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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحـلة ـ  دوازدهمسنجش 

)2/9/1397(  
 )دوازدهم( علوم انساني  

  

  :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
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 @sanjesheduc

استعاره از: د

ضاد در بيت

ationgroup

شاهد.) (اسب دارد

تض: گل و خار) 4گ 

.ود

)برگردانيدن: ن

(

ور كه با شيرين تنا

گ)حضرت مسيح

ن

.ت

.ت

شو مقام انساني مي

)وازدهم

برگاشتن) (مان، وتر

)مردان كامل: بدال

)ه آباد

مزة شو) 2عشق 

مرده، زنده كردن

جناس ناهمسان: ل

ضافه همراه شده است

.، مفعول است»يچ

آمده است» نداشتن

.شود ك مي

د شود، باعث تنزّل

2


د(علوم انساني ي 

چلّة كم: زه) (جنود

ا) (جنگي، خفتان

)سوار شدن: ن

معصومه: ام من زنده

)1ايهام تناسب : ر

تشبيه، تلميح به

دل و گل) 4سان گ 

.آورده است

.است

با دو حرف اض» مم

هي«است، متمم و 

وجود ند«در معناي 

همين مفهوم درك» 

دگي دنيوي محدود

دبيات فارسي

گروه آزمايشي

جمعِ آن ج: ر، سپاه

نوعي جامة: گبر) (

برنشستن) (و رسوم

.ه است

.ت

.غلط آمده است» 

م) (محمدبن منّور: 

.است

شور) (واج آرايي: ت

:صليب زلف) 3گ 
.شود نهان مي

سجناس ناهم: عدم

آ» تضمين«صورت 

نشانة مفعولي» را«

متم«در اين مصراع 

حرف اضافه آمده

د» نيست«ها  مصراع

»4و  3، 2«ابيات 

ن و خوابيدن و زند

.شود ت مي

زبان و اد

لشكر: جند) (ياري

)ترس، هراس: رعب

مجازاً، آداب، آيين

غلط آمد» ن و نيزه

غلط آمده است» ذلّ

»كردن و عمارت

:اسرار التوحيد) (ك

ا» ن اسعد گرگاني

تكرار شده است» ش

گ: و خوشگل تضاد
بيند، پنه اه تو را مي

قدم و ع) 3سان گ 

وم را از حافظ به ص

«و در مصراع دوم

د» كياني كاله آن

چون بعد از» مرغ«

سنادي و در ساير مص

از. شندة مرگ است

كه فقط به خوردن

دريافت» 4«ز بيت 

.ست است
بهرگي از ندگي، بي
.ست است
ر) (توان  حدود، كم
.ست است

عبادت حاجيان، م
.ست است

سنان«كلمه، امالي 
.ست است

عزّ و ذ«كلمه امالي 
.ست است

نصب«شده، امالي 
.ست است

خواجه نظام الملك
.ست است
فخرالدين«ه، سرودة 
.ست است

ش«واج ) (تضاد: ن
)وق، زيبارو
.ست است

و: غم تشبيه، بدگل
ما: خورد چشم مي
.ست است

جناس ناهمس: برت
.ست است

شهريار، مصراعي د
.ست است

حرف اضافه» را«
.ست است

نهاد   رسر ب    به
ضافه   حرف اضافه

.ست است
وندي مركب= ت

.ست است
«مسند،» خيره«ر 

.استست 
فعل اس» نيست«م 

.ست است
هر انساني چش: كور

.ست است
زندگي: »4و  3، 1

.ست است
مثل مورد سؤال، از

www.sanjeshse
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»3«از بيت 

)ده

)شده

ationgroup

همين مفهوم. ند

.ست، سر فرو نياور

(

لحاظ نشدر ترجمه 

)وت ساختاري

لحاظ نش» فهمناه«

شاه و گدا، يكسانن

ر ديگري نكرده اس

)تفاوت ساختاري( 

دوم در» علي«(ـ) 

بينيم

فاوت(باشد ... طرف 

در» ه«مفعول (ـ ) 

)مرفوع: ص(صوب 

)تفعيل

)وازدهم

سازد، در عشق نيز

از مال و ثروت، كار

دانند نمي... شند ـ با

)عربي وجود ندارد

ب شعرهايي كه، نمي

ـ از) وت ساختاري

تفاوت ساختاري(م 

)ظ نشده

.اند تأليف كرده

)عل

للجنس و منص ةنافي

:ص(ـ باب تفعل ) 
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د(علوم انساني ي 

سا ها را يكسان مي

زي و عدم استفاده

.وت است

باش دارند، برابر مي

در عبارت» نيز«ل 

ـ ش) اوت ساختاري

تفاو(نيست ... هيچ

فهميديم... ـ از) تاري

لحاظ(» ولكن«جا ـ 

ـ) زائد(ت، طريق 

بب ـ تعرفون

فاع: ص(ـ مبتدأ ) م

الن» ال«ـ خبر ) ليه

)اسم مفعول: ص(ل 

»ضر

زبان عربي

گروه آزمايشي

ه دييد پست و بلن

ش به جز مال اندوز

.شود ت مي

.ت

ظرفيت افراد متفاو

ـ علم) ت ساختاري

معادل(ـ ) اظ نشده

تفا(بينيم نمي... ولي

ـ)س لحاظ نشده

تفاوت ساخت(فهماند 

، آنج)س، معرفه است

ـ خواهيم توانست) ي

أعشاب ) ،بسبةطبي ،

)ك، مجهول

 ( ـ متعد)الزم: ص

مضاف و مضاف ا: ص

ـ اسم فاعل) تفعيل

باألخض ةالحرارعند 

ز

آي ه وقتي سيل مي

كه در طول عمرش

داري روزگار دريافت

شق و شيدايي است

يرپذيري از عشق،

تفاوت(علم ندارند 

در ترجمه لحا» ه«

، و)جمه لحاظ نشده

الي نفي جنس(ست 

فه... ـ او) ت ساختاري

عكس(ديم، عكسي 

تفاوت ساختاري(د 

)د

ال يكون ـ

)تفاوت ساختار(ها 

)خبر: ةكثير

تدرك: ص(تدرِك 

)»هم«خبر للمتبدأ 

ص(جار و مجرور : 

تأديب من باب ت: ص

ندالخوف باألصفر و

.ست است
طور كه همان: سؤال
.ود

.ست است
در مقابل كسي: »4

.ست است
ناپايد» 4و  3، 2«ت 

.ست است
عش» درد دواناپذير«

.ست است
در تأثي: »4و  3، 1«

.ست است
...علم دارند، با: يب

.ست است
ضمير اضافي: (يب

.ست است
در ترج» فيٍ«: (يب

.ست است
نيس... در گفتن : يب

.ست است
تفاوت(بوديم ... از: ب

.ست است
شبي، قادر نبود: يب

.ست است
وجود دارد... در: يب

.ست است
فروتن هستند: ص(
.ت استس

األفواه، القلوب: يب
.ست است

الحيوانات بعضه: يب
.ست است

ك: ص( ةكثير، )فاعل
.ست است

،)جميعِ، مضاف اليه
.ست است

خ: ص(» المؤمنون«
.ست است

:ةعندالقدرـ ) »بأل«
.ست است

ص(من باب تفعل 
.ست است

تغير لونها عن«رت 

www.sanjeshse
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و ميان خود

ationgroup

.ن آتش است

.جرم و كيفر است

.شودو كارها مي

ختصاص داده بود،

«.

.درست است

ه او در حال خوردن

ت دارد تناسب ميان

ويختگي تصميم ها

تي را كه به خود اخ

»وند او را بس است

)وازدهم

.ني هستند

اين گزينه» واندند

گان خواهند ديد كه

چه در اينجا اهميت

گسيو موجب از هم

ي، سپس آن قسمت

خدا توكل كند، خداو

.ره جويد

.ده است

.هد

مي
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د(علوم انساني ي 

همگي مبن» ما، هو

.باشد ي

.ونه نيست

در برابر معلمان خو

ل او برمال شود، همگ

.اندران

را تغيير دهند و آنچ

آفاتي در پي دارد ،

ي به كارهاي شخصي

س كه در راه حق به خ

از ابزار و اسباب بهر

.د

السالم آورده شدليه

.باشندگناه مي

.ف ديگري ندارد

و بايد آن را ادامه د

اسالمو معارف 

گروه آزمايشي

.شود مي

نا، كَم، كُم، م«ها  نه

.است» فاعل«ها 

ال نفي للجنس مي

.ود دارد

ها اينگو بقية گزينه

از شاعري معروف د

و چهرة واقعي عمل

شهيدان و نيكوكار ـ

هاجديد اين رابطه

گذشت ايام،: فرمايد

متي براي رسيدگي
.رد

كسآن«و آية دوم؛ 

ها، بايدبه خواسته

باشدوستان خدا مي

ديث از امام علي عل

د خدا و دوري از گ

صحيح است و تكليف

وه اش صحيح است

فرهنگو

ه از آن برداشت نم

.ه صحيح نيست

رد اما در بقية گزين

ه ت و در بقية گزينه

هاي در بقية گزينه

وجو» لكنّ«بالفعل 

وجود ندارد، اما در

آموز دو قصيده ش

.ست است

ومي خورد، اگر باطن

بران ـ راستگويان ـ

انند با وضع قوانين

فالسالم ميلي عليه

ي اهل خانه و قسم
كرشان رسيدگي مي

»اش كافي نيسته

در راستاي راهيابي

ه خدا، دوستي با دو

س در توضيح اين حد

و دو فايدة نماز، يا

اش صبياشامد، روزه

ر مسافرت كند، روز

.ست است
هوم متن اين گزينه

.ست است
هوم متن اين گزينه

.ست است
وجود ندار» مبني«

.ست است
مفعول است» اهللا«

.ست است
نفي است و د» ال«

.ست است
ب ةمشبهگزينه حرف 
.ست است
و متضاد و مترادف

.ست است
دو دانش«ني عبارت 
.ست است

ني، اين گزينه درس

.ست است
تيمي را به ناحق مي

.ست است
ان در بهشت، پيامب

.ست است
تواها ميادي انسان
.ست است

عهد وپيمان، امام عل
.ست است

عبادت، قسمتي براي
كرد و به كارهايشمي

.ست است
آيا خدا براي بنده«؛ 

.ست است
داند دل معرفت مي

.ست است
افزايش محبت بهي 

.ست است
وي در ديوان شمس

.ست است
باشدة روزه تقوا مي

.ست است
هواً چيزي بخورد يا

.ست است
وزه است، بعدازظهر
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وم توحيد در

ه خدا فرمان

ationgroup

.ت

ن معنا، همان مفهو

به همان صورت كه

.د

 .و خالق است

و مالقات با خداست

.عملي شده است

مور جهان است و اين

درستي وكه كار به

دوري از گناه

.ش انسان

.ي انسان شمرد

.رند

)وازدهم

...خلق و 

پوشاندندخود را مي

وش  خود به آفريننده

وسيلة قلبديدن به

ربوبيتر 

».راه راست است

.شده است

شرك ع صي گرفتار

كنندة همة اماداره

كه ي بدين معناست

د - 4ز و نياز با خدا 

يا هدف از آفرينش

خصوصيت و ويژگي

ه و سير تاريخي دار

هاي ديني

5


د(علوم انساني ي 

ب، سخاوت، حسن خ

ت و جامعه موي سر

ن جهان در پيدايش

ن تالش كرد و آن د

شرك د - 4واليت 

.اوست

بندگي كنيد اين ر

در بعد فردي آورده

.يشتر خواهد بود

چنين شخص» رفت؟

رد بداند كه خداوند

باشد و حسن فعلي

راز - 3پذيري ة حق

كند، فلسفة حيات

را» خودسازي«ن 

.شد

.ست

گيري جامعه جهت

.زند م مي

ه اقليتمعارف 

گروه آزمايشي

خالقي همچون ادب

حضور در اجتماعات

دربارة نيازمند بودن

براي رسيدن به آن

شرك در - 3لكيت 

ها و رفتارهاي اهدف

شماست، پس او را

مرات توحيد عملي د

آن در زندگي فرد بي

ود را معبود خود گر

شه تحقق يابد و فر

و نيت الهي رست

تقويت روحية - 2د  

ك ست زيرا بيان مي

.جسماني دارد

توان سازد و لذا مي ي

با شخصيت خود مي

قتصادي حاكم براوس

ش تأثير فراواني در

وشت خويش را رقم

فرهنگ و م

اخ هاين به زيبايي

مسيحيت هنگام ح

ربارة خداوند تفكر د

پذير است و بايدن

شرك در مال - 2ت 

ن عامل در تعيين هد

گار من و پروردگار ش

و در توضيح ثمر ست

ر باشد تأثير عملي آ

ا كه هواي نفس خو

ست اخالص در انديش

كار داراي معرفت د

ش معرفت به خداوند

فلسفة حيات بشر اس

ن، ريشه در حيات

خويش خود را مي

قادر به ساختن ش ،

ي تابع مناسبات اقت

ف، با سعي و كوشش

بر پاية آگاهي سرنو

.شي است

.ست است
ي يعني آراسته شد

.ست است
ين يهود و در آيين

.ست است
تر درمعرفت عميق

.ست است
وجود دارد كه امكا

.ست است
شرك در خالقيت - 1

.ست است
ترينت هر فرد مهم

.ست است
همانا خداوند پروردگ

.ست است
بارة انسان موحد اس

.ست است
تررد به توحيد قوي

.ست است
كسي ريا ديدي آن
.ست است

شدن الزم است نخس

.ست است
دهندة كيعني انجام

.م شود
.ست است
افزايش - 1: اخالص

.ست است
ش انسان، معادل ف

.ست است
ت حيواني در انسان

.ست است
دست يرا انسان به
.ست است

ر دارا بودن اختيار،
.ست است

كسيستي، هر انساني
.ست است

عقيده و هم هدف
.ست است

ب و گزينش خود ب
.ست است

راموشي، خدا فراموش
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.م

.مرگ است

.

.هد بود

 .دارد

.دارا است

(ha كنيماستفاده مي

 .اده كرد

)وازدهم

.داوند است

و در جهان بعد از م

.شود مي

.ي اوست

يزي زيان آور است

تر خواه هي، درست

ي در انسان وجود

يات، خودخواهي را

ave/has + P.P)

استفاگذشته ساده 
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د(علوم انساني ي 

يدن عمل براي خد

 ...

دارد سرنوشت او مي

ياد» برهان فطرت

.شوند مي

رد وابسته به هستي

ي ما مفيد و چه چي

ر دادن تمايالت اله

هاي الهي و معنوي ش

.كنند

ل ويژگي و خصوصي

ز زمان ماضي نقلي

ز فعل معلوم زمان

.كنيمي

انگليسيزبان 

گروه آزمايشي

سان، خالص گرداني

يابند ي درست مي

م را به خود مشغول

ب«ت از آن به عنوان 

م ات كماليه ناميده

آفرينش وجود دار

يم چه چيزي براي

رار دهيم، اصل قرا

دي همراه با گرايش

.ضروري است

ك دي را تعقيب مي

كند، در اصل نمي  ت

.آيد مي

دهد ازت را نشان مي

هول و قسمت دوم ا

.درست است

استفاده مي why از 

ز

هاي انس خودخواهي

جه به خدا به مواهبي

.يست

سان را جلب و او ر

دل يا فطرت است

.طري بشر است

خداوند هستند، صفا

ست، آنچه در نظام

داني خته باشيم، نمي

سان مورد بررسي قر

اميال غريزي و ماد

غريزي و مادي ضر

دف مشخص و واحد

وبوس رعايت نوبت

.دم بشماريم

يه بر غرايز بوجود

for m كه طول مدت

ول بايد از فعل مجه

د 1خر جمله گزينه 

اام كار را مي رساند

.ست است
گاه براي مبارزه با

.ست است
آاليش در توج و بي

.ست است
مل، ايمان واقعي ني

.ست است
.مل به ايمان است

.ست است
ي كه مدام توجه انس

.ست است
ي شناخت خدا، راه

.ست است
هاي فط ي از ويژگي
.ست است

ان دهندة كمال خ
.ست است

رو و ارادة خدا برپاس
.ست است

را به درستي نشناخ
.ست است
ها را در انس كشش

.ست است
مي آموختيم كه ال

.ست است
كمال انسان اميال

.ست است
ظم كه مجموعاً هد

.ست است
ام سوار شدن به اتو

.ست است
ن را بر خودمان مقد

.ست است
هي در انسان با تكي

 رامر و لغت
.ست است

more than six y
.ست است

هوم جمله قسمت او
.ست است

tag guesti در آخ
.ست است

كه دليل انجا Bب 
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.عالج شناخته شد

---.

.گيرد

.تا قوانين

.سر بگذاريد

ك بيماري غير قابل

---------نند، زيرا
ستشان نياز دارند

)وازدهم

گيكردن را ياد نمي

.شود

كيد داشته باشي تتأ

تر پشت سس را آرام

عنوان يكدود آن به

كنست رانندگي مي
اسب به دست راست

شده استمي
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د(علوم انساني ي 

.دهندجيح مي

.كندهداري مي

ورت هرگز رانندگي

شت تصادفي باز نمي

.بافندي

زمان بر اخالقيات ت

.خرد

كه شرايط پر استرس

د مضر موجود در د

.ستفاده كرد

شورها در سمت راس
راي جنگيدن روي

------------.

ها ادارهط بريتانيايي

------------.

گروه آزمايشي

فوتبال ترجتري را به 

در شرايط عالي نگه

شيد در غير اين صو

ت كه در، به صورت

هاي خودشان ميانه

گي كن كه در آن ز

خها ميي براي بچه

به شما كمك كند

ست كه به علت مواد

.كرد

modal v درست اس

كشكنند، اما بيشتر ي
ها برفته شده كه آن

----ردي بودند كه

كنند توسطدگي مي

.كنديف مي

----صلي اين جمله

هاي كامپيوترن بازي

اش راود كه وسيله

ش رانندگي جدي باش

ص به اين معني است

پوشند زنان در خاي

ك روز را طوري زند

ت ـ او اغلب جوايزي

بيعي را بياموزيد تا

د بيماري سرطان اس

عل مجهول استفاده

.ت

.ل ديگر است

mu عنوان بهverb

ت چپ رانندگي مي
اين فكر نتيجه گرف

پارت و هيتلر دو فر
پ را تغيير دادند

.---------------ه
در سمت چپ رانند

توصيلي آن را بهتر 

 است؟

ايدة اص» .بكتر است

.ست است
زيادي از افراد جوان

.ست است
شورمندي فرض مي

.ست است
يد در مورد آموزش

.ست است
سيستم قفل مخصوص

.ست است
لباسي كه مردم مي

.ست است
يك: گويندناسان مي
.ست است

بسيار بخشنده است
.ست است

هاي استراحت طبك

Cloze Tex

.ست است
ي اصلي سيگار ايجاد

.ست است
هوم جمله بايد از فعل

.ست است
ه استآمد) 88(مت 

.ست است
بودجه يك مشكل

.ست است
ustهوم كلي بايد از 

 درك مطلب
.ست است

تانيا، مردم در سمت
قديمي است كه از

.ست است
ن گفته شده كه بنا

كاري در سمت چپ
.ست است

ن مشخص است كه
كه افراد دورها جايي
.ست است

جمله متن، ايدة اصل
.صلي وجود دارد

.ست است
متن، شيشه چگونه

ك
.ست است

ب از فلز و شيشه سب
سام است
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د(علوم انساني ي 

--------ك باشد از

.د

دهند پس با هم هر

km

.دهدن مي

رياضيات

گروه آزمايشي

د كه محكم و سبك

كندصحبت مي----

دختمان را انجام مي

وعه يك تابع را نشا

چيزي درست كنيد

------------مورد
سام سبك

از كار نقاشي ساخ

ي حذف شود مجمو

.ست است
خواهيدميكه شما 

.ست است
ن متن، نويسنده در

سنگين، سپس اجس

.ست است

1ز
11و احمد

15

.ست است

.ست است
.ست است

.ست است

.ست است

.ست است
)و  1) , )1 يكي 2

.ست است
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شياي فيزيكي خالص
ماليات، آموزش مو
اي خود افزوده است

است و آ» ضروري
اي لوكس و تجملّي

حصوالت كشاورزي،
و نظ» الت، مواد اوليه

 دختر

)وازدهم

n n= +2

.ت دارد
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سازد، فقط در اش ي
با پرداخت پول يا
ها ت كرده بر دانسته

كاالهاي ض«شود  ي
ر ضروري يا كاالها

ك مؤسسة توليد مح
آال ، ماشيننيروي كار

 پسر
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هايش را برطرف مي
ي مراجعه كرده و
ي پولي كه پرداخت

توليد مي» سكنم
قيمت، كاالهاي غير

است براي مثال يك
ن«صوالت صنعتي به 

اقتصاد

گروه آزمايشي

جود دارد و در كل

.موجود است

به وسيلة آن نيازه
ه مؤسسات آموزشي
ده است اما در ازاي

خوراك، پوشاك و
هاي گران ق ر، فرش

لف، با هم متفاوتت
مؤسسة توليد محص

حالت وج 3!ياضي 

حالت م 3پس  12

كند و خريداري مي
 اين مشكل بايد به
ي را خريداري نكرد

خ«: ي اوليه مانند
لوستر: شود مانند ي

لدگان كاالهاي مخت
رد در حالي كه يك

.ست است

.ست است

.د قبول است
.ست است

چيدن سه كتاب ري
.ست است

.ست است

.استست 

.ست است
باشند يا 11بايد يا 

.ست است
ن در مقابل پول خ
ز دارد و براي رفع

و كاالي قابل لمسي
.ن نوع است
.ست است

براي تأمين نيازها
يرضروري توليد مي

.ست است
ه نيازهاي توليدكنند

نياز دار» و سردخانه

www.sanjeshse
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است» ت كاال

كاالها به دو
باشد، يعني
گويند كاالي

بيني توليد ش

.دخواهند ش
ي كنند دچار

ليد كنندگان
عرضه«اصلة 

.وش برسانند
»مازاد عرضه

اني برخي از
.د باشد

.ند

به نسبت» ن
نيستند در» 

ها و مايشگاه

خاصي كه به

ationgroup

قيمت«ودي بيانگر 

درجة حساسيت،
زياد» حني تقاضا

گ كاالي ضروري مي

، پيش»عوامل توليد

دار اضافي موفق نخ
اند، كاال خريداري ه
.

جب روي آوري تولي
يابد كه فا ادامه مي

قيمتي كمتر به فرو
وجود م«لت يعني 

گيري آن و تبا شكل
سودمند »ف كننده

شون ود محسوب مي

ن و تقاضا كنندگان
»گذار قيمت«ديگر 

ن آثار هنري در نم

نه ضرورتاً مكان خ

ر كاال و محور عمو

س شيب و همين
منح«اگر شيب . ود

م است كه به آن ك

هاي ع قيمت«توليد 

د به فروش آن مقد
نندگان عرضه كرد

است »مت آن كاال

و اين افزايش موج
قيمت تا سطحي

خواهند بود آنرا با قي
و اين حال. شود مي
 .سد

دولت بايد مانع ش
مصرف«تواند براي  ي

كاالي خو »فروش

عرضه كنندگان«از 
رگذار و به عبارت

.ست

و فروشندگان. شود

ن آن كاال است و ن

.ن نادرست است

)وازدهم

مقدار«افقي بيانگر 

براساس. است» يمت
شو تقسيم مي» س

كمش قيمتي تقاضا 

هاي تو ن كاال هزينه

ن كاال توليد كنند
ز آنچه كه توليد كن

قيم«كند  ايجاد مي

ت كاال افزايش يابد
لت كمبود افزايش

.ت

شوند حاضر خ نمي
كنندگان وي توليد

ح قيمت تعادلي برس

بنابراين، »زند مي
ي صحيح دولت مي

انحصارگر در» «ي

ور و رفتار هر يك
گيري قيمت تأثير ل

اس» رقابتي«معموالً 

ش مشاهده مي» يده
.كنند زار مي

داران، فروشندگان

ساير نويسندگان. ني

ي

10


د(علوم انساني ي 

محور) معكوس د

قي«فرد نسبت به 
حساس«تر و يا  يت

شود كشش گفته مي

سطح قيمت آن: ون

ي مصرف كنندگان
د مقدار بيشتري از
ماهنگي و تعادل را

شود قيمت سبب مي
هند شد پس در حا

است» قيمت تعادلي

ه فروش كااليشان
كاهش توليد از سو

سطح  ود و قيمت به

ضرر«رفاه جامعه 
گذاري بت و مقررات

قانوني«يي به دليل 

زياد است كه حضو
به تنهايي در شكل
ي چون ماكاروني م

».ذيرند

مزاي«و » مناقصه«
برگز» مناقصه«تي 

منظور ارتباط خريد

.است

سعد الدين وراوين: ه

ادبيات فارسي

گروه آزمايشي

)است ج» نزولي«

يت مقدار تقاضاي
تجملّي و كم اهمي
ست كه اصطالحاً گ

از عواملي چو» كاال
.ذيرد

ان بيشتر از تقاضا
ف كنندگان بخواهند

عاملي كه اين هم »

پردازند و اين امر س
رف كنندگان خواه

ق«اين همان سطح 

موفق به» كنندگان
نندگان و موجب ك
و تقاضا از بين برو

ود به مشتريان وخ
مشروط به مواظب »

هاي خودروي شركت

به قدري ز» ريداران
هيچيك از طرفين ب

بازار محصوالتي. مند

پذ خريداران قيمت«

ديد كه به صورت
مثل خريدهاي دولت

گوييم، م سخن مي

كتاب كليله و دمنه

نامه مرزبان/ ن منور 

زبان و

«از چپ به راست
.است» تقاضا«

هندة ميزان حساسي
كاالهاي لوكس، ت

اس» كم«رابر قيمت 

توليد ك«رد ميزان 
پذ  تأثير مي» ارد باز

اگر توليد كنندگا ،
مچينن اگر مصرف
يا كمبود عرضه ،«

ال مبلغ بيشتري بپ
صرف از سوي مصر
ر بازار برقرار شود، ا

ك توليد«گروهي از 
كن ي مصرفد از سو

داد تا فاصلة عرضه

با افزايش قيمت خ
»ر طبيعي و قانوني

و ش» طبيعي«دليل 

فروشندگان و خر«
د بود و در عمل هي

نام مي» بازار رقابتي

«است و» گذار مت

د» ها حراجي«لب 
دمات مثكاالها و خ

زار كاالي خاصي س

خستين نمونه آن ك

محمدبن: ر التوحيد

.ست است
)تقاضا و قيمت ب

«و افزايش» قيمت
.ست است
نشان ده» ي تقاضا

ي يا غيرحساس و
صرف كننده در بر
.س اين حالت است

.ست است
در مو» د كنندگان

رونق يا ركود«مورد 
.ست است

مشخص و ثابت، ،
هم »و كمبود تقاضا

مازاد تقاضا«د شد 
.ست است
خريد كا ضرند براي

ر و باعث كاهش مص
ن برود و تعادل در

.ست است
چون» مازاد عرضه

اعث افزايش خريد
ي كاهش خواهد د

.ست است
با »يرقانوني معموالً

انحصار«ن شود، اما 
.ست است
به د» توانيرشركت 

.ست است
«حصول، گاه تعداد

خواهد» كوچك«ر 
ب«زار را به اصطالح 

.ست است
انحصارگر، قيم«:ري

.ست است
توان در قال را مي

و خريداران» زايده
.ست است

تصادي وقتي از باز
.شود ناميده مي» ر

.ست است
ع از قرن ششم و نخ

.ست است
اسرا/ ظامي عروضي 

www.sanjeshse

درس 1گزينه  .1
نحني تم) الف
ق«كاهش ) هـ

درس 1گزينه  .1
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درس 3گزينه  .12
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به توليد بيشتر
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م«در وضعيت 
اين وضعيت با
قيمت را تاحد

درس 1گزينه  .12
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توليد كنندگان
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.نگي ندارد

)وازدهم

)سالمت ـ مالمت

ها هماهن ساير مصرع

.د

.كرد منتشر مي

11


د(علوم انساني ي 

)ند
(  
)د

س) (قلمرو ـ ماه نو(

با س. تهم آهنگ اس

كرد فهان را اداره مي

.گرديد

.ه است

زنامه صوراسرافيل م

)علن فعل

گروه آزمايشي

)مصوت بلند 4
مصوت بلن 6(كند  ي

)مصوت بلند 4(ند 
مصوت بلند 5(شود  

)ماهرو
)خانه ـ كاشانه) (ي

)2(ن 

هم»دل هر دو فرياد

ان انجمن ادبي اصف

جب بيداري مردم گ
.هميت دادند

عران عهد مشروطه

.ب اصفهاني است

چرند و پرند در روز

فعلن مفاعل مستفع

)ن
)سان

)سان م
)سان هم(ن 

. سبك عراقي است
.ك عراقي است

4(اند  هنگ بهره برده
به انسان منتقل مي

كن حساس كمك مي
ك نظم حاصل مي

جادو ـ) (گفتگويي
بماني ـ كماني) (يمار

)2(سپاس ) 3
بوستان) 4(رستان 

)2(صدا 

ز دست ديده و د«ا 

خا ت نادرشاه و كريم

د قاجار بود كه موج
خيال ا يش از صور

.ربي وارد شعر شد

دانان و شا موسيقي

.االسالم است
حبيب صفهاني، ميرزا
.دتقي بهار است

نز خود را با عنوان

آوايي
.ت

فاعيل فاعلن ـ مستف

ناهمسان(لن فاعلن 
س مه(عيلن مفاعيلن 
هم(عالتن فاعالتن 

مستفعلن مستفعلن

.ست است
ادبي شعرهاي  گي

هاي زباني شعر سبك
.ست است

مقدس از جاذبة آهن
تي وجد و نشاط را
گ به انتقال بهتر اح

سي است كه از ادراك
.ست است

آرزويي ـ گ) (ـ پروا
نثار ـ بيم) (اه ـ كاله

.ست است
.هجا هستند 3ي 

3(رونده ) 3(سپيده 
نگا) 3(گلستان ) 4

ص) 1(ديد ) 1(بود 
.ست است

با» ق محرابي ندارد
.ست است

ي در زمان حكومت
.ست است

پ در نيمه دوم عهد
هد قاجار به محتوا بي
ورة قاجار واژگان غر

.ست است
از تصنيف سازان و

.ست است
ري ايرانيان از ناظم

بابا اص رگذشت حاجي
ب سياسي از محمد

.ست است
.ست است

مجموعه مقاالت طن
.ست است
سه پاية: لن فعولن

پاية آوايي است 4اي 
.ست است

مفعول فاعالت مفا( 
.ها يك وزن دارند

.ست است
مفتعلن فاعلن مفتعل
اعيلن مفاعيلن مفاع

فاعالتن فاعالتن فاع 
ستفعلن مستفعلن م

www.sanjeshse
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سعي داريم

ationgroup

،)تفاوت ساختار(م 

ةلبضاع، شراء، )تار

.رد

)ت ساختار

مان را انجام دهيم

تفاوت ساخت(يتردد 

)وازدهم

عقيق، زر، ياقوت: ر

)ش

.ه است

اين بيت وجود ندار

تفاو(ـ چنگ زدن 

ـ تا تكليفم) ساختار

)بسازند: ص

.باشد مي

، يتـ المشتريٍ) زائد

12


د(علوم انساني ي 

.ستند

مراعات نظير/ خاك 

نيش ـ نوش) (ـ سوز

ي كه جان تازه يافته

ها در ر ـ ساير آرايه

)تفاوت ساختار(  

تفاوت س(ش ماست 

ي

ص(ـ ساخته شود ) 

اين گزينه صحيح

ز لـِ(، لبضاعاته )ائد

بان عربي

گروه آزمايشي



ركن يا پايه هس 4ي 

− − − (
− −(

− − − (

ت انسان از آب و خ

رد

.وجود دارد) رد
ـ) (شاه ـ شاد( روز

ه
تشبيه به كسي/ رد 
.دارد

.تشبيه ندارد

رودخانه و جويبار - 

بودن

.د صبا پيامي آرد

ـ متحد شدنمان) ر

، واقعاً ارزش)ساختار

كردند، لوله، كمي ي

)قطع كردند: ص( 

)از قناعت نيست

ال ز(يتحير، البيع 

ز

راي  گا  ن  داد
ني خ  ري  د   ام
 − − −

− − −
 
 

فاعلن   يلُ   
ن
ن
ن

و ساير ابيات داراي

− − − − − 
− − − − − −

− − − − − 

م اشاره دارد به خلقت
اعات نظير

عات نظير ندارد
تلميح ندار/ ت نظير

كرد، د) (نياز، نماز(
س وجود دارد مانند

كنايه: خلق گشادن 
تكرار ندار/ همسان 
تلميح ند/ ناهمسان 

ت/  نظير مراعات : د

-2عي ساز موسيقي 

 از شادمان و مرفه

دست شوق 
باد) تشخيص(تعاره 

تفاوت ساختار(دن 

تفاوت س(ام دهيم 

ـ ميكردند، كمي  ي

ـ قطع شد) دي را

نيازكننده تر جي بي

ـ ي ةبضاعير، شراء، 

.ست است
پيد را  فـ  ل  كم
رابـ  نقـ د  ج   وا

− − − −
− − − −

  
 

مفاعي     فاعالت  
عيلُ مفاعيلُ فعولن
عيلُ مفاعيلُ فعولن
التن مفعولُ فاعالتن

.ست است
پاية آوايي است 3ي 

.ست است
− − − − −
− − − − 
− − − − 

.ست است
از آب و طين  دارم

مرا: من ـ گل ـ خار
مراعا/ داستان حالج 
مراعات: ـ ارديبهشت 
.ست است

(صحيح دو جناس 
هر كدام يك جناس

.ست است
ز مردم شهر ـ كار خ

جناس: وان ـ روان
جناس ن: ي ـ ساقي

سرو، صنوبر، شمشاد
.ست است

نوع - 1به دومعني 
.ست است

ر معناي سرزمين
دست داشتن كنايه

ـ جم جام: ن

.ست است
: شكستن ـ استعاره
ه دست بودن ـ است

.ست است
براي متحد شد: يب

.ست است
تكليفمان، انجا: يب
، تكاليف)ر

.ست است
لوله ـ منتقل مي: ب

.ست است
درختان زيا: ص(ي 

.ست است
گنج  هيچ(ني متن 
.ست است

، متحيالمشتريٍ: ب

www.sanjeshse

درس 4گزينه  .14
مو    ي   س

اين  رش  تـ  ر
− −
− − −


مفعول
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مفعولُ فاعال - 3
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درس 3گزينه  .14
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−= (شب - 1
= (من  - 4

درس 2گزينه  .15
والدت: تلميح

خزان ـ چم - 1
تلميح به د - 3
تير ـ دي ـ - 4

درس 3گزينه  .1
در بيت گزينه
در ساير ابيات

درس 2گزينه  .15
مجاز از= شهر 

رو= خرامان - 3
باقي= جهان - 4
باغ، س= باغ  - 1

درس 2گزينه  .15
ايهام دارد: رود

درس 3گزينه  .15
خاك در: مجاز
جام به د: كنايه

جناس ناهمسا
  دست: تكرار

درس 1گزينه  .15
ش: كنايه: ب دل
باد به: كنايه: ج

درس 1گزينه  .15
خطاها به ترتيب

درس 4گزينه  .15
خطاها به ترتي

تفاوت ساختا(
درس 2گزينه  .15

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .15

درختان زيادي
درس 3گزينه  .1

با توجه به معن
درس 4گزينه  .1

ترتيب بهخطاها 
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باشند، لذا مي

.باشد يح مي

!عني گناه

.اشد
كتاب يازدهم

كتاب يازدهم

كتاب يازدهم

ationgroup

(

م فعل مضارع لنفيٍ

صحي» يصنع«حتّي 

ب به معنذنْ م است نه

.رد

.ن زند نوشته است

با ي بسيار سرد مي
ك 33صفحه 

.كند ي
ك 40صفحه 

ك 47صفحه 

)جار و مجرور

)للطلب: ص( ةطاوع

.ت

و مجرور، و نعلم ف

دوم به دليل وجود ح

دم» ذنَب«ريف براي 

گيرا در برميگيتي ر

گويي از فرمانروايانق

.اندياد كرده

رش آن شبيه نواحي

به آرامي حركت مي

)وازدهم

ج: ر بحرف الجر، هللا

للمطـ ) للغائب: ص(

.چنين نيست

نايب فاعل است» قل

اليه مضاف: البعث

 «و در جاي خالي د

اين تعر) دهند ت مي

.د

.

بلكه تمام قلمرو گ. 

شوار همراه با تملق

)ضت بازگشت ادبي

ك است و ميزان بار

به شته قرار گرفته و
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د(علوم انساني ي 

مجرور: ص(إليه  اف

ـ للغائبين) منصوب

ها چ در بقية گزينه

ينق«مستتر هو در 

،)علي الفتح مبنيٍ

يستفيد«جود ندارد 

راندان حشرات حركت

الم را تأسيس كردند

.شده است

.روم همسايه شدند

شودهر خاصي نمي

اسلوبي مصنوع و د

نهض(عنوان از آن با 

آب و هوايي خشك

خميري شكل گوش

.طابقت دارد

تاريخ

جغرافيا

گروه آزمايشي

اـ مض) مفرد مذكر

مفعول و م: ص(رور 

سم مكان است اما

اعل است و ضمير

م(گيرد  و فتحه مي

.بقيه تفاوت دارد

ر جاي خالي اولي وج

آن را معموالً براي ر

شدند و پادشاهي ايال

ها اشارهي به مادي

تند و با امپراتوري

حدود به ناحيه و شه

شا، تاريخ زنديه را با

يافت كه محققان ا

.لشگركشي كرد

.هدة وليعهد بود

.ته شد

كزي ايران در گروه

ده و بر روي بخش

گ فرش بيابان مطا

:ص(جمع مكسر 

مضاف)  إليه و مجر ـ

اس» مكتبات«يل و 

فا» نحصل«در » ن

ونس اسفيه للج ت

بالفعل است و با ب

عل را تغيير بدهد در

عضي از حيوانات كه

با يكديگر متحد ش

هاي آشوريسالنامه

رود فرات پيش رفت

.روم شرقي بود

رت خدا يا نشان مح

گشاندة تاريخ گيتي

تحول چشمگيري

يت به منطقه قفقاز

تبريز، همواره به عه

ن و فرانسه بستايرا

كوپن، نواحي مرك

شد فوقاني تشكيل

هاي سنگ ل و ويژگي

.ست است
خبر تصبح) ةز

.ست است
ـ)ةمبالغليست : ص

.ست است
)ليست اسم مكان: ص

.ست است
اسم تفضي» أفضل«

.ست است
نحن«ضمير مستتر 

.ست است
اسم الي نا» يوم«

.باشد حيح مي
.ست است

ةمشبهحرف » أنّ«
.ست است

عه هيچ حرفي كه ف
.ست است

عضوي در جسم بع(ي 

.ست است
ك و مستقل ايالمي

.ست است
بار دربراي اولين. م

.ست است
داد دوم اشكانيان تا

.ست است
شكالت، امپراتوري ر

.ست است
شتند كه نفوذ و قدر

.ست است
صادق موسوي نويسن

.ست است
رسي در دورة زنديه

.ست است
ر كردن نظم و امني

.ست است
بايجان با مركزيت ت

.ست است
ر دورة ناپلئون بين

.ست است
بندي آب و هوايي 

.ست است
ز پوسته و گوشته

.ست است
با چگونگي تشكيل
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كتاب يازدهم

كتاب يازدهم

تاب دوازدهم

تاب دوازدهم

تاب دوازدهم

تاب دوازدهم

تاب دوازدهم

.ده است

ت انفعالي در

ationgroup

ك 64صفحه 

ك 54صفحه 

كت 2صفحه 

كت 7صفحه 

كت 18صفحه 

كت 22صفحه 

كت 27صفحه 

غييرات را سپري كر

بي خود را به صورت

.د

 .بود

است كه همة آن تغ

يت اجتماعي انتسابي

آوردراهم ميود را ف

ي آميخته با اساطير ب

)وازدهم

.آيند ي پديد مي

.طابقت دارد

داند همان شخصي

اد در بدو تولد هويت

متناسب با خو... و 

ي، ديني و در مواردي
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د(علوم انساني ي 

كند، اشكال كارستي

.مركز تطابق دارد

و توسعه پايدار  مط

دولي خود ميگذارد 

افر. است راد همراه

ي خانوادگي، شغلي

ظهور اسالم، توحيدي

.آوردمي

.ند

وم اجتماعي

گروه آزمايشي

درون سنگ نفوذ ك

.ت

.د

هاي م شهر با ويژگي

سرزمين م آمايش

.شتري دارند

گري را پشت سر مي

وقعيت اجتماعي افر

هاي اجتماعيهويت

.الم بپيوندد

ويت ايراني قبل از ظ

ي دانشمند فراهم

.ختلف است

پذيرنيكديگر اثر مي

علو

بهشد و آب بتواند 

ن تشكيل شده است

كنند قر را بيان مي

.نقش دارد  ونتگاه

و نيمه پيرامون و ش

ي محيطي با مفهوم

شهري مطابقت بيش

ييرات هويتي بسيار

فساني

.دارند

د با تغييراتي در مو

گيريفرصت شكل

كه به جهان اسالآن

سال قدمت دارد و هو

.ي ما است

سب و صحيح را برا

مخ هاي اجتماعيده

گذارند و از ياثر مي

.ست است
ي درز و شكاف باش

.ست است
عدادي بوم سازگان

.ست است
مفهوم درستي از مق

.ست است
بندي سكو ج در ربته

.ست است
و ژگي هاي پيرامون

.ست است
هاي ون كاستن توان

.ست است
با مفهوم مبلمان ش

.ست است
طول زندگي خود، تغي

.ست است
جتماعي با جهان نف

.ست است
تري دي، آثار عميق

.ست است
اي اجتماعي جديد

.پذيرندمي... و 
.ست است

ك نژاد خاص
.ست است

ي جهان اجتماعي، ف
.ست است

هاي آن، بدوناليه
.ست است

بيش از هفت هزار س
.ست است

.ست است
خش ذخيرة دانشي

.ست است
گيري اجتماعي مناس

.ست است

.ست است
ي

.ست است
ه و پيوند ميان پديد

.ست است
تلف آن بر يكديگر
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ضوعات تفكر

ن محمول را

مچون شكل،

ت ناشناخته

هاي ه تفاوت

صورت مكرر

يد به صورت

حسي موجب

ationgroup

تواند موض ميست، اما 

.

.وست

سبت داد و هم بتوان

هاي مختلف هم ي

.ويند

روش علمي، موقعيت

بيت نفس، توجه به
.ت

د اين لغات را به ص

ديگر نباي. فتار كرد

هاي ح حريك اندام

قي و انديشمند است

.چون و چراست بي

ر چيز همان وجود ا

مول را به موضوع نس

.است

جاي اينكه به ويژگي

ه هدف را فرايند گو

به واسطه ر. كند ي

خودشناسي و ترب .د
بيتي ابن سينا است

كان در محيط خود

به منزله مشاور رف
.دخالت داد

به عبارت ديگر تح

.ست

)وازدهم

د و انسان ذاتاً منطق

.ت

ض خاص

يك تأثير مطلق و

واقعيت هر. ن است

عني هم بتوان محم

كنندگان بوده سؤال

ت زيرا همه به ج
.كنيم ي

جريان رسيدن به

شناخته را خلق مي

داند خت عقلي مي
هاي ترب ول و روش

كودكاه شرطي كه 

.شود ي

سال سوم بايد با او
ها گيري در تصميم

.اي دارد چه اندازه

رنده حس بينايي اس
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د(علوم انساني ي 

آيد ق خطا پيش نمي

ز اجناس عاليه است

عرض+ جنس بعيد 

گيري انسان تصميم

.د

د، وجود و احكام آن

.تاد

و يا كاذب باشد، يع

حد فهم و دانش س

يك نماد است» تاب
ر خود را منتقل مي

ال حركت هستيم،

مسئله، موقعيت ناش

خت راستين را شنا
هي و تشويق، از اصو

يابد، به فزايش مي

شد انسان شامل مي

در هفت س. شود ي
مانند ديگران او را د

ز ما دور است و چ

.ند

گيرد كه گير ت مي

سفه و منطق

شناسي وان

گروه آزمايشي

در تصور و تصديق

.ست

كيفيت نيز يكي ا. ت

ج: رسم ناقص/ سگ 

عي و اقتصادي بر ت

را به انسان نشان داد

ن دانش اهميت دارد

ن ساساني اتفاق افتا

و ت به موضوع صادق

چنيني، پاسخي در

كت«مثالً مفهوم . د
ك واژه كتاب، منظور

سوي مقصد در حا

دانشمند با طرح م

شناخ. ت تأكيد دارد
رشد، آموزش گروه

د به زبان بياورند ا
.راهم شده باشد

گي را در مراحل رش

ه مرحله تقسيم مي
خانواده دانست و م

ر كجاست، چقدر ا

ا آستانه مطلق گوين

وسيله چشم صورت

فلس

رو

.شود كر محقق مي

تباين اس» الف«و » 

وجود مستقل است

اص سعرض خ: ننده

مل گوناگون اجتما

د كه توانايي عقل ر

و آن چه كه در اين

در دوران انوشيروان

حمول بتواند نسبت

چ ري از سؤاالت اين

شود يز ديگري مي
كنيم، فقط با كمك

وقتي از مبدأ به. د

.سازي است  روشن

 در جريان شناخت
ظر گرفتن مراحل ر

توانند  كودكان مي
ها فر لغات براي آن

سالگ 65تا  40وم، 

الگي و به سهس 21
چون عضو بزرگ

مي فهميم كه در ،

يك اندام حسي را

حسي به  فتن دريا

.ست است
ك تصديق تازه با تفك

.ان دهد
.ست است

پ«ل نسبت ميان 
.ست است

ت و وجود نوع يك و
.ست است
عوعوكنن/ عيد سگ 
.ست است

ها، تأثير عوا سيست
.ست است

فرد سقراط اين بود
.ست است

طبيعه وجود است
.ست است

ن با فرهنگ يوناني
.ست است

است كه مح نسبتي
.ب كرد

.ست است
سؤال مذكور و بسيا

.ست است
ي كه جايگزين چي
ماهيت آن اشاره ك

.استست 
ان عمل اشاره دارد

.ست است
زدايي و نبال ابهام

.د
.ست است

ميت ادراك حسي
ت استعدادها، در نظ

.ست است
ن، تعداد لغاتي كه
و امكان يادگيري ل

.ست است
همان بزرگسالي دو

.ست است
حل رشد انسان تا

بايد وي را. تار كرد
.ست است

ديم،را انتخاب كر
.شود ك مي

.ست است
الزم براي تحريك

.ست است
س مختلف، بيشترين
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