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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 ومسجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)30/02/1401(  
 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

 

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  13ـون آزمــ  
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 ب

  .رد

ationgroup

كتا: صحيفه * 

  )بي

  ف

 

يينة شبنم بنگر

02/1401(  

  ا سفال
. دور ديده شود

زبان عر: ن تازي
  نه

باف اي دست رويه

 نحيف -لقاي  
  ر

.(  

..  
يد خود را در آي

30/2 نوبت سوم 

تشداني از فلز يا
واضح باشد و از

زبان(عرب : ازي
آگاهان -شيارانه 

با رنوعي كفش 

  »متزي

-داعية ←يف
امور -منهيان ←

)هستندستعاري 
 

.يده شدن او و 
 گل خودبين با

2 


جامع(وم انساني 

  : از 
  ب

آت: كلك* ناك 
ي كه درشت و و

تا  گري جلوه 
هوش -هوشيار : ر

 
ن: گيوه* خواري 

 

عز -عداوت  -م 

 .ست

  :ا
نهي -لغاي  -ية 

←عمور -حيان 

ر كدام اضافه اس
 ).ستعاري است

تن و به دار كشي
ند اين است كه

ارسي

هم؛ ادبيات و علو

اند ها، عبارت ن
تعصب -حميت 

ترسن -زشت : ره
ويژگي خطّي: لي

-ني روش - نور
هشيوار 

 :صالح هر يك
دة بدبختي و خ

  ، لياقت

.)رست هستند

رقم -رمقي «: ب

اس» محابا«ش آن 

ها تيب در گزينه
دائي) 2 
منح) 4 

زبان شكر هر -ال 
قناعت اضافة اس

  ن فرهاد

  
  هايم آه و ناله

اج، انا الحق گفت
نشين م بر گل مي

 فا

سنجش دوازده

اند و اصالح آ ده
ح: غيرت* نوا  ش

پتيار* ب نيكو 
جلي* تندي  -ت 

  :ده
ز درخشان مثل

   رآمد

درست است و اص
شوم و ايجادكنند

شايستگي،: ليت
  بداري

تماماً در) الف(د 

  : هر يك
ترتيب به» ظيمت

ل درست نگارش

ترت ها به رست آن
   فراق –ل 

   زوال

:  
امواج بال( شكر 

بازوي ق( به مغز 
ما چون -ستون 

:شده در هر بيت
سمان سخت با آ
ستان منصور حلّا
ه هميشه شبنم

    
 

 .رست است
ه غلط معني شد

خوش -هماهنگ 
  ناله -صدا -ز 

مطلب -گفتار نغز 
مالمت -سرزنش 

 .رست است
هاي داده شد واژه

ار شدن هر چيز
كار -اليق  -يت 

 .رست است
ها ناد ه معني آن

ش: بار نكبت* ي 
اهلي* ك، آلودگي 

ه حمايت و جانب
هاي مورد ي واژه

 .رست است
ماليي و اصالح

عظ -اداوت -غم 
 .رست است

و شكل» مهابا« 
 .رست است

اليي و شكل در
حوايل ←فراغ 

ز –طبع ←وال
  .رست است
 .رست است

يهات هر گزينه
مواج بال به زبان
ستخوان سخت

مصرفي چون بيس
 ل به آهن

 .رست است
شد هاي خواسته ه

در نرم كردن آس
داس ميح دارد به

علّت اينكه: عليل

www.sanjeshse

  
  
 
در 2گزينه  

هايي كه واژه
ه: موزون) 1
آواز: ويله) 2
گ: لطيفه) 3
س  :عتاب) 4
در 4گزينه  

همة معاني و
پديد: تجلّي
باكفاي: كافي

در 3گزينه  
هايي كه واژه
بسياري: فرط
چرك: شوخ

به: به تعصب
معني: توجه(
در 1گزينه  

چهار غلط ام
رغ -رمغي «
در 4گزينه  

غلط اماليي
در 2گزينه  

هاي امال غلط
-هوايل ) 1
ذو -تبع ) 3
در 1گزينه  
در 3گزينه  

بررسي تشبي
تشبيه ام) 1
تشبيه اس) 2
تشبيه مص) 3
تشبيه د) 4
در 2گزينه  

بررسي آرايه
اغراق د) الف
بيت تلم) ب
حسن تع) ج

erv.ir
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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  .است» 

  .ي هستند

تقل سـاده  

  .فظي است
  ).ز است

 
ه

ationgroup

»لحظه - سخن «

  »غبار خاطر

  

غيراسناد»  ندارد

ملة مستي دو ج

  فعول و مسند
ذوف به قرينه لف

ساز پايه پيوند هم

 .نگردد گرداب 
إليه  مضاف/ مسندي

02/1401(  

  

«ترتيب مجاز از  ه

  .بان است
غ«تشبيه* » شم

.ك اضافه است

وجود«ه معني 

  باز سله

مصراع اول داراي

جزئي گذرا به مف
محذ» ]است[دام 

ر مصراع آخر، پي

از گردش مانع 
 مسندي گروه م

30/2 نوبت سوم 

.است» سينه« 

  رآلوده
راع اول و دوم به

  ها
باغببياري گلزار 

چش«استعاره از  

راي فك) صبح را

به) در گزينة ج» 

 

سلس -پرشكن  -

م( مركب است 
  ملة وابسته

جملة چهار ج: ن
باز كد عشق«مله 

در» واو«: توجه( 

  .ود
خار و خس) / 

 گروه

3 


جامع(وم انساني 

معني   مجازاً به 

دم به تيغ زهر: 
در مصر» دم«*  

  .عليل است
 تعلّقات و آرزوه
هاي من سبب آب

»نرگس« -رد 

  :سخ
  )شد

ص(در ) را: (توجه 

»نيست«و »  شد

  اين) 4 
هستند اليه ف. 

زن  غمزه: مورد 
  گسل ن

  

ي جمله مستقل
جم: مصراع دوم 

حجره روشن كن
و فعل آخرين جم
ش تبعي است

شو  مشخص مي
است  تلقي شده

هم؛ ادبيات و علو

نيز» دل«. ست

:تشبيه 
»سخن ناآگاهانه

ت فاقد حسن تع
ترك: صراع اول
ه اشك: راع دوم
بخشي دا و جان

ل در گزينه پاس
باش(فعل) ر فرق

) *شد(فعل ) 
  )شوي مي

سپري«ه معني 

  
 مضاف اليه مضاف

3) ب  گسل مان
درمان - دردافكن 

گسل شريان - يز 

بيت اول داراي 
-جملة هسته  

ح -ذرا به مفعول
شبيهي هستند و

فاقد نقش» باز شق

ها مروزي، نقش
را مالكيت. (ارد

سنجش دوازده

اس» موج« معني
  .يل است

  :شده
   »هر -زهر 

س«وم استعاره از 
  .ست

:  
بيت* » پا -تا  «
كنايه در مص* » 
اغراق در مصر* 

استعاره و» ة آهو

فعل  +مسند + د 
بسيار(مسند ) ل
رنگين(مسند ) 
م(فعل ) خندان(

به) در گزينه الف

  :ها نه
   مرده) 3 
)تو -خدا (سخ 

  :ورد
ايم -كش  تقوي 

د - اميدسوز  - ر 
خونري - فروش  ن

. *مفعول است
:»جره روشن كن

لة سه جزئي گذ
اضافه تش) غ وصل

عش«ب است ولي 

ستوري و روان ا
ا نداپروخم زبان 

 مفعول

    
 

مجازاً به» جوش
فاقد حسن تعلي 

 .رست است
شد هاي خواسته ه

ز«مسان در بين 
در مصراع دو» غ

اي ديگر اسه رايه
 .رست است

:هاي هر گزينه ه
»سر -هر «ين 

»قيد -آزاده «ن 
*» نسيم«شي بر 

ديدة«) دو نوع( 
 .رست است

ي دستوري نهاد
 انديشه تا وصول

)صبح ي خندان
(مسند ) حذوف

د» شد«يح است 
 .رست است

در گزين» اليه ف
   ن

ته در گزينة پاس
 .رست است

ات مركب هر مو
-فريب  مردم: د
آور يأس - آتشبار  

مرجان - گوهربيز 
 .رست است

  :شده د گفته
م» م«←بكشت

حجر«: ن ترتيب
جملة  :صل بيفروز

و چراغ(» جدايي
صفت مركب» از

 .رست است
ت به چينش دس

تاب از زخ بي دل
روه نهادي

www.sanjeshse

ج«: مجاز) د
»هـ«مورد 

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

جناس ناهمس
تيغ«: استعاره

بيت فاقد آر
در 1گزينه  .

بررسي آرايه
جناس بي) 1
تضاد بين) 2
بخش جان) 3
استعاره) 4

در 4گزينه  .1
بررسي اجزا

از(نهاد ) ب
روي(نهاد ) د
مح(نهاد ) هـ

الزم به توضي
در 1گزينه  .1

مضاصفت «
بين جهان) 2

وابسته وابست
در 3گزينه  .1

تعداد و صفا
مورد 3) الف
آ:مورد 5) ج
گ: مورد 4) د

در 4گزينه  .1
بررسي موار

غم مرا بك) 1
به اين). است

چراغ وص) 2
آفتاب ج«) 3
با خدعه«) 4

در 2گزينه  .1
با تبديل بيت

د: حالت اول
  
  

 گر

erv.ir
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@sanjesheduc

اگـر  . سـت   
). متجـانس  

» قناعـت «      

هاي   گزينه

 گشايي گره

  )انت عشق

بـه  (» .كـرد  

ationgroup

ت هـر شـعري اس
قافيـه م(شـوند  

  )نست

ينـه پاسـخ بـه

، ولي در)كنيم

  )ت مرگ

 خداوند سبب گ

ي پذيرفتن بار اما

شاد نخواهنـد كـ

02/1401(  

  نگردد داب

ها يا ابيات مصراع
ش  محسـوب مـي    

دا» شاهده كرد

كـه بيـت گزي ي

 به توكّل اكتفا نك

  

مگر در صورت(ن 
  .ست

شكر به درگاه: ر

هاي ديگر براي ده

آرزوهايم مرا ش«

ُاليه مضاف/ سندي

30/2 نوبت سوم 

گراز گردش  نع

سان در انتهاي مص
ژگـان، قافيـهوا

.  
مش«و را به معني 

كنند؛ در صورتي

كه فقط و اين( 

.است زوا كرده 
 .است ه 

پذيري از پيمان
يدن به كمال اس

هاي ديگر گزينه

 استطاعت آفريد

   كردن
«:كنايه از  ←.ت

   دن

 گروه مسمسندي

4 


جامع(وم انساني 

مانخاروخس  / 

ي با معناي يكس
اوت باشد، آن و

.است ←ع دوم
توان هر دو مي (

ك مياشاره » ست

شده سفارش » 

ر به سكوت و انز
 به سكوت كرده

ناپ خطّيت) 2 
 تعلّقات، راه رسي

و مفهوم گ» اوند

و عدم تحمل و(

  » بوب

منسوخ) 2 
است كنايه كرده 

طي كرد) 4 

 گروه م

هم؛ ادبيات و علو

.اب وجود ندارد

رين واژة تكراري
متفا)يا ابيات(ها 

  :ازيم

در مصراع* ارد 
...د، پنداشت و 

  )جام

اس كس مقدر شده
  .د

»ي كسب روزي
  .است شده

با مردم مرا وادار
مدهوش و وادار

  
ترك: نه پاسخ

درگاه خد«ه به 

(يت الهي انسان 
  و رجم او

نندة جمال محب

  
اع دوم، ايجاد ك

  

سنجش دوازده

تا بي دلن براي 

آخر» رديف«ده 
ه  انتهاي مصراع

پردا  تكراري مي
  عني خود

وجود د/ دارم  
ي به حساب آورد

فعل انج(ن معني 

روزي هر كس«كه 
كند تحذير مي» 

سعي و تالش براي
تأكيد ش» خداوند

حاصل ب گوي بي
مال يار همه را م

  :اند از عبارت
    

يت سؤال و گزين

دعا و زاري بنده

 پذيرفتن مسئولي
 عصيان شيطان

كن فروغ خيره« 

  
    
معناي مصرا   به

    

 گروه متمي

    
 

از زخم زبان پروا

 .رست است
شد كه قبالً گفته 

هاي تكراري در
هاي معناي واژه

هر دو به مع ←
← مصراع اول

هر دو به معني 
هر دو به همان 

 .رست است
غيرپاسخ به اينك

حرص و طمع«
 .رست است

به س«نة پاسخ 
وكّل داشتن بر خ

 .رست است
وگ گفت: ه پاسخ

جم: هاي ديگر ه
 .رست است
ها ع ك از گزينه
 شق و رنج

بي - حفظ اسرار
 .رست است

د  شدت: ة پاسخ
  .هاست  نعمت

 .رست است
: ابيات غيرپاسخ

ادعا و ع: ه پاسخ
 .رست است

:ت گزينة پاسخ
 .رست است

:ن در هر گزينه
  الي چيزي

ردن كه با توجه
 )خواهم رسيد

 نهاد

www.sanjeshse

:حالت دوم
  

در 2گزينه  .1
طور ك همان 

ه معناي واژه
بنابراين به م

←خويش) 1
است در) 2
←ديد) 3
←كند  )4

در 3گزينه  .1
همه ابيات غ
توصيه و از 

در 4گزينه  .1
در بيت گزين

تو«ديگر به 
در 1گزينه  .2

مفهوم گزينه
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .2
مفهوم هر يك 

قرابت عش) 1
تاكيد بر  )3

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينة
امور و دوام

در 4گزينه  .2
مفهوم همة

مفهوم گزينه
در 1گزينه  .2

مفهوم درست
در 3گزينه  .2

معني نوشتن
پيچيدن) 1
جمع كر) 3

آرزوهايم نخ
  
  
  

erv.ir
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   أمرنیمير در 

  كار را 

 ) ن ضمير

  مان

  ن 

  )79و  

02/1401(  

جمه نشدن ضم

آن ك. فق شدن 
 )  ي يازدهم

  تبالي كه

ترجمه نشد(طر 

برايم.  ختي كارها

    هاي تو ي

  مكان . ي از 

ويراني آن: ها ريب

85و  6860حه 

    ترس

30/2 نوبت سوم 

ترج -4 

موف -3 
عربي 64و  20 

فوت -4 

عط -4 

سخ - 4 

بدي -4 

يكي -3 

تخر - 4 

عربي دهم صفح(

مفت -4 

ن

5 


جامع(وم انساني 

    
  )1رس 

    
صفحه –زدهم 

     د

    

     
  )21و  20 

     دي

   »ها«ن ضمير 

   ي كرده بود
  

. (انه ساخته شد

   )شود تفاده مي

ي، زبان قرآن

هم؛ ادبيات و علو

   فكر او.  
درعربي دوازدهم 

   
ياز 3واعد درس 

گيرد نمي. ي كه 
  

   ند
 )86م صفحه 

كارهاي سخت. 
و صفحه 4س 

ترسيد مي.  هستي

ترجمه نشدن. ه 

خود داري: امتنع
)           3س 

صرف برق در رايا

ز وزن أفعل است

 عربي

سنجش دوازده

 

سخنان -2 
عر.  4درس . 47

شغلش - 2 
قو – درس دوم 

معلوليني -3 
    ) 87و  86و 

كن پر مي -3 
عربي دهم -29و 
 

. زيباتر از - 2 
ربي دوازدهم در

نااميد ه -3  ت
(  

خط لوله -2 
7(  

کان قد ا - 3 
درس.  58و  3و  

اي كم كردن مص
 

در مقايسه ا( ری
  

    
 

. رست است
  :تيب

   ر
7و  1هم صفحه 

 . رست است
    :تيب

 دهد ادامه مي 
دهم قواعد حال

 . رست است
  :تيب

   مان  ده
و 38هم صفحه 

 . رست است
  :تيب
   نم

و 19هم صفحه 
. رست است

  :تيب
 اززيباتر   .ي 

عر -17 صفحه 
 . رست است

  :تيب
اشتباهت.  هستي

)22دهم صفحه 
 .رست است

  :تيب
 رهاي موفق

3و  72 صفحه 
 . رست است

  : ها ينه
   ارهاي 

31دهم صفحه 
 . رست است

دستگاهي برا: ت
. رست است

  : ها ينه
کبری-2  وع

)40هم صفحه 

www.sanjeshse

       
  

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

پروردگار -1
عربي يازده(

در 4گزينه  .2
ترت خطاها به

.آن كار  -1
عربي دوازد(

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

زد شگفت - 2
عربي يازده(

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

كن پر مي -1
عربي يازده(

در 3گزينه  .3
ترت خطاها به

چه چيزي - 1
عربي دهم(

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

نااميد هس -2
عربي دوازد(

در 4گزينه  .3
ترت خطاها به

از كشور -1
عربي دهم(

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

تا: أحبال - 1
عربي دوازد(

در 1گزينه  .3
ترجمه درست

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

کأّنه دمو -1
عربي يازده(
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@sanjesheduc

شود، اما  ي
از هشتاد  ش

ب در حوزه 
و اگر است  

ـه شـهرها    
  .كرد

هـاي   مـدن  

ـام ندهـد،       

 است، ولي 

ه بـيش از     

لي كـه در   

ationgroup

يرا شامل م نيزم
شيب ي خشكسال

ه نادرست از آب
ها ها و دشت گل
  .كرد

روسـتاييان بـت   
جرت خواهند ك

ز بين ببـريم، تم

ت اقـدامي انجـ

سطح زمين آب

 در گزينـه آمـد

 آمدند؛ در حـال

  . ست

02/1401(  

درصد از سطح ز
جهان قرار دارد و

استفاده: ده است
جنگ ط زيست و

جرت خواهند كر

شـده، مهـاجرت
ستانشينان مهاج

ها را از  رودخانه

مـده اگـر دولـتآ 

درصد س 70شده 

ت؛ درحالي كـه

وجود كردند، به ي
    . ت

  . ت

طح زمين آب اس

عد  

  ني  

30/2 نوبت سوم 

آب هفتاد د. اند ه
 گرم و خشك ج

بحران شد نيز ا
ث ضرر به محيط

خود مها يها انه

عث بحران آب ش
ها و هم رو شين

ند؛ بنابراين اگر

كه در مـتن آ لي

در متن گفته ش

 آن معتدل است

ودها زندگي مي
جود نيامده است

ميان نيامده است

طدرصد از س 70 

      

متع -4  

مبن -4 

28( 

6 


جامع(وم انساني 

ها بنا شده ودخانه
در منطقه رانيا 

باعث بروزد كه 
باعث آبكمبود . 

ها شهر از خا و ده

 موضوعي كه باع
كند، هم شهرنش

وجود آمدن ها به

ت كردند؛ در حال

كه د ت؛ در حالي
  . ستند
درصد 20ده و 

ي كه در كنار رو
وج كردند، به  مي

 اب سخني به م

پوشش -2  . ت

من باب تفعل  

    

     إعرابه

8ي دهم صفحه 

هم؛ ادبيات و علو

در كنار رو يشر
.اطه كرده است

وجود دارد يوامل
تيجمع شيافزا

ن صدها روستا و

حران آب است،
آبي اقدام نك ي كم

   از آب  
  ي

   و صنعت

 ر كنار رودخانه

بود آب مهاجرت

سطح زمين است
ن آب مواجه هس

ه شدپوشش داد

ها توسط مردمي
ار رودها زندگي

وسيله مرگش به

ها است ش تمدن

مزيد ثالثي م -3

 مخاطب -3

اليتغّيراسم  -3

عربي( .ست است

سنجش دوازده

بش يها د و تمدن
جهان را احا يها
است و عو فتهگر
خانه و ا كارهاي 

دام نكند، ساكنان

ه در خصوص بح
ه اگر دولت براي

ب براي استفاده
ن مصرف خانگي

كشاورزيها در 

ها د متن، تمدن
 .  

سبب كمب هر به

ود آن بر روي س
كشورها با بحران
يران با خشكي پ

  . درصد 25 

ه  شده كه تمدن
ي كه كنامردمان

ن زمين بعد از م
  : ت
ها باعث پيدايش نه

  .ز آب است

3    د

3    عيل

   3

درس اآلَخرينكل 

    
 

  : ك مطلب
ن آب وجود ندارد

از كشوره ياريس
حت آن را فرا گر

كيحت  صنعت و
اقد عيسر نهيزم ن

 .رست است
وجه به متن كه
 متن گفته شده

  : ها ينه
ريزي مناسب امه

معيت و باال رفتن
ه  نادرست از آب
 .رست است

وجه به مفهوم م
عنا خواهند بود
مردم روستا و شه

  . واهند كرد
سبب كمبو ب به

فاده نادرست، ك
صد از مساحت اي
 يعني بيشتر از
 .رست است

ين مورد اشاره
 هيچ تمدني با م

 .رست است
مورد زنده كردن

ها آمده است ينه
ها در رودخانه آب

 هر چهارپايي از
 .رست است

له حرف زائد -2
 .رست است

الثي من باب تفع
 . رست است

 ّل علی الکثره
 . رست است

به شك اآلِخرين 

www.sanjeshse

ترجمه درك
بدون يزندگ

بحران آب بس
درصد مساح

و يكشاورز
نيدولت در ا

در 1گزينه  .3
با تو: توضيح

نيست و در
رد ساير گزي

عدم برنا -2
رشد جم -3
استفاده -4

در 4گزينه  .3
با تو: توضيح

مع قديمي بي
بيشتر م -1

مهاجرت خو
بحران آب -2
دليل استف به
درص 80 -3

يك چهارم،
در 2گزينه  .3

در متن به ا
گزينه آمده

در 3گزينه  .3
در متن در م
در ساير گزي

جريان آ -1
آفرينش -4

در 4گزينه  .4
2  الزم -1

در 1گزينه  .4
مزيد ثال -2

در 1گزينه  .4
يدّلاسم  -2

در 2گزينه  .4
اعراب كلمه

erv.ir
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@sanjesheduc

ـفت آمـده     

 حركـت و      

هـا   رون آن

ationgroup

ه بـه شـكل صـ

3(  

  (  

  .ده است

   

م و عـزم بـراي

راي همين از در

87  

02/1401(  

 بعد از آن جمله
 

4(  

3بي دهم درس 

5ي دهم درس 

ماند 7ساعت  به 
  )2و  1س 

  د 

.است هه بالفعل

 بخـش تصـميم

 انسان است و بر

دهم صفحه. ند

30/2 نوبت سوم 

ق نوعي است و
 )      نده شده

دوازدهم درس 

عربي( باب تفعيل

  .ن منع كند

عربي.. (خبر است

دقيقه 35ت و 
عربي دهم درس

متضاد  و السيئه

مشبهاز حروف  
  )زدهم

ست و مربوط به

سم اعمال خود

رگ اصرار داشتن

7 


جامع(وم انساني 

  .  است

مفعول مطلق ثيرا
ايه يازدهم خواند

عربي د. (ه است

  )2درس 

حيّرت ب -3 

تكاب به گناهان

تملك خ -4 

است 6:25ساعت 
ع( 6:30 -4 

 

الحسنه -4  

إنّ : إّنك -2 
دواز 3م و درس 

اس) ره(ب لقمان 

صل و نتيجه تجس

 و بر گناهان بزر

ن و زندگي

هم؛ ادبيات و علو

 مطلق تأكيدي
  . دي است

تـأث -2  ست
دهد و در پا  مي

ز آن صفت آمد

   . حاليه است
عربي دوازدهم د

 باب افتعال

ستم كه مرا از ارت

   بر است 

است، يعني س 6
  

.ي وجود ندارد
متضاد  و فارغه

  

  
دهم 1رد درس 

زبان جناب ازک﴾
  97هم صفحه

اين آتش حاص. 

رور نعمت بودند

 دين

سنجش دوازده

 
برد، مفعول  مي

عول مطلق تأكيد
و مفعول اس عمه

سم نكره توضيح
ي است كه بعد ا

جمله» ر کاتب
ع( .و عطف است

      
  رد 

اشتری ب -2 

ز او پندي خواست

تريد خب -2 

ه كوچك روي 
 3- 6:15   

 
ترادف و متضادي

و -2  ف مملوءه
 )36و  48و  1

   .ي است
كاربر( زيباست 

علـی مـا َاصـاَبک
ده.  مسير است

. سوزاننده است
  86حه 

دنيا مست و مغر

    
 

. رست است
 شك را از فعل
گزينه پاسخ مفع

نعجمع كلمه  عم
ه در رابطه با اس
عول مطلق نوعي

 . رست است

هو اشهرو « نه
ها، واو اير گزينه

.   رست است
عل متعدي مجر

  : ها ينه
     افعال

 .رست است
مردي كه از: ت
  : ها ينه

   .ر است
 . رست است

و عقربه 5گ روي 
  

. رست است
نه هيچ كلمه مت

مترادف و الزباله
3و  12 صفحه 

  . ست است
  : ها ينه

كلمه استفهامي 
به معناي چه ن

 .ست است

﴿َو َاْصِبر َعي 
ستحكام در اين

 .ست است
 بسيار سخت و

صفحدهم . شود
يش از اين در د

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
اي كه كلمه

مواجهه در گ
نعكلمه  -1
اي كه جمله(
نوما مفع -4

در 1گزينه  .4
نيگز نيدر ا

در سا» واو«
در 4گزينه  .4

فع: هجرونی
رد ساير گزي

باب آثر -1
در 3گزينه  .4

عبارترجمه 
رد ساير گزي

خير خبر -1
در 2گزينه  .4

عقربه بزرگ
1- 6:35   

در 3گزينه  .4
در اين گزين

النفايه و -1
عربي دهم(

درس 4گزينه . 5
رد ساير گزي

من هو -1
ما أحسن -3
     

 
در2گزينه  .5

عبارت قرآني
پايداري و اس

درس1گزينه  .5
آتش جهنم

ش ور مي شعله
جهنميان پي
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@sanjesheduc

خدا وسـيع  

  64و 63

ن هسـتند،      

او . كرديم ي

  83فحه

   137ه 

 يـاد خـدا      

ي اسـت و  

  

ري دانـش      

يـازدهم  . ت

) ع(حسـن    
اميـه    بنـي   

11  

. داده اسـت   

را بـه  ) ص

ationgroup

مگر زمين خ:... د

3دهم صفحات  

خطـايي مصـون

خود انتخاب نمي

صف. بينند ده مي

دهم صفحه. شد

شـوند، ولـي بـه

در زندگي حقيقي

  128صفحه 
  137م صفحه 

 پـس از فراگيـر
17   

م ياد شده است

ر زمـان امـام ح
به خـدا قسـم 

12و  111 فحه 

ـري مـردم را د

(خنان پيـامبر     

02/1401(  

گويند اند، مي ده

.عالم بزرخ است

انـد و از هـر خ ده

عنوان دوست خ 

آيد، آما خوش مي

مسافر نداشته باش

ش عمل زشت مي

ه و وارد شدن د

دهم ص. مل كند
دهم. شود ب مي

نموده تـا آنـان
71زدهم صفحه 

بر مردم) عج(ر 

و بعد از مدتي د
...« : داد دار مي

يازدهم صف» .شود

رهبـه او اجـازه   

ه نكردنـد و سـخ

30/2 نوبت سوم 

به خود ظلم كرد

ور و آگاهي در ع

ها بود مال انسان

الن شخص را به

 ديدگانشان را خ

كه فرزند حكم م

مرتكب گناه و ع

هاي مرده ن دل

ستورات الهي عم
دار واجب  بر روزه

يق دين تأكيد ن
ياز.  دور بمانند

حجت امام عصر

طول كشيد و )ل
السالم هشد عليه

گر آنكه حالل ش

يعني دين بـه. ت

ش حديث توجـه

8 


جامع(وم انساني 

كه به د؛ در حالي

ي بر وجود شعو

ظاهر و باطن اعم

اي كاش فال  )ند

كند و ن تمنّا مي

شود ك جب نمي

يزگاران گاهي م

 است، زنده شد

فت بيشتر به دس
ند، كفاره جمع

م براي فهم عمي
 تا از كيفر الهي

عنوان ح به) ع( 

حدود پنج سال(
ي ععل. ت گرفت
ماند، مگر ي نمي

شد، مشروع است

ممنوعيت نگارش

هم؛ ادبيات و علو

كنند  دريافت مي

شده است، دليلي

ظر و شاهد بر ظ
  75و  7

گوين بدكاران مي
7  

هايشان هرچه دل

ي پدر و مادر موج

آل عمران، پرهي

 الهي بيان شده
 

شود با معرف  مي
غ بستن به خداو

 گروهي از مردم
ن را هشدار داده

يتاديث اهل ب

(ر سال و نه ماه 
كومت را در دست
د كه حرامي باقي

شده باش مشخص

به قانون م) س(
   125صفحه 

سنجش دوازده

ها را كه روح آن
  66هم صفحه

اء به آن اشاره ش

ينكه در دنيا ناظ
74دهم صفحات 

ب: (فرمايد ن مي
76هم صفحات 

ه: فرمايد ف مير

رعي باشد، نهي

ات سوره آآي س
   84م صفحه 

 در آثار محبت
 118م صفحه 

كام الهي موجب
حرام، مثل دروغ

ند بر لزوم اعزام
و در نهايت آنان

،از راويان احا)ج

تنها چهار) ع(ي 
، معاويه حكو)ع(

دهد ت ادامه مي

 داراي شرايط م

(حضرت فاطمه 
يازدهمص. وختند

    
 

 .ست است
هي به كساني ك

ده. جرت كنيد
كه در سورة نسا

 .رست است
دليل اي مامان به

د. اند هان قيامت
 .رست است

سوره فرقا 29و 
د. خدا بازداشت
 .رست است

سوره زخر 71يه 
 .رست است

 دليلي واجب شر
 .ست است

ي است و براساس
دهم. كنند ه مي

 .ست است
ي است و آنچه

دهم. ن مردگان
 .ست است

مت و علت احك
دن روزه با كار ح

 .رست است
سوره توبه خداون
 خود بازگشته و

عج(ث امام عصر 
1   

 .ست است
تاه حضرت علي
(ستي ياران امام 

تمگري و حكومت
 .رست است

رهبري فقيه كه
  175حه 

 .رست است
و ح) ع(مؤمنين 

آمو اران خود مي

www.sanjeshse

در2گزينه  .5
فرشتگان اله
نبود كه مها
اين گفتگو ك

در4گزينه  .5
پيامبران و ا
بهترين گواه

در4گزينه  .5
و 28در آيه 

ما را از ياد خ
در3گزينه  .5

خداوند در آي
در3گزينه  .5

اگر سفر به
درس1گزينه  .5

پرسش منفي
افتاده و توبه

در2گزينه  .5
پرسش منفي
نه زنده شدن

درس1گزينه  .6
دانستن حكم
با باطل كرد

در3گزينه  .6
در آيات س -
سوي قوم به
در حديث - 

173صفحه 
در2گزينه  .6

حكومت كوت
خاطر سس به

چنان به ست
در4گزينه  .6

حكومت و ر
يازدهم صفح

در3گزينه  .6
البته امير الم
فرزندان و يا
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@sanjesheduc

ديگـر نيـز      

. نشـيند  ـي    

ماننـد، بـه    

ـه زبـانش     

 سـؤاالتش       

معيارهـاي   

ب عبـادت     

يرامـوني از   
مورد توجه 

15  

م تجربـي       
ـوي شـده   

وسـيله    بـه   

 متجاوزان 
. كنـد   مـي  

ationgroup

 دوازده معيـار د

ري و ذلـت نمـ

تـش دوزخ در ام

ـت از قلـبش بـ

ا بـه پرسـيدن

م براي تحقـق م

هـر گـامي ثـواب

هـاي پي محـيط 
سا و خردورزي م

0وازدهم صفحه 

 نكتـه كـه علـم
 عرفاني و معنـ

هـاي جامعـه ه
 163   

د دفاع كند و با
ها را تصـاحب ن

02/1401(  

نار ايـن معيـار،

غبـار خـوا  آنان

گاه كند كه از آت

هاي حكمـ چشمه

ن تمثيلـي، او ر

مانان صدر اسالم

ه وآمد كند، در ت

رزمين اروپا بر م
رد رهبران كليس

دو. و اروپا نيست

 دريافـت ايـن
ي به نام مكاتب

ستاي تقويت پايه
دوازدهم صفحه

اقع خطر از خود
گيرد و اموال آن

30/2 نوبت سوم 

ن اوست و در كن
   224حه 

ست و بر چهره آ

چهره كساني نگ

دا انجام دهد، چ

بـا بيـان) س(را 

هاي مسلم تالش

رفت...) تفاخر و 

در همسايگي سر
عملكر به نقد  ه،

دن جديد غرب و

هاي اخالقي و ه
هايي تب و فرقه

ه با خود در راس
. ليغ دين است

ار داده تا در مو
گ   زير سلطه مي

9 


جامع(وم انساني 

م، با ايمان بودن
يازدهم صفح. ن

تر اس چيزي فزون

دوست دارد به چ

خالصانه براي خد

ولي حضرت زهر

 اسالمي، جزو ت

نه براي تف( علم 
   

تمدن اسالمي د
 پژوهش و تجربه

دهاي منفي تمد

 غربي در عرصه
گيري مكات شكل

ردن افراد جامعه
انه در عرصه تبل

 را در انسان قرا
مردمان ديگر را

هم؛ ادبيات و علو

آيات قرآن كريم
 مورد پسند بود

اداشي نيك و چ

كسي كه د: ودند
 138   

خود را خرهاي 

مندگي او شد، و

هاي ره سرزمين
1   

ه براي تحصيل
138هم صفحه 

 وسطي ظهور ت
 اتفاق عالقه به

ره علم جزو پيامد

ستمر فرهنگ
 باشد، موجب ش

ي براي همراه كر
ها و حضور آگاها

د اين قوهخداون
را رعايت نكند، م

سنجش دوازده

با تكيه بر آسته 
ها زيبايي و  آن

 پيشه كردند، پا

 ياران خود فرمو
وازدهم صفحه

س چهل روز كار
   48فحه 

 زن موجب شرم
   128حه 

وع گسترش دائر
38دهم صفحه 

هر شاگردي كه 
دوازده. شود  مي

 در اواسط قرون
در پرتو اين. ند
  146ه 

 چشمگير گستر

ت و شكست مس
 نيازهاي مردم

1   

تأكيد و راهكاري
ه ها و رسالت يت

خ. وه غضب است
و مرز اين ميل ر

    
 

 .رست است
عيار همسر شايس
ه است؛ از جمله

 .ست است
ي كه نيكوكاري

   197حه 
 .ست است

روزي به) ص( 
د. علم نگاه كند

هر كس  :فرمايند ي
دوازدهم صف. شود

 .رست است
هاي آن پرسش

دوازدهم صفح. د
 .ست است

ي است و موضو
دوازد. مي نيست

 .رست است
:فرمودند) ص( 

د براي او منظور
 .ست است

هفتم ميالدي،
ن اروپا سايه افكن

دوازدهم صفحه 
 .ست است

ي است و توسعه
 .رست است

غربي به معنويت
اسخگوي همه

50دهم صفحه 
 .ست است

ه آل عمران تور
 مردم با مسئولي

 .رست است
ي وجودي ما، قو

كسي كه حد و 
   85فحه 

www.sanjeshse

در4گزينه  .6
ترين مع مهم

معرفي شده
درس1گزينه  .6

براي كساني
يازدهم صفح

درس1گزينه  .6
رسول اكرم
جويندگان ع
و ايشان مي
ش جاري مي

در4گزينه  .6
تعداد زياد پ
تشويق نمود

در2گزينه  .6
پرسش منفي
تمدن اسالم

در4گزينه  .7
پيامبر اكرم
يكساله عابد

درس1گزينه  .7
حدود قرن ه
جمله تمدن
.قرار گرفت

در2نه گزي .7
پرسش منفي

در3گزينه  .7
نياز انسان غ

تواند پا نمي
دوازد. است

درس1گزينه  .7
سو 104آيه 

آشنا كردن
در3گزينه  .7

يكي از قواي
.مقابله كند

دوازدهم صف
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@sanjesheduc

كـار بنـدد،   

بـه جهـان   
شـناخت او   

 زيـ انسان ن
د تنهـا در  

حـس و   د،

 يو ظـاهر  
 يرا معرفـ  

ن از خـدا و   

وده اصـول    

هـدف در   
هـدف   ديـ 

   ازدهمي
  دوازدهم

ن اقتصـاد،   

و در  زنـد يگ
بـه   درونـا  

ationgroup

ك به ديكه با ييدها
  كتاب دهم

ر مكتب نسبت ب
جود انسـان و ش

اً برداشت او از ا
دار وانـات يو ح 

ديـ نما يتفاده مـ  

يمـاد  يارهاي
يحقـوق مـاد   

انسـان يز هست
  تاب دوازدهم

اسـاس و شـالو 

كيـ سان تنهـا  
يو نبا توانـد  يمـ 

يكتاب  24فحه 
كتاب د 17صفحه 

بـودن ربنايبر ز ي
  .العه شود

برانگ شيخـو  تي
بـ كاريد، او را در پ

02/1401(  

ديو نبا دهايبا ين
ك 4صفحه . ست

كه هر ينگرش م
وج ،يجهان هست

است، طبعا ياد
اهـان يدات و گ  

از آن اسـت يجرب

ياز سطح مع واند
يهـا  و ارزش ي

آغاز. مان جاست
كت 4صفحه  »مي

دياصل توح ن،

انس امبران،يپ گاه
نم يگـر يقصد د

صف.  جهان است
ص. انسان است ي

يمبتن دهيدر عق
ب دوازدهم مطا

يوانيو را در برابر ح
دارد اني انسان آش

  ب دوازدهم

30/2 نوبت سوم 

عنيانتخاب كند،  
 اصطالح مكتب اس

ميگفت ينيب هان
مربوط به ج يس

و الحا يآن ماد 
سبت بـه جمـاد

كه علوم تج يار

تو ينم تاًيود، نها
ين، آرمان معنو

به هم زيشت او ن
يرو يو باال م مي

انيم نيت و در ا

دگياز د گريت د
هدف و مق چي ه

و خالق ج كتايند 
يها يه با خودخواه

كه د ي؛ در حال
كتاب 14صفحه  

او ستنديگز قادر ن
 در اعماق وجود

كتاب 18صفحه . د

  هاي ديني

10 


جامع(وم انساني 

ديكه انسان با ي
م خود معادل با

جه فيكه در تعر
از مسائل اساس ي
  .ردي

ينيب ده و جهان
كه انسان نس يز
  م

ابزا رايز ست؛ين 

شو دهيسان برگز
انسان يبرا فهيظ

   دوازدهم 

دارد و بازگش يه
ييما ز باال/  ميرو

 معاد استوار است

به عبارت. د است
داست و جز آن

مله وجود خداوند
مبارزه يبرا گاهيپا

انسان است گاه
.حاكم بر او است

بشوراند، اما هرگ ي
كه مانيبر ا هي تك
آورند يفراهم م ت

ه معارف اقليت

هم؛ ادبيات و علو

ياما هدف شود، يم
به مفهوم عام يوژ

طور ك همان رايز
يكيو چون  دهد

يگ يم رارق ينيب
خالصه كرد عت

ايبرداشت، امت ن
كتاب دوازدهم 3

يرماديجودات غ

انس يبرا يآرمان
و وظ تيمسئول ن

كتاب 3صفحه 

صال به عالم اله
ر يم ايو در مييا

نبوت و د،يتوح
  هم 

خصوص خداوند
به خد دنين رس

  دوازدهم

ازجم ق،ي از حقا
پ نيتر بزرگ) خدا

دگيمحصول د ي
ح يبات اقتصاد

يرونيب يها دشمن
ت يآسمان اني اد با

تينان حق و انسان

فرهنگ و م

سنجش دوازده

مشخص م ينيب ن
دئولويا نيهمچن 

است؛ ز ينيب هان
د يم لين را تشك

ب و مسائل جهان
عي در ماده و طب

نيدر ا. ... د بود
3 حهصف. شود ي

موجو ايكار خدا 
  ازدهمياب 

هر آ) يماد يني
نيير رابطه با تع

ص. بود خواهدن ي

است كه اتص يود
ايما ز در«ست؛ 

ت يه اصل اساس
كتاب د 9صفحه 

مخ يدت و بندگ
آن اشته باشد و

كتاب د 17فحه 

انسان يگردانيو
خ يعمل برا دنين

  .لعه شود

يناسبات اقتصاد
 محصول مناسب

  .طالعه شود
انسان را بر د وانند

اما. دهند ياري ي
غلبه بر دشمن يرا

    
 

 .رست است
 و انسان در جهان

.شود يم نييتع ي
 .رست است

از جه يبخش ي
آن ينيب ، جهان

جزو يشناس سان
را يجهان هست

خواهد يمال ماد
يصه ماو خال يت

 .رست است
هرگز قادر به انك 

كتا 10صفحه . 
يب جهان( ينيب ن
ناچار در اگر به. 
ييگو جز تناقض 

 .رست است
انسان موجو يه
خدا يسو به زين

 .رست است
بر اساس سه يب
ص. دهد يم ليك

عبا ،يآسمان ي
د ديبا شيخو ي

صفح. ردين قرار گ
 .رست است
رو يل عامل اصل

خالص گردان(الص 
 .رست است

كتاب دهم مطالع
 .رست است

كه من ديگو يخ م
انسان است كه 

 .رست است
مط ازدهميكتاب 

تو يگرچه م يشر
ي با دشمنان درون

را بر نهيو زم ساند

www.sanjeshse

   
    

در 2گزينه  .5
هدف جهان

يدئولوژيدر ا
در 1گزينه  .5

يشناس انسان
دارد، يهست

است، لذا انس
كه ج يمكتب

كام يبرداشت
ستيتكامل ز

در 2گزينه  .5
يعلم تجرب

.تجربه است
جهان نيا در

. ...فراتر رود
يزيكند، چ

در 4گزينه  .5
اله نشيدر ب

بازگشت او ن
در 4گزينه  .5

مذهب نشيب
را تشك گريد
ها مكتب در

يافق زندگان
انسان يينها

در 3گزينه  .5
از عقل زيگر
بر اخال ديتأك

در 3گزينه  .5
ك 16صفحه 

در 1گزينه  .5
پاسخ نهيگز
دگاهيد نيا

در 2گزينه  .5
ك 30صفحه 
بش يها مكتب

عرصه مبارزه
رس يم يروزيپ
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 ذره را كه 

 يي و توانـا  

كـه   مييگـو 
ف و مقصـد   

  ازدهميب 

آن  م،يشـو 
 كيشـر  ي

 يه اقتضـا   

  دوازدهم

  .كند يم

محصـول   ي
 يشـعور  اـ 

خـود  . شـد  

 نيبـد . رند
ظـاهراً بـه    

و از  سـت ين
 رهيـ رزان چ 

 يو حتمـ  ي
اسـت و   يـ 

ationgroup

دل هر« سازند؛ 

قـدرت اتيسـان  
  

و بگـ ميكنـ  يت م
هرگونه هـدفن 
  .كند مي

كتاب 38و  37فحه 

ش ياو م ميتسل ي
يعنـ ي يرك عمل

تنهـا بـه ايت و 
  .دارد

كتاب د 23فحه 

م نيدانش او را مع
  ب دهم

يآدمـ  اتيـ ه ح
يـحكمـت   ونـه 

قائـل ش تـوان  يـ 

ريگ يسرچشمه م
امـا ظ ند،ينما يم

ين يخداونـد  شگاه
مبـار يهـا  ـر دل 
يقطعـ  ياله نش

الهـ  جـوار قـرب  
  دوازدهم

02/1401(  

ين را آشكار م

ا شـهوات و نفس
كتاب دوازدهم 

و از او اطاعت م
است كه انسان ن

يتنظ ي اوامر اله
صفح. كند يم داينا پ

يو شرط ديق چي
جه داشت كه شر

است يروح يرها
ند يوار و محكم

صف! دار شهيقاد ر

از د يوع و حدود
كتا 39صفحه  

است كه نيا ند،
گو چيآن ه شيدا
يآن نمـ  يبرا يف

ما س يحدودنگر
م يو اله يانسان 

شيدر پ تيمسئول
بـ يديو ناام أس

نيدر ب يول ست،ي
و در يجهان ابـد 

كتاب د 34و  33

30/2 نوبت سوم 

و اسرار آ رنديگ 

 عرصه مبارزه با
19صفحه . ست

ميا خدا داده يدگ
نيا يعمل ديوح
خود را مطابق ي

معنا ينظر دي توح

يه يو ب ميسپار ي
توج ديبا. است ه

و فشار يروان ي
استو شهيورت ر
اعتق يعنيصوالً 

نو يو حت اندينما ي
.ندارند تي حكا

دهن يانسان م ه
ديد آمده و در پ

هدف چيت كه ه
  .ديما

از مح رسند، ي م
حيز اصول صح

ت، جز احساس م
أي ،يكست ظاهر

ين يشخص قطع 
او در جه ييو نها 

3صفحه . ديهد د

11 


جامع(وم انساني 

يشگرد پرده برم
  

ر مشكالت و در
سيخود خدا ن اد

 فقط تن به بند
تو نيبنابرا. ... م

يم مراحل زندگ
در چارچوب نيرا

يم يو هوس لي
دهيعبود ما گرد

يها انواع عقده هي
صو نيت كه در ا

ا مانيا يرد، ول

ياو را م يم و آگاه
ناظم و خالق ن

نديؤال درباره آ
وجود به يصر ماد
است هودهيث و ب

سازد و قرارداد نم

ا دور از عدالت
از يرويهمواره پ

است يو فداكار ر
د تا در صورت شك

يام و مبارزه برا
يهدف واقع داند

را خوا شينه خو

هم؛ ادبيات و علو

نظام ش نيه از ا
كتاب دهم 26 

نسان را در برابر
ايتر از  بخش ذت

  .ود

آنكه ما يه معن
مين او انجام ده

تمام دينما يسع
است و بنابر دهي عق

يم اي يحزب اي ت
ت ما عبد و او مع

   ازدهمي
يغالباً بر پا اي ها 

است مانيا ريتأث
ندا يمحكم شه

و علم دهد يشان م
انيم، از وحدت م

به سؤ يو الحاد 
عناص يمشت بي
عبث يا دهياو پد 
بس يخود هدف ي

كه به نظر ما ي
خود ه ير زندگ
  ازدهميكتاب 

ثاي انسان در راه ا
ندارد يو ظاهر ي

در هر اقدا يي نها
د يكه م رايماند؛ ز
صادقا ارزات و مب

سنجش دوازده

تا انسان، همه ب
صفحه »ينيب ن

و ان ديافزا يان م
لذ زيچ چيه يقع

زدهم مطالعه شو

و عمل ماست؛ به
و مطابق با فرما
ود ترك كند و س
خ از سنخ اعتقاد و

تيمركز اي يزيچ
صورت نيدر ا. م

يكتاب  40فحه 
يها و فداكار ش

بدون دخالت و ت
شي بدون عمل، ر

ناظم خود را نش ت
منظم يها دهيپد

يماد يها كتب
يترك جهي در نت

يرو زندگان نيا
يبرا ديبا هدف، 

از موارد گريد ي
كه د مينگر ي م

ك 50صفحه .. . 

عاد آنچه محرك
يتنها مفهوم ماد 

به هدف دنيرس
باز م يدف ظاهر

اعمال خالصانه ه

    
 

 .رست است
بيكشان و از آم

انيدر م شيفتاب
 .رست است

انسا مانيام بر ا
واق نيمؤمن يرا

 .رست است
كتاب دواز 23و 

 .رست است
رفتار و انگريب ي

خاطر او و د را به
خو يرا از زندگ 

پاسخ نهيشت كه گز
 .رست است

چ اي ي را به كس
ميا عبادت كرده 
صف. خداوند يرا
بخشش يرمذهبي

و بد يواطف بشر
اشت كه اعتقاد

 .رست است
اتيصفات و خصوص

اشت كه تمام پ
 .رست است

كه مك يپاسخ -
است كه ي ماد

از ا. ... شته است
 يجهان ب نير ا

 .رست است
ياريبس -تو معاد

را يا ثالً ما عده
.. رسند ينم سته

 .رست است
بر مبدأ و مع يتن

زين يروزيت و پ
ر يادطرز تفكر م

به هد دني از رس
جهيعالم آخرت نت

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
از اتم تا كهك

آف/  يبشكاف
در 3گزينه  .6

خدا، مد ادي
بر. بخشد يم

در 2گزينه  .6
و 22صفحه 

در 4گزينه  .6
يعمل ديتوح

خود يكارها
ييخدا ريغ
توجه داش ديبا

در 3گزينه  .6
هرگاه خود

اي يرا بندگ
قرار دادن بر

يغ مانيا در
وجدان و عو

توجه د ديبا
در 4گزينه  .6

نظم ص دهيپد
توجه د ديبا

در 1گزينه  .6
-يندارپ پوچ

تصادف كور
دخالت نداش
اوست كه در

در 1گزينه  .6
عدل در پرتو

كه مث يمعن
سيپاداش شا

در 4گزينه  .6
مبت نشيدر ب

و شكستر نيا
در ط. ... گردد

است، اگرچه
در ع يزود به
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منجـر   ـان 

انسـان   يا  

ار اسـت و   

در  يانگار ل

 نيچنـ  د،ي

بـود و   ياف
آن را  ميوان 
 

 ي وگرنه وقت
 چيت كـه هـ    

  ب دوازدهم

 نيـ در ا د،
مـا  « ننـد؛ 

نين حـرف  

كـار   ال بـه   

. رود ر مـي 
مـة ربطـي    

ationgroup

مـيا فيـه تضـع  

كـه بـر يمذهب

هدفـد ي جهـان   

سهل نيتر وچك

ينما ديبر تقل يك

آن كا رفتنيپذ 
تـو يم يهنگام 

 تاب دوازدهم 

و الت، حفظ شود،
و پرواضـح اسـت 
كتاب 71صفحه . د

دنديرسـ  يي جـا  
نيب يم ياله غيدر

 atهمچني. است

زمـان حـا) ملـه  
  .است 

كا ت مفعولي به
چـون كلم. شـود  

02/1401(  

بـ ،يمنفـ  يالقـ  

م ينيب  در جهان

 كه جهـان مـا

است و كو اتيح

يدات خود را متك

يبرا ييتنها به 
رايز رفت؛ ير نم
كت 46صفحه . د

عد تيرعا يب برا
دهـد  يز دست م

ابدياعمال خود ب ن

راه بـه نيـ  در ا
د ياز لطف ب يي

tبه حرف اضافه 

  .رود  مي

شـرط جم( ifله 
will, can, m(

م انسان در حالت
h نبايـد آورده ش

30/2 نوبت سوم 

 اما صـفات اخال

جز يفطر ليم
 

معناست نيا گر

 است، نعمت ح
  ب دوازدهم

معتقد يل اساس

امبرانيز گفته پ
به شمار يآسمان

نباشد يو منطق 

تناسب نيا ديكه با
م مفهوم خود را از

اني و خود را در م

و دهيمال كوشـ 
يرا پرتو شيخو 

  دوازدهم

  .رود مي
نياز ب) وع آفتاب

كار ستمراري به

طي نوع اول جمل
must, may+ه

راي توصيف اسم
him و مفعـول    

12 


جامع(وم انساني 

دارند، ييش بسزا

م نين است و ا
 تاب دوازدهم 

انگيب نيست و ا
   هم

نسان داده شده
كتا 38صفحه  

اصول ياگر كس 

جود نداشت، باز
آ نيد روانيپ ي
ليدل چير هب ي

ست و آنجاست ك
و جرم فريك نيب ب

 او برگردانده شود

كما ليس و تحص
يو هست ابندي ي

كتاب د 80فحه 

كار م به onضافه 
  sunrise)طلو

صورت گذشته اس

در شرط. ل است
فعل اصلي ساده(

who است كه بر
to نيـاز اسـت و

  انگليسي

هم؛ ادبيات و علو

نقش مانيرش ا
  .ود

انسا يجاودان ت
كت 37صفحه . د

خاص موجود ا 
ازدهيكتاب  66 

 جانب خدا به ان
.است يخداوند

ياست و حت ت
 

ت اصل معاد وج
ين اصل معاد برا

يمبتن زين مبران

  .ود

درست اس يقرارداد
صورت تناسب نيا
هر كس به خود 

نفس بيدر تذه 
يدف واال را درم

صف »شنود يما م

holid حرف اض
يا كلمة) آفتاب

  .رود
ص ساختار فعل به

ة شرطي نوع اول
(رت آينده ساده 

omولي ربطي 
oبه حرف اضافه 

سنجش دوازده

 در حفظ و پرور
 دهم مطالعه شو

تيبازتاب واقع) ي
شود يارضا نم د،

يهدف يسو به ي
صفحه. است ي
كه از ينعمت ن
خ شگاهيدر پ تي

رتيعقل و بص ي
  47صفحه . ت
اثبا يبرا زين يم
كوركورانه بودن 
اميما به نبوت پ 

زدهم مطالعه شو

ق يها ورد مجازات
در ا ست،ي عمل ن

يها اشد كه كرده

يآسمان مي تعال
هد ني و شكوه ا
م گفتهطف تو نا

 vacatio وday
 sunse)غروب آ
ر كار نمي مات به
whil در اين س

سوال، يك جملة
صور جه شرط به

ز به ضمير موصو
ب talkد از فعل 

    
 

 .رست است
مثبت، ي اخالق
كتاب 66صفحه 

 .رست است
يبه جاودانگ لي
دهد يم ديجاو ي

 .رست است
يوجودات كشش

ياله تيمان هدا
نياول ،يآسمان م

ين موجب مسئول
 .رست است

يبر مبنا نيت د
ستين رفتهياو پذ

علم اي يعقل لي
يطلب به معنا

ادكه اعتق ميدان
 .رست است

كتاب دواز 55و 
 .رست است

تنها در مو فري و ك
جز خود يزيچ ر

با تواند ينم نيا از 
 .رست است

از يرويپ هي سا
از ابهت يا گوشه

لط/ اضامان نبود 

 .رست است
onتي از قبيل 

et قبل از كلمة 
قبل از اين كلم 

eز كلمه ربطي 
 .رست است

ها، جملة س گزينه
مله جواب يا نتيج

 .رست است
ختار گرامري نياز
ين است كه بعد

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
تنها صفات

ص. شوند يم
در 4گزينه  .7

يم( ليم نيا
يزندگان دينو

در 1گزينه  .7
در درون مو

هم يهدفدار
مينظر تعال از

آن ينگهدار
در 2گزينه  .7

اساس حركت
از ا ياعتقاد

يدل چيه اگر
مط نيهرگز ا

كوركورانه بد
در 3گزينه  .7

و 48صفحه 
در 1گزينه  .7

و تناسب جرم
فريپاداش و ك

باالتر يعدالت
در 3گزينه  .7

آنان كه در
گو زيجهان ن

و تقا مينبود
   

 
در 3گزينه  .7

قبل از كلما
و همچنين

theتعريف 
بعد از: توجه

در 2گزينه  .7
با توجه به گ

رود و جم مي
در 1گزينه  .7

در اين ساخ
ر اينكته ديگ
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sh   و غيـره

  هول

ايد يكي از 

بينند، زيرا 

ار نداشـت  

  

كـرد   ار مي

 كشورهاي 

ر بـزرگ و  

هـاي   حـل   

ationgroup

hould, must

فاعل جمله مجه

شوند و اين شا ي

 ر

ها را بب ن بار آن

ود و معلم انتظا

جود، علي رغم 
  .شود ي

نشاني كا ت آتش

باني براي مردم

چنين يك شاعر

 طه شده

المللـي راه بـين  

  كيل دادن

02/1401(  

     t, can, may

عنوان ف معلوم به

گليسي انجام مي
  .بود
  س

صادق، درستكار

خواهند چندين ي

     

ن خيلي دشوار بو

باوج) 4 
  ofاستفاده نمي

 سازمان خدمات

  شدن سته
  تخدام كردن

وع فرهنگي و زب

  ردن
 ن

ي را نوشت، همچ

احاط) 4 

راي مشـكالت ب

تشك) 4 

30/2 نوبت سوم 

ل كمكـي مثـل

مفعول جمله م+ 

موماٌ به زبان انگ
ا مداوم خواهد ب

روان، سليس/ ش 
ص/ ش يا معلومات 

ر سراسر دنيا مي

  ها جاذبه/ ها 
ها كشف/ عات 

ود اينكه امتحان

 بر     ه
de حرف اضافهf

كه در  از زماني

بازنشس/ ها  ريت
است/ ها  نقش ف،

گذاريم، زيرا تنو
  .نمايد س مي
منعكس كر/ اني
توسعه دادن/ ث 

هاي خيلي زيادي

 ظر گرفته شده

كند بر  تالش مي

  يا رها كردن 

13 


جامع(وم انساني 

بنـابراين افعـال 

 may/ can/ +

ر سراسر دنيا عم
ترين زبان دنيا م

آزمايش) 2 
دانش) 4 

زيادي درمردم  

داروه) 2 
اخترا) 4 

سخ دهند با وجو
  .ست آورند

عالوه) 3 
espiteز كلمه 

شد، ت فرستاده

مأمور) 2 
وظايف )4 

سر دنيا احترام بگ
ها منعكس آنعي 

قدرد) 2 
ميراث) 4 

سال پيش شعرها

در نظ) 3 

لمللي است كه

ترك) 3 

هم؛ ادبيات و علو

  .كند ي

.مجهـول اسـت   

b +/ must/…

هاي پژوهشي در
هاي آتي مهم سال

.مصر وجود دارد
  .د

پاسخوبي  الت به
د ت خوبي را به

 جاي ض، به
ست زيرا، بعد از

مأموريت 150 از 
  .ته شد

خيلي زياد سراس
خالقي و اجتماعي

او صدها س.  شد

 نهاده شده

  دة چيست؟
ال ك سازمان بين

 دادن، نما

سنجش دوازده

ر جمله ايفاء مي

tha صـورت م به

be+  فعل اصلي

ه  علمي و پروژه
گليسي براي سا

  
  

نگيز در كشور م
هستند باستاني 

  
  

باً به تمام سواال
ضوع درسي نمرا

درعوض) 2 
نادرست ا 1ينه 

نشاني بيش تش
سالگي بازنشست 

  
 ته شدن

هاي خ ها و زبان
ها و باورهاي اخ 
    

 س كردن

ك طوس متولد

بنيان ن) 2 

 UN دهند نشان
حد است كه يك

نشان د) 2 

    
 

ش مفعول را در
 .رست است

at ربطي ز كلمة
  .ر هستند

اسم مفعول. + 
 .رست است
هاي ي از فعاليت

ي كه چرا زبان انگ
 اصلي، عمده/  

 بومي     
 .رست است

ان ي اهرام شگفت
هاي آن كشور  

 مقصدها
 ها جاذبه

 .رست است
ن توانستند تقريب
وزان در آن موض

 رغم  علي
despite در گزي

 .رست است
ن يك مأمور آتش

60ش در سن 
 ملحق شدن/  

بازنشسته/  نقاط 
 .رست است

ه كنيم به فرهنگ
د است و ارزش
توصيف كردن 

منعكس/ وناگوني 
 .رست است

 روستاي نزديك
  .ان است اير

 ، مشهور
 .رست است

انيد كه مخفف
آن ملل متح. انم

  . پيدا كند
 ، پي بردن

www.sanjeshse

whom نقش
در 4گزينه  .7

جملة بعد از
رت زيرصو به

.........
در 1گزينه  .8

تعداد زيادي
صليداليل ا

پژوهش) 1
ب/ بهبود ) 3

در 3گزينه  .8
تعداد زيادي

ها جاذبه آن
م/ اهرام ) 1
ج/ اهرام ) 3

در 4گزينه  .8
آموزان دانش

آمو كه دانش
با وجود،) 1

e of: توجه
در 2گزينه  .8

عنوا پدرم به
و دوسال پيش

ها هويت) 1
نكات يا) 3

در 3گزينه  .8
بايد سعي ك

دنيا ارزشمند
ت/ تاكيد ) 1
تنوع، گو) 3

در 1گزينه  .8
فردوسي در
برجسته در

برجسته،) 1
در 2گزينه  .8

A :د آيا مي
B :د بله مي

را آميز صلح
فهميدن) 1
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را  توانيد آن

  

 

هـا بـراي    ن  

very sim 

ationgroup

ت قيقت، شما مي

ني، معني دادن

طور نوان، همان

 ها ليت

 يت

 هان

شـدند، زيـرا آن

milarتـرادف بـا   

 .نند

02/1401(  

در حق. د بگيريد

  يش دادن
  سعه دادن

معن) 4 

عن به) 4 

فعال) 4 

هوي) 4 

ناگه) 4  

ش باال فروخته مي

 . گرفتند

است و مت» شبيه

كن شر كمك مي

 . سياره بماند

30/2 نوبت سوم 

تدريج ياد د را به

افزا/ ر گسترده 
توس/ ر ناگهاني 

 سه كردن

 ت، فقط

 ير

 ثير

نظير معمول، بي

هاي خيلي ب مت

ها را جاي انسان

خيلي ش«ه معني 

ها به بش ه ماهواره

 ه

يروي جاذبة آن

14 


جامع(وم انساني 

زبان مادري خود

طو به) 2 
طو به) 4 

مقايس) 3 

درست) 3 

تصاوي) 3 

اثر،تأث) 3 

غير م) 3 

كردند با قيم  مي

 . شد

آالت ج ه ماشين

يده شده است به

چگونه - 

ماهواره - 

وسيله ني  مدار به

    

هم؛ ادبيات و علو

توانيد ز شما مي 
 .هيد

 

  دادن

 همانند

 ها ها، قسمت

 گذشته درست
  .كردند ي

الت ارزان منجر

شدند، اين بود كه

 زير آن خط كشي

 است؟ شده

دت طوالني در

است؟ ره نشده 

سنجش دوازده

.ناگهاني نيست
بود دهه زمان به

بهبود بخشيدن 
  

د پاسخ) 2 

مثل، ه) 2 

ه جنبه) 2 

 الگو) 2 

 قوي)2  ص

ر ساليان خيلي
دي را صرف مي

 زيادي محصوال

ا كاالها ارزان ش

در آخر پاراگراف

   ت؟

ر متن تعريف ش

تواند به مد ه مي

 زير در متن اشا
 اتي

    
 

 .رست است
ان يك فرآيند ن
ته در طول دوره

/ؤثر يا كارآمد 
 بهبود دادن/  

 .رست است
 ردن

 .رست است
 ماني، هميشه
 .رست است

 .رست است
 ت

 .رست است
 معين، مشخص

 .رست است
گران در  صنعت

 كاالها زمان زياد
 .رست است

ور بخار به تعداد
 .رست است

ل اصلي كه چرا
 .رست است
 identicalكه د

 .رست است
ساً درباره چيست

 .رست است
ز كلمات زير در

 .رست است
متن، يك ماهواره

 .است رست
 اقمار مصنوعي 
رتباطي يا مخابر

www.sanjeshse
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يادگيري زبا

طور آهست به
طور مؤ به) 1
تدريج به) 3

در 4گزينه  .8
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در هر زم) 1
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 منابع) 1
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a a+2 2  
  احت مربع

  حت مثلث

x x+2 2   
  وتر مثلث 

  حيط مثلث

  خط مماس

bx
a

−= 2  

  س سهمي
a(

b a
a

= −
=

 −

2
4

4 2
   

  دلة سهمي

 اي سهمي

(x y+2  
S x.y=   
S x(

x

=
−=
−

1
1  

سـتطيل بـا   

ationgroup

a= 212 2
= مسا 72

x x×= مساح 2

= +2 144 14
= =288 1

= +12 مح 12

y معادلة خ:  =

b b
a

= − 2
مختصات رأس :−)

) b( )
a

b
b

− + −


=

22 2

2 5

y −= 5
معاد:  4

ها جمع ريشه صل

y) = 324
yماكزيمم باشد 

x)− =

= 

62 1
62 812
طول و عرض مس

02/1401(  

a = 2 144

x x= =
2

722
=44 288

12 2
+ =2 12 2 1

m x−= +1 23
b a= 4  

, )−2 2
) a

,a

− 

−= − =

3 4

5

x x− −25 5

b
a

= − حاص =

x y+ =162
م

x x

y

−

= −

262

162 8
يمم است كه طو

30/2 نوبت سوم 

a = 2 77

x =22 14

( )+12 2 2

m −
 =12 3

b− =

−

2 5
5

4

3

= = −
−

5 45
4

y =2 162

=81 81
 

طيل وقتي ماكزي
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جامع(وم انساني 

a = 6 2  

x =44 12

  . فر است

m=  =

x−2  

 مساحت مستط

اضي و آمار

هم؛ ادبيات و علو

2

 سهمي برابر صف

 y =1 2

ري ثابت باشد،

 ريا

سنجش دوازده

 

ر در نقطة رأس

دله خط مماس

تطيل برابر مقدا
  )د

    
 

. رست است

 . رست است
مماس بر نمودار

معاد

 . رست است

 اگر محيط مست
مربع باشد( .شند
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d   قطر =

Pدرست   

P q∧  

( q   

q درست    

( )S r∧  

( )S r∧ 

x− − ≥1 
[ ]x− −  

(fD = − 

g
D

(f g)

g
(f g)

−

−
−

2

2
  

−

  

x

x ( x

+3

3 3

2
  

x

x

= 
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+ +

8
4 2
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+2 281 81

r P→ ∧ د

q→ درستq  

( )S r 

 S r  و
tدرست    

( )q t ∧  

x≥  ≤ −
[ x=  −1 

] (,−∞ − −1

{f

(f g)

f
(f g)

− = −
+

− = −
+

2

2

−1 1
−1



x x

x )

= +

− = 2 

f ( )

f (

 =

 +

= +

4 2 2
2 2 4 2
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= × 22 81

r P≡ → 

, P درستq

P(رست  

S→ نادرست
S r∧⎯⎯⎯⎯→

درست است

−1 
]x =  ≤1 1

] (,− − = −2 1

}

g

, , ,

R

(f g

−

− 
−

1 1 2

1



2

x

x

x

+ 

 =  
= 

3 32

3

3 2


) = +2 4 2
2 2

 رست

30/2 نوبت سوم 

= 81 2

r P ∧ ≡

P→ درستP
P⎯⎯⎯→ در

   و درستS

→⎯tدرست 

x≤ − < 2
],−∞ −2  

{g f

)(f g)
− =

+

2 2

x x

x

x

− =

 =

 =

2 32

8


2

 نادرست

در
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جامع(وم انساني 

r≡

نادرست
(q S→  

rنادرست →

x − ≥ > −1

  

{ }−1
 

= 
 

هم؛ ادبيات و علو

r(نادرست

rدرست 

2−تعريف نشده  

سنجش دوازده

 

 

نا

تع

 

    
 

. رست است
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ي و رقابتي كس

ـ تحريم اقت 1ل 

ي، سهامي عام و
ها در توليد ت آن

زاري مراجعه كن
)كتاب درسي 7

شـبيه كنـيم، اق
 از جاي كنده م

اين مو. شود  مي
كتا 143صفحة 

توان د چگونه مي
تجاري به درآمد

 مسكوكات در د

هم؛ ادبيات و علو

سطح قيمت تعاد

كه كمبود عرضه

يمت تعادلي رخ
ـ تعادل و قي 3 

ي زمان بررسي
ش قيمت محص
 رشد درآمد سر

كتاب 79صفحة 
ال و خدمات شرك

داري كل ي خزانه
مدارآموزشي در 

ستجوي كار، اي
 توليد، ايجاد فر
براين پاسخ درس

ـ اشتغال كا 1 

را نيز د منافعي
هاي اقتصاد زيت

، فصل5بخش  (

عاوني، خصوصي
 ميزان مشاركت
د، بايد به كارگز

75صفحة . (كند
در حال رشـد تش
رند و به راحتي
ر بيشتر تضمين

ص(. شود حاظ مي
ـ چ  3، فصل 2ش  

ي بودجه و تراز تج

ارزش +داري 

سنجش دوازده

وليدكننده در س

در جايي است ك

هاي بيشتر از قي
، فصل1بخش (
 

د كشوري را طي
ده كنيم تا افزايش

بهتر است نرخ
ص.) (رويم مي) ج

ل از فروش كاال
شده از سوي رفي

ير اصالح نظام آ
هاي جس  هزينه

هاي عطاي يارانه
شود، بنا وق نمي
، فصل4ـ بخش 

تواند م حريم مي
دست بزند و مز

)كتاب درسي 1

تع(هاي توليدي 
دالنه و براساس
دم خود را بفروش
قدام به فروش ك
درخت يا گياه د
اري كمتري دار
 پيشرفت كشور
صاد مقاومتي لح
ن توليد ـ بخش
 ـ كاهش اتكاي

ديداري و غيرديد

    
 

 . رست است

 ميزان درآمد تو

مد توليدكننده د

ه تقاضا در قيمت
) (كتاب درسي 

 . رست است
خواهيم نرخ رشد

استفاد) اي ثابت
كند، ب  تغيير مي

ج(و ) ب(هاي  ت
درآمدهاي حاصل

هاي معر  حساب
 با اقداماتي نظي

يابي، كاهش ل
ي حين كار و اع

شامل موارد فو 
ـ رشد ـ 1صل 

  . رست است
صور عمومي، تح
خلي به توليد د

21صفحة . (بد
  . ت استرس

ه س انواع سازمان
ر صورت بايد عاد
ي بخواهد سهام
سوي فروشنده اق
صاد كشور را به د

مت و ماندگامقاو
مت و در پي آن

در اقتص» ي نفتي
ـ سازمان  2صل 

قتصاد مقاومتي
  . رست است
هاي د ش سپرده

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
 :الف(

حداكثر) ب

حداقل درآم

كمبود تق) ج
35صفحة (

در 3گزينه  .12
اگر بخ) الف

ها به قيمت(
طول زمان

پاسخ قسمت
تمامي د) ب

به اي توسعه
ها دولت) ج

مراكز شغل
افزايي مهارت

3در گزينة 
، فص3بخش (

در 2گزينه  .12
برخالف تص
نيروهاي داخ

ياب تحقق مي
در 4گزينه  .13

براساس) الف
توليد در هر

اگر فردي) ب
كارگزار از س

اگر اقتص) ج
ريشه، مق تك

باشد، مقاومت
به درآمدهاي

، فص1بخش (
هاي اق مؤلفه

در 1گزينه  .13
ارزش

erv.ir
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@sanjesheduc

  ست مردم

  ن نقدينگي
  ب (گردش 

   در گردش
  ج(انداز  س

  غيرديداري 
  غيرديداري

  انداز ي پس

ا از دسـت   
ريـد اوراق    

 در جهـت   
گـذاري   ايه  

هـا بـه    تگاه 

و سياسـت   

هـاي   زينـه 

ـ ميـزان  1 
هـاي   ذاري 
  )ماعي

ندگان آثار 
. كننـد  مـي   

ايشـي بـه      
سات زيادي 

ود را از وام 
كتاب  66 

ationgroup

مسكوكات در د

+63 2 :ميزان
حجم پول در گ 

حجم پول: 63
سپرده هاي پس 
سپرده هاي غ =
سپرده هاي غ: 3

سپرده هاي: 23

يد و اشـتغال ر
و نيـز بـا خر) ي   
  )سي
ريـزي ـ برنامه3
بنـابراين سـرما 

 پايبندي دسـتگ

شاركت اسـت و

رآمد و صرف هز
  )اب درسي

:ر دو چيز است
گـذ زان سـرمايه  

هاي اجتم گذاري

روشنف. شود  مي
اقصـه برگـزار م

جـاد توسـعة نما
ها و مؤسس خانه

بتوانند طلب خو
صفحة. (ه است
  ) ايران

02/1401(  

×1 ارزش م: 633

+ =21 3  
=ش اسكناس 
+ +3 21 7  
= غيرديداري 

=و غيرديداري 
− =3 7  

− =3 1 1  

دگان انگيزة تولي
 مـالي انبسـاطي

كتاب درس 95 
3وكار  يط كسب

.بخشـد  ود مـي   

 پايبندي و عدم

فروش اوراق مش 
  )اب درسي

گونگي كسب در
كتا 99صفحة  (

مانده در  و عقب
ميـز گ و نـه در   

گ دولت ـ سرمايه

مناقصه مشاهده
منا) هاي دولتـي 

لت با هـدف ايج
كار. وساز شد ت
 

ن زمان ممكن بت
هدات وام گيرند

ـ اقتصاد 2صل 

30/2 نوبت سوم 

=3 21 

= 114 
ارزش +ت مردم 

= 91 
سپرده هاي −

ه هاي ديداري و
23 
3 

فته و توليدكنند
سياسـت(ياتي 

صفحة. (حل كند
ـ بهبود محي2ي 

 عرضـه را بهبـو
  )اب درسي

بي به اهداف و
  ) ب درسي

ت، از مردم و با
كتا 102صفحة 

ص مربوط به چگ
.ماده واحدة آن
رهاي پيشرفته

ش علـم و فرهنـگ
م ـ درآمدهاي د

ورت مزايده و م
مثل خريده(ت 

دول. زايش يافت
شور، صرف ساخت

 ) كتاب درسي
ترين  تا در كوتاه

بار، تضمين تعه
، فص5ي ـ بخش 

22 


جامع(وم انساني 

كوكات در دست

دار   هاي مدت
مجموع سپرده −

كاري افزايش ياف
هاي مالي  يا نرخ

، مشكالت را حل
 امنيت اقتصادي
ي بخش توليد و

كتا 94صفحة  (

دستياب» د تفريغ
كتاب 100فحة 

ه استقراض دولت
ص. (شود تورم مي

ط و مقررات خاص
دجه است و نه م
مده تفاوت كشو
وت در گسترش
ه از آغاز تا انجام

ديد كه به دو صو
دة كاال و خدمات

دي دولت نيز افز
دهاي نفتي كش

ك 128صفحة . (
اند ي تهيه كرده

عطاي وام و اعتب
ـ اسناد اعتباري 2

هم؛ ادبيات و علو

مسك +ي مردم 

سپرده
−يداري مردم 

  )ـ سپرده 2 

يد كاهش و بيك
ها پايه و كاهش 
مدت د در كوتاه
وري و يش بهره

هاي توليدي يت
.سياست نيست

  )ي دولت

سند«زيرا . ست
صف. (نون بودجه

زيرا بهترين راه 
تبع آن كاهش ت

زيرا ضوابط. ست
هاي اليحة بود ه

زيرا عم.  نيست
ـ تفاو2تخصص 

ـ بودجه 2فصل 

ها د لب حراجي
 و خريداران عمد

ي، قدرت اقتصاد
 بخشي از درآمد
.رگي مطرح شد

ر، اسناد مختلفي
ري در فرآيند اع

2، فصل 2خش 

سنجش دوازده

هاي ديداري رده

هاي دي ي سپرده

، فصل2بخش (
 

ي كه سطح تولي
ر مخارج دولت

تواند مي) بساطي
ـ افزاي1: ي نظير

ن، افزايش فعالي
 مربوط به اين س

هاي اقتصادي ت

جة مورد اول نيس
سازد و نه قان مي

. مورد اول است
 نقدينگي و به ت
جة مورد اول نيس
ر مربوط به تبص

نتيجة مورد اول
ي و نيروهاي مت

، ف4بخش ) (سي

توان در قا را مي
ها، مزايده اجي

 
 درآمدهاي نفتي
تعدد پرداخت و
ن كارفرماي بزر
ت اعطاي اعتبار
اقع اسناد اعتبار
ـ انواع بازار ـ بخ

    
 

ارزش سپر

ارزش پولي

) (كتاب درسي 
 . رست است

ن ركود اقتصادي
ت با افزايش در
سياست پولي انب

هايي  با سياست
هاي نوين  فناوري

 مناطق محروم
ـ سياست 1صل 

  . رست است
، مورد دوم نتيج
جه را مشخص م
ورد دوم نتيجة
ث كاهش حجم

مورد دوم نتيج 
شده در بودجه،

نيز مورد دوم ن 
 از سرماية انساني

كتاب درس 69ة 
  . رست است

 از انواع بازارها ر
ها و حر مايشگاه

 )كتاب درسي 
دوره با افزايش

هاي عمراني مت 
عنوا ت و دولت به

به منظور عمليات
در وا. فت كنند

ـ 3، فصل 1ش 

www.sanjeshse

65صفحة (
در 3گزينه  .13

در زمان) الف
اند، دولت داده

س(مشاركت 
ها دولت) ب
كارگيري به

زيربنايي در
، فص4بخش (

در 2گزينه  .13
،1نة در گزي

تكاليف بودج
، مو2گزينة 

بازار باز باعث
3در گزينة 

بيني ش پيش
4در گزينة 
برخورداري

صفحة.(مولد
در 4گزينه  .13

برخي) الف
هنري در نم

38صفحة (
در اين د) ب
راي طرحاج

شكل گرفت
ها ب بانك) ج

گيرنده دريا
بخش) (درسي

  
  

erv.ir

32

33

34



  
 

 

@sanjesheduc

مكاناتشـان  
ن بشـري،  
ي و علـوم    

سـت و در  

 - ) پـور  ين

ationgroup

فاده از منابع و ام
 و پيشرفت تمد

هـاي بشـر نـش  
  )كند ث مي

اس سياسـي  ابتدا 

  .ايي

قيصر امي(ريدن 

  اساني

  

02/1401(  

كشورها در استف
با گسترش. ست

تـرين دان ز مهـم   
ه موضوعاتي بحث

پيروزي انقالب،

ي، مدحي و غنا

  .ت

بال پر بي - ) ي

  ني
زباني سبك خرا

)چشم معشوق

30/2 نوبت سوم 

ها و ك ها، سازمان
اس» شة اقتصادي

 جايگـاه يكـي از
قتصاد دربارة چه

اول پس از پ  هة

حماسي: ت اند از

كبر دهخدا است

 

لتشاه سمرقندي

ي سبك خراسان
هاي ز از ويژگي 

  )دة اسنادي
عاره مصرّحه از چ

23 


جامع(وم انساني 

ه كند انسان ك مي
انديش«ديد آمدن 
در» لم اقتصـاد 

ـ علم ا 1 فصل 

هاي ده ر داستان

رن پنجم، عبارت

اك بارة عالمه علي

  .هور كرده بود
  .مال رساند

.هللا انصاري بود

  :ز
دو(ره دولتشاه 

  خراساني
هاي زباني  ويژگي

= كلمات كهن 
  ي

تشبيه فشرد(م 
استع(نرگس او  

 و فنون ادبي

هم؛ ادبيات و علو

ها كمك و هزينه
تالش فكري، پد

عل«ت و با عنوان 
،1بخش ) (رسي

نديشة حاكم بر

رم و نيمة اول قر

درب -3 

ر فارسي تازه ظه
را به كم) مسجع

اي خواجه عبدا

اند از ل، عبارت
تذكر - ) خ عطّار

ي فكري سبك خ
از= نار مفعول 

 متمم و كاربرد
كري سبك عراقي

ما آن شقايقيم - 
-) بيه گسترده

 علوم

سنجش دوازده

ارة انواع منافع و
نتيجة اين ت. شند

ر نيز تكامل يافت
كتاب در 14حة 

ا: عبارت است از

ي در قرن چهار

 
   .فراهاني است

 .ست

 قرن پنجم، نثر
م(ي، نثر موزون 
ها ت تأثير نوشته

اد شده در سؤا
شيخ(االولياء  ةر
 

هاي از ويژگي=  
در كن» مر«شانة 

 اضافه براي يك
هاي فك ز ويژگي

)ستعاره مكنيه
تشب(دل نباشم  ن

    
 

  . رست است
با دقت دربا» صاد

خاب را داشته باش
الش فكري بشر

صفح. (رار گرفت

 .رست است
ع 4رست گزينه 

  . اجتماعيد، 
 .رست است

 انواع شعر فارسي
 .استرست 

 .رست است
 :هاي ديگر زينه

الممالك ف  اديب
 فرخي يزدي اس

 .رست است
  :باه

ن چهارم و اوايل
نصاريه عبداهللا ا

ل ميبدي، تحت
 .رست است

ر در بين آثار يا
تذكر - ) موالنا(

 )احمد جالل آل
 .رست است
 .رست است
 .رست است

  :ها زينه
ه اختيار و اراده

حرف نش گرفتن 
 بردن دو حرف

از= ه قضا و قدر 
 .رست است
 .رست است

  :اه زينه
تشخيص و اس(ل 

چون الله، خونين

www.sanjeshse

در 1زينه گ .13
دانش اقتص«

بهترين انتخا
يجة اين تالنت

دانشگاهي قر
   

  
در 4گزينه  .13

صورت در
مرحلة بعد

در 2گزينه  .13
ترين رايج

د 3گزينه  .13
در 1گزينه  .13

بررسي گز
دربارة -2
دربارة -4

در 4گزينه  .14
موارد اشتب

در قرن-1
خواجه -2
ابوالفضل-3

در 2گزينه  .14
آثار منثور

(مافيه فيه
ج(تار  سه

د 3گزينه  .14
در 1گزينه  .14
در 4گزينه  .14

بررسي گز
باور به -1
كار به -2
كار به -3
باور به -4

در 2گزينه  .14
د 3گزينه  .14

بررسي گز
اي گل -1
چرا چ -2
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@sanjesheduc

صـراع اول    

/  ترصـيع   

ي مصـراع    

اسـت كـه   

  ) نامرتّب

ationgroup

مثـالي بـراي مص

.  

موازنه دارد، نـه

و مصـداقي بـراي

شي از آية قرآن ا

 .د

و نشر مشوش يا

 

02/1401(  

ع دوم، نمونه و م

.و استعاره ندارد

؛ بنابراين آرايه م

راع دوم، مثال و

بخش= كَم تَرَكوا 
(  

  زاً اهل جهان
  

  ب معادله

  )اره مكنيه

  . ندارد
بيه فشرده ندارد

لف و= ريزد   مي

 ف و نشر مرتب

30/2 نوبت سوم 

  .د
   )ه گسترده

مصراع=  تمثيل 

اغراق، مجاز و -4

؛»سرو و برگ« 

مصر/ اره مكنيه 

كَ/ اس همسان 
) جنّات و عيونٍ

مجا= جهان ) ب
)و جدايي بودن

  
اسلوب= ول است 

  

استعا=  محبت 

تشبيه فشرده/ 
تشب/ آميزي  س

 گهر يعني اشك

  ر مرتب
  مرتب

لف= م ستم داد 

24 


جامع(وم انساني 

استعاره ندارد - 
دو تشبيه( دوم 

سلوب معادله و

4  . ندارد

ي دارند، غير از
 .شرده

استعا= ها  ر دانه

  يدن شراب
جنا) = اهي مرد

كَم تَرَكوا من(ن 

ب  نما ض
به فكر دوري و 

  سن تعليل

اشتقاق= عاشق 
ي براي مصراع او

نما س يا متناقض

بوي/ آميزي  س

  . مكنيه ندارد
 است، نه مكنيه

حس= رنگ سخن 

شود و چشمم، ي

لف و نشر= شق 
لف و نشر م= ه 

رانت، به من بيم

هم؛ ادبيات و علو

)فشرده اسنادي
عامصر -) شوق

اس/ نتيجه   و بي
  كَس –

حسن تعليل -3

اع، سجع متوازي
د، نه تشبيه فش

ندن آسيا، زارزار

كنايه از نوشي=  
به معني خوا(ي 

رة مباركة دخان

وكس يا متناقض
-2نديش بودن 

حس= گار است 

عشق و ع/ كنايه 
اع دوم مصداقي

پارادوكس= ش 

حس= شنيدن بو 

شرده و استعاره
ستعاره مصرّحه
ر/ ت، نه مكنيه 

طال، زرد رنگ مي

 ساغر ، بسط عش
هايش، ستاره واره

د و داستان هجر

سنجش دوازده

تشبيه ف(يستي 
از معش ه مصرّحه

هاي بيهوده الش
–خَس = ختالفي 

3  .اردند

 مقابل دو مصرا
سترده وجود دارد

  
دون، دل نسوزان

  ه
قدح گرفتن/ ص 

و ميري)  هستي
سور 25مين آية 

پاراد= سوز   آب
عاقبت ان -1(رد 

طر بدعهدي روز

ك= فرياد آوردن 
مصرا/ آرايي  واج

درياي آتش/ نظير 

صفير گرم، ش/ ه 
 

تشبيه فش/ يزي 
اس= لعل / ميزي 

اره مصرّحه است

ام مانند ط  چهره
 

ق است و خندة
ح است و گوشو
ن اميد لطف داد

    
 

جاعت، شير رباني
استعار( افالكي 

 .رست است
كنايه از تال= ن 

ناس همسان اخ
  :هاي ديگر

 تشبيه و تضاد ن
 .رست است

، همة كلمات4 
بيت، تشبيه گس

: هاي ديگر زينه
ه بودن چرخ گرد

اسلوب معادله=  
تشخيص= چنگ 

به معني امير( 
تضم= يت آمده 

 .رست است
  :يات
فروز، آتش آتش
ايهام دار= يش 

خاط بر بهاري، به
 .رست است

  :هاي بيت ايه
زه ساختن، به ف

و= » ش«صامت 
مراعات ن= مك 

 .رست است
تشبيه فشرده=  

 :هاي ديگر زينه
آمي حس= وزنده 

آم حس= خشك 
استعا=  خندان 

 .رست است
زند يعني  زر مي
  :هاي ديگر زينه

مينا، قبض عشق
ش معشوق، صبح
ي وصلت، به من

www.sanjeshse

در شج -3
شاهد -4

در 1گزينه  .14
باد پيمودن

جن/ است 
ه رد گزينه

ايهام، -2
در 4گزينه  .14

در گزينة
ضمناً در ب
بررسي گز

آسوده -1
اول است

نالة چ -2
 ميري -4

عيناً در بي
در 2گزينه  .14

بررسي ابي
آبِ آ) الف
دوراند )ج
گريه اب) د

د 3گزينه  .15
بررسي آرا

بلندآواز-1
تكرار ص-2
شور، نم-4

در 4گزينه  .15
آن بلبلم(

بررسي گز
سو نالة-1
سالم خ-2
اي گل-3

د 3گزينه  .15
روي من(
بررسي گز 

گرية م -1
بناگوش -2
اجرايم -4
  
  

erv.ir
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@sanjesheducationgroup

د و(  

 

  .سالم است

  

   فاعالتن

02/1401(  

مصوت بلند(ول 

 س قاعدة دوم

  :شود مي

حر رجز مثّمن س

ري يا دولختي

  .سروده شده

عالتن مستفعلن

  .)اند

30/2 نوبت سوم 

(  

راساس قاعدة او

هاي قافيه براساس

ير در آن ديده م

  دوم

بحر -3 

وزن دو) = عيلن

فاعلن مفاعيلن س

مستفعلن فاع -2
فتعلن فع  

ا ه شدهتن سرود

  فاعلن فعلن

25 


جامع(وم انساني 

)نوع سجع است

هاي قافيه بر واژه

ه واژه) =  و جان

يارات شاعري زي

ي دهم مصراع د

 .من سالم است

  ي
  ختي

يلن مفعولُ مفاع
  لختي تك

  علن 

مفعول مفا:  وزن
.  

2  مفعولُ فاعالتن
تعلن فاعالت مف

تن مفاعلن فعالت

اعلن فعالتن مف

هم؛ ادبيات و علو

ترين ن آهنگ وش

  سجع مطرّف

و) = ني كجاست

  س قاعدة دوم
به معني روح( 

  قاعدة دوم

است كه اختي» 

   اول
 اضافه در هجاي

بحر رمل مثّم -2

وري يا دولختي
زن دوري يا دولخ

مفعولُ مفاعي: يا
وزن همسانِ ت= 

الت مفاعيلُ فاع

بر -3  .وده شده
تن سروده شده

فعولُ فاعالتن م
مفت -4 

مفاعلن فعالت: ن

مفا -2 

سنجش دوازده

  
كه خو( متوازي 
   مطرّف

  وازن
س) = نيام، كام( 

به معني(، كو )حله

ي قافيه براساس
ان، رو) و جاري

 قافيه براساس ق

»ن مفاعلن فعلن
  مصراع اول

چهارم مصراع ي
وت كوتاه كسرة

 
2  . است

وزن د=  فاعلن 
وز= لن مفاعلن 

ي(تفعلُ مفعولن 
=عيلن مفاعيلن 

مفعولُ فاعال: ت از

  
ن مفاعيلن سرو
ت مفاعيل فاعال

مف/ تفعلن فعولن
   ن فعالتن

هر دو بر وزن 4 

   ن فعلن

    
 

 .رست است
: هاي ديگر زينه

سجع=  نشايد 
سجع= بيازارند 

سجع متو= مال 
،)اولوااأللبابب، 

 .رست است
ني كوچه و مح

  : يات ديگر
هاي واژه= نواز  ده

به معني رونده(
هاي واژه= متاز 

 .رست است
مفاعلن فعالتن« 

 در ركن پاياني م
 همزه در هجاي
لفظ كردن مصو

 .رست است
 :هاي ديگر ينه

هزج مثّمن سالم
 .رست است

  :ها زن گزينه
مفاعلنن فاعلن 

ن مفاعلن مفتعل
علُ مفعولن مست
لن مفاعيلن مفا
 .رست است

عبارت است 3ه 
 .رست است

: هاي ديگر زينه
مفعول مفاعلن: ن
مفعول فاعالت: ن

 .رست است
  :ها زينه

علن فعولن مست
ن فعالتن فعالتن

 .رست است
ل و بيت گزينه

  :هاي ديگر ه
ن فعالتن مفاعلن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
بررسي گز

نپايد، -1
آرند، ب -2
عمر، م -3
صواب( -4

در 4گزينه  .15
به معن(كو 

بررسي ابي
باز، بند -1
(روان  -2
ناز، مم -3

در 2گزينه  .15
وزن بيت

ابدال -1
حذف -2
بلند تل -3

د 3گزينه  .15
اصالح گزي

بحر ه -1
در 4گزينه  .15

بررسي وز
مفاعلن-1
مفتعلن -2
مستفع -3
مفاعيل -4

د 3گزينه  .15
وزن گزينه

در 2گزينه  .15
بررسي گز

بر وزن -1
بر وزن -4

در 1گزينه  .16
گز بررسي

مستفع -1
فعالتن -3

در 4گزينه  .16
بيت سؤال(

وزن گزينه
مفاعلن -1
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@sanjesheduc

: گويـد  مـي    

ي جاهـل و  

ationgroup

شـاعر اسـت و م

هاي  را به انسان

  ساند

02/1401(  

ربارة معشـوق ش

  ). و سياسي

  و اجتماعي

ست و زمام امور

  ها شتي

   

        

 را به انجام نرس

   كردي

30/2 نوبت سوم 

كه در 3ز گزينة 

هاي اجتماعي ي

 حقوق انساني و

پروري اس و سفله

زش.  پوشاننده -4

پناه گرفت   -4

   روغن   -4

هايشان نقص -3

خود  .براي – 4

روشن: أنرت -2 

26 


جامع(وم انساني 

جز ران است؛ به

س است، نه آزادي

ش براي كسب

 جهان، وارونه و

4  يرنگي

4    د

4  روغن
  )11عربي  

3  بران كنند

4  براي. ست 

   2

  بان عربي

هم؛ ادبيات و علو

شور عزيزمان اير

 بند هواي نفس

تال -4  ستي

كار: ن است كه

نير. پوشاننده  -3
  )12عربي  

نجات يابد. او  - 2
  

ر. برنجي كه  - 3
69ص  – 10ي 

جب. خودشان  -2
  

اده نشده اسز -2
  )11عربي  

  )10عربي  73

 .كردم رام مي

زب

سنجش دوازده

  ن فاعلن

ق به ميهن و كش
  .گان من است

، آزاد بودن از2
  

دوس وطن -3  

 
اين 4ل و گزينة 

   3
76و  68و  28 
 

2  شدن ضمير ه
)10عربي  61 

   3
عربي 62و  78 
 

    2
)11عربي  88 
 

2    كند
79ص  – 12ي

3ص ( س بگيرد
 

ها را اكر دند، آن

    
 

ن فاعلن مفاعلن
 .رست است

عشق ها دربارة  نه
عشوق من، ديدگ

 .رست است
زادي در گزينه 

:هاي ديگر زينه
ري براي آزادي
 . رست است
. رست است

شترك بيت سؤال
  .سپارد ي

 . رست است
  :ترتيب 
 ها روزه. ها  ي

ص - 11عربي 
. رست است

  :ترتيب 
ترجمه نش.  يابد 
ص – 12عربي 

 . رست است
  :ترتيب 

   ي
ص – 12عربي 

. رست است
  :ترتيب 

هستند... ي كه 
ص – 10عربي 

. رست است
  :ترتيب 

كامل كن.  ندارد 
عربي 40و  28و 

 . رست است

بايد تماس: صال
. رست است

  : ها
آورد را به ياد مي

www.sanjeshse

مفاعلن -3
د 3گزينه  .16

گزينه  همة
عجايگاه م

در 2گزينه  .16
مفهوم آز(

موضوع گز
فداكار -1

در 1گزينه  .16
در 4گزينه  .16

مفهوم مش
فرومايه مي

     
  

در 2گزينه  .16
خطاها به

زشتي -1
ع 66ص (

در 3گزينه  .16
خطاها به

نجات -1
ع 68ص (

در 1گزينه  .16
خطاها به

غذاهاي -2
ع 69ص (

در 4گزينه  .16
خطاها به

افرادي - 1
ع 49ص (

در 3گزينه  .17
خطاها به

وجود -1
و 21ص (

در 2گزينه  .17
عليه االتص

در 4گزينه  .17
ه رد گزينه

اگر مر -1

erv.ir
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@sanjesheduc

.    زين باشـد     

ationgroup

 ...  

 )12ي 

10(  

  )10ي 

  . ت است

  ور

ـت و بايـد فـائز

  )10عربي  2

02/1401(  

كوچك است كه

عربي 76ص  - 11

  )10عربي 7

عربي  61ص ( 

عربي 37ص (ط 

درست مغَلقهل 

مسرو: خواهد مي

فعل نـاقص اسـ
(  

29ص (           

30/2 نوبت سوم 

اي ك اين پرنده: 

عربي  52و  82 

72ص (خبر  -4

مجرد ثالثي -4

جواب الشرط -4

به شكل مغِلقه -3
  )10ي 

  )11عربي  3

اسم مفعول م -3

فائزون خبر ف -2
)12عربي  2و  1

  مشبه

معطوف         

27 


جامع(وم انساني 

12( 

:ا طائر صغير

و 6ص( .ينه است

   4

   4

   4

   3
عربي 36و  32 

39و  25ص  -1

   3
1(  

   2
1درس  – 11ي 

خبر حرف م: وبه
    جر

م: حياء و عفاف

هم؛ ادبيات و علو

2عربي  37و  34

هذ -4  ها ريشه 

 ندارد، همين گزي

   

  

   حد

   
و 21و  8ص ( 

0عربي  73و  

  

  
1عربي  2و  1 

  

 .فائزٌ باشد
عربي 7درس (د 

مکتو ) .ف بيان
مجرور بحرف: ه

ح. صفت : ثابت

سنجش دوازده

4و  56ص (     

:أصول -3 
  )11عربي  3
 

مقابل ارتباطارت 

مخاطب -3 
 

   مبني -2 

فاعله أح -3 

.درست است وا
.درست است کم
 

19و  12ص . (

. ر متن نيست

   كاتب و عامل 
درس(أحب : د
 

.  و مرفوع است

س است و بايد ف
ايد فائزين بيايد

 

عطف+ ف مشبه 
المعارضه. عل 

ث. جار و مجرور 

    
 

اش    مزرعه: ته
 . رست است

  :ا
 خوار كرد: ر

2و  52و  73و 
. رست است

كه مفهومش با عبا
  . رست است

 :  ا
   

 . رست است
 : ا

   
 . رست است

 :  ا

   إليه ف
 . رست است

  : ها گزينه
انتَبهوبه شكل  وا
مَتراکبه شكل  م

. رست است
باشد الرکبايد 

  . رست است
 مبالغه باشد، د

  : ها
:خواهد فاعل مي

خواهد فضيل مي
 . رست است

بر حرف مشبه
    : ها

خبر ال نفي جنس
ن حال است و با

  . رست است
 . اليه است ضاف
  : ها

اسم حرف( لکلمه
فا: الذين. فعول 

ج: لعقل. مبتدا : 

www.sanjeshse

مزرعت -3
در 1گزينه  .17

ها رد گزينه
ِاحَتقر -2
و 72ص (

در 4گزينه  .17
اي كه گزينه

در 1گزينه  .17
ها رد گزينه

مبني -2
در 3گزينه  .17

ها رد گزينه
فاعل -1

در 2گزينه  .17
ها رد گزينه

مضاف -1
در 1گزينه  .17

رد ساير گ
انتِبهو -2
مِتراکم -4

در 4گزينه  .17
با الرکوب

در 2گزينه  .18
اسمي كه
ه رد گزينه

اسم ف -1
اسم تف -4

در 3گزينه  .18
فائزون خب
ه رد گزينه

فائزا خ -1
فائزون -4

در 4نه گزي .18
مضا: الذی

ه رد گزينه
هذه ال -1
مف: کم -2
الفخر -3
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@sanjesheduc

 و هاروش 
 بـه  دو، ـر 

 در دومـي 
 در صـحنة 

 در مـردم  

 در. ردنـد 
 همچنـين 

تاريخ ( .تند

 هنـر  كـه  

 ايفرضـيه 
 .شـدند  ران 

 هـاي يـت 

ationgroup

 12(  

  . شد

كار، نيازمند ين
هـ مورخان، و ن
د و جرم صحنة 
د مانـده  جـا  به 

زندگي را دربارة

كرمـي   محاسبه
ه. شـد مـي  زوده

گرفتمي» بيسه

رسـيد  حـدي  

ف براساس. است 
ايـر فـالت   وارد

فعالي در كـه  ـود 
  ).110ص 12

02/1401(  

عربي 80ص(  

س مدرسه تميز

  )11ي 

اي انجام براي خان
كارآگاهان. دارد س
بازسازي دنبال ه

شيء هر يا شت
ر اطالعاتي كه ت

روز شبانه چهارم
افز ماه دوازدهم

كب«قولي  به د و

بـه  و يافت مل
  ).32ص 

آزاده شريف و ن
م.ق 1500 دود 

بـو جنگـي شـده  
ريخ دهم درس 

30/2 نوبت سوم 

  مبتدا : 
 )12عربي  3

       أحياء: حیّ 

تميز كردند؛ پس

عربي7درس . (د

مورخ و نيست ي
پليس كارآگاهان

به اولي. كنند ير
انگش اثر تواندمي 
است مداركي و د

چ يك و 365 را 
م آخر به اضافي،

افزودند مي سال

تكا انديشيدن و
ص 4 دهم درس 

مردمان سرزمين
حـد در آريايي م

ج اسـيران  از ي
تار( .شدندمي ه

28 


جامع(وم انساني 

:الزمالء -4  ص
3درس ( )12ي 

حیجمع  -4 

وزان مدرسه را ت

  .يند
ر خدا توكل كند

ايساده كار يخي
ك كارِ به بسياري 
تفسي و بازسازي 

آن است، دنبال
اسناد منابع، ت،
  ).7ص  1س 

سال آنان. شتند
ا روز پنج و شد
س به روز يك سال

گفتن و سخن ر
تاريخ( .گرفت ر

س معنايِ به يران
اقواماند، پذيرفته 

چشمگيري شمار 
گرفته كار به گي

  تاريخ

هم؛ ادبيات و علو

اسم فعل ناقص: 
عربي 43كادر ص 

 اهرظو : ظاهره

آمو دانش: رساند

  .ن است
گوي مي ن نيست

دم باشد، بايد بر

رويدادهاي تاري ر
شباهت ورخان

را گذشته اينه
دبه كارآگاه كه ي
است ها دنبال آن ه
تاريخ دهم درس( 

منظمي داش و ق
مي تقسيم روزه
سا چهار هر في،

در بشر توانايي ،
كار به خود يشة

اي واژة پس ست؛
را آن مورخان و

گرد آمدن جب
خانگ خدمات و ي

سنجش دوازده

الطالب -3 
ب و توضيح در ك

 

ظجمع  -3  ف

ر ي تحول را مي

كو براي جهانيان
هايشان را در قلب

يرومندترين مرد

تفسير و تحليل 
كار مو واقع در. د

گون به كه هستند
شواهدي. است ه

به مورخ كه دي
.دهندمي ار قرار

دقيق خورشيدي
ر 30ماه  12 به 

اضاف روز شبانهم 

خوراك، ردآوري
اند و احساس ن

اس و آزاده شريف 
و شناسانباستان

80.(  

موج نان خارجي
شاهي ي، معادنِ

    
 

  . رست است
  : ها گزينه
 نايب فاعل: اء

 با پاورقي كتاب
 . رست است

  : ها
ُصحف: صحيفه 

  . رست است
معناي شد، معني

  : ها
ر خدا الگويي نيك

هايشان آنچه ر ن
س بخواهد كه ني

  . رست است
:اطالعات تفسير

هستند خاصي ي
مداركي ه و هد

گذشته ي وقايع
شواهد اما. باشد 

اختيا در گذشته
  .رست است

خ شماريگاه يز
 سال مصري، ي

چهارم يك سبة
  ).13ص  2س 

  .رست است
گر دورة تا اواخر

دادن ي نشان برا 
  .رست است

معناي به نيز ي
ب از توجهي قابل

0ص  9م درس 
  .رست است

دشمن با پياپي ي
سازيساختمان ،

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
رد ساير گ

األعدا -2
منطبق( 

در 3گزينه  .18
ه رد گزينه

جمع -1
در 2گزينه  .18

به م صار
ه رد گزينه

پيامبر -1
با زبان -3
هركس -4

  
   

 
در 1گزينه  .18

ت و تحليل
هايمهارت
شوا دنبال

بازسازي پي
جرم وقوع

گ روزگاران
در 1گزينه  .18

ني مصريان
شماري گاه

محاس براي
دهم درس

در 2گزينه  .18
ت تدريج به

نقاشي را
در 4گزينه  .18

آريايي واژة
تعداد ق كه

تاريخ دهم(
در 2گزينه  .19

هايجنگ
كشاورزي،
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ـ  -362(ين
 هـاي ¬نـا   
 ياو بـرا  ي
.(  

 زرگ كـه 
بـه   را ـغير 

 وقـف  از ي
 از. بودند ه

 اشـاره  للّه
 و شـد مـي 

مـأمون   ند
 را خـود  ر

 همـراه  ـه 

 مهـم  ـراه 
 از زسـتان  

كشـورها؛    

 هيئـت  ت 

 هـاي تاب
 دوازدهـم   

 ميان در ت
16.(  

  :از بودند ت

ationgroup

رونيبن احمـد ب  
داشـت و بـه زبـ

يابـداع  هاي¬ش
98و  97ص  9

بز نبردي در يان
صـ آسـياي  و د 

ايپاره .شدمي ت
كرده اصفهان س

ال لطف شيخ رسه
مـ گفتـه  معيـد  

برآمد درصدد و
وزير گرفت ميم

بـ را اموي، ليفه

آبـ بـر  حاكميـت  
اسـتان خوز و گ 

سـاير مسلمانان
15.(  

رياسـت بـه  را ي 
1.(  

كت نگارش و هاي
تـاريخ( .داشـت 

خالقيت بروز و ي
2ص  12درس 

عبارت هاخواسته

02/1401(  

محمـد حانيور
د ييمقام واال... 
ابزارها و روش. رد
درس  ازدهمي خ

سلجوقي طغرل، 
كردنـد اسـير  را 

حمايت و ساخته
مدارس اداره قف

مدر و شاه مادر ه
يا )مبصر(ليفه 

و پرداختند مني
تصم مأمون كه د

آخرين خل حمد،

ــ ح1: بودند از 
بـزرگ و كوچـك 

م و عراق مردم ن
51ص  12درس 

كنـي مهدوي هللا
46ص  11رس 

سخنراني گزاري
د اسالم به آنان 

باوري خود ساس
تاريخ دوازدهم د(

خ اين ترينمهم 

30/2 نوبت سوم 

ابو ،ياسالم -ي 
. و يهندشناس 
كر فيتأل ها¬نه

خيتار( .ب است

جانشين سالن،
امپراتور دادند، 

س خَير وتمندان
را و خود ثروت 

مدرسه به شهور
خل ها آن به كه 

149 .( 

دشم و حسادت 
بود دليل همين 
 69.(  

مح بن مروان و د
  ).63ص 

عبارت هجوم ن
كو تنـب  موسي،
ميان در انقالبي

تاريخ دوازدهم د

اهللاآيت اسالمي ي
ريخ دوازدهم در

برگ با شريعتي. ت
گرايش و جوان

احس و نفس به د
(كشور  ارضي ت

.كرد آمادگي م

29 


جامع(وم انساني 

يرانيتمدن ا ييال
ا،يجغراف ،شماري

نيزم نيدر ا اي¬
شهرها جالب انيم

اَرسآلب زمان در
شكست شرقي را

10.(  

از ثر برخي و ي
از زيادي بخش 

مش چهارباغ، رسه
ستياراني داشتند

9ص  14 درس 

به امور خالفت 
به شايد. شانند

ص 7هم درس 

درهم كوبيد را 
ص 6زدهم درس 

اين او از هايدف
ابوم گانهسه جزاير

ا انتشار افكار از 
ت( .منطقه در ي

مجلس شوراي ر،
تار( .نيايد وجود

درگذشت لندن 
ج نسل بيداري و

اعتما ـ تقويت1 
تماميت از دفاع ر

اعالم ي معترضان

هم؛ ادبيات و علو

شمندانِ عصر طال
شم¬نجوم، گاه ،
¬دهآثار ارزن يو
فاصله م يرگي¬

 به طغرل داد؛ د
شر روم مپراتوري

03ص  10رس 

مذهبي هايصيت
ثروتمند، زنان 
مدر به توانمي 

دس مدرسان. ند
تاريخ يازدهم( 

بر سهل خاندان
بنش خالفت به را
تاريخ يازده( .ند

اميه بني خالفت
تاريخ ياز( .اشت

هد و ايران به ي
ج جدايي رس و

جلوگيري و مي
ژاندارمي نقش ي

باهنر وزيرخست
و به ايي هوقف نگ

در ناگهاني طور
و ماركسيستي ي

:نقالب اسالمي
در اسالمي هوري

هايخواسته دن

سنجش دوازده

دانش نتري¬سته
اتياضيدر ر ين

و. مسلط بود ت
¬و اندازه ييايراف

الدوله را ركنن 
ام سپاهيان) ق4

تاريخ يازدهم د

شخص حكومتي،
كه دهندمي ان
اصفهاندر  وي

گفتنمي مدرس 
.كردندمي كمك

خ تسلط به سبت
ر عباسي خاندان

كن نشينخانه را 

خ روهاي طرفدار
ميان بردا از او ن

نظامي هجوم اي
فار خليج بر لط
اسالم انقالب ي
ايفاي و عرب هان

نخ و رجايي مهور
جن و كشور امور

ط به شريعتي لي
هايانديشه طرد 

معنوي ا و هنگي
جمه نظام اقتدار

شنيد براي ومت

    
 

  .رست است
از برجس يكي دي

رويب. است) غزنه
تيو سانسكر يرب

ول و عرض جغر
  .رست است

اسي لقب سلطا
463(داد  رخ رد

( .افزودند  خود
  .رست است

هاي حمقام وسط
نشا صفوي عصر

صفو عصر عروف
مدارس، علمان

آموزش ك امر در
  .رست است

نس بغداد در رب
خ از ديگري فرد 

او برادر و ساند
  .رست است

نير بقاياي سپس
خاندان اعضاي ز

  .رست است
برا صدام انگيزه 
تسل و دسترسي 

نابودي و  تضعيف
جه رهبري به ن

  .رست است
جمهرئيس هادت
ا اداره در تا زيد

  .رست است
عل دكتر 1356 

 در اساسي شي
  ).133ص  

  .رست است
ستاوردهاي فره

ا ـ تثبيت2راني؛ 
  .رست است

حكو نهضت، ري

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
يبدون ترد

ق غ 440
عر ،يفارس

طو نييتع
در 1گزينه  .19

خليفة عبا
مالزگر در

متصرفات
در 4گزينه  .19

تو مدارس
هاي عنامه

مع مدارس
مع به. كرد

د را استاد
در 3گزينه  .19

عر بزرگان
و خلع را

برس به قتل
در 1گزينه  .19

س ابومسلم
از بسياري

در 1گزينه  .19
ترينمهم

اروندرود،
ـ2ايران؛ 

ـ رسيدن3
در 1گزينه  .19

شه از پس
دولت برگز

در 4گزينه  .19
خرداد در

متعدد نقش
10درس 

در 1گزينه  .19
از جمله د

اير جوانان
در 3گزينه  .2

گير اوج با

erv.ir
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 ـ تشـكيل 

. ذير اسـت  
 برخـوردار     
 اين پديده 

اي ورودي  
. مـراه دارد   

ل مرزهـاي     
خزر جريان 

     

سـال ايـن    
 و افـزايش     
ـي خواهـد    
 و در آينده 

  . رد

ي از جملـه  
يد دمـايي  
ـه توسـعه    

كشـورهاي       
 بـراي  ها ن

سـتفاده از    

 مجاور اي
 تشـكيل  ر 

  

ationgroup

ـ4خانه؛ عدالت 

پـذ يـايي امكـان     
سـان و محـيط
ده كشاورزان از

اما دو توده هـو 
هـايي بـه هم ش 
  .  ند

ـي ديگـر داخـل
 جنوب درياي خ
.سيار زيادي دارد

نده بخـش بزرگس
عيت سـالمندان
عال خـود، نگرانـ
خود نگراني دارد

ريزان قرار گير مه

اورزيبخش كش
ما اختالفات شد
 داده و منجـر بـ

ي نسـبت بـه ك
انسان  است كه

هـاي طبيعـي، اس

از هو هوا توده ،
ابـر و آيد مي ن
. هستند نوع ن

02/1401(  

ـ ايجاد3هران؛ 

ر عـرض جغرافي
ضوع ارتبـاط انس
عني علت استفاد

. همراه هستند
خي سال ها بـارش
ارش همراه باشن

و برخـ)  و اورال  
شمال كشور ما و
شورما اهميت بس

بنابراين در آيند. 
اي بهبـود وضـع
ل و جمعيت فعا

گسال خخش بزر
مورد توجه برنامه

صلي در توسعه ب
ام. ار بوده است

اغداري افزايش

ي بسـيار زيـادي
شده طي موجب

ه سان بر محيط
   

شود، تشكيل مي
آن پايين دماي ،

اين از بيشتر ست،

30/2 نوبت سوم 

ته به مهاجران ت

م سـال و در هـر
ار زيادي در موض
 و سوال چرا يعن

د سال با بارش
موسمي در برخ

شوند، با انواع با 

ماننـد رود ولگـا
رود و هراز در ش
بت به دريا و كش

نان مواجه است
ر حال حاضر برا
ال گروه بزرگسا
 براي اشتغال بخ
واهد بود و بايد م

وايي از موانع اص
شور ما تأثيرگذ

ويژه با شاورزي به

گـذاري  و سرمايه
 كه موانع محيط
 موضوع غلبه انس

. رح نشده است

ت) ها محل جبهه
رفتن باال با مراه

 و برق همراه اس

30 


جامع(وم انساني 

بازگشت براي نه
  ).68ص  

هاي سرد و گرم
 از اهميت بسيا

اي كشت گلخانه

مان در دوره سرد
رفاً توده هواي م
م سال وارد مي

م(ارج از مرزهـا  
يي مانند سفيد ر
فيايي رودها نسب

كودكان و نوجوا
ين اين كشور در
براي ايجاد اشتغا
 در حال حاضر

ي اين كشور خو

وسانات آب و هو
الت زراعي به كش
را در بخش كش

اما با هزينه :ت
ن و ناحيه است

در اين. پردازند
ي سياسي مطر

نه در م(ستوايي 
هم ؛)جود ندارد

ه همراه با رعد

 جغرافيا

هم؛ ادبيات و علو

زمين كردن راهم
5وازدهم درس 

ه د در همه دوره
 كجا و چه وقت

يت ك يعني ماه
     

رودي به كشورم
راه نيستند و صر
 كه در دوره گر

شوند، برخي خا ي
ته باشيد رودهاي
وجه جهت جغراف

معيت در بخش ك
نابراب. خواهد بود

هاي آينده ب دهه
اين كشور. ست

كننده برا  نگران

ات جانوري و نو
 واردات محصوال
 محيط طبيعي ر

  . شده است

پذير است ن امكان
ين ارتباط انسان

ابزارهايي بپ داع
ها گيري  تصميم

ساي يا ا شار حاره
هاي هوا و  توده

كه بهاري هاي ش

سنجش دوازده

ـ فر2صدارت؛  ز
تاريخ دو( .)گان

دليل اينكه توليد
و سوال كليدي
 سوال چه چيز
.برخوردار است

 
ه توده هواي ور
ال با بارش همر

هاي هوا مه توده
 

 درياي خزر مي
توجه داشت. دارند
نابراين توب. شوند

 با بيشترين جمع
 توجهي همراه خ

ولي براي در د. د
شور ب متفاوت ا
مندان موضوعي

 آب و خاك، آفا
 كه در افزايش
 و استعدادهاي

ورمان شت در كش

 احداث راه آهن
موضوع بيانگر اي

ابد به و كنند شي
هاي طبيعي و ط

فش  در منطقه كم
ي برخوردي بين

بارش .گيرد مي ت

    
 

از الدوله عين ي
مجلس نمايندگ(

  .رست است
 گلخانه اي به د
اسخ دادن به دو
ا پاسخ دادن به
 بسيار محوري ب

 . رست است
ته باشيد هر سه
ادر دوره گرم س
تظار نداريم هم
 . رست است

رودهايي كه وارد
شور ما جريان د
ش رد اين دريا مي
  . رست است

ف در حال حاضر
 با افزايش قابل
نها، نگراني ندارد
ن موضوع در كش
المت بخش سالم

  .رست است
ي كمبود منابع
حسوب مي شود

ها ساالنه فرصت
درات محصوالت

  .رست است
هاي كوهستاني

اين مارتفاع  و كم
انديشي چاره حيط

مشابه در محيط
  .رست است

بارندگي كه د ع
ولي(شود  مي تر
صورت بارندگي 

www.sanjeshse

ـ بركناري1
دارالشّورا

  
  
      

در 4گزينه  .2
در كشت
بنابراين پا

اما. نيست
از جايگاه

در 3گزينه  .20
توجه داشت
به كشور د
بنابراين انت

در 3گزينه  .20
در ميان ر

سياسي كش
دارند و وار

در 1گزينه  .20
الف كشور

هرم سني
جمعيت آن

اين. داشت
ارتقاي سال

در 2گزينه  .20
طور كلي به

زراعت مح
روزانه و س
بخش صاد

در 1گزينه  .20
در كشوره

اي و جلگه
مح كنترل

ابزارهاي م
در 3گزينه  .20

نوع اين در
ت گرم خود
و شود مي

  
  

erv.ir

01

02

03

04

05

06

07



  
 

 

@sanjesheduc

كـه عمـدتاً   
 يـا  رخانـه 

نـواحي   ـن 
 مقـررات  
 تمـام  تـر  
 تـوجهي  ن 

 خـارج  ت، 
 .شود مي ر

سـي اجـرا      
 سياسي ت

نـوع    ايـن 

ي سياسـي  

  

 از شـتري 
 .كننـد  مي

بنـابراين  . د  
بـي  له مرات 

. متري دارد
ي برقي يا 
ست مطـرح  

ationgroup

ديگرك شـورهاي 
كار احداث ًال، با

ايـ رزان قيمـت 
و قـوانين  و ران 

ارزان و تـر  آسان
چنـدان ميزبـان 

رقابـت دور از را 
بيشتر ته صنعتي

يـن نظـام سياس
اختيارات مختار د

از هـايي  ن نمونه

خارج از مرزهاي

بيش تايي، درصـد  
م فعاليت وع اول
  .كارند

ط مسـتقيم دارد
صورت سلسـل به

هوايي قدمت كم
كوموتيوهاده لو

ي و برقي نادرست

02/1401(  

كش در گـذاري  ه 
اوال. كنند مي يدا
ار كـار  نيـروي  ز
بيمه كـارگر و ي

آ كشورها، گونه
م كشـورهاي  فع 

كشـورها  داخلي
يافته توسعه رهاي

و قـوانين ا  ـت  
خود مناطق. وند
انگلستان و جان

 و برخي ديگر خ

روسـت هـاي  گاه 
هاي نو يا فعاليت

ك به مشغول سوم

ها ارتبـاط ونتگاه
ست و اين روند ب

نقل ه و د و حمل
يدتر از اين پديد

نقل ديزلي و حمل

30/2 نوبت سوم 

سـرمايه بـه  رند
پي دست زيادي 
از اينكـه  دوم د؛
مالياتي نظام ي،

گ اين در دمليتي
منـافع به و ستند

د هاي كارخانه و
كشور به نواحي 

سـاخت اسـ تك
شو مي اداره ختار

آذربايج جمهوري

مرزهاي سياسي
  :ت

سـكونتگ اغلب ر
يا...)  و شكار و د

س اي نوع دوم و

 ارائه شده سكو
ونتگاه بيشتر اس

اي دارد ي و جاده
جد. م قرار دارد

ه قدمت زماني ح

31 


جامع(وم انساني 

ي مركز قرار دا
امتيازات به يق

كنند مي ستفاده
يافته پيراموني سعه

چند هاي شركت
هس خود سود و 

و گيرند مي ست
وابستگي ورت،

ت صورت به كشور
خودمخ و اي حيه

ج عراق، شورهاي

 كه برخي در م
ن ذكر شده است

د .هاست آن دي
صيد داري، نگل

ها اتي يا فعاليت

 و تنوع خدمات
جمعيت آن سكو

نقل هوايي و حمل
ميانه قرن بيستم
ما در اين گزينه

هم؛ ادبيات و علو

 آنها در كشورها
طري اين از زيرا 

اس نواحي آن عي
كمتر توس رهاي

ش فعاليت نيست،
فروش افزايش 

دس در را ك كاال
اين صو در .شوند

كش اعظم بخش ،
ناح صورت به ك
كش سياسي ظام

شود تشكيل مي
يات اين بازيگران

اقتصاد هاي ليت
جن ت، دامداري،

خدما و صنعتي 

 ميزان جمعيت
دمات و ميزان ج

ري نسبت به ح
وم است و در م

ام. گيرد  قرار مي

سنجش دوازده

ه دفتر مركزي
مندند؛ عالقه ند،
طبيع منابع از گر
دركشور چون م،

ني سخت و جدي
دنبال دمليتي به

يك توليد انحصار 
ش مي آنها ستگي

اي و تركيبي، يه
كوچك بخش چند
نظ. دارند خود يه

هاي مختلفي ت ش
ر شكل زير جزئي

فعالروستا  و شهر
زراعت(كشاورزي 

هاي بخش در م

ت حوزه نفوذ با
ر باشد، تنوع خد

 . كند ي

لي قدمت بيشتر
 جنگ جهاني د
ه مورد استفاده

    
 

  .رست است
چندمليتي كه ي

ي پيرامون هستند
ديگ كشورهاي ر
سوم و شوند مي 

ج حيطي، چندان
چند هاي شركت

گاه ها شركت ن
ورشكس موجب و

  .رست است
ظام سياسي ناحي

چ يا يك فقط و 
ناحي در اي ويژه 

    .سي هستند
  .رست است

سياسي از بخش
طور كلي در به. 

  .رست است
ش تفاوت مالك 

ك بخش در فعال
مردم بيشتر هرها

  .رست است
شته باشيد وسعت

تر زه نفوذ بزرگ
 افزايش پيدا مي

  .رست است
نقل ريل و ي حمل

مربوط به زمان
 است كه امروزه

  .    ت

www.sanjeshse

در 1گزينه  .20
هاي شركت

كشورهاي
در شركت

برخوردار
مح  زيست

ش. شود مي
اين. ندارند

و كنند مي
در 2گزينه  .20

نظ اين در
شود؛ و مي
اجرايي و

سياسنظام 
در 3گزينه  .2

بازيگران س
قرار دارند

در 2گزينه  .2
ترين مهم

ف جمعيت
در شهر اما

در 4گزينه  .21
توجه داشت
هرچه حو
كاهش يا

در 3گزينه  .21
طور كلي به

م 3گزينه 
الكتريكي
شده است
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و . ده است
ـر حجـم و   
ند هستند 

 دهنـدة  يل 
ت برخـورد  

 اروپـا،  ـيا  
نـه  (طلـس  

جـود دارد  

 جوامـع  ي
 منظر از ي

 به گشتند،

 هايي خش

 تـأثيرات   

 بعـد  وران
 و دانند مي

 بسط از ود

 است مكن

ationgroup

طرح نشد كاال م
ل دريايي از نظـر
ود كه يا ارزشمن

پوسته تشـكيل ه
ت دارند كه حالت
پوسته قـاره آسـ

اط نوساقيـا  ني  
ها يك پوسته و

غربي مواضع داف
شرقي هويت لق

گ غرب برتر سي
 . نامند ي

بخ به و اجتماعي
 

هـم سطحي ي

گيري دو  شكل ز
م متجدد جهان 
 )11درس  1

موجو جهان ست

  .است 
مم و كند مي هم

02/1401(  

 يا سرعت حمل
نقل و ر كلي حمل

شو ايي منجر مي

كه جايي هيماليا،
و پوسته فعاليت

پ آرام به يانوس
كمربنـد ميـا -

 اين كمربند تنه

اهد با و غرب ن
خل و بازسازي به

سياس و قتصادي
مي زدگي غرب را 

ا جهان سطحي 
.گويند مي عي

هاي اليه اما يرند،

از و اند نوشته ان
هويت تحول را 

1شناسي  جامعه

اس ممكن و ست

باقي نيز آن اي
فراه انسان براي

30/2 نوبت سوم 

ال از نظر قيمت
طور به. ي دارند

 به حمل كاالها

ه آلپ كوهستاني
بنابراين دو( .كند
اقي پوسته كف ه

3و ) 1 شـماره   
در( .است ترش

جهان منظر از كه
ب مطالعه، و واني

اق قدرت مرعوب
غرب جهان ابر

هاي اليه دارند،
اجتما جهان ين

گي مي قرار تغيير
 )4درس  1 

جها اين هويتي 
پسامدرن وران

ج(   . است شده ته

اس نوين اي   اراده 

پيامدها جاست،
ب جديدي هاي ت

 )6درس  1ي 
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جامع(وم انساني 

بنابراين نوع كاال
تند يا وزن زياد
نقل هوايي غالباً

ك كمربند -ا: از 
ك مي ند برخورد

كه محلي ،)ياني
هماننـد(.كند ي
گست و شدن باز

ك شود مي گفته 
جاي بازخو به  قع

  .ند
م اينكه دليل به 
بر در غيرغربي 

ند اساسي و ياتي
بنيادي و عميق ي

ت معرض در متر
شناسي جامعه(    

هاي بحران بارة
گيري دو  شكل ن،
پذيرفت و افتاده 

و آگاهي سترش

پابرج افراد تماعي
ظرفيت و ها افق 

شناسي جامعه(   . 

  شناسي امعه

هم؛ ادبيات و علو

ب. رح شده است
 كه حجيم هست

نق و حمل. ده دارد
  .  سند

اند عبارت جهان
هن و قاره آفريقا

نه مي(آرام  نوس
مي برخورد مالي

ب حال در طلس
  

غربي محققان 
واق در .كنند مي 
 )13درس  1

كند مي عمل دي
غرب، جهان با ي

جوامع باختگي

حي نقش و دارند
هاي اليه دارند، 

كم و دارند راگير
.هستند تغيير ض

درب متعددي ثار
متفكران از ياري
اتفاق جهان ين

گس و پيدايش د

اجت مشاركت ق
خود، هاي رزش
 .بگيرد ناديده

شود مي آدمي ت

جا

سنجش دوازده

 وزن كاالها مطر
اكيد شده است
 و نقل را بر عهد
ود به مقصد برس

ج خيز زلزله طق
ق دهندة تشكيل 

اقيان اطراف ربند
شم و آمريكاي ا

ا اقيانوس  بستر
). گيرد ت نمي

از جمعي ان به
مطالعه را ها آن

1شناسي  جامعه 

تقليد روش به ه
رويارويي در ي،
خود .شدند فتار
12(  

د بيشتري تغيير
اجتماعي جهان
فر و جانبه همه
معرض در يشتر

آث غرب جهان ن
بسي .اند گفته ن

درون ا كه دانند

نيازمند جديد، ي

طريق از كه زماني
ار و عقايد ساس

ن را بشر ديگر ي
فطرت شكوفايي 

    
 

  .رست است
 سوال حجم و
حمل كاالهايي تا
بيشترين حمل

بايد زوشدني كه 
  .رست است

مناط ترين ي مهم
پوستة به اروپا 

كمر -2.). آيد ي
استراليا جنوبي،

پوستة كه جايي
 برخوردي صور

 .رست است
شناسا شرق يا ن

آ ميراث فرهنگي
. (پردازند مي ب

  .رست است
خودباخته تماعي

غيرغربي جوامع ز
گرف گي فرهنگي

2درس  1ناسي 
  .رست است

ت امكان كه هايي
ج كننده بر   تعيين
ه تأثيرات عميق،

هم بي و دارند ي
  .رست است

متفكران بيستم،
پسامدرن سخن ا
د مي تغييري را 

  .رست است
اجتماعي جهان 

 .كند يري
ز    تا اجتماعي ن
براس    اجتماعي ن
هاي توانمندي و 
مانع اساطيري 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
در صورت
فقط به ح
وزن كاال ب
يا فاسد ش

در 4گزينه  .21
طور كلي به

آسيا قاره
وجود مي به

ج آمريكاي
ج ،)اطراف

و بنابراين
    
   
 

در 3گزينه  .21
مستشرقان

م و شرقي
غرب جهان

در 2گزينه  .21
اجت جهان

از بسياري
خودباختگ

شن جامعه(  
در 3گزينه  .21

ه بخش به
تأثير ت كه
ع هاي اليه

محدودتري
در 1گزينه  .21

 قرن طي
يا تجدد از

آن برخي
در 2گزينه  .22

ساختن -
جلوگي آن
جهان هر -
جهان هر -

ها ظرفيت
فرهنگ -

erv.ir
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 جهـاني  ح 

 كه شدند 
 و يسـتند 

     .است 
 

 آن مهـار  

 بحـران  ـه 
 دارند، كه 

 بحـران  ل، 

 يكديگر با
 ختالفـات 

  .يدند
 غـرب  نـة 

 موفقيـت  

 .كرد راهم
 كليسـا،  ب 

  )ج: (گيرد
 تـا  شـد  ه 

ationgroup

سـطح در جـاري 

مدعي وبر، كس
ني طبيعـي  ودات 

  )5درس  3 

ديگر فرهنگي ر
  .والريسم است

بـا  نتوانـد  ظـام 

بـ مربـوط  هـاي 
ابزارهايي از ده
دليـل همـين  ه 

ب جوامع و ها سان
اخ فقـر،  يكـاري، 

د مي فرنگيان ار
گرايان   قـوم  سـي 

از توانسـتند  ن 

فر را كليسا تدار
طلـب دنيـا  بـان 

گ مي ناديده را رد
همـراه جوانـان  

02/1401(  

تج مبـادالت  گر، 

ماك و ديلتاي لم
موجـو ماننـد  ـا 
شناسي جامعه    

عناصر گزينش ر
سكو از يگرداني

نظ و بزنـد  هـم   ر 

ه آسـيب  ولـي  ، 
استفاد با بينند، ي
بـه دهنـد؛  مـي  ل

 .شود جر
انس روابط به يج

بي نشـيني،  شـيه 

 
رفتا از تقليد در
سيا انديشة كه م

آنـان كمـك  بـه  

اقت ريختن فرو ي
رقيب عنـوان  به ي

گذر مي انسان ن
بـا  دالنه هم يد

30/2 نوبت سوم 

اسـتعمارگ رهاي
 .كند ي
ويلهل جمله از ي
هـ انسـان  اما رد،
- 8درس  2سي 

در خالق و فعال
ديني معلول روي

بـر را نظام ادل

اسـت جامعه ف
مي كه هايي يب
انتقال خرد گان

 .شود مي ه
منج ها حكومت ي

تدري به ولي شت،
حاش مهاجرت، 
1( 

 .بودند سالمي 
د را بيداري بلكه

ناسيوناليسم به 

هـا  دولـت  اين 

هاي زمينه طنيه،
محلي هاي درت

درون آنچه و نش
باي بلكه كرد، ده
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جامع(وم انساني 

كشور به مارزده
مي پيدا ادامه بي

آلماني اجتماعي 
دار خاصي واعد

شناس جامعه(   . رد

 .نگي است
ف حالت دادن ت

د هاي سنت جوي
 )12و درس  

تعا بيروني، و ني

ضعيف و فقير ي
آسي وجود با ران
و توليدكنندگ ف

افزوده آن دامنة
فروپاشي به واند

داش قرار طبيعت
همچون سياسي

11درس  2سي 

اس كشورهاي در 
دانستند، ب نمي م

مقابل، در و بود

و بودند غربي ر
 )13رس 

قسطنط فتح خره
قد و پادشاهان س،

كن معناي اغلب و
استفا تجربي ي
  ) د: (داد 
 

هم؛ ادبيات و علو

استعم كشورهاي
غرب كشورهاي ف

متفكران از خي
قو و نظم طبيعي،
دار تفاوت بيعي

فرهن ل تعارضات
دست ع معلول از

وج جست در ب
8درس  2سي 

درون تغييرات ي
  .ياورد

قشرهاي متوجه ه
دار سرمايه البته 
ضعيف اقشار به را
د بر و خورد مي 

تو نشود، مي ترل
ط با انسان رابطة

س و اقتصادي ي،
شناس جامعه(   . شد

ها دولت رفتار ح
اسالم به زگشت

ب منفور يا معنا ي

استعمارگر هاي ت
در 2شناسي  معه

باالخ و مسلمانان
رنسانس دوران 
 )ب

و كند مي تمركز
هاي روش از توان 
ياري را آنان و د

 )4درس  3سي 

سنجش دوازده

ك اقتصادي تگي
طرف به ثروت، ل

برخ ميالدي دهم
ط جهان همانند

هاي طب پديده با

اجتماعي معلول 
جوامع ديگر با ب

غر جهان خبگان
شناس جامعه    - 10

برخي كه شود مي
بي دست به    را خود
همواره غنا و قر
.گيرد مي بر در 

ر اقتصادي هاي
پيوند غنا و فقر 
كنت كه صورتي ر
 حوزة در ابتدا 

اجتماعي هاي ب
ش منجر اي   نطقه

اصالح خواستار 
باز را بيداري ي،
بي ها آن براي ي

 .ودند
دولت حمايت د

جام(   . كنند يري

م با اروپاييان هة
در تا شد سبب 
ب و الف: (كنند 

ت شود مي شاهده
نمي نوجوانان و
فهميد را ها آن ي
شناسي جامعه  - 6

    
 

  .رست است
وابست دليل به :ل

انتقال و شود مي
نوزد قرن در :وم

ه اجتماعي جهان
ب نيز اجتماعي ي

  .رست است
هاي نگراني و ب
غرب استعماري 

نخ از برخي دن
0درس  1ناسي 

  .رست است
م ايجاد هنگامي 

خو مجدد تعادل 
فق به مربوط هاي

را جامعه تمامي 
ه بحران از ناشي 
 مسئلة با اغلب 

در اقتصادي ران
محيطي، زيست

آسيب به و كرد ت
فرامن و اي   نطقه

  .رست است
اسالمي، رگران

اسالمي يدارگران
اسالمي ملت و ت
بو آورده روي د،
مور گرا   غرب ان
جلوگي  اسالمي 

  .رست است
مواجه صليبي، ي
كليسا اقتدار ن
پيدا ظهور و وز

مش آنچه بر ييني
و جوانان انگيزة 

آرزوهاي و دگي
6درس  2ناسي 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .22
اول قسمت

م نامتعادل
دو قسمت
ج هرچند
هاي پديده

در 1گزينه  .22
اضطراب -
برخورد -
شد فعال -
شن جامعه(

در 2گزينه  .22
ه بحران -

تغييرات،
ه آسيب -

اقتصادي
فشارهاي
اقتصادي

بحر يك -
ز بحران -

سرايت نيز
من سياسيِ

در 3گزينه  .22
بيدا مانند

بي برخالف
امت مفهوم
بو متجدد

منورالفكرا
بيدارگران

در 2گزينه  .22
هاي جنگ
ريختن فرو

برو فرصت
تبي رويكرد
فهم براي

زند مسائل
شن جامعه(
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 بلكـه  نند،

 شـناختي 

 ايـن  از ـا 

 قواعـد  ين

 كننـد  مـي 
 اهميـت  ز

 اجتماعي 

 آگاهي از 
 همـوار  ي 

 تشـخيص 

 ببيند اند،

 ايـم  ورده
 كه ديگر 
 مطالعه يز

 و مـذهبي 
 سياليستي،

 از بعـد  ـر 
 .دهد ي

ationgroup

كنن نمي اظهار مي

ش  معرفـت  بحران 
 .شود مي سلب
تـ كنـد  نگـاه  ي

اي كشف با ها آن

م كمك ها آن به
از طبيعـي  علـوم 

زندگي و دانند ي

برخاسته را ها ن
تفسـيري شناسـي 

ت بـراي  هـا  رزش

ا پذيرفته را آن ه

آ دست به    جامعه
جوامع به آوريم

ني را ها فرهنگ و

م ظـاهر  و شـت 
سوس و راليستي

بشـ زنـدگي  از  
مي نشان را )ت

02/1401(  

رسم و آشكار ت

در .است شده 
س بشر از رفتارها

اجتماعي هاي يت
 . شود ر

آ .كنند كشف را

به و دهند مي هي
عل بـه  نسـبت  ي 

مي اجتماعي ش

آن دانند، ولي مي
ش جامعه    به ردن

ار مقايسـة  از ير 

كه مردمي منظر 

ج يك بررسي و 
آ مي دست به    بي
و جوامع ساير د

  .بود ماري
نداش ديني منشأ

ليبر يوناليستي،
 .تند
جنـگ بود قائل

است تحميلي و ي

30/2 نوبت سوم 

صورت به را آن د،

شناختي  معرفت
ر و هنجارها دن

موقعي به غريبه 
تر نزديك جتماعي

ر اجتماعي جهان

آگاه ها انسان به
اجتمـاعي علـوم  

كنش ويژگي رين

م مهم را ارزش 
آور روي و ييني

نـاگزي را مـا  و د 

از فقط را هنگ
 .رود ي
مطالعه از كه را

غرب جوامع طالعة
بايد ناگزير باهي،

استعم مناطق سر
م جنگ، دو اين 

ناسي هاي انديشه
داشت غرب هنگ
ق كه( كنت ظرية
عارضي امري رب
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كنند دنبال را ود
 .كنند ي
م بحران گرفتار 
بود بد يا خوب و

فردي انداز چشم
اج موقعيت آن 
 

ج قواعد و نظم 
 
ب فناوري هاي ت

رو، اين از .كنند

تر مهم را ناداري

و اراده يعني ش،
تبي شناسي جامعه

ماننـد نمـي  ـدود 

فره آن كه باشد
مي دست از ها ش

ر نتايجي توانيم
مط از كه را جي
چنين اشتب از ي

س بر اروپايي اي
از يك هيچ .شد

ا قالب  در جنگ،
فره در ريشه گ
نظ بودن خطا م،

غر جديد رهنگ

هم؛ ادبيات و علو

خو نفساني هاي
مي پنهان ديني

غرب فرهنگ ي،
و ها انديشه و رها

چ از زدايي، نايي
عمق و چيدگي

)3درس  3سي 

كنند، مي تالش
.دهند توضيح ا

محدوديت و ها ت
ك استفاده رست
 )2 درس

معن و آگاهي ي،
 .كنند مي عه

كنش ديگر هاي
ج    از عبور براي 

محـ خودشان ي
  .سازند مي 

ب مجبور فرهنگ
ارزش و ها رهنگ
ت نمي ما و ستند

نتايج توانيم نمي 
پيشگيري براي .
 6( 

كشورها رقابت ،
ش آغاز اروپايي ي

ج دو اين در گير
جنگ دو اين ساس

بيستم قرن اول 
فر در جنگ ين

سنجش دوازده

هواه افرادي ني،
د مفاهيم قالب ر

گرايي   حس افول
باور بودن غلط ا
آشن هنر با كند ي

پيچ به و كند بور
شناس جامعه  - 5

ت اجتماعي علوم
ر ما زندگي بر ت

فرصت دربارة عي،
در شيوة به يعي
د 3شناسي  معه

اجتماعي كنش ن
مطالع معنا، و ي

ه ويژگي شناسان،
را مسير نگاه ن

4(  

مرزهاي به عموالً
نادرست هاي ش

ف هر مطالعة راي
فر داوري و يسه
نيس طبيعت انند
مثالً بدهيم، يم
دهيم تعميم د،

رسد 3شناسي 

جنگ دو اين ع
كشورهاي گيري

درگ هاي طرف .
اس بر اين .كردند
نيمة در جهاني

همچني و بندد ي
10(  

    
 

  .رست است
دين هاي فرهنگ

در را خويش تي
ا با بيستم قرن 

يا درست خيص
مي تالش شناس

عب  عمومي و لي
5درس  2ناسي 

  .رست است
ع دانشمندان :ل
اجتماعات تأثير 

اجتماع علوم :وم
طبي علوم و يعت

جام( . برخوردارند
  .رست است

پردازان نظريه :ل
آگاهي بر تأكيد ا
ش جامعه اين :وم
همين .بينند مي 

4درس  3ناسي 
  .رست است

مع مختلف هاي
ارزش از درست ي

بر اجتماعي لوم
مقاي امكان كند، 
هما ها فرهنگ و

تعمي ديگر جوامع
دارند تفاوت غرب

ش جامعه. (كنيم 
  .رست است

وقوع عوامل رين
درگ با جهاني، گ
.نگرفت خود به 
كر مي توجيه را د
ج بزرگ جنگ و

برمي رخت نعتي
0 درس 2ناسي 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .22
ف در اگر -

پرست نفس
پايان از -

تشخ امكان
ش جامعه -

عمل دانش
شن جامعه(   

در 1گزينه  .22
اول قسمت

توانند مي
دو قسمت

طبي از كه
بر بيشتري

در 3گزينه  .22
اول قسمت
با را انسان
دو قسمت

آن تابع و
 .ساخت

شن جامعه(   
در 4گزينه  .22

 فرهنگ -
هاي ارزش

عل وقتي -
كبررسي و
و جوامع -
ج همة به
غ جهان با
كبررسي و

در 1 گزينه .23
تر مهم از -
جنگ دو -

نيز ديني
خود رفتار

دو وقوع -
صن انقالب

شن جامعه(
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 كساني د،
 .شوند ي

 هايي رزش

 .د
 نظـم  از ن 

 در او .مـد 
 ايـن  و ـد 

 ديگـران  ن 

 داشته جود

 علم .وست

 مدينـة  .د 
 و وحيـاني 

 را آن خت 

 پذيرفتـه  
 معرفـي  ي 

  .شد سي

 پـي  خـود 

 بـراي  هـا 
 آن كه شد
 دست از ها

 قـرار سـان  

ationgroup

نيستند توضيح ل
مي گريزي خالق
ار و ها آرمان چه

شود مي انديشه  
انسـان كـه  ينـد 

نام مـي  تغلـب  ة 
كننـ مي همكاري

كـردن مقهـور  و

وج تواند مي ري

او موردنظر ماني

انـد گرفتـه  شكل
و علـوم  مردم ه
شـناخ امكان يا 

 علمـي  نظـرات  
عقالنـي هـاي  ش

سياسي و فكري ت
  .شود
خ هـويتي  و گـي 

 )8درس  3ي 

ه ارزش مقايسـة  
باش مجبور هنگ
ها ارزش و ها نگ

شناس جامعـه  جه

 .برند ي

02/1401(  

قابل زيتيويستي
اخ دچار ... و ي
چ تحقق براي ظم

و ارتباط هنر، د
آي مـي  پديد  مي

جامعـة را جاهلي
ه يكديگر با ها ت
و خـوار  مردم ن

ابزار علم جاهله 

آرم جامعة ضله،
 .گيرد ي
ش فاضله، مدينة 

آنكه با فاسقه نة
شناسند مي را ت

ضـالّه،  مدينة ر
ارزش و هـا  رمـان 

مباحثات اصلي 
ش مي تعريف ها ن

فرهنگ هـاي  قـه 
شناسي جامعه. (

از نـاگزير  را مـا 
فره هر مطالعة ي
فرهن داوري و سه

موردتوج شوند، 

مي بهره وحي و

30/2 نوبت سوم 

پوز رويكرد با ي
مذهبي اخالقي، ،
نظ اين بدانند كه

مانند ها عرصه ي
هنگا بزرگ، ات

ج جوامع انواع ز
ملت ساير بر تن

اين هدف .باشند

جوامع در .ست
 .ندارد وجود 
فاض مدينة .نامد ي
مي بر در نيز را ي

از انحراف تيجة
مدين در .آيد مي 

عدالت و حقيقت

در .گيرد مي كل
آر غيرعقالنـي،  ر 

محور طبقاتي، 
آن توسط و تلف

عال براسـاس     را 
.شوند مي مكش

م و ماننـد  نمـي  
براي اجتماعي م
مقايس امكان ند،

منجر اجتماعي

و عملي عقل و ي
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مذهبي و خالقي
عاطفي، هاي ش
آنك بدون افراد د

بسياري در ها ان
اختراعا و هنري

( 

از يكي جوامع، ي
يافت غلبه براي م
ب ديگر ملل و م

اس ناميده» جاهله
بگويد، سخن ي

مي فاضله مدينة
وحياني و عقلي م

نت در كه هستند
وجود به فاضله 
ح مردم آنكه با 

شك فاضله مدينة
امـور و ها ارزش 

 

كشمكش و دي
مخت اجتماعي ي

اجتماعي و دي
كشم و نزاع انون

محدود خودشان
علوم وقتي ولي ،

كند بررسي و ند

ا هاي نابرابري به

نظري عقل فيت

هم؛ ادبيات و علو

ا هنري، عاطفي،
ارز انكار با انند،

شود مي سبب ج

انسا خالق وحية
ه شاهكارهاي د،

)4 درس 3اسي 

شناسي گونه در 
مردم تغلب، معة

اقوا بر فتة غلبه

ج مدينة«اند،  ره
زندگي حقيقت 

م باشد، يافته مان
علوم و شود نمي
ه جوامعي رابي،

مدينة از عملي 
يعني گيرند نمي

م از نظري حراف
ها، آرمان و دند

 )9درس  3سي 

جاي قشربند به  ت
هاي گروه منظر ز
اقتصاد سياسي، 
كا نيز دانش و ت

خو مرزهاي به ًال
سازند، مي غلط 

ببين اند،  پذيرفته

به كه صورتي در 
 )7رس 

ظرف از ها ارزش 

سنجش دوازده

ع هاي كنش از 
دا مي معتبر را ي

تدريج به جتماعي
  .كنند 

رو سركوب جب
جديد هاي ديشه
شنا جامعه. (ذارد
 

)ش. ه 260 - 
جام در :نويسد ي
شيف ها، آن همة 

بهر بي عقلي علوم
و ها آرمان ها، ش
سازم علم محور 

ن محدود تجربي
فار نظرية در الّه
انحراف اثر در 
بهره ن ها آن از ا

 .كنند نمي
انح اثر در كه ت
گرد مي تحريف 

شناس جامعه  - 3
  
هويت بيستم، ن

از هويت مدرن،
مسائل افراد، ه،
هويت قدرت، و 

معموال مختلف ي
هاي ارزش يح از

را آن كه مردمي

طبيعي هاي ري
و د 6 درس 3ي 
  
دربارة داوري ي

    
 

 .رست است
بسياري اينكه ب

تجربي هاي روش
اج نظم بر فراطي

رعايت را آن فاً
موج تأكيد اين ه،

اند اجتماعي، هاي
گذ مي فراتر مي 

.رست است
330(فارابي مد
مي جامعه نوع ن

كه آيد مي يش

ع از كه را وامعي
ارزش از كه علمي
بر كه را اي   معه

ت علم فاضله، به 
ضا مدينة و سقه
است كه اي   معه

اما شناسند، مي 
ن عمل آن ساس

است اي   جامعه لّه
فاضله هم مدينة

 
3درس  2ناسي 

.درست است 
قرن اواخر در :ل
پسا دورة در :وم
دوره اين در :وم
ثروت بر عالوه 

  .رست است
هاي فرهنگ ين،

صحي هاي ارزش 
م منظر از فقط ا

نابرابر و اسمي  ي
شناسي جامعه( 
.درست است 

براي مسلمان ان

www.sanjeshse

در 2گزينه  .23
سبب به -

ر فقط كه
اف تأكيد -

صرف است،
عالوه به -
ه انقالب -

گا موجود
در 4گزينه  .23

ابونصرمحم
اين تعريف

پي هنگامي 
 .است
جو فارابي
ع اما باشد،
جام فارابي

مدينة در
فاس مدينة
جام فاسقه
را عقالني
براس    دارند،
ضالّ مدينة
م در شده
.شوند مي

شن جامعه(  
3گزينه  .23

اول قسمت
دو قسمت
سو قسمت

گيرند، مي
در 1گزينه  .23

اي بر عالوه
تشخيص
را فرهنگ

 .رود مي
هاي تفاوت

.گيرند مي
2گزينه  .23

انديشمند
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 كشـف  ل 

امـا در  . ـد 

ده عمـوم و    
ـره تبـاين   

  . ق است

اگـر  . هـا  ت 
رنگيرد آن 
 كنـيم آن    

هـيچ  «و » 
ي اسـت و  

، و نتيجـة   
تبـر  ، مع»ت
  .ت

دف، غلبـه  
  . نيست

تي را هـم      

ك سـاحت   
.  

 و معنويت 

ationgroup

دنبـا بـه  تمـاعي 

ق و كذب ندارنـ

آمـوز و نويسـند
سم با مربع و دايـ
و خصوص مطلق

و نه ساير نسـبت
 مجهول را در بر
خـودش تعريـف

»ا دانـا هسـتند  
، عكس مستوي»

 معتبري نـدارد
وزي متفكِّر است
المت مثبت نيست

ها هد  كه در آن
ن طرف مقابل

ر شـناخت هسـت
  باشد؟مطمئن 

نسان داراي يـك
روح نيز هستند

 نفرت، پرستش

02/1401(  

اجتم پژوهشگر ح،

يك قابليت صدق

آ  هندي با دانش
رابطة جس.  است
خوار عموم و علف

ة تساوي باشد و
 مصاديقِ مفهومِ
 با استفاده از خ

ها بعضي انسان«
»ا انسان هستند

  .ت

ين قياس نتيجة
 آمو هر دانش«ت

مة اول داراي عال

  .قي هستند

هايي  و استدالل
 هدف قانع كرد

  .ست

نـايي انسـان در
وني در جهان مط

ند و معتقدند ان
ائل به نفس يا ر

 اخالق، عشق،

30/2 نوبت سوم 

سطح سه هر در

ي يعني هيچ. ست
  . رد

رابطة. جه است
صوص من وجه

دار و ع يز با مهره

ر مصاديق، رابطة
گر تعريف، تمام
د يا يك چيز را

«رابطة . ل است
بعضي داناها«و  

س مستوي است

في است، پس اي
صورت ست ولي به

ت ولي در مقدمة

ها منفصلة حقيق

ي داشته باشند
ظرات تلويزيوني،

ستفاده نشده اس

خواهند توانـ  مي
وجود چنين قانو

دانن ساحتي مي ك
ت براي انسان قا

ند اموري مانند
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د و دارند را خود
 

ي بيان نشده اس
را دار ذب بودن

و خصوص من وج
ندي عموم و خص
ق و رابطة اسب ني

شود، از نظر  مي
مانع نيست و اگر
يگر وابسته باشد

، تداخل» هستند
»ها دانا هستند

نيز عكس »ن است

داراي عالمت منف
معتبر اس» ستند

عالمت مثبت است

ه ي ساير گزينه

أثير كالمي قوي
در مناظر. شدند ي

به اين پرسش اس

ست، فيلسوفان
 را دريابد و به و

ند، انسان را تك
ن، دكارت و كانت

توا  را دارد و مي

سفه و منطق

هم؛ ادبيات و علو

خ ويژة هاي دالل
 )10درس  3 

ود ندارد و خبري
يت صادق يا كا

ويسنده، عموم و
 دانش آموز و هن
و خصوص مطلق

 با آنچه تعريف
شد، آن تعريف، م
 اين دو به يكدي

ي دانايان انسان
ه بعضي انسان« 

هر دانايي انسان

 هر دو مقدمه د
آموزان متفكِّر هس

است داراي عال» ز

 است ولي قضايا

شود كه چگونه تأ
جدل بررسي مي

بلي براي پاسخ 

ن شناخت آن اس
اند قانون عليت

شون محسوب مي
اما افالطون. ست

 از طريق تفكُّر

 فلس

سنجش دوازده

استد تجويز، و ر
شناسي جامعه (

  
م و قضاوت وجو
ده شده كه قابلي

  
 و همچنين با نو
 نويسنده نيز با
 و شاعر عموم و

  
د رابطة تعريف

شود باش يف مي
د و اگر شناخت

  
بعضي«و » است

رابطة. ض است
ه«و » نا هستند

  
است كه در» ن
 آ بعضي دانش«ت

آموز دانش«ه كه 
  

لة مانعه الجمع
  

ش ده ميوزش دا
گذشته در فن ج

  
 استداللي و عقل

  
ود، فرعِ بر امكان

توا  آيا انسان مي
  

كه ماترياليست م
ي و جسماني اوس

  
عداد كسب علم

  . آورد

    
 

تفسير تبيين، ن
.است و حقايق 

.درست است 
هاي ديگر حكم 

ت يك خبري داد
.درست است 

آموز با هندي ش
من وجه و رابطة

ة انسان با معلمط
.درست است 

عريف درست بايد
تعريتر از آنچه  م

جامع نخواهد بود
  .ري است

.درست است 
انسان ار دانايي 
، تناقض»نا نيست

ها دان ضي انسان
.درست است 

مؤمن«قياس اول 
صورت س دوم به

را موضوعِ نتيجه
.درست است 

 شرطي، منفصل
.درست است 

طابه به افراد آمو
مقابل است در گ

.درست است 
ها از روش گزينه

.درست است 
ه معرفت به وجو
نند؛ مثالً اينكه

.درست است 
هابز و داروين ك
همان بعد مادي

.درست است 
سينا روح، استع ن

و در خود پديد

www.sanjeshse

آنان نظر از
ها واقعيت

 
  

2گزينه  .23
در عبارت
اين عبارت

4گزينه  .23
رابطة دانش
خصوص م

رابط. است
3گزينه  .23

در يك تع
تعريف عام
تعريف، ج
تعريف دو

2گزينه  .23
هر«رابطة 

انساني دان
بعض«رابطة 

3گزينه  .24
حدوسط ق

معتبر قياس
نيست؛ زير

4گزينه  .24
اين قضية

2گزينه  .24
در فن خط
بر طرف م

1گزينه   .24
در ساير گ

2گزينه  .24
از آنجا كه
بررسي كن

4گزينه  .24
ماركس، ه
است كه ه

2گزينه  .24
نظر ابناز 

را دريابد و

erv.ir
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 و منفعـت  

ل وجود بـر  

در عبـارت    
پـذيرد؛   ـي   

ـري درك   

نفـي  «ـاي     

او . طي كرد
 و وظـايف     

 كان فقري
ن نظر هـم  

 و متعـالي   
معتقد بـود  

طبيعـت و      
مند را بـه  

ـابع مـورد    

  .د

ationgroup

دفگونـه هـ   يچ

صورتي كه حمل

 و يـا نباشـد و د
خـالف آن را نمـ

طـور فطـ ن را به

 اتّفـاق بـه معنـ
  .ت

ي پذيرش خدا ط
 طريـق اخـالق

كند، بلكه امك مي
سته هستند؛ اين

 يك عالم برتـر
ن به عالم مثل م

مـل در رابطـة ط
ين علمي، دانشم

توانـد از منـ مـي 

مايدات خداوند ن

02/1401(  

انجام شود و هي

از نداشت، در ص

اند بزرگ باشد
ود؛ زيرا عقـل خ

ست كه انسان آن

ن گفت كه بـه
ورتر كرده است له

اي پيشين براي
جود خـدا را از

ماهيات توجه نم
ت نيازمند و وابس

نوان عقل به ع
افالطون. آورد ي

هـا، بـه تأم ديـده 
ها برسد و چني ن

كرد بنابر اين نم

 در اسماء و صفا

30/2 نوبت سوم 

اعت از وجدان ا

دليل نيا هيت به

توا ي كالس مي
، است حمل شو

اي اس صول اوليه

توان ي اين بيت م
ب، آتش را شعل

گرا لسوفان عقل
كان، ضرورت وج

 به امكان ذاتي م
و ساير موجودات

د ولي او به عالم
الل به حساب مي

ر روابط ميان پد
 عمق و باطن آن

  .ود

گذاري ك ن را پايه

خداوند، سيري
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جامع(وم انساني 

ه صرفاً براي اطا

مل وجود بر ماه
  .ربي يا عقلي

مكاني است يعني
،»جتماع دو ضد

آيد و جزء اص مي
  .شود  مي

ده است، اما در
 ولي در اينجا آب

كارت و ديگر فيل
و يا وجوب و امك

ت وجود خداوند
نياز است و  و بي

گرا بود نكه عقل
ه تفكر و استدال

ه بر تحقيق درو
ا عبور كرده به
شو ية شريفه مي

زدهم هجري آن

كوشد به كمك خ

هم؛ ادبيات و علو

شود كه سوب مي

 جزء آن بود، حم
يل حسي و تجر

، ام»اين كالس«
اج«ضوع خود كه 

  .بي است

دست م  تجربه به
طة عليت متولِّد

ول پذيرفته شد
كند خاموش مي

ي متفاوت با دك
يا برهان عليت و

راين براي اثبات
 موجودي غني

  

 اما دكارت با اين
رفاً همان دستگا

  .اده بودند

لمِ طبيعت، عالو
ها ز ظاهر پديده

 و مصداق اين آي

صدرا در قرن ياز

ك ست، سالك مي

سنجش دوازده

  
ت اخالقي محس

 
فهوم ماهيت يا

 است اعم از دلي
 

«با » بزرگ«ولِ 
تماً بايد بر موض

ضوع خود، وجوبي
  

ت بدون دخالت
 با دركي از رابط

 
ميان علّت و معلو
ن آب آتش را خ

  
دهم آلمان، راهي
 از طريق نظم ي

  
 وجود بود؛ بنابر

خداوند. كند مي
. و هم مالصدرا

  
جربه گرا بودند،
ت و عقل را صر
ي و متعالي از ما

 
مند و محققِ عال

تواند از ردازد مي
رساند و  حق مي

  
ي است كه مالص

  .بوده باشد
 

حق و در حق اس

    
 

.درست است 
نت، فعلي فضيلت

  .در آن نباشد
 .درست است

مِ وجود، عين مف
ي نيازمند دليل
 .درست است
مواول رابطة مح

حت» محال«مولِ 
ة محمول با موض

.درست است 
كارت اصل عليت
عني هر انساني
 .درست است

ديگر سنخيت م
اشاره شده چون 
.درست است 

سوف قرن هيجد
ثبات وجود خدا

  .بات كرد
.درست است 

معتقد به اصالت
ودي را مطرح م

سينا است ل ابن
.درست است 

كن فيلسوف تج
اي نداشت  عقيده

موجودات عقالني
 .درست است

سينا اگر دانشم ن
بيعت و خدا بپر
خشيت در برابر

.درست است 
اي تعاليه، فلسفه

راي سهروردي ب
 .درست است

وم كه سفر با ح

www.sanjeshse

3گزينه  .24
از نظر كان
شخصي د

د2گزينه  .24
اگر مفهومِ
هر ماهيتي

د 1گزينه  .24
در قضية ا
دوم، محم
پس رابطة

4گزينه  .25
نظر دكااز 
كند، يع مي

د3گزينه  .25
در ابيات د
»سنخيت

1گزينه   .25
كانت فيلس

جاي اثبه 
اخالقي اثب

4گزينه  .25
مالصدرا م
يا فقر وجو
مورد قبول

2گزينه  .25
كنت و بيك
در جهان
كه مثل م

د 1گزينه  .25
از نظر ابن
ماوراي طب
خشوع و خ

4گزينه  .25
حكمت مت
استفاده بر

د 1گزينه  .25
در سفر دو

  
  

erv.ir

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57



  
 

 

@sanjesheduc

فة مشـاء و     
 يـا وحـي    

را تشـكيل     
ت و ضـعف   

شـده باشـد   
خصـوص   ه  

  

 .رسد
ت مسـائل   

ها به  پديده
  علمـي  ش  

مختلـف از    

يـان عمـل    

ش علمـي،    

: ـا ديگـران   

رشـد درك    
 .د نيسـتند      

سـب بـدن    

ationgroup

ته يعنـي فلسـف
ي خود از شـهود

  .ت

عيـت خـارجي ر
ني داراي شـدت

ز در آن طرح ش
ي فلسـفي و بـه

  .م است

ايج يكسان بر نت
رعايـت) 2سـان،    

شت يكسان از پ
پـذيري در روش ر

جـود تعـاريف م

فرآيند بـه جري 
 .يند
شـود تـا روش ـي 

راري ارتبـاط بـا

بيـين فرآينـد ر
ئول رفتـار خـود

يابـد و تناس مـي 

02/1401(  

ب فلسفي گذشـت
ه در آثار فلسفي

كمك گرفته است

ت و آنچـه واقع
 مراتب دارد يعن

ي كه مسائل روز
هاي كالس، مكتب

 و روش رئاليسم

تكرار كند و به
ي مربـوط بـه انس

ف يكسان يا برداش
كه از نتايج تكرا

دليل وج» ك علم

موقعيت نامعين
ف را فرآيند گو
مـ بـودن باعـث   

برقر/ ة هيجاني 

در تب. رشـد دارد  
ين دليـل مسـئ

م سرعت افزايش 

30/2 نوبت سوم 

كاملي دو مشرب
ر هر موردي كه
 تأييد و شاهد ك

مفهوم وجود است
 حقيقت واحد،

سالمي به سبكي
ك ردند و در اين

ب اصول فلسفه

هاي ديگران را ت
هاي  گي پژوهش

 . ست
كسان يا تعريف
ان اشاره كرده ك

ي موجود در يك
( 

ص كردن يك م
ن رسيدن به هدف

جوي چيزي ب و ت

جنبة: ترل خشم

ب و بد نياز بـه ر
د ندارند، به همـي

س ي اندازة بدن به
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جامع(وم انساني 

ناميد، نتيجة تك
مالصدرا در.  بود

عنوان ل، بلكه به

قعيت، مصداقِ م
است، اما ايند 

ك دوره فلسفة اس
كر ن شركت مي

ن جلسات، كتاب

ه  يافته علمي  بط 
پيچيدگ) 1سي، 

اس... ي انساني و 
يك يدن به مفهوم

هاي يكسا   يافته

هاي  تبيينصيف و 
)1درس ) (4و  

دار براي مشخص م
جريان.  هستيم

در جست. ستيم

كنت/ ة شناختي 

و تشخيص خوب
ز كار خوب يا بد

ن آن است؛ يعني

شناسي ن

هم؛ ادبيات و علو

حكمت متعاليه ن
ي و قرآن كريم

ان پاية استدالل

ز است و اين واق
م حقيقتي واحد

س و تأليف يك
 به مسائل در آن
گرفت، حاصل اين

د با رعايت ضواب
شناس   سان در روان
هاي  فسير پديده

دشواري در رسي
د، ولي سؤال به

 و تغيير در توص
3هاي   رد گزينه

 با قاعده و نظام
 در حال حركت

جوي چيزي هس 

جنبة: مسئلهل 

شود و مي ه طي 
ا هيچ تصوري ازد

ي ناگهاني بودن

 روان

سنجش دوازده

  
يان گذاشت و ح
وي با وحي الهي

عنو و منبع نه به
 

خارجي يك چيز
وجود هم. ماهيت

  
 به منظور تدريس

برجسته و آشنا
گ ررسي قرار مي

 
تواند مي شمندي 

هاي يكسا   يافته
در نگاه و تف» ها

گفته شده بود د
شد مي مربوط » 
 4  ( 

اعي و فرهنگي
ر. (است) شناسي

  
جوي و ند جست

سوي مقصد د  به
و ه دنبال جست

 
 

حل/ نبة اخالقي 
( 
   

دريجي و پيچيد
 كودكان در ابتد

   
 در دورة نوجواني

  )2درس 

    
 

.درست است 
 كه مالصدرا بني
يز انس دائمي و

از اين دو  برده،
 .درست است

الصدرا واقعيت خ
وجود است نه م

.درست است 
اطبايي كالسي
ادند كه طالب ب
م مورد نقد و بر

.درست است
ي يعني هر دانش
واري رسيدن به

ه ارزش«تأثير ) 3
 در متن سؤال گ
»تعريف عملياتي

و 2هاي    گزينه
ر نيازهاي اجتما
ش   جمله علم روان

.درست است 
فرآين: ش علمي

وقتي از مبدأ. د
همواره به  علمي
)1درس ( .اشد

 .درست است
جن: قوق ديگران

)2درس (ماعي 
.درست است 

ق يك فرآيند تد
توان گفت كه ي
 
.درست است 

هاي رشد د  يژگي
د(كند  مي تغيير 

www.sanjeshse

4گزينه  .25
اي فلسفه

اشراق و ني
الهي بهره

د 1گزينه  .25
از نظر مال

دهد، و مي
  .است

2گزينه  .26
عالمه طبا
تشكيل دا
ماركسيسم

  

د 1گزينه  .26
پذيري تكرار

دليل دشو
3اخالقي، 

اگر: نكته
تع«ويژگي 

رد. (است
تغيير در«

از جم(علم 
2گزينه  .26

تعريف روش
اشاره دارد
ع در روش 
هدفمند با

د 1گزينه  .26
رعايت حق
جنبة اجتم

3گزينه  .26
براي اخالق

مي اخالقي 
)2درس (

3گزينه  .26
يكي از ويژ

سرعت ت به
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 -2 باشند، 
 اثر منفـي  
 و كـاهش   

ـي از يـك   
نويد، ولـي   
دانيـد كـه   
اهي نسبي 

توانـد اثـر    ي 

هي بعـد از       

نجام دادن 

ط معنـادار     

ي حافظـة   

ـود دارد و  

 ذهن سارا 

ationgroup

تر مديگر شبيه
برخوردار باشد،

بينـد مي  لطمه 

العة عميق متنـ
شـن مـي  رتان را  

د مـي  اين مثـال  
حرك صوتي آگا

 )3س 

مـي  و مهـارت  

 .ري دارد

ـر از چنـد گـاه

مختلف درگير ان

طالعـات ارتبـاط

در چنين حـالتي

ينا در تاريخ وجـ

خاطراتي كه در

02/1401(  

 دو تكليف به هم
هاي الزم ب  هارت

ند تكليف كمتر

نيد مشغول مطا
صداي پـدر. ورد

ي داشتيد؟ در ا
يعني شما به مح

درس( .ديده است

اريدرجة دشـو 

شده كارايي بهتر

بهتـر اسـت هـ 

اگر حواس م. يد

ايي فرد بـين اط

د.  نيفتاده است

سي مورد ابن در 

شود، مانند خ مي

 .دارد 
 .است ه

30/2 نوبت سوم 

هرچه -1هيم؛ 
آن تكاليف از مه
جام همزمان چن

فرض كن. نداريم
آو مي  را بر زبان 

ا صدا زديد كاري
اي دارد؟ ي واسته

ي ديگر از اين پد

ميزان شباهت، د

ش ، توجه تقسيم

.الني پرهيز كرد

يف استفاده كني

 رمزگرداني معنا

 است كه اتفاق

 .شود ي
نند مطالبي كه

م شخص مربوط 

وجود تري وشن
شده تعريف قيقاً

39 


جامع(وم انساني 

كليف را انجام ده
دهندة آ رد انجام

ارايي فرد در انج

، آگاهي كامل ن
ي خواستة خود
، مثل اينكه مرا
 گفته و چه خو
اي ؤال نيز نمونه

 تقسيم كنيم، م

رت بيشتر باشد،
  خواهد بود

 در ساعات طوال

م دادن يك تكلي
3( 

در. يدارتر است
 )4درس 

ي رويداديرواقع

مي يدادي تقسيم 
مان. شود مي خيره 

زمان و مكان مش

رو موانع )ب  .ت
دق هدف) د  .رد

 .دارد جود
 )5 درس (

هم؛ ادبيات و علو

همزمان چند تك
فر -3ه باشند و 

ني كيفيت و كا

گيرد، مي ما قرار 
براي انجام كاري

گوييد مي درتان 
زيقيق چه چي

 ذكر شده در سؤ

 به چند بخش
 

ي بيشتر و مهار
تر جه هم ارادي

انجام فعاليتز 

ختلف براي انجام
3درس ( .داشت

ي و ديداري پاي
( .جام داده است

يادآوري غير» ن

وع معنايي و روي
ذخ) ت عمومي

ست كه به يك ز
( 

 :از اند بارت
است مشخص ن

دار وجود سترس
و هدف به يابي
.ندارد وجود باال

 :است  

سنجش دوازده

   
طور ه شويم به ي

ي كمتري داشته
يعن. يابد مي هش 

3( 
  

در دامنة توجه م
 زمان پدر شما ب
ز اتمام كار به پد

دانيد د ولي نمي
مثال ذ. ل نيست

    
شويم توجه را ي

.را كاهش دهد
ر، درجة دشواري
تر باشد، نوع توج
اد تمركز، بايد ا

 
كز از حواس مخ
 خوبي خواهد د

  
زگرداني شنيدار
ي كه سعيد انج

    
اضافه كردن«ي 
 )4درس ( 
    

 حافظه به دو نو
اطالعا( مي   عمو

 .ت
ندة مشخصي اس

)4 درس( .ست
    
عب شده تعريف ب

آ احتمالي مات
دس در هبردهاي

دستي عدم يا بي
هاي با  شاخص ه،
   

زير ترتيب به له

    
 

.استدرست  
مي ي كه مجبور 

وردنظر دشواري
قسيم توجه كاه

3درس ( .يابد ي
. درست است

ة چيزهايي كه د
ميندر ه. ستيد
بعد از. دهيد مي

ما را صدا زد، و
گاهي شما كامل

.درست است 
مي ي كه مجبور 

شده ر جه تقسيم
چه شباهت كمتر
گاهي شما بيشت
فظ توجه و ايجا

.ستراحت كنيد
جاد توجه متمرك
ف باشد، كارايي
. درست است

ي معنايي از رمز
كند، مانند كاري 
.درست است 

ترين خطاهاي يج
.كل گرفته است

.درست است 
ه نوع اطالعات،
ة معنايي دانش

ن مشترك است
يدادي دربرگيرن
ش باقي مانده ا

.درست است 
خوب ي مسئلة

اقدا و اوليه عيت
راه يا اقدامات ت
دستيا تضمين ن
شده تعريف بد 
.درست است 
مرحل 5 داراي له

www.sanjeshse

3گزينه  .26
در شرايطي
تكاليف مو
ناشي از تق

مي كمتري 
د 1گزينه  .26

ما به همة
كتاب هس
پاسخي نم
پدرتان شم
داشته و آ

4گزينه  .26
در شرايطي
منفي توج
يعني هرچ

هرچه آگ -
براي حف -

مطالعه اس
براي ايج -

يك تكليف
د 1گزينه  .26

رمزگرداني
مي برقرار 

2گزينه  .27
يكي از راي
كاذب شك

3گزينه  .27
با توجه به
در حافظة
بين همگا
حافظة رو

از مسافرتش
4گزينه  .27

ها  شاخص
موقع )الف
فهرست )ج
امكان) هـ
مسائل در

2گزينه  .27
مسئله حل
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هـاي    حـل  

 هاي حل  ت

 و افراد با ا
 ي عاطفي

 گيـري  يم 
بـا   اگهاني،

  ه

 .دهيم م
 واقعـاً  نكه
 انجـام  ري 

 سناد
 داشـته  را 

 ... و ليف
 انگيزة يم،

 كـه  است 
 )7س 

  

ationgroup

راه انتخـاب  )5  

مهارت از جامعه

ما گيري، تصميم
هاي  واكنش اين 

تصـمي سـبك  ر
نا صورت به فرد 

  سئله
  ها حل راه ن
  ها حل راه با 
مسئله حل به ي

انجام را كار آن 
اين نه است يري

كـار توانيم نمي 

اس و فرد ارزشي 
كـاري  انجـام   

تكل دشواري داد،
دهي نسبت يزي

توانمندتري عامل
درس. (شود مي  ها ن

02/1401(  

حـل راه صـالح 

ج شهروندان قدر
 )5 درس. (ود

تص موقعيت در .د
.كنند مي  ايجاد 

، د»انـدازد  مـي   
تكانشي، گيري

مس حل
يافتن به توجه
داشتن سروكار

منتهي حل راه ب

موفقيت با انيم
يادگي دليل به ما
شرايط دادن ير

 واقعي كارايي

نظام و باورها :ز
توانـايي اگـر  ي

استعد نداشتن ،
ري برنامه و تالش

ع تابع حيوان الف
انسان در شناخت

30/2 نوبت سوم 

اص و بـازبيني ) 4

هر .شود مي  ري
بو خواهد كمتر ي

شود مي  موفق ي
ما در متفاوتي 
 

فـردا  به را مروز
گ تصميم سبك ر

انتخاب

تو نمي باز اشيم
هاي م  ناتواني از 

تغيي براي و ريم
 )7درس  (

 .كنند مي  ل
ك ادراك و نترل
 شده وخته
از اند عبارت نند
حتي بگيرد، شكل
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