
 
 
 
 
 

 

 

 دقيقه 195: مدت پاسخگويي                                                              235: تعداد سؤال

  اختصاصي عمومي و آزمون
 )دوازدهم(علـوم انسانـي ادبيات وگروه آزمايشي 

 

  دوازدهمآزمون آزمايشي سنجش 
  مرحلة اول

 صبح جمعه
23/07/1400 

  .گيرند قرار مي و متخلفين تحت پيگرد قانوني) حتي با ذكر منبع(، قبل و يا بعد از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است ...)الكترونيكي و (حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش 
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14از  3ـون ـآزمــ  

  عنوان مواد امتحاني،تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
 مدت پاسخگويي ةتا شمار ةاز شمار تعداد سؤال  مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 18  25  1  25  فارسي   1
  دقيقه 20  50  26  25  عربي، زبان قرآن   2
  دقيقه 17  75  51  25  دين و زندگي   3
  دقيقه 20  100  76  25 انگليسي   4
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  دقيقه 11  130  116  15  اقتصاد  6
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  دقيقه 16  190  171  20  جغرافياتاريخ و   9
  دقيقه 12  205  191  15  شناسي جامعه  10
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                                     فارسي
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 2صفحه 

  :جز خورد؛ به به چشم مي» منّت«هاي زير، معني واژة  در همة گزينه  -1
 بـنشين، مرو، صـفاي تمنّاي من ببين) الف

  

 امشب چراغ عشق در اين خانه روشن است   
  

  

  تقصير عشق نيست اگر واژه لج كند) ب
  

 كنم من الل هم شوم به تو تعظيم مي  
  

 شكر ايزد كه به اقبال كله گوشة گل ) ج
  

 نخوت باد دي و شوكـت خـار آخر شد   
  

  دراز اسـت دسـت فـلـك بر بـدي )د
  

 هـمه نيـكويـي كـن اگــر بـخـردي   
  

 سپاس دار كه فضلي بود كبير از دوست) هـ
  

  به جاي دوست گرت هر چه در جهان بخشند  
  ج ، الف ، ب) 4  هـ ، ج، د) 3  هـ ، الف ، ب) 2  ج ، ب ، د) 1

  است؟ غلطمعني چند واژه   -2
: رحمت«، »تسلّي دادن: يله دادن«، »آسمان: فلق«، »والي: عامل«، »كفيل: ضامن«، »خوار: خذالن«، »مشهور: علم«  

اي  اي از راستة شكاريان، داراي جثّه پرنده: هما«، »بركه: تاالب«، »دالوري: شرف«، »انديشه باطل: محال«، »رفعت
  »نسبتاً درشت

  سه) 4  چهار) 3  پنج) 2  شش) 1
  دهد؟ هاي زير را نشان مي كدام گزينه، معاني تعداد بيشتري از واژه  -3

  »مطاع، مدام، قدوم، داروغه، باسق، تقصير، مزيد«  
  ها، مي عذر، نگهبان، گام) 2    باليده ، ادامه، زياد، گناه) 1
  شب گرد، فرمانبر، فربه، كوتاه) 4  آمدن، افزوني، محكم، اطاعت شده) 3

  ، كامالً درست است؟امالي كدام عبارت  -4
  .دارد كه سيانت نفس در همة احوال، فرض است مي نگاه رساند و در اثناي آن خويشتن  گاه آن را به آهستگي به تيسير مي آن) 1
  .بدان كه قوت عزيمت و ثبات رأي هر كس در هنگام نكبت توان آزمود، زيرا كه حوادث زمانه، بوتة وفا و مهك مردان است) 2
  .تر بيافتي و طمع دشمنان غالب، از ذات تو منقطع گشت ودت و فوايد حرّيت من، هر چه آجلمنافع م) 3
  .هر كجا كَرَمي شامل و مروتي شايع است، طبع اهمال حقوق، نفور باشد و همت برگزارد مواجب آن مقصور) 4

  اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام گزينه، تماماً   - 5
 ختـه رادر بـيابـان فـقـير سـو) الف

  

 شلقم پخته به كه نقرة خام   
  

  

 انجم و افالك به گـشتن درند) ب
  

 راحت و محنت به گذشتن درند  
  

 به هولش بپرسيد و هيبت نمود ) ج
  

 كه مرگ منَت خواستن چه بود   
  

  شصت سال، آفت اين دريا ديد )د
  

 هيچ ماهيش نيفتاد به شصت   
  

  ج، ب) 4  ج، د) 3  الف، ب) 2  الف، د) 1
  اماليي وجود دارد؟ غلطدر متن زير چند   -6

خانة دهقاني . يكي از ملوك با تني چند از خاصان در شكارگاهي به زمستان از امارت دور افتادند تا شب درآمد«  
هم . اليق قدر پادشاه نيست به خانة دهقاني التجا كردن«: يكي از وزرا گفت. »شب آنجا رويم: ملك گفت. ديدند

قدر بلند سلطان «: ما حذري ترتيب كرد و پيش آورد و گفت. دهقان را خبر شد» .نيم و آتش كنيماينجا خيمه ز
سلطان را سخن گفتن او متبوع آمد، شبانگاه به منزل او » .نازل نشدي وليكن نخواستند كه قدر دهقان بلند گردد

  . نقل كردند
 ز قدر و شوكت سلطان نگشت كم«

  

 » نياز الطفات به مهمانسراي دهقا  
  

  

  دو) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1
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 3صفحه 

  اند؟ در كدام گزينه، سرايندة ابيات تماماً درست معرفي شده  -7
 عالم از شور و شرّ عشق خبر هيچ نداشت) الف

  

 ) حافظ(انگيز جهان، نرگس جادوي تو بود  فتنه  
  

  

 بـه نـام كـردگــار هـفـت افــالك) ب
  

 )نظامي(كه پيدا كرد آدم از كفي خاك   
  

 آب اجل كه هست گلوگير عام و خاص) ج
  

  )ابن حسام خوسفي(بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد   
  

  بيد مجنون در تـمام عمر سر باال نكرد) د
  

 ) صائب تبريزي(حاصلي نبود به جز شرمندگي  حاصل بي  
  

  الف، د) 4  الف، ج) 3  ب، ج) 2  ب ، د) 1
  كار رفته است؟ عاره بهدر كدام بيت، يك تشبيه و بيشترين است  - 8

 در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت) 1
  

ــذرد     ــز بگ ــما ني ــگان ش ــو س ــن عوع  اي
  

 اي تو رمه سپرده بـه چوپـان گـرگ طبـع    ) 2
  

ــذرد    ــز بگ ــما ني ــبان ش ــي ش ــن گرگ  اي
  

 هـا بكشـت   بادي كه در زمانه بسـي شـمع  ) 3
  

ــذرد     ــز بگ ــما ني ــدان ش ــر چراغ ــم ب  ه
  

ــپر   ) 4 ــل س ــان ز تحم ــر جورت ــر تي ــيمب  كن
  

ــذرد     ــز بگ ــما ني ــان ش ــختي كم ــا س  ت
  

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه  -9
 هواي منزل يار، آب زندگاني ماست «

  

 » صبا بيار نسيمي ز خاك شيرازم  
  

  

  جناس، استعاره، ايهام تناسب، تشبيه) 2    تشبيه، ايهام، تلميح، استعاره) 1
  يهام تناسب، تشبيهبخشي، كنايه، ا جان) 4  بخشي، تناقض، مجاز، ايهام جان) 3

  تعداد استعاره در كدام بيت، بيشتر است؟  - 10
ــته ) 1 ــوي آب بس ــد ج ــار ص ــده بركن  ام از دي

  

 بر بـوي تخـم مهـر كـه در دل بكارمـت     
  

 در خم زلـف تـو آويخـت دل از چـاه زنـخ     ) 2
  

ــرون آمــد و در دام افتــاد   آه كــز چــاه ب
  

ل كنـد جفـاي خـزان     ) 3 نه هر درخـت تحمـ 
  

 كــه ايــن قــدم داردغــالم همــت ســروم 
  

 بان دارد بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايه) 4
  

 بهار عارضش، خطّي به خون ارغوان دارد
  

  روي كدام گزينه، تماماً درست است؟ هاي روبه آرايه  -11
  )استعاره، تشبيه(بهايت حقيقت در يك تراز ايستاد  خونت با خون) 1
 دل، اگر خداشناسي همه در رخ علي بين) 2

  

 )كنايه، مجاز(ه علي شناختم من، به خدا قسم خدا را ب
  

ــدگي  ) 3 ــگ و برازنـ ــه رنـ ــه همـ ــل بـ  گـ
  

ــي ــدگي    م ــن زن ــو م ــد از پرت ــتعاره (كن ــاز، اس  )مج
  

ــان ) 4 ــدا و پنهــ ــر پيــ ــويي رزاق هــ  تــ
  

ــادان    ــا و ن ــر دان ــالّق ه ــويي خ ــيح (ت ــاقض، تلم  )تن
  

  دارد؟در كدام گزينه، سه تركيب وصفي و چهار تركيب اضافي وجود   -12
  .هر گه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق جلّ و عال بردارد، ايزاد تعالي در او نظر نكند) 1
  .دريغش، همه جا كشيده حسابش، همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي) 2
پس در هـر نفسـي دو نعمـت موجـود اسـت و بـر هـر        . آيد مفرّح ذات رميرود، ممد حيات است و چون ب هر نفسي كه فرو مي) 3

  .نعمتي، شكري واجب
  .عصارة تاكي به قدرت او، شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش، نخل باسق گشته) 4

  است؟» فعل+متمم + نهاد «ها  اجزاي كدام مصراع  -13
  حسان خويشعيب كسان منگر و ا) ب  دانه شد خرمن دهقان ز تو بي) الف  
  پير چو زان روضة مينو گذشت) د  .آتش صبحي كه در اين مطبخ است) ج  
  الف، ج) 4  الف، د) 3  ب، ج) 2  ب، د) 1
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 4صفحه 

  :جز هاي زير كامالً درست هستند؛ به با توجه به بيت زير، همة گزينه  -14
 » ها دادست سروش عالم غيبم چه مژده    چه گويمت كه به ميخانه، دوش، مست و خراب«

  
  

  .خورد دو متمم و دو مفعول به چشم مي) 1
  .شود رابطه معنايي ترادف و تناسب ديده مي) 2
  .شود يك وابسته پيشين و دو وابسته پسين يافت مي) 3
  .نقش وصفي دارد» مست«ساز است و  حرف ربط وابسته» كه«) 4

  است؟ متفاوتهاي كدام بيت با بيت زير،  تعداد جمله  -15
  »ار ز من باز مگير                      كه مرا طاقت ناديدن ديدار تو نيستبه جمال تو كه ديد«   
 تو نه مرد گل بسـتان اميـدي، سـعدي   ) 1

  

 كه به پهلو نتـواني بـه سـرِ خـار برفـت     
  

 در همــــه شــــهر، اي كمــــان ابــــرو) 2
  

 كس نـدانم كـه صـيد تيـر تـو نيسـت      
  

 درد دل با تو همان به كه نگويد درويش) 3
  

 تو را درد دلي پنهان نيست اي برادر كه
  

 بخـــت و رأي و زور و زر بـــودم دريـــغ) 4
  

 كاندرين غم هـر چهـار از دسـت رفـت    
  

  هاي مشخص شده به ترتيب كدام است؟ نقش قسمت  -16
  »تو نيست ميدانگريز از سر  پايرا  خصم  خم چوگان تو نيست گويست كه  دل نمانده«  
  فعول، مفعول، متمممسند، م) 2    مسند، نهاد، مفعول، اضافي) 1
  نهاد، مفعول، مسند، متمم) 4    نهاد، نهاد، مسند، اضافي) 3

  وضعيت قافيه در كدام بيت، متفاوت است؟  -17
 بـه تلبـيس ابلـيس در چـاه رفـت     ) 1

  

 كه نتوان از اين خوبتر راه رفـت 
  

ــا  ) 2 ــر عط ــوم و ديگ ــود آن ق  ببخش
  

 كه هرگز نكرد اصل و گوهر خطا
  

ان حرب داشت سكندر كه با شرقي) 3
  

 در خيمه گويند در غرب داشـت 
  

 چو بهمن به زاولستان خواست شد) 4
  

 چپ آوازه افكند و از راست شـد 
  

  بيت زير با كدام بيت ارتباط مفهومي دارد؟  -18
  »از دسـت و زبان كه برآيد                    كز عهدة شكرش به درآيـد؟«  
 نه بلبل بـر گلـش تسـبيح خـواني اسـت     ) 1

  

 كه هر خاري به تسـبيحش زبـاني اسـت   
  

 همه درگاه تو جويم، همه از فضل تو پويم) 2
  

 همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي
  

شـناس اسـت    كسي كز بيم حـق، نعمـت  ) 3
  

ــدارد  ــه دســت از شــكر جــز دســتان ن  ب
  

ــي ) 4 ــس م ــت    نف ــكر دوس ــارم زد از ش  ني
  

 كه شـكري نـدانم كـه در خـورد اوسـت     
  

  است؟ غلطروي كدام گزينه،  روبه مفهوم  -19
 مشغول عشق جانان گر عاشقي است صادق) 1

  

ــارد     ــر نخ ــه س ــد ك ــاران باي ــض (در روز تيرب ــليم مح  )تس
  

 پسـندد  سوداي عشـق پخـتن، عقلـم نمـي    ) 2
  

 )تقابـل عقـل و عشـق   (گـذارد   فرمان عقل بردن، عشقم نمي
  

زهرم چـو نوشـدارو از دسـت يـار شـيرين      ) 3
  

 )فرسايي فراق جان(گوارد  نوشم، بي او نمي بر دل خوش است
  

 پايي كه بر نيـارد روزي بـه سـنگ عشـقي    ) 4
  

 )ارزشـمندي عشـق  (سـپارد   گوييم جـان نـدارد يـا دل نمـي    
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 5صفحه 

  كدام گزينه به عبارت زير، مفهوم دورتري دارد؟  -20
  »ما عرفناك حقّ معرفتك: واصفان حلية جمالش به تحير منسوب كه«  
 تــر از مــن بــه مــن اســت كدوســت نزديــ) 1

  

ــن از وي دورم  ــه مـ ــكل كـ  وينـــت مشـ
  

 نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي) 2
  

 نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيـايي 
  

تو مگر سايه لطفي به سـر وقـت مـن آري    ) 3
  

 كه من آن مايه ندارم كه به مقدار تو باشم
  

 به قياس در نگنجي و بـه وصـف درنيـايي   ) 4
  

 حيرم در اوصـاف جمـال و روي زيبـت   مت
  

  :جز خورد؛ به به چشم مي» لطف پروردگار در كسب روزي بندگان«در همة ابيات زير مفهوم   -21
 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند) 1

  

 تا تو ناني به كف آري و به غفلـت نخـوري  
  

ــي   ) 2 ــاه ب ــه درگ ــاز ب ــف ني ــرآر  ك ــاز ب  ني
  

 خداي خواني نيستكه كار مردان خدا جز 
  

اگر به پاي بپوشي و گـر بـه سـر بـروي     ) 3
  

ــت   ــه ننهادس ــي ك ــد روزي ــمت نده مقس 
  

 الوان نعمتـي كـه نشـايد سـپاس گفـت     ) 4
  

ــرد   ــه نشــايد شــمار ك ــي ك  اســباب راحت
  

  است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت،   -22
   )تأكيد بر حفظ اسرار(برنيايد ز كشتگان آواز ) 1
  )ارزش ترك وجود بي(مردان ره بشوي  دست از مس وجود چو) 2
   )ارزشمندي كيفيت سخن(گو، حرف كم و بسيار نيست  اي بيهوده: گفت) 3
  )حمايت پيامبر از امت(چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان ) 4

  شود؟ ديده مي» الدهر يومانِ؛ يوم لك و يوم عليك«در كدام گزينه، مفهوم   -23
ــاني  ) 1 ــنه م ــر تش ــوش  اگ ــختي مج  ز س

  

ــه دوش   ــت آرد بـــ ــر آبـــ ــقّاي ابـــ ــه ســـ  كـــ
  

ــت  ) 2 ــمن و دوس ــالف دش ــدا دان خ  از خ
  

 كـــــاين دل هـــــر دو در تصـــــرّف اوســـــت   
  

ــد  ) 3 ــي مخنـ ــد بينـ ــه دربنـ ــي را كـ يكـ
  

 مبــــادا كــــه ناگــــه در افتــــي بــــه بنــــد     
  

 دانم سر آرد غصه را، رنگين برآرد قصه را) 4
  

 زنـم  اين آه خون افشان كه من هر صبح و شامي مي
  

  :جز همة ابيات زير باهم تناسب معنايي دارند؛ به  -24
 شهباز دسـت پادشـهم، ايـن چـه حالـت اسـت      ) 1

  

ــرده   ــاد ب ــز ي ــيمنم   ك ــواي نش ــد ه  ان
  

ــوروث مــن اســت  ) 2 ــة م ــرين خان ــد ب  حافظــا خل
  

 اندر اين منزل ويرانه نشيمن چه كـنم 
  

ــوض    ) 3 ــب ح ــور و ل ــويي ح ــوبي و دلج ــاية ط س
  

 برفـت از يـادم  به هواي سـر كـوي تـو    
  

 چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحاني است) 4
  

 روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم
  

  بيت زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟  -25
  »كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را  برو اي گداي مسكين در خانة علي زن«  
ــرم   ) 1 ــي آن ك ــدهي و بكن ــه را ب ــر ك  ه

  

 آن كس هم منماو سليمان است و 
  

 دلـــي را كـــه شـــد بـــر درت رازدار   ) 2
  

ــاز دار  ــر دري بــ ــوزة هــ  ز دريــ
  

چو سائل از تو به زاري طلب كند چيزي ) 3
  

 بده و گرنه ستمگر بـه زور بسـتاند  
  

 هر سو دود آن كَش ز برِ خـويش برانـد  ) 4
  

 وان را كه بخواند به درِ كس نداوند
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  :»!لقد أُنِزلَِت البضائع حّتى اآلن فأزَعُم أنّه يجب علينا تقديم اقرتاحنا و نقوُم بالعمل«  -26
  !كنم كه بايد پيشنهادمان را بدهيم و اقدام به كار كنيم اند و گمان مي كاالها تا اآلن پايين آورده شده) 1
  !هادمان را تقديم كنيم و شروع به كار كنيماند و فكر كنم بايد پيشن قطعاً تا اآلن كاالها را پايين آورده) 2
  !كنم كه بايد پيشنهادهايمان را بدهيم و اقدام به كار كنيم اند پس گمان مي تا اآلن كاالها را پايين آورده) 3
  !كنم كه بايد پيشنهاد خود را بدهيم و براي كار برخيزيم بدون شك كاالها تا اآلن پايين آورده شده است و گمان مي) 4

  .....آيا :»!أ ماتُبِرص عالَ أكرب انطوى فيك و لكّنك ترى جرمك الّصغ«  -27
 ! بيني بيني جهان بزرگتري است كه در تو به هم پيچيده شده است ولي پيكر كوچكت را نمي آنچه مي) 1
  !بيني بيني ولي جسم كوچكت را مي جهان بزرگتري را كه در تو به هم پيچيده شده است نمي) 2
  !بيني بيني اما پيكر كوچكت را مي بزرگي را كه در تو به هم پيچيده شده است نمي جهان) 3
  !بيني بيني جهان بزرگتري را كه در هم پيچيده شده است اما جسم كوچكت را مي نمي) 4

  :»!ال علَم لنا إّال ما علّمَتـنا«  -28
  ! يست جز آنچه ياد داديهيچ علمي براي ما ن) 2  !ايم هيچ دانشي نداريم جز آنچه ياد گرفته) 1
   !ايم نداريم هيچ علمي به جز آنچه از تو ياد گرفته) 4  !اي هيچ دانشي نداريم جز آنچه به ما آموخته) 3

ارسن نشاطا حّرا«  -29 ُ   :»!ليَت طالبات الّصّف اآلَخر 
  ! آموزان كالس ديگر فعاليتي آزاد را انجام دهند كاش دانش) 1
  !دهند ديگر فعاليتي آزاد را انجام ميآموزان كالس  شايد دانش) 2
  !آموزان كالس ديگر كاش يك فعاليت را آزادانه تمرين كنند دانش) 3
  !آموزان كالس ديگر اين فعاليت را آزادانه انجام بدهند اميد است دانش) 4

  :»!ىل املرافق العاّمةلعّل مواطناتنا يشُعرن باملسؤولّية و يُطفئـن املكيّفات عندما اليحتاجون إليها للحفاظ ع«  -30
 براي حفظ و نگهداري از تأسيسات عموميزماني كه به كولرها نياز نداشتند كردند و  احساس مسئوليت مي هموطنان ماكاش ) 1

  !كردند ها را خاموش مي آن
أسيسات عمـومي  در جهت نگهداري از تزماني كه به كولرهايشان نياز ندارند شايد كه شهروندان ما احساس مسئوليت كنند و ) 2

  !ها را خاموش كنند آن
  !شايد كه هموطنان ما احساس مسئوليت كرده باشند و در جهت نگهداري از تأسيسات عمومي هنگامي كه به كولر نياز ندارند آن را خاموش كنند) 3
  !ها را خاموش كنند رها نياز ندارند آنزماني كه به كولاميد است كه شهروندانمان احساس مسئوليت كنند و براي نگهداري از تأسيسات عمومي ) 4

  :»!هذه هي األرض الّتي صارت بعد اغربارها خرضة«  -31
  ! اين همان زميني است كه بعد از غبار آلودگي آن را سرسبز گردانيده است) 1
  !اين همان زميني است كه آن را بعد از غبار آلودگيش سرسبز گرداند) 2
  !بار آلودگي سرسبز شده استاين همان زميني است كه بعد از غ) 3
  !اين همان زميني است كه بعد از غبار آلودگيش سرسبز شد) 4

  :»!هي األماكن الّتي جّهزتها الّدولة و ينتفع بها الّناس جميعا«  -32
  ! رساند ها را آماده كرده است به همه مردم سود مي هايي كه دولت آن آن مكان) 1
  ! مند شوند ها بهره ماده شان كرده است تا مردم از آنهايي هستند كه دولت آ ها مكان آن) 2
  !برند ها سود مي ها را آماده كرده است و همه مردم از آن هايي هستند كه دولت آن ها مكان آن) 3
   !ها به همه مردم نفع برساند هايي است كه دولت آماده كرده است تا به وسيله آن ها مكان اين) 4
  
  

   ّ۲۶ - ۳۵(من أو إىل العربيّة ّدق فی الجواب للرتجمة ن االصّح و اال عی(  
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ّ الّصحيح يف املفه  -33    :ومع
اإلخوان من نَيس ذنبك و ذَكَر إحسانك عليه! إذا قدرَت عىل عدّوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه) 1   !خ
   !هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين اليعلمون! اُطلبوا العلم ولو بالّص فإّن طلَب العلم فريضة) 2
  !ماال تعلم بل التقل كّل ما تعلم التقل! يا ايّها الّذين آمنوا  تقولون ما ال تفعلون) 3
ء) 4    !أحِسن يُحسن إليك! اِرحم من يف األرض يرحمك من يف الّس

34-   ّ   :الخطأع
  !خورشيد را در فضا مانند پارة آتش پديد آورد! أوَجد الّشمس يف الجّو مثل الّرشرة ) 1
ت شجرٌة ذات غصوٍن نرضة) 2   !ها رشد كرد زه از آن دانههاي تَروتا درختي داراي شاخه! من حبّة 
وات واألرض) 3    !ها و زمين را آفريد ستايش از آنِ خدايي است كه آسمان !الحمد الّذي َخلََق الّس
ء ينزُل منه املطر) 4   ! بارد اي در آسمان است كه از آن باران مي ابر بخار فشرده !الغيُم بخار مرتاكٌم يف الّس

  !گيري است روش آبميوهگويي فروشنده مصمم به ف  -35
  !كان البائع عزَم عىل بيع العّصارة) 2  !كان البائع عازما عىل رشاء العّصارة) 1
  !كأن البائع عزَم عىل رشاء العّصارة) 4  !كأن البائع عازم عىل بيع العّصارة) 3
  
  
  

  

تعلِّم الحكمة حّتى لو كانت : قال اإلمام عّيل ع . هناك رواياٌت جاءت لتشجيع املسلم عىل تعلّم العلم والحكمة حّتى من غ املسلم 
َ من  . يعني إذا شعرَت أّن ما عنده حّق و هو علم و حكمة التظّن أنه كافر ، مرشك أو غ مسلم ، اذهب و ُخـذ الحكمـة منـه  الـُمناِفق
ّال تكـون شخصـية األفـراد مـانع أمـام قبولهـا فـإن هذه الّرواية إىل أّن الحكمة قّيمة بطبيعتها و يجب تعلُّمها أين وجدت و يجب أ  تُش

املعيار األسايس هو كلمة الحقيقة و ال شخصية قائلها بعبارة أخرى كلمة الحّق مثل جوهرة غالية أّن وجودها يف يد شخٍص اليفهم قيمتها 
ذا نفعل اآلن من هـو املعلـم و لكـن إذا عىل سبيل املثال ، هذه املشكلة يف الّرياضيات تّم حلها من قبل شخص صالح ف. اليقلّل قيمتها 

انظر إىل من قال و انظـر إىل مـا قـال ألنهـا غـذاء الـّروح و يجـب عـىل : عن األمور الّرتبوية و املتعلقة بالّدين فقط ، كاله  نتحّدثكّنا 
  !علّمه و هل يريد أن يت يأتقلم  أيّ اإلنسان أن يرى العلم الّذي يتعلّمه و هو غذاء روحه ِمن أّي فم و 

  

ّ الّصحيح يف غذاء الّروح  -36   :ع
   !الّناس عىل دين ملوكهم) 2    !فلينظِر اإلنسان إىل طعامه) 1
ك و قد جعلك هللا حرّا) 4  !الحكمة ضالّة املؤمن فاطلبوها )3     !والتكن عبد غ

37-   ّ    :حسب الّنّص  الخطأع
  !انظر إىل ما قال و التنظر إىل من قال) 2  !الحّق خذوا الحّق من أهل الباطل و التأخذوا الباطل من أهل ) 1
  !قل الحّق و إن كان ُمرّا) 4    !خذ الحكمة مّمن أتاك بها) 3

ّ الّصحيح حسب الّنّص   -38    :ع
   !فم أيّ يف غذاء الّروح يجب عىل اإلنسان أّال يرى عل يتعلّمه من  )1
  !إن اليفهم شخص قيمَة كلمة الحّق فال يقلّل من قيمتها) 2
  !إذا شعر اإلنسان بأّن ما عند املنافق حّق فعليه تركه) 3
  !الحكمة قيّمة عندما يعلّمها شخص مسلمٌ  )4

ّ الّصحيح حسب الّنّص   -39   :ع
 قدر مجموعه گل مرغ سـحر دانـد و بـس   ) 1

  

 !دانست يخواند معان يكه نه هركس ورق
  

 شدم مانند بو در برگ گـل  يدر سخن مخف) 2
  

 !مرا نديدارد در سخن بهركه  دنيد ليم
  

 ديـ نگو يحرف جانسوز رديآتش نگ يتا دل) 3
  

 نديالجـرم بـر دل نشـ    ديآنچه كز دل برآ
  

ــول  ) 4 ــل عقـــ ــه اهـــ ــنو موعظـــ  بشـــ
  

ــاس علـــ   ــم النّـ ــول  يكلّـ ــدر العقـ  !قـ
  

   نّص ا یناسب ال)  ۳۶ – ۴۲( اقرأ الّنص الّتالی ثّم اجب عن األسئلة  
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   ۴۰ – ۴۲(عّین الّصحیح يف الّتحليل الّرصيف و اإلعراب(   
   »نتحّدثُ «  - 40

   فعل مع الفاعل جملة فعلية / ه حرف زائد، معرب ، متكلم فعل معلوم ، مزيد ثال ، ل) 1
، مزيد ثال ) 2    فعل مع فاعله جملة فعلية / فعل مضارع، متكلم مع الغ
   فعل و الفاعل / مضارع ، مزيد ثال من باب تفعيل ، متكلم مع الغ ) 3
    فعل مع الفاعل/ حّدثنا : فعل معلوم ، متكلم ، معادله يف املايض ) 4

41-  » ُ   »تُش
   »هذه « فعل و نائب فاعله  / فعل مضارع ، مؤنث غائب ، مزيد ثال  ، مجهول ) 1
   مع فاعله جملة فعلية/ معلوم ، معرب ،  مفرد مؤنث غائب ، ليس له حرف زائد ) 2
  »هذه « فعل و فاعله / مفرد مؤنث ، له ثالثة حروف أصلية ، مصدره إشارة  )3
   »هذه الّرواية  « فعل و فاعله / زائدان ، فعل مزيد ثال  مفرد ، له حرفان) 4

  »املنافق«  -42
   مجرور به ياء / اسم الفاعل ، جمع سا للمذكر ، مزيد ثال من باب مفاعلة ) 1
   الجاّر و املجرور: من املنافق / اسم ، معرّف بأل ، اسم املفعول من مزيد ثال ) 2
   مجرور بحرف الجارّ / من مجرد ثال  جمع مذكر ، اسم الفاعل) 3
   منصوب/ اسم ، معرب ، معرفة ، جمع مذكر ، عىل وزن ُمفاِعل ) 4
  
  
  

43-   ّ ت الخطأع   :يف قراءة الكل
ُة أمـتارٍ ) 1    !يف أماِن ِهللا و ِحفِظـه يا َحبيـبي) 2  !طوُل قاَمِة الّزرافَـِة ِسـتـَّ
َجـرِة الثَّ ) 3   !مَع األِسف ما سافَرُت إىل إيران حتّى اآلنَ ) 4  !ـَمـرةَ َمن يُـخـِرُج ِمن الشَّ

ّ عبارة فيها العدُد مضافٌ   -44     :ع
  !أنبوبٌة واحدة يف الحديقة مفتوحةٌ ) 2  !أربعُة أصدقاء واقفوَن أمام باب املنظّمة) 1
    !القَدم يلعُب أحد عرش العباً يف فريق كرة) 4  !انوَن يف املئة من موجودات العا حرشاتٌ ) 3

ّ عبارة ُحِذف فيها الخرب  -45   :ع
ٌ هنا) 4  ! فهذا يوُم البَعث) 3  !ال إله إّال هللاُ ) 2  !العفُو عند القدرِة حسنٌ  )1   !إّن الّربيَع قص

ّ ما هو  -46   :»ال«يف نوع  غير الصحيحع
  )اهيةالنّ (!التُفـِسدن يف األرض) 2  )  الّنافية للجنس! (ال ُخلق أقبَح من الكذب) 1
  )الّنافية! (التُعاِرشِ الكاذب) 4  )للجواب! (ال، هو أصغر التّالميذ يف الّصّف  )3

ّ فعال فاعله محذوفٌ   -47   :ع
1 ( َ   !و يقوُل الكافر يا ليتني كنُت تراباً ) 2    !إّن هللا اليُضيُع أجر املحسن
  !كّل يشء قديرٌ  قاَل أعلُم أّن هللا عىل) 4  !كأن إرضاء جميع الّناس غايٌة التُدرَك) ٣

ّ حرف   -48    :یختلف يف املعنی» ل«ع
ل) 1 ّ ا الفخر لعقٍل ثابت) 2  !الّدوام ساعات العمل للموظّف و الع ّ    !إ
     !إّن هللا لذو فضٍل عىل الّناس) 4  !َمن جاء بالحسنة فله عرش امثالها) 3
  
  
  

   املناسب للجواب عن االسئلة التالیه ّ   )۴۳ – ۵۰( ع
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49-   ّ    :»أعمدة«يف رشح  الخطأع
  !بناء و مسؤول صيانة الّسقف و مفرده عمودمن األعضاء املهّمة يف ال) 1
ر البناء) 2   ! أخشاٌب طويلٌة توَضع عىل الّسقف للوقاية من انه
  !تُستخَدم للحفاظ عىل أضواء او مصابيح الّشوارع) 3
  !من األجزاء األساسيّة لخطوط نقل الكهرباء) 4

ّ اسَم جمع مكّرس مفرده مؤنث -50   :ع
  ! املتاحف و دورات املياه: أجابت رقيّة) 2  ! و الهواتف العاّمةنحن مسؤولون عن البهائم ) 1
  !بعد انتهاء ساعة املدرسة تص حجراتها مغلقة) 4  ! الّدرر من األحجار الجميلة ذات اللّون األبيض) 3

  
  

    دين و زندگي 
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  دار بودن زندگي و شيوه رسيدن به كمال به درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه، تفاوت انسان با گياهان در موضوع هدف  - 51
  .خاطر فقدان شعور و آگاهي فاقد هدف مشخص هستند ها به اهان بر خالف انسانگي) 1
  .انسان و گياه در هدفدار بودن و شيوه حركت براي رسيدن به اهداف خود مشترك هستند) 2
  .انسان بر خالف گياه داراي قدرت شناخت و انتخاب هدف و تالش براي رسيدن آن است) 3
  .غريزي براي زندگي خود هستند ولي در شيوه رسيدن به هدف قدرت انتخاب دارند گياهان داراي هدف مشخص شدة) 4

  شود؟ ترجمة عبارت قرآن زير با كدام گزينه كامل مي  -52
  ».خلق نكرديم............... نيافريديم و آنها را جز به ............... ها و زمين و آنچه بين آنهاست را به  و ما آسمان«  
  حق –بازيچه ) 2    هدفدار –جهت سرگرمي ) 1
  حكمت خود –ناحق ) 4    قدرت خود – كمك بندگان) 3

آنچه كه در خصوص اهداف فرعي زندگي بايد به آن توجه داشته باشيم و آن را رعايت كنيم در كدام گزينه به   -53
  است؟ نشدهدرستي بيان 

  .در برنامه زندگي خود نبايد اهداف فرعي را دخالت دهيم) 1
  .براي رسيدن به اهداف فرعي به گناه آلوده شويمنبايد ) 2
  .دل بستن به اهداف فرعي نبايد مانع رسيدن به اهداف اصلي شود) 3
  .پرداختن به اهداف فرعي نبايد ما را از رفتن به سوي كماالت باز دارد) 4

  تظار اوست؟طلبد چه سرنوشتي در ان مطابق آيات سوره اسراء؛ آن كس كه زندگي زودگذر دنيا را مي  -54
  .كاران خواهد بود دهد و از زيان چنين فردي بهرة دنيا و آخرتش را از دست مي) 1
  . رسد ولي اگر انجامش دوزخ باشد به هر آنچه اراده كرده با تالش و پشتكار خود مي) 2
  .يك از اهداف دنيايي خود نخواهد رسيد به هيچ) 3
  .او دوزخ است ممكن است به بخشي از دنيا برسد ولي سرانجام) 4

  شود؟ ترين هدف زندگي انسان با كدام ويژگي شناخته مي كامل  -55
   .هدفي كه هم دنياي انسان را تأمين كند و هم آخرت او را) 1
  .هاي عظيم نهفته در وجود انسان را شكوفا كند هدفي كه بتواند ظرفيت) 2
  .طلبي او باشد نهايت هدفي كه بهتر بتواند پاسخگوي دو ويژگي تنوع استعدادها و بي) 3
  .هدفي كه در كنار تأمين نيازهاي غريزي نيازهاي طبيعي انسان را نيز تأمين كند) 4

  شود؟ عبارت زير با كدام گزينه كامل مي  -56
  .مقصد نهايي او باشد.............. شايسته است كه تنها . است.............. اگر روح انسان «  
  تقرب به خداي بزرگ –نهايت طلب  بي) 2  آخرت - داراي استعدادهاي گوناگون) 1
  نزديك شدن به خداي بزرگ –ها  سرچشمه خوبي) 4  نهايت شدن بي –دار پاكي  پاك و دوست )3
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  كنند؟ افراد زيرك و هوشمند چه چيزي را به عنوان هدف اصلي خود انتخاب مي  -57
  داوند بزرگخ) 4  دنيا و آخرت) 3  جهان آخرت) 2  شكوفايي استعدادهاي خود )1

  شعر زير الهام گرفته از كدام عبارت قرآني است؟  -58
  »يا آن كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟  اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش«  
نْنیا َو اْآلِخرَةِ ﴿) 1 نْیا فَِعْنَد ِهللا ثَواُب الدُّ ِ رَبِّ الْعالَمینَ إنَّ َصالتی َو نُُسِکی َو مَ ﴿) 2  ﴾َمْن کاَن یُریُد ثَواَب الدُّ ِ تی    ﴾ْحیاَی َو َم
واِت و األرَض َو ما بَیَْنُه الِعِبینَ ﴿) 3 ً ﴿ )4  ﴾َو ما َخلَْقَنا السَّ ا کَُفورا ا شاکِراً و إمَّ ِبیَل إمَّ   ﴾إنَّا َهَدیناُه السَّ

اي از مردم را چه چيز  هگيري در مقابل دعوت به نماز و به تمسخر گرفتن آن توسط عد آيات قرآن كريم علت موضع  -59
 فرمايد؟ معرفي مي

  اهل تفكر نبودن  )4  ايمان نياوردن) 3  دنياپرستي )2  گرفتاري در غفلت) 1
كه خداوند در وجود انسان توان شناخت خير و نيكي و گرايش به آن را به وديعه سپرده است از كدام گزينه  اين  -60

  شود؟ فهميده مي
  ﴾و ال اُقِسُم بالنَّفِس اللّوامه﴿) 2  ﴾َسُن ِمَن ِهللا ِصبَْغةً ِصبَْغَة ِهللا َو َمْن أحْ ﴿) 1
ً ﴿) 4  ﴾و نَْفٍس َو ما َسوَّاها فَأَلَْهَمها فُُجورَها َو تَْقواها﴿) 3 ا َشاکِراً و إما کَفورا بیَل إمَّ   ﴾إنَّا َهَدیْناُه السَّ

به سرزنش انسان پرداخته و او را به جبران ها كدام است و نيروي دروني كه هنگام ارتكاب گناه  سودمندترين دانش  -61
  كند چه نام دارد؟ وادار مي

  تعقّل  -خودشناسي ) 4  نفس لوامه –معرفت ديني ) 3  نفس لوامه –خودشناسي  )2  وجدان -خداشناسي ) 1
ترين دشمن انسان خوانده چيست و اين  آن را دشمن) ع(عامل مهمي كه موجب سقوط انسان شده و حضرت علي   -62

 كند؟ عامل انسان را از پيروي كدام مورد منع مي
  تعاليم انبياء الهي –نفس اماره ) 2    عقل و وجدان –نفس اماره ) 1
  عقل و وجدان –نفس لوامه ) 4    نفس لوامه –شيطان  )3

  ؟نيستو اثبات وجود بعد غير جسماني براي انسان » منِ ثابت«كدام مورد، دليلي بر وجود   -63
  .هاي كهنه و عوض شدن اجزاي بدن در طول عمر انسان و باقي ماندن شخصيت انسان رفتن سلول از بين) 1
   .كسي از آن باخبر نبوده است خواب ديدن و اطالع از حوادثي كه در گذشته اتفاق افتاده و گاه هيچ) 2
  .اند ههاي دور كتابي نوشته و يا كشفيات علمي مهمي داشت تجليل از دانشمنداني كه در سال) 3
  .نسبت دادن كارهاي خوب و بدي كه در ساليان گذشته انجام شده به شخص انسان) 4

ترين مؤمنان را چه كسي معرفي  به ترتيب چه چيز را موجب بيداري انسان معرفي كرده و باهوش) ص(رسول خدا   -64
  نمايند؟ مي

  .دارند آنان كه بيشتر ياد خدا هستند و نماز به پا مي –ياد خدا ) 1
  .هراسند آن كه بيشتر دربارة مرگ انديشه كرده و از آن نمي –مرگ ) 2
  .كنند آنان كه بيشتر به فكر مرگ هستند و بهتر خود را براي آن آماده مي –مرگ ) 3
  .كنند آنان كه بيشتر به فكر آخرت هستند و خود را براي محاسبه الهي آماده مي –ياد خدا ) 4

يك از آثار باور به  به كدام  و الیوم اآلخر و عمل صالحاً َفال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون﴾﴿َمن آَمن باعبارت قرآني   -65
  معاد اشاره دارد؟

  ها آرزوي عمر طوالني براي ايجاد زمينه رشد خود و خدمت به انسان) 1
  دفاع از حق و مظلومان و فداكاري در راه خدا) 2
  ي از امكانات آنگير دل سپردن به زندگي دنيا در عين بهره) 3
  شور و نشاط و اميد و انگيزه داشتن براي فعاليت و زندگي) 4

  در كربال به ترتيب از مرگ با چه عنواني ياد نموده و از زندگي با ظالمان را با چه تعبيري ياد نموده است؟) ع(حسين امام   -66
  كاران پايان كار ستم -جاويدانپلي به سوي بهشت ) 2  ننگ و خواري –سوي ساحل سعادت و كرامت  پلي به) 1
    ذلت و ننگ –حيات واقعي ) 4    شقاوت و بدبختي –سعادت ) 3
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توانيم  اگر بخواهيم رابطه ميان خداوند با مخلوقات خود را تا حدا امكان به چيزي تشبيه نماييم به كدام ارتباط مي  -67
  اشاره كنيم؟

  هايش ميوهرابطة ميان درخت و ) 2    رابطة بين بنّا و ساختمان) 1
  رابطة بين باران و رويش دانه گياه) 4  رابطة ميان مولّد برق با جريان برق) 3

وات و االرِض﴾كدام گزينه، بيانگر معناي عبارت قرآني   -68   است؟ ﴿یَْسَئلُُه َمْن ِفی السَّ
  .ها و زمين است پاسخگوي اوست همه آنچه در آسمان) 1
  .پرسند ز او سؤال ميها و زمين است ا همه آنچه در آسمان) 2
  .كند ها و زمين است بازخواست مي او از هر آنچه در آسمان) 3
  .كند ها و زمين است پيوسته از او درخواست مي هر آنچه در آسمان) 4

  شود؟ عبارت زير با كدام گزينه كامل مي  -69
.............. پذيرد  طور هم، برعكس، نمي آورنده باشد همان بدون پديد.............. پذيرد كه  طور كه ذهن ما نمي همان«  

  .داشته باشد.............. كه ذاتاً موجود است نيازي به 
  آورنده پديد –وجودي  –يك پديده ) 2  معلول خود –موجودي  –اي  پديده )1
  علت -وجودي  –هيچ وجودي ) 4  علت -هيچ موجودي  –موجودي ) 3

  گرفته است؟  را در محتواي خود در بر لناس أنتم الفقراُء اِلی هللا﴾﴿یا اَیُها اكدام گزينه، پيام آيه   -70
 ما همه شـيران ولـي شـير علَـم    ) 1

  

 مـان از بـاد باشـد دم بـه دم     حمله
  

 به هر جا بنگرم كوه و در و دشت) 2
  

ــنم   ــو بي ــا ت ــت رعن ــان از قام  نش
  

 دلي كز معرفت نـور و صـفا ديـد   ) 3
  

 به هر چيزي كه ديد، اول خدا ديد
  

 ز نام و نشان و گمان برتـر اسـت  ) 4
  

 نگارنـــدة برشـــده گـــوهر اســـت
  

  شود؟ عبارت زير با كدام گزينه كامل مي  -71
را بيشتر ابراز  ..............شود نياز به او را بيشتر احساس و  بيشتر مي ..............و  ..............هر چه معرفت انسان به «  

  .كند مي
  ناداني خود را –جهان هستي  –خود ) 2  خشوع خود را –آن  خالق –جهان هستي ) 1
  بندگي خود را –پيامبرش  –خدا ) 4  ناتواني خود –اش با خدا  رابطه –خود ) 3

كرد، عاجزانه از خداوند  صورت كامل احساس مي نياز به كه فقر و نياز خود را نسبت به خداي بي) ص(پيامبر اكرم   -72
  كرد؟ چه چيزي درخواست مي

  پروردگارا عاقبت ما را ختم به خير فرما) 2  پروردگارا گناهان اُمتم را به رحمتت ببخش) 1
  خدايا  چشم به هم زدني مرا به خودم وامگذار) 4  خدايا در دنيا و آخرت به ما خير و نيكي مرحمت كن) 3

  دارد ؟ » ... َقبلُه و بَعده و َمَعه ما رأیُت شیئاً اال و رأیُت هللاَ «): ع(كدام گزينه، اشاره به پيام حديث حضرت علي   -73
 خشك ابري كه بـود ز آب تهـي  ) 1

  

ــد از وي صــفت آب  دهــي ناي
  

 به هر جا بنگرم كوه و در و دشت) 2
  

 نشان از قامت رعنا تـو بيـنم  
  

ــه از هســتي، بخــش ) 3  ذات ناياخت
  

 كه تواند كه بود هستي بخش
  

 هــاييم هســتي نمــا   مــا عــدم ) 4
  

 فـاني نمـا   تو وجود مطلقـي، 
  

  شود؟ با كدام گزينه كامل مي) ع(جاي خالي در كالم حضرت علي   -74
اي  خداي من تو را همان گونه. باشي ..............باشم و اين افتخار بس كه  ..............مرا اين عزّت بس كه ! خداي من«  

  ..............گونه قرار ده كه  كه من دوست دارم پس مرا همان
  .بندگان شايسته هستند –دوست من  –خاكسار درگاه ) 2  .تو دوست داري –پروردگار من  -ه توبند) 1
  .تو دوست داري –پروردگار من  –به تو ايمان داشته ) 4  .تو دوست داري –پشت و پناهم  –فقط بنده تو ) 3

  يك از ابعاد توحيد اشاره دارد؟ كدام به ﴾ »﴿ما لَُهم من دونه من ولیٍّ وال یُْرشِک فی حکِمِه أَحًداعبارت قرآني   -75
  توحيد در ربوبيت) 4  مالكيت توحيد در) 3  توحيد در واليت) 2  توحيد در خالقيت) 1
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76 - There isn’t ................ airport near where I live. ……….. nearest airport is 80 miles away. 

1)  an/ the 2) a / the 3)  the/ the 4) an / a 
77- A: Have you decided what to do about that car you were interested in? 
 B: Yes, I ................ it. 

1) buy  2) bought 
3) wil buy  4) am going to buy 

78- A: Did you call Reza? 
 B: Oh, no. I completely forgot. I ................ her now.  

1) call 2) called 3) will call 4) am going to call 
79- I saw two ................ in the park while I was walking. Many people had seen them before. 

................  were big and black. 
1)  mice/ mice  2) mice/ the mice 
3) mouse’s/ the mouse’s 4) mouse’s / the mice 

80- Many of these animals may ................ unless we do things to keep them safe in their 
natural homes. 
1) die out 2) put out 3) give up 4) take care of 

81- There are too many cars in big cities in Iran and there are no ................ places for those 
people who would like to ride bicycles in the streets. 
1) wild 2) safe 3) natural 4) endangered 

82- It rained very hard for 3 days and hundreds of people ................ their homes in the 
floods and also didn’t have any power for 4 days. 
1) protected 2) destroyed 3) increased 4) lost 

83- I was reading a very interesting story when the electricity went out, and, ................ , my 
old friend called me by the time I didn’t have any power.  
1) unless 2) in fact 3) by the way 4) however 

84- My father ................ at me when I arrived home at midnight. He was very angry with me. 
1) discovered 2) destroyed 3) regarded 4) shouted 

85- Our parents try their best to help us grow up, so we must also help and................ for 
them as much as possible instead. 
1) care 2) hug 3) dedicate 4) develop 

86- He cried and ................ tears because he felt so alone. And also he lost his father and 
mother in a car accident. 
1) put out 2) burst into 3) turned on 4) gave up 

87- His doctor ................ told him to exercise a lot but he didn’t pay much attention to his 
doctor’s speech. 
1) gradually 2) surprisingly 3) repeatedly 4) calmly 
 

 
 
 
 

What exactly is respect? It’s the sense of worth or personal value that you attach to 
someone. Respect is an overall (88) ---------- you give someone based on many factors -
what that person is doing with their life, how they (89) ---------- you and others , whether 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

Part B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 
decide which choice (1), (2), (3), and (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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they are honest or not and if they seem to do good things, large or small, for other people. 
In short, (90) ---------- is a positive view that you form of how some one is living their life. 
Respecting yourself means giving and defining your own (91) ---------- and value as a 
human being. It all begins with self- respect. Obviously, we’ll not always agree with one 
another on every topic, but we should allow each other to have and express our own views 
(92) ---------- of whether we agree with them or not. The highest levels of respect are 
always earned never given. Before donating the highest level of self-respect or respect for 
others, make sure the person is worthy of the honor. 
 

88- 1) evaluation 2) explanation 3) protection 4) solution 
89- 1) develop 2) treat 3) protect 4) expect 
90- 1) pity 2) attack 3) emotion 4) respect 
91- 1) growth 2) worth 3) thought 4) duty 
92- 1) regardless 2) careless 3) meaningless 4) tasteless 

 
 
 
 
 
 

PASSAGE 1: 

Human language is unique in comparison to other forms of communication, such as those used by 
non- human animals. Communication systems used by other animals such as bees or apes are closed 
systems that consist of a finite, usually very limited, number of possible ideas that can be expressed. 

In contrast, human language is open-ended and productive, meaning that it allows humans to 
produce a wide range of utterances from a finite set of elements, and to create new words and 
sentences. This is possible because human language is based on a dual code, in which a finite 
number of elements which are meaningless in themselves (e.g. sounds, letters or gestures) can he 
combined to form an almost infinite number of larger units of meaning (words and sentences). 
Furthermore, the symbols and grammatical rules of any particular language are largely arbitrary, 
so that the system can only be acquired through social interaction. The known systems of 
communication used by animals, on the other hand, can only express a finite number of utterances 
that are mostly genetically determined. Several species of animals have proved to be able to 
acquire forms of communication through social learning: for example, a bonbo named kanzi 
learned to express itself using a set of symbolic lexigrams. Similarly, many species of birds and 
whales learn their songs by imitating other members of their species. However, while some 
animals may acquire large numbers of words and symbols, none have been able to learn as many 
different signs as are generally known by an average 4 year old human, nor have any acquired 
anything resembling the complex grammar of human language. 

 
93- The passage is mainly about ................ . 

1) the similarity of communication systems between human and animal. 
2) the very complex and limited animals communication systems in learning a number words 
3) the development of the humans communication system through social interaction 
4) the difference between the humans communication system and the animal’s communication 

system 
 
 

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages: Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 
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94- In the last paragraph, the writer tries to say that ................ . 
1) acquiring communication forms through social learning is not specific to just humans. 
2) many species of birds and whales learn by imitating the human language 
3) some species of animals are able to as many different signs as humans are 
4) social interaction is not seen in animals, communication systems at all 

95- According to the passage, the animals; communication system ................ . 
1) is fully developed by imitating other members of the species 
2) is more open- ended and productive than the humans 
3) is a closed system with finite number of words or utterances 
4) is much more complex than the humans 

96- It can be understood that the word “arbitrary” underlined in the passage refers to 
................ . 
1) expressing a finite number of words and utterances 
2) imitating the symbols and grammatical rules 
3) communication systems used by animals 
4) learning something by social interaction 

PASSAGE 2: 

You have probably had a bad cold. You coughed a lot, your nose ran, and your head hurt. Bacteria 
did not cause your cold. A virus causes most colds. In fact, colds are the most comm on viruses. 
unlike bacteria, a virus is not alive. Yet once it gets into your body, it takes over your living cell 
and reproduces rapidly. This makes you sick. With most viruses, your body’s white cells will fight 
it off. You will get better within two weeks. However, some viruses such as AIDs can kill you. 
Today we have vaccines to keep us safe from many deadly viruses. 

A vaccine can only work against a certain virus. That’s why you must get a separate shot for 
each virus such as polio or hepatitis. A vaccine can only protect you from virus. It cannot fight 
bacteria. Bacteria are alive and change over time, when bacteria change, they can be resistant to an 
antibiotic that once killed them. That medicine can no longer kill the germs. Doctors must take 
care not to give out antibiotics unless they are necessary. 

97- Antibiotics work against most ................ . 
1) viruses 
2) bacteria 
3) bacteria and viruses 
4) germs and vaccines 

98- How does an antibiotic differ from a vaccine? 
1) Vaccines fight bacterial infections; antibiotics fight viral infections 
2) Vaccines are given after you get sick; antibiotics work before you get sick. 
3) Each vaccine stops a specific virus; antibiotics work on many kinds of bacteria. 
4) Vaccines work for bacteria only; antibiotics work for both bacteria and viruses. 

99- The word “resistant” underlined in the passage means ................ . 
1) not damaged or affected by something 
2) want to destroy something 
3) kill something with ease 
4) keep something safe 

100- It is understood from the passage that ................ . 
1) no medicine can kill the germs 
2) doctors must take care of bacteria 
3) vaccine can protect you from all diseases 
4) if we use antibiotics a lot, they won’t kill the germs any more 
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  باشد، محيط ذوزنقه كدام است؟ 81الزاويه برابر  هاي دايره و ذوزنقه قائم در شكل زير، اگر مجموع مساحت  -101
1 (( )+3 7 3   
2 (( )+3 7 5  
3 (( )+6 4 3  
4 (( )+6 4 5  
  

)از مساحت مربع محاط در آن به اندازة  rه به شعاع در شكل زير مساحت داير  -102 )π −25 متر مربع بيشتر  سانتي 2
 اختالف محيط دايره و محيط مربع، كدام است؟. است

1 (( )π −5 2   
2 (( )π −5 2 2  
3 (( )π −1 2  
4 (( )π −1 2 2  

اگر عدد مربوط به مساحت شكل . است xهاي مشخص شده برابر  خط ها به جزء پاره خط در شكل زير طول تمام پاره  -103
  برابر عدد مربوط به محيط شكل باشد، مساحت شكل كدام است؟

1 (48  
2 (56  
3 (64  
4 (72  

هاي كل  اي خاص از جامعه است و در صورتي قابل محاسبه است كه داده كنندة جنبه مشخصة عددي كه توصيف  -104
  جامعه در اختيار باشند، چه نام دارد؟

  دادگان) 4  متغير كمي) 3  آمارة نمونه) 2  پارامتر جامعه) 1
  ها با معنا است؟ ستند و همچنين اختالف بين مقادير دادهها قابل مرتب كردن ه گيري، داده در كدام مقياس اندازه  -105

  نسبتي) 4  اي فاصله) 3  ترتيبي) 2  اسمي) 1
1/هاي باقيمانده برابر  ها حذف شود، ميانگين داده اگر يكي از داده. است 1داده آماري برابر  12ميانگين   -106 5 

  ادة حذف شده كدام است؟د. شود مي
1 (/4 5   2 (5  3 (6  4 (/6 5  

nxهاي  اگر ميانه داده  -107 ,x , ..., x1 nyهاي  باشد، ميانه داده 8برابر  2 ,y , ..., y1 i، در صورتي كه  2 iy x= −2 1 
  است؟ باشد، كدام

1 (19  2 (15  3 (11  4 (7   
+xداده آماري برابر  2مجموع مربعات   -108 25 2   هاي آماري كدام است؟ انحراف معيار اين داده. است  

1 (5   2 (2 5   3 (5  4 (25  
P(nاگر   -109 , ) C(n , )+ = −1 3 21 1 ,C(nمقدار . باشد  2 ) P(n, )+2  ، كدام است؟3

1 (136  2 (135  3 (132  4 (13    
}عضوي مجموعة  3هاي  مجموعه تعداد زير  -110 }A , , , , ,= 1 2 3 4 5  4هاي  جموعهم باشد، از تعداد زير 5كه شامل عدد  6

  نباشد، چه تعداد بيشتر است؟ 5عضوي همين مجموعه كه شامل عدد 
1 (4  2 (5  3 (6  4 (9  

               
                
                
                
                
                
                
                

x2

x2

x2x2

x2

x2
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,با ارقام   - 111 , , , , ,1 2 4 5 6 8  2رقمي زوج بزرگتر از  4، چند عدد   بدون تكرار ارقام(توان نوشت؟  مي(  
1 (62   2 (52   3 (42   4 (32   

,با ارقام   -112 , , ... ,1 2 9  طوري كه دو رقم اول آن صفر و يك نباشد ولي  توان نوشت به رقمي مي 8چند شماره تلفن
  ؟نباشداين دو رقم صفر دو رقم اول آن مشابه باشند و رقم بعد از 

1 (× 672 1   2 (× 664 1  3 (× 576 1  4 (× 572 1  
سوال عمومي  14و سوال اختصاصي  18سوال عمومي به  15سوال اختصاصي و  2توان از ميان  به چند طريق مي  -113

  پاسخ داد؟
1 (285    2 (28    3 (275   4 (27    

 توان رسم كرد چه تعداد چهار ضلعي در دايره مي. هاي مساوي مشخص شده است نقطه با فاصله 16اي  بر روي دايره  - 114
  ها، روي اين نقاط قرار گرفته باشد؟ هاي چهار ضلعي طوري كه رأس به

1 (96    2 (139  3 (154  4 (182  
توان در يك قفسه  را به چند طريق مي كتاب متمايز شيمي 2كتاب متمايز فيزيك و  3كتاب متمايز رياضي و  4  -115

  هاي شيمي نيز همواره كنار هم باشند؟ هاي فيزيك همواره كنار هم و كتاب طوري كه كتاب  كنار هم قرار داد به
1 (864   2 (648    3 (586   4 (432  

  
                                     اقتصاد 
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 است؟ نادرست هاي زير، كدام گزينه با توجه به عبارت  -116

» بهترين راه«و يافتن » بهترين انتخاب«ام كارگيري انديشة خود، همواره درصدد انج انسان در طول زمان با به )الف
  . است» علم اقتصاد« حاصل اين تالش فكري، پديد آمدن . بوده است

  .كند هاي خاصي بحث مي علم اقتصاد مانند هر علم ديگري دربارة موضوعات معيني با روش )ب
  .ان خرد اقتصاد هستندها، انواع مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي بازيگر ها يا شركت افراد، خانواده) ج
  .شود صورت يكسان مطرح مي ضروري بودن يا تجملي بودن كاال، مفهومي ثابت است و در همه جوامع به) د
اي كه به دنبال حفظ استقالل سياسي و فرهنگي خود است، بايد شرايط رشد و پيشرفت را در همان  جامعه) ذ

  .زمينه فراهم كند
  . روند كار مي ان قرار دارد، منحصراً براي رفع يك نياز معين بهبيشتر منابعي كه در دسترس انس) ر

  ر –ذ – د – ج) 4  ر – ذ– د – الف) 3  ر – ذ – د – ب) 2  ر – د – ج – الف) 1
 كدام گزينه، پاسخ درست سؤاالت زير است؟   -117

  يك از انواع توليد است؟ هر كدام از موارد زير، جزء كدام) الف
  سازي كنسرو* خدمات حقوقي * ي پرورش ماه* پتروشيمي * 
  كند؟ سرمايه مالي چگونه به توليد كمك مي) ب

  با ايجاد ارزش افزوده در جريان توليد) ـ احياء ب ـ خدمات ـ احياء صنعت) الف) 1
  با ايجاد ارزش افزوده در جريان توليد) ـ صنعت ب ـ خدمات ـ حيازت احيا) الف) 2
  .شود تبديل به عوامل توليد ديگر مي) ـ احياء ب مـ محصوالت نر ـ حيازت احياء) الف) 3
  .شود تبديل به عوامل توليد ديگر مي) ـ صنعت ب ـ محصوالت نرم ـ احياء صنعت) الف) 4
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  كند؟ كدام گزينه، نوع درست كاالهاي زير را به ترتيب معين مي  -118
  تابلو فرش– اي فوالده ورقه– نان سنگك– اتومبيل پدر شما– ريسي در كارخانة كشباف ماشين نخ

  كاالي تجملي – اي كاالي واسطه – كاالي مصرفي – اي كاالي سرمايه – كاالي بادوام) 1
  كاالي تجملي – اي كاالي واسطه – كاالي مصرفي – كاالي بادوام – اي كاالي سرمايه) 2
  يكاالي تجمل – اي كاالي سرمايه – كاالي مصرفي – اي كاالي سرمايه – كاالي بادوام) 3
  كاالي تجملي – اي كاالي سرمايه – كاالي مصرفي – كاالي بادوام – اي كاالي سرمايه) 4

  هاي زير است؟ كدام گزينه، پاسخ درست پرسش  -119
  كدام مورد، تماماً حاصل نوع دوم توليد است؟)الف
  كدام مورد است؟انگيزه فردي توليدكنندگان و انگيزة آنان پس از رشد بيشتر عقالنيت آنها به ترتيب در ) ب
  شود؟ كدام مورد، سرمايه انساني محسوب مي) ج

  متخصصان ) منافع ملي و اجتماعي ج – رفع نيازهاي شخصي و خانوادگي) محصوالت دارويي ب – محصوالت پالستيكي) الف) 1
  متخصصان) ج منافع ملي و اجتماعي – رفع نيازهاي شخصي و خانوادگي) هاي زينتي ب پرورش گل – كاري شالي) االف) 2
  نيروي انساني ماهر) توجه به منافع اجتماعي و معنوي ج – كسب سود) مواد دارويي ب – پوشاك) الف) 3
  نيروي انساني ماهر) توجه به منافع ملي و اجتماعي ج – كسب سود) باغباني ب – پتروشيمي) الف) 4

  هاي زير به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ پرسش  -120
  ترين روش استفاده از منابع و امكانات توليد، كدام است؟به) الف
  تالش براي رفع فقر و ارتقاء سطح زندگي خانواده توسط يك فرد، در اسالم با چه امري مقايسه شده است؟) ب
  ويژگي افرادي كه عقالنيت محدودي دارند، كدام است؟) ج

منافع كوتاه مدت، مادي و حيـواني را بـا منـافع    ) عبادت ج) ب. كند روشي كه با كمترين توليد، ببيشترين نيازها را رفع) الف) 1
  . كنند دائمي و بلند مدت جايگزين مي

  .كنند ها و درآمدها خطا مي درتعيين فهرست هزينه)عبادت ج) ب. را ايجاد كند) توليد(روشي كه بيشترين ميزان منافع ) الف) 2
منافع كوتاه مدت، مادي و حيـواني را بـا منـافع    ) جهاد در راه خدا ج) ب. اد كندترين ميزان توليد را ايج روشي كه متنوع) الف) 3

  .كنند دائمي و بلند مدت جايگزين مي
منافع كوتاه مدت، مـادي و حيـواني را بـا    ) جهاد در راه خدا ج) ب. را ايجاد كند) توليد(روشي كه بيشترين ميزان منافع ) الف) 4

  .كنند يمنافع دائمي و بلند مدت جايگزين م
  تري دارد؟ كدام گزينه در اقتصاد اسالمي، مفهوم درست و صحيح  -121

بـرد و يـا در سـود و زيـان شـريك       صاحب سرماية مالي در مقابل در اختيار قرار دادن سرمايه خود، اجر الهي يا اجتماعي مـي ) 1
  .شود مي

  .شود يدي و درآمد فعاليت توليدي شريك ميصاحب سرماية مالي در مقابل در اختيار قرار دادن سرمايه خود، در عا) 2
  .شود صاحب سرماية مالي در مقابل در اختيار قرار دادن سرمايه خود، در سود فعاليت توليدي شريك مي) 3
  .كند صاحب سرماية مالي در مقابل در اختيار قرار دادن سرمايه خود، اجاره دريافت مي) 4

ميليون تومان  100ن هزينه مستقيم داشته، هزينه فرصت او در سال معادل ميليون توما 800شركتي ساليانه معادل   -122
او براي پر كردن فرم اظهارنامه مالياتي، چه مبلغي را . ميليون تومان دارد 700است و درآمدي معادل يك ميليارد و 

  بايد ذكر كند؟
  ون تومانميلي 900) 4  ميليون تومان 800)3  ميليون تومان 700) 2  يك ميليارد تومان) 1
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ميليون تومان از مشتقات آن سود ببريم و يا  700توانيم در آن شترمرغ پرورش دهيم و ساليانه  زميني داريم كه مي  - 123
از نظر يك . ميليون تومان سود ببريم 90اينكه گاو پرورش بدهيم و از خود آن و محصوالت وابسته، ماهيانه 

  صاص داد و چرا؟يك اخت اقتصاددان اين زمين را بايد به كدام
  .هزينه فرصت كمتري دارد – پرورش گاو) 2  .هزينه فرصت بيشتري دارد – پرورش گاو) 1
  .هزينه فرصت كمتري دارد – پرورش شترمرغ) 4  .هزينه فرصت بيشتري دارد – پرورش شترمرغ) 3

  :با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير  -124
, دستگاه به ارزش 150وليدي با هفت كارمند با توليد ساليانه نتيجة سود حسابداري يك بنگاه ت) الف ,     6 

  تومان كدام است؟
 .) مبالغ جدول به تومان است(؟نمي شوددر اظهارنامة مالياتي از كدام سود نام برده ) ب

,) الف) 1 ,     83 ويژه) ب 
, )الف) 2 ,     71اقتصادي) ب  
, )الف) 3 ,     71 بداريحسا) ب 
,) الف) 4 ,     93 حسابداري) ب  
  

كدام گزينه، راهكار مناسبي براي از . آقاي اكبري بعد از يك سال تالش براي شركت خود با زيان مواجه شده است  - 125
  ؟نيستبين بردن اين شرايط 

  .جويي كند هاي توليد خود صرفه در هزينه) 1
  .بي فراهم كندبراي محصوالت خود بازار مناس) 2
  .وري خود را براي تمام عوامل توليد افزايش دهد بهره) 3
  .قيمت كاالي خود را نسبت به ساير كاالهاي مشابه افزايش دهد) 4

  كدام گزينه، مبين پاسخ درست سواالت زير است؟  -126
  هوم زير اشاره دارد؟به كدام مف» . كنند مي» بستان – بده« افراد و جوامع با هر انتخاب خود « كه  اين -الف
  ؟ندارد رو هستيم، كدام مورد در زمرةاين مسائل قرار به در اقتصاد با سه مسئله مهم رو -ب
  ؟نيستهاي خاص در روش مطالعةدانشمندان علوم مختلف  كدام مورد، جزء شباهت -ج

اده از ابزارهـا و آزمايشـات در   اسـتف ) تالش بـراي رسـيدن بـه سـطح بـاالتري از رفـاه ج      ) هزينة فرصت از دست رفته ب) الف) 1
  هاي خاص آزمايشگاه

  هاي مورد مطالعه  پيگيري، جستجو و يافتن روابط علت و معلولي بين پديده) نيازهاي نامحدود انسان ج) هدف علم اقتصاد ب) الف) 2
  ات مطرح شدهبندي و ارزيابي نظري طبقه) محدوديت منابع و امكانات توليد ج) زمان از دست رفته ب هزينة) الف) 3
  آوري اطالعات انجام مشاهدات و جمع) قابليت مصارف متعدد منابع ج) محدوديت منابع و امكانات ب) الف) 4

  پاسخ درست هريك از سؤاالت زير در كدام گزينه است؟  -127
  گيرد؟  اي در او شكل مي زهدهد و نيازهاي تا نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش احساس بي برآورده شدن پاره  با  چرا انسان) الف
  كند؟ كننده به كمك چه چيزي ارزش افزوده ايجاد مي توليد) ب
  وري يعني چه؟ بهره) ج

  نوآور و خطرپذير بودن) نيروي انساني ج) ب. طلب است انسان موجودي كمال) الف) 1
  بودننوآور و خطرپذير ) اي ج كاالهاي سرمايه) ب. ناپذير است انسان موجودي سيري) الف) 2
  دست آوردن بيشترين خروجي با كمترين ورودي به) نيروي انساني ج) ب. جو است انسان موجودي كمال) الف) 3
  دست آوردن بيشترين خروجي با كمترين ورودي به) اي ج كاالهاي سرمايه) ب. جو است انسان موجودي كمال) الف) 4

, ,    7 5 حقوق متوسط ماهيانه
, ,     55  مواد اوليهخريد 

درصد درآمد ساليانه12معادل   هزينة استهالك
, ,     12  اجارة ماهيانه كارگاه
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  ؟نيست كدام گزينه،درست  -128
  .كند ش هر عامل توليد را تعيين ميسازمان توليد، جايگاه و نق) 1
  . صورت عادالنه، مساوي و برابر باشد توزيع درآمد بين عوامل توليد بايد به) 2
  .هاي فيزيكي مورد توجه اقتصاددانان است هاي اجتماعي و معنوي هم مثل سرمايه سرمايه) 3
 .شوند تقسيم مي» غير انتفاعي«و » انتفاعي«هاي خود به دو دستة اساس انگيزه كنندگان و مؤسسات اقتصادي بر توليد) 4

  هاي زير،درست است؟  يك از عبارت كدام  -129
  . هاي نامحدود او ريشه دارد گيرد، عمدتاً در نيازها و توانايي تصميماتي كه انسان در مورد مسائل اقتصادي مي) 1
  .صاحب توليد است ام منافع و ريسك بر عهدةهاي توليد و نيز تم در بنگاه توليدي با سازمان توليد مشاركتي، هزينه) 2
الحسـنه در توليـد    شـكل قـرض   صورت صـاحب سـرمايه بـه    يا به: دليل اهميت عامل انساني دو انتخاب به او داده است اسالم به) 3

  .عنوان صاحب كار در سود و زيان آن شريك باشد  شركت كند و يا به
ي ضروري بسيار زياد است و با تغيير كمـي در قيمـت آن، مصـرف كـاال را     كننده به تغيير قيمت كاال ميزان حساسيت مصرف) 4

  .دهد تغيير مي
  كند؟ هاي توليد را بيان مي العمل كدام يك از نهاده زير، عمل يا عكس هاي عبارتهر يك از   -130

  .شود كاالي بادوامي كه در جريان توليد، به كار گرفته مي) الف
  .توليد، بسيار مهم و بي بديل استنقش اين عامل توليد در جريان ) ب
  .كند مستقيماً در توليد نقش ندارد، بلكه با تبديل به عوامل توليد ديگر به توليد كمك مي) ج
  .كنيم كه خدا در اختيار ما قرار داده است در جريان توليد كاالها و خدمات از امكاناتي استفاده مي) د

  منابع طبيعي) سرمايه مالي د) عوامل انساني ج) سرمايه فيزيكي ب) الف) 1
  منابع طبيعي) سرمايه فيزيكي د) سرمايه مالي ج) سرمايه پولي ب) الف) 2
  زمين) سرمايه فيزيكي د) سرمايه انساني ج )سرمايه فيزيكي ب) الف) 3
  زمين) سرمايه فيزيكي د) نيروي انساني ج) سرمايه مالي ب) الف) 4
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  فكري متن زير به ترتيب در كدام گزينه، تماماً درست است؟ –ادبي  –قلمرو زباني   -131
انديشيد و  و در اثناي اين، تدبيري ميبريدند و ا ها دايم مي به سر چاه التفات نمود، موشان سياه و سپيد، بيخ شاخ«  

چيزي از آن به لب برد، نه انديشيد كه پاي . اي و قدري شهد يافت پيش خويش زنبور خانه. جست خالص خود را مي
ها، جِِد بليغ  او بر سر چهار مار است و نتوان دانست كه كدام وقت در حركت آيند و موشان در بريدن شاخ

  ».كه شاخ بگسست و آن بيچارة حريص در دهان اژدها افتاد، چندان ...نمايند و  مي
  هوشياري –) زنبور ،شيريني  ،شهد (شبكه معنايي ميان  –» عسل«در معني » شهد«به كارگيري ) 1
  ارزشمندي عمر –تشبيه  –) براي(به معني ) را(كاربرد ) 2
  تالش و تحرك در زندگي –تضاد  –گيري از تمثيل بهره) 3
  هاي زودگذر مراقبت از خوشي –استعاره  –)ان(با نشانه » وشم«جمع كلمه ) 4
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  :جز ي زير به ترتيب قلمرو فكري و ادبي سرودة زير درست است؛ بهها در همة گزينه  - 132
يا در آبادي، / شويد اي پر مي يا كه در بيشة دور، سيره/ خورد آب  در فرودست انگار، كفتري مي/ آب را گل نكنيم؛«  

دست / رود پاي سپيداري، تا فرو شويد اندوه دلي؛ شايد اين آب روان، مي/ آب را گل نكنيم؛/ گردد ر مياي پ كوزه
  »...درويشي شايد، نان خشكيده فرو برده در آب 

  .آب تمثيلي براي زندگي است –بيني به زندگي  نهايت خوش) 1
  .گل نماد ناراستي و كژي است –توصيف شهر آرماني شاعر ) 2
  .سپيدار نماد افراد غمگين است –ها  ة دوستي و مهرباني بين پديدهاشاع) 3
  .كفتر نماد پاكي و معصوميت است –توصيف ديدگاه عرفاني شاعر با كمك طبيعت ) 4

  كامالً درست است؟» لطايف الطوايف«نوع ادبي و قالب متني از  –در كدام گزينه، نام نويسنده   -133
چه : بهلول او را مالمت كرد كه چرا شرط ادب به جا نياوردي؟ او گفت. ي نمودادب روزي شخصي پيش بهلول، بي«  

  »!اند، اما لگد كم خورده است آب و گل تو را نيكو سرشته: گفت. اند كنم؟ آب و گل مرا چنين سرشته
  تمثيل –داستاني  –فخرالدين علي صفي ) 2  تمثيل –روايي  –الملك توسي  خواجه نظام) 1
  حكايتي طنزآميز –تعليمي  –الملك توسي  خواجه نظام) 4  حكايتي طنزآميز –اندرزي  –صفي  فخرالدين علي) 3

  است؟ غلطبا توجه به تاريخ ادبيات قرن دوازدهم و سيزدهم، كدام گزينه تماماً   -134
  .ي بعد از آن بودها هدف انجمن ادبي خاقان، رهايي بخشيدن شعر فارسي از تباهي و انحطاط اواخر دورة مشروطه و دوره) الف  
يكي از عوامل ايجادكننده نهضت بازگشت ادبي، توجه به ادبيات در دربار قاجاريه و رونق بازار شعر و شاعري و ) ب  

  .مدح شاهان بود
خان زند، با همراهي چند تن ديگر از اديبان، انجمن ادبي اصفهان را  هاتف اصفهاني در زمان نادرشاه و كريم) ج  

  .دكردن اداره مي
شاعران دورة بازگشت به پيروي از اسلوب كهن پرداختند و در سطوح زباني، ادبي و فكري، سبك عراقي و ) د  

  .هندي را مورد توجه قرار دادند
توان  شدند كه مي» سبك بازگشت«انجمن ادبي خاقان شعر را به دوران گذشته بازگرداندند و موجب پيدايش ) هـ  

  .ك دورة بعد يعني دورة بيداري دانستآن را حد واسط سبك هندي و سب
  الف –د  –ج ) 4  ج –الف  –هـ ) 3  د –ب  –هـ ) 2  الف –ب  –ج ) 1

  سرايي به سبك حافظ و سعدي و ديگر شاعران سبك عراقي را پيش گرفتند؟  كدام گروه از شاعران، بازگشت غزل  -135
  ي، فروغي بسطامي، مجمر اصفهانينشاط اصفهان) 2  هاتف اصفهاني، مشتاق اصفهاني، قاآني شيرازي) 1
  مشتاق اصفهاني، صباي كاشاني، نشاط اصفهاني) 4  صباي كاشاني، قاآني شيرازي، سروش اصفهاني) 3

  خورد؟ به چشم مي خطادر متن زير، از ديدگاه تاريخ ادبيات، چند   -136
او در مثنوي و . است ترين شاعر دورة بازگشت خان صباي كاشاني، پرچمدار بازگشت ادبي و شاخص فتحعلي«  

و ) الطير به تقليد از منطق(» گلشن صبا«هاي شعري، آثاري چون  بند و غزل دست داشت و در اين قالب ترجيع
  ».از خود به يادگار گذاشت... و ) اي تاريخي حماسه(» نامه  عشّاق«

  شش) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1
  هاي انقالب مشروطه، در كدام گزينه كامالً درست است؟ آن، در سال عوامل ايجاد نثر ساده همراه دو تن از پيشگامان  - 137

  ميرزا آقاخان كرماني، علّامه دهخدا –رواج و گسترش روزنامه، تغيير زبان مردم) 1
  فتحعلي شاه قاجار، ميرزا آقا تبريزي –توجه به علوم و فنون جديد، رواج و گسترش روزنامه ) 2
  الممالك فراهاني، عبدالرّحيم طالبوف اديب –ردن به ترجمه و ادبيات داستانيها، روي آو تغيير مخاطب نوشته) 3
  اي العابدين مراغه مقام فراهاني، زين  قائم –ها  روي آوردن به ترجمه و ادبيات داستاني، تغيير مخاطب نوشته) 4
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  شود؟ هاي كدام گزينه، كامل مي متن زير به ترتيب با واژه  -138
را در نثر از بين برد و مسائل عصر را با ............ او با تغيير سبك نگارش، . نندة نثر فارسي استاحياك............ «   

عبارات او نيز گاه . نوشت............ هاي لطيف به سبك  المثل كاربرد زبان و اصطالحات رايج و آميخته به شعر و ضرب
  ».وستترين اثر ا مهم............ . اند و مسجع............ 

  منشĤت –موزون  –گلستان –تكلّف  –مقام فراهاني    قائم) 1
  منشĤت –آهنگين  –بهارستان  –تكلّف  –اديب الممالك فراهاني) 2
  شمس و طغرا –موزون  –گلستان  –ساده نويسي –الممالك فراهاني اديب ) 3
  شمس و طغرا –آهنگين  –بهارستان  –ساده نويسي –قائم مقام فراهاني ) 4

  در كدام گزينه، توضيح داده شده به درستي معرفي شده است؟  - 139
هايي است كه بسـياري از حـوادث و    بندها و مسمط ديوان او شامل؛ قصايد، ترجيع. سردبيري روزنامة مجلس را بر عهده داشت) 1

  )الدين گيالني سيد اشرف. (كند اوضاع آن روزگار را بيان مي
  )فرّخي يزدي. (خواهي نقش بسيار مؤثري داشت  د كه در برانگيختن مردم و آزاديهايي ميهني بو ها و ترانه ي، تصنيفو عرصة هنر) 2
  )ميرزادة عشقي(است » سه تابلوي مريم«او  اثرترين  پرداز دورة مشروطيت كه مهم  نويس و نظريه نامه نگار، نمايش شاعر، روزنامه) 3
اي «هـاي اشـعار انتقـادي او شـعر      از نمونه. يان مردم، جايگاه مناسبي پيدا كنداش در م او توانست با شعرهاي ساده و عاميانه) 4

  )عارف قزويني(است » قلم
  ادبيات مشروطه با ظهور كدام دسته از مفاهيم، شكل گرفت؟  -140

  خواهي وطن، حقوق اجتماعي، برانگيختن احساسات ملّي و ميهني، قانون) 1
  قايد خرافي در جامعه، وطن، حقوق زنانمبارزه با استبداد و استعمار، نفي ع) 2
  خواهي، آزادي  خواهي، قانون حقوق زنان، پيكار با بيگانه و بيگانه) 3
  خواهي، مبارزه با استبداد و استعمار آزادي، وطن، قانون) 4

  توضيحات مقابل كدام گزينه، تماماٌ درست است؟  - 141
تفكّرات . آفريدن اشعاري ساده و روان مهارت بسيار داشتكارگيري تعبيرات عاميانه و  در به: ايرج ميرزا) الف  

  .خواه مشروطه قرار گيرد شود كه در رديف شاعران آزادي شخصي او مانع از آن مي
، با رفت و آمد ايرانيان به اروپا، اين نوع ادبي هم »فتحعلي شاه«در دورة : نويسي دورة مشروطه نامه نمايش) ب  

  .نامه كوتاه تأليف كرد اولين كسي بود كه چند نمايش» مانيميرزا آقاخان كر«. رواج يافت
نويسي نيز فعاليت داشت و  عالوه بر تحقيق و تدريس در دانشگاه، در حوزة سياست و روزنامه: محمد تقي بهار) ج  

  .سرود در سبك خراساني و با زباني حماسي شعر مي
، مسائل ادبي، »الدين گيالني سيد اشرف«نويسندگي  با مديريت و» نسيم شمال«: نگاري دورة بيداري روزنامه) د  

  .كرد سياسي، اجتماعي را با لحني انتقادي و طنزآميز بيان مي
  ب –د ) 4  الف –د ) 3  ب –ج ) 2  الف –ج ) 1

  :جز است؛ به غلطعصر بيداري » داستان نويسي«هاي زير دربارة  همة گزينه  -142
  .هاي سياسي بود ان به رماندر عصر مشروطه، بيشترين رويكرد نويسندگ) 1
   .، محصول نيم قرن گذشته است)نويسي رمان(نويسي به شيوة جديد  داستان) 2
  .اشاره كرد» الدين و قمر شمس«و » داستان راستان«با دو اثر » خان بديع ميرزا حسن«توان به  نويسان مي از ميان رمان) 3
  .هاي تاريخي غربي آغاز كردند داستان بلند را از طريق ترجمة رمانپيش از انقالب مشروطه، نويسندگان ايراني، نوشتن ) 4
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  متن زير، معرّف كدام نويسندة دورة بيداري است؟  -143
او در رواج نثر . را منتشر كرد» سروش«در استانبول روزنامة . سرود شعر هم مي. از پيشگامان نثر جديد فارسي است«  

  ».رفت، نقش مؤثري داشت كار مي زاده و صادق هدايت به علي جمالاي محمده  نه كه بعدها در داستانساده و عاميا
  خان اعتصامي ميرزا يوسف) 2    قائم مقام فراهاني) 1
  ميرزا جهانگيرخان صور اسرافيل) 4    علي اكبر دهخدا  عالّمه) 3

  اند؟ صورت استعاره و بار ديگر به كنايه آمده هاي تكراري يك بار به در كدام گزينه، واژه  -144
 يك عمر پريشاني دل، بسته به مـويي اسـت  ) 1

  

ــو دورم   ــوي تـ ــر مـ ــويي ز سـ ــر مـ ــا سـ  تنهـ
  

ــان ) 2 ــر زب ــديثش ب ــا روان دارد روان دارم ح  ت
  

 سنگدل گويد كـه يـاد يـار سـيمين تـن مكـن      
  

 گرم باز آمدي محبوب سيم اندام سنگين دل) 3
  

 گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل
  

 تـــــو آرام دل خلـــــق جهـــــاني اي روي) 4
  

 روي تــو شــايد كــه نبيننــد جهــان را      بــي
  

  شود؟ در كدام گزينه، دو تشبيه و دو استعاره يافت مي  -145
 شب از شكوفه روز شد و روز شـب ز ابـر  ) 1

  

 هنگامــــة مكــــرّر ايــــام تــــازه شــــد
  

 ها قرار بردند از دل آتشين رويان كه مي) 2
  

 و انـد چون سپند، امروز يكسر پايكوبان تـ 
  

 شوق مي از بهار گـل انـدام تـازه شـد    ) 3
  

 هـا بـه لـب جـام تـازه شـد       پيونـد بوسـه  
  

ــد   ) 4 ــو ان ــان ت ــرو خرام ــة س ــا، آيين  آبه
  

ــد    ــو ان ــان ت ــف پريش ــاطة زل ــا مشّ  باده
  

  هاي مقابل كدام گزينه، تماماً درست است؟ آرايه  -146
 ماننـد  چو تير، راست روان بر زمين نمي) 1

  

ــ  ــپهر خمي ــه س ــداوتي ب ــيع ــد  ده م ــراق (مان ــام –اغ  )ايه
  

 روز رويش چو برانداخت نقاب شب زلف) 2
  

 )تشبيه –حسن تعليل(گفتي از روز قيامت، شب يلدا برخاست 
  

 بر سفال جسم لرزيـدن نـدارد حاصـلي   ) 3
  

 )كنايـه  –مجـاز (اين سبو، امروز اگر نشكست، فردا بشـكند  
  

 گَر براني و گَـرَم بنـدة مخلـص خـواني    ) 4
  

 )جناس –استعاره (ميديم از حضرت سلطاني نيست روي نو
  

  كدام گزينه دربارة سرودة زير، تماماً درست است؟  -147
 تو آن برادر صاحبدلي كه مادر دهر

  

  به سالها چو تو فرزند نيكبخت نزاد  
  

  

 به روزگار تو، ايام، دست فتنه ببست
  

 به يمن تو در اقبال بر جهان بگشاد  
  

  .شود در بيت دوم يك تضاد و دو كنايه يافت مي) 2  .استعاره و دو جناس داريم در سروده، چهار) 1
  .به ترتيب مجاز و ايهام تناسب دارند» جهان و نزاد«) 4  .بخشي شده است جان) مادر دهر(به در تشبيه  مشبه) 3

  شود؟ ديده مي» حسن تعليل –مجاز  –تشبيه  –آرايي  واژه«در كدام گزينه به ترتيب   -148
 خوردي لعل است لبت به خون عزيزان كه مي) فال

  

 خوري، حالل است اين؟  تو خود بگوي كه خون مي  
  

  

  در چـشـم مـني و غـايـب از چـشم) ب
  

 زان چشم هـمـي كـنـم بـه هر سو  
  

 شبي خيال تو گفتم ببينم اندر خواب ) ج
  

 ولي ز فكر تو خواب آيدم؟ خيال است اين   
  

  فـريـب و جــادواي چـشـم تـو دلـ )د
  

 در چـشـم تو خـيـره چـشـم آهـو   
  

 كند هر صبحدم بـاد گـلـها را پـريشان مي) هـ
  

 زان پريشاني مگر در روي آب افـتاده چين  
  

  ب –د  –هـ  –الف ) 4  ج –ب  –هـ  –د ) 3  هـ –ب  –الف  –ج ) 2  ب –د  –الف  –هـ ) 1
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  كدام گزينه، تماماً درست است؟  -149
  .روند كار مي شعر و موسيقي هر دو براي برانگيختن حس و حال عاطفي به) الف  
  .كند وزن و آهنگ به انتقال بهتر احساس و عاطفه كمك مي) ب  
  .وزن در شعر جنبة تزييني دارد و جزء طبيعت شعر نيست) ج  
  .است» عاطفه«و پس از آن » وزن«ترين عامل پيدايش شعر،  اساسي) د  
  الف –ب ) 4  ج -د ) 3  ج –ب ) 2  الف –د ) 1

  بر قدرت اثرگذاري سروده افزوده است؟» وزن و عاطفه«در كدام گزينه، تناسب و همسويي   -150
ك و ملـك و ملَـك   ) 1 لـشكر كند چرخ فلك از م 

  

 كز كَرَم و بخشش او روشـن و بخشـنده شـدم   
  

 مرا در منزل جانان چه امن عيش چـون هـر دم  ) 2
  

 هـا  بـر بنديـد محمـل   دارد كه  جرس فرياد مي
  

 نباشــــد همــــي نيــــك و بــــد، پايــــدار ) 3
  

 همـــان بـــه كـــه نيكـــي بـــود يادگــــار     
  

 محمل بدار اي ساربان، تندي مكن با كاروان) 4
  

 رود كز عشق آن سـرو روان، گـويي روانـم مـي    
  

  شود؟ اوزان تك پايه يافت مي در كدام گزينه، تماماً  -151
  وار بايد زبان دركشيدن صدف) ب  ندا مردان قدم به صحبت ياران نهاده) الف  
  دل در جهان مبند كه با كس وفا نكرد) د  بيني صورت زان گرفتاري كه در معني نمي به) ج  
  ج –ب ) 4  الف - ج) 3  د – الف) 2  ب –د ) 1

  :جز شود؛ به هاي زير وزن همسان دو لختي ديده مي در همة گزينه  - 152
 بري دانمت آستين چرا، پيش جمال مي) 1

  

 سم بود كز آدمي روي نهان كنـد پـري  ر
  

 آه كه جست آتشي خانة دل در گرفـت ) 2
  

 دود گرفت آسمان آتـش مـن بـاد يافـت    
  

 رسـد  فكـرم بـه منتهـاي جمالـت نمـي     ) 3
  

 كز هر چـه در خيـال مـن آمـد نكـوتري     
  

هر گه ز تو بگريزم با عشق تـو بسـتيزم   ) 4
  

 آيـد  اندر سرم از شش سو، سوداي تو مي
  

  است؟ ناهمسانزن كدام گزينه، و  -153
 راه دانا دگر و مـذهب عاشـق دگـر اسـت    ) 1

  

ــنِ مــدهوش كنــي   اي خردمنــد كــه عيــب م
  

 همين نصيحت من، پيش گير و نيكي كن) 2
  

 كــه دانــم از پــس مــرگم كنــي بــه نيكــي يــاد
  

 زهره دل دارم كه از دلدار بگريزم نه آن بي) 3
  

 گريـزم نه آن خنجر به كف دارم كز اين پيكار ب
  

 بر چشمة دل گر نه پري خانة حسن است) 4
  

ــري  ــيمه پــ ــانِ سراســ ــي اي جــ  دار چرايــ
  

  مفهوم مقابل كدام گزينه، درست است؟  -154
 بــه يــك قــرار بــود آب چــون گهــر گــردد) 1

  

 )تغييرناپذيري سرشت افراد اصيل(باشد  دالن را خزان نمي  بهار زنده
  

ــه را چــين نارســايي نيســت ) 2 ــد حادث  كمن
  

 )ناپــذيري از تقــدير امــان(مانــد  رميــدني بــه غــزل رميــده مــي
  

 ناخن نزد كسـي بـه دل سـر بـه مهـر مـا      ) 3
  

 )پنهـان مانـدن راز دل  (اين غنچة ناشكفته بر اين شاخسار ماند 
  

 چون ريشة درخت كه ماند به جاي خويش) 4
  

 )ريشه محكم آرزوهـا در افـراد  (شد زندگي و طول امل برقرار ماند 
  

  دام گزينه با بيت زير، قرابت معنايي دارد؟ك  -155
  »اند از غايت شهود فراموش كرده  آن نور غيب را كه جهان روشن است از او«  
 پــــــرده از در و ديــــــوار يــــــار بــــــي) 1

  

ــار  ــا اولــــي االبصــ  در تجلّــــي اســــت يــ
  

ــي  ) 2 ــان م ــده بي ــف نادي ــفت يوس ــد ص  كردن
  

ــي  ــا ميــان آمــد و ب ــديم ب ــام و نشــان گردي  ن
  

 پـي مقصـود بـه جـان گرديـديم      عمرها در) 3
  

 دوست در خانـه و مـا گـرد جهـان گرديـديم     
  

 به جهان خرّم از آنم كه جهان خرّم از اوست) 4
  

 عاشقم بر همه عالم كه همـه عـالم از اوسـت   
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  :»!اذا يَفتخُر إنساٌن ُخلِق من الطّ و ال يشء غ اللّحم و العظم«  -156
  !ني كه از خاك آفريده شده و هيچ چيزي جز گوشت و استخوان نيستبالَد انسا به چه چيزي مي) 1
  !بالَد انسان از گل آفريده شده و هيچ چيزي جز گوشت و استخوان نيست پس با چه چيزي به خودش مي) 2
  !كند يزي فخر ميانساني كه از خاك خلق شده و چيزي جز گوشت و استخوان ندارد به چه چ) 3
  !كند ده شده و چيزي به جز گوشت و استخوان نيست به چه چيزي افتخار ميانساني كه از گل آفري) 4

ل واجٌب عىل كّل مواطنأُغلِ ما الّتيغالق حنفّية املاء القيام بإ«  - 157   :»!ـَقت بعداستع
  !بر همه شهروندي واجب است كه براي بستن شير آبي كه بعد استفاده از آن بسته نشده است اقدام كنند) 1
  ! اند بر هر شهروندي واجب است به بستن شيرهاي آبي كه بعد از استفاده بسته نشدهاقدام ) 2
  !اقدام به بستن شير آبي كه بعد از استفاده بسته نشده است بر هر شهروندي واجب است) 3
  ! اند بر هر شهروندي واجب است اقدام به بستن شير آبي كه بعد از استفاده آن را نبسته) 4

  :»!لذو فضل عىل الّناس و لكّن أك الّناس اليشكرونَ إّن هللا «  -158
  !كنند ها شكرگزاري نمي قطعاً خدا داراي بخشش است بر مردم اما بيشتر آن) 1
  !كنند گمان خدا داراي بخشش بر مردم است ولي بيشتر مردم سپاسگزاري نمي بي) 2
   !كنند زاري نميبدون شك خدا صاحب بخشش بر مردم است ولي بسياري از مردم سپاسگ) 3
  !كنند گزاري نمي بدون شك خدا داراي بخشش بر مردم و براي شما است اما بيشتر مردم شكر) 4

  :»!هذا داُء شعبنا أّال نعلَـَم قدَر كّل امرئ ما يُحسنه «  - 159
  !دهد ن چيزي است كه به خوبي انجامش ميآدانند ارزش هر انساني به  اين بيماري ملت ما است كه نمي) 1
  !دهد ي است كه آن را به خوبي انجام ميداند ارزش هر انساني به آن چيز اين بيماري ملتي است كه نمي) 2
  !دهد دانيم ارزش هر انساني به آن چيزي است كه نيكو انجام مي اين بيماري ملت ما است كه نمي) 3
  !دهد را به خوبي انجام مي اين بيماري ملت ما است كه ندانيم ارزش هر انساني به آن چيزي است كه آن) 4

  :»!تَعاَونوا بعضكم البعض عىل القتال يف سبيل هللا كُبنيان مرصوص«  -160
  !هايي محكم همكاري كنيد براي جنگيدن در راه خدا برخي از شما با برخي ديگر همچون ساختمان) 1
  !بجنگيد با يكديگر همكاري كنيد تا مانند يك ساختمان محكم و استوار در راه خدايتان) 2
  !همچون ساختماني استوار براي مبارزه در راه خدا با يكديگر همياري و همكاري كنيد) 3
  !مانند يك ساختمان استوار براي جنگ در راه خدا با يكديگر همياري كردند) 4

ةالص بنتياحرتاَم قوان الّطبيعة  تََعلََّمْت  وَ  املناِسِب  اهمكانِ  يف النُّفايَةَ  َمْيُت َر «  -161   :»!غ
  !گرفت ياداحترام گذاشتن به قوانين طبيعت را  كوچكم دختر و انداختم مناسبش ىجا در را زباله) 1
  !زباله را در جايي مناسب انداختم تا دختر كوچكم احترام گذاشتن به قوانين طبيعت را ياد بگيرد) 2
  !ه قوانين طبيعت را ياد گرفتزباله را در جاي مناسبش انداختم و كوچكترين دخترم احترام گذاشتن ب) 3
  ! زباله را در جاي مناسب آن انداختم و دخترم كه كوچك بود احترام گذاشتن به قوانين طبيعت را ياد گرفت) 4

ّ الّصحيح  -162   : ع
  !بخشش هنگام قدرت نيكو است! »العفُو عند القدرة أحسنُ «) 1
  ! ها برابر آن پاداش دارد ي بياورد دههركس كار نيك! »ن جاء بالحسنة فلَـه عرش أمثالهامَ «) 2
  !گويي مشتري در خريدن كاال شك و ترديد دارد! »کاَن املشرتي ُمرتّددا فی رشاء البضاعة«) 3
ا حَدَث يف الّشارع«) 4   ! ها به ما خبر دادند چه اتفاقي در خيابان افتاده است همسايه !»أخبَـرَنا الجیراُن 
  

   ّ۱۵۶ -  ۱۶۳ (من أو إىل العربيّة ّدق فی الجواب للرتجمة ن االصّح و اال عی(  
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163-   ّ   :الخطأع
  ! ها قطع شده است جريان برق در لوله !لکهرباء يف األنابیب مقطوعٌ تیّار ا) 1
  !كند كالغ سي سال يا بيشتر زندگي مي !یعیُش الغراب ثالثین سنة أو أک) 2
  !ياد نيكو در نزد ديگران قرار بدهبراي من و ! واجَعل يل لساَن صدق فی اآلِخرین) 3
  !هاي مازندران و طبيعت آن چه زيباست جنگل !ما أجمَل غابات مازندران و طبیعتها) 4

  »!های ریزان او بنگرید به نعمت«  -164
  !نظروا إىل أنعمه منهمرةً ) 2    !اُنظرن إىل أنعمه املـنهمرة) 1
  !إىل نعمته املنهمرة اُنظروا) 4     !اُنظرا إىل األنعم املنهمرة) 3

  
  
  

  
 

ّ االسم املفتوح ال املنصوب  -165   :ع
  !ال مصيبَة أعظُم من الجهل) 2    !وبٌة فيهالعّل الكلمَة مكت) 1
  !فُز بعلم و التطلْب به بدالً) 4    !إّن َهللا عىل كّل يشء قديرٌ ) 3

ّ عبارة فيها اسٌم مجرورٌ  - 166   :ع
ّ مسؤوٌل و إنّكم مسؤولونَ ) 2  !زرَع العدواَن حصَد الخرسانَ  من) 1   !إ
َ يُصبحون فائزينَ ) 3 َ  شكـرَ ) 4     !ليَت الّالعب   !املديُر جميَع املعلّم

ّ الّصحیح  -167   : ع
ّ رأيُت أحد عرش: إذ قال يوسف ألبيه : من أصدقا القرآَن و تفكّرنا يف هذه اآلية ........  خمسة   قرأُت مع«     »......... يا أبِت إ
  !رجالً ، نجمةً ) 4   !رجاٍل ، أنجمٍ ) 3  !رجٍل ، كوكباً ) 2  !رجاٍل ، كوكباً  )1

  

168-   ّ   :يف نوع الفعل و صيغته  الخطأع
   فعل األمر ، مفرد مؤنث مخاطب! فاذكري لنا أمثلة) 1
  الفعل املايض ، متكلم مع الغ! إنّا جعلْناه قرآناً عربيّاً  )2
  الفعل املستقبل ، متكلم وحده ! سأبحُث عن معنى العّصارة) 3
   فرد مذكر مخاطب، مللنّفيالفعل املضارع ! افة جسمهاالتُحافُظ عىل نظ) 4

    :يف أّي عبارة الّتأكيد عىل الجملة  -169
   !كأنهّن الياقوت و املرجان )2    !لعلّنا نكون من أهل العلم)1
   !ُت أّن داءنا فينا و دواءنا مّناعلم) 4    ! إنّ الفخر للعقل و العفاف) 3

  :ما فيه املتضاد  -170
ان عاماً و أنا كنُت يف أربع سنة من عمري أبيماَت ) 1   !يف اثن و 
   !تدور الّسـيّارة حول الّساحة إىل اليم و اليسار) 2
  !خاٍص مّني و أما أنا بعيٌد عنههو أقرَُب أش) 3
وات و األرض يهو الّذ) 4   ! خلَق الّس

  
                                     تاريخ
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  شود؟ هاي رويدادهاي تاريخي محسوب مي كدام مورد، از ويژگي  -171

  .اند تكرار پذير و قابل تجربه) 2    .مشاهده پذيرند) 1
  .اند تكرار ناپذير و غير قابل تجربه )4        .مجزا و مستقل از يكديگرند) 3

   املناسب للجواب عن االسئلة التالیه ّ   )۱۶۵ – ۱۷۰(ع

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                      تاريخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 26صفحه 

  وجود آمد؟ نگاري به دركدام دورة تاريخي، علم تاريخ متحول شد و شيوة نويني درتاريخ  -172
 هاي صليبي عصر جنگ) 2    دورة يونان باستان) 1
  دوران پس از اختراع خط) 4    دورة رنسانس) 3

 كدام گزينه، بيانگر ارتباط و پيوند اساسي تاريخ با جغرافيا است؟  -173
 .دهد ت تاريخي در بستر مكان رخ ميهمة وقايع و تحوال) 1
 .تنها معدودي از رويدادهاي تاريخي با جغرافيا و مكان ارتباط دارند) 2
 .اند توجه بوده مورخان در گذشته به تأثير عوامل جغرافيايي بر حوادث تاريخي بي) 3
  .اند تههاي طبيعي فقط در برخي از مناطق جهان بر تحوالت تاريخي اثر گذاش عوامل و پديده) 4

 گيرند؟  شناسي مورد استفاده قرار مي سامانة اطالعات جغرافيايي و پهبادها، در كدام مرحله از كار باستان  -174
 تنظيم اطالعات ) 4  شناسايي و كشف) 3  استخراج ) 2  حفاري) 1

  داري حمورابي، فرمانرواي بابِل بر چه اصلي استوار بود؟ شيوة حكومت  - 175
 ا كشور، شهر با استقالل نسبي حاكمان شهرها و والياتنظام دولت، شهر ي) 1
 قدرت و اختيار وسيع پادشاه و فرمانبري كامل حاكمان شهرها و واليات ) 2
 تقسيم قدرت ميان پادشاه، اشراف و سران طوايف و قبايل مختلف) 3
 تقسيم قدرت ميان امپراتور، كاهنان و فرماندهان نظامي) 4

 نگاري در ايران شد؟ از شكل جديدي از تاريخس چه رويدادي، زمينه  -176
 واگذاري امتيازات اقتصادي به بيگانگان) 2  هاي آقامحمدخان قاجار به قفقاز لشكركشي) 1
 هاي ايران و روسيه جنگ) 4  شاه پادشاهي طوالني مدت فتحعلي ) 3

  تر است؟ دورة قاجار درستنگاري محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در  هاي تاريخ كدام گزينه در خصوص ويژگي  -177
 هاي رايج مورخان رسمي پوشي و مداحي دور شدن از پرده) 1
 كار بردن الفاظ مصنوع ادبي استفادة زياد از شعر و به) 2
 نويسي سنتي به شيوة علمي نقد جدي تاريخ) 3
 حقايق گويي و اصرار بر كتمان  افراط در تملق) 4

 تعددي بر جاي مانده است؟ هاي م شاه قاجار، سفرنامه  از كدام  - 178
 شاه  ناصرالدين ) 4  محمدعلي شاه) 3  محمد شاه ) 2  احمد شاه) 1

 ؟نرسيدهاي نادرشاه افشار براي پايان دادن به اختالفات مرزي با حكومت عثماني به نتيجة مطلوب  چرا تالش  -179
 ي و خارجي نادرهاي داخل هاي حكومت عثماني و گرفتاري كارشكني) 1
 ها در عثماني هاي شيعيان در ايران و سني ناخشنودي و اعتراض) 2
 مخالفت تند و شديد علماي شيعه در ايران و روحانيان سني در عثماني) 3
  ها و طوايف در ايران و عثماني مخالفت شديد فرماندهان نظامي و سران ايل) 4

 ايران در عصر افشاريه و زنديه،نقش مؤثري داشت؟) ديواني(كدام عامل در تضعيف نظام اداري   -180
 حاكميت عناصر ايلي و غلبة تفكر نظامي) 1
 رقابت و دشمني ميان ديوانساالران و روحانيان ) 2
  نابودي كامل تشكيالت اداري توسط افغانان شورشي) 3
 هاي روسيه و انگلستان هاي دولت ها و كارشكني دسيسه) 4
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  يك از مفاهيم زير، مطابقت دارد؟ متن زير با كدام  -181
بـر مكـان و   ... در رشتة آب و هواشناسي، تأثير اصول علم هواشناسي مانند ارتباط افزايش ارتفاع و كاهش دما و«

 ».گيرد مورد مطالعه قرار مي... هاي زندگي انسان مانند ساخت مسكن، انتخاب نوع كشت، گردشگري و  فعاليت
  .    دهد هاي ساير علوم به سواالت خود پاسخ مي يافتهجغرافيا با كمك گرفتن از ) 1
 .  گذارد هاي انساني تأثير مي هاي طبيعي صرفاً بر پديده در هر مكان پديده) 2
  . كند تا با محيط خود آشنا شود علم جغرافيا به انسان كمك مي) 3
  .      انسان و محيط طبيعي دو عامل اصلي در علم جغرافيا است) 4

     مشاهده كرد؟ توان نمييك از سواالت كليدي جغرافيا را  تن زير كدامدر م  -182
اختالفات شديد درجه حرارت روزانه و ساالنه در نواحي مختلف ايران، سبب ايجاد تنوع فراوان در توليدات باغي «

گونـاگون  هاي زيادي برخوردار است؛ زيرا امكـان كشـت انـواع     كشور ما براي توليدات باغي از مزيت. شده است
 » .هاي سردسيري، نيمه گرمسيري و گرمسيري را دارد ميوه

  .  يعني اين اتفاق كجا رخ داده است. ها سر و كار دارد سوال كجا كه به مكان وقوع پديده )1
  .    سوال چه چيز كه به ماهيت هر پديده يا مسئله داللت دارد يعني چه چيزي رخ داده است )2
  .        وجود آمده است ها سر و كار دارد يعني چرا اين پديده به وع پديدهسوال چرا كه به علت وق) 3
  .      دهد سوال چه كسي كه به روابط متقابل انسان و محيط و اثرات انسان را مورد توجه قرار مي )4

يـك از مراحـل    م، منطبق با كدا».گر بايد ابزار سنجش و اطالعاتي خود را به مكان مورد نظر ببرد پژوهش«عبارت   -183
  پژوهش در جغرافيا است؟ 

  .  گيرد هاي علمي مورد استفاده قرار مي آوري اطالعات است كه در تمامي پژوهش منطبق با گام سوم يا جمع) 1
  .  منطبق با گام دوم يا تدوين فرضيه است كه پاسخي پيشنهادي و حدس انديشمندانه به سوال تحقيق است) 2
 .  گيرد هاي علمي مورد استفاده قرار مي آوري اطالعات است كه در برخي پژوهش جمعمنطبق با گام سوم يا ) 3
 .  منطبق با گام دوم يا تدوين فرضيه است كه از مراحل حساس پژوهش است و نقش راهنما را بر عهده دارد) 4

 با توجه به موقعيت جغرافيايي درياي خزر، كدام گزينه درست است؟   -184
  ميليون نفري در كشورهاي خاورميانه   300ازار مصرف دسترسي به ب -الف
  درصد خاويار جهان  90كننده بازار بزرگ خاويار به سبب تأمين  تأمين -ب
  باال بودن عرض جغرافيايي اين دريا نسبت به درياي عمان و خليج فارس -ج
 هاي آزاد  بزرگترين پهنة آبي محصور در خشكي و فاقد ارتباط با آب -د
 . ب مربوط به موقعيت نسبي؛ ج و د مربوط به موقعيت مطلق است الف و) 1
 .            ب و د مربوط به موقعيت نسبي؛ الف و ج مربوط به موقعيت مطلق است) 2
  .               ب و ج مربوط به موقعيت نسبي؛ الف و د مربوط به موقعيت مطلق است) 3
  .         بوط به موقعيت مطلق استالف و ج مربوط به موقعيت نسبي؛ ب و د مر) 4

» ترين مالك تفـاوت شـهر و روسـتا    مهم«هاي شهري و روستايي، كدام عبارت با  هاي سكونتگاه در بررسي تفاوت  -185
 مطابقت دارد؟     

 .      در كشورهاي آسيايي و اروپايي، مالك جمعيتي شهرها و روستاها، متفاوت است) 1
 .  اقتصادي صنعتي و خدماتي، از تراكم بيشتري برخوردار است اندازهاي در شهرها، چشم) 2
  .  زندگي در نواحي شهري و روستايي از نظر نوگرايي و تغييرات اجتماعي، تفاوت دارند  شيوه) 3
  .شناسند و وابستگي اجتماعي بيشتري ميان آنها وجود دارد در روستاها، بيشتر افراد يكديگر را مي) 4
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                     جغرافيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 28صفحه 

  ..... گفت  توان نميير زير، با بررسي تصو  -186

 
  كننده عبارت زير است؟ كدام گزينه، تكميل  -187

  » .........ها شهر جهان«
  .    ميليون نفر جمعيت دارند 10و كمتر از  1عالي معماري و شهرسازي، بيش از  طبق مصوبه شوراي) 1
  .          شود ابرشهر نيز ناميده ميبه سبب حوزة نفوذ آنها در اقتصاد و تجارت به نظر برخي كارشناسان ) 2
  .   شوند ترين كالن شهر يك كشور محسوب مي به عنوان يك مركز حكومتي، بزرگترين و مهم) 3
  .    به سبب برخي عملكردها در اقتصاد و تجارت، از حوزة نفوذي در سطح جهان برخوردارند) 4

 ..... ها حاصل  گيري حومه شكل -188
 .      رنشين و گسترش انواع حمل و نقل شهري استافزايش جمعيت شه) 1
  .   افزايش جمعيت شهرنشين و توسعه انواع خدمات در محدودة شهرها است) 2
 .  افزايش مهاجرت روستا به شهر و توسعه انواع خدمات بين شهرها و روستاها است) 3
 .  شهرها استهاي اقماري در پيرامون  افزايش مهاجرت روستا به شهر و توسعه شهرك) 4

 دارد؟  مغايرتشرق اياالت متحده آمريكا،  در شمال» بوستن تا واشنگتن«هاي مگاالپليس  كدام عبارت با ويژگي  -189
  .   است العاده زياد يك يا دو مادرشهر، در امتداد مسيرهاي ارتباطي، پديد آمده در نتيجه گسترش فوق) 1
 . شود هاي اين منطقه ابرشهري محسوب مي ، از مهمترين ويژگيبنيان تمركز موسسات تجاري و صنايع دانش) 2
  .   هاي اقماري شهر واشنگتن پيوند خورده است ها و شهرك شهر بوستن به حومه هاي اقماري كالن ها و شهرك حومه) 3
 .        ي داردشهرهاي اين منطقه به دليل حوزة نفوذ بسيار وسيع در سطح جهان، نقش مهمي در اقتصاد جهان برخي كالن) 4

  مطابقت دارد؟   » شهرگرايي«با توجه به تغييرات كالبدي و عملكردي در روستاها، كدام گزينه با مفهوم   -190
  .    عملكرد روستاها به مرور زمان تغييركرده و عالوه بر زراعت، به عملكردهاي جديدي دست پيدا كردند) 1
  . ني و رشد صنعتي در كشورهاي آسيايي و آفريقايي استزمان نبودن رشد شهرنشي اين پديده حاصل هم )2
 .اي در چهره و كالبد روستاها پديده آمده است سازي، تغييرات قابل مالحظه شدن امكاناتي چون راه  با فراهم) 3
     . يابد هاي زندگي شهري در روستاها و بين روستانشينان رواج  با ورود كشورها به عصر نوسازي، ممكن است شيوه )4
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 دارد؟ اشاره مفهوم كدام به ترتيب به هاي زير يك از عبارت هر  -191 

 از دسته اين«و » .شوند مي انجام حتما يامدهاپ اين«، ».هستند كنش طبيعي نتيجة پيامدها از دسته اين«
  ».انجام دهد كنشگري بايد را پيامدها

  ارادي غير پيامدهاي - ارادي پيامدهاي - ارادي پيامدهاي) 1
  ارادي پيامدهاي - ارادي غير پيامدهاي - ارادي غير پيامدهاي) 2
  ارادي غير پيامدهاي - ارادي پيامدهاي - ارادي غير پيامدهاي) 3
  ارادي غير پيامدهاي - ارادي غير پيامدهاي - ارادي پيامدهاي) 4

  .  هاي سياسي و مالقات سران يك كشور است گيري راس هرم، مكان تصميم) 1
  . خت استاي از نظر خدمات، بيشتر از شهر متوسط و كمتر از پايت شهر منطقه) 2
  .ترين خدمات برخوردار است قاعده هرم، به ترتيب از كمترين جمعيت و متنوع) 3
 . روستاها از نظر ميزان جمعيت، بيشتر از هاملت و كمتر از شهر كوچك است) 4
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 ،اند وابسته ها ارادة انسان به كه پيامدهايي چرا و دهند مي انجام چيزي چه به توجه با را خود يها كنش آدميان  -192
  احتمالي هستند؟

  .نشود يا بشود انجام پيامدها اين است ممكن زيرا  - كنش ارادي پيامدهاي) 1
 .نشود يا انجام بشود پيامدها اين است ممكن زيرا - كنش بودن آگاهانه ويژگي) 2
  .گيرد نمي انجام نخواهند، اگر و شود انجام مي كنند، اراده را آن افراد اگر زيرا - كنش دار بودن هدف ويژگيِ) 3
   .گيرد نمي انجام نخواهند، اگر و شود مي نند انجامك اراده را آن افراد اگر زيرا - كنش ارادي غير و ارادي پيامدهاي) 4

 ؟ زير به ترتيب به كدام مفهوم اشاره دارد هاي عبارتهريك از   - 193
  ها عقايد و ارزش -
  .گذارند هاي اجتماعي تأثير مي ني هستند كه بر ارزشالعقايد ك -
   آن و تفسيرزندگي و مرگ خودها نسبت به اصل جهان ، جايگاه انسان در  باورها و اعتقادات انسان -

   هاي اجتماعي ترين پديده عميق -جهان اجتماعي ة ترين الي عميق -هاي عميق  اليه) 1
  هاي نهاد اجتماعي ترين اليه عميق -جهان اجتماعي ة ترين الي عميق - فرهنگ ) 2
  هاي اجتماعي ترين پديده عميق -آرمان اجتماعي  -هاي عميق  اليه) 3
  هاي نهاد اجتماعي ترين اليه عميق -ان اجتماعي آرم - فرهنگ ) 4

  است؟ت زير الدر ارتباط با نهاد اجتماعي پاسخ سوا ،يك از موارد كدام  -194
 ؟ شوند هاي اجتماعي چه زماني آشكار مي نهاد -
 ؟ كند هر نهاد اجتماعي چه هدفي را دنبال مي -
 ؟ ردهر نهاد اجتماعي وظيفة تعيين چه چيزي را بر عهده دا -

ايجاد تناسب ميان عقايد كالن و ديگر  - .هاي جهان اجتماعي را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم كه اجزا و اليه زماني) 1
   شيوة قابل قبول تأمين بعضي از نيازهاي افراد -هاي اجتماعي  پديده

 رفع نيازهاي معيني از افراد و جهان - .يل قرار دهيمهاي جهان اجتماعي را مورد بررسي و تجزيه و تحل كه اجزا و اليه زماني) 2
  شيوة غير قابل قبول تأمين بعضي از نيازهاي افراد -اجتماعي 

ايجاد تناسب ميان عقايد كالن و ديگر  - .هاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در نظر بگيريم وقتي اجزا و اليه) 3
   أمين بعضي از نيازهاي افرادشيوة غير قابل قبول ت -اجتماعي  هاي پديده

شيوة  -رفع نياز معيني از افراد و جهان اجتماعي  - .هاي جهان اجتماعي را در ارتباط با هم در نظر بگيريم وقتي اجزا و اليه) 4
  قابل قبول تأمين بعضي از نيازهاي افراد

 ؟ شوند كنش محسوب مي رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در شب و دوربين مخفي به ترتيب، كدام  - 195
  فردي كنش - فردي كنش) 2      فردي كنش -  اجتماعي كنش) 1
  اجتماعي كنش - فردي كنش) 4    اجتماعي كنش -  اجتماعي كنش) 3

 
  جهان طبيعي                          جهان اجتماعي      دارد؟ ارتباط مقابل نمودار با گزينه كدام  -196

  .ستها انسان نابخردانة و زده شتاب كارهاي يجةنت زيست، محيط و طبيعت آلودگي )1
  .ستها انسان اجتماعي يها كنش حاصل صلح و امنيت خانواده، است، اجتماعي كنش يك قانون به احترام )2
 .دهند مي انجام مناسبي يها كنش و كنند مي وضع خاصي قواعد خشكسالي، و زلزله با مقابله براي ها انسان )3
  .سازد مي دگرگون را آنان اجتماعي كنش و دهد مي تغيير را آدميان زندگي يها ارزش و ها آرمان شتگان،فر و خداوند شناخت )4
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 ؟ اندازه و دامنه و ابعاد ذهني و عيني مرتبط است  هاي زير به ترتيب، با كدام هر يك از پديده  -197
  هاي اجتماعي ارزش -
  نظم -
  كالس درس -
  هاي دروني كنش -

  معنايي بعد - ميله - ذهني بعد - ينيع بعد) 1
  ذهني بعد - خرد - معنايي بعد - ذهني بعد) 2
  عيني بعد - كالن - معنايي بعد - ذهني بعد) 3
  ذهني بعد - حرد - عيني بعد -  معنايي بعد) 4

 است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب، شده به داده مفاهيم با متناظر عبارات  -198
  .باشد كارآمد و مفيد ما  بومي مشكالت و مسائل حل در كه دانشي -
 جهانيان روي به  علمي دانش مرزهاي گشودن در و بگويد سخن شمول جهان منطق و زبان به كه دانشي -

 .باشد داشته مشاركت
 و علمي  دانش در موجود يها تعارض حل توانايي - باشد ما جامعة مسائل حل به ناظر و خودمان فرهنگي هويت با همسو )1

 .باشد را داشته عمومي  دانش
 جامعه مسائل حل به ناظر و خودمان فرهنگي هويت با همسو - باشد داشته غلط و درست تشخيص و واقعيت كشف دغدغة )2

 .باشد ما
عمومي  دانش و علمي  دانش در موجود يها تعارض حل توانايي - باشد داشته غلط و درست تشخيص و واقعيت كشف دغدغة )3

 .باشد را داشته 
 غلط و درست تشخيص و واقعيت كشف دغدغة - باشد ما جامعة مسائل حل به ناظر و خودمان فرهنگي هويت با همسو )4

 .باشد داشته
  ؟نيست صحيح اجتماعي جهان درخصوص گزينه كدام  -199

و  گيرند مي عهده به را نقشي و يابند مي راه آن به را پذيرفتند اجتماعي جهان عضويت كه هنگامي تنها اجتماعي جهان اعضاي) 1
  .شوند مي برخوردار تكاليفي و حقوق از خود نقش با متناسب

 مشترك آگاهي نوعي بلكه نيست خصوصي و فردي گيرد، آگاهي مي شكل آن براساس اجتماعي جهان كه شناختي و آگاهي) 2
  .است و عمومي 

  .گيرد نمي شكل ها انسان اراده و آگاهي با است يعني وينيتك بلكه نيست، اعتباري آن نظم و اجتماعي يها جهان) 3
  .گيرد مي شكل انسانها اراده و آگاهي يعني با است اعتباري بلكه نيست تكويني آن نظم و اجتماعي جهان) 4

  دهد؟ مي نشان را آن پيامد و ديگر جوامع در علم از متجدد جهان تلقي رسوخ سير كدام گزينه،  - 200
عمومي  دانش ميان تعارضات ايجاد -رونق  و رشد از  علمي دانش بازماندن -علمي  دانش متنوع و متفاوت ريفتعا گيري شكل) 1

  علمي دانش و
 يدانش علم - شود يقطع م  يدانش علم و  يدانش عموم يةارتباط دوسو - آن جوامع  يدانش رةيتعارضات در ذخ رييگ شكل) 2

  .ماند يم رشد و رونق باز از 
 الزم توان و دغدغه علمي، دانش -. شود مي تحكيم  علمي دانش و  عمومي دانش دوسوية ارتباط -عقالني  و حيانيو علوم رشد) 3

  .آورد مي دست را به عمومي  دانش مشكالت و مسائل حل براي
 دغدغه علمي، دانش -.شود مي قطع وحياني و عقالني علوم دوسوية ارتباط -زندگي  از حاصل دانش در تعارضات گيري شكل) 4

 .آورد مي دست به را دانش عمومي  مشكالت و مسائل حل براي الزم توان و
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  است؟ كدام زير به ترتيب، هاي عبارت از هريك نتيجة   -201
 انساني اجتماعات  علمي مطالعة -
 علمي دانش و عمومي  دانش ميان تعارض حل براي تالش -
 جامعه در  علمي هاي تالش -

 عمومي دانش شدن تر غني – جديد هاي ايده طرح -ي اجتماع علوم گيري شكل) 1
 علمي دانش ذخيرة افزايش -جديد  هاي ايده طرح -انساني  علوم گيري شكل) 2
 عمومي دانش شدن تر غني – ديگر بخشي نفع به دانشي ذخيرة از بخشي از برداشتن دست -انساني  علوم گيري شكل) 3
 رشد و پيدايش براي زمينه شدن فراهم -  علمي دانش از عمومي  دانش جانبة ههم حمايت عدم -اجتماعي  علوم گيري شكل) 4

 علمي دانش
 است؟ شده ذكر درستي به گزينه كدام زير در سؤاالت از هر يك پاسخ  -202

 چه با را افراد نهايت در بودند، ها آن ايجاد عامل كه ييها انسان از اجتماعي يها پديده شدن مستقل )الف
 كند؟ مي روبرو احساسي

 كند؟ مي محقق اجتماعي يها پديده براي را ويژگي كدام هدف و اراده آگاهي، عامل سه وجود )ب
 ؟سازد نمي ضروري را ها پديده كدام اجتماعي كنش تحقق )ج

 پذيري جامعه )ج بودن مستقل )ب ها محدوديت و ها فرصت ايجاد )الف) 1
 اجتماعي كنترل عدم )ج ودنب مرتبط )ب ها محدوديت و ها فرصت ايجاد )الف) 2
 پذيري جامعه )ج بودن معنادار )ب طبيعي يها پديده با اجتماعي يها پديده انگاشتن يكسان )الف) 3
  اجتماعي كنترل عدم )ج بودن معنادار )ب طبيعي يها پديده با اجتماعي يها پديده انگاشتن يكسان )الف) 4

لة خاصي مطرح شود، زمينة الزم براي پيدايش و رشد دانش علم هر وقت در جامعه مسأ«كدام گزينه با عبارت   -203
  ؟ نيستمرتبط » .شودنسبت به آن مسأله نيز فراهم مي

جامعه برخوردارند و براي حل   بحران هويت، بحران اخالقي و بحران آب مسائلي هستند كه همة كساني كه از دانش عمومي) 1
   .دهند شنهاد ميرا پي مشكالت مشورت كرده و راهكارهاي علمي 

كوشند راهكارهاي صحيح براي حل  مشكالت اجتماعي پرداخته و مي دارند به شناخت دقيق علمي  افرادي كه بينش علمي ) 2
  .آنها شناسايي كنند

  .كند جامعه در تالش براي حل مسائل و مشكالتي مانند آلودگي هوا، اعتياد، ناامني رشد و توسعه پيدا مي  دانش علمي) 3
  .شناسي را فراهم كند تواند زمينة فعاليت دانش جمعيت روية جمعيت يك كشور مي اهش يا افزايش بيك) 4

 چيست؟ آن نتيجة و چيست پيامد جوامع دانشي ذخيرة در تعارض وقوع  -204
 تالش هشكا - دانند مي معتبر را وحياني و عقالني علوم تجربي، علوم جاي به كه جوامعي به متجدد جهان رويكرد هدايت )1

 جامعه علمي 
 دانش بازماندن - دانند مي معتبر را تجربي علوم وحياني، و عقالني علوم جاي به كه جوامعي به متجدد جهان رويكرد سرايت )2

 الزم و رونق رشد از علمي 
 رفتن دست از -دانند مي معتبر نيز را وحياني و عقالني علوم تجربي، علم بر عالوه كه جوامعي به متجدد جهان رويكرد سرايت )3

 عمومي دانش مشكالت و مسائل حل براي علمي  دانش و توان دغدغه
 كاهش -دانند مي معتبر را وحياني و عقالني علوم صرفاً كه ديني و معنوي جوامع به متجدد جهان حسي رويكرد سرايت )4

  جامعه علمي تالش
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 ؟است دانش از نوع كدام به مربوط ترتيب، به عبارت هر  -205
  مشكالت حل براي صحيح كار راه شناسايي -
  آن اهميت از بودن غافل غالباً -
  فارسي زبان تخصصي دانش -

   علمي دانش - عمومي دانش - علمي دانش )2    عمومي دانش - علمي دانش - عمومي دانش )1
  عمومي دانش - علمي دانش - علمي دانش )4    علمي دانش - عمومي دانش - عمومي دانش )3

  
                                     فلسفه و منطق 
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  در كدام گزينه، تعريف وجود دارد؟  -206

  .قواعد منطق يا در حوزة تعريف است يا در حوزة استدالل )1
  .گردد شود، مانع بروز مغالطه مي اگر از قواعد منطق استفاده) 2
 .كند كاربردي است و از خطاي انديشه پيشگيري مي منطق علمي) 3
 .ابزاري است، پس در كنار ساير علوم قرار ندارد  چون منطق علمي )4

  دهد؟ يك به پرسش زير به درستي پاسخ مي كدام  -207
  »د، چه نيازي به آموزش آنها وجود دارد؟گير كار مي صورت طبيعي قواعد منطقي را به اگر ذهن انسان به«
  .پيچيده هاي  خصوص در تعريف مفاهيم خاص و استدالل ذهن انسان همواره در معرض خطا قرار دارد؛ به )1
  .شود ها و مواد الزم براي ساختن بناي فكري مستحكم از علوم ديگر تهيه مي آجر) 2
 .ل از آن قواعد استفاده كردصرف خواندن قواعد منطقي كافي نيست؛ بايد در عم )3
  .استفاده از منطق نيازمند كسب مهارت از طريق تمرين و ممارست است) 4

  مورد به ترتيب مغالطة نگارشي و ابهام در مرجع ضمير وجود دارد؟  در كدام  -208
  .گچ مانند نمك سفيد است، پس حتماً شور است– .اي مثل قند خريدم هندوانه) 1
    .شود تا مهرماه خط توليد اين كارخانه افتتاح مي – .ما ناراحتممن از راهنمايي ش) 2
  .خسرو شير است – .خواهي به دوستت پول قرض بدهي، بگو كيف پولم همراهم نيست اگر نمي) 3
  .شود اگر حسن به ديدن دوستش برود خوشحال مي– .دار است؛ پس نبايد به او نزديك شد گفتيد اين حيوان سم) 4

  بر كل معناي خود و بر امري خارج از معناي اصلي خود داللت دارد؟» پا«زينه به ترتيب لفظ در كدام گ  -209
 .از دست و پا افتادم -. هر انساني داراي پا است )1
  . شكنم اگر بيرون بروي، پايت را مي -. پدرم خيلي پا درد دارد) 2
 .دپارسال پايم شكسته بو - . گذارم ديگر پايم را به خانة شما نمي) 3
 .بعضي حيوانات داراي چهار پا هستند -. شود به پايت روغن بزني، پوستش خشك نمي) 4

 هستند؟» كلي - جزئي -كلي«مفاهيم ذكر شده به ترتيب  ،در كدام گزينه  -210
  كتاب من -اين كتاب -كتاب) 2    خدا –واحد –اهللا) 1
 ديو -رستم -رخش )4    آن كوه -كوه دماوند -قلة كوه) 3

  كدام قضيه، جزئي است؟موضوع   -211
  .ها آسيايي هستند ژاپني) 2    .مجموعة ورزشي بزرگ است) 1
  .شود زاده، گرگ مي گرگ) 4  .گرگ از هر طرف خوانده شود، گرگ است) 3

 در كدام گزينة، رابطة دو مفهوم به درستي در مقابل آنها نوشته شده است؟  -212
  تساوي: شعر و غزل) 2    تباين: فلز مايع و جيوه) 1
  عموم و خصوص من وجه: شاعر و معلم) 4  عموم و خصوص مطلق: پرنده و سياه) 3
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  دليلي براي مغايرت وجود و ماهيت است؟ ،كدام عبارت  - 213
  .در اطراف ما اشيايي هستند كه از هستي و چيستي آنها خبر داريم) 1
  .ميان مفهوم وجود با ماهيت و چيستي رابطة ذاتي برقرار نيست) 2
  .شود ه وسيلة حيوان ناطق تعريف ميانسان ب) 3
  .حمل شكل بر مثلث، به دليل نياز ندارد) 4

  باشد؟ مي »است كيف چرمي«كدام حمل مانند   -214
  .اسب جانور است) 4  .پالتين فلز است) 3  .سرب مضر است) 2  .كيف جسم است )1

  كدام عبارت، درست است؟  - 215
  .گيرد مي، فقط در تعريف برخي ماهيات قرار »وجود«) 1
  .حمل مخلوق بر انسان ذاتي است، زيرا همان حقيقت اوست) 2
  .حمل وجود بر روح نيازمند دليل نيست؛ زيرا روح وجود دارد) 3
  .آيد دست مي دليلِ حمل وجود بر درخت، از طريق حس و تجربه به) 4

  كدام است؟  »هستي و چيستي دو جنبة يك چيز هستند«كه  معناي اين  -216
  .ومِ مختلف از يك موجود واحد هستنددو مفه )1
  .اند دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيب شده) 2
  .اند تمام موجودات از وجود و ماهيت ساخته شده) 3
  .همانند تركيب آب از دو جزء اكسيژن و هيدروژن است) 4

  ن را در اروپا گسترش داد؟است و چه كسي آ  ترين آرا و عقايد فلسفي در تفكر اسالمي كدام نظريه از اساسي  -217
  ابن سينا - مغايرت وجود و ماهيت) 2  ابن سينا -برهان وجوب و امكان )1
  توماس آكوئيناس -برهان وجوب و امكان) 4  توماس آكوئيناس - مغايرت وجود و ماهيت) 3

وضوع خود به ترتيب رابطة محمول با م».اجتماع دو نقيض محال است«و » .لباس احمد آبي است«در قضاياي   -218
  چگونه است؟

  امتناعي -امكاني )4  امكاني –ضروري )3  وجوبي -امكاني )2  امكاني –امكاني )1
  .باشند مي................. به ترتيب»  فرشتگان«و » ديو«، »آهن آلومينيومي«  -219

  ممكن الوجود، ممكن الوجود، ممكن الوجود )2  ممكن الوجود، ممتنع الوجود، واجب الوجود )1
  ممتنع الوجود، ممكن الوجود، ممكن الوجود )4  متنع الوجود، ممتنع الوجود، واجب الوجودم) 3

  ................اگر ماهيتي را در نظر بگيريم و آن را در جهان بيابيم، يعني  -220
  .اين ماهيت واجب الوجود بالغير است )1
  .اين ماهيت ذاتاً واجب الوجود بوده است) 2
  .ز حالت امكاني خارج نشده استاين ماهيت هنوز ا) 3
  .از ممكن الوجود بالذات به امتناع بالغير تبديل شده است) 4
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  است؟  كدام آن اصالح راه و شوند، چيست مي دچار آن به تجربي لومع دانشمندان از بسياري كه خطايي  -221

 .باشد» نيست«بايد  منابع ساير به نسبت ها آن ـ موضع .دانند مي نامعتبر را شناخت كسب ديگر منابع علمي، روش از غير) 1
  .باشد» دانم نمي«بايد منابع ساير به نسبت ها آن ـ موضع .دانند مي نامعتبر را شناخت كسب ديگر منابع علمي، روش از غير )2
 .كنند اعتماد شناخت كسب معتبر منابع به ـ بايد .كنند مي استفاده دروني درك بر مبتني هاي روش از )3
  .كنند اكتفا علمي روش هاي يافته به صرفاً ـ بايد. كنند مي استفاده دروني درك بر مبتني هاي روش از )4
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 ها پديده تبيين و توصيف در تجربي علوم ساير با در مقايسه» شناسي روان«كه  اين علت ترين كدام مورد، مهم  -222
 است؟  باشد، مي رو روبه زيادي دشواري با

  .است دشواري كار علت ترين مهم تشخيص و شود مطالعه ها پديده بروز علت ترين مهم شود، مي سعي شناسي روان در )1
 .كنند مي مواجه مشكل با تبيين در را شناس روان لذا نيستند، بيني پيش قابل خوبي به شناختي روان هاي پديده )2
  .نيستند گونه اين ديگر علوم در كه حالي هستند، در زيادي هاي علت تأثير تحت شناختي روان هاي پديده )3
 .ستا دشوار بسيار كاري ها پديده كنترل شناسي روان در و است ها آن دقيق كنترل نيازمند ها پديده توصيف )4

 است؟   خردمندانه، فرضية يك دربردارندة گزينه كدام  -223
  بر حافظه دارد؟ يراتياز حد چاي چه تأث شيمصرف ب) 1
  داد؟ كاهش نوزاد بر را خانوادگي هاي ژن اثر توان مي طور چه) 2
  .است مثبت قطعاً» فراموشكارترند؟ زنان از مردان آيا«پاسخ سوال ) 3
  .باشد داشته ارتباطي  اقليمي وضعيت با تواند نمي اشتهايي بي و چاقي) 4

  است؟  درست گزينه كدام است، شده تشكيل سطح از دو نظريه كه اين به باتوجه  -224
 .دهد مي توضيح را اركان نوشتن و ظاهري ساختار صوري، سطح – كند مي بيان را پذيري پژوهش و تجربه قابل تجربي، سطح) 1
 .سازد مي ممكن را بودن پذير پژوهش عيني، سطح – نمايد مي بررسي را نظريه بودن تجربه قابل تجربي سطح) 2
 .كند مي مشخص را اركان نوشتن نحوه تجربي سطح – است آن ظاهري ساختار نظريه يك صوري سطح) 3
 .نمايد مي مشخص را ظاهري ساختار تجربي سطح – است اركان نوشتن صوري سطح) 4

 چه به هدف، آن رسيدن به در موفقيت و علت چه به است، دشوارتر شناسي، نروا هدف گزارة زير كدام در  -225
 دارد؟  بستگي عاملي

  »شود؟ حافظه مي ميچرا تكرار به موقع خاطرات موجب تحك«  
  داوري شخصي پيش نداشتن – .نيستند كنترل قابل راحتي به كه متعددي عوامل داشتن – بيني پيش) 1
  داوري شخصي پيش نداشتن – .نيستند كنترل قابل راحتي به كه متعددي عوامل داشتن – تبيين) 2
  مطالعه مورد پديدة تبيين و توصيف چگونگي – بودن زياد هاي علت تأثير تحت – بيني پيش) 3
 مطالعه مورد پديدة تبيين و توصيف چگونگي – بودن زياد هاي علت تابع – تبيين) 4

 دارد؟ شناسي روان در اطالعات آوري جمع هاي روش از يك كدام به اشاره ترتيب، زير به هاي عبارت از هريك  -226
 .كرد استفاده احتياط با بايد روش اين نتايج از )الف
 .باشد شخصي داوري پيش از دور به و دقيق ثبت با همراه بايد روش اين )ب

 مشاهده  )ب نامه، پرسش )الف) 2        مصاحبه )ب نامه، پرسش )الف) 1
  مشاهده )ب آزمون، )الف )4        صاحبهم )ب آزمون، )الف) 3

چون گوش و  هاي حسي هم تحريك گيرنده«، »هاي انتخاب شده عمل تعبير و تفسير محرك«هر يك از جمالت   -227
، به ترتيب اشاره به »انتخاب چند محرك احساس شده«، »فرآيند بازنمايي اطالعات موجود در حافظه«، »چشم

  كدام مفهوم دارد؟ 
  احساس -ادراك -تفكر -توجه) 2    ادراك -تفكر -احساس -توجه) 1
  توجه -ادراك -احساس -تفكر) 4    توجه -تفكر -احساس -ادراك) 3

 است؟ دشوار شناختي روان هاي پديده تبيين و توصيف دليل، كدام به  -228
  .است متعددي هاي علت تأثير تحت شناختي روان هاي پديده )1
   .است اخوشن رواني هاي پديده علم شناسي روان) 2
  .هستند تر ه گسترد شناختي ن روا هاي پديده )3
  .است تري دقيق علم شناسي روان) 4
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                                     شناسي  روان
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 35صفحه 

 دهند؟ مي انجام را  علمي فعاليت كدام عملياتي، تعريف طريق از دانشمندان  -229
  .كنند مي ارائه را است بررسي قابل تجربي طور به كه اي فرضيه) 1
 .كنند مي مشخص را متغيرها گيري اندازه نحوة )2
   .كنند مي روشن را متغير چند يا دو بين اطارتب) 3
  .كنند مي بيني پيش را طبيعي هاي پديده )4

 است؟ درست  علمي هاي گزاره روند دربارة ترتيب، كدام  -230
  قوانين      فرضيه         نظريه              مسئله    )2    قوانين      اصول          فرضيه            مسئله    )1
  نظريه           گزاره          فرضيه     مسئله      )4    نظريه          قوانين    فرضيه           له     مسئ )3

 است؟ كدام»رفتار« تعريف و است روبرو محدوديت با همواره علمي روش دليل چه به  - 231
 انسان مشاهده بلقا غير فعاليت نوع هر -.است مختلفي عوامل تأثير تحت شناسي روان هاي پديده) 1
 انسان مشاهدة مورد فعاليت نوع هر -انسان به مربوط هاي پژوهش پيچيدگي) 2
  انسان فعاليت هرنوع -.كنند عمل دانان فيزيك مانند توانند نمي شناسان روان) 3
 جاندار مشاهدة مورد فعاليت نوع هر - اخالقي مسائل رعايت) 4

 است؟ گزينه، صحيح كدام  -232
  .داشت خواهيم كارآمدتر و تر كامل شناختي باشد، تر ادراكي ما شپرداز هر چه )1
 .باشد ادراكي پردازش بر مبتني تواند مي گيري  تصميم و مسئله حل) 2
  .كنند مي عمل شيوه يك به معموالً پردازش در ها انسان) 3
   .است شناخت مرتبة ترين عالي استدالل، )4

   كنند؟ عمل دانان فيزيك راحتي به موارد همة در توانند نمي دليل چه به شناسان روان  -233
 .................. كه اين دليل به

  .است مواجه هايي محدوديت با همواره علمي روش از استفاده انسان، به مربوط هاي پژوهش پيچيدگي و اخالقي مسائل رعايت) 1
 .كند تكرار را آن تواند نمي ديگري فرد و است شخصي و خصوصي موارد تمامي  در شناسان روان توسط آمده دست به هاي يافته) 2
  .است شده بشر هاي پرسش  تمامي به پاسخ منجر به تا كنون شناسان روان توسط  علمي روش از استفاده) 3
  .كنند مي حل را خود مسائل فرد، به منحصر هاي ش رو با تماماً شناسان روان) 4

 هستند؟ گزينه كدام در مذكور موارد با متناسب ترتيب، به زير هاي عبارت از كدام هر  - 234
 ها پديده با عادي افراد و دانشمندان مواجهة تمايز وجه -
 شناسي روان در علمي  روش محدوديت علت -
 پايه شناخت مرحلة اولين -

 احساس - اخالقي مسائل - مندي قاعده) 2     توجه - موضوع پيچيدگي - زدايي ابهام) 1
  توجه – موضوع پيچيدگي - مندي قاعده) 4    احساس –اخالقي ئلمسا - بودن منظم) 3

 است، دشوارتر شناسي روان هدف كدام» شود؟ مي حافظه تحكيم موجب خاطرات موقع به تكرار چرا«گزارة  در  -235
  دارد؟ بستگي عاملي چه به هدف، آن رسيدن به در موفقيت و علت چه به

  مطالعه مورد پديدة تبيين و توصيف نگيچگو – بودن زياد هاي علت تابع – تبيين) 1
  مطالعه مورد پديدة تبيين و توصيف چگونگي – بودن زياد هاي علت تأثير تحت – بيني پيش) 2
  شخصي داوري پيش نداشتن – .نيستند كنترل قابل راحتي به كه متعددي عوامل داشتن – تبيين) 3
  شخصي داوري پيش نداشتن – .نيستند ترلكن قابل راحتي به كه متعددي عوامل داشتن – بيني پيش) 4

 
       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيزماآ يهاآزمون تلگرام كانال    
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



١

 

 

 

  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دوازدهمسنجش 
)23/07/1400(  

 )دوازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  
 

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م 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   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ميان بگذاريد ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  3ـون آزمــ  
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» «مجازاً شهادت
ر» «جاز از انسان

ستعاره و تشخيص
–دانا«، » پنهان

 .رست است
في گزصفي و اضا
–هرگه : ت وصفي

عرضه عربي، در
دست انابت: ضافي

رحمت: ت وصفي
باران رحمت: ضافي

هر نفس: ت وصفي
ممد حيات: ضافي

اشهد ف: ت وصفي
عصارة تاك: ضافي

 .رست است
ه  جمالت مصراع

:تو(ئي با متمم 
نه: آتش صبح(ي 

:پير(ي با متمم 
 .رست است

  : د
–چه (ها  متمم) 

ترادف) و خراب
وابس) ها چه مژده

رف ربط وابسته
 .رست است

گل بستان اميد
ر همهد –ن ابرو 

 با تو همان به اس
راي و زور و زر ب

 .رست است
ش و معناي بيت

گو] آن[ست كه 
مس                 

www.sanjeshse

–درخت) (3
گل –بت) (4
استعاره نوع(

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

خون مج«) 1
دل مج«) 2
اس» گل«) 3
پ –پيدا«) 4

در 2گزينه  .1
تركيبات وص

تركيبات) 1
جمالت متع
تركيبات اض

تركيبات) 2
تركيبات اض

تركيبات) 3
تركيبات اض

تركيبات) 4
تركيبات اض

در 1گزينه  .1
بررسي نوع

سه جزئ) ب
دو جزئي) ج
سه جزئي) د

در 4گزينه  .1
بررسي موار

)م –ت ) (1
مست و) (2
چ( »چه«) 3
حر» كه«) 4

در 3گزينه  .1
تو مرد گ) 1
اي كمان) 2
درد دل) 3
بخت و ر) 4

در 1گزينه  .1
ابتدا چينش
س دل نمانده

                                             

erv.ir
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.  
  .ش نيست

نـه پاسـخ   

را » محبوب

ationgroup

نندك  اشاره مي
اي بيش سان حيله

 است كه با گزين

  گران 

وجهي به غير مح

  زيم 

  )دوازدهم 9ص 

1400(  

  )»را«ع 

ر به اين مفاهيم
رگزاري خدا ترس

  .ده است
  د

  .داوند

ي در هم تنيده

همدردي با ديگ

تو ي عاشق و بي

  : د از
  ين

برخيز. )نا (ضمير 

  )دوازدهم 2 

ص(ايم  يادگرفته

  )دوازدهم 1س 

/23/07حلة اول 

به دليل نوع(ت 

  )خطا
  

هاي ديگر  گزينه
شكر) 3. د است

  .د

و دريافت من شد
 شناخت خداوند
ف و شناخت خد

مرادي و نامرادي

توصيه به ه) 3) 

آرزومندي«پاسخ 

اي ديگر عبارتند
نيازي مقرّبي بي) 

ترجمه نشدن ض

ص() فيك(دن 

از تو ي -4) متنا

اعلموا درس+ م 

ن

4 


مرح(علوم انساني 

غير اسنادي است

خ –عطا + گوهر 
.)رديف هستند

گ شاره دارند ولي
ط خاص خداوند

باشد مي) كوست

بب عدم درك و
عجز انسان از) 

ت، عجز از وصف

  .ر است

يعني م) ه پشت

حكمت پروردگار

رند ولي گزينة پ

ها مفاهيم گزينه
)4. ستاند ر وامي

ت -4پيشنهادها 

ترجمه نشد –4 

علّم(در ) نا ( ير 

دهم2درس ( نه 

ي، زبان قرآن

زدهم؛ ادبيات و ع

در مصراع دوم غ

گ –ديگر: ( است
ت ديگر داراي ر

اش) ز شكرگزاري
ستايش فقط) 2. 

دوست رسد، نيك

سب ن از محبوب
3ظمت خداوند 

ود جاي داده است

  .ه پاسخ است

ود زشت و منفور

ن و گهي زين به

ح(د از خداست 

اشاره دار» برين

م. است»  فراوان
 سائل را روزگار

پ. يين آورده اند
  )دهم

بزرگي -3بيني 

جمه نشدن ضمي

آزادان. ميداست 

 عربي

سنجش دواز

د –اول اسنادي 

اي دو قافيه: سخ
همه ابيات(اي  يه

عجز انسان از(ه 
.مشغول هستند

هر چه از د(مانا 

دوري من ←خ 
سان از وصف عظ
مفاهيم را در خو

مفهوم گزينه» د

شت، در ذات خو

هي پشت به زين
  :هاي ديگر ه

رود چه بر ما مي

ي انسان، عالم ب

بخشش«سوال 
تقاضاي عاجزانه

پاي -3 اند  آورده
د 19ص : ب  م

بي نمي.  مي بيني
 

ترج -2رفته ايم 

ا -4آزادانه  -3 

    
 

در مصراع ا» ت
 .رست است

يه در گزينه پاس
ي ديگر يك قافي

 .رست است
و گزينه پاسخ به
تسبيح خداوند م

 .رست است
هم  ت اين گزينه
 .رست است

گزينه پاسخ: ها ه
عجز انس) 4و ) 2

ل مجموع اين مف
 .رست است

 به درگاه خداوند
 .رست است

كار زش: ة پاسخ
 .رست است
گه(ت يادآوري 

مفهوم گزينه. ت
هر چ) 2پرودگار 

 .رست است
جايگاه واقعي«به 
  .ارد

 .رست است
ه پاسخ و بيت س

ت) 3ه راز داري 

 . رست است
پايين -2 :رتيب
اميكلمه للق( )هم

 . رست است
آنچه -1 :رتيب

. رست است
ياد گر -1 :رتيب

 .رست است
شايد -2 :رتيب

www.sanjeshse

نيست«: توجه
در 2گزينه  .1

وضعيت قافي
هاي در گزينه

در 4گزينه  .1
بيت سوال و

همه به ت) 1
در 3گزينه  .1

مفهوم درست
در 1گزينه  .2

مفهوم گزينه
2هاي  گزينه

عبارت سوال
در 2گزينه  .2

اظهار نياز«
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينة
در 4گزينه  .2

مفهوم عبارت
استمشترك 

حكمت پ) 1
در 3گزينه  .2

همة ابيات ب
د نظر دامور

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

توصيه به) 2
   
  

 
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
ده 2درس (

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

erv.ir
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 1ـوا درس  

(  

كن تـا بـه   

  . ست

:  ع فرمـود   
 اينكه كافر 

باشـد و   ـي       
صلي همـان  
ت شخصـي    
 فـرد حـل     

را بايـد  (دو  
مـي را كـه        

  )زدهم

ationgroup

اعلمـ+ دهـم   2س 

)دهم 2درس ( د

سان و نيكي كح

ما نيكي كرده اس
  .  دانند

امـام علـي. ـت   
س فكر نكن به
تـا ارزشـمند مـ
د زيرا معيار اص
ودش در دسـت
 از طـرف يـك
حبت كنيم هـرد
ايـد ببينـد علم

دواز 8ص (يرد؟ 

  . گاه بكند

  ترك كند 
  .  مسلم

1400(  

درس(كـولر  . ـند    

  )دهم

نفع برساند). ده

اح: يز آمده است

ي كه روزي به م
د ها كه نمي و آن

  . مي كنيم

مانان آمـده اسـ
م و دانش پس عل

كـه دانـش فطرت
 پذيرش آن باشد
گرانبها كه وجـو
علم رياضي قبال
علق به دين صح
ـتند و انسـان با

اد بگيكه آن را ي

ايد به غذايش نگ

  . كند ي

  . غلط است) 
گيرد نه اينكه ت 

نه آمده شخص

/23/07حلة اول 

وليت كـرده باشـن

د 1درس ( دگي

در ترجمه نيامد(

ر جهت مفهوم ني

كسي كردن گناه 
دانند و ي كه مي

كه به آن عمل نم

 4 (  

حتي از غيرمسـلم
ارد حق است و
ره دارد بـه اينك
ايد مانعي براي

 مانند جوهري گ
ين مشكل در ع
رشي و امور متع
غـذاي روح هسـ

خواهد ك  آيا مي

و انسان با است 

زش آن كم نمي

)اليري(بنابراين 
را فرا مي س آن

حالي كه در گزين

5 


مرح(علوم انساني 

احسـاس مسـؤو 

غبار آلو -3 داند

(ها را  آن -4 )ده

د و و دررحم كن

ر برابر فراموش
وي بودن كساني

فتن آنچه كل نگ

رد گزينه(يدن 

 علم و دانش حت
س كردي آنچه د
اين روايت اشـار
خصيت افراد نبا
يگر سخن حق
ه عنوان مثال، ا

باره امور پرور در
فت زيرا آن ها غ
لم آمده است و

شي غذاي روح

  

ق را نداند از ارز

گيرد ب ن ياد مي
ت حق است پس
شمند است درح

زدهم؛ ادبيات و ع

– 3كولرهايشان 

گرد -2 ده است

ترجمه نشد(مه 

رد تا خدا هم ر

قدرت داشتن در
در برابر مساني 

يز است درمقابل

خري: شراء. گرفت

نان بر يادگيري
د يعني اگر حس
ا. ش را فرا بگير

ست و اينكه شخ
به عبارتي د. ش

به. كند  كم نمي
ده اما اگر فقط
ت و آنچه كه گف
 دهان و كدام قل

ور ديني و پرورش

.حق نشده است

 ارزش سخن حق

م را از كدام دهان
نزد منافقين است
سلمان باشد ارزش

سنجش دواز

 

ك -  2 كردند  مي

 
گردانيد. آلودگي

 
هم -2 رساند مي

 
ردن به مردم دا

شش در هنگام ق
يك واجب دين ن

 درباره همه چي

  )دهم 

تصميم گ: عزم 

ي تشويق مسلمان
ز منافقين باشد

برو و دانشش. ست
ت شود واجب ا
اش خصيت گوينده

اند از ارزش آن
لم چه كسي بو
ه كسي كه گفت

باشد از كدام مي

م و دانش در امو

ه تلخي سخن ح

متن؛ اگر كسي

د ببيند كه علم
 آن چيزي كه ن

مس سلمان و غير

    
 

. رست است
  :رتيب

حساس مسؤوليت

. رست است
غبار آ -1 :رتيب

. رست است
سود م -1 :رتيب

. رست است
رحم كرشاره به 

  . ود
بخش) 1: ينه ها 

 دانش به عنوان
 صحبت نكردن

  )هم
 . رست است

1درس(اه است 
 .رست است

)2و  1ه د گزين
  :ك مطلب

ود دارد كه براي
بگير حتي اگر ا
ا غيرمسلمان اس

ن هركجا كه يافت
قت است نه شخ
د زش آن را نمي

داريم كه آن معل
نگاه كن به). ريم

 غذاي روحش م
 .رست است

جه به متن؛ علم
 .رست است
اي به متن اشاره

 .رست است
وجه به مفهوم م

  :ها ينه
ر غذاي روح بايد
ن احساس كند

زد هركسي از مس

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
طاها به ترخ
احس. كاش - 1

  )دوازدهم
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

مفهوم آيه اش
تو نيكي شو
رد ساير گزي

آموختن) 2
سخن از) 3
د 1درس ( 

در 2گزينه  .3
ها اشتبا دانه

در 3گزينه  .3
رد(بود : كان

ترجمه درك
رواياتي وجو
دانش را فراب
يا مشرك يا
يادگيري آن

ن حقيقسخ
است كه ارز
شده چكار د
در نظر بگير

آموزد و مي
در 1گزينه  .3

باتو: توضيح
در 4گزينه  .3

در م: توضيح
در 2گزينه  .3

با تو :توضيح
رد ساير گزي

انسان در -1
اگر انسان -3
دانش نز -4
  

erv.ir
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  گوينده 
اشاره بـه   -

ضـاف واقـع      

ـ  6ص   يعرب

صـدر فعـل    

خاب كند و 

ationgroup

وب است و هم گ
-4. ن اشاره دارد

 بـه عنـوان مض

  )دوازدهم

ص(.  آمـده اسـت    

ت و انهمـار مص

سد و آن را انتخ

1400(  

هم كالم خو. كند
 در سخن گفتن

عـدد ين خـود   

د 9ص (. باشند ي

  )دوازدهم ي

آ ر حـرف مشـبه

ل دهم آمده است

ت خود را بشناس

/23/07حلة اول 

حرفش اثر مي كن
به ديدن آدمي 

 هسـتند بنـابرا

نه سوم خبر مي

يعرب 6ص (. شد

 تأكيد بر سر خبر

مره در درس اول

يد هدف از خلقت

6 


مرح(علوم انساني 

 و پاك است و ح
-2. ي را بداند

  فان زائدان 

  منصوب  -

  

مضاف اليه 10-

  . ف مي شود
قصير در گزينم، 

  )دوازدهم  

باش ل مجهول مي

باشد بلكه براي ي

كلمه منهم(قف 

  .  سالم است

انسان خود باي: ز

ن و زندگي

زدهم؛ ادبيات و ع

و سخنش خوب
 كسي قدر چيزي

  دثنا 

له حرف -4  زائد

4 مجرد ثالثي 

)دهم 1درس (

-3 بعد از اعداد 

هي خبر ال حذف
م در گزينه سوم

9ص () الناهيه(

فعل) التدرك(ل 

ن و مالكيت نمي

 آن نه باالي سق

.  
 و دورات جمع

  . ي باشد
 )م

ياهان عبارتند از

 دين

سنجش دواز

ل و فهم هست و
ن اشاره دارد كه

  .  آدمي دارد

حد -4 ب تفعيل

ليس له حرف -

من -3لمفعول 
 

(. باشد رست مي
 

ست كه معدود

مده است كه گاه
 گزينه اول، يوم

 
. (باشد  نهي مي

 
وف است و فعل

 
ه معناي دارا بود

يرد براي ريزش
  )هم

 كه مونث است
متحف:  متاحف
حجر مي: أحجار

دهم 2درس (. ت

 و حيوانات و گيا

    
 

 .رست است
ن گوينده اهل دل

به اين -1:ها ينه
آ ن براساس عقل

 .رست است
  :رتيب
من باب -3  زائد

 .رست است
  :رتيب

-2 نائب فاعله  
 .رست است

اسم ال -2 :رتيب
. رست است

در)  أسف(شكل 
. رست است

ت اعلموا آمده اس
  )دهم 2رس 

 . رست است
ال نفي جنس آم

حسن در: ها ينه
. رست است

 اين گزينه الي
. رست است

هول فاعل محذو
. رست است

به) ذو(ر سر كلمه 

 . رست است
گي سقف قرار مي

ده 2درس () شد
 . رست است

باشد بهيمه مي 
مفرد) 2: ها ينه
در  و مفرد أ: ر 

 جمع سالم است

 .رست است
هاي انسان و وت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
براساس متن

گزي رد ساير
سخن گفتن

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

له حرف -1
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
.مجهول -1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

در 4گزينه  .4
به ش) أسف(

در 3گزينه  .4
در توضيحات

در(. شود مي
در 2گزينه  .4

در تدريس ال
رد ساير گزي

در 4گزينه  .4
در) ال(نوع 

در 3گزينه  .4
در فعل مجه

در 4گزينه  .4
بر) ل(حرف 

  )دوازدهم
در 2گزينه  .4

ستون زير س
باش مي انهمر

در 1گزينه  .5
:مفرد بهائم
رد ساير گزي

مفرد درر) 3
حجرات) 4
 
    

 
در 3گزينه  .5

برخي از تفا

erv.ir
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. كننـد   مي

آنها را جـز  

ف فرعـي را      
 رفـتن بـه    

پايه  -كتاب

را بـراي او  

تـر بتوانـد    

بـه خـداي     

ا كه تمـام  
پايـه   -تاب

 كـه همـه      
   ثَـواب ريـد
. ـده اسـت  

ره و بـازي   

 بـا خيـر و   
(  

ودمندترين   

نقـش  «ـد  

ationgroup

ف خود حركت

يچه نيافريديم آ

سـت كـه هـدف
صلي شـوند و از

ك 8صفحه . (يم

م سپس دوزخ ر
  ) دهم

كنـيم بهت ب مـي 

رّب و نزديكـي بـ

نند و هم از آنجا
كت 11صفحه . (

 و هـم از آنجـا
منْ كانَ ير «. د

آمـ...) شكر سازد 

 آن را به مسـخر
  )م

د ما قرار داد تا
)پايه دهم -تاب

ودشناسـي سـو

كنـ مالمـت مـي  

1400(  

ي به سوي هدف

نهاست را به بازي

مهـم آن اس. ست
دن به اهداف اص
مرتكب گناه شوي

دهيم ه كنيم مي
پايه -كتاب 7ه 

في را كه انتخاب

ت كه تنها تقـرّ

كن ي استفاده مي
.كنند تر مي يك

كننـد فاده مـي  
كنند تر مي زديك

 بهتر يا آنكه شك

خوانيد، آ  فرا مي
پايه دهم -كتاب 

ز آن را در وجود
كت 20صفحه (» 

ت نقل شده؛ خو

د را سرزنش و م

/23/07حلة اول 

 به صورت غريز

ن و آنچه بين آنه

ن ضروري اسسا
م كه مانع رسيد

نبايد م) ف فرعي

 به هر كس اراد
صفحه) (18آيه 

اگر هدف» بي او
  )پايه دهم -

هد شايسته است

ي مادي زندگي
ود را به خدا نزد

ي زندگي اسـتف
خود را به خدا نز
اي دوست شكر

را به سوي نماز
19صفحه . (ند

شتي و بيزاري از
»جورها و تَقْواها

است) ع(ت علوي 

شان داده و خود

7 


مرح(علوم انساني 

يعي و حيوانات

ها و زمين سمان

 براي زندگي انس
رعي دل ببنديم

هدف(عمت دنيا 

دار كه بخواهيم
سورة اسرا آ(ود 

نهايت طلب بي«و 
كتاب 10صفحه 

خوا ايان ميپ  بي
(  

هاي ود هم از بهره
د جان و دل خو

هاي ماد  از بهره
ند جان و دل خ
ا(ع شعر مولوي 

گامي كه مردم ر
كنن ه تعقّل نمي

ناخت بدي و زش
سواها فَأَلْهمها فُج

شامل فرمايشات

زشتي واكنش نش

زدهم؛ ادبيات و ع

ن به صورت طبي

و ما آ«: خوانيم 
  )ايه دهم

دو خوب است و
 قدر به هدف فر
ي رسيدن به نع

طلبد، آن مقد ي
ي در آن وارد شو

و» ادهاي انسان
ص. (تر است كامل

ي را به صورت
)پايه دهم -تاب

 هدف اصلي خو
دهد دا انجام مي

 اصلي خود هم
دهن دا انجام مي

دامه اين موضوع

آنها هنگ: فرمايد
روهي هستند كه

يش به آن و شن
و نَفْسٍ و ما س« 

ف غررالحكم كه ش
  )م

ر مقابل گناه و ز
  )هم

سنجش دواز

كه گياهان  حالي
(  

سوره دخان مي
پا -كتاب 5فحه 

ي و فرعي هر د
قرار دهيم و آن

 توجه كنيم براي

ودگذر دنيا را مي
ي و سرافكندگي

وع بودن استعدا
شد آن هدف ك

لب است و خوبي
كت 11صفحه . (

به عنوان» اوند
جهت رضاي خد

به عنوان هدف
ي خدجهت رضا
در اد»  و الĤْخرَةِ

  )پايه دهم 

ف سورة مائده مي
است كه آنها گر

ر و نيكي و گراي
زشتي بپرهيزيم

 از كتاب شريف
پايه دهم -كتاب 

ل دروني كه در
پايه ده -كتاب 2

    
 

 گام بردارد در
پايه دهم -كتاب

 .رست است
س 39و  38يات 

صفح(» .ق نكرديم
 .رست است

ست و هدف اصلي
ي هدف اصلي ق

بايد. ت باز دارد

 .رست است
ه تنها زندگي زو
م داد تا با خواري

 .رست است
متنو«دو ويژگي 

ين دو ويژگي با
 .رست است

نهايت طل سان بي
.د نهايي او باشد
 .رست است
خدا« با انتخاب 
را در جوي خود 

 .رست است
 با انتخاب خدا ب
ايي خود را در ج
اهللاِ ثَواب الدنْنيا

-كتاب 12و  1
 .رست است
س 58ال در آيه 

ن به خاطر آن ا
 .رست است

ال شناخت خير
يم و از گناه و ز

 .رست است
در مقدمه درس

ك18صفحه . (ت
قرآن كريم عامل 

21صفحه . (مد

www.sanjeshse

به سوي آن
ك 5صفحه (

در 2گزينه  .5
در ترجمه آ
به حق خلق

در 1گزينه  .5
پرسش ؟ اس
نبايد به جاي
سوي كماالت

  )دهم
در 4گزينه  .5

آن كسي كه
قرار خواهيم

در 3گزينه  .5
با توجه به د
پاسخگوي اي

در 2گزينه  .5
اگر روح انس
بزرگ مقصد

در 4گزينه  .5
افراد زيرك

كارهاي دنيو
  )دهم

در 1گزينه  .5
افراد زيرك
كارهاي دنيا
الدنْيا فَعنْد ا

1صفحات (
در 4زينه گ .5

خداوند متعا
گيرند اين مي

در 3گزينه  .6
خداوند متعا
نيكي درآوري

در 2گزينه  .6
بخش اول د

ها است دانش
:بخش دوم

نا مي» لوامه
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. دارد ـازمي   
تـو همـان    

ه موضـوع    

ه شـده بـا      
 آن آمـاده        

 روشـنايي   
 -كتاب 41

جز ننـگ و  
 سـعادت و   

پايه  -كتاب

كـه ذاتـا    ي 

ان و همـه         
(  

دگي خـود  

ه خـودم وا       

تابيده كـه  
صـفحات   (
ationgroup

قـل و جـدال بـ
دشـمن تتـرين  

اسـت و بـه...  و 

ايشـان پرسـيده
 خـود را بـراي

 پنجره اميـد و
و  40صفحات 

ي با ظالمان را ج
ها به سـاحل ي

ك 9صفحه . (ست

وجـوديپـذيرد  

گي كامـل انسـا
پايه دوازدهم -ب

و بند» ناتواني« 

م بـه زدنـي بـه

ها ت چندان بر آن
.قام بلند اسـت 

1400(  

د و از پيروي عق
ت فرمايد دشـمن  ي

ت خواب و رويا

و همچنـين از ا
هتـر از ديگـران

به باز شدن» ن
. (ها اشاره دارد

سعادت و زندگي
 از ساحل سختي

 و جريان برق اس

  )پايه دوازدهم

پ  بـرعكس نمـي    

 خـدا و وابسـتگ
كتاب 10صفحه 

كند و ساس مي

خدايا مـرا چشـم

چر معرفت خدا 
حضرت به اين مق

/23/07حلة اول 

كند اه دعوت مي
مي) ع(علي . رد

ه پذيرش حقيقت

شوند و  بيدار مي
گ هسـتند و به

م و ال هم يحزنو
كار در زندگي آنه

ن مرگ را جز س
پلي كه شما را

  )پايه دهم 

 ميان مولّد برق

پ -كتاب 10حه 

طـور هـم همان
  )هم

ـان نسـبت بـه
ص(» ...شير علَم 

 او را بيشتر احس

خ«: خواهد دا مي

گويد كه نور  مي
يابي ح ي دست

8 


مرح(علوم انساني 

ر دنيايي به گنا
نام دار» س اماره

  )دهم

وجود روح از راه
  ) دهم

امي كه بميرند
اوان به ياد مـرگ

فَال خوف عليهم
راي فعاليت و ك

من: فرمود) شورا
زي نيست مگر پ

-كتاب 41حه 

دي شبيه رابطه

صفح(كند  ت مي

دآورنده باشد، ه
پايه دوازده -تاب

ز فقر كامل انسـ
مه شيران ولي ش

شتر شود نياز به
 

ي عاجزانه از خد

ز دلهايي سخن
گوياي) ع(ن علي 

زدهم؛ ادبيات و ع

هاي زودگذ لذت
نفس«كند  ن مي

پايه د -كتاب 23

به استدالل بر و
پايه -كتاب 32

در خوابند هنگا 
رمود آنان كه فر

 و عمل صالحاً ف
نشاط و انگيزه بر

در آستانه عاش(ت 
مرگ چيز: رمود
صفح. (دهد ور مي

ند با جهان تا حد

ته از او درخواس

بدون پديد ديده
كتا 9صفحه . (د

توضيحي از» ت
ما هم« اين بيت 

بيش» ش با خدا
 )پايه دوازدهم 

 در پيشگاه الهي
 

از» ...را تو بينم 
كند و سخن  مي

سنجش دواز

اي رسيدن به لذ
ون انسان طغيان

3صفحه . (وست

ه پاسخ مربوط ب
2صفحه . (يست

]در اين دنيا[م 
اني هستند؟ فر

  )پايه دهم -

هللا و اليوم اآلخر
و ايجاد شور و نش

ي ذلت و شهادت
به ياران خود فر

ويد عبوعمت جا

ت كه رابطه خداو

ين است پيوسته

پدپذيرد كه يك 
رنده داشته باشد

و نوا در ما زتوست
د است از جمله

اش رابطه«و » خود
-كتاب 10حه 

 و منزلت خود
 )پايه دوازدهم

صحرا بنگرم صحر
اوند را مشاهده

    
 

 .رست است
ها را بر ي انسان

ركش كه در درو
 كه در درون تو

 .رست است
ي است و گزينه

مربوط ني»  ثابت
 .استرست 

مردم: فرمايد مي
ومنان چه كسام

-كتاب 39صفحه 
 .رست است

من آمن باهللا «ي 
مندان به معاد و

 
 .رست است

در دوراهي) ع( 
بينم و خطاب ب ي

شت پهناور و نع
 .رست است

توان گفت ال مي

 .رست است
ها و زمي  آسمان

 .رست است
پ كه ذهن ما نمي

به پديدآور يازي
 .رست است

ما چو نائيم و« 
سبت به خداوند

 .رست است
خ«فت انسان به 

صفح. (كند از مي

 .رست است
ي ما با آن مقام

پ -كتاب 11حه 
 .رست است

به ص« باباطاهر 
ه موجودات خد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
عاملي دروني

سراين ميل 
نفسي است

در 2گزينه  .6
پرسش منفي

من«اثبات 
در 3گزينه  .6

رسول خدا م
ترين م هوش
ص(كنند  مي

در 4گزينه  .6
عبارت قرآني
به روي باور

 )پايه دهم
در 1گزينه  .6

امام حسين
خواري نمي

كرامت و بهش
در 3گزينه  .6

به عنوان مثا
  )دوازدهم

در 4گزينه  .6
هر آنچه در

در 2گزينه  .6
طور ك همان

نيموجودات 
در 1گزينه  .7

شعر مولوي
موجودات نس

در 3گزينه  .7
هر چه معرف
را بيشتر ابرا

  
در 4گزينه  .7

پيامبر گرامي
صفح» مگذار

در 2گزينه  .7
شعر جذاب
در آينه همه
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هستي كـه  

 -كتاب 19

از  يا موعـه 
 در عرصـه   

بـا   يعنـ ي 

شاره دارد؛ 
.  

قول است، 
  .ند

و  يحسـ  ه

 دهيـ ب نام 
ب نسبت به 
د انسـان و   

دارد،  نـات 
 يخته و برا

 يارهـا يمع 
فـوق   يهـا 

از نـور   يو 
ationgroup

گونه ه تو همان 

صفحه . (ره دارد

آن دارد و مجم 
كـه ياه و روش

م،يكنـ  يم ييسا
  .ميكن يم

اش ها دهيناخت پد
.شوند يناخته م

و معق حينها صح
ان به دست آمده 

وهيستفاده از شـ 

آن مكتـب يناسـ 
كه هر مكتب ي

وجـود ،ي هسـت    

وانيو ح اهاني گ
جدا ساخ ي خاك

از سـطح م وانـد 
ه و ارزش يعنـو  

پرتـو ،يجسـمان 

1400(  

!خداي من. شي

د در واليت اشار

يهـا  تيـ و واقع
عبارت است از را

درك و شناس مي
يم افتيها را در ن

درك و شنا يرا
شن ميرمستقي غ

سخن نه تن نيا 
قتيحق ني به ا

اس يروش به جا

شن انساند دارد، 
ينگرش ميگفت ي

ـوط بـه جهـان

ت به جمادات و
و يعيودات طب

تو ينمـ  تاًيد، نها
سان، آرمـان مع

ج كـر يو پ يمـاد  

/23/07حلة اول 

شپروردگار من با
  )كتاب 18 

به موضوع توحيد 

سبت به جهان و
عب يدئولوژيكه ا

يرمستقيز راه غ
آن شهيخرد و اند

بر م،يمستق ريو غ
سان، با مشاهده

.به علت برد ي
كه با توجه يم

ر نياست؛ در ا ي

او وجود يدادها
ينيب جهان فيتعر

مربـ يئل اساس
 

كه انسان نسبت 
 را از صف موجو

شود دهيان برگز
انس يبرا فهيو وظ

عالوه بر جنبـه م

   ديني

9 


مرح(علوم انساني 

خار بس كه تو پ
صفحه(»  داري

»ي حكمه أحدا

كه هركس نس ي
ك يست، در صورت

بلكه ا م،ي مستق
خ يرويفتن از ن

و مياهده مستق
كف و افكار انس ر

يو از معلول پ دي
از مسائل علم اري

يا، شناخت عقل

ز انسان و استعد
طور كه در ت مان
از مسا يكيون 

 .رديگ يقرار م 

يازيامت) يماد
كه او ياديبن ز

انسا يبرا يرمان
و تيمسئول نيي
  

است كه ع يود

هاي ف و اقليت

زدهم؛ ادبيات و ع

 باشم و اين افتخ
ه كه تو دوست

لي وال يشْرِك في

ياشت و شناخت
 جمله انسان است

را نه با مشاهده
گرف ياريپس با 

هر دو روش مشا
ريز يايو در ميق

يبه مؤثر رس وان
ي است و چه بس

شناخت خدا ي
  .شود يفاده م

 در هر مكتب از
هم راياست، ز ي
و چو دهد يم لي

ينيب سائل جهان

م يشناس انسان(
ايامت گونه چيو ه
  .ت

هر آر) يماد( ي
ير در رابطه با تع

.نخواهد بود يي

انسان موجو ،يه

معارف

سنجش دواز

  )دهم

بس كه بنده تو
گونه قرار ده مان

م من دونه من ول

برد يعني ينيب ن
و از يهان هست

  .مي

ر ياريبس يزها
ده و حس و سپ

شعر به ه نيا: م
ه مشاهده مستق

تو يوجه به اثر م
آن نهاده شده ه

ها راه از راه نيم
و استدالل استف

كه يشناخت: هم
ينيب از جهان يش
يآن را تشك يني

جزء مس يشناس

(برداشت  نير ا
و شود يخالصه م
ستين ناي در م

ينيب جهان نيدر ا
ناچار  و اگر به.. 
يگو ناقضتجز  ي

اله ينيب ر جهان
    

 

پايه دوازد -تاب
 .رست است

مرا اين عزّت ب! 
دارم پس مرا هم

 .رست است
ما لَهم« ه كهف 

  )م

 .رست است
جهان: تاب دهم

ما نسبت به جه 
ينيگز يخود برم 

 .رست است
زيچ: كتاب دهم

از مشاهد ييبتدا
 .رست است

كتاب دهم 13و 
از راه ليقال و ق

 .رست است
با تو: كتاب دهم

هيبر پا يلم بشر
 .رست است
سوم: كتاب دهم

عقل و يروي از ن
 .رست است

كتاب دوازده 3 
بخش يشناس سان
يب دارد، جهان ي

ش ا انسانست، لذ
 .رست است
د: تاب دوازدهم

او خ يستيمل ز
قائل شود، يعنو

 .رست است
د: تاب دوازدهم

..فراتر رود  يهر
يزيكند، چ يرف

 .رست است
د: تاب دوازدهم

www.sanjeshse

كت 12و  11
در 1گزينه  .7

!خداي من«
من دوست د

در 2گزينه  .7
سوره 26آيه 

دهمپايه دواز
  
    

در 3گزينه  .5
كت 4صفحه 

يها يآگاه
يجهان برا

در 2گزينه  .5
ك 12صفحه 

اب يريگ بهره
در 1گزينه  .5

و 12صفحه 
و ق ايكف در

در 4گزينه  .5
ك 15صفحه 

بلكه كاخ عل
در 3گزينه  .5

ك 16صفحه 
تنها يتجرب

در 2گزينه  .5
و 2صفحه 

انس. شود يم
يجهان هست
شناخت او ا

در 4گزينه  .5
كت 3صفحه 

تنها در تكام
معن ياو برتر

در 1گزينه  .5
كت 3صفحه 

و ظاه يماد
را معر يماد

در 4گزينه  .5
كت 4صفحه 

erv.ir

74

75

51

52

53

54

55

56

57

58

59

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

داده و  ليك 

 يآسـمان  ي

.  جا اسـت 
  ميو

ه سـعادت   

گفـت   وان 

 گانـه ين و ب 
و در  كند ي

***  كـرد 

نسـته او را  
 يمجاز ي

 تيشخصـ  
ه قعـر دره   

 يظ و بقـا  
و  دنيـ خواب

 يسان بـرا 

در  ردازنـد، 
 ي درمعنـا 

ـر از عـالم   

 قيـه حقـا   
 يوانيـ ح ز
ationgroup

او را تشـك تيصـ 

يهـا  هـا مكتـب  

به همان زي او ن
رو يو باال م ميي

ست تا بتواند بـه

تـو ياست، م يه

انسـان يو واقعـ 
يجستجو م گانه

ك يجـم از مـا مـ   

ندان ايـ  دانسـته  
ها ره همه عشق

يجـا  وامـل بـه  
بـه رود، يم شي

حفـظ ياو و برا 
خوردن، خ ليقب

خته است كه انس
  

پر يمـ  يزيـ غر 
 ظاهراً انسانند،

را خبـ وانيـ ح* 

انـد كـ كرده ير
زياعتدال در غرا 

1400(  

شخص يـه اصـل  

تنه...  سـت؟ ي چ

دارد و بازگشت
ما ز باال***  م

به كمال اس لي ن

تسب به عالم اله

و لياصـ  تيخصـ 
گياو خود را در ب

دل طلب جام ج

خود را كه د يد
 شهوات و باالخر

عو نيـ ا ينيگزي
يپ شتري هرچه ب

  »ود

يجسمان اتيح
از ق ست؛ين ريپذ

ناآموخ التيو تما
.رساند يانجام م

يهـا  ن در لذت
گرچه يكسان ن

***مرغ سحر 

ادآوري اتيز معنو
جادي موفق به ا

/23/07حلة اول 

است كه جنبـ ي

او شيدايـ  از پ 
  .بردارند

د يل به عالم اله
ميرو يم ايو در م

الزم و يآمادگ 

منت يروح و ين
   .ست

و شخ شيخو ي
كه ا نجاستير ا

ها د سال« شاند؛

ناچار خالء وجود
 مقام، عشق به

يبـا جـا   بيترت 
هولناك يبيراش

وب ي عاقبت ننگ

مربوط به ح يمگ
پذ امكان ازهاين نه

ها و كشش هيكل
ناآگاهانه به ا اي 

ور شدن و غوطه 
نيچن. اند ر كرده

 خبر از زمزمه م

ه انسان غافل از
نرهد و ها يرست

10 


مرح(علوم انساني 

يبعد اله نيا. ت

گذاشته و هـدف
پرده ب يراز ني

است كه اتصال 
مييايت؛ ما ز در

ليتحص ين برا

عني ،يانسان اتي
اس شتنيخو يش

يقيحق شتنيخو
در. ستيكه آن ن
كش يم يبه نابود

ن ،يز مبدا هست
شق به قدرت و

نيو بد كند ي م
سر نيو در ا ود

عشق نبود،** 

وجود انسان، هم
نگونهيدون رفع ا

بوده و شامل ك د
ها را آگاهانه و ن

زيغرا ي به ارضا
گرفتار يوانيم ح
خفتگان را« ند؛

نكته را به نيره ا
پر ز چنگال لذت

زدهم؛ ادبيات و ع

م معنا برده است
   .است ي

گ ي عرصه هست
ياز چن توانند ي م

يانسان موجود
خداست يبه سو 

جهان نيعرصه ا

يجنبه از ح نير
كه دارد، فراموش 

گم كردن خ يعن
ك يگريد زيا چ
و خود را ابدي ي

دورافتاده از  و به
عشق به مال، عش

پر يسرشار اله
شو يم گانهيخودب

*بود  يرنگ ي پ

و يِوانيبه بعد ح
بد) يماد( يعيب

اديز اريسان بس
آن ش،ينسل خو

خود تنها يدگ
را در عالم شتن

خبرن يبرتر ب قي

هموار يوالن اله
تا از يرد كه آدم

سنجش دواز

از عالم يا  و بهره
يالهبعد  نيودن ا

چرا انسان پا در
به خالق انسان،

ا ،ياله نشير ب
زي بازگشت او ن

ظهور انسان در ع
  .برسد يت اله

تر يز آنجا كه عال
يا جهينت نيست

عي يگانگيزخودب
با اش ينيگزي جا
يكمتر م كاود، ي

  »كرد يتمنا م

باخته سان خود
ع رينظ ات،يح ي
س بتو مح يقيق

خود، ازخ يو اله
كز ييها عشق«

مربوط ب يازهاي
طب اتيح كه ير

در انس زيعداد غرا
ادامه نس ايخود  ت

كه در زند يكسان
شيلت نموده، خو

يو حقا ينم انسا

و رسو ايانب: دهم
وجود دار يبشر

    
 

وجود خود دارد
 به خاطر دارا بو

 .رست است
چ: تاب دوازدهم

به علت اتصال به
 .رست است
د: تاب دوازدهم

انسان از خدا و 
 .رست است

ظ: ازدهمتاب دو
 در جوار رحمت

 .رست است
از: تاب دوازدهم

دن خداوند نخس
 .رست است
از: تاب دوازدهم

ت به آن و آنگاه
يم شتريهرچه ب

تم گانهيداشت ز ب
 .رست است
انس: تاب دوازدهم

يبا ظواهر ماد د
عشق حق يه جا
و يواقع شتنيخو
« شود؛ يم تر ك

 .رست است
ين: تاب دوازدهم

طور است؛ به يع
  .ي

 .رست است
تع: تاب دوازدهم

اتيح يت و بقا
 .رست است
ك: تاب دوازدهم

خود غفل ي انسان
ستند كه از عالم

  »ت
 .رست است

كتاب دوازد 10
بش اتيدر ح يمت

www.sanjeshse

در و ييخدا
او، تيانسان

در 3گزينه  .6
كت 4صفحه 

هستند كه ب
در 2گزينه  .6

كت 4صفحه 
يآغاز هست

در 1گزينه  .6
كت 5صفحه 

خود ديجاو
در 2گزينه  .6

كت 5صفحه 
فراموش كرد

در 3گزينه  .6
كت 6صفحه 

شدن نسبت
زندان، ه نيا

آنچه خود د
در 4گزينه  .6

كت 6صفحه 
دهد يآزار م

به يو ظاهر
و خ يقيحق

كينزد ينابود
در 1گزينه  .6

كت 9صفحه 
عيطب يزندگ

يجنس ليم
در 3گزينه  .6

كت 9صفحه 
حفظ سالمت

در 4گزينه  .6
كت 9صفحه 

واقع از بعد
هس يواناتيح

ستين يانسان
در 2گزينه  .6

و  9صفحه 
باعظم اريبس

erv.ir
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@sanjesheduc

عـالم معنـا       

از  توانـد  يـ  

و  ي معنـو  

ت، موهبـت      
 مين، تعـال   
 تيمسـئول 

 ني در زمـ  
و كوشـش      

 نيـ رفتن ا   
  .ابدي ينا م

قبـل از  . د 
t,   و غيـره

وع شوند از 

pla   نشـان

بـه همـراه   

  .باشد ي
knife → 
wife →  

ationgroup

د داشـت و از ع
  »ت

اسـت، مـ يلهـ 
  .شود

غفلت از جنبـه
  .كند ي

اده شـده اسـت
و بـه دنبـال آن  

و م دهيمام گردان

است كـه يا انه
چـه بـا تـالش و

ون در نظـر گـر
بوده و معن ريپذ ف

باشـد صدادار مـي 
c,bل صـدا مثـ  

شرو) صداي يو(

decide   يـاan

ني شود، آينده ب

قاعده مي  اسم بي
→ knives

wives

1400(  

مشـغول خواهـد
ه چه افتاده است

و امانت ا ييخدا
 خداوند نائل ش

در صورت غ ،يد
يمكن سقوط م

ند بـه انسـان دا
شـهيعقـل و اند 

داوند را بر او تم

در حكم دا رد،ي
جـز آنچ يبينصـ 

ز انسان كه بـد
فيطه با خدا تعر

air   حرفa ص
ص داراي حرف بي

( uنها با صداي 

eكلمه . شود مي

بين ششخصي پي

يك moseسم 

/23/07حلة اول 

همـواره م يـدگ 
دامگه نيكه در ا

خ ونديپ شي نما
با شتريهر چه ب

و جنبه ماد يوان
مراتب مم نيتر ل

خداون يه از سو
ع يرويـ و ن يـر 
و حجت خد اندي

پذ يانجام م يم
انسان بهره و ن ي
  »ت

ا يفيهر تعر. ت
نسان تنها در رابط

portول كلمه 
شود و اگر اسم د
اي حرف اول آن

 

آينده استفاده م

 بر اساس نظر ش

كه اس چون. باشد

11 


مرح(علوم انساني 

زنـ يهـا  چهي باز
ندانمت ك***  

كه يعال يادها
ه يكينزد يعني 

ويرا بودن بعد ح
و به نازل گردد ي

كه اريعمت اخت
فطـ يها ي آگاه

ينما يل را به او م

آدم اريراده و اخت
يو برا دهد ي م

ت كار كه كشت

ستين ريپذ امكان 
ان مييگو يت كه م

حرف او. باشد ي
a ش استفاده مي

ها ن قبل از اسم
“  

 .شود تفاده مي

be براي زمان آ

 يا اينكه چيزي

m )ب مي) ها موش

  انگليسي

زدهم؛ ادبيات و ع

شده، خود را با
ريصف زننديش م

دارا بودن استعدا
ش،يل كمال خو

علت دار نسان به
يتر م پست زين ت

كرد كه همراه نع
كه يمعن نيبد
كمال يسو هت ب

  .ذارد

عالم به ار نير ا
و بر وهيخرت م

ن درود عاقبتآ ي

يواقع يابيخود
رو است نياز ا. د

مي anف نامعين 
(a,e  ،باشندan

در ضمن. شود مي
“a universit

است the معين 

e going to  از
  .مراه است

ني همراه باشد

miceد و برابر با 

سنجش دواز

ها نش درك آن هب
 را ز كنگره عرش

  

علت د انسان به 
مراحل نيتر يعال

ان گريد ياز سو 
واناتياز ح ،يوان

فراموش ك دينبا 
ب. ر گرفته است

وده و راه حركت
گذ يده خود او م

كه در يهر عمل 
و در جهان آ ود
يهر كس« ست؛ي

خ ،يابيدون خدا
نخواهد بود يواقع

 به حرف تعريف
(e,I,aا صدادار 

استفاده م aين 
”tyشود مثل  ي

ي حرف تعريف

يم همراه باشد
صد و تصميم هم

صورت تصميم آن

 s رود كار نمي به

    
 

ها نشود، قادر ب ن
تو«واهد ماند؛ 
 .رست است

.كتاب دوازدهم
 .رست است

:كتاب دوازدهم
برتر شود و به عا

 .رست است
:كتاب دوازدهم

ويح يل به زندگ
 .رست است

:كتاب دوازدهم
او قرا اريدر اخت
انسان بو يهنما

 هر حال بر عهد
 .رست است

:كتاب دوازدهم
شو ين كاشته م

سين آورد، يست م
 .رست است
بد: تاب دوازدهم

و يفيتعر د،يل آ

 .رست است
 airport نياز

ه حرف اول آنها
رف تعريف نامعي

استفاده مي aف 
صفت و قيد عالي

 .رست است
ريزي و تصمي مه

 عمل فعل با قص
 .رست است

ص و زمان فعل به
  .د بود

 .رست است
mous هرگز با

www.sanjeshse

و كنترل آن
خو بينص يب

در 1گزينه  .7
ك 10صفحه 

در 3گزينه  .7
ك 10صفحه 
ب زيمالئك ن

در 4گزينه  .7
ك 10صفحه 

كامل ميتسل
در 2گزينه  .7

ك 11صفحه 
د زين تيهدا

راه امبرانيپ
را در يآدم

در 1گزينه  .7
ك 11صفحه 

انسان يزندگ
دس به شيخو

در 2گزينه  .7
كت 6صفحه 

رابطه به عمل
 

 
در 1گزينه  .7

قبل از اسم
هايي كه اسم

باشند از حر
حرف تعريف

قبل ص: توجه
در 4گزينه  .7

كاري با برنا
دهد كه مي

در 3گزينه  .7
اگر مفهوم و

will خواهد
در 2گزينه  .7

eجمع اسم 
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@sanjesheduc

wolf → 
child → 
mouse → 
foot →  
foot →  

ي طبيعـي   

هـا   خيابـان   

دت چهـار  

  .س گرفت

حد ممكن 

 را در يـك     

ationgroup

→ wolves 
→ children
→ mice
feet
feet

هـاي در زيستگاه

ل هسـتند در خ

  خطر افتاده

و همچنين به مد

  دست دادن

ام با من تماس ي

يد در عوض تا ح

ـدر و مـادرش

  طور آرام

1400(  

ها د دهيم كه آن

 كشيدن

هايي كه مايـل ن

به خ) 4 

ز دست دادند و

از د) 4 

تم، دوست قديمي

  جود

  .صباني بود

  ن

ن ما همچنين باي

  ش گرفتن
  ت كردن

د و همچنـين پـ

ط به) 4 

/23/07حلة اول 

رهايي را انجام د

  بت كردن
 كردن، دست ك

جاي امن براي آن

 عي

ها خودشان را ا 

 ش دادن

كه برق نداشتم ني
  حقيقت

ر حال، با اين وج

ت من خيلي عص
   كردن

 كشيدن يا زدن

 شويم، بنابراين

كردن، در آغوش
عه دادن، پيشرفت

كرد س تنهايي مي

  ...)دن 

  .كتر نكرد
 اً

12 


مرح(علوم انساني 

كه ما كار گر اين

مواظب) 2 
ترك) 4 

 دارند و هيچ ج

طبيع) 3 

هآن سيالب خان

افزايش) 3 

 رفت راستي زمان
در ح) 2 
در هر) 4 

او از دست. سيدم
نابود) 2 
فرياد) 4 

 كنند كه بزرگ

بغل ك) 2 
توسع) 4 

 خيلي احساس

   
يه كردن، خنديد

   

دي به حرف دك
 3 (ً مكرر

زدهم؛ ادبيات و ع

منقرض شوند مگ

رگ ايران وجود

 ي

و صدها نفر در آ

 كردن

ر م زماني كه برق

شب به خانه رس

د تا به ما كمك

كه تن كرد چون

مثل گري(كردن 

 اما او توجه زياد
 انگيز  شگفت

سنجش دواز

ت ممكن است م
  .رار گيرند

  
 )و آتش

 در شهرهاي بزر
  .د ندارد
طبيعي) 2 

ت باران باريد و

نابود ك) 2 

خواندم جالب را مي
  
  

وقتي كه نصف ش
  
  

كنند شان را مي
  . نيم

  
   دادن

ع به اشك ريخت
  .د ه بود
 ) آتش

به انجام كاري ك
 ...)ديو 

 

زياد ورزش كند
طور به) 2 

    
 

 .رست است
ي از اين حيوانات
ورد محافظت قر

  شدن
سيگار و( كردن 

 .رست است
يادي ماشين ز

اري كنند وجود
 ن

 .رست است
ه روز هوا به شد

  .شتند
 ت كردن

 .رست است
داستان خيلي جا

 كه
 ضمن اينكه
 .رست است

م فرياد كشيد و
 ردن

 گرفتن
 .رست است

كثر تالش خودش
قبت و كمك كن

 كردن
دن، اختصاص د

 .رست است
د و ناگهان شروع
شين از دست داد

سيگار،( كردن 
، ناگهان شروع ب

چراغ، راد(ردن 
 دن، رها كردن
 .رست است

 به او گفت كه ز
 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .8
تعداد زيادي
خودشان مو

منقرض) 1
خاموش) 3

در 2گزينه  .8
تعداد بسيار

سوا دوچرخه
امن، ايمن) 1

در 4گزينه  .8
به مدت سه
روز برق نداش

محافظت) 1
در 3گزينه  .8

داشتم يك د
مگر اينك) 1
راستي، ض) 3

در 4گزينه  .8
پدرم بر سرم

كشف كر) 1
در نظر گ) 3

در 1گزينه  .8
والدين حداك

ها مراق از آن
مراقبت ك) 1
وقف كرد) 3

در 2ينه گز .8
او گريه كرد
تصادف ماش

خاموش) 1
تركيدن،) 2
كرروشن ) 3
ترك كرد) 4

در 3گزينه  .8
دكتر مكرراً

تدريج به) 1
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ـاص فقـط      

 يـا تحـت    

  احت دايره

  حت ذوزنقه

x x+2 5
4   

ationgroup

   و حل

  ع داشتن

  ترام

  يفه

  مزه

ي اجتمـاعي خـ

  .باشد ت مي

  .د

  .كارآمد است

 باعث آسـيب و

  .خواهند كشت

r= π مسا 2=

[x +
مساح  =

x = 2 81

1400(  

راه) 4 

توقع) 4 

احت) 4 

وظي) 4 

م بي) 4 

  

طريـق يـادگيري

كلمات و جمالت

كند اشاره مي.... 

ها ك ي از باكتري

ست كه چيزي

ها را نخ ميكروب

x( )= π =
π

2

x(x )]x+ + 2
2

x = 29 814

/23/07حلة اول 

 ظت

 ظت كردن

 ن، عاطفه

  انديشه

 عني

.باشد حيوان مي

كال ارتباط از ط

حدود يا معين ك

..........شده است 

 روي انواع زيادي

 به معني اين اس

ها ديگر م يم، آن

x= 2

x x
= =

25
2

2
x = 2 36

13 


مرح(علوم انساني 

محافظ) 3 

محافظ) 3  ردن

هيجا) 3 

فكر،) 3 

مع بي) 3 

ستم ارتباطي ح

كه فراگيري اشك

 همراه تعداد مح

ن خط كشيده ش

بيوتيك ك آنتي

ط كشيده است،

ياد استفاده كنيم

x25
4

x = 6

 رياضي

زدهم؛ ادبيات و ع

 ح و شرح

كردن، درمان كر

 دقت ه، بي

طي انسان و سيس

كند كه بگويد ك 

سيستم بسته به

 در متن زير آن
  ي را

  .باشند  مي

  ت دارد؟ و
كند ولي يك  مي

متن زير آن خط

ها را زي بيوتيك ي

سنجش دواز

توضيح) 2 

رفتار ك) 2 

 حمله) 2 

 ارزش) 2 

توجه بي) 2 

ن سيستم ارتباط

سنده تالش مي

ط حيوان يك س

arbitrar كه
 تعامل اجتماعي

ها كارآمد كتري

يك واكسن تفاو
ص را جلوگيري

ي مقاوم كه در م
  

د كه اگر ما آنتي

    
 

 .رست است

 .رست است
 دادن

 .رست است
 

 .رست است

 .رست است
 ر از

 .رست است
درباره تفاوت بين

 .رست است
 آخر متن، نويس

  .ست
 .رست است

ن، سيستم ارتباط
 .رست است

ryميد كه كلمه 
 چيزي از طريق

 .رست است
ها در مقابل باك ك

 .رست است
بيوتيك از ي آنتي

يك ويروس خاص
 .رست است

resist به معني
.باشد گرفتن مي

 .رست است
شود  فهميده مي

 .رست است

www.sanjeshse
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 ارزيابي) 1

در 2گزينه  .8
توسعه د) 1

در 4گزينه  .9
افسوس) 1

در 2گزينه  .9
 رشد) 1

در 1نه گزي .9
نظر صرف) 1

در 4گزينه  .9
متن عمداً د

در 1گزينه  .9
در پاراگراف

ها نيس انسان
در 3گزينه  .9

بر طبق متن
در 4گزينه  .9

توان فهم مي
يادگيري -

در 2گزينه  .9
بيوتيك آنتي

در 3گزينه  .9
چطور يك آ
هر واكسن ي

در 1گزينه  .9
tantكلمه 

تأثير قرار نگ
در 4گزينه  .1

از اين متن
    

  
در 2گزينه  .1
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k =2 26  
  يط ذوزنقه

  ايرهاحت د

  احت مربع 

r rπ −2 2   
  حيط دايره

  ضلع مربع 
  حيط مربع
 حيط دايره

  مساحت =
x =236   

x −236   

 مساحت  =

x x+1 2  

x x+1 2  

−12 11  

iy x= 2   
x −12 1   

× −2 8 1  

σ =2   

σ =2 5  

ationgroup

( )+ =2 23 3
(= +6 محي 3

r= π مسا 2
r r×= 2 2

مسا 2

r r (= π −2 2

r= π =2 مح 1
x x+ =2 2:
= ×4 5 مح 2
مح -حيط مربع 

=xط    ،   236
x48
x = 48 

x= =236 3

  .فهوم است

... x+ +2 12
12

... x+ +2 11
11

/ /=15 5 4 5

ix −1
, x ,..−22 1

 =1 15

ix
x

n
− 2

2

x+ 22
2

  


1400(  

+ = 6 9 45
) + + +3 6 6 3

r r= 22

) (− = π −2 25
π1

( r) x22 2
=2 2 2
= π −1 2 مح

x= محيط 48

x( x −12 3 4

( )× =246 33

 داراي معنا و مف

x=  +11

/ x= 1 5

n., x −12

x− 2

/23/07حلة اول 

k = 3 5
= +3 5 21

) r−  =22

x r= 2 24

(=2 2 1 

x

) x= 4 

× =1636 649

ها ن مقادير داده

x ... x+ + +2

x x ...+ +1 2

14 


مرح(علوم انساني 

 

(=3 5 3 7

r=  =25 5

x r= 2 22

( )π − 2 2

= 4
3

4

 و اختالف ميان

x =12 12

. x+ =11 115

  

زدهم؛ ادبيات و ع

)+ 5

5

x r = =2

ب كردن هستند

/5 5

.شود ن كم مي
 :   بود با

سنجش دواز

= 5 2

  

ها قابل مرتب ده

ن يك واحد از آ
يد برابر خواهد

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
.تر جامعه است
 .رست است

اي، دا ري فاصله
 .رست است

 .رست است

 از دو برابر شدن
هاي جد نه داده

 .رست است
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σ =2 25  

p(n ,+1   

c(n ,−1  

(n )−1 n  

n −22 1  

c( , ) +6 2 

{A ,= 1   

c( , ) =2  

كه شـامل   

c( , ) =5 4  

− =1 5  
 

, , ,1 2 4   
, , , ,

↑

2 4 5 6  

5
    

  

4
  

+32 1   

  

8


  

× ×8 9 1   
  

 نباشــند 1,
  شابه باشند

ationgroup

x x+ −2 25

(n, )
(n

+=
+

3 1
(n, )

(n
−=

−
2 1

n(n )+ =1 2

n + =9 42 

p( , )+ =6 3 4

}, , , ,2 3 4 5 6
!

! !
= =5 13 2 

Aي مجموعه 

 !
! !

= =5 51 4
= 5  

, , ,4 5 6 8
8

5 4 1


5 4 4
= 42  

9 1

= ×5 72 1 

  8يا  6يا 


مش

1400(  

= → σ =25

)! (n
)!

+ =
−
1

1 3
)! (n
)! !

− =
−

1
2 2
( n( −121 )(

2

n ±
 = 19

! !
! ! !

+ =6 6
4 2 3

  

عضوي 3هاي  وعه

× × ×5 5 4

× × ×4 5 4

1 1 1  
5

يا 4يا  2 

/23/07حلة اول 

= 5

)!(n )
(n )

− −
−

2 1
2

n )!(n
(n

− −
−

3
2 3

n ))−


2 2

± −361 33
4

= + =15 12

زير مجمو. كنيم

× =1 1 

× =4 32

1 

15 


مرح(علوم انساني 

)n(n )
)!

+ =1

)(n )
)!

− =2 1
3

n n+ =22 2

±=36 19 5
4

135  

را اضافه ك 5دد 

 .د

زدهم؛ ادبيات و ع

(n )n(n− +1

(n )(n− −1
2

n −21 42  

n

n

=
=  =

6
7
2

 

عه دو عضوي عد

نباشند 5ل عدد 

سنجش دواز

)+1

)− 2

1 زير مجموع
  .آيد ي

عضوي كه شامل

  بل قبول

  ير قابل قبول

    
 

 .رست است

 .رست است

 هر يك از اين 
تند به دست مي

ع 4هاي  جموعه

 .ترست اس

 .رست است

قاب
 

غي

www.sanjeshse
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به حال اگر
هست 5عدد 

تعداد زير مج
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c( ,2 18  

c( , )16 4  

       شيمي
||   
! !× ×6 2   

   اقتصاد

ي ضروري 

  وليد

انواع  – سي

يي از نـوع  

 25صـفحه  

مسـئله   – ي  

 – ب درسـي  

مسـئله   – ي 

ationgroup

).c( , ) =8 15 14

!
( )!

=
−
16

16 4

فيزيك   
||| ||||

!× = ×3 72 2

موضوعات علم 

كاالي – ب درسي

نابع و امكانات تو
  )ئل امروزي

كتاب درس 24ه 

كي و مواد داروي

ص. انديشـد  مـي   

كتـاب درسـي 

كتـاب 17صفحه 

كتاب درسـي 1

1400(  

!
! ! !

= ×2 1
2 18 1


! !
×= 13 14

4

× =2 6 864

– كتاب درسي 

كتاب 21صفحه  

من – تاب درسي
 اقتصاد در مسا

صفحه. صنعت : 

  )رمايه

حصوالت پالستيك

و اجتماعي هـم
(  

11صـفحه  . ـت    

صف. اه خدا است

1صفحه . برد ي

/23/07حلة اول 

!
!

×=15 19 2
14 2

× × =4 15 16
24



14صفحه . ست

. و متغير است

كت 9صفحه . رند
اهميت – لوكس

:م، كنسروسازي

انواع سر – توليد

پوشاك، مح. ند
  

 به منافع ملي و
)كننده دف توليد

اكثر توليـد اسـ

مانند جهاد در را

دي و حيواني مي
  )هاي اسالمي

16 


مرح(علوم انساني 

× =2 15 28

=182

يشه اقتصادي اس

هومي اقتصادي

صارف متعدد دار
الي ضروري و ل

ت نرممحصوال:  

انواع ت -2فصل  

  )انواع كاالها –

ل و احياء هستن
توليد كنندگان 

 و با رشد عقلي
هد – انواع توليد 

سيدن بـه حـد

دگي خانواه هما

و صرفاٌ سود ماد
ه آموزه - انتخاب

 اقتصاد

زدهم؛ ادبيات و ع

85 

كري انسان، اندي

جملي بودن مفه

وليد قابليت مص
كاال –ع و امكانات

خدمات حقوقي

-1بخش (مالي 

–1فصل  -1ش 

ني توليد نوع او
– كتاب درسي 

اش است خانواده
-2فصل  -1ش 

مكانات توليد، ر

 ارتقاء سطح زند

گاه كوتاه مدت و
مسئله -توليد  

سنجش دواز

 
حاصل تالش فك

 
روري بودن و تج

ع و امكانات توناب
منابع -ي انسان

احياء، خ: ش ماهي

تعريف سرمايه م

بخش(تاب درسي

ي زينتي و باغبان
24صفحه . تند

ع نياز خود و خ
بخش(كنندگان  

اده از منابع و ام

براي رفع فقر و
  ي

د را به سمت نگ
بهترين روش -

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 . رست است
زيرا ح. ست است

 .درست است» 
زيرا ضر. ت است

زيرا من. ت است
نيازهاي -1فصل 

  . رست است
صنعت، پرورش 

تع – كتاب درسي
  . رست است

كت 20صفحه  –
  . رست است
هاي ل پرورش گ

هست» صنعت«و 
كننده، رفع توليد

انگيزة توليد – ي
  . رست است

رين روش استفا

بظر اسالم تالش 
هاي اسالمي وزه

ت محدود، افراد
-1فصل  -1ش 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .11

در 4گزينه  .11

در 1گزينه  .11

 
 
  

 
در 3گزينه  .11

نادرس» الف«
»ج”و » ب«
نادرست» د«

  و تجملي
نادرست» ج«
ف -1بخش (

در 4گزينه  .11
:پتروشيمي

  توليد
ك 26 صفحه

در 2گزينه  .11
– انواع كاالها

در 1گزينه  .11
كاري، شالي

دوم توليد و
هدف اوليه ت
كتاب درسي

در 4گزينه  .12
بهتر» الف« 

  اقتصادي
از نظ» ب« 

اقتصاد و آمو
عقالنيت» ج«

بخش(انتخاب 
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ـان توليـد    

  دي يا ويژه
  د اقتصادي

  سود ويژه =

  ه شتر مرغ 
  ساليانه گاو 

,6  درآمد  
  حقوق 7,
  اجاره 12,

  استهالك 

  ي مستقيم
  حسابداري

  )سود

 – ب درسي

ـم اقتصـاد    

 9صـفحه   

عوامـل   – ي 

ationgroup

در سـود و زيـ. د 

سود اقتصاد =مد
, , 1 سود =7
, ,     8=

سود ساليانه =7
,  9= سود س

, ×1     
, ×5 7    
, ×1     

, ,9     
,63 هاي هزينه

,9    سود ح
درآمد و سو -1ل 

كتاب 30صفحه  
  )د

كنند، ماننـد علـ

.كنـد  زي نمـي  

كتاب درسـي 2

1400(  

بـرد مـاعي مـي  
  

درآم _) مستقيم
, (−    

  
  آمد و سود 

, ,      7
, ×     12

  رصت

,=5 9   
× =7 12 63

,=12 144  

× =12
1 
 

, , +     
, − 82    

فصل -1بخش (

.شود حصول مي
ش هزينه توليد

ك زمايشگاه نمي
  تاب درسي  

نيـا  احساس بي

6صفحه . كند ي

  ب درسي

/23/07حلة اول 

 اجر الهي و اجتم
)هزينه توليد -2

هاي م هزينه +ت
( , ,  8

درآ – اب درسي

تومان  
, ,=     1 8

هزينه فر – رسي

,    
, ,      

,    

, ,1 8     

, ,144     
, ,29      

(كتاب درسي  2

فتن بازار آن مح
يش سود و كاهش

يش در محيط آ
كت 15و  14حه 

ي از نيازهايش،

 افزوده ايجاد مي

كتا 30صفحه  

17 


مرح(علوم انساني 

كند و ركت مي
2فصل  -1خش 

م يا هزينه فرصت
,+   1

كتا 29صفحه . 

,تومان     
كتاب در 12حه 

 

,+ 55    
, ,= 71    

29صفحه . شود

اعت از دست رف
افزاي -2فصل  -

د اقدام به آزماي
صفح. دهند ر مي

  )م اقتصاد

اي رده شدن پاره

اي، ارزش رمايه

.كمترين ورودي
  )سرمايه

زدهم؛ ادبيات و ع

ه در توليد مشار
بخ(هزينه توليد 

هاي غير مستقيم
, )    

. ويژه درج شود

ت
صفح. متري دارد

, = 829   
  
ظر گرفته نمي ش

صوالت مشابه، با
1بخش ( توليد 

  رصت
  صادي

ن به نظريات خو
مورد مطالعه قرار

علم – ه اقتصادي

ي همين با برآور

مك كاالهاي سر

ين خروجي با ك
س -عوامل توليد 

سنجش دواز

الحسنه رت قرض
– كتاب درسي 
 

ها هزينه( 

الياتي بايد سود
  ) و سود

هزينة فرصت كم
  ) فرصت

 

, ,9      

حسابداري در نظ

ل نسبت به محص
كاهش زيان در

هزينه فر – رسي
مسئلة اقتص – سي

وم براي رسيدن
ي موضوعات را م

مسئله –  فرصت

جو است براي ل

ي انساني به كم

ت آوردن بيشتر
ع – ازهاي انسان

    
 

  . رست است
صور ماية مالي به

28صفحه . شود
 . رست است

فرم اظهارنامه ما
درآمد -2فصل 

  . رست است

 سود بيشتر و ه
هزينه -1فصل 

 . رست است

ه مالياتي سود ح
  . رست است

ت يك محصول
افزايش سود و ك

  . رست است
كتاب در 12حه 
كتاب درس 11ه 

ندان تمامي علو
هاي ديگر علمي

هزينه -1فصل 
  . رست است

ن موجودي كما
  ي

آيند توليد نيروي

دست ري يعني به
نيا -2و 1فصل  

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
سرم صاحب

ش شريك مي
در 3گزينه  .12

در تكميل ف
ف -1 بخش(

در 2گزينه  .12

پرورش گاو
ف -1 بخش(

در 3گزينه  .12

در اظهارنامه
در 4گزينه  .12

افزايش قيمت
هاي ا راهكار

در 1گزينه  .12
صفح» الف«
هصفح» ب«
دانشمن» ج«

ه كه با روش
ف -1بخش (

در 4گزينه  .12
انسان» الف«

كتاب درسي
در فرآ» ب«

  توليد
ور بهره» ج«
-1بخش ( 
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انتهـاي   – ي  

27   

د را  بسيار 

چهـار مـار،    
  .د

اي  و توصيه

تـوان   مـي (
سؤال مـورد  

  صفهاني

ه پاسـخ و   

ationgroup

كتـاب درسـي 

7صفحه . ستند

زان مصرف خود

ورخانه، شـهد، چ
هستند) ي، مرگ

در متن اشاره و(

  .عه است

(يـت طنزآميـز   
ند كه در اين س

مشتاق اص ←ي 

تلفيقي از گزينـه

1400(  

28صـفحه  . شد

ك هسيسك شري

ر قيمت آن، ميز
  ملي

ها، زنبو پيد، شاخ
يوي، طبايع آدمي

. (نيز غلط است

  .ده است

فكران جامع وشن

حكاي: و قالب. ت
باشند حكايت مي

هاتف اصفهاني) 

هاي ديگر ت زينه

  مذهبي ←

/23/07حلة اول 

باش ا ميركت آنه

يد در منافع و ري

ننده با تغيير در
ي ضروري و تجم

  ) توليد

  رمايه

وشان سياه و سپ
اپايدار، لذّات دني
رو فكري متن ن

ايدار توصيه شد

 افراد مقاوم و رو

مي، اندرزي است
ح» لحن«وط به 

)دورة صفويه  ج

يند و شعراي گز

←خي تاري/ نامه 

18 


مرح(علوم انساني 

ساس ميزان مشار
  ) توليد

  .محدود است
د و صاحب تولي

كن  يعني مصرف
كاالهاي – كتاب 

سازمان – جملي

سر -هاي توليد 

چاه، مو( و موارد 
و عمر، ماديات نا

قلمر –) ن است

ي زودگذر و ناپا

ماد خود شاعر،

تعليم: نوع ادبي 
مربو» ي و روايي

انحطاط اواخر د 

گوي سلجوقي مي

خداوند  ←مه 

 و فنون ادبي

زدهم؛ ادبيات و ع

اسا ت عادالنه و بر
عوامل – توليد -

رفع نيازهايش م
تي، عوامل توليد

  ي
باشد كشش مي 

ك21صفحه . هد
الي ضروري و تج

ه توضيح نهاده –
  )آن

ه موجود نيست
ب و روز، زندگي و
و قلمرو ادبي متن

هاي هيز از خوشي

ست؛ سپيدار نم

–.ي صفي است
ستانيدا«موارد  

←ة مشروطه 
  ني و عراقي

راساني و عهد س

نام عشّاق/ ستان 

 علوم

سنجش دواز

صورت ي توليد به
-2فصل  -1ش 

 
نايي بشر براي ر
 سازمان مشاركت

كتاب درسي 28
كالي ضروري بي
ده صالٌ تغيير نمي

كاال – لم اقتصاد

– كتاب درسي 2
سرمايه و انواع آ

  :ها ه
ت، در متن تشبيه

دنيا، شب(عاره از 
تمثيل جزو(ست 
  .)ست

 در متن به پره

ي گزينة پاسخ ا

فخرالدين علي» 
:توجه)  دانست

حطاط اواخر دورة
سبك خراسا ←

يده به سبك خر

  :ها
بوس ←الطّير  طق

    
 

  . رست است
هاي د بين نهاده
بخش( مان توليد 

 . رست است
ت است زيرا توان
ت است زيرا در

8صفحه . ت است
ت است زيرا كاال

دهد و يا اص  مي
عل -2و  1فصل 

  . رست است
6 توليد صفحه 

نهاده س -2فصل 

 .رست است
گزينهد غلط در 

بي درست نيست
ي به ترتيب استع

اني درست نيست
تحرك نشده است
كري غلط است،
 .رست است

مرو فكريلط، قل
 .رست است

»طايف الطوايف
وعي تمثيل نيز

  .د
 .رست است

انح) الف: د غلط
←راقي و هندي 
 .رست است

قصي 3ي گزينه 
  .باشند ي

 .رست است
غلط و اصالح آنه

منط/ قصيده  ←

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
توزيع درآمد
مبحث سازم

در 3گزينه  .12
نادرست» 1«
نادرست» 2«
درست» 3«
نادرست» 4«

ناچيز تغيير
ف -1 بخش(

در 1گزينه  .13
انواع عوامل

ف -1بخش (
   
  

  
  

در 1گزينه  .13
بررسي موار

قلمرو ادبي) 2
همگي) اژدها

قلمرو زبا) 3
به تالش و ت

قلمرو فك) 4
در 3گزينه  .13

تنها مورد غل
در 3گزينه  .13

لط«نويسندة 
حكايت را نو

اند نظر نبوده
در 4گزينه  .13

اصالح موارد
سبك عر) د

در 2گزينه  .13
عمده شعراي

مي 3گزينه 
در 2گزينه  .13

چهار مورد غ
←بند  ترجيع

  

erv.ir
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) بيات اروپا
ن كرمـاني،  

گـاه بعـدي   

  ك قرن

ـه عبـارات   

» ي از گـل 

خيص دارد  

 

  .ت
  .ست

ه از زمـان    

ationgroup

 اثر ارتباط با ادب
نف، ميرزا آقاخـا 

م ديگر در جايگـ

يك ←نيم قرن  

تند و با توجه بـ

(  

برآوردي پاي«ل 

استعاره و تشـخ 

  هار استعاره
و يك استعاره

ت فاقد اغراق است
بيت مشهود نيس
 مجاز يـا كنايـه

1400(  

بر(ت داستاني 
دالرحيم طالبوف

  ن گيالني

مفاهيم. ل گرفت

   آقا تبريزي 

)3ستان باستان 

يد فارسي هست

)فاقد استعاره(ر 

ع عذاب و مشكل

»اسپند« –يان

ك تشبيه و چه
دو تشبيه و ← 

بيت) يهام دارند
سن تعليلي در ب

توانند مي»  فردا

/23/07حلة اول 

ه ترجمه و ادبيات
 شاه قاجار، عبد

سيد اشرف الدين

ظهور آنان شكل

ميرزا ←رماني 
 

داس ← راستان 

جدشگامان نثر 

ز كمترين مقدار
  )ره
كنايه از رفع» ي

   فاقد استعاره
ستعاره از زيبا رو

يك ←شي دارند 
گر يار  قد عشوه

روان هر دو اي –
ند ولي هيچ حس

امروز و«: توجه

19 


مرح(علوم انساني 

روي آوردن به –
اني، ناصرالدين

  .است) ع

س) 4ف قزويني 

وطه بر اساس ظ

ميرزا آقاخان كر
 .طنزآميز است

داستان) 2يخي 

از پيش» ه دهخدا

  ن

كنايه ا» ر مويي
فاقد استعار(دن 

وردي خار از پاي

دو تشبيه و ←
اس» شين رويان

بخش تعاره و جان
استعاره از» مان

–راست (درست 
يهات بيت هستن

ت(هراسان بودن 

زدهم؛ ادبيات و ع

–2رش روزنامه 
مقام فراها  قائم«

  .اشند

يا مسجع(نگين 

عارف) 2فراهاني 

 كه ادبيات مشر

م –صرالدين شاه
ي، اجتماعي و ط

هاي تاري رمان ←

 فراهاني و عالّمه
  .شود  مي

جهان –تو  –ي 

سر« –ي ناپايدار
 به ياد كسي بود

برآو« – و فراق 

  .ت

←» وز چون شب
آتش«، »ن اسپند

همگي است» جام
سرو خراما«، »ه

روان د –2راست 
تشبي»  به نقاب

نايه از نگران و ه

سنجش دواز

رواج و گستر –1
«: ا و پيشگامان

با مي» ه دهخدا

ن همان نثر آهن

اديب الممالك ف 

ك اهيمي هستند

ناص ←علي شاه 
سياسي اي نشريه

←هاي سياسي  ن

قائم مقام«قط 
راحتي مشخص

  ):ها آرايي 
روي) 4پاي  –خار

  :سته شده
زيوابسته به چي

كنايه از»  زبان
ستعاره از وصال

.  
يت مشهود نيست

رو« –» چون روز
شين رويان چون

  
ي، بهار، بوسه، ج
دها چون مشّاطه

حركت ر –1: د
شب«، »به شب

كن» لرزيدن« –

    
 

 .رست است
1: جاد نثر ساده
ها خاطب نوشته

اي، عالّمه ن مراغه
 .رست است

 اينكه نثر موزو
 .رست است

)1: هاي غلط ه
 .رست است

گزينه پاسخ مفا
 

 .رست است
فتحع) ب: د غلط

ن» نسيم شمال«
 .رست است

رمان) 1: آنها  الح
 .رست است

هاي پاسخ فق نه
گزينة پاسخ به ر

 .رست است
 واژه(ي تكراري 

خا) 3روان ) 2و 
ي دو آرايه خواس

كنايه از و» ه مو
ارم حديثش بر

ترتيب اس به» خار
مشكل و غصه ع

اي در بي استعاره
 .رست است

شب چ«) 1: ها ه
آتش«، »چون آتش

يه و دو استعاره
مي« ،» چون گل
باد«، » ون آيينه

 .رست است
  :ها ه

ايهام دارد» روان
زلف ب« ،» ه روز

–» سبو«مجازاً » 
  )ه باشند

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
سه عامل ايج

تغيير مخ –3
العابدين زين

در 1گزينه  .13
توضيح الزم

در 3گزينه  .13
اصالح گزينه

در 4گزينه  .14
مام موارد گت

 .قرار دارند
در 1گزينه  .14

اصالح موارد
«روزنامة ) د

در 4گزينه  .14
ها و اصال غلط

در 3گزينه  .14
از ميان گزين
ديگر متن گ

در 3گزينه  .14
هاي ابتدا واژه

مو –سر ) 1
اينك بررسي

بسته به«) 1
روان دا«) 2
گُل و خ«) 3

كنايه از رفع
كنايه و ا) 4

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

روي چ«) 2
دو تشبي ←

اندام چ«) 3
آبها چو«) 4

در 3گزينه  .14
بررسي آرايه

راست ر«) 1
روي به«) 2
»سفال«) 3

حال و آينده
erv.ir
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» م«: سـتند 

در » بـر  –ر

چ تضـادي  

حقيقـت  » 

 بـه دليـل     

لن مفاعـلُ    

جايي بيـت  
 

ationgroup

فاقد جناس هسـ

در«، » بسـت  –

  .)ر شده است

باشد ولي هيچ ي

»چشـم «اينكـه   

 گزينـة پاسـخ،

يـا مسـتفعلن(ن     

توان تقطيع هج 
 .است) لُ فعولن

1400(  

ف» گَر ، گَرَم«: ه

–دسـت «جناس 

  .خورد مي
ناي دوم منظور

مي» خوشبختي –

  ه 

ضـمن ا. ه است

  .است

در. طفـه اسـت    

  ) تفعلن فَعل

 مفاعيـلُ فـاعلن

(  

ه دو صورت مي
لُ مفاعيلُ مفاعلُ

/23/07حلة اول 

توجه. (شود نمي

و دو ج) م دارند

 بيت به چشم نم
ت بلكه فقط معن

–رفع آشوب«ز 

معني نظر و نگا

تهها قرار نگرف نه

 پرپر شدن گلها

  .عر است

ده از وزن و عاط
  .ست

فعلن مفاعلُ مست

فعـولُ فـاعالت

)همسان) (ايد ده

ديد كه گاهي به
مفعولُ: ( گزينه

  

20 


مرح(علوم انساني 

ي در بيت ديده ن

اول تشخيص هم

هام تناسبي در
مورد نظر نيست 
 

 ترتيب كنايه از

چشم مجازاً به م

 مناسب در گزين

 پريشاني آب از

جزء طبيعت شع
  .است» وزن«

 بيت بـا اسـتفاد
ثير مزيد شده اس

يا مستف( فاعلن 

مف) 3 2×) علن
  2× )مفعولن

ن وزن آشنا شد

 ناهمسان خواند
ن ناهمسان اين

  .است» آرزوها

 »  از او غافليم

زدهم؛ ادبيات و ع

 و هيچ جناسي

سه مورد ا(» ال

ست ولي هيچ ايه
)به دنيا آورد –

 .شي شده است
به» بال گشادن

زان چ – از چشم

ست ولي به نحو

 آب، ناراحتي و

تزييني ندارد و ج
«س از آن و پ» 

دد، تأثيرگذاري
موسيقي، اين تأث

فاعالت مفاعيلُ
  4×ن 

مفتعلن فاعل) (2
يا مستفعلُ مف( 2

اية يازدهم با اين
  )ن

در درس اوزان 
وزن.  ارجح است

دن به آدم رسي

خدا با ماست و«

سنجش دواز

 استعاري است
  )ست

اقبا-فتنه  –ايام
  

ي مردم جهان اس
–توشه(» زاد«ي 

بخش مشبه، جان
در اقب –ه بستن

:  
هاي غايب واژه 

  تو  –ب 
آرايي شده است ژه

د امواج بر روي

 در شعر جنبة ت
»عاطفه«ي شعر 

ل بايد لحاظ گرد
و تكرار منظم م

مفعولُ ف) لف، د
مفاعيلن) ج     

 2×)ن مفاعلن
2×) ُ مفاعلين

در پا(فَعلن  3×
ناهمسان(لن   فع

(  
:توجه) همسان(

ت وزن همسان

گذر عمر و عد« 

«اين كه : پاسخ

    
 

اضافة: » وميدي
و حروف واژه نيس

 .رست است
  :ها د گزينه

ا –دهر«: تعارة 
.درست هستند

مجازاً به معني» 
يت، هر دو معني

م» مادر دهر«ه 
دست فتنه« دوم

  .شود ت نمي
 .رست است

:هاي داده شده ه
) لب به لعل ب

خواب –خيال : ي
هر چند واژ(افه 
  ) جاز

علت وجود:عليل
 .رست است

وزن) ج: د غلط
رين عامل پيدايي

 .رست است
سخ به اين سوال
ز ويژگي آوايي و

 .رست است
ال: د ازها عبارتن 

×4             
 .رست است

مفتعلن) (1: ها 
مفعولُ) (4) عل

 .رست است
×فعالتن ) 1: ها

فعالتن مفاعلن
)همسان( 4× 
(مستف  3×لُ 

اد، در اين صورت
 .رست است

ت گزينه پاسخ،
 .رست است

 سوال و گزينه پ

www.sanjeshse

روي نو«) 4
در گَرَم جزو

در 1ه گزين .14
بررسي موار

چهار است) 1
بيت كامالً د

»جهان«) 2
در بي: توجه(
در تشبيه) 3
در بيت) 4
بيت يافت در

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

تشبيه) الف
آرايي واژه) ج
مورد اضا) د

است و نه مج
حسن تع) هـ

در 3گزينه  .14
اصالح موارد

تر اساسي) د
در 1گزينه  .15

آنچه در پاس
گيري از بهره

در 4گزينه  .15
اوزان گزينه

×فعولن ) ب
در 3گزينه  .15

اوزان گزينه
مستفعلن فَع

در 2گزينه  .15
ه وزن گزينه

مفاعلن ف) 2
مفاعيلن) 3
مستفعلُ) 4

را نمايش دا
در 4گزينه  .15

مفهوم درست
در 3گزينه  .15

مفهوم بيت

erv.ir
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نعمتـه   -4

.  منصـوب 

اقع شده و 

  .ستند

ationgroup

 زانيـ ر يهـا  ت 

مفعول است و 

مضاف اليه وا) ن

ولون مرفوع هس
  )  شده است

1400(  

  )ي دوازدهم

  )دهم 

  )دهم 2درس 

نعمـت: لمنهمره

4دال در گزينه 

المعلمين( كلمه 

و مسؤول و مسؤ
هم مجدد اشاره

/23/07حلة اول 

عربي 2ص)  (نه

  )دوازدهم 8 

2درس (ك بود 

د.   (ود يا است

أنعم ا -3 است 

  . ت
بد/ د و منصوب 

 و دراين گزينه

منصوب و)  كم
دوازده 7صفحه 

21 


مرح(علوم انساني 

  )بي دوازدهم

  )م

  ) دوازدهم

يحسن(در ) ه(ر 

ص+ دهم  2س 

خترم كه كوچك

دارد به جاي بو 

هايش كه ريزان

 اشاره شده است
ف مشبه هستند

باشند جرور مي

ي و(ضماير ) 2
در ص(و منصوب 

  بان عربي

زدهم؛ ادبيات و ع

  ها ده
  ب

عر 3ص (ندارد 

دهم 2درس (د 

عربي 6ص (ما 

جمه نشدن ضمير

درس(ري كردند 

دخ -4ن دخترم 

...گويي  -3 ده 

ه نعمت: منهمره

 مستقيم به آن
اسم حرف 3و 1

ي هستند كه مج

نصوب هستند 
ئزين خبر كان و

زب

سنجش دواز

ت الهي در پديد
در جوار محبوب

 

ن. خاك -3سان 
 

اند نبسته –4رها 

براي شم -4ردم 

ترجم -3داند   مي
 

هميار – 4يتان 

نكوچكتري -3د 
 

ده ها به جاي -
 

  )دهم 2و 

أنعمه م.  كردند
  )دهم 1درس 

ست و در كتاب
و اهللا در گزينه 

ف جر از كلماتي

ن و الخسران من
صوب است و فا

    
 

تجلّي ذات) 4و ) 
نشاني عاشق د ي

. رست است
  :رتيب

انس. به خودش -
. رست است

  :رتيب
شير -2هروندان 

 . رست است
  :رتيب

بسياري از مر -3
 .رست است

  :رتيب
نم. ملتي -2ند 

. رست است
  :رتيب

خداي -2هايي  ن
 . ست است

  :رتيب
ياد بگيرد. ناسب

. رست است
  :رتيب

-2 جاي نيكوتر 
. رست است

و 1درس (دگان 
 . رست است

نگاه: وانظر -2 
د(عمت ريزانش 
 رست است

 جنس مفتوح اس
الكلمه و:  ها  ينه

  )ي دوازدهم
 .رست است

و مجرور به حرف
  . باشد ء مي
العدوان) 1 :ها ينه

 اسم ليت و منص

www.sanjeshse

)1دو گزينه 
بي) 2گزينه 

  
  

در 4گزينه  .15
خطاها به تر

-2خاك  -1
در 3گزينه  .15

خطاها به تر
همه شه -1

در 2گزينه  .15
خطاها به تر

3آن ها  -1
در 4گزينه  .15

خطاها به تر
نمي دانن -1

در 3گزينه  .16
خطاها به تر

ساختمان -1
درس1گزينه  .16

خطاها به تر
جايي من -2

در 4گزينه  .16
خطاها به تر

نيكو به -1
در 3گزينه  .16

آيند: آخرين
در 1گزينه  .16

:ها رد گزينه
نع: المنهمره

در 2گزينه  .16
اسم ال نفي
رد ساير گز

عربي 9ص (
در 4گزينه  .16

مضاف اليه و
مجرور به يا
رد ساير گزي

الالعبين) 3
  

erv.ir
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ص (. آيد ي

شد و شيوة 

محـيط رخ      
 

و سـامانة   

دشـاهي را   

در . ت بـود  
ه در زمـان     

، 3تـاريخ  (

هـاي    گـام   
رسمي دور 

ationgroup

بين دو جمله مي

  . نيست

  ).2، ص1س 

خ نيز متحول ش

سـتر مكـان و م
 .دهد  نشان مي

....نـد پهبادهـا   

او مقـام پاد. ـود 

ي سنتي متفـاوت
يـران و روسـيه
. (ار گرفته است

گـاري اروپـايي
هاي رايج ر احي

 9(  

1400(  

   

راي ارتباط بنّ ب

متضادي در آن

، درس1تاريخ .(

 تدريج علم تاريخ

ت تـاريخي در بس
ينه را به وضوح

اي مانن يشـرفته  

ات از او بـن والي

نويسي ش با تاريخ
هـاي ا ر جنـگ   

سي تفضيلي قرا

نگ  بيـنش تـاريخ  
پوشي و مد پرده

، صفحة1رس 

/23/07حلة اول 

  )ب دهم

.شد نه مخاطب

أن -4. ك مي ايد

لمه مترادف يا م

ل تجربه نيستند

قوع پيوست، به

وقايع و تحـوالت
رستي ديگر گزين

هاي جديـد و پي

ت كامل حاكمان
 37( 

ظر بينش و روش
، نقـش و تـأثير
ورد بحث و بررس

گاهي از روش و
ا تا حدودي از پ

، د3تاريخ . (ست
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كتاب 15ص . (د

باش نث غايب مي

ي تشبيه و شك

كل -4ت نه بعيد 

 ناپذيرند و قابل

س در اروپا به وقو
  ).5ة 

طور كلي همة و
صفحة كتاب نادر

ه زارها و فناوري
  ).24، ص3

 پادشاه و اطاعت
، صفحة4درس 

ج يافت كه از نظ
نگاري ل از تاريخ

نگاري جديد مو خ

رباري بود، با آگا
كرد آثار خود را

 به جا مانده اس

  تاريخ

زدهم؛ ادبيات و ع

مفرد 99تا  11 

فعل مفرد مون) ا

   
كأن براي -2. يد

أبعد است:  أقرب

تكرار  است كه

در دورة رنسانس
، صفحة1 درس 

ط خ است؛ زيرا به
مطالب همين ص

از ابز....  تاريخي 
3، درس 1تاريخ 

و اختيار فراوان
، د1تاريخ . (شت

ي در ايران رواج
دايش اين شكل

گيري تاريخ شكل

نويس در ه تاريخ
رداشت و سعي ك

هاي متعددي مه

سنجش دواز

ع است و معدود
 

ها جسم(در ) ها
 

.مله تأكيد دارد
براي رجاء مي ا

متضاد -3. تند

هاي تاريخي اين

ي و علمي كه د
،1تاريخ ( آمد 

 در مطالعة تاريخ
م). 17، صفحة 2

ثار باستاني و آ
تا(كنند  فاده مي

بتني بر قدرت و
پنداش ه خود مي

نگاري ي از تاريخ
هاي پيد ن زمينه

سازي براي ش نه

نيز اگرچه سلطنه
ي عصر قاجار بر

  ).5صفحة 

دين شاه سفرنام

    
 

 . رست است
جمع 10تا  3از 

. رست است
ه(وجه به ضمير 
. رست است

بر كل جم) إنّ( 
لعلّ ب -1: ها ينه

  )زدهم
 .رست است

  :رتيب
نه مترادف هست

  . رست است
هاي رويداده گي

  .رست است
هاي فكري شرفت

نگاري پديد ريخ
  .ت استرس

ركن مهم ديگر
2، درس 1اريخ 

  .رست است
سان براي كشف

استف... غرافيايي 
  .رست است

متي حمورابي مب
جانب خداوند به

  . رست است
جار شكل جديدي
نبحث ذيل عنوا
ه قاجار در زمين

  )3فحة 
  .رست است

ن خان اعتمادالس
نويسي حوزة تاريخ

، ص1، درس 3خ 
  . رست است

ن شاه و مظفرالد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
معدود بعد ا

در 4گزينه  .16
با تو: توضيح

در 3گزينه  .16
حرف مشبه
رد ساير گزي

عربي دواز 5
در 2گزينه  .17

خطاها به تر
عام و سن -1
   

  
 

در 4گزينه  .17
يكي از ويژگ

در 3گزينة  .17
به دنبال پيش
نويني در تار

در 1گزينه  .17
مكان، يك ر

تا(دهند  مي
در 3گزينه  .17

شناس باستان
اطالعات جغ

در 2گزينه  .17
شيوة حكومت

اي از ج هديه
در 4گزينه  .17

در دورة قاج
ادامه اين مب

شاه  فتحعلي
، صف1درس 

در 1گزينة  .17
محمدحسن
بلندي در ح

تاريخ(سازد 
در 4گزينه  .17

ناصرالديناز 
 

erv.ir

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  
 

 

@sanjesheduc

مـذهبي بـا     
هـا بـه    الش

 17( 

ثباتي  ي، بي
 

علـم آب و      
ساير علـوم  

بب ايجـاد   
 برخـوردار    
ي كشور از 

وش بـراي  
اً بـه روش    
ل و انجـام   

هـا    پديـده  

 هسـتند و     
 300صـرف         

ي موقعيـت  
ي ايـران و    
ي در طـي  

ـي درصـد    
ن دسـته از   

اورزي و شـ  
سـبت بـه      

ationgroup

ـع اختالفـات مـ
رآمد، اما اين تال

، صفحة2درس 

گري تفكر نظامي
)21، صفحة 2 

 مـتن تفـاوت ع
هاي س ن از يافته

  : رد
، سـب)سوال كجا

هـاي زيـادي ت
هاي يك از استان

گر در اين رو هش
طالعـات صـرفاً

اي تكميـل خانـه  
ه و يا مشـاهده

ي غيـر ثـابتي
ـان و بـازار مص

هاي قابل ويژگي
سـواحل جنـوبي
 تغيير محسوسي

طـور كلـ بـه ). ت  
و ايـن)  و سـوم   
هـاي كش  بخـش    

ط مسـاعدتري نس

1400(  

بي و به ويژه رفـ
حل مشكالت بر

، د3تاريخ . (سيد

صر ايلي، غلبة ت
، درس3تاريخ 

چنـين در ايـن
 با كمك گرفتن

زير بازنويسي كر
پاسخ به س(يران 

ت باغي از مزيت
ي را دارد و هر ي

پژوه. عات است
آوري ا ي جمـع  

صـورت كتابخ بـه  
نامه، مصاحبه ش

هـا رمان پديـده  
ازار خاويـار جهـ

در نقطة مق. شود
ه س دريا نسبت ب

يعي هستند كه

 جمعيـت اسـت
ليـت نـوع دوم
ي روسـتايي در

 شـهرها شـرايط

/23/07حلة اول 

سياسي و مذهبي
ذاكره در صدد ح
جة مطلوب نرسي

ب حاكميت عناص
(. بق را نداشت

همچ. بيعي است
ه گرفت جغرافيا

صورت ز توان به ي
واحي مختلف اي
ر ما براي توليدا
ري و گرمسيري

آوري اطالع جمع
هـاي  برخي روش

طور كامـل ب  به
ظير تنظيم پرسش

ي مجاور كشـور
ـه بزرگتـرين بـا
 دريا مشاهده ش
فيايي باالي اين

هايي طبي پديده

ترين مالك، اول
فعال(كنند  ت مي

ت فعـال نـواحي
 و تسهيالت در

23 
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 حل مشكالت س
ن مصالحه و مذ
جي نادر به نتيج

به سبب حدودي
عتبار و قوت سا

تة جغرافياي طب
توان نتيجه  مي

 متن زير را مي
، در نو)سوال چرا
كشور). چه چيز

ي، نيمه گرمسير

 از گام سوم يا ج
به بيان ديگر. د
آوري اطالعات ع

روش ميداني نظ

ر و ساير درياهاي
دسترسـي بـه ل

هميشه در اين
ال عرض جغرافي

هاي آزاد، پ ه آب

متدا(است  ادي
 خدماتي فعاليت
ل بيشتر جمعيت
سي به خدمات

 جغرافيا

زدهم؛ ادبيات و ع

، براي)ق1148
و زماني با زباگ 

ي داخلي و خار

ريه و زنديه تا ح
هاي مذكور، اع له

ي به عنوان رشت
بنابراين. ه است

هاي مختلف، نه
پاسخ به س(النه 

پاسخ به سوال چ
هاي سردسيري ه
  

به روش ميداني
ورد مطالعه برود

هاي جمع  روش
از ر طالعات خود

سبي درياي خزر
به عنوان مثال. د

يي نيستند كه ه
طور مثا به. كنند

دم دسترسي به

هاي اقتصا عاليت
هاي صنعتي و 

در مقابل. ي دارد
ين دليل دسترس

سنجش دواز

(سلطنت رسيد 
او گاهي با جنگ 

هاي ي و گرفتاري

ن در عصر افشا
ن استقرار سلسله

 آب و هواشناسي
 نيز مطرح كرده

 . هد

 جغرافيا در گزين
رت روزانه و ساال

پ(غي شده است 
ن ميوهع گوناگو

.اند بندي شده ه
 

ت سوال مربوط به
ست به مكان مو
و برخي ديگر از
 براي تكميل اط

هاي موقعيت نس
دچار تغيير شوند

هاي  ميانه، پديده
ك د و تغيير نمي

ي و همچنين عد

روستا فع و شهر
شهرها در بخش

ها غلبه بيشتري 
به همي. كار دارد

    
 

  . رست است
كه به س س از اين

. يار تالش كرد
هاي عثماني كني

  .رست است
ي و ديواني ايرا
وتاه بودن دوران

  .رست است
نگر مفهوم علم
و هواشناسي را
ده خود پاسخ مي
  .رست است

سواالت كليدي
شديد درجه حرار
 در توليدات باغ
مكان كشت انواع
ي تخصصي طبقه

 . رست است
 شده در صورت

العات ناگزير اسط
شود و  انجام مي
گر بايد پژوهش

  .  د
  . رست است

ه ه باشيد ويژگي
 در گذر زمان د
شورهاي آسياي

دريا ثابت هستند
حصور در خشكي

    .  
  . رست است

ش تشخيص الك
جمعيت فعال ش
ر اين سكونتگاه
 نوع اول سر و ك

  .  د

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
نادر شاه پس
عثماني، بسي
سبب كارشك

در 1گزينه  .18
سازمان ادار
سياسي و كو

   
  

در 1گزينه  .18
متن زير بيان
هواشناسي و
به سواالت خ

در 4گزينه  .18
با توجه به س
اختالفات ش
تنوع فراوان
است؛ زيرا ام

داري نظر باغ
در 3گزينه  .18

عبارت درج
گردآوري اط

اي كتابخانه
شود و پ نمي

استفاده كند
در 1گزينه  .18

توجه داشته
ممكن است
ميليوني كش
مطلق اين د
پهنه آب مح
زمان ندارند

در 2گزينه  .18
مال مهمترين

بيشتري از ج
ها در فعاليت
هاي فعاليت

روستاها دار
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داد و تنوع 
شـهري كـه     
عـده هـرم    

ن جمعيـت  
ن شـهرها    

 و بـزرگ   
 انـواع  ها ه

 چنـد  يـا  
 ارتباطي ي
 ها حومه س،
 پيونـد  گر
 انبـوهي  و

 انواع با وار

وجـود    بـه   
ر شـهري،     

بنابراين . ت

 .ند

ationgroup

عدزان جمعيت، ت
بـه عنـوان شـ(     

 روسـتا و در قاع

 عالوه بر ميزان
بنـابراين جهـا 

شـهرهاي ويـژه 
حومه. كنند مي 
  

دو زيـاد  العاده ق
مسيرهاي متداد

مگاالپليس در. د
مادرشهر ديگ ي
و تمركـز : از نـد 

جو هم شهرهاي

ا مدرنيزاسـيون
 كـرده و مظـاهر
يدار ساخته است

دهن مي انجام ن

1400(  

ها از نظر ميز گاه
 هـرم، پايتخـت
توسط، كوچك،

اين شهرها. رند
.ن برخوردارنـد  

و به شهرها، راف
آمد و رفت هرها

 .نشين مرفه و ن

فوق گسترش جه
ام در )شته باشد

شود مي گفته س
ها شهرك و ها ه

ان عبـارت  الپليس 
مادرش بين و شد 

عصر نوسازي يـا
ها را دگرگـون

ها پدي سكونتگاه
     

آ ارادي غير و ي

/23/07حلة اول 

فت كه سكونتگ
ت در راس ايـن

اي، مت هر منطقه

 نفر جمعيت دا
 در سطح جهـا

اطر در ها حومه ج
شه به خدمات ز
فقيرنشين هاي ه

نتيجه در ،...پن و
رشهر وجود داش

مگاالپليس آنها ه
حومه به ...)ك و
مگـاال هـاي  گـي 
آمد فراواني ن و

ود كشورها به ع
انداز روستا چشم

شين را در اين س
. اها شده است

 .ند

 

ارادي پيامدهاي 

24 
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توان گف  اروپا مي
عيت و خـدمات
 و بعد از آن شه

  

ميليون 10ش از 
اي سيار گسترده

  .   جهان

تدريج به تباطي،
از يا استفاده و 

حومه صنعتي، و

 كره جنوبي، ژاپ
 بيش از دو ماد

به كه اند آمده يد
شنگتن، نيويورك

ويژگ ترين مهم .
بنيان دانش نايع

ت صنعتي و ورو
ي اقتصادي و چ
 جمعيت شهرنش

ردي در روستاك

هستن كنشگر دة
 .ود

.ندارند بستگي 

به توجه با را د

  شناسي امعه

زدهم؛ ادبيات و ع

ها در سكونتگاه
بيشترين جمع. د
قرار دارد) شود 

.          ه است

ه جمعيتي بيش
از حوزه نفوذ بس
سترده در سطح

وسايل ارت و نقل
كار يا خريد اي
ص هاي حومه هي،

 متحده آمريكا،
ليس حتما بايد

پدي شهرها كالن
شهر توكيو، وا ن

.اند ناميده شهري
صن تمركز پولي،

حت تأثير تحوالت
هاي رخي فعاليت

فتارهاي زندگي
 كالبدي و عملك

اراد به وابسته )
نشو يا بشود جام

افراد ارادة به )
 .شوند

خود هاي كنش ن

جا

سنجش دواز

 
 سلسله مراتب س
خصي قرار دارند
در آن انجام مي

گرفتهدارد، قرار 

هرها هستند كه
صاد و تجارت، ا
با حوزة نفوذ گس

 
نق و حمل سترش
برا نشينان حومه
خوابگاه هاي مه

ن مانند اياالت
يد كه در مگاالپل

ك يا مادرشهرها ز
جهان(شهر  مادر

اَبرش منطقه را س
پ و مالي سسات

   .هوايي و 

ستاهاست كه تح
هاي زندگي، بر ه

 در شهرها و رف
نجر به تغييرات

  ) دهم
   1

انج است ممكن 

   1
ش انجام بايد تماً

 )  دهم
آدميان موارد، ز

    
 

 . رست است
بندي صوير رتبه

 يك ترتيب مشخ
هاي سياسي د ي

هي كه كليسا ند
  .رست است
شه ا همان كالن

ده در زمينه اقتص
شهرهايي ب كالن

 . رست است
گس و شهرنشيني

ح .گرفتند شكل 
حو: جمله از ند؛

  .رست است
جها هاي بخش 

قت داشته باشي
از اي قل، زنجيره
يك م ي اقماري

مگاالپليس خي،
مؤس تمركز هري،

زميني نقل و ل
  . رست است

اي در روس پديده
يده شيوهاين پد 

 اقتصادي غالب
ت شهرگرايي من

 . رست است
د 1 درس( 1سي 

   :رادي
يعني هستند؛ 
 .هستند ش
 :ارادي غير

حت يعني هستند؛
  .نيستند ش

  . رست است
د 1 درس( 1سي 
ا بسياري در :ل

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
با بررسي تص
خدمات در

گيري تصميم
هاملت يا ده

در 4گزينه  .18
شهرها جهان

مشخص شد
ك: ارتند ازعب

در 3گزينه  .18
ش افزايش با

پرجمعيت،
دارند مختلف

در 1گزينه  .18
از برخي در

د(شهر  مادر
نق و حمل و
هاي شهرك و

برخ.خورد مي
شه جمعيت
حمل وسايل

در 4گزينه  .19
شهرگرايي پ
.آمده است

هاي فعاليت
توان گفت مي
 
  
 

در 2گزينة  .19
شناسي جامعه

ار پيامدهاي
احتمالي )2
خودكنش )3

غ پيامدهاي
هس قطعي )2
خودكنش) 3

در 4 ةنيگز .19
شناسي جامعه

اول قسمت -
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 آن افراد 

هاي  ديده

 ختصاص

 طرد را ل

  . ت

  .ست

 انشي
 و 

 سخن

 كند، رايت

ationgroup

اگر .نشود يا ود

 
پد ترين عميق ، 

 .شود
اخ اجتماعي هان

قبول قابل غيري 

است اجتماعي ش

   .كند مي ن
اس اجتماعي هان

د ما .است شده
واقعيت كشف ة

س شمول جهان 

  .گيرد 

سر دانند، مي بر

1400(  

بشو انجام است 

.گذارند مي تأثير
خود مرگ و گي

ش مي آشكار »ي
جه و افراد از ي

هاي شيوه تقابالً

كنش ، مخفي ن

بيان را اجتماعي
جه بر طبيعي ي

 ني
  هني

ش مطرح شكالتي
دغدغة همچنين

منطق و زبان به

گمي شكل ها سان

معتب نيز را ياني

/23/07حلة اول 

ممكن يعني ت؛

تأ اجتماعيهاي 
زندگ از سيرشان

اجتماعي نهاد« م
معيني نيازهاي ع

مت و سازد مي ين

دوربين حتي و ن

ا كنش يامدهاي
ماوراي جهان ثير

ذهن و معنايي د
ذه و عد معنايي

مش چنين با باط
ه. باشد ما جامعه

ب ديگر سوي از 
  .باشد ته

انس اراده و گاهي

وحي و عقالني وم
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است احتمالي ت،
  .رد

ه ارزش بر كه ند
تفس و آن در سان

بگيريم نظر در م
رفع براي كه ست

معي را افراد هاي

ديگران چشم از 

پي :2 گزينة 
تأث :4 گزينة 

بعد :  نظم - 
بع: درونيهاي  ش

ارتب در ما كشور
ج مسائل حل ه

و باشد كارآمد 
داشت مشاركت ن

آگ با يعني .ست

علو تجربي، علم

زدهم؛ ادبيات و ع

است وابسته ها ن
گير نمي انجام د،

 .گيرند مي 
هستن كالني ايد
انس جايگاه ، ان

هم با ارتباط در 
اس نمادهايي و ا

نيازه از بعضي ن

دور به و شب ه

  
 .است تماعي

   ي
كنش - 

ك در )ايراني و ي
به ناظر و خودمان

و مفيد ما بومي
جهانيان روي به

اس اعتباري بلكه 

ع بر عالوه كه ي
  .آيد مي د

سنجش دواز

انسان ارادة به كه
نخواهند اگر و د

  )دهم
قرار عميقهاي 

عقا ، اجتماعي ن
جها اصل به بت
  .د

  )دهم
را اجتماعي هان
هنجارها ، ها زش

 .جتماعي است
تأمين قبول قابل

 
  

نيمه در رانندگي

   )دهم
    
اجت جهان بر ي

  )دهم
ذهني و معنايي د

    

 ) دوازدهم
اسالمي( بومي ي

خ فرهنگي ويت
 .باشد شته
ب مشكالت و ئل
ب علمي دانش ي
 

  )دهم
نيست، تكويني

 )دوازدهم
جوامعي در علم ز
پديد تعارضاتي ع

    
 

ك پيامدهايي :وم
شود مي د، انجام

  . رست است
د 4درس ( 1سي 

ه اليه در ها رزش
الية جهان ترين
نسب ها انسان قاد

آيند مي  حساب
  . رست است

د 4درس ( 1سي 
جههاي  اليه و ا
ارز ، عقايد از ي

نهاد اجد، هدف 
شيوة ق جتماعي

 . رست است
)2 درس( 1سي 
ر و راهنمايي ن

  . رست است
د 3 درس( 1سي 
   :ها ينه
طبيعي جهان ثير

  . رست است
د 4درس ( 1سي 
بعد:  اجتماعيي 

   خرد: س
  . رست است

د 1درس ( 3سي 
اجتماعي و ساني

هو با كه، همسو 
داش غلط و رست
مسا حل در يي

گشودن مرزهاي 
 . رست است

د 3درس ( 1سي 
ت آن نظم و اعي

  . رست است
د 1درس ( 3سي 

از متجدد جهان 
جوامع آن انشي

www.sanjeshse

دو قسمت -
كنند اراده را

در 1 ةنيگز .19
شناسي جامعه

ار و عقايد -
ت عميق در -
اعتق و باور -

به اجتماعي
در 4 ةنيگز .19

شناسي جامعه
اجز وقتي -
اي مجموعه -

كند مي پيدا
اج نهاد هر -

  .كند مي
در 3 ةنيگز .19

شناسي جامعه
قوانين رعايت

در 1 ةنيگز .19
شناسي جامعه

گزي ساير رد
تأث :3 گزينة

در 2 ةنيگز .19
شناسي جامعه

هاي ارزش -
درس كالس -

در 4 ةنيگز .19
شناسي جامعه
انس علوم ايدة
خواهيم مي

در تشخيص
سوي از يعني
در و بگويد

در 3 ةنيگز .19
شناسي جامعه
اجتما جهان

در 2 ةنيگز .2
شناسي جامعه

تلقي اگر -
د ذخيرة در

erv.ir
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 جتمـاعي 
 شيوة و ها

 دسـت  بـا 

 بـراي  را ي
 »جتمـاعي 

 عمـل  دف 

 كنتـرل « 

 در كند، ت
 قطـع  مـي 

  .دهد مي ت

 هـايي  حـل 

 خـود هاي 

 خصصـان 

 اسـتدالل   

ationgroup

 .دهد مي ست

ا علـوم  گيـري  ل 
ه كنش بر ها آن 

ب گـاهي  هـا،  ض 
 

هايي محدوديت 
اجهـاي   پديـده «

هـد و اراده اهي، 

و» پـذيري  عـه 

سرايت دانند، مي
علم دانـش  و مي 

دست از را مومي

ح راه ها آن راي

ه كنش دربارة ه

متخ دانـش  .اريم

نيز يـك 4زينة 

1400(  

د از را عمومي ش

شـكل بـه  عـات 
اثرگذاري ونگي
  .كنند مي العه
تعـارض .كنند مي

.شوند مي حل 
   .كند مي تر ي

و ها فرصت و ده
«كننـد   مي اس

آگـا بـا  افـراد  ـه 

جامع«هـاي   ـده 

  .ست

م معتبر نيز ار ي
عمـوم دانـش  ة 

عم دانش شكالت

بر توانند مي و ند

كه دانشي و هي

د علمي دانش 

در گز. صل است

/23/07حلة اول 

دانش مشكالت 

اجتماع اين  لمي
چگو و انساني ت

مطا علمي  روش
م تالش  عمومي 

هاي جديد ايده
غني را عمومي  ش

مستقل شد اند،
احسا افراد كه د

كـه آنجـا  از و ـد 

پديـ و يابنـد  مـي 

ش مهيا نشده ا

وحياني و عقالني
دوسـوية رتبـاط 

مش و مسائل حل

برخوردارن دقيق

آگا از اغلب ما ي
 )عمومي ت
هم و عمومي ش

ضية شرطي متص
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 .ود
و مسائل حل ي

عل مطالعة .وريم
كه اجتماعات شود

ر به را ما زندگي
دانش و  علمي 
طرح ا با گاهي 

دانش و افزايد مي

ا آورده وجود به را
يابد مي يي ادامه

آورنـ مي وجود به

م تحقق جتماعي

 رشد علم و دانش

ع علوم تجربي، م
ار شـرايطي،  ين
ح براي الزم وان

د شناختي از ند،

ولي شود، نمي م
شناخت.(غافليم ،

دانش هم تماعي
 .ست

، يك قض2گزينة 
  .است

سفه و منطق

زدهم؛ ادبيات و ع

شو مي قطع لمي
براي الزم توان و

آ مي پديد خود 
ش مي گفته هايي
ز شيوة و ها نش
دانش ميان هاي

و ديگر بخشي ع
م جامعه علمي  ش

ر آنها كه هايي ن
جاي تا روند اين 

به يكديگر با باط
  .تند
اجتهاي  كنش ق

ط و زمينه براي

علم بر عالوه كه 
چني در .آورد مي

تو و ماند مي باز 

دارن علمي اخت

انجام آگاهي ون
دارد، ما زندگي 
اجت پديدة اين ة

اس عمومي دانش

صل و محتواي گ
ق تعريف شده ا

 فلس

سنجش دواز

عل دانش و مومي
و ماند مي باز نق

  )دوازدهم
كه هستيم اتي

ه دانش به ماعي
كن ها از آن يري

ه ض تعار حل ي
نفع به دانشي ة
دانش ذخيرة بر 

  )دهم
انسان از مرور ه

.كنند مي ايجاد
  .هستند» ي
ارتب در ها انسان 

هست معنادار عي
طريق از جتماعي

  .سازند

  )دوازدهم
ند و هنوز شرايط

 
  )دوازدهم

كديگر جوامع به
م پديد تعارضاتي

الزم رونق شد و

 )دوازدهم
شنا مشكالت و 

بد و است گاهي
در آگاهي اين ه
دربارة ما. است ي

د از فراتر و ست

ية شرطي منفص
، علم منطق3ينة 

    
 

عمو دانش سوية
رون و رشد از مي

  . رست است
د 1درس ( 3سي 

اجتماعا از متأثر
اجتم علوم واقع 
اثرپذ همچنين 
براي اجتماعي ن
ذخير از بخشي 

تدريج به  علمي
  . رست است

د 2درس ( 1سي 
به هاي اجتماعي

ا ها انسان ندگي
هاي طبيعي يده
را اجتماعياي 
اجتماعهاي  ديده

اج هنجارهاي و 
س مي ضروري را

  . رست است
د 1درس ( 3سي 
ان وجود آمده ها به

 . رست است
د 1درس ( 3سي 

ب متجدد جوامع 
تع جوامع، آن شي
رش از علمي ش

  . رست است
د 1درس ( 3سي 
مسائل دربارة ه
 .كنند 

آگ به وابسته مي
كه نقشي و يت

اجتماعي پديدة 
اس علمي دانش ،

  .رست است
، يك قضي1ينة 

اما در گزينست؛ 
www.sanjeshse

دو ارتباط -
علم دانش -

در 1 ةنيگز .2
شناسي جامعه

ها م انسان ما
در .انجاميد
و ما زندگي
جهان اعضاي

از برداشتن
ع هاي تالش

در 4 ةنيگز .20
شناسي جامعه

ه پديده )الف
ز و ها كنش

پدي« همانند
ها پديده )ب
پد كنند، مي
ها ارزش )ج

ر» اجتماعي
در 1 ةنيگز .20

شناسي جامعه
ها اين بحران

در 3 ةنيگز .20
شناسي جامعه

رويكرد اگر
ذخيرة دانشي

دانش شود، مي
در 2 ةنيگز .20

شناسي جامعه
كه افرادي -

پيدا صحيح
آدم كنش -

اهمي و داريم
يك زبان -

فارسي زبان
 
  
 

در 3گزينه  .20
محتواي گزي
طرح شده اس
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  . قرار دارد

شده اسـت  

  . هستند

بلكـه ايـن    

 وجـود بـر    

  . هستند

 سينا بـود،  

 فرشـتگان    

ationgroup

ض خطا و لغزش

غالطة نگارشي ش
  .ير وجود دارد

هيت مغاير هم

ضروري نيسـت؛ ب

در حمـل. شـد   

ك موجود واحد 

ه از پيروان ابن

ولـي ديـو و. ت 

1400(  

مواره در معرض

 امر منجر به مغ
 در مرجع ضمي

  .فته است
  .فته است
  .فته است

  . رفته است

فهوم وجود و ماه

مضر بر سرب ضر

 و يـا عقلـي باش

م مختلف از يك

س آكوئيناس كه

  .ت

نع الوجود اسـت

/23/07حلة اول 

ا ذهن انسان هم

وانده شود و اين
تش، يعني ابهام

كار ر ت التزام به
كار رف ت التزام به
كار رف  تضمن به

كار ت مطابقه به

  .ند

ك است پس مف

حمل م 2گزينه 

تجربي باشد -ي

د؛ بلكه دو مفهو

است و توماس ي 

ض، وجوبي است

است؛ پس ممتن
  .باشند
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گيرد، اما كار مي

د خوتوان مي» ار
شود يا دوست مي

ملة دوم به داللت
لة دوم به داللت
ة دوم به داللت
لة دوم به داللت

تم، جزئي هستن
  . هستند

  .زئي است

  .ست
  .جه است
  .ه است

هيت قابل تفكيك

 است ولي در گ

 اين دليل حسي

ركيب شده باشد

 در تفكر اسالمي

 اجتماع دو نقيض

جتماع نقيضين ا
توانند موجود نب ي

زدهم؛ ادبيات و ع

ك عد منطقي را به

دا سم«و » دار سم
سن خوشحال م

مطابقه و در جم
تضمن و در جمل
لتزام و در جملة
تضمن و در جمل

ب، رخش و رست
 من و ديو، كلي

ده است پس جز

  .ي است
صوص مطلق اس
خصوص من وجه
خصوص من وجه

گيرد و از ماه يم

وع خود ضروري

كه ممكن است
  .ستفاده كرد

تند كه با هم تر

 و عقايد فلسفي

محال بودن. ت

چون مصداق اج
جود باشند و مي

سنجش دواز

رت طبيعي قواع

س« به دو شكل 
نيست كه آيا حس

به داللت م» پا«
به داللت ت» پا«
به داللت ال» پا«
به داللت ت» پا«

اين كتاب ن كوه،
اب، كتابته، ك

ه لفظ گرگ شد

ع و جيوه، تساوي
غزل، عموم و خص
 سياه، عموم و خ
 معلم، عموم و خ

 ماهيتي قرار نم

محمول بر موضو

دليل نياز دارد ك
توان اس ربي مي

ز يك چيز نيست

ترين آرا ساسي
  .ش داد

حمد، امكاني است

د موجود باشد، چ
توانند موج ي مي

    
 

  .رست است
صور هن انسان به
  .رست است
دار نه، لفظ سم

ت دوم مشخص ن
  .رست است

«، در جملة اول 
«، در جملة اول 
«، در جملة اول 
«، در جملة اول 
  .رست است

، كوه دماوند، آن
د، خدا، قلة كوه

  .رست است
نه چون اشاره به

  .رست است
، رابطة فلز مايع
، رابطة شعر و غ
، رابطة پرنده و
، رابطة شاعر و
  .رست است

 در تعريف هيچ
  .رست است

نة ديگر حمل مح
  .ه دليل دارد
  .رست است

د بر ماهيات به 
ليل حسي و تجر

  .رست است
يستي دو جزء از

  .رست است
ود و ماهيت از ا
در اروپا گسترش

  .رست است
ودن بر لباس اح

  .رست است
تواند يومي، نمي
يعني. ود هستند

www.sanjeshse

در 1گزينه  .20
كه ذه با اين

در 4گزينه  .20
در اين گزين
و در قسمت

در 1گزينه  .20
،1در گزينة 
،2در گزينة 
،3در گزينة 
،4در گزينة 

در 2گزينه  .2
اهللا،: مفاهيم

مفاهيم واحد
در 3گزينه  .2

در اين گزين
در 4گزينه  .21

،1نه در گزي
،2در گزينه 
،3در گزينه 
،4در گزينه 

در 1گزينه  .21
چون وجود

در 2گزينه  .21
در سه گزين
حمل نياز به

در 4گزينه  .21
حمل وجود
درخت از دل

در 1گزينه  .21
هستي و چي

در 3نه گزي .21
مغايرت وجو
اين نظر را د

در 2گزينه  .21
حمل آبي بو

در 4گزينه  .21
آهنِ آلوميني
ممكن الوجو
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ت خـود بـه      

  

 بسياري ه
 ديگر نابع

بگويند  كه 

 دليل رين
. نيست ونه

 و است ن

 مربوط ي
  .كرد ن

 در وفقيت

 .باشد صي

انتخاب  را 
لف است و 

 

 اين شواري

 و صحيح 
 تعريفي ه

ationgroup

ه واسـطة علـت

متأسفانه .بورزند 
من و كنند مي ماد
كاين نه باشد» م

تر مهم. رو است 
گو اين ديگر لوم

آ نوشتن نحوة و

هاي پديده بيني ش
تبيين را ها آن ن
مو. خواهد بود 

  )س اول

شخص هاي داوري

ي احساس شده
هاي مختل حرك

 )درس اول. (د

دش دليل ترين م

آزمايش يك جام
به .شوند تعريف 

1400(  

خارج شده و بـه

اصرار ديگران ي
اعتم خود هاي ه
دانم نمي«بايد  ت

روبه زيادي هاي
عل در كه حالي ر

  )درس اول. (د

و ظاهري ساختار

پيش از دشوارتر 
توان نمي راحتي ه

تر آسان آن ترل
درس. (دارد گي

د پيش از دور به 

هاي  تا از محرك
ط ما مملو از مح

گويند حساس مي

مهم. رو است ه

انج براي و لمي
گيري اندازه بل

/23/07حلة اول 

ز مرحله امكان خ

هاي روش انكار و
يافته به حد از ش
شناخت منابع ير

ه دشواري با ها ه
در هستند، دي

شود مي طرح ل

س نظريه، يك ي
  )س اول

مراتب به» شود؟
به كه است ددي
كنت و بيني يش
بستگ مطالعه رد

و ثبت دقيق با

جه، يك يا چند
جا كه محيط ز آن

كنند، به آن اح ي

روبه زيادي هاي 
  )درس اول

عل روش در. تيم
قا و شفاف قيق،
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د شود، يعني از

و خويش روش 
بيش ها آن. شوند

ساي به نسبت ها

پديده تبيين و 
زيا هاي علت ير

سؤال به پاسخ در

صوري سطح از ر
درس. (است آن ي

ش مي حافظه يم
متعد عوامل ثير

پي باشد، داشته 
مو پديدة تبيين

با همراه بايد ده

 و به كمك توج
شود و از فته مي

را تحريك مي.. 

دشواري با ها ده
د( .هستند ادي

هست ياتي مواجه
دقي شكل به نظر
 )درس اول. (د

شناسي ن

زدهم؛ ادبيات و ع

جهان موجود در
  .ر شده است

درستي بر وانند
ش مي اشتباه چار
ه آن موضع كه ن

توصيف در بي،
تأثي تحت اختي

د اي خردمندانه 

منظور و هستند
پذيري پژوهش و

تحكي موجب ت،
تأ تحت چون ت،

تري روشن يين
ت و توصيف نگي

مشاهد. كرد فاده

ه، تفكر نام دارد
خابي، ادراك گف
..گوش، چشم و 

پديد تبيين و ف
زيا هاي ثير علت

ر و تعريف عملي
متغيرهاي موردن

گويند ملياتي مي

 روان

سنجش دواز

جود باشد وقتي د
جب الوجود بالغير

تو نمي شناخت ب
دچ زمينه اين در 

آن حال. دانند مي

تجرب علوم ساير 
شنا روان هاي ده

صورت به كه ت

ه تجربي و وري
و بودن ل تجربه

خاطرات موقع به
آن است مانند م
تبي و توصيف ه

چگون ، به»نترل

استف احتياط با 

وجود در حافظه
هاي انتخ محرك

حسي همچون گ

توصيف در جربي،
تأث تحت ناختي

مفهوم  متغير دو
م بايد ها، گيري 

باشد، تعريف عم

    
 

  .رست است
 ذاتاْ ممكن الوج
ب رسيده و واج

  .رست است
كسب هاي روش

 تجربي ن علوم
نامعتبر م را خت

   )اولدرس 
  .رست است

با مقايسه در ي
پديد است كه ن
  

  .رست است
است خبري اي له

  .رست است
صو سطح دو اي
قابل تجربي، طح

  .رست است
ب تداعي چرا«ه 
علوم ساير يا ك

كه مطالعه مورد 
كن و بيني پيش«

  .رست است
بايد ها نامه سش

  
  .رست است

مايي اطالعات مو
به عمل تفسير م

هاي ح ها گيرنده
  .رست است

تج علوم ساير با
شن روان هاي ه يد

  .رست است
د با علمي وهش
اندازه در سهولت

ب داشته را ها گي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .22
اگر ماهيت

مرحلة وجوب
  
  

در 2 ةنيگز .22
ر از يك هيچ

دانشمندان از
شناخ كسب

د( .»نيست«
در 3 ةنيگز .22

شناسي روان
اين دشواري

)اولدرس (
در 4 ةنيگز .22

جمل فرضيه،
در 1 ةنيگز .22

دار ها نظريه
سط از منظور

در 4 ةنيگز .22
كه اين تبيين

فيزيك علم به
موضوع هر

«به  رسيدن
در 2 ةنيگز .22

پرس نتايج از
)درس اول(

در 3 ةنيگز .22
فرآيند بازنم

كنيم و ب مي
ه اين محرك

در 1 ةنيگز .22
ب مقايسة در

پدي كه است
در 2 ةنيگز .22

پژو روش در
س چنين هم
ويژگ اين كه
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@sanjesheduc

 نوع هر به

  )س اول

 در كه يي

 با همواره 

 هاي ديده
 تبيين را 

 در وفقيت

  
  
  
  

ationgroup

ب .رو است روبه 

درس( .است كي

هاي پيچيدگي و 
  )درس اول( 

علمي روش ،)

پد بيني پيش از 
ها آن توان نمي 

مو .خواهد بود 
  )س اول

1400(  

 

هايي محدوديت 

ادرا پردازش بر 

اخالقي مسائل 
.است روبه رو ي

)شناسي روان وع

دشوارتر مراتب
راحتي به كه ت

تر آسان آن رل
درس( .دارد گي

/23/07حلة اول 

 )درس اول(يه 

با علمي روش 

مبتني گيري يم

رعايت لزوم يل
هايي دشواري با 

  .است مند ده
موضو(انسان  به

 )س اول

م به» شود ؟ ي
است متعددي مل

كنتر و بيني يش
بستگ مطالعه رد

29 


مرح(علوم انساني 

نظري وانين       

انسان به مربوط
  )ل

تصمي از ارآمدتر

دلي به و دارند ر
شناسي طة روان

قاعد و منظم ي،
به مربوط هاي ش

درس( .شود مي ق

مي حافظه حكيم
عوام تأثير تحت 

پي باشد، داشته 
مو پديدة تبيين

زدهم؛ ادبيات و ع

قو يا اصول      

م هاي پژوهش ي
درس اول. (گويند

كا مفهومي، زش

كار و سر انسان 
حيط در علمي ش

عادي فرد رخالف
پژوهش يچيدگي

اطالق حافظه و ك

تح موجب رات،
چون آن است،

تري روشن يين
ت و توصيف نگي

سنجش دواز

له       فرضيه 

پيچيدگي و القي
گ مي» رفتار«ار 

پرداز بر مبتني 

ذهني هاي يند
روش دارد، وجود

بر ها، پديده و ل
پي نيز و خالقي

 .ت
ادراك توجه، ي

خاطر موقع به 
آ مانند علوم اير

تبي و توصيف ه
چگون ، به»نترل

    
 

  .رست است
مسئل: علمي هاي

  .رست است
اخال مسائل يت
جاند مشاهده د

  .رست است
گيري تصميم و 

  .رست است
فرآي و رفتار با ن

و انسان به ربوط
  .رست است

مسائل با انشمند
اخ مسائل رعايت
است مواجه هايي
فرآيندهاي به پايه

  .رست است
تداعي چرا«كه 
سا يا فيزيك لم

كه مطالعه مورد 
كن و بيني پيش«

www.sanjeshse

در 3 ةنيگز .23
ه گزاره روند

در 4 ةنيگز .23
رعا دليل به

مورد فعاليت
در 2 ةنيگز .23

مسئله حل
در 1 ةنيگز .23

شناسان روان
مر مطالعات

در 4 ةنيگز .23
د مواجهة -
ر دليل به -

ها محدوديت
پا شناخت -

در 1 ةنيگز .23
ك اين تبيين
عل به مربوط

  .كرد
موضوع هر

«به  رسيدن
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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