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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
ومسجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)3/3/1398(  
)دوازدهم( نسانياعلوم   

:باشد ر قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زي 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 رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ 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  12آزمــــون 
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 @sanjesheduc

شود، اما هم

ةصيل دربار

// ن منور 

ديم فارسي

ه
»دام«و » 

عاتمرا »

ationgroup

.دهد مي» برِ او

ش يس و احترام م

با شرح و تفص» ت

محمدبن: لتوحيد

هارم وزن شعرِ قد

.ظير است

ولِ اين بذر تشبيه
»دد«. است مودن

»ناوك«و » كمان

.طاقتي است
.ت

13(  

اب«شده و معناي 

ت كه موجب ترس

قاضي بست«درس 

اسرارال// چارد باخ 

.است شده

چه ةدر گزين. ست
.شود ساس مي

آراي مراعات نظ ة،

به محصو» جگر«
حاصل نمن و رنج 

ك«. است كر نشده

ط كه كنايه از بي
است د اغراق كرده

.دهند 

3/3/398 ومست 

ش تشكيل» ــَـ

كوه و عظمتي است

.ل، اشتباه است

شكني در متن د ت

ريچ: به نام آذرباد

درست ذكر ش» ب

اس ، طرح شده1ي 
ها احس در آن وضي

مات در يك بيت،

به بذر و» دل«ن 
از عشق ورزيدن

ت ذكاين موضوعا

ي دريدن پيرهن
ر اشك چشم خود

خدمتي تكان مي

2


نوبتجامع (ساني 

ـ«و ضمير » ابر«

شك» ابهت« .»ب

.ندارد) گناه

در متن سؤال) جه

بت ةم هند به بهان

اي ب پرنده// حمد 

فوني پنجم جنوب

از كتاب فارسي» 
عرو م فارسي وزنِ

د و آمدن اين كلم

چون ،است) كنيه
كنايه ،دركل» ن

اما دليلي براي» 

يعني» ردن پيرهن
شاعر در مقدار. ت

خ خواهش و خوش
.است تشبيه شده

اي سال

دبيات فارسي

دوازدهم؛ علوم انس

ديگر از ةسه گزين

رقيب بي«يعني » ض

سنگيني بار گ(زر 

داراي دليل و وج

ثار باستاني مردم
.است ه شده

جالل آل اح: زده ب
علي صفي

سمف«و » تيرانا«

ه سار نخل واليت
ه مانند شعر قديم

تناسب وجود دارد

مك(نوع دوم  ةتعار
شتن و جگر درود

ز فرمان
»كمان«عاشق به 

قبا كر«. است شده
است آرايي داده واج

ي خود را براي خ
ند به لعاب سبز

ها ـ فصل2ب     

زبان و اد

سنجش د

در س. اسب است

بالمعارض«. است

وز ةتباطي با كلم

د( موجهو ) تر ش

)بنما

ستان و شكستن آ
شرح داده) غزنوي

تابارزيابي ش// ي 
فخرالدين: طويف
،»خورشيد ةخان

در سايه«ي درس 
ديگر كه ةه گزين

تن» عنقا«و » جغد

است ،جگر)  كردن
دل كاش«. است ده

مجاز ا: خط// س 
شبيه شده و قد ع

تابش تشبيه ش رپ
و... و / ش / و / ك 

هاي ي است كه دم
روين خم تبرها مي

هاي كتا ـ فصل1

.رست است
نوعي» ابرش«م 

.رست است
مرادف» رقيب«
.نيست» 

.رست است
ارت) يار ور و دست

.رست است
خوش( نغزتر ،»جه

.رست است
ن، سپريبگذرا( 

.رست است
ركشي به هندوس

پدر مسعود غز(ي 
.رست است

القضات همداني ين
الط لطايف// ظامي 

دري به«رندگان 
.رست است

ساس خودآزمايي
برخالف سه. شود ي

.رست است
ج«، »وحشت«، »

.رست است
درو ك(و درودنِ » 

به ذكر نشد مشبه

.رست است
جناس: خط ـ خطا

تش» تير«به » بال«

پ دلبر به گيسوي
ك تكرار واج هاي

.رست است
هايي مجاز از سگ

يي كه بر جاي ز
:ايهام دارد» صل

www.sanjeshse

در 2گزينه  
دوم ةدر گزين

در 2گزينه  
با» معارض«

ترس«معني 
در 3گزينه  

مشا(» وزير«
در 3گزينه  

خواج«امالي 
در 1گزينه  

بگذارروز را 
در 3گزينه  

ماجراي لشكر
محمود غزنوي

در 1گزينه  
عين: تمهيدات

نظ: هفت پيكر
فقط پديدآور

در 4گزينه  
براساين تست 

احساس نمي
در 1گزينه  

عزلت«ميان 
در 2گزينه  .

»كاشتن دل«
است اما شده

.دنتضاد دار
در 2گزينه  .

خ: »1«گزينه 
«:»2«گزينه 

.نظير دارد
د: »3«گزينه 
ت: »4«گزينه 

در 4گزينه  .1
»ها دم«: الف
ها »خزه«: ب
فصل فص«: پ

erv.ir
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ذهن در

درزلف +ـه
»سخن ن

  .رد

ت

ليل

هيچ وقت

صورت
خواه و

ationgroup

ناي ماه اسفند را

ـ+ بنفش: است
شيرين«و  »كردار

پذير مفعول نمي

).هستي= ي ( 

نيست عالي پوچن 
متمم  مسند

يت حاكمان به دل

)طبع و ذات بد( 

در بيت. ص است
ها پولي قرض بخ ن

13(  

معن» ارديبهشت«

ژه وندي ـ مركّب
زشت«چهارم نيز 

دهد و مي» شود ي

عل اسنادي است

ـ كينِ نامرد4  

)اليه ف
همچون) اصالً( چ

يد                      م

.  

ت رفتن مشروعيت

برخوردار نباشد

واقعي با آن شخص
ي آزمودنشان از آن

3/3/398ت سوم 

«وزانيم اما آمدن

.آيد مي

اين واژ. فشه است
چ و ة سومر گزين

آزرده نمي«عناي 

ها فع پايان مصراع

ردـ مهر م3ين  

مضا اليه مضاف( د
هيچ اين .نيست ي

نهاد  قي

رط ضروري است

ديگر از دست ةزين

ز مرغوبيت كافي

دوستي و ةه نشان
براي ،هستند يا نه

3


جامع نوبت(ساني 

سو زخم مي چشم

كنايه به حساب

هاي گل بنفش برگ
در. يِ مقلوب است

جا مع اين» نيازارد

در پ» ي« ،ديگر

ـ عيار كي2ر مهر  
لي

عيار كينِ  نامردـ
حض خوب و خالي

      مسند

ها شر ستوري واژه

مفهوم سه گز. ست

اما آهني كه از) ن

.)موجه

.من نشد
.كنم سپري مي

ست كهخودهاي  
دوستان واقعي ه

.ه

دوازدهم؛ علوم انس

كه براي پرهيز از
.د

دن ماهي است و

ه موهايش مانند
كه تركيب وصفيِ

ن«. نه خود مسند

ةدر سه گزين. ست

.است

ـ عيار1): ف و نشر
ـ شعر خا3خوب  

2)  اليه يه مضاف
شعر محو  عيار بي

مسند               

يافتن نقش دس ت

ـشد3

به جاي خوبي اس

تربيت يكسان(ند 

ظاهرِ م(شتن كاله 

هاي ه عمقِ گفته
را در غم و رنج س

ي از پول و دارايي
يني اطرافيان تو

دانند يا نه ك مي

سنجش د

هاي گياه است ك 
يهام تناسب دارد

مرد ةشانن ،از آب

ه معني كسي كه
ك واژه نيست بلك

اند ن  مسند جمله

، از نوع نكره اس3

، منادا محذوف4

لف ةه معنا و آراي
ـ شعرِ خ2محض  

الي مضاف( مردهرِ 
ب] اين. [مرد است

نهاد

جهتريخته  هم به
پدر هر سه مرد

ـ سال2ـ دو  1

گزين شدن بدي ب
.ست

كن كسان عمل مي

مهم است نه داش

هيچ كسي متوجه
هاي عمرم لحظه

مندكردن كسي ره
خواهي ببي گر مي
هايشان شريك رايي

به معناي دانه» ا
ا» اسفند«، لذا د

شدن ماهي قرمز
.رست است

يك واژه است به» 
يك» كاله زرين«ت، 

.ي مقلوب است
.رست است

صفات» درويش«
.رست است
3ةن مصراع گزين
.رست است

در بيت. دا است
.رست است

با توجه به(ضافي 
ـ شعرِ مح1: وصفي
ـ عيارِ مه1: وابسته

ر و كين مرد و نام
مسند

.رست است
هاي كردن جمله
كه پد دو سال شد

هسته ةجمل
:هستند ةي جمل

.رست است
گيجا ،3در گزينة 

به ستم و بيداد اس
.رست است

اجسام فلزي يك ة
.شود داخته نمي

.رست است
م) باطن شايسته( 

.رست است
ه: »1« ةول گزين
ل: »1« ةدوم گزين

.رست است
كنايه از بهر» ودن

گويد كه ا اعر مي
در مال و دار تو را

www.sanjeshse

اسفندها«: ت
كند تداعي مي

تر ش سبك: ث
در 2گزينه  .1

»زلف بنفشه«
نخست ةگزين

تركيب وصفي
در 2گزينه  .1

«و» ضعيف«
در 3گزينه  .1

در پايان» ي«
در 1گزينه  .1

مناد» صائب«
در 3گزينه  .1

هاي اض تركيب
هاي و تركيب
هاي و وابسته

عيارِ مهر اين
نهاد

در 1گزينه  .1
مرتّب: توجه

د: مصراع دوم

هاي تعداد واژه
در 3گزينه  .1

د تبي مفهوم
روآوردنشان ب

در 3گزينه  .2
ةصيقل بر هم
صيقلي و پرد

در 3گزينه  .2
شتن عقلدا

در 1گزينه  .2
مفهوم بيت او
مفهوم بيت د

در 3گزينه  .2
كيسه بو هم«

، شانيزسؤال 
ببين كه آيا ت

erv.ir
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.شود مي

د پشيمان

»إنّ «(ـ ) ر

دانشمندان
)اختار

تفاوت(شد 

)ت ساختار

ـ)ساختار

ه، شكرگزار

تفاوت( تي

ationgroup

ند كشيده من به ب

خو ةناهان گذشت

تفاوت ساختار( 

.د

ـ)اوت ساختار
تفاوت سا(بودند 

نداشته باش... ي 
)ت ساختار

تفاوت(ر آلودگي 

تفاوت(بسياري 

لحاظ نشده» ك

الت ةالقريسفرت، 

13(  

با دالوري فريدون

ضرّع و زاري از گن

جانشين زمين ـ

كرد، شده بود مي

تفا(اند  كرده... را 
كرده... يگران را 

تكار، كه دو روي
تفاوت(است ... ي 

غبار... ـ بعد از ) 

، جغدهاي ب)ختار

كت قو«در » ك«

، رأيت ـ س»ستا

.ت

3/3/398 ومست 

نهايتاً رساند و ي

خواهد با تض مي: د

ـ)زائد(، فقط )ر

كرد ـ تكبر م مي

منداني، ديگران ر
، د)فاوت ساختار

ي اختراع نه ابتك
، كه يكي)ظ نشده

)تفاوت ساختار( 

تفاوت ساخت(ند 

و» ه«ضماير(ـ 

روس«كره بودن 

شتري، شراء

.مفتوح است

)ل

زينه صحيح است

4


نوبتجامع (ساني 

به درون قصر مي را

كار، حكمتي دارد

تفاوت ساختار(ا 

شد ـ استكبار م

، انديشمن)ظ نشده
تف(مندان فراواني 

صفت است براي
لحاظ» ال يوجد«

مدت... سيزده 

از اين كشاورزانن

)اند بوده: ص(د 

.ف امر است

نك( ةالقري، )شده

بيع ـ البائع، المش

مذكر هميشه م

شًا، بر وزن تفاعل

اين گز) ةعيالزرا

زبان عربي

دوازدهم؛ علوم انس

خود ر جا ك از آن

ك بندگان گنه ةتوب

خليفة زمين ر ،

،)تفاوت ساختار

جمه لحاظوم تر
اند ـ انديشم يخته

ص» علميٍّ«(لمي 
«(ت و ابتكارات، 

، امروز،)ائدز(در 

ـ)فاوت ساختار
)جمه شده

باشند ـ مي) كرد

الم آن حرف) ند

ر ميم لحاظ نش

ـ مثل أنّ،) ختار

نون در جمع) َن

تعايش: ص(عايشًا 

حشرات و اآلفات

ز

سنجش د

ر است كه ضحاك

گش در پذيرش ت

،)لحاظ نشده» نا

(، مستكبر بود )

ر ساختار و مفهو
اند، برانگي ولد شده

عل... تراع ، اخ)د
همة، اختراعات ـ

ـ د) لحاظ نشده

تف(كشتند ... ي 
ترججابجا (ستگاه 

خلق ك: ص(كند 

بايد رحم كنن: ص

ضمير(، السفر )

تفاوت ساخ... (ع 

ثمانين: ص(نينٍ 

، تع)وزن يتفاعلوا

ر طمامه من الح

.رست است
باالي بام قصر» ال

.رست است
پذير است اما درنگ

.نمايند

.رست است
نا«ضمير : (رتيب

(
.رست است

)زائد(» و«: رتيب
.رست است

در» كان«(  :رتيب
، متو)وت ساختار

.رست است
زائد(نوع : رتيب

هر، موجود باشد
.رست است

لح» اهواز«: (رتيب
.رست است

كه بسياري: رتيب
طبيعت و زيس) ،

.رست است
ك خلق مي: رتيب

)شكر كن
.رست است

ص(رحم كنند .. 
.رست است

زائد(قد : رتيب
اهدت

.رست است
كأنّه البائع: رتيب

.سترست ا
و ثمان) سبعينَ: 

.رست است
يتعايشوا، بر و: ص

.رست است
أكثر(عبارت متن 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
باال«منظور از 

در 2گزينه  .2
پ خداوند توبه
شوند و توبه

در 4گزينه  .2
خطاها به تر
)لحاظ نشده

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

تفاو(بسياري 
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
ـ ه) ساختار

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

)زائد(از اين 
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
ش: ص(باش 

در 1گزينه  .3
.براي اينكه 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

، شا)ساختار
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

ص(سبعينٍ 
در 3گزينه  .3

ص(يتعايِشوا 
در 1گزينه  .3

با توجه به ع
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.دهد ن مي

: ضاد آمده 

.ت

ه است، اما

.ست

وجود ندارد

ندگي دنيا،

ationgroup

به انسان را نشان

ا دو تضيك يها  ه

ها چنين نيست 

ت كه مقدم نشده

ها چنين نيس ينه

ه نوعي

يا قيد حالت و ل
.اليه هستند

اين زن«عنكبوت 

13(  

ه شباهت كالغ

ي در ديگر گزينه

ا در ديگر گزينه

است» ةخدم«بر 

اما در ديگر گز ،

تأكيدي است نه

اين گزينه، حال
جمالت حا» س

.كنند رزش مي

ع 64و آية » ت

3/3/398 ومست 

.ت

كه...) له محاكم 

مبني

مبني

ولي» ح و المغلق
ب

م شده است، اما

خب) مردم است

هستند، و مبني

ذا مفعول مطلق

در) كرد جه مي
انتهت أمس يوه«

ار ف كارهاي كم

ي دنيايي ما نيست

مي

5


نوبتجامع (ساني 

گزينه صحيح است

.خ است

،ةالخاصعقوبتها 

ـ الزم ـ مب) ست

ـ م» األفراد«عله 

.

ح و قفل ـ يفتح
ب ـ صدق و كذب

مقدم) المعلّم(ن 

ؤمن، خدمت به
.اند شده

هر دو ماضي) ت

اليهي نگرفته لذ

سودمند علم توج
و» ...هو متردد 

ماية خود را صرف

جز همين زندگي

و معارف اسالم

دوازدهم؛ علوم انس

اين گز) ةالخاصا 

اين گزينه پاسخ) 

عق ةجريمه، لكلّ 

وقايه نيس: ص( ةي

ـ فاع) علومللم ي

..و ) نعت(=  ةصف

ـ مفتاح ةالعجلو 
الصادق و الكاذب

است بر فاعل آن

ها، براي بنده مؤ
بر مقدم واقع ش

أحسنت(شرط  ب

صفت يا مضاف

سنبه روي  افع و
و ه «، »نّ راضيات

ترين سرم ارزش

دگي و حياتي ج

.خر دارد

فرهنگو

سنجش د

عقوبتها ةجريملّ 

...) األخطاء عند 

تاهيقوم بدفن مو

للوقايفاعل، نونه 

مبني(= لوم مع (

صـ ... و  ةصفـ  

و«:ود دارد الصبر
ـ ي و المستقبل

ه متصل به فعل

ترين كاره اشتني
خب) لّ علم، للبطِّ

و جواب) حسنت

هيچ» تهديدا«

مخترعي بود كه
هنّ«و: جمالت

س اين افراد با

زند: فران گفتند
«.  

ره به آثار ما تأخ

.رست است
لكل( عبارت متن

.رست است
من( عبارت متن

.رست است
ي(... عبارات متن 

.باشد اسخ مي
.رست است

من باب تف: رتيب
.رست است

...مجهول : رتيب
.رست است

...مبتدأ و : رتيب
.رست است

نه سه تضاد وجو
بيرين ـ الماضي

.رست است
كه» نا«ه ضمير 

.رست است
دادوست (معني 

لدينا، لكل(ها  ينه
.رست است
أح(ه فعل شرط 
.رست است

ه مفعول مطلق
.رست است

م» الفرد«(معني 
ها در ديگر گزينه

.رست است
سورة يونس 7آية 

.رست است
كاف«جاثيه  24

ي و بازي نيست
.رست است

اشا) ص(ل خدا

www.sanjeshse
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بر جماعت
روز شادي

ه آن سنت

.گيردب

مبر گرامـي

.ي است

را متحول

نور هستي

ationgroup

.اند بر داده

شنود وم را مي
هان آن روز،. د

ر دنيا مردمي به
.كم كنند

د و نبايد روزه ب

ي احاديـث پيـام

فهم آيات الهي

.كند بيان مي

بش نشست و او
.درآمد

.خ داد

)105ء 

باالتر است، او

13(  

از وقوع معاد خب

رود، سخن مردم
رسدماني فرا مي

كه دروقتي د، تا
دهندة آن كنجام

را شكسته بخواند

شـمندان اسـالمي

جع علمي براي

السالم را عليهم

ون تيري بر قلبش
داپرستكار و خ

السالم رخ ق عليه

انبياء. (برند ث مي

... ي 

ند بسيار برتر و

.هم مفهوم است

3/3/398 ومست 

قاطعيت كامل

رختلف جهان مي
لهي و نداي آسم

معه جاري سازد
ن اينكه از اجر ان

شد بايد نمازش ر

زهـاي نـو، دانش
.كردند

معتبرترين مر) 

ير امامانه و سا

شر بن حارث چو
ك مردان پرهيزك

دورة امام صادق

ستة من به ارث

س رضايت دروني

نور بودن خداون

ه» له كفوا احد

6


نوبتجامع (ساني 

آنان با. اند بوده

دارد به نقاط مخ
ظهور و وعدة ا

نيكي را در جام
گذارند بدونمي

فرسخ باش 8از 

متناسـب بـا نياز
آوري كربعه جمع

.)آن را بياوريد

)ص(رفتار پيامبر

و حضرت فاطمه

و تأثيرش در بش
ر ماند و در سلك

زيدبن علي در

ن را بندگان شايس

.ه دارند

طبيعي ـ احساس

كند وعرفي مي

و لم يكن«آية 

دوازدهم؛ علوم انس

در طول تاريخ

ن مردم حضور د
ينكه زمانود تا ا

س سنت و روش
اين شخص هم

رگشت او بيشتر

معارف اسالمي
مجموعه كتب ار

ك سوره همانند

گفتار و ر) ديني

و)ص ، امام علي

السالم استليه
ن خويش وفادار

السالم و قيام يه

ايم كه زمين شته

اشاره) ص(اكرم

روحي ـ رشد ط

مع ها و زمينان
.گيرنداو مي

داللت دارد و با

سنجش د

رين مردمانگوت

جت خدا در ميان
شوو ديده نمي

.وست

)ت توكل بر خدا

هركس: فرمودند
مال را به حساب

جموعة رفت و بر

ت ديني، تبيين
هم السالم را در م

توانيد يك گر مي

مرجعيت د(رآن 

ص(ن پيامبر اكرم

 موسي كاظم عل
زنده بود به پيمان

امام حسين علي

نوش) تورات(ذكر 

ي رهبري پيامبر

المت جسمي و

دش را نور آسما
وجود خود را از

براصل توحيد» 

.رست است
ترين و راستگ قل

.رست است
حج: فرمايدن مي
بيندكند ميمي

و پيروان او) ع(ي 
.رست است

حقيقت(ورة زمر 
.رست است

ف) ص(ي اسالم 
ند، ثواب آن اعم

.رست است
رود و مج فر مي

.رست است
ربوط به مرجعيت
و ائمه اطهار عليه

.رست است
اگ: بگو(رة يونس 

.رست است
تبيين تعاليم قر

.رست است
هير معصوم بودن

.رست است
نه از امام هفتم
س توبه كرد و تا ز

.رست است
پس از شهادت
.رست است

ر زبور، پس از ذ
.رست است
هاي ه مسئوليت
.رست است

شادابي ـ سال: ب
ازدواج: ح

.رست است
قرآن كريم، خود
تمام موجودات و

.رست است
»قل هو اهللا احد«

www.sanjeshse
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 @sanjesheduc

تمام جهان

ي ازت اله

 ..

ationgroup

)ج( 

كه تنها خالق ت

حكام و دستورات

.راند خشونت مي

ها

.سازد يك مي

13(  

وصف ناشدني

ت اوست خداوند

.ياز ببيند

و پايبندي به اح

كه يتيم را با خ

ه ت ساير تمدن

يار ظريف و باري

.ست

.گيرد ه مي

.رساند مال مي

.دهيم جام مي

3/3/398 ومست 

هاي افت پاداش

هستي به دست

ني كه خود را بي

شهوت و غضب

مان كسي است

ز تجربياتگيري ا

براي انسان، بسي

.گيرد ت مي

درك انسان اس

ت آنان سرچشمه

.رمادي است

دهد و به كم مي

.دارند رتري

راساس تدبير انج

هاي ديني

7


نوبتجامع (ساني 

ـ دريا2) ب(ت 

تدبير همة امور
.در اختيار دارد

آورد، همين مي

مني، دوري از ش

د، ديدي؟ او هم

گ ـ بهره2ف شده 

.عملي است

دايت و رشد را ب

.ت

تفكر مادي نشأت

ت افزايش قدرت

ن بر صدق دعوت

ت انسان روح غير

انسان رشد معاد 

.شود 

كه بر هم ديگر بر

رقرار است كه بر

ه معارف اقليت

دوازدهم؛ علوم انس

درجاتي از حكمت

تياري است كه
قات را نيز دمخلو

سر به طغيان بر

عفاف و پاكدام

كند سته انكار مي

ا و تعاليم تعريف

موضوع نظري و

ود انسان راه هد

مان خالص است

هستي از طرز

ر است و به علّت

به انبياء و يقين

ي بودن حقيقت

رد و به همة ابع

.ت

ها سنجيده مي

خوردار هستند ك

اي محكم بر بطه

فرهنگ و م

سنجش د

ـ دستيابي به د1

يعني صاحب اخت
و پرورش همة م

به يقين انسان س

علم و دانش، ،
.گ برتر است

روز جزا را پيوس

ـ كليسا1: جديد

قرار دارد و دو م

و مادي، در وجو

عتبار عمل به ايم

جهان و عوامل

تر لم برزخ كامل

ل از اعتقاد ما،

ر اثبات غيرمادي

گير ان را دربرمي

صورت گرفته است

ه ل و افكار انسان

ب و درجاتي برخ

به ترتيب راب» ه

.رست است
1:رخت اخالص
.رست است

العالمين است ي
ر طبيعي، تدبير
.رست است

به چنين نيست،
.رست است

دالت، خردورزي
يگر يك فرهنگ

.رست است
آيا كسي را كه
.رست است

پيدايش تمدن ج

.رست است
ل شرك توحيد
.رست است

دو بعد ملكوتي
.رست است

لهي، ارزش و اعت
.رست است

نسان، نسبت به
.رست است

ّت و درد در عال
.رست است

معاد در درجة اول
.رست است

شواهد تجربي د
.رست است

ي همة ابعاد انسا
.رست است

دت و بندگي ص
.رست است

نام دارد و اعمال
.رست است

بهشتي از مراتب
.رست است

هي، هدف، برنامه
www.sanjeshse
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 @sanjesheduc

.ت

.د

اين جهان

could-w

زمان. كرد

ationgroup

ر موجودات است

ظم را اثبات كرد

.ت

ت و نابودي در

-would(شرط 

س فعل استفاده

.نيمك اده مي

13(  

داري و نظم در ف

هاي نظ شگفتي

سان مربوط است

د و بعد از نيست

.د است

ه ساده و جواب

 با فاعل و سپس

استفا a fewاز 

.د

3/3/398 ومست 

بيانگر هدف. شد

اقتباس نمود و

ژگي اكتسابي انس

نمايد مديريت مي

اد وجودي خود

.د

.بق دارد

.ستند

.ها است ي

لة شرط گذشته

ب مناسب همراه

مله مثبت است

يد استفاده شود
8


نوبتجامع (ساني 

باش س، گوارش مي

منظومة شمسي

نويسي به ويژ ش

كرده و آن را م

و شناخت از ابعا

دگرد محقق مي

مفهوم بيت تطاب

خروي ناتوان هس

زه با خودخواهي

زمان فعل جمل. 

از فعل كمكي

ن كه مفهوم جم

ر زمان گذشته با

انگليسيزبان 

دوازدهم؛ علوم انس

.است

.اره دارد

ش خون، تنفس

و كوچك را از م

بوط بوده و خوش

و انسان را خلق
 .

و د شناخت خود

.ضع سكوت دارد

في اصالت ماده

.شاره دارد

ين با موضوع و م

حيات اخ  قعيت

براي خدا، مبارز

.باشد وع دوم مي

wh (است بايد

جمع است و اين

ت مجهول و در

ز

سنجش د

ي به چيز ديگر

موعة منظم اشا

هايي مانند گرد

و لوله هاي بزرگ

فطري انسان مر

و جهان را آفريده
.رداندگ زنده مي

زندگي، نيازمند

زيك و روح موض

صالت حس و نف

اصلي پديده اش

روط است بنابراي

ك و عظمت و وا

گردانيدن عمل

ز نوع شرطي نو
.شود تفاده مي

(h questionل 

م قابل شمارش

كه فعل به صور

.رست است
بردن از چيزي پي

.رست است
نس اجزا در مجم

.ت استرس
ه ه داراي دستگاه
.رست است

كت هماهنگ گل
.رست است

عدل به ويژگي ف
.رست است

پايان خود ج بي
يگر دوباره او را
.رست است

سازي انسان در
.رست است

ي در برابر متافيز
.رست است

مادي با قبول، اص
.رست است

ن به خصوصيت
.رست است

ها، حضور مشر ه
.رست است

ها، از درك انسان
.رست است

الص و خالص گ

.رست است
، جمله اها گزينه

با فعل ساده است
.رست است

اينكه جمله اول
.ساده است

.رست است
friends كه اسم

.رست است
دهد ه نشان مي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
براي اينكه پ

در 1گزينه  .6
به نوع و جن

در 3گزينه  .6
موجود زنده

در 2گزينه  .6
نيوتون حرك

در 1گزينه  .6
به عگرايش 

در 3گزينه  .6
او با قدرت ب
در جهان دي

در 3گزينه  .6
برنامة خودس

در 2گزينه  .7
علوم تجربي

در 4گزينه  .7
هاي م مكتب

در 1گزينه  .7
محتاج بودن

در 2گزينه  .7
وجود پديده

در 4گزينه  .7
براي اينكه ا

رد 3گزينه  .7
تأكيد بر اخال

در 1گزينه  .7
با توجه به گ

همراه ب)…
در 3نه گزي .7

با توجه به ا
جمله حال س

در 4گزينه  .7
sبا توجه به 

در 2گزينه  .7
مفهوم جمله

erv.ir

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79



 @sanjesheduc

وارة ل جمله

شان ه خانه

لوم از همه

آموزان نش

ationgroup

ه همراه با فاعل

آموزاني كه دانش

.شتم

.د

ن، رياضيات و عل

ت مدرن براي دا

13(  

ي مناسب جمله

.جام دهد

كنم به د مي) هد

پست توقف داش

كردن آماده شوند

رزيلي در خواندن

اي و تسهيالت ه

 .  

3/3/398 ومست 

فعل كمكي. ست

شكل او كاري انج

.

تعه(حساس دين 

.بد

.ت

.

م و نزديك ادارة

ي براي زندگي ك

.ين است

آموزان بر دانش

هاي حرفه لممع

……………

9


نوبتجامع (ساني 
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»ها رگزاري
بورس هم

كه طوري به
ي و محلّي
بسياري از
شمندان و
:ن از جمله

.نه است
»فقر«ندازة

آب سالم،
ك كشور يا

از دو ابزار
ج و كاهش
كه موجب

خارج واقعي
ه اهداف و
ن وظيفه و
مطالب در

.بپردازند» 
كشورهاي

تصاد كشور
سند چشم
توصيف و

 

ationgroup

كار«به يكي از 
«مانة معامالتي 

ستفاده ميكنند ب
ه تفاوتهاي بومي

اموجب شده ت
بسياري از انديش

هاي گوناگون يت
.كند تعيين مي

زار ها در اين زمين
ي از وسعت و ان

:ي زندگي مانند
يك كشور به يك

مي كنند كه
افزايش مخارج«

است» ها اليات

يني شده با مخ
سند دستيابي به
حق نظارت و اين

در ضمن اين. 

»هاي خاصي كاال
از اين رو در. ت

.ول بازماندح

تمامي فعاالن اقت
س«تدويندي را با 
.ش. هـ 1404

.شده قرارگيرد

13(  

ي كه با مراجعه
سام« .شود ه مي

هاي غربي اس گو
ه طور معمول به

اين مسائل. رند
انتخاب» شرفت
شود و موقعي نمي

را ت» ي پيشرفت

رين ابزت از مهم »ي
توان تصويري مي

دائيهاي ابت نياز
قل معيشت از ي

.ست

را اجرا» ي مالي
در مواقع ركود

لت و افزايش ما

بي وت ارقام پيش
اين س. شود مي

ها، ح رتمام كشور
است» المياس

ك«كشور به توليد
انها كافي نيست

تها از توسعه وتح

ظور، الزم است تم
و فعاالن اقتصاد
:ي در اُفق سال

تعيين» مقصد«

3/3/398 ومست 

شناسة معامالتي
ي با آن شناخته

يل الگبراي تحم
ديگر توسعه ، به
توجه الزم ندار

پيش« اصطالح. 
شور ها توصيه ن

اني، شاخص هاي

و كارآمد مالياتي
»توزيع درآمد«

سي است كه به
سطح حدا. باشد

اس» ها ت در نياز

هاي ستة سياست
د» ضاي عمومي

هش مخارج دول

تفاو» راي بودجه
مشخص» دجه
از اين رو در. زد
مجلس شوراي«

كه ساكنان آن ك
اخلي براي رفع

.ف كنند

قرارگرفت و مدت

تيابي به اين منظ
نخبگان، مردم،
ضعيت اقتصادي
«ضعيت و موقعيت

14


نوبتجامع (ساني 

«ام داد، گرفتن
دهد كه مشتري ي

هاي توسعه خص
از سوي د. ست

ها اجتماعي آن
.براي آن باشند

دي براي همة كش
يت زماني و مكا

ه و نظام مناسب
زان نابرابري در

كس» فقير مطلق
سترسي نداشته با

تفاوت«س كنندة 

بس«ظايف خود 
تقاض«ه تحريك 

كاه«ع تورمرمواق

سال پس از اجر
تفريغ بو«: نام ه

سا مشخص مي
«ستقيماً زير نظر

شود ك سبب مي
غلب، امكانات دا
يكديگر را برطرف

سيري نامناسب ق

براي دست. باشد
هماهنگي بين

كشور ما، نيز وض
كشور بايد در وضع

دوازدهم؛ علوم انس

بايد انجا» بورس
شماره حسابي مي

.كند ي مي

 معيارها و شاخص
تلقي شده اس» ن

هاي رها و ارزش
بال جايگزيني

الگوي واحد» ت
انسان، و در نها

سامانه«راري يك 
و ميز» مد سرانه

ف« عيشت است،
ك، و سرپناه دس

و اين امر منعكس

شور و اجراي وظ
بهترين راه. ست

تقاضاي كلّ در

پايان س«شود و در
به ده در سندي

را» بودجه«ليف
است كه مس» ت

.يافته است

ي در هر كشور
د كه اغگوني دارن

هاي متقابل ي ياز

اسي خود در مس

مستمر داشته» 
، اين ر اين كشور

سالة 20» نداز
مذكور اقتصاد ك

سنجش د

مايه گذاري در بو
مشتري خود ش

آنها شناسائي» ي

المللي از ي بين
غربي شدن«ادل

خ، فرهنگ، باور
دنب ده كنند و به

پيشرفت«  مفهوم 
سياسي، طبيعي،

بري، مسلماً برقر
درآم«و شاخص 

شتن حداقل مع
موزشي و پوشاك

است» متفاوت

كالن اقتصاد كش
تشكيل شده اس
راه براي كاهش

شو ني تعيين مي
واقعي وصول شد
ستگاه ها به تكال

ديوان محاسبات«
انعكاس ي» دجه

موجود يا فنّاوري
ر نيازهاي گوناگ

ني» الملل ت بين

ص اجتماعي، سيا

»رشد و شكوفائي
بيشتر. ته باشند

سند چشم ان« 
ت ديگر در سال

.رست است
سرما« كه براي 

طور كه بانك به
شناسة معامالتي

.رست است
هاي ها و سازمان ر

معا» عه يافتگي
همچنين به تاريخ

كمتر استفاد» ه
در م. صادي است

يخي، جغرافيا، س
.رست است

بارزه با فقر و نابرا
 با نظر گرفتن دو

.دست آورد ر به
نداش» فقر«انواع 

ات بهداشتي، آم
«يه زمان ديگر
.رست است

ديريت كبراي م
»مخارج دولت

ترين ر و مناسب
.شود مي» ادي

.رست است
طور تخمين به» ه

هاي و و درآمد
عدم پايبندي دس

«:ذكور برعهدة
رت بر اجراي بود

.رست است
مكانات طبيعي م
مردم هر كشور

تجار« از طريق
.رست است

ل وضعيت خاص
.رست است

ر«ر بايد پيوسته
بي از آينده داشت

در. آورند ت مي
به عبارت. ده است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
اولين كاري

همانط. است
«افراد را با 

در 3گزينه  .12
برخي كشور

توسع«گاهي 
ها و ه كشور
توسعه«واژه 

نخبگان اقتص
وضعيت تاري

در 3گزينه .13
براي مب) الف
ب) ب معموالً

در هر كشور
يكي از) ج

تغذيه، خدما
از يك زمان

در 1گزينه  .13
ب»  ها دولت«
ها و درآمد«

و»ها ماليات
ثبات اقتصا«

در 3گزينه  .13
بودجه«ارقام

تحقق يافته
پايبندي يا ع
ارائه سند مذ

نظار« مرحلة
در 2گزينه  .13

موقعيت و ام
درعين حال
مختلف بايد

در 2گزينه  .13
ايران به دليل

در 1گزينه  .13
اقتصاد كشور
تصوير مطلوب

دست به» انداز
مشخص شد
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ندي

.

ationgroup

.ت

عروضي سمرقن

.شوندسوب نمي

13(  

عران بوده است

نظامي: هارمقاله

.ورة سوم است

ست و قافيه محس

3/3/398 ومست 

زمانة شا... ي و 
.ة ساماني است

چه -4

تاريخ: سي

.جديد است

وارد مربوط به دو

سان نيسيك) طره

ي

15


نوبتجامع (ساني 

رهنگي، اجتماعي
هاي نثر دورةگي

.فارسي شد

نصراهللا منشي: 

عالم آراي عباس - 

و علوم و فنون

.ي است

است و ساير مو

.ت
ذره و قط) (وحي

ادبيات فارسي

دوازدهم؛ علوم انس

ضاع سياسي، فر
بر عربي از ويژگ
ل عميق در شعر

كليله و دمنه -2

3عرفان : حيات

.ه جديدي است
و توجه به مردم

.ل فصيح است
يوسوي گرمارود

.جاعي است

اول شعر معاصر

.

هر دو يكي است
نهي و و(ـ ) دق

وبان ز

سنجش د

دبي محصول اوض
ي جمع فارسي
ي موجب تحول

2 ميبدي

الحعين - 2نامه ي

نظر تخيل تجربه
و تعليم و تربيت

ستان از اسماعيل
رغواني سرودة مو
سيد مهدي شج

هاي دورة ايژگي

ن فع لن
فاعلن فعلن

اعلن

است 1عدة نوع 

ه» ــَ « صلي آن 
عشق و صد(صلي 

ن مفاعلن فعلن
ت مفاعيلُ فاعلن
فعالتن فعلن

.رست است
هاي ادما و سبك

هايكاربرد نشانه
دگرگوني سنايي

.رست است
.ترست اس

ابوالفضل: سرار
.رست است

زندگي: المؤمنين
.رست است
.صحيح است

نظرزاده عشقي از 
وطن و قانون و

.حيح است
.رست است
.رست است

كتاب زمس: حمود
كتاب خواب ار: ي

كتاب ضيافت از
.رست است

ر كهنه و نو از وي
.رست است
.رست است
.رست است

ن فعالتن فعالتن
اعلن فعاالتن مف
عالت مفاعيلُ فا

.رست است
قافيه و طبق قاع

.رست است
حروف اصل= ور ه

ها حروف اصينه
.رست است

مفاعلن فعالتن.. 
  مفعولُ فاعالت

فاعالتن فعالتن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
مكتب م -1
افزايش -3
تحول و -4

در 4گزينه  .13
در 3گزينه  .13

االكشف -1
در 4گزينه  .13

مجالس - 1
در 3گزينه  .14

كامالً ص) الف
شعر مير) ب
آزادي و) ج
كامالً صح) د

در 1گزينه  .14
در 3گزينه  .14

احمد مح - 1
گلشيري - 2
ك: سرشار - 4

در 2گزينه  .14
جدال بر سر

در 4گزينه  .14
در 2گزينه  .14
در 2گزينه  .14

فاعالتن) الف
مفا) ج –ب 
مفعولُ فا) د

در 1گزينه  .14
:زيبا، تماشا

در 3گزينه  .14
شعله -سحر

در ساير گزي
در 4گزينه  .14

..حجاب  - 1
...از من  - 2
ف... سيل  - 3
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.ب دارد

3/3/398 ومست 

ه و سال تناسب
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نوبتجامع (ساني 

ن  مي نالم
ت پي مانم ـ

وف
ف

مثمن سالم
)ذوف

.ف و نشر دارد
هاي هفتهبا واژه

دوازدهم؛ علوم انس

مِ  بر  هم  زن
د  عا  لم  زن

− − − 
ن د الن هر  گز

و  گر  سخ تسـ
− − − 
لن د خويش
ن د خويش

− −
و جو دي  را

ر ود ز ت نش
−   − −

ت  نو  نو
− − −

وزني= اياني 

ذل مسدس مح
مسدس محذوف

رجز: مستفعلن
قارب مثمن محذ

تـُ  هم ر مي
ن مي د هي
− − 

ن

لف: ك من است
ي معشوق و ماه

.تضاد دارد

سنجش د

چش مز هـ  م
ي    به تش بـ

− −
يِ سن گين

ق   با  لما
− − − − 

يِ زل ف  بـ   ل
ش دي پا ي  بن

−  −
و دا   نم  م  گر
او  جان ن مي

−  − − 

پنـ دي د هـ دت
− − − 

د بودن هجاي پا
.رد
.رد

.دارد

−
−

.دارد

رمل - : التن فاعلن
هزج م: ن فعولن

فعلن مستفعلن
متق(فعولن فَعل 

د   ور بـ  ر  ود
ني  آ  م   د  ره

−  − − 
ن مفاعلنن مفتعل

زينت دهر از اشك
ماه در معناي. رد
:روم و نروممي/ 

.رست است
ف حق بي ني

تي دا دي ميِ
− − − 

د     عهـ   دي
س   تس ت

− − − − − 
ريز  حل قـِ

ش خ داني كر ده
− − 

يِ    قتل   نَ
ت   ر فـ تَـ نِ

−   −  
.رست است

يِ هر قص ري پ
− − − − 

.رست است
زباني ـ بلند: مزه

اختيار وزني دار 
اختيار زباني دار 
اختيار زباني=  

.رست است

− − − −
− − − −
 
 

ت ابدال وجود ند
.رست است

فاعالتن فاعال←
مفاعيلن مفاعيلن
مستفعلن مستف

فعولن فعولن←
.رست است

رت كـ  جا  ر  و
ني ها   ن مي كـ

−   − − 
مفتعلن مفاعلن 

.رست است
ز مه روي تو و ز

ايهام تناسب دا 
/هستم و نيستم 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
گر    عا   رِ
چون دل به

− −
م  نز بد  -1

اَ گر سس
− − 

2- در پا  م
خ تر سم

− −
س زا  ي  -3

ت كه وق
− 

در 3گزينه  .15
دن دا  نـِ  ي

− − 
در 1گزينه  .15

حذف هم - 1
=يا رب  - 2
=بازآي  - 3
يا رب از - 4

در 3گزينه  .15
:كوشمي

×

− −
− − −


در ساير ابيات
در 4گزينه  .15

←بشنو - 1
←بيا  - 2
←اي  - 3
←يكي - 4

در 2گزينه  .15
ن  ظ ر   از

رف ت  ر  ه
− −   

=وزن شعر 
در 1گزينه  .15

زينت فلك ا
...ما هم  - 2
ه... موج  - 3
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ايبه شيوه

هم وجود

ationgroup

شود، بجاري مي

و نشرها تشبيه

13(  

يشگي
ه

.ت

ن درخت انگور ج
.  

.كرد
.ت

در همة لف) / 
.م وجود ندارد

ير

3/3/398 ومست 

ي و زدي

.رد

همي - 2شراب  - 
رودخانه - 2ست 

هر يار در آن است

كه هنگام بريدن
شودد يافت نمي

.د

كندمي
ي ذوقي بيان ك
ار موسيقي است

)لف و نشر(ست 
ر اين بيت ايهام

مراعات نظي: ورد

17


نوبتجامع (ساني 

. است

وصال و فراق ،(

اصابت كردي - 2
ميح

.د دارد
ايهام دار) وطن

-1: مدام - 2  .ت
ي ساز موسيقي اس

ت كه مهت آن اس

قطرات آبي را ك
تشبيه و تضاد ت

سن تعليل ندارد

.ول است
اثر نم -2گيرد ي

امان را به شيوه
د اما در بيت ابزا

شگوار اسخومي
در. و تلميح دارد

.دارد

رادوكس
ت ـ تحسين ـ و

.ه است

دوازدهم؛ علوم انس

يزي ذكر نشده

.كس است
رود، آب و آتش

2تابيدي - 1ست 
مين است نه تلمي

وجود) اكنِ روان
نا آشنا و دور از(

يهام تناسب است
نوعي - 1: رود - 4

ر دل من نسبت

ن است و علت ق
در بيت. ليل دارد

رد
بيت حس –شبيه 

ي براي مصرع ا
ش نميآت -1ت 

بار به سمت آسم
سر تناسب دارد

بار و روضة ارم،
ب زندگي هر دو

. دارد
شبيه

در شعر وجود ند

پار: دولت فقر) ب
سخن ـ مدحت) 

.رد

من تشبيه كرده

سنجش د

ت ادبي براي چي

شان كردن پارادوك
برود و نر(د است 

راي دو معني اس
مصرع دوم تضم

سا(س در تركيب 
(و غريب ) جيب

تناسب دارند و اي
4ماندهي

كه كينة كسي در

.شده است
ه، كه دريدن آن
ت پس حسن تعل

اما تضاد دار. دارد
تش= دولت عشق 

صرع دوم تمثيلي
ي دو معني است
ن شدن ذرات غب
معناي دست با

مان طرف جويب
ز باغ بهشت و آب

معشوق
لف و نشر: شك

تش: ك مرا ماني
تلميح و اغراق د

ب  وقان
)د

آميزي دارحس 
.ص اختالفي دارد

ق را به الله و سم

ت علتدر اين بي 
.رست است

يت از زلف پريش
ات تضاد مشهود

.رست است
ي بر سر من دار

ذكر آيه در←
پارادوكس ←د 

عج(غريب  ←
.رست است

شكر و شيرين ت
باقي - 2جاودان  - 

.رست است
علت اينك ←ل 

مهر. كين
به خانه تشبيه ش
لت صداي پارچه
بيان كرده است
حسن تعليل ند

–تضاد = خنده 

.رست است
مص. ب معادله دارد

گيرد داراير نمي
علت روان: عليل
جنگ در م: سب

.رست است
ر آب زندگي هم
ة ارم استعاره از

.رست است
استعاره از م= ي 

شم و پاكي با اش
نم، تو اشكو را ما

ناس ـ ايهام ـ ت
.رست است

ستعاره از معشو
تلميح: رويز

.رست است
= شنيدن رنگ

جناس ناقص: ن
ت زيبايي معشوق

www.sanjeshse
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كسب جمعي
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در 1گزينه  .15
.ايهام ندارد
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حسن تعليل
ك ←تضاد 
دل ب: تشبيه
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اسلوب) الف
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به نظر شاعر

روضة. / دارد
در 2گزينه  .16

شاهد افالكي
مستي با چش
من چشم تو

هاي جنآرايه
در 1گزينه  .16

اس: بتان) الف
خسرو پر) ج

در 1گزينه  .16
شنيدن بو و

چمن و سمن
شاعر در بيت
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.جود ندارد

)ظ نشده

)ئد

چنانچه، ـ

د
ationgroup

آميزي وجوحس

ه

لحاظ(، بعض )زائد

زائ(معلم، آن ـ ) 

)تفاوت ساختار

)ل معلوم است

تعد(

.باشد مي

يب فاعل هستند

13(  

در بيت. تشبيه

وراني، در حاليكه

ز(، از انجام )زائد(

)تفاوت ساختار( 

(ش كمتر است 

.باشد گزينه مي

.ه متفاوت است

دارد ـ فعل ر مي

)ل

)»عباد« صوف 

مت: ص(زم ـ ال) 

)رفوع

ين گزينه خطا م

.سه مورد است

ناي) ، طعامةصور

3/3/398 ومست 

.وجود ندارد
=ـ چو  فزايشي
.ود ندارد

عامه، كه ـ هر دو

(گفت، كه، درآن 

كند دور مي...  

هرگاه، خطرش ـ

اين گپاسخ ) ده

عالم

)ركبتا: ص

فهوم با سه گزينه

يوانات را بر حذر

عدد، فاعل: ص(

للموص: ص(» للّه

)مفعول: ص(رور 

فاعل و مر: ص. (

اين) ع لفظي است

ي مبني بيش از س

باب،(ها  گزينه

18


نوبتجامع (ساني 

جناس و تشبيه و
جناس ناقص اف: 

بيت تشبيه وجو

سان ـ فرهنگ ع

، خاطراتي، گ)زائد

، ما را)حاظ نشده

استفاده شود) ،

نت ميزان قرار بد

الع ي، ف)ساختار

ص(ـ  ركبا  ةطائر

چهارم از نظر مف

جه به معني ـ حي

عدد) است ضموم

للموصوف )  ال«ـ

ضاف اليه و مجر

...ـ مفعول ) ةكر

ت كه پر از صنايع

ها اسمهاي گزينه

ست، اما در بقية

بان عربي

دوازدهم؛ علوم انس

در بيت ج. دارد
آيين و آيينه. ت

جناس است در

، انس)وت ساختار

ز(رايمان ب ،)نشده

لح(، بها )ظ نشده

)تفاوت ساختار( 

ن خود و دوستان

تفاوت(حشرات 

طلتا، المسافران، 

شده كه گزينه چ

يحذِّر، با توج: ص

مضماب تفعل ر ب

)مبالغه نيست( ة

)ـ مض) الزم: ص

نك: ص(، علم ةرف

عر شاعران است

ند، اما در بقية گ

دم نايب فاعل اس

ز

سنجش د

حسن آميزي: ن
ص اختالفي است

شاد و باد ج. ست

تفا(ها  ما انسان

لحاظ ن( ةالماضي

لحاظ(، اين )شده

بسازند... هايي 

خالق نيك را ميان

ت، للعالم، من الح

ار، بتأخير ـ وصل

بيان ش» فتنن گ

ص(، يحذَّر )مؤخّر

ن الفعل در مصد

ةمبالغـ اسم ) كر

ـ متعد) تفعيل

معرـ ) »كالم«ه 

نوعي از شع: لَمع

مبني هستن) لن

در تُستخد) هي( 

رين بهانه رنگين
كينه جناس ناقص

آميزي اس بو حس

.رست است
،: رتيب تمدن، و

.رست است
ةاللّيل يف: ترتيب

.رست است
لحاظ نش(نا : رتيب

.رست است
ه پااليشگاه: رتيب

.رست است
اخ(معني عبارت 
.رست است

الموجودات: رتيب
.رست است

وصال، مطا: رتيب
.رست است

سخن«ول درباره، 
.رست است

صوت، مبتداي م
.رست است

التّخلُّص، عين: ص
.رست است

مفرد مذك: ص(ر 
.رست است

من باب: ص(ل 
.رست است

فاعله: ص(» روان
.رست است
ملَ( معني عبارت 
.رست است

إنّ، ال، يعمل( ه 
.رست است

ه ضمير مستتر
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.باشد س مي

13(  

للجنس ةالنافي) ال

چنين نيست

3/3/398 ومست 

(ها  ر بقية گزينه

ها چ بقيه گزينه

.وزي است

19


نوبتجامع (ساني 

س نيست، اما در

اما درصر نيست، 

.ختلف

در پاكستان امرو

.يش داد

.گي شدند

تاريخ

دوازدهم؛ علوم انس

للجنس ةالنافيه ال 

رد و استثنا حص

.ؤنث است

هاي مخ ن سلسله

ود سند دكنار ر

چشمگيري افزاي

.مان بوده است

.د

.وستان كردند

رافات

يأس و سرخوردگ

سنجش د

)منصوب بالياء

ل آمده است كه

وجود دا» أوالد«

مؤ» دنيا«چون 

مانده از دوران قي

مربوط به تمدن

شكاني را به طور

.اساني است

دي به عهد و پيم

تعمارگر اسپانيا

.ش يافته است

سالم

.دند

هر منقرض گرديد

ميمة خاك هندو

ل و مبارزه با خر

هللا نوري، دچار ي

.رست است
المتأملين، م: ص

.رست است
بر سر فعل) ال(ه 

.رست است
«منه ه مستثني
.رست است

)نيا أيتها الد: ص

.رست است
هاي تاريخي باق ه

.رست است
جودارو و هاراپا م

.رست است
قدرت قلمرو اش

.رست است
ورة پادشاهان سا

.رست است
ل مهم آن پايبند

.رست است
شفان دولت است

.رست است
افزايش اي ن رشته

.رست است
ش چشمگير اس

.رست است
ورة سلجوقي بود

.رست است
كان بر ماوراءالنهر

.رست است
لوچستان را ضم

.رست است
عت انسان از عقل

.رست است
دت شيخ فضل اهللا

.رست است
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 @sanjesheduc

.كند ي
)كتاب دوم

ش گياهي

)كتاب دوم

)كتاب دهم

سواحل و

)كتاب دهم

ت در دانش
هاي عاليت

)ب يازدهم

.ست
)كتاب سوم

رهاي عضو

)ب يازدهم

)ب يازدهم

ل از فروش

)ب يازدهم

ationgroup

پردازد اشاره مي
ك 2ب دهم و ص 

خشك با پوشش

ك 43دهم و ص 

.شد
ك 62ص (

هاي وسيع، شت

ك 96ص (

ها با پيشرفت ان
به فع )هاي خود

كتاب 12ص (

ميزان نامساوي ا
ك 4زدهم و ص 

و كانادا از كشور

كتاب 108ص (

كتاب 131ص (

به درآمد حاصل

كتاب 19ص (

13(  

پ ته و امروزه مي
كتاب 4ص (

ي تنك و نيمه

كتاب يازد 32ص 

باش بيني نمي ش

هاي بلند، دش ه
.ست

شده است تا انسا
ه با ويژگي(حي 

ف كره زمين به م
كتاب ياز 23ص 

و هاي عضو اكو

كا درآمد كشور

3/3/398 ومست 

محيط در گذشت

با پوشش گياهي

ص( 

اي آتي قابل پيش

كي و وجود كو
م كرده اسفراه

ي ديگر سبب ش
توان گفت نواح

ردن هواي اطراف
ص(

و ايران از كشوره

شيني كند و اتك
.ت

20


نوبتجامع (ساني 

رتباط انسان و م

اقليمي خشك

ها ي اخير و سال

دريايي و خشك
)ژئوتوريسم(ي 

ي انسان از سوي
ت ند بنابراين مي

رد، گرم كراگذ مي

و و آن مي باشد

هاي دوره شهرنش
رد نادرست است

جغرافيا

دوازدهم؛ علوم انس

.ز دادگاه الهه

كه به بررسي ا

رتيب به ناحيه

هاي دان طي دهه

ري از موقعيت
براي زمين گردي

هاي علمي توانايي
بيعي غلبه كنن

پيرامون زمين م

كشورهاي عضو

.گويند ي

ه خلي از ويژگي
ساير موار. است

سنجش د

ركت نفت پس از

مفهوم جغرافيا

تر متر به ميلي 3

وضعيت سالمند

مان و برخوردار
يط مناسبي را ب

طي از يك سو، ت
هاي طب محيط

خورشيد بر جو

يا قرار دارد و از

اها، خط مبنا مي

ت كشاورزي داخ
هرنشيني سريع

.رست است
هاي شر ت بدهي

.رست است
نه به درستي به

.رست است
3و  15ش   

.مربوط است

.رست است
ورد نظر بهبود و

.رست است
طبيعي كشورم

انگيز شراي شگفت

.رست است
ها و موانع محيط
ر و فناوري بر

.دهند كل مي

.رست است
ترين تأثيري كه

.رست است
ب شرق آسياجنو

.رست است
حد جزر در دريا

.رست است
توليداتكشور به 

هاي دوره شه گي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
عدم پرداخت

در 4گزينه  .2
در اين گزين

در 1گزينه  .20
ميزان بارش
نسبتاً زياد م

در 4گزينه  .20
در نمودار مو

در 1گزينه  .20
بندي پيكره
هاي ش بيابان

در 2گزينه  .20
ها محدوديت

و توليد ابزا
ها شك انسان

در 3گزينه  .20
ت اولين و مهم

در 1گزينه  .20
تايلند در ج

.نفتا است

در 3گزينه  .20
ترين ح پايين

در 2گزينه  .20
اتكا اقتصاد
نفت از ويژگ

erv.ir

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09



 @sanjesheduc

بل توجهي

)ب يازدهم

و اجتماعي
هاي عه راه

تاكنون در

)دوازدهم

آمد كه با

)دوازدهم

خيلي باالي

)دوازدهم

)دوازدهم

.شود مي
)دوازدهم

ي از هويت

ationgroup

توان تا حد قاب ي

كتاب 23ص (

و عيت اقتصادي
ي، ايجاد دو توسع

ت 1358ز سال 

كتاب 35ص (

وجود خواهد به

كتاب 59ص (

حتمال خطر خ

كتاب 87ص (

كتاب 90ص (

ها م يب و پرتگاه
كتاب 93ص (

تفسير توحيدي

صادي

13(  

كودكان كار مي

اتي، بهبود وضع
اي حرفه اي فني

جهاد سازندگي ا

ب ز در شرايطي
.ت گردد

يالن و تهران، اح

هاي پر شي دامنه

.د

ر گذاشته و به

هاي اقتص ق مولفه

3/3/398 ومست 

ت آموزشي براي

كشاورزي، خدما
ها موزش مهارت

ب اسالمي و جه

و نقل پايدار نيز
ط زيست حفاظت

سان شمالي، گي

.ها هستند

ها در سطح د گ

شوند وابسته مي

ساطيري را كنار

سابگرانه و دقيق

21


نوبتجامع (ساني 

امكانات م كردن

اي مسكوني،  ك
ات بهداشتي، آم
اد مسكن انقالب

و بنابراين حمل
ارتباطات محيط

هاي خراس ستان

سته شدن سده

سنگ ها، خرده گ

اند و وجود آورده 

ر مشركانه و اس

ي ساماندهي حس

وم اجتماعي

دوازدهم؛ علوم انس

است و با فراهم

ها ندهي كاربري
دني، برق، خدما
شده توسط بنيا

.زيست است يط
انسان در زمينه

هاي فعال ا سل

اثرگذار در شكس

سقوط آزاد سنگ

ها را به ي كه آن

ساطير ـ عناصر

علوم تجربي براي

علو

سنجش د

كان شهر پايدار
.را كنترل كرد

ضي روستا، سامان
هاي آب آشاميد 

اقدامات انجام ش

حفاظت از محي
ر رفع نيازهاي ا

يايي و وجود گس

ز عوامل طبيعي

كه سبب. است

هايي ور، به انسان

رد

.اند

دي آميخته با ا

د ـ استفاده از ع

.رست است
زيست از ارك حيط

ش غير رسمي ر

.رست است
هايي اراض اربري

اد شبكهو ايج.. 
ترتيب از ا به...  

.وده است

.رست است
ن شهر پايدار ح
ه مدون عالوه بر

.رست است
موقعيت جغرافي
.مواجه هستند

.رست است
ارش و لغزش از

.رست است
ريزش  ر پديده

.رست است
جتماعي به مرو

.رست است
الن ـ عيني و خر

.رست است
ا جتماعي متنوع
.رست است

يني و در موارد
.ت يافتند

.رست است
دن حداكثر سود
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ي فرهنگي

وضعيتي ،

هستند ولي
يست، زيرا

ationgroup

وم مغلوب برتري

قتصادي جهاني،

.ندت دار

.گيرد ا مي

يز داراي زاويه ه
جامع ني» ي است

13(  

ه فرو ريزد و قو

ي سياسي و اقت

ي طبيعي تفاوت

ها گي را از انسان

.يست

وحياني

ستطيل و غيره ني
ضلع آن مساوي

3/3/398 ومست 

ديگر قرار گرفته

هاي ط و سازمان

تماعي

.ها است

هاي اعي با پديده

امد و شور زندگ

گر قابل تعميم ني

رد ـ عقالني و و

بع و مسزيرا مر
شكلي كه سه«

22


نوبتجامع (ساني 

نظامي جامعه د

در حاشية روابط

.گرا بود ب

لمان

كنش اجت  يژگي

ه شواري فهم آن

هاي اجتما ديده

انجا ز زندگي مي

ه به جوامع ديگ

گير نيز در بر مي

ثلث نشده است
«و تعريف آن به

سفه و منطق

دوازدهم؛ علوم انس

ف اقتصادي يا

شكل گرفت ـ د

نورالفكران غرب

ر كشورهاي مسل

يروهاي وابسته

ترين وي ي ـ مهم

تماعي و البته دش

تجربي است و پد

آگاهي و معنا از

طالعة يك جامعه

لي و وحياني ران

ورود افراد غير مث
و ه نداشته باشد

.ي نيستند

فلس

سنجش د

ي كه تحت تصرف
ستكبارسلطه و ا

ري ـ استعمار

صادي جديد ش
.كرد

ربرق و غ

بودند ويژگي من

كمان سكوالر در

قدرت رساندن ني

دة نظم اجتماعي

هاي اجت پديده

روش حسي و ت

رزش و اخالق ،آ

است ـ نتايج مط

ي

شود و علوم عقل

ي زاويه، مانع از و
ي نيست كه زاويه
ي سه ضلع مساوي

.رست است
اي هنگي منطقه

ط را بپذيرد ـ س
.رست است

هاي روشنگر سفه
.رست است

سياسي و اقتص
پذير پيدا ك سيب

.رست است
مون ـ بلوك شر

.رست است
سم روي آورده
.رست است

گرا ـ حاك غرب
.رست است

المي ـ براي به ق
.رست است

تيويستي ـ فايد
.رست است

يچيدگي و عمق
.رست است

ة جامعه همان
.رست است

ده و خالقيت، ار
.رست است

ت جهان شمول
.درست است

اعي ـ اسميجتم
.رست است

ش بي محدود نمي
.درست است
المه طباطبايي

.رست است
ث به شكل داراي
زيرا هيچ مثلثي
هستند كه داراي
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در 1گزينه  .23

نظم طبيعت
د 2گزينه  .23
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در 3گزينه  .23

به علم تجرب
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فارابي ـ عال
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ساس بودن

خود رابطة

.ت

دوم متضاد
ل به شكل

ر استدالل

است و در

گارش بيدار

همگي تابع

ationgroup

د آن است و حس

هر نوع با فصل خ

لة حقيقي ساخت

قضية د 4و  2ه 
ستوي قضية اول

يني نيست و در

ط رعايت نشده

ر خالق و پروردگ

و ديگر خيرها، ه

.قر كردند

13(  

ت و جنس بعيد

ع خود است و ه

ها منفصلن با آن

در گزينه. ه است
عكس مس 4زينه 

اراي نتيجة يقي

.شودمي

وسطشرايط حد 

قي او را در برابر

.قع شده است

و ديگري نيست

راك حسي مستق

3/3/398 ومست 

اي آب ذاتي است

تر از نوعس، عام
.ستند

توانو بنابراين مي

مول عوض شده
ل نيست و در گز

تمثيل د. است
.شودصادر مي

.اندشده

ه به آن گرفته م

صورت است و

مسئوليت اخالق

در عالم مثل واق

عادت تابع غايت

فة خود را بر ادر

23


نوبتجامع (ساني 

و جسم بودن برا
.تي است

است زيرا جنس
رابطة تساوي هس

و ل رفع نيستند

ي موضوع و محم
لصدق قضية اول

ل نتيجه جزئي
پس حكم كلي

مقدمات تعيين ش

رادهايي است كه

اشكال در 3و 
.صورت است

ازگرداند و حس

است كه) مثال

خوشبختي و سع

نبود، تمام فلسف

.ت

دوازدهم؛ علوم انس

و)الزم ماهيتي 
ب نيز هست و ذات

خصوص مطلق
حساس داراي ر

قابل جمع يا قابل

نيست، زيرا جاي
وم عكس الزم الص

ع ديگر استدالل
ررسي شده و سپ

ي حدوسط در م

طوئي است و اير

.شد

1در گزينه . ت
ده و اشكال در ص

سرشت انسان با
.ستوار كند

يا(يك حقيقت 

ختر هستند ولي 

سي اهميتي قائل

فطرت ثاني است

سنجش د

عرضي(ضي است 
فصل بعيد اسب

د خود، عموم و
اطق يا حيوان و

د كه با يكديگر ق

ن م با اولي تضاد
، قضية سو2ينه 

.جزئي

در انواع ت ولي
تام تمام موارد بر

ني براساس جاي

ر نقد منطق ارسط

باشضايا بداهت مي

غلط و كاذب است
اول رعايت نشد

ي اخالقي را به
ا اسساس اخالق ر

.قي نمانده است

ر كلي، اشاره به ي

تابع غايتي باالت

كه به ادراك حسي

فطرت اول به ف

.رست است
راي دوازده عرض
صل حيوان است
.رست است

ع با جنس بعيد
مثالً انسان و نا. 

.رست است
اندديق دو مفهوم
.رست است

رابطة قضية دوم
ست ولي در گزي
ست و نه سالبة
.رست است

نتيجه كلي است
ها در استقراي ت

.رست است
رگانه قياس اقترا

.ست استر
هاي ديگر درينه

.رست است
ه منبع همة قض

.رست است
نه مقدمة كبرا غ
رايط انتاج شكل

.رست است
هايه ريشة ارزش

تواند اسسفه مي
.رست است
اي باقار و نوشته

.رست است
الطون، هر تصور

.رست است
ها، خودو غايت

.رست است
كه خالف افالطون

.رست است
در گرو عبور از

www.sanjeshse
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از پذيرش

راي تبيين

همه چيز و

دو مفهوم،

اين. يابدي

.يم

.شود مي

ationgroup

دگي خود ناچار

سهروردي بر. مد

شود، بلكه در هي

يك از اين كدام

عليت است در مي

ي مطابقت دهي

.ري نياز دارند

مطالعه تبيين م

.كنند

13(  

م عمل و در زند

ناممي» وارنوراالن

ه از خدا جدا مي

كرح مي شود كه

وددهندگي يا عل
.دارد

شناسي علم روان

.نامعين است

مختلف به يادگير

ه، موضوع مورد

ر خود را تبيين

3/3/398 ومست 

.گرددد باز مي

اكان نيز در مقام

.وابسته است

ن«سالمي، خدا را 

.

نيست كهمعني 

د، اين سؤال مطر

ه يك رابطة وجو
معلوم با لذات د

هاي تاييد شده

ن يك موقعيت

م دكان از طرق

ه از راه مشاهده

.شود تبديل مي

ول ساده منظور
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نوبتجامع (ساني 

ت اسالم به بغداد

ترين شكاشكاك

به نحوي به آن

هام از تعاليم اسال

ازگاري نداشتند

ردد ولي به اين

در ذهن هستند

الت نفس را كه
علم حضوري و

ه ها را با واقعيت ن

ي مشخص كردن

افزايش سن كو

نيست، در نتيجه

ناختي معنادار تب

ه از برخي از اصو

شناسي وان

دوازدهم؛ علوم انس

ز انتقال پايتخت

د ندارد، يعني ش

ط وجود معلول ب

.اند

كند و او با الهمي
.كنده مي

سوفان چندان سا

گرن مردم باز مي

مفهوم جداگانه

طة نفس و احوا
ست و ريشه در

آنديگران، بايد 

دار براي ه و نظام

ختي به موازات

پذير ن هي امكان

شن طالعات روان

كردند با استفاده

رو

سنجش د

وناني، به پيش ا

كاك واقعي وجو

علول نيست فقط

دايش جهان مي

تعبير م» نور«ه 
ن اشرف استفاده

با فلسفه و فيلس

وي خلق و ميان

ود و ماهيت دو م
ند؟

علم حضوري رابط
ت بلكه عقالني اس

نادرستي پاسخ د

و جوي با قاعده

جسماني و شناخ

ررسي آزمايشگاه

هاي بيروني به اط

گشتالت سعي ك

.رست است
يان با فرهنگ يو

.رست است
گويند شكماً مي
.ستند

.رست است
هستي بخش مع

.رست است
شق را علت پيداي

.رست است
ز واقعيت اشيا به
ش از قاعدة امكان

.رست است
كدام، مان هيچ

.رست است
له، سالك به سو

.بيندخدا را مي
.رست است

فتن اين كه وجو
دهني را نشان مي
.رست است

لين مرحله به ع
ي و تجربي نيست

.رست است
ي از درستي يا ن

.رست است
فرايند جست ،
.رست است

هاي ج توانمندي
.رست است

وليه پژوهش، بر
.رست است

ه دراك، محرك
.رست است

ن پيرو مكتب گ

www.sanjeshse
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ت كه فرد

در صورت

ي و اصالح

هي به حل

معمولي )ـ

.دهيم

وامل شكل

ationgroup

.است

تفاق نيفتاده است

تجربه گذشته

حل، بازبيني ي راه

.ته باشيم

ب راه حل منته

مهم ـ( تصميم 

ت آن را انجام د

عو. د هم هست

.كنند ي مي

13(  

زگويي و تمرين

رواقعي رويداد ات

.حافظه است

ت. گذشته است

مسئله، ارزيابي

ي موقعيت داشت

ها و انتخاب حل ه

ـ اهميت2) يده

توانيم با موفقيت ي

تلف نگرش افراد
.ارد

ت آن را بررسي

3/3/398 ومست 

.نامند

ظه بلندمدت باز

يا يادآوري غير

ابي اطالعات از

صرف از تجربه

ناسب براي حل

رك روشني براي

وجه به يافتن را

ساده ـ پيچي(ها 

باشيم، باز نمي

تابع عوامل مخت
او قرار دا هاي ش

شناسان سالمت ن

زندگي

25


نوبتجامع (ساني 

ن لف را توجه مي

تاه مدت به حافظ

بازشناسي) ظه

ند كه براي بازيا

سئله، پيروي ص

حل من گيري راه

درشود تا م ث مي

ديگر موارد، تو

تعداد او ه لويتـ

.شود ري مي

را داشتهكاري 

،)زيستي(شي 
رد، باورها و ارزش

راد است كه روان

با شرايط جديد

دوازدهم؛ علوم انس

هاي حسي مختل

ت از حافظه كوت

ز خطاهاي حافظ
.ق افتاده است

نامن ي بيروني مي

فراد در حل مس

كارگ ص مسئله، به

كار باعثاين . د

.ل مسئله است

ـ1: گيرد ت مي
).وهي

عث انسجام رفتا

م توانايي انجام

بر عوامل انگيز
ظام شناختي فر

افر» بك زندگي

ه سازگار شدن ب

سنجش د

ه  از بين محرك

طالعاتي انتقال ا

از( اضافه كردن 
يداد خاص اتفاق

هاي ايي را نشانه

يت برخي از اف
.ودخواهد ب

تشخيص. ه است
.ي جايگزين

ده را ارزيابي كرد

از خصايص حل

سه مورد صورت
فردي ـ گرو(ده 

د توانمندي، باع

يرد، حتي اگر هم

ار انسان، عالوه
و تحت تأثير نظ

سب«جاد بيماري 

نياز براي دوباره

.رست است
ب يك محرك
.رست است

هاي ترين شيوه ه
.رست است

ترين خطاهاي ج
كند آن روي مي

.رست است
حسي يا غيرمعنا

.رست است
ليل عدم موفقي
هگشاي مفيدي
.رست است

مرحله 5داراي 
هاي حل خاب راه

.رست است
هاي انتخاب شد

.رست است
ها حل شتن با راه

.شود
.رست است

گيري براساس م
گيرند راد تصميم
.رست است

ف عالوه بر ايجاد
.رست است

غلط شكل بگير
.رست است

ل دهنده به رفتا
ش، متنوع است
.رست است

ترين عوامل ايج 
.رست است

عبارت است از

www.sanjeshse
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