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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ششممرحـلة ـ  دوازدهمسنجش 
)24/12/1397(  

)دوازدهم( انسانيعلوم   

:باشد اهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مش 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 ند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشم 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

13از  9آزمــــون 
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 @sanjesheduc

)سركوفت

ationgroup

مالمت، سرزنش،: ت

)ي

.بپرهيز» ار و ري

.شود مي

شماتت) (ن ساختن

رسول پرويزي: دار له

(

)لفونس دوده

خوردن با گندم

تزوير«كلي بيت از 

.شود مي

دريافت» 4«ز بيت 

)وازدهم

غيير دادن، دگرگون

شلورهاي وصل) (ي

)بران خليل جبران

آل: هاي دوشنبه صه

»ده و سرگشاده

لحق گفتن حالّج

شدن آدم و فريب خ

.سان تناسب دارد

است؛

.اند ي جديد گرفته

را بپوشان، مفهوم ك

.هوم متفاوتي دارد

م» 1«يت  دريافت

همين مفهوم از. رد

2


د(علوم انساني ي 

تغ: مبدل ساختن) (

محمد عوفي: حكايات

جب: پيامبر و ديوانه

قص) (سلمان هراتي

درگشاد«) 4گ »  

تلميح به انا ال/ عاره 

تلميح به گرفتار ش 

در معناي دوم با انس

توجون  = 
اليه مضاف

دودچو  پايي
متمم

سرجاي خود آمده

و هم معناي اند رده

.صفت مفعولي است

چهرة واقعي خود ر

مفه» 1«بيت . ست

همين مفهوم از بي. 

بر ميخانه به سر مي

.فهوم ديگري دارد

دبيات فارسي

گروه آزمايشي

)روي، گستاخ، پررو

.غلط است

  

جوامع الح) (شهدي

) (بيند رانات تاگور

:به خانة خورشيد

»فتادند و دادند«) 3

استع: زند الحق مي

/آرايي  واج: ه است

انسان، د. 2چشم 

=جونت  )4گ  
يه

بادپااندر ـَ ش  خيل
اليه   نهاد افمض

اجزاي جمله س. ست

يم خود را حفظ كر

ص» قافيه«ها واژة ع

ت به دور است كه چ

ور شدن جنگجو س ه

.فروتني است

.كنم ها دوري مي ن

ي قانون است، در م

مف» 2«بيت . ودش ي

زبان و اد

ستيزه) (و گردش

غل» تنادعا داش«) ن

...كه دست همت 

باذل مش: ة حيدري

رابي: و و مرغان آواره

دري) (عي كدكني

3گ» در نكشيده

خورشيد گلبانگ انا

تكرار شده» د« واج

مردمك. 1. ب دارد

منچشم  = شمم
اليه مضاف

به خ

وي از اين صفت اس

گي، هم معناي قدي

در ساير مصراع. ت

سان كن از انسانيت

دادن اسب و حمله

كنايه از تواضع و ف

آن ز دست مردم، از

شهر كه خود مجري

و عشق دريافت مي

.ست است
و گذار، تماشا، سير

.ست است
)رقيب ي

.ست است
خاطر آوردن ري، به

.ست است
.رت دارالبقا كنيم

.ست است
ه يتيمان بازگذارد

.ست است
حملة) (مجد خوافي
.ست است
ماه نو) (ر ابراهيمي
.ست است

شفيع: در شب باران
.ست است

نناليده و«) 1ع گ 
.ست است
خ/ تشبيه: گ عشق
.ست است
و/ تشبيه : دام است
.ست است

ن بيت ايهام تناسب
.ست است

چش) 2گ      خنده
اليه ضاف

.ست است
كه بود حاتمم 

اليه مضاف
.ست است

ت رها نكنيم .ـَ
.ست است

از اين جنس و خو
.ست است

همگ» زين، يخچال
.ست است

اسم است» سپيده«
.ست است

اهر و باطنت را يكس
.ست است

حركت» 4و  3، 2
.ست است

م، بي سرو پا شدن
.ست است

براي نجات از: سؤال
.ست است

والي و حاكم ش: ؤال
.ست است

و ابيات تقابل عقل

www.sanjeshse
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)ي للمجهول

دارد... حاتم 

، لَهم)زائد(ل 

:ص(، مؤنث 

)»أنّ«عل 

ationgroup

مبني: يعرَف(ناسند 

فرزند

ـ ح) تفاوت ساختار(

)تفاوت ساختار(را 

، هل)لحاظ نشده( 

،نوعة: ـ مفرده» رع

خبر مشبه بالفع: ص

شن ، مي)ت ساختار

،)تفاوت ساختار( 

(اندوهگينان... از 

چنانچه، ديناميت ر

)شده

، چگونه)ق نيست

زرع«أخوذ من فعل 

ص(» البومات«صوف 

.نه پاسخ است

)وازدهم

.شود ريافت مي

تفاو(، مردم را )شده

بود... د ـ ناراحتي 

، حمايت)ساختار

ـ هرگاه، منافع ـ چ

لحاظ نش(ها   )وبايلي

ادق(تحدثت، لكي 

)ن إفعال

مأ: ص(» زراع«عل 

للموص صفة، )يست

اين گزين)  قصيرة ة

)ر كرده بود
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د(علوم انساني ي 

در» 3«هوم از بيت 

ر ترجمه لحاظ نش

يد ـ تفاوت قائل بو

تفاوت(بود ... هاي 

، آسان كند)نشده

مو: ص(د ـ موبايل 

(

ص

ـ) لحاظ نشده(ن 

)ب، فاعل

كثار، مصدر بر وزن

 الزم: ص(تعد(

ـ مأخوذ من فع) »

عدد ني(سماء العدد 

صوتيةسال موجات 

وات

امر: ص(كرد  مر مي

زبان عربي

گروه آزمايشي

همين مفه. ي است

)فاوت ساختار

د(ـ إنّما ) ساختار

مردي، نمي بوسي ـ

ه دي نمود ـ ويژگي

ه در ترجمه لحاظ

پرد كرد ـ مي ي مي

منع نخواهد كرد ،(

ثرت، رخصت، يرخص

، شان)زائد(، لهم )ت
)زائد(

 عابعاب: ص(صالص

اإلك: ص(، األكثار، )

ـ مت) اسم فاعل: ص

»زارع«تق من فعل 

ـ من أس) مفرد:ص(

.صحيح است

بإر... ، حادةسمع  ة

.صحيح است

اصيل، الرسل، أصو

ـ ام) شد: ص(ـ بود 

ز

و پرهيز از پرخوري

تف(، كافرانند )اختار

تفاوت(است ... يي 
)ساختار

، عملكرد شخصيد

، شاد)فاوت ساختار

شرطي بودن جمله

يار) تفاوت ساختار

ز خارج شدن از در،

رخص ـ الشّيء، كث

ق نيستاد(، لـِ )ائد
(» ي«دثت، ضمير 

، الص) َل، فعل ماضٍ

مهددات، اسم فاعل

ص( ةمبالغـ اسم ) د

مشت: ص(» زرع«ل 

ـ جمع مكسر) ب

، اين گزينه ص»ذانها

بحاسةإالّ آذانها، ... 

اين گزينه ص» تعالي

المحا: ها عبارتند از

ـ)ايستاده نيست: 

)مرفوع بالواو: ص

.ست است
امساك: ارت سؤال

.ست است
تفاوت سا(گردند  ي

.ست است
)زائد(سي 

.ست است
براستي، شناساي: ب

تفاوت(را ... گويان 
.ست است

شود ناراحت مي: ب
.ست است

تف(بود ... داراي : ب
)ر

.ست است
(نمود ... انسان : ب

.ست است
ت(بود كه ... اين : ب

.ست است
نگهبان او را از: ص

.ست است
األشياء، تكثر، تر: ب

.ست است
زا(» ي«ضمير : ب

ـ تحد) لحاظ نشده
.ست است

توكَّل: ص(توكُّلَ : ب
.ست است

م:ص(مهددات : ب
.ست است

مجر: ص(مزيد : ب
.ست است

مشتق من فعل: ب
)ذكر

.ست است
معرب: ص(مبني : ب

.ست است
آذ... فالتساعد «ملة 

.ست است
.التساعد (رت متن 
.ست است

ت... الخفافيش «ملة 
.ست است

ه سير در بقية گزينه
.ست است

:ص(ايستد  نمي: ب
.ست است

( بالضمةمرفوع : ب

www.sanjeshse
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آيندة. (ر داد

.گي است

هاي ت ويژگي

.ا را زياد كند

ationgroup

جانشين خود قرار را

و كمال

.نشيند

.دارند

ت در زندگي خانوادگ

شناخت - 4مناسب 

ها و عفاف و غيرت آن

)ه كند

.ست

بل از آنان كساني ر

و - 5يت كامل  رشد

اف اجتماعي

ن خواري و ذلت نمي

ين قبيل  امور ميل

وفقيتاز كليدهاي م

خت معيار همسر م

و ي آن ها توسعه دهد

.است

ها ابزارها را تهيه آن

.

.پذيرد

)وازدهم

ن گزينه صحيح اس

طور كه قبل هد همان

امني - 4علم و عقل 

.ت من بر شمايند

.شدند ه مي

ولويت دادن به اهدا

بر چهرة آنان غبارخ

طور طبيعي به اي به

قبل از ازدواج يكي

شناخ - 3ردن هدف 

 نيكو كند و در روزي

.هده كردم

.ند

ده شدهآور) ر بودن

ها و متناسب با دي

.ميرند، بيشترند مي

پ اش را مي داوند توبه

مي

4


د(علوم انساني ي 

، اين)ام را تمام كنم 

ن جانشين قرار ده

شكوفايي - 3داني 

.معه به اجرا درآورد

كنيد كه آنان حجت

ي از گرد تو پراكنده

او - 5مشاركت  - 4ي 

تر است و زي فزون

ها ني است و انسان

رك است و آموزش

مشخص كر - 2ني 

ن خداوند اخالقشان را

از آن و با آن مشاه

دان ديگران مؤثر مي

ها صبور و استوار تي

.شده است

مند شناختن قانون (

طة سرآمد عمرشان

توبه كند حتماً خد

و معارف اسالم

گروه آزمايشي

م تا تكاليف مدرسه

ن، لم يقدروا

.ين گزينه است

ن را در اين سرزمين

آبا - 2الت گستري 

ر جامعي اسالم را د

حديث ما رجوع ك

و و سخت دل بودي

آگاهي - 3ستقامت 

پاداشي نيك و چيز

مربوط به بعد حيواني

يت و عمل به اين در

يت عفاف و پاكدامن

.ايمان بودن اوست

دواج فراهم كنيد تا خ

قبل از آن، بعددا را 

داند اما در مورد مي

در مقابل سختي(لي 

ناشدني آورده وصف

. .....ي شما رام كرد

واسط ز كساني كه به

صورتي كه اگر واقعاً

فرهنگو

ة مادر بزرگم نرفتم

شأ شجعه، له «: از 

.گزينه حال است

ر آن ذكر نشده، اين

كه حتماً آنان... ست 

عد - 1السالم  عليه

توان احكام اجتماع ي

هاي زمان به راويان

رم شدي، اگر تندخو

اس - 2وحدت  - 1: بر

كاري پيشه كردند،

ت و غذاهاي لذيذ م

رك درست از زوجي

تقوي - 1: يل خانواده

ر همسر شايسته، با

سران خود امكان ازد

دم مگر اين كه خد

ق منافقان را مؤثر نم

د فردي توحيد عمل

هاي و ريافت پاداش

ست كه دريا را براي

ميرند از طة گناه مي

كند درص مأيوس مي

.ست است
به خانة(ني عبارت 
.ست است

عبارتند ها ة گزينه
.ست است
در اين گ» تسمون

.ست است
كه مستثني منه د

.ست است
داوند وعده داده اس

)ها
.ست است

حكومت امام عصر
.ست است

هري ادامه نيابد نمي
.ست است

و در مورد رويداده: 
.ست است

مهر الهي با آنان نر
.استست 

مردم نسبت به رهب
.ست است

ي كساني كه نيكوك
.استست 

مانند تمايل به ثروت
.ست است

ل پايداري خانواده، د
.ست است

ها در مورد تشكيل مه
ن

.ست است
ترين معيار ريم مهم

.ست است
براي دختران و پس): ص

.ست است
هيچ چيزي را نديد: 

.ست است
تغفار پيامبر در حق

.ست است
ظ در بيان ثمرات بعد

.ست است
عار اين بيت براي در

.ست است
داوند همان كسي اس

.ست است
واسط كساني كه به: 

.ست است
را از رحمت الهي م

www.sanjeshse
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به معناي افزايش ت

كاالها و خدما«ت 
فقط نشان دهندة

ول، كار خريد و فرو
»يورو«روپا اتحاديه ا

سال است خريداري

گذ ها، قيمت شركت

اي معين نسبت ب ه
در» توسعه«ديد، 

رشد اق«عالوه بر » 
.ست

مثل نابرابري در بر
براي عموم مردم اس

ها عالوه بر حفظ نظ
النة درآمد ثروت، مق

رونق اقتصادي سبب

گذاري در با سرمايه
دار دن را خود عهده

به اين ترتي. م دهد

ستقالل سياسي و

نهاده. برعهده دارد

كاهش قيم» Oطه 

 نيز سطح زندگي

ت ريال باشد آيا مي
وليد شده در قيمت

يا هر دوي» حد كاال
كه اين رقم بزرگ ب

ل را برحسب قيمت
و تغييرات موجود

اين عمل پو. سنجيد
مثالً واحد ارزش در

ها بيش از يك س ن

ي اطالّعات مالي ش

قعي توليد در دوره
هاي جد س كارخانه
»توسعه«ستيابي به 

اس... نات آموزشي و 

ش انواع نابرابري م
اقل رفاه اجتماعي

آنه: ن ناديده گرفت
ابري و توزيع عادال

گيرد زيرا ر رت مي

تواند با س دولت مي
رخي منابع و معاد

ها را انجام فعاليت

)وازدهم

حفظ هويت و اس

عوامل توليد را نيز

نقط«سيدن به تعادل 

آن جامعه و» ادي

هزار ميليارد125
دار كاالهاي توب مق

يش قيمت هر واح
ك دهد درحالي ن مي

ش توليدات هر سال
رود كلّ از بين مي

ها را با هم س بي آن
خاص خود هستند م

را كه عمر مفيد آن

ساز ررسي و شفاف

اي ميزان واق جامعه
ير كشت، يا تأسيس

اما دس. است» يفي
برخورداري از امكان

بي به عدالت، كاهش
ش فقر و تأمين حدا

توان صاد جامعه نمي
رزدائي، كاهش نابرا

صور »شتغال كامل

:ضه كاال و خدمات
برداري از بر رهت به

س يك شركت، اين
د

9


د(علوم انساني ي 

معة اسالمي براي
.جه كند

يفة تركيب ساير ع
صوالت نرم

جود دارد و براي رس

قدرت اقتصا«هندة 
.تصاد است

1  ،11   و
ضرب ر اصل حاصل

افزا«يا » دار توليد
م بزرگتري را نشان

تخاب كرده و ارزش
در محاسبة توليد ك

و سپس ارزش نسبي
داراي واحد ارزش خ

آالت و تأسيساتي 

با بر«: معه عبارت از

ت، اگر در جاس» ي
افزايش سطح زي: ل

كمي ـ كيف«: هومي
ت، اميد به زندگي، ب

هر كشوري، دستيا
صلة درآمدي، كاهش

ضورشان را در اقتص
ايجاد اشتغال، فقر

اش«سيدن به هدف 

عرض -1. رسي كرد
ممكن است دولت. 

بگيرد و با تأسيس
ذاري در اقتصاگ ست

گروه آزمايشي

ارو ج از اين. گيرد
ا در اين مسير توج

عامل كار، زيرا وظي
خدمات ـ محص) هـ

وج» مازاد عرضه«، »

ه به نوعي نشان ده
دولت در عرصة اقت

سه سال متوالي  
ده براي هر سال د

مقد«دليل افزايش 
شده هر سال، رقم

انت» پايه«وان سال 
ت تغييرات قيمت

و ها را مشخص كرد
هر يك از كشورها د

تريان خود، ماشين

در اقتصاد جام» س
».كند لوگيري مي

كمي«راين مفهومي 
مثل. ت گرفته است

لذا مفهاللت دارد و 
بهداشت و سالمت

در ه» ي اقتصادي
، كاهش فاص....كن 

اي دارند و حض ترده
عة پايدار اقتصادي،

.اند رفته

منظور رس تصادي به
.شود مي »ر بيشتر

توان برر ر عمده مي
ها بپردازد روش آن

ي نفتي را برعهده
وضع مقررات سياس

گ ي مهاجم قرار مي
 از مهمترين ابزارها

انسان يا) مالي ب
يت فردي حيازت ه

»Oنقطة «ل يعني 

در هر جامعه» مات
ه از عالئم موفقيت

سه در جامعه اي در
ه، ارقام محاسبه شد

ممكن است به 11
توليد كلّ محاسبه
عنو سال معيني را به

بدين ترتيب اثرات. د
.ود نه قيمت آنها

توان ارزش كااله مي
.كند ديگر آسان مي

تقاضاي كتبي مشت
.فروشند ود مي

بورس«بازار سرمايه 
ها جل شديد قيمت

است بنابر»  توليد
صورت» رشد«امعه 

في ديگري نيز دال
:هاي ديگر مثل ص

ها ريزي برنامه«لي 
زش، امنيت، و مسك

فعاليت بسيار گست
مسير رشد و توسع
ن را نيز برعهده گر

دن شرايط رونق اقت
كارستخدام نيروي 

صاد را در دو محور
توليد، عرضه و فر

هاي توزيع فرآورده
و - 2. كند كسب مي

ت تأثير اقتصادهاي
ادي به مثابه يكي

.ست است
فيزيكي ـ سرماية

مالكيت) ع پوشاك د
.ست است

باالتر از نقطه تعادل
.ست است

توليد كاالها و خدم
خدمات در جامعه

»كل توليد«ينكه 
توالي افزايش يافته

1ز     1به 
د مقدارتباش» تورم«

توان س مشكل مي
جاري محاسبه كرد

خواهد بو» خدمات
.ست است
م= ش ارزش  با پول
ها را به يكد ل قيمت

.ست است
ها بنا به ت بانك= ي

طي به مشتريان خو
.ست است

ي بها نتايج فعاليت
حدودي از نوسان

.ست است
افزايش«معناي  به
گوييم در آن جا مي

رات و تحوالت كيف
ابي به برخي شاخص

.ست است
يكي از اهداف اصل
سالم، بهداشت، آموز

.ست است
رصة اقتصادا در ع

هدايت جامعه در
اقتصادي و نظاير آن

.ست است
ها براي فراهم آمد
وليدي و تمايل به ا

.ست است
ولت در عرصة اقتص
ات وارد شود و به
ستخراج، تصفيه و

ها درآمد كس فرآورده

www.sanjeshse

به شدت تحت
پيشرفت اقتصا

درس 1گزينه  .1
سرماية) الف

غذايي و صنايع
درس 1گزينه  .11

در كلية نقاط
درس 3گزينه  .1

ت«ميزان ) الف
توليد كاالها و

به فرض اي) ب
در سه سال مت
پس افزايش از
«جامعه دچار

براي رفع اين
ل جپايه، نه سا

توليد كاال و«
درس 1گزينه  .1

وسيلة سنجش
مختلف و تبديل

درس 3گزينه  .1
فروش اقساطي

صورت قسط به
درس 3گزينه  .12

يكي از آثار و
اوراق بهادار تا

درس 4گزينه  .12
صرفاً» رشد«

مي افزايش يابد
توليد بر تغيير
مستلزم دستيا

درس 4گزينه  .12
درحال حاضر
امكانات آب س

درس 3گزينه  .12
ها امروزه دولت
:وظايفي نظير
و حفظ ثبات ا

درس 4گزينه  .12
كوشش دولت

هاي تو فعاليت
درس 2گزينه  .12

هاي دو فعاليت
كاالها و خدما
مثال كشف، اس
عرضة فروش ف
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ت در مقادير
د از پرداخت
»رخ مالياتي

ها، حمايت از
قيمت برخي

ي اقتصاديها
ست تا كاالي

.هستند

ationgroup

ت ديگر نرخ ماليات
فراد در قبل و بعد

نر«ست و اين نوع 

ه اعي رفع نابرابري
ي ثابت نگهداشتن ق

ه سيدن ساير فعاليت
آهن مناسب الزم اس
.هاي اقتصادي است

اراي سجع متوازن

عبارت به. شود مي» د
ي در وضع نسبي اف
سبي افراد جامعه اس

ايجاد توازن اجتما
اي كه دولت براي ه

ود و براي به ثمر رس
نين جاده و خطوط
ه مطلوب از فعاليت

ها همگي د را قرينه

)وازدهم

كم و زياد«ها  آن  ي
نرخ مالياتي ن نوع

تعديل وضعيت نس

ر تأمين اجتماعي،
يارانه» شهيد رجائي

شو صادي كشور مي
 معنايي ندارد همچن

برداري تحقّق و بهره

دگي نامه

ها موازنه دارد زير ت

ي

10


د(علوم انساني ي 

در درآمد يا دارائي
بينيد، اين ور كه مي

اخذ ماليات،» عي

هدفمند به منظور
ش  طرح«ت پوشش 

عث تقويت توان اقتص
م بدون برق صنعت ،

ها، الزمة ت گذاري ايه

زند: جالس المؤمنين

يابد رواج مي

بيت) / كم قالوا بلي

.يست

(− −

ادبيات فارسي

گروه آزمايشي

د متناسب با تغيير
طو همان. مي كند

اهداف اجتماع«از 

صورت العوض و به
به روستائيان تحت

ها باع گذاري  سرمايه
نيست،پذير  ي امكان

نابراين اين نوع سرما

مج/ فقه : ع عباسي

ها ر ش از ساير قالب

اَلَست بربك«رآن ه ق

است و دولختي ني» 
است
ست

−(ل خونين 

زبان و

يات پرداختي افراد
است و تغييري نم

يكيدرحاليكه . رد
.د

ي است كه دولت بال
پرداخت. كند ت مي

.پردازد ي

اين گونه ؛»اي الوده
آب نباشد، كشاورزي

بنا. ف كنندگان برسد

جامع/ زندگي نامه: 

.ت

غزل و قصيده بيش

.نه سروده است

د نه تشبيه
اشاره به آيه: الست

»لن لُ  مستفعلُ فع
دولختي ا= مفعولن 
دولختي اس=  فعولن

دولختي است=  

ـ قيد عاليق ـ با د

.ه شده است

ن
فعل

.ست است
ميزان مالي» ماليات

ثابت» مد و دارائي
آور وجود نمي ي به

بخشد را تحققّ نمي
.ست است

هايي هزينه :نتقالي
هاي خاص پرداخت
اسي و ضروري مي

.ست است
شا«هاي زيربنائي يا 

دانيم اگر آ مي.  است
سرعت بدست مصرف

.ست است

ع

.ست است
:هفت اقليم/ عرفان 

.ست است
.ست است
.ست است
.ست است

سيمين دانشور است
.ست است
.ست است

اسالمي گرايش به
.ست است

را در منظومه افسا
.ست است

استعاره وجود دارد
جام/ ز مردم شهر 
.ست است

مستفعلُ مستفعل«
مفعولن، مستفعلُ م
فعولن، مستفعلن ف
علن، مفتلن فاعلن

.ست است
ـ ن ـ شورش طوفان

.ست است
 . ...

وزن فاعالتن گرفته
.ست است

لن عالتن فعالتن فع
 مفاعل  مستفعلن ف

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .12
م«در اين نوع 

درآم«مختلف 
ماليات، تغييري
چنين هدفي ر

درس 4گزينه  .12
هاي ا پرداخت

ه توليد يا گروه
هاي اسااز كاال

درس 1گزينه  .13
ه گذاري سرمايه

ا بسيار ضروري
س توليد شده به

درس 4گزينه  .13
نثر ساده -1
ر مصنوعنث -2
نثر ساده -3

درس 2گزينه  .13
ع: الحيات عين

درس 1گزينه  .13
درس 3گزينه  .13
درس 1گزينه  .13
درس 2گزينه  .13

متن دربارة س
درس 1گزينه  .13
درس 1گزينه  .13

بعد از انقالب
درس 1گزينه  .13

نيما اين شعر
درس 3گزينه  .1

در اين بيت - 
شهر مجاز از - 

درس 3گزينه  .1
وزن اين بيت

مستفعلُ م -1
مستفعلن -2
مفتعلن فاع -3

درس 4گزينه  .14
عاشق مسكين

درس 2گزينه  .14
.مفاعلين : هوا

ساير اشعار از
درس 3گزينه  .14

عالتن فعفا -1
مستفعلن -2
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تشبيه: ه زنخدان چا. / ير وجود دارد

)وازدهم

دان نيز مراعات نظي

حسن
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د(علوم انساني ي 


−

ها  كميت مصوت

همزه

ها يت مصوت

اي دل و پا و زنخد
يه سر به سپر

حجلة ح: تشبيه/ ت 

گروه آزمايشي

.لن هستند

− −    − −
− −    −




− − −
− − −

ك   تغيير

− − −
− − −

حذف ه  

− −
− −

− −
− −

تغيير كمي  

.ندارد
ه از پايان يافتن

ت كردن

ها و بين واژه. دارد
تشبي) / شمشير و بر

جله ـ حسن ـ بخت

ن
عالتن فاعالتن فاعل

− −    

   − − 

− − − −
− − − −

 
 

− − −
− − −



− −
− −

 
 

− −

− − − −

 
 

− − −
− − − −

 
 

− − − − −
− − − − −
 
 

− − − − −
− − − − −
 
 

− − − − −
− − − − −
 
 

جناس/ تيز كردن 
شدن پيمانه كنايه

.نايه ندارد
زدن كنايه از اقامت

و در چاه افتادن او
ش(و ) ـ فتراكنان 

روس ـ داماد ـ حج

اعيلن
التن مفاعلن فعلن

.ت است
تن فاعالتن فاعالتن
بر وزن فاعالتن فاع

.ست است
  − − − 

− − −   

− − −
− − − −
 
 

− − − −
− − − −
 
  

− − −
− − −

  
  

.ست است
− − − 
  − − −

.ست است
− − − − − −

− − − − −



− − − − − −
− − − − − −




− − − − −
− − − − −

 
 

× ×

− − − −
−− − −

 
 

.ست است
گشادي كنايه از ست

پر/ جناس : پيمانه
كنا/ جناس : قامت

خيمه/ جناس : من
.ست است

ستعاره
.ست است

و ان حضرت يوسف
عن(بين ) عات نظير

قيامت) يح
عر) مراعات نظير: (

www.sanjeshse

مفعولُ مفا -3
مفاعلن فعال -4

درست 2گزينه .14
فاعالتن فاعالت

ها ساير مصرع
درس 4گزينه  .14

−   :اي  خانه
−

:صد
− −
− −



:هركس
−
−




:خامش
− −
− −

درس 2گزينه  .14
− − 

− − 
درس 3گزينه  .14

:به مردن



:زدستي
−
−



:دالرا
− −
− −



:شبي
− −
−



درس 3گزينه  .14
الف ـ كمين گ
ب ـ پيمان ـ پ
ج ـ  قيامت ـ

چمن ـ سم: د
درس 1گزينه  .15

اس= آتش دل 
درس 4گزينه  .1

اشاره به داستا
مراع: (عنان -1
تلمي: (فردا -2
:اي عروس -3

erv.ir
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ندهد... سان 

پنهان نشد

)ساختار

)زائد(، و )ل

.باشد مي

، خبرةًاُسو: ص

ationgroup

ـ انس) اوت ساختار

...ايان بود ـ ترس
)ظ نشده

تفاوت س(هديد است 

الل: ص(ـ ناشنوا ) د

)سم مكان نيست

»ي، الي نفي جنس

ص( ةٌاُسوـ ) مرفوع

تفا. (ندارد... ، توان

ا، نم)ه لحاظ نشده
لحاظ(، صفحات )ه

ته... ـ آلوده بودن ) 

تواند پرواز كند مي: ص

.باشد مي

ا(ـ اسم مكان ) ةلي

رف جواب، الي نفي

رسولُ، اسم كان: 

)وازدهم

،)جمه لحاظ نشده
)فاوت ساختار

در ترجمه(صفحات 
لحاظ نشد(، ذلك 

)ساختارتفاوت (ت 

ص(رت پرش ندارد 

ين گزينه صحيح م

األصلمن األعداد : ص

.نه صحيح است

حر«ترتيب  ها به زينه

ص(ـ رسولَ ) ست

12


د(علوم انساني ي 

.د

در ترج» ال«(شكلي 
تف(دهد ... ، كه )ده

ير لحاظ نشده، ص
،)تفاوت ساختار(د 

است... ، كه )ظ نشده

ـ قدر) كوچكتر است

اي) راه با عمل باشد

)فاوت ساختار

)الم امر

ص( ةالتّرتيبيألعداد 

)ف بأل

اين گزين) نياوردند

است، اما در بقية گز

م هميشه مفتوح اس

يبان عرب

گروه آزمايشي

زنده ساختي

اين بيت ايهام دارد

تد

، به نفس، مش)ختار
ر ترجمه لحاظ نشد

رس نخواندن، ضمي
پنهان نشد... خوفي

لحاظ(ـ الّذي ) اختار

حجمش از موش ك

ست مگر اينكه همر

تف(فئران في الحقل 

، مجزوم بهيتوكَّلْ

ـ من األ) »عين«ده 

معرّف: ص( ةنكرـ 

رشان هرگز ايمان

ا اين گزينه صحيح

در جمع مذكر سالم
)نصوب بالياء

ز

قصد و تصميم

كشتي و: نشر / ل 

است و در) هميشه

ز اشك به زلزله افتد

.ن پري دارد
.ن دانه است

.د دارد

تفاوت ساخ(داست 
مشكلي ) در» ال«(،

، در)ر لحاظ نشده
ـ)شده ، نمايان بود

تفاوت سا(رده است 

:ص... (، كوچكتر )د

خيري در گفتار نيس

قد ازداد ـ تعداد الف

فلي: ص(ـ فليتوكّلُ 

سر أو تكسير، مفرد

)ضاف إليه و مجرور

كافران به پروردگار

...)وز نبايد سفر كند

المسلمونَ، نون د: ص
لمين، خبر صار، من

.ست است
ر واژة سر به معني

واژة آشنا و غير
و وصلفراق : لف= ر 

فا، جفا
.ست است

شراب و ه(و معني 
.ست است

خانه كن و زمين از
شك

ك به غلغله افتادن
.دارد

.ست است
اي همچون كه چهره

ل، معشوق همچون
شبيه گسترده وجود

.ست است
توكلش برخد: تيب

)زائد(ـ به نفس ) ر
.ست است

ضمير(ترس : تيب
لحاظ نش(، ذلك )ر

.ست است
كر... هاي  باران: يب

.ست است
تولد: ص(تولدش : ب

.ست است
خهيچ (عني عبارت 
.ست است

كثر، كبيرًا ـ ق: يب
.ست است

ـ)نّاسِ، مضاف إليه
.ست است

جمع مكس: ص(الم 
.ست است

مض... (و  ةصفـ ) د
.ست است

مسلماً(ني عبارت 
.ست است
دانش آمو(ي عبارت 
.ست است

ص(المسلمونُ : يب
عالم: ص(ـ عالمون  

www.sanjeshse
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.جود ندارد

ستان در كنار

)دهم  70حه 

)دهم 76حه 

ر كامل توجه

)دهم 93و  9

ationgroup

ها حال وج ية گزينه

خراسان و سيس 1ه 

صفح(

صفح(

طورحيطي ايران، به

92صفحات (

.ستند

حيح است، اما در بقي

.هستند

در گزينه ك و قصبه
.د

%27←متر 

53%  

هاي محن و ظرفيت

)وازدهم

صفت هس» ةالثالثل، 

اين گزينه صح) بود

مستثني منه ه» لي

ايالت، واليت، بلوك
الت زمان قاجار بود

5ا تا طح دري   م

−2   3←متر

هاي صنعتي، به توا
.ن توزيع شده است

13


د(علوم انساني ي 

عد، كان فيها إشكال

مزرعه جمع كرده ب

هذا، إنسان، طفلي«

:تيب عبارت بود از
ايا 4ارس و بنادر از 

زير سط
ترين

−1  

هت در توزيع فعاليت
در همه نقاط ايران

تاريخ

جغرافيا

گروه آزمايشي

يساع«: ترتيب ها به

محصوالتش را در

ترتيب ها به ة گزينه

.كردند

.بود

هرهاي ايتاليا

ترتيمات كشوري به
واحد فا 3در گزينه 

و   بيشت

توان نتيجه گرفتي
و منابع اوليه ايران

ه اما در بقيه گزينه

را ديدم در حاليكه

د ندارد، اما در بقية

دن مغوالن تالش ك

عثماني

ود عامل شكوفايي

عمل در دولت شه

جار

 عناصر اصلي تقسي
ن قاجار هستند و د

:رتند از
7%    

←13%

صنعتي در ايران مي
ه پراكندگي معادن

.ست است
وجود ندارد،صفت 

.ست است
كشاورز(ي عبارت 
.ست است

مستثني منه وجود

.ست است
براي مسلمان شد

.ست است
ايران عليه دولت ع

.ست است
ن كشورگشايي خو

.ست است
م

.ست است
ن استقالل و آزادي

.ست است
.ي بود

.ست است
قايي سودان
.ست است

صر
.ست است

 شد

.ست است
ناصرالدين شاه قاج

.ست است
ه، افشاريه و زنديه،

ستان از اياالت دوران

.ست است
براساس ارتفاع عبار

2   به باال←

−1 5     متر

.ست است
شه پراكندگي مراكز
ن در حالي است كه

www.sanjeshse
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يعني نقش) 

)يازدهم 139

كومت بر همه

)يازدهم 150

را به بخش

)يازدهم 149

دجه به توسعه
.شد
)دوازدهم 20

ل نفت و گاز

)دوازدهم 63

.ديريت كرد
)دوازدهم 65

س؛
)دوازدهم 87

ationgroup

)د(و ) الف(ما موارد 
.شوندتمركز نمي

9و  138صفحات (

، نظارت حكو)دونزي

0صفحه (

ي نظامي پشتيبان

9صفحه (

اختصاص بيشتر بود )
روستائيان به شهرها

0و  19صفحات (

ر خطوط لوله حمل

3صفحه (

ونقل را به خوبي مدل
5صفحه (

ياني اقيانوس اطلس
7صفحه (

ام. شوندساخت مي
به نظام سياسي مت

ژاپن و اند(چند تكه 

توانند نيروهايگ مي

)الف: روند عبارتند از
ب آن مهاجرت بيشتر

حفاري غيرمجاز بر

زمان و هزينة حمل

كمربند ميا - 3آرام؛ 

.فراخواند

.مطالعه كرد

)وازدهم

نظام سياسي تك س
اي  سياسي مربوط

چنين كشورهاي چ

سيع در زمان جنگ
.شود

عامل اصلي در اين 2
ر روستاها و متعاقب د

در اين ميان تأثير

شود تا بتواناده مي

ند اطراف اقيانوس آ

هويت ديني خود ف

ي از طريق حواس م

14


د(علوم انساني ي 

ه مربوط به الگوي
و پرورش در واحدها

ر اين كشورها و همچ
.شودي

ل در كشورهاي وس
شد، دچار مشكل مي

2. يني سريع آغاز شد
د ر به انهدام كشاورزي

.ت درج شده است

و يا چند شيوه استفا

هيماليا؛  كمربن 2ـ

سوي شده بودند، به

گ غربي

.جود آوردند

.ي شكل گرفته بود

.شود

هاي طبيعي پديده

.شود مي

.شده باشد

وم اجتماعي

گروه آزمايشي

خ درست هستند كه
و ن قوانين آموزش

در. شوندحسوب مي
با مشكل مواجه مي

عنوان مثالبه. باشد
جمعيت همراه باشد

رفت و دوره شهرنشين
حات ارضي كه منجر

زيستنقل بر محيط

مبدأ تا مقصد از دو

ند كوهستاني آلپ

.يز برخوردار است

ب فرهنگ مدرن ش

پيوستن به فرهنگ

وج حاكمان قاجار به

رفتة  امت اسالمي

ش مختل ميماعي ما 

توان همانند را نمي

ات طبيعي دانسته

رسمي پذيرفته ش

.گيرند صميم مي

علو

پاسخ) هـ(و ) ج(، )
كزي و متفاوت بودن

كشورهاي طويل مح
جاد خطوط ارتباطي

ش مثبتي داشته ب
زياد اگر با كمبود ج

ي در ايران سرعت گر
عملكرد اصالح) ها و ب

ونهم تأثيرات حمل
.باشدنقل نمي

شيوة حمل كاال از

كمربن 1: عبارتند از

نيروهاي ماورايي ني

را كه اغلب مرعوب

فرهنگ اسالمي و پ

.بود

براي اصالح رفتار ح

ن حقوق از دست

اشند، زندگي اجتم

هاي معنادار ر پديده

تر از ساير موجودا ه

صورت اه باشد و به

ف و اغراض خود تص

.ست است
)ب(مورد يعني  3ش 

ه بودن حكومت مرك

.ست است
و شيلي از جمله كش
شور و همچنين ايج

.ست است
تواند نقششورها مي

البته وسعت ز. كرد

.ست است
ه بعد روند شهرنشيني

ها در شهرهير ساخت

.ست است
كتاب دوازده 63حه 

ونملحيط زيستي ح

.ست است
مختلف به جاي يك

.ست است
خيز جهانهطق زلزل

.ست است
ت، بلكه از ابعاد و ن

.ست است
رهاي غربين كشو

.ست است
ماسونري ـ گذر از ف

.ست است
ت جهاني استعمار

.ست است
جنبش ايي را به ـ
.ست است
ديبخش
.ست است

ويت اسالمي و تأمين
.ست است

هايي كه اگر نبا ش
.ست است

ي معنادار است و پ
.ست است

جود طبيعي پيچيده
.ست است

ريدا
.ست است

كه با مقبوليت همر
.ست است

مان براساس اهداف

www.sanjeshse
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.هستند

ها، قطع لسلو

وقتي جريان

.دريك شو

ي، زيادگير م

.گيرد ر مي

ationgroup

و، جنس كيفيات ه

.بوده است) ه

تغييرات دائمي س

.ئه داد

.باره

آيد و كته پديد مي

 آن عضو حسي تحر

گونه سبك تصميم 

شناسي سالمت قرار

است و هر دو» بو«

و كبرا سالبه(جزئيه 

.ده استتفا

با تغييراتي مانند

اي را ارائ سخنان تازه

.كرد

بشود، نه به يك مي

است كه در اثر سك

آ زان خاصي برسد تا

ميان نوجوانان اين

ش اط در حوزة روان

)وازدهم

،»معطر«و » رنگ

تماً صغرا موجبة ج

وم تجربي مورد است

.دانند ي

ه نفس قادر است

و اخالق بوده و س

با اين برهان ابطال

تدريج كشفش به

.ست

ها اختالل عروقي ا

.زايي دارد

ي محرك بايد به ميز

».يد، اقدام كنيد

در م. گيرد ميم مي

تبابررسي اين ار. د

15


د(علوم انساني ي 

ر«، »سرخ«ر است، 

.اردا ند

آن سالبه است، حت

يقت است و در علو

را پرتويي از آن مي

رفت، در حالي كه
.كند

هاي آن سعادت ش

توان تسلسل را ب ي

طبيعت توسط دانش

در شدت و ضعف ا

ه كي از اين آسيب

رشدي تأثير به سز

ريك حواس از سوي

.تعميم است

.ودش ي

چون به تعين رسيدي

بدون محاسبه تصم

.نمايان سازد

نگاتنگي وجود دار

سفه و منطق

شناسي ن

گروه آزمايشي

ي در جهان متجدد

نوعي جوهر» سيب

ط تعريف منطقي ر

كبرا و چون نتيجه

هدف آن كشف حقي

هستند و ذهن) ح

دن از بين خواهد
اي ايجاد ك گي تازه

ود، اما محور پژوهش

ل است، بنابراين نمي

عان دارند كه اسرار

ها د شتركند و تفاوت

يك. شود مختل مي
.دهد مي

ه بر روي تغييرات

رك است، يعني تحر

.نامند بازيابي مي

ها، قابل تع يادگيري

و درست منجر نمي

چ«: فرمايند غه مي

گهاني و با عجله و

رفتاري را از خود ن

ارتباط متقابل و تن

فلس

روان

قشربندي اجتماعي

س«. س مقادير است

ست، بنابراين شرايط

ب صغرا و كليت ك

رساند، هد يقين مي

روح(= اصالت روان 

با تغيير و تحول بد
قي مانده و هماهنگ

فالطون و ارسطو بو

محال بودن تسلسل

م تجربي جديد، اذع

ر اصل نورانيت مش

ركرد شناختي فرد
شود، سكته رخ مي

ل محيطي است كه

سي تابع شدت محر

 شده در حافظه را

در مقايسه با ساير

و حل ه هاي منطقي

نهج البالغ 274مت 

 فرد به صورت ناگ
.يماني همراه است

ي را انجام دهد و

اي روان شناختي،

.ست است
اي ي ـ رتبه
.ست است

ق نوزدهم ـ مسئلة

.ست است
و از جنس» عدد«س 

.ست است
ظر اعم از حيوان اس

.ست است
ول عبارتند از ايجا

.ست است
ست كه انسان را به

.ست است
گشتالت معتقد به

.ست است
هنگي بدن باشد،

ها با ضو و مانند آن
.ست است

س آراي سقراط، اف
.ست است

ينوي مت برهان س
.ست است

هم دانشمندان علو
.ست است

ت دروردي موجودا

.ست است
ن آسيب ببيند، كار
ر اختالل ناگهاني م

.ست است
ترين عوامل ي از مهم
.ست است
هاي حس ك از گيرنده
.ست است

ن اطالعات ذخيره
.ست است

طريق حل مسئله، د
.ست است

ز يك مسأله، به راه
.ست است

السالم در حكم عليه
.ست است

گيري تكانشي، ميم
كه بالفاصله با پشي

.ست است
شود كه فرد كاري مي

.ست است
ها جسماني و ويژگي

www.sanjeshse
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