
١

آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
نجمپمرحـلة ـ  دوازدهمسنجش 

)3/12/1397(  
)دوازدهم( علوم انساني  

:باشد مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل  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 شمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارز 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  8آزمــــون 
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 @sanjesheduc

روزساعت از 

ationgroup

)انگيز س

ب نباشد كه يك س

اس

)ن

آور، هراس ترس: بار شت

هد آن را چندان ثوا

ي

ب

جنا: »بيا و بيار«س 

.شود ي

)وازدهم

شك و گمان: شائبه

دهش) (ت، بزرگداشت

ل حالل صدقه دهد

سلمان هراتي: رشيد

ايهام يا ايهام تناسب

جناس: »باد و باده«ي 

ديوانه
يه

چمن
يه
يه

دريافت مي» 3«ت 

2


د(علوم انساني ي 

ش) (راشته، جنبيدن

داشت گرامي: اعزاز) (ي

.ندد

نماز گزارد و از ما

ي، دري به خانة خو

فاقد) 4گزينه   رين

آرايي واج: شده است

رديف، خانه و د: بت
قافي: ن، بويش روان

روش

عروسانسر زلف ) 3
مضاف الي
مضاف الي

همين مفهوم از بيت

دبيات فارسي

گروه آزمايشي

افر: اهتزاز) (اي جيوه

همياري، ياوري: عدت

.ست

.شما خواهم رساند
ت و خطا صورت نبن

ة عمر به صدق دل

سيدمهدي شجاعي

بهشت) 4زينه 

.است شتن

شور و شير) 3زينه 

تكرار ش» س، ب«ج 

كردي عاقب) 2زينه 
جويش روا) 4زينه 

راه، طريق، آيين،: 

.اند بي

3گزينه 
ليه
ليه

جويي قرب
مفعول

.از ديدن او عاجزند

.ر را صيد كرد

ست خود را نبيني

زبان و اد

)طابق با تيرماه

ج: گون جيوه، سيماب

مساعد) (دا كردنش پي

غلط آمده اس» حيا

مزبور را به عرض ش
و در آن سهو و زلّت

كه اگر كسي همة
.گزارد

:، سانتاماريا)اوستا

گز  غريب ) 2

مجاز از نوش» خطّ«

گز  شيرين) 2

پارادوكس، واج: ست

گز  قافيه : و كر
گز  قافيه: الي

نگه كن

مركب .هستند» ـ

ها ت، در ساير گزينه

همگي، صفت نسب» 

ـَ ت پيش وجود) 2
مضاف ا
مضاف ا

قتا االف زني و 
م

وانه شدن

ها بيند و چشم مي

توان اهل نظر لق مي

يدن معشوق الزم اس

.ست است
م از سال روميان، مط

.ست است
:ها واژه

ج: سيماب) (ي گل
.ست است

تورم شدن، گنجايش
.ست است

آزرم و«لمه امالي 
.ست است

عن قريب مطالب: 
ن صواب استي عي

.ست است
قاومت روي نيست
يانت نفس در جهاد

.ست است
)مولوي: س

.ست است
مهرداد(ضا رحماني 
.ست است

2گزينه
.ست است

.شبيه وجود ندارد
.ست است

2گزينه  ين
.ست است

يه، سخت سست اس
.تست اس
و: ت امشب رديف، زر

رديف، سوداي باال: خ
.ست است

نباشد تو در آيينه ن
ير

.ست است
ـ«همگي  2ه  وندي

.ست است
هديه و خلعت: »1«

.ست است
»ن، فوقاني، عاقالنه

.ست است
2گزينه   تول روي 

مضاف اليه
مضاف اليه

.ست است
يي اووصل  مرد
مضاف اليه    دسن

.ست است
كنايه از ديو» نهادن

.ست است
خداوند همه را: ال

.ست است
حسن خلقبا لطف و 
.ست است

براي دي: »4و  3، 2«

www.sanjeshse
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دريافت» 2«

،)وت ساختار

شده است در

...ـ شكل ) ر

... ، چه او )ر

)جوم آوردند
،)كند يش م

ـ مبني) وب

ationgroup

ين مفهوم از بيت

تفاو(برند  مي... ن 

)ختار

ـ توسط ـ تأليف ش

تفاوت ساختار(شد 

تفاوت ساختا(شود 

ي بزرگ به چين هج
تالش: ص(ش نموده 

(

مفعول به و منصو

همي. ي عيب نيست

باشند ـ درخسران

تفاوت ساخ(نيست 

ـ است، بوده است

باش مناسب مي... ن 

ش مي... د ـ دلفين 

ت

جود ساخت ديواري
، تالش)لحاظ نشده

تفاوت ساختار(من 

)علوم

:ص(الصحراء : ضاف

)وازدهم

كالهي يد باشد، بي

 .ومي دارد

، انجام داده)ساختار

ن... ـ نايل شدن ) ر

ـ تأليف شده) ختار

، استفاده كردن)تار

، فرزند)وت ساختار

ه بود، احتياج داشت

دشمنان با وج:  ص
در ترجمه» انجاز«

م) ر ـ حوت األزرق

)الزم

معلوم، مبني للمع: ص

ه و مجرور و المضا

3


د(علوم انساني ي 

در سر عقل با: فت

سؤال ارتباط مفهو

تفاوت سا(هستند 

تفاوت ساختار(شد 

تفاوت ساخ(مندان 

تفاوت ساخت(دارد 

تفاو(شود  ده ميمر

رد ـ خريداري كرد

ص) (تفاوت ساختار( 
«ـ مفهوم) برم مي

)دربارة آنها: 

تفاوت ساختار... (ت 

)فاعل و مرفوع

:ص(ـ متعد ) قبل

ص(ـ مجهول ) كرة

إليه ـ مضاف) مرفوع

.ه صحيح است

.ح است

)يحكموا: ص: (ن

)تقدموا: ص(ون 

زبان عربي

گروه آزمايشي

گف. رت افتاده است

با بيت. وجود دارد

...دهند ـ انسانها 

باش.... اقتان ـ انف) ار

دانشم... ـ بسياري 

...ـ فناوري وجه 

شم... ـ جانوري ) ر

از داشت، ترديد كر

به آن هجوم آورد 
پناه: ص(ده است 

)كند ي

ص(ها  ، به آن)دارد

من أكبر الحيوانات

)، خبر و مرفوعسةُ

 واتف: ص(د ،أدوات

:المضاف: ص(من 

نك: ص) (لمع( عرفة

فاعل و م: ص(وب 

اين گزينه) ي بنائه

.زينه صحيح است

اين گزينه صحيح) د

 )فاعل

ـ يحكمون) يفهم: ص

ـ تقدمو) يجعلْ: ص

ز

ري كه كاله از سر

كان انجام هر كاري

رده باشند، انجام د

تفاوت ساختا(دارد 

ـ)تفاوت ساختار( 

)تفاوت ساختار(د 

تفاوت ساختار(ست 

ـ نيا) فاوت ساختار

...، ساخت )شمنان
، پناه برد)زائد است

ساس خستگي نمي

مخلوقات عجيبي د

 ه، كلّنا ـ جميعنا

ـ) تفاوت ساختار(

خمس: ص( خمسةَ، 

، أد)اليه و مجرور ف

م:ـ المضاف) ف بال

معـ ) مفرد مذكر: ص

و منصو» تصيد«ل 

اليشارك أحد في ن

اين گز) امرأة... لكاً 

المسجد... ن يكتب 

اسم ف) (، متوكّل»ة

كتسب ( ـ يفهم)ص

ص(ـ يجعلُ ) نصروا

.ست است
خبر ندار: گفت: ؤال

.ست است
هنگام ضرورت، امك

.ست است
افراد، ايمان آور: ب

.ست است
امكان ند... نيل : يب

.ست است
است... شامل : يب
)تفاوت ساختار(د 

.ست است
دارد... از شكل : ب

)ساختار
.ست است

اس... از جمله : يب
)ت ساختار
.ست است

تف(بود ... آنچه : يب
.ست است

دش: ص(دشمن : ب
ز» ش«مير اضافه 
احس: ص(رده است 
.ست است

خدا م: ص: (جيبند
.ست است

التوجه ـ االنتباه: ب
.ست است

الحيواناتأكبر : ب
.ست است

،)صغرُ، خبر و مرفوع
.ست است

الديناميت، مضاف: ص
.ست است

معرّف: ص( نكرة: ب
.ست است

ص(مفرد مؤنث : ب
.ست است

مفعول به لفعل: ب
 

.ست است
أن أمر(رت در متن 
.ست است

أنّ مل(رت در متن 
.ست است

أمرأن(رت در متن 
.ست است

فعالة«وزن بالغه بر 
.ست است

تكت: ص(تكسب : ب
.ست است

تن: ص(تنصرون : ب

www.sanjeshse
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ترتي خطاها به
تفاوت(باشد  مي
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ترتيب خطاها به

ضم(ـ لغزشش 
نكر... احساس 
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)معرب: ص(
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اميه و ن بني

آخرين نايب

حفظ - 4رده 

ationgroup

.ه است

گرديد؟ ته باز مي

يمت توسط حاكمان

.نيز اطاعت كرد

مانده به درگذشت

.ند

.ر بزند

ه طلب آمرزش كر

.شان باز شود

.  

حاليه» شّرون قومهم

.

د، آيا شما به گذشت

قي ز جواهرات گران

ن كار بازداشت و او

كشيد و شش روز م

كن ه نباشد، بيان مي

.ن دهد

تر ه انتخاب مناسب

ت سريع از كسي كه

هاي خودش راي عيب

اصرار بر گناه - 

عذابي دردناك دارند

)وازدهم

و هم يبشّ«جملة ) 

.يروان او، رستگارند

ميرد و يا كشته شود

شته كردن خزائن ا

.شند

.كرد ديد، انتقاد مي

كرد، امام او را از اين

جري قمري طول ك

.ردم نيست

كه خودش پديدهي 

آن غير خود را نشان

يم بگيرد و دست به

رضايت - 3ت اندك 

جاي عذر و بهانه بر

-4شادماني كردن  - 

د، در دنيا و آخرت ع

مي

4


د(علوم انساني ي 

.جنس است

)رانگيختدهند، ب ي

.ب حصر باشد

.ري بپيمايد

»طهيرا

ن مرد، شيعيان و پي

پس اگر او بم. بودند

گ و مجلل و انباش

المي

باش السالم مي اد عليه

د موازين اسالم مي

به ايشان مراجعه ك

هج 329ول تا سال 
.ت

ظاهر بودن بين مر

اي دن به پديدآورنده

ي نگذاشته است تا آ

.ي است

تواند تصمي ت آن مي

پذيرش عبادت - 2

هاي هستند، تا يب

-3افتخار كردن  - 2

ن مؤمنان شايع شود

و معارف اسالم

گروه آزمايشي

الي نفي» ال«) ست

م خود را بشارت مي

تواند داراي اسلوب ي

 را يكي پس از ديگر

.پذيرد ت پايان مي

البيت و يطهركم تط

ت قدرت اوست، اين

و رسوالن ديگري ب

هاي بزرگ اختن كاخ

هاي اسال ت شخصيت

ر شاگران امام سجا

هر جا كاري خالف

مان دادن يك قيام

آغاز شد و غيبت او
وي جانشيني نيست

شود كه نيازمند مي

را براي موجود شد

خالي براي غير باقي

وح زندگي ضد ديني

.الص است

ت و انسان با شناخت

گناهان با توبهزش 

د به شايع كردن عي

2كوچك شمردن  - 

 بسيار زشت در ميان

فرهنگو

) شاهد: ص( 

تر از قناعت نيس ني

را در حالي كه قوم

محذوف است و مي

تواند مراحل كمال ر

ه مردم با ختم نبوت

ـ حديث ثقلين) قا

 عنكم الرّجس اهل

ي كه جانم در دست

رسولي كه پيش از ا

وي به سلطنت، سا

نيازهاي نو ـ تربيت

17و تن از د  نفر

سكوت پيشه كرد و ه

ي سازمه نام زيد برا

السالم آ مهدي عليه
ه او نوشت، پس از

ر به واليت معنوي م

ها نيازمندي پديده

آن است كه جاي خ

ي ديني و شرك رو

هاي تقويت اخال د راه

و عمل انسان نيست

آمرز - 1: بر غضب

مند يب دارند، عالقه

-1: گناه بدتر است

ب وست دارند كارهاي

.ست است
شاهداً(، ) المسافرَ

.ست است
هيچ گنجي غن(ني 

.ست است
خدا پيامبران ر(ني 

.ست است
جمله مستثني منه

.ست است
ت ك قدرت اختيار مي

.ست است
فت و ابالغ وحي به

.ست است
لن يفترق(و ) م بهما

.ست است
ما يريد اهللا ليذهب

.ست است
خداييسوگند به ): ص

.ست است
محمد نيست مگر ر

.ست است
عدل نبول حكومت 

.ست است
اسالمي متناسب با

.ست است
و سعيد بن جبير د

.ست است
ام نوپاي اسالمي سك

.ست است
السالم به م باقر عليه
.ست است

قمري امامت امام م
اي به سالم در نامهال

.ست است
مندي منحصر بهره

.ست است
جامي با اين دو بيت

.ست است
معناي ن خداوند به
.ست است

ز توحيد، روح زندگي
.ست است

پذيري از موارد حق
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.گويند مي

.رود كار مي

.باشد سان مي

را پيدايش يا تخليه

اه كردن جوانان به

.گرداند مي

زندگي طبيعي انس

.ت

.ه ببرند

)وازدهم

ن جهت اين عمل ر

ن بيشتر براي گمرا

ده خود را خشنود

.شود يده مي

ه براي حفظ بقاي

ي سامان يافته است

.زند را رقم مي

اند بهر كه اندوخته

.آورد

هاي ديني
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د(علوم انساني ي 

همين دهد به شو مي

.آمرزد مي

ت و اين حيلة شيطان

هاي آلو مايد و دل

.يگانه است

سي آن مكتب نامي

.شود مي

جسماني او است كه

هاي خاصي تو سنّ

.ود است

.باشد تعريف مي

سرنوشت خويش ر

توانند از علمي مي

معني را به ميان آ

.ر مادي است

ه معارف اقليت

گروه آزمايشي

و ت و قلب را شست

وند همة گناهان را م

ه فردا انداختن است

نم ي خود را ارضا مي

.گذارد ي

ي ايمان به خداي

.دهد تشكيل مي

.دهد شكل مي

او دارد، انسان شناس

سان از بعد انساني

مربوط به حيات ج

.حيواني است

ه بر اساس قوانين

خو  اختن شخصيت

بطه با خداوند قابل

ت خود را تعيين و

گي عملي خويش نم

سخن از زندگي با

محصول تصادف كو

.

فرهنگ و م

هاست دن از آلودگي

نباشيد، قطعاً خداو

دن و كار امروز را به

هاي ان، خودخواهي

عدالت را زير پا مي

دعوت مردم به سوي

.گيرد ي

.ت

.ن بوده است

مكاتب غير الهي ت

.است

.د

خصيت انساني را ش

ان و استعدادهاي ا

ي موجب غفلت انس

جود انسان همگي

يجة آن داشتن بعد

مي محكم است كه

ت اختيار قادر به سا

د انسان، تنها در راب

آگاهي انسان جهت

.شود برابر آن نمي

م و آگاهي در زندگ

ي انسان و حيات او

كه حيات آدمي مح

.ن معاد داللت دارد

.ست است
ست و توبه، پاك شد

.ست است
رحمت الهي نااميد

.ست است
امروز و فردا كرد ي

.ست است
ي و تجاوز به ديگرا

.ست است
فع نياز خود حريم

.ست است
.نمايد عمل مي
.ست است

همة اديان الهي، د
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ي انسان، در وجود
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برخورداري از علم
.ست است
توان براي دف نمي
.ست است

دهند دي پاسخ مي
.ست است

تين انسان به امكان
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صورت رط به

.صلي است

ationgroup

قسمت جواب شر

دن عكس جملة اص

.ست است

ت واس wereال 

مثبت و منفي بود

started كلمه درس

.دادند

.كنند ي

)وازدهم

to  براي همة افعا

شود و از لحاظ مي

dمله گذشته است 

.كنيم تفاده مي

د ر از قبل انتقال مي

.د

خانه اين را حس مي

.كند شاره مي

دهد؟ ن مي
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د(علوم انساني ي 

beجمالت فعل 

wh مي باشد.

استفاده فاعل آن

كه زمان جم آنجائي

است soساند پس از 

ت را خيلي سريعتر

.دارد

.كرد

.شده است

كرد او را كسل مي

.ست

.را كنترل كنند

گرهاي كف خ حس

.اشد

اش...................... به 

پدر مارسيا را نشان

ند؟

انگليسيزبان 

گروه آزمايشي

در اين. باشد م مي
.آيد مي toدون 

hyكنيم كه  اده مي

مله اصلي همراه با

از آ. كنيم تفاده مي

رس كه نتيجه رامي

اط بودند و اطالعات

روي زمين وجود د

ك به افراد مريض ك

اقيانوسها احاطه ش

.است

شلوغ راه برود و اين

مسوول و خوب اس

خانه راهند كرد تا 

.فرستند زي مي

آل است، ز حد ايده

.رد

 

با مي.................. ه او 

1در پاراگراف » ت

باهت بين مادر و پ
.ن هستند

كنن دچار مشكل مي

ز

وع شرطي نوع دوم
w همراه با مصدر بد

سشي مناسب استفا

رت فعل كمكي جم

است whenسؤالي 

ستاي ا ده از كلمه

گرام با هم در ارتبا

رد منشأ حيات در

ك فوري براي كمك

طور كامل توسط ه

پردازش اطالعات ا

در سوپرماركت ش

ه خاطر كارگرهاي

مپيوتر استفاده خوا

را به كامپيوتر مركز

ن شخصي باالتر از

shoul استفاده كر

.ده است

.................... .د كه 
يك نياز است

ارسيا اين است كه

تفنگ درخانه است

رين صورت شبه بهت
مورد آينده او نگران

هند كه كشاورز را د

رامر و لغت
.ست است

ها، جمله از نو زينه
would, could , 

.ست است
reaso از كلمة پرس

.ست است
صور ه آخر جمله به

.ست است
هوم جمله از كلمة

.ست است
نشان دهندة استفاد

.ست است
از طريق تلفن و تلگ

.ست است
هاي زيادي در مور ي

.ست است
دولت تقاضاي كمك

.ست است
كشوري است كه به

.ست است
اي براي وتر وسيله
.ست است

توانست به راحتي ي
.ست است

ت شركت عمدتاً به

Cloze Tes
.ست است

هاي هوشمند از كام
.ست است

گرها اطالعات ر حس
.ست است

مثال، زماني كه وزن
.ست است
ldيد از وم جمله با
.ست است

آمد) 1(ب كلمات در 

درك مطلب
.ست است

كنيد ن استنباط مي
آموزان براي دانش
.ست است
ز پدر مان توصيف ا

.ست است
آن شبيه داشتن«

طرناك است
.ست است

يك از موارد زير به
مارسيا هر دو در م

.ست است
ده ت چه انجام مي

.خورند الت را مي
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د(علوم انساني ي 

؟

. ......  

pس q∧ حتماً نادر

انادرست 4و  2هاي 
.اندنادرست

y يا  = 

.ست

رياضيات

گروه آزمايشي

ام درست نيست؟ ي

.........دانيم زيرا  مي
جام دهند

 .

هم نابرابر است پس

هادرست و گزينه 3
1درست و  4و  3و 
.ود

fنتيجه در  = 

n ريشه موردنظر ا

.ست

در مورد غذاهاي جي
.رويند ر افريقا مي

ام نم رد غذاهاي جي
شتري روي آنها انج

.دارد................. وي 
ي
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در سرزمين گرم د
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p نادرست است پس
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ت كه مجموعه مذكو

d) = 33

التري نسبت به آمو

ميليون تومان افزايش

فزايش قيمت مقدار
رابطة تقاضا براي ي

ه در قيمت 1395: ل
,=6    

توليد كل به ق
را در 1395: سال
24=,كنيم    

توليد

/=1 16 6 

/=1 33 3 

/6

D

اقتصاد

گروه آزمايشي

استدر شكل برابر 

از هزينه فرصت باال» 

م 2: وقتي درآمد
.ده است

س است يعني با اف
تواند بيانگر زينه مي

هر يك از مقادير سال

هر يك از مقادير 1
ك يكديگر جمع مي

A

سمت هاشور خورده

ر نتيجه

»پزشك«وزش هر 

رآمد و هزينه پس و
ن بر سود اضافه شد

رابطة معكو كاال يك
هش يافته از اين گز

ه 1395: جاري سال 

1395: ت ثابت سال

.ست است
.ست است
.ست است

شده در سؤال با قس

.ست است
در 1باشد يا  5يا 

.ست است

.ست است

.ست است
گر اين است كه آمو

.ست است
ت با تفاوت دربر اس

ميليون تومان 27كه 
.ست است

ار تقاضا و قيمت كا
ت، مقدار خريد كاه

.ست است
وليد كل به قيمت ج

ة توليد كل به قيمت

.ست است
:مسئله

www.sanjeshse
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جنسي خود

ها عامالتي آن

در نتيجه نرخ

بيشتر جوامع
ن دو گروه از

عه و پيشرفت
خص پيشرفت

صلة درآمدي،

ر با بكارگيري
.يابد ش مي

عوام نيز در

زميني بودن

ationgroup

ك سرماية نقدي يا

را با شناسة معفراد 

.دام كند

.ت نكند

د. شور بستگي دارد

طح رشد در مورد بي
در اين ميان) د. كرد

ارتند از رشد، توسع
تكنولوژي در شاخص

مكانات كاهش فاص

اگر. زيع درآمد است
گير مردم كاهش شم

ل رفاه نسبي مردم،

 به اختيار و اراده ـ

حقوقي از جمله بانك

.ها است رگزاري
امالتي بورس هم اف

ز سوي فروشنده اقد

مدت رس نگاه كوتاه

هاي آن كش سياست

سطح توسعه و سط
وسعه نيز استفاده ك

د كه عبابا هم دارن
ن استفاده از علم و

در برخورداري از ام

.ست

مقابله با نابرابري توز
حدود و اكثريت چش

دليلعالوه بر آن به

ي و حماسي ـ باور

.بازار قرار گرفت

.ود

)وازدهم

شخص حقيقي يا ح

اجعه به يكي از كار
سامانة معا. ته شود

ن كند تا كارگزار از

ود را بياورند و به بور

الر در هر كشور به
.با هم نيست

هماهنگي س) ب. رد
ي براي سنجش تو

م كه رابطة نزديكي
ساد و مبارزه با آن

بري مثل نابرابري

ا..... ماعي و ري اجت

ترين ابزارهاي م مهم
وثروت يك گروه مح

توجه بودند ـ عي بي

رواج روحيه پهلواني ـ

جه شاعران كوچه و

قانون بو خواهان،طه

ي

9


د(علوم انساني ي 

جب آن دو يا چند ش

اسة معامالتي با مر
با آن شماره شناخت

را براي فروش تعيين

هاي مازاد خو سرمايه

كه تعيين قيمت دال
ها به آن و مقايسه

كشور هماهنگي دار
عنوان معياري سرانه به

رو هستيم واژه روبه
، وضعيت فس زهكاري

كاهش انواع نابراب ،

ش و كاهش نابهنجار

و كارآمدمالياتي از م
تفاوت ميان درآمد

ني و قصايد مدحي

ـ ه به دنياي بيرون
 .اني است

سته بيشتر مورد توج

كر و خواست مشروط

.عر معاصر است

ادبيات فارسي

گروه آزمايشي

ي است كه به موج
.ميزند

گرفتن شنا. جام داد
دهد كه مشتري ي

و قيمت موردنظر ر

بايد فقط سرن افراد 

يير داردو ضمن اينك
ل توليد ملي كشوره

طح رشد در اين ك
توان از درآمد سر مي

ت توليدي آن با سه
ها و بز و آاليندگي

دستيابي به عدالت،
.م مردم است

ح افراد، ترويج دانش

و مانه و نظام مناسب
.انوني صورت پذيرد

هاي زمينو عاشقانه

گرايي ـ توجهـ واقع
هاي سبك خراساي

بود و دو بيتي پيوس

ترين تفكري بنيادي

رة دوم شعر نو يا شع

وزبان 

ي قراردادي بازرگاني
آم م ميد سود در ه

ي در بورس بايد انج
د شماره حسابي مي

به كارگزار مراجعه

بنابراين. خطر است م

روزانه نوسان و تغي
يكساني براي تبديل

ور موزامبيك با سط
ه مبا قدري مسامح

طر و چين

ين گسترش ظرفيت
محيطي عاد زيست

ور ددي در هر كش
جتماعي براي عموم

مت در جسم و روح

ماً برقراري يك ساما
جدد درآمد به نحو قا

و ن و شعر ستايشي
.پرداختندشعر مي

گرايي ـ وصال ـدي
از جمله ويژگي» شعر

گرا به شاعران سنت

اي شعر عصر بيداري

دور 1342خرداد  1

.ست است
مشاركت مدني =ي 

شاع و به منظور ايجا
.ست است

گذاري ه براي سرمايه
نك به مشتري خود

.كند
.ست است

هام بورس فرد بايد
.ست است
عايدي و هم حل هم

.ست است
طور زار ارز كشور به

ار مناسبشور معي
.ست است

يين توسعه در كشو
بنابراين ب) است ج

قط: ني هستند نظير
.ست است

ول جامعه و همچنين
تغذيه، مسكن، ابع: ن

.گيرد مي
.ست است

اقتصاد  ريزي برنامه
أمين حداقل رفاه اج

.ست است
معناي ايجاد سالم به

.ست است
 فقر و نابرابري مسلم
ت مالياتي توزيع مج

.ست است
ه شاهان به شاعران

واني و نقد ششعرخ
.ست است
.ست است

ستايش خرد ـ شا«
ب اندك علوم در ش

.ست است
مثنوي مورد توجه

.ست است
هاترين درون مايهص

.ست است
.ست است
.ست است

15تا  1332مرداد 
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د(علوم انساني ي 

−(شارت عشق  
(− −

ات فاعالتن فعالتن

2

4

.د

گروه آزمايشي

( )− − 
( − − −   بش
−(خواب غفلت 

است و ساير ابيا» ن

.د

−
−



.زني است

تن استفاده كندفاعال
.يار رايج است

ي

.د است

(− − مو كمند
(: گرفتار يار−)
)ت  )− − − −

التن فاعالتن فاعالتن

فع لن
ن مفاعيلن
ن فع لن

فاعالتن فاعلن

− −
− −



.نخواهد بودن 
همزه موزون هستند

− − − −
− − − −
 
 

− − − −
− − − −

  
  

−
−

− − −
− − −

ن اول از اختيارات وز

به جاي فعالتن از ف
جاي ماقبل آخر بسي

.ست است
علي محمد افغاني: م

زرگ علوي
مشفق كاظمي

.ست است
ي از جالل آل احمد

.ست است
(− −

−(: ت ـ صيد عالم
−(: ظر − − 

حشت، درياي رحمت
.ست است

فاعالتن فاعال«ست 
.است ست

ن فعالتن مفاعلن ف
ين مفاعيلن مفاعيلن
عالتن فعالتن فعالتن

فاعالتن فاعالتن ف) 
.ست است

− − −
− − − −
  
  

.ست است
ف همزه بيت موزون

ها با حذف همصرع
.ست است

− − −
− − −

  
  

−:ان − − −
− − −
 
 

.استست 
− − − −
− − − −

 
 

.وجود دارد
.ست است

− − − −
− − − −
 
 

به فاعالتن در ركن
.ست است

.درست است
تواند بركن اول مي

عري ابدال در دو هج
.ست است

.ره وجود ندارد
ز از فصل بهار

تشبيه: گلگون 
كنايه: ن
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تفاوت(باشد 

براي ديگران
 (

در زندگيمان

مزيد ثالثي ـ

ationgroup

ود، الگوي ديگران ب

، روزي خدا را،)ختار
ظ نشدهللجنس لحا

ما بايد به ديگران د

ـ)اف إليه و مجرور

ت خدا، مهربان بو

تفاوت ساخت(هستند 
الي نافيه ل(اميدي 

م: ص(حسان كنند 

مضا: ص(فه أخالق 

 )ست

)وازدهم

.دت است
 .شكر لب

 .كنايه است

 

ـ رحمت) ت ساختار

ـ از مردم ه) ساختار
،)تفاوت ساختار(ي 

ديگران بايد اح... ـ

.باشد ح ميحي

نعت و تابع لموصوفه

خبر نيس: ص(» مام

 .كند ي

11


د(علوم انساني ي 

ند مطلع صبح سعاد
ل مراد باغ محبت، ش

ستين گرفتن هر دو

اشتقاق: ده و ارزان

رادوكس

تفاوت(، شده بود )ه
)ساختار

تفاوت س(ده نيست 
ـ آمدن روزي) ساختار

)شمارم گناه نمي ي
)ها بحث كرد وش

 .ولكن

اين گزينه صح...) و 

أو ن صفةـ ) باشد ي

االهتم«خبر للمبتدأ 

ت بر آلت و ابزار مي

بان عربي

گروه آزمايشي

ماننطلعت نيكوي تو 
ند طفل اشك، نخل

ستان بوسيدن و آس

ارزند/ تشخيص : هد

)ر

پار: عراج ز پا افتادن

لحاظ نشده(بعث 
تفاوت س(باشد .... ن

، اميدوار كنند)اختار
تفاوت س(اند  ق كرده

من او را بي: ص(م 
راهان به بهترين رو

)كند درو مي

وصل، مع التأخير، و

ير و هزار كم است

يرا بر وزن فاعل نمي

ـ خ) »االهتمام«تدأ 

ها داللت بقية گزينه

لنون

زب

):افي
ط/ ج نحوست است 
مانن. يبي وجود دارد

آس/ تشخيص : حنت

خواهجهان جان مي

نشر: شام، سحر) (ف

پارادوكس، مع: غلتيد
  ر

داشتن

،)تفاوت ساختار(د 
كرد، فرستاده شدن ي

تفاوت سا(نها كرده 
انفاق... ردمي هستند

من بي) گناه ترينم ،
او با گمر: ص(كردند 

د: ص(و كرده است 

ولكن ـ متأخّرون ـ و

ندم هزار دوست بگي

(

اسم فاعل نيست زي

خبر للمبت: ص(عت 

كند اما در صفت مي

وب بحذف المنص) ا

.ست است
غيراضا(غيرتركيبي 

من مانند اختر برج
تشبيه فشردة تركيب

.ست است
دست مح/ جناس : ن

.ست است
لبش يك/ جناس 

.ست است
لف: زلف، بناگوش: (ر

روشن ـ
غلفلك در خاك مي
ستان حضرت خضر

.ست است
عشق

ر سينة قطره، دريا
قطره داشتن

ميح نيست

.ست است
او، با، ماليم بود :ب

ف خدا، مهرباني مي
.ست است

روزي آ آنچه را،:  ب
اند، روزهايي ـ مر رده

.ست است
بسيار امر كننده: ص

بحث ك... گمراهان 
.ست است

، درو)خير بكارد: ص
.ست است

وصل، بتأخير، و:  ب
.ست است
اي فرزند: (ي عبارت
.ست است

عل، مبني للمجهول
.ست است

ا: (ص) ن فعل مزيد
 )الثي

.ست است
أو نع صفةـ ) ف بأل

.ست است
داللت بر ص» ستّار«

.ست است
كي ال تحزنوا: ص( 
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)ن

منه مستثني

)كتاب دهم

)كتاب دهم

)تاب يازدهم

)تاب يازدهم

ationgroup

ناجحان: ص(جحينِ 

باشد، الالّعبون مي

.رفتند

34صفحه (

41صفحه (

كت 118صفحه (

كت 123صفحه (

، ناج)الولدينِ: ص(ن 

مرجع آن الزمالء

درت را در دست گر

)وازدهم

الولدان)  مسرورون: 

.باشد حال مي) 

در حضروا كه) واو

و خوارزمشاهيان قد

.د بود

.ر كردند

.قش داشت

.باشند اسي نميي

12


د(علوم انساني ي 

:ص(ـ مسرورين ) ع

ان، و هو راكع، حزينً

و(، ةالمالئكترتيب 

و قيان منقرض شد

لكرد كريم خان زند

.

 مازنداران را تسخير

جنگ جهاني اول نق

هاي يك ناحيه سي

.كند ي بيان مي

تاريخ

فياجغرا

گروه آزمايشي

)جدوهت: ص(ونه 

يلٌ خبر ليت مرفوع

مجدين(ها  ة گزينه

ها به  ر بقية گزينه

.خالفت رسيد

.ت

ت سلجوقي، حكوم

ر زنديه به دليل عمل

شاه انگلستان است

ني در شرق درياي

شكيل اتفاق مثلث ج

.ني قرار دارند

ه ير موارد از ويژگي

 بر فضاي جغرافيايي

ـ تجدو) يتوكّلْ: ص

طو: ص(، طويالً )ب

كان است اما در بقية

باشد اما در وف مي

.طرفداري كردند

ن با بيعت مردم به

نپذيرفت) ص(يامبر

خرين سلطان سلجوق

سي هر دو در عصر

ر برابر پادمجلس د

هاي ايران ز سرزمين

ستان بود كه در تش

.پرفشار است

د در اقليم كوهستاني

ه سياسي است سا

سياسي كشورها را ب

.ست است
ص(ـ يتوكّلُ ) تنصروا

.ست است
لَ اسم ليت منصوب

.ست است
خبر ك» مبتسمين«

.ست است
منه محذو مستثني

.ست است
اموي و خلفاي آن

.ست است
ح از خاندان عباسيا

.ست است
ود، اما وي دعوت پي

.ست است
.ن بود

.ست است
ش خوارزمشاه بر آخ

.ست است
و آرامش ثبات سياس

.ست است
آخوندزاده
.ست است

مربوط به پيروزي
.ست است

ل مناطق وسيعي ا
.ست است

ميان روسيه و انگلس

.است ست
هوا از كم فشار به

.ست است
سنندج و شهركرد

.ست است
هاي ناحيه از ويژگي

.ست است
مانش تأثير توافق س

www.sanjeshse
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)ب دوازدهم

)ب دوازدهم

ه جاي زغال

)ب دوازدهم

پذير ت امكان

)ب دوازدهم

وط ريلي در

)ب دوازدهم

)ب دوازدهم

ationgroup

كتا 3صفحه (

كتا 38صفحه (

استفاده از نفت به

كتا 42صفحه (

ناهموار به سهولت

كتا 48صفحه (

شترين ميزان خطو

كتا 49صفحه (

كتاب 60صفحه (

.شت

زدهمبعد از قرن نو

ريلي در سطوح

رهاي اروپايي و بيش

.يد آوردند

كار ارزان نياز داشت

)وازدهم

.شود ي استفاده مي

ي بار بوده است و بع

كان توسعه خطوط

هن مربوط به كشو

ولتمردان

ها پدي ديگر فرهنگ

ي مصرف و نيروي
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د(علوم انساني ي 

طالعات جغرافيايي

جايي مسافر و جابه

باالتر است و امكا

رين شبكه خط آه

.ست

ت ناوگان نظامي دو

حضور خود براي د

و صنعت به بازارهاي

.م

.نمايد ر مي

وم اجتماعي

گروه آزمايشي

.د دارد

اي اط ز سامانه رايانه

ايان عامل حركت
.ش داده است

اي ل آبي و جاده

تر آمريكا و گسترده
.ن، هند است

×2
4


ر مسير مستقيم است

بازرگانان به حمايت

يدي را در مناطق

و بود، زيرا سرمايه

كنيم آن استفاده مي

پذير با آنها را امكان

علو

در طول زمان وجود

تر از ريزي دقيق نامه

 باد، انسان و چارپا
حمل و نقل را افزايش

بت به حمل و نقل

 به اياالت متحده
متحده آمريكا، چين

×:ف =1 51
   

برابر 5ترين مسير 

ال گرفتن تب طال

نان نياز داشتند و

رافياي سياسي جد

مناطق استعماري

نديشيم، بيشتر از آ

ديگران و همكاري

.ست است
وقعيت سكونتگاه د

.ت استس
ديريت بيشتر و برن

.ست است
الب صنعتي نيروي
و كارآيي وسايل ح

.ست است
خطوط ريلي نسب

.ست است
شبكه ريلي متعلق
اي روسيه، اياالت م

.ست است

طه شاخص انحراف

ت خص مطلوب كوتاه

.ست است
كشف آمريكا و باال

.ست است
رمايه و پول بازرگان

.ست است
ت استعماري، جغر

.ست است

.ست است
هاي اروپايي بر سر

.ست است
اند عمومي كمتر مي

.ست است
تفهمي تفسيري ـ

.ست است
پيش بيني رفتار د ،

.ست است
ن

.ست است
ها ندگي به انسان
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براي اين كه

سان را تربيت

ود، درصورتي

را بيشتر ه ما

ationgroup

.افتد س اتفاق مي

رود و كنار مي 4ة 
.شند

توانند انس مگان مي
.آيد ي

وجود با آن كافي بو

گشايد بلكه هان نمي

.شود لط مي

.پوتاالموس است

.د

.خاب شود

.دهد ي

مغالطة ايهام انعكاس

ل باشد پس گزينة
توانند درست باش مي

اسب است؛ زيرا هم
راد كارآزموده برمي

ن و اتحاد مفهوم و

رازي را از اسرار جه

ن با معجزة انبيا خل

ري، تاالموس و هيپ

پردازدادي خود مي

هاي خاصي انتخرك

)وازدهم

دن آن را نشان مي

.شود مي

د،عكس نوشته شو

محمول» فلز«را نيز 
نيز نم 3و  1گزينه 

.سازگار است

تر از تربيت آسان
د و تنها از عهدة افر

.شاره دارد

ي حمل وجود بر آن

.كنند بحث مي

ند و كشف علمي، ر

عادت انجام دهد، اين

تگاه ليجيك يا كنار

كودك به بازي انفرا

شود تا محرعث مي

14


د(علوم انساني ي 

ها انسان» شترك

و منحصر به فرد بو

اشد، اقتدار ناميده

.گي، نوع است

شكل موجبة كلي

بايد در مقدمة صغر
داشته باشند، پس گ

گوست كنت بودند س

ظر تو تربيت انسان
توانند تربيت كنند ي

لم ماده و طبيعت ا

ف تصور ماهيت، براي

تحت قاعده الواحد

سرّي و دروني هستند

ع  پيامبر كار خارق

اي دستهاي قاعدهه

كنند، ولي هر كمي

ها است كه بات آن

سفه و منطق

شناسيوان

گروه آزمايشي

وجوه مش«و » ماعي

و رده و عمق پنهان

مي پذيرفته شده با

.ست

، نارنگ4و در گزينه 

صادق است و اگر به
.است

شود پس ب واقع مي
ب و ايجاب اختالف د

را كه تحت تأثير اگ

آيد كه به نظ برمي
اسب را همگان نمي

عني تغييرپذيري عا

بايست صرف ود مي

السفه اين اصل را ت

داراي يك جنبة سر

جز ون اگر كسي به

امل قشر مخ، هسته

كنار هم ديگر بازي

ازش افراد و انتظارات

فلس

رو

هاي فردي ـ اجتم ت

خاص را مطالعه كر

د و به صورت رسم

رسيدن به هدف اس

و3ر گزينة  ، چهارده

كل موجبة جزئي ص
م ناروا اتفاق افتاده ا

دو مقدمة محمول و
دو مقدمه در سلب

يروان مكتب رفتارگر

طور هاي تو اين سخ
شوم ولي جوانان مي

ت و به عدم ثبات يع

هيت و يا جزء آن بو

يابد و فال ن انتظام مي

ابعدالطبيعه هر دو د
.ند

نگريستند چو كار مي

كه شا مغز قرار دارد

ه دوره كودكي در ك

باشد سبك پردامي

.ست است
تفاوت«ح و توأمان 

.است ست
ي ابعاد يك پديدة خ

.ست است
مقبوليت همراه باشد

.ست است
سازمان يافته براي

.ست است
ها انه

.ست است
اركوب و شادي، در

.ست است
موجبة كلي به شك

نيز مغالطة تعميم 3
.ست است

حد وسط در هر د
منتج باشد، بايدوم 

.ست است
با نظريات پير 4و  2

.ست است
اسگويد از پ وس مي

كه باعث گمراهي ج
.ست است

ن هراكليتوس است
.ست است

ود عين مفهوم ماهي
.ت

.ست است
سنخيت نظام جهان

.ست است
نا علوم طبيعي و ما
كن ود جهان آگاه مي

.ست است
ت اوليا را به ديدة انك

.ست است
سمت جلو و باالي م

.ست است
دكان در سنين اوليه

.ست است
منابع توجهكه از 
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.دزش نام دار

.بود

- مسأله، حل

ر حل مسأله
گيرنده را به
ست كه ما را

.مد هستند

ationgroup

سازي يا اندوزذخيره

شاي مفيدي خواهد

كه در حلدرحالي
ه دكداريم، درحالي

لويتي، فرد تصميم
ولي فقط يك راه اس

هاي موفق و كارآمش

گهداري اطالعات، ذ

رت بازبيني، راهگش

د. هترين را برگزيند
ها سروكار دا الويت

عبارت ديگر هر الو
م ولفي داشته باشي

افراد به دنبال روش

.ري فردي است

)وازدهم

مدت زمان نگ. دارد

جربه گذشته در صور

هاي مختلف، بهخاب
گيري بادر تصميم

ي احتمالي باشد، به
هاي مختلحلت راه

كه مسأله،درحالي

.باشدرنده مي

گيرذاخوري، تصميم
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د(علوم انساني ي 

دن، رمزگرداني نام
.بي نام دارد

تج. به گذشته است

ري فرد بايد از انتخ
دوم اينكه. ي كنند

هايمل همه گزينه
ل مسأله ممكن است
هترين اولويت است

گيرفراد تصميمداد ا

 موردنظر در يك غذ

.ارد

گروه آزمايشي

گام به حافظه سپرد
ت ذخيره شده، بازياب

يروي صرف از تجرب

گيراوالً در تصميم. د
ا خودشان بازآفريني

تواند شامگيري ميم
كه در حلد درحالي

يرندگان، انتخاب به

اهميت تصميم، تعد

م. شود انتخاب غذاي

گيري وجود نداميم

.رد قرار دارد

گ. مورد توجه است
طر آوردن اطالعات

د در حل مسأله، پي

هاي هستندتفاوت
 مسئله مورد نظر را

هاي يك تصميمت
الويت مطلوب باشد
گيكه دغدغه تصميم

ها، ارد تعداد اولويت

شگروهي تقسيم مي

كافي به نتايج تصم

و لذت خارج از فر

.ست است
ي حافظه، سه گام
خاحافظه، يعني به

.ست است
موفقيت برخي افرا

.ست است
گيري دارايميمتص

هاي محلله بايد راه
اولويت. واجه هستيم

د ولي ممكن است
سوم اينك. رساندمي

.ست است
مور 3يري براساس 
.ست است

به دو نوع فردي و گ
.ست است

ي با خطر اطمينان
.ست است

بيروني، در پاداش

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .2
گيريبراي شكل

آخرين مرحله
درس 3گزينه  .2

ترين عدممهم
درس 1گزينه  .2

حل مسأله و تص
كنندگان مسأل

ها موبا راه حل
مقصدي رساند
به حل مسأله م

درس 2گزينه  .22
گيانواع تصميم

درس 4گزينه  .22
بهتصميم گيري

درس 3گزينه  .22
گيريدر تصميم

درس 1گزينه  .22
انگيزشمنبع 

erv.ir

19

20

21

22

23

24

25






