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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)20/2/1398(  
)دوازدهم( انسانيعلوم   

  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز 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   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن 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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لة جم: خور

ationgroup

 ) چانه

 ) ما رودي

)پارادوكس. بم

 

ات بخ باده) (مله

13(  

چ: زنخدان) (ت

 )رخاستن

 .غلط است» ر

 ) رداد اوستا

اخة ترنج از گرم

 . م قافيه است

ياوم، زندگي مي

 
) جناس ← 

شبه جم: زنهار (

20/2/398 ومدت 

اورنگ، تخت: رند

 )نشينيت، هم

خروشيدن، بر: ن

خار«امالي ) 4 

تيرانا از مهر) (ث

وند زيتون بر شا

هاي زوج هم راع

 غمت كشته شو

  .د است
 )استعاره ← 

سر و در) (غراق

 ) 86ص . 1 

 .ب

)جمله ساده : 
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جامع نوبت(ساني 

او) ( و بور باشد

مصاحبت: صحبت

بردميدن) (ندوه

گ. غلط است» 

ييز از اخوان ثالث

پيو) ( نيشابوري

صراع اول با مصر

كه با تيغزماني(

 

مشهود»  معادله
بيند خود را نمي

اغ ←گرفتارند 

نگارش. (گيرد ي

ها، تناسب گزينه

 . دبي است

  . صفي است

:ب شهر ننوشي

  ه 

دبيات فارسي

دوازدهم؛ علوم انس

گ آن ميان زرد

ص) (ن و قهرآلود

غم، ان: محنت) (

 .اش

»مريز«امالي ) 3

حياط كوچك پايي

هي نامه از عطّار

دهد؛ زيرا مص مي

.) (رار شده است

) تضاد: و خراب

اسلوب«ر بيت 
مع پيش پاي خ
، خوار و زبون گ

شكل مي» ياس

 است و در ساير

اد» 1«نثر گ . 

تركيب وص) 3گ 

باده با محتسب (

  سوخته  دل 
اليه صفت مضاف

 زبان و اد

سنجش د

اسبي كه رنگ: د

خشمگين: ارغند(

)سرمايه: ت مايه

ر از حيلة روباه با

3گ . ستغلط ا

در ح) (س دوده

اله) (ل آل احمد

ب غزل را نشان م

ر مصراع اول تكر

آباد و) (مجاز: دا

د) استعاره ←
شم) (تشبيه ←

قة زنجير زلفت،

قي«عموالً بر پاية 

ها، ترادفي واژه

زباني است» 4 

گ. اضافي است

. ساده هستند
 ) جملة ساده 

داغ              
                   ص

    
 

 .رست است

كرند) (يبان، يقه
 .رست است

() نوا و درويشي
 .رست است

دست) (ميداشت
 .رست است

ه شيري بر حذر
 .رست است

غ» نينديشد«ي 
 .رست است

وشنبه از آلفونس
 .رست است

اب زده از جالل
 .رست است

سي مذكور، قالب
 .رست است

درواج ــِ ) (شبيه
 .رست است

فرد) (تشبيه: ث
 .رست است

زند  ج سينه مي
←ها  غ مردة دل

در حلق) شيرها( 
 .رست است

ي موضوعات مع
 .رست است

رابطة معنايي» 2
 .رست است

و 3، 2«هاي  نه
 .رست است

ها ا تركيب: »4 
 .رست است

ها همة جمله» 
:گ به جام انداز
 .رست است

        عاشقق 
اليه اليه مضاف ف

www.sanjeshse
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  تن

 . شود 

. ندتر است

تفاوت (يد 

ي پرستيد، 

، )ت ساختار

...  شخصي 

 در ترجمه 

ationgroup

  ريابود 
  تكرار   

التفات داشت) د 

 

دريافت مي» 2«

 حياتش ارزشمن

رسي...  ندائي از 

، مي)وت ساختار

تفاوت(پذيري  ي

ـ برخي اوقات،

، ضمير اضافي

13(  

يخ مناجات ريا ب

  و تواضع 

. شود افت مي

 

«مفهوم از بيت 

بد و مرگ او از

ـ سرداده بود 

تفاو(شماست ود 

مي... كه   كسي

كند ـ  توكل مي

 نشده ـ هرگاه،

20/2/398 ومدت 

  گ
 مم

عمل شي) 4 گ 
 

خاك نهادي) ج

دريا» 4«ز بيت 

.شود ريافت مي

همين م. گنجد ي

 )ي است

 بهتر است بخوا

ش ما رسيد، ندا

م پرستيد، معبو

ـ پروردگارا، اي

ست داده است،

لحاظ» التزامه« 
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جامع نوبت(ساني 

  ش
  اليه مضاف
   جنون
 اليه  مضاف

جنگكه  بهترلح 
  مسند      متم

سودا شد  همه
  بدل

ج 

همين مفهوم از 

در» 3«م از بيت 

شق در كالم نمي

كارناپذير و حتمي

تر است، پس كم

ـ به گوش) شده

ـ نخواهم )ساختار

نمايد ـ ظت مي
 )ار

شده است، شكس
  شدن

ر ترجمةفي د
.ماند در امان مي

زبان عربي

دوازدهم؛ علوم انس

خويشوزگار وصل 
اليه م      مضاف

مجهاي عشق  صه
اليه       مضاف

 نزديك من صل
                   

هعقلم ) 3گ    
بد                  

 گمراه شدن ) ب

.است» پرخون«

همين مفهوم. ت

عاجز است و عش

انكمرگ، . (موت

ش به ديگران ك
 . 

لحاظ نش» ربنا« 

تفاوت س(...  هم

ه، روزگار، محافظ
تفاوت ساختا(... 

ـ روبرو ش)  نشده
ـ روبرو )ساختار

گناه، ضمير اضا
، معتقد باشد، د)

 ز

سنجش د

رو 
                   

قص             
                  

به   نگ
د                 

    خود را  شام
طوف            

ب 

«دن به معشوق 

است»  و فروتني

توصيف عشق، ع

ل نفس ذائقه الم

در خواب، آسيبش
شود دريافت مي

در» نا«ضمير( 
 )وت ساختار

ه ايد، و شما يده
 )ختار

ذيرفته، مواجهه
.يا كسي هست 

ر ترجمه لحاظ
تفاوت س(... ن با 

، گ)زائد(د، اين 
)زائد(كه، خود  ي

    
 

  اشتياقد 
اليه اليه مضاف ف

     پرخون راه 
اليه صفت مضاف
 .رست است

شير جنري وگر 
مسند             

 .رست است

شك ديد صبح و 
معط                
 .رست است

 و دورويي 
 .رست است

راه رسيد:  سؤال
 .رست است

تواضع«:  سؤال
 .رست است

زبان از ت:  سؤال
 .رست است

كل» 4، 3، 2«ت 
 .رست است

آن كس كه د: ت
د» 4«وم از بيت 

 .رست است

ندائي ـ: رتيب
تفاو(بود ... ايش 

 .رست است

آن، پرستي: رتيب
تفاوت ساخ(ست 

 .رست است

دعاها، پذ: رتيب
كني ـ خدايا، آ ي

 .رست است

در» قد«: (رتيب
ـ ليكن )ت ساختار

 .رست است

ملزم باشد: رتيب
ـ زماني  ظ نشده

www.sanjeshse

شرح درد) 2
مضاف       

حديث ر) 4
ص             

در 4گزينه  .1
اگر پيل زور
             

در 2گزينه  .1
مبارك) 1گ 

             
در 1گزينه  .2
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در 4گزينه  .2

مفهوم بيت
در 3گزينه  .2

مفهوم بيت
در 2گزينه  .2

مفهوم بيت
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در 4گزينه  .2
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همين مفهو

  

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

، ندا)ساختار
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
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در 3گزينه  .2
خطاها به تر
نگهداري مي

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

تفاوت(است 
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
لحا» ذنوبه«
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ث فرهنگي 
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 .دارد مي

 

اين گزينه  

 .باشند ي

ationgroup

دهجمه لحاظ نش
، بعنوان ميراث)ر

، عيبي كوچ)ست
وندان را بر حذر م

.كند ؤوليت مي

)دهد نجات مي

ثالثيٍ مجرد مي 

13(  

در ترج» التراث 
تفاوت ساختار( 

دوس: ص(وستان 
هنگام خطر شهرو

معه احساس مسؤ

 

 »...ن منه 

 .ت

 ماهيهاي ديگر ن

 

)وا، يرقدملروا، يع
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ةقائمفيٍ «(، )ار
وجود دارند... ي 

ـ دو) كنند مي ك
ي هشداردهنده هن

جام  كه در برابر

، الميزان)ساختار

 )زّمنُ، فاعل

ستفيد الغواصون

صحيح نيست» .. 

م كه آن ارد را از

ةبالضم ـ مرفوع 

يكشف، قدر(هاي 
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جامع نوبت(ساني 

تفاوت ساختا(ي 
ـ بسياري) ختار

كمك: ص(كند  ي
تابلوهاي: ست، ص

هيم كسي است

تفاوت س( نفسك 

  ـ عشر

الزّ: ص(ـ الزّمنَ 

 )ةعل

القرش و يس ةمك

.تبتلع فريستها «

، خصوصياتي د

 ل

، مبتدأةالوسيلو 

ها فعله يگر گزينه

 .باشد ر مي

دوازدهم؛ علوم انس

، ثبت جهاني)ائد
تفاوت ساخ(سكو 
 ) نشده

، كمك مي)ستند
 برحذر داشته است

شهروند فه: ، ص

ـ بين)  ساختار

، ست، ثمانون،)

ـ) ه مكسور است

مفاع، علي وزن ةد

 »ةقاطع 

سمتهرب منها  ةر

«وجه به عبارت 

 با رنگي متمايز،

ٍطب ـ مبني 

يٍ، من باب إفعال

أو ةاآللعلي  ةالل

د است، اما در دي

 فاعل است مذكر

 .صوب است

سنجش د

ز(ي، در حاليكه 
 يونس... در ليست

در ترجمه لحاظ

كساني هس: ص(ت 
،)زائد(، ازآن )ئد

يت نموده است،

تفاوت.. (تجعل 

)تفاوت ساختار( 

در مثني پيوسته

مشاهد: ص( ةهد

انًأسنا... ريستها 

العطرمن الزّيوت 

و با تو» فقط«د 

هني وجود دارد

ل، متعدّ ـ للمخاط

بنيٍ ـ مزيد ثالثي

للدالـ  ةاسمي ةجمل

تفعل مزيد« وزن 

ف» لقمح كه نائب

فعال ناقصه منص
    

 

 .رست است

گردشگري: رتيب
ـ د) حاظ نشده

د» ةقائم«(، )ختار
 .رست است

كسي است: تيب
زا(ـ ما ) كوچكش

 .رست است

 احساس مسؤولي
 .رست است

أن ت عليك: رتيب
 .رست است

االّ.. ست : رتيب
 .رست است

د الوالدانِ، نون: ص
 .رست است

مشاه، )مشاكل: ص
 .رست است

تبتلع فر«: عبارت
 .رست است

م نوعا.. « : عبارت
 .رست است

خاطر وجود قيد ه
 .رست است

ماهي په(معني 
 .ت

 .رست است

باب تفعيل: رتيب
 .رست است

متعدّ ـ مبن: رتيب
 .رست است

الجممبتدأ، : رتيب
 .رست است

در اين گزينه بر 
 .رست است

الق«زيرا ) يحصد 
 .رست است

أف خبر) نادمين: 
www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

در ترجمه لح
تفاوت ساخ(

در 3گزينه  .3
خطاها به ترت

عيب كو: ص(
در 4گزينه  .3

،)زائد(خود 
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

ص(الوالدانُ 
در 1گزينه  .3

ص(مشاكَل 
در 4گزينه  .3

با توجه به ع
در 2گزينه  .3

با توجه به ع
در 2گزينه  .4

اين گزينه به
در 3گزينه  .4

با توجه به م
صحيح است

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

در 2گزينه  .4
خطاها به تر
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در 1گزينه  .4
:ص(نادمون 
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الت بعد از 

مفعول » را

(  

 .گيرد

 

 .د

 . ن دهد

ationgroup

ها جمال گر گزينه

استغفا«)كم بود

 .ت

 ـ حكمت الهي

اش را بگ  و روزه

. ردي ارتباط دا

 .داشتند مي

ود را تغيير دهند

گي آنان را سامان

  ستند؟ 

13(  

شد، اما در ديگ

ن بودم اگرچه ك

ها چنين نيست نه

ضرورت معاد.(د

  .ت اوست

ز را تمام بخواند

د اعجاز محتوايي

ت، تبعيض روا مي

ها خود وضع خو

ن صورت، زندگ

ن براي خود نيس

20/2/398 ومدت 

تواند صفت با ي

 آن گناه پشيما

ما در ديگر گزينه

  .ن الهي دارد

اي ديگري باشد

 آيد، به مصلحت

 است، بايد نماز

 . شود  مي

 

دريجي از موارد

در اجراي عدالت

  . زيادي شد

هد مگر آنكه آنه

خداوند به بهترين

 . كند ي

مين سود و زيان

مي

5 


جامع نوبت(ساني 

طفه آمده لذا نمي
 .د

خاطر يكه من به

ام) ضاف مي باشد

دان و راهنمايان

د از اين دنيا، جا

اي به دست جه

 او واجب نبوده

مع بر او واجب

.باشد مي» يش

 در عين نزول تد

قوط شدند كه د

حريف احاديث ز

ده ت، تغيير نمي

 پيشه كنند تا خ

 در بقا اشاره مي

حتي قادر به تأم

المو معارف اس

دوازدهم؛ علوم انس

عاط» واو«حرف 
ت وصفيه هستند

 طلبيدم در حالي
 .باشد  مي

چون مض( است 

مچون عقل، وجد

  .د

ر انسان بايد بعد

 وظيفه، هر نتيج

د كه آن سفر بر

ل كند، كفارة جم

درك آيندة خويش

 انسجام دروني

 سبب، دچار سق

يا تح  سبب جعل

ارزاني كرده است

 كه حتماً عفاف

ي جهان به خدا

ايد كه ح برگزيده

 فرهنگ و

سنجش د

 اين گزينه با ح
جمالت)  موضوع

 از خدا آمرزش
جملة حاليه» ..

منصوب) ةتلميذ

و ارزشمندي هم

 معاد اشاره دارد

ا و جاودانگي در

در صورت انجام

ر به سفري برود

وزة خود را باطل

د«از موارد » ت؟

در ميان آيات به

ل پيشين بدين

 در ميان مردم س

به قومي ا را كه 

ك سران مي خواهد

به نيازمندي ات

گاهي راب او تكيه

    
 

 .رست است

 ) در... ) يذهب
، آداب،ةقري( ره 

 .رست است

گمان بي(معني 
.. ةنادمو أنا «ملة 

 .سترست ا

ت( گزينه منادي 

 .رست است

هاي عظيم و ايه
 .رست است

دهاي اعتقاد به
 .رست است

به گرايش به بقا
 .رست است

داند كه د كل مي
 .رست است

 نهي پدر و مادر
 .رست است

مي روه چيز حرا
 .رست است

است  دة او چگونه
 .رست است

ض و ناسازگاري د
 .رست است

اقوام و ملل): ص
 .رست است

 اصحاب پيامبر
 .رست است

خداوند نعمتي 
 .رست است

از دختران و پس
 .رست است

مثنوي با اين ابيا
 .رست است

بگو چرا جز ا ... 

www.sanjeshse
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ن غايتمند 

 آنها مهلت 

ل حكومت 

 و سرمنشأ 

 آية شريفه 

 روحي در 

ationgroup

دهد كه جهان ي

دانند و به  نمي

تشكيل -2. دارد

گردد مين آگاه 

داند و  حق مي

 افكنده و مانند

  .ت دارد

  .يش نيست

13(  

 . پردازند  مي

 . 

 اطمينان را مي

رد، از جايي كه

اشاره د) آخرت
  .باشند مي مي

شود و انسان بدان

 ... «  

مانان در دفاع از

آيات قرآن سايه

حيد عبادي داللت

جاني بي كالبد بي

20/2/398 ومدت 

وحيد عملي مي ت

الص اشاره دارند

كند، اين ره مي

شان خواهيم كر

زندگي در آ(ي 
هاي تمدن اسالم

ش سان ظاهر مي

بعد الرسل ةحج

جة سستي مسلم

ت كه بر تمام آ

بر توح» علي اهللا

يت باشد مانند ك

  . ايي دارد

 . 

هاي ديني

6 


جامع نوبت(ساني 

گي و بعد فردي

به مفهوم اخال» 

لق كرده و ادار

يج گرفتار عذابش

يگري از زندگي
 از موارد معياره

يك شخص بر انس

حللناس علي اهللا 

هد و آن را نتيج
  . آن است

است) اال اهللاال اله 

فتوكّل ع«شريفه 

گر عمل بدون ني

 .  

خرت نقش بسزا

 پاكي دل است

ه معارف اقليت

دوازدهم؛ علوم انس

ب توحيد در زندگ

»ط مرا بپرستيد

ود جهان را خل

كنند به تدري مي

وحيد به بعد د
جايگاه خانواده،

صورت ي  برزخ به
.  

رين لئالً يكون لل

ده اميه خبر مي ي
حاكي از آ» سهم

ال(م دين توحيد 

يد ربوبي و آية ش

ت و شكل عمل اگ

.آيد ن بوجود مي

سعادت دنيا و آخ

ه برخورداري از

  . د

 فرهنگ و م

سنجش د

 اشاره به بازتاب

فقط«و » م كنيد

ه با حكمت خو

يات ما را انكار م
 . ستوار است

نار دعوت به تو
ارتقاي ج -3هي 

 انسان در دورة
.كسب شده است

 مبشرين و منذر

 حاكم شدن بني
ي يغيروا ما بانفس

يه و اساس تمام
  .حضور دارد

بيانگر توحي» ضرّ

 شده است نيت

ر غرايز در انسان

فس انسان در س

جواني و جواني به

شود ناميده مي» 

    
 

 .رست است

ظر و ابيات مورد
 .رست است

ط براي خدا قيام
 .رست است

خدايي حكيم كه

 .رست است

و كساني كه آي 
مانا تدبير من اس

 .رست است

در كن -1: تيب
ذيرش واليت اله

 .رست است

اعمال:  فرمودند
هشتي فضايل كس

 .رست است

رسالً: فرمايد مي
 .رست است

ح ي عليه السالم از
غير ما بقوم حتي

 .رست است

تقاد ديني و پايه
ف و احكام دين ح

 .رست است

ان ارادني اهللا بض«
 .رست است

جزء تشكيل دو 

 .رست است

خواهي با تكيه بر
 .رست است

روني و اصالح نف
 .رست است

العادة نوج ن فوق
 .رست است

»فطرت«ا آشنا 
 .رست است
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ترين  شكوه

- هي وسيله

 .ست

گي مادي و 

شد كه يكي 

ationgroup

 . گذارد

ود آورده و با ش

اله عنوان سنته

جود محدودش اس

دة مؤثر در زندگ

باشي فكري مي

13(  

 . شب است

 . ه است

ها را پشت سر بگ

وجو در جامعه به

زمايش انسان به

قلبي از دايرة وج

دهند بلكه نشان

 به ضعف و ناتواني

20/2/398 ومدت 

  . ود

شكار ماهي در ش

دريا تشبيه كرده

ه  آورد و سختي

  . ت

ن تحوالت را د

  . هومي دارد

داكاري است و آز

رج شدن توجه ق

 .يست

 تنها يك ايمان

آورد و مربوطي

7 


جامع نوبت(ساني 

شو ي ناميده مي

ت گرفته است ش

 

 و آخرت را به د

يش را به دست

مشق و الگو است

ترين ه كه عظيم

چك ارتباط مفه

در راه ايثار و فد

برد خارپيش مي

علت نيموجود بي

نمايد توحيد نهي

گارنگ فراهم مي

دوازدهم؛ علوم انس

المي، خداشناسي

رة خفاش صورت

 . دهد  مي

 . قيقت برسد

. ده بودن است

  

را به منزلة كف

جلوة كمال خوي

يازمند سرمش ن

كت آفرين بوده

 

ق بزرگ بر كوچ

 محرك انسان د
 .شد

ل كمال واقعي پ

 پذيرفتن يك مو

ي انسان آغاز مي

هاي رنگيدئولوژي

 . دي است

سنجش د

و در مباحث كال

شفياتي كه دربا

طبيعت به انسان

تواند به حق ل مي

ياء به علّت پديد

.غيرتجربي است

 و آخرت، دنيا ر

تواند ج هبرش مي

ل وجودي خويش

شورانگيز و حرك
 

.  مواجه است

لي با عدم انطبا

گاه خداوند مورد
باشهاي انسان مي

 را تا به سر منزل

 منكرين خدا در

زندگيري را در 

ه را براي رشد ايد
  .داوند است

 حكمت خداوند

    
 

داوند از اوصاف ا
 .رست است

ترين كش انگيز فت
 .رست است

هايي كه طب مشق
 .رست است

سيلة علم و عمل
 .رست است

ة نيازمندي اشيا
 .رست است

 ماده، مطلبي غ
 .رست است

 در معرفي دنيا
 .رست است

رتو محبت به ره
 .رست است

 رسيدن به كمال
 .رست است

دا، آن چنان ش
.  آفريده است
 .رست است

سازگاري دروني
 .رست است

دن ادراكات عقل
 .رست است

سئوليت در پيشگ
كوفايي استعداده

 .رست است

قدري كه انسان
 .رست است

 خداشناسان و م
 .رست است

دا حركت ديندار
 .ت

 .رست است

اني فكري زمينه
انكار خدساز ينه

 .رست است

ل ضرورت معاد
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Part A:

ن برنامـه را   

  .ده است

 شـان  كـدام 

تـاثيري در  

 از خوردن 

كتـاب   80

 جـدي در   

 at“خـش    
ش فـاعلي  

د و توسـط   

  ي 

د و وزنـش      

ationgroup

  

 . ويم

: Grammar

ايـنن وقتي كه 

مان گذشتة ساد

ك بگيـريم  صميم

ت ”I think“د 

ه بوديم كه بعد

a“   در صـفحة

ث ايجاد مسـائل

دقـت كنيـد بخ
، اين ضمير نقش“

كنـد  ترك نمي

وقف كردن براي 

مـئن شـوند قـد

 تجاري 

13(  

.معاد را بپذيرد

ر  عالم ديگر مي

 . شود ر مي

r and Voca

كنم كه آن  نمي

مفهوم جمله، زم

تص است دشوار 

توجه كنيد. ست

 همه كار خسته

the end” atب     

توانند باعث  مي

د. كنيمخاب مي
”that“ل بعد از 

تختش را) زائو(

)4  ز

گيرند تـا مطم ي

 4(

20/2/398 ومدت 

ن مجبور است م

گ از عالمي به

تر ذّت و الم كامل

abulary 

ساس خوشنودي

سب با توجه به م

شود، يو سي آي 
  ».شد ت مي

وع دوم مطرح اس

 به قدري از آن

تم و بـا تركيـب

، حاالرسند مي

فعل جمع را انتخ
دليل وجود فعل

(ر تازه ي آن ماد

مراقبت كردن از

ن او را اندازه مي

 المللي ين

  

8 


جامع نوبت(ساني 

سان در مقابل آن

ن مناسب با مرگ

در عالم برزخ، لذّ

 آن قدري احس

تنها زمان مناس. 

وارد عمل از ش
سخت يم بسيار

جمله، شرطي نو
  .ننده است

پايان روز، درم، 

ب درسـي هشـت
 

مساده  به نظرا 

است بنابراين ف 
ذف است و به د

كشد، كه طي مي

م )3  

قد و وزن كند، ي

بي )3 

انگليسيزبان 

دوازدهم؛ علوم انس

اجب است و انس

يننابودي، به هم

ت درك انسان د

فتن زبان آلماني

. و گذشته است

پيش دارد اجازه د
صميم گرفتن براي

“If  و مفهوم ج
“I w تعيين كن

م و بزرگ شدم
  ».يم

كتاب 84 صفحة 
.هم آشنا شديد

در ابتد كههايي 

”things“سم 
بوده و قابل حذ» 

روز طول م 30 

با مكاري كردن

ك نوزاد رشد مي

 روري

ز

سنجش د

 ضرر احتمالي و

ت نه نيستي و ن

زياد شدن قدرت

ا، ولي از يادگرفت

 بين زمان حال
 

والد يك تنها كه
تصم بودم، شما ي
 I were …”

would have”

 كه به دنيا آمد
رفتي ختخواب مي

the f on“ در
ب درسي دوازده

كنيد، ولي چيزها

اس ”that“صولي 
»ايحرف اضافه

 
»ماه نشيني«ي 
 ».شود مي

  :صدري
هم )2  رآوردن

ن طوري كه يك

ضر )2 

    
 

 .رست است

صل عقلي، دفع
 .رست است

وعي بيداري است
 .رست است

 مادي بودن و ز

  . رست است
دانم چرا نمي«: 
.«   

قايسة دو حالت
 . رست است

ك جايي آن از«: 
جاي به اگر مانم

 توجه به بخش
ب شرط ندارد و 
  . رست است

اي مزرعه در«: 
ك راست به رخ

”farm تركيب 
كتاب 41دهم و 

  . رست است
شايد باور نكن«: 
.«  

رجع ضمير موص
th  عبارت ح«يك

 . رست است
سنت چيني«: ه

م مراقبتميل 
در حالت مصها ه

ن چيزي به شمار
  . رست است

پزشكان هما«: 
  ».قي بماند
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در 2گزينة  .7
معني جمله
شروع كردم

مق :توضيح
در 3گزينة  .7

معني جمله
گم به. باشد

با :توضيح
جملة جواب

در 4گزينة  .7
معني جمله

وعدة شام يك
با :توضيح

درسي د
در 2گزينة  .7

معني جمله
.آينده شوند

مر :توضيح
he start”

  .دارد
در 3گزينة  .8

معني جمله 
هاي فا خانم

معني گزينه
به عنوان )1

در 1گزينة  .8
معني جمله
با متناسب

متناسب )1
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بـود   وزش

چقـدر  ي 
  ».شتيم

قايـدش در  

 جزئـي  ـه  

حـداقل دو   

 

شـان را   يم   

  ستقيم

Part B:

مناً با توجه 

ationgroup

عذر و پو پر از 

  قدرت )

ولي.  همين طور
 گوش دادن داش

  المانع است

خواست عقا ا مي

ديگـري كـ چيـز 

  كاربردي 

ر كنيد يا نـه، ح

 كنار گذاشتن 

دارن وفـادار تـي

به شكلي غيرمس 

: Cloze Tes

  نماد 

ضم.  در برگيرد

13(  

اوه، او: بود؟  ب

  4(

من هم: ب.   ته
برايش بيشتري 

م، به نظر من بال

ها هر كدام از آن

   

ت كند، يا هر چي

 4(

رام و تلگرام، باور

)4  كردن

كنند، ولي طرفـد

 4(

t 

 4(

ذشته تا حال را

20/2/398 ومدت 

ي كرد متأسف ب

 پوزش

 تا به حال زيسته
هاي لذتبخش ي

من موافق هستم
  تر از همه مهم

 اين خاطر كه ه
  ».ك

 خراب را درست

 جزئي

 مانند اينستاگر

كاستن، حذف ك

ك رد حمايت مي
  ».وار است
 عموماً

 هدف

ي داريم كه از گذ

9 


جامع نوبت(ساني 

ي كه در مهماني

پو )3 

سازي بوده كه
رده بود، موسيقي

م )2 
م )4 

 به خصوص به
نمك شود يا بي ي

 ي و درماندگي

      واز

ير كند، يا زيپ

ج )3 

هاي گروهي، نه

ك )3 

بر ا وقتي كه مي
ردن چقدر دشو

ع )3 

ه )3 

“F نياز به زماني

دوازدهم؛ علوم انس

 اصالً براي كاري

 مت

ترين آهنگس زرگ
يشتر زندگي كر

ميته زيادي بود،
ش يا شور مي
 در پريشان حالي

 با همجنس پرو
  نمك د يا بي

هاي آدم را تعمي
  ».حت نيست

 ناخته، معروف

چك كردن رسا

 داختن به

شان را تنها تيم 
دانند هميشه بر 

  حسب تصادف

 طعيت

From an ear
 

  .»بر مبناي اين

سنجش د

 
آيا او. ادق باش

نعم )2 

كنم موتزارت بزي
اگر بي.  دنيا رفت

   ف است
    

آدم براي آن كم
ه دو تا شود، آ
ر دست دوست،

  د
 كند همجنس
شو ش يا شور مي

 
ه كسي كه كفش

راحمره ضروري 
شن )2 

 
اي و چ هاي رايانه
 ».كند كم مي
  :صدري
پرد )2  دادن

ورزشيرفداران 
كنند چون مي ي

بر )2 

قط )2 

rly period o
.ه مجهول است

 

“Base  ب«يعني

    
 

 . رست است
لطفاً صا: الف«: 

  ».)نده بود

  . رست است
فكر مي: الف«: 

و انقدر جوان از
ست، جاي تأسف

 كنم فكر نمي
  . رست است

بيست نفر آ«: ه
آشپز كه.  شود

ن است كه گير
دارد عقليي يك 

 كبوتر باز با باز،
 دو تا شود، آش

 . رست است
پيدا كردن ك«: 

راي زندگي روزم
 مل

 . رست است
ه انجام بازي«: ه

كمان كاري شما 
در حالت مصها ه

ن، جواب د كرد
  . رست است

بعضي از طر«: ه
حمايت مي چرا

  و چرا

  . رست است
 

 . رست است

”n وجه به بخش
جمله، وجه جمله

. رست است
”d on thisش 

www.sanjeshse

در 3گزينة  .8
معني جمله

بسيار شرمن(
 هويت )1

در 1گزينة  .8
معني جمله

كه او حيف
حيف اس )1
اينطور فك )3

در 4گزينة  .8
معني جمله 

پروژه لحاظ
دوست آ )1
هر سري )2
كبوتر با )3
آشپز كه )4

در 3گزينة  .8
معني جمله

ولي براست 
قابل حم )1

در 3گزينة  .8
معني جمله 

ساعت از زم
معني گزينه

محاسبه )1
در 1گزينة  .8
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به مفهوم جم
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Part C:

 ».ستند

“I guess

ا به طرق 

 )رهنگ

دهد؟  ه مي

(a b)

b(a
( )

+

=
= −

3

22
2 2

   

  

ationgroup

  منبع 

  الزام، نياز 

: Reading C

و بااستعداد هس

 ».كند مي

s you could

نگ خودش را

فرهاي  نمونه(ت 

 . است

ويل ارائه ر ايتون

(a b)

b ab
)( ( ) )

− −

+ +
+ =

3 3

2 2 2
3 5 4

13(  

 4(

)4  ضا

Comprehen

هر دو هنرمند و

ل را مديريت م

d say that bo

فرهن«شگاه بود، 

خواست ود كه مي

تر ا نزديك »ات

آوري فولكلور در

(a b

b a b

= + −

+ − +
= −

3

2 2

76
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 جزء، مولفه

درخواست، تقاض

nsion 

والدين من ه« 

 . كند

در خانواده پول

 كند؟  ي
oth of those 

ده وقتي در دانش

ر فلوريدا اين بو
 . د

اطالعا«نايي به 

آ ش جهت جمع
  ».نتشر كند

a b)((a

a b

− + +

+ + −2 2

10 
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ج )3 

د )3 

اي متن است؟

ك را توصيف مي 

د«كند؟  امل مي

يف ميشكل توص
sides are re

ه بگيريم نويسند

تصميم به كار د
آوري كند جمع 

ده، به لحاظ معن

ده براي تصميمش
ها را من هاي آن

b) (a

ab) b(

+ + +

− =

2

2 2

 رياضيات

دوازدهم؛ علوم انس

 ختار

 ب

مقدمه براي ابتدا

»هنري پدرش

ة بند سوم را كا

ر را به بهترين ش
eflected in t

.« 

 است كه نتيجه

ك دليلش براي ت
»فيايي متنوع

 به كار برده شد

ست كه نويسند
ه كه او داستان

b)(a b)

( a b )

+ − +

+2 23

سنجش د

سا )2 

قالب )2 

 
بهترين جملة مق

هاي ه  توانايي

كل آخرين جملة

ركرد جملة زير
the career p

.كند حمايت مي

ترين حالت اين
 ».د

كند كه يك  مي
 پيشينة جغراف

ري كه در متن

ر بين داليلي نيس
ك شدند ميحال 

 
(a b) )+ − 2

    
 

  .رست است
 ت، كاراكتر

  .استرست 

  :1ة 
 . رست است

هاي زير ب  گزاره
  . رست است

طبيعت«، رِي 
  .رست است

ت به بهترين شك
  . رست است

ز عبارات زير كا
path I’ve cho
شين خود را ح

  :2ة 
  .رست است

ت ند اول، منطقي
وعي درك كرد

  . رست است
 نويسنده اشاره

از مردماني با«
  .رست است

“mate آن طو
  . رست است

ز عبارات زير در
ويل خوشح ون

 .رست است
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[x] =2 4 
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+
=
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6 6 6 6

4 4
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a

= − −
− = − +

4 4 2
5

mx h , f
f ( x) m
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+
− =

− = −

3
3
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      { },= 2ο  
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  ن
  ن
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[x] = 4 2

x ,g(x) c
) g( ) x

, f (x) x

=
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=
3

2

13(  

y = −

= = =
6 6
3 6

6 6
4 2

( )(= + −9 5 81

a= − = 22
b b−  = −
= −4 1

f ( x) m
mx h m

− = −
+ −

−

3
1
2

                  

r p⇔ q

  د
  ن

x ≤ <2 3

c
x c x
x

+ + =1
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x

( ) =6 66 32
 

)− + =45 25

a = −4
−5

mx h
mx h

+
+ = −3

                  

 گزاره مذكور
  ن
  د

 

x c+  =3

11 
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y x= − + 1

× ×2 7 61 

mx h− +2 4

 
f (−           

2  

دوازدهم؛ علوم انس

1

 .ذير است

 x= −3 2

) − +− =
+

1 11 2 1

  .ست

سنجش د

پذبخش 61و  7 

f ( )= =1ο

هم ارز اس rقيض 

    
 

 .رست است

 .رست است

،2 بر اعداد اول 
 .رست است

 .رست است

 .رست است

fت   ( )2 2
 .رست است

 .رست است

 .رست است

زاره مذكور با نق
 .رست است

 .رست است

 .رست است
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  ت متوسط 

  جايي جابه 
(=125 2   

  ت متوسط

n(n )
(n )

n(n )

+
−

−

1
2
1 

  رو  
  پشت

a a
a a

a a
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=
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19
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a ad
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2
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S (
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12 24
1 32 
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1
2 4
2 

a ,= 4  
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n
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−
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1
2

2
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d
d

d
a
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1 52
18 92
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2
29 14

ο

ο
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d
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=
1 24 2
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/ /( )−4 5 2 5ο
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(n

+=
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2

5
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216حالت
252حالت
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7

a ad+ − +2 2

4

) (m
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34 2

a q= =2 9
4
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زمان     
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= 45ο

n n )
)!
− + =

−
1

2
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) m− =4 6  

± 3
2  
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/x< <2 2 5

(n )+22 1

  ه داريم

  :م

دوازدهم؛ علوم انس

( جايي جابه +

شود و در نتيجهي

د در نتيجه داريم

سنجش د

/( x≤ ≤2 ج5

a d+ فرض مي

هستند d5و  4

    
 

 .رست است

/ )4 5

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

aث  d− ،a  وd

d3 ،d4مثلث 

 .رست است

 .رست است
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a(qs
q

= 

هزينة ) س د

 واقع پولي 

 بالعكس با 
با ) ب. ست
حجم » ول
 :9  بوده

زاد عرضه، 
ش برسانند 
مت كاهش 

رقرار ب» دل
ملي مانند، 

معه بايد از 
اي   واسطه

چنانچه ) ب
م خود آن 
كسب شده 
ن و فعاالن 
ر از شروط 
ن، يكي از 
ه در طول 
ت خدمات 

» ها مؤسسه

ationgroup

(q )
q

− =
−

5
241

1

ابع در دسترس

در» رماية مالي
  .سرمايه) هـ

ه آن افزايش و
اس» مستقيم«طه 

قدرت خريد پو«
: قيمت تعادلي

در وضعيت ما) 
ي كمتر به فروش

، قيمت»اد عرضه
تعاد«ار در بازار 

رف كاال از عوام

جام» توليد كلّ«
 ارزش كاالهاي

ب. ورت مستقل
، چه توليد مرد
شده و درآمدي ك
مد همة بازيگران

يكي ديگر) د. د
ورت گيرد، زمان
مدهايي است كه

قيمت«ن سرمايه 
شركت يا م«ب 

13(  

)−
=

−

243 132 83 12

محدوديت منا) 

سر«) طبيعي ج
انساني سرمايه ه

 ACت از، 

ي، مقدار عرضه
يك رابطه» يمت

«داليل كاهش 
واحد، 1ضه 

)د. خواهد يافت
 آن را با قيمتي

مازا«لت وجود 
ين رفته و دگربا
ورد خريد و مصر

«در محاسبة .  
صورت، ر غيراين

صو و يكبار به» 
در طول يكسال

وليد شر كشور ت
درآم» ها و اجاره
گويند مي» مدي

كاني معيني صو
دة مجموع درآم
 درآمد صاحبان

 سودي كه نصيب

20/2/398 ومدت 

( ) =211 218 32 4

)ج. مكانات است
  ش دستباف 

منابع ط) ب. ند
طبيعي، نيروي ا

د عرضه عبارتست

ش قيمت كاالئي
عرضه و قي«ين 

لعكس يكي از د
عادلي ـ در عرض
 قيمت كاهش خ

ودضر خواهند ب
ار يعني در حال
ضه و تقاضا از بي

ها در مو ميم آن
  . پذيرد ي

است» ي نهايي
حاسبه كنيم، در
»كاالهاي نهايي

داخل كشور و د
نكه هر آنچه در
مزدها، سودها و

روش درآم«سبه 
 در محدودة مك
 ملّي در برگيرند

،»دستمزدها« 
 مشاغل آزاد، و

13 


جامع نوبت(ساني 

1
4  

ده از منابع و ام
ك ماشين، فرش

فراهم كن خوبي 
منابع ط: ه دسته

ت، مقدار كمبود

ست كه با افزايش
ه بيجه اينكه رابط

يابد و بال ش مي
يمت و مقدار تع

واحد باشد، 11
اند حاض شان نشده

و انفعال در بازا
 آن، فاصله عرض

است و تصمي» ز
ر كاالها تأثير مي

كاالهاي«و درون 
هاي نهايي را مح

ك«شي از ارزش 
 توليد شده در د

با علم به اين) ج 
م«مة اجزاي آن 

 اين روش محاس
ي ملّي، توليد

درآمد) هـ. ست
د حقوق بگيران
درآمد صاحبان

 اقتصاد

دوازدهم؛ علوم انس

  جه 

ين روش استفاد
پوشاك، الستيك

الت خود، بازار
سه) د. شده است

است» مت تعادلي

اين اس» ي عرضه
نتيج. واهد يافت
افزايش» ريد پول

در قيم) ج. است
نده در توليد 

فروش كاالهايشا
 يكسري فعل و

يابد كه در ه مي
رفع نياز«د كاال 

ت و قيمت ساير

در بطن و» اي ه
ظر و فقط كااله

بخشصورت  ر به
مات و كاالهاي
.ر محاسبه شود
، جمع زدن هم

به. شود سبه مي
تي در حسابداري

اس»  توليد ملي
مددرآ: بارتند از

، د»اجاره«غالت 

سنجش د

q = 3
در نتيج 2

بهتر)  جديد ب
پ) دست رفته هـ

ي براي محصوال
لي وارد توليد ش

قيم«تر از  پايين

ي بودن منحني
ن نيز كاهش خو

قدرت خر» «ها
در يك جامعه ا
ده يا توليد كنن
دگان موفق به ف

يابد و پس از ي
 تا سطحي ادامه
نندگان از خريد
خودشان، تبليغات

 كاالهاي واسطه
نظ اي، صرف سطه

شده است، يكبار
د بايد تمام خدم
هاي مقيم كشور
سيم شده است،

توليد كل محاس 
 توليد يا خدماتي

توليد داخلي و
 اين درآمدها عب
 امالك و مستغ

    
 

3ي است پس 
2

 .رست است

 .رست است

گيري نيازهاي
زينة فرصت از د

 .رست است

تواند با بازاريابي ي
صورت منابع مال

 .رست است

25  ريال كه پ
 .رست است

صعود« مفهوم 
ت آن عرضه آن

ه سطح قيمت« 
سبت به توليد د
چه تمايل فروشند
ي از توليد كنند
مت كاهش مي
 كاهش قيمت
گيزه مصرف كن
درآمد، سليقة خ

 .رست است

ارزش«كه  اين ه
ش كاالهاي واس
 بار محاسبه ش

باشد» يد داخلي
ه  توليد خارجي

عوامل توليد تقس
ت» داخلي و ملي

منظور فعاليت
«ت كه منظور 

شود،  ملت مي
 درآمد صاحبان
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درنتيجه قيم

اين. يابد مي
انگ) هـ. شود

قيمت كاال د
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نظر به) الف 
محاسبة ارزش

در واقع دو
تولي«هدف، 

كشور و چه
نهايتاً بين ع

د«اقتصادي 
ممحاسبه و 

شروط نيست
سال نصيب

، و»سرمايه
  . شود مي
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ها افزايش  
 در جامعه 
لة مناسبي 
 در مقابل 

اغلب   اخت
» ها  ماليات

  . شود  مي
ست كه در 
زمان الزم، 

ه اشخاص 
باري كوتاه 

گيرنده   وام
ر معامالت 
مالك عين 
ي دريافت 
ق به صفر 

سند «سيد 
 . تقال دهد

  . است» ش
ل در دست 
ت كه نشان 
فع صاحب 
كت سهيم 
ت و برخي 

هاي  سرمايه
ر از طريق 

ات و ساير 
مل و نهادة 
 و ضروري 
 قيمت آن 

ationgroup

ح عمومي قيمت
ها فزايش قيمت

سيلتواند و ، مي
عامالت تجاري

اين نوع پردا. ت
دولت و افزايش

 در آن نگهداري
نيز هس بيني ش

در ز» فظ ارزش

سالمي مجاز به
اسناد اعتب) ب 

 اعطاي وام از
ر و بازرگانان در
ن مدت اجاره، م
ادي از افراد براي
وجودي صندوق
 از زمان سر رس
 را به ديگري انت

هم ارزش«سهام 
يم از مقدار پول

اي است ل معامله
 تعهدات و مناف
سود و زيان شرك
زغال سنگ، نفت

ش، س از اين رو
اين كار. كند مي

اوليه، تجهيزااد 
ر چه اولين عام
 نوع توليد، الزم

سطح«: رتند از

13(  

گر، هر چه سطح
گ نباشد باعث اف
حفظ ارزش كند،
 زيرا بيشتر مع
ز همين نوع است
كاهش مخارج د

ي مدتي نامعين
ي غيرقابل پيش

وسيله حف«وان 

ت يازده عقد ا
. شركت جويند
ي كه در مقابل
عمول بين تجار

ده باشد در پايان
ن با مراجعة تعد

اه مويجه هيچگ
كه طلبكار قبل
تري، طلب خود

 آن متشكل از س
طور مستقي ت به

سهم ورقة قابل 
ميزان مشاركت،

ند، مالك و در س
دم، جو، مس، ز
وند، با استفاده

را تأمين م» عام

نيروي كار، موا 
اگر. تفاوت است

يه، كه براي هر
براي توليد، عبار

20/2/398 ومدت 

د به بيان ديگدار
 توليد هماهنگ
ه پول بتواند ح
محسوس است،

هاي بانكي از واله
و به روش ك» ي

 پول مشتري براي
هاي  برخي هزينه

عنو اند به از كرده

توانند تحت مي» 
ها گذاري سرمايه

ي از اين اسنادي
طور مع ت كه به

رداد را انجام داد
ه شدند همزمان

در نتي. كنند مي
ك درصورتي) هـ 

ريافت مبلغ كمت

شود و سرماية ي
ش اوراق مشاركت

:اوراق سهام) ج
العاتي شامل م

ان ه خريدهامي ك
 و اوليه مثل گند

شو ، شريك مي
هاي سهامي ع ت

:ي مختلف نظير
هاي مختلف مت
 انساني و سرماي

ب» يد كنندگان
  .زار

14 


جامع نوبت(ساني 

جامعه بستگي د
جامعه با افزايش

كه درصورتي) ب
زگار ما كامالً م
و بدل كردن حو

انقباض مالي«ت 

 حسابي است كه
هاي روزمره، ه

اندا زد خود پس

»گذاري مستقيم
در س» رمستقيم

متر است، يكي
هاست يگر از آن
وط قراركلية شر

 كه آنان متوجه
شان مراجعه م

.كار گيرند را به
سي كرده و با در

اري تشكيل مي
تواند با فروش مي

ج. ه تزريق كند
بر روي آن، اطال
م به نسبت سها
اي و مواد خام
 سرمايه و سود

شركت« سرمايه 

عواملي خويش به
به كااله» ندگان

نيروي: نطقي با
تولي« بر تصميم 

 رونق و ركود باز

دوازدهم؛ علوم انس

در ج» ها  قيمت
نچه پولي در ج
ب. ب خواهد شد

فه پول در روز
 اقساطي و رد و

 با اعمال سياست
  . ل آيد

انداز است و آن س
عالوه بر هزينه 

هايي را كه نز ول

گ سرمايه«طريق 
غير«يق به طور 

اد يكسال يا كم
نيز يكي دي» ت

نانچه مستأجر ك
ت مهم اين بود

 پول، به حسابش
كد در صندوق ر

نويس را پشت  آن

ي انجام امور تجا
، بانك مركزي م

، پول به جامعه»
است و ب» هامي

صاحبان سهام. ت
ا كاالهاي واسطه

مردم در) هـ. د
بع قابل توجه،

هاي توليدي خ ت
توليد كنن«هاي 

ي در مقايسة من
وامل تأثيرگذار

ر موردندگان د

سنجش د

ه سطح عمومي
يابد چنا ش مي

را موجب» تورم«
اين وظيف. باشد
خريد. گيرد  مي

تواند  ولت ميد 
تصاد جامعه نايل

سپردة پس: نكي
:و حفظ ارزش

افراد، پو. آيد مي
  . د

سب درآمد از ط
ند و از اين طري
ن دسته از اسنا

برات«است و » 
چن) ج. گيرد مي
يكي از نكات) د. 

ي وازير كردن
هاي راك ند پول

تواند آ  كند، مي

ي است كه براي
در اين روش» ت
»اوراق مشاركت«

شركت سه« در 
ي درج شده است

بيشتر ك» ي كاال
گيرند ه قرار مي

 و در قالب مناب

ي انجام فعاليت
 است كه نيازه
طبيعي است، ولي

عو)  را ندارد ب
بيني توليد كنن ش

    
 

 .رست است

به« ت خريد پول 
 خريد پول كاهش

«نة بروز پديدة 
هاي آينده ب ت

ي آينده صورت
)ج.  مردم است

اقتظيم و كنترل 
هاي با واع حساب
انداز و سيلة پس

ي خاص، پيش م
دهند ده قرار مي

 .رست است

ها عالوه بر كسب
اعطا كنن»  مالي

اين  بازپرداخت
سفته«شود  مي

د استفاده قرار م
.شود مي»  اجاره
اي نيز براي  عده

ذا تصميم گرفتن
ول آن نياز پيدا

 .رست است

ت سهامي شركتي
 اوراق مشاركت
« و يا با خريد 
يت دارندة آن
 شركت سهامي

هاي بورس«در ) 
يي مورد معامله

شود  جمع مي
 .شود جام مي

 .رست است

براي» د كنندگان
بديهي. ازمندند

بيعت و منابع ط
ت اين فراگيري
هاي توليد پيش

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
قدرت) الف 

يابد، قدرت
شده و زمين

براي پرداخت
هاي پرداخت

مورد قبول
به هدف تنظ

يكي از انو) د
پول وس) هـ

هاي موقعيت
مورد استفاد

در 3گزينه  .12
ه بانك) الف

تسهيالت«
زمان: مدت

درخواست م
تجاري مورد

مال مورد«
پول خود،

لذ. رسد نمي
به پو» سفته

در 2ينه گز .12
شركت) الف
فروش«) ب

مردم بكاهد
دهندة مالكي
سهم در هر

)د. شوند مي
مواد شيمياي
اندك مردم

انج» بورس«
در 1گزينه  .12

توليد«) الف
ملزومات نيا

طب» توليد«
عتاست طبي

ه كاال، هزينه
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@sanjesheduc

ه ده درصد 

يده گرفت 
 فقرزدايي، 

  . د

» عوارض« 
ه آن دسته 

گيرند   مي
متناسب با 

آيد كه   مي
ت و جايگاه 

قانون  53 
ـ تنظيم و 

ن نيازهاي 
د كاالهاي 

ها را با هم 

روش اوراق 

» وام«خت 

 اگر عوامل 
ت كشور را 

ationgroup

ي گروه اول كه
  . تيار دارند

توان ناد عه نمي
، ايجاد اشتغال،
اند برعهده گرفته

در واقع. شود ي
به) ب. ده است

رد استفاده قرار
 وجود دارند و م
ر موردي پيش

كشور استمالي 
داري اصل خزانه

1: كند  طي مي

يا براي تأمين» 
كنند  برطرف مي

ه  و سپس جواب

فر«تواند با  مي» 

اخ اقدام به پرد

شأت بگيرد، زيرا
ل اصلي پيشرفت

 .ر تشكيل شد

13(  

يعني. گيرد ار مي
د ملي را در اخت

 در اقتصاد جامع
پايدار اقتصادي،
ظاير آن را نيز ب

محسوب مي» م
ر متن سؤال آمد

ها مور  اصل آن
تند كه هميشه
طي زمان، كمتر
ساسي و مهم م
ميت و جايگاه خ

اي را  چهارگانه

»پوشاك، مسكن
ازهاي اوليه را

گيرند كار مي  به

»بانك مركزي«

ها  چنانچه بانك
 . د كرد

 درون كشور نشأ
، دشمن، عوامل»

شاه قاجار تحعلي

20/2/398 ومدت 

مد نظر قر» ين
درصد درآمد» ن

و حضورشان را
 رشد و توسعة پ
ت اقتصادي و نظ

هاي غيرمستقيم
ظير آنچه كه در
د كه با بقاي

هايي هست هزينه
آمد جامعه در ط

ا  يكي از اركان 
دليل اهم به. رد

مراحل» تا اجرا
 .ي بودجه

خوراك، پ«: ند
ي كه نياكاالهاي

داقل دو روش را

«در اين روش » 

ت كافي باشد
را فراهم خواهد» 

يشرفت بايد از
»تحريم«ي مثل 

  .سوق داد

ان به رياست فت

ي

15 


جامع نوبت(ساني 

بيشتري«به » ين
بيشترين«د آخر، 

اي دارند و سترده
جامعه در مسير

ورم و حفظ ثبات

ه ماليات«ز انواع 
نظ. دهد  ارائه مي
شو مي» اث بنا

ه: جاري يا عادي
ت و افزايش درآ

عنوان ي به» داري
ه و حاكميت دا

تهيه تا«ز زمان 
نظارت بر اجراي

كنندگان مانن رف
ك. شود صرف مي

  . دارد
 كارشناسان حد

»وراق مشاركت
  .كاهد

ي انجام معامالت
»تورم«راي بروز 

 محرك اصلي پي
 وضعيت بحراني

  . دد

ي را به سادگي س
  .ت ادبي بودند

نجمن ادبي خاقا

 

 ادبيات فارسي

دوازدهم؛ علوم انس

كمتري«درآمد از 
و ده درصد» صد

عاليت بسيار گس
ي نظير هدايت ج
روت، مقابله با تو

ي كنيم يكي از
ي به شهروندان

احدا«الهايي يا 
هاي ج هزينه) ج

 به رشد جمعيت
د خزانه«) د. شند

جامعه» ار مالي
بودجه از) هـ. ت

ـ4» اي بودجه

زهاي اوليه مصر
ي گرانقيمت مص
س و تجملي نام
وليد كلّ جامعه،

فروش ا«يعني  
ر دست مردم بك

در جامعه براي 
شده و زمينة بر

عنوان  كشور به
وابسته باشد در

گرد رو مي وبهي ر

 اروپا، نثر فارسي
ن سبك بازگشت
انشد و بعد از آن 

.سلجوقي است

وبان ز  

سنجش د

سطح د» ها  هك
كمترين درص«د 

قتصاد جامعه، فع
 امنيت، وظايفي
دالنة درآمد و ثر

تلّقي» ماليات«ن 
شهرداري ست كه

صرف خريد كاال
ج. گويند مي» ت
با توجه. كند مي
داشته باش» ولي

 بودجه و ساختا
صاص يافته است

ـ اجرا3 بودجه 

راي تأمين نياز
هاي ستر و فرش

وم كاالهاي لوكس
ه در محاسبه تو

»انقباض پولي«
از مقدار پول در
»م پول موجود

پول در گردش ش

توليد در اقتصاد
شور به بيرون و
مشكالت بسياري

شنايي با ادبيات
سرايان مله قصيده

نشاط تأسيس ش

 دورة غزنوي و س

    
 

 .رست است

شاخص ده«ي 
دهند تشكيل مي
 .رست است

ها در عرصة اق ت
 بر حفظ نظم و
ادبري و توزيع ع
 .رست است

عنوان وارض را به
هاي خدماتي است
ي دولتي كه ص

اي دولت  سرمايه
ي دولت تغيير مي

سير نزو«جاري 
مديريت نظام«

ين موضوع اختص
ـ تصويب2ه دج

 .رست است

ي توليدي يا بر
لوس:  آنان مانند

االهاي دسته دو
لوگيري از اشتباه

 .كنند
 .رست است

«هاي  ز سياست
طور مستقيم ا به

حجم«يطي كه 
 افزايش حجم پ

 .رست است

عوامل اصلي تو» 
فت اقتصادي كش
سازد و كشور با م

 .رست است

نعت ترجمه و آش
با و قاآني از جم
دا انجمن ادبي ن

 .رست است

ها مربوط به نثر

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
بند در طبقه

جمعيت را ت
در 4گزينه  .13

امروزه دولت
ها عالوه آن

كاهش نابراب
در 3گزينه  .13

اگر عو) الف
بخشي از به

هاي از هزينه
هاي هزينه«

هاي سياست
هاي ج هزينه
«اي در  ويژه

اساسي به اي
پيشنهاد بود

در 2گزينه  .13
كاالهاي) الف
تر اهميت كم

ضروري و كا
براي جل) ب

ك مقايسه مي
در 3گزينه  .13

يكي از )الف
به» مشاركت

در شراي) ب
كنند، باعث

در 1گزينه  .13
»زائيدرون«

اصلي پيشرف
س محدود مي

 
 
 

در 2گزينه  .13
صن: 1گزينه 
صب: 3گزينه 
ابتد: 4گزينه 

در 4گزينه  .13
ه ساير گزينه
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@sanjesheduc

. گويند» رم

ationgroup

 .دادند 

 .وي سرود

مخَضر«ه است، 

13(  

خيال اهميت مي

ت، در قالب مثنو

مي سپري شده

20/2/398 ومدت 

وا بيش از صورخ

 .ت

پانصد بيت داشت

گر در دورة اسالم

16 


جامع نوبت(ساني 

شاعران به محتو

  .ست
ار نادرست است

  .يوي است
 .ست

ده را كه حدود پ

  . است
  .هزج است
 .رب است

هلي و نيمة ديگر
  .النبي است

  : ت عبارتند از
  علن

دوازدهم؛ علوم انس

ي خارج شده و ش

  .دي است

 .ست

  .ست
ادرست آمده اس
محمدرضا سرشا

  .صر است
پيرامون امور دني
ارد شعر شده اس

د، قصة رنگ پريد

  وف
 

  .ست
 و در بحر هزج

عيلن و در بحر ه
ن و در بحر متقار

ن در عصر جاه
معروف به شاعرا

  فتعلن مفاعلن
ختيارات اين بيت
التن فاعالتن فاع

  ن فعل

  .هستند )

سنجش د

 رخوت و سستي

بي نثر دورة هند

ر عصر بيداري اس

 نادرست آمده اس
نامهدي شجاعي 

مهدي شجاعي، م

سبك دورة معاص
بيشتر زميني و پ

طبيعي واطور  به

ين منظومه خود

ل مسدس محذو
.ده نشده است

 در بحر رمل است
در وزن مفاعيلن
يت در وزن مفاع
ت در وزن فعولن

دگاني هنري آنا
ن ثابت انصاري م

فتعلن مفاعلن مف
اخ. ب وجود ندارد

فاعالتن فاعال...... 
ولن فعولن فعولن

)جايي  )− −Υ
  

    
 

 .رست است

يداري از تكرار و
 .رست است

هاي اد ها ويژگي
   .رست است
 .رست است

ترين تفكر شعر ي
 .رست است

 .رست است

  سرشار، 
حمدرضا سرشار
ي مؤذني، سيدم
ي مؤذني، سيدم

  .رست است
 .رست است

ر دو مربوط به س
عر در اين دوره ب
 بديعي و بياني ب

 .رست است

، نخستين1299ل 
 .رست است

رمل: التن فاعلن 
در اين بحر سرود

 .رست است

 وزن مفاعيلن و
اين بيت د.... هي 

اين بي....  ميدان 
اين بيت.... انجام 

 .رست است

 كه نيمي از زند
بنشاعران حسان
 .رست است

مفت................ من 
اختيار قلب بيت 

............... نيست 
فعو....................  

 .رست است

 داراي عالئم هج
.ها چنين نيست

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
شعر عصر بي

در 1گزينه  .13
ه ساير گزينه

در 4گزينه  .14
در 3گزينه  .14

قانون بنيادي
در 2گزينه  .14
در 1گزينه  .14

محمدرضا س
مح: 2گزينه 
علي: 3گزينه 
علي: 4گزينه 

در 2گزينه  .14
در 4گزينه  .14

هر: الف ـ ب
تفكر شاع: ج
هاي آرايه: د

در 4گزينه  .14
نيما در سال

در 2گزينه  .14
فاعالتن فاعال
ساير ابيات د

در 3گزينه  .14
اين بيت در

الهي: 1گزينه 
به: 2گزينه 
ا بد: 4گزينه 

در 4گزينه  .14
نيبه شاعرا

سرآمد اين ش
در 1گزينه  .15

سرو جمال م
در اين -  2
اختيارم  - 3
دروغ و – 4

در 1گزينه  .15
هر سه واژه
ه ساير گزينه
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 و ماه فاقد 

ationgroup

نوران. قي است

13(  

الحاق» ي«ماهي، 

  )لند به كوتاه
  ) به كوتاه

 

  

20/2/398 ومدت 

نوراني، م.  است

مصوت بل(چهارم 
مصوت بلند(وم 

)ت كوتاه به بلند

.استها درست 

17 


جامع نوبت(ساني 

  ه 
  د

  .سب دارد

 .تاب است

(  

ر هر دو الحاقي

−   

 عل

راع دوم هجاي چ
ع دوم هجاي سو

مصوت(جاي نهم 

هزن ساير مصراع

دوازدهم؛ علوم انس

وت بلند به كوتا
وت كوتاه به بلند

  
  .ند

رغ و هدهد تناس
 

دور شدن رخ آفت

  
  )ن

سان هم(ستفعلن 
 

د» ان«ماهيان، 

 − − −




لُ  مفاعيلُ     فع

  ه وجود ندارد
مصر) تاه به بلند
مصراع) ه به بلند

هج) ند به كوتاه

وز. ن فاعلن است

سنجش د

− −
−


 
  

ها تبديل مصو ت
ها تبديل مصو ت
  ي 

  )فعولن(عي 
)لن فع( مستف 

ندي هجايي دارن

  ه

ي پرنده كه با مر
 برگيو برگ بي

هي جامة شب د

)ناهمسان(علن 
سان هم(فعل  ن
مس مستفعلن ن

)سان هم(علن 

قافيه، نورانيان، م
 .شند

− −


 − − 

فعولُ      مفاعيل

وت بلند به كوتا
مصوت كوت(جم 

مصوت كوتاه(م 
مصوت بلن(شتم 

ن فاعلن مفتعلن

    
 

 .رست است

−− −
− − −
 

 
يير كميت مصوت
يير كميت مصوت
ذف هجاي پاياني

  . ابدال ندارد
 .رست است

يل مفاعيل مفاع
ستفعلُ مستفعل
بن تنها يك دسته
 .رست است

  ) ب
دوباره   

   باز  : سب 
نوعي    
نقشي ونقش بي

  دانة اميد 
علت سياه: عليل

 .رست است

عالتن مفاعلن فع
فعولن ولن فعولن

ستفعلن مستفعلن
تعلن مفتعلن فا

 .رست است

هاي ق، واژه1نة 
باشوف قافيه مي
 .رست است

−: اع اول بيت

مف       
 .رست است

، تغيير مصو3نه 
ع اول هجاي پنج
ع اول هجاي نهم
ع دوم هجاي هش

 .رست است

مفتعلن: 4 گزينة 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
− −

− −
 


تغي: 1گزينه 
تغي: 2گزينه 
حذ: 3گزينه 

بيت اختيار
در 4گزينه  .15

مفاعيمفعول 
مستفعلُ مس
ساير ابيات ت

در 2گزينه  .15
د، ج، الف،(

   
ايهام تناس) د

   
ن: تناقض) ج

:تشبيه) الف
حسن تع) ب

در 2گزينه  .15
فاع: 2گزينه 
فعو: 4گزينه 
مس: 1گزينه 
مفت: 3گزينه 

در 1گزينه  .15
در بيت گزين
حرف يا حرو

در 4گزينه  .15

تقطيع مصرا

   
در 3گزينه  .15

در بيت گزين
مصراع)  1گ
مصراع) 2گ 
مصراع) 4گ 

در 4گزينه  .15
وزن مصراع
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هوم مصراع 

 او، سجده 

در ترجمه (

رهاي مهم 
هستند .. ي 

ationgroup

  .د

اي براي مفه مونه

، بر)وت ساختار

(» بعد أن«يد ـ 

، از كار)ظ نشده
ـ كشورهاي) تار

13(  

  

شور تناسب دارد

دوم تمثيل و نم

تفاو( كنند د مي

گردي... ف، دچار 

در ترجمه لحاظ(
تفاوت ساخت(ست 

20/2/398 ومدت 

.ي نادرست است

  .ست

  .ند
ن از جهت مزة ش

د يابد و مصرع مي

به پاكي يا... ها 

شد ـ وقتي، كاشف

(» ةثقافي«خش، 
دهي آنهاست سامان

18 


جامع نوبت(ساني 

 
س ناقص افزايشي

الفي نادرست اس

  .رد

كند كه كوه را مي
ت و با واژه شيرين

ن مصرع پايان مي
 .ول است

  .ا است
 . است

ـ همه چيزه) تار
 .د

دچارش... حساس 

، فرحبخ) ساختار
، مؤسسه، س)ائد

بان عربي

دوازدهم؛ علوم انس

 .ي قامت اوست
جناس. راش دارد

  .ادرست است
جناس ناقص اختال

آميزي دار حس 

معناي كسي كه 
اي هيجان است

 .ارد

ست كه در همان
ادامه مصراع او  ع

نما  بيت متناقض
تضاد. رود  و نمي

تفاوت ساختا(د 
كنند ، ياد مي)تار

 خونريزي، به اح

تفاوت س(د كه 
زا(، آثار )ساختار

 ز

سنجش د

  . بر افرازد
راستي: شدن سرو

تر داستان آزر بت
آميزي نا حس. د

ج. شخيص دارد

)بز، شب نمناك

  فرهاد
  تصميم

 اشاره دارد هم به
شور در معنا   

جناس وجود ند

مفهومي كلي اس
صرع دوم در واقع

 توجه به مفهوم
و  پستي، مي رود

  .رد
  سجع 

  سجع: ام ستاده
  سجع= ن 

كند تسبيح مي.. 
تفاوت ساخت(ند 

،)فاوت ساختار

وجود دارند... ي 
تفاوت س(ن است 

  ار مهمتر

    
 

 .رست است

و از راستي علم
علت خزان نش: ل

تلميح به د... ود 
اغراق دارد... شنو 

تش: اي نفس... ضا 
 .رست است

  رها
وشني، عادت سب

 .رست است

ستان شيرين و ف
 معناي قصد و ت
ن هم به فرهاد ا

شور و شيرين: ب
، تضاد، كنايه و ج

 .رست است

اين بيت داراي م
ر ساير ابيات مص

 .رست است

 پيدا و پنهان با ت
هاي بلندي و ژه

 .رست است

 سجع وجود ندار
:ك، نمك، ملك

ام، اس ام، افتاده ده
ين، ببين، چنين

 .رست است

..هر چيز : رتيب
هستن... همة آن 

 .رست است

تف(افزايش : رتيب
 ، پوچي)

 .رست است

كشورهاي: رتيب
، ثبت كردن)ختار

كا، زيبا، )ساختار

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
سرو: استعاره

حسن تعليل
خو: 1گزينه 
مش: 2گزينه 
قض: 4گزينه 

در 1گزينه  .16
در ساير شعر

چشيدن رو(
در 3گزينه  .16

تلميح به داس
سر به: مجاز
كوهكن: ايهام

ايهام تناسب
در اين بيت،

در 2گزينه  .16
مصراع اول ا

در. اول است
در 2گزينه  .16

بحر آتش و
حال آنكه واژ

در 3گزينه  .16
در اين بيت

فلك: 1گزينه 
داد: 2گزينه 
چي: 4گزينه 

 
 
  

 
در 3گزينه  .16

خطاها به تر
مي كنند ـ ه

در 1گزينه  .16
خطاها به تر
)لحاظ نشده

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

تفاوت ساخ(
تفاوت س(كه 
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ارگذاشتن، 

هاي   گزينه

هاي ديگر  ه

ب، استغفاراً، 

 .يست

ationgroup

مئن شدند ـ كنا

 .را بشناسند

 .باشد مي

 )ل

نيست، اما درر 

 .يست

 است، اما گزينه

رب(يگر كلمات 

ي ديگر چنين ني

13(  

، دشمنان، مطم
 .ند

ها ر  أسرار پديده

ن گزينه پاسخ م

 

 ّمتعد( 

معرَّف بأل: ص( 

الم امر)  بگيرند

ي ديگر چنين ني

من عبارت معلو

هاي دي در گزينه

ها اما در گزينه. ت

  )ها

20/2/398 دومت 

گان، دور كردن
هايي دارن نديشي

كنند كه عي مي

 الزم 

 )زائد( ةواسط

اين) كند ربيت مي

)رور بحرف جر

:ص(ـ الزم ) ت

ةنكرـ ) م نيست

 ) باب تفعيل

هاي خود را ياد

هاي اما گزينه. ت

، فعل اين)و شد

وجود دارد، اما د

سم تفضيل نيست

ه جز چهار تا از آن
  .ن نيست

19 


جامع نوبت(ساني 

ور شدن از درندگ
ان ها ـ چاره  از آن

ندان همواره سع

اللتفات ـ من الال

بواُختُرع،  ـ) ختار

ند زمان او را تر

 )و منصوب

الخضروات، مجر 

علم نيست: ص(م 

علم: ص(علم ، ة

من: ص( تفعل 

ه كند تا درس ي

خبر آن است» يد

ت صحيح، نيكو

و) ةقراء( مطلق 

اس» أخضر«) خريد

ميوه دادند به ج
هاي ديگر چنين ه

دوازدهم؛ علوم انس

، دو)وت ساختار
ـ بعضي) ساختار

دانشمن: شود، ص

 من الواجب ـ اال

تفاوت ساخ(تراع 

ودكي تربيت نكن

أفراخَ، مفعول و: 

 ص(لخضروات:

، علمةمعرفـ ) كر

ةمعرفـ ) مفرد: ص

 ثالثي، من باب

آموزان كمك مي 

تفي«بتدأ است و 

ك به خاطر تربيت

و يك مفعول) ا
 .طلق هستند

زار بزرگ شهر خ

 كه كاشته شد م
، اما در گزينهده

سنجش د

تفاو(هستند كه 
تفاوت س(گردند 

، شناخته ش)رختا

ألشجار، األفراد ـ

ناميتًا ـ بعد اختر

لدين او را در كو

:ص(، أفراخِ )عل

ـ ا) ابع موصوف

مفردمذك: ص(كر 

ص(سر أو تكسير 

ـ مزيد) متعدّ: ص

آمتحان به دانش

شده است كه مب

خلق اين كودك

دروس، هذ( به  
ل به و مفعول مط

 لباسي سبز از باز

هاي گردويي ال
ذكر شد» فسائل«

    
 

 .رست است

ه... برخي : رتيب
گ برمي...  پس از 

 .رست است

تفاوت ساخ(ست 
 .رست است

االنتباه، األ: رتيب
 .رست است

النوبل، دين: رتيب
 .رست است

هركس وا(معني 
 .رست است

المزارِع، اسم فاع 
 .رست است

، صفت و تاةكبير 
 .رست است

مثني مذك: رتيب
 .رست است

جمع مكس: رتيب
 .رست است

ص(ـ الزم ) الزم
 .رست است

ام(معني عبارت 
 . نيست

 .رست است

شروع ش» هذه« 
 .رست است

خ(معني عبارت 
 .ت

 .رست است

 نه دو تا مفعول
مفعول) دا، أمطارا

 .رست است

پدر(عني عبارت 
 .رست است

نها(معني عبارت 
«ه مستثني منه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
خطاها به تر
شكارچيان،

در 3گزينه  .17
اينس... سعي 

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

در 4گزينه  .17
با توجه به م

در 2گزينه  .17
:ص: (مزارع

در 3گزينه  .17
 ًٍك:ص(كبيره

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

در 4گزينه  .17
خطاها به تر

در 1گزينه  .17
 ّال: ص(متعد

در 2گزينه  .17
با توجه به م
ديگر چنين

در 4گزينه  .18
اين گزينه با

در 4گزينه  .18
با توجه به م
چنين نيست

در 1گزينه  .18
در اين گزين
صبرًا، تهديد

در 2گزينه  .18
توجه به معبا 

در 4گزينه  .18
با توجه به م
در اين گزينه
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شدن پيمان 
هجرت آن 

هجوم ) ص
و خوابيد تا 

ت سلطنت 
 غربي قرار 

هاي  قدرت

ationgroup

 

لي با بسته شد و
زهاي پيش از ه

ص(زل رسول خدا 
 كف در بستر او

 .ن رسيد

شاه قاجار بر تخت
تأثير تمدن حت

وران سلطنتش

  .ود

13(  

.باشد مضاف مي 

بيشتر شد) ص( 
در واپسين رو. 

يكي شب به منز
جان بر) ع(لي 

صليبيون به پايان

 چهارمين پادش
 ديدن كرد و تح

در دو. ن نداشت

خان زند بوفعلي

20/2/398 ومدت 

ي، مجيب، رب(

  .ست

سبت به پيامبر
.ثرب فراهم شد
گروهي و در تاري
آگاهي يافت، عل

يبي با پيروزي ص

عنوانفراهاني به
د  چندين كشور
فيدي براي ايران

اليل شكست لطف

20 


جامع نوبت(ساني 

قاضي(زينة ديگر 

شناسي اساستان

 .فت

 مشركان مكه نس
ش از مكه به يث
فتند به صورت گ
وطئه مشركان آ

آنان، جنگ صلي

خان فميرزا تقي
سفر به اروپا، از
چندان مؤثر و مف

 .دنددا

خان كالنتر دالم

 تاريخ

دوازدهم؛ علوم انس

ت اما در سه گز

با ترين نقشمهم

كشور توسعه ياف

 

ي مسلمانان، آزار
 اسالم و پيروانش
جهل تصميم گرف

از تو) ص(يامبر 

الم و عدم اتحاد آ

 

يرزا با حمايت م
 خود طي سه س
غاز شد نتايج چن
ر ايران افزايش د

 .ديد

ان چون ابراهيم

  .سيد

 .كرد نقض مي

سنجش د

مضاف نيست) اهللا

رانبهاي كشور، م

وابط تجاري دو ك

.هخامنشي است

صادي و اجتماعي
 تاريخي پيامبر
 به پيشنهاد ابوج

پس از آنكه پي. 
 . هجرت كند

ي در جهان اسال

. ميان برداشت

 . بود

 او ناصرالدين مي
 دوران پادشاهي
در دوران وي آغ
صادي خود را بر

 .ت

ي و آموزشي جد

گرداني بزرگاوي

ي به اوج خود رس

شور را به نوعي ن
    

 

 .رست است

ا( در اين گزينه 

 .رست است

هداري ميراث گر
 .رست است

يراني از چين رو
 .رست است

 معروف دوران ه
 .رست است

مة محاصرة اقتص
زمينه مهاجرت
مدينه، مشركان

تل برسانند به ق
آسوده به يثرب ه

 .رست است

ه و جدال داخلي
 .رست است

اساني آنان را از
 .رست است

بسنت هاي چيني
 .رست است

مدشاه، وليعهد
درصرالدين شاه 

 اصالحاتي كه د
فوذ و سلطة اقتص

 .رست است

تاليا گشايش يافت
 .رست است

 .د
 .رست است

گان مراكز علمي
 .رست است

هان نظامي و رو
 .رست است

ويان شعر فارسي

 .رست است

ي و استقالل كش
www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
منادي فقط

 
  

 
در 4گزينه .18

مرمت و نگه
در 3گزينه  .18

با آمدن سفي
در 2گزينه  .18

هاياز قصه
در 1گزينه  .18

پس از خاتم
عقبه دوم، ز
حضرت به م
برند و او را
رسول خدا آ

در 3گزينه  .19
دليل تفرقهبه

در 4ينه گز .19
ابومسلم خرا

در 2گزينه  .19
تلفيقي از سن

در 4گزينه  .19
با مرگ محم

ناصر. نشست
ولي. گرفت

استعماري نف
در 4گزينه  .19

در كشور ايتا
در 2گزينه  .19

شهر مكه بود
در 3گزينه  .19

آموختگدانش
در 2گزينه  .19

غرور، اشتباه
در 1گزينه  .19

در دورة غزنو
 

در 3گزينه  .19
حاكميت ملي
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در جغرافيا 

  )دهم 3حه 

چنين سؤال 

  )دهم 7حه 

صل پاييز و 
   طغياني؛

  )دهم 49ه 

تنها آرتميا 

  )دهم 56ه 

. دي را دارد

  )دهم 86ه 

ش خدماتي 
ترين سهم 

  )يازدهم 1

ها و  سنگ

  )يازدهم 45

 نيز متعلق 
گفت بارش 

  )يازدهم 55
  

ationgroup

هاي كمي دروش
  

صفح(

مده است؟ همچن

صفح(

ش بيشتر در فص
ودهاي دائمي و

صفحه(

ت. ن زندگي كند

صفحه(

ن بخش اقتصاد

صفحه(

در بخش.  دارند
شان دهندة باالت

03و  98، 15ت 

اين. برندجلو مي

5صفحه (

ن دماي ساالنه
توان گكتاب مي 

5صفحه (

13(  

 علوم فضايي، ر
.م مشترك دارد

وجود آمزگرد به

آبي مختلف؛ بارش
تفاوت در انواع رو

هاي آند در آب

درصد بيشترين 5

ي در آن وجود
شهرهاي بزرگ نش

صفحات(

راه خود به ج هم

ه است و بيشترين
55قاني صفحه 

  

20/2/398 ومدت 

GIS مربوط به
 هندسه مفاهيم

 پديده مانند ريز
  يابد؟دت مي

هاي آت در سال
 آب و هوايي متف

توانداي نمينده

51/خدمات با  5

حدت و همگوني
 بلندمرتبه در شه

لف درشت و ريز

ستوايي و معتدله
ت در تصوير فوق
. استوايي است

21 


جامع نوبت(ساني 

Sنجش از دور و 
با) كارتوگرافي( 

نا كه  چرا اين
ي اين پديده شد

آبدهي متفاوت: د
ب رودها؛ نواحي

 هيچ موجود ز
  .كرد مي

توان گفت خي مي
  .د

شترين عوامل وح
ب ساختمان هاي

هاي مختلف اندازه

هاي باراني اسگل
با دقت. اري است

هاي بارانيجنگل

 جغرافيا

دوازدهم؛ علوم انس

علوم مرتبط، سن
كشيت؛ و نقشه

ردازد به اين معن
دازد يا چه زماني

نمود زير مالحظه
ها در مقدار آبن

حدي كهت به 
ود در آن زندگي

مختلف اقتصادي
گيرند ي قرار مي

ي است كه بيش
و مركز خريد با

  .ست

 و رسوبات را در

ه مربوط به جنگ
هاي جنب مدان

ري و كمتر از ج

سنجش د

 .د

ن جغرافيايي و ع
العات و ارتباطات

پرميها  ع پديده
پردموضوعات مي

توان در موارد ز
مواري و جهت آن

سيار شوري است
فروكش نكرده بو

هاي مالن بخش
صنعت و كشاورزي

 كانون يا مركزي
تجارت ملي وكز 

حي اقتصادي است

ها عظيم، سنگ
  . دارند

شتر بارش ساالنه
و بياباني، ساوان 

هاي جنب مدارن

    
 

 .رست است

عراق نابود گرديد

 .رست است

رتباط بين فنون
مار و فناوري اطال

 .رست است

ت وقوعبه عل» را
بر روند زماني م 

 .رست است

هاي ايران را مي
ش متفاوت ناهم

 .رست است

ميه داراي آب بس
ب درياچه هنوز فر

 .رست است

مودار سهم شاغال
ترتيب بخش صه

 .رست است

جغرافيايي داراي
ادي، وجود مرك
 خدماتي در نواح

 .رست است

نند بولدوزرهاي
ناميا يخرفت ن 

 .رست است

بيش» وايتكر«ي 
ي باراني استوايي
ن بيشتر از بيابان

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
هاي عاسكله

  
 
  

 
در 3گزينه  .2

با توجه به ار
مربوط به آم

در 4گزينه  .20
چر«پرسش 

»چه موقع«

در 1گزينه  .20
ويژگي روده

زمستان؛ نقش

در 3گزينه  .20
درياچه اروم

كه آبزماني
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  ها گسترش 
 در صورت 

  )يازدهم 8

خود مختار 
اخلي خود 

  )ميازده 1

دات كاال از 

  )دوازدهم 2

 همه مردم 
راين موارد 

  )دوازدهم 5

كل حوضه 

  )دوازدهم 9

د در سطح 

  )دوازدهم 9

 زيرزميني 

  )دوازدهم 1

تحوالتي را 

ationgroup

ه به ساير مكان
د داشته و لزوماً

1و  79صفحات 

ان مثال ناحية خ
 در اداره امور د

19و  109حات 

ايع مونتاژ و وارد

20صفحه (

سترسي عادالنه
بنابر. گرفته شود

59صفحه (

 مقابل هرچه شك

90صفحه (

جايي عظيم مواد

93صفحه (

يهار سطح آب

101و  100ات 

هاي خود ت رزش

13(  

از يك مكان.. 
تا به امروز وجود

ص(

عنوابه. شود م مي
تقالل محدودي

صفح(

ن، توجه به صنا

ي رفع شود و دس
دة آن در نظر گ

در. يدتري دارد

جت است از جابه
  .ت

تغيير در. هاسل

صفحا(

ها براساس ار ن

20/2/398 ومدت 

..ن يا مذهب يا 
ي بسيار كهن ت

د تجاري تقسيم
و مذهبي از است

دولت از كشاورزان

به خوبي ونقلل
راي حال و آيند

خيزي شدي سيل

عبارتمفهوم آن 
اي استكات دامنه

 در راستاي گس
  .پوسته زمين

ها و تمد فرهنگ

22 


جامع نوبت(ساني 

زبان ضوع مانند
هاپخش از زمان

تار و مناطق آزاد
ل شرايط قومي و

حمايت نكردن د

ي مربوط به حمل
ريزي بردر برنامه

س. ر باشد شرايط
  . است

ترين مه مناسب
بارترين حركرت

كوچك هاي زش
هاي پ شكستگي

  تماعي 

فر. آورد جود مي

 وم اجتماعي

دوازدهم؛ علوم انس

طي آن يك مو
ست كه پديده پ

 نواحي خودمخت
تند كه به دليل

ادرست زمين، ح

نيازهايه در آن 
زيست د محيط

 شيب آن بيشتر
خيزي آن كمتر

ده شده است كه
ترين و پر خسام

لرزكاهش : ت از
دازه فاصله بين

ن يك جهان اجت

و سب خود را به
  . پيمايند ي

علو

سنجش د

ندي است كه ط
وجه است اين اس

  .افتدفاق نمي

شكل عمده يعني
هايي هست ايالت

 سبب تقسيم نا
  .  موفق شود

ونقلي است كهل
ها و سالمت آن

گردتر و همزمان
ختر باشد، سيلب

 لغزش نشان داد
ده همچنين مهم

ر كلي عبارتست
و تغيير يافتن اند

 مختلف ـ درون

گ و تمدن مناس
ي مختلفي را مي

    
 

 .رست است

ش يا انتشار فراين
آنچه كه قابل تو

ها اتفقيم فرهنگ

 .رست است

ي ويژه به دو شك
كنگبندر هنگ

  

 .رست است

الحات ارضي به
خارجي نتوانست

 .رست است

پايدار يعني حمل
، ايمني)علوالن

  . درست است

 .رست است

آبخيز گ  حوضه
شيبتر و كمشيده

 .رست است

مدل يك پديده
اين پديد. رشيب

 .رست است

طورقوع لرزه به
پايين رفتن آن و

 .رست است

هاي اجتماعي ن
 .رست است

جتماعي، فرهنگ
نند و مسيرهاي

www.sanjeshse
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تا استبداد 

در   ت رسانه

هنگ غرب 

ز مشكالت 
تري ايجاد 

ها و   آرمان

ationgroup

مار سبب شد ت

ت ـ تجمع قدرت

 .  است

بودن، درون فره

 . ند

 تغيير دهند و از
ت اشد تغيير مهم

تواند دربارة مي

 

13(  

  . گيرد ي

در دوران استعم

 اسالمي نداشت

اي و مقطعي ره

 دليل سكوالر بو

پيوستن لوك مي

  ي 

ظم اجتماعي را
تر با ها قوي مان

شناس نم  جامعه

 . دانند

. شود عمال مي

 

20/2/398 ومدت 

 جامعه شكل مي

ي بود، دا  قبيله

 مظاهر فرهنگ

صادي اغلب دور

 داشت ولي به

 ناگزير به اين بل

مشكالت زندگي

هاي خود نظ ش
 بخشيدن به آرم

شود ـ رفته مي

د ي و تابع آن مي

ادهاي نظامي اع

 . اند وزيع شده

23 


جامع نوبت(ساني 

 

هاي اساسي ش

بيشتر قومي و

اي جز حذف ره

ت ولي بحران اقتص

 اروپايي تفاوت

مبارز فلسطيني

 حل مسايل و م

ها و ارز ه آرمان
راد براي تحقق

بيعت به كار گر

خاسته از آگاهي

شكار، توسط نها

رابر ميان افراد تو

دوازدهم؛ علوم انس

.كنند قيب مي

وب عقايد و ارزش

  رهنگي 

ل از استعمار، بي

جهان غرب، چار

 هميشگي است

هاي يگر انقالب

هاي م ند و گروه

ن ـ تالش براي

ادرند با توجه به
يزة افرن كه انگ

ه در مطالعة طب

ها را برخ  ولي آن

طور آش بازور و به

برصورت نا ش به

سنجش د

 علوم تجربي تعق

 افراد در چارچو

رزهاي هويت فر

المي كه تا قبل
 .  قومي درآيد

دي و فرهنگي ج

 ور ليبراليسم 

ر و غنا، چالشي

وسياليستي با د

داد  تشكيل مي

تظارات از ديگران

 نيستند بلكه قا
به هر ميزان. ند

 روشي است كه

 را مهم دانسته

زارهاي خشن، ب

ت، قدرت و دانش

    
 

 .رست است

وي را به وسيلة
 .رست است

ويت اجتماعيه
 .رست است

خالء معنوي ـ مر
 .رست است

 داري  سرمايه
 .رست است

سي جوامع اسال
صورت ايلي و ه

 .رست است

 نيازهاي اقتصاد
 بان ثروت 
 .رست است

ي فرهنگي ـ ظهو
 .رست است

ست ـ چالش فقر
 .رست است

يكرد چپ و سو
  

 .رست است

مت و پايداري را
 .رست است

دن توقعات و انت
 .رست است

رفاً مجريان نظم
 اجتماعي بكاهن

   
 .رست است

عة جامعه همان
 . ري كند

 .رست است

 و ارزش كنش
 .رست است

ت كه از طريق ابز
 .رست است

ماعي يعني ثروت

www.sanjeshse
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ف، از حيطة 

هستند؛ هر 

 .دهند

صورت تفكر 

 ←كنند 
دو مقدمة (

 اين قضيه 

هم نپاشيده 

تي نظرات 

ق زيبايي و 

ationgroup

 مفاهيم مختلف

ن نيز مساوي ه

دس را تشكيل مي

 به منطق، كه ص

درست فكر نمي
(ن نامعتبر است 

تي يا نادرستي

ليكن جهان از ه

ر خود و نادرست

اي درك و خلق

13(  

ود، مانند تعريف

حساس و حيوا 

م، كليات خمس

دهد وكيل مي

ها دطق نخوانده
كه هم صورت آن

ارد، دربارة درست

هم پاشيده بود؛ لي

 

بات درستي نظر

هاز برترين جلوه

20/2/398 ومدت 

شو كر مربوط مي

.ست و بالعكس

د و اين پنج قسم

 . ندارد

تشك... ل، و هم و 

منط. خوانده است
شكل اول است ك

الصدق نداس الزم
 . است

شك از همند، بي

.ضع نكرده است

مندان، براي اثب

است كه يكي از

24 


جامع نوبت(ساني 

فك ده و محتواي

ماشيني چرخ نيس

ضي دو قسم دارد

 ربطي به جوهر

تخيل مانند عقل،

رياضي منطق نخ
ست كه قياس ش

بة جزئيه عكس
و بنابراين كاذب

در جهان بودن) هللا

 بشر خودش وض

د دارد و انديشم

 عبارت درست ا

سفه و منطق

دوازدهم؛ علوم انس

  محلي 

 متافيزيك 

ت و آن چه به ماد

ست؛ زيرا هيچ م

 سه قسم و عرض

 است و بنابراين

 منابع ديگري م

هيچ ديپلمة ر« 
روشن اس» .كندي

 .ندارد

ست و چون سالب
ض قضية اصل و

جز اهللابه(داياني 
 . نيستند

يك راند و هيچ

گي علمي كاربر

 نيست، اما اين
  .ست

 فلس

سنجش د

هاي خاص و ت

يعي، رياضي و م

 قواعد فكر است

 نسبت تباين اس
 كس

ي و عرضي، ذاتي

كل نوعي كميت

انش بشري و يا

ياس بوده است
يدرست فكر نم

چ دليل روشني ند

س قضية اصل اس
نقيض» .ج د است

اگر خد«: ن است
در جهان) ز اهللا

 ذاتي ذهن هستن

ي و هم در زندگ
 .كنند

مطابق واقع 3و 
ر عارفانه بوده اس

  .ود، نه آتن

    
 

 .رست است

ها و هويت  تفاوت
 .رست است

ربي ـ علوم طبي

 .رست است

ق بيان صورت و
 .خارج است

 .رست است

 چرخ با ماشين
يوان است و بالعك

 .رست است

ذاتي: عندي دو نو
 .رست است

شكل است و شك
 .رست است

ايا را تجربه و دا
 . ندارد

 .رست است

 براساس اين قي
 ديپلمة رياضي د
م كبراي آن هيچ

 .رست است

عكس» ج نيست
هر ج«. خن گفت

 .رست است

ل استدالل چنين
جز(س خداياني 
 .رست است

قسام آن، همه، ذ
 .رست است

ر  زندگي عملي
كن استفاده مي
 .رست است

و 2، 1هاي رت
ن اسالمي، اشعار

 .رست است

ة يوناني ايونيا بو

www.sanjeshse
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نظري ـ تجر

 
  

 
در 1گزينه  .23

دانش منطق
اين دانش خ

در 1گزينه  .23
نسبت ميان
حساسي حي

در 4گزينه  .23
مفاهيم كلي

در 1گزينه  .23
مثلث يك ش
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سطائيان را 

 .كمك كند

ت؛ زيرا اگر 
 

. ها هستند

ين امر، از 

ق در فلسفة 

 

  .ت
 

ي كه همه 
  .شودي مي

ationgroup

كتاب خود سوفس

 .د

طرت ثاني در او ك

 اصل عليت است
.صل عليت است

ه و محيط بر آن

تواند در او مي

 كه شيخ اشراق

.ز توضيح دهد

ر اثر عليت نيست

ايگونهبه. ف شود
گيريولت اندازه

13(  

  .ذكر كرد گاه

قراط بود، در ك

ف را راضي كنند

 و به بيداري فطر

 به معناي انكار
 مساوي انكار اص

طبيعي و مادي

ا. نه را بشناسد

لم ملكوت است

 .داده است

ها را نيز كثرت آن

ع تعاقبي هم در

 و دقيق تعريف
لياتي باعث سهو

20/2/398 ومدت 

ي به محيط دادگ

ن كه معاصر سق

وانند يك فيلسوف

 .شدده مي

گي مواجه سازد

انكار سنخيت. ت
يجاد شود و اين

ه فراتر از علل ط

ناعات اهل مدين
 

راساس اثبات عال

و دين را نشان د

تواند جنبة ك  مي

ا نيست و هر نوع

صورت عيني به
تعريف عمل. سند

25 


جامع نوبت(ساني 

شهر را، ناآشنايي

كرد و گزنفون مي

توند، هرگز نمي

ي گمراهي شمرد

هاي اساسي زندگ

ت و معلول است
اند ايتوعلولي مي

ودات هستند كه
 .ت

فاضله، همة صن
.ساس تدبير كند

 .شته است

م در مالصدرا، بر

 سازگاري عقل و

م چيزهاست، بلكه

هاعليت ميان آن

متغير موردنظر
ريباً يكساني برس

  شناسي وان

دوازدهم؛ علوم انس

ادگاه با ميدان ش

 به كلي انكار م

ي كوچك هستن

آيات قرآن، نوعي

ه سان را با پرسش

اسبت ميان علت
ز هر علتي هر مع

ت و تكامل موجو
 خود درست است

 حاكم مدينة ف
ها را بر اين اسن

ضي نجات را نوش

حاد عالم و معلوم

،»عقل و جهل«

 جنبة وحدت چ

دهندة عود نشان

ر روش علمي، م
 يكسان و يا تقر

  . هستند

رو

سنجش د

گفتن خود در د

س، شناخت را
 .ست

زودگذر كه اموري

پرسش از عمق آ

اي باشد كه انس ه

ز سنخيت و منا
 معلول نباشد، از

ر در كار تغييرات
 نيز در سر جاي

ت كه رئيس و
ده كرده و امور آ

نا بود، بخش ريا

د جسماني و اتح

«در كتاب » في

ها قادر به تبيين

خودثه به خودي

ين است كه در
دنظر به برداشت

وري و تجربي ه

    
 

 .رست است

يكسان سخن گت 
 .رست است

خالف پروتاگوراس
يبكار دانسته اس

 .رست است

د بود كه لذات ز
 .رست است

حديث، تفكر و پ
 .رست است

تواند زمينه فه مي
 .رست است

ب جهان ناشي از
تي ميان علت و
 .رست است

 جملة علل مؤثر
ت علل طبيعي ن

 .رست است

ي ضروري نيست
ه و امين استفاد

 .رست است

سين ه شاگرد ابن
 .رست است

خيال، اثبات معاد
 .داد

 .رست است

شرح اصول كا« 
 .رست است

يك وجود نه تنه
 .رست است

ه، تعاقب دو حاد

 .رست است

عريف عملياتي ا
لعه تعريف مورد

 .رست است

اي دو سطح صو

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

ب بدن به 

هاي  ضرورت

 .شودره مي

امكان  - 4، 
 

. نظم است

 كه به آن 

ationgroup

 . د

يابد و تناسب مي

و با ض. شوند مي

ش عمومي ذخير

يف دقيق هدف،
. شود قسيم مي

مند و من ش قاعده

 . هم هست

گي  فكري شود

  .كنندي مي

13(  

لعه بستگي دارد

 سرعت افزايش

رتبط متمركز م

 . ماند وم مي

ظه معنايي، دانش

تعري - 3سترس، 
تق»  تعريف شده

 تابع يك روش

ف نگرش افراد ه

 . جمعي است

 دچار ناهماهنگ

ت آن را بررسي

20/2/398 ومدت 

پديده مورد مطا

  . شود ميم 

 

ي اندازه بدن به

ه بر اطالعات مر

 .نامند

غلب بوها محرو

 . ت

در حافظ. شودي

راهبردهاي در دس
بد«و » يف شده

بلكه.  فرق دارد

ع عوامل مختلف

هاي فردي و ج ف

ماهنگ نباشد و

شناسان سالمتن

26 


جامع نوبت(ساني 

صيف و تبيين پ

ل مختلف تقسيم

 . حركتي است

يعني.  آن است

 به اين معنا كه

نلف را توجه مي

ايستد از درك ا

 . 

 رمزگرداني است

عنايي تقسيم مي

ست اقدامات يا ر
خوب تعري«گروه 

  بهترين راه

ها ا ساير سبك

، تابع)زيستي(ي 

دستيابي به هدف

مان با باور همر

راد است كه روان

دوازدهم؛ علوم انس

 به چگونگي توص

زندگي به مراحل

شد جسماني ـ ح

، ناگهاني بودن

تر است،  ينشي

هاي حسي مختل

ا  روي دو پا مي

 . كند

.تري وجود دارد

توجهي و نبود م

د رويدادي و مع

فهرس - 2ت اوليه، 
ها به دو گ مسئله

تلف و انتخاب ب

وامل زيربنايي با
 . رود يش مي

ر عوامل انگيزشي

ك قوي جهت د

ن است كه رفتا

سبك زندگي افر

سنجش د

بيني و كنترل ش

ي يا فراخناي ز

ن جنبه رشد، رش

ر دورة نوجواني،

 با كودكان، گزي
 . شوند گار مي

ه از بين محرك

شتر پستانداران

ك مركز ايجاد مي

كان خطاي بيشت

عمل ناشي از كم

عات، به دو مورد

شناسايي موقعيت
ستيابي به هدف، م

هاي مخت حل  راه

ي نه تنها در عو
 طبق قوانين پي

 

رانسان، عالوه بر
 

معه موتور محرك

فتار در افراد اين
 .  يند

ها، سجاد بيماري

    
 

 .رست است

 رسيدن به پيش
 .رست است

ف در طول زندگي
 .رست است

ترين ن و شاخص
 .رست است

هاي رشد درگي
 .كندير مي

 .رست است

نان در مقايسه
دنظر، بهتر سازگ

 .رست است

ب يك محرك
 .رست است

شر بر خالف بيش
 .رست است

وع ارائه شده، تم
 .رست است

جز، امك ني جزبه
 .رست است

ها در ع فراموشي
 .رست است

جه به نوع اطالع
 رست است

ش 1هاي  شاخص
تيابي يا عدم دست

 .رست است

بيي يعني ارزيا
 .رست است

گيري منطقي يم
ك فرد پله پله و

.درست است 
رفتار دهنده به ل

.درست است
ي هر فرد و جام

 .رست است

ز عوامل بروز رف
گو  شناختي مي
 .رست است

ترين عوامل ايج

www.sanjeshse
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