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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 )پايه(امع نوبت اول جـ  دوازدهمسنجش 

)30/1/1398(  
)دوازدهم( انسانيلوم ع  

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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   شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمند  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

ضاد افگار 

ي به جاي 
. استقرار 

ست و 

. رود ي

 وادة

عبداهللا 

. اشد
  .شوند انده

» ان«وند  س

ationgroup

درست، متض  تن

  .ندارد
در فارسي» طام

ن مابينشان برق

واژة فارسي اس» 

نيز به كار مي» ص

خانو هيده كه هم

ة خواجه ع نوشت

د تا تأثيرگذار با
و حماسي خوات 

اللت دارد، و پس

13(  

به معناي» ست

رابطة تضمن ن» 
حط«. گيرد رارمي

 لذا رابطة تضمن

هوش«. هستند

تلخيص« شكل 

عني صفات نكوه

نامة منثور، لهي

شود زگونه خوانده
ا لحني باصالبت

مفهوم مكان دال

30/1/398ت اول 

درس«. معنا است

»تشرّع«ا با  ام
سكّة طالست قر
ي از حطام باشد،

از يك خانواده ه 

كه در فارسي به

يع» ذمايم«. س

ال.) ظوم هستند

ي متين و اندرز
داري، لذا بايد با

بر م» كوهسار« 

  .ست
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جامع نوبت(ساني 

م هم» ريش«و » 
  . ندارد» گار

است» مريد«و  
كه س» دينار«آن 

اي  جزء و نمونه
  .ز ندارد

)س و اضطراب

باشد كه ليص مي

  .ت است

جا آورندة سپاس ه

آثار منظ. (ي است

شمرده و با لحني
سي و ادبيات پايد

در» سار«وند  س

  .ّكب است
  .ست

اس) مشتق(وندي 

دبيات فارسي

؛ علوم انسوازدهمد

»خسته«پس با 
افگ«ارتباطي با » 

»سالك«تضاد 
در نقطة مقابل آ

تواند مي» درغاز
اطي با شندرغاز

ترس(و دهشت ) 

ل اين كلمه تخل

نادرست) »الفت«

  .ست
يعني شاكر و به 

 عطار نيشابوري

ي است و بايد ش
به ادبيات حماس

پس. (جمع است

مرك ←) ي لنگه
اس) مشتق(وندي 

  .مركّب است 
و ←) سازنده سم

 زبان و اد

دسنجش 

و زخمي است، پ
»نگيني بار گناه

و مت» راهنما«و  
 بوده است كه د

شند«رود و   مي
ة چهارپايان ارتبا

  .ست

زده دهشت(وش 
.  

اصل. الصه كردن
  .ده

«خانوادة  هم( ف

غلط ا» مĤبي گي
»گزار منّت«س و 

هر دو سرودة» 

ك حكايت تعليمي
مربوط هستند ب

نشانة ج) هسارها

م است در معناي
و ←) ند نسبت

←) ضارع فعل

وند اسم پس( ك 

    
 

 .رست است

معناي مجروح و
سن«به معني » 

»پيشوا«ترادف 
ارزش پولي كم 

ش دنيوي به كار
به معناي فضلة 

 .رست است

ا» سزاوارِ«معني 
 .رست است

، مدهو)آور هشت
داردها ن ين واژه

يعني خال» يص
عني خالصه شد

 .رست است

مألوف كه امالي 
 .رست است

فرنگ« كه امالي 
يعني سپاس» ت

  .موم است
 .رست است

»الطير منطق«و  
  .باشد

 .رست است

مربوط به يك 2
سه گزينة ديگر م

 .رست است

كوه(» كوهساران
  .)مع

 .رست است

اسم(تا ) + صفت
ون پس(ه + ) سم
بنِ مض(بر ) + سم
ــَـ) + اسم(مع 

www.sanjeshse

  
  
  
 

در 3گزينه  
به م» افگار«

»وزر«. است
متر» مرشد«
»شندرغاز«

ارزش مال بي
»سرگين«
در 2گزينه  

به مع» ازدرِ«
در 4گزينه  

ده(مدهش 
ارتباطي با اي

تلخي«: توجه
يع» مخلَص«
در 3گزينه  

واضح است
در 3گزينه  

واضح است
منّت«: توجه

مذمت و مذ
در 1گزينه  

»نامه الهي«
ب انصاري مي

در 2گزينه  
بيت گزينة

ها در س بيت
در 4گزينه  

ك«در » ان«
بر مفهوم جم

در 1گزينه  
ص(يك : يكتا
اس(بند : بنده
اس(دل : دلبر

سم: سمعك

erv.ir
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@sanjesheduc

. شود مي
اجازة «

ه اكنون 

و نقش 

هستند 

جملة 

ع اول، 

 صفت 
گروه 

ationgroup

مرتبط نم» پر«ه 
«در معني » بار«
داده است كه مي 

وم صفت است و

  . كرار دارد
  .ف است

هاي جملة اول ه

يك ج ←است 

ادامة مصراع. ست
  .مستقل است

  .ند

براي توضيح» س
در گ» طبيعت« 

13(  

اده است زيرا به
«ساده است، زيرا 

»مرده«معناي 
  .اند د و ساده

  )سنادي

در جملة دو» ن

نقش تك» چون«
معطوف» ك زبان

ه ع دوم، وابسته

جملة وابسته ا» 

ي حذف شده اس
 جملة ساده و م

پايه هستن كه هم

  .مش

  )»خيره به« 

قفس«ين گروه، 
يا» هان آزادي

  .زي است

30/1/398ت اول 

سا» پرديس«. م
سا» بارگاه«. شود
در گذشته م» تا

شوند  تجزيه نمي

فعلِ غير اس(سد 

همان«. قيد است

«ت، پس دومين 
يك«ي  گروه اسم

دو جملة مصراع 

  .د
»غم تو دارم«. ت

  .د دارد
به قرينة معنايي 

مصراع دوم يك
ساده وجو دارد ك

يامت دنيا خوانم

  ) غيراسنادي

يا» برفور«، »ث

فقس، لذا در اي ر
مردم خوا«گروه 

ميزآ حس» هان

3 



جامع نوبت(ساني 

در فارسي نداريم
ش مرتبط نمي) ن

رست«ه است زير 
ند و در فارسي

  )يافته ف
  )دي

رس) گروه متمم(

 يعني سريعاً و ق

 تكرار شده است
طف است، پس

.ساز است ابسته

برودكار  ابسته به
محذوف است» م

 ادامة بيت وجود
»گرفتم«س از 

م.  و يك وابسته
 دوم دو جملة س

محرم است ـ قي

  .)جمله است
فعل ← داشت 

برعبث«نظير . (د

درپرندة گرفتار 
در گ» آزادي«ر 

صداي هوش گياه

دوازدهم؛ علوم انس

د» وانه«وند  س
لباس درويشان(

ساده» رستاخيز
عربي هستن» ص

 اسناديِ تخفيف
فعل غيراسناد(ت 

(صر ستمكاران 

اول در جملة» 

يك نقش واحد
عط» واو» « زبان

حرف ربط و» تا
  . وابسته

 يا چند جملة و
گفتم«پس از » 

دة ديگر نيز در
پس» كه«. ه است

ته با يك هسته
در مصراع. ست

را ـ كه نامش م 

نهاد ج» تو«(دا 
وجود= بود ( د

 نقش قيدي دارد

پ= گرفتار قفس 
روه نيست؛ نظير

ص«راين تركيب 

سنجش د

كه پس جهت  ازآن
(ت زيرا به دلق 

ر«. رود كار نمي ه
اهده و استخالص

  :اييد
فعل(ايم ) مسند
رفت) متمم( ما 

بر قص) نهاد(ذالن 

  . است» تو
»همان«. (رد ندا

 جملة دوم در ي
يك«و »  گوش

ت«.  هسته است
يك هسته و دو

تواند دو ده، مي
»كه«. سته است

سه جملة غيرساد
جملة هسته )دم

يك جملة وابسته
جملة غيرساده اس

ين رستخيز عام
  مفعول      

حرف ند+ ف ربط 
بو داغيرجانش 
  نهاد          

ك كلمه است و

پرندة گ. ه داشت
اليه هستة گر ف

دني نيست؛ بنابر

    
 

ساده است،» نه
ساده است) لخك
امروزي به رسي

هجران، مجا« .د
 .رست است

يت را مرتّب نما
گروه م(رگه داد 

بر) نهاد(ستم  
خذ) صفت(چه  

 .رست است

«بدلِ » كافردل
ش تبعي وجود

  .)ت
در) چگونه(ون 
دو«مابين » واو

 .رست است

صراع اول جملة
ملة غيرساده با ي
ك جملة غيرساد

جملة هس» گفتم
 همين شكل س

فرض كرد(رفتم 
يك ← ساده است

صراع اول يك ج
 .رست است

اييد نيست اگر 
                   

حرف: و اي= ي 
يك از دود او بر
                   

يك» خير برخيره
 .رست است

ها توجه ي گروه
مده است و مضا

  .»ق طبيعت
 .رست است

دا ندارد و شنيد

www.sanjeshse

پروا«: توجه
تل(» دلقك«

در فا» ورود
كاربرد ندارد

در 4گزينه  .
الزم است بي

بار) نهاد(ما 
)صفت(اين 

)قيد(باري 
در 2گزينه  .

ك«: 1گزينة 
نقش: 2گزينة 

تكرار نيست
چو: 3گزينة 
و«: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
مص: 1گزينة 

يك جم ←
در يك: توجه

گ«: 2گزينة 
به. غيرساده

گر: 3گزينة 
جملة غير س

مص: 4گزينة 
در 2گزينه  .1

بعي: 1گزينة 
             

وي: 2گزينة 
ولي: 3گزينة 

             
بر«: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
بايد به معناي

آم» گرفتار«
مردم عاشق«

در 4گزينه  .1
صد» هوش«

erv.ir
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@sanjesheduc

دن است 

تشبيه  

ها  
.  

 به او اين 

فايده  بي 

ر غيب 

 ظرفيت 

ماية 

ationgroup

(.  

نايه از عاجز شد

←هستي  ننده

 است كه بر كوه
چينند ها مي خه

گيرد، كسي مي

، عشق و ارادت

د هركه از اسرار

هميت سرشت و

گويد، زبان م مي

13(  

استعاره است» 
  )رستاخيز(

  .د
  .ت

كن»  تنگ آمدن
  .ت

 و ظريف و شكنن

  .صود است

  .است گشته

ستعاره از برف
ها را از شاخ ز آن

ز كا)  يكي است
  .دهد ده تا مي

ن خلوص نيت و

گويد يت دوم مي

بيت دوم بر اه. 

  .د
بيت دوم م. دازد

30/1/398ت اول 

پردة نيلوفري«(
(رويد  دوباره مي

تضاد دارد» ست
ة تضمين نيست

به«. ه جا است
هام تناسب است
دن است ـ تُرد

 

زي چوگان مقص

  )ي
ت شاعرانه ارائه گ

ا) حاللنقرة (» 
كه در فصل پاييز

كه(خدا زبان را 
گيرد و د كي مي

م هر امر را بدون

بي. شوند من مي

.دطن عاشق اوين

خلقت داللت دارد
پرد ه ديگران مي

4 



جامع نوبت(ساني 

  .خت است
. (تشبيه نيست 

د) مرگ( خاك 

راس«و » چ و خم
آراية) االولياةذكر
مجاز از همه» ار

كند و ايه ور مي
شد عرض شكسته

 .آميزي دارد س

در با) توپ(وي 

تقلبي(متاع قلب 
علّت) ا چخماق

»سيم حالل«. ت
ي انگور است ك

گويد، وقتي خ مي
 بگويد، يعني يك

 بيت ديگر انجام

مه دلباختة يار م

دا دارند و در باط

كمت در امور خ
شش و كمك به

دوازدهم؛ علوم انس

  .شده است
 مثلِ ريشة درخت

 ← من نيست

س از فرورفتن در

پيچ«. نما است ض
تذ(م يك كتاب 

در و ديوا«. ست
به ذهن خطو» ه

ر عشق تو در مع

حس ←ده است 

ه و در ادامه، گو
  .است ت گرفته

  .ست
دهندة م شخيص

زنه يا سنگ آتش

ي زرد پاييز است
ها عاره از خوشه

شاعر م. ت داشت
سخن)  تا است

سه. كند مر مي

گويد كه هم  مي

 رو به سوي خد

صنع و رعايت حك
د و عاقل به بخش

سنجش د

رستخيز تشبيه ش
ه آب و خاكش
نند من و شبيه

پسي است كه 

متناقض»  راست
صرفاً آمدنِ اسم 
اعمال و رفتار اس 
كوچه«خاطر  به 

ن ـ كه به خاطر

نسبت داده شد 

آمد» گوينده« 
يار، اغراق صورت

اس» كفش«و » 
ـ تش2 اسرار دل 
س(ها  رخي سنگ

هاي تعاره از برگ
استع) ها تاك(ن 

ر اول بيت دقت
كه ده(گشتش 

 فرايض ديني ام
  .طابقت دارد

 عاشقانه دارد و
.  

 همة مخلوقات

جيدگي عالم ص
 هر فرد خردمند

  .ود

    
 

 .رست است

به ر) عاشورا(ن 
وند هر فردي به

گويد كسي مان ي
اي سان مانند دانه
 .رست است

گم شدن در راه
.ايهام دارد» هوا

مجاز از» دست
»تنگ و باريك«

 مانند ايمان من

»ايمان«به » سه
 .رست است

ابتدا به معني» 
ي) ميان(ِي كمر 

پا« نظير مابين 
ـ آگاه بر1: اس

ستن آتش از بر
 .رست است

است) الي خالص
شيرخواران رزان«

 .رست است

در» ده«ن كلمة 
دهد كه او با انگ ي

 .رست است

 كامل ادا كردن
با متن سؤال مط

 .رست است

ت اول مضمون
.گويد سخن نمي
گويد ت اول مي

  . دارد
ر دو بيت بر سنج

گويد ت اول مي
شو ميراد نادان 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
اين: 1گزينة 
پيو: 2گزينة 
مي: 3گزينة 
انس: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
گ«: 1گزينة 
ه«: 2گزينة 
د«: 3گزينة 

«اما معناي 
تو: 4گزينة 
  .دارد

حس المس«
در 3گزينه  .1

گوي«) الف
در نازكي) ب
مراعات) پ
شنا قلب) ت
براي جس )ث

در 1گزينه  .1
طال(زر عيار 

«. نشيند مي
در 2گزينه  .2

بايد به آمدن
قدرت را مي

در 1گزينه  .2
بيت اول بر

ه داند ك مي
در 3گزينه  .2

بيت: 1گزينة 
آگاه است، س

بيت: 2گزينة 
افراد تأكيد

هر: 3گزينة 
بيت: 4گزينة 

شناسايي افر
  

erv.ir
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@sanjesheduc

ماند،   مي

اي خود 

مفهوم . د

 باز و بسته 

ـ با، ) شده

» ه«ضمير 

 درونت، تا 

، )ت ساختار

: ص(شدند 

ationgroup

ش الهي معطل

 مستي عشق برا

 

تواند شكيبا باشد

، شيرهاي قابل

لحاظ نش(الُخري 

ض(يد ـ قرارداد ـ 

،)تفاوت ساختار
 ، تا اينكه)ختار

تفاوت(شناخته  

يكديگر معرفي ش

13(  

د، عفو و بخشايش

زي جز عشق و

 .ن عشق نيست

ست كه عاشق بت

 .انند

رود،روستاها، مي
 ) ختار

اه، سوختيِِ، االُ

، جديبود ـ يك 

ت(خنديدن است 
تفاوت ساخ(ونت 

...ست ـ آنكس 

جود ندارد ـ به ي

30/1/398ت اول 

اي گناه نكند نده

آن دنيا نيز چيز

  . است

ي به ازلي بودن

ن امر محالي اس

داـ نمي) ساختار

، ر)اوت ساختار
تفاوت ساخ(ست 

خصوص، ايستگا
 رساني 

...رارداد، بيشتر 

ـ راحتي در خ) ه
وجود در دروم م

ناخت، هم، دانس

 عبارت عربي وج

 .سن

5 



جامع نوبت(ساني 

رار باشد هيچ بن

عاشقانِ خدا در آ

د خداوند متعال
  .ست

اي ، اشاره4ر بيت 

گويد اين شاعر مي
  .ست

  شدممي

تفاوت س(خواهد 

تفا(، آبي كه )ئد
اس... بسته شدن 

هاي مخ ماشين
رـ سوخت) شده

حتياج داشتم، قر

لحاظ نشده(يل 
، غم)وت ساختار

، شن)حاظ نشده

در» من«، )زائد

 ـ أخير، غيرالحس

زبان عربي

؛ علوم انسوازدهمد

ست؛ يعني اگر قر

ع: كر شده است

 به بازگشت نزد
م و آوازة نيكو اس

نظر دارند اما در

اشقان است و ش
اس  اسباب مادي

گشتم ـ خاك مي

بخ...  براي كسي 

زائ(ساعت ـ اين 
شود، باز و به مي

همراه،ـ بهكش 
لحاظ نش(الُخري 

بود ـ يك، اح...  

، تا اينكه، دلي)ار
تفاو(ديدن است 

لح(ر آنكس، هذا 
  

ز(ـ از آن ) كنيم

واحد، غير الجيد

 ز

دسنجش 

وند، گناهان ماس
  .يدوار بود

ر مصراع اول ذك

ام بيت، اشتياق
هي عارفان به نام

ن» عشق ازلي« 

 ناصبور بودن عا
و كردن روزگار

ام ـ خاك ميده

برند،ـ پي نمي) 

 روستاها، يك س
ـ در، رسانده) ار

 پااليشگاه، نفتك
هاي مخصوص، اال

دا كردم، بيشتر

تفاوت ساختا(ن 
، راحتي در خند

تر ـ هر، شگفت
.، دانسته است)ه

را شاد ك يكديگر

حد ـ الواحد، الو

    
 

 .رست است

وراك عفو خداو
عفو پروردگار امي

بيت در اصليام 
  .گيرند ي

فهوم اصلي و پيا
توجه ام بيت بي
 .رست است

به مفهوم 3، 2 
 .رست است

 در گزينة دوم،
عمل ك گر وارونه

 .رست است

از خاك بود: تيب
 .رست است

)زائد(فقط : تيب
 .رست است

،)زائد(اين : بتي
تفاوت ساختا(ت 

 .رست است

تركيبات،: تيب
اليشگاه، ماشينه

 .رست است

احتياج پيد: تيب
 )لحاظ نشده(

 .رست است

لبخند زدن: تيب
، بگويي ـ زماني

 .رست است

شناسد،مي: تيب
لحاظ نشده( ةحيا

 .رست است

ي: ص(شاد شويم 
 )شناختند

 .رست است

الواحد، الواح: تيب

www.sanjeshse
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 ) ل ق

 .زم هستند

ها ية گزينه

  .سم است

يكذب، «ت 

 به صورت 

ationgroup

 )ل

خ: ةاألصليروفه 

  )و مجرور

ةري( 

 .نين نيست

فعلهاي الز) رجع

 است، اما در بقي

خبر بصورت اس» 

هستند و جمالت

بيعي و حيوانات

13(  

 

ضمير متصل: ص

حر: ص(خ ق ل 

جار و: ص(» ت

بطار تلك: ص( ةي

ها چنبقية گزينه

جلسنا، تعيش، ير

ي گزينه شرط

. 

»ثر، أفضل، أنفع

مفعول ه» ئحين

صورت طبهان به

30/1/398ت اول 

، عن)زائد(ذي 

 ني للمجهول

ص(ضمير منفصل 

خ: ةاألصليحروفه 

االمتحانا«مبتدأ 

 .باشدمي

 .باشدي

ةبطّاري ذلكـ ) ان

 هستند، اما در ب

ج(ها قية گزينه

اي) رساندسود مي

.ها چنين نيست

أكث«ترتيب ها بهه

ولدا، منازل، سائ«

كه گياه درحالي

مي

6 



جامع نوبت(ساني 

عن ـ المعجم، الّذ

مجهول يا مبن) ع

ـ ض) قلب، مذكر

ـ ح) اليههللا مضاف

ـ خبر الم)  فاعل

 گزينه صحيح م

 .باشدحيح مي

 گزينه پاسخ مي

هاتان الحقيبتا: ص

نكره» ةجميل و 

ي است، اما در بق

روزي به تو سي، 

ها در بقية گزينه

ر بقية گزينهما د

«ها  بقية گزينه

خود را بشناسد

و معارف اسالم

؛ علوم انسوازدهمد

 ـ فتّشت، لي، ع

ترفَع: ص(ـ ترفع 

ق: ص(مؤنث ب، 

اهللا: ص(» اهللا«ه 

اسم: ص( ةمبالغ

اين...)  الفسفور 

اين گزينه صح) 

اين) س البستاني

ص(ه الحقيبتان 

ملمعات«تند و 

عول دارد متعدي

 بر آن صبر كني

ور بالياء است، اما

 و مجرور است، ام

ل نيست، اما در

هدف از خلقت خ
 .د

 فرهنگ و

دسنجش 

متونعجم، لي، 

  فاعل

مذكر است ـ» هللا

ـ قلب) »يعلم«ره 

ـ مفعوله) نفصل

مـ اسم ) ، مذكر

راً الشتماله علي

...)بر من أفضل 

ضل أنواعه العدس

ـ هذه) لجالسات

معرفه هست» دي

ن احتياج به مفع

رچه در مصائب

اليه و مجروضاف

خبر بصورت جار

ف است و مفعول
  .ند

سان خود بايد ه
كنند حركت مي

    
 

 .رست است

فتّشت، المع: تيب
 .رست است

نائب) الصديقُ: ص
 .رست است

اهللا«مرجع آن ) ك 
 .رست است

خبر: ص(» قلوب
 .رست است

ضمير من: ص(ل 
 .رست است

امتحان: ص(ث 
 .رست است

نظر(عبارت متن 
 .رست است

يعتب(عبارت متن 
 .رست است

أفض(ارت متن عب
 .رست است

هؤالء ال: ص(ت 
 .رست است

حافظ و سعد«ه 
 .رست است

چون» يأكلون«ه 
 .رست است

هر(معني عبارت 
 .ت

 .رست است

مض» متعلّميٍ«ه 
 .رست است

خ» من لسان«ه 
 .رست است

موصوف» غدد«ه 
صفت هستن» ون

 .رست است

آن است كه انست 
سوي هدف خود

www.sanjeshse
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 .ست

 .د

فتن تكبير 

 .زه بگيرد

 .د گرفت

 خلقت 

 اندوهگين 

ationgroup

آورده شده اس» د

تقاد به معاد دارد

 .سازندج مي

 .كشدمي

د و اگر هنگام گف

تواند روزنمي ند،

ن انسان را خواهد

 )بران

 )ختم نبوت

ن الهي در عالم

 .د

فرود آمد، آواي

13(  

خود«ثابت بودن 

شاره به پيامد اعتق

 غيرممكن خارج

3( 

ز مرگ حساب م

 .ست

دور خواهيم شد
 

ت عمداً تيمم نكن

 . توجه داشتند

 

توجهي گريباني

ل فرستادن پيامب

خ. (ي ادامه يابد

 .يافتندي مي

توانست به اذنمي

بيان فرمود) ص( 

ف) ص(بر پيامبر 

30/1/398ت اول 

 .اره شده است

شته در راستاي ث

د و آية ديگر اش

ت امري بعيد و

32سورة نحل،  (

 خود براي بعد ا

ش انسان آمده اس

ت هم به تدريج د
.ه نخواهيم كرد

اش تيمم استيفه

ي ظاهري خود

.د پوشيده شود

ب زيانبار اين بي

علل. (خن بگوييم

 جز دريافت وحي

 اختالف بسياري

م) ص(سول خدا 

ن قريش پيامبر

كه وحي برگامي

7 



جامع نوبت(ساني 

راده و اختيار اشا

ن خطاهاي گذش

كندت را تأكيد مي

نند آن را از حالت

.شنودشان را مي

ه از خود و عمل

 در رابطه با ارزش

مكروهات برخي 
د قرار دارد، توجه

 نكند يا اگر وظيف

و هم به آراستگي

 از مچ به باال بايد

ت زيرا آثار و عواقب

ازة عقلشان سخ

هاي پيامبر، بهت

داوند بود در آن

شود و رسده مي

ر مهماني بزرگان

هنگ... گزيد رمي

؛ علوم انسوازدهمد

سان به سرماية ار

 خدا براي جبران

ن زندگي آخرت

كناد را ثابت مي

كند و پاسخشمي

داند كهكسي مي

السالمعلي عليه

هان كه حتي از
در مقابل خداوند

اذان صبح غسل

كردند والش مي

همچنين.  شود

ر درستي نيست

كه با مردم به اند

شد كه مسئوليت

 سوي غير از خد

ت ظاهري شمرد

اين سخن را در 

اي برحراء گوشه

دسنجش 

ل و در سورة انس

مك خواستن از

حقيقي بودن» ... 

ني كه امكان معا

وگو متگان گفت

ترين انسان را ك

اين سخن امام ع

م نه تنها از گناه
باشيم به آنچه د

ست اگر عمداً تا ا

ي باطني خود تال

يرد نبايد آشكار

هاي بنيادين كار

ايم كهمأمور شده

 خداوند سبب ش

انديشند، اگر ازي

التر از واليت و وا

»يرتك االقربين

سال، در غار ح ر

    
 

 .رست است

ر به سرماية عقل
 .رست است

براي آينده و كم
 .رست است

هًانّ الدار اآلخر«
 .است رست

هاي قرآنستدالل
 .رست است

خ، انسان با فرشت
 .رست است

كالسالم، زيريه
 .رست است

لوي در توضيح ا
 .رست است

كوچك نشماريم
دا توجه داشته ب

 .رست است

سل بر او واجب اس
 .رست است

، هم در آراستگي
 .رست است

گيسري قرار مي
 .رست است

هوجهي به سؤال
 .رست است

ما پيامبران م: ث
 .رست است

معصوم از طرف
 .رست است

آيا در قرآن نمي 
 .رست است

اي برتري مرتبه
 .د

 .رست است

و اَنذر عشي« آية 
 .رست است

در هر: السالمليه
 .....شنيدم 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
در سورة زمر

در 1گزينه  .5
ريزي بامهبرن

در 4گزينه  .5
«آية شريفة 

در 3گزينه  .5
دستة اول اس

در 1گزينه  .5
در عالم برزخ

در 4گزينه  .5
امام علي علي

در 3گزينه  .5
اين شعر مول

در 2گزينه  .5
اگر نماز را ك
به بزرگي خد

در 4گزينه  .6
كه غسلكسي

در 3گزينه  .6
پيشوايان ما،

در 1گزينه  .6
آنچه زير روس

در 4گزينه  .6
توبي غفلت و

در 2گزينه  .6
ترجمة حديث

در 3گزينه  .6
مام متعيين ا

در 3گزينه  .6
آ:ترجمة آيه

در 4گزينه  .6
واليت معنوي
تصرف نمايد

در 1گزينه  .6
بعد از نزول

در 4گزينه  .6
امام علي علي
شيطان را ش

erv.ir

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69



  
 

 

@sanjesheduc

 .را فتح كرد

 تا مردم به 

ج و مخارج 

 براي خود 

مستقيم از 

 . شود

ationgroup

امبر شهر مكه ر

ان نازل كرديم

فكر كند و خرج

 جريان زندگي

گيري م يم، بهره

ش ها مختل مي ه

13(  

ليم شدند كه پيا

 

ب آسماني و ميز

هاي همسر فگي

و روشي كه در

كني شناسايي مي

كار ساير دستگاه

 . شود  مي

30/1/398ت اول 

د و هنگامي تسلي

.ز شيخ طوسي

 .ت مرده است

همراه آنان كتاب

ة ويژگيرد، دربار

و راه و ف، برنامه 

رامون خود را ش

  . كند مي

  . ت

را انجام ندهد، ك

 . ن است

ي فطرت ناميده

 .  دارد

هاي ديني

8 



جامع نوبت(ساني 

بارزه كرده بودند

يب و استبصار از

 به مرگ جاهليت

فرستاديم و هن 

 .شد

 بسيار جدي بگي

هدف.  نام دارد

عت و جهان پير

ميقعي را تأمين 

ها است هاي آن ي

ستگاه كار خود ر

شده عمل كردن

سرشت و در عربي

همه چيز احاطه

  . ت

ه معارف اقليت

؛ علوم انسوازدهمد

مب) ص(بر اكرم 

خ صدوق ـ تهذي

خود را نشناسد،

ه با داليل روشن

باشستمگران مي

 بايد زندگي را

  . ت

بيني ستي جهان
  . ت

سياري از طبيع

ها، هدفي وا  آن

ن بودن از ويژگي

ت و اگر يك دس

صورت حساب ش

ند در فارسي سر

دهد، علم او بر ه

جودي خود است

 فرهنگ و م

دسنجش 

سرسختانه با پيامب

ضره الفقيه از شيخ

رد و امام زمان خ

مبرانمان را همرا

ي عزت در برابر س

يابد كهن در مي

 به خداوند است

ت به جهان هس
ايدئولوژي ماست

 آن چيزهاي بس

ري و هماهنگي

سترده و دلنشين

ديگر ارتباط است

ص طور كلي به  به

كن ش داللت مي

د انتهاي او مي ي

 خود و ابعاد وج

    
 

 .رست است

ساني بودند كه سر
 .رست است

ني ـ من اليحض
 .رست است

هركس بمير: ث
 .رست است

براستي كه پيام 
 .و داد برخيزند

 .رست است

هايز موارد اسوه
 .رست است

لوغ عقلي، جوان
  .ظيم كند

 .رست است

اعتقادي نسبت ي
 .رست است

آگاهي فرد نسبت
نماييم نماينگر ا

 .رست است

اي كه با و ساده
 . ت

 .رست است

شود، همكار  مي
 .رست است

و درون است، گس
 .رست است

ها با يكد دستگاه
 .رست است

نتخاب اجزاءدر ا
 .رست است

 خلقت و آفرينش
 .رست است

 خبر از دانش بي
 .رست است

يازمند شناخت

www.sanjeshse
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Part A:

هر چند د 

Find an
 

ationgroup

  . جي آن است

: Grammar

بايد صحبت كنيد

d circle as m

13(  

د، تكامل تدريج

 . رد

 . شرك است

 . ل ندارند

r and Voca

روان صن زبان 

many Engl

30/1/398ت اول 

 

باشد ش انسان مي

وش انسان دارگ 

شيد و دوري از 
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ند كه جملة زير
هاي م  و نقاشي

 3( C

م )3 

 تأثير دستگاه چ

  .گشود ي

  

 شده را بيان مي

ماشينِ چ دن با

  . ياز بود
  .چاپ شد

a b

b

× +

+

2 3

5
1 4 5

 رياضيات

دوازدهم؛ علوم انس

دهن ل نشان مي
ها طراحي(اين «
  

  ه دارد؟
 يدها

عنوان بخشي از

مردم عادي رويِ 
  .تند

.ت كسب كنند

ي جملة پررنگ
  . ند

كار كرياز براي 
  .ز داشت

ار بزرگ مورد ني
ويي در هزينة چ

  .وجود آورد هب

ab b× +4 55 2

سنجش د

 (D) در بند اول
«گيرد؟   اي مي

 2( B

كدام مورد اشاره
كلي )2 

 
ز موارد زير به ع

 و مذهب را بر
ز تزئينات نداشت

اطالعات دانش و 

 اطالعات اساسي
گذار ي را جا مي

داد افراد مورد ني
هاي كمتري نياز
ي براي چاپِ آثا

جو  باعث صرفه
انِ غير ماهر را ب

 
=5

    
 

  :2ة 
  .رست است

(،(B)  ،(C) و
بهترين شكل جا

  .رست است
دوم به ك بنددر  

 . رست است
ن، به كداميك از

  .انتر شد
جهان علم، هنر،
ي ديگر نشاني ا
شتري توانستند

  . رست است
نحو به بهترين 

 اطالعات اساسي
تعد) امر(اين  :ه

چاپ به اپراتوره
اي چاپ كمتري
يريِ افراد كمتر،

، نياز به كارگرا)

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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؛ علوم انسوازدهمد

  .ابع نيست

  
 . تابع نيست

h = 

 

 را قطع نكرده و

دسنجش 

x پس با تا 1=

. تابع نيست )
خص است كه ت

  .اند  متقاطع

b هاxمحور  ≠

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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=
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 .رست است

 .رست است
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 .رست است
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 .رست است
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www.sanjeshse

در 1 گزينه .10

در 3گزينه  .10

در 4گزينه  .10

1: 1گزينه  
1(: 2گزينه 
از: 3گزينه 

در 1گزينه  .10
در 3گزينه  .10

خط و سهمي

در 4گزينه  .10
=bخطوط 

در 2گزينه  .1
در 2گزينه  .1
در 4گزينه  .11

در 1گزينه  .11
در 2گزينه  .11
در 4گزينه  .11

erv.ir

04

05

06

07
08

09

10
11
12

13
14
15



  
 

 

@sanjesheduc

x <   

x =   
x >    

 

f gD

(f g

f g

+

+
+

 

( ,m) =3
 

 

با توجه به 

  ه استهالك 

/
x
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ـ 3ان پول 
انتشار  و پ

جاي سند  
الزم به . ت

   در كشـور  
اسـت  » زي

ationgroup
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( ,m )= + 3 2

=1  است ب

هزينه =

/= 4
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عنوا اي خاص به
رحلة بعدي چاپ

ه غلط از آن به
كرده استيجاد 

اي و عمرانـي ه  
بانك مركز«دة 

اي مايه

13(  
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+ = −
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 − −
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 قيمت تعادلي 

/= 8 

ه از برخي كاالها
ـ مر5اي پول ج

رف متأسفانه به
نيان چك را اي

هـاي توسـعه ـرح     
ن در ايران برعهد

زش كاالي سرما
مفيد آن عمر  
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x      ق = 
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+ = −

1 2
2 1
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و 5=عادل 

/
x

= 8   

/ × =1 4 

ـ مرحله استفاده
ج هاي كاغذي به

 ما، براساس عر
رگشتي، و زندا

مين اعتبـار طـر
اظر بر انتشار آن

  .شود ش مي

 ارز
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a b c+ +   

x− + − =21 1 

غ ق

{ }2
 

مقدار تع. است 
  .است 8

/= 4   

/ x = 

ـ2يا كاال با كاال 
ستفاده از رسيده

ت، اما در كشور
ي مثل چك بر

  . است

بـه منظـور تـأم 
اائي و مقررات ن

خريد و فروش» 

 اقتصاد

؛ علوم انسوازدهمد

a = 4   
cجه  d+ = 1


 

 عرضه و تقاضا
− =8 5 3  

  

/

/
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 مرحلة پاياپاي ي
ـ مرحله اس4» ه

دون تاريخ است
 مشكالت زيادي

ا» غيرقانوني«ك 

»ي و خصوصـي  
اجر  ستورالعمل

»سرمايه يا بورس

دسنجش 

 a − =1 و  3
d = در نتيج 2

هاي طع منحني
سبت به تعادل 

= اي سال هي 2

ـ1پيدايش پول 
طال و نقره«ظير 

، سند بهادار بد
شود كه ده مي

خ آينده در چك

دولتـي«هاي  ت
كنند تهيه د مي
س«در بازار » هام

    
 

 .رست است

b پس  = و 3
c,ي پس  =1

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

محل تقاط» دل
ر مازاد عرضه نس

 .رست است

 اين كاالي سرماي

 .رست است

 تكامل مراحل پ
اده از فلزات نظ

 .رست است

طبق قانون» ك
استفاد» دار مدت

ت كه درج تاريخ
 .رست است

ها و شركت رداري
منتشر م» اركت

سه«وراق مانند 
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طوري  د به
هاي بومي  

ري از آنان 
الگوي » ت

ت و اندازه 
كشور ديگر 

ـ وضع 2ت 

د وابستگي 
ت و امكان 

ـ 3گمركي 
فزايش ف ا

 . ش دهند

مزيت «جد 
توليد با دو 

» غذا«حد 
ر توليد هم 
» رفه توليد

اددانان در 
ن و برزيل 
ين بايد در 

وارد كردن 
توليد «يل 

 مناسب و 
هدفمند با 
 توليد بهتر 

الب گرچه 
نوز هم به 

ationgroup

كنند ستفاده مي
عمول به تفاوت
 باعث شد بسيار

مفهوم پيشرفت« 

صويري از وسعت
ري نسبت به ك

ها و خدماتكاال

 واردات يا خريد
 و معين نيست
قوق و عوارض گ

ماليات را با هدف
ن رفتار را كاهش

توان واج ر را مي
 از نظر عوامل ت

2تواند  مي  واح
در» كنيا«ت كه 

صر«كاال را به 

اقتصا. ندارد» ي
و كشور ايرانه د

بنابراي» 1به  

 كنندگان به و
همين دلي به. ت

خود را با قيمت
د، اگر اين امر ه
ش بيشتر براي

فت بعد از انقال
 چند اقتصاد، هن

13(  

الگوهاي غربي ا
طور مع به» وسعه
اين مسائل. رد

شمندان ؟؟؟ در

توان تص مي» مد
در كشور» رآمد

ـ عرضه ك1. رد

مانند«تصادي 
يي آن مشخص

ـ حق2ل دارائي 
گاهي اين نوع م
زة افراد براي آن

كه اين دو كشور
 نظر بگيريد كه

متمركز كند، م 
م است اين است
دام از آن دو ك

  .ر است
تجارت جهاني« 

پوشاك نسبت به
2«. دارد» ي 

سياري از توليد
خلي محدود است
الهاي اضافي خ

شود  كشورها مي
 خارجي به تالش

ر شمار مي ي به
كاهش يابد هر

30/1/398ت اول 

ه براي تحليل ا
تو«ديگر الگوها 

ها توجه ندا  آن
 نخبگان و انديش

ي در توزيع درآ
توزيع در« چه 

توان بررسي كر ي

اقت  ار يا فعاليت
هايخت كننده ن

 بر نقل و انتقال
ها گ  براي دولت

كنند تا انگيز مي

 متوجه شديد ك
را در» كنيا«ل 

»غذا«بر توليد 
مثال آنچه مسلم

كد يعني هيچ. د
شور ديگر بيشتر
دن و حضور در

در غذا و پ» نيا
مزيت نسبي«ك 
  . ند

ادامة كار بس) 
بازارهاي داخ) ب

 پيدا كنند و كا
ك ي خارجي وارد
 توليد كنندگان

ي تك محصولي
ود و وابستگي ك
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هاي توسعه خص
از سوي د.  است

هاي اجتماعي ش
خاب بسياري از

ميزان نابرابري« 
هر» مد سرانه

محور عمده مي

حقق آن به رفتا
ع ماليات، پرداخ

ـ ماليات1: ت از
دف درآمدزايي

وضع م» خارجي

در كتاب درسي
ال كشوري مثل
مكانات خود را 

در اين م. د كند
ندارد» اقتصادي

از دو كش» كنيا«
ن تخصصي شد

كن«ند هر چند 
سبت به پوشاك

وارد كن» برزيل«

الف. دارد» گان
ب.  بستگي دارد

تري دسترسي 
الملل كاالهاي ن

با منظور رقابت

ه بود و كشوري
اگون بشون گون

؛ علوم انسوازدهمد

ز معيارها و شاخ
شدن تلقي شده
گ، باورها، ارزش

انتخ» پيشرفت«
 . د

و» رآمد سرانه
درآ«: سطحي از

 . بيشتر است

را در دو م» معه

يي است كه تح
در اين نوع. شود

اع آن عبارتست
ات عالوه بر هد
 مصرف كاالي خ

ران و برزيل را د
ود تلقي كرد حا

همة ام» كنيا«ه 
توليد» د پوشاك

مزيت ا«برزيل 
« هر دو كاال در 
هيچ عنوان امكا

گوين  برند مي  مي
 در توليد غذا نس

« نياز خود را از 

توليد كنندگ« 
ز ديگر كشورها
 بازارهاي وسيع

تيجة تجارت بين
داخلي به م» ان

ي نفتي وابسته
شور تا حد امكا

دسنجش 

المللي ا هاي بين
معادل غربي ش» 

 به تاريخ فرهنگ
«الح ند كه اصط

شود  توصيه نمي

در«: هاي شاخص
در هر س.  آورد

در آن كشور ب» 

اقتصاد جامع«صة 
  ر اقتصاد 

ها ضمني ماليات
ش يم ناميده مي

انوا. ر زياد است
ش اين نوع ماليا
رف دخانيات يا

در كشور اير» ي
الي توليدي خو

چنانچه. ن است
واحد 1«. دهد

ت به ايران و ب
مام شدهيمت ت

به ه» كنيا«شور 
كار را به» سبي

 در كشور خود
پوشاك مورد« 

جانبي كه براي
 يا مواد اوليه از

صادرات بهيق 
در نت) ج. سانند

توليد كنندگا«، 
 

دت به درآمدها
نابع درآمدي كش

    
 

 .رست است

ه ورها و سازمان
»توسعه يافتگي
شورها همچنين
يگزيني آن باشن
ي همة كشورها
 .رست است

ر نظر گرفتن ش
دست  كشور به

»نرخ فقر«باشد، 
 .رست است

 دولت در عرصة
گذاري در سياست

 .رست است

يا ض» رمستقيم
هاي غيرمستقي ت

الياتي آن بسيار
 ماليات بر فروش

مثل مصر«رفتار 
 .رست است

مزيت اقتصادي« 
دربارة كاال» طلق

 و برزيل يكسان
تخصيص د شاك

نسبت»  پوشاك
 عبارت ديگر قي
ست كه آيا كش

مزيت نس«مفهوم 
ندارد ولي» لق

 متمركز شود و
 .است رست

فوايد ج» ارجي
 و لوازم يدكي

توانند از طر مي
تر به فروش برس
حيح انجام شود،

. شوند وارد مي
 .رست است

 گذشته به شد
ش كردند تا من
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ماليات غير«
دارد ماليات
انتقال بار ما

ـ4عوارض 
هزينه يك ر

در 4گزينه  .13
در رابطه با
مطاقتصادي 

كشور ايران
و اگر به پوش

غذا و هم«
به. كند نمي

سؤال اين اس
اين حالت م

مزيت مطل«
صنعت غذا

در 4گزينه  .13
تجارت خا«

آالت ماشين
م» كنندگان

وضعيت بهت
مديريت صح
و كارآمدتر و

در 4گزينه  .13
كشورما در

ها تالش دولت
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 از وضعيت 

خلق ارزش 

 توليد مثل 
هاي  تحريم

 كاسته شده
يده بعد از 

نافع بيشتر 
تحريم . ند

شود  ور مي

  .نند

ationgroup

شده كشور داره

 زنجيرة كامل خ

دمات و عوامل
جاري بيش از ت

هاي تجاري ك م
 است و اين پدي

صادي كسب من
كنن  استفاده مي

يم شونده مجبو

 بيشتري پيدا كن

 .راقي است

13(  

تر ش ور گوناگون

يا فاقد» حصولي

 واردات كاال، خد
هاي تج تحريم» ه
ها يعني تحريم  م

يافته ي توسعه

ند با اهداف اقتص
حريم اقتصادي

كه كشور تحري 

سالم خوانندگان

ساني و سبك عر

30/1/398ت اول 

ي صادراتي كشو

تك مح« كشور 

قابل صادرات و
ها گذشته و بيمه

دسته اول تحريم
اي مالي  و بيمه

شورهاي قدرتمن
گ نظامي از تح

اي گونه شود به ي

د تا در دنياي اس

 بين سبك خراس

 ي

17 



جامع نوبت(ساني 

رنفتي درآمدهاي

ك مي» وده گويند
  . ست

انع تراشي در مق
ها و  مالي بانك

 از تأثيرگذاري د
هاي بانكي حريم

كش. است» صادي
زار مكمل جنگ
ت و واردات مي

 . هيه كند

نوشتند عربي مي
  

 .ي آراسته بود

ذا اين سبك ما

 ادبيات فارسي

؛ علوم انسوازدهمد

ابي صادرات غير

زش افزويجاد ار
م به شكست اس

ما«حريم تجاري 
 مقابل مبادالت
قتصاد روز بروز

و اطالعاتي تح 

تحريم اقتص«ي 
عنوان ابز تي به

 سختي صادرات
ر از بازار سياه ته

 ني 

 آثار خود را به ع
.رم شكل گرفت

  ي 
نوچهري و فرخي

 و غزنوي است لذ

زبان و

دسنجش 

يا ت و با سرعت
 . گيرد 

اي«مامي مراحل 
قتصادي محكوم

ـ تح1سته است 
مانع تراشي در«

 جهاني شدن اق
 جديد ارتباطي

  .تاد

ا جنگ اقتصادي
فشار و يا حت ل

هزينه مبادله و
تر با قيمتي گران

بديع، بيان، معاني 

نشمندان ايراني
ران در قرن چهار
 است نه فردوسي
شاعراني مانند من

 پس از ساماني

− 

  2= ت 
  )6. ( آيد

  )6. (ه است
 )8(ن بِكوب 

  .اند قافيه

    
 

نفتي وابسته است
فاصله مي» ولي

 .رست است

به تم» لق ارزش
رقابت و جنگ ا

 .رست است

اقتصادي دو دس
«تحريم مالي ـ 
اما امروزه با. ود

هاي ش فناوري
ي دوم اتفاق افتا

 .رست است

هاي رقابت و يا
ندازي يا اعمال
وجب افزايش ه
رد نياز خود را ب

 .رست است

:سه شاخه دارد
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 چهارم اغلب دان
لي اير حماسه م

پدر شعر فارسي
نويان به وجود ش

 .رست است

ي دورة سلجوقي
 .رست است

− − − 
 .رست است

ز خاموشي نيست
 ستايش خوش
با جهاني گُرُسنه
 بِه دست دشمن

 .رست است

پيچ هم ق  و پيچ
  .درست است

www.sanjeshse

درآمدهاي ن
تك محصو«

در 3گزينه  .13
زنجيرة خل«

هميشه در ر
در 4گزينه  .13

هاي ا تحريم
ـ2» سرمايه

مالي رايج بو
با گسترش و

جنگ جهاني
در 2گزينه  .13

يكي از ابزار
سياسي، برا
اقتصادي مو
كاالهاي مور

 
  

 
در 3گزينه  .13

علم بالغت س
در 4گزينه  .13
در 3گزينه  .13
در 1گزينه  .13

در آغاز قرن
هاي پايه - 2
رودكي پ - 3
دربار غزن - 4

در 4گزينه  .14
از نظر زماني

در 1ه گزين .14
− − −  

در 2گزينه  .14
نادان را به از

اَحمق را - 1
حريص ب - 3
سرِمار را - 4

در 3گزينه  .14
دو واژه هيچ

ير قوافي دسا
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@sanjesheducationgroup

13(  

 .ني است

  .ا شد

 

30/1/398ت اول 

ربيت نفس انسان

هنگي آن هويدا

  .ته است

.نوشته است 9

  داشته 
  .رفته است
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جامع نوبت(ساني 

  ته 

 سلوك دين و تر

آثار فر 8ز قرن 

عر و عروض نوشت

شاعران در قرن 

اخالقي مهارت د
فظ از او تأثير گر

؛ علوم انسوازدهمد

  .ن است
  .است 

  ر

سته ـ در پيوست

 به نجم دايه در

  .سترش يافت
تسلط يافتند و ا

در اصول شعر 8 

 دربارة زندگي ش

اسر ودن قطعات
شتم است و حاف

دسنجش 

 

تن فاعالتن فاعلن
فاعيلن مفاعيلن

با 2» مجنون«و 
  ر

ده ـ پاشيده، نشس

 . ندارد

  قص اختالفي 
   اختالفي 
 .ود ندارد

  )مون

ن رازي معروف

يسي همزمان گس
تدريج بر ايران ت 

  نه نثر 

معجم را در قرن

دولتشاه را هًذكر

صر سربداري در س
سرايان قرن هش ل

    
 

 .رست است

  1قاعده = ا  
 1قاعده = خدا 
 1قاعده = خطا 

 .رست است

ت فاعالتن فاعالت
يات مفاعيلن مفا

 .رست است

  بار 3) = من
  بار 3) = باشم
  بار 3) = يار
  بار 2» ناز«ژة 
و» ليلي«هاي  ژه
بار 3» چشم«ژة 

 .رست است

خته ـ برده، آورد
  ين ـ سنگين

متوازن وجودجع 
 .رست است

جناس ناق:  قدم 
جناس ناقص: ه

 و ج جناس وجو
 .رست است

  )ن
ره ـ راهنم) (كفر

 ) مجموعه

 .رست است

 .رست است

الدين  نوشتة نجم
 .رست است

نوي سي و پيچيده
هفتم مغوالن به

ي شعر استها ي
 .رست است

س رازي كتاب الم
  .است 7 

مرقندي كتاب تذ
 .رست است

اين شاعر عص: ن
از غزل: ي كرماني

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
مرا ـ هوا - 1
را ـ دهخ  - 2
عطا ـ خط - 3

در 1گزينه  .14
وزن اين بيت
وزن ساير ابي

در 2گزينه  .14
م(تكرار واژة 
با(تكرار واژة 
ي(تكرار واژة 

تكرار واژ - 1
تكرار واژ - 3
تكرار واژ - 4

در 3گزينه  .14
انداخ: مطرف
رنگي: متوازي

در متن سجع
در 1گزينه  .14

عدم ـ) الف
نافه ـ نامه) د

در ابيات ب
در 2گزينه  .14

جان ـ جانا(
كافر ـ ك( - 3
جمع ـ( - 4

در 4گزينه  .15
در 4گزينه  .15

مرصادالعباد
در 2گزينه  .15

نويس ساده - 1
در قرن ه - 3
از ويژگي - 4

در 1گزينه  .15
شمس قيس
سعدي قرن

دولتشاه سمر
در 2گزينه  .15

ابن يمين - 1
خواجوي - 3
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@sanjesheducationgroup

  .رد

 .ت

  .ت

13(  

  .رد

− وجود ندار)  −

بك مهارت داشت

بيه كرده استتش

30/1/398ت اول 

 سبك عراقي دار

  ومديم

−= اعيلن  −

بيان اين نوع سب

يحان و نسرين ت
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جامع نوبت(ساني 

ه و قصايدي به

ما مانند صبح او 
  زار دامن

مفا(وشه هجايي 

  .د

حشي بافقي در ب

 به بهار سنبل ري

؛ علوم انسوازدهمد

لوي توجه داشته

 

  

  . است
− 

م- 3روي چومه  
گلز - 3  شك 

  هستي 

 هر دو شيوه خو

 

ز رواج افتاده بود
  .صفوي است

 .گرفت

ك هندي است وح

  دارند

شاعر معشوق را

دسنجش 

 به سعدي و مول

  المت  بردم
− − −  
   كيمياست
− −  

.س  شگفت است
− − −  

 انگشت گـ زان
− − −

  دان
- 2 شام مراديم 

هاي اش گل - 2ق 
تو مانند سرو - 2

  
 .ت

و در. يابد ن مي
− − −   
  فعلن    فَعل

− − −  
  يلُ      فاعلن

  .از است

سرايي در ايران ا
اسماعيل ص ة شاه

عاني ثاني لقب گ

 انشعابات سبك

ر هر دو تشبيه د
   

در مصراع دوم ش
  .ت

    
 

در غزل: ساوجي
 .رست است

ركزين در به سال
− − − 

قت  ياريكدل   
− − − −
دل  حديثي بس
− − − −
ه  تعجب سـ  رِ

− − − 
 .رست است

چاه زنخد - 1: بيه
ما مانند - 1: يه
خار عشق - 1: يه
2سر و قد  - 1: ه

 .رست است

ولن فعولن فَعل
ها درست است ژه

 .ترست اس

ه دو شيوه سامان
− − − 
 مفاعلُ     مستف

− − −  
عالت       مفاعي

 .رست است

ناي كشتن، مجا
 .رست است

س ايشي و مديحه
مفاخر هنر دورة
شاني خالق المع

 .رست است

ازگرايي   يا واقع
 .رست است

ل و روي به پيكر
تعاره از معشوق 

  تعاره از لب
تشبيه و د: حسن

اقد استعاره است

www.sanjeshse

سلمان س - 4
در 3گزينه  .15

تومپندا     ر
− − 

در حقيق - 1
     − −

حديث د - 2
   − − 
دهقان به - 4

    − −
در 4گزينه  .15

تشب  يك - 1
سه تشبي - 2
سه تشبي - 3
دوتشبيه - 4

در 1گزينه  .15
فعولن فعو - 

واژ  ساير وزن
در 4گزينه  .15

اين مصرع به
− − − 

مستفعلن   
  يا 

− − − 
مفعولُ    فاع

در 2گزينه  .15
خون در معن

در 3گزينه  .16
شعر ستا - 1
بهزاد از م - 2
كليم كاش - 4

در 2گزينه  .16
مكتب وقوع

در 1گزينه  .16
لب لعل) الف
استع: بت) ب
است: لعل) ج
بوستان ح) د

فا= الف و د 
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@sanjesheduc

، )زائد(، از 

، )ت ساختار

... دي كه 

باريد  ـ مي 

: ص(ي آن 

 

ationgroup

اي، زياد، بودند، 

تفاوت(زند   مي

وح شدن ـ غد

)بروم: ص(تم 

هاي بايي شكوفه

  ) ده

  بت ندارد 

)»مفاعل« وزن 

13(  

كردند ـ عده مي

نوك... ، منقار 

كند ـ مجرو  مي

رفت ، مي)ج دارم

ـ زيب) مير شود

جمه لحاظ نشد

ظر مفهوم مناسب

 جمع مكسر بر

30/1/398ت اول 

، زندگي م)ختار

شد ـ هر زمان،
  ) تار

ـ ترشح) ختار

ها احتياج به آن 

تعم: ص(شد  مي

در ترج» آيد ر مي

اين گزينه از نظ 

ل،المشاك: ص( 

20 



جامع نوبت(ساني 

تفاوت ساخ( دنيا 

، سوراخ )زائد( 
تفاوت ساخت(د 

اختالف ساخ(د 

:ص(ج داشتم 

ـ تعمير م) خود

بشمار«فعل (ـ  

)افتد آن مي در

 ) علوم

المشاكَل ـ  )ع

  بان عربي

؛ علوم انسوازدهمد

 

  

  . نيست
   است
  .ست
  .ست

هاي سردتر طقه

، اين)ظ نشده
كنند سوراخ مي. 

شود  ـ پاك مي

ـ احتيا)  نكردم

از توانمندي خ 

)تفاوت ساختار

  ـ بها

رش حفر كند، د

رضع، مبني للمع

ب فاعل و مرفوع

ز

دسنجش 

  ن نشدن
 ه و معيا شدن

 درد و غم 

  . و غيبت افتد
− − − − 
  الت    فاعالتن

دوري» ن فعلن
دوري= اعالتن 

دوري اس= فاعلن 
دوري اس= فاعلن 

ود داشتند، منط

در ترجمه لحاظ 
...ـ اين پرندگان 

كند  ترشح مي
  .ح كننده

رها: ص(كنم  

:ص(ي خود را 

( ةحي... ن اكبر 

ا ـ ربنا ـ علينا ـ

چاهي براي برادر

تَر: ص(ـ تُرضع  

الصديقُ، نائب: ص

    
 

 .رست است

كنايه از ممكن: ن
ن، كنايه از آماده
شيدن، كنايه از د

 .رست است

فتابي كه حضور
− − − 

فاعالتن    فعال  
 .رست است

ن فعالتن مفاعلن
اعالتن فعالت فا
 فاعلن مفتعلن فا
 فاعلن مفتعلن فا

 .رست است

عدة، وجو  :تيب

 .رست است

»هذه«:  (تيب
هاي ـ ند، ريشه

 .رست است

موجود ـ: تيب
ـ ترشح) ختاري

 .رست است

ميرها ن:  تيب
 )  است

 .رست است

توانمندي:  تيب
   ) زيباي آن

 .رست است

يصبح، من:  تيب
 .رست است

اهللا ـ بعثنا: تيب
 .رست است

هركس چ(معني 
 .رست است

)الحيوانات: ص
 .رست است

ص(الصديقَ  :تيب

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
دست ندادن

كمربستن - 3
آه بر كش - 4

در 1گزينه  .16
تو نه مثل آف

− − 
    فعالت  

در 3گزينه  .16
مفاعلن«وزن 

فعالت فا - 1
مفتعلن - 2
مفتعلن - 4
 
 

در 3گزينه  .16
ترت خطاها به
  جاهاي

در 2گزينه  .16
ترت خطاها به
ننما سالم مي

در 1گزينه  .16
تر خطاها به

اختالف سا(
در 3گزينه  .16

ترت خطاها به
باريده: ص(

در 1گزينه  .17
ترت خطاها به

هاي شكوفه
در 3گزينه  .17

ترت خطاها به
در 4گزينه  .17

ترت خطاها به
در 2گزينه  .17

با توجه به م
در 4گزينه  .17

يص(وانات الح
در 4گزينه  .17

ترت خطاها به

erv.ir
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@sanjesheduc

 ةبالتبعي( 

 ـ ) ةبالتبعي

 ةصفـ ) »ق

مجزوم » وا

ت، جازم اس

هاي ديگر  

ين عبارت 

ها خبر  ينه

هاي   گزينه

»  تدعوك

 .ي است

ationgroup

و نعت و مجرور

 نعت و مجرور

الصديق«وصوف 

تحفظو«ذا فعل 

الم امر و ج» مع

كه در گزينه لي

در اي» ما«شرط 

در ديگر گزي» ن

اما در. ود ندارد
 . 

النحبه، اليؤديه،

م سياسي و ديني

13(  

او صفة: ص... (ر 

او ةصف: ص(يه 

للمو ةبالتبعيفوع 

شرط داشته و لذ

لنسم«ف اللّام در 

ب بالياء، در حال

اسم ش) م يافت

صفهان، مازندران

 و تأخيري وجو
.ي مؤخر هستند

ال«ترتيب  گر به

 . است

مراسم قتصادي و

30/1/398ت اول 

جرور بحرف الجر

اليه ـ مضاف) شد

و مرف ةصف:ص (

مفهوم ش» ما« 

حرف) ا بشنويم

 است و منصوب

 نزد خدا خواهم

فرعون، أص«ت 

ر است و تقديم
مبتداي» الحتم

هاي ديگ  گزينه

شناسي  باستان

 .روان آن شد

ور اجتماعي و اق
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جامع نوبت(ساني 

ـ مج) معرب: ص

تا اسم فاعل باش

...إليه و   مضاف

)ر شما أثر كند

 بايد كالمش را

و معرب» جذب
 . د

فرستم آن را ي
  . نين نيست

باشد، اما كلمات ي

دأ و أحسن خبر
ئران، شجرات، اح

كه در  در حالي
  .ستند

هاي ي به كاوش

رداني برخي پير

حضور زنان در امو

.ها بود  آتشكده

 تاريخ

؛ علوم انسوازدهمد

ص(ـ مبني ) عت

نيست ت» فاعل«
 

ـ) يعرف: خبره

كنيد بايد در مي
 . ست

گويد  سخن مي

يج« براي فعل 
 و مبني هستند

خودم پيش مي
ها چن يگر گزينه

كه خبر هم مي

مبتد» نوم«زينه 
طائ«بر مقدم و 

وصفيه نيامده
هس» راً و مكاتب

ش از تاريخ، متكي

گر ج موجب روي

دهندة ح ي نشان

همندتر از ديگر

دسنجش 

او نع ةصف: ص(ه 

«بر وزن ... (ل 
 )»...من أكبر «

خ: ص(» حقيقي
  ) ور

رآن حفظ ماز ق
ها چنين نيس ينه

كه خداوند با ما
 .  نيست

به است مفعول 
به ، مفعول»ي« 

 از خير براي خ
، اما در دي»أقدم

سم نكره است ك
  . باشند ي

راب، در اين گز
خب» ي هذه، لكّل

جملة و» ها«ل 
شيئًا، دور«هاي 

طوالني پيش سيار

تدريج  برهمني به

ده از دورة ايالمي

تر و شكوه  بزرگ

    
 

 .رست است

اليه مضاف:  تيب
 .رست است

اسم فاعل:  تيب
«خبره : ص(» ي

 .رست است

الح«خبره :  تيب
إليه و مجر ضاف

 .رست است

هر چه ا(معني 
اما در ديگر گزي
 .رست است

ك هنگامي(معني 
ها چنين  گزينه

 .رست است

»السائحين«نه 
ه، هؤالء، ضمير
 .رست است

را آنچه( معني 
أ«ست براي فعل 
 .رست است

اس» خزائن«  نه
همگي معرفه مي

 .رست است

رفتن معني و اعر
في ماء، في«ب 

 .رست است

ينه براي مفعول
في براي مفعوله

 .رست است

ناخت دوران بسي
 .رست است

فرساي آيين ت
 .رست است

هاي برجاماند كره
 .رست است

 خاص موبدان،

www.sanjeshse
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وف اشكاني 

ت و گياهان 

رده بودند، 

 )كتاب دهم

 )كتاب دهم

  .تر است
 )كتاب دهم

  )كتاب دهم
 

ationgroup

ورنا سردار معرو

ت مانند حيوانات

و و مسلمانان كر

ك 9صفحه (

ك 19صفحه (

ه غربي آن بيشت
ك 25صفحه (

ك 37صفحه (

13(  

كرد و سو جاد مي

وجود در طبيعت

 ستمي كه به او

 .ردل ك

 رطوبت در دامنه

30/1/398ت اول 

 .شوش بود

لشكر دشمن ايج

قليد از عناصر مو

 از گناه آنان و

داد به مرو منتقل

ار دارد و ميزان

  . ندارد

22 



جامع نوبت(ساني 

ي خداي شهر ش

ت بسياري در لش

رتي استفاده و تق

،)ص(ند پيامبر 

 خالفت را از بغد

 .م گذاشت

  .ن شود

يره عربستان قرا

وب وجود مرط

 جغرافيا

؛ علوم انسوازدهمد

وشيناك به معني

شكاني وحشتاه ا

عبار گرايي، يا به 

سليم فرود آوردن

مند خود، مركز

 .رجمه نبودند

 .د

كليساي روم ناكام

  .ست

 بدون ابهام بيان

  

راسيا و شبه جزي

كان صعود هواي

دسنجش 

ن ايالمي، اينشو

آغاز حمالت سپا
 .ن پيروز شد

امنشي، طبيعت

كه قريش سرتس

 تأثير وزير قدرتم

تر   دوران نهضت

ساالر خراسان بو

 .ست

براي تسلط بر ك

 . شروع شد

ناردو داوينچي ا

ه شكل سوالي و

.ي متفاوت است

خورد صفحات اور

 جنب حاره امكا

    
 

 .رست است

ترين خدايان بوب
 .رست است

صداي طبل در آ
ش در نبرد حران

 .رست است

هاي هنر هخا گي
 .شان است ي

 .رست است

 مكه، هنگامي ك
 . كرد

 .رست است

ة عباسي تحت
 .رست است

كي از مترجمان
 .رست است

ود غزنوي سپهس
 .رست است

به يادگار مانده ا
 .رست است

وري بيزانس را ب
 .رست است

ن خان در ايران
 .رست است

ند ايتاليايي، لئو

 .رست است

نوان پژوهش به

 .رست است

بيي خشكي و آ

 .رست است

رس در مرز برخ

 .رست است

جاورت با پرفشار

www.sanjeshse
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شور ميزان 

 )كتاب دهم

 )كتاب دهم

 )كتاب دهم

 )يازدهمب 

 )ب يازدهم

 )ب يازدهم

 )ب يازدهم

  )ب يازدهم

 )ب يازدهم

  .ده نمود
 )ب يازدهم

 )ب يازدهم

ationgroup

گير در غرب، كش

ك 48صفحه (

ك 72صفحه (

  .ن شده است
ك 87و  36حات 

كتاب 5صفحه (

كتاب 44صفحه (

كتاب 55صفحه (

كتاب 95صفحه (

كتاب 97صفحه (

كتاب 104صفحه 

يك ناحيه مشاهد
كتاب 120صفحه 

كتاب 138صفحه 

  .  است

13(  

گاي بلند و برف

عي در كشورمان
صفح(

  .دارد
)

)

)

)

ص(

ت سياسي را در ي
ص(

ص(

ها تكويني آنم 

30/1/398ت اول 

هال استقرار كوه

ع محصوالت زراع

حي كوهستاني د

يريتهاي مديري

ودات زنده و نظم

23 



جامع نوبت(ساني 

به دليل. شودمي

يي و توليد انواع

نواح) مكانيكي( 

گين تأثير تصميم

ضا در بدن موجو

 م اجتماعي

؛ علوم انسوازدهمد

ي جوي تأمين م

  .كنندن مي

ب تنوع آب و هوا

  .د

وازدگي فيزيكي

  .د

توانمرز مي يين

  .باشدل نمي

لي عضويت اعض

علوم

دسنجش 

هايطريق ريزش
  .ست

ا از بخش بيان ر

جغرافيايي سبب

كنند را بيان مي

ش مهمي در هو

كنند را بيان مي

  .است تي

  .ند

تعيپس از  .است 

ظام سياسي فدرا

شود ول عريف مي

   خرد
    

 

 .رست است

 در كشور ما از ط
ن بخش بيشتر اس

 .رست است

مفهوم نادرستي

 .رست است

كشور در عرض ج

 .رست است

مفهوم نادرستي

 .رست است

ي شبانه روز نقش

 .رست است

مفهوم نادرستي

 .رست است

ا از نواحي صنعت

 .رست است

باشننادرست مي

 .رست است

  .نادرست است

 .رست است

مرزداراي  ياسي

 .رست است

هاي نظز ويژگي

 .رست است

ها تع اهي انسان
 .رست است

سط ـ ذهني و
www.sanjeshse
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ها   و آرمان

 . شوند

 . كند مي

ationgroup

هاي كالن زش

ي ديگر روياروش

خت را معرفي م

13(  

هايي كه به ار ت

با جهان اجتماعي

  . كرد

ت و موانع شناخ

30/1/398ت اول 

پذيرد و تفاوت ي
 . 

  . رد

مشكالت خود، با

   فرهنگي 

 . يرند

ك المي دوري مي

ه شناخت حقيقت

 . خالف بودند

 ين جهاني 

  استعمار زده

24 



جامع نوبت(ساني 

ر درون خود مي
.ي مختلف است

   آن

 باطل وجود دار

ازها، مسايل و م

ها ـ جهان نسان

گير ني شكل مي

 با فرهنگ اسال

 بشر ندارد ـ راه

 قدرت پاپ مخ

وامع در نظام نوي

صاد كشورهاي

 . دانستند مي

 . شته باشد

؛ علوم انسوازدهمد

ي مختلفي را در
هاي اجتماعي هان

هاي  شدن الزام

ز حق و پذيرش

 . ن باشد

ق و براساس نيا

دگي اجتماعي ان

هاي يكسا هنگ

بود، از رويارويي

دايت و سعادت

يت كردند كه با

ر و ادغام جوعما

صولي شدن اقتص

يشرفت جامعه م

غربي ريشه داش د

دسنجش 

هاي ت و تفاوت
هاي ميان جه ت

وجود و برداشته

امكان انحراف از

بق فطرت انسان

 . مهياست

 

طور فعال و خالّق

يان ـ شيوة زندم

هاي متعدد، فره 

تي غيراسالمي ب

اي براي هد رنامه

 كشيشاني حماي

ي سكوالر ـ استع

ارزده ـ تك محص
 

مايه را ضامن پي

 و جامعة جديد
 

  يي

    
 

 .رست است

جتماعي، تغييرات
شود از نوع تفاوت

 .رست است

ان اجتماعي مو
 .رست است

هاي اجتماعي، ا
 .رست است

ي صحيح و مطاب
 .رست است

خاص م يك نژاد
 .رست است

ويت فرهنگي 
 .رست است

  اجتماعي

 .رست است

ط  اعضاي آن، به
 .رست است

مل مشترك آدم
 .رست است

حد، در سرزمين
 .رست است

 كه داراي هويت
 .رست است

دايي كه هيچ بر
 .رست است

آميز ي اعتراض
 .رست است

هاي سياسي رت
 .رست است

شورهاي استعما
.درست است

ت صاحبان سرم
 .رست است

واند در فرهنگ
.درست است
گرا الريسم ـ پوچ

www.sanjeshse
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  . ود

نيست زيرا 

را ندارد » ن

. س نيست

 حقيقي يا 

 . ب باشد

 . باشد مي 

 با قطعيت 

 . 

ة شرطي و 

 .ه نوشت

، شرايط 3 

ationgroup

شو گام تفكر مي

س نيز مرتبط ن
  . عام است

دم بر ذات بودن

االجناس ض، جنس

رح لفظ، تعريف
  . ند

 صادق و يا كاذب

»ف ب است يا ج

ياكاذب باشد و

.راي ناقص است

 يا از يك مقدمة

شكل كلي، نتيجه

شده، در گزينه

13(  

هات ذهن درهنگ

و تعريف جنس. ت
 تعريف عرض ع

مقد«گاه ويژگي 

س است، عرَض
   

شر. ل ارائه دهد
كنند ت پيروي مي

ست يك قضيه،

الف«طي منفصل، 

است صادق و ي

م تجربي، استقر

قدمة شرطي و

توان به ش و نمي

   .ست آمده

ل دوم رعايت نش

30/1/398ت اول 

وز برخي اشتباه

ي يك نوع است
اقع اين تعريف،

گ چ دارد ولي هي

االجنا ود جنس
.ف نفساني است

في دقيق و كامل
ط تعريف درست

شوند، ممكن ا ي

ب قضاياي شرطي

ضاد آن ممكن ا

ي اعتماد به علوم

 شرطي از دو مق

و. ي صادق است

 . ي است

د يگر از حس به

رايط انتاج شكل
  . ده است

25 



جامع نوبت(ساني 

ند، بلكه مانع برو

مفهوم اختصاصي
در وا. وم بيروني

هي دو ويژگي را

ف جوهر كه خو
ريب ترس، كيف

 مفهومي، تعريف
 شرايط و ضوابط

قضية محسوب مي

است ولي قالب» ..

كاذب باشد، متض

مبناي. ي نيست

  . است 
قياس اقتراني. 

ه به شكل جزئي

 منطق ارسطوئي

ي سه گزينة دي

، شر1الل گزينه 
سوم رعايت نشد

 سفه و منطق 

؛ علوم انسوازدهمد

ن جلوگيري كن

خاص نيز م رض
وع است نه مفهو

هوم عرَضي گاه

ت چون بر خالف
است و جنس قر

سازد كه از هر ي
ريف منطقي از

 بودن را دارند، قض

................گاه  ، آن

گر يك قضيه، ك

ره قطعي و يقيني

»انسان شاعر« 
.شود تشكيل مي

از نتيجهباشند، ب

ت وارد شده بر

ست ولي محتواي

در استدال. است
يط انتاج شكل س

فلس

دسنجش 

م اشتباهات ذهن
 

ع نيست زيرا عر
ك ميان چند نو

 

 را دارد ولي مفه
 . تي است

مزه، كيف است
حسوس ديدني ا

سان را قادر نمي
و همة اقسام تعر

ت درست و غلط

..........اگر «تصل 

اگر.  جزئي است

ست ولي هموار

 و حدوسط آن
 مقدمة حملي ت

 . شود مي

مقدمه هم كلي ب

ر پاسخ به ايرادا

ه حاصل شده اس

ل غلط و كاذب ا
، شراي4ر گزينه 

    
 

 .رست است

تواند از تمام نمي
.درست است

 براي فصل، مانع
م دروني مشترك

.درست است
 هر سه ويژگي
ي اختصاصي ذات

 .رست است

ناس شادي و م
ب رنگ، كيف مح

 .رست است

واعد تعريف، انس
شود و سوب نمي

 .رست است

قابليت خبري كه
 .رست است

ضاياي شرطي مت
 .رست است

بة كلي، سالبة
 . فت

 .رست است

را همواره كلي ا
 .است رست

ي شرطي است
ي حملي از دو

 حملي تشكيل م
 .رست است

وم، اگر هر دو مق
 .رست است

در هاي ديگر ينه
 .رست است

ن گزينه از تجربه
 .رست است

ي اين استدالل
عايت نشده و در

www.sanjeshse
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 . كند مي

 كه در آن 

ت در علوم 

. و جو كرد
 بسياري از 

خدمتي . ت
ند، بايد به 

 . كند ي

 . هد

شبختي اثر 

ي، عيني و 

ationgroup

شدن حفظ م  ق

ي از محيطي

ديق رابطة عليت

و ق زمين جست
 رسميت يافت،

كنم، نيست ا مي
مال و مقام باشن

ي آن را بيان مي

ده تشكيل مي» 

ك اندازه در خوش

 . ست

هاي علمي روش 

13(  

 كشتي را از غرق

ن امتيازي جدا

 و بررسي مصاد

توان در مشرق ي
م و تعلم فلسفه

به شمامان خدا 
ر انديشه تن وم

 رسالة جمهوري

روح«د انسان را 

و تفريط، به يك

خير اصلي اسك 

 . شد

.شود ستفاده مي

  . يي دارد

30/1/398ت اول 

ايي هستند كه

 شخصيت انسان

ت مختلف اشيا

ها را مي يشة آن
شته شد و تعليم

به پيروي از فرم
 بيش از آنكه د

 مثل است و در

خش اصلي وجود

باشند و افراط و

يكوريان لذت يك

دين مسيحيت ش

  .  است

هاي تجربي اس ش

دي، تأثير بسزاي
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في مانند لنگرها

 زيرا آنان براي

ررسي خصوصيات

مراه بوده كه ري
زبان فلسفي نوش

 

خدمتي كه من ب
ن ثابت كنم كه

به نظرية عروف

بخ. سكون است

كبختي با هم با

انند و از نظر اپي

سترش و نفوذ د

پذيري آن هش

ن روش از روش

ي تغييرات رشد

 شناسي وان

؛ علوم انسوازدهمد

، مباني فلسفنيم

رفتارگرا نيست

بر. شود سي مي

ورهاي ديني هم
ها به ز ا يا قطعه
. دانند سفي مي

 من، باالتر از خ
 پيران و جوانان

 .  

دهد، مع رائه مي

 مبدأ حركت و س

 . يست

ت كه هر سه نيك
 . ستي است

د اي روزگار مي

هاي او سبب گس 

پذيري و پژو ربه

اين در. خت است

ي است كه بر رو

رو

دسنجش 

كشتي تشبيه كن

پيروان مكتب ر
 . د

علم فيزيك بررس
 

 

ي در ابتدا با باو
ها ستين مجموعه

د تفكر فلسهرا م

دتي براي شهر
اين است كه به
.يت آن بكوشند

معرفت حقيقي ا

ن تسلط دارد و م

ل ارادي انسان ني
 

 واقعي اين است
شناخت مبدأ هس

يم شدن به قضا

حيان و كوشش

 يك نظريه، تجر

هاي كسب شناخ

 عوامل محيطي

    
 

 .رست است

ربي را به يك كش
 .رست است

ن گزينه، نظر پ
يابد، قائل نبودند

 .رست است

ياء در عسكون اش
. شود رسي مي

.درست است
ر پيرامون هستي

بود كه نخسنان 
 فلسفه، يونان ر

 .رست است

هيچ سعاد: گفت
آيد، ا  من برمي

ردازند و در تربي
 .رست است

 افالطون براي م
 .رست است

طون روح بر بدن
 .رست است

منحصر به افعال
.درست است

طو، نيك بختي
سعادت نهايي ش 

 .رست است

عادت را در تسلي
 .رست است

ستانتين از مسيح

 .رست است
سطح تجربي در
 .رست است

ها ي يك از روش
  . هستند

 .رست است
ترين كي از مهم

www.sanjeshse

در 4گزينه  .25
تجر اگر علوم

در 3گزينه  .25
محتواي اين
ي پرورش مي

در 4گزينه  .25
حركت و س
گوناگون برر

د 3گزينه  .25
تأمالت بشر
چون در يونا

نگاران تاريخ
در 4گزينه  .25

گ سقراط مي
كه از دست
روح خود بپر

در 1گزينه  .25
حلي كه راه

در 4گزينه  .25
به نظر افالط

در 2گزينه .25
علت غايي م

د 3گزينه  .25
از نظر ارسط
.منفي دارد

در 1گزينه  .25
رواقيون، سع

در 2گزينه  .26
حمايت كنس

  
  

 
در 3گزينه  .26
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در 2گزينه  .26
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در 4گزينه  .26
يادگيري يك 
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@sanjesheduc

ر افراد رخ 

رسد تا آن 

ز يك ثانيه 

 . د

وامل شكل 

 . ي است

 در حوزه 

 مرگ، يك 

 

ationgroup

رة سالمندي، د

ميزان خاصي بر

ت زمان كمتر از

دهد آن انجام مي

عو. د هم هست

هماهنگي شناختي

ي اين ارتباط

سالمت كامل تا

13(  

ره جنيني تا دو

محرك بايد به م

و سپس در مدت

تش را بر روي آ

 

  . شد

لف نگرش افراد
 . رد

ويند او داراي ناه

بررسي. ود دارد

ستند، بلكه از س

30/1/398ت اول 

ه زندگي، از دور

  . ي است

واس از سوي م
 . ن را بشنود

شوند و يافت مي

ه ذهن، محاسبات

 . د

. دانند ه را نمي

  .د

باش وع تصميم مي

بع عوامل مختل
هاي او قرار دار ش

 .د

گو اقض است مي

گي وجو تنگاتن

نبه جداگانه نيس
 .گيريم ي مي
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در طول دوره كه
  . ي باشد

وجود زنده حياتي

عني تحرك حو
برسد تا گوش آ

  

دري) چشم(سي 

ته سياه است كه

كاذب وجود دار

حل آن مسئله  ه

 . ود باشد

شود ت منجر نمي

 . را برگزيند

مولي براساس نوع

، تاب)زيستي(ي 
د، باورها و ارزش

دهد  را شكل مي

ه با يكديگر متنا

تباط متقابل و

ا سالمت دو جن
پيوستار جايط 

؛ علوم انسوازدهمد

راد و تغييراتي ك
زيستي و محيطي

ي براي بقاي مو

 محرك است يع
ه شدت خاصي ب

.نامند زيابي مي

هاي حس  گيرنده

همانند يك تخت

گيري حافظه ك ل

ي ندارند، زيرا را

امكانات ما محد

منطقي و درست

ختلف، بهترين ر

ده و مهم ـ معم

 عوامل انگيزشي
ظام شناختي فرد

ظام باورهاي ما

متناقض باشد، كه

شناختي، ارتب ان

ت كه بيماري يا
روي يكي از نقاط

دسنجش 

هاي افر  ويژگي
و دسته عوامل ز

هاي بيروني حرك

ع شدتسي تاب
مثالً صدا بايد به

خيره شده را باز

ا ابتدا از طريق
  . ماند ي ما مي

در تفكر دارد و ه

ن، احتمال شكل

سئله تصور مثبتي

شويم كه ا ه مي

هاي م حل به راه

هاي مخ ز انتخاب

ع ساده ـ پيچيد

 انسان عالوه بر
و تحت تأثير نظ

ناخت داريم، نظش

زمان و م خت هم

هاي روا  ويژگي
 . گيرد ي

تقاد بر اين است
يك از افراد بر ر

    
 

 .رست است
ن رشد معتقدند

تواند معلول دو ي
 .رست است

ملي، احساس مح
 .رست است

هاي حس  گيرنده
 تحريك شود، م

 .رست است
ردن اطالعات ذخ

 .رست است
احيط پيرامون م

در حافظه حسي
 .رست است

ي نقش حسي د
 .ت استرس

طاي اضافه كردن
 .رست است

مردم از واژه مسئ
 .رست است

 با مسئله مواجه
 .رست است

 از يك مسئله، ب
 .رست است

گيري فرد بايد از
 .رست است

گيري به انواع ميم
 .رست است

ل دهنده رفتار
ش متنوع است و

 .رست است
 به چيزي كه ش
 .رست است

ي داراي دو شناخ
 .رست است

ت جسماني و
ي سالمت قرار مي

 .رست است
سي سالمت، اعت
ود دارد كه هر ي

www.sanjeshse
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در 2گزينه .27
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وقتي شخصي
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در 1گزينه  .28

شناس در روان
پيوستار وجو
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