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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  جامع نوبت اولـ  دوازدهمسنجش 

)26/01/1401(  
 )دوازدهم( و علوم انسانيادبيات   

 

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  11ـون آزمــ  

ـژ
ــ
ــ
ــ
ويـ

 ة
ـم

ــ
ــ
ــ
ده
واز
ة د

ــ
ــ
ــ
ـاي

ــ
ــ
پـ

 



  
 

 

@sanjesheduc

) هسـتند » 

: معتبـر  * 

و در ) سـته 

ationgroup

»مطلـق «ي واژة 

.وال آن باشـيم   

  ستحالل 

  طرت 

  . وند است

وابس جملـة    : زد 

0/1401(  

هايي براي ترادف

  

كـه خواهـان زو

  .  دارد

ا –تقاعدهاي  ←

فط  ←فترت *  

 
  .د است
ميانو: واو) هور او

 .  

سلطان خيمـه 

26/1ع نوبت اول 

همگي مت(ستند 

  )كردن
) عنود: بدخواه (

آنك رزو داشتن بي

رد غلط اماليي

←ترتيب  الل به

غضب ←ضب 

 . ف پيوند است
حرف پيوند  :واو 

ست از حرف ظه

خورد  چشم مي

–جملة پايه  : د

2 


جامع(وم انساني 

ي مشتركي هس
  . ود

مشهور ك:  كردن
)شكر: منّت) (ر

   )خلف  :شين

 روز كسي را آر
 

اسخ كه يك مور

استهال –ئدهاي 

قض* حلم  ←م 

   .ت

حرف: واو). ر بام
).زد اين حجاب

و ديوار معبدهاس

به) معطوف(ي 

غا براي عام نماند

ارسي

دهم؛ ادبيات و علو

مگي داراي معني
شو ها يافت نمي

  ) حرمت
علم) (رحمت  :ن

سرشار: فياض) ( 
جانش) (ر از مردم

حال و – بردن 
 . رنجور –انده 

  رقتف ←غت 

جز گزينة پا ، به

تقائ) 2سوانح  –
  ب 

   :اند از ت
هلم* بسط  ←

لي شريعتي است

بيا بر(شده است 
برخيز(ده است 
در و(ت شده اس

 و سه نقش تبعي
  .ستند
جايي غوغ(ست 

 فا

سنجش دوازد

هم» آزاد –شرط 
ه ي براي اين واژه

   :ينه
ح: ارجمندي) (د
احسان) (زيست :

)مخذول: گرديده
اي دور گوشه :وله

   :ها ح آن
رشك: غبطه  *
درما –خسته : ه

  :ها ن
فرغ* بحر  ← 

شود ي يافت مي
   :ها رست آن

–مترصد  ←ب 
مĤب –امل  ← 

ها عبارت الح آن
بست * خار  ←

اثر دكتر عل» وير

   
بر متمم مقدم ش
بر نهاد مقدم شد
بر متمم مقدم ش

 دو جزئي است
 متمم و نهاد هس
مستقل مركب اس

    
 

 .رست است
ش بي –ها شده 

نة پاسخ، ترادفي
 .رست است

معني در هر گزي
ندا درداد  : درداد
:معاش) (سودايي

گ زبون) (معمول 
بيغو) (طرح اوليه

 .رست است
درست و اصالح

*خيره  خيره –ت 
ستوه* زشمند 

 .رست است
اليي و اصالح آن

بهر* محابا   بي 
 .رست است

ه دو غلط اماليي
اليي و شكل در

ترتيب صوانح به –
ترتيب معاب به

  حطام ←
 .رست است

اليي متن و اصال
←خوار * سنان 

 .رست است
كو«ده از كتاب 
 .رست است
:شده د خواسته
فعل ب : ن بالغي
فعل ب: ن بالغي
فعل ب: ن بالغي

 .رست است
   :د هر گزينه

در مصراع اول 
ترتيب به» غوغا
يك جملة م دوم،

www.sanjeshse

  
  
 
در 4گزينه  

ره«هاي  واژه
ولي در گزين

در 3گزينه  
م هاي هم واژه

چاووش) (1
س  :عاشق) (2
 :متداول) (3
ط  :بيرنگ) (4
در 1گزينه  

نا  چهار واژة
بادقّت  :برّوبرّ

ار –محترم 
در 2گزينه  

هاي امال غلط
←مهابا  بي

در 4گزينه  
در هر گزينه

هاي امال غلط
–مترسد ) 1
م –عمل   )3
←حتام ) 4
در 3گزينه  

هاي امال غلط
س ←صنان 

در 1گزينه  
شد متن داده

در 2گزينه  
ربررسي موا

شيوة بيا) 1
شيوة بيا) 3
بيا  شيوة) 4
در 3گزينه  

بررسي موار
»برفت«) 1
غ –عام «) 2
مصراع د) 3
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» مـراد بـاد  

 –هنـر   ـي 

بوي شراب 

 -2نيسـت      

ش شمشـير       

  . ست

ationgroup

 

براي شما م«ي 

بـ –ادب  ـد بـي  

  .]رد

كسي كه سب -1

ه قابـل قبـول ن

ت كـه درخشـش

خوشبختي من اس

  . ست

0/1401(  

 .شود  يافت مي

به معني  »مرادتان

ها ماننـ ضي واژه

  . ز است
بر عهده بگير) ه

  . يه

1به دو معني » 

  .ت

هـا كـه ي از مزه

  .) شود
ـود، ايـن اسـت

  . ست

اعث بزرگي و خ

اس) داراي استعاره

26/1ع نوبت اول 

در مصراع اول 

  )ت وصفي
م«: توجه) ضافي

باشيد كه در بعض
 

ساز ضافه و متمم
وهدر گر(تفاوتي 

الي مضاف/ متمم 

»سبوكش« :ايهام

قد استعاره است
  

يكي -1به معني 

بخشي تلقّي ش ن
شـ ش خـارج مـي    

شده اس گ پنهان
   ممدوح
  . يگر است

سوي محبوب با

و د(فاقد تشبيه 
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جامع(وم انساني 

) و صبر و عقل

تركيبات(فام  رق
تركيبات اض(شما 

  )صفي

   :شاره كرد
توجه داشته ب. (

 ). حرف اضافه
حرف اض» مانند«

هاي مت له، نقش

  اليه ف
م ←ت * عول 

ا*  » ، دنياوزگار

بيت فاق* دگان 
. قد ايهام است

ترتيب ب دارند؛ به

د استعاره و جان
ها جرقـة آتـش
رخشش در سنگ
ي برق شمشير

هاي دي اقد آرايه

ر ديدن من از سا

بيت ف. *  است

دهم؛ ادبيات و علو

  .د دارد
دنيا و دين(دي 

دلق ازر –ن دلق 
ان شرود –م ما 

  )ضافي
تركيب وص(اسه 

دو نكته مهم اش
.ساز است  متمم
شود و نه قّي مي

«شود، به معني 
تواند در جمل مي

  : سخ
مضاف/ متمم   )2
مفع ←مرا : م  )4

   :ه
رو«و استعاره از 

  .كند  مي
شد كشته -2كان 
بيت فاق. *  دارد

ك ايهام تناسب د
 

تواند مي» ش تيغ
ه  سنگ يا سنگ
ش از بيم اين در

نمايي بزرگ: غراق
بيت فا 

وا شكسته: ناقض

نقيض عقلي  »ن

سنجش دوازد

وجود) غمش –
و يك گروه نهاد

  : ينه
اين) بات اضافي

جام -بزم جم  –
  .شود ي

تركيبات اض( ما 
كا آن سيه) ضافي

ة پاسخ بايد به د
حرف اضافه و» 

ساز تلقّ ند صفت
ش ه محسوب مي

مات است، لذا م

هاي غير پاس ينه
   2
   4

شده در هر گزينه
هر دو» كارخانه 

ي شراب حمل
نزديكا -1معني 

بخشي و جان ه
هر يك» شور –

 . ستعاره است

   :ر بيت
درخش«: توجه(ش 

 برخورد فلز به
ش افتاده و آتش

اغ    
   )تو –

  
  تناقض

تنا* شتري شوم 
  . قد تناقض

ن قاتل را گرفتن

    
 

–من (دو متمم  
و) غمش(ضافي 

 .ت استرس
جود در هر گزين

تركيب(كفم  –ي 
–ساقيان بزم  – 

في محسوب نمي
خدمت -چمن 
تركيب اض(دون 

 .رست است
ها در گزينة قش

»بدون«ه معني 
عنوان پيشون به. 

كه از ادات تشبيه
از انواع كلم» فت

 .رست است
ر پيوسته در گزي

 اليه  مضاف
   اليه ضاف

 .رست است
شد هاي خواسته ه
-دير رندسوز«  
كسي كه سبوي -

به دو م  »ها  قربان
استعاره» جان« 

–شيرين «: سب
بيت فاقد ا* غا 

 .رست است
هاي موجود در ه

آتش: بخشي جان
علّت اينكه از : ل

بر آتش) ابوالمظفّر
) ش –ر  –ت  
–تيغ  –آتش ( 

 .رست است
 :شده د خواسته

فاقد ت  *خار غم 
مش –فلك شوم 
فاق* سرو قامت 

ست ارادت دامن

www.sanjeshse

 مصراع اول،
تركيب ا  )4

در 2گزينه  .
تركيبات مو

ساغر مي) 1
عمرتان) 2

تركيب اضاف
جوانان چ ) 3
خانة گرد) 4

در 1گزينه  .
در توضيح نق

به» بي« -1
...سواد و  بي
ك» چو« -2
صف«: توجه[

در 4گزينه  .1
نقش ضماير

م/ متمم   )1
مض/ نهاد   )3

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

:ستعارها) 1
-2نوشد  مي
ق«  :ايهام  )2
:استعاره) 3
ايهام تنا) 4

غوغ –خوب 
در 4گزينه  .1

بررسي آرايه
استعاره و ج
حسن تعليل

فخرالدوله ا(
: (آرايي واج

تكرار: تكرار
در 2گزينه  .1

بررسي موار
خ  :تشبيه  )1
ف  :تشبيه) 2
س: تشبيه) 3
با دو دس«) 4

erv.ir
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ح نخست با 

حبـوب، از  

   :پردازيم مي

شـمندي و          

دمتگزاران 

بخش   جان

  .ود

ationgroup

طور كه صبح ان

عرق بر چهره مح

هاي تكراري م ژه
  د 

 پاسـخ بـه ارزش

قدرداني از خد ←

 به محبوب كه

شو خ تعيين مي

0/1401(  

ي بود؛ زيرا هما
  

  ).ت است
   يك لحظه 
هاي ع ت به دانه

   )باز/ باش  – 

 بررسي معني وا
ي و موجود نشد

  را بود

 .  
  . ست

رتي كـه گزينـة

  .نكت بود
←از ياد مبر ...  

  * ايافتني 

وجه و نگريستن

  :  ديگر به
  . ذر فراق

گزينة پاسخ» كند

26/1ع نوبت اول 

أ انرژي و روشني
. رمندگي است

اري صبح نخست
به معني»  نَفَس
دليل حساد ل به

پر/ در (همسان 

لذا به. ت هستند
باقي ←نماند ) 2
دار ←داشت ) 4

.است» اثربخش 
اس... كارگزار و  –

اسـت، در صـور

حرك محدود و بي
اما. * آيند  مي

ي ارزشمند و نا
  .و كوچك

تو«ات ديگر به 

ست و در ابيات
 سنگين و ديرگذ

ك ن را درك مي

  » .د عرَف ربه

4 


جامع(وم انساني 

 كوشيد تا منشأ
قط تباهي و شر
كا ا دروغ و سيه

َ«مجاز بر  - يك
گل( و نه اغراق 

جناس ناه) رهوبا

ها يا ابيات ي مصراع
2  گشتند 

   4

–كننده  فعال –
–ديواني  –حاكم 

دي درد عشـق ا

م ←بمان ... تو 
ني كه به چشم

ها ها و موقعيت ت
ارزش و هاي كم ت

است و ابيا » زلي

اشاره شده اس» ق
غم) 4و  3 

د، ولي او ديدگا

 عرف نفسه فقد
  . ي باز نيامد

دهم؛ ادبيات و علو

بايد صادقانه: ل
حاصل دروغ فق  

بح صادق، همانا
-به معني دل  » 

سن تعليل است

دو -عني شاهين

 يكسان در انتهاي
گ ←شدند : دوم

  

–كارگر  –ننده 
ح –والي  –بط 

دي و خوشـايند
  

ت* نوي داشتن 
ي از خدمتگزاران

مندي از نعمت ه
ها و موقعيت مت

  ).ود نيست

ي جز محبوب از

 ناصبوري عاشق
 .شوند وسل مي

كنند ا درك نمي

   به خداوند
من«سي است؛ 
يخبر  ه خبر شد،

سنجش دوازد

حسن تعليل* غ 
ي و نابودي شد،
رشيد و وقوع صب

»سينه«جاز بر م
بيت داراي حس* 

   ).ده است
ترتيب به مع ز به

ي كراري با معناي
مصراع د/ رفتند 

    

كن عمل« معني 
ضاب: ي از معاني

 پاسخ، ارزشمند
.كند ب تأكيد مي

ت ارزشمند معن
قدرداني ← كن 

تقاضاي بهره  ←
محروميت از نعم
هوم كنايي مشهو

اي شي هر پديده
  .كنند  مي

اميدواري و«م 
، به خداوند متو

ديدگان او را« ي 

شناخت و قرب
ه همانا خداشناس
ك خود؛ آن را كه

    
 

 .رست است
   :ها ه

دروغ –ن صدق 
تبديل به سياهي
 براي طلوع خور

م* نَفَس  –س 
*شك به آتش 

ق عرق شرم شد
باز/ باز (همسان 

 .رست است
هاي تك  داراي واژه

ر ←شدند : ول
   باشد

 .رست است
 گزينه پاسخ به

هاي ديگر به يكي
 .استرست 
هاي غير  گزينه

 هجران محبوب
 .رست است

  : گزينه
حركت ←بمانم  
سپاسگزاري...  

  .منام
←اي  نديده... ي 

م ←بيني  نمي 
گزينة پاسخ مفه

 .رست است
ارزش بي«ه پاسخ 

سفارش» ست
 .رست است

سخ به دو مفهوم
ن عشق محبوب،

 .رست است
معناي آيه، يعني

   :هاي ديگر ه
واالي انسان در ش
 خودشناسي كه
لهي يعني ترك

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
بررسي آرايه

تضاد بين  )1
دروغ خود ت

علّت ادبي(
تكرار نَفس) 2
تشبيه رش) 3

غم دل، غرق
جناس ه) 4

در 1گزينه  .1
ابيات مردف

مصراع او) 1
 ←بود   )3

در 4گزينه  .1
در» عامل«

ه و در گزينه
در 2گزينه  .1

مفهوم همة
خوشايندي

در 3گزينه  .2
بررسي هر گ

...بگذار ) 1
از شعله) 2

فروتن و گم
گريه كني) 4

....ها  ستاره
در گ: توجه(

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه
و ارزشمند ا

در 2گزينه  .2
در گزينه پاس

گرفتاران) 1
در 2گزينه  .2

با توجه به م
مفهوم گزينه

جايگاه و) 1
تأكيد بر) 3
معرفت ا) 4
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ش عظـيم  

  .كند ر مي

كـه در هـر    
به اين . نيم

  ) 35فحه 

ationgroup

ودانگي و گنجايش

را بر بنده آشكار

ه اين ترتيـب ك
كني وجو مي جست

عربي دهم صف (  

  

  

0/1401(  

زشمندي و جاو

، حقايق ر)لدنّي

به. د مهمي دارد
د و تضمن را ج

امت يگانه شما) 

)3 درس قواعد

)2زدهم صفحه 

  )86 صفحه 

 63 (  

26/1ع نوبت اول 

 ماديات و نيز ارز

ل علم(الي است 

ايم، كاربرد موخته
تضا –ترادف  –

  . ست

  . ست

)4  )مرا (ه نشدن 

  )65ه 

عربي يازدهم ق -

عربي ياز (ياوريم 

  ) 66صفحه 

عربي يازدهم ( 

 يازدهم صفحه

ن

5 


جامع(وم انساني 

ت جسم، دنيا و

 الهام خداي تعا

ر قلمرو زباني آم
–ز روابط تناسب 

 

سان و رحمت اس
 

درك و فراست ا

ترجمه.  حد است

ربي دهم صفحه

- 85هم صفحه 

پايين بيا.   كنيم

عربي يازدهم ص (

شكستش.  كس

عربي (بپذيرد .  ر

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و علو

شي و محدوديت

شود و تنها به ي

ها كه در ي واژه
كي از كليدي، ي

 . خواهيم رسيد

  . است» شق
يت و توجه، احس

 .ني تأمل است
به معني د» ويم

امتي واح) 3)  شده

عر . (وعده داديم 

عربي ده ( بيني  

روي ميانه) 4ف 

(باال نبرَد .  دارد

هرك) 4  ش

اگر) 4  فتي

 عربي

سنجش دوازد

ارزش بي« : ه پاسخ

 به بنده عطا مي
  .  روح

نشيني  روابط هم
هاي كي از واژه

اي مورد نظر خ

عش«به معني » 
به معني عناي» ب

به معن» ه گردد
جو نظري مي حب

ل خبر ترجمه ش

. به خدا) 4  دن

)4  به شدت) 3

راه رفتن با هدف 

سودي ند) 3  ود

اش توانايي.  كسي

گف دروغ مي.  تي

    
 

 .رست است
ده و بيت گزينه

  
   :هاي ديگر ه

واسطه ي كه بي
كرانگي دي و بي

 .رست است
ل، مهارت ايجاد

و يك» نظر« واژة 
زيادي به معنا  د
 

»دل«ا توجه به 
قلب«ا توجه به 
پخته«ا توجه به 
صاح«ا توجه به 

 . رست است
  :تيب

به شكل (نه است 
 . رست است

  :تيب
ديد) 2  داوند

 . رست است
  :تيب

3  كه تيز است.  ن
 .رست است

  :تيب
)2رو .  اه رفتن

 . رست است
  :تيب

سود برده نشو) 2
 . رست است

  :تيب
هرك) 3  كلش

 . رست است
  :تيب

گفت) 3  ل كرده

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
مفهوم سرود

.است» روح
مفهوم گزينه

علمي) 4و  1
ارزشمند  )2

در 1گزينه  .2
در اين سؤال
گزينه، بين

ترتيب تا حد
 : در گزينه

با» نظر«) 1
با» نظر«) 2
با» نظر«) 3
با» نظر«) 4
  
      

  
در 1گزينه  .2

ترت خطاها به
امتي يگان) 2

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

وعده خد) 1
در 2گزينه  .2

ترت خطاها به
نگاهشان) 1

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

با نيت ر) 1
در 4گزينه  .3

ترت خطاها به
2  نمازها ) 1

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

توك.  هيچ) 2
در 2گزينه  .3

ترت خطاها به
قبول.  اگر) 1
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  ) 85و  4

  

سوي   او به
ت به همـه  
س از ايـن   
م و نشاني 

 اسـت كـه    
گزينـه هـا    

ـه روزي را  
عث رشد و 

جهـان بـه   

ationgroup

46ازدهم صفحه 

)54و  49فحه 

 و سبب حركت
مي عمومي است

كند و هر كـس مي
 مسلمان، زيرا نا

 در متن آمـده ا
بنابراين سـاير گ

رود كـ شمار مي
دن در زمين باع

يير دادن سنن ج

0/1401(  

عربي يا -  13و  1

عربي يازدهم صف

زندگي  و دوام
و اين سخن پيام
ارد كه تغيير نم
مسلمان يا غير

است و  درست
ب...  و ثروتمند و 

ش هاي الهي به ت
طور حركت كرد

انسان با تغي:  ده

26/1ع نوبت اول 

12ي دهم صفحه 

  ندانستند : وا

ع - 61 صفحه 

ية حفظ حيات
و .ع كرده است

ين و قوانيني د
م.  انسان نيست

ست، اين گزينه
مسلمان و فقير

تند و آب از نعمت
ط همين.  ش نشده

  .   ت

در اين گزينه آمد

  

  مبني) 4

6 


جامع(وم انساني 

عربي ( . واهيم كرد

لم يعلمو) 4 
 79  (  

عربي دهم ( اور

 رزق انسان و ما
ها بر خود منع ت

كه اين دنيا قواني
خدا و كافر بودن

هاي خداوند اس ل
مسلمان و غير م

   

ي براي ما هستن
 تفكر در آفرينش
 سوي رشد است

، در حالي كه د

نايب فاعل.  رب

4  مجرور

دهم؛ ادبيات و علو

مگي همياري خو

 هر گناهي : ب
و 78صفحه  هم

تلک األسا.  ور

ي الهي را ماية
 تحريم اين نعمت

كند ك  تأكيد مي
د و فرقي بين خ

  .دارد

رام نكردن حالل
د دارد؛ اعم از م

. كند  تغيير نمي

 الهي سبب روزي
اف نكردن و يا

كت به علت حر

كند،  تغيير نمي

معر) 4  ب

الجار و الم.  ير

سنجش دوازد

 خوب است و هم

کل ذنب) 3 
عربي يازده - 8

األساو) 4 لعتيق

هاي طري و نعمت
 لذا انسان را از

قرآن . ن نيست
رسد ف خود مي

نباشد ارزشي ند

ه درخصوص حر
اص به همه افرا

متن سنن الهي

نعمت دارد كه 
 صحبتي از اسرا
 و مواهب الهي

ن و قوانين عالم
 

      

معرب.   ثالثيجرد 

   متعدّ ) 3  ب

رابه ثابت اليتغي

    
 

 . رست است
اين پيشنهاد خ:  ح

 . رست است
  :      ها ينه
  به من داد :

9و  78 صفحه 
 .رست است

  :  ها ينه
السوار ال) 3 وارٌ 

  ك مطلب 
 استعدادهاي فط
غ دانسته است،

ختص ثروتمندان
مند شود به هد
 با عمل همراه ن

 .رست است
وجه به متن كه
خداوندي اختصا

  .د 
 .رست است

وجه به مفهوم م
 .رست است

ين مورد اشاره
مچنين در متن
ها ت، بلكه نعمت
 .رست است

ته شده كه سنن
 . رسد  خود مي

.   رست است
  :  ها ينه

مجر) 3  ن زائدان
 .رست است

  :  ها ينه
مذكر مخاطب) 2

 . رست است
  :  ها ينه
إعر) 2  إليه ف

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
صحيحترجمه 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

 أعطاني) 1 
عربي دهم (

در 1گزينه   .3
رد ساير گزي

سو ذلک) 2
ترجمه درك

قرآن كريم
كمال و بلوغ
آدميان و مخ

م وانين بهرهق
تا زماني كه

  
در 3گزينه  .3

با تو: توضيح
هاي خ نعمت

رد مي شوند
در 1گزينه  .3

با تو: توضيح
در 4گزينه  .3

در متن به ا
هم.  آورد مي

كمال نيست
در 3گزينه  .3

در متن گفت
هدف نهايي

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

له حرفان) 1
در 4گزينه  .4

رد ساير گزي
2  متعدّ ) 1

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

المضاف) 1
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انـد   گذاشته

 – 6و  5ص 

خـالص بـه   
 – 110ص

كـاري   يـب  

ationgroup

.م مفعول است

 .  نه آمده است

  

و را به خود وانگ

ص. (ريزي است

ديگري با نيت خ
ص(».ه او برخيـزد   

ه انحـراف و فري

0/1401(  

20(  

اسم المرسلون) 4

  . باشد مؤمنين

كه در اين گزين 

) 2زدهم درس 

گرم لهو كند و او

 اهداف خود، غر

ي پناه بردن به د
هاسـت عليـه آن  

خته و از اين همه

26/1ع نوبت اول 

  

و  16و  15حه 

  )  3س 

4الم هم نيست 

الم بايد مؤمنون

است)  هم (مير 

ياز  عربي. (يست

ه تا خود را سرگ

 حيوانات سوي

بندگانم به جاي
ن و هرچـه در آ

ع از خود پرداخ
  )م

7 


جامع(وم انساني 

) 47و  41و  45

عربي دهم صفح 

رسي يازدهم د

يست و جمع سا

الم) 3. باشد ٌض 

ي در عبارات ضم

اسم تفضيل ني م

(  

آفريده نشده كه

 است و حركت

اي از ب د هر بنده
ها و زمـين سمان

ر قيامت به دفاع
دهم -23ص . (

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و علو

5و  11م صفحه 

( تسع سنوات.  

عربي ( ما نافيه) 4

اسم فاعل ني ين
 1  (   

مرضبايد  مرضا 
  )  69و  68ه 

و تنها اسم مبني

أبکم) 4. ل است

74و  64صفحه 

چ كس بيهوده آ
  )دهم – 5ص

ت كامل،درست

وحي كرد) ع(د 
م؛ گرچه همة آس

گاه عدل الهي د
.كند ردم ياد مي

 دين

سنجش دوازد

عربي يازدهم ( غُ 

آيد كل جمع مي

4   نفی

المساکي) 3ست 
ربي دهم درس

)2. باشد ناجحاً 
ربي دهم صفحه

ند مبني است و
(  

فعل ارحم) 3. ت
 
ص   عربي يازدهم (

اي مردم هيچ«  :د
ص(».رزش بپردازد

صورت نه پاسخ به

خداوند به داود«
كنم جويي مي ره

ه انسان در دادگ
و پذيرفتن مر ت

    
 

 . رست است
  : ها نهي
أبَلغ) 4  فکَّر  )3

 . رست است
معدود به شك  9

 . رست است
  :  ها ينه
ما) 3   هام

 . رست است
  :  ها ينه
اسم مفعول اس ن

عر - 2هم درس 
 . رست است

  :  ها ينه
ن شعباً بايد  جحٌ 
عر - 7درس   هم

 . رست است
عرابش تغيير نكن

)63و  8 صفحه 
 . رست است

  :  ها ينه
سم تفضيل نيست

 .  رست است
( . است َيرِجع:  ود

 .ست است
فرمايد مي  )ع(ي 

ار ي بيهوده و بي
 .ست است

ها تنها گزين ينه

 .ست است
  :فرمايد مي) ع(

د، از كارش چار

 .ست است
خورده شمن قسم

ر دعوت و اجابت

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
يگز ريرد سا

3  ِمنطقه) 1
در 4گزينه  .4

بعد از عدد 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ما استفه) 1

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

الموظفون) 2
عربي يازده(

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

شعٌب نا) 1
عربي يازده (

در 1گزينه  .4
اسمي كه اع

عربي دهم(
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
اس أحمق) 1

در 3گزينه  .5
يعو مترادف

     
 

درس3گزينه  
حضرت علي
تا به كارهاي

درس4گزينه .5
در ميان گزي

  )دهم
درس1گزينه  .5

(امام صادق 
آورمن پناه 

  )دهم
درس3گزينه .5

شيطان، دش
خود با تعبير

erv.ir
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. عـاد اسـت   

ون ترس از 

اني رسـد،  
مـن كـافي    

ك و كتـاب  

بنـدگان در  

  )دهم - 

م، رشك و 

. وت اسـت 

ترين  و مهم

ationgroup

ي بر امكـان مع

خواهد بدو و مي

خواهد به من زيا
خدا بـراي م: گو

و پيشوايان پاك 

  )دهم – 19ص 

د، جز براي آنكه ب

-9ص . (سخ دهد

از حقانيت اسالم

  .ت

هاي ختم نبو ينه

  . سالم است

ي است، اما جزو

  . ست

  )يازدهم –

0/1401(  

 مردگان و دليلي

ست كه اوا   اين

اگر خدا خ انيد؟ 
بگ ت او هستند؟

نعمت پيامبران

ص. (شدند ش نمي

 بندگان نفرستاد

ساسي انسان پاس

 با وجود اطالع ا

اي اساسي نيست

 از عوامل و زمي

مد بودن دين اس

ظر پيشوايان الهي

ا) ع(   امام علي

– 55ص . (ست

26/1ع نوبت اول 

ي از زنده شدن

كه علت افكارش

خو  جز خدا مي
ن بازدانده رحمت

در نظر گرفته، ن

شتند، دچار آتش

سوي والنش را به

هاي اس به پرسش

ز اهل كتاب را

ها و جزو پرسش

ر تحريف بوده و

ه پويايي و روزآم

ه همواره مد نظ

تب قرآن كريم،

ا) ص(ر پيامبر 

8 


جامع(وم انساني 

هايي ي بيان نمونه

ارد، بلك شك ند

ريد درباره آنچه
ن بخواهد آيا آنان

(  

 و تقرب انسان د
  )دهم -2

ش شنوا و تعقل داش

خداوند رسوشام، 

خواهد ب ت كه مي

مخالفت برخي ا

عي انسان بوده و

ن قرآن از خطر

هايي از جمله ي

 ستمگران گرچه

ين و برترين كات

ي، گفتار و رفتا

دهم؛ ادبيات و علو

كريم در راستاي

 در وجود معاد
  )دهم – 56ص 

پندار گو چه مي
حمتي براي من

دهم – 11ص( 

د براي هدايت
1ص . (شوند مي

نند كه اگر گوش

اي هش« :فرمايد ي
 

شروط كسي است

آن كريم دليل م

به نيازهاي طبيع

طر محفوظ ماند

ها و ويژگي قابليت

دان و مبارزه با
  )هم

و اولي) ص(كرم 

 عميق آيات الهي

سنجش دوازد

در قرآن ك) ع(ر 

انسان«:خوانيم ي
ص(». گناه كند

بگ« :فرمايد مر مي
هستند يا اگر رح

».و توكل كنند

مندي كه خداوند
روني محسوب م
كن يان اعتراف مي

ابن حكم مي  شاء
 )يازدهم – 10 

 انسان يكي از ش

است و قرآ» ش
  )يازدهم – 1

ه پاسخ مربوط ب

خاط و بازبيني به

خاطر وجود قا به

گيري از مستمند
يازده – 56و  55

ا   حضرت رسول
 

علمي براي فهم

    
 

 .ست است
ان حضرت عزير

  )دهم
 .ست است

سوره قيامت مي
ت در تمام عمر

 .ست است
سوره زم 38آيه 

ه گزند او هكنند 
كنندگان، بر او ل

 .ست است
هاي ارزشم رمايه

ل و سرمايه بير
سوره ملك دوزخيا

 .ست است
خطاب به هش )ع(

ص(».قل نمايند
 .رست است

ق ابعاد وجودي
 .رست است

رو«و » راه« اي
7ص . (داند  مي

 .رست است
ي است و گزينه

  )يازدهم – 
 .ست است

آن به تصحيح و
  )ازدهم

 .ست است
كننده ب ن تنظيم
  )يازدهم

 .ست است
ي است و دستگ

5ص . (ها نيست
 .ست است

رين معلم قرآن
 )يازدهم – 56

 .ست است
برترين مرجع ع

www.sanjeshse

در2گزينه  .5
تبيين داستا

د – 53ص (
درس1گزينه  .5

س 55در آيه 
دادگاه قيامت

درس3گزينه .5
خداوند در آ
آيا آنان دور
است و توكّل

درس4گزينه .5
در ميان سر

آسماني عامل
س 10در آيه 

در2گزينه  .5
(امام كاظم 
پيام الهي تعق

در4گزينه  .6
شناخت دقيق

در 1گزينه  .6
دين به معنا

ها حسد آن
در3گزينه  .6

پرسش منفي
8و  7ص (

در2گزينه  .6
عدم نياز قرآ

يا – 29ص(
درس1گزينه .6

وجود قوانين
ي – 29ص (

درس4گزينه .6
پرسش منفي

ه وظايف آن
در2گزينه  .6

اولين و برتر
6و  55ص (

درس3گزينه .6
اولين و معتب
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مـان الهـي     

دارنـد، امـا   

  )هم

شـما آورد،    

ص . (مايـد   

سـت و بـر   

بـار   95 از     

ار لغزش و 

 نيـت چنـ  
عاهـا پـاك   

 يماد يايش
ه درك آن       
 گـوش مـا    

ationgroup

ت گرفتـه از فرم

ايمان د...  شده 

يازده – 59ص (

 سـر خـانواده ش

تسـليم خـود نم

تر اس چيزي افزون

  ».فروشيد

ن كـريم بـيش

دچا يرسم زندگ

نخواهند توانسـت 
ادع ليـ قب نيـ  ا

اش افتيك و در
هـم مـا قـادر بـه

پـرده يرو في

  .  خدا

0/1401(  

قانونشان نشـئت

آنچه بر تو نازل

.مانان اشاره دارد

ت ديدي خدا بر

ذ نمايد و او را ت

داشي نيك و چ

به كمتر از آن نف

صفاتي كـه قـرآن

 هدف و راه و ر

زيپس ن ني از ا
به ياز آلودگ ه

تنها قادر به درك
س باشـد، بـاز هـ

يخف اريبس يصدا

نسبت به يقاد

26/1ع نوبت اول 

ها و ق  فرمانِ آن

برند به آ مان مي

طه كافران بر مسلم

م كوفه كه گفت

در اراده او نفوذ 

 پيشه كردند، پا

ت، پس خود را ب

 عزيز بودن از ص

در انتخاب يدم

بلكه ند،يكار نما
شهيهم يعلم برا

رو ت نيو از ا رند
ما نامحسوس يا
ص كيكه  ياثر 

اعتق يب اي اعتقاد 

   ديني
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جامع(وم انساني 

ند در حالي كه

كساني كه گم ي
  )م

به نفي سلط» يالً

هللا ابن زياد حاكم

تواند  كسي نمي

ي كه نيكوكاري
  )زدهم

جز بهشت نيست

عزّت و. س است
  )م

نباشد، آد قيحقا

را انكا رهيوح و غ
و دامان ع ستي

ريپذ ياثر م ياد
باشد كه برا زيچ

اي گذارد، يما م

 عبارت است از

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و علو

كنن گذاري مي ن
  )يازدهم – 5

اي آيا نديده«: د
يازدهم – 59ص 

لي المؤمنينَ سبي

آميز عبيد اهللا قير
  )هم

ش اين است كه

و براي كساني« 
ياز – 197ص (»

 براي جان شماج

قويت عزت نفس
يازدهم – 196 

منطبق بر ح ايد 
  

 وجود خدا و رو
يعلوم ن ييد توانا

ما اءيودات و اش
اثر چنان ناچ ني

كترون بر چشم م

ن استوار است،

معارف

سنجش دوازد

دهند و قانون مي
8ص . (شوند ي

فرمايد ه نساء مي
ص(».اغوت ببرند

لَ اهللا للكافرينَ عل

خ به كنايه تحق
يازده – 200ص

يز است معنايش

:فرمايد نس مي
».نشيند ت نمي

همانا بهايي«: 

 مسير كمال، تق
ص. (موده است

سان ناقص باشد
)كتاب دهم 6ه 

اند نون نتوانسته
نكار خدا در حد

  )ب يازدهما

ن، تنها از موجو
ياگر ا زين ي ماد
ك عدد الكتيكه 
  )هم

بر آن ينيب  جهان

    
 

 .ست است
به مردم فرمان م

ناميده مي  »غوت
 .ست است

سوره 60 در آيه 
 داوري را نزد طا

 .رست است
لَن يجعل«ه نساء 

 .رست است
در پاسخ) س(ب 

ص. (زيبايي نديدم
 .ست است

وييم خداوند عزي
  )دهم

 .رست است
سوره يو 26آيه 

غبارخواري و ذلّت
 .ست است

فرمايد مي) ع(ي 
  )يازدهم –

 .رست است
ها در ترين قدم 

ه آن توصيف نم

 .رست است
انس ينيب كه جهان

صفحه. (دي گرد
ون نه تنها تا كن

اصوالً ان رايز ند؛
كتا 10صفحه  (

 .رست است
بودن يعلت ماد ه

 مورد موجودات
ك يريد؛ مثل تأث

كتاب يازده 9ه 
 .رست است

كه هر ج يا هيپا 
  ) كتاب دهم

www.sanjeshse

در2گزينه  .6
كساني كه ب

طاغ«نيست، 
درس1گزينه  .6

قرآن كريم
خواهند مي

در3گزينه  .7
سوره 60آيه 

در3گزينه  .7
حضرت زينب

جز ز: فرمود
در2گزينه  .7

گو وقتي مي
يازد – 197

در4گزينه  .7
خداوند در آ
چهره آنان غ

درس1گزينه .7
حضرت علي

– 199ص (

در3گزينه  .7
يكي از مهم
خداوند را به

   
    

در 3گزينه  .5
ك يدر صورت

خطا خواهد
گوناگو علوم
نينما ييادعا

.خواهد بود
در 4گزينه  .5

حواس ما به
در. هستند
بود مينخواه
صفحه. (دارد

در 1گزينه  .5
نيتر ياساس

ك 7صفحه (
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@sanjesheduc

را  عـت يطب 
بـه   تيـ نها
. سـت ين ي

اگـر  . سـت    
جسـتجو و    

بتواند بر  ي
س مـا اثـر    
محسـوس  

و  زيناچ اري

. كنـد  يم ن

). ميمسـتق 

از راه  ديـ با 

  ) زدهم

جـز   يگـر 

صـورت  ) ي
 روگـردان  

ـاص خـدا      
 قتيحق مي

 ابـد، يـزل  
جـود زنـده   

صـفحه  . (د 

ationgroup

ت كه مـاده و ط
هر دو درن ان،يرا

يا علـت چـاره   ون

صـورت گرفتـه اس
فـراوان بـه ج ت 

يزيچ نكهيا يرا
حـواس يه بـر رو   

ما نا يشد كه برا
يچون بس گذارد،

نيمأرا ت »يواقع

رميمشـاهده غ ( 

كـه دارد، ب ييـا 

كتاب ياز 24حه 

گيد اريـ نـد و مع 

ياخالق يگريماد
و خدا نيص از د

د را بنـدگان خـ
ي بگذارند و تسل

تزلـ زيـ نظم ن  ن
موج كيـ از  يـ 
انـدينما يم يتر

0/1401(  

  ) تاب دهم

است نيا شيمعنا
گر ن و چه ماده

موجود بدو فتن

انسـان ص يوگر 
با تحمل زحمـات

گذارد و بر ري تأث
هسـتند كـه ي

باشد زيچنان ناچ
گ يچشم ما م ي

و يهدف«ها  آن 

ود خداوند است

هـ يژگـ يه بـه و 

صفح. (جهان است

كن يرويـ پ ياد    

م( يو لذات ماد
شخص جهيدر نت

كـه خـود يĤبـان 
خود يخودخواه

 ثابت شود، برها
بوده و همگـ يا 

صورت آشكار  به

26/1ع نوبت اول 

كت 9صفحه . (ت

م م،يشناسخالق ب
چه خداشناسا ن

رفيهر حال، از پذ

و جسـتجو يابي
هرگز ب داشت، ي
   

حواس ما ي رو
يموجـودات مـاد   

اثر چ نياگر ا زين
ي الكترون بر رو
  )كتاب يازدهم

يو هماهنگ ير

نوان نشانه وجو

بسته زيهر چ. د

و خالق ج كتايد 

ت و منـافع مـا

و ينفسان يها ش
و د برد يم نيز ب

  )كتاب يازدهم

مĤ ـدند، مقـدس  
و خ ينفسان الت

خالف آن اناًيح
و مرحله يجيدر
آن  انيو جر ري

10 


جامع(وم انساني 

معاد استوار است

را بدون خ عتي
نيبنابرا. ميا كرده

عناست كه در ه

ي و حس علت ي
ينسان وجود نم

)كتاب يازدهم 

بتواند بر ءي ش
تنهـا م يعنـ ي. د

ن يوجودات ماد
عدد كيكه  ي
ك 9 و 8صفحه (

كه همكار يطور

عن جود در آن به

ريانجام پذ تواند
  ) تاب دهم

مله وجود خداوند

تنهـا از لـذا يق
  )هم

 دادن به خواهش
عتقاد به خدا از

ك 25صفحه ). (

شـ دهيـ برگز ي
اليتما يند پا رو

تا اگر اح ستي ن
خلقت تد ي دارا

يو س عتيدر طب

دهم؛ ادبيات و علو

نبوت و م د،يوح

يجهان ماده و طب
درباره آن رها ك

بدان مع نيد و ا

يكنجكاو ني هم
اق عقل و فكر ا

16صفحه . (خت

آن ديباشد، با ي
داشته باشد يد

در مورد مو. زند
يريثتأبود؛ مثالً  
. (ميستيآن ن ن

ط موعه است، به

و نظم مو عتيب

ت يمختلف م يا
كت 16صفحه . (د

ازجم ق،ين از حقا

سان از نظر اخالق
كتاب يازده 25 

و تن در يخالق
و ا اتي به معنو

)يدتيعق يگريد

امبريـ داوند به پ
آمد نتوانستن ش

موجودات يآن ش
موجودات زنده

قصد و اراده را د

سنجش دوازد

تو يه اصل اساس

خدا، ج نيمنكر
سش از علت را د

معتقدند اشد،ت ب
  

بر اساس يعلم
در اعما يدار شه
پرداخ ينم ها دهي

يزي به درك چ
جنبه ما ديد، با

سا يخود آگاه م
ميك آن نخواه
دني ما قادر به د

مجم كيمتفاوت 

دا مطالعه در طب

ها وناگون، به راه
ديدست آ خود به

انسان يگردانيرو

انس نكهيست از ا
صفحه( يپاورق 

حراف از اصول اخ
توجه يرا برا ه

ماد(پردازد  يدا م

از جانب خد تي
شيپ ياله شيزما

  )زدهم

شيدايدالل بر پ
كه م ميريض بپذ

و ق ياهخالت آگ

    
 

بر اساس سه يب
 .رست است

و م ونيماد يعا
و پرس ميا دانسته

از علت ازين يه ب
)كتاب يازدهم 

 .رست است
ع اتيات و كشف

شيو ر ليس اص
يعلت پد افتني 

 .رست است
مان قادر حواس

 انسان اثر گذارد
و ما را از وجود خ
م ما قادر به درك
محسوس است،
 .رست است
م ي آمدن اجزا

  ) كتاب دهم 
شناخت خد يها
  )كتاب دهم 

 .رست است
گو يها تي واقع

 روش درست خ
ر يعامل اصل» ل

 .رست است
عبارت اس يخالق
.رديرا نپذ ياد

وارد نخست انحر
نهيامر زم ني هم

مالً به انكار خد
 .رست است

ينجات بشر يرا
چون مرحله آز ،

كتاب ياز 26حه 
 .رست است

ظم، اساس استد
س اگر بنا به فرض

امر دخ نياند، ا ه
  )هم

www.sanjeshse

مذهب نشيب
در 3گزينه  .5

اگر بنا به اد
بدون علت د

كه يموجود
20صفحه (

در 2گزينه  .5
تمام اختراعا

احسا نيچن
يكاوش برا

در 1گزينه  .5
ح نكهيا يبرا
حواس يرو
و گذارند يم

باشد، باز هم
نام جهيدر نت

در 3گزينه  .5
گرد» نظم«
20فحه ص(
ه از راه يكي
16صفحه (

در 4گزينه  .5
بردن به يپ

و به حيصح
از عقل زيگر«

در 2گزينه  .5
اخ يگريماد
ما يارهايمع
مو شتريب در
و رديپذ يم
و عم شود يم

در 4گزينه  .6
بر ايانب يوقت
دانستند، يم

صفح. (شوند
در 1گزينه  .6

در برهان نظ
بلكه برعكس

وجود آمد به
كتاب د 43

erv.ir
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@sanjesheduc

در  يگري د
. كنـد  يمـ  

  ) يازدهم

 ريـ ـورت غ 

(  

در انسـان   
 مب يـازده  

  )دهم

خـود را   ي

 يو اخـرو  

ادتش كـه    

ز قـدرت و    

شـمه تمـام    

اقـع شـده    

 يـه تمـام    
مهـم   تيص

. ـان اسـت   

خاطر خـدا  

ationgroup

اراده، اراده كي
ريرا تـدب  يسـت   

كتاب 36فحه 

صـ ت، بلكـه بـه   

)كتاب دهم 50 

يمعنـو  يادها
كتـاب 48و  45   

كتاب د 61فحه 

ينفسـان  التيمـا 

ييايدن يزندگ 

ه بمانـد و سـعا

 شـده اسـت، از

بلكـه سرچش ت،

ه محسوسـات وا
  

بـا توجـه بـ نيـ  
سه خصوص يارا
وجـود انسـ يـا 

كه به خ ير عمل

0/1401(  

يجز  يعني. ست
خـود جهـان هس

صف). (ينظر ديح

اسـت اموختـه ين 
  )ب دهم

صفحه. (دارد يم

استعد ييشكوفا
بـه صـفحات. ت

صف. (نقص است

و تم يوانيح زيرا

انيرابطه م يوب

ود بشر ناشناخته

نسل او نهاده ي
  )كتاب دهم

ستين گريت بد د

ت و پشت پرده
.مراجعه شود) م

نسـان و همچنـ
اف و كماالت دا

ازهـيهمـه ن  نده

هر. رديصورت پذ

26/1ع نوبت اول 

ر جهان حاكم اس
خ يانتها يمت ب

توح( ستين يك

ييجـا  ايـ  يكس
كتاب 49صفحه (

وام ها دهير و پد

برتر و ش قي حقا
تاسـ » شتابزده

از نداشتن و ن ي

غر ديج نشود، با

خو د كه بتواند به
  

گر ممكن از خو
  )يازدهم

يبقا يانسان برا
ك 72صفحه . (ت

ت در كنار صفات

ما نهان است يهر
كتاب يازدهم 83

ان يو استعدادها
كه آن اهد كند 

رنيدربرگ -3. ت

عت از اوامر او ص

11 


جامع(وم انساني 

بر ي اراده واحد
كه با علم و حكم

كيشر چياو ه يرا

ها را از ك كه آن 
. (شود يم دهيم

در امور ينجكاو

منظور درك  به
و ش يسطح يها

يكه باشد، ناش ل

ارد و از آن خارج
  )دهمب 

چنان جامع باشد
)كتاب يازدهم 7

مگ. شناخته است
كتاب ي 75فحه 

در وجود ا يوند
مشكل است زي ن

صفت كيتنها  

كه از حواس ظاه
3و  82صفحه (

و ازهاين ير تمام
كيم تيهدا يالت
انسان است يطر

اطاع يخدا و برا

دهم؛ ادبيات و علو

است كه نيا گر
ند بزرگ است ك

است و بر گانهي 

هاست يژگيه و
فطرت نام ها يژگ
و كن قتيحق يو

هوات و گناهان،
ه قضاوت«وضوع 

لياز هر قب ازيو ن

و كمال بگذا تي
كتا 69صفحه  (

آنچ ديبا كند يم
70صفحه . (شود

امكاناتش ناش  و
صف. (خته گردد

حكمت خداو ي
 مهار كردن آن

يفت خودخواه
  )كتاب دهم

كه ييزهاي آن چ
(به . است بي غ

بر يبا آگاه ،يه
اهداف و كماال ي
خواسته فط -2. ت

ت كه به خاطر خ

سنجش دوازد

انگريب يكپارچگي
و آن اراده خداون

و كتاي خداوند 

عده كي ين دارا
ژيو نيمجموعه ا

ن را به جستجو

شه از يدور تي
مرتبط با مو يع

محرك است و د

تيم در عالم انسان
.ديم تجاوز ننما

كه انتخاب م يب
او ش يدت اخرو

شر و استعدادها
شنا شود، يم سر

يكه به اقتضا يس
 و لذا كنترل و

دارند كه صف ده
ك 77صفحه . (ت

عبارت است از 
از جهان يبخش

اله مياز تعال يد
يسو انسان را به 

ستا يالت واقع
  )زدهم

مقبول است يمل

    
 

 .رست است
يو  ي و هماهنگ

 شركت ندارد و
كه ستين يدي

 .رست است
هت انسان بودن

م. هاست آن يرا
انسان »ييجو قت

 .رست است
يخ مربوط به اهم

به نوع ها نهيگز ر
  .د

 .رست است
ازمندين يحركت

 .رست است
بتواند گام نكهيا 

الزم مي و از حر
 .رست است

انسان و مكتب ي
ند و سبب سعاد

 .رست است
نوز است خود بش

سيم يزي چه چ
 .رست است

يجنس ليم يجوان
برخوردار است 

 .رست است
دي علم اخالق عق

است يند اخالق
 .رست است

يهست حسوس
ن آخرت، تنها ب

 .رست است
مند بهره ليدل به 
،يجهان هست 

ن اهداف و كماال
كتاب ياز 91و  

 .رست است
تنها عم ينيد م

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
وحدت نيا

جهان ريتدب
ترد نيبنابرا

در 2گزينه  .6
انسان به جه

دار ياكتساب
قيحق حس«

در 1گزينه  .6
پاسخ نهيگز

رياست و سا
مراجعه شود

در 4گزينه  .6
و ح رييهر تغ

در 2گزينه  .6
يبرا يآدم

محدود كند
در 3گزينه  .6

يبرنامه زندگ
كن ميرا تنظ

در 2گزينه  .6
هنوز كه هنو

و با ستيچ
در 1گزينه  .6

در دوران ج
يشدت كاف

در 3گزينه  .7
دانشمندان

صفات ناپسن
در 3گزينه  .7

رمحيبخش غ
است و جهان

در 2گزينه  .7
ايمكتب انب

يها تيواقع
آن -1: است

90صفحه (
در 4گزينه  .7

مياز نظر تعال
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@sanjesheduc

ار اسـت و      

و نشان  يل
 ميتعـال  د،ي

 مشـكالت    
و  ريـ تح ي

ـات راه در   

معـاد را در  

his  داراي

(some, m  
  

صـورت   به 
  .ت

نـين فعـل      

Enjoy, f 

Decide,  

ملـه شـرط   
 آن آينـده     

سـالگي،   9

ationgroup

د ارزش و اعتبـا

كل ييراهنما ند
يل مشكل بگشـا 

تكامـل و حـل 
يهـا  يكي از تـار    

 بـردارد و از آفـ

به مبدأ و م مان

 beautiful s

  
my / the / an

h  
  لكي

be sureفعل 
ت، درست است

عـال زيـر همچن

finish, stop,

 promise, tr

، جملif بعـد از  
د و زمـان فعـل

  .رود  مي

95جام در سـن  

0/1401(  

هـم باشـد، فاقـد

ازمنين اي است و 
گره از حل تواند

ريدر مسـ  شيو 
فـرا دارنـد تـا ي

گام قيشف حقا
  )كتاب يازدهم

مينخست ا يمان

mall new It

 ملكي و كميت
n , a)  (beau

be  his
صفت مل  

بر اين، وجود ف وه
توانايي عمل است

بعـد از افع. رود ي

, imagine, a

ry, hope, pla

جمله. مله است
شـود ناميده مي

كار به toصدر با 

شر كرد و سرانج

26/1ع نوبت اول 

ه ستهيو شا كوي

اتوانعاجز و ن ي
ت يم ييتنها به ي
خـو يدرون يها

يبشـر  شـه ي اند 
كش هتتر در ج ن
ك 98صفحه ( »

آسم نيبلكه د ت،

talian glasse
  :ست

 تعريف، صفات
utiful) (big) 

 eautiful
كيفيت

عالو. رود كار مي
 كه براي بيان ت

  ingكار مي به

void / risk /
.  

an, want, lik

ل شامل دو جم
يا نتيجه شرط ن

صورت مص دوم به

شف زيادي را منت

12 


جامع(وم انساني 

كي اگرچه ظاهراً ن
  )كتاب دهم 

يكل در آنجا به ي
يبشر شهي و اند

روهيكار بستن ن
بر سـر راه يغ
افزون يبا شتاب 

»استيدر اي و در

ستين پشتوانه ي
  )هم

esگرفت عبارت 
م به قرار زير اس

حرف+ كيفيت 
 (old)  (whi

n  small 
  اندازه  

ك به onف اضافه 
تن يا قادر بودن

صورت ل دوم به

/ keep (on)…
to رود كار مي به.

ke / would l

ه شرطي نوع او
كه جواب   دوم

فعل د wantز 

هاي مختلف كتاب

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و علو

باشد، ها يخالص
85و  84صفحه 

يل و دانش بشر
كه عقل يموارد

ك است كه با به ه
داشتند چرا فهي
يآسمان تيهدا 
ورنه او قطره/  

يب حتينص كي 
كتاب ده 87حه 

را بايد در نظر گ
صفت قبل از اسم

ك صفت+ اندازه  ت
ite)  (Iranian

Itali  new
سن  يت

ز ايام هفته حرف
به معني توانستن 

فعل) گران بودن

…
oورت مصدر با 

like, need ex

نوع اول است كه
ه است و جمله

 wاست كه بعد ا

زشمندي بود، ك

سنجش دوازد

ها و ناخ ه شائبه
ص. (ندارد ال دنب

عقل اياست كه  
ست وگرنه در م

نمودهخود انسان 
يوظ ايانب انيب ن

يها يير روشنا
استياگر با در 

تنها ليفضا لي
صفح. (كند يم ت

ت قبل از اسم ر
ر كلي ترتيب ص

صفت+ سن + گ 
n)  (cotton) 

glas  ian
ملي  سم

ست زيرا قبل از
canل كمكي 

ي مهم بودن، نگ
  .د

w صو فعل دوم به

xpect, learn

 جمله شرطي نو
ل آن حال ساد

wantمله فعل 

دكتر بزرگ و ارز
 

    
 

انسان آلوده به ت
به يمعنو جهي

 .رست است
يدر موارد ين

حركت اس حيصح
را متوجه خ في

نيبا ا. ...  بردارد
خارج شود و در 

استيطره درق«
 .رست است

يبه تحص ينيد م
تيخود تثب وان

 .رست است
ترتيب صفات ل به

ساختار. ت است
رنگ+ مليت + س 

 (dress)

sses
اس

 .رست است
درست اس canو 

دهد كه فعل  مي
 .رست است

mind )به معني
in رود كار مي به

would likeز 
  

n …
 .رست است

ي در اين سؤال
شود كه زمان فعل

  
 ديگر در اين جم

 .رست است
ك دانشمند و د

 .ه از دنيا رفت

www.sanjeshse

تينباشد و ن
ينت چگونهيه

در 1گزينه  .7
آسما ميتعال

دادن خط ص
يتكل يآسمان
گام شيخو

يسرگشتگ
«امان باشد؛ 

در 3گزينه  .7
ميتوجه تعال

رويپ يها دل
  

 
در 2گزينه  .7

در اين سؤال
چندين صفت

جنس+ اسم

در 1گزينه  .7
و onگزينه 

مثبت نشان
در 3گزينه  .7

بعد از فعل 
ngصورت  به

بعد از: توجه
:ساير افعال

 

در 4گزينه  .7
نكته گرامري

ش ناميده مي
.ساده است

نكته: توجه
در 2گزينه  .8

مردي كه يك
سال گذشته

erv.ir

74

75

76

77

78

79

80



  
 

 

@sanjesheduc

  . دهند

ـور اينكـه   

كشورشـان   

ري هـوش   

  .را حل كند

دهنـد    مي

يه و صدقه 

ationgroup

 
  دن

ن مردم را نجات
  

به منظـ.  بگيريد

فيت كاالهـاي ك

  خلي، اهلي

گيـر ند و انـدازه     

ال كار هستند ر

 ملي ما را نشان

  يت

ت از طريق خيري

  بوبيت

0/1401(  

 ن، از دنيا رفتن
 كردن، رها كرد

ف را بسازند تا جان
ن، توسعه يافتن

  الق كردن

زاي خودتان را

 
 انگيز ت

اد دارند كه كيف

داخ) 4 

ي بـزرگ هسـتن

 و فعاالنه به دنبا
  ب بودن 

شوند كه هويت

هوي  )4 

د اكثريت اوقات

محب) 4 

  م كردن

26/1ع نوبت اول 

مردن/ شر كردن 
ترك/ شر كردن 

ي جديد مختلف
ساختن/  كردن 

خال/ ست آوردن 

رويد تا اينكه ويز

 در واقع/ خانه 
گفتطور ش به/ ت 

ها اعتقا د،زيراآن

 جي 

شبيه يـك مـاهي
  

  عه يافتن
   كردن 

اند، بيكارند  شده
جو كردن، طالب

  سايي كردن

ش يران توليد مي

 د

و مجبورندندارند 

 ت

نهاد كردن، تقدم
  ب كردن

  ش دادن
  عه دادن

13 


جامع(وم انساني 

منتش) 2 
منتش) 4 

زيادي از داروهاي
ترك) 2 
دس به) 4 

خانه آن كشور بر
  .لذت ببريد

رصدخ) 2 
بهشت) 4 

شورشان را بخرند

خارج) 3 

خيلي باهوش شب
.ي بزرگي دارند

توسع) 2 
دفاع) 4 

التحصيل ه فارغ
جستج) 2 
شناس) 4 

ناطق مختلف اي

اعتياد) 3 

ند، پول كافي ن

هويت) 3 

پيشنه) 2 
جذب) 4 

افزايش  )2 
توسع  )4 

دهم؛ ادبيات و علو

  كردن 

ه تعداد ز است ك
  دادن 

خ ايد به سفارت
ز سفر خودتان ل

هاي داخلي كش

 نواز 

حيوان دريايي خ
ها مغزهاي خيلي

ني كه از دانشگا

ها يا من در بخش
 

 نفوذ

كنن ن زندگي مي

 تفاوت

سنجش دوازد

  شدن 
فرار/ يدا كردن 

ترها كمك كرده
ره كرده، نجات

 نجات دادن  

سفر كنيد، بانيا 
 اقامت كنيد و از

   طمئن
   ان 

حصوالت و كااله
  .ر است
مهمان) 2 

ها يك ح ه دلفين
ه دانيم كه آن ي
   ن 

 جيدن 

تا مشكالت جوانا
  
  

دارد كه د دستي
 .كنند  پيدا مي

تأثير، ن) 2 

سم كه در تهران

تنوع، ت) 2 

  
  

  
   ن 

    
 

منقرض/ افتن 
كردن، حضور پي

 .رست است
ي فناوري به دكتر

ذخير/ ي كردن 
/  توسعه دادن 
 .رست است

 بگيريد به اسپان
نجا با اطمينان

طور مط به/ خانه 
با اطمينا/ بنگاه 

 .رست است
 دوست دارند مح
شته خيلي بهتر

 ند 
 .رست است

رند كه اعتقاد دا
شوار است، اما مي
ردن، فرق داشتن
ري كردن، سنج

 .رست است
ريزي كند تا رنامه

  خلق كردن 
  آوردن 

 .رست است
مختلف صنايع د
 تاريخ ما شكل

 .رست است
شناس اد فقير مي

  .د
 خيريه

 .رست است
 كردن 
  كردن 

 .رست است
 كردن

بنا نهادن  نهادن،

www.sanjeshse
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دست به) 3

در 4گزينه  .8
ايران انواع م

وسيله كه به
 سوغات) 1

در 1گزينه  .8
برخي از افر
زندگي كنند

صدقه، خ) 1
در 2گزينه  .8

مقايسه ك) 1
مشاهده) 3

در 3گزينه  .8
متصل ك) 1
براساس) 3
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ـردن، رهـا   

a a
−

+
1 1   

a a
−

+
1 2  

a
a(a
+ −

+
2

2   

a −27 8   

a = 9 

ationgroup

  صل كردن

  ومند، قوي

  دل

  .است  )سخت

ترك كـ ه معني

a
= −

+ +
1

2 2
= −

+
7

2 99  

a
)

−= 
2 7
2 99

a + =85 198

a + =2 11

0/1401(  

متص  )4 

نيرو) 4 

تعاد) 4 

س(الش، كوشش 

به leaveكلمه 

− 7
99

a − −27 14

a = 85

 × =9 11

26/1ع نوبت اول 

 د داشتن 

 ، پيشين

 ر

 .شود ام مي

  كند؟ يان مي

 است برابر با تال

  

ه است، برابر با ك

a a= − +99

± −5 7225
14

 +99 9 9

14 


جامع(وم انساني 

وجود) 3 

قبلي) 3 

مسير) 3 

 كه آن كار انجا

 چه چيزي را بي

 آن خط كشيده

.شوند گرفته مي

  .ست

 آن خط كشيده

+198

− =5544 85

=18  

اضي و آمار

دهم؛ ادبيات و علو

 وري كردن

 لتي

  .الني دارد

اي ع هوا و شيوه

درن وضع هواي

زير 2ر پاراگراف

 مسن در نظر گ

   نيست؟
 حال كاهش اس

كه در متن، زير

± = 


95 41
214
7

 ريا

سنجش دوازد

آو جمع) 2 

 فوري) 2 

عدالت بي) 2 

وا تاريخچه طوال

بيني وضع  پيش

بيني مد در پيش
  .ست

endeav كه در
  .ش و كوشش

ها مردم شور آن

  .است ي

س متن درست
 تمام جوامع در

زنشسته شدن ك

2
7

  ق ق

  غ ق ق

    
 

 .رست است
 ن

 .رست است

 .رست است

 .استرست 
ن، پيشگويي هو

 .رست است
ساً درباره تعريف

 .رست است
ها د  نقش انسان
رت اس يك ضرو

 .رست است
vor معني كلمه 

a به معني تالش
 .رست است

ن، بستگي به كش
 .رست است

سن پيري درباره 
 .رست است

 موارد زير براساس
خيلي جوان در
 .رست است

ret به معني باز
.  

 .رست است

www.sanjeshse
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S
S

   

R(x) =   
P( )1    
C( )1   
R( )1   

f (x)
f (x)

f (x )

=
 =

+1
   

/

/

/

f (x)
f ( )
f ( )
f ( )

=
−

=
−

1 5
2 5

1 5

  

  )تودة بدني

x
= 8727   

/x =1 8  

  .اشند

a b+2 3   

M ماكزيمم  

a
(

−= 2
2  

  دايره

  مثلث

ationgroup

=ه  π


=
36
36

P(x) C(= +
= −1   
= −22  

) = +6 6  

ax

) a(x )

=
=

= +
6

1

/

/

/

x
) ( )

( )
) f ( )

= −
= =
+ =

2
2 1 5

2 2 5 5
2 5

(
ت(نماتوب  =

/ x
x

 2
2

7 48

  =18  متر 

قدار با هم برابر با

b = 12 2

M ab= =6

( )
= 

−
24 34
 

  گذرد مي

  

0/1401(  

  ره
x   

S   

π   
r   

مساحت دايره +

x)
+46 42  

+84    
=62 6   

= 8

= −

= − + =

3
5

3 5 2

/= =87 48
27
متر    سانتي

ست كه آن دو مق

a b= = 123 2

aa( −12 26 3


b −
 = 12

3


خطي كه از مبدأ م

  حسب كيلوگرم

قد بر حسب متر

26/1ع نوبت اول 

S r= π داير 2
x x (+ =2 2 2

ABC

xS Δ =
2

2
r r rπ − =2 2

r r= 2 36
+ساحت مثلث 

= 6    
= 62    

62 6   





 




 

)2

/3 24

قتي ماكزيمم اس


=  
2 62
 

a ) a= − +24
− = 

6 2 

تابع خ

وزن برح

طول ق

15 


جامع(وم انساني 

r) r= 2 22 4
r r= =
2

22
2

r ( )π − =2 1 3
r = 6

= π +36 مس 3


    

ax

ax a

=


+ =

6
8

ها وق ضرب آن صل
a
b

=
 =

3
2



a +2  

      (a+ 24

a b+ = 5 

دهم؛ ادبيات و علو

x r =22 4

( )π −36 1

(= π +36 36

a = −8

 ثابت باشد، حاص

a b+ = 5 

b = 3 12

)سهمي(جه دوم 

سنجش دوازد

r x =2 2 2

)+1

− =6 2

بت برابر عددي

b −
 = 12

3


تابع درج

    
 

 .رست است

r22

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
جمع دو مقدار مثب

 a−2
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  ها يانة داده

  ها گين داده

xx = 1   

x +1 1
9

  

, , ,4 5 6 8   
  ها رات داده

σ = 2   
(xσ =2   

xσ =2  

xσ =2  

xσ =2   

x=
2
14  

xσ =2   

x=
2
14 

  
 
 
  
  

p ( p∧    

ationgroup

x= + مي 2
x −= ميانگ 2

x +12
9

x= + 
12 2
, , , , ,8 8 9 1 1 1 

دامنه تغيير1=

 σ =2 4
x ) (x− +2

1 8

x− +2
1 116 6

x ...+ + +2 2
1 2

x ...+ + +2 2
1 2

1
x ...+ + +2

2
1

x ...
n

+ + +2 2
1 2

x ...+ + +2
2
1

q  p
 د  د
 د  ن
ن  د
ن  ن

p q) p∨ ≡ ∧

0/1401(  

x x+ − + +2 1

x +1 12

 2
− =2 4 8  

 x = 8
x ) .− +2

2 8
1
x+ −2

264 16

x+ − ×2
1 2 8

x+ − ×
2
1 2 8

x − 
2
1 64

nx x+ −
2

2

x − 
2
1 64

16   

p  
  ن
  ن
  د
  د

q∧   درست⎯⎯⎯

26/1ع نوبت اول 

x x+ + + +2

x= + 9 18

.. (x+ −1 8

x ..+ +26 64
1

(x x+ +1 28
1

× + 28 8 8

x x + +2 2
1 2

x x + +2 2
1 2

=.      شود 4

q  
  ن
  د
  ن
  د

→⎯⎯pدارد      

16 


جامع(وم انساني 

x+ + + +2 3
9

x = 6  

 )28

.. x x+ −2
1 16

... x )+ +1

... x+ =2
1 6

... x+ =2
1 6

ش  نظر گرفته مي

  .ست

p q⇔ 
  ن
  د
  د
  ن

بستگي د qزش 

دهم؛ ادبيات و علو

x x+ + +4 4

x +1 64

×1 64
 

68   

68   

 متغير سوم در

بل مشاهده نيس

p q⇔ 
  ن
  د
  د
  ن

به ارز

سنجش دوازد

x+4 2

ب با جذر مقادير

مودار راداري قاب

    
 

 .رست است

   :تند از

 .رست است

:   

  

 .رست است

 حبابي متناسب
 .رست است

ها در نم ري داده
 .رست است

 .رست است
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p ( p∨    
[p (∨   

(a <2   
a a≥ 2  

  

   pدرست 
q s   
(p r∨    

qدرست    

f (x) =  

[x [+ −2   

[x] [+ −  

x ∉    
( )− −2 1   

  

f (x) =   

g( )(x)
f

 

  حت لوزي

ationgroup

p q) p∧ ≡ ∨
p q)] [p∧ ∧

a) (a< 
aيا   ≤   

sدرست   

(rرست  q
 s→رست
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ميليون

ميل
  )ك

هاي اسالم موزه

 اقتصاد

دهم؛ ادبيات و علو

    

,
,

×
×

3 16
3 9
    
    

زينة خود را از نظ
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عادن يا ماهي د
ها به جز گزينه ي

شود و مي» ادي
ـ وظايف1فصل

  .است رست 

كتاب درس 44و  
  . رست است

ها به جزء گزينه 
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از (ي افـراد  
يـرا اسـالم    
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بـا  . ها است

گيـري   ـات  
ـدة بعـدي   

، 3 بخـش  

 بـه خريـد   
ش قيمـت و  
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راد جامعـه   
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يـزة مـردم   
تقيم بـين     
براي مراكز 
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كنـد زي دق نمي
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ه مولد كردن آن
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يابـد و از ماليـ ي   

كننـ روش توليد
ـ هاي اسالمي زه

موفقكنندگان 
منجر به افزايش

و سـليقة مصـرف
كه درآمد افـر ي

الي مـورد نظـر
  )لي

و صنعتي ك مي 
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افزايش انگي:  از
ل ارتبـاط مسـت
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 اسـت و ايـن ام
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= توليد خ246
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= توليد خالص 2

توليد خالص داخ
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رصة اقتصاد صد
 و فلسـفة فرسـ

ويژه م ي افراد به
كتاب درسي 88

تي كـاهش مـي
ي از ماليات بر فر

ـ آموز1، فصل 1

ك وهي از مصرف
زند كه اين امر م

مانند درآمد و( 
زماني. شود ل مي

تقاضا بـراي كـا
ل و قيمت تعادل

ت كشاورزي، دام
كتاب 130صفحة 

اند هادار، عبارت
دليـل اينكـه بـه   

ين موضوع كسب

ن ديگر متفاوت
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و رد سلطة دمي 

=» آالت  ماشين
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×ريال =25 1
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گيزة فرار ماليـات
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تفاق بيفتد، گرو
 بيشتري بپرداز
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پ يا راست منتقل
 افزايش ميزان ت

تعادل -كنندگان 

 افزايش توليدات
صف. (»گي برهاند

ق صدور اوراق به
ديگر. شوند مي
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ـ اقتصاد مرد 43

ك، مواد غذايي و

ميليارد ريال 
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ميليارد ر
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سيدن به اهداف،

كتاب درس 17ة 
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پاسخ هس 4و  1 
كند و انگ يدا مي

شده توسط توليد
كتاب د 104حة 

ـ انواع ماليات ه 

 كمبود عرضه ا
ال، حاضرند مبلغ

  
كننده به جز صرف

ضا به سمت چپ
شود و شاهد ي

ك تصادي مصرف

تأكيد بر«المي، 
ساند و از وابستگ
زرگاني از طريق

ها شريك م ركت
 واسطه، حذف

  ) درسي
ور ديگر يا از يك

بخش) ( درسي
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هزينة استهال
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5
   
   

دهم؛ ادبيات و علو
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ي موفقيت و رس
صفحة. (شوند مي

 كردن آن و مقاب
چنان دو گزينة

لياتي افزايش پي
ليات پرداخت ش

صفح. (يي است
2، فصل4بخش

ي كمتر باشد و
 براي خريد كاال

)كتاب درسي 6
ار اقتصادي مص

منحني تقاض) ت
 راست منتقل مي

ـ رفتار اقت3صل 

ي جمهوري اسال
ايي برس خود كف

راكز تجاري و با
رمايه و سود شر

عنوان به ها  بانك
كتاب 72صفحة 

ك كشور به كشو
كتاب 86صفحة 
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زند گ عبادت مي

 به تنهايي براي
حذف م 3و  2ة 
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همچ) ب(سمت 

وده، شفافيت مال
دليل اينكه، مال ه

خ نهاپاس 4ينة 
قر و نابرابري ـ ب

طح قيمت تعادلي
اين گروه. شوند

63صفحة. (شود 
مل مؤثر بر رفتا
مكمل و تبليغات
تقاضا به سمت
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شور را به مرحلة
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كـاال بـراي       
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 74صـفحة  
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ليـد مـورد   
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در فصـل چهـار 
كتاب درسي 129 

ـه ميـزان سـود
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د ملي را به ارمغ

ـ اقتصاد در قانو  

ي مازاد خود را
كتاب درسي 75

شش كاال و شيب
، زماني4 گزينة 

ضـروري بـودن ك

 تـا بتواننـد كـاال

بـه معنـاي غيرض

گذاري در بو رمايه

بع و امكانات در
نات بـراي انسـا

  )سي
، هشـتمي»ـدات  

ص. (كنـد  يم مـي  
،5عـه ـ بخـش    

ق بين كشورهاي
هاي توسعه خص

دولـت) عمراني
ر مواقـع ركـود

توليا در جريـان   
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) 55تـا   43ـل  
صفحة. (هستند

ها بدون توجه بـه

سـطوح تولي  مي  
 و افزايش درآمد

2، فصل 5ش  

هاي  فقط سرمايه
5صفحة . (گذارند

بين كش. هستند
در مورد.  است

ه معنـاي غيرض

دهند اهش مي

سـتفاده كنـد، بـ

ـ سر 3، فصل 2

حدود بودن منابع
ن منابع و امكانا

كتاب درس 10و  
 فشـارها و تهديـ

 بورس را تنظـيم
 بر اقتصاد جامع

ت و شكاف عميق
شاخ  در تمامي 

  )نيافتگي

جاري و ع(خارج 
است كه در ومي

هـا ه خدمات آن
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قتصادي مرتبط ه

ها ه توليد آند ك

ش بايـد در تمـام
ها كاهش هزينه

ها ـ بخش ـ ماليات

دليل افراد بايد
 در يك سبد نگ

كشش هروري پر
 غيرضروري كم
تر باشد، اين بـه

  )تاب درسي
ت محصول را كا

  .شود ادل مي
ين كـااليي را اس

كننده ـ بخش ف

نكتة اول، مح: از
 عبارت ديگر، اين

9صفحة . (كرد
سازي در برابر م

، معامالت بازار
ـ تأثير بورس  3

تفاوت. 2ز گزينة 
شود و تقريباً مي

ن لة توسعهـ فاص 

افزايش در مخ. ت
يك تقاضاي عمو

هستند كه وامي
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يد ناخالص ملي

نون اساسي بـه ا
با مسائل و امور اق
حصوالتي هستند

اگير شدن دانش
ندگان باشد تا ك

ـ  2، فصل4خش 

ست، به همين د
هاي خود را مرغ

كاالهاي غير ضر
 تقاضاي كاالي
قيمت كاال بيشت

كت 33صفحة  (
كنندگان قيمت د

زار به سمت تعا
ي كاالي جانشـي

 اقتصادي مصرف

گويند عبارتند ا
به.  منابع است

ها استفاده ك ز آن
مقاوم«ه ويژگي 

نندگان سرمايه
3، فصل2 بخش 

جز ح هستند، به
ها محدود نم  آن
1، فصل 3خش

شكيل شده است
بهترين راه تحري

، كاالهاي باد)د

دهم؛ ادبيات و علو

ـتولي4، فصل2ش

ط با اقتصاد در قا
 يا غير مستقيم ب

مح» راهبردي« 
  )ب درسي

دانش بنيان، فرا
وليدكننت  تمامي

ـ اعتبار ـ بخ  2ل

اس) ريسك(خطر 
الح همة تخم م

، ك1مورد گزينة 
ن شيب منحني
بت به افزايش ق

.كند ستفاده مي
زاد عرضه، توليد
 باعث حركت با

راحتي نده اي به

ـ رفتار 3 ـ فصل

گ مي» كميابي« 
برداري از اين ه

توان از تلفي مي
 است مربوط به

  )  درسي
دگان و تقاضاكنن

مكانات توليد ـ

در جدول صحيح
ح درآمد سرانة

بخ) (تاب درسي

مخارج دولت تش
مالي انبساطي، ب

  )ب درسي
آالت توليد ماشين

سنجش دوازد

بخش) (ب درسي

مباحث مرتبطيرا 
 به طور مستقيم
زيرا محصوالت

كتاب 117صفحة 
زيرا در اقتصاد د
آن بايد توسط ت
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  ) يان

و هم خ م عايدي
كنند و به اصطال

در م. ت هستند
ود دارد، بنابراين

كننده نسب صرف
االي جانشين اس
را در وضعيت ما
 همين موضوع

كنن ا اگر مصرف
  .ارد

روري و تجملي
 

صاددانان به آن
ت انسان در بهره

هاي مخت روش ا
سوال آمده) ب(

كتاب 143فحة 
دكنن ط بين عرضه

ـ منابع و ام  1صل
  )شرفت

مندرج دالعات 
يچ وجه به سطح

كت 82صفحة. (د

زار درآمدها و م
ي در سياست م

كتاب 95صفحة 
ر، تجهيزات و م

    
 

كتاب 43و  42ة
  . رست است

زي. نادرست است 
صول ديگري هم

ز. نادرست است 
ص. (شود جام مي

ز. نادرست است 
 و به كارگيري آ

)كتاب درسي 1
قتصاد دانش بني

  . رست است
سرمايه محل هم

مدت نك اه  كوتاه
درست 4و  1اي 

بطة عكس وجو
تقاضاي مص) صرف

ه دارد و او از كا
زير. رست است

روش برسانند و
رست است زيرا
دن آن كاال را د

ـ كاالي ضر 1صل
 . رست است

حدوديتي كه اقتص
 دوم، محدوديت
دد دارد و هم با
( كه در قسمت 

صفح. (متي است
 برقراري ارتباط

، فص1بخش) (ي
متي ضامن پيش

  . رست است
ها بر اساس اطال ه

نيافته به هي سعه
وجود دارد) اوت

  . رست است
ت مالي از دو ابز

هاي مالياتي  پايه
ص. (ازار برگرداند

ابزار(اي ي سرمايه

www.sanjeshse

صفحة(نهاسر
در 2گزينه  .12

)الف(گزينة 
شود و اص نمي

)ب(گزينة 
انج ...بازار و 
)هـ(گزينة 

باشد) ها آن
42صفحة (

ـ ا 3ـ فصل
در 4گزينه  .12

بازار س) الف
به بورس نگا

ها گزينه) ب
تقاضا نيز را

كاهش مص(
كنند مصرف
ناد 2گزينة 

خود را به فر
ناد 3ة گزين
كشش بود پر
، فص1بخش(

در 3گزينه  .12
دو محد) الف

نكتة. انسان
مصارف متعد

مطلبي) ب
اقتصاد مقاوم

بورس با) ج
كتاب درسي
اقتصاد مقاوم

در 2گزينه  .13
گزينه تمامي

توسعه و توس
درجات متفا

در 1گزينه  .13
سياست) الف

ها يا در نرخ
رونق را به با

كاالهاي) ب

erv.ir
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@sanjesheduc

) اي سـرمايه   

ه وضـعيت  
 بازارهـاي  
 و اقتصـاد   
. ي، نيسـت     

 روح افـراد     
ـايتمندي،    
ـراغ پاسـخ    

طـور غيـر       
كتـاب   69

هـاي    پـول  

ش توليـدات  

تكـاء بـه    ا  
زا شـكل   ن    

  شيرازي

ationgroup

 نـه كاالهـاي س
  )رسي

ولي و رسيدن به
تي ياالهاي واردا

 علم و فنـاوري
 تـك محصـولي

ت در جسـم و
 يكـديگر و رضـ
 صحيح، بـه سـر

ـن طريـق بـه ط
صـفحة  . (شود ي

هـا،  در معاملـه 
  )ب درسي

چرا كه با افزايش
  )ي

شـونده بـا حـريم    
ت، اقتصـاد درون

رماني و حافظ ش

0/1401(  

و(هـاي مـالي   
كتاب در 26حة 

عيت تك محصو
هاي تأمين كاال 

 توجه بيشتر به
فتن از وضـعيت

رداري از سـالمت
ر برابـرجامعـه د   

د و براي پاسخ

كننـد و از ايــا  
گري خارج مي ه

  ) مقدمه

نقل مسكوكات
كتاب 55صفحة (

رس بشر بود؛ چ
زي ـ پول كاغذي

 كـه كشـور تحـ
ي ايـن سياسـت

خواجوي كر  :نند

26/1ع نوبت اول 

ه ولـي سـرمايه  . 
صفح. (كنند ك مي

  )ي دولت

ي دوري از وضع
ناگون كردن راه
زها در داخل و
مات فاصله گـرف

  )ي اقتصادي

ت كشور، برخـور
ـذيري افـراد ج

شو حذف مي 1 

ص تسهيالت اعطـ
از حالت واسطه 

 توزيع درآمد ـ

فتن از حمل و ن
. (كردند فت مي

نقرة در دستر  و
ـ پول فلز1فصل

شـود موجب مي
با اجـراي. ب كند

(  

عران شاخصي ما

21 


جامع(وم انساني 

كنـد  ايجاد مـي 
 به توليد كمك

هاي اقتصادي ت

براي. ذير هستند
گون: دهند م مي

 براي تأمين نيا
ي داخلي از اقدام

پذيري ي و آسيب

ي آحاد جمعيت
پـ هـا، مسـئوليت  
ف، فقط گزينة

مجاز به اشخاص
 ب، بانك اسالمي

ـ فقر و2، فصل

چنين رهايي ياف
سيد معتبر درياف
ودن ميزان طال

، ف2بخش) (سي

تحريم مو.  باشد
ي و رقابتي كسب
)حريم اقتصادي

هاي شاع ر سروده

  .تند

 و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و علو

ها ارزش افزوده
ل به ساير عوامل

ـ سياست 1فصل 

پذ ننده و آسيب
مات زير را انجا
 جديد اقتصادي
تكاء به نيروهاي

ـ شكنندگي 1ل 

ل نيازهاي اساسي
ه رتقاء توانمندي

اساس اين تعريف
  ) رسي

م ه عقد اسالمي
به اين ترتيب. د

،3ن ربا ـ بخش

 احتمالي و همچ
د و در مقابل رس
فلزي، محدود بو

كتاب درس 54حة 

افعي نيز داشته
هاي اقتصادي ت
تح ـ1، فصل5ش

جز در گراييد؛ به

    .وقي است
ف آذربايجان هست

 علوم

سنجش دوازد

ه يدكننده با آن
دارند و با تبديل

،4وليد ـ بخش

 اقتصادهاي شكن
دي كشورها اقدا

هاي خلق مزيت
ش توليدات با ات

، فصل5بخش) (

ي تأمين حداقل
اي اجتماعي، ار

بنابراين بر ا. ود
كتاب در 85حة 

انند، تحت يازد
ها شركت جويند

بانكي بدون م نظا

دن از خطرهاي
سپردند معتبر مي
هاي ف الت با پول
صفح. ( نياز بود

 
تواند منا ريم مي

ست بزند و مزيت
بخش) (ب درسي

گ شعر به سستي 

غزنوي و سلجو  ة
ه شاعران معروف

  . يافت

    
 

گيرد و تولي ر مي
ر توليد نقشي ند

ـ عوامل تو 2صل
  . رست است

 تك محصولي،
ستحكام اقتصاد
هاي صادراتي، خ

بنابراين، افزايش. 
)سيكتاب در 1

  . رست است
در پي» اجتماعي

ها ش ناهنجاري
شو راد حاصل مي

صفح. (رويم مي) 
تو مي ي اسالمي
ه گذاري  سرمايه

ـ2، فصل 2ش
  . رست است

صون ماندبراي م
جار يا صرافان م
ن مشكل مبادال
ه پول بيشتري
 . رست است

ور عمومي، تحر
خلي به توليد دس

كتا 121صفحة 

 .رست است
تم هجري، زبان

 .رست است
   :هاي ديگر ه

هاي نثر دورة گي
و نظامي از جمله

رواج ي 6 در قرن 
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

www.sanjeshse

استفاده قرار
مستقيماً در

، فص1بخش(
در 4گزينه  .13

اقتصادهاي
استقالل و اس
فروش كااله
دانش بنيان

20صفحة (
در 2گزينه  .13

رفاه ا«) الف
جامعه، كاهش

افر شادكامي
)ب(قسمت 

هاي بانك) ب
مستقيم در

بخش) (درسي
در 4گزينه  .13

مردم ب) الف
خود را به تج

ترين مهم) ب
و مبادالت به

در 3گزينه  .13
برخالف تصو
نيروهاي داخ

ص.. (گيرد مي
   

  
در 3گزينه  .13

در قرن هشت
در 1گزينه  .13

اصالح گزينه
از ويژگ...  - 2
خاقاني و - 3
نثر فنّي - 4

در 4گزينه  .13
در 2گزينه  .13
در 3گزينه  .14
در 2گزينه  .14
در 1گزينه  .14
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@sanjesheduc

  )يابي  ت

  

(−   

، )ناماشنا( 

، ) دا فـرين 

  .  نيست

ationgroup

  ) كايت

رَهي، يعني نجات

  .اند ي دروني

/   م+ ص = كه 

−(تشفشان  −

مزه خوانده شود

ص(ه بخوانيم 

وزن هم» يادالن

  .د

0/1401(  

شكايت، حك/ ين

  آن  ان،
مخفّف بِر(، رهي 

.   
  ). مت

هاي قافيه) ر، كار

ك/ ص   +م + ص 

)ن  )− −آت ،
  .شود ي

اگر با حذف هم

را با حذف همزه

دري«با   )ف همزه

باشد» «بايد 

  ستفعلن
  ن

  . ي دارند

26/1ع نوبت اول 

حزين، همي/ رو 

جها:  شده است
)مخفّف راهي(ي 

)ايوان و ديوان  
تمامت، قيام  :عي

خما  يار، عيار،( 

ص= هر / ص   + 

(− هيدنر
مي حذف» ي، و
ا» آشنا نام«ً در 

ر» صدآفرين«ر 

 و چه بدون حذف

هجاي پانزدهم ب
  

 .اند شده

مس لن مستفعلن
 مستفعلُ فع لن

وزن دولختي» ج

22 


جامع(وم انساني 

  )اند شده
رنو، د. (م هستند

عدة دوم ساخته
رهي  :دة اول است

:هاي فرعي قافيه
هاي فرعي قافيه/ 

و) هستي  ستي،

 م+ ص = ود /  
   )ص+ 

(، شكَرين −)
ا، ي«هاي بلند  ت

ضمناً. ن نيست

ضمناً اگر. نيست

ه با حذف همزه

، ه3در گزينه   
! نه  ي هجايي،

سروده شد) اعلن

  لُ فاعالتن

ستفعلن مستفعلن
تفعلُ مستفعلُ

الف و ج«ن تنها 

دهم؛ ادبيات و علو

ده اول ساخته ش
دوم  ساس قاعدة

ش براساس قاعد
اش براساس قاعد

ق/ كرم و نعم   :ي
جويد و شويد  :ي

تنگدستي، مس( 

  / م+ ص = ب
م + ص = ود /  

−(سبالن 
ن پس از مصوت

وزن هم» شكرين«

وزن ن هم» هيدن

چه(و هرآينه » ن

    .جا شود جابه
بند ت، اما دسته

علن مفتعلن مفا

ُل فاعالتن مفعول

مس) ب 
مست) د 

بنابراين    

سنجش دوازد

كه براساس قاعد
 ديگر، همه براس

اش  و كلمات قافيه
ا ولي كلمات قافيه

هاي اصلي قافيه(
هاي اصلي قافيه(

،)د، نگشود، بود

م+ ص = نا / م 
  / م+ ص = ب 

س : اند از ل عبارت
نون ساكن  :ت كه

( −   با»
  .شود

(− −  ره«با
  . شود

(− شكرين«با  −

ه و پانزده بايد ج
جايي درست است

  )علن
مفتعلن مفاع(ن 

 فعولن يا مفعول

   فعلن فعولن 
    مفاعيلن

    لن مفاعيلن

    
 

 .رست است
 .رست است
اند ك لمات قافيه
هاي ه در گزينه
 .رست است

قافيتين نيست
قافيتين نيست، و
(وقافيتين است 
(وقافيتين است 
 .رست است

فرسود(ي ديگر، 
 .رست است

م+ ص = وا / م  
 م+ ص = نا /   م

 .رست است
هاي سؤال يي واژه

ل توجه اين است
(، به حجاب 

ش وزن مي هم» ن
−(، نداشتم 

ش وزن مي هم» ن
−( مرَنجان 
 .است رست

، هجاي چهارده
هاي هج  عالمت

 .رست است
علن مفتعلن فاعل

بر وزن ديگر همه
 .رست است
   :بارت است از

عولن مستفعلن
 .رست است

  : ها  مصراع
علن فعولن مستف
مفاعيلن مفعولُ
 مفاعيلن مفاعيل

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
در 2گزينه  .14

كل: صدا  نوا،(
كلمات قافيه

در 3گزينه  .14
اين بيت ذو

ذوق: 1گزينه 
ذو  :2گزينه 
ذو: 4گزينه 

در 1گزينه  .14
هاي در گزينه

در 4گزينه  .14
) ص = ت+

م+ ص = دا 
در 3گزينه  .14

عالمت هجاي
نكته قابل* 

،1در گزينه 
دريادالن«با 

،2در گزينه 
دريادالن«با 

،4در گزينه 
در 2گزينه  .14

،1در گزينه 
،4در گزينه

در 4گزينه  .15
مفتعلن فاع(

هاي د گزينه
در 1گزينه  .15

وزن بيت عب
مستفعلن فع

در 3گزينه  .15
بررسي وزن

مستفع  )الف
مفعولُ م  )ج
مفاعيلن) ه
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@sanjesheduc

چـون سـر   

/  معشـوق    

 .  

سـر و  / ـه  

ationgroup

دلم چ/ ناس تام 

عاره مصـرّحه از

   حه از عشق

.جع متوازن دارد

كنايـ: ي تو شود

0/1401(  

  علن فاعلن 
  )ن

جن.): عايي است

اسـتعا: مـاه / ي  

  

استعاره مصرّح  :ش

  . تعاري ندارد

  . دارند

، سج)عمر و مال

خاك سراي  وس،

26/1ع نوبت اول 

  . هستند 
علن فاعلن مفتع
مستفعلُ مفعولن

 دوم كه فعل دع

 

اضـافي  ه فشـردة  

.اضافي ندارد  دة

آتش/  گسترده 

جاز و اضافه است

  . يستند

م، سجع متوازن

ع(توازي دارند و 

سر پر هواين / ي

  . د

23 


جامع(وم انساني 

»فتعلن مفاعلن
مفتع  :، بر وزن2 

ستفعلُ مفعولن م

ر مصراعد( باد 

 . اسنادي ندارد

تشـبيه: جـران ه
 

تشبيه فشرد: 2 

تشبيه  : جوشم

مج: 2گزينه   .

.  
  ي زيبا رويان

  .اند ت
عالقه شباهت ني

شاعر و ناظم  :2 

مت  همه، سجع) 

آرايي واژه: ژة سر

تشبيه ندارد  :3ه 

دهم؛ ادبيات و علو

تعلن مفاعلن مف
گزينه   اعلن

مس  :يا(مفاعيلن 

و) ر مصراع اول

تشبيه: 3گزينه 

آتش ه/ گسترده 
 ) ها خودخواهي

گزينه 

چون خُم مي در

مكنيه ندارد  ارة
 .  

.يا مشابهت است
ست؛ مجازاً يعني
ه عالقه شباهت
گين، مجاز به ع

   . دارند

گزينه  .د
  . رند

)زاينده، پاينده( 

تكرار واژ/ آرايي 

گزينه  

سنجش دوازد

مفت«    و بر وزن
فاعلن مفتعلن فا
فاعيلن مفعولُ م

در(باد / د شدن 

گ    .ارد
  . دارد

تشبيه گ  :خليلي
ز نابود كردن خ

   .دارد
  .دارد

چ/ سكوت كردن 

ر اضافي و استعا
يغ اضافي ندارد

 عالقه شباهت ي
 عالقه شباهت اس
مصرّحه، مجاز به
ت پيمانه، سر و نگ

سجع متوازي  ،

جع متوازن دارند
سجع متوازن دار

،)بيار، ببار(، )ن

آ واج: ت كوتاه ـِ  
  تشبيه 

   . دارد

    
 

 .رست است
بيت سؤال هر د

مفتعلن ف:  وزن
مفعولُ مف:  وزن

 .رست است
كنايه از نابود  :د

  بيه گسترده 
   :ي ديگر

ستعاره مكنيه ند
ضافه تشبيهي ند

 .رست است
 ار طالب حب خ

كنايه از  :ر باد ده
   :ي ديگر

شبيه گسترده ند
شبيه گسترده ند

 .رست است
كنايه از س  :زدن

   :ي ديگر
غير  شبيه فشردة

ناس و تشبيه بلي
 .رست است

مجاز به  ع مجاز،
ل، بتان مجاز به

هاي م ام استعاره
ي ديگر، كلمات

 .رست است
لمات دو مصراع،

   :ي ديگر
سج  يم و جالل،

و دشمن، سشق 
 .رست است

زرينشيرين، (، 
 .رست است

و مصوت» ش«ت 
ت: شرابِ عشق/ 

   :ي ديگر
شبيه و جناس ند

  . شبيه ندارد

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
و بي 4گزينه 
، بر1گزينه 
، بر3گزينه 

در 2گزينه  .15
رو بر باد مي

تشب: زلف تو
هاي رد گزينه

اس  :1گزينه 
اض: 4گزينه 

در 3گزينه  .15
چون خليل

ات بر هستي
هاي رد گزينه

تش: 1گزينه 
تش  :3گزينه 

در 4گزينه  .15
زمهر بر لب 
هاي  رد گزينه

تش: 1گزينه 
جنا :3گزينه 

در 1 گزينه .15
ترين نوع مهم

در گزينه اول
تما  :تذكّر* 

هاي در گزينه
در 3گزينه  .15

زيرا همة كلم
هاي رد گزينه

نعي  :1گزينه 
عا  :4گزينه 

در 4گزينه  .15
)شرم  گرم،(

در 2گزينه  .16
تكرار صامت

/جناس  :سرا
هاي رد گزينه

تش  :1گزينه 
تش  :4گزينه 
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، 2 گزينـه    

   .كند ح مي

  ) 10بي 

شته باشيم 

ationgroup

   .است) ع(بر 

ا ر مي شـود، امـ

هوسناك را تقبيح

  

عرب 60ص  – 1

آميز داش مسالمت

 10  (   

0/1401(  

  .ارد

اكب  حضرت علي

تر  بيشتر و قوي

هاي ه كه عشق 4

 11 (  

  كن 

) 10عربي  12 

1عربي  46و  20

هم همزيستي م

عربي 73 ص  ) (

26/1ع نوبت اول 

وجود دا  )زايشي

   .اد است
  . است) ع

ه دربارة شهادت

حرص و طمع او

4ت، غير از گزينه 

عربي 89ص  (د 

  ، چرا  كردي ي

، عفو ك قدرتت) 3

ص (دن جميعاً 

0و  2ص  (هفته 

بايد با ه:  ا سلميا

)لوله ( األنبوب) 

24 


جامع(وم انساني 

  . د
افز –حركتي  –

ن به ميدان جها
ع(اصغر  رت علي

كه 3ر از گزينه 

ح شود،  يرتر مي
  . كند تر مي ب

ي اشاره شده است

نازل شد) 4 

نگاه مي )  4   را

3   درتت

، ترجمه نشد ردم

، در آخر ه  از حد

1(  

تعايشا... عايش 

)4)  كند تقل مي

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و علو

مسان يا تام دار
–اختالفي : رتيب

از پدر و رفتن) ع
ادت حضررة شه

است، غير) ع( س 

 هرچه انسان، پي
ا جوان و شاداب

قيت عشق و عاش

   گردانَد

، چر كني اه نمي
1 (  

، قد )عنه(نشدن 

با استفاده مر) 4

بيش) 4عطيلي 

11عربي  67و  

ولنتع) 4داريد :  

منت ( َينقل) 3) اه

زب

سنجش دوازد

جناس هم): شوده
تر به( ناهمسان 
  )تاب، عتاب

ع(اكبر  ضرت علي
دربار  بيت سؤال،

 
ت حضرت عباس

 اشاره دارند كه
 روحيه انسان ر

ها و كماالت خوبي

سرسبز گ) 3 

نگادارد، ) 3 
10عربي  2ص  

ترجمه نش) 2  

4رساند  سود مي

تع) 3 يافته است 

68و  86و  40 

لديکم) 2رخاند 

پااليشگا.  هايي ه

    
 

 .رست است
گشو: شكاري، باز

ي ديگر، جناس
(، )زهره، زهره(

 .رست است
خداحافظي حض 

ي ديگر، مانند ب
.درست است

ها دربارة شهادت
 . رست است

بر اين نكته  ها،
 عشق است كه

 . رست است
ها، به يكي از خ نه

 . رست است
  :تيب

   تاده شد
 . رست است

  : تيب
 كني  اه نمي

– 11عربي  75
 . رست است

  : تيب
ت، بخشيدنشان

  )  10ي 
 .رست است

  :تيب 
س) 2  دشو ني مي

 . رست است
افزايش) 2:  يب

 . رست است
ص (مرا ببخش 
 . رست است

چر مي:  تدير) 1 
  ) 10عربي  48

 . رست است
  
با لوله ( المصفی 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
پرنده ش  :باز(

هاي نهدر گزي
(،  )ببر  گبر،(

در 4گزينه  .16
 بيت دربارة
هاي اما گزينه

د 3گزينه   .16
ه گزينه  همة

در 2گزينه  .16
ه گزينه  همة

دربارة تأثير
در 1گزينه  .16

در همة گزين
    

  
در 2 گزينه  .16

ترت خطاها به
فروفرستا) 1

در 1گزينه  .16
ترت خطاها به

دارد، نگا) 2
5و  66ص  (

در 4گزينه  .16
ترت خطاها به

دشمنانت) 1
عربي 7ص  (

در 3گزينه  .16
ترت خطاها به

سودرسان) 1
در 1گزينه  .17

ترتي خطاها به
در 2گزينه  .17

م:  سامحيني
در 3گزينه  .17

: ها رد گزينه
8و  36ص (

در 1گزينه  .17
: ها رد گزينه

، بأنابيب) 2
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فعـل  :  فـات

 

ationgroup

  . د

   فعل مضارع:  ن

ف،  شـود  مـه مـي   

  )11بي 

 اسم مرفوع  5

0/1401(  

10(  

  .ت
1(  

آيد مي)   ..يجب  

يتعّلمون،   ماضي

ع التزامـي ترجم

عرب 5و  4درس 

  .  د
5:  فت براي فاعل

  ) 11عربي  7 

26/1ع نوبت اول 

0عربي  32ص  (

(  

الح صحيح است
11عربي  62و  3

+اسم + ، علي  

فعل:  تکّلمت،  ت

مضارع  به شكل

 تمراري 

قواعد د – 10ي 

، مرفوع هستند ع
صف:  اإليرانيون/  

  فوع
  رفوع 

درس – 10بي 

    ..کان لبيع 

25 


جامع(وم انساني 

  ). وند
.ن گزينه است

) 11عربي  47ص 

الح به شكل سال
33ص  – 10ي 

ل مضارع ساكن

و فعل امر نيست

كه   حرف لكي

شكل ماضي استم

عربي 48و  33ص 

ت از اسم مرفوع
فاعل:  الشعراء/ 

اسم مرف 2:  قص
اسم مر 3:  مبتدا

عرب 6درس  (وع 

الصيدليه مک) 4 
  ) 11عربي  

دهم؛ ادبيات و علو

شو آگاه مي (وند 
گ را ندارد همين

ص . ( صفيه است

  ) 11عربي 8

 (  

سال) 2 
عربي 48و 26  ص

فعل+ ، ل  عل امر

شود و رجمه مي
   ماضي

 مضارع منفي با

جمه مضارع به ش

  .شود
ص (    رع التزامي

و صفت به تبعيت
) / اسم(خبر :  غه

ف به اسم فعل نا
صفت براي م:  ي
اسم مرفو 2:  ص

.داه بدايه النهار
25و20ص  – 

سنجش دوازد

شو رند بيدار مي
داري بعد از مرگ

ه جمله فعليه وص
 

6ص . ( ن است

10عربي  92ص 

   .حيح است
ص (  .صحيح است

فع (كند به شكل 

س قرائن جمله تر
فعل:  استَمعوا،  ي

فعل.  ين نشوند
 
 

ترج:  فعل مضارع

   ضارع التزامي
ش عيد ترجمه مي

ترجمه مضار:  رع

سم فعل ناقص و
لغ/  براي مبتدا 

عطف:  األمهات 
الشيرازي/ مبتدا  
ل ناقصاسم فع:  ه

الغد) 3 . لتسليم
10عربي  78و 

    
 

 . رست است
ند و هرگاه بمير
ي كه مفهوم بيد

 . رست است

خبر نيست، بلكه
 . رست است

ر فعل ناقص كان
 . رست است

ص . ( مبتدا است 
 . رست است

  :  ها  ينه
صح ُينِقذوه شكل 
ص َمعِرفهه شكل 

 . رست است
 داللت بر امر ك

   
تا بدانند براساس
ل مجهول ماضي

تا اندوهگي:  حزنـوا
 ) 11عربي  77 

 . رست است
فع+ اسم نكره +  

  
ترجمه مض:  ضارع

ماضي بع:  يئسوا 
فعل مضارع +تي 

  . رست است
، اس ، فاعل )اسم( 
صفت:  العربيه/  
   

/سم فعل ناقص 
: حافظ/ مبتدا  
المدرسه/ فاعل  

  . رست است
البريد إداره) 2  
و 67و  68و  37

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
ا مردم خفته
اي تنها گزينه

در 1گزينه  .17
خ يضمّ فعل 

در 3گزينه  .17
خبر:  معوقين

در 2گزينه  .17
: المشکالت

در 4گزينه  .17
رد ساير گزي

به ُينَقذوه) 1
به َمعَرفه) 3

در  2گزينه  .17
اي كه جمله

: ها رد گزينه
ت:  ليعلموا) 1
فعل ُقرئ) 3
تح لکـيال) 4

ص (ماضي 
در 3گزينه  .18

فعل ماضي
: ها رد گزينه

مض+  أن) 1
+ ماکان) 2
كلمه حت) 4

در 2گزينه  .18
، خبر مبتدا
مبتدا:  اللغه

: ها رد گزينه
اس:  اآلباء) 1
: ملمعات) 3
: الطالب) 4

در 1گزينه   .18
: ها رد گزينه

7و  41ص  (
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ش كلمات 

 آغاز رفت،
 از مانده جا

 حفـاري،  
 تـرين  ـك 

 خود اوج 

 مادة با س
 ديگر از ي،
 ظرافت و 

ابريشم  ادة
 گيري چشم
 تبديل ي

ationgroup

 ششم كه آموزش

گر لقب )ر تاريخ
ج به اب تاريخي

.اند قرار گرفته ك
كوچـ بـا   اسـت  

 

  )34ص  4س 

به ارسطو و ون

مس آميختن يق
صابوني سنگ ف

مهارت با مان،

جا تكميل با ور
طور چش به را اني

شاهي قدرتمند

0/1401(  

ه و قواعد درس

  . ت

 

پدر( هرودت كه
كتا ترين كامل و 

خاك دل در كه
ممكـن كه چرا 

  )25ص  3س 

تاريخ دهم درس(

افالطو سقراط، د

طري از مفرغي ي
ظروف و اشيا؛ د
كر استان در ي

كشو دو ميان ي
اشكا حكومت رو

پاد به ايران الت

26/1ع نوبت اول 

  ) 11ربي 

كار رفته  نصب به

  )10عربي  6

سم مفعول است

  سم مبالغه
 ) 11عربي  2 

و با ظهور ه ستان
ترين كهن ست،

ك است آثاري ن
است؛ فراوان ت
تاريخ دهم درس (

. (شد آغاز دريج

مانند بزرگي ان

ابزارهاي و اشيا 
روند مي شمار به ن

يحيي تپه و فت

تجاري روابط آن،
قلمر و قدرت ن،

فال شرق در حلي

26 


جامع(وم انساني 

عر 83و32و20 

دو اعراب رفع و

63ص  (مبني :  

قع شده باشد، اس

اس:  الجبار،   فاعل
درس . ( ده است

باس يونان در الد
اس ايران و يونان 

كرد نمايان و ن
دقت و تجربه ش،

.شود وارد وش

تد به نزديك و ور

فيلسوفا ظهور با

ساخت ايران، ت
ايران فلزكاري ر

جيرف ويژه به هن

آ پي در و مدند
ايران سرتاسر در
مح حكومت ك

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و علو

ص – 10عربي 

دهم كه با د 41
  .  رود شمار مي

َمن) 4  مبني

كه كار بر آن واق

اسم:  المتکبر) 2
اين عبارت نيامد

ميال از پيش جم
هاي جنگ شرح

   )4ص 

آوردن راي بيرون
دانش نيازمند  و

كاو حال در خيِ

دو روستاهاي ن

ب ميالد، از پيش

فالت ساكنان ي
هنر و صنعت از 

كه هاي سكونتگاه
  ).74ص 

آم ايران به چين
وسيعي د مناطق

يك لة اشكانيان از
  

سنجش دوازد

ع 57ص  . (ست
 

1دهم و ص  63
ش لمات معرب به

م:  ، هو ما) 2 

ش اعلموا اسمي ك

   2
ل و مفعول در ا

پنج قرن از آن، ل
ش آن شتر مطالب
ص 1دهم درس 

بر حفاري اسي،
شناسان باستان 
بناهاي تاريخ و ار

ميان ستد و داد ز،
 

پ چهارم و نجم
  ).54ص    

فلزكاري صنعت 
نمونه بهترين ،
س برخي مردم 

ص 8 دهم درس 

چ سوي از يراني
م بر تسلط با كم

سلسل او، نروايي
).92و  93ص  

    
 

  . رست است
يمين اس:  ِشماله 

 . رست است
3با توجه به ص 
ب است جزء كل

   
 ) ما+ من  (ي 

  . رست است
توضيحات بخش

   
 اسم فاعل :  ن
هاي فاعل از اسم 

  .رست است
كامل مفهوم در 

تاريخ او كه بيشت
تاريخ د. (است ن

  . رست است
شنا باستان اليت
كار حساس حل
آثا به بزرگي ب

  . رست است
نياز بر مازاد وليد

 . رست است
پن ايه قرن در ن

6خ دهم درس 
  . رست است

دستاوردهاي ز
لرستان، هاي رغ

توسط كه ست
تاريخ( شد مي ه

  . رست است
سفي دوم، مهرداد

يك مهرداد. كرد 
فرمان دوران در 

10 دهم درس 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
متضاد كلمه

در 3گزينه  .18
ب)  أيّ  (كلمه 

مبني و معر
: ها رد گزينه

مبني:  ما) 1
در 4گزينه  .18

با توجه به ت
: ها رد گزينه

المجرمون) 1
يك هيچ) 3
  
   

 
در 4گزينه  .18

نگاري تاريخ
كتاب ت .شد
باستان عصر

در 1گزينه  .18
فعا دوم گام
مراح از يكي

آسيب اشتباه،
در 4گزينه  .18

تو نتيجة در
در 3گزينة  .18

يونان فلسفة
تاريخ(رسيد 

در 4گزينه  .19
ا ديگر يكي
مفر. بود قلع

ا مصنوعاتي
ساخته تمام

در 1گزينه  .19
م روزگار در

پيدا توسعه
.داد افزايش

تاريخ. (شد
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 و علوم ر
 و دانش 

امپراتوري  

 نهادهاي و

  ويژه ه

 و گرفت ي
 پايتخت ،

 از كرد كه

 و مهم هاي

 بر فراوان ت
نهر و وارد 

   )103ص  

 آثار و دند
 نشمندان

 علمي اي

ها  ترين آن
 توسعة -3
   

و . ده است
ش صنعتي 

ationgroup

نشر به ساساني 
از كه بودند د

تابعِ غيرايراني

و تشكيالت و م

به مختلف، هاي ه

بيشتري سرعت 
سلطانيه شهر و 
ك توصيه مي ها ل

شهره حكومت 

اختالفات اثر در
ت رفتن ماوراءالن

10زدهم درس

بود برخوردار ي
دا از بسياري ي
ها فعاليت زمينه 

ت كه مهم داد جام
3؛  سپاه جهيزات

ايران خاك از ه

ران منعكس شد
از آنجا كه نقش. د

0/1401(  

شهرياران. بود 
ندم عالقه مواره

.(  

غ هاي ملت و م

مردم و حكومت 

هقبيل اعضاي از ي

شد، انجام ها ي
غازان )شنب(م 

ل مغو به بود، رده

و يافت فزايش

د ملكشاه، و لك
منجر به از دست

تاريخ ياز(. ن شد

خاصي رونق از ه
وي. بود مهم ار

مراغه صدخانه

انج زيادي حات
تج و تشكيالت ي
بيگانه نيروهاي 

سيماي شهر تهر
كنند  هم ايفا مي

26/1ع نوبت اول 

قبل ايه دوره 
هم ايرانيان. تند
141ص  15س

اقوام نيز و راني

مناسبات داري،
   )10ص  

توجهي قابل شمار

ويراني  بازسازي
شام رشيدي،) ت

كر تدوين زخان

ا بسيار امويان 
53(   

المل  منظا خواجه
ختائيان و غزها م
يگر مناطق ايران

فقه و عرفان ه،
بسيا عرصه اين

رص علمي مركز ر

اصالح و ها اقدام 
نوسازي -2شور؛ 

راندن بيرون - 5

ي در چهره و س
ها را با ه ن نقش

27 


جامع(وم انساني 

از بيشتر راتب
داشت زيادي جه
تاريخ دهم درس (

اير درسي اقوام
   )105ص  11

كشورد شيوة ره
1 يازدهم درس 

ش زيرا بود؛ يثرب
 )32ص  4

براي غازان خان
عمارت ايوان،( ع

چنگيز كه نيني
  )119ص  

قدرت و نفوذ ،
3ص  6هم درس

خ يعني خود، ند
جم همچون قراخ
ي خراسان و دي

فلسفه پزشكي، 
ا در توسي دين

در ايشان تجمع

خارجي، و خلي
كش داخل در يت
5اصفهان؛  به ن

هاي شهري  نقش
نقش دارند و اين

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و علو

مر به ساساني، 
توج و عالقه ،
.كنند استفاده 

داد هاي شيوه و
ريخ دهم درس

دربا سودمندي 
تاريخ. (هندد ي

يدر اسالم گير شم
خ يازدهم درس

ايلخ توسط كه ي
ربع و رشيديه ك

قوان ان مجموعه
11درس ازدهم

بود اميه بني ان
تاريخ يازده. (ود

قدرتمن پادشاه و
هجوم اقوام مهاج

هرها و روستاهاي

نجوم، ياضيات،
نصيرالد خواجه 
ت با و برگرداند 
  ).133ص  1

مشكالت داخ و ل
امني و نظم راري

قزوين از پايتخت
  

اين. كند ن مي
ها بيش از يك ن

سنجش دوازد

دورة در ايران 
آنان حال رفاه 

ها سرزمين ديگر

و قوانين از بي
تار. (است بوده ت

اطالعاتي حاوي
مي ارائه فرهنگي

چش گسترش و 
تاريخ. (داشتند ر

اصالحاتي و ها ل
شهرك مانند دي
عنو به ياسا. دند

تاريخ يا. ( گزينند

خاند از خود كه
بو آنان عهده به ت

و وزير مرگ ال
هج .شد ضعف ار

اي فراوان به شه

ري قبيل از خانان
نقش. شد وين
ايران به را والن

12يازدهم درس

مسائل از كشور 
برقر و سياسي ت

پ انتقال -4گي؛ 
 )141تا  139ص 

هر تهران را بيان
ه غلب سكونتگاه

    
 

  .است رست
فرهنگي و لمي

و دانشمندان 
د مردم علمي ي

  . رست است
تركيب خامنشي

قضاوت مبناي ن،
  .رست است

ح يا امهن سياست
ف و نظامي صادي،

  .رست است
نفوذ بيانگر دوم، 

حضور آن در ج،
  .رست است

ل مغو شدن مان
جديد شهرهاي 

شد ساخته انان،
گز دوري نشيني

  .رست است
ك عثمان خالفت
فتوحات در سپاه

  .رست است
دنبا به لجوقيان،

دچا جانشيني، و
ها ها و خسارت ب

  . رست است
ايلخ نياز مورد 

تدو اه رشته ين
مغو هجوم برابر 

تاريخ ي(كرد  وار
  .رست است

نجات براي ول
ثبات ايجاد -1: 

فرهنگ و جتماعي
ص 13هم درس

  .استرست 
 نقش اصلي شه
وع تاكيد دارد اغ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
علم پيشرفت

بزرگداشت
دستاوردهاي

در 2گزينه  .19
هخ دورة در

هخامنشيان
در 3گزينه  .19

س ياه كتاب
اقتص اداري،

در 1گزينه  .19
عقبة پيمان
خَزرج و اوس

در 3گزينه  .19
از مسلم پس

ها و شهرك
آخرين ايلخا

شهرن و شهر
در 2گزينه  .19

خ دوران در
س فرماندهي

در 1گزينه  .19
سلج حكومت

و قدرت سر
آمدن آسيب

در 4گزينه  .19
علوم برخي
اي در مهمي
در متواري

همو را ها آن
در 3گزينه  .2

ا عباس شاه
:اند از عبارت

اقتصادي، اج
تاريخ يازده(
     

  
در 4گزينه    .2

متن زير دو
به اين موضو

erv.ir
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ها در طول 

د در فصل 
هاي  ل توده

ب و هوايي 

طور كلي  ه
 محدودي 

 يك حدود
 جمهوري

از ) طح آن
جامانده از 
اهي شكل 

طور كلي  ه
يي بحراني 

  . د

 غداري با
دارد كه با 

رهنگي در 
. قرار گيرند

كره (وروي 
  .  ست

ه است در 
ام سياسي 

. ذير نيست
بي به همه 
خالف شكل 

ationgroup

ه قش سكونتگاه

مثال از نظر ورود
در اين سوال . 

اثرات آب -ن؛ ب

به دارد؛ وجود ي
استقالل از آن،
مح استقالل ري،
ج در نخجوان ه

هاي سط همواري
سوبات نرم به ج
فاقد پوشش گيا

به. پردازد گر مي
حدودة جغرافياي

دهد جا پاسخ مي

باغ توسعة به ت
ص به خود را د

يت و شرايط فر
شور مجاور هم ق
دية جماهير شو
م نام رخ داده اس

ي تشكيل داده
مديريت دو نظا

پذ ل دارند امكان
دسترسي مناسبي
مت مركزي برخال

0/1401(  

ت ممكن است نق

عنوان م به. شود
...رود به كشور 

رود به كشورمان

مخصوصي يريت
آ نظاير و ذهبي
خودمختار يگر،
به توان مي جهان

نه نا(شت لوت 
يارهايي در رسو
دي در نواحي ف

 جغرافيايي ديگ
مح  در اين سوال

االت كليدي كج

زراعت از شاورزي
باغداري مخصوص

ندوضعيت قومي
 ملي، در دو كش
رز توسط اتحاد
ن دو كشور هم

ا  است و ناحيه
 درياچه تحت م

طويل  تكه و چند
كشورها، بتوان د
 و نظارت حكوم

26/1ع نوبت اول 

توان گفت ت مي

هاي هوا ارائه ش ه
سعت، جهت ور

از نظر زمان ور 

مدي نظام واحي
مذ و قومي رايط
عبارت د به. تند

ج خودمختار ي

 به ذكر است د
وت حاصل شي

هاي باد ت چاله

ها و موضوعات
د. ادي داردر زي

ستند كه به سو

كش توسعة حور
هاي با ي ظرفيت

در اينفرآين. شود
ك و پيوندهاي

 زمان تعيين مر
 جمله جنگ بين

 درياچه فصلي
ت كشوري اين

  . تن هستد

 شكل سياسي چ
ناسب در اين ك
 مناسبي ندارند
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جامع(وم انساني 

جهي داشته است

ي دقيقي از توده
 وسيع يا كم وس

-ت دارند، الف

در اين نو. گيرند
دليل شر به كه 

هست مركزي مت
نواحي از .است 
  .كرد اشاره 

الزم. شده است
 غرب دشت لو

و در نهايت .ست

هاي ريزگرده ن
يا اهميت بسيار
وع ريزگردها هس

مح شود مي صيه
زيرا هر استاني 

ش ري تعيين مي
ا تاريخي مشترك

ا هستند كه از
شكالت زيادي از

يكن و كرمان 
ز نظر تقسيمات
بي براي اين مت

 كشورهايي كه
داث راه آهن من
 قابليت دفاعي

  . رو است روبه

دهم؛ ادبيات و علو

 رشد قابل توج
 

بندي ست دسته
اي ش در منطقه

ز دو نظر مشابهت

گ ي ويژه قرار مي
شود مي گفته ي

حكوم تابع دفاع،
كشور يك خل

عراق در دستان

 يازدهم مطرح ش
هاي كلوت. ت
مانده ا ها باقي ن

شخصي از بحران
 كليدي جغرافي
 همان محل وقو

توص كشور، آبي
.يابد تغيير يط

دار هاي سرمايه م
ك قوم يا ملت با

اين گونه مرزها 
تاكنون مش)  ي

ن و بلوچستان
ضمن اين كه از

هاي مناسب گزينه

ي باشيم كه در
 كه با وجود احد
ين اين كشورها

هاي زيادي ر ري

سنجش دوازد

ال اخيرس 40 
 . و توسعه يابد

 
 تودة هوا الزم ا
 نظر وقوع بارش
ي و سوداني از

ة ناحية سياسي
هايي ايالت يا ها 

د و خارجي ست
داخ در ور خود

كرد  در چين و

و كتاب دهم و
سيار قديم است
بخش سخت آن

ه موضوعات مش
ك بهتر سواالت
ن، كويت و عراق

آ منابع كاهش 
محي با متناسب

  .  ناسب دارد

هاي نظام صميم
 ممكن است يك

اي از بي نمونه
كره جنوبي(ريكا 

و استان سيستا
ض. متفاوتي دارد

موارد الف و ج گ

اي د دنبال گزينه
ك ع داشته باشيم

همچني. ا داشت
 كشور با دشوار

    
 

 به تدريج طي
 كند و يا تكامل
 . رست است

واالت مربوط به
يا گرم سال، از
ب غربي، سيبر

   وقوع؛ 
  . رست است

مختار در دستة
استان به مختار

سياس امور و در 
اداره امو در سي

كنگ بندر هنگ
  . رست است

دشت لوت در د
شناسي بس  زمين

 قديم است و ب
   .  

  .رست است
يدي هركدام به
 متنوع در درك
كشورهاي ايران

  .رست است
مشكل به وجه
م و آبياري وين

بع آن منطقه تن
  .رست است

ميلي توسط تص
ندارد و بنابراين
 شمالي و جنوب
ياالت متحده آمر

  .رست است
زموريان بين دو
ختلف وسعت م

بنابراين م. ر دارد
  .رست است

صورت سؤال بايد
توان توقع س نمي

 و به ويژه مرزها
هاي همه قسمت

www.sanjeshse

شهر تهران
زمان تغيير

در 3گزينه    .20
در طرح سو

رد سال ياس
هواي مرطو
مشابه يعني

در 1گزينه   .20
نواحي خودم

خودم نواحي
برخوردارند

سياسي واحد
آذربايجان، ب

در 4گزينه  .20
مشخصات د

هاي دوران
هاي درياچه

.گرفته است
در 2گزينه  .20

سواالت كلي
هاي مصداق

اين پديده، ك
در 3گزينه  .20

تو با امروزه
نو هاي روش

وضعيت مناب
در 1گزينه  .20

مرزهاي تحم
الويت قرار ند
تقسيم كره

و اي) شمالي
در 2گزينه  .20

درياچه جاز
هاي مخ دوره

فروملي قرار
در 1گزينه  .20

ص با توجه به
براين اساس
نقاط كشور

بر ه  فشرده،

erv.ir
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 در قدرت
 بر عالوه ت
در  سنا و ن
 يكديگر با
 در .كند ي
 سياست ،

گر مقايسه 

  

 باشند رتر

تا . ه باشيم
.  قرار دارد

هاي اين  ي
  . ند

 با يكديگر 
ان بهترين 

 شـود،  مي 

 ارادة با يل

ationgroup

ق توزيع و ومت
ايالت  راستا هر

نمايندگان جلس
با ها ايالت وانين
مي عمل و گيري
دفاع در ها يالت

 نواحي با يكديگ

دور و درياها ها س

ه خوبي شناخته
شود در گام سوم

سب با ناهمواري
شون  خشك نمي

ترين تجانس را
گيرد بتو رار مي

   

 

طي افراد ماعي

دلي همين به و 

0/1401(  

حكو .دارند دي
اين  در.  منطقه

مج .دارد نيز قل
قو برخي سبب، 

گ تصميم ستقل،
ا و دارد عهده بر 

صات اصلي اين

اقيانوس از رچه

ش تحقيق را به
ش ها مشاهده مي

ربي كشور متناس
هاي سال م ماه

و كمتر. شوند مي
 مورد بررسي قر

. ز مصداق دارد

 .است وابسته 
  .كنند مي ث
اجتم هويت ري

آيد نمي وجود به

26/1ع نوبت اول 

زيا اختيارات ها
ايالت از سطح 
قضائيه مستق و 

همين به .كنند
مس طور به خود ي

را ها ايالت هنده

الزم است مشخص

هر نواحي، راين،

است مراحل رو
ه ر همه پژوهش

     

ها در نيمه غر ه
هستند و در تمام

 از هم متمايز م
غداري دو ناحيه
رزهاي ناحيه نيز

ها آن اقتصادي 
بحث ها انسان ت
گير شكل براي ه
 )9 س

ب اعضا ارادة و ي

29 


جامع(وم انساني 

ه ايالت و شود ي
)مركزي ب ت

مجريه و مقننه 
ك مي گذاري نون
اجتماعي و دي
ده ارتباط و ننده
   .نند

هوايي كوپن، ال

بنابر. هستند هوا

زم اسو ال از يك 
اي در ش كتابخانه

.ي مشخص كرد

لب اين درياچه
 نيمه مرطوب ه

هايي باشند كه
ل وقتي براي باغ

ن و مرحث كانو

توان و ثروت به 
هويت اجتماعي د

كه مسيري و عي
، درس8 درس 1

ي براساس آگاهي

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و علو

مي تقسيم يالت
حكومت و ل ملي
 قوه ملي، سطح

قان و مستقرند ت
اقتصا توسعه ي
كن هماهنگ ش
كن مي تبعيت ي

بندي آب و ه قه

ه رطوبت  عمدة 
  .است شتر

.طرح شده است
طالعات به روش

ها را به خوبي ش

اغل. شور ما ندارد
وايي مرطوب و

ه ر داراي ويژگي
ه به عنوان مثال
ين موضوع در بح

بيشتر افراد يت
ابعاد دربارة سان،

اجتماع زندگي ر
 شناسي جامعه(

يعني است؛ يني

جا

سنجش دوازد

اي چند به كشور
فدرال سطح) ف

س در گيري صميم
ايالت هر در ي
ريزي برنامه و مور
نقش مركزي ومت

مركزي حكومت ز

ت مربوط به طبق

منبع ها درياچه
بيش هوايشان ي

حث نركيبي مط
آوري اط ي جمع

بل و بعد پژوهش

مناسبي در كش
 شرايط آب و هو

ه مجاوردو ناحي
 اهميت دارد كه

اي. ي را اخذ كرد

هويت داري، رمايه
شناس انسان و ان

در فرد مشاركت
( .گويند مي ري

تكو ها آن نظم و

    
 

  .رست است
ك ياسي فدرال،

الف: دارد سطح و
تص نيروي و مت
ايالتي مجلس و 
ام ايالت در هر و
حكو سياسي، م

از ملي حد پول
  .رست است

گويي به سواالت

  .رست است
حتي د و درياها 
خشكي و كمتر ها

  .رست است
مورد نظر، دو بح

هاي هيم كه روش
توان مراحل قب ي

  .رست است
 دائمي توزيع م
 دارد كه از نظر
  .رست است

دي الزم است د
به قدري فرآيند

علمي و اقتصادي

  .رست است
سر جامعة در :ل
شناسا جامعه :وم
م فرآيند به :سوم
پذير فرهنگ يا ي

 .رست است
و زنده موجودات

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
سي نظام در

دو سرزمين
حكوم وجود
كشور مركز

و اند متفاوت
نظام نوع اين

وا و خارجي
در 3گزينه  .2

گ براي پاسخ
  .  شود

در 1گزينه  .21
ها، اقيانوس
ه آن رطوبت

در 3گزينه  .21
در موضوع م
تشخيص ده
از اين رو مي

در 4گزينه  .21
يها درياچه

منطقه قرار
در 2گزينه  .21

بند در ناحيه
فر اين. دارند

تصميمات ع
   
 

در 2 گزينه .21
اول قسمت -
دو قسمت -
س قسمت -

پذيري جامعه
در 4 گزينه .21

م عضويت -

erv.ir
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 بـا  و شـود 

 را خـود  ة
 فرهنگي و

 افـراد  رادة

 در ياسـي 
 بـه  ياسي

 نظـام  دار

 جهـان  ك
 .شد

 جهـان  و 

 مـورد  ند، 
 و رفتارها 

 را خـود  ي

 جهـان  ير 

طبيعـي   بر

  )ي

  .د
 و فعال ي

ationgroup

ش مـي  تعريـف  ـا 

انديشة كه نگامي
و اجتماعي دودة

ار و آگـاهي  ف، 

سي نظـام  لكـرد 
سي نظام اگر اما 

اقتد فرهنگي ظام

يك جمعيت هش
باش ديگر تماعي

يابـد  مـي  ـداوم 

سـازن مـي  را عي
سطح از اغلب 

اجتماعي هاي ش

تـأثي: شود مي ز

ب اجتماعي جهان
  .ي

فطري( حقيقي ي
 )12 درس 1 

  .ست
كردند مطرح ن
كنشگري بلكه ت؛

0/1401(  

هـا انسان آگاهي

هن ولي برد، مي 
محد به كند، مي

هـدف با و است ي
 )2 درس 

عمل اگـر  و كند ي
كند؛ مي تأمين 
نظ كند، عدول د

كاه و است آن 
اجت هاي جهان ط

تـ اجتمـاعي  ان 

اجتماع جهان ي
ناسازگاري يگر،

ارزش و عقايد از 

نيز جسمي وت

ج تأثير: دارد ره
اجتماعي بر يعي

   نگي

بيگانگي خود از 
شناسي جامعه (

اس مختلف ماعي
شناسا مردم را ها
نيست پذيرنده و 

26/1ع نوبت اول 

آ و اراده با آن، ي

سر به خود هني
م رفتار ديگران ا

اجتماعي كنش 
1 شناسي جامعه

مي تعيين را سي
نيز را سياسي م
خود فرهنگي ي

معاني و فرهنگ
تسلط و بسط ساز

جهـا يـك  هاي ش
 .دهد
فرهنگي هويت كه
د عبارت به .ند
 .د
دفاع و حفظ ن

قو يا ضعف قاط

اشار ها انسان دن
طبي جهان تأثير 

فرهن خودباختگي
  خي

:جهان و انسان 
زدگي غرب: گي

اجتم هاي جهان 
ه فرهنگ ساير ز

منفعل وجودي

30 


جامع(وم انساني 

اعضاي ميان ظم

ذه و فردي ودة
با خود تصميم و

يك كردن اض
كاربرد ج.(شود ي

سياس نظام بر م
نظام اقتدار نگي
هاي ارزش و صول

ف گسترش منزلة
س زمينه تواند مي

ارزش و عقايد ا
د سامان خود گ
كه هايي ارزش و 

بدهن دست از دم
رسد مي ها ارزش 

توا اجتماعي، ن

نق گيري شكل ث

شد اجتماعي ن
:شوند مي اخته

خ: ديگر رهنگي
تاريخ بيگانگي د

حقيقت با عضا
فرهنگ ودباختگي

پيدايش سبب 
از آن ساده صور
مو صرفاً شود، مي

دهم؛ ادبيات و علو

نظ و اجتماعي ن

محدو در ديشد،
و راساس انديشه

اعتر -. است عي
مي محسوب عي

حاكم اصول و ها
فرهن نظام باشد،

اص از خارجي، ل

م ، به اجتماعي 
م كه است آن ة

با ناسازگار دگي
 براساس فرهنگ

ها آرمان عقايد،
مرد زندگي در ا
و عقايد يعني ر
جهان كه آيد مي 

 

باعث ها انسان ي

جريان به سياري
سا سنگ از اتي

فر عناصر زينش
خود از: ديگر گ
اع آشنايي از عي
خو و شدن غرب

ها آن اختيار و ه
تص و غرب رهنگ

مي منتقل او به ت
 

سنجش دوازد

جهان در عضويت
 .د
اند مي خاص اي ه

يا بر كند مي يان
 )3 درس 1 ي

اجتماعي هنجار ك
اجتما كنترل ن،

ه ارزش عقايد، ي
ب جامعه رهنگي

عوامل و فشار ير
 

جهان يك عيت
گسترة شدن دود

  )15 ، درس 

زند شيوة همان 
را اجتماعي اي
ع كه دهد مي رخ

را خود استقرار 
تر سطوح عميق 
وجود به جايي ر

)11 درس 1 ي

اخالقي و رواني

بس اندازة تا وانات
قطعا و اجزا از ي

 )8 رس

گز در خالق و ل
فرهنگ با مواجهه 

اجتماع جهان ي
غ برتر سياسي و

اراده تنوع و ها ن
فر خودمداري ه
تربيت طريق از 

)5 درس 1سي 

    
 

ع ولي كند؛ نمي
آيد مي وجود به ها
مسئله دربارة ي
بي نوشتار يا فتار
شناسي جامعه.(د

 .رست است
يك ديگران، بت
دادن تذكر -. ود

 .رست است
فرهنگي نظام :ل
فر هاي ارزش و د
تأثي تحت يا و ي

.دهد مي كاهش
جمع ايش افز :وم
محد منزلة به ز

16 درس 1 سي
 .رست است

يا فرهنگي رض
ها كنش تواند مي

ر هنگامي هنگي
و ثبات و گيرند

به و شود مي از
در فرهنگي يت
شناسي جامعه( .د

 .رست است
ر هاي خصلت ز

  طبيعي
حيو با برخورد ة
كوهستاني هاي ه

در 1شناسي  معه
 .رست است

فعال حالت دادن
در خود هويت 

هاي ارزش و عقايد
و اقتصادي درت

 .رست است
انسان معرفت و 
به انتقادها ترين 

كه فرهنگي بال
شناس جامعه .(ست

www.sanjeshse

ن تغيير اعضا
ه آن قرارداد

فردي وقتي -
گف صورت به

شود مي وارد
در 2 گزينه .21

نوب رعايت -
شو مي انجام

در 3 گزينة .21
اول قسمت -

عقايد جهت
داخلي داليل

ك را سياسي
دو قسمت -

نيز اجتماعي
شناس جامعه(

در 4 گزينه .22
تعار گاهي -

نم اجتماعي
فره تزلزل -

گ قرار ترديد
آغا هنجارها

هو بحران -
باشد نداشته

در 1گزينه  .22
ا بسياري -

ط بر نفساني
نحوة قطعاً -
خانه اغلب -
كاربرد جام(

در 3 گزينه .22
د دست از -
فراموشي -
ع ممانعت -
قد مرعوب -

در 2 گزينه .22
آگاهي تنوع
مهم از يكي

قب در انسان
اس تأثيرگذار

erv.ir
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 ايـران  شت
 بازگشت ه

 جهـان  ي 

 پايمـال  ه، 
 كـرد؟  ري 

 و باشـند  

 بـه  را شـر 
 .د

 بـراي  ـدا 
 مسـيحيت 

 هـاي  زمان 

 تـدريج،  به 
  

 بـا  سازش
 و دادنـد  ي 

 از هـايي  ش 
 .زنند مي 

 هـا،  ركـت 
 جريان با 

 هـاي  فـت 

ationgroup

  
  دنيوي  

 

بازگش .بود غرب
بلكه نبود؛ شد، ي

هـاي ارزش و يـد 

نتيجـه در و گـر 
گيـر پـيش  بشر 

داشته مختلف 

بش كند، مي وشي
باشد برخوردار ت،

ابتـ در كه گونه ن
مس تبليـغ  از لـه، 

سـاز طريـق  از 

ولي بود، اي طقه
. كاست سياسي

س جهت در يا و 
مـي تشـكيل  را 

بخـش بلكـه  نـد؛ 
باز سر ديگر هاي

حر ايـن  از شـي 
تقابل در و شتند

معرف بـه  آن گي 

0/1401(  

ابزاري عقالنيت
اهداف به طوف
)6 درس 1سي 

غ اقتصادي و سي
مي تفسير غربي

عقاي تحقق و ش

ديگ برخي از مع
امكانات و منابع

هاي ارزش و يد

پو چشم او نوي
است شمول هان

همان ها آن .تند
مرحل اين در د،

و كردنـد  مـي  ل 

منط و قومي هاي
س مرزهاي ميت

شناختند مي ت
مقاومت و داري

 15( 

كنن نمـي  را نفـي 
ها بخش به عمل 

بخش .آمدند پديد
داشت معنوي كرد

وابسـتگ مچنـين 

26/1ع نوبت اول 

ع گسترش  :دهد
معط هاي كنش ج

شناس  جامعه(تي 

سياس هجوم رابر
غ دنيوي هاي شه

گسترش زمينة تا 

جوام و ها انسان 
م شدن تباه و ع

عقا سنجش اي

معن و ابدي هاي
جه ارزشي كه ت

نداشت ديني گيزة
گرفتند خدمت ه

اخـتالل دچار را 

ها سياست حمايت
اهم از ارتباطات، 

رسميت به را رائيل
پايد جبهة ودند،

درس 2شناسي 

ر هستي معنوي 
يا توجه از و هند
پ ديني اصالح ت

رويك ديگر خشي

هم و تجربـي  ش  

31 


جامع(وم انساني 

د مي انسان به را 
رواج: كند مي گ
ذا عقل زوال: سد

بر در ايران المي
انديش با كه فيايي

13( 

كند ايجاد ها ن

برخي ظالمانه 
جوامع بين فرقه

بر ميزاني و عيار
 .د
نيازه از و است ن
معنويت از بايد ي

انگي مسيحي غان
به را پروتستاني 

غيرغربي جوامع
 .ذاشتند

حم نيازمند خود، 
صنعت گسترش

اسر غاصب ولت
بو شرق بلوك ة
ش جامعه.(شدند ي

ابعاد كه است ي
ده مي جهاني قرار

جهت در) تيسم
بخ .نداشتند ابل

دانـش علميِ اي

دهم؛ ادبيات و علو

طبيعي مسائل 
تنگ ها كنش ساير

شناس نمي علم ا

اسال هويت ومت
جغرافي و تاريخي
3 درس 1ناسي 

انسان در را وليت

كشي بهره جهان،
تف از توان مي ونه

 .ست
مع توانند نمي د،
كنند دفاع خود ي
انسان دنيوي و 
جهاني فرهنگ 

مبلغ از حمايت 
هاي حركت الر،

 .كردند 
ج عمومي هنگ
گذ مي تأثير امع
آغازين هاي كت
گ و چندمليتي گ

دو بودند، غرب ك
حاشية در و فوذ

مي ملحق اخير 

هايي فلسفه و رها
ج اين و دنيوي 

پروتستانت(ذهبي 
تقا دنياگرا ريان

 )6 ، درس5س 

ها محدوديت كه

سنجش دوازد

و حوادث بيني
س بر را عرصه نه
را غيرتجربي ش

مقاو سده يك ل
ت صرفاً خويشتن

شن جامعه( .بود ي

مسئو و تعهد ية

ج شدن قطبي 
چگو كرد؟ يري

عدالت اس شمول 
نباشند قائل قتي

هاي ارزش قانيت
مادي نيازهاي 

.سازد مي گرفتار
 

در غربي سكوالر
سكوال سياست د
خود استفاده ت
فره مسيحيت، غ
جو آن سياسي 

حرك در محور ايه
بزرگ هاي شركت
  )8  درس

بلوك نفوذ زير ر
نف زير كه ديگر ش

بخش به ناگزير

باور شامل :پنهان
اهداف خدمت ر
مذ آميز اعتراض 

جر با و داشتند 
درس 2شناسي  ه

ك شد آغاز گامي

    
 

  .رست است
ب پيش قدرت بي
حسابگران هاي ش

روش با علوم جدد
  .رست است

حاصل ايران مي
خ يك زگشت به

توحيدي و الهي 
 .رست است

روحي بايد جهاني
  .آورد راهم
از توان مي ورت

جلوگي ها انسان ق
جهان ارزش ر،
حقيق به كه يي
حقا از توانند مي
متوجه صرفاً كه

گ رواني و روحي
)2 درس 2سي 

 .رست است
س هاي دولت :ل
ايجاد و كليسا ت

قدرت جهاني ش
تبليغ با آنان :وم
نخبگان بر نيز 

سرما اقتصاد :وم
ش آمدن پديد ت،

،6 درس 2سي 
 .رست است

در كه شورهايي
بخش .داشتند ي

فلسطيني ن بارز
 .رست است

پن سكوالريسم :ل
در را ديني و وي
هاي حركت :وم
مخالفت پاپ ت
جامعه.(گرفتند 

 .رست است
هنگ جديد رفتي

www.sanjeshse

در 3 گزينه .22
تجرب علوم  -
كنش رواج -
متج جهان -

در 4 گزينه .22
اسالم انقالب

باز اسالم، به
خويشتن به

در 1 گزينه .22
ج فرهنگ -

فر را شمول
صو در چه -

حقوق شدن
امر اين چاره

ها فرهنگ -
نم نتيجه، در
ك فرهنگي -

ر هاي بحران
شناس جامعه( 
در 2 گزينه .22

اول قسمت -
قدرت حذف
گسترش براي

دو قسمت -
فراماسونري

سو قسمت - 
ثروت انباشت

شناس جامعه(
در 3گزينه  .22

كش از بخشي
گام برمي آن

مب هاي گروه
در 3 گزينه .22

اول قسمت - 
معنو باورهاي

دو قسمت -
قدرت با فقط

قرار دنياگرا
در 1 گزينه .23

معر بحران -
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 ارزشي ي

 شد آشكار
 وجـود  ـد 

 هـا  آن رت 
 حـذف  و 

 عرصـة  ي 
 و بـود  هد

 

 فـردي  و 
 از .كننـد  ي
 

 خـود  به ي

 اسالمي ة

 فرهنـگ  ر
 .ند

 ناديـده  را

 بـا  ولـي  ،
 از جنـگ  

 و عارضـي 

 يعنـي  ي،

 گيـري  كل 
 را خود ي

ationgroup

هاي داوري از علم 

آ .رفت سؤال ير
توانـ مي نيز ديگر

قـدر .نداشـت  ها
اسـالمي  و نـي 
جهـاني جامعة كه
خواه تمدني و ي
)13 ، درس7 

ذهنـي  ،جهـان  
مي تصرف و خل

.دهند مي دست

اسالمي ظاهر ار

جامعة در قدرت 

در ريشـه  كـه  ت 
كرد گوشزد را ي

ر عـدالت  و كرد 

افزودند، مي خود
صـنعتي،  ـالب 

ع امـري  بلكـه  ت 
 .دهد ي
جهاني جنگ دو 

شـك با ولي تند،
پيامدهاي و آثار ت

0/1401(  

تجربي،  علم ي

زي مدرن علم ت،
د هاي فرهنگ با

كشوره اين خي
دين مظـاهر  ردن 
ك هنگامي .كردند

فرهنگي وردهاي
درس 2شناسي 

ديـدگاه  اين در
دخ آن در ختلف

د از فرهنگي ان

ناچا به پس، آن

تدريج به و شد 

گرفـت شكل ي
اسالمي هويت و

باز ثروت حبان
 .گرفت 

خ ثروت بر جنگي
انقـ از بعـد  ليـل 

نيسـت ذاتـي  ي 
مي نشان را كنت

بين فاصلة در ا
( 

پذيرفت مي اثر ها
سرعت به بودند 

26/1ع نوبت اول 

هاي محدوديت ن

است غيرتجربي 
ب متناسب رهاي

تاريخ پيشينة و ت
بـر بـين  از هـت 
كر مي اقدام جديد
برخو يا وگوها ت
ش جامعه.(بود هد

د .دانند مي يني
مخ جوامع و ها گ
جها برابر در را د

آ از و بود كرده 

نمايان اسالمي 

هايي مقاومت رب،
و فرهنگ موشي

صاح براي را ثمار
شكل غربي هاي
ج غنايم با ريخ  تا
دلي همـين  به .د

امـري غربي، ديد
ك نظرية بودن طا
ها آن ترين مهم 
11 ، درس 10 س

ه آن داخلي وامل
اي منطقه كه ها
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جامع(وم انساني 

شدن روشن با م،

مباني داراي بي
تفسير بلكه ست،

اعتقادات و ورها
جه در قـدرت،   

ج استعماري ي
گفت تعامالت، نة
تمدني خواه و ي

تكوي و ذهني ان
فرهنگ كه ست

خود استقالل و 

مقاومت آشكارا 

جامعة در دوباره

غر فرهنگ سلطة
فرام و غرب نگ

استث راه صادي،
كشورها در ست،
تا گذشتة در ان
آيد مي دست به ت

جد جامعة و گ
خط قرن بيستم،

اما آمد، وجود به
، درس9 درس 2

عو از و شدند مي
ه بحران اين يي،

دهم؛ ادبيات و علو

بيستم قرن اول 
 .شد
تجرب علم  اينكه 

نيس طبيعت هان

باو در ريشه مان
ايـن بـه  اتكا با 

اجتماعي ختارهاي
جهاني صحن ظام
فرهنگي بين هاي

جها از تر مهم را
اس خامي مادة ي
ندارند اهميتي 

اسالم برابر در 

د جاهلي ارهاي
 .داد ل
س و نفوذ مقابل 

فرهن سلطة طرات

اقتص آزادي ويژه ه
غناس و فقر چالش
فاتحا كه بود قد

طبيعت بر غلبه 
فرهنگ در  جنگ

ق اول نيمة در ي
ب انگلستان در م

2شناسي  جامعه

م محدود غربي 
جغرافيا و ياسي

سنجش دوازد

نيمة در .شد كار
ش بيعي محدود

شدن روشن با 
جه از ممكن ير
 )12 درس 2 

مسلم كشورهاي
آنان .بود تعمار

ايجاد ساخ و ين
نظ باشد، تفاوت

ه چالش نوع از ز

ر فرهنگي جهان
تكويني جهان و ت
جهان تكويني 
  
 

مكه، فتح تا وي

رفتا و هنجارها 
شكل اي عشيره و

در اسالم، جهان
خط اسالم، هان

 

به و آزادي شعار
چا كه چالش ن
معتق فرانسوي، س
طريق از ثروت 
او، ديدگاه از .د

جهاني بزرگ گ
م 1820 سال در
ج. (افتاد اتفاق م
  
كشورهاي به دا

سي مرزهاي يت
 .ختند

1( 

    
 

غيرحسي آشك و
طب امور به و شت
بيستم قرن دوم

تفسي غربي تنها 
شناسي جامعه.(

 .رست است
ك در سكوالر مان

است درت جهاني
پيشي اجتماعي 
مت هاي فرهنگ 

نيز ها چالش رت
  .رست است

ج ديگر گروهي :
هاست رهنگ آن

و ذهني جهان 
)1 درس 2سي 

 .درست است
نبو عصر در هلي

 
ها، ارزش خالفت،
و اي قبيله روابط

ج در:  اسالمي ي
جه متفكران .شت

)4 درس 2سي 
 .رست است

ش بر تكيه با وليه
نخستين ترتيب، ن

شناس جامعه ت،
و صنعت، جربي

بندد برمي رخت 
جنگ دو وقوع .ت

د اقتصادي حران
م 1993تا  192

.درست است 
ابتد در قتصادي

اهمي وكاهش ني
ساخ آشكار هان
11 درس 2سي 

www.sanjeshse

و غيرتجربي
برداش دست

د نيمة در -
تجربيِ علم

باشد داشته
در 2 گزينه .23

حاكم قدرت
قد به وابسته

ساختارهاي
فعال حضور

صور اين در
در 2 گزينه .23

:دوم ديدگاه
فر تابع افراد
ديدگاه، اين

شناس جامعه(
د 1 گزينه .23

جاه فرهنگ
 .بود گرفته

خال دوران در
را براساس ر

بيداري دورة
داش اسالمي

شناس جامعه(
در 4گزينه  .23

او ليبراليسم
بدين .گرفت

كنت اگوست
تج علم  رشد

بشر زندگي
است تحميلي
بح نخستين

29 هاي سال
4 گزينه .23

ا هاي بحران
جهان اقتصاد

جه سطح در
شناس جامعه(
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، »بالش«و 
بـر اسـاس   

ر مصـاديق   
آن فرضـي     

) حساسـي 
هـا   حيـوان  

  ـي جـامع     

ت كـه ايـن     
هـا   ي در آن

 دو تفـاوت    

، بـا  »سـت 

گـر جزئـي      

شد ديگري 

  .ت

ـت نشـده      

  .ه است

ationgroup

و» بخور«در . ت
 اما اين لطيفه ب

ابليت صدق بـر
مـام مصـاديق آ

(داراي حـواس   
بعضـي ح«ضـية   

 دربرگيـرد، يعنـ

تـوان گفـت  مي
و حكم و خبري

ت و يـا در هـر

ي غير الف، ب اس

 اسـت، ولـي اگ

ر يكي صادق باش

دست آمده است 

حـد وسـط رعايـ

ز قضية محصوره

0/1401(  

م پيچ جاده است
ك لفظي است،

مفهوم كلي قا. د
اشته باشـد و تم

  .اشته باشد

هـر د«و » سـت 
عدة تـداخل، قض

مجهـول را نيـز
  .شد

جود دارد، يعني
مله ناقص است و

در سور يا نسبت
  .دارند

بعضي«قضية . د

ب كلي نـامعلوم

ضية متناقض اگر

ل تصور است به

ست و شـرايط ح

عبارت دوم نيز. 

26/1ع نوبت اول 

و هم  ردن چيزي
مشترك» شيرين

يق متعدد ندارد
 فرد خارجي ندا
صاديق متعدد دا

اس) حساس( س
ق باشد طبق قاع

ديق مفهوم مصا
رابطة تساوي باش

كم و قضاوت وج
ساير عبارات جمل

ن هستند ولي د
حمول يكساني ند

باشد مي»  نيست

 و صدق يا كذب

در دو قض. ندارد

چهار حالت قابل

كار رفته اس ف به

.صالً قضيه نيست
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 براي محكم كر
«با اينكه لفظ  

ت صدق بر مصاد
مكن است هيچ

تواند مص لكه مي

يواني داراي حوا
، صادق»است) س

 و بايد تمامي مص
 مصاديق بايد ر

 داده شده و حك
اما در س. ب است

و محمول يكسان
ده موضوع و مح

چ غير الف، ب

دق كلي پي برد

ي الزم الصدق ن

و مقدمه كه به چ

و معناي مختلف

تصل است و اصال

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و علو

اي معناي وسيله
3در گزينة . ت

ق دارد و قابليت
مفهوم كلي مم 

متعدد نيست، بل

هر حي«زيرا . ت
داراي حواس(س 

 

در تعريف باشد
شود، از نظر  مي

را در آن خبري
ده، يا خير كاذب

 داراي موضوع و
و عبارت ذكر شد

هيچ«اخل قضية 
  .د دارد

توان به صد نمي
  .ت

ه، عكس مستوي

وسط در دو  حد

ط آن است به دو

جملة شرطي مت

 فلس

سنجش دوازد

  
 لفظي هم به م

ث خطا شده است
  .شود ا نمي

 
رد و يك مصداق
.ي و ذهني دارد

 داراي مفاهيم م
  

واس تساوي است
ر حيواني حساس

 .ز صادق است
 

راد غيرمرتبط د
 و آنچه تعريف

  
 قضيه است، زير
مچون ماه تابيد

  
ية محصوره كه
ر اين گزينه، دو

  
، متدا»ب نيست

داخل تحت تضا
  

ي صادق باشد ن
ن هم كاذب است
ضية سالبة جزئيه

  
ي بر اساس جاي

  
وسط كه حد» رد

  
 بخشي از يك ج

    
 

.درست است 
صورت مشترك

باعث ش كلمات
فظ موجب خطا
 .درست است

زئي فقط يك فر
يا فرضيرجي و 

ظ يا مفهوم كلي
.درست است 

وان و داراي حو
هر«؛ و اگر »ست

نيز» اس هستند
 .درست است

يد مانع ورود افر
ي رابطة تعريف

.درست است 
ين عبارت يك

ق است و او همد
  .رد

.درست است 
بل ميان دو قضي

لي دررار است و
.درست است 

ضي غير الف، ب
ي خود رابطة تد

.درست است 
قضية جزئيل اگر 

شد حتماً كلي آن
 مستوي نيز قض

  .ب است
.رست استد 

ل قياس اقتراني
.درست است 

مجر«اس، لفظ 

.درست است 
زينه عبارت اول

www.sanjeshse

 
  

4گزينه  .23
ص به» پيچ«

نحوة نگارش
اشتراك لف

د 3گزينه .23
مفهوم جز 

متعدد خا
لفظ. باشد

2گزينه  .23
رابطة حيو 

حيوان است
داراي حوا

د 1گزينه  .23
تعريف باي  
باشد، يعني 

2گزينه  .24
محتواي اي
جمله صاد
وجود ندار

2گزينه  .24
روابط تقاب
دارند، برقر

4گزينه  .24
بعض«قضية 

قضية قبلي
2گزينه  .24

در تداخل
كاذب باش
در عكس

حتماً كاذب
2گزينه  .24

چهار شكل
3گزينه  .24

در اين قيا
  .است

2گزينه  .24
ن گزدر اي
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@sanjesheduc

ضرر برساند 

رام يا مباح 

. نامنـد  مـي    
  .رود ي

 از مغالطـه  
ندان براي 
الطـه كـار   

 تجربـي و      

را هـم  تي      
ن مطمـئن    

ي باورهـا و    

س از مدتي 
 كـه افـراد   

  .يم

ن اسـتفاده   

 و نه نفرت 
  س در ابتـدا 

ationgroup

د هم به خود ض

ب بلكه مثالً حر

 آن را خطابـه م
ت نيز به كار مي

تري خود، بيشـ 
گروهي از دانشمن
داد و مفهوم مغا

ش تـاريخي يـا

ر شـناخت هسـت
ـانوني در جهـان

تي يـا نادرسـتي

ي را بشناسد پس
هر چيزي است

كني ن زندگي مي

د و روح از بـدن

نه محبتساس، 
د است كه نفس

0/1401(  

تواند ن شرور مي
  . ساند

 باشد نه مستحب

مطلبـي باشـد،
ها در تبليغات ن  آ

هاي  در استدالل
 سبب شد كه گ
خود را از دست د

هـا بـه روش گزينه

نـايي انسـان در
 وجود چنين قـا

ي و داليل درست

ت و اشياي واقعي
خورشيد عامل ه

ت كه بر پاية آن

 يكديگر هستند

 نه علم، نه احس
سينا نيز معتقد ن

26/1ع نوبت اول 

انسان. ق هستند
ديگران ضرر نرس

اجب عمل نه و

ملي يا پذيرش م
خي ازشود كه بر

  .نامد  اول مي

رو ستند، از اين
ط بود، اين رويه
 مفهوم اصلي خ

ه ولي در ساير گ

خواهنـد توان مي
ت را دريابد و به

دگي و به چرايي
  

ها و حيوانات ان
اي خ تا اندازه كه

اي ما معتبر است

 دارند، گرچه با
  

ز بالفعلي ندارد،
ابن. رسد يت مي
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ابل رفع در صد
ي به خود و به د

شود كه يك مي

ي انجام دادن عم
شو ي اقناعي مي

ها را فطرت  آن

دانس ن هدف مي
اما در واقع غلط
كلمة سوفيست

 پاسخ داده شده

ست، فيلسوفان م
واند قانون عليت

ي مربوط به زند
.پردازند ست مي

رد و سپس انسا
ت ببيند و بداند ك

قدري برا خت به

هاي متفاوت يت
 .حقيقي نيست

دارد و هيچ چيز
كند و به فعلي مي
  

دهم؛ ادبيات و علو

ل جمع و غير قا
ي شرور باشد ولي
مستحب، ولي م

كردن افراد براي
هاي  تمامي روش

دگي و تفكر در

ترين رقيب را مهم
رسيد، ا نظر مي ه

 نباشند، بعدها ك

 به اين پرسش

ن شناخت آن اس
تو  آيا انسان مي

تعمق در باورهاي
ن باورهاي نادرس

وشنايي خو بگير
است  ناخت اشيا

  .ند

هد ولي اين شناخ

هستند و خاصيت
گرفتن اين دو، ح

د، حالت بالقوه د
 امور را كسب م
.ق تفكر را دارد

سنجش دوازد

 
غير قابل ،ك فعل

شود كه فردي ي
اجب باشد هم م

  
گيختن و قانع ك
ر خطابه، شامل

  
ه امور عادي زند

 
ها پيروزي بر ر ت

 ظاهر درست به
 و اعتباري قائل

 
لي و استداللي

  .ست
  

ود فرع بر امكان
واهند بدانند كه

  
سفي هستند به ت
 و كنار گذاشتن

  
ر به تدريج با رو
 را كه عامل شنا
عادت كرده بودن

  
ده  خطا رخ مي

 
مجزا هن دو چيز 

ر كنار هم قرار گ
  

ن در هنگام تولد
تدريج اين س، به

سب علم از طريق

    
 

 .درست است
مجهول بودن يك
ديگران، ولي نمي

تواند هم و  نمي
  .ه باشد

.درست است 
 از استدالل برانگ

هايي عالوه بر ش
.درست است 

 مشغول بودن به
 .درست است

ن كه سوفيست
گرفتند، كه به 

 واقعيت ارزش
  .رفت
 .ست استدر

زينه با روش عقل
سخ داده شده اس

.درست است 
ه معرفت به وجو

خو مثالً مي. نند

.درست است 
ه اهل تفكر فلس
باورهاي درست

.درست است 
ي رها شده از غا
نست آن نوري

ها ع  به ديدن آن
.درست است 

در ادراك حسي
 .درست است

كارت روح و بدن
ولي وحدت و در

.درست است 
سطو نفس انسان

نفس.  چيز ديگر
ت و استعداد كس

www.sanjeshse

د  1گزينه  .24
معلوم و م
و هم به د
يك عمل
و يا مكروه

3گزينه  .24
اگر هدف

چنين روش
4گزينه  .24

مالصدرا،
د 1گزينه  .25

دليل اين به
كمك مي
حقيقت و
به خود گر

د 1گزينه  .25
در اين گز
حسي پاس

3گزينه  .25
از آنجا كه
بررسي كن

  باشد؟
4گزينه  .25

كساني كه
رفتن بپذي

3گزينه  .25
اگر زنداني
خواهد توا
در زندان

2گزينه  .25
هر چند د

د 1گزينه  .25
از نظر دكا

كند، و مي
4گزينه  .25

از نظر ارس
و نه هيچ

بالقوه است
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@sanjesheduc

كنـد بـه    ي  
 بـه ابـداع     

وح انسـان  
گذرد و  مي

ي رسـيدن     

 ت كه خود

  

كنيم،  ر مي
كنيم  ي مي
 

رك ري مح
 دسترسي 

ته پايدارتر 
پرواز كردن 

 

قي و نيز 
( 

 و كيفي را 

 و پيوسته 
اي اعتقاد  ه

سالي اول، 

  )2س 

ationgroup

القي توجـه مـي
 انسـان را وادار

سند، ظرفيت رو
ز گياه و حيوان م
ايـن بـه معنـاي

ن امري اين است

 تعبير و تفسير
اي نگهداري فظه
) 1درس  -سي 

زه و شكل ظاهر
هاي مختلف رك

اخت شكل گرفت
پ(ت تأثير ظاهر 

)1رس د - ي 

ت مسائل اخالق
1درس  - ناسي 

غييرات اساسي

 شكل تدريجي
، به رشد مرحله

 نوجواني، بزرگس

درس -شناسي  ن

0/1401(  

الق و فضايل اخال
ست اجتمـاعي،

توانند به آن برس ي
طبيعت، وقتي از
وجود دارد ولي ا

 الزم براي چنين

 انتخاب شده را
محفي خود را در 

شناس روان. (دارد

سي همانند انداز
ي مشترك محر

تر باشد، شنا ومي
افته است و تحت

شناسي روان( .ت

دليل رعايت  به
شن روان( .  است

و هم تغ) ها ژگي

ت كمي كه به
وانشناسان رشد،

 ).كنند ص مي
دوم،ل، كودكي 

روا( .ستقل شود

26/1ع نوبت اول 

گر انسان به اخال
اند و اين زيس شده

 

جودات زنده مي
راحل تكاملي ط
ظرفيت تكاملي و

ود؛ البته شرط

سپس محرك 
 بعد، تفسيرهاي

نام د» تفكر«ظه 

هاي حس  ويژگي
هاي ند به ويژگي

 . هستند
فهوپردازش ما م

دست يا)  فرزند
ر و كارآمدتر است

ن عمل كنند،
هايي مواجه ويت

عداد و مقدار ويژ

يل وجود تغييرا
ا امروزه اكثر رو
راحل را مشخص
ت، كودكي اول

 والدين خود مس

35 
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جود ندارد و اگو
ست اجتماعي ش
 . زندگي كنند

لي است كه موج
ن دست يابد، مر
 هر چند اين ظ

هوت و غضب شو
  .ابد

.كنيم تخاب مي
در مرحلة. شود

 موجود در حافظ

ني كه صرفاً بر
كنند كه سعي مي

ردازش مفهومي
، هرچه پ ه كرده

شير دادن به(ر 
 شناخت پايدارتر

دانان نند فيزيك
 همواره با محدو

يش تدريجي تع

دلي يعني به(شد 
 تقسيم كرد، اما
مايز هستند، مر

كه شامل طفوليت

به كار كند و از

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و علو

 ساير حيوانات و
 اجتماعي و زيس
 تا بتوانند با هم

رين درجة تكامل
 كمالي در جهان

البته. كند دا مي

و تفريط قوة شه
 معرفت دست يا

ساس شده را انت
ش گفته مي» راك

نمايي اطالعات

پردازشگراني. ست
تند و افرادي ك

رسند، داراي پر ي
هاي ظاهري تكيه
ه مفهوم پستاندا
ازش مفهومي و

راحتي همان  به
ن، روش علمي

افزا(كمي است، 

ل پيوستگي رش
مراحل مشخص
اسي كه قابل تم

شود ك سيم مي

 كه فرد شروع ب

 روان

سنجش دوازد

  
ي ميان انسان و

ها، وارد زندگي 
ها كرده است ن
 

روح انساني آخر
ند به هر مرتبة

پيدنهايت  ي بي
  .ست

  
اند مانع افراط و

سبي ازجات منا

چند محرك احس
ادر«ي انتخابي 

ند و فرآيند بازن

 و فهم بيشتر اس
راكي هست ش اد

گر به مفهوم مي
ه كودك به جنبه

كودك به 2زينة 
 پس داراي پردا

توانند سان نمي
 مربوط به انسان

شامل تغييرات ك

دليل  انسان را به
به راحتي به من 

رات كيفي و اسا
دوره تقس 7د به 

 .ت
دانند  زماني مي

    
 

.درست است 
ها، تفاوت واقعي 

 است كه انسان
القي و رعايت آن
 .درست است

حكمت متعاليه ر
توا رد و روح مي

رسد، ظرفيتي مي
ي به كماالت نيس

.درست است 
توا سطو عقل مي

 كرده و به درج

  .رست است
يك يا چ »توجه

ها فسير  محرك
گوين مي» حافظه

  .رست است
 معناي دريافت

ند، داراي پردازش
د و به عبارت ديگ

ك 4و  3و  1ي 
ولي در گز. ست
است،  گيرد، نمي

  .رست است
موارد روانشناس

هاي اي پژوهش
  .رست است

ت رشدي هم ش
 .ود

 مربوط به رشد
توان ، نمي)يابند

ي بر اساس تغيير
سان از بدو تولد
وم و پيري است
يان نوجواني را

www.sanjeshse

3گزينه  .25
از نظر آن
اين دليل

اصول اخال
د 1گزينه  .25

ز منظر حا
پاياني ندار
به انسان م
حتمي وي

4گزينه  .26
از نظر ارس
عقل رشد

  
  

در 3گزينه  .26
ت«به كمك 

به فرآيند تف
ح«  كه به آن

در 2گزينه  .26
پردازش به
كنن تكيه مي

داشته باشند
در گزينه ها
و كارآمدتر ا

قرار ن) پرنده
در 3گزينه  .26

در برخي م
ها پيچيدگي

در 4گزينه  .26
تغييرات) الف

شو شامل مي
هاي ويژگي

ي افزايش مي
يعني(دارند 

عمر انس) ب
بزرگسالي د

برخي پا) ج
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@sanjesheduc

ها است و  ن
 .وط است

ني آنان به 

ها   غلط آن
 )2س 

 ترسيمي و 
موضوع، آن 

. آننه قبل 
  )3س 

اگر . كند ي
يابد، سعي 

 » و ثبات

 .) ست
مدت   كوتاه

ردهاي ) يه

كوني شما 
اي براي  ده

ها در  وشي
بهتر اتفاق 

ationgroup

ازش ادراكي آن
ة اجتماعي مربو

و حاالت هيجاني

كارگيري غ  و به
درس -شناسي  ن

صورت شده را به
ن شفاهي يك م

شوند، ن ديده مي
درس - شناسي  ن

 تمركز ايجاد مي
مطالعه افزايش ي

يكنواختي«ه با 

مدت است ظة كوتاه
در حافظةت 

حدود نيم ثاني( 

د ساختمان مسك
لت است كه اراد
 بسياري از فرامو
م، رمزگرداني ب

0/1401(  

دهندة پرد نشان
كديگر به جنبة

يابد و فزايش مي

 هدايت نشدن
روان) (مة عمدتاً

مطلب شنيده ش
 با تدريس و بيان

 .نند
زمان با تدريس د

روا( .گيرد ت مي

 

ضوع ارائه شده
كزتان هنگام مط

راهكار مقابله: 4 

مربوط به حافظ »
گهداري اطالعا

ر از يك ثانيه

ي از شما بپرسد
 سؤال به اين عل

در واقع. است
تري توجه كنيم

26/1ع نوبت اول 

دهند، ن ميجيح 
ن كودكان با يك

 )2س 

ري نوجوانان اف

در صورت. تند
دليل كلم به 4و  

شود؛ مثالً اگر م ي
معلمان همزمان
ن را دريافت كن

ها همز ون نوشته
سازي صورت ماده

 
   ست

)3درس  -سي 

تازگي موض. ست
براي اينكه تمر

 .بينيد

گزينة  ها ك

»ي همراه با توجه
پس ظرفيت نگ 

مدت زمان كمتر

مثالً اگر كسي 
در پاسخ به اين

ها كامل نبوده ه
 با آگاهي بيشت
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ك پر ارزش ترج
ط برقرار كردن

درس -شناسي  ن

پذير ني، تحريك

 و سازنده هست
2هاي  د گزينه

تر مي ت ما قوي
همين اساس م 

نوايي و بينايي آ
 جواب باشد، چو
ته نشان دهد، آم

.دهد طا رخ نمي
ت يا تصميم درس

شناس روان( رست

موانع تمركز اس
ب. يردگ شكل مي

زواياي متفاوت بب

ت دروني محرك

حسي«مزگرداني 
.لغت است  7

ست، يعني در م
 )4س 

.تر خواهد بود ي
ناتواني شما د. د

ان نسبت به پلّه
چه به اطالعات

دهم؛ ادبيات و علو

به هداياي كوچك
بازي و ارتبا.ت

روان( .وط است

 در دورة نوجوا

فتارهاي مثبت
رد(شوند  يجر م

افت كرد، دريافت
بر. ر خواهد بود

ن با دو حس شن
تواند است، نمي

لبي را روي تخت

ها خطا كه در آن
اصابت: كنيم مي
رد در: كنيم مي

 توجه يكي از م
شود، خوگيري ش
ي مختلف و از ز

تغييرات: 2گزينة 

رم. (معنايي است
±مدت  كوتاه 2

 .ت
 حسي كوتاه اس

در - شناسي  وان

توجه هم ارادي
دهيد  پاسخ نمي

تا  ميزان آگاهي
هرچ. اني است

سنجش دوازد

گ كم ارزش را ب
ختي مربوط است
ة جسماني مربو

كي و هورموني

يجانات منبع رف
رب و پرخطر منج

 چند حس دريا
تر يري آن راحت

آموزان د كه دانش
سازي ا يف آماده

بل تدريس، مطا

هايي هستند ك ت
و آن را رديابي م

ديابي نم و آن را ر

و موضوع مورد
 متعدد ارائه ش

هاي  را به صورت

گ  تگي ذهني

ندمدت، عمدتاً م
ي در حافظة ك

لغت است 9تا  
عات در حافظة

رو(. مانند ي مي

شتر باشد، نوع ت
زياد به درستي

در نتيجه. ايد ته
 و نبود رمزگردا

  )4رس 

    
 

  .رست است 
ان هداياي بزرگ

شناخ به جنبة  
 حركتي به جنبة

  .رست است
يكيرات فيزيولوژ

 .كند ير مي
هي  )3و  2هاي 

ه رفتارهاي مخر
  .رست است

توان با ضوع را به
ديل كنيم، يادگي

نويسند ه هم مي
كه تعري 1گزينة 

م چند جلسه قب
  .رست است

 درست موقعيت
ي حاضر است و
ي غايب است و

  .رست است
بي با محرك و
دنظر به دفعات
ع مورد مطالعه

 :ها ر گزينه
رگيري و انگيخت

  )3درس  - ي 
  .رست است

ني در حافظة بلن
ت قابل يادآوري

5 ت و به انداز ة
 نگهداري اطالع
حافظة حسي باقي

  .رست است
شرچه آگاهي بي

رد؟ به احتمال ز
ها نداشت داد پله
توجهي  از كم

در -شناسي  وان

www.sanjeshse

در 1گزينه  .26
اينكه كودكا

»پردازش«
هاي مهارت

در 1گزينه  .26
دليل تغيي به

سرعت تغيير
ه رد گزينه(

ها به هيجان
در 4گزينه  .26

اگر يك موض
نوشتاري تبد
را روي تخته
دقت كنيد گ
چنانچه معلم

در 2گزينه  .26
اصابت و رد

وقتي محركي
وقتي محركي

در 3گزينه  .26
آشنايي نسب
محرك مورد
كنيد موضوع
بررسي ساير

در: 1گزينة 
شناسي وانر(

در 4گزينه  .27
نوع رمزگردان
حداكثر لغت
محدود است
مدت زمان

حسي در حا
در 3گزينه  .27

در توجه هر
چند پله دار
شمارش تعد
عمل ناشي

رو( .افتد مي
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دة حافظة 
دهندة  شان

 بر زمان رد
 )5 رس

 از يكي .د
 ديگر رف

 شناسايي 

 بست بن .
 فرد نگاه ر

 مدت راي
 با و جدد

 فردي گر

 خشونت، 
 گيري ميم

 بار به في
 كنترل م

 كند، نمي 
 كردن ش

ationgroup

دهند  پس نشان
ش آمده، پس نش

موار از بسياري 
در -شناسي  وان

بود خواهد قص
طر كه از است 
عدم .شناسند ي

.آورد خاطر به را
تغيير بست بن 

بر مسئله حل 
مج مراجعة نگام

ا .زند مي لطمه 
 .شود 

بزهكاري، ياد،
تصم مهارت ي

( 

منف نتايج )يري
عدم و خود دن

تالشي و زند ي
تالش كه است ين

 
 .كاري بودن 

  . است ف

0/1401(  

 مشترك باشد،
 مشخصي پيش

در و است قعي
رو. (است خصي

نا مسئله از رك
اين دانند نمي 
نمي را خود ي
  )5س

ر خاص نگاه ن
اين از خروج ه

 .كنيم
بر سماجت تي
هن نتيجه در .د

 )5 رس

ما رواني داشت
مي جسماني و 

اعتي ايدز، چون
دارا كه فردي 

)6 درس -سي 

گير تصميم موانع
شمرد كوچك 

نمي عمل به ست
اي بحث بلكه د،

.است جمعي و
ناپذير انجام يا 

هدف تعريف :4 

26/1ع نوبت اول 

ن افراد مختلف
ر زمان و مكان

واق نيازسنجي و 
شخ نظر و ساس

در نباشد، وشن
را مسئله حل 
ها توانايي افراد 
درس -شناسي  ن

آ با مرتبط عات
را .نباشد مسئله

ك نگاه مسئله ه
وقت .گويند مي »

شو مي فراموش
در -شناسي  وان

بهد به تعارض با
رواني هاي سيب

همچ اجتماعي -
هر و است رت
شنا روان. (بود د

م( غلط هاي ش
افراطي، اعتماد

دست اصالً ابراين
شو مي شكست 

 فردي هاي دف
بودن پذير انجام

گزينة 
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تواند بين  و مي
فرد است كه در

منطقي قواعد ،
احس بر مبتني و 

رو هدف وقتي 
راه افراد .اند رده
از بسياري .شد
روان. (شود مي ي

اطالع خود فظة
م آن حل به در

به ديگر اي زاويه 
»نهفتگي«خص 
 هستند، مسئله
رو. (شود مي قق

ب پي در پي دن
آس دچار كند، ه
-رواني  هاي ب

مهار يك گيري
خواهد امان در 

روش تأثير تحت 
ا تأييد، وگيري

بنا است، ناتوان
به منجر ما ش

هد به دستيابي 
ا يا و چيزي دن

   .است نگرش 

دهم؛ ادبيات و علو

ومي افراد است
جربة شخصي ف

 )4س 

ذهني، حاسبات
دليل منطقي ن

.چيست هدف 
نكر تعريف حت
باش نامحدود ات
غيرمنطقي هاي ل

حاف در فرد تا د
قا فعلي نگاه با 

از بايد ت ديگر
مشخ زماني دت

م آن حل مانع 
محق مسئله  حل

شد مواجه .ست
تجربه را مختلفي
آسيب فرد، سيب

گ تصميم .دارد ه
آن اجتماعي - 

و شود نمي جام
سو :از اند عبارت

ن كه رسيده اور
تالش كه نيست ن
 7( 

جهت قوي ركة
نبود يا بودن به 

تعريف :2گزينة 

سنجش دوازد

عموط به دانش 
مربوط به تج» ج
درس - شناسي  ن
 
مح بر مبتني هئل

بدون مسئله حل

بدانيم كه كنيم
صراح به را »دف
امكانا كه شويم ي

حل راه از ستفاده

شود مي باعث ه
مسئله كنندة  ل
عبارت به .است ه
مد براي مسئله 

كه عواملي ود،
هستند، مسئله

ا گيري تصميم 
مخ هاي تعارض ي،

آس بر عالوه ده
همراه به اي جاده

هاي رواني سيب
  
انج درستي به ي

ع غلط هاي ش
 )6 درس

  
با اين به فرد ه،
اين بحث شده ه

درس -شناسي 

محر موتور معه،
واقعي و راسخ 

گ    .ت

    
 

 .رست است
مربوط» ف و ب

ج«ت، اما سؤال 
روان. (دادي است

.درست است 
مسئ حل حليلي
ح اكتشافي هاي

  .رست است
ك مي مسئله س

هد«از  برخي ه
مي مواجه سئله
اس باعث ها ندي

  .رست است
مسئله كنندة ل
حلكه  شود مي 

مسئله آن مايي
حل گرفتن ده
شو گرفته مي ه
م حل مانع كه ي

  .رست است
در ناتواني صول
پي در و پي مداوم

ز شتاب هاي ي
تصادفات ج و 
آس از ديگران از 
.درست است 

گيري تصميم ل
روش اين از خي
د - شناسي  روان

درست است  
شده آموخته ي

رماندگي آموخته
ش روان. (شود  مي 

  .رست است
جام و فرد هر ي
اعتقاد :از است 
 :ها گزينه ر

است انگيزه عريف
  )7درس  - ي 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .27
الف«سؤاالت 

معنايي است
حافظة رويد

2گزينه  .27
تح هاي روش
ه روش .است

در 1گزينه  .27
احسا زماني
اينكه داليل
مس با زماني

دقيق توانمن
در 2گزينه .27

حل نگاه نوع
ايجاد زماني

بازنم تغيير و
ناديد اثر به

ناديد زماني
عواملي نبود

در 2گزينه  .27
محص تعارض

مد صورت به
گيري تصميم

باري بندو بي
بيش باشد،

3گزينه  .27
مراحل گاهي
برخ. آورد مي

ر. (هيجانات
4گزينه  .27

درماندگي در
در در يعني
متوقف كالً

در 3گزينه  .27
باورهاي نظام
عبارت باور

ساير بررسي
تع :1گزينة 

شناسي روان (
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 نوعي گي،
 هماهنگ 

 توانايي( د
 قابل و ار
 اثر كلي ر
  )7درس  

  

ationgroup

ناهماهنگ صورت
محيطي شواهد

استعداد مثل ل
ناپايدا درونيِ ل

طور به هدفمندي
-شناسي  روان(

0/1401(  

ص در .باشد شته
ش با وقتي اما .د

كنترل غيرقابل و
عوامل به اگر ي

ه.برسد موفقيت
. (شود مي فقيت

26/1ع نوبت اول 

داش را الزم هنگي
دارد منفي اثر و

و پايدار درونيِ 
ولي دارد، شكست
م به و كند بران

موف به اميد و ن
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هماه محيطي د
و است وز رفتار

عوامل به فرد ر
ش جبران  براي
جب را هايش ست
رفتن بيراهه از ي

دهم؛ ادبيات و علو

شواهد با يعني 
برو مانع كه شود

اگر .باشد داشته
كمي انگيزة و 
شكس تواند مي د
جلوگيري رفتار، 

سنجش دوازد

باشد؛ سازنده د
ش مي ايجاد ذب
 .دارد بت

د منفي يا مثبت
شود مي ميدي

كند توجه ريزي 
در انسجام ي،

    
 

  .رست است
بايد كارايي و رل
كاذ كارايي و رل
مثب اثر رفتار وز
م اثر تواند مي ي
ناام دچار كند، ه
برنامه و تالش 
توانمند باعث و 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .28
كنتر ادراك
كنتر ادراك
برو در باشد،
دروني اسناد
توجه )ذاتي

مثل كنترل
دارد مثبت
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