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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  لة اولـمرحـ  دوازدهمسنجش 

)11/8/1397(  
 )دوازدهم( انسانيعلوم   

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمند  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  4آزمــــون   
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 @sanjesheduc

:طرف) (بري

)4باز گ) 3گ

)2نگريستن 

.شودمي

)1(م از بيت 

ationgroup

داراي نشان پيامب: 

گ) 2گ  مهر و مهر

)آراييواج: ست

)1ايهام : نگران) (ره

.ت

دريافت م» 4«بيت 

هومهمين مف. باش

وسيم) (امكان، راه

)احمد

گ) 1گ . د بهشت

تكرار شده اس» ز«ج 

استعار: ر نگران باش

.است

ة لفظي محذوف است

همين مفهوم از. د

كر و ذاكر خداوند

.شودمي

.شودمي

)وازدهم

)بخشش: هش

چاره،: روي) (فتن

)دن

آل جالل: زدهشتاب

شوديافت مي) قص

در مصراع دوم واج(

اي كبوتر.) (سب دارد

يك تلفظيعناصر، 

فعل به قرينة ]كني[

 

اي بياوردعذر و بهانه

ي انسان تو نيز شا

.شودريافت مي

دريافت» 2«بيت 

دريافت) 1(ز بيت 

2


د(علوم انساني ي 

ده) (ميان دو كتف

ي چيزي، تالش، ر

دم نهادن، فرا رسيد

)داستان خسرو: ي

ارزيابي ش) (بن منّور

نا(جناس ناهمسان 

.) (سير تناسب دارد

بوتر و شاهين، تناسب

هوشمند و) 4ست 

.ل اسنادي است

[شقي كني و جواني

وندي= ستايشگري 

در درگاه خداوند ع

دهند؛ بنابراين ايمي

در» 4و  2، 1«يات 

همين مفهوم از. ت

صف، همين مفهوم از

.شوددريافت مي

دبيات فارسي

گروه آزمايشي

م: غارب) (رپا، ستور

وجويوردن و جست

آمدن، قد: قدوم. (ت

سور و عروسي) 4

.لط آمده است

عبدالحسين وجداني

محمدب: سرارالتوحيد

.ه است

ج» 2«در بيت . ارد

آيه كه با تفس - 2انه 

پرنده كه با مرغ و كب

خت، يك تلفظي اس

ط

فعل» شد«) 1در گ 

اگر عاش. حذوف است

مسئوليتي و سبي) 4

كوتاهي در عبارت،

حضرت حق را سر م

همين مفهوم از ابي. 

.شوددريافت مي

خوارگي استل شراب

يدرك و اليوص. ست

»3«وم از بيت مفه

زبان و اد

چها: بهيمه) (گرفته

دست آوبراي بهي 

غلط آمده است» دوم

4ستور و پنهان  گ

غل» دنائت و محظور

ع) (سفرنامه: رخسرو

اس) (وي گرمارودي

برگزيده شده» نبياء

وجود د) تام(مسان 

نشا - 1: آيت) (شبيه

نام پ) 2دوباره ) 1ب 

بلندگو و نوبخ) 2گ 

)هش ضمير

ربط» واو«ها ر گزينه

د. آمده است» رفت

 به قرينة معنوي مح

4وندي گ= اوازي 

به خاطر) سعدي( 

ت و كاينات، ذكر ح

.هاستهمة گشايش

بودن حضرت حق

ري قانون خود اهل

قابل توصيف نيس) دا

همين م. شنده است

.ست است
خوگ: مألوف: (هاواژه

.ست است
ت به سوي مقصدي

.ست است
قد«لمه معني واژة 

.ست است
مس) 3گ و انصراف 
.ست است

اوندي
.ست است

امل، د«شده، امالي 
.ست است

ناصر) (اتاق آبي: ي
.ستست ا

موسو: بر شاخة ترنج
.ست است
االنقصص«از كتاب 
.ست است

جناس همس» 4و  3

.ست است
تش: مانند آيه است

.ست است
ايهام تناسب: باز) (يه
)ن

.ست است
.يك تلفظي است

.ست است
جه(بخشد  اتديده

.ست است
تندخويي، در ساير

طف
.ست است

ر«در معناي » شد«
.ست است

منادا و فعل ب ]هستم
.ست است

هما) 3وندي گ= ي 
.ست است

است بندهبهتر : ال
.ست است

همة موجودات: ؤال
.د

.ست است
صبر، كليد ه: سؤال

.ست است
رزاق» 3و  2، 1«ت 

.ست است
و مجرمحتسب : ؤال

.ست است
خد(معشوق : سؤال

.ست است
مثل صبر، تلخ و كش

www.sanjeshse

درس 2گزينه  
معني درست و

درس 3گزينه  
حركت: پوييدن(

)كناره، كنار
درس 4گزينه  

در اين گروه كل
درس 1گزينه  

اعراض) 2گ 
درس 2گزينه  

و خويشا قرابت
درس 3گزينه  

در متن داده ش
درس 4گزينه  

سهراب سپهر(
درس 1گزينه  

پيوند زيتون ب(
درس 3گزينه  

عبارت مذكور
درس 2گزينه  

1،3«در ابيات 
 كمند

درس 4گزينه  
روي خوب تو(

درس 1گزينه  .
يتشب: مرغ دل(

ناراحت و نگران
درس 3گزينه  .1

هنرمند) 1گ 
درس 4گزينه  .

گر خداوند امر
درس 2گزينه  .

و جور ) 2گ 
واو عط

درس 1گزينه  .
«:4و  3، 2گ 

درس 3گزينه  .
با تو ه[سعدي 

درس 2گزينه  .1
نابينايي) 1گ 

درس 4گزينه  .
معني بيت سؤا

درس 1گزينه  .
مفهوم بيت سؤ

شودريافت مي
درس 3گزينه  .

مفهوم عبارت س
درس 4گزينه  .2

از مفهوم ابيات
درس 2گزينه  .2

مفهوم بيت سؤ
درس 1گزينه  .2

مفهوم عبارت س
درس 3گزينه  .2
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ـ اميد اينكه

.دند

نيم ـ چنين،

خواب رفتگان

صار، بضاعات،

فاعله: ص(ل 

ationgroup

، به)فاوت ساختار

ردر، روزي، رحم ك

كن ، حس نمي)شده

، جزء خ)زندگيمان

، ص)لحاظ نشده(ن 

المتصل» ها«ضمير 

.باشد صحيح مي

.ت

تف(رآني را به عربي 

كنند ـ اگر شش مي

.جود آمده است

در ترجمه لحاظ نش

ز: ص(، زندگي )يم

، الميتين، فيٍ)ر

ـ مثل أنّ، اين) شده

ـ فاعله ض) متعد: ص

(

اين گزينه) ندهيم

.باشد صحيح نمي

.هستند

گزينه صحيح است

.صحيح است  زينه

)وازدهم

به اميد اينكه ـ قر

 .نيستند

دهند، بخش قرار مي

ند ماند

ن است، جنس، بو

ضمير د(و درمان 

ييادبگير: ص(هيم 

تفاوت ساختار(علم 

لحاظ نش(راء، خود 

 الزم: ص(تعد(

ص(ـ الزم ) جرورم

)ةكتابمصدره، : ص(

سرد ناگهان تغيير ن

اين گزينه» ألجزاء

.الثي مجرد هستند

هاي متعدي ه فعل

.باشد صحيح مي

، اين گ)خواهند داد

اين گز) كردم ي مي

3


د(علوم انساني ي 

،)تفاوت ساختار( 

مردمان، شكرگزار

ر، مورد بخشايش،

، زنده خواهن)نشده

است، ـ بر اين گما

ـ درد) حاظ نشده

ـ ياد بد) هيهاست

هال ـ من يطلب الع

أصبح، شديدا، شر

ـ مت) ةللغائب: ص(ب 

مضاف إليه و م: ص

مصدره ( ةمكاتب: ـ

لمان را از گرم به س

.اشد

أو كلّ هذه األ ةحنجر

تنمو، شهدت ثال» ،

ٍنجعل، يشتري ،ت«

شود اين گزينه مي

.باشد ي

.ضاد وجود ندارد

به دخترانشان ياد

دم و از تنبلي دوري

زبان عربي

گروه آزمايشي

، قرآن را عربي)ده
ست

ـ سپاسگزار نيستند

دهند ـ اگر قرار مي

ضمير لحاظ ن(دنيا 

اصل، گمان برده ا ـ

لح(، ذلك )ظ نشده

ودمندتر از بقية ماه

، جه)تفاوت ساختار

ع، بضاعات ـ لعلّ،

ـ للمخاطب) معرب

ص( ةبالتبعيو مجرور 

)مصدره، إعجام: ص

ن اين است كه محل

با گزينه صحيح مي

الحننف أو الحلق أو 

منع،«ها  قية گزينه

شاهدت«ها  گزينه ة

ت استمراري معني م

مي» آورد«ه معني 

ها متض ر بقية گزينه

آموزند و نشان مي

درسهايم كوشا بود

ز

 لحاظ نشد(ديم ـ ه
اميد است، نهاديم، )ر

نسبت به، اغلب، س

حبت، مورد محبت،

كنند ـ د زندگي مي

ـ ت، گمان مي برد

مير در ترجمه لحاظ

سو: ص(ماهيهاست 
)نيم

(

تف(ذي يطلب العلم 

، بشدهً، بيع)ظ نشده

  )أحد: ص

)درك

م: ص(ـ مبنيٍ ) يل

ـ صفهً أو نعت) د
عول أو مفعول به

ص(مصدره، تعجيم 

هاي پزشكان توصيه

اين گ» ي عالج فعال

ٍّلألن غشاء المخاطي

باشد، اما در بق د مي

م است، اما در بقية

صورت به» ليت«از 

به» جاء بـ«  گزينه

ضاد هستند، اما در

مهماني را از مادران

اي كاش من در: د

.ست است
قرآن، وضع كرد: ب

تفاوت ساختار(ربي 
.ست است

مردمان، آنها ـ ن: ب
.ست است

روزي، مورد مح: ب
.ست است

زنده هستند ـ ز: ب
.ست است

افتخار كرده است: ب
.ست است

ضمي( درد و دوا: ب
ايم كرده

.ست است
سودمندترين ما: ب

گويي كه ما خفتگان
.ست است

)ايم خلق شده: ص(
.ست است

ـ الذ الموتي، فيٍ: ب
.ست است

لحاظ(لكنّ، اين : ب
)شده

.ست است
ًقهمساب ( ـ أحد)ص

.استست 
التُد: ص(ـ التُدرِك 
.ست است

من باب تفعي: ص( 
.ست است

ترد: مصدره: ص( 
مفع» ها«، )لمستتر

.ست است
ـ م) ةاآللأو  ةلوسيل

.ست است
از جمله ت(ني متن 
.ست است

لم يحصلوا علي«ن 
.ست است

مرض يصيب الغ«ن 
.ست است

فعل مزيد» تمطر«
.ست است

فعل الزم» ينبعث«
.ست است

ماضي بعد ا  كه فعل
.ست است

ني عبارت، در اين
.ست است

»ًالكثره ،ًمتض» القلّه
.ست است

دختران آداب(ني 
.ست است

گويد مردود مي(ني 

www.sanjeshse

درس 3گزينه  .2
ترتيب خطاها به

قرآني را به عر
درس 1گزينه  .2

ترتيب خطاها به
درس 3گزينه  .2

ترتيب خطاها به
درس 1گزينه  .2

ترتيب خطاها به
درس 4گزينه  .3

ترتيب خطاها به
درس 3گزينه  .3

ترتيب اها بهخط
احساسي را نك

درس 1گزينه  .3
ترتيب خطاها به
گ: ص(هستيم 

درس 1گزينه  .3
اند خلق كرده

درس 1گزينه  .3
ترتيب خطاها به

درس 2گزينه  .3
ترتيب خطاها به

لحاظ نش(خود 
درس 4گزينه  .3

ًم: ص( مسابِقه
درس 3گزينه  .3

ـ)أنّ: ص(إنّ 
درس 1گزينه  .3

من باب تفعل
درس 3گزينه  .3

ترديد: مصدره
ال» هو«ضمير 

درس 2گزينه  .
لل: ص( ةللحرف

درس 1گزينه  .
عنبا توجه به م

درس 2گزينه  .4
با توجه به متن

درس 2گزينه  .4
با توجه به متن

درس 4گزينه  .4
در اين گزينه

درس 1گزينه  .4
در اين گزينه

درس 2گزينه  .4
باتوجه به اينكه

درس 3گزينه  .4
با توجه به معن
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.شد

.نم

.هد بود

باشر بودن خلقت مي

.د

مانم هستم و با تو مي

.بيننداو را مي

.باشندشترك مي

تر خواه رساند كامل

)وازدهم

)تير و چند نشان

به معناي هدفدار) م

.د

.روددر آينده مي

كندخرت تأكيد مي

دگي در طبيعت

ت و من كه عمل تو ه

نند و علم و قدرت ا

.گانه است

در مفهوم توحيد مش

بره سعادت حقيقي 

.الزم است

مي

هاي ديني

4


د(علوم انساني ي 

يك ت(انديشند نمي

ما را بيهوده آفريديم

.د

كندرا سرزنش مي

زماني در گذشته يا

.اشاره دارد

يقي بودن زندگي آ

.ود داشته باشد

.باشدمعاد مي

نظام مرگ و زند - 3

اترزق تو ـ خانواده

)ن و امامان

)15ية 

».كندت مي

كندا را مشاهده مي

.ور است

ت و بندگي

اعتقاد به خداي يگ

»ردگاري را بطلبم

.يي ندارد

.كندبيان مي

ي كه بتواند ما را به

شناخت و آگاهي ال

و معارف اسالم

ه معارف اقليت

گروه آزمايشي

سرگرم شدن به آن

پنداريد كه شميا مي

كندانسان اشاره مي

به گناه آلود شد، او

شود و به زخارج مي

در انسان )روح(ني 

به حقي» ...انّ الدار 

ق نظام عادالنه وجو

ن شده براي امكان م

3نده شدن مردگان

دنيا سه چيز بوديم

پيامبران(و گواهان 

سورة فاطر ـ آ. (شد

وسته از او درخواست

د، در هر چيزي خد

.ت

ي عميق و واال منظو

افزايش عبوديت←

و توحيد به معناي

آيا جز خدا پرور: گو

ش شريك و همتايي

وحيد در واليت را ب

.باشدي

خاب هدف و روشي

.اندازند زمين مي

آن هدف، داشتن ش

فرهنگو

فرهنگ و م

هاي مادي و سلذت

آ(و ) يچه نيافريديم

ه و توانايي عقل در

گاه كه انسان بو آن

مان و مكان خود خ

به وجود بعد روحاني

و« معاد دارد و آية 

ديگري براي تحقق

هاي بيانز استدالل

زن - 2خستين انسان 

.شودخر بسته نمي

ما در: .... آمده است

حضور شاهدان) د

ضاي بدن انسان

باشازمند به خدا مي

ها و زمين است، پيو

نگرنداني هستي مي

خداوند ناتوان است

يابي به معرفتيست

←بيشتر فقر و نياز

است» يكتاپرستي

بگ«و آية » زي است

ست و در كار آفرينش

دوم توت دارد و آية 

وحيد در ربوبيت مي

تر باشد، انتخ صحيح

ن خود، خود را به ز

ي، براي رسيدن به

.ست است
به هدفي باالتر از ل

.ست است
هاست را به بازين آن

.ست است
سورة زمر به سرمايه

.ست است
ني نفس سرزنشگر

.ست است
ي صادقه از ظرف زم

.ست است
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ا بگيرد، در واقع فر
ت از دست رفته و به

اقتصاد

گروه آزمايشي

ايورده شدن پاره
د متوقف شود، كما

.د شد

هاي طبيعي وروت
همزما خواهد،ه مي

رف متعدد دارد به
تواند فرصتوز مي

ميم به رفتن سينما
صت يا هزينة فرصت

دليل با برآهمين ه
مادي و حيواني خود

تر خواهدورت تشنه

منابع، امكانات و ثر
تواند آنچه را كهمي

.گويندي

س را كه قابليت مصا
آمويك دانش:  مثال
اگر وي تصم. دهد

هزينة فرص. ر گرفت
.ايمرا از دست داده

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است

.ست است
جو است، بهي كمال

نسان در نيازهاي ما
رف كند در اين صوط

.ست است
و نكته مهم درباره

هايش، نم محدوديت
ن به آن كميابي مي

.ست است
مكانات در دسترس

مايم بهظر كرده طور
و مهارت اختصاص
سينما رفتن در نظر
ه و به عبارتي، آن ر

www.sanjeshse
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نظبياورد، صرف
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نامحدود او را
:ارت است از

.ير توجه كند

- مصرفي مي
ه قرار دهند،
ط كارخانجات

ا تغيير ندهد
رف كااليي را

اي دارندظيفه
مي مثل دفاع

ن منابع به
ود كه بتواند

ر طي مراحل
يمت اتومبيل

ا دفتر كار يا

هاهش هزينه
مواد اوليه و

.فروشد

ationgroup

و نيازهاي مادي ن ،
ه مهم است كه عبا

ن ابزارها در اين مسير

ر

ها كااليكه به آن
نند و مورد استفاده

فرنگي توسطگوجه

ر بازار، مصرف آن ر
يير در قيمت، مصر

هر يك نقش  و وظ
رخي نيازهاي عموم

عبارت ديگر، اين
خدماتي تبديل شو

هاي فوالدي كه در
گيرد هرگاه قيمر مي

.م است

كارگاه، مغازه ياي 

فزايش درآمد و كاه
رفجويي در مصفه

با قيمت مناسب بف

تفادة مختلف دارند
رندة سه نكتهر برگي

ترينابة يكي از مهم

التحريرملباس و لواز

و به مصرف برسد
نها را خريداري كن

ي مصرفي و خريد

زياد قيمت كاال در
ترين تغيد با كوچك

مبادله با يكديگر ه
اقتصاد يا تأمين بر

ش نياز دارد به
دالتي به كاالها و

هاست از جمله ورق
اش قراررد استفاده

بر انسان غيرمسقيم

يا خريد محلي برا
.يند

كند با افتالش مي
كار غير الزم يا صرف
كند و كاالهايش را

.يان شود
.و جايگاه

)ي

)وازدهم

كمياب كه موارد است
ين تعريف دقيقاً در

رفت اقتصادي به مثا

غذا، دارو، ل: د، مثل

ان نهايي خريداري
ي مختلف ديگر، آن

كنند كااليداري مي

ردي به رغم تغيير
و و برعكس اگر فرد

.ست

ها ويا مصرف آن
و نظارت بر عملكرد

ت، به كار و تالش
رزش مصرفي و مبا

ختلف تشكيل شده
ت كه مستقيماً مور
راق فوالدي آثارش

كنند، مثالً اجاره
گويستقيم توليد مي

بنابراين. شودن مي
ز استخدام نيروي ك
د بازار خوبي فراهم

شن و بدون عيب بي
و ضاي حال شنونده
چه كتبي چه شفاهي

ي

9
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بع و عوامل توليد ك
ا. كندمديريت مي

.كندرا تهديد مي

بايد به رشد و پيشر

شواي توليد ميسته

كنندگاوسط مصرف
ها به كاالهاييل آن

ي مصرف خود خريد

دهد اگر فرشان مي
ي مثل نمك و دارو
 لوكس و تجملي اس

توليد محصوالت و
و جاد نظم و انضباط

تز منابع و امكانا
اقدامات و ايجاد ار

گيريم از قطعات مخ
نسان محصولي است
ماشين از جمله اور

ه ناچار بايد هزينه
هاي مسكنند هزينه

رر يا زيان

ده دچار ضرر يا زيان
وري مثل پرهيز از
ش محصوالت خود

صود با الفاظي روش
سخن گفتن به اقتض

چه. (گيرد در بر مي

ادبيات فارسي

گروه آزمايشي

ورت رابطة بين مناب
و جمعي انسان را

.متعدد منابع

اعتقادات انسان ركه 

سي و فرهنگي خود

تأمين نياز يا خواس

رسد ممكن است تو
فرايند توليد و تبد
ي كه خانوارها براي

.شودته مي

د نسبت به قيمت نش
ل آن كاالي ضروري
مثال آن كاالهاي

ان و مؤسسات در
مجريه كه براي ايج

خود با استفاده از
گيرد بايد با برخي

ي انسان در نظر بگ
خود اتومبيل براي ا
يش قيمت قطعات

كاالها و خدمات، به
كي توليد صرف مي

ضر= لّ ـ هزينه كلّ 

تر باشد، توليدكنند
ويي و افزايش بهره

ا بازاريابي براي فروش

م و در اصطالح مقص
ست و در اصطالح س

في راانگيز و عاط ل

زبان و

هاي بشر را به صوب
ها، رفتارهاي فردي
بع و امكان مصارف

داند كرا خطري مي

سياسيت و استقالل 

زاري است كه براي

رود و به فروش مي
ديگري براي ادامة

فرنگييم مثل گوجه
اي گفتكاالي واسطه

را با حساسيت خود
حساس است و مثال
ي حساس است كه

د، خانوارها، و سازما
به دولت يا قوه. ند

.گويندن مي

مات مورد نياز خ
د استفاده ما قرار گ

ك كاالي مصرف براي
حاصل آمده است خ
ستقيم است ولي افزا

والت خود، اعم از ك
ه توليدكنندگان براي

درآمد كلّ|  منفعت 

هاي توليد كمتزينه
جوو يا بايد با صرفه

تواند باها يا ميپاش

درستي كلمه و كالم
ن و چيره زباني اس
ر كالم زيبا و خيال

.است ست
مي است كه انتخاب
هائه بهترين انتخاب
نيازها، كميابي مناب

.ست است
رس نبودن معاش ر

.ست است
بايد براي حفظ هوي

.ست است
رزش اقتصادي و باز

.ست است
شور بازار عرضه مي

گاه توليدكنندگان د
نامياي ميي واسطه
فرنگي كه كاب گوجه

.ست است
ن اهميت كاال رميزا

صادي كاالي غيرح
طالحاً آن كاال كاالي

.ست است
صاد هر جامعه، افراد

اقتصاد هستن ن خرد
كند بازيگر كالنمي

.ست است
تهيه كاال و خدم

تواند موردست نمي
.رآورده سازد
.ست است

يل را به عنوان يك
ري از سنگ آهن ح

آثارش مست. ش يابد
.ست است

براي توليد محصو
ابزارها مبالغي را كه

.ست است
م= رآمد كل  سود يا
.ست است

دست آمده از هزبه
او. كندن دوري مي

وگيري از ريخت و پ

.ست است
ه معناي روشني، د

معناي رسايي سخن
ر كالمي است و هر

www.sanjeshse
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 .

.شد ي

ationgroup

.دند

.

را در پيش گرفتند

گيالني منتشر مي

فارسي ترجمه كرد
.ه است

.باني نادرست است

خراساني و عراقي ر

.اي نداشت ه

الدين حسيني شرف

)وازدهم

.ي است

نشمندان آن را به
به نثر نوشته شده

است، كه از نظر زب

شينيان در سبك خ

.ي شكل گرفت
نگاري، جاذبه وزنامه

ويسندگي سيد اشن

10


د(علوم انساني ي 

.ود

ة غزنوي و سلجوقي

نوشته و برخي دان
سان در تاريخ ايران

دوباره جمع شده

ضاد

يوة تقليد از آثار پيش

ي به شيوة غربيس
تغال اهل قلم به رو

.ي  است

شمال با مديريت و ن

− −
تن

گروه آزمايشي

شت و ويژة دربار نبو
.ول بوده است

.د

 آثار مربوط به دورة

ي به زبان عربيطبر
ي از دانشوران خراس

»ها«جمع فارسي 

تض: ستم و نشستم 

باهي و انحطاط شي

سنوي اروپا نمايشنامه
تاريخي به علت اشت

.ن وجود داشت

نويس ايراني ايشنامه

.كرد را منتشر مي

و روزنامه نسيم ش

.جلس بود

.حطاط بود

− −   
فعالت    فاعلن      

بين همه رواج داش
شرقي ايران متداو
شد ميخي نوشته مي

.جوقي است
.خراساني است
.راساني است

آ رة ساماني و ساير

محمد بن جرير ط
اي ب به دست عده

.است 5ر قرن 

سر است و با نشانه

برخاس/ تشبيه: ستم

بخشيدن شعر از تب

ت و آمد ايرانيان به
تحقيقات ادبي و ت
از مشروطه در ايران

مايشنامه اولين نما

سيني

»دانشكده«و » هار

ميرزا جهانگيرخان

ي سردبير رونامه مج

شعر از تباهي و انح

يل   فاعلن
ستفعلن  فعل

− −
فعالتن         مف

.ست است
در عصر اشكانيان
در شمال و شمال
ي باستان به خط م

.ست است
.ست است

دورة غزنوي و سلج
اي فكري سبك خ
اي ادبي سبك خر

.ست است
و التفهيم از آثار دو

.ست است
.ست است

اصل تفسير را: ري
اين كتا: ومنصوري

ثر ناصرخسرو شاعر
.ست است

سژة آمال جمع مك
.ست است

چو گرد نشس/ كنايه 
.ست است

خاقان براي رهايي ب
.ست است
شاه با رفت صرالدين

ريخي مشروطهة تا
هاي قبل در سال
.ست است

زي با نوشتن سه نم
.استست 

الدين حس سيداشرف
ميرزا جهانگيرخان

دا
.ست است

نوبه«بهار دو مجله 
.ست است

سرافيل با مديريت م
.ست است

ك شاعر عصر بيداري
.ست است

دبي خاقان رهايي
.ست است

ول  فاعالت   مفاعي
فعلن   مفاعل   مس

.ست است
− − 
مفاعلن
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)نشده

 )و منصوب » 

در ترجمه لحاظ( 

»إنّ«اسم : ص(وع 

)وازدهم

شديم ـ شديم، إنّما

.تند

.باشد مي

اسم  و مرفو» إنّ«ـ

11


د(علوم انساني ي 

−
ن

− −
ن

− −
التن

−

(− −
(−

ـ ش) فاوت ساختار

د داد ـ آگاهي داشت

.كر، بزرگ

م ين گزينه صحيح

ـ)ةمفاعلمن باب : 

بان عربي

گروه آزمايشي

− −     − −
لن فع    مفاعلن     

− −  
فعالتن  مفاعلن      

−   −
فاعال      فعالت    

نِ   دا  مت  باشد

−
−

− −
− − −  

(− − −
(− − 

− −  
− − − − 

تف(ر حالي كه، تنها 

ر، كم باشد، خواهد

م ـ فكر كردم، پيك

.اسيم

اي) راحتي قرار بده

:ص(ن باب تفاعل 

ز

− −  
م  فعالتن        

− −  −
م   فعالتن        

− − −  
فاعالتن

كا  ر   لِ   اين  
ي دوم

.ست
.ن   فَعل است

− − − − 
− − − − − 
− − − 

− − − 

− − − −  
− − − 
− − − 
− − − 

، در)مه لحاظ نشده

آگاه هستند، كار ـ

كنم هستي ـ فكر مي

ي درد ما باشد بشنا

عدت ـ تبعد

ي است پس آن را

)ةمنضد

ـ من) مفرد مذكر: ص

− − 
مفاعلن

− − 
مفاعلن

− −
فعالت
.ست است

گر حا     صـِ   ـ
پايه آوايي

.استست 

  فعولن   فعولن  اس
ولن  فعولن   فعولن

.ست است
.ست است

− − − −=
− − − = 

−ستي  =
−دالنت  =

.ست است
− −  

)− −− = 
−(شنه  = 
−(فت  = 

.ست است
لن ن مفاعلن فع

.وزن نيستند  هم

.ست است
در ترجم(» إنّ«: ب

.ست است
كار، خواهد داد: ب

.ست است
هستي، پيكر، ه: ب

.ست است
چيزي را كه داروي

.ستست ا
تبتعد ـ لعلّ، بع: ب

.ست است
دنيا ساعتي(ي متن 

.ست است
  ًنضدهالم: ص(ـ الم

.ست است
ص( مثني مذكر: ب
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حروف زائد» 

هاي علوم فته

5دهم ص 

و در نهايت

6دهم ص 

ه دليل اينكه

9و 8دهم ص

24دهم ص 

.ه شد
38دهم ص 

ات حاكمان،

2ازدهم ص 

6و 3دهم ص

رة موضوعات

9ازدهم ص 

مله علل اين
.رد

19دهم ص 

ationgroup

»نسترجع، تنقطع

.ست

.ت

.باشد يح ميح

ي و استفاده از يافت

داراي فوايدي باشد

در مقابل به. ه باشد

د

تنظيم اطالعات

دستور آنان ساخته

ح زندگي و فتوحا

دو

دوازد

ت ارزشمندي دربار

دو

از جم. د فراهم آورد
ن كشوري اشاره كر
دواز

).ست

اشتغل،«هاي  فعل

ها چنين نيس گزينه

گزينه صحيح است

.باشد صحيح مي

اين گزينه صح) دارد

رويدادهاي تاريخي

موضوع موردنظر د

شد يا ساخته شده
.آيند حساب مي

حفاري، استخراج و

ي جهان باستان به

ي و نظامي و شرح
.خصوصيات ادبي

.دم جلب كرد

د و حاوي اطالعات
.شاه و مظفرالدين

فشاريه پس از خود
رگانه نزديكان و بز

)وازدهم

نيس» ةللمطاوع» «

ها در بقية گزينه

آيد، اما در بقية مي

اين) كنيم خار مي

ص  اين گزينه» تيم

رگان بسيار وجود د

ها، علل و نتايج نه

.جديدي ارائه شود

يخي نوشته شده با
بع دست دوم به ح

هاي باستاني، ح طه

شاهكارهاي معماري

يد بر تاريخ سياسي
خف نويسي همراه با 

ي به ويژه نقش مرد

العاده دارند ت فوق
شاه هاي ناصرالدين

و تثبيت حكومت اف
گ و بدگماني وي به

12


د(علوم انساني ي 

ةللمطاوع«(، »ةوع

رف زائد ندارد، اما

م م از جملة ما قبل

النه به نسبمان افتخ

ما مسؤول آن هست

سمانش ماه و ستار

به عالوه ثبت زمين

حرف و نظر ج. شد

ن وقوع رويداد تاري
م شده است از مناب

ف و شناسايي محوط

به عنوان يكي از ش

تأكي: رد اشاره كرد
د بر مصنوع و تكلف

رويدادهاي تاريخي

ي و فرهنگي اهميت
ه مانند سفرنامه. ند

و ت و امنيت پايدار
هاي جنگ  ن هزينه

تاريخ

گروه آزمايشي

للمطا«الزم : ص)(ب

ي مجرد است و حر

.متفاوت است

ت كه براي رفع ابهام

داري ولي ما جاهال

تسليم كرديم زيرا

آيد و در آس روز مي

وامع گذشته است
.است

باشد و تكراري نباش

است كه در زمانب 
ز وقوع رويداد انجام

كشف: بارت است از

گانه ود و اهرام سه

توان به اين موار ي
ه چاپلوسي و تأكيد

عميقي بر دگرگون

موضوعات اقتصادي
ي و معماري هستن

زمينه را براي ثبات
اضافي، تأمينهاي  ت

للطلب(ـ متعد ) ب

است كه ثالثي» ط

دارد» إنّ«ها كه  ه

مشبههً بالفعل است

كه تو بر ما برتري

را به صاحبانشان ت

ني است كه بعد از

شرح تمام ابعاد جو
د تأكيد قرار گرفته

وضوع تحقيق تازه ب
.ر پژوهشگر باشد

مكتوب و غيرمكتوب
خي در زماني غير از

ترتيب عب ناسان، به

ها در اوج بو فرعون

نگاري سنتي مي يخ
ردم، دانستن روحيه

خي بود كه تأثير عم

اجتماعي، دربارة
حث ديني، فرهنگي

ت توفيق نيافت كه
ته به جنگ، ماليات

.ست است
معرب: ص(مبني : ب

.ست است
بسط«حروف اصلي 
.مزيد هستند
.ست است

با بقية گزينه» أنّ«
.ست است

از حروف م» لكنّ«
.ست است
بينيم مي(ني متن 
.ست است
ما امانتها(ني متن 
.ست است
زمان: شب(ني متن 

.ست است
ي نوين تأكيد بر ش
ن شيوة نوين مورد

.استست 
ضوع الزم است مو
ت كافي در اختيار

.ست است
ول يا اصلي آثاري م

هاي تاريخ هيه نقشه

.ست است
نش راحل كار باستان

.ست است
وري قديم، قدرت

.ست است
هاي تاري ن ويژگي

حيات اجتماعي مر

.ست است
طيت رويدادي تاريخ

.ست است
نظر مطالعه تاريخ
ائل اجتماعي و مبا

.ست است
وان پادشاه ممكلت
ن به اشتغال پيوست

www.sanjeshse
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19دهم ص 

.ي بارش

ها و ين دوره

تي برابري از

هاي ز ويژگي

سوي ديگر

از طرفي. ند
امكانات و. د

حركت كنيم

به شهرهاي

ه كشورهاي

ز خدمات به

ationgroup

.شت، ادامه يافت
دواز

روزانه و توزيع فصلي

كمتريدرختان و 

زمين، ميزان دريافت

تا صدها كيلومتر از

از. شود شكيل مي

مشغول هستن... و 
شو دودي انجام مي

ح) كه كليسا ندارد

محدودتر و مربوط

ن فرايند در مقايسه

تفاده ازخريد و اس

.و عمومي است

آن را از ميان برداش

الترين ميزان بارش

ها و قد تنوع گونه

هاي ز ن همه بخش

ت، در سطح افقي ت

ايين آمده و ابر تش

ري، صيد و شكار
تي در فضاي محد

دهي(سمت هاملت 

م) B(حوزه نفوذ 

اين. خدمات است

ومه نشينان براي

.يابدق نمي

و ي آگاهي مشترك

.عنا نيستند

)وازدهم

محمد خان قاجار،

ن بارندگي ساالنه، باال

بارش، بيشترين ت

مايل بتابد همچنين
.كامل فرو روند

از نظر دما و رطوبت

رفتن، دماي هوا پا
.شود حسوب مي

دار دامداري، جنگل
هاي متنوع صنعت ت

چه از پايتخت به س

.د و عرضه خودرو

 اني و رشد بخش

حو. شكل گرفتند

.ت

.اندي

ي مانند آزادي تحقق

ي نيست، بلكه نوعي

ن اجتماعي فاقد مع

13


د(علوم انساني ي 

ش تا زماني كه آقام

ميانگين: عبارتست از

ن تعداد ماه وقوع

ي جغرافيايي باال، ما
تاريكي كچند ماه در 

ي از هوا هستندكه

د و همراه با باال ر
اي مح وني يا جبهه

كشاورزي يعني د
ن در شهرها فعاليت

.ارد

توان گفت هر چ مي

مانند توليد. است
.دهد خود ارائه مي

تجارت جها رها به
.ست

ف شهرهاي بزرگ

رادي و بيروني است

كنش بيروني» ستن

هاي اجتماعيارزش

و خصوصيي فردي 

يك از اجزاي جهانچ

جغرافيا

وم اجتماعي

گروه آزمايشي

نده كرد و حكومتش

ع 5در نقشه صفحه 

ي از قبيل بيشترين

هاي رشيد در عرض
زمستان به مدت چن

حجم وسيعي... ك و 

شود خود گرمتر مي
هاي سيلكو بارندگي

شاز مردم در بخ
همچنين. وت است

د در روستاها غلبه

ها در اروپا م كونتگاه
.د

در سطح كشوري
روستاهاي مجاور خ

از ورود اين كشور
ي است و متفاوت اس

مل و نقل در اطراف

ار» خواستن از معلم

نشس«و » سي كردن

يك از اگيرد و هيچ

گيرد، آگاهيشكل مي

رو هيچدارند، از اين

علو

به شهر مشهد بسن

ندي نواحي بارشي د

داراي مشخصاتي

ده است اشعه خور
طب شمال نيز در ز

ب يا سرد و خشك

خاز هواي مجاور 
هاي هوا از جمله ه

ي، درصد بيشتري
و روستا با هم متفا
وابستگي اجتماعي

ا سلسله مراتب سك
يابد مات كاهش مي

فوذ و تأثيرگذاري
به... ي، آموزشي و 

جهان سوم ناشي
ختالف قابل توجهي

ني و گسترش حم

نترل خشم

اجازه خ«و دروني و 

پرساحوال«، »رفتن

گهنجاري شكل نمي

ماعي براساس آن ش

ي معنايي و ذهني

.ست است
رو وسيع نادر، تنها

.ست است
بن تقسيمافيدانان در 
.ست است

بوم استوايي زيست
.كسالي است
.ست است

حور زمين باعث شد
نواحي قط. د ندارند
.ست است

مانند گرم و مرطوب
 .ردارند

.ست است
همرفتي، تودة هوا
صل از برخورد توده

.ست است
هاي روستايي ونتگاه

و ي تشخيص شهر
ها بيشتر است اما و

.ست است
بندي يا نمونه رتبه

ت و تعداد تنوع خد
.ست است

A ( نفنشانگر سطح
كه خدمات درماني

.ست است
ني در كشورهاي

يا و آفريقا داراي اخ
.ست است

ر افزايش شهرنشين
.هستند

.ست است
ـ رعايت احترام ـ كن

.ست است
طبيعي» يك خبر
.ست است

راه«كنش دروني ـ 
.ست است

ماعي نباشد، هيچ ه
.ست است

ختي كه جهان اجتم
.ست است

هاي اجتماعي، هويتي

www.sanjeshse
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ترند و بعضي

با مفهوم» ن

طبيعي است

شود و جوهر

،4در گزينه 

.يافت

محض بدون

ها درانديشه

ationgroup

تسير واحد پيشرفته

بت به حقوق ديگرا

سان امري ذاتي و ط

شگر حيوانات نيز مي

ست ومفهوم كلي ا

رتقاعناي دانشمند ا

براي تفكر عقالني

.ت

ها بوده نه تسليمن

ها در اين مساز آن

شنا كردن افراد نسب

فكر و انديشه در انس

از انسان شامل ديگ

، دو م3در گزينه . ت

بود و سپس به معن

ت متأثر هستند و ب

.دانندمي

پذير استقلي امكان

.بردبين نمي

يشه و آگاهي انسان

)وازدهم

بعضي. كنندطي مي

.شوندس طرد مي

آش«هنگ آرماني و 

تف. كندن تجلي مي

م است زيرا به غير

ر مفهوم كلي است

ناي دوستدار دانايي

كنتد كه از اگوست

ي اخالقي را نسبي

استفاده از روش تعق

ش اين مسائل را از ب

هستي و تكامل اندي

.است

14


د(علوم انساني ي 

مسير يكساني را ط

صر معنوي و مقدس

نيز با فره» )تكاثر(ي 

.فيزيك است

ر

ت كه در سخن گفتن

حيوان راه رونده اعم

، چها2در گزينه . ت

فيلوسوفوس به معنا

رفتارگرايي هستند

هايد، در واقع ارزش

ها بامق و باطن آن

ند ولي اين امر ارزش

ش نسبت به جهان ه

ض آفرينش قرار داده

سفه و منطق

گروه آزمايشي

مو بر همين اساس 

در اين جهان، عناص

اندوزيمال«رماني، 

موضوع» طبيعت«

ع مختلف از يكديگر

ترعيت مطلوب

تفكر و تعقل است

حت و صحيح است، 

و هر سه كلي است

ري دانايي است و ف

سي پيرو مكتبنا

شمارنديا جمعي مي

رد دارد و شناخت عم

اعتنا هستندسفي بي

اي نگرشارائة نحوه

ة فيضها را واسطن

فلس

و ي شبيه يكديگرند
.اندب مانده

اند واهداف دنيوي

با فرهنگ آر» ستان

موضوع رياضي و» 

ها و جوامعل انسان

رسيدن به يك وضع

ير مخلوقات، قدرت

سان رسم ناقص است
.يح است

ترين شاگرد اوجسته

يا به معناي دوستدا

شنست كه در روان
.قائل نبودند

ي از منفعت فردي ي

خت ظاهر اشيا كاربر

ائل و موضوعات فلس

و تدبر در آن ها و

ان افاضه نموده و آن

.ست است
هاي اجتماعيجهان

جوامع پيشرفته، عقب
.ست است

دد، آدميان متوجه
.ست است

ات در معابد هندوس
.دارند رتباط

.ست است
ي انجام هر كاري

.ست است

.ست است
»كميت«وع فلسفه، 
.ست است

ن زمينة فهم متقابل
.ست است

.ست است
وجود جامعه براي ر

.ست است
نسان نسبت به ساي

.ست است
رساز در تعريف انس
ناقص است و صحي

.ست است
فه، اهل يونان و برج

.لي است
.ست است

رَّب كلمة فيلوسوفي
.ست است

اس رد اعتقاد كساني
ربة حسي، اعتباري

.ست است
هيم اخالقي را تابعي

.ست است
يش تنها براي شناخ

.ست است
عادي نسبت به مسا

.ست است
اين مباحث تعمق

.ث
.ست است

هستي را بر فرشتگا

www.sanjeshse
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.وله قرار دارد

در بين. ست

يافته و بدون
اين نوع. دهد

ها معموالً از ي
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