطراف كمربند  - 
شمالي آمريكاي

باز حال در لس
  .رست است

لي زراعتي موض
بلكه تنها كش. د

صول، دچار خش
ب خشكسالي آب

  .رست است
اين شكل، جهت

هاي وا در محدوده
  .رست است

ل كاوشي بيابان
هاي با ا در چاله

  .    اشد
  .است رست

بيست و ي و ستم
ز از امروزه. شد

بي و تحقيقاتي ي
هاست كه ب زبان
غلبه بيش جهان

www.sanjeshse

  
      

در 1گزينه  .2
موضوع سوال
عملكرد و ك
روستاهاي گ
اما در گزينه

در 3گزينه  .20
هايي شهر در

شهر فقيران
هاي  حمايت

يا  خانمان بي
در 2گزينه  .20

احداث راه ب
شود همچ مي

هزينه بسيار 
در 4گزينه  .20

من ترين مهم
پوس به اروپا 

-2.). آيد مي
و آ استراليا
اطل اقيانوس

در 1گزينه  .20
در خشكسال
خشك شوند
نياز آن محص
در چارچوب

در 2گزينه  .20
توجه به ابا 

هاي هو توده
در 3گزينه  .20

الاز بين اشك
اما. مانند مي

ريز داشته با
در 3گزينه  .20

بيس در قرن
گرفته ش كار

علمي متون
ز جغرافيايي

ج در ها زبان

erv.ir

01

02

03

04

05

06

07

08



  
 

 

@sanjesheduc

 محلي و ي

د اوليه به 
ن مواد در 

 از ست كه
 به رود را 
كشور  دو ر

گر از خود 
 چارچوب 

يه و د تجز

حركت  ي،
معكوس   ت

جتماعي و 
ق جمعيت 

 هوايي در 
ه بر اساس 

اساس  ما بر

ت ظاهري 
 از  لوت،

يجاد شده 

 تابع خش
 تشكيالت 

 مقبوليت 

ationgroup

بومي هاي زبان و

سپس اين موا 
در نهايت اين). 

اس خطي منَصّف
بستر نقاط ترين

هر چون است؛ 

پژوهشگ مچنين 
در را اوليه هاي

هارم آن را مورد
   

هاي اجتماعي ب
مهاجرت يا يزي

رد و بيشتر اج
ند و رشد مطلق

به تنوع آب و جر
كه(سمي كشور 
م) ن شده است

با وجود مشابهت 
ها مانند دشت
رسايش بادي ا

، بخ)ستان دارد
تابع استان و) 

هم قدرت و دار

0/1401(  

و ملي زبان نند

).يعني نوع اول
)شود حسوب مي

م خط. كنند مي 
تر عميق مرزي ط

مرزي خط رين

هم. تصاص دارد
فرضيه پيشنهاده
ده و در گام چه

.پردازد خود مي

آسيب و مسكن 
گر را شهر يده

الويت قرار ندار
شو مي ر ناميده

رار دارد كه منج
ساعت رس ساس

مان شرعي تعيين

.است گرفته را
ه دشت از برخي

بر اثر فر جديد 

بخش چند دهس
) شهرستان دارد

اقتد باشد، همراه

16/2ع نوبت دوم 

كن مي سعي حي

يم از طبيعت ي
ز نوع سوم مح

استفاده تالوِگ 
خط است ممكن
بهتر تالوگ اني،

اختنه تحقيقات 
شگر با تدوين ف
د گردآوري كرد
هادات كاربردي خ

گراني هوا، گي
پد اين .است ه

ل اشتغال در ا
ستاها مهاجرپذير

شمالي قر مكرة
است كه بر ا ده

بر اساس آن زم

فر را ها آن ستاني
 عنوان مثال بر

هاي ناهمواري 

هر بخ(بخش  ع
ستان دو تا چند

ه ميل و رضايت

30 
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نواح يا جهان اي

مستقي(شود  مي
دمات است و ا

      ). دوم

يا منَصّف خط 
م. است ك اندازه

قابل كشتير اي

و بررسي پيشين
ر گام دوم پژوهش
ي مورد نياز خود
ي و ارائه پيشنه

آلودگ جمله از 
شده آغاز ستاها

 شهرها، مسائل
فرست و روس جر

نيم معتدله طقه
شد واقع شرقي 

كه (عت واقعي 

كوهس حصاري 
به. مراه هستند

ها آن روي در ا

تابع ي دهستان
هر اس(استان  ع

ر با نيز قانون از 

  شناسي امعه

هم؛ ادبيات و علو

كشورها اغلب ل،
  . بماند ابرجا

 خام استخراج م
قل نوعي از خد

فعاليت نوعت و 

مرز از تعيين ي
يك به ساحل دو 

رودها در. گويند
  .دارند را ي

ه طرح مساله و
در. خوردار است
هاي م سوم داده
گيري م به نتيجه

اخير هاي سال 
روس يا تر كوچك

جرت روستا به
ا به عنوان مهاج

منط جنوب در ه
درجة طول 63
نه ساع) شود مي

كه هستند اري
شأ متفاوتي هم

اما اند، مانده ي

حاظ نظام اداري
تابع ، شهرستان)

تبعيت و باشد 

جا

سنجش دوازد

دليل همين به. 
پا ت فرهنگيشان

دن، ابتدا مواد
نق و حمل(شود  ي

صنعت(كند   مي

براي باشد، شور
هر از مرز فاصله

گ مي خط تالوِگ
اي  مرز رودخانه

رافيا، گام اول به
ز چه اهميتي بر

در گام .كند مي 
يت در گام پنجم

در بزرگ هاي
ك هاي مكان به گ

 برخالف مهاجر
ن اين كه شهرها

 . ند

درجه 40 تا 25 
 تا 44 در چنين

سازي م ا يكسان
  .شده است

هموا نسبتاً يا ر
 هركدام با منش

برجا سيار قديم

ي ايران و از لح
)چند بخش دارد

    . دارد

الهي حكم و ن

    
 

.بروند بين لف از
هويت تا كنند ظ

  .رست است
ن متن در معاد

ها حمل مي خانه
غيير شكل پيدا
  .رست است

كش دو بين مرز د
ف و گذرد مي انه
خ آن به كه كند
طرف دو در ني

  .رست است
پژوهش در جغر
ه اين پژوهش از

ارائه خود، هش
در نهاي. دهد  مي

  .رست است
شهره مشكالت 
بزرگ شهرهاي 

در اين پديده
ضمن. طي است

ن است تغيير كن
  .رست است

جغرافيايي ض
همچ و ده است

نقل كشور ما و ل
ينويچ تعيين شد

  .رست است
هموا هاي زمين

گيري ها، شكل
بس شناسي زمين

  .رست است
ت كشوري فعلي
هر شهرستان چ
ي پايتخت قرار

  .رست است
قانون مطابق رت

www.sanjeshse

مختل نواحي
حفظ را خود

در 2گزينه  .20
مطابق با اين
سمت كارخ

ها تغ كارخانه
در 4گزينه  .2

رود يك اگر
رودخا وسط
ك متصل هم
كشتيرا حق

در 3گزينه  .2
در مراحل پ

پرسد كه مي
پژوه مسئلة

تحليل قرار
در 1گزينه  .21

به توجه با
از جمعيت

د. گويند مي
محيط زيست

هر دو ممكن
در 4گزينه  .21

عر در ايران
كشور ما شد
ساعات حمل
فاصله از گر

در 4گزينه  .21
ها سر دشت

ه همه دشت
ز هاي دوران
  . است

در 2گزينه  .21
در تقسيمات

(شهرستان 
مركزي يعني

   
 

در 4 گزينه .2
قدر كه جايي
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 كننـد،  ل 

 داننـد،  ـي 

  .دند

هژموني   به 
 جويي ري

 سـطح  از 
 فرهنگي ل

 هـاي  هـان 
 بـدين  ند؛

 هـويتي  ت 
 و تـالش  
 افـراد  از ي 

 و گردد مي

 مـاوراء  ن 

 ارتبـاطي  

  يخي
  جهاديه ي

  باكو
مشروطه قالب

ationgroup

عمـل خـود  هاي 

نمـ معتبـر  مـي، 

برد بين از را ومي
  .شد
سلطه نوع اين ز

برتر توجيه و ومي

را فرهنگـي  مل
تعامل ديگر سوي

جه هاي ارزش و
گيرن قرار افراد ة
 

تغييـرات گيـرد، 
بـا  كـه  فـردي  
بخشـي و خود ي

بازم اجتماعي ن
  10درس  - 

جهـا و شـتگان 
 .سازد  ي

واسـطة  به بيعي
  3درس  -

نمونه تاريخ
هاي رساله تدوين

تنب جنبش
انق عدالتخانه، ش

0/1401(  

آرمان مطابق ي

علم روش دو ان
 7 

  .رود 
بو ساكنان از زياد
ش سياسي و كري

از شناسان جامعه
عمو رضايت سي

 16  

تعام سويي از ع،
س از و اند؛ كرده 
و عقايد تا شود ي
همة دسترس در
 12درس  - 1 

گ مي شكل جامعه
.گيـرد  مـي  قرار

اجتماعي وقعيت

جهان اعضاي اي
1شناسي  جامعه

فرش خداونـد،  ت 
مي دگرگون را ن

ماوراء طب و يعي
 1شناسي  جامعه

ت  يه

جنبش

16/2ع نوبت دوم 

مردمي اگر .كرد 

عنوا به را وحي و
درس - 1ناسي 

مي شمار به وامع
ز شمار و زدند ت

فك مباحثات صلي
ج گيرد؛ مي قرار ش

مهندس براي سانه

درس -  1ناسي 

جوامع فرهنگي 
منتقل فرهنگي
مي باعث ضعيت

د نابرابر كيفيت 
شناسي جامعه 

جا اساسي هاي ش
ق نيز جامعه ييد
مو طريق، اين ز

ها  فعاليت و ها ي
ج .است ديگر ي

شـناخت .شـود  ي
آنان اجتماعي ي
طبيع موجودات 
جا .گيرند مي رار

نظامي واجبات د
  حكومت ختار
  سي
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جامع(وم انساني 

ارزيابي آن هاي
 .دهند مي
و عقل و كنند ي

شن جامعه. گويند

جو فرهنگي و ي
دست كشي نسل 

اص محور طبقاتي،
پذيرش و رضايت

رس و هنر مانند ي

شن جامعه -  8س

و سياسي يايي،
ف كنندگان صرف

وض اين .كشانند ي
ككميت و با بته

.گردد مي هويتي

ارزش و عقايد ب
تأي و تشويق ورد

از و زند مي وري
 

نوآوري به و ست
اجتماعي هاي ان

مي آن گسترش 
هاي كنش و دهد
يعني دارند؛ قرار
قر اجتماعي هان

  ويژگي
حد در نامشروع 

ساخ يا حاكمان
سياس ساختار ير

هم؛ ادبيات و علو

  15درس 

ه آرمان پرتو در 
م كاهش را خود
مي محدود جربي
بگ سخن ها رمان

اجتماعي سياسي، 
به خود، سلطة ن
ط كشمكش و ي
ر مورد بيشتر شود

فرهنگي ابزارهاي 

، درس6 درس -  3

جغرافي مرزهاي 
مص و كاربران وم
مي ها و ارزش د
الب و هم عرض ر
ه منازعة ترين م

چارچوب در فراد
مو و است سازگار

به نوآو دست عي
.شود مي واقع ه
ا دروني علل از 

جها از يرپذيري

باعث اجتماعي 
د مي تغيير را ان

ق اجتماعي هان
جه گسترة در د،

حاكم با مكاري
ح رفتار اصالح

تغيي

سنجش دوازد

د - 1شناسي  عه

توان مي را ماعي
خ جامعة آرماني 
تج دانش به را م

آر و عقايد ودن

هويت نابودي و
تأمين براي مريكا

قشربندي جاي به 
شو اعمال رهنگي

و ها شيوه از يك

3شناسي  جامعه - 

از عبور با جازي
عمو به فرهنگي

عقايد عمق به ها
در دنيوي و اي ه

مهم عرصة جازي

افر اجتماعي يت
سا اجتماعي هان
اجتماع هاي رصه
جامعه تأييد ورد
ناشي گاهي ي،
تأثي پيامد و ست

جهان به طبيعي
آدميا زندگي ي
جه بيرون كه تي
كنند مي پيدا ن

  اسي
هم

  الحي
 

1  

    
 

جامع .مشروعيت
  .رست است

اجتم جهان هر 
و قلمرو واقعي 

علم كه جتماعي
بو يا باطل حق ز

  .رست است
و استعمار ورود ة
آم قارة به هجوم 
هويت بيستم، ن

فر شيوة به سلطه
هژموني سلطة .ند
  .كند مي ه

-3درس  -    2ي 
  .رست است

مج فضاي و ها ه
ف وليد كنندگان 

هنجاره و نمادها
اسطوره وحيدي،

مج فضاي و ها ه
  .رست است

هوي كه مادامي 
جه هويت با ها ه
عر از يكي در د،
مو بخشد، مي تقا

فرهنگي تعارض :
اس بيروني علل ز

  .رست است
ط هاي پديده ود
ها ارزش و ها مان

موجوداتي از يك 
انسا اجتماعي ي

  .رست است
سيا - اجتماعي 

  منفي مقاومت
آميز اصال رقابت 

 اجتماعي قالب
4درس  -   2سي 

www.sanjeshse

م هم و دارد
در 2 گزينه .2

هاي واقعيت
ميان فاصلة
اج هاي جهان
از توانند نمي

در 4 گزينه .2
روزنة اقتصاد، •
در اروپاييان •
قرن اواخر در •
س كه هنگامي •

كنن مي تعبير
خود استفاده

شناسي جامعه •
در 2 گزينه  .2

رسانه امروزه
تو و محققان

ن سطح از را
تو اجتماعي

رسانه ترتيب
در 1 گزينه .2

:اول قسمت
گروه و افراد

خود پشتكار
ارت را جامعه
:دوم قسمت

از ناشي گاه،
در 2 گزينه .2

ورو دانستيد
آرم طبيعي،
هر بنابراين

زندگي با كه
در 1 گزينه .2

فعاليت
م
فعاليت
انق

شناسي جامعه
  

erv.ir
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 جهـاني  ح 

 كـه  شدند
 و يسـتند 

 عنـوان  ـه 

 قتـل  .ـرد 
 جديـد  ت

 را خود ها
 پديـد  ـق 

 داد، ايـن  

 كارگرفته ه

 و قومي ي

 پيدا غربي

 غرب هنگ

 دانشمندان

 مسيري ه

 .شود مي 

 را خود ني

 با آن از كه

ationgroup

سـطح در جـاري 

ش مدعي وبر، س
ني طبيعـي  ودات 

  5 درس - 3

بـ را اسـرائيل  ة 

كـ آغـاز  الهـي  ت 
حركت اين تيجة

ه دولت اين ردند،
طريـ اين از ديد

رخ مـيالدي 19
 .ردند

به اتم بمب بار ن

استبدادهاي المي،

غ كشورهاي برابر

فره شيفتة و وب
 

د براي را صحيح

به و كنند مي جو

مختلف تماعي

دين رفتارهاي و ا

ك است شده يني

0/1401(  

تج الت مبـاد  گر، 

ماكس و ديلتاي م
موجـو ماننـد  ـا 
3شناسي  جامعه 

مسـئلة تمـاعي، 

 .كرد وش
قـدرت و داونـد 

نت فلسطين، در ي

كر اعالم دين از
جد هاي ملت -ت 

939-1945 اي
كر بيان نفر يون
اولين براي دوم،

اسال ظواهر عايت
 

ب در بيشتري ري

مرعو را اسالمي 
13درس  -    2ي 

ص و مناسب ماعي

وج جست غرب ن

اجت هاي جهان ش

هنجارها ناگزير ،

دي جديد هاي ضت

16/2ع نوبت دوم 

اسـتعمارگ رهاي 
 .كند ي
ويلهلم جمله از 

هـ انسـان  امـا  د،
- 8درس  -   2 

اجت و سياسي قه

مخد مسلمانان،
خد ايمـان  به كا
اسالمي جديد ي

ا را خود گسست
دولت نهايت در 

ها سال در دوم ي
ميليو صد تا را گ
د جنگ در و شد

رع وجود با سالم،
.كردند مي عامل
پذير آسيب المي،

كشورهاي مردان
شناسي جامعه .رد

اجتم گيري موضع

جهان حاشية در

پيدايش سبب 
 2 درس - 

دينداران كه اي ه

نهض برخي رشد 
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جامع(وم انساني 

كشـور بـه  رزده
مي پيدا ادامه ي

آلماني جتماعي
دارد خاصـي  عد

شناسي جامعه 

فق به اتكاي با و

م اعتقاد و باور ر
اتك با و اسالمي د
هاي جنبش و ضه

گ رسمي طور به 
و كردند مي يف

جهاني جنگ و 
جنگ دو اين اي

ش استفاده ميايي

اس جهان سياسي 
تع ها آن با امنيت

اسال و ديني هاي

دولتم غربي، هاي
كر مي تضعيف را 

م فرصت ها، آن ز

د را خود هويت 

ها، آن اختيار و 
- 3شناسي  جامعه

گونه به است، ده

و پيدايش سبب

هم؛ ادبيات و علو

استعمار شورهاي
غربي كشورهاي 
اج متفكران از ي

قوا و نظم بيعي،
.دارد تفاوت عي

و اسالم به گشت

د را ديويد كمپ
اعتقاد و باور ضع
انتفاض گيري كل

كه گرفت شكل
تعري قومي و دي

ميالدي 1914-
ها كشته .اند ريت

شيم هاي سالح 
  15، درس 

هاي قدرت كه د
ا حفظ ضرورت س
ه سنت از دوري 

كشوره دنيوي ي
اسالمي شورهاي

از انتقاد و تماعي

باشند، پذيرفته
 .كند ي

واراده تنوع ين
ج -  3درس  -    2

درآمد غالب بيني

س جهان، ديني و 

سنجش دوازد

كش اقتصادي گي
طرف به ثروت،

برخي م ميالدي
طبي جهان مانند
هاي طبيع پديده

 :شده ل
بازگ واسطة به ي
 .كرد مي 

ك قرارداد وعيت
موض از را ونيسم
شك و مصر واهان

ش هايي دولت سه
نژاد خصوصاً و ي

-1918 در  اول  
بشر تاريخ هاي گ
از بار نخستين 

10، درس 7س 

شد رو روبه اسالم 
اساس بر اغلب ي،
ميزان به نيز ن

هاي جاذبه و صادي
كش استقالل و ت

اجت هاي پديده رة

پ را غرب جهان 
مي ترسيم آنان ي

همچني و ها سان
2شناسي  جامعه  - 

ب جهان صورت به 
  .كنند مي
معنوي ابعاد به ب
  .شود ي

    
 

  .رست است
وابستگ دليل به 
ث انتقال و شود ي
نوزدهم قرن در :

هم اجتماعي هان
پ با نيز جتماعي

  .رست است
تشكيل قسمت 
اسالمي انقالب 
اسالم مطرح ن
مشرو اوالً اسالم 
صهيو برابر در ت

خو توسط اسالم

فرانس انقالب با :
تاريخي رافيايي،

جنگ جهاني :م
جنگ ترين زرگ
براي اول، هاني

درس -   2شناسي 
  .رست است

جهان با زماني د
ديني عالمان و ند

مسلمان كشورهاي
 

اقتصا سياسي، ي،
عزت مسئله، اين 

  .رست است
دربار داوري با عي
 .رند

فرهنگي برتري
براي غرب جهان

انس معرفت و ي
-5درس  -  1ي 

  .رست است
سكوالريسم ب،
م جهاني اين و ي

غرب جهان نشي
مي ياد ستانتيسم

www.sanjeshse

در 4 گزينه .2
:اول قسمت

مي نامتعادل
:دوم قسمت
جه هر چند
اج هاي پديده

در 3 گزينه .2
سه از سؤال

:اول قسمت
جهان مسئلة

به بازگشت
مقاومت :ثانياً

ت انورسادات
 .بود

:دوم قسمت
ابعاد جغر در

 .آمدند
سوم قسمت

بز جنگ، دو
جه جنگ در
ش جامعه .شد

در 4 گزينه .2
متجدد غرب •

بودن اي قبيله
كش هاي دولت •

 .كردند مي
نظامي قدرت •

و ساخت مي
در 4 گزينه .2

اجتماعي علوم •
آور مي فراهم

ب كه مردمي •
ج كه روند مي

آگاهي تنوع •
شناسي جامعه

در 2 گزينه .2
غر جهان در •

دنيوي توجيه
گزينش رويكرد •

پروتس عنوان

erv.ir
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 فرهنـگ  

 جامعـه  ه

 و نـژادي  
 كثيري اد

 قـرار  نقـد 

 
 آشكار، طور

 و ها رسانه

 بايد ها سان

 محدود ي
 از .ندارد ي

 و جسماني
 5 درس 

 ديده نا را 
 .كنند مي 

 در كه ند

 كشـف  ل 

ationgroup

  .شد

گسترش در را ي

كه حالي در دهد؛

قومي، تمايزات 
تعد آن در كه د

ن مـورد  هويت ي

 .است بودن طل
ط به و زور با شن،

ر مانند بزارهايي

انس كنش فهم ي

تجربي علم به را 
علمي ارزش گرنه

ج عاطفي، ذهني،
د-  3شناسي  معه

آن يافتن دامه
تثبيت و تأييد 

كنن مي غفلت هم

 .رند
دنبـا بـه  مـاعي 

0/1401(  

با داشته اصالت 

جديدي مرحلة 

د مي تقليل اعي
   .است نسان

و ها تفاوت لكه
شوند ناپديد ند،

همانندسازي ت

  .ست
 

باط و حق وعيت،
خش ابزارهاي ريق

ا كمك با هنگي،

براي بنابراين .شود

علم هنوز كه جا
وگ شود اثبات ي

ذ هاي توانايي انند
جام .است جتماعي

ا و آمدن پديد 
را آن قشربندي،

مه نكتة اين از ا

بر مي بهره وحي
اجتم پژوهشـگر  

16/2ع نوبت دوم 

تواند نمي آن ابل

خود، الهي ويت

اجتما نظم هاي 
ا به وابسته آن، 

بل شود نمي نجام
نامن مي ندسازي
 .سازند

سياست جمله از 
  .گرفت قرار

اس مقبوليت داراي
 .شود اعمال شي
مشرو مدار اما د،
طر از كه است ي
فرهن نفوذ طريق 

ش مي ها آن معاني

آنج از اما دانست،
تجربي روش با د

ما فردي، هاي گي
اجت موقعيت و ها گ

در جوامع و ها
ق كاركردهاي بر 

اما دانند مي ري
  7 س

و و عملي عقل و
سطح، سه هر 
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جامع(وم انساني 

مقا در موجودي 

هو سوي به شت

مهره و پيچ به 
نبود و بود و ت
  

ان خشن و سخت
همانن ديگچة را 

 مي مختلط نگ
بود آمده پديد 
ق توجه و تأكيد 

د آيد، مي دست ه
ارزش و عقيدتي م

شود مي اعمال ها
قدرتي سخت، ت
از و پنهان كل

6 

م فهميدن شواري
 .گيرد  مي ر

د مي ضروري عي
بايد فهمند مي ها
 
ويژگ به ها كنش 

فرهنگ خرده ها،

ه انسان نقش ي،
تأكيد با عالوه ه
ضرو اجتماعي، 

درس -  3شناسي 

و نظري عقل ت
در و دارند را ود

هم؛ ادبيات و علو

هيچ باشد، عالي

بازگش و اسالمي 

را ها انسان معه،
هاست انسان هاي

3 درس - 3ي 

س و سويه يك ت
آن شناسان معه

فرهن يك هم با 
مدرن دورة در 
مورد فردي و ي

به مقابل طرف ت
نظام يك مطابق 
ه آن بر قدرت كه 

قدرت .كرد تقسيم
شك به نرم قدرت
6 درس -  3سي 

دش و انساني هاي
نظر در را ها اوت
اجتماع هاي ديده

ه پديده مطالعة ز
.دانست نمي ساني
اين وابستگي ب
ه فرهنگ تنوع ند

اجتماعي شربندي
به .دانند نمي ذير
زندگي در را ت
ش جامعه. باشد ن

ظرفيت از ها رزش
خو ويژة هاي الل

  10درس  - 

سنجش دوازد

متع و مقدس جود
 

انقالب از الهام ا
 .ت
جام و طبيعت ن
ه كنش مخلوق و
شناسي جامعه - 

صورت به هميشه
جام از برخي كه 

در ارتباط ژادي
آنچه همة درن،
محلي خرد، هاي

 

رضايت با و تهديد
قدرت كه ناست

است كساني دة
ت هم نرم و سخت

ق اما شود، مي ل
شناس جامعه .شود

ه كنش پيچيدگي
تفا و ها تنوع اين 
پد معناي درك ي
ا شناسان جامعه 
انسا علوم براي ي
سبب به انساني، ي
مانن فرهنگي - ي 

قش دانستن يعي
پذ چندان امكان

رقابت اجتماعي ي
يكسان روع رقابت

ار دربارة داوري 
استدال تجويز، و

3شناسي  جامعه

    
 

وج يك هستي ن
4درس  -    2ي 

  .رست است
با اسالمي امت 
است كرده آغاز م
دانستن يكسان :

و محصول يعت،
4درس  -   2سي 

  .رست است
ه همانندسازي 
ديگري راه از د
نژ قومي درگير 
پسامد دورة در :

ه هويت آن، جاي
8 درس - 3سي 

  .رست است
ته از استفاده دون
معنا اين به درت
اراد و خواست ت،

س قدرت به توان 
اعمال نظامي هاي

ش مي اعمال وزشي
  .رست است

پي موجب معاني، 
كه رفت هايي ش
براي را فهميدن 

آنچه بود معتقد
روش مستقلي را 

هاي كنش چيدگي
اجتماعي هاي ژگي

  .رست است
طبيع با شربندي

چ را آن در تغيير
قشربندي فداران

شر نقطة بايد نه
  .رست است

براي مسلمان ن
و تفسير تبيين، 

ج .است  حقايق

www.sanjeshse

كانون در اگر •
شناسي جامعه •
در 1 گزينه .2

:اول قسمت
اسال جهاني
:دوم قسمت
طبي برخالف
شناسي جامعه

در 3 گزينه .2
:اول قسمت

توانند مي ...
هاي گروه از

:دوم قسمت
ج به و گرفت
شناسي جامعه

در 1 گزينه  .2
بد كه قدرتي •
قد مشروعيت •
مقبوليت مدار •
مي را قدرت •

نهاده توسط
آمو نهادهاي

در 3 گزينه .2
تكثر و تنوع •

روش سراغ به
اينكه با وبر •

م دانست، مي
تفهم رو اين

پيچ از بخشي •
ويژ همچنين

در 2 گزينه .2
قش طرفداران •

ت و گيرند   مي
طرف با اينكه •

عادالن رقابت
در 1 گزينه   .2

انديشمندان
آنان نظر از

و ها واقعيت
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 دانـش  ـه 
 3شناسـي  

 خـود  عي

كـار   ود بـه    
تر  ر و دقيق

ك دارند و 
نده، رابطة 

كـه آن   ».
ضِ عكـس   

دو مقدمـه    

ationgroup

بـ كـه  را شكاالتي
ش جامعـه  .كند اع

اجتما علم لدون

 در زنـدگي خـو
تر توان سريع مي

 مصاديق مشترك
حيوان پرواز كنن

 ج الـف نيسـت  
نقـيض ».ف اسـت   

وسـط در هـر د

  

0/1401(  

اش و ها آسيب د؛
دفا عمومي انش

خل ابن .است انه

هـا را قواعد، آن
ي علم منطق، م

 

  .كلي هستند

ي آن دو بعضي
ف پرنده بگوئيم ح

ج«شود   مي هيچ
بعضـي ج الـف«

چون حد.  است

  .صدق است
. در كذب است

16/2ع نوبت دوم 

رسد مي خود عي
دا در موجود يق

كارا محافظه رابي

هاي اين ق ن نام
كارگيري يل با به

 .»محموله«و » 

آخرين پيامبر، ك

وجه باشد؛ يعني ن
ًال اگر در تعريف

س مستوي آن
سـت و قضـية   

پس شكل دوم

 قابل جمع در ص
 پس قابل جمع
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جامع(وم انساني 

اجتماع جهان مي
حقاي از كه كند ي

 .نداشت
فار شناسي جامعه

د و بدون دانستن
رد، به همين دلي

»دفعه«: نا است

ت، كتاب من و آ

م و خصوص من
مثال.  نخواهد بود

  ) وتر
  )شه

ادق است و عكس
 است و كاذب اس

مول واقع شده پ
 

رفع است، پس
ه الجمع است،

سفه و منطق

هم؛ ادبيات و علو

عموم دانش از ي
مي پيدا قدرت و 

ن چنداني توجه ي
ج با مقايسه در و

 9 رس

انديشد عدي مي
ش و خطا قرار دار

  .داد

 و داراي دو معن

مفاهيمِ مسافرت

داده شده، عموم
ف جامع و مانع

  ) كبوتر. (د
  ) مرغ. (د

عقاب، كبو. (تند
مگس، پش. (تند

است و صا» .ست
نقيضِ نتيجه» 
  .ت

و مقدمه محم د
 .معتبري ندارد

منفصلة مانعه الر
، منفصلة مانعه»

 فلس

سنجش دوازد

عميقي درك به 
كند مي ناسايي

عقلي روشِ به د
او شناسي جامعه

در -  3شناسي  عه

اساس قواع عي بر
ر معرض لغزش

تشخيص د ن را

رك لفظي است

م.  جزئي هستند

و تعريف د جهول
، پس آن تعريف

  .  وجه است 
ز كننده هستند
ز كننده نيستند
ننده پرنده هست
ننده پرنده نيست

ف ج نيسهيچ ال
».ي الف ج است

 هم كاذب است

ت و چون در هر
بنابراين نتيجة م

، م»بيند  يا نمي
ن است يا اهواز

    
 

  .رست است
دارد، علمي نش

شن اند، پيدا كرده

  .استرست 
خود مطالعات در 

ج و نيست تقادي
جامعه .نامد ن مي

  .استرست 
صورت طبيع ن به

 ذهن همواره د
ش و خطاي ذهن

  .رست است
مشتر» بار«ينه، 

  .رست است
سال، اين افراد،
  .رست است

ميان مفهوم مج
ديق اختصاصي
م و خصوص من

ها حيوان پروا ده
ها حيوان پروا ده
هاي پرواز كن وان
هاي پرواز كن وان

  .رست است
ه«بر اين قياس 

بعضي«ولي . ست
جه است كه آن

  .رست است
حدوسط است» 

ت منفي است؛ بن
  .رست است

يد يا چشم دارد
يد يا متولد تهران

www.sanjeshse

در 3 گزينه .2
دان كه كسي

پ راه عمومي
  1 درس - 

در 1 گزينه .2
خلدون ابن

انت او رويكرد
عمران علم را
 
 
  

در 1گزينه  .23
ذهن انسان

برد؛ اما مي
عوامل لغزش

در 2گزينه  .23
در اين گزي

در 4گزينه  .23
مفاهيمِ امس

در 3گزينه  .23
اگر رابطة م
بعضي مصا

ها عموم آن
بعضي پرند –
بعضي پرند –
بعضي حيو –
بعضي حيو –

در 2گزينه  .2
نتيجة معتب 

هم صادق اس
مستوي نتيج

در 1گزينه  .2
»ناطق«لفظ 

داراي عالمت
در 4گزينه  .24

حمي«قضية 
حمي«قضية 
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@sanjesheduc

ـا و فنـون   
ه رسـيدن  

ـه بررسـي     
 و قياسـي     

ي از قواعـد  
ياني اسـت  

رسـطو در   

ل كارها را 
رنـد ماننـد   

شـود   م مي
ماهيـت در   

ـت امكـان     
اني اسـت،  

مده اسـت،  
ات اسـت،   

 رابطـة در    

ا ايـن كـه    
كننـد و   ـي      

ationgroup

هـ روش . نشـود   
كردند؛ اما امروز

  .رود كار مي  به

بلكـه فلسـفه بـ
فه، روش عقلـي

  .ود

  .ت

توار است و يكي
لبي، شهود وحي

از نظـر ا.  است
  .ديگر

اين قبيلشپزي؛ 
گير ح قـرار مـي   

دو بخش تقسيم
راين وجـود و م

هيـت را از حالـ
ي هفت سر، امكا

  .است

وجود آم يده و به
بالـذالوجـود   ب   

رابطة عليـت يـا

 است، يعني بـا
ورت را انكـار مـ

0/1401(  

قينـي اسـتفاده
ك طابه بررسي مي

ها در تبليغات ن

 خاص نيست؛ ب
زد، روش فلسـف
شو علوم جدا مي

فلسفه نيز هست

استقاعدة عقلي 
 مرتبة شهود قل

ك موجود مرده
 و نه هيچ چيز د

نه، استراحت، آ
سرزنش و تقبـيح

شود به د هن مي
بنابر. ري ماهيت

ق يافتـه آن ماه
سيمرغ، اژدهاي

نياز از علت ا  بي

 و ضرورت رسيد
 محـض و واجـب

ن شدن زمين ر

ناي انكار عليت
 عليـت و ضـرو

16/2ع نوبت دوم 

ت از مقدمات يق
ي را در فن خط
 كه برخي از آن

سفه يك موجود
پـرداز وعات مـي 

ع خود از ساير ع

اي از ف ي شاخه

تجربي بر چند ق
ترين عالي. است

، يكن بدون نفس
علم، نه احساس

يد مايحتاج روزا
سين يا مورد س

  

ن، وقتي وارد ذه
جود است و ديگر

ت تامة آن تحقق
مي مانند ديو، س

ود بالذات ولوج

ه مرحلة وجوب
 خداوند وجـود

خورشيد و روشن

شود به معن مي ي
ه معنـاي نفـي
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جامع(وم انساني 

ست ممكن است
هايي ين استدالل
شود  اقناعي مي

موضوع فلس. شود
ترين موضو يادي

جهت موضوع  به

شتة علمي، داراي

شناخت ت. ستند
د، قاعدة عليت ا

بدن. ست نه بدن
علي ندارد، نه ع

ند، از قبيل خري
ورد ستايش، تحس

.نامند خالقي مي

ت يگانه در جهان
كند كه يكي وج

ت ولي چون علت
 وجود با مفاهيم
ال حقيقت، واجب

حتماً وجودش به
و چون. ده است

ي رابطة طلوع خ

د معلول ضروري
 معموالً اتفاق به

هم؛ ادبيات و علو

كردن مخاطب اس
 در گذشته چني

هاي مامي روش

ش  علوم جدا مي
سان، يعني به بني
بنابراين فلسفه

عه يافته و هر رش

ت و معرفت هس
شود محسوب مي

بوط به نفس اس
 و هيچ چيز بالفع

دهن ود انجام مي
ي هستند كه مو
 كارها را فعل اخ

واقعيتت كه هر 
ك وم را درك مي

الوجود است مكن
رابطة. رده است

باشد حتماً آن ح

ن بيابيم يعني ح
وجود بالغير شد

جود هستند ولي

وجود) ت ناقصه
فيلسوفان. ست

سنجش دوازد

 استدالل قانع ك
گردد؛ بلكه  نمي

خطابه، شامل تم

 و روش از ساير
ن، طبيعت و انس
ب. رياضيات است

ضاف بسيار توسع

 ابزارهاي شناخت
اي م س هر تجربه

  .ارد

بليت حيات مرب
الت بالقوه دارد

رفع نيازهاي خو
ة ديگر كارهايي
روغ؛ اين قبيل

ماهيت اين است
ت يگانه، دو مفهو

  . ستند

ود مم در ذات خ
وجود آور ده و به

وجود، ضروري ب

و آن را در جهان
الو خارج و واجب

  .رد

 روابط بعد از وج

علت(خي عوامل 
ول وجود يافته ا

    
 

  .رست است
ه هدف از ارائة
ن جدل بررسي

دفي، عالوة بر خ
  .رست است

 جهت موضوع
و حقيقت جهان
ن جهت شبيه ر

  .رست است
هاي مض ة فلسفه

  .رست است
و قلب يا دل از
كه پايه و اساس
ص به پيامبران دا

  .رست است
طو قوة نطق و قا
 نفس انسان، حا

  .رست است
ها براي ر  انسان
دستة. نامند ي مي

ثار و يا ظلم و د
  .رست است

غايرت وجود و م
ن از آن واقعيت
هوم جداگانه هس

  .رست است
 كه وجود دارد،
وب وجود رساند
تي حقيقتي با و

  .رست است
 را فرض كنيم و
ت امكان ذاتي خ
اي از ذاتش ندار

  .رست است
ديگر ذكر شده،

  
  .رست است

گويد با وجود برخ
نبوده ولي معلو 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .24
در خطابه كه
اقناع، در فن
به چنين هد

در 1گزينه  .24
لمي بههر ع

اصل وجود و
است و از اين

در 4گزينه  .24
امروزه دامنة

در  2گزينه  .24
حس، عقل و
اوليه تعقل ك
كه اختصاص

در 2گزينه  .24
از نظر ارسط
هنگام تولد

در 1گزينه  .24
كارهايي كه
فعل طبيعي
احسان و ايث

در 1گزينه  .24
مقصود از مغ
و ذهن انسان
ذهن دو مفه

در 3گزينه  .2
ك هر ماهيتي
ذاتي به وجو
اگر رابطة ذا

در 3گزينه  .2
اگر ماهيتي

يعني از حالت
ماهيتي جدا

در 1گزينه  .25
تمام روابط د
.وجود است

در 3گزينه  .25
اگر كسي بگ

)تامه(علت 
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نكـر خـدا    

رائـه كنـد؛    

 در جهـان   
ز خـودش    
  .خواهد بود

عقل، عقـل  
 اين عقـل  

ي خـاص و   
سـيد و در  

حقـق را از  

ي، سـالك    
 را مطـابق  
ـة چهـارم      

  

. 
 .نيست

ا مشاهده، 

ش عاطفي 

ationgroup

كـه من ين حـال 

ستين جهـان ار

گويـد او مـي . ت
 كـه وجـودش ا
ل هم موجود خ

  . آن است

از عقول عالم عق
ي انسان به مدد

هـاي ي، از روش
ز حيات عقلي رس

ا، دانشمند و مح

 در حـق عرفـاني
د و صفات الهي
ده كـه بـا مرحلـ

.پردازند نظر مي
وماً غيراخالقي ن

 .دور بود
ي از محققان با

ها و واكنش يجان

0/1401(  

فيلسوفان در عي

 خدا و مبدأ نخس

هاست ناهي علت
تند، هر چيزي
جود باشد، معلو

هاي دود توانايي

آيند، يكي ا  مي
هاي ها و دانش 

جاد چنين حياتي
اي ممتاز از رتبه

  .ي شدند

ها ط ميان پديده

ر سفر با حق و
مربوط به توحيد
كتاب خـود آورد

 رفتارهاي مورد
آزمايشگاهي لزو

ها به د داوري ش
 است و بسياري

ن نحوة ابراز هي

16/2ع نوبت دوم 

برخي ف. ق باشد

هايي بر وجود ن
  .ر هستند

ن تسلسل نامتن
زهاي ديگر هست
تي كه علت موج

ده مربوط به حد

ل اول به وجود
ني تمام ادراك

 كردند و در ايج
ماني كوتاه به مر

هاي علمي  بحث

 تحقيق در روابط

در. م كرده است
الصدرا مباحث م
 بخش چهارم ك

هي به مشاهدة
تفاده از محيط آ

 از تعصب يا پيش
ضوعات مختلف

توان اشاگران، مي
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جامع(وم انساني 

 اول اتفاق موافق
  .  يين كنند

الش كرد برهان
خاصي برخوردار

ي بر محال بودن
ت و معلول چيز
س فقط در صورت

طور عمد ت كه به

ترتيب از عقل به
ها است، يعن سان

گذاري ي را پايه
در زم) ص(كرم 

ي از مردم وارد

 و خدا در كنار

ك عرفاني تنظيم
وند نمايد كه مال
ن به معاد را در

  

محيط آزمايشگا
گيرد و است ت مي

 تا جاي ممكن،
ت و توصيف موض

اي هيجاني تما
 1درس  

شناسي ن

هم؛ ادبيات و علو

روشن با معناي
هدف و غايت تعي

 برخوردار بود تال
م خد، از استحكا

كند كه مبتني مي
ز خودشان نيست

پس. دهد جود مي

سر گذرانده است

كه عقول ديگر ب
ساني به عقل انس

ي جامعة اسالمي
ي عصر پيامبر اك
هم شد و بسياري

 ماوراء طبيعت
   .رساند ها مي

ق مراحل سلوك
ء و صفات خداو

نفس تا رسيدن 
.ت مطابقت دارد

 از محققان در م
صورت» شگاهي

ق ثبت شوند و
آوري اطالعات ع
 .د

ها  دقيق واكنش
. استنباط كرد

 روان

سنجش دوازد

طور صريح و ر ه
جهان و انسان، ه

ل و منطق قوي
اند هاي اوليه بوده

جود خدا ارائه م
 كه وجودشان از
دارد كه به او وج

تحوالتي را از س

 اول نام دارد ك
رس  عامل فيض

ريم، حيات عقلي
كه جامعة اسالمي

رزي فراهو نديشه

رابطة طبيعت با
ه د و به باطن آن

فار خود را مطابق
سيري در اسماء

گيري حل شكل
خلق با حق است

ط طبيعي برخي
طبيعي و آزمايش«

يد به شكل دقيق
صلي جمعهاي ا

كنند  مطالعه مي
، پس از ثبت1
صل اساسي را ا

    
 

راغ نداريم كه به
خواهند براي ج

  .رست است
ز قدرت استدالل

ه ها گرچه قدم ل
  .رست است

ي براي اثبات وج
شيايي هستند

 مقدم بر خود د
  .رست است

رة جديد اروپا، ت
  .رست است

ق خداوند عقل
رد كه اين عقل

    .گيرد
  .رست است

و قرآن كر) ص( 
طوري ك ردند به

فرصت تفكر و اند
  .رست است

سينا، تأمل در ر
دهد ها عبور مي

  .است رست
احث كتاب اسف

 كمك خداوند س
او مراح. رده است

همان سفر در خ

  .رست است
شاهده در محيط
«ه به دو شكل 

 :ها ر گزينه
هده، اطالعات باي
ه  يكي از روش
ت و آدميان را

1-9 به فعاليت 
يل كرد و چند

www.sanjeshse

فيلسوفي سر
خ هستند، مي

در 2گزينه  .25
ارسطو كه از
اين استدالل

در 3گزينه  .25
فارابي برهاني
پيرامون ما ا
نباشد علتي

در 4گزينه  .25
عقل، در دور

در 1گزينه  .25
مخلوقاولين 

فعال نام دار
گ صورت مي

در 1گزينه  .25
امبر اكرمپي  

بديع بهره بر
اين جامعه ف

در 3گزينه  .25
از نظر ابن س 

ه ظاهر پديده
در 2گزينه  .2

مالصدرا مبا 
كوشد با مي

آن طرح كر
عرفاني كه ه

  
  

در 2گزينه  .26
عالوه بر مش
پس مشاهد
بررسي ساير

در مشاه ) 1
مشاهده) 2

رفتار حيوانا
با توجه) 3
ها را تحلي آن

erv.ir
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ن و نوشتن 
 يك برنامة 
 به صحبت 
ل حضور در 

ه سني راه 
ختلف فرق 

اري موارد 

قرار گرفته 
غييرات در 

ب دو برابر 
 2 درس 

تكاليف  - 2 
ي از تقسيم 

. 
ي ناشي از 

 .يابد ي مي

ي كه باعث 
 .ابي شوند

ationgroup

 

 زدن و يا خواندن
شت زمان طبق

سالگي شروع 2
به عنوان مثال. د
 .جلو بيندازد ي

 كودكان در چه
و در افراد مخ 

ت دارد، در بسيا
 2درس  .

شناسان ق ه روان
بيني تغ ي و پيش

 

 برابر و اندازة قلب
.ي زيادي كنند

تر باشند،  شبيه
، اثر منفي ناشي

يابد متري مي ك
تر باشد، اثر منفي
 و كاهش بيشتري

و عاليم انحرافي 
وند و نبايد رديا

0/1401(  

 .ستفاده شود
:گي مهم است

 شروع به حرف
ه است و با گذش
2ه برود و يا در 
گي تأثير بگذارند
ه صحبت را كمي

طور ميانگين  به
)زة سني است

د براي تغييرات
.بيني كرد  پيش

شود، موردتوجه 
ست و شناسايي

 2درس  .است

فيت شُش سه
حساس توانمندي

 3س 

ليف به همديگر
م برخوردار باشد

بيند و كاهش مي
 توانايي فرد كمت

بيند تر لطمه مي

)رديابي كند(د 
شو اب هدف مي

16/2ع نوبت دوم 

 بايد با احتياط ا
ن داراي دو ويژگي

 
 1درس  .

م است تا كودك
ي زيستي وابسته
 بدون كمك راه
ر رسش يا پختگ
اند سن شروع به

توان گفت كه ي
يك با(ي است 

گي زيستي افرا
ي سني خاص

ي نيز گفته مي
 دامنة زندگي اس

ا شناسان رشد ن

 كه اندازه و ظر
شود، نوجوان اح ي

 حرك
گي ذهني درس

تكلهرچه دو  - 1 
هاي الزم  مهارت

ف كمتر لطمه م
و) ه فرد باشند

چند تكليف بيشتر

د آن را برگزيند
مواره مانع انتخا
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جامع(وم انساني 

ها و از نتايج آن
آزمون. ي هستند

.ته شده است
.اني به ما بدهد

خاص نهفته الزم
ت كه به آمادگي

تواند ماهگي مي 
توانند بر حدي مي

تو فراوان، مي مي

رشد انسان، مي
ن زمان حدودي

 .گردد ش برمي
 رسش يا آمادگ

ها ي را در دامنه

 فراخناي زندگي
 طول زندگي يا

موردتوجه روان 

طوري  دارند، به
غييرات باعث مي

نايي نسبي با مح
گيري و انگيختگ

 را انجام دهيم؛
دة آن تكاليف از

مزمان چند تكليف
به منحصر(باشند 

 انجام همزمان چ

هدف كه فرد بايد
يي است كه هم

هم؛ ادبيات و علو

شوند و ذاري مي
شناختي ي روان

ه براي آن ساخت
ن يا تقريباً يكسا

ن يك آمادگي خ
 از تغييراتي است

15 كودك در 
مل محيطي تا ح
ض تعامالت كال

عي ر برنامة طبي
، اما اين...سند و

ها، به رسش ايي
اي در ن كننده

ري و شناختي فتا

به آنندگي كه 
دگي به معناي
)گام مرگ است

شد قابل توجهي
اين تغ. كند دا مي

آشن) 2 
درگ) 2  حرك

مان چند تكليف
دهند فرد انجام - 

 فرد در انجام هم
 باشند، مشابه نب
و كارايي فرد در

عالمت ه: د دارد
هاي حرافي محرك

سنجش دوازد

گذ  مختلف نمره
هاي كردن ويژگي

گيري كند كه زه
بايد نمرة يكسان

 خواندن و نوشتن
معناي آن دسته

طور ميانگين  به
عوامه داشت كه 

ر گرفتن در معرض

رسش يا همان
رس  به بلوغ مي

زمان شروع توانا
اثت نقش تعيين

هاي رف ي ويژگي

رات در طول زن
 كه فراخناي زند
كيل نطفه تا هنگ

 داخلي بدن رشد
خون افزايش پيد

  و ثبات نسبي
ييرات دروني مح

طور همزم شويم به
-3اشته باشند و 

كيفيت و كارايي
ي تكاليف دشوار

يعني كيفيت و. 

وع عالمت وجود
ظور از عالئم انح

    
 

  .رست است
هاي صورت ها به

ك اري براي كمي
انداز قاً چيزي را

ت متعدد اجرا، ب
  .رست است

دن، حرف زدن،
 يا پختگي به م

مثالً. گيرد م مي
ند، اما بايد توجه
 پرجمعيت و قرار

 :ها ر گزينه
اساس فرآيند ر ر

كنند، حبت مي

باهت در مورد ز
نجايي كه ورز آ

تمال وقوع برخي
  .رست است

بيني تغيير  پيش
 بايد توجه كرد
كه از زمان تشك

  .رست است
هاي جواني اندام

د و حجم كلي خ
  .رست است

يكنواختي ) 1: ز
تغيي  ) 1: د تمركز

  .رست است
شو  كه مجبور مي

شواري كمتري دا
يعني ك. يابد ش مي

توان گفت وقتي
يابد ه افزايش مي

  .رست است
يت توجه، دو نو

منظ. شوند ي مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .26
ه نامه پرسش
ها ابزا آزمون

بايد دقيق ) 1
در دفعات) 2

در 1گزينه  .26
براي راه افتاد

رسش .بكند
طبيعي انجام

كن كردن مي
يك خانوادة
بررسي ساير

بر: 2گزينة 
روند، صح مي
 .كند مي

شب: 3گزينة 
از: 4گزينة 

توان احت مي
در 3گزينه  .26

شناسايي و
البته. است

ك(اين دامنه 
در 1گزينه  .26

در دورة نوج
شود قبل مي

در 4گزينه  .26
موانع تمركز
عوامل ايجاد

در 3گزينه  .26
در شرايطي
موردنظر دش
توجه كاهش
ت بنابراين مي
تقسيم توجه

 3رس د
در 1گزينه  .26

در هر موقعي
حواس پرتي

  3درس 
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ه، بلكه در 
هاي   نشانه

 

ت، فراموش 

د، از شدت 

ي بيشتري 

رمزگرداني 

ول تقسيم 
خاب كنيم، 

سيم كردن 
ر شبيه هم 

 همچون ي

 فرآيند ود
 7درس . 

 .دهيم جام
 ... و عي

 حل هاي ت

ationgroup

سازي حافظه يره
مرغ تابع تعداد

4درس  .شود

ناخوشايند است

زمان افزوده شود

 4س 

هاي بازيابي نشانه

 . 
بهتر ر. (سپاريم

تر و قابل وصو ك
نيافتني انتخ ست

تقس. است  »لوب
 در عمل بسيار

عواملي و دگذر

خو بلكه آورد، ي
.محور نتيجه نه ،

انج را كار آن ت
اجتما حمايت م

مهارت از جامعه

0/1401(  

مزگرداني و ذخي
زيابي واژة شترم
ش نظر افزوده مي

را كه برايمان نا

گذشت ز رچه بر

 .افتند ق مي
درس .ي هستند

ر آزمون دهيد نش

.مزگرداني كنيم
خاطر بس يم و به

 

 به اهداف كوچك
داف را باال و دس

د با وضعيت مطل
ي اين دو روش

زود موانع تأثير 

نمي وجود به را ت
است، آيندمحور

موفقيت با وانيم
عدم ديگران، ير

ج شهروندان در
  6درس . د

16/2ع نوبت دوم 

 نه در مرحلة رم
باز. شكل داشت

خواني واژة مورد

هي چيزهايي ر

گيرد و هر ت مي

 رمزگرداني اتفا
هاي بيروني شانه

هرچه بيشتر. زد

ها را بهتر رم  آن
نايي تبديل كني

4درس .  باشيم

االتر بايد آن را
اگر از ابتدا اهد 

 وضعيت موجود
طور كلي به. ست

تحت فرد تيجه

موفقيت حساس
فر هدفمندي س

تو نمي باز باشيم
تحقي همچون ي

هرقد .شود مي ي
بو خواهد كمتر

38 
 

جامع(وم انساني 

محمد) ي است
از حافظه مش) غ

ي الزم براي فراخ

ما گاه. ي باشد

 يادگيري صورت

توجهي و نبودن
از نش ي كارآمدتر

ساز وانمندتر مي
 .شود گفته مي

القمند شويم و
صورت معن را به

تري داشته قوي

يدن به اهداف با
.وردنظر برسيم

 .يم
كاهش تفاوت«
اس» خردكردن« 

نت در شود، مي 

اح نهايي هدف و
پس آيد، مي ساب

ب داشته را اري
بيروني عوامل و ي

پرخاشگري باعث
ك پرخاشگري و  

هم؛ ادبيات و علو

زي بيست سؤالي
شترمرغ(وردنظر 

هاي  تعداد نشانه

تواند منفي ظه مي

ي نخست بعد از

تو دليل كم ها به ي
هاي دروني  نشانه

بازيابي موفق، تو
گ» اثر آزمون«اً 

 . است

شود به مطالب عال
شود، اطالعات ر

ود رمزگرداني ق

ت كه براي رسي
اهداف مورام به 

مانيم تالش بازمي
ن ويژگي روش 
يز ويژگي روش

تلقي موفقيت 

و نتيجه به دن
حس به موفقيت 

كا  انجام توانايي
ارزشي بي ميدي،
  7رس 

ب ناكامي  و شود
تهاجمي هاي ش

سنجش دوازد

يك نمونه از باز
 كشيدن نام مو

تر شود، به امل

عاطفي بر حافظ

هاي عتي در سا
 

اري از فراموشي
عات از حافظه،

ر شما را جهت ب
 پديده اصطالحاً

ة رمزگردانيحل

ش باعث مي»طلب
ش باعث مي»ادار

شو باعث مي» سي

ل توجه اين است
قدم و آرام آر ه 

ست يابيم و از ت
سمت هدف رفتن
و قابل وصول ني

 
نوعي هدف به 

رسيد صرفاً كه ت
از بخشي و ست

ت اگر حتي يرد،
ناام ناتواني، اس
در. شود مي غلط

ش مي ناكامي به جر
روش از استفاده 

    
 

  .رست است
كه ي( 102فحة 

بي يعني بيرون
العات كارچه اط

  .رست است
خالت عوامل ع

شترين فراموشي
.شود سته مي

بسيا. رست است
اي بازيابي اطالع

  .رست است
هاي مكرر زمون

به اين. يد كرد
ها مربوط به مرح

 :ها ر گزينه
بيان اهميت مطل

رمزگرداني معنا«

مطالعة چندحسي
  .رست است

هداف، نكتة قابل
به اي كه قدم  نه

ها دس وانيم به آن
س  و آرام آرام به

تر و كوچكداف 
  7س 

 .درست است
دستيابي مسير
 .گيرد ار نمي

است اين جمله 
اس هم مهم هدف

  .رست است
بگي شكل غلط 
همچون احسا ي

غ باورهاي گيري
  .رست است

منج مسئله حل
احتمال  باشند،

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .27

د: 1گزينة 
 .كنيم مي

بيش: 2گزينة 
فراموشي كا
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برا: 4گزينة 

در 1گزينه  .27
شركت در آ
كسب خواهي
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«: 3گزينة 
 .) كنيم
م«: 4ة گزين

در 3گزينه  .27
در انتخاب ا

گون كنيم، به
تو هرگز نمي

قدم به  قدم 
هدف به اهد

درس. هستند
د 2گزينه  .27

م در حركت
قرا خستگي
اين مفهوم
ه به رسيدن

در 4گزينه  .27
اگرباورهاي

فردي عوامل
گ شكل باعث

در 4گزينه .27
ح در ناتواني
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انتخاب چهار

 رشته 
 صيلي

 كنند، مي ل

 هاي گيري
 مثال اين

 رانندگي الً

 آنچه به و
. است شتر

  

هاي ل
ن

ationgroup

 حي
 حصيلي
چ بين از توسطه
 ... و  رشته

 تحصيلي يق
 انساني وم
اين دروس مد
تحص رضايت براز

عمل يكسان افراد
  6درس . رد

يادگ تأثير. كند ي
ا در .گيرد مي د

مثالً .نيست حل
  5س

و است موضوع 
بيش بهتر، حل ه

حل انتخاب راه  
 جايگزين

0/1401(  

مثال توضيح
تح رشتة نتخاب

متو دوم دورة لي
ر هر دروس سي
عاليق و شغلي ت

علو رشتة تخاب
كارآ و هدفمند 

ا و مطلوب يلي

 ل

ا همة ها گيري ميم
گير مي تصميم ش

مي استفاده سئله
ياد زودتر را ري
ح راه كردن سان
درس. كند مي جه

درگير كامالً ت،
راه انتخاب مال

 اصالح
ل

16/2ع نوبت دوم 

ا
تحصيل رشتة ب

بررس
امنيت
انت

دقيق مطالعة
تحصي پيشرفت

احل 6درس . ست

تصمي از برخي در 
خودش هاي ويژگي

مس حل براي ها
موتورسوار است
آس هميشه شته

مواج مشكل با را

است مسئله حل
احتم باشيم، تر ي

 بازبيني و
حل راه  

39 
 

جامع(وم انساني 

 
انتخاب تصميم

 
 ت

 ظر
 دنظر

 .ست

اس ها انتخاب داد

.است شخصي ت
و با متناسب ردي

ه آن از جديد ي
ا بلد سواري خه
گذ تجربة اثر ما

ر ايران در دگي

ح حال در ردي
جدي هرچه ه،

حل ابي راه

هم؛ ادبيات و علو

  نياز
موردنظر صميم

ت آن هاي ولويت
اولويت يا تخاب
اولويت يا تخاب

 اولويت 
موردنظ اولويت ي

مورد اولويت راي

اس اولويت هترين
 .است امدها

تعد شناسايي از

تجربيات و ها گرش
فر هر دارد، خصي

هاي موقعيت در ،
دوچرخ كه سي

ام است، كرده ن
راننده، رانند جاي

فر وقتي. است 
مسئله حل ريان

 ارزيا

سنجش دوازد

 
اقدام مورد

تص تعريف و يي
او يا ها انتخاب د

انتخ هر هاي ژگي
انت هر پيامدهاي

بهترين اجراي
اجراي به يبندي

اجر نتايج و دها

به اجراي از قبل
پيا ارزيابي از بل
ا قبل موردنظر 
 
نگ ها، توانمندي ع
شخ بعد كه هايي ي

داند، مي را سئله
كس .نتقال گويند

آسان را جديد ي
ج بودن برعكس

كنترل تحت ن
جر در .دارد ل

كارگيري به  
هاي مناسب ش

    
 

  .رست است
 ازمثالتوضيحي

شناساي
تعداد شناسايي

ويژ بيان
پ ارزيابي

پايب و تعهد
پيامد بررسي

 :ها گزينه 
ق پيامدها زيابي

قبل ها ويژگي يان
تصميم ناسايي

 .درست است
تابع گيري تصميم 

گيري تصميم از سته
  .درست است

  :مسئله 

  .رست است
مس حل هاي وش

را ان حل مسئله
يادگيري فرد تة

ب دليل به گليس
  .رست است

جريان و فرآيند 
كامل هد، آگاهي

 روشسئله

www.sanjeshse

در 1گزينه  .27
اقدامموردنيا

مراحل
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ساير اصالح
ار :2گزينة 
بي :3گزينة 
شن :4گزينة 

د 2گزينه  .27
يك دشواري
دست آن اما در

د 1گزينه  .27
مراحل حل

 
  
  

  5درس
در 2گزينه  .27

رو كه كسي
ح بر گذشته
گذشت تجربة
انگ در كردن

در 1گزينه  .28
يك مسئله
ده مي انجام
 5درس
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