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                                     فارسي
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 2صفحه 

  هاي فرد درست است؟  هاي زير، در كدام گزينه معني واژه با توجه به واژه  -1
  »سفاهت –قهر  –اوان  –تعليقات  –پالس  -وش خواجه –بدسگال  –تلطّف  –الزام «  
  هنگام –بدخواه  –گليم درشت و كلفت  –غضب  –ضرورت  –كدخدامنش  –خردي  كم) 1
  بدبين –نرمي كردن  –ناداني  -دانيدن الزم گر –سر وقت  –گليم درشت و كلفت ) 2
  خشم –بدنهاد  –ارزش  اي كم جامه –ها  پيوست –آغاز  –واجب گردانيدن  –داللت ) 3
  كدخدامنش –عقلي  كم –وقت  –ارزش  اي كم جامه –همنشين بد  –واجب ) 4

  شود؟ ديده مي» حرمت –مائده  –مط ن –طيلسان  –بازبسته  –برين  –چشمگير «هاي بيشتري از  در كدام گزينه، معني واژه  - 2
  . شود مانندي كه ازماليدن پشم و كرك درست مي فرش –آبرو  –واال  –ماندة غذا  پس –توجه  –وابسته  –قبا ) 1
  آبرومند –مشخّص  –نوعي ردا  –پيوسته  –بهشت  –مالند  پارچه كلفتي كه از پشم يا كرك مي –طعام ) 2
  بااليين –نعمت  –پوشش جنگجو و اسب  –مجدداً  – مهم –با آبرو  –بساط شطرنج ) 3
  بساط شطرنج  –برتر  –زنّار  –برازنده  –مرتبط  –ارجمندي  –نعمت ) 4

  : جز شود كه همگي داراي معني مشتركي هستند؛ به اي يافت مي در همة ابيات زير واژه  -3
 نمــاز شــام قيامــت بــه هــوش بازآيــد) 1

  

لسـت  كسي كه خـورده بـود مـي ز بامـداد ا    
  

 اي دلخـواه  خنك نسيم معنبر شـمامه ) 2
  

ــاه    ــداد پگ ــو برخاســت بام ــواي ت ــه در ه ك
  

ز خم طلوع سهيل شراب نزديك است ) 3
  

 ز كـــوه ســـرزدن آفتـــاب نزديـــك اســـت
  

 سـايد  دم بدميد و سـپيده مـي   سپيده) 4
  

ــد   ــويش را بيارايـ ــس روز رخ خـ ــه ويـ  كـ
  

  د؟ خور اماليي به چشم مي غلطدر كدام ابيات،   -4
ه آن ماية جهل اين قدرت كرده دلير  ـكه ب) الف

  

 كه ز انديشة دل بر حضر آسوده تو را   
  

 رسي مضطرب از گرد ره اي يوسف حسن  مي) ب
  

 دهشت آورده دوان از لب چاه كه تو را   
  

 ر ـيـده همنشين غـهي و تهوري تا شـكوت) ج
  

 سير كنم ز صحبت آن همدم دلرباي را   
  

 خوشه بساخت از پي مجد و سنا گوشه و ) د
  

 گوشة عرش از سرير، خوشة چرخ از بنان   
  

 ق جنونـي رونـرئي كز پـيـو دلي و دلـك) هـ
  

 راي را  شهنة ملك دل كنم، عشق ستيزه  
  

  هـ  –الف  –د ) 4  ب  -هـ  –ج ) 3  د  –ج  –الف ) 2  ج  –ب  –الف ) 1
  كدام گزينه، فاقد غلط اماليي است؟   - 5

چنين انديشه بر خاطر گذرد حاصل جز آن نباشد كه قابوس را ناموس برود و از شعلة زبان بلكه از لمعـة سـنان   اگر ) 1
  .گيالنيان خود را در معرض خطر آورده باشد

چون مدت مقام لشكر در گرگان امتداد يافت، قحط برخاست و ماده قوت كه مدد حياط بود، بريـده شـد و كـار بـه     ) 2
  .كردند الة جو را با گل خمير و بدان صد رمقي ميجايي رسيد كه نخ

  شمار مسكني ديدم مرتّب و ساكني يافتم مهذّب و مجرّب؛ منزلي لطيف و مربعي نزيف و غرباي بسيار و ادباي بي) 3
  و حمايت نوح بن منصور جوابي فرمود مشهون به انواع اعزاز و اكرام و التزام مواجب حقوق وفادت و قيام به شرايط اهتمام) 4

  خورد؟  اماليي به چشم مي غلطدر متن زير چند   -6
ها معاف دارم كه مرد قريب را از تعلّق  با خود گفتم كه اگر با اين قاضي اختالف دارم، خود را از ديگر صحبت«  

چون بدان حريم . اي به دست كردم و روزي به سراي قاضي آوردم صدري و تملّق صاحب غدري چاره نيست؛ تحفه
حجاب از ميان برداشته و . انبوه اي ديدم به شكوه و طايفه مت و مقام داوري و خصومت برسيدم، جنابي ديدم بهحكو

وار در قطع  شريه. نگريد شنيد و در هر يك برابر مي طريق ترفّع گذاشته، سخن وزيع و شريف و قوي و ضعيف مي
  ».بريد نات ميكوشيد و حيدروار حكومات را به زوالفقار حجج و بي خصومات مي

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

  اند؟  ها، درست معرفي شده سرايندة كدام سروده  -7
 دل گمان مبر كه نصيحت كند قبول  بي) الف

  

 ) عبدالحسين وجداني(من گوش استماع ندارم لمن تقول   
  

 ود مگير ـاس از خـان را قيـار پاكـك) ب
  

 ) ويمول(گرچه ماند در نبشتن شير و شير   
  

 ) نزار قباني(و خورشيد كربال را در بر داري  / اي كه رداي حسين را بر دوش / دم ـو را جنوب ناميـت) ج
  

  

 ن طريق از نفس پير مغان يافت ـآيي) د
  

 ) حافظ(اش نام نهادند پي آن خضر كه فرخنده   
  

  د –ب ) 4  ج –ب ) 3  د –الف ) 2  ج –الف ) 1
  هاي سرودة زير كامالً درست است؟  هكدام گزينه دربارة آراي  - 8

  لرزم كه بـاري بس گـران داردبر او بسـيار مي  جوالن سمندي كان پري در زير ران دارد  سبك  
  طرف نازش عنان دارد كشم، از يكبه ميلش مي  وپا، گرچه عـنـانش را  دستمن سرگشتة بي  
  .در مصراع اول، دو مجاز و يك كنايه مشهود است) 1
  . بخشي و تشبيه دارند ترتيب جان به» جوالن سمند سبك«و » ناز«) 2
  . شوددو كنايه و يك تناقض ديده مي» وپا دستسرگشتة بي«در ) 3
  . شوددر مصراع اول بيت اول اغراق و در مصراع دوم، حسن تعليل ديده مي) 4

  : جز ها كامالً درست است؛ بههاي مقابل همه گزينهآرايه  -9
بست تربيت چندين  نبودي پاي چه بودي گر) 1

  

) كنايه –تشبيه (پرواز شاهيني كه قصد مرغ جان دارد  سبك  
  

ي ـدان ام حسن حاال سرخوشي، اما نميــز ج) 2
  

) استعاره –مجاز (كران دارد كه اين رطل گران در پي، خمار بي  
  

      

 داردـاب نـر تـو مهـه پيش اختر حسن تــب) 3
  

) تناقض –ايهام (حاجت به آفتاب ندارد  جهان به دور تو  
  

ي تسليت اي دل ـر از پـده صبـدم آمــشني) 4
  

) استعاره –تضاد (بگو دمي بنشيند اگر شتاب ندارد   
  

  سرودة زير فاقد كدام دو آراية ادبي است؟   - 10
  »چه گوش كرد كه با ده زبان، خموش آمد  ز مرغ صبح ندانم كه سوسن آزاد«  
  استعاره  –كنايه ) 4  تضاد  –حسن تعليل ) 3  اغراق  –تناقض ) 2  مجاز  – بخشي جان) 1

  مشترك هستند؟ » كنايه –تشبيه  –حسن تعليل  – هاميا «ابيات كدام گزينه در داشتن   -11
نه خالف عهد كردم كه حديث جز تو گفتم ) الف

  

همه بر سر زبانند و تو در ميان جاني   
  

ت ـل شكفـر گـاك اگـب نيست بر خـعج) ب
  

 اندام در خاك خفت كه چندين گل  
  

باز مستان دل از آن گيسوي مشكين حافظ ) ج
  

زان كه ديوانه همان به كه بود اندر بند   
  

ن تو، اي چشمة نوش ـريـب شيـاي لـاز حي) د
  

غرق آب و عرق اكنون شكري نيست كه نيست   
  

  الف –ب ) 4  ج –د ) 3  د  –ب ) 2  ج  –الف ) 1
  شود؟ دو تركيب وصفي و دو تركيب اضافي ديده مي ،در كدام گزينه  -12

  .امهرگز هيچ زيبايي لطيفي را در اين جهان نديده) 1
  .انگيز است اي زيباي عاشقانة زمين، شكوفايي گسترة تو، دل) 2
  . سرچشمة همة دردسرهاي تو اي ناتانائيل، گوناگوني چيزهايي است كه داري) 3
  . دهندة او نيستاي نشاناي نشانة خداوند است، اما هيچ آفريده، هر آفريدهناتانائيل) 4
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 4صفحه 

  هاي كدام گزينه بيشتر از بيت زير است؟ تعداد جمله  -13
  »دو دست سعي را بر پشت بستم تا چه پيش آيد  نرفت از پيش كاري چون به دست و پا زدن صائب «  
گرفت دامن گل، شبنم از سحرخيزي ) 1

  

دار، مخسب بي رخ از اشك، تازهتو هم ش  
  

 جواب آن غزل مولوي است اين، صائب) 2
  

دار، مخسب شبه كم گير و زنده  ز عمر يك  
  

در جواني توبه كن تا از ندامت برخوري ) 3
  

 نيست چون دندان، لب خود را گزيدن، مشكل است  
  

 ريز، از تو نديدم بري نخل تو شد ميوه) 4
  

  

 رم، صبر و تحمل بس استدجامه چو گل مي  
  

  : جز هاي زير كامالً درست هستند؛ بهبا توجه به ابيات زير، همة گزينه  -14
 بست ديكه مهر تو  در او شا ستين يگريد

  

ــم در آ ــهييه ــوان د ن ــت ــر همتا دي ــمگ  تي
  

 رنـد يروز آن است كـه مـردم ره صـحرا گ   
  

ــخ ــل از باال   زي ــد خج ــرو بمان ــا س ــت  تي
  

  .ترتيب نهاد و مسند هستند به )روز(و ) ديگري) (1
  .شودجزئي يافت مي در بيت اول، دو مفعول و دو جملة سه) 2
  .خورددر بيت نخست يك فعل ناگذرا و يك واژة دو تلفّظي به چشم مي) 3
  . شوددر بيت دوم، دو جملة مستقل مركب و دو فعل مضارع التزامي ديده مي) 4

  گزينه با مصراع اول بيت زير يكسان است؟ تعداد و نوع اجزاي جمله در كدام   -15
  »بر سر سرو قدت حلقة كاكل بس است  در ره مرغ دلم حلقه مكن زلف را«  
در اين محيط، چو قصر حباب اگر صد بار ) 1

  

كنيم تو را شوي، آباد ميخراب مي  
  

به خاك درگهت چه تفاوت اگر نهيم ) 2
  

سر بر زمين كه كوي بال سرزمين ماست   
  

عشّاق را به دور تو از بادة حيات ) 3
  

قالب تهي فتاده و پيمانه پر شده است   
  

جان و تنم اي دوست فداي تن و جانت ) 4
  

مويي نفروشم به همه ملك جهانت   
  

  : جز هاي زير تعداد وابسته هسته بيشتر از تعداد وابسته وابسته است؛ بهدر همة گزينه  -16
 وصف راست نيايدال حسن وجودت به ـكم) 1

  

مگر هم آينه گويد چنان كه هست حكايت   
  

هاي خسته است اد بهار، مرهم دلــب) 2
  

 گل، موميايي پر و بال شكسته است  
  

روي كار ديگران و پشت كار من يكي است ) 3
  

دار من يكي است  زنده روز و شب در ديدة شب  
  

گسل با محتشم  الفت پيمان دـس آن بـان) 4
  

همچو پيوند طرب با جان ناشاد من است   
  

  در كدام گزينه واژة قافيه، فاقد ايهام است؟   -17
 در عالم پير هر كجا برنايي است) 1

  

عاشق بادا كه عشق خوش سودايي است   
  

آتش است اين بانگ ناي و نيست باد ) 2
  

هر كه اين آتش ندارد نيست باد   
  

خـواند هـمـي برخروشـيد و فـرياد ) 3
  

جهان را سراسر سوي داد خواند   
  

شود سيرت جـان مي خـاك او هم) 4
  

 شودسـرمـة چـشـم عـزيــزان مـي  
  

  

  شود؟ ديده مي» التدركه االبصار و هو يدرك االبصار«در كدام گزينه، مفهوم آية شريفة   -18
دلي در هـمه احوال خدا با او بود  بي) 1

  

كرد  ور خدايا ميديدش و از د او نمي  
  

يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم ) 2
  

دولت صبحت آن مونس جان ما را بس   
  

گفـته بودي كه چرا محو تماشاي مني ) 3
  

آنچنان مات كه حتّي مژه بر هم نزنم   
  

اي يوسف، آخر سوي اين يعقوب نابينا بيا ) 4
  

شده بر طارم مينا بيا  اي عيسي پنهان  
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 5صفحه 

  : جز شود؛ بهيافت مي» اي كاش عظمت در نگاه تو باشد«هاي زير مفهوم عبارت در همة گزينه  -19
فـكـر را اي جان به جـاي شخـص دان ) 1

  

زان كه شخص از فكر دارد قدر و جان   
  

 از يك انـديشـه كه آيـد در درون) 2
  

 صـد جهان گردد به يك دم سرنگون  
  

ردم و رويت ديدم چشم از آن روز كه برك) 3
  

به همين ديده، سر ديـدن اقوامم نيست   
  

دوست دارم كه خودم پشت خودم باشم و بس ) 4
  

به تن هيچ عـقابي پر و بـالي ندهم   
  

  در مقابل عبارات تماماً درست است؟  در كدام گزينه، مفهوم كنايي  -20
  )رديمتوقف كوتاهي ك: (در اين دو شهر يك سر پري زديم) الف  
  )اميدوار به تغيير افكار: (شدن ناميدم دمي در انتظار زاده تو را سپيده) ب  
از بيم : (ها پناه ببرداز بيم عقرب جرّارة دموكراسي قرن بيستم ناچار شده به مار غاشية حكومت سرهنگ) ج  

  ) تر پناه بردن مشكلي به مشكلي بزرگ
  ) كام شدنابينا و نا: (جهان تيره شد پيش آن نامدار) د  
  ) ارزش تحرّك و پويندگي: (گر ذوق نيست تو را كژطبع جانوري) هـ  
  د –ج  –الف ) 4  هـ –ج  –ب ) 3  هـ –الف  –ب ) 2  د -هـ  –ج ) 1

  مفهوم كدام گزينه، يادآور بيت زير است؟   -21
  » با جان بودن به عشق در سامان نيست  در عشق كسي قدم نهد كش جان نيست «  
ي ــود بيفشانــق ز خـرگ عاليـو بــر تــاگ) 1

  

كنيم تو را بهار عالم ايجاد مي  
  

 ست ي در من نفس نگذاشتهــوادي سرگشتگ) 2
  

 آلودة دامان منزل كن مرا پاي خواب  
  

م ـاي جسـود تنگنـاك بــان پـدان جـزن) 3
  

در خم قرار نيست شراب رسيده را   
  

چشم، مست يار شد مخمور و مدهوشيم ما ) 4
  

باده از جوش نشاط افتاد و در جوشيم ما   
  

  شود؟ ديده مي» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«در كدام گزينه، مفهوم   -22
 آن كس كه بدم گفت، بدي سيرت اوست ) الف

  

وان كس كه مرا گفت نكو، خود نيكوست    
  

 ات گـل، گلـشـني گـر بـود انديـشه) ب
  

 گلخني  مةور بود خاري، تو هي  
  

بس زميـن دل كـه نـبتش فكر بود  ) ج
  

 فـكرهـا اسـرار دل را وانـمـود  
  

 جهد كن تا پير عقل و دين شوي) د
  

 بين شوي تا چـو عقـل كـل تـو بـاطن  
  

 دو انـدر پي نفـس چو زاغــن مــهيـ) هـ
  

 كـو به گـورستـان بـرد نه سـوي بـاغ  
  

  د  –ج  –ب ) 4  ج  –د  -هـ ) 3  د -هـ  –الف ) 2  الف  –ب  –ج ) 1  
  : جز سفارش شده است؛ به» پرهيز از قضاوت سطحي«هاي زير به در همة گزينه  -23

زاهـد ظاهـرپـرست از حـال مـا آگـاه نـيست ) 1
  

در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست   
  

مـا نگويـيم بـد و مـيـل بـه نـاحـق نكنيم ) 2
  

    دلق خود ازرق نكنيم جامة كس سيه و  
كنند واعظان كاين جلوه در محـراب و منبر مي) 3

  

كنند روند آن كار ديگر ميچون به خلوت مي  
  

دور شـو از بـرم اي واعـظ و بيـهوده مـگـوي ) 4
  

من نه آنم كه دگر گوش به تزوير كنم   
  

  
  
  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                     فارسي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6صفحه 

  است؟   غلطمفهوم مقابل كدام گزينه،   -24
شهري است پر نيك و بد وجود تو ) 1

  

) اهميت سرشت و خرد در سعادت افراد(تو سلطان و دستور دانا خرد 
  

فـراغ دلـت هـسـت و نـيـروي تن ) 2
  

    )هامندي از فرصتبهره(چو ميدان فراخ است گـويي بـزن 
غنـي را ز سيم و زر آرايـش است ) 3

  

) رزشمـندي قـناعتا(وليكـن فـقـيـر انـدر آسـايـش اسـت 
  

نبـينـد مـدعي جـز خـويـشتـن را ) 4
  

) مـراقـبـت از نقـش الگـودهي افراد(كه دارد پـردة پندار در پيش 
  

  كدام گزينه فاقد مفهوم عبارت زير است؟   -25
  ».زديك روز دنيايي به روم چشم داشت و از آن چشم مي«  

  ست    قبادي و جمي ا هر ذره ز خاك كي  ادي بطَلب كه حاصل عمر دمي است ـــش) 1
  ه نداند اين حالــر كــارف نبود هــع  اين صورت كون، جمله نقش است و خيال   ) 2
  اد بزي اگرچه بر تو ستمي است ــرو ش  و به كام تو دمي است    ــع چــتركيب طباي) 3
     ها كوته نيستهـسانوس كه اين فــافس  چ منزلگه نيست ــاك هيــز در دل خـــج) 4

  
  

     زبان قرآن ،عربي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  

كارم األخالق فإّن «  -26    :»!بها َبـعثَـني رّبيعليكم 
  ! به صفات برتر اخالقي پايبند باشيد زيرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است) 1
   !ه صفات اخالقي زيرا من براي آن فرستاده شدمبر شما الزم است پايبندي ب) 2
  !بايد كه به صفات اخالقي پايبند باشيد قطعاً پروردگار مرا به خاطر آن فرستاده است) 3
  !بايد كه به صفات اخالقي پايبند باشيم پس قطعاً پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است) 4

هندس الّصيانة و هو يُص«  -27   ............مدير داخلي با مهندس : »!لِّح مكيِّفا اليعملاتّصل الـُمرشف 
  !كند كند را تعمير مي گيرد و او كولري كه كار نمي تعميرات تماس مي) 1
  !كرد را تعمير كرد نگهداري و تعميرات تماس گرفت و او كولرهايي كه كار نمي) 2
   !كرد تاده بود را تعمير ميكه او كولري كه كار نيف تعمير و نگهداري تماس گرفت در حالي) 3
  ! كرد كرد را تعمير مي كه او كولري كه كار نمي تعميرات تماس گرفت در حالي) 4

  ............گفت يك روز  :»!قال لبثُت يوما أو بعض يوم قال بل لبثَت مائة عام فانْظر إىل طعامك و رشابك«  -28
  !ات نگاه كن كردي به خوراكت و نوشيدني ام گفت نه بلكه صد سال درنگ يا چند روز درنگ كرده) 1
   !ات بنگر يا بخشي از يك روز درنگ كردم گفت نه بلكه صدها سال درنگ كردي به خوراكت و نوشيدني) 2
  ! ات نگاه كن ها و نوشيدني يا بخشي از يك روز درنگ كردم گفت نه بلكه صد سال درنگ كردي به خوراكي) 3
  !ات بنگر گفت نه بلكه صد سال درنگ كردي به خوراكت و نوشيدني يا بخشي از يك روز درنگ كردم) 4

ق البحر فأنقـذه دلفيناً و أوصلَـه إىل الّشاطئ«  -29   :»!َوهـَـَن جسم رجٍل سحَبـه تّيار املاء إىل أع
  ! ساندشبدن مردي كه جريان آب او را به اعماق دريا كشانده بود سست شد پس دلفيني او را نجات داد و به ساحل ر) 1
  !بدن مردي كه جريان آب به اعماق دريا كشانده بودش سست شد پس دلفيني او را نجات داد و به ساحل رساند) 2
  !سنگيني جسم مرد او را با جريان آب به اعماق دريا كشاند پس دلفيني او را نجات داد و به ساحل رساندش )3
ده بود سست گرديد پس يك دلفين او را نجات داد و او را بـه سـاحل   به اعماق دريا كشانده ش  بدن مردي كه با جريان آب) 4

  !رساند

   ّ۲۶ - ۳۵(من أو إىل العربيّة ّدق فی الجواب للرتجمة ن االصّح و اال عی(  
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                                     عربي، زبان قرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7صفحه 

  :»!تُضِعف خيبة األمل عزم اإلنسان يف مجال الّتقنية و ال يستطيع أن يُواصل عمله دؤوبا«  -30
  !دهد نااميدي تصميم انسان را در زمينه فناوري ضعيف خواهد كرد و قادر نخواهد بود كه كارش را با پشتكار ادامه) 1
  !كند و قادر به ادامه دادن كارش با پشتكار نخواهد بود هاي فناوري ضعيف مي نااميد شدن عزم انسان را در زمينه) 2
  !تواند كارش را با پشتكار ادامه دهد كند و نمي نااميدي عزم انسان را در زمينه فناوري ضعيف مي) 3
  !تواند كارش را با پشتكار ادامه دهد د و نميشو عزم انسان در زمينه فناوري با نااميدي ضعيف مي) 4

ل فيرأيُت املزارع و هم يُقيمون الّصالة «  -31 ّ   :»!نفٍق حَفـرُه الع
  !گزاردند كه نماز مي كشاورزان را در تونلي كه كارگران كنده بودند ديدم در حالي) 1
  !گزاردند از ميكشاورزان را در حالي ديدم كه در تونلي كه كارگران كنده بودندش نم) 2
  ! ديدم گزاردند مي تونلي كه كارگران آن را كنده بودند نماز مي كه در كشاورزان را در حالي) 3
  !داشتند كه در تونلي كه كارگران آن را حفر كرده بودند نمازشان را برپاي مي كشاورزان را ديدم در حالي) 4

ٍت عىل أن يَقمن بجولة علمّية يف اإلن بناتيعزمت «  -32   :»!رتنت مبتس
  !دخترانم لبخندزنان تصميم گرفتند به گردش علمي در اينترنت بپردازند) 1
   !خواهرانم لبخندزنان قصد داشتند به گردش علمي در اينترنت بپردازند) 2
  !زدند تصميم گرفتند در اينترنت به گردش علمي بپردازند كه لبخند مي دختران در حالي) 3
  ! ند كه در حال لبخند زدن با هم به يك گردش علمي در اينترنت بپردازنددختران من مصمم بود) 4

ل أقوى من الحديد للكهرباء«  -33   :»!ما كان الّشباب يزعمون أّن الّنحاس عنٌرص موصِّ
  !استتر از آهن براي برق  آنچه را كه جوانان گمان كرده بودند اين بود كه مس يك عنصر رسانا و قوي) 1
  !تر از آهن براي برق است دهنده قوي پنداشتند اين بود كه مس عنصر اتصال ميآنچه جوانان ) 2
  !تر از آهن براي برق باشد كردند كه مس عنصري رسانا و قوي جوانان گمان نمي) 3
   !تر از آهن و رسانايي براي برق باشد كنند كه مس عنصري قوي جوانان گمان نمي) 4

34-   ّ   !:﴾الًؤو العهد إّن العهد كان مس ﴿و أوفوا: يف املفهوم الخطأع
  !»قول إّال مع الفعل في الخير«) 2    !»و َمن أويف بعهده من هللا«) 1
ا تعِجز عن الوفاء«) 3    !»بعهده في التعتمد عىل موّدة من اليو«) 4    !»التـَعد 

ّ الّصحيح  -35   :»!ن داردهركس زبان تيزي داشته باشد نقش بسيار مهمي در ويرانگري اراده انسا«: ع
  !تخريب إرادة اإلنسان فيَمن لديه لسان حاّد فلَه دور أهّم جّدا ) 1
  !تخريب إرادة اإلنسان فيكّل شخص عنده فم حاّد له دور مّهٌم جّدا ) 2
  !تخريب إرادة اإلنسان فيكّل من لديه لسان حاّد له دور مّهٌم للغاية ) 3
  !تخريب إرادة اإلنسان فيَمن هو عنده لسان حاّد فلَه دور أهّم للغاية ) 4
  
  
  

ه  الينفع قيل الكلمة الطّّيبة مفيدة فال خ يف علم  نعلم أّن تعلّم العلوم من فرائضنا الّدينّية و لكن هل كـل العلـوم .صاحبه و ال غ
املفيدة قال رسول! مفيدة العلم جهال يعني بعـض العلـوم إّن من : هللا ص بالطّبع يجب عىل املرء تعلّم العلوم املفيدة و تجّنب العلوم غ

املفيدة مفيد بطريقت من هناك يصلنا إىل معرفة العلـم . تؤدي باملجتمع إىل الفساد و يذّم مكتبنا و ديننا هذه العلوم إّن فهم العلوم غ
الّنافع نفسه و الّتي نستعيذ هللا منها ة عن العلم غ ا. الّنافع و أيضا ألّن لدينا أحاديث كث لّنافع ثالثة عيوب فهو يشغل وقت و للعلم غ

ة و هـو نـوع مـن أنـواع الحجـاب و  عقل العا و يضيق املساحة للعلوم الّنافعة و هو سبب العجب و يحرُم اإلنسـان مـن صـدقات كثـ
تُفسد و تّرض بالفرد  معرِفة الّضالل و نتيجة لذلك فإّن كّل  إىل استمرار يؤّدييصعب إزالته ألنّه اليدركه الّناس حجابا إّال قليال منهم و ذلك 

  !ضاّرة و ممنوعة حسب تقدير العقل فهيو أدوات القتل  الكيمياويّ و املجتمع كالّسالح 
  )  بریم پناه می: نستعيذ(

  ا یناسب النّص )  ۳۶ – ۴۲( جب عن األسئلة اقرأ النّص التّالی ثّم ا  
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                                     عربي، زبان قرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8صفحه 

ّ الّصحيح حسب الّنّص   -36   :ع
    !العلم واملال يسرتان كل عيب و الجهل و الفقر يكشفان كل عيب) 1
  !العمل الينفع مع الجهل ثقليل العمل ينفع مع العلم و ك) 2
   !العلم خزائن و مفتاحها الّسؤال فاسئلوا يرحمكم هللا )3
  !هل يستوي الّذين يعلمون و الّذين اليعلمون) 4

  

37-   ّ   : حسب الّنّص  الخطأع
ّ اعوذ بك من علم الينفع) 1   !اللهّم إ
  !أعلم الّناس من جمَع علم الّناس إىل علمه) 2
  !له جهله و علمه معه الينفعهرُّب عا قد قت) 3
  !ينفعه علم الينفعك ينفع به فإّن من  التتعلّم العلم مّمن ) 4

ّ الّصحيح حسب الّنّص   -38   :ع
   !العلم ذوالوجه الجميل وامليضء ولكن دون الفائدة يجعل اإلنسان يضّل  )1
  !علم اليرتك مجاال للمعرفة  بأيّ العقل ) مصدر فعل مأل(ملء ) 2
   !علم سواء كان مفيدا أم ال يجلب العديد من الفوائد للبرش كّل  )3
الّنافع) 4   !ال فائدة من تعلّم العلم غ

ّ الّصحيح حسب الّنّص   -39   :ع
 نكتــه مشــهور  نيــبــود ا انيــداناز) 1

 

 !كه دانـش در كتـب داناسـت در گـور    
  

ــت را رواســت  ) 2 ــدر آري تن ــج ان ــه رن  ب
  

 !كه خود رنج بردن به دانـش سزاسـت  
  

 دعوي مكن كه برترم از ديگران به علم) 3
  

 !چون كبر كردي از همه دونان فروتري
  

 جز علـم طلـب مكـن تـو انـدر عـالم      ) 4
  

 چيزي كه تو را ز غم رهاند علم اسـت 
  

   ۴۰ – ۴۲(عّین الّصحیح يف الّتحليل الّرصيف و اإلعراب (  
  :»ال ينفع«  - 40

  املفعول له   إعرابييف محل »  صاحب  «مة كل/ فعل مضارع، مفرد مذكر غائب، متعّد ) 1
    » صاحب  «فعل و فاعله / ، مفرد مذكر غائب، مجرد ثال فعل نفی للمضارع) 2
، اليحتاج إىل املفعول ) 3    الجملة الفعلية الوصفية  / فعل نفي، مذكر غائب، مجرد ثال
   فعل مع فاعله الجملة الفعلية/  فعل مضارع يدّل عىل الّنفي، متعّد، مزيد ثال من باب إفعال) 4

  :»يؤّدي«  -41
  له حرف زائد، فعل من باب إفعال، مفرد، مذكر، مصدره أداء) 1
  ثالثيفعل مضارع، مفرد مذكرغائب، له حرفان زائدان، مزيد ) 2
  من باب تفّعل، مفرد مذكر غائب ثالثيفعل مضارع، مزيد ) 3
ل عىل وزن ف الماضيمفرد، له حرف زائد، فعله  )4    عَّ

  :»َمعرِفة«  -42
   مرفوع   /  مبنياسم، مفرد، نكرة، ) 1
   مجرور  / اسم، مفرد، مؤنث، نكرة ) 2
   منصوب  / اسم، مؤنث، معرب، نكرة ) 3
  مجرور / اسم مفرد، عىل وزن َمفِعلة و هو اسم املكان، جمعه َمعارف ) 4
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43-   ّ ت الخطأع   :يف ضبط الحركات أو قراءة الكل
رينَ و  )1   !التأُخذوا الباِطل ِمن أهِل الحقَّ كونوا نُّقاد الكالمِ ) 2  !َصل املساِفراِن إىل الـَمطار ُمتأخِّ
  !إّن حوائَِج الّناس إليُكم ِمن نَِعم هللا) 4    !و ُخلَِق اإلنساُن ضعيفاً ) 3

  :  حاٌل »مرسور«عبارة فيها كلمة  أيّ   -44
   !ابقة الّرياضيّةاملس فييُشّجع الطّّالب زميلهم املرسور ) 1
  !ساحة املدينة مرسورين فيكان جميع األطفال الّذين يلعبون ) 2
  !رأيُت جميع األطفال و هم مرسورون بقدوم الّربيع و الّنوروز) 3
  !أيّام العيد فييُحّب جميع األطفال أن يلبسوا أجمل مالبسهم مرسورين ) 4

  :لفاعل أو املفعولاسٌم ُصِنع عىل أوزان اسم ا ماجاءعبارة  في ايّ   -45
  ! قد أفلح املؤِمنون الّذين هم يف صالتهم خاشعون) 1
رة للنِّفط و أنجحها) 2 َول الـُمصدِّ   !هي من أكرب الدُّ
اث كاألدب و ال ظه كالـُمشاَورة) 3   ! الم
  !يُصَنع منه الـَمطاط و ُمبيدات الحرشات) 4

ّ الّصحيح   -46    :الحوارات فيع
  !نظيفة زمالئيو غرفة  غرفتيتّنظيف؟ ليست َمن هو مسؤول ال) 1 

  !متى مواعد تناول الطّعام؟ تختلف ساعاتهم حسب الغداء و العشاء) 2
  ! صلِّحوا كّل يشء برسعة. املشكلة يا حبيبي؟ نعتذر منكم هيما ) 3
  !ما هو طعام الفطور؟ رّز مع مرق باذنجان )4

47-   ّ   :يف الّتوضيحات الخطأع
  !البرئ حفرة عميقة يُستخرج منها املاء أو الّنفط )2   !ب جّدا يُجمع فيها قليل من العلوماملوسوعة معجم ك )1
  !الجبنة غذاء معروف مصنوع من الحليب) 4  ! الوقود ماّدة كالبنزين و الّنفط و الغاز) 3

48-   ّ ت ع   »ةالشعب من شعوب األرض إّال وكان له دين و طريقة للعباد«: الّصحیح فی حرکات الکل
  !شعَب، األرَض، ديٍن، عبادةٍ )  2       !شعُب، األرِض، ديٌن، عبادةِ  )1
  !شعٌب، األرِض، ديٍن، عبادةِ ) 4          !شعَب، األرِض، ديٌن، عبادةِ  )3

ت جاءت مرتبطة كلها عىل حسب املعنى و املفهوم أيّ يف   -49   : مجموعة كل
مة، بومة دجاجة، طائرة،) 2       !    أنوف، يد، سمع، أقدام) 1   !ح
، الّرتاب، التّل، الخيط )3   !الجلد، العظام، اللّحم، العصب) 4    !   الطّ

ّ ما فيه فعل ترجمته املايض   -50   :للّنفيع
1 ( ّ   !يُذكر اسم هللا عليه و التأكلوا م
  !العلم لنا إّال ما علّمتنا) 2
  ! تبرص و داؤك منك و التشعر دواؤك فيك و ما) 3
ّ و ما أبرّ ) 4   !ئ نفيس إّن الّنفس ألّمارة بالّسوء إّال ما رِحَم ر
     

  

   املناسب للجواب عن االسئلة ّ   )۴۳ – ۵۰(  ةالتاليع

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



                                     دين و زندگي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 10صفحه 

  ه شده است، با يكديگر ارتباط بيشتري دارند؟يك از فوايد نماز و روزه كه در قرآن كريم به آن اشار كدام  -51
  سازي  انسان) 4  تقواي الهي ) 3  ياد معاد ) 2  ياد خداوند ) 1

  ها و گناهان به چه چيزي ارتباط دارد؟ ميزان تأثير نماز در ترك زشتي  -52
  تداوم در نماز و دقت در انجام آن ) 2  خدا يبندگ طيشرا تيتقوا و رعا) 1
  دقت در احكام نماز و خواندن نماز جماعت ) 4  رعايت احكام نمازاخالص در نماز و  )3

  شود؟ نمازگزاري كه ركوع حقيقي به جاي آورد، چه تغييري در رفتار او حاصل مي  -53
  .شود يحق نم ريدچار انحراف در مس) 2  . كند در مقابل مستكبران خضوع نمي) 1
  .از خدا را نخواهد پذيرفت معبودي غير) 4  .قوانين غير شرعي را نخواهد پذيرفت) 3

  ترين راه رسيدن به تقوا در آيات قرآن كريم چيست؟ تقوا به چه معنايي است و مهم  -54
  انجام واجبات الهي  -ترك گناه ) 2  ذكر مستمر خداوند  -نگهداري ) 1
  اقامه نماز و گرفتن روزه  -حفاظت ) 4    ترك گناهان  -مراقبت ) 3

  جزو نجاسات است؟ ،يخون حيوانات با چه شرط  -55
  .ادرار و مدفوعش نجس باشد) 2    .خون جهنده داشته باشد) 1
  .گوشت باشد حرام) 4    . گوشت باشد حالل) 3

را منوط به توجه به » آيا نمازِ انسان به درگاه خداوند مقبول شده يا نه؟«پاسخ به اين پرسش كه ) ع(امام صادق   -56
  داند؟ كدام شاخص مي

  مقدار احساس قرب و نزديكي به خداوند ) 2  اخالص در زندگي انسانميزان ازدياد ) 1
  مقدار احساس فقر و بندگي در وجود انسان) 4  ها  ميزان دوري انسان از گناه و زشتي) 3

  درستي بيان شده است؟ در كدام گزينه، معيارِ نجاست ادرار و مدفوع حيوانات با دقت و به  -57
  گوشت نبودن  حيوانات حاللجزو ) 2    جزو پرندگان نبودن ) 1
  گوشت بودن و خون جهنده داشتن حرام) 4  واناتينجس بودن زنده و مرده آن ح) 3

  ؟نيست گانه ، جزو نجاسات يازدهگزينه كدام  -58
  سگ و خوك) 4  كافر) 3  قمار ) 2  شراب ) 1

  شود؟ ر و مادر خود مردود مي، نماز فرزند در صورت انجام كدام رفتار درقبال پد)ع(مطابق فرمايش امام صادق   -59
  ها حرمتي نسبت به پدر و مادر و عدم اداي حقوق آن بي) 1
  ويژه پدر و مادر شود؛ به غيبت هر مؤمني موجب عدم پذيرش نماز مي) 2
  .نگاه از روي خشم به والدين؛ هرچند در حق او كوتاهي كرده باشند) 3
  .ند را ادا كرده باشندكه حق فرز نگاه از روي غضب به والدين؛ در صورتي) 4

  ؟نيستگانه روزه  هاي نه كننده كدام مورد، جزو باطل  -60
  فرو بردن تمام سر در آب) 2    جنابت بعد از اذان صبح ) 1
  ) ص(هاي پيامبر  دروغ بستن بر جانشين) 4    رساندن غبار غليظ به حلق) 3

ند روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان، عذر او برطرف وظيفه كسي كه به علت عذري مانند بيماري نتوا«در كدام گزينه   -61
  صورت كامل بيان شده است؟ به» شود و تا رمضان آينده عمداً قضاي روزه را نگيرد

  .بايد روزه را قضا كند و براي هر روز، كفاره جمع بدهد) 1
  .دليل عذر بوده، قضا ندارد ولي بايد كفاره بدهد چون روزه نگرفتن به) 2
  .ها را قضا كند، ولي كفاره يا چيز ديگري برعهده او نيست بايد روزه) 3
  .بايد روزه را قضا كند و براي هر روز يك مد گندم و جو به فقير بدهد) 4
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  ؟شود واجب نميدر كدام گزينه، كفارة جمع بر فرد مكلف   -62
  .كسي كه به چيز حرامي روزه خود را باطل كند) 1
  .مضان را تا سال بعد نگيردكسي كه عمداً قضاي روزة ماه ر) 2
  .اگر كسي با خوردن شراب روزه ماه مبارك رمضان را افطار كند) 3
  .اگر كسي در هنگام روزه ماه مبارك رمضان عمداً بر خدا دروغ ببندد) 4

  فرسخ شرعي شكسته است؟ 4در كدام گزينه، نماز مسافر در سفر بيش از   -63
  . ايي اقامت كندكسي كه بخواهد بيشتر از ده روز در ج) 1
  .كسي كه به قصد كمك به ستمكاري و يا ظلم به مظلوم سفر كند) 2
  .كيلومتر است 30فردي كه به سفري رفته كه مجموع مسافت سفر او ) 3
  . كه والدينش از اخالق او راضي نيستند فردي كه عازم سفر شده؛ درحالي) 4

  ترتيب در كدام گزينه بيان شده است؟ به شود، آنچه موجب آراستگي باطن و آراستگي ظاهر مي  -64
  پوشش زيبا و آراستگي ظاهر  - نظافت ظاهري و آراستگي باطن ) 1
  رعايت موازين شرعي در پوشش - آرامش رواني و اخالق اجتماعي ) 2
  مرتب بودن وضع ظاهر و نظافت  -مندي روح از صفات زيبا  بهره) 3
  ندي از وجاهت و اخالق اجتماعي م بهره –مندي از زيبايي اخالق فردي  بهره) 4

  چه بود؟) ع(با شيوه پوشش امام علي ) ع(علت تفاوت پوشش امام صادق   -65
  .دچار انحراف شده بودند) ع(اعالم مخالفت با افرادي كه با ادعاي پيروي از امام علي ) 1
  )ع(بهبود شرايط اقتصادي مردم جامعه نسبت به شرايط سخت زمان امام علي ) 2
  هاي زيبا و فاخر توسط امام و پيشواي جامعه اسالمي  م پوشيدن لباسلزو) 3
  )ص(هاي پيامبر  به لباس) ع(شباهت پوشش امام صادق ) 4

  ترين جايي كه انسان بايد از ويژگي آراستگي ظاهري برخوردار باشد، كدام است؟ مهم  -66
  هنگام حضور در جمع خانواده ) 2    هنگام عبادت خدا) 1
  .در همه حاالت انسان بايد آراسته باشد) 4    ر در اجتماع مردمهنگام حضو) 3

  ناهنجاري فرد جوان در نوع پوشش و عدم آراستگي نشانه چيست؟  -67
  افراط و تفريط در زمينه رعايت مسائل اجتماعي ) 2  ايمان ضعيف و كاستي جدي در روابط اجتماعي )1
  ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود از راه درست) 4  يو آداب آراستگ يدرك نادرست از فرهنگ اسالم) 3

  شود؟ متن زير با كدام گزينه كامل مي  -68
نامد و آن  مي............ شود كه قرآن آن را  منجر به حالتي مي............ روي در  تندروي در آراستگي ظاهري و زياده«  

  .شمرد مي............ را كاري 
    جاهالنه  -تبرّج  -ابراز وجود ) 2  غير عاقالنه  –انزوا  -آراستگي باطني ) 1
  جاهالنه  -انزوا  -عفاف ) 4  جاهالنه  -ضعف ايمان  -مقبوليت ) 3

  ؟كند  پايان خودآرايي براي جلب توجه ديگران را چه چيزي معرفي مي) ع(امام علي   -69
  تبرّج جاهلي) 4  جنگ با خدا ) 3  دوري از حياء ) 2  دشمني با قرآن ) 1

گرفته از كدام آيين بوده و اين پوشش، انديشمندان و مورخان غربي  پوشش زنان ايراني قبل از اسالم بيشتر الهام  -70
  را به سوي پذيرش كدام فرضيه سوق داده است؟

  .يونان باستان انديشه عفاف و حجاب را از ايران اخذ كرده است -اديان باستاني حاكم در ايران ) 1
  .النهرين بوده است گاه اصلي عفاف در جهان باستان، تمدن بينخاست -دين زرتشتي ) 2
  خاستگاه اصلي اديان الهي، ايران باستان بوده است  -آيين ابراهيم حنيف ) 3
  .منشأ اصلي گسترش حجاب، ايران باستان بوده است -آيين زرتشت ) 4
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كه تدبير امور موجودات را برعهده دارند، حكايت اعتقاد به اينكه عالوه بر خداوند و در كنار او ديگران نيز هستند   -71
  از وجود كدام مرتبه شرك در وجود انسان دارد؟ 

  تيشرك در وال) 4  شرك در مالكيت ) 3  تيشرك در حاكم) 2  شرك در ربوبيت )1
  ترتيب كدام نتيجه را به دنبال خواهد آورد؟ افزايش درك و شناخت انسان نسبت به خود، به  -72

  ريزش باران رحمت خدا -ز بيشتر به لطف خدا احساس نيا) 1
  درك بيشتري از فقر دروني -افزايش احساس بندگي ) 2
  افزايش بندگي  -احساس فقر و نياز بيشتر ) 3
  تر  خداشناسي عميق -معرفت بيشتر در بندگي خدا ) 4

  شود؟ ي همه حوادث زندگي ميطوركل ها و به ها و شيريني شناخت كدام حقيقت موجب نگرش صحيح ما نسبت به تلخي  - 73
  ها شناخت قوانين حاكم بر زندگي انسان) 2    آشنايي با قوانين حقوقي) 1
  ينينظام تكو نيشناخت قوان) 4  آشنايي با قوانين شريعت الهي ) 3

  در رابطه با خدا چيست؟  سوره عنكبوت، خيال واهي انسان 2براساس آيه   -74
   .شود حال خود رها ميكه بگويد ايمان آورده، به  همين )1
  .يابد با ادعاي دوست داشتن خداوند، به ايمان دست مي) 2
  .رود با ادعاي ايمان و بدون عمل صالح، به بهشت مي) 3
  .رود يبه بهشت م مان،يبه ا يبا اقرار زبان) 4

  شود؟ با كدام گزينه كامل مي) ع(ترجمه حديث امام صادق   -75
  ».هستند............ ميرند  مي............ واسطه  ميرند، از كساني كه به مي. ...........واسطه  كساني كه به«  
  بيشتر  -شان  سر رسيدن اجل -عذاب ) 2  بيشتر -گناه  -سرآمد عمرشان  )1
  كمتر -نزول عذاب  -گناه ) 4  شتريب -سرآمد عمرشان  -گناه ) 3
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76. A: Are you sure that Reza will come to the party tonight? 
 B: No, I’m not sure that he will come to the party tonight. He -------------- come to the 

party tonight. 
1) can not  2) may not  3) must not  4) should not  

77. A: What time are you leaving ? 
 B: I am leaving --------------- the afternoon. Maybe, -------------- three o’clock p.m. I am 

coming back -------------- Sunday evening. 
1) in/at/on 2) in/at/in  3) on/at/on 4) in/in/on 

78. How old is your school? 
 It -------------- so many years ago. 

1) built 2) is built 3) was built 4) has been built 
 

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. 
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79. Jack said that the exam starts at 8 o’clock --------------? 
1) didn’t Jack  2) doesn’t it  3) did he 4) does it 

80. Some parts of Iran are -------------- in which few or no plants or trees grow because there 
is little or no water and the weather is very hot and dry during the day. 
1) shrines 2) ranges 3) pyramids  4) deserts 

81. The American -------------- warned the American citizens to be careful, and leave that 
country immediately  
1) embassy 2) observatory  3) shrine  4) suggestion  

82. We must pay much attention to the cultural values of all countries all around the world 
and we must not -------------- any rule if we want to have a good and -------------- trip all 
the time. 
1) take/strong 2) publish/famous 3) break/safe 4) break/suitable 

83.  Teachers must try to teach students English -------------- in real- life situations so that 
they can -------------- their ideas, thoughts or feelings easily. 
1) generally/arrange   2) exactly/recommend  
3) unfortunately/contain 4) effectively/communicate 

84. If you know the cause of the problem, they might be able to -------------- how to prevent it 
from happening again. 
1) hang out 2) figure out 3) look up 4) give up 

85. Now that their business is good enough, they plan to -------------- their company by 
building two large buildings. 
1) reduce 2) provide 3) expand 4) combine 

86. Hafez is a very famous poet in Iran and he wrote many poems hundreds of years ago. He is also 
known to be the -------------- for many poets and authors -------------- the world. 
1) emotion/above  2) introduction/in 
3) inspiration/around   4) generation/around 

87. I had not seen my brother when he went to London 4 years ago. He came back from 
London yesterday and we -------------- each other. 
1) hugged 2) forgave 3) regarded 4) quitted 
 

 
 

 
 
 
 
The modern age is an age of electricity. People are so used to electric lights, radioes, 
televisions and telephones that it is hard to (88 -------------- what life would be like without 
them. When there is a (89) -------------- failure, people are badly affected, cars maybe stuck 
in heavy traffic because there are no traffic to (90) --------------, and food goes bad in silent 
refrigerators. 
      Yet people began to (91) -------------- how electricity works only a little more than two 
centuries ago. Nature has (92) -------------- been experimenting in this field for millions of 

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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years. Scientists are discovering more and more than the living world may hold a lot of 
interesting information about electricity that could benefit humanity. 
 
88. 1) compare 2) imagine 3) protect 4) save 
89. 1) solution  2) function  3) part 4) power 
90. 1) guide 2) surprise 3) collect 4) develop 
91. 1) create 2) observe 3) offer 4) understand 
92. 1) wisely 2) honestly 3) apparently  4) immediately 

 

 
 
 
 
 
PASSAGE 1: 
One reason that many people fail is that they lack confidence in themselves. If you think of 
yourself as being unworthy of great achievement, you will never achieve greatness. If, on 
the other hand, you know yourself and understand what your abilities are, you will certainly 
stand a chance of success. How may one realize all his possibilities and gain confidence in 
himself? One of the surest ways is for him to associate with the people who have really 
achieved greatness. It is impossible, however, for most people to come frequently into the 
presence of the great.  

The next best thing, perhaps, is for him to spend part of his time on reading about great 
achievers, Biography is a powerful stimulant to action. But these measures will not work 
unless one gets rid of a sense of inferiority and decides to do his best. One of our great 
philosophers expressed the idea in a single sentence when he said that each individual 
should hitch his wagon to a star. 

93. What is the best title for the passage? 
1) Outstanding people  2) Ways of becoming successful 
3) Biography of great people 4) Lack of confidence and Achievement  

94. Accoreing to the author, a basic cause of failure is lack of --------------. 
1) achievement  2) effort and hard work  
3) thought fullness  4) self – confidence 

95. The writer advises that, as a starting point for greatness, one can --------------. 
1) read biographies  2) think only of himself   
3) get a college education  4) be responsible for certain possibility 

96. The expression “hitch his wagon to a star” underlined in the passage is closest in 
meaning to -----------------. 
1) follow a good person 2) decide to do big things 
3) ignore all details  4) read great books  
 

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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PASSAGE 2: 
There are about 140 countries which belong to the third World and which are known as 
developing, less developed and poor countries. Although there are great differences between 
them, they do have a number of features in common. For example, much of the third World 
is in poverty. A few exceptions to this rule are Saudi Arabia, Kuwait, and Libya, However, 
because the economies of these three countries depend largely on one export, oil, they are 
still vulnerable in the world market. Most of the developing countries still have very little 
industry. Farming is often the only way by which the country can make money. Even worse, 
many of the countries only produce enough food to keep their own populations alive. India 
is a classic example of this, as no less than 70 percent of its 970 million people work on the 
land for a living. Another feature which links less developed countries is life expectancy. 
People die younger in the third World because of the poverty in which they live. People 
have much less healthy diets than in developed countries, and health care is also more likely 
to be inadequate. 
97. According to the passage, the third World countries --------------------. 

1) produce most of the oil and other products in the world 
2) many of them can produce many different products 
3) consume more than they produce for their own populations 
4) are classified as developing, less developed and poor countries 

98.  One can understand from the passage, that Saudi Arabia, Kuwait and Libya -------------. 
1) are developing countries with fewer problems 
2) are more vulnerable than the other countries 
3) depend on oil as much as possible 
4) are the richest countries in the world 

99. Someone who is vulnerable can be easily ---------------------. 
1) hurt 2) pleased 3) interested 4) developed 

100. According to the passage, the special feature of the less developed countries is that -------
--------------. 
1) developed countries help other countries as much as possible 
2) the poor have as healthy diets as the other countries 
3) many of them can produce different products 
4) life expectancy is very low 
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17هاي دو عدد طبيعي زوج متوالي،  مجموع معكوس  - 101
  مجموع ارقام آن دو عدد كدام است؟. برابر معكوس عدد بزرگتر است 8

1 (15  2 (16  3 (17  4 (18  
ك الزاويه و ي الساقين و يك ذوزنقه قائم در شكل زير از يك صفحه مقوايي مستطيل شكل، يك مثلث متساوي  -102

باشد، نسبت مساحت قسمت  12هاي روي شكل، اگر مساحت ذوزنقه برابر  با توجه به اندازه. كنيم مربع جدا مي
  ماندة صفحة مقوايي به مساحت مثلث كدام است؟ باقي

1 (3
4     2 (2

3  

3 (1
2    4 (1  

xP(x)واحد بطري از رابطة  xك كارگاه توليد بطري نوشابه، سود حاصل از فروش در ي  -103 x−= + −
2

25 88   
 در اين كارگاه روزانه حداقل چند بطري توليد شود تا به نقطة سر به سر برسد؟. آيد دست مي به

1 (8    2 (2  3 (4   4( 6   
xهاي معادلة درجه دوم  ريشه x2و  x1اگر   -104 x m+ − + =22 4 1   باشد،  6باشد و اختالف دو ريشه معادله برابر

mمقدار  x x+ − 2
1   كدام است؟ 2

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
>xاگر   -105 <1 |باشد، حاصل عبارت  2 x | | x | | x | | x |− + − + − +2 1  كدام است؟ 3

1 (1  2 (2  3 (2-  4 (1-  
fاگر   -106 {( , ),( , ),( , ), ( , ),( , )}= 1 2 1 2 3 1 5 4   و{g ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , )}= 1 2 2 2 3 1 4 5   باشد، حاصل جمع

gعضوهاي مجموعة برد تابع 
f g−

2
  كدام است؟ 

1 (2  2 (4  3 (2-  4 (6-  
fاگر   -107 (x) | x |= − g(x)و  1 | x |= −   كدام است؟ gو  fباشد، مساحت ناحية بين دو نمودار  2+

1 (5
2   2 (3

2  3 (3  4 (2  

fاگر   -108 (x) x= f)و نمودار تابع  2 g)(x)× صورت زير باشد، ضابطة تابع  بهg(x) كدام است؟  

1 (g(x) sign(x)=     2 (x
g(x)

x
− >

=  <

1
1




  

3 (| x |g(x)
x

=    4 (g(x)
x

= 2
1  
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fاگر   -109 (x) sign(x)=  وg(x) [x]=  باشد، نمودار تابعf (x)
g

]در بازة   , )−3  كدام است؟ 2

1 (  2 (  

3 (  4 (  

گيري متغير و چگونگي توصيف  هاي اندازه رسيدن به پاسخ مسئله، انديشيدن به روشپيدا كردن راهي براي «  -110
  كدام گام چرخة آمار در حل مسائل است؟» نتايج

  ريزي طرح و برنامه) 2    ها گردآوري و پاكسازي داده) 1
  ها تحليل داده) 4    گيري بحث و نتيجه) 3

هاي  دست آمده متناسب با هدف شود تا نتايج به وجب مياجراي نادرست كدام گام چرخة آمار در حل مسئله م  - 111
  ؟نشودپژوهش ارائه 

  ها تحليل داده) 4  بيان مسئله) 3  ريزي طرح و برنامه) 2  گيري بحث و نتيجه) 1
  براي بررسي كدام مورد نسبت به موارد ديگر، به اندازة نمونه بزرگتري نياز داريم؟  -112

  ساعت شروع به كار مدارس يك استان) 1
  آموزان كالس اول ابتدايي استان تهران سن دانش) 2
  آموزان پايه دوازدهم يك مدرسه نمرات درس رياضي دانش) 3
  آموزش و پرورش تهرانآموزان يك منطقة  گروه خوني دانش) 4

پراكندگي افتاده داشته باشيم، كدام معيار گرايش به مركز و كدام معيار  ها، تعدادي دادة دور اگر در بررسي داده  -113
  ها مناسب هستند؟ براي توصيف داده

  ميانه و دامنة ميان چاركي) 2    ميانه و انحراف معيار) 1
  ميانگين و دامنة ميان چاركي) 4    ميانگين و انحراف استاندارد) 3

زاوية در اين نمودار، . آموزان يك كالس نمايش داده شده است اي زير، نمرات درس رياضي دانش در نمودار دايره  - 114
3   1مربوط به نمرات زير ،45  1مربوط به نمرات بين  9، 12تا   اگر . است 14الي  12مربوط به نمرات

2 ،6تا  17زاويه مربوط به نمرات    است؟  17الي  14باشد، چند درصد نمرات بين  
1 (/%37 5   
2 (%4   
3 (/%42 5  
4 (%45  

  دهد؟ ها را بهتر نشان مي گي دادهكدام نمودار، محل تراكم و پراكند  -115
  اي ميله) 2  دهندة ميانگين و انحراف معيار نمايش) 1
   اي جعبه) 4    اي دايره) 3
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 هاي زير است؟ كدام گزينه، پاسخ درست پرسش  -116
  ها است؟ كدام مورد، علت تهيه و انتشار اسناد اعتباري مختلف توسط بانك) الف  
  :جز د بررسي در حسابداري ملي است؛ بهها از موارد مور همة گزينه) ب  
  ميزان درآمد افراد جامعه) ب. كنند ها به منظور تسهيل مبادالت و نقل و انتقال وجوه، مبادرت به انتشار اسناد اعتباري مي بانك) الف) 1
. كننـد  ر اسناد اعتباري مـي ها به منظور عمليات اعطاي وام و اعتبار و نيز تضمين بازگشت طلب خود، اقدام به انتشا بانك) الف) 2

  سطح زندگي و رفاه مردم ) ب
) ب. كنند هاي اقتصادي، اقدام به تهية اسناد اعتباري مي  ها و گسترش فعاليت ها به منظور رفع مشكالت مالي دولت بانك) الف) 3

  گذاري انداز و سرمايه ميزان پس
ترين زمان، اقدام به انتشار اسناد اعتبـاري   ازگشت طلب خود در كوتاهها به منظور اعطاي وام و اعتبار و نيز تضمين ب بانك) الف) 4

  هاي توليدي در محدودة زماني معين انجام فعاليت) ب. كند مي
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ ها به براي بانك» مستقيم درآمد غير«و » درآمد مستقيم«كسب   -117

  اعطاي تسهيالت مالي به دولت –هاي توليدي و عمراني  گذاري در طرح سرمايه) 1
  هاي ديداري و غير ديداري مردم دادن وام از محل سپرده –عمليات بانكداري بدون ربا ) 2
  اعطاي تسهيالت مالي به افراد تحت يازده عقد اسالمي –هاي توليدي و عمراني  گذاري در طرح سرمايه) 3
  هاي توليدي و عمراني گذاري در طرح سرمايه –اعطاي تسهيالت مالي به افراد تحت يازده عقد اسالمي ) 4

با توجه به اين كه عمر مفيد دستگاه . كرده است» پرس«كارگاه توليد قطعات خودرو، اقدام به خريد يك دستگاه يك   -118
2  4سال است، كارگاه ساالنه مبلغ كند انداز مي مير و جايگزيني آن پسميليون تومان بابت هزينة تع.  

  قيمت خريد دستگاه پرس، چقدر بوده است؟) الف  
  افزايش يابد، هزينة استهالك در دو سال آخر چند تومان است؟ 2%اگر قيمت دستگاه در دو سال آخر عمر مفيدش ) ب  
  قيمت جديد دستگاه، چند تومان است؟) ج  
8 ) الف) 1  96 ) ميليون تومان ج 96) ميليون تومان ب ميليون تومان  
2 ) الف) 2 8 ) ميليون تومان ب 96) ميليون تومان ج  ميليون تومان  
2 ) الف) 3  8 ) ميليون تومان ب 94 ) ميليون تومان ج ميليون تومان  
8 ) الف) 4   94) ميليون تومان ج 96) ميليون تومان ب  ميليون تومان  

  ؟تندنيس يك از عبارات زير، درست كدام  -119
گيرند و به محض  مدت، همانند پول نقد در معامالت مختلف مورد استفاده قرار مي اسناد اعتباري كوتاه) الف

  . نويسي، قابل انتقال هستند ظهر
  .آيد دست مي به» درآمدي«همان رقم روش » ارزش افزوده« در محاسبة توليد كل جامعه به روش ) ب
  .كنند الحساب، اصل طلب خود را نيز دريافت مي سود عليدر اوراق مشاركت، افراد عالوه بر ) ج
 .شود دار، پول مشتري براي مدتي نامعلوم نزد بانك نگهداري مي هاي مدت در سپرده) د

  ب –ج ) 4  د -الف ) 3  د -ب ) 2  ج -الف ) 1
  كدام گزينه، پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -120

  ؟نيستها  هاي بانك كدام مورد، جزو فعاليت) الف
  به چه معناست؟» كاهش نرخ تورم«) ب

  ها كاهش شتاب قيمت) خريد و فروش ارز ب) الف) 1
  ها كاهش شتاب قيمت) پرداخت بدهي مشتريان ب) الف) 2
  ها كاهش سطح عمومي قيمت) كنندة سرمايه ب كننده و تقاضا تنظيم معامالت بازار و ارتباط بين عرضه) الف) 3
  ها در حال افزايش هستند ولي با شتابي كمتر از قبل  قيمت) كنندة سرمايه ب كننده و تقاضا ارتباط بين عرضه تنظيم معامالت بازار و) الف) 4
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  كدام گزينه، كلمات مناسب جاهاي خالي را در بر دارد؟  -121
تعهد گيرد و به موجب آن بدهكار م سندي است كه در معامالت بازرگاني مورد استفاده قرار مي) .............. الف  

  .شود مبلغ معيني را در زمان مشخص به طلبكار بدهد مي
  .ترين سند اعتباري بلندمدت است مهم.............. ) ب  
  .گذاري در زمينة توليد است گذاران براي سرمايه واسطة سپرده.............. بانك ) ج  
  گذاري سرمايه) اركت جمش اوراق) سفته ب) الف) 2  گذاري سرمايه) چك ج) مشاركت ب اوراق) الف) 1
  تجاري) مشاركت ج اوراق) سفته ب) الف) 4  اي توسعه) ج  سفته) چك ب) الف) 3

  هاي زير آمده است؟ در كدام گزينه، پاسخ درست و كامل پرسش  -122
در  كدام مورد. كنند هاي اقتصادي در قبال خريد عوامل توليد از خانوارها، مبالغي را به آنها پرداخت مي بنگاه) الف  

  اين زمينه درست است؟
  .............دهد، اين رقم بزرگ   سال رقم بزرگتري را نشان مي هر » محاسبه شدة توليد كل«اي مقدار  در جامعه) ب  
  .نيست» افزايش توليد«صرفاً به معناي ) مزد، سود و اجاره ب) الف) 1
  . كل جامعه است» توليدافزايش «در اصل به معناي ) ب  بهره، سود و اجاره  مزد،) الف) 2
  . توليدات در جامعه است» افزايش قيمت«در اصل به معناي ) ب  مزد، سود و اجاره) الف) 3
  .است ضرب مقدار كاالي توليد شده در قيمت ثابت هر واحد كاال محاسبه شده از حاصل) ب  مزد، بهره، سود و اجاره) الف) 4

  :با توجه به مندرجات جدول. به يك جامعة فرضي استاطالعات ارائه شده در جدول زير مربوط   - 123
  

  
  

  جامعة فرضي» نقدينگي« ميزان ) الف
  »سپردة پس انداز « ميزان ) ب
  
  

5) الف) 1    3) ب 8    2 (4) الف    38) ب   
5) الف) 3    38) ب     4 (4) الف    3) ب 8  

  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ صحيح پرسش  -124
  ترين مشكل استفاده از مسكوكات طال و نقره در گذشته كدام مورد است؟ مهم) الف  
  ها چيست؟ توسط بانك» خلق اعتبار«منظور از ) ب  
ها به هـر ميزانـي كـه بخواهنـد بـه مشـتريان خـود وام         بانك) ب .كرد در مبادالت با حجم باال حمل و نقل را مشكل مي) الف) 1

  .گويند مي» خلق اعتبار«دهند كه به اين فرآيند  مي
ه بـه  ارائـة خـدمات نقـل و انتقـال وجـو     ) ب  .به دليل ارزش ذاتي مسكوكات، مردم تمايلي براي خرج كردن آنها نداشتند) الف) 2

  .گويند مي» خلق اعتبار«مشتريان را 
» خلق اعتبـار  »   كنند در واقع ها زماني كه اقدام به اعطاي وام مي بانك) ب .ميزان طال و نقرة در دسترس بشر محدود بود) الف) 3

  .كنند مي» خلق شبه پول«يا 
هـا را   انتشار اوراق مشاركت توسط بانك) ب  .كرده بودبها بودن اين دو فلز، دزدي و راهزني آنها افزايش پيدا  به علت گران) الف) 4

  .گويند مي» خلق اعتبار«
  
  

  اسكناس واحد 1800
 دار مردم هاي مدت موجودي سپرده واحد 340

2
 ارزش مسكوكات مردم موجودي اسكناس 3

 هاي ديداري و غير ديداري مردم مجموع سپرده واحد 1000
  مردمهاي جاري  موجودي حساب واحد 280
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  ؟شود نميتلقي » ربا « چرا سود بانكي، پرداخت شده به سپرده گذاران   - 125
  .كنند ها واگذار مي گذاران، مالكيت سپردة خود را به بانك زيرا سپرده) 1
  .شود گذاران، ربا تلقي نمي ه سپردهالحساب يا قطعي پرداخت شده ب سود بانكي علي) 2
  .ها سهيم هستند اندازكنندگان در سود بانك آورند و پس دست مي ها با استفاده از سپردة افراد، سود به بانك) 3
هاي عمرانـي و توليـدي    صورت مستقيم در طرح هاي بانكي از طريق عقود اسالمي و نيز به گذاران در فعاليت زيرا سپردة سپرده) 4

  .ها سهيم هستند گذاران در سود فعاليت شود و سپرده ار گرفته ميك به
  هاي زير، گزينة درست كدام است؟ با توجه به پرسش  -126

  تواند چه اقدامي را انجام دهد؟ قبل از زمان سررسيد آن، به پول احتياج پيدا كند، مي» سفته«چنانچه دارندة سند  - الف
  ؟نيست در عمليات بانكيكدام گزينه جزو شرايط كسب اعتبار  -ب

فعاليـت متقاضـي   ) ب . كند و با دريافت مبلغ كمتري، طلب خود را به ديگري منتقل كند» ظهرنويسي«تواند سند را  مي) الف) 1
  .بايد مطابق با شرايط بانك باشد

ـ ) ب. هاي تجاري مراجعه كند و اصل مبلغ سند را دريافت نمايد تواند به يكي از بانك مي) الف) 2 ك بايـد از تـوان بازپرداخـت    بان
  .بدهي اطمينان داشته باشد

متقاضي، متناسب ) ب . كند و با دريافت مبلغ كمتري، طلب خود را به ديگري منتقل كند» ظهرنويسي«تواند سند را  مي) الف) 3
  .گيرد با مبلغ سپردة خود نزد بانك، اعتبار مي

  . از مبلغ اصلي سند، طلب خود را دريافت نمايد 1%ر تواند به بانك مركزي مراجعه كند و با كس مي) الف) 4
  .پردازد بانك، اعتبار را طي اسنادي به متقاضي مي) ب

با توجه به . يك جامعة فرضي در طول يك سال است» حسابداري ملي«اطالعات   مندرجات جدول زير مربوط به  -127
ارقام به ميليارد : توجه( را محاسبه كنيد؟ » توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند«هاي مذكور، سهم  داده

  )ريال است
  

  
  

1 (2  2 (18  3 (12  4 (1  
 كدام گزينه، پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -128

  ؟شود نمي نظير قاچاق در حسابداري ملي محسوب» غيرقانوني«هاي  به كدام دليل فعاليت) الف  
  دهند؟  اقدامي انجام مي  ي از اشتباه در محاسبات توليد، چهمتوليان حسابداري ملي براي جلوگير) ب  
گيرند و  كار مي سه روش را براي محاسبه به) است ب بر مدت امكان ندارد و زمان ها در كوتاه زيرا كشف و ضبط اين فعاليت) الف) 1

  .كنند ميانگين آنها را محاسبه مي
ها در دسترس نيست و از سوي ديگر محاسبة آنها نـوعي مشـروعيت دادن بـه     زيرا از يك سو اطالع دقيقي از اين فعاليت) الف) 2

  .كنند گيرند و نتايج را مقايسه مي  كار مي حداقل دو روش را براي محاسبه به) ب. آنهاست
كـار   بـه دو روش را براي محاسـبه  ) ب.  كنند ها را در حسابداري ملي خود ثبت نمي تعداد كمي از كشورها اين نوع فعاليت) الف) 3

  .كنند گيرند و ميانگين آنها را محاسبه مي مي
. شـوند  دهد، به همين دليل در حسابداري ملي ثبت نمـي  الملل كاهش مي ها اعتبار كشور را در سطح بين اين نوع فعاليت) الف) 4

  .كنند گيرند و نتايج را مقايسه مي حداقل دو روش را براي محاسبه به كار مي) ب
  است؟ نادرست كدام مورد» بانك مركزي«هاي  ظايف و مسئوليتدر رابطه با و  -129

  حاكم پولي و اعتباري كشور) 2  ها دادن مجوز تأسيس ساير بانك) 1
  اجازة انتشار پول و اسكناس به هر ميزان) 4  ها  هاي پولي بانك كنترل فعاليت) 3

 توليد ناخالص ملي 155
 سهم توليد خارجيان مقيم كشور 15

15  ناخالص داخلي توليد 
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  كدام گزينه، پاسخ صحيح دو پرسش زير است؟  -130
  ناچار شدند چاپ و انتشار اسكناس را برعهده بگيرند؟ ها به چه دليل دولت) الف
  پذيرند؟ چرا افراد در مبادالت خود، پول را مي) ب

زيـرا  ) هـا ب  ها از اعتماد مردم و كمك بـه مـردم بـراي اعتبـار سـنجي صـرافي       به دليل جلوگيري از سوء استفادة صرافي) الف) 1
  . و خدمات، آن را خواهند پذيرفتدانند كه ديگران نيز در هنگام خريد يا فروش كاال مي

  .دانند كه پول ارزش ذاتي دارد و قابل معاوضه است زيرا مي) ها و رسيدها ب به دليل افزايش روز افزون تعداد صرافي) الف) 2
خريـد يـا    دانند كه ديگران نيز در هنگـام  زيرا مي) ب. شد ها كه به مردم داده مي  هاي صرافي سنجي رسيد به دليل اعتبار) الف) 3

  .فروش كاال و خدمات، آن را خواهند پذيرفت
  .دانند كه پول ارزش ذاتي دارد و قابل معاوضه است زيرا مي) ها ب ها توسط صرافي روية رسيد به دليل جلوگيري از انتشار بي) الف) 4

  
                                     علوم و فنون ادبي
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  درستي اشاره شده است؟  در كدام گزينه به پديدة عمدة زبان فارسي از قرن سوم تا ميانة قرن پنجم به  -131

  زبان فارسي با لغات زبان مغوليآميختن در) 1
  وقي سلج هاي رايج در عصر غزنوي و ها، نام و لقب آميختگي با واژه) 2
  گسترش زبان فارسي دري و آميزش آن با كلمات و لغات نواحي شرقي ايران) 3
  نشر و گسترش زبان فارسي در هندوستان و آسياي صغير، يعني در نواحي شرقي و غربي بيرون از ايران) 4

  است؟  نادرستهاي پنجم و ششم، كدام گزينه با توجه به وضعيت شعر پارسي در سده  - 132
  .سبك شعر فارسي را متمايز ساختند...) خاقاني، نظامي و (اي از شاعران معروف آذربايجان  غرب ايران، دسته در شمال) 1
  . تحولي كه سنايي و انوري در غزل ايجاد كردند، باعث شد كه در قرن هفتم، شاعران بزرگي در غزل ظهور كنند) 2
  . است شعر پارسي همچنان تحت تأثير سبك دورة غزنوي و سلجوقي) 3
ظهور كردند كه در تجديـد  ... در مركز ادبي مهم ديگري، شاعران و نويسندگان مشهوري در اصفهان، همدان، ري و ) 4

  .گذار بودند سبك، بسيار تأثير
  ترتيب براي تكميل متن زير مناسب است ؟ هاي كدام گزينه به واژه  -133

در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، . نثر پارسي است......... ..... هاي  ترين دوره هاي پنجم و ششم يكي از مهم سده«  
شويم و در  آن مواجه مي..............  در نيمه قرن پنجم با دورة . نثر پارسي تازه ظهور كرده بود و هنوز در آغاز راه بود

هاي گوناگون  عتاب در موضودر اين دوره، تأليف ك. يابيم مي.............. قرن ششم و اوايل قرن هفتم، آن را در حال 
  » .به كمال رسيد و نثر مصنوع هم رايج شد.............. رواج يافت و نثر .............. 

  مصنوع –  تاريخي –  كمال – ركود –  كمال) 2  ساده –  علمي –  پختگي – بلوغ –  كمال) 1
  فنّي –  علمي –  پختگي –  ركود –  گسترش) 4  فنّي  –  تاريخي –  كمال –  بلوغ –  گسترش) 3

  است؟  نادرستكدام گزينه تماماً در مورد سبك شعر در نيمة دوم قرن ششم و اوايل قرن هفتم،   -134
  .متحول شد و مقدمة ظهور سبك عراقي در شعر فارسي شد) الف  
  . شعر اين دوره از نظر سبك گويندگي و موضوع تفاوت چنداني نيافت) ب  
  . پذيري برخي از شاعران از ادبيات عرب و مضامين شعري آن است رسي در اين دوره، تأثيرهاي شعر فا از ويژگي) ج  
كردند، مثل خاقاني كه تحول روحي او آغازي  برخي از شاعران از مدح شاهان و انتساب به دربارها پرهيز مي) د  

  . براي دگرگوني عميق در شعر فارسي شد
  الف  – ج) 4  د  – ج) 3  الف  – ب) 2  د – ب) 1
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  : جز ها، ويژگي زباني و ادبي سرودة زير از خاقاني شرواني تماماً درست است؛ به در همة گزينه  -135
 بــر بــاد ســپردم دل و جــان، تــا بــه تــو آرد 

  

 زين هر دو ندانم كه كدامت نرسانيد 
  

 تشنة عشـقم   عمري است كه چون خاك، جگر
  

 و ايام به من، جرعة جامت نرسـانيد  
  

 ز ايـن طـالع خـود كـام چـه جـويي       خاقاني ا
  

 كاو چاشني كام به كامـت نرسـانيد  
  

  ايهام  –  هاواژه بيشترفارسي بودن ) 2    مجاز  –  تركيبات نو) 1
  جناس همسان –  ها ساختمان سادة واژه) 4     تشبيه – كمي لغات مهجور) 3

  ، تماماً درست است؟ هاي نثر متن زير از چهار مقالة نظامي عروضي در كدام گزينه ويژگي  -136
سامان بود و اوج دولت آن خاندان، ايام ملك او بود و اسباب  احمد كه واسطة عقد آل بناند كه نصر چنين آورده«  

زمستان به دارالملك . تمنّع و علل ترفّع در غايت ساختگي بود؛ خزاين آراسته و لشكر جرّار و بندگان فرمانبردار
  » .به سمرقند رفتي يا به شهرهاي خراسان بخارا مقام كردي و تابستان

  استفاده از تركيبات دشوار) الف  
  تضاد ، هاي ادبي مانند سجع، مراعات نظير استفاده از آرايه) ب  
  كاربرد اصطالحات علمي و فنّي ) ج  
  كاربرد لغات مهجور عربي ) د  
  هاي فراوان  ها و توصيف آوردن مترادف) هـ  
  حذف افعال به قرينه ) و  
  و  ـ   د ـ   ب) 4  الف  ـ  هـ ـ   د) 3  ج  ـ  هـ ـ  ب) 2  ج  ـ   الف ـ  و) 1

  شود؟  هاي پنجم و ششم ديده مي در كدام گزينه، مضامين برجستة شعر سده  -137
  جتماعي، پند و اندرز، بريدن از دنيا، تصوفهاي ا طرح نابساماني) 1
  لميهاي ديني، شكايت از روزگار، موضوعات ع حكمت و دانش، انديشه) 2
  بدبيني شاعران نسبت به دنيا، وصف، ناخرسندي فرزانگان از اوضاع زمانة خويش، عرفان ) 3
  هاي ديني انديشه ، حكمت و دانش ، هاي اجتماعيشكايت از روزگار، طرح نابساماني) 4

  خورد؟ با توجه به انواع نثر پارسي، چند خطا در متن زير به چشم مي  -138
ويژگي اصلي اين نثر، . توان آن را نثر فنّي ناميدرسيم كه ميشم به شيوة ديگري از نثر ميهاي پنجم و شدر سده«  

ابوالفضل ميبدي، اين . كندهاي كوتاه خود را به شعر نزديك ميگيري از جملهكارگيري سجع است كه با بهره به
منظور از اين نثر، . موزون نام دارد رسيم كه نثرپس از اين نثر، به شيوة ديگري مي. شيوة نثر را به كمال رساند

دورة رواج اين . هاي ادبي فراوان، امثال و اشعار گوناگون از عربي و پارسي و اصطالحات علمي استآوردن آرايه
  » .گونه نثر، قرن هفتم هجري است

  پنج ) 4  چهار ) 3  سه ) 2  دو) 1
 ؛در شعر دورة بيداري اشاره شده است »انيهاي زبها و تركيبلهتوجهي به كاربرد جم كم«به عوامل  ي زيرهادر همة گزينه  - 139

  : جز به
    به شعر» انگليسي، روسي، فرانسوي، تركي«ها و اصطالحات هاي نو و فرنگي از جمله واژهورود بسياري از واژه) 1
   هام و انتشار آثار در روزنامهسازي مرد شتاب شاعران در جهت سرودن شعر براي آگاه) 2
   گرايش اغلب شاعران، صرفاً به محتواي شعر) 3
  تسلّط كافي شاعران بر ادبيات كهنعدم ) 4
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   تماماً درست است؟» ايرج ميرزا«كدام گزينه دربارة   -140
  . دست بود در هجو، مدح و طنز چيره) الف  
   .خواه مشروطه قرار گيرد شود كه در رديف شاعران آزادي تفكّرات شخصي او مانع از آن مي) ب  
  .كارگيري تعبيرات عاميانه و آفريدن اشعاري ساده و روان مهارت بسيار داشت در به) ج  
  .هايي منثور پديد آورده استاز شعرهاي غربي نيز ترجمه) د  
  . هاي نوگرايانه وجود دارد در شعر او انديشه) هـ  
  د  ـ  الف ـ  هـ) 4  الف  ـ  ب ـ  د) 3  هـ ـ   ج ـ   ب) 2  د  ـ  ج ـ   ب) 1

  دام گزينه، تعداد مجاز از استعاره بيشتر است؟ در ك  - 141
بــارد بــال در راه عشــق   از در و ديــوار مــي ) 1

  

يك سرابم پيش ره نامد كه طوفاني نداشـت 
  

رمـد آن نوگـل خنـدان از مـن     نه همين مـي ) 2
  

 كشـد خـار در ايـن باديـه دامـان از مـن      مي
  

تــو نــه گــل شناســم، نــه بــاغ و بوســتان بــي ) 3
  

تــو ه در نگشــايد بــر ايــن و آن بــيكــه ديــد
  

 ابر را ديديم چـون ما چشم گريــاني نداشـت  ) 4
  

مايه بود از شعله ساماني نداشـت   برق  هم كم
  

  شود؟ ترتيب يافت مي به» جناس – اغراق – مجاز – تناسب  ايهام«هاي در كدام گزينه آرايه  -142
 سينة مـا هيچگـه، بـي نـاوك جـوري نبـود       ) الف

  

 خانه كم ديدم كه مهمـاني نداشـت   مصيبتاين 
  

 رانـي سـمند   اي كه بر افتادگان چون بـاد مـي  ) ب
  

 يك ره آخر زيـر پـاي بـاد پـاي خـويش بـين      
  

 خـرم كه يك نازش به صد جان مـي  با وجود آن) ج
  

ــي   ــقم ب ــتغناي عش ــرده اس ــاز او  ك ــاز از ن  ني
  

 دل كرده ساز اي نوش لب در وعده قانوني عجب ) د
  

 ، آتش مزن در خامكاران بيش از اينگرمي مكش
  

 بينــوا در دهــر بســيار اســت امــا محتشــم) هـــ
  

 بينــواي توســت ســوي بينــواي خــويش بــين 
  

  ج  -هـ  – الف – د) 4  د – الف – ب -هـ ) 3  هـ  – ب – الف – د) 2  ج  – الف – د -هـ ) 1
  كدام گزينه، داراي استعاره و فاقد پارادوكس است؟   -143

بر آتـش اسـت سـاكن سـپند جـان مـا        اي از ازل) 1
  

 قراران بيش از اينتسكين مجو، تمكين مخواه، از بي
  

ــود   ) 2 ــن ب ــم گشــود اي ــه روي دل ــده ب ــه دي دري ك
  

ــت   ــادماني بسـ ــاي شـ ــد و درهـ ــق آمـ ــه عشـ  كـ
  

 دوست با من دشمن و با دشمن من گشته دوست) 3
  

هر كه با من دوست باشد، دشمن جـان مـن اوسـت    
  

ـــ) 4 ـــت  داري دلـ ـــل ماليمــ ـــت محـ ــه هسـ ي ك
  

ـــد ـــد     بـ ـــت تنـــ ـــزار بـ ــويي هـ ـــو در او  خ خـ
  

  : جز شود؛ بهها در بيت زير يافت ميهمة آرايه  -144
  » نشيمني است ز مردم تهي بيا بنشين  ز ديده در دلم اي سرو دلربا بنشين«  
  ايهام  – مجاز) 4  س جنا – حسن تعليل) 3  آرايي واج – تشخيص) 2  كنايه – ايهام تناسب) 1

  : جز هاي زير كامالً درست هستند؛ بههاي مقابل همة گزينهآرايه  -145
ــاز او  ) 1 ــائبم از مـــي بـــه دور نـــرگس غمـ تـ

  

) ايهـام  – بخشـي  جـان (تا نگويم در سر مستي به مردم راز او 
  

لرزيد دايم بر سر جسـم ضـعيف   جان كه مي) 2
  

) استعاره – تلميح(اك او برق عشق آتش زد اكنون در خس و خاش
  

 آن كه بر وي ناگذشته ريختي خونش به خـاك ) 3
  

) تنـاقض  – مجـاز (بگذرد از خون خود گر بگذري بر خـاك او  
  

كـس قـادر    قدت كه بر صفتش نيسـت هـيچ  ) 4
  

) اشــتقاق – تشــبيه(كمــان قــدرت پروردگــار از آن پيداســت 
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  وزن است؟  كدام گزينه با بيت زير هم  -146
  »غمخوار خويش باش غم روزگار چيست؟  پيوند عمر بسته به مويي است هوش دار «  
ــت مســـتي ســـاغرزده مـــي) 1 آيـــي و كيفيـ

  

 رفتـــار تـــو پيداســـت ســـر و ســـامانياز بـــي
  

 قســمت حــق، ســد راه شــكوة مــردم نشــد) 2
  

چون كند راضي كسي از خود به احسان، خلق را 
  

 نكـرد  عاشق كه شد كه يار به حـالش نظـر  ) 3
  

ــه طبيــب هســت   اي خواجــه درد نيســت و گرن
  

هزار عقـل و ادب داشـتم مـن اي خواجـه     ) 4
  

 ادبـي اسـت  كنــون كه مست خرابم، صـالح بـي  
  

  شود؟ در كدام گزينه، بيشترين اختيارات زباني ديده مي  -147
سوز دل بين كه ز بس آتش اشكم دل شمع ) 1

  

 دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت
  

شــادي مجلســيان در قــدم و مقــدم توســت ) 2
  

جاي غم باد مر آن دل كه نخواهد شادت 
  

بنشين در حرم خاص دل اي دوست كه مـن ) 3
  

دور دارم ز رخــــت ديــــدة نــــامحرم را 
  

ا ) 4 سـت، ولـي    ساقي و مطرب و مي جمله مهيـ
  

ا نشـود، يـار كجاسـت؟     عيش بي يار مهيـ
  

  تعداد اختيارات زباني دو مصراع يكسان است؟ در كدام گزينه،   -148
از اين رباط دو در چون ضرورت است رحيـل  ) 1

  

رواق و طاق معيشت چه سربلند و چه پسـت  
  

چو كحل بينش مـا خـاك آسـتان شماسـت     ) 2
  

ــا؟      ــاب، كج ــن جن ــا از اي ــم بفرم ــا روي كج
  

خمي كه ابروي شوخ تـو در كمـان انـداخت    ) 3
  

ــن زار    ــان م ــد ج ــه قص ــداخت ب ــاتوان ان ن
  

 كــه بــه روي تــو نســبتش كــردم ز شــرم آن) 4
  

سمن به دست صبا خاك در دهـان انـداخت   
  

  با توجه به بيت زير، كدام گزينه تماماً درست است؟   -149
  »در بزم حريفان اثر نور و صفا نيست  افروز باز آي كه بي روي تو اي شمع دل«  
  .زباني حذف همزه است ناهمسان و داراي دو اختيار  وزن بيت) 1
  .وزن بيت همسان و داراي دو اختيار بلند تلفّظ كردن مصوت كوتاه است) 2
  . بيت داراي دو وزن و دو اختيار زباني است )3
  .     وزن بيت دوري و داراي يك اختيار بلند تلفّظ كردن مصوت كوتاه است) 4

  در كدام گزينه، قاعدة قافيه متفاوت است؟   -150
ا كـــن دل بـــه آشـــنايي   بينـــ) 1

  

روز آور شـــب بـــه روشــــنايي     
  

اي كعبـــة مـــن جمـــال رويـــت ) 2
  

محــراب مــن، آســتان كويــت   
  

ــدان    ) 3 ــار خنـ ــن بهـ ــيراب كـ سـ
  

فريـــــــادرس نيازمنـــــــدان   
  

يار بد مار اسـت هـين بگريـز از او    ) 4
  

خـو  تا نريزد بر تو زهر، آن زشـت   
  

  ترتيب هر دو درست است؟  گزينه بهحروف قافيه و الحاقي در برابر كدام   -151
ــي) 1 ــوهرش را  بــ ــت گــ ــان نگذاشــ كــ

  

ــادرش را   ــه م ـــ(آورد ز خان ) ش را –   ش را ــَ
  

ــش  ) 2 ــده رويـ ــه آب ديـ ــت بـ ــه شسـ  گـ
  

 )ش – ويـش  (گه كـرد بـه شـانه جعـد مـويش      
  

ــت    ) 3 ــة توس ــود بيش ــه ع ــوب ك ــن چ  اي
  

) فاقد الحاق –  يشة(مشكن كه هالك تيشة توست 
  

ـــو) 4 ـــردان  چـ ـــرخ گـ ـــوار چ  ن شاهسـ
  

    )ان – ــَ ردان (نبـردان  ميـــدان بستــد ز هــم
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  است؟  نادرستدر كدام گزينه، قافيه   - 152
سراســـر همـــه دشـــت پـــر كُشـــته بـــود  ) 1

  

زمـــين چـــون گـــل ارغـــوان گَشـــته بـــود 
  

ــد ) 2 ــو مانـ ــان تـ ــدان زلفكـ ــياه بـ ــب سـ شـ
  

ســـپيد روز بـــه پـــاكي رخـــان تـــو مانـــد 
  

ــ) 3 ــاروانز هـــ ــت كـــ ــا ر ناحيـــ  روان هـــ
  

ــي   ــورت بـــ ــدار آن صـــ ــه ديـــ روان بـــ
  

چـــراغ روي تـــو را شـــمع گشـــت پروانـــه ) 4
  

مــرا ز حــال تــو بــا حــال خــويش پــروا، نــه  
  

  است؟ » ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديدچشم«كدام گزينه، فاقد مفهوم عبارت   -153
ــت دل ) 1 ــو اســ ــة ديــ ــه  خانــ ــاي همــ هــ

  

ــردم  ــو مــ ــذير از ديــ ــم پــ ــه  كــ دمدمــ
  

بيرون ز تو نيسـت هـر چـه در عـالم هسـت ) 2
  

چـه خـواهي كـه تـويي  از خود بطلب هر آن 
  

گـــر گـــل اســـت انديشـــة تـــو، گلشـــني  ) 3
  

ور بـــود خـــاري، تـــو هيمـــة گلخنـــي 
  

اي بينـــي كـــه از انديشـــهپـــس چـــو مـــي) 4
  

اي قـــائم اســـت انـــدر جهـــان هـــر پيشـــه
  

  : جز با هم همخواني دارد؛ بهقلمرو فكري همة ابيات زير   -154
 دانــمبــه دســت عشــق تــو دادم دل و نمــي    ) 1

  

ــد؟  ــه كن ــتال چ ــان مب ــا ج ــو ب ــر ت ــه داغ هج ك
  

ــرض     ) 2 ــرض ع ــه مع ــر ب ــد اگ ــت آين ــال و عافي ب
  

ــد      ــول كنـ ــال قبـ ــك، بـ ــق بالشـ ــف عشـ حريـ
  

بسته شد از چار حد بر من در وصلش كه هست ) 3
  

در عـذاب  دل غمين، خاطر حزين، تن در بال، جان 
  

 پـــرور، فرقـــت بـــاران نكـــرد  بـــا گيـــاه شـــور) 4
  

ــا      ــرورد م ــال پ ــان ب ــا ج ــرد ب ــران ك ــه هج آن چ
  

  : جز هاي زير درست است؛ بهدر همة گزينه» جوالهه«معني   -155
  نساج ) 4  بافنده ) 3  عنكبوت ) 2  خياط ) 1

 
 

  

                                     زبان عربي
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  !گذرد در مي ............ او كسي است كه توبه :»!و هو الّذي يقَبل الّتوبة عن عباده و يعفو عن الّسيِّئات«  -156

  ها  كند و از بدي بندگان را قبول مي) 2  ها  پذيرد و از بدي را از بندگانش مي) 1
  ها  پذيرد و از بدي آن را از بندگانش مي) 4  هايشان  بندگانش را قبول كرده و از بدي) 3

ع الّدالف حولها برسعة و «  - 157 ك القرش بأنوفها الحاّدة ھيتتجمَّ   ............ ها دلفين: »!ضاربة أس
  !زنند ضربه ميهاي تيز به كوسه ماهي  كه با بيني شوند در حالي به سرعت اطراف او جمع مي) 1
  !شوند زنند، سريعاً اطراف آن جمع مي كه با بيني تيزشان به كوسه ماهي ضربه مي در حالي) 2
  !زنند هاي تيزشان به كوسه ماهي ضربه مي كه با بيني شوند در حالي سريعاً اطراف او جمع مي) 3
  ! شوند ها جمع مي اطراف آن زنند، سريعاً ها ضربه مي هاي تيزشان به كوسه ماهي كه با بيني در حالي) 4

تلكون ذاكرة قويّة ويحتاجون إىل إرشاد دائم«  -158    :»!بُِعث األنبياء لهداية البرش عرب الّتاريخ ألنّهم ال
  !اي قوي نداشته و نيازمند به ارشاد هستند ها حافظه در طول تاريخ پيامبران براي هدايت بشر فرستاده شدند زيرا آن) 1
  !اي ندارند و به ارشاد دائمي نياز دارند ها حافظه قوي اند زيرا آن ها فرستاده شده طول تاريخ براي هدايت انسانپيامبران در ) 2
  !اي قوي نبوده و به ارشاد دائمي نياز دارند ها صاحب حافظه شدند زيرا آن پيامبران در طول تاريخ براي هدايت بشر فرستاده مي) 3
  ! اي قوي نيستند و نيازمند ارشاد دائمي هستند ها صاحب حافظه ها فرستاد زيرا آن اي هدايت انسانپيامبران را در طول تاريخ بر) 4

   ّ۱۵۶ -  ۱۶۴(من أو إىل العربيّة ّدق فی الجواب للرتجمة ن االصّح و اال عی(  
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 26صفحه 

   :»!إّن أعمدة اتّصاالت توَجد عىل امتداد األنابيب تُحّذر املواطن من شّق األرض و حفر القناة «  - 159
  !دارد ها برحذرمي دان را از كندن زمين و حفر كانالشود، شهرون ها يافت مي هاي مخابراتي كه در امتداد لوله قطعاً ستون) 1
  !دهد اي كه در امتداد لوله يافت مي شود به شهروندان از شكافته شدن زمين و كندن كانال هشدار مي دهنده هاي اتصال بدون شك ستون) 2
  !دارد كندن كانال برحذر مي وطنان را از شكافتن زمين و ها ستون مخابراتي وجود دارد كه هم گمان در امتداد لوله بي) 3
  !دارد وطنان را از كندن زمين و حفر كانال برحذر مي ها وجود دارد، هم هاي مخابراتي كه در امتداد لوله دكل) 4

  ............او شما را از زمين  :»!هو أنشأكم من األرض و استعَمركم فيها«  -160
  !آفريد و عمرتان را در آن گذرانديد) 1
  !واستار زندگي شما در آن شدآفريد و خ) 2
  !پديد آورد و خواستار آباد كردن آن از شما شد) 3
  !خواهد كه آن را آباد كنيد پديد آورد و از شما مي) 4

  :»!بعد إقبال القّوات املسلّحة عىل رشاء الّديناميت أصبح نوبل من أغنى أغنياء العا «  -161
  !ميت روي آوردند نوبل از ثروتمندترين ثروتمندان جهان شدبعد از اينكه نيروهاي مسلح به خريدن دينا) 1
  !آوردن نيروهاي مسلح به خريد ديناميت از ثروتمندترين ثروتمندان جهان شد  نوبل بعد از روي) 2
  ! آوردن نيروهاي مسلح به خريد ديناميت نوبل ثروتمندتر از ثروتمندان جهان شد بعد از روي) 3
  !ي مسلح به خريد ديناميت نوبل از ثروتمندان جهان گرديدآوردن نيروها بعد از روي) 4

ّ الّصحيح يف املفهوم  -162    !:ع
  ! ها ها باشد اصول جنگ صلح/  ها رنگي اساس رنگ هست بي !»تُعرف األشياء بأضدادها«) 1
  !به پيمانه زدند گل آدم بسرشتند و/ دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند  !»كنت ترابا ليتنيو يقول الكافر يا «) 2
  !ها دارد شكنيم باز نمك هرچقدر مي/  اين نمكدان خدا جنس عجيبي دارد !»قريب فإّني عّنيإذا سألك عبادي «) 3
هم«) 4   ! وفا شدي من چه شدكه بي چرا گريختي ز/  وفاي من عبد گريز پاي من بندة بي !»يُعرف املجرمون بسي

163-   ّ   :الخطأع
  !است كه بين دو درخت نشسته  بينم در حالي قاسم را مي !جالس ب الّشجرتأشاهد قاس و هو ) 1
  !چيزي توانا است داني كه خدا بر هر آيا نمي! قدير شيءأ  تعلم أّن هللا عىل كّل ) 2
ُ عىل الّزرع املاء مات) 3    !ميرد روي محصول زياد بشود مي اگر آب بر !إذا ك
  !اند هرچند مرده باشند اهل علم زنده! أهل العلم أحياء و إن ماتوا) 4

ّ عبارة  -164   !»  كرد نچه خود داشت ز بيگانه تمنا ميآكرد و ها دل طلب جام جم از ما مي سال « تُش إىل هذا املفهوم ع
وات و ما  فيله ما ) 1   !األرض فيالّس
  !و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون) 2
  !داؤك منك و التشعرو   دواؤك فيك و ما تبرص) 3
  ! إىل ربّك راضية مرضيّة ارجعييا ايّتها الّنفس املطمئنة ) 4

  
 
 

ّ عبارة ليس فيها جمع الّتکسیر  -165   :ع
  !تُصنع من اللّحم أطعمة) 2   !ازدادت أدوات القتل و التّخريب) 1
ّ التأك) 4  !انترش الّديناميت يف جميع أنحاء العا) 3   !لونالتُطعموا املساك م

   املناسب للجواب عن االسئلة التالیه ّ   )۱۶۵ – ۱۷۰(ع
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 27صفحه 

  :»إنّ «بدل العبارة مع » ال لباس أجمل من العافية«  -166
  !إّن العافيَة أجمَل لباٍس ) 2     !إّن العافيُة أجمَل لباٍس ) 1
  !إّن العافيَة أجمُل لباٍس ) 4     !إّن العافيُة أجمُل لباٍس ) 3

ّ عبارة تش إىل حالة اإلسم عند حدوث الفعل  -167    :ع
  !» و تقرآن دروسهكانت الطّالبتان مجّدت«) 1
    !»يُشّجع املتفرّجون الفرحون فريقهم الفائز يف مسابقة كرة املنضدة« )2
   !»اشرتى رؤساء رشكات البناء هذه املاّدة و هم مشتاقون الستخدامها« )3
ر و البناء«) 4   !»كان غرُضه من اخرتاع الّديناميت مساعدة اإلنسان يف مجال اإلع

ّ الفعل يدّل   -168   :عىل استمرارع
َنح هذا الجائزة إىل من يُفيد البرشيّة يف مجاالت محّددة )1 ُ !  
  !الّالعبون اإليرانيّون رجعوا من املسابقة و هم يبتسمون )2
عيّة و تتكلّم معا) 3   ! هل ترى الّدالف تؤّدي حركات ج
    !الّذين يُقيمون الّصالة و يؤتون الّزكاة و هم راكعون) 4

169-   ّ   :من الحروف الجاّرة» الالم «ع
  !إّن االمتحانات تُساعد الطّّالب لِتعلّم دروسهم) 1
  !  لِيأت مهندس الّصيانة لِيصلّح هذا الّرسير املكسور) 2
  !يُحّب اصدقا اللّغة العربيّة ليتعلّموا قراءة القرآن )3
  ! ولْيحفظ هؤالء التّالميذ هذه اآليات من سورة الحجرات )4

ّ ا  -170   :لّصحيحع
ة تُستخدم لنقل الّنفط) 1   ! الحافلة سفينة كب
  ! الطّ ماّدة نُضيفها إىل الّرتاب لنمّو الّنباتات )2
  !املطاط مكان عىل ساحل البحر تُشاهد الّسفن إىل جنبه) 3
  !من الّذهب أو الفّضة يلبسها الّنساء للّزينة شيءالّسوار  )4

  
                                     تاريخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  براي نخستين بار، مسير دريايي ميان هند و مصر در كدام سلسله شناسايي شد؟  -171 

    اشكاني ) 4  ساساني) 3  ماد) 2  هخامنشي ) 1
  ؟ نيستاوستا درست هاي زير پيرامون كتاب  يك از گزاره كدام  -172   

   .در زمان بالش يكم اشكاني اوستا گردآوري شد) 1
  .شد سينه نقل مي به صورت شفاهي و سينه ها به كتاب اوستا تا قرن) 2
  .م و در زمان شاپور اول ساساني كتاب اوستا به خط و زبان اوستايي نگارش يافت 4در قرن ) 3
  .اي از كتاب مقدس زرتشتيان اوستا، در زمان هخامنشي بر پوسته گاو نوشته شده بود نسخه) 4

غربي ايران  شرق ايران و كدام يك در نواحي جنوب و جنوب هاي باستاني در مناطق شمال و شمال يك از زبان كدام  -173   
  رايج بود؟

  فارسي ميانه  -پهلوي اشكاني ) 2    مادي  -اوستايي ) 1
  پهلوي اشكاني -باستان   فارسي) 4    سغدي - پارتي )3
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 28صفحه 

هاي تاريخي  يك از دوره ترتيب در كدام به بناهاي تاريخي كوه خواجة سيستان، كاخ آپادانا شوش و كاخ تيسفون   -174   
  اند؟  شده ساخته 

  اشكاني  -سلوكي  -ساساني ) 2  هخامنشي -اشكاني  –ساساني ) 1
  ساساني -هخامنشي  –اشكاني ) 4     ساساني  -هخامنشي  –ماد ) 2

  ترين نقش برجستة ساساني چه نام دارد؟ معروف  - 175   
  فيروزآباد) 4  نقش رستم     ) 3  نقش رجب    ) 2  بستان   طاق ) 1

  زير اوضاع نابسامان كشور به زباني ساده بيان شده است؟   يك از آثار در كدام  -176   
  ميرزاصالح شيرازي  سفرنامة) 2     نشرية كاغذ اخبار) 1
  بيگ نامة ابراهيم سياحت) 4    روزنامة قانون) 3

  خواهان معتقد بود كه بايد نهضت مشروطة مشروعه ايجاد شود؟  يك از مشروطه كدام  -177   
  المتكلمين ملك) 4  اهللا نوري   فضل شيخ) 3  اهللا طباطبايي   آيت) 2  اهللا بهبهاني آيت) 1

  نويسي سنتي را به شيوة علمي نقد نمود؟  ورة قاجار، تاريخيك از متفكران د كدام  - 178   
  خان اعتمادالسلطنه   محمدحسن) 2    جعفر خورموجي  محمد ميرزا) 1
  خان آخوندزاده ميرزا فتحعلي) 4      شيرازي خاوري اللّه فضل ميرزا) 3 

  شود؟  هاي روس و انگليس منعقد ميان دولت. م 1907كدام موضوع، سبب شد كه قرارداد   -179  
  هاي انگليسي در دستگاه حاكم و احساس خطر روسيه از اين مورد قدرت گرفتن مهره) 1
  شاه نسبت به نظام مشروطه و امضاي متمم قانون اساسي مشروطه محمدعلي اقبال) 2
   .حضور آلمان به عنوان يك قدرت جديد در صحنة سياست جهان بود) 3
  .شاه كه طرفدار روس بود كمك به محمدعلي) 4

  يك از قرارداد دورة قاجار حق مصونيت قضايي براي دولت روسيه اعمال شد؟  در كدام  -180   
  عهدنامة پاريس) 4  عهدنامة آخال) 3  معاهدة تركمانچاي ) 2  عهدنامة گلستان ) 1

  
                                     جغرافيا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ارتفاع درست است؟ اساس بر ايران، شهرهاي كدام عبارت با توجه به پراكندگي  -181

  .   اند متر استقرار يافته 1000درصد شهرهاي ايران در ارتفاع باالتر از  50كمتر از) 1
 .   اند ستقرار يافتهمتر ا 1000تر از  درصد شهرهاي ايران در ارتفاع پايين 50بيشتر از ) 2
  .   شود هرچه ارتفاع شهرها از سطح دريا كاهش پيدا كند، درصد تعداد شهرها كمتر مي) 3
  . رسد متر به حداكثر و سپس به حداقل مي 1000-2000تعداد شهرها در محدودة ارتفاعي ) 4

  ير مغايرت دارد؟ها، كدام گزينه با متن ز سكونتگاه» موقعيت«و » مقر«با توجه به مفاهيم    -182
 ايران در مهمي ارتباطي اهميت ساسانيان از زمان دارد، در قرار غربي كازرون شمال در كه بيشاپور باستاني شهر« 

  » .شهر شد  رفتن آن بين از سبب بيماري و بود، اما جنگ و مسكوني آباد هجري، 7 قرن تا شهر اين .بود برخوردار
  .          ات يا گسترش آن يا حتي نابودي و زوال آن، نقش مهمي داردموقعيت يك سكونتگاه در ادامه حي )1
  .        مقر اصلي اين شهر همان مكان اصلي و دقيق آن و نيز محل استقرار اين سكونتگاه بر روي زمين است )2
  .       استوجود آورده  دسترسي اين شهر به شبكة ارتباطي، همواره موقعيت مناسبي براي رونق تجارت شهر به )3
      .  تغييرات محيطي مانند وقوع رويدادهاي انساني و شيوع بيماري موجب از دست رفتن موقعيت و اعتبار اين شهر شد) 4
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                                     جغرافيا
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 29صفحه 

يك از سؤاالت كليدي  داشته باشيم، كدام» اي بررسي مزاياي كشت گلخانه«اگر موضوعي براي پژوهش با عنوان   -183
  يرد؟گ جغرافيا كمتر مورد توجه قرار مي

  »اين اتفاق در كجا رخ داده است؟«ها؛ مثل  مكان وقوع پديده   -الف
  »اي استفاده كنيم؟ كشت گلخانه  چرا از روش«ها؛ مثل  علت وقوع پديده   -ب
  » شود؟ هايي از اين پديده استفاده مي در چه ماه«ها؛ مثل  روند زماني وقوع پديده  -ج
  »هاي انساني اين پديده بر محيط چيست؟ تأثير فعاليت«روابط متقابل انسان و محيط؛ مثل   - د
  ب و د      ) 4  ب و ج) 3  الف و د) 2  الف و ج) 1

  : جز همه موارد در تكميل عبارت زير درست هستند؛ به   -184
  »     ..........دهد كه  هاي صنعتي نشان مي عدم تعادل در پراكندگي قطب« 
 .       نابع و امكانات، تعادل برقرار نشده استبين مناطق كشور از نظر دسترسي به م) 1
  . هاي هر منطقه صورت نگرفته است ها، متناسب با شناسايي ظرفيت ريزي برنامه) 2
 .           هاي خود، صنايع ماشيني خاصي دارد هر استاني با توجه به استعدادها و ظرفيت) 3
  .    محيطي استفاده نشده است هاي از ديد تركيبي علم جغرافيا براي شناسايي توان) 4

  .......... رود  در آمايش سرزمين انتظار مي  -185
  . شهرها كه ناشي از رشد طبيعي جمعيت است، مقابله شود با افزايش تعداد كالن )1
  .    صورت متعادل و منطقي صورت گيرد پراكندگي معادن و ساير منابع طبيعي به )2
  .   اف شهرهاي بزرگ و پرجمعيت جلوگيري شودنشيني در اطر از افزايش حومه )3
        .       هاي اقتصادي، طبيعي و اجتماعي با ديد تركيبي توجه شود همة جنبهبه ) 4

 كند؟    يك از اقدامات را پيگيري مي هاي هادي روستايي، كدام بنياد مسكن انقالب اسالمي با تهيه و اجراي طرح   -186
  اي به روستاييان  هاي فني و حرفه هاي آب آشاميدني و آموزش مهارت ايجاد و ساماندهي شبكه) 1
  تعيين چگونگي گسترش روستاها و ارائه پيشنهادهايي در زمينه وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاها  ) 2
  ها    هاي روستايي و اليروبي قنات بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاها از طريق ايجاد و توسعة راه) 3
  هاي كاربري كشاورزي و زراعي روستاها بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاها با هدف تهية نقشه) 4

  است؟       نادرستبا توجه به تصوير زير، كدام گزينه   - 187

  
 .  شوند بندي مي ريز طبقه هاي مربوط به دنياي واقعي براساس اهداف مطالعه پژوهشگر و برنامه داده) 1
 .  گيرد اي از دنياي واقعي مانند شيب زمين، جمعيت، پوشش گياهي را در بر مي اطالعات ويژههر اليه ) 2
  .   شوند افزار استفاده مي صورت جداگانه در نرم عنوان يك الية غيرهوشمند، به هاي اطالعاتي به هريك از اليه) 3
 . شود الية اطالعاتي جديدي مي گيري هاي مختلف مورد نياز پژوهش، موجب شكل بندي و تلفيق اليه جمع) 4
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  ونقل و جغرافياي اقتصادي، درست است؟  كدام گزينه با توجه به ارتباط جغرافياي حمل  -188
گزينـي واحـدهاي توليـدي نقـش مهمـي دارد، جغرافيـاي        هاي اقتصادي و مكان ونقل در فعاليت دليل اينكه حمل به) 1

  .   شود مياي از جغرافياي اقتصادي محسوب  ونقل شاخه حمل
ونقـل   كنند، جغرافياي حمل ها رگ حياتي جامعه هستند و امكان اتصال نواحي مختلف را فراهم مي دليل اينكه راه به) 2

  .    شود اي از جغرافياي اقتصادي محسوب مي شاخه
غرافيـاي  گزينـي واحـدهاي توليـدي نقـش مهمـي دارد، ج      هاي اقتصادي و مكان ونقل در فعاليت دليل اينكه حمل به )3

  .   شود ونقل محسوب مي اي از جغرافياي حمل اقتصادي شاخه
كنند، جغرافيـاي اقتصـادي    ها رگ حياتي جامعه هستند و امكان اتصال نواحي مختلف را فراهم مي دليل اينكه راه به )4

  .    شود ونقل محسوب مي اي از جغرافياي حمل شاخه
 . تر است مناسب........... ونقل در  اي، براي حمل ونقل جاده حمل............ وايي و ونقل ه حمل............ ونقل آبي  حمل  -189

  مسافت دور     -برخالف  –همانند ) 2  مسافت دور -همانند  –همانند ) 1
 مسافت نزديك   -همانند  -برخالف ) 4  مسافت نزديك -برخالف  –برخالف ) 3

 درستي مطرح شده است؟  اي به ونقل جاده لي نسبت به حملونقل ري هاي حمل در كدام گزينه، مزيت  -190
 محيطي كمتر     مشكالت زيست -تر حمل بار  صرفه هزينة به -آسايش و امنيت بيشتر مسافران ) 1
  مشكالت آاليندگي كمتر     -دسترسي به نقاط دورافتاده  -تر بار و مسافر  صرفه ونقل به حمل) 2
  محيطي كمتر     مشكالت زيست -تر تجهيزات ريلي  صرفه هزينة به -ان آسايش و امنيت بيشتر مسافر) 3
     مشكالت آاليندگي كمتر -تر تجهيزات ريلي  صرفه هزينه به -تر كاال و مسافر  صرفه ونقل به حمل) 4
  

         

                                     شناسي جامعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است؟ آمده گزينه كدام ترتيب در به شده داده مفاهيم با متناظر عبارات  -191
 .باشد كارآمد و مفيد ما بومي مشكالت و مسائل حل در كه دانشي •
 هانيانج روي به علمي و دانش مرزهاي گشودن در و بگويد سخن شمول جهان منطق و زبان به كه دانشي •

 .باشد داشته مشاركت
 و علمـي  دانـش  در موجـود  هـاي  تعارض حل توانايي – .ما باشد جامعة مسائل حل به ناظر و خودمان فرهنگي هويت با همسو )1

 .باشد داشته را دانش عمومي
ما  جامعة ئلمسا حل به ناظر و خودمان فرهنگي هويت با همسو –. باشد داشته غلط و درست تشخيص و واقعيت كشف دغدغة )2

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

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

  .باشد
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 اجتماعي هاي پديده ميان است و ارتباط گرفته شكل مختلفي رويكردهاي عواملي چه اساس بر شناسي جامعه در  -192
 كنيم؟  تصور طبيعت همچون را جامعه كه است حالتي به مربوط عبارت دارد و نيز كدام نام چه

آن  بـا  را خـود  بايـد  فقـط  و مـا اسـت   از مستقل و بيرون نظم اجتماعي –اجتماعي  ساختار –طبيعي  علوم به نزديكي و دوري) 1
 .كنيم سازگار و دهيم تطبيق

را  جامعـه  و كنـيم  اسـتفاده  خـود  ابـزاري  هـاي  دانش از توانيم فقط مي ما –اجتماعي  نظام –اجتماعي هاي پديده مطالعة روش) 2
 .آوريم وجود جامعه به در بنيادين تغيير توانيم نمي اما بشناسيم

نبـود   و بود و است ها انسان هاي كنش مخلوق و محصول خالف طبيعت جامعه بر –اجتماعي  نظام - جامعه و انانس ارتباط نوع) 3
 .است انسان به وابسته آن

 تغييـر  را قـوانين  ايـن  طبيعـت  قـوانين  شـناخت  بـراي  ما تالش – اجتماعي ساختار –طبيعت  ساختار با اجتماعي نظم رابطة) 4
 بشناسيم را قوانين اين توانيم مي فقط ما دهد نمي

 نوع چه نتايج از رغبت و رضايت ميل، اساس بر افراد همكاري و مشاركت جلب در جوامع نكردن عمل موفق  - 193
  چيست؟ مشاركت جلب نوع نبود اين نتيجة و است نگاهي

پذيرش  –انساني  مناسبات و روابط دانستن اجبار و قرارداد مبتني بر و بيروني مناسبات براساس اجتماعي نظم و جامعه توضيح) 1
  قرارداد نوعي براساس جامعه مقررات و قواعد

 افزايش - انساني مناسبات و روابط دانستن اجبار و مبتني بر قرارداد و بيروني مناسبات براساس اجتماعي نظم و جامعه توضيح) 2
 كننده كنترل ابزارهاي و نيروها نظارتي، قوانين و حجم قواعد

نظـارتي،   قـوانين  و قواعـد  حجم افزايش - يكديگر به ها آن دانستن قواعد شبيه و زنده موجود به اجتماعي  نظم و جامعه تشبيه) 3
 كننده كنترل ابزارهاي و نيروها

براسـاس   جامعه مقررات و قواعد پذيرش - يكديگر به ها آن دانستن قواعد شبيه و زنده موجود به اجتماعي نظم و جامعه تشبيه) 4
 قرارداد نوعي

 آهنين قفس از وبر ماكس است و منظور شده بيان گزينه كدام در تبييني شناسي جامعه در هدف و روش موضوع،  -194
 بود؟ چه

سـلطة   –اجتمـاعي   هـاي  پديـده  كنتـرل  و بيني پيش –و تجربه  حس –. هستند طبيعي هاي پديده مانند اجتماعي هاي پديده) 1
 .ها دارد آن واقعي زهاينيا و ها انسان از جدا هدفي گويا كه نظمي

 ناديـده  –اجتمـاعي   هـاي  پديده كنترل و بيني پيش –و تجربه  حس –. هستند طبيعي هاي پديده مانند اجتماعي هاي پديده) 2
 .است آن هاي ويژگي گرفتن ناديده معناي به كه گرفتن كنش،

از  جـدا  هـدفي  گويـا  كه نظمي سلطة  –ماعي اجت هاي شناخت پديده –تجربه  و عقل –طبيعت  همانند جامعه گرفتن نظر در) 3
 .دارد ها آن واقعي نيازهاي و ها انسان

 معنـاي  بـه  كـه  كـنش،  گرفتن ناديده –اجتماعي  هاي شناخت پديده –تجربه  و عقل –طبيعت  همانند جامعه گرفتن نظر در) 4
 .است آن هاي ويژگي ناديده گرفتن

 شناسي جامعه از عبور باعث نگاهي و چه  دانند  مي چه را اجتماعي كنش گيويژ ترين مهم اجتماعي كنش پردازان نظريه  - 195
  شد؟ تفسيري شناسي جامعه به آوردن روي و تبييني

 كـنش در  شـناخت  در ها آن گرفتن ناديده پيامدهاي بروز از و جلوگيري كنش هاي ويژگي مطالعة بر تأكيد –خالقيت  و اراده) 1
 تبييني رويكرد

 كنش در شناخت در ها آن گرفتن ناديده پيامدهاي بروز از و جلوگيري كنش هاي ويژگي مطالعة بر تأكيد –ري معنادا و آگاهي) 2
 تبييني رويكرد

 ديدن آن تابع و خالقيت و اراده از برخاسته كنش اجتماعي، ديگر ويژگي دو عنوان به  را ارزش و اراده –خالقيت  و اراده) 3
 ديدن آن تابع و معناداري و آگاهي از برخاسته ، اجتماعي ديگر كنش ويژگي دو عنوان به  را رزشا و اراده –معناداري  و آگاهي) 4
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 : دهيد پاسخ زير سواالت به زدايي آشنايي مفهوم با ارتباط در  -196
 است؟ مبنايي چه بر غالباً افراد روزمرة زندگي در اجتماعي، موقعيت با مواجهه چگونگي •
 چيست؟ زدايي آشنايي از فادهاست براي شناسان جامعه هدف •
 چيست؟ از عبور زدايي، آشنايي در خود هدف به شناس جامعه رسيدن  الزمة •

 تجربي و علمي دانش –غريبه  فردي انداز از چشم اجتماعي هاي موقعيت به نگاه –افراد  عملي نيازهاي بنابر) 1
 عمومي و علمي دانش –اجتماعي  قعيتهر مو عمق و پيچيدگي به شدن نزديك –افراد  عملي نيازهاي بنابر) 2
  تجربي و علمي دانش –غريبه  فردي انداز چشم از  اجتماعي هاي موقعيت به نگاه –افراد  فرهنگي هويت مبناي بر) 3
 عمومي و علمي دانش –اجتماعي  موقعيت عمق هر و پيچيدگي به شدن نزديك –افراد  فرهنگي هويت مبناي بر) 4

  ؟ دارد معنايي ارتباط عبارت كدام با ترتيب زير به عبارات و مفاهيم از هريك  -197
 تبيين •
 علوم روش وحدت •
 اجتماعي هاي پديده كنترل و بيني پيش •

 تبييني شناسي جامعه هدف –تبييني  رويكرد - يكديگر با ها پديده ارتباط چگونگي توضيح) 1
 تبييني شناسي جامعه موضوع –و حسي  تجربي رويكرد –يكديگر  با ها پديده ارتباط چگونگي توضيح) 2
  تبييني شناسي جامعه هدف –تبييني  رويكرد –آن  زوال يا ايجاد علت دادن نشان يا پديده يك چرايي بيان) 3
  تبييني شناسي جامعه موضوع –حسي  و تجربي رويكرد –آن  زوال يا ايجاد علت دادن نشان يا پديده يك چرايي بيان) 4

 است؟  تفسيري، درست شناسي جامعه با ارتباط در گزينه كدام  -198
 .شوند  مي محدود ما قابل مشاهده رفتارهاي و خصوصيات توصيف به تفسيري مطالعات بيشتر) 1
 گريـزي  اخـالق  دچـار  ...و  هـاي عـاطفي،اخالقي، مـذهبي    انكـار ارزش  با دانند مي معتبر را هاي تفسيري روش فقط كه كساني) 2

  .شوند مي
 از معنـا  و آگـاهي  اخالق، و ارزش خالقيت، و اراده حذف رويكرد به اين در اجتماعي ساختارهاي و نظم بر ازهاند از بيش تأكيد ) 3

 .گيرد مي ها انسان از را زندگي شور و انجامد مي زندگي اجتماعي
بـا   را انسـان  مـاعي اجت زندگي و دانند مي اجتماعي كنش ترين ويژگي مهم را معنا داري و آگاهي اجتماعي، كنش پردازان نظريه) 4

  .كنند مي مطالعه معنا، و آگاهي بر تأكيد 
 اجتماعي هاي جهان براي مناسب جمعيت تأمين چرا و چيست  منزلة به ترتيب جمعيت به كاهش و افزايش  -199

  است؟ هويتي اي مسئله
توانـد   مي جمعيت افزايش زيرا –منفي  و مثبت فرهنگي زمينة تحوالت ايجاد –فرهنگي  تغييرات برابر در مقاومت شدن بيشتر) 1

 .محافظت كند فرهنگي هاي آسيب انواع مقابل در را اجتماعي جهان
توانـد   مي جمعيت كاهش زيرا –منفي  و مثبت فرهنگي زمينة تحوالت ايجاد –فرهنگي  تغييرات برابر در مقاومت شدن بيشتر) 2

 .باشد ديگر اجتماعي هاي جهان تسلط و بسط ساز زمينه
 بسط ساز زمينه تواند مي جمعيت كاهش زيرا –اجتماعي  و جهان گسترة فرهنگ شدن محدود –آن  معاني و فرهنگ گسترش) 3

 .باشد ديگر اجتماعي هاي جهان و تسلط
 اجتماعي جهان تواند مي جمعيت افزايش زيرا –اجتماعي  و جهان فرهنگ گسترة شدن محدود –آن  معاني و فرهنگ گسترش) 4

  .كند محافظت فرهنگي هاي آسيب عانوا مقابل را در
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 دهد؟ مي شكل سياسي نظام به مفهومي آيد و چه مي پديد زماني چه سياست  - 200
اجتمـاعي   جهـان  هاي سياست اعمال براي كه مجموعة سازوكارهايي –. يابد سازمان معين هدفي به رسيدن براي قدرت هرگاه) 1

 .دارد وجود
جهـان   هـاي  سياسـت  اعمـال  بـراي  كه سازوكارهايي  مجموعة –. باشند دسترسي قابل اجتماعي هاي آرمان و ها ارزش كه زماني) 2

 .دارد وجود اجتماعي
  سياسي نظام و فرهنگي نظام متقابل اثرگذاري و تعامل –. باشند دسترسي قابل اجتماعي هاي آرمان و ها ارزش كه زماني) 3
 سياسي نظام و فرهنگي نظام متقابل و اثرگذاري تعامل – .يابد سازمان معين هدفي به رسيدن براي قدرت هرگاه) 4

  چيست؟ دروغين است و مشروعيت مقبوليت داراي قدرت شود و كدام مي پيدا هنگامي چه اجتماعي قدرت  - 201
 فرهنـگ  بـر  منطبـق  قدرت –رسمي  صورت به شده قدرت پذيرفته –. باشند داشته بيشتري تأثيرگذاري توان افرادي كه زماني) 1

  طلبا
 مخـالف  قـدرت  –. دارد وا تبعيـت  بـه  را فرد كه قدرتي –. انجام دهد اراده و آگاهي با را خود كارهاي بتواند انسان كه هنگامي) 2

 الهي و احكام قانون
 –مقابـل   طـرف  رضـايت  با قدرت –. بگيرد خدمت به را ارادي ديگران كار بتواند خود اهداف به رسيدن براي انسان كه هنگامي) 3

  بشر ساختگي ايدئولوژي با موافق قدرت
. كنند مي تبعيت آن از رضايت با كه قدرتي –. بگذارد تاثير ارادة ديگران بر بتواند خود اهداف به رسيدن براي انسان كه هنگامي) 4

  .باشد بشري و الهي هاي ايدئولوژي با موافق كه قدرتي –
 دارند؟ اشاره اجتماعي قدرت با باطارت در مفهومي چه به ترتيب به زير عبارات از هريك  -202

 .شود مي اعمال ارزشي و عقيدتي نظام يك مطابق •
 .باشد بشري ساختگي هاي ايدئولوژي با موافق مشروع قدرت •
 .آيد مي دست به مقابل طرف رضايت با و تهديد از استفاده بدون •
 .شود مي كشورها ساير بر اقتصادي و سياسي سلطة موجب •

 سخت قدرت –رضايت  با تبعيت –نامشروع  قدرت –مشروع  قدرت) 1
  سخت قدرت – مقبول قدرت –دروغين  مشروعيت –مشروع  قدرت) 2
 قدرت نظامي –رضايت  با تبعيت –نامشروع  قدرت –حقيقي  مشروعيت) 3
  قدرت نظامي –مقبول  قدرت –دروغين  مشروعيت –حقيقي  مشروعيت) 4 

 جهان كه تصاويري از بيرون در خود هويت جستجوي و ايران اسالمي بانقال از اسالم جهان گرفتن الهام نتيجة  -203
  معناست؟ چه به ايران نوين اقتصادي هويت در گرايي برون درعين زايي درون و كرد، چه بود القاء مي غرب

 قـوي  اخلـي د توليـد  بر و بجوشد درون از اي چشمه مانند اقتصادي كه –جديد  فرهنگي قطب يك عنوان به  اسالم شدن ظاهر) 1
 .كند مي مبادله كشورها ساير با متعادل صورت به را آن بلكه كند نمي توليد خود براي صرفاً ولي است خود متكي

 بتواند تا شود مي پايدار و مقاوم موانع و مشكالت انواع در مقابل كه اقتصادي - جديد فرهنگي قطب عنوان به  اسالم شدن ظاهر) 2
  .نمايد طي حالت بهترين دروني به موانع و بيني هاي دشمني از پذيري تأثير بدون را مسير پيشرفت

 و مشـكالت  انـواع  مقابل در كه اقتصادي –. دانست مي حتمي بشريت سرنوشت را شدن دنيوي و سكوالريسم كه نگاهي حذف) 3
 بهتـرين  بـه  درونـي  موانـع  و بيرونـي  هاي دشمني از پذيري تأثير بدون را پيشرفت مسير بتواند تا شود مي پايدار و موانع مقاوم

 .طي نمايند حالت
 بجوشد درون از چشمه مانند كه اقتصادي – دانست مي حتمي بشريت سرنوشت را شدن دنيوي و سكوالريسم كه نگاهي حذف) 4

 دلهمبا كشورها ساير با متعادل صورت به را آن بلكه كند نمي توليد خود براي صرفًا ولي است متكي خود قوي داخلي بر توليد و
  .كند مي
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  است؟ ارتباط در مورد كدام با ترتيب به هاي زير عبارت از هريك  -204
  غرب سياسي و نظامي  قدرت با مسلمانان رويارويي نخستين •
 مغول حملة با اسالمي جهان مقابلة شيوة •
 مشترك سرنوشت با افراد جمعي خاطرة شدن متراكم •

 جامعه هويت تاريخي بعد –مهاجمان  حملة دفع –  ياسالم  هويت از شناسان شرق القايي تصوير رواج) 1
 جامعه هويت جغرافيايي بعد –مهاجمان  حملة دفع –اسالمي  هويت از شناسان شرق القايي تصوير رواج) 2
 جامعه هويت تاريخي بعد –مهاجمان  هضم و جذب –مسلمانان  ذهنيت از هايي بخش فرهنگي خودباختگي) 3
  جامعه هويت جغرافيايي بعد –مهاجمان  هضم و جذب –مسلمانان  ذهنيت از هايي بخش فرهنگي خودباختگي) 4

  است؟  چه انقالب پيامدهاي ترين مهم از يكي و است آمده ترتيب به گزينه كدام در زير موارد از هريك عامل  -205
 غربي پردازان نظريه توسط پيشين نظريات بازبيني و تأمل •
 اسالمي بيداري تپندة بقل صورت به ايران جامعة درآمدن •
 جديد  فرهنگي قطب يك عنوان به  اسالم شدن ظاهر •

  هويتي تحوالت –اسالمي  جامعة اثرگذار و فعال و مستقل هويت اسالم، معنوي حيات اسالم، به ايران بازگشت) 1 
 اهـل  و قـرآن  هاي آموزه از تفادهاس –اسالمي  انقالب از اسالم جهان گرفتن الهام اسالم، معنوي حيات اسالم، به ايران بازگشت) 2

 بيت
 –اسـالمي   جامعـة  اثرگـذار  و فعـال  و مسـتقل  هويـت  اسالم، به ايران توحيدي و الهي خويشتن بازگشت اسالم، معنوي حيات) 3 

  بيت اهل و قرآن هاي آموزه از استفاده
 هويتي تحوالت –اسالمي  انقالب از اسالم نجها گرفتن الهام خود، اسالمي هويت به ايراني جامعة بازگشت اسالم، معنوي حيات) 4 
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  شرطي متصل است؟ كدام مورد، قضية  -206
  اي ز دانش برد توشه هرآن كو) 2 .اند هر كسي را بهر كاري ساخته) 1
 .هر مسلماني يا شيعه است يا سني) 4 .هر آن كس كه دندان دهد نان دهد) 3

  كدام عبارت دربارة همة قضاياي شرطي، درست است؟  -207
  .اند از دو جزء شرط و جواب شرط تشكيل شده) 1
 .در آن به اتّصال يا انفصال دو نسبت حكم شده است) 2
 .است»   آنگاه –اگر «صورت  به ها صورت و قالب كلي آن) 3
   .شود به سه قسم حقيقي، مانعه الجمع و مانعه الرفع تقسيم مي) 4

  كدام قضية منفصل، فقط غير قابل جمع در صدق است؟   -208
  اين مداد يا سياه است يا قرمز) 1
 گروه خوني هر كس يا مثبت است يا منفي) 2
  .كند امضا نمي كند يا رئيس حكم مرخصي من را يا امضا مي) 3 
  .براي مشاهده كارنامة خود يا از طريق سايت اقدام كنيد يا به مدرسه مراجعه كنيد) 4

  كدام عبارت دربارة قياس استثنايي، درست است؟   -209
 .اي شرطي است مقدمة اول آن حتما قضيه) 2 .شود صورت شرطي بيان مي نتيجة آن به) 1
 .داراي دو نوعِ حملي و شرطي است )4 .اجزاي نتيجه در مقدمات وجود دارد) 3
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 نيست؟نتيجة كدام قياس، معتبر    -210
  .اين شكل چهار زاويه دارد پس چهار ضلع دارد. اگر شكلي چهار ضلع داشته باشد، چهار زاويه دارد) 1
  .پس مثلث است. اين شكل غير مثلث نيست. هر شكلي يا مثلث است يا غير مثلث) 2
  .پس چهار نيست. اين عدد زوج نيست. د، زوج استاگر اين عدد چهار باش )3
 .پس فرد نيست. اين عدد زوج است. عدد يا زوج است يا فرد) 4

  كند؟ انجام كدام كار، متفكِّر نقّاد را از يك فرد غير نقّاد متمايز مي   -211
  .دهد هاي منطقي افكار و عقايد ديگران را نشان مي نقاط ضعف و ايراد ) 1
  .سازد هاي مطرح شده را آشكار مي موجود در استداللهاي  مغالطه) 2
  .به افكار و عقايد خود اطمينان دارد و دچار تزلزل فكري نيست) 3
  .فرآيند تفكر خود را جدي گرفته و به آن آگاهانه توجه دارد) 4

 ؟نيستكدام مورد از فنون سخنراني،    -212
  تيجة مورد نظرطرح ناگهاني ن) 2  برقراري تماس چشمي با شنوندگان) 1
 استفاده مناسب از زبان بدن) 4  روان، شيوا و بليغ سخن گفتن) 3

  هستند؟» بار ارزشي مثبت، منفي و خنثي«، كلمات داراي  ترتيب در كدام گزينه به  - 213
  حرف نزدن -خفه شدن  -ساكت شدن ) 2    متعصب -مصمم  –لجوج ) 1
  مردن -به هالكت رسيدن  -ت اعلي پيوستن به ملكو) 4  قدم رنجه كردن -تشريف آوردن  – آمدن) 3

  نشانة كدام مورد است؟ »كنيم ما بر حسب نياز از اشياء اطراف خود استفاده مي«اين مطلب كه    -214
  هاي عالم خارج قبول واقعيت) 2  پذيرش مغايرت وجود و ماهيت) 1
  امكان وجود خطا در شناخت انسان) 4  پيشرفت تدريجي علم و دانش) 3

  دام عبارت دربارة وجود و ماهيت درست است؟ك   - 215
  . سازند وجود و ماهيت دو جزء هستند كه با هم تركيب شده و اشياء را مي) 1 
  .شود در خارج از ذهن دو مفهوم جداگانه به نام وجود و ماهيت يافت مي) 2 
  .وجود و ماهيت دو مفهوم مختلف و متفاوت از يك موجود هستند) 3
  .هاست صي موجودات و ماهيت وجه مشترك آنوجود وجه اختصا) 4

  ها نوشته شده است؟ ، به درستي در مقابل آن»وجود«رابطة كدام مفاهيم با    -216 
  امتناعي: فلزِ مايع) 4  امكاني: جامد مايع) 3  امتناعي: روح) 2  امكاني: خاك) 1 

  است؟» رابطة بعد از وجود«يك از موارد با يكديگر  رابطة كدام   -217
  برادري و اُخوت) 2    حرارت و انبساط فلز) 1  
  علت تامه و معلول) 4  طلوع خورشيد و روشن شدن زمين) 3

  سازگار است؟» اتفاق«كدام عبارت با نظر قائلين به    -218
  .وجود بيايد بدون اينكه علت معلولي را بدانيم، آن معلول به) 1
  .دتمام عوامل سازندة ميز موجود باشد و ميز ساخته شو) 2
  .برخي عوامل بارش باران موجب باريدن شود) 3 
  .بخود نباشد وجود هيچ پديده و معلولي خود) 4 
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  كند؟ معرفي مي» محرِّك نخستين«و » مثال خير«يك از فيلسوفان به ترتيب، خدا را به عنوان  كدام   -219
  ارسطو -افالطون ) 4  ارسطو –سقراط ) 3   افالطون –سقراط ) 2  سقراط –افالطون ) 1 

  كافي بودن برهان نظم براي اثبات وجود خدا است؟ كدام مورد، دليل هيوم براي نا   -220
  ناتواني اين برهان براي استفاده از روش عقالني) 1 
  اخذ اين برهان از حس و تجربه و مبتني بودن آن بر احتمال ) 2  
  اهي در آنو نه اثبات يك وجود ازلي و ابدي و نامتن» ناظم«اثبات وجود ) 3 
  مردود بودن تمام براهين اثبات وجود خداوند به دليل اتكاء صرف آنها بر عقل) 4 

  
                                     شناسي  روان
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 دشواري با ها پديده تبيين و توصيف در تجربي علوم ساير با مقايسه در »شناسي روان«اينكه  علت ترين مهم  -221

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

 كند؟ مي صدق شناختي روان هاي آزمون مورد در زير موارد از يك كدام  -222
  .بدهد ما به متفاوتي هاي نمره اجرا متعدد دفعات در ها بايد آزمون )1
 .كند مي طي را اي پيچيده فرآيند و بوده دشوار ها بسيار آزمون اجراي )2
 .ها باشد روش ساير همراه به ا بايده آن تفسير و اجرا چگونگي ها و آزمون از استفاده )3
  .است آفرين مشكل باشد، راهگشا آنكه از بيش ها، آزمون از متخصص افراد استفادة )4

  است؟ كارآمدتر نوجوانان» جويي عيب و گرايي آرمان«ويژگي  مورد در توصيه كدام  -223
 .نشود گيري تصميم نوجوان جاي به بايد )1
  .پذيرفت را نوجوانان فرد به منحصر هاي ويژگي بايد )2
  .نشود جويي عيب نوجوانان از ديگران حضور در است بهتر )3
 .هستند معايب و محاسن از اي آميزه افراد و جوامع دريابند تا كرد كمك نوجوانان به بايد )4

   است؟ رشدي هاي دوره كدام به مربوط ترتيب به» جنسان هم با بازي به عالقه«و » غريبه از ترس«، »گروهي هاي بازي«  -224
  دوم كودكي–طفوليت  –دوم  كودكي )2  اول كودكي –اول  كودكي –دوم  كودكي )1
  اول كودكي –طفوليت  –اول  كودكي )4  دوم كودكي –اول  كودكي –اول  كودكي )3

  ؟نيست نوجواني و كودكي دورة در شناختي  هاي تفاوت از موارد، از يك كدام  -225
 تمركـز  منظـور  بـه  را شـده  آموخته هاي پاسخ بازداري و نامرتبط هاي محرك منع يا بازداري قدرت واناننوج كودكان، برخالف )1

 .دارا هستند بيشتر
 تكليـف  هـاي  ضـرورت  بـا  و شـوند  مـي  متمركـز  مـرتبط  اطالعات بر يعني است؛ گزينشي كودكان با مقايسه در نوجوانان توجه )2

 .گردند مي بهتر سازگار موردنظر
ها  استدالل بر كودكان كه حالي در هستند، لحظه به لحظه تفكر جهت تغيير و ارزيابي نظارت، به قادر كودكان برخالف ننوجوانا )3

 .ندارند اشراف هايشان و تصميم
 .كند مي تغيير بيشتري سرعت با آنان هيجاني حاالت و يابد مي افزايش كودكان به نسبت نوجوانان پذيري تحريك نوجواني دورة در )4
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  دارد؟ خواني هم آن ويژگي با شده ذكر گزينه، هيجان كدام در  -226
 .يابد مي متفاوتي ظهور ارزيابي نوع به توجه با و بوده تر پيچيده آن بروز خشم؛ )1
  .يابد مي متفاوتي ظهور ارزيابي نوع به توجه با و بوده تر پيچيده آن بروز محبت؛ )2
 .شود مي پديدار صورت يك به غالباً و نيست فردي هاي پردازش نظام تأثير  تحت آن بروز ترس؛ )3
 .شود مي پديدار صورت يك به غالباً و نيست فردي هاي پردازش نظام تأثير تحت  آن بروز پشيماني؛ )4

  چيست؟ آن علت و شود مي محسوب مطالعه در مؤثرتري شيوة زير موارد از يك كدام  -227
  چند حسي دريافت اثر: بكنيم هم برداري يادداشت بلندخواني، و چشمي تعقيب بر عالوه را مطالعه مورد جمالت )1
   حسي تك دريافت اثر: كنيم طرح سؤال قسمت هر براي سپس و كرده دنبال چشم با ابتدا را مطالعه مورد جمالت )2
 حسي  تك دريافت اثر: كنيم تبديل نوشتاري و ترسيمي صورت به چشمي تعقيب بر عالوه را مطالعه مورد جمالت )3
 اثـر : كنـيم  تبـديل  نوشـتاري  و ترسـيمي  صورت به را مربوطه مطلب سپس و كرده دنبال چشم با ابتدا را مطالعه مورد جمالت )4

 حسي جبران
 نگاه دستش به او .زيادي را در دستش حس كرد درد ناگهان كه بود زمين بسكتبال در كردن بازي حال در احمد  -228

 درد«بگوييد  ترتيب به. است دوستش توپ را به دست او زده كه شد متوجه و متورم شده درد محل ديد و كرد
   شود؟ مي ناميده چه »شدن درد علت متوجه«و  »به دست كردن نگاه« ، »دست گرفتن

    ادراك –توجه  –احساس  )2    ادراك–احساس  –توجه  )1
  توجه –احساس  –ادراك  )4     توجه –ادراك  –احساس  )3

  دارد؟ اشاره گشتالت اصول از يك كدام به ترتيب به زير راتعبا از هريك  -229
 .غيرپيوسته و منقطع نه ببينيم، پيوسته و متصل صورت به را اشكال داريم گرايش ما )الف  
 .كنيم مي ادراك گروه يك صورت به ها را آن ما باشند، يكديگر كنار در چند شي ء وقتي )ب  
 .ببينيم كامل صورت به را ناقص اشياي داريم تمايل ما )ج  
  تكميل –مجاورت  –مشابهت  )2   استمرار –مشابهت  –مجاورت  )1
  تكميل –مجاورت  -استمرار  )4    استمرار –مشابهت  –تقارب  )3

 تمركز موانع از يك كدام با مقابله براي مناسب كاري راه »مطالعه مورد موضوع به مختلف زواياي از كردن نگاه«  -230
  شود؟ مي تمركز موجب ويژگي  كدام راستا اين درو  است

  تنوع–نسبي  ثبات و يكنواختي )2   تازگي –نسبي  ثبات و يكنواختي )1
  تنوع –توجه  مورد محرك با نسبي آشنايي )4  تازگي –توجه  مورد محرك با نسبي آشنايي )3

 براي را گلي تصوير بار، هر در وي .بيند مي تدارك را بازي يك آموزان دانش خستگي رفع براي كالس در معلمي  - 231
 در كه را گلي نام خواهد مي آموزان دانش از يكي از سپس كند، مي پنهان را آن و سريع دهد مي نشان ثانيه يك
 گفتن«و » گل تصوير ديدن«بازي  اين در .كند داند، تعريف مي آن دربارة آنچه هر و بگويد ديده تصوير آن

   كند؟ مي درگير ها را حافظه از كي كدام ترتيب به» گل به مربوط اطالعات
  بلندمدت حافظة –حسي  حافظة )2  مدت هكوتا حافظة –حسي  حافظة )1
  مدت كوتاه حافظة –مدت  كوتاه حافظة )4  بلندمدت حافظة –مدت  كوتاه حافظة )3

  هاي حافظه است؟ يك از خطا ترتيب، مربوط به كدام موارد ذكر شده به  -232
  »بافي افسانه –خاطرات  تحريف -نيفتاده  اتفاق ادرويد غير واقعي يادآوري«  
  كردن حذف –كردن  اضافه –كردن  حذف )2   كردن اضافه -كردن  اضافه –كردن  اضافه )1
  كردن اضافه –كردن  حذف –كردن  اضافه )4   كردن حذف -كردن  حذف –كردن  حذف )3
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 يا است تر مناسب كند مي مرور را روز همان هاي درس منزل به رفتن از بعد روز هر كه آموزي دانش مطالعة شيوة  -233
  چرا؟ كند، مي مطالعه شده تدريس گذشته هفتة كه را خود بعد روز هاي روز درس هر در كه آموزي دانش

 زمـان  گذشـت  بـر  چه هر و افتد مي اتفاق يادگيري از بعد نخست هاي ساعت در فراموشي مقدار بيشترين زيرا –دوم  آموز دانش )1
 .شود مي كاسته فراموشي شدت از ده شودافزو

 و شود مي بيشتر فراموشي بگذرد، زمان چه هر و است زمان گذشت فراموشي ايجاد بر مؤثر عوامل از يكي زيرا –اول  آموز دانش )2
 .شود مي ها فراموش درس بعد هفتة تا در نتيجه

 و شود مي بيشتر فراموشي بگذرد، زمان چه هر و است زمان تگذش فراموشي ايجاد بر مؤثر عوامل از يكي زيرا–دوم  آموز دانش )3
  .شود مي ها فراموش درس بعد هفتة تا در نتيجه

 زمـان  گذشـت  بـر  هرچه و افتد مي اتفاق يادگيري از بعد نخست هاي ساعت در فراموشي مقدار بيشترين زيرا –اول  آموز دانش )4
 .شود مي كاسته فراموشي شدت از افزوده شود

 پس«روش  مراحل از يك كدام به مربوط ترتيب به» ها پرسش به دادن پاسخ توانايي»  و» متن از كلي رداشتب«  - 234
   است؟ حافظه بهسازي براي »خبا

  خواندن –خواني  پيش )2    دادن پس خود به –خواندن  )1 
  كردن سؤال –خواني  پيش )4    آزمون –خواندن  )3 

  است؟ شده استفاده يرمزگردان كدام از زير مثال دو در  -235
  »كند مي حفظ را آن و خواند مي كتاب درسي متن روي از خود ذهن در  مريم«  
  »شود حفظ تا خواند مي بلند را شهريار شعر و رود مي راه خانه در  حسين«  
  معنايي –ديداري  )4   شنيداري –ديداري  )3  شنيداري –شنيداري  )2  ديداري –شنيداري  )1 
 

  

       sanjesheducationgroup@                سنجش يشيآزما يهاآزمون تلگرام كانال  
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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)26/09/1400(  
 )دوازدهم( ادبيات و علوم انساني  

 

  

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

  . عه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجمو

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  6ـون آزمــ  
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اسـتعاره از) راب 

خورشيد تابش ند

عـا و خـودبزرگ
وسن پرپـر و بـ

تي و ديگران بر
ت عميـق بـاطني

–انـدام   گل«: ها

از عشق(د و رها 
ر اسـارت بـودن

شكر در برابر لب(
زده نده و خجالت

  . مة نوش

يب اضافي است
تركيبا). * شودي

  ي چيزها 
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شـر(رطـل  : هاه

  . ض دارد
خ«اينكه ) * مل

لبل نيز نماد ادع
به بياني گل سو(

ق جان من هست
ارادت –صـوري    

هكنايه. * اندشده

ن نيز نبايد آزاد
در –) شق بـودن 

( . محبوب است
شرمن - 1:  معني

شبيه تو به چشم

عبارت فاقد تركي
سم محسوب مي

گوناگوني –ي تو 
. دهندة او نشان

)جمله 5(خسب 
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استعاره* شراب 
  ). شود

تناقض» رشتن صب
تحم -2 –تابش 

بل(ت مرغ صبح 
. (ت كرده است

تو در ميان اعماق
 معنـي ارادت ص

در خاك دفن ش
   

من) عاشق(يوانه 
عاش(عشق بودن 

  
ت از لب شيرين
عرق شدن به دو

تش* ي و خجالت 

ع(اين جهان  – 
صوف شده و اس

  ). عني وسعت
دردسرهاي –ها 

ن –شانة خداوند 

مخ –دار  –گير 
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ش –حال و هوا  
نايه نيز تلقّي ش

شتاب داش«. * 
تا -1) (محبت –

.  

، ولي در اين بيت
را وادار به سكوت

  .وجود دارد

است كه تدليل 
ترتيب بـه به» ن

كه دني هستند 
)فاقد ايهام* (ل 

شد، پس دل دي
نايه از گرفتار ع
 گيسو به مشك

شده، همانا خجالت
غرق آب و ع: هام

نايه از شرمندگي

زيبايي لطيف –
له، جانشين موص
سم است؛ به مع
رچشمة دردسر

نش: يبات اضافي

 
گ –صائب  –ت 

دهم؛ ادبيات و عل

–جاز از شراب 
تواند مجاز يا كن
 تشخيص دارند

–خورشيد  -1( 

اندنمايي شده ن

و پرگويي است،
راز كرده كه او ر

تضاد مفهومي و
  ن 

  سوسن

   
تو دارم، به اين د

در ميان جان – 

 همانا، زيبارويان
 اندام يار به گل
 بند و اسارت با

ترتيب كن به»» ن
تشبيه* سياه  

رقيات آميخته ش
ايه). * شده است

ب و عرق شدن كن

–). اسم است» 
در اين جمل» يبا

گستره اس( – تو 
سر: يبات اضافي

تركي* اي آفريده

  ... ا و 
 ) جمله 4(آيد 

است) 2  

سنجش دوازد

ترتيب مج طل به
تخمار مي: توجه

هر دو استعاره و
رتيب به معاني

سوسن آزاد، انسان

آوري ونماد زبان
سن سخناني ابر

ت) بودن خموش 
ه از ساكت بودن

هاي گل سبرگ
  . ست

:هاشده در گزينه
اري جز گفتار ت

بر سر زبان«ي 
  ) هام و تشبيه

ش گل از خاك
تشبيه* مردن  

ه ديوانه بايد در
اندر بند بودن« –

-2معطّر  -1ي 
 شكر با آب و عر
 از خجالت آب ش

غرق آب: كنايه* 

  
»زيبايي«(يبايي 

زي«( – عاشقانه 
گسترة –ستره 

تركي* ردسرها  
هيچ آ –اي يده

داد افعال و مناد
آ –بستم  –ئب 

   )جمله 3( 

    
 

رط –سر  –جام  
ت(ره از ناراحتي 

دل ه –صبر : ها
تر تاب به –مهر  

  . ي است
 .رست است

  : هاه
س –مرغ صبح  

  جازاً بسيار 
گل سوسن، ن: ل

، خطاب به سوس
  

–زبان داشتن 
ش آمدن، كنايه
ن استعاره از گلب
ناقض و اغراق اس

 .رست است
شد هاي خواستهه

اگر گفتا:  تعليل
هايكنايه. * رند
فاقد ايه. * (ست

علّت رويش: عليل
–ايه از زيبارو 

از آنجا كه: عليل
–ز مستان دل 

به معني) شكين
علّت اينكه: ليل

شوق، كم آورده و
* عرقيات شدن 

 .ترست اس
 : صفي و اضافي

هيچ زي: ت وصفي
زيباي: ت وصفي

يي گسشكوفا –ن 
همه در: ت وصفي
هر آفر: ت وصفي
 .سترست ا

ت بر اساس تعد
صائب –نرفت : ده

مخسب –دار  –
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:مجازها) 2
خمار استعار

هاستعاره) 4
:هاايهام) 3

بيان نقيضي
در 2گزينه  .

بررسي آرايه
:بخشيجان
ده مج: مجاز

سن تعليلح
)عشق است
.)شده است

(بين : تضاد
خموش: كنايه

زبان: استعاره
بيت فاقد تن

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

حسن) الف
من جاي دار
محسوس اس

حسن تع) ب
ترتيب كنا به
حسن تع) ج

اب«: هاكنايه
مش: (ايهام در

حسن تعل) د
از شهد معش
همراه آب و

در 4گزينه  .1
تركيبات وص

تركيبات) 1
تركيبات) 2

زيباي زمين
تركيبات) 3
تركيبات) 4

در 2گزينه  .1
تعداد جمالت

شد بيت داده
–گرفت ) 1
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ه توان ديد 
فّظي يافت 

  ) فعل(كن 

 جزئـي بـا    
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گـروه  (مـا   

 فتـاده بـه   

گـروه  (ـت   
، به همه )ي

  
  ه 

م در يـك   
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هم در آيينه – 
ة دو تلفّ هيچ واژ

و حلقه مك) عول

چهـار(كنـيم  ي

دارد) مفعـول (  
سـرزمين م) ـند  

و) ـروه نهـادي  
  ) ل اسنادي

داي تـن و جانـ
گروه مفعولي(ت 

 من      دارده
هسته       وابسته هسته

   من     
   وابسته هسته 

ايهـا. (سان دارند
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در او شايد بست
، ولي)ود ندارد

   يت
       

مفع(، زلف )وف

مي) *  اسنادي
  ) ي

، تفـاوت)ـذوف 
ه جزئي بـا مسـ

گـ(قالب عشّاق  
فعل( شده است 
، فد)گروه نهادي

، مويت) محذوف

زند شب       يدة
هسته           وابسته ه 

      ناشاد      
     وابسته هسته       

جناس همس ←
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4(است  –درم ي

مهر تو د: جزئي
به معني وجو: ت

  خجل  از  باالي
جمله وابسته   

نهاد محذ(تو : ل

فعل(شوي مي 
فعل اسنادي(م 
نهاد محـ(آن  ←
سه(است ) * عل

←) سه جزئي
و) مسند(، پر )

گ(جان و تنم  ←
نهاد(من  ←) 

دي*            من
               وابسته    

   جان*        
هسته                     

←نابود باشد ): م
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مي –نديدم  –د 

ج دو جملة سه* 
نيست(ذرا داريم 
  ). ظي است

سرو  بماندتا    
ج  ته             

جزيي با مفعول 

)مسند( خراب 
كنيممي) مسند(

←) ي با مفعول
فع(نهيم ) فعول

  
س(ت تهي فتاده 

)نهاد(پيمانه  ←
←) زئي با مسند

)مفعول و متمم

  ). شودي مي

  ه   
  ). د

م              كار
وابسته          ه هسته 
   طرب     وند

وابسته هسته   سته    

در مصراع دوم( 

دهم؛ ادبيات و عل

شد) 4  )مله

*همتايت  – تو 
يك فعل ناگذ) 3

ي آيينه تك تلفّظ

  خيز    رند
جمله هست      ه
  بماند  

3: شده  خواسته
   
،)نهاد محذوف(
(، آباد )مفعول( 
سه جزئي] (كندي

مف(، سر )حذوف
) فعل اسنادي

ر از تو بادة حيات
←) زئي با مسند

سه جز] (باد[ت 
چهار جزئي با م(
  ) ل

  : هاگزينه
   ت

  سته وابسته 
سته وابسته تلقي

   خسته     
ه     وابسته وابسته

شوندتلقّي ميه 

ك        پشت    
هسته        وابسته       
پيو*     گسل ن

هس           ته وابسته   

نيست باد –ت 

سنجش دوازد

جم 4(است  –ت 

  :ها گزينه
مهر: دو مفعول 

3) زئي با مفعول
لفّظي است، ولي

  :ب
م ره صحرا گير
    جمله وابسته

–) بگيرند(رند 

صراع اول بيت
:هات در گزينه

تو   ←) مسند
، تو)اد محذوف

مي/ دارد [اوت 
نهاد مح(ما  ← 

(و است ) سندي
ب عشّاق به دور

سه جز(است  * 
فداي تن و جانت

(فروشم ن) * ي
فعل(و نفروشم  

سته وابسته در گ
ت          وجود  

وابس   سته وابسته 
عنوان وابس ته به

هاي دل      هم
سته    وابسته هسته

ناشناس وابسته 
   ته

  ته 
*     ديگران  

   بسته وابسته         
پيما       دالفت

وابست       سته هسته   

  : يه
  ديوانگي  

نيست» هوا«): ول

    
 

نيست –رخوري 
 .رست است

ستي و نادرستي
)2. رست است

جز هر دو سه(ت 
آينه دو تل: توجه

ة مستقل مركب
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گير: ارع التزامي
 .رست است

 اجزاي جمله مص
ها و نوع جمالش
با م سه جزئي(ي 

نها(ما  ←) سند
 درگهت چه تفا
)جزئي با مفعول

گروه مس(ي بال 
قالب ←ك اضافه 

)فعل اسنادي( 
نم اي دوست فد

فعل اسنادي( باد 
)گروه متممي( 

 .رست است
سته هسته و وابس

       حسن    
ابسو    وابسته هسته

سته وابسته وابست
مره*         هار

ته هسته        هس
»ي«م جمع و 

پر و بال شكست  
      وابسته هست

         كار      
واب     وابسته هسته     

بد            آن  
وابس        ابسته  سته و

 .رست است
م در واژگان قافي

-2تجارت  -1 
در مصراع او(د 
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گونـه در   ن

و ضـمير   ت  
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 درك اينكه هر

جهان بنگريم، آن
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ريكي و نم چشم

عدم. (ن هستي

 هرگونه كه به ج
  .هد انديشيد

  .اويد ج

د  هركس نشـان 

  س 

  . ت

 )عربي دهم 88
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 از بين بردن تار

خداوند در جهان

نديشة اوست و
هد بود كه خواه

   احساس 

ي يعني زندگي

افكار/ ن اوست 

عت از هواي نفس

است» تباري دنيا

8ص . (د باشيم

ن
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براي(سام سرمه 

تباط و حضور خ

   غير خداوند

 آدمي، همان اند
گونه خواه فرد آن
  .  هستم

داري از ذوق و

پاكبازي/ ر عشق 

  . نزل مقصود

دهندة درون شان

دم تبعيت و اطاع

  . است 

اعتها و بيقدرت

پايبند) 4 

ي، زبان قرآن

دهم؛ ادبيات و عل

از اقسا -2. ستند

ها از ارت ك انسان

 از طلب كردن

جهان: ير پاسخ
جهان براي هر ف
د ديدار محبوب

ارزش برخور) هـ

ه ترك عاليق در

ب رسيدن به من

رفتار هركس نش

توصيه به عد) هـ

  .تأكيد دارد

»سندي و غرور

  هت شادي
ناپايداري ق«يگر 

 گار

 عربي

سنجش دوازد

  ). و واژه است
  د 

برايمان مهم هس

عدم درك: شريفه
  . در هر لحظه

نيازيست و بي
   

  شريت

هاي غي و گزينه
به اين ترتيب، ج
شتاق و نيازمند

  
ه  . ي دانستم

توصيه به: پاسخ

گي است و طالب
  ي مادي 

  

ر: ت گزينة پاسخ

  
ه  ز بر درون 

ت» كشي ت و حق

مذمت خودپس« 

ها در جه فرصت
هاي دي و گزينه

پروردگ) 3 

    
 

س همسان در دو
فرياد -2عدالت  
كساني كه ب -1 

 .رست است
ه پاسخ و آيه ش

و طلب او د) ست
  : هاي ديگره
اي نشانة خداسده

 جمال محبوب
 ظهور منجي بش

 .رست است
ت انتخاب شده
ب. وه خواهد كرد

فقط مش: ة پاسخ
 .رست است

: يح موارد غلط
رشار از اميدواري

 .رست است
 سؤال و گزينة پ

  : هاي ديگره
خسته از سرگشتگ
ي جسم و زندگي
.عشق يار هستم
 .رست است

ت سؤال و ابيات
  . ت

: ت موارد غلط
ه توجه و تمركز

 .رست است
عدم غيبت«خ بر 

 .رست است
يح گزينة پاسخ
 .رست است

اغتنام: ة پاسخ
ت انتخاب شده

 . رست است
  :تيب

 . شدم
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مفهوم عبارت
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در 1گزينه  .2
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قرار عبي) 4

در 1گزينه  .2
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توصيه به) د
در 2گزينه  .2
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 )دوازدهم 

ه آمـوختن    
مفيد دوري 

علـوم را   ن
 نكـه يا ليـ 
نشـمند را   

وم اسـت و   
 اومجب تـد 

و ابـزار   يي
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  )دوازدهم  

د 17ص . ( است

  )دوازدهم  2

دانـيم كـه  مـي 
 و از علوم غير مف

نيـ ما ا نيما و د
يدل بـه  نيهمچنـ 

وقت و ذهـن دا
محـرو اديـ دقه ز 
امر موج نيو هم

يايميشـ  يهـا  ح 
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  )دهم  94ص 

  )دهم

  )دوازدهم 27

  )دوازدهم

11ص ( انايي 

ن پرداخته شده

2دهم و درس  8

د نرساند نيست
يد را ياد بگيرد

كشاند و مقام م ي
و ه ميشـو   مـي 
و: دارد بيسه ع

و انسان از صـد 
شود و ن آن مي

مانند سـالح شود
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ص. ( يفتاده بود

د 88ص (ها  كي

  يني
(  

  ها ه

7و  23ص (شان 

د 8و  26ص (م 

رسا.  كنند ن نمي

به آن 2ر گزينه 

8درس (تر  مهم 

ش و ديگري سود
ن بايد علوم مفي

مي ه را به فساد
آشنا دي علم مف

س هودهيعلم ب. مي
شود يم يشگفت

وجه حجاب بودن
ش  فرد و جامعه
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مرحل(لوم انساني 

كار ني) 3 

خوراك) 3 

سنگي) 3 
)27وازدهم ص 

زمينه) 2 

نمازش) 4 

باهم)  4 

گمان) 4 

ي به عهد كه در

: أهم) 4 

كه به صاحبش ي
طبيعتاً انسان.  ند
از علوم جامعه ي

ست، از آنجا با
يبر مي پناه خدا 
و موجب ش كند

متو يكمتر كس
رساندن به بيس

دهم؛ ادبيات و عل

 

 

 دهم و عربي دو

  )م 

 م

 ن

 دهنده تصال

ان در برابر وفاي

 هان

مي خيري در عل
لوم مفيد هستن

يبرخ يعنيست، 
ا ديدو جهت مف

كه از آن به مي
ك يتنگ م دي مف

ك رايشكل است ز
وجب فساد و آس

  .! است

سنجش دوازد

 

كولرها) 2 
 

صدها) 2 

   )صله
عربي 86و  85 
 

 .ر نخواهد بود
دوازدهم 22و  2

ديدم مي) 3 

دختران) 3 
 

ا.  آنچه) 2  .

سئوليت انساه م

ده:  فم) 2 

يد است و هيچ
 ولي آيا همه عل

جهل از علم اس 
از د هودهيعلوم ب
دار هودهي علم ب

علوم يضا را برا
ت و رفع آن مش

وكه م هر علمي 
ل مضر و حرام

    
 

. رست است
  :تيب

. 
. رست است

  :تيب
 ز

 .رست است
  :تيب

ه در أوص( شدن 
ص. ( شده بود

. رست است
  :تيب

قادر.  خواهد كرد
20ص . (شود مي

 . رست است
  :تيب
 )حفره

 . رست است
  :تيب

 م
. رست است

  :تيب
.مان كرده بودند

 . ست است
ث اشاره دارد به

 .رست است
  : ها ينه
 تر م

  :ك مطلب
سخن خوب مفي
بات ديني است

:اند اكرم فرموده
شناخت ع. كند ي
خود ةدربار يد

فض كند، يغول م
حجاب استنواع 

جهيشود در نت ي
عقل ديه صالحد
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پيامبرا. كند
مينكوهش 

اديز ثياحاد
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  .  د

ترين مردم 

ه در مـتن   
باشد و چه 
هـم گفتـه   

 يدعو) 3 

حـرف جـر        

ationgroup

 علوم اشاره دارد

كه در مورد دانات

كـه در حالي لمي
 علم چه مفيد ب

ه 4در گزينـه  . 

.(ره شده است 

  ).زدهم

  )دوازدهم

  )م

 

  ).8و  7س 

بـادة مجـرور بح
 

0/1400(  

تن به يادگيري

است ك 2گزينه 

ه كرده به هر عل
اشاره كرده كه 

. ستآن متصور ا
  .  شده است

 اين موضوع اشا

   إفعال 

عربي دواز 2س 

  .ناقص است
25ص . (  است

دوازدهم15ص (

 .كنيم عمير مي

عربي دهم درس( 

ص و مرفـوع ، عب
 )مبحث إعراب

26/09حلة چهارم 

 نيستند و در مت

ير مفيد ندارد، گ

اشاره 2ر گزينه 
3و در گزينه .  د

 دو فايده براي آ
ه از آن اشاره ش

يت آمده نيز به
  

 ثالثي من باب

ل اب تفع  

  المكان 

درس. (صحيح است

ورين خبر فعل ن
حال قرار گرفته

(اسم فاعل :  ات

  
يزي را سريع تع

(  

(از علوم  نه كمي

سم فعـل نـاقص
عربي دوازدهم م
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مرحل(لوم انساني 

دانند برابر  نمى

ه علم مفيد و غي

رد.  كشاند ي مي
كند گر تنگ مي

غير مفيد فقط
متن به دو فايده

كند و در بي  مي
)!يدونان فروتر

مزيد) 4  

من با) 3 

ا  اسم) 4 

، لذا متأخّرينِ ص

مسرو) 2 
در محل اعرابي ح

مبيدا) 4  عل

.رده نشده است
د و اينكه هر چي

)عربي دهم 92 

شود نه  جمع مي

 مجرور ، دين اس
ع 13ص . ( ستند

دهم؛ ادبيات و عل

ند با كسانى كه

اي كه اشاره به ه
  .  ست

سان را به گمراهي
را براي علوم ديگ

كه علم غ ر حالي
كه در م  در حالي

فع فرد را مغرور
از همه د ي كرد

ج إلى المفعول

 فان زائدان

 ب

مطابقت مى كند

با هم د) سرورون

اسم فاع:  مصدرة

ها است، بر  اتاق
كند ذرخواهي مي

و 78ص. (ورند

ي از علوم در آن

إليه و ض مضاف
سصحيح ه) ادةِ 

سنجش دوازد

دانند ساني كه مي

متن؛ تنها گزينه
ر متن نيامده اس

 بدون فايده انس
م غير مفيد جا ر
راي بشر دارد در

اي ندارد  فايده

هاي غير نافع علم
چون كبر  ه علم

اليحتاج) 3 

له حرف) 2  أداء

منصوب) 3 

داد با صاحبش م
 

  . ل است
   .ست

وهم مس( جمله 

الم) 2    م فاعل

 مسئول نظافت
شكل چيست عذ

خو  صبحانه نمى

ست كه بسياري

األرض) مفتوح (  
عبا.  دينٌ.  ألرضِ
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وجه به متن كس
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وجه به مفهوم م
ده و اين مورد د
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به اين دارد كه ع
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ينكه حال در تعد
. رست است

نه مسرورين حال
 صفت زميل اس
ن خبر است و ج

 .رست است
اسم:  خاشعون.  ن

 . رست است
ينكه چه كسي
 اينكه بگويد مش
دمجان را براى

 . رست است
اس رهنگ بزرگي
 . رست است

الي نفي جنس
األ.  شعب ( راين 
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  م

 توجـه مـا    

  كتاب دهم

ه در درس         

هـا   و زشتي

و نجاسـات      

هي و ظلـم    

ز مـبطالت     

ضاي روزه را 
 

أخير بايـد    

ationgroup

كتاب دهم 129

 ميزان دقـت و

ك 131صفحه . د

 نشـان داده كـه

ز، او را از گناه و

  م 

ـت، ولـي جـزو

 حـق او كوتـاه

ـا اذان صـبح از

ن آينده عمداً قض
 دهمكتاب  13

 فقط كفـاره تـأ

0/1400(  

   

صفحه . ك دارد

ز به تداوم و به

شوع نخواهيم كرد

ب تقـوا بـه مـا
  كتاب دهم 

د ببيند كه نماز

كتاب دهم 136

اي شـيطان اسـ

رچند والدين در

دن بر جنابـت تـ

 شود و تا رمضان
7صفحه .  بدهد

د، عالوه بر قضا،

26/09حلة چهارم 

 )هواپيما ( ة 

ت، ارتباط نزديك

م كه تأثير نماي

ن خضوع و خشو

دي بـراي كسـب
ك 129صفحه . د

  كتاب دهم  

ه شده يا نه، بايد

6صفحه . س است

 پليد و از كارها

هر -نگاه كند  
  هم

، بلكه باقي ماند

ن عذر او برطرف
ها به فقير ند آن

 سال بعد نگيرد
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مرحل(لوم انساني 

  .  دارند ي 
طائرة) 2 

(  

  )هم

وزه كه تقوا است

ه است دقت كني

ر مقابل مستكبرا

هاي متعـدد  راه
شود زه اشاره مي

132صفحه . ت

 نمازش پذيرفته

نجسهنده دارد، 

وره مائده، امري

پدر و مادر خود
كتاب ده 134ه 

الن روزه نيست،

بعد از ماه رمضان
گندم و جو و مانن

ك رمضان را تا

ن و زندگي

دهم؛ ادبيات و عل

 ارتباط مفهومي

عربي دوازدهم 

عربي دوازده 13

 گناه با فايده رو

ت است؟ شايسته

داشته باشيم، در

ت و قرآن كريم
 يعني نماز و روز

 دارد نجس است

خواهد بداند آيا
  كتاب دهم 

تي كه خون جهن

سو 91ساس آيه 

 روي خشم به پ
صفحه. ه نيست

صبح موجب بطال

د روزه بگيرد و ب
هر روز يك مد گ

ي روزه ماه مبارك

 دين

سنجش دوازد

 
ت و عصب با هم

 )شنوايي ( مع 
11ص . (هستند

3ص (ضي منفي 

ست از دوري از

ها و منكرات شتي
  كتاب دهم

ت خدا را درنظر د

است» رينگهدا«
 مورد مهم آن،

كه خون جهنده

خ هر كسي مي« 
131و  130حه 

گوشتي انات حرام

، هرچند براس»ر
  دهم

فرزندي كه از« 
وي خدا پديرفته

ت بعد از اذان ص
  ب دهما

نند بيماري نتواند
كند و هم براي ه

ي كه عمداً قضاي
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تخوان و گوشت

سم) 1:  ي ديگر
متفاوت ه) نخ  

  . رست است
ترجمه ماض:  ارعض

 .رست است
ماز كه عبارت اس

 .رست است
 بازدارندة از زشت

ك 130صفحه . د
 .رست است

 و سجود عظمت
 .رست است

«و » حفاظت«ي
پايه دهم به دو

 .رست است
 و هر حيواني ك
 .رست است

:فرمايد مي) ع(
صفح ».ت يا نه

 .رست است
وع انسان و حيو

 .رست است
قمار«ي است و 

كتاب د 133حه 
 .رست است

:فرمايد مي) ع(
نمازش از سو - 

 .رست است
ي است و جنابت

كتا 136صفحه 
 .رست است

 خاطر عذري مان
هم روزه را قضا ك

 .رست است
ي است و كسي
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صفح. نيست
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پرسش منفي
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يسـت كـه   
ت والدين از 

كـه نتيجـه     

ر آن زمان 
 143صفحه 

ر زمـان  تـ  م 

ات خود از 

نامـد و    مي

 به جنـگ  

شش چنان 
صـفحه  . ت   

. ـده دارنـد    

ش احسـاس    

و ... هـا و   ت

ورديم، رها 

ationgroup

وده و شكسته ني
ت، عدم رضايت

تگي ظـاهري ك

د« :كرد، فرمود 
ص» .سي را دارند

ده و از آن مهـم

 و ناتواني در اثبا

،»تبرج«لت را 

انجام گناه ي با

اين پوش. شدند ي
 حجـاب دانسـت

جـودات را برعهـ

موجـب افـزايش

ها و موفقيت ست

 بگويند ايمان آو

0/1400(  

زماني كامل بو –
گزينه پاسخ است

و آراسـت... ـق و  

كاشاره مي) ع(ي 
يدن چنين لباس

حضور در خانواد

ه ضعف روحي

ن كريم اين حال

شوي ت ناچار مي

مومي حاضر مي
صلي گسـترش

تدبير امـور موج

شده و اين امر م

ها، شكس شيريني

كه به زبان مين

26/09حلة چهارم 

– از حد شرعي 
شد، اما آنچه در گ

دب، حسن خلـ

شان با امام علي
دم توانايي پوشي

كه شامل زمان ح

يل اعمال، نشانه

قرآن. شوند ي مي

كه در اين صورت

مل در مجامع عم
أ اصستان را منش

نيز هستند كه ت

ر و نياز انسان ش

ها و ش  به تلخي

كنند هم مان مي
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مرحل(لوم انساني 

يشرغم سفر ب
ر او واجب نباش

  م

يبايي همچون ا
  تاب دهم

 شيوه پوشش ايش
تيم و عموم مرد

ها ندارد، بلك رت

اپسند و اين قبي

ت دچار تندروي

ديگران بيارايي ك

 و با پوشش كام
توان ايران باس مي

نار او، ديگران ن

 درك بيشتر فقر

صحيح ما نسبت
   دوازدهم 

آيا مردم گم«: م

دهم؛ ادبيات و عل

  كتاب دهم 1

 علي -از مسافر 
نهي كنند و سفر

كتاب دهم 137 

سان از صفات زي
كت 143صفحه  

 كه به اختالف
ايط بهتري هست

تماعات و معاشر
  م

 كالم زشت و نا
  اب دهم

 وجود و مقبوليت
  كتاب دهم 1

ي جلب توجه د

 زرتشت بودند
 اين باورند كه م

 خداوند و در كن

ي منجر بهناس
  هم

موجب نگرش ص
كتاب 66صفحه 

خوانيم كبوت مي

سنجش دوازد

137صفحه . مع

ين است كه نما
 رفتن به سفر ن

صفحه.  سفر او

ورداري روح انسخ
.ه نظافت است

 اعتراض فردي
 امروز ما در شرا

ن حضور در اجت
كتاب دهم 144 

كار بردن ب و به
كتا 144صفحه 

ي ظاهري و ابراز
146صفحه . مرد

مبادا خود را براي
  تاب دهم

موماً پيرو آيين
ورخان غربي بر

ه اينكه عالوه بر
  

 افزايش خودشن
كتاب دوازده 10

ها م دگي انسان
ص. شود دگي مي

سوره عنك 2 آيه 

    
 

د و نه كفاره جم
 .رست است

ر گزينه پاسخ اي
فرزند خود را از
د خود است، نه
 .رست است

طني نتيجه برخ
 ظاهر و توجه به

 .رست است
در پاسخ به) ع(

ختي بودند، اما
 

 .رست است
ختصاص به زمان

صفحه. شود مي
 .رست است

هاي نامناسب س
ص. و سازنده است
 .رست است

تگيها در آراس ن
شم  جاهالنه مي
 .رست است

م«: فرمايد مي) ع
كت 146صفحه » 

 .رست است
 قبل از اسالم عم
د كه برخي از مو

   دهم
 .رست است

اعتقاد به: وبيت
كتاب دوازدهم 
 .رست است

مودار درس اول،
0صفحه . شود ي

 .رست است
نين حاكم بر زند

زندهمه حوادث 
 .رست است

دبر در قرآن در
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... . ترند و 

ضر را دفـع  
 ايـ جلـب و   

 كيـ هـر   ي
 يزيـ غر ل

دسـت بـه   
ـد اعتـدال   

انسـان از   ت

آن منـافع   
 يخـود بـاق  

سرچشمه  
 ي و منتهـ  

منـافع   نك
 رياس شيو

 زيو غرا ال
 ،حالـت  نـ 

د و تكامـل     

وران بلـوغ  
وجـود    بـه 

 هيكه با تك

وجـود   يك   

ationgroup

ميرند، بيشت ن مي

مضو امور  كند ي
 طرف انسـان ج

يعنيسان است، 
اليـ تمام ام ييها

است كه از د يا 
در حـ يدخـواه  

اتيـ دون آن ح 

لهيوسـ  كه به -
خ يزم و منطقـ  

نيبا ا ديبا يالق
خواهد داشـت 

نكيرا از پشت ع ز
ع و تعصبات خو
ايدر استخدام ام

يـدر ا. سـازد  يـ 
ز هرگونـه رشـد

در دو. شـوند  يـ 
انسان يو عاطف

ك زين يخودخواه

 در دوران كـودك

0/1400(  

سرآمد عمرشان

يخود جلب م ي
را به يديل مف

انس يعيخود طب
هدف نه ايهمه  
زهيدر انسان غر 

اگـر خود.  است
بـد راياست؛ ز زم

- عقل در انسان 
در حـد الز ياه

صفات زشت اخال
يو موضع يطح

زيبلكه همه چ ،
كه در عالم منافع

د زين رهيظه و غ
مـ شيخـو  يـا 
انسـان را از و د 

مـ تيـ تقو جيدر 
و يزيغر ،يجسم
خ ز،يغرا عيد سر

از خـود كـه ي

26/09حلة چهارم 

ي كه به واسطه س

يرا به سو دي مف
عامل اي يزيل غر

محور خ ،يزيغر 
دهيعصاره و چك

يخودخواه ني
برخوردار يا ده
زال يبلكه امر ت،

و پس از ظهور
بلوغ، خودخو ن

مبارزه با ص يبرا
جنبه سط ي منف

شد،ياند ينم ير
شود ك يم يخواه
و حافظ ريو تدب ه
هـ يخودخـواه  ر 

زنـد يمـ  تيسـان 

تـد به زين زيغرا ،
ج يمل قواو تكا

حال با رشد نيا
  دهم

يخبـر  ي حالت ب

   ديني

10 


مرحل(لوم انساني 

  دوازدهم 

ميرند، از كساني

امور يز چه راه
هر عمل. رديگ ي

يها تيمام فعال
كه ع مييگر بگو

يبنابرا. ميا فتهنگ
العا قز قدرت فو

ستيناپسند ن ي

و ي دوران كودك
دوران از بعد وص

خود است و لذا ب
مبارزه با صفات

  ب دهم

گريد زيآن به چ
ه موجود خودخ

شهياند يروين ل
شـتريهرچـه ب  ي

سان شـه يبر ر شه

يجسم يقوا ت
در رشد و يهش

در ا. كند يم داي
كتاب د 79و  7

و شود يجلب م

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و عل

كتاب د 67فحه 

م اسطه گناه مي

و از كند يحفظ م
يصورت م يزيغر

ح است كه در تم
و لذا ا كند يم ت

ن يسخن نادرست
و لذا از ديآ يت م

يود، نه تنها امر

است كه در ني
خصو به - شود ي

توجه به خ ،يالق
در جهت م يام
كتاب 78صفحه  

و منافع آ يعيطب
به لي انسان تبد

ليخود را از قب ي
يارضـا  يبـرا  ي
شيكه ت شود يم ي

تيبا تقو گذارد، ي
و جه ابدي يم ير
يپ يشتريب ينو
8صفحه . ابدي ي

خود ج ي به سو
  كتاب دهم 7

معارف

سنجش دوازد

صف» گيرند؟ مي

كساني كه به وا 
  

خود را حف اتيح
غ اليام قيز طر
پرواضح. ... دينما
تيانسان فعالود 

س ست،ين يخواه
دست به يزيغر 
و الزم فراتر نرو 

  ب دهم

ياست ا يضرور 
يها متوجه م  آن

   دهم

اخالفات ناپسند 
گرنه هرگونه اقد

.دينخواهد گرد 

ن جز به خود ط
صورت است كه

يااستعداده ريسا
يا لهيها وس ه آن

يصفت خطرناك
  ب دهم

يرا پشت سر م 
تر و كامل شتري ب

و معن يشد فكر
يم يشتريدت ب

توجه انسان جي
79صفحه . رود ي

    
 

د آزمايش قرار نم
 .رست است

ك: فرمايد مي) ع(
كتاب دوازدهم 

 .رست است
انسان چگونه ح 
هدف مهم از ني
نم يم دفعرا از  ي
به سود خو يزي
جز خودخ يزيچ

اليام هيادن كل
يعيو از مرز طب

كتا 76صفحه  
 .رست است
نجايبه آن در ا

داده و به صيخ
كتاب 76صفحه 

 .رست است
چشمه همه صف
رزه پرداخت وگ

ياديو بن يساس
 .ترست اس
انسان ،يودخواه

ص نيدر ا. نگرند ي
س نحال انسا ن
و از همه آورد ي
ص كيبه  ليتبد 

كتاب 77صفحه 
 .رست است

يدوران كودك 
شدت  زيغرا ت

رش يادگخص آم
شد د،يآ يجود م

 .رست است
يتدر به) بلوغ(ن 
يم انياز م جيدر

www.sanjeshse

شده و مورد
در 3گزينه  .7

(امام صادق 
ك 76صفحه 

 
  
    

در 3گزينه  .5
ديدان يم ايآ
يا د؟ينما يم

يعامل مضر
يغر الياز ام

در انسان، چ
دست هم د

بماند و يباق
.رود يم نيب

در 2گزينه  .5
آنچه توجه ب
خود را تشخ

ص. ماند ينم
در 1گزينه  .5

سرچ نيبنابرا
فساد به مبا
به اصالح اس

در 4گزينه  .5
خو تيبا تقو
يم يشخص
نيدر ا. است
يدرم شيخو

يخودخواه
ص. دارد يبازم

در 1گزينه  .5
يانسان وقت
تيرشد و تقو

و شخ ديآ يم
و به زيبه غرا

در 3گزينه  .5
دوران نيدر ا

تد داشت، به
  

erv.ir
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 يبـرا  يقـ 
  تاب دهم

. ـده اسـت  
 ،يو معنـو 

و را در بـر  

كه بـه   يمل
ش و اعتبـار   

 نيمـؤمن  ي
امر  ميتسل 

 يودخـواه   

. تـر اسـت     
  دهم

ن پشـتوانه   
پشتوانه،  ن
و  ليفضا ل

ن و آنگـاه    
 شـتر يچه ب
تمنـا   گانـه 

 يعـال  يها
 يكـ يزدن ي

و  ي معنـو 
 يه معجـون 

كتـاب   11

د حكومت 

 نيـ هنده ا

ationgroup

قي و تكامـل حق   
كت 81صفحه . د

افكنـ هيـان سـا  
و يروحـ  مي عظ

 سرتاسر وجود او

هر عم. رديت پذ
شد، فاقـد ارزش

يمسـئله بـرا   ن
مانيا يه اقتضا

م بـه قـدم از خو

زه بـا آن موفـق
كتاب د 86و  8

بـدون حتينصـ  
نيس بر اساس ا
ليغبت در تحص

ن نسـبت بـه آن
زندان هرچ نير ا

گيخود داشت ز ب

 بودن استعداده
يعني ش،يل خو

 غفلت از جنبه
طرفه زادهيدم« 

و  10صفحه » 

 نبوده و با وجو
  ب دوازدهم

د نشاندارد،  ان

0/1400(  

امكـان رشـد ي
نائل آمد ييها ت

انسـ اتير و روح
قدرت نيا. كرد

و كند يسوخ م

ت از امر او صورت
هم باش ستهيو شا

نيتـر  خدا كه مهم
كه به يكس. ود
امر او را قدم ني

ن اندازه در مبارز
5صفحه . رساند

كيـ تنهـا   ل،ي
و سپس كند يم ت

و رغ ليم يز رو

شدن گانهيو ب ين
و در كند يجو م

آنچه خ/  كرد يم

علت دارا به ييو
مراحل كمال نير

در صورت يماد
كن سقوط كند؛
»ن، شود به از آن

از انسان اريخت ا
كتاب 13صفحه  

مايبر ا يح مبتن

26/09حلة چهارم 

ين از خودخـواه 
شرفتيبه پ يسان

افكار هي و بر كل
مقابله ك توان يم

مق دل انسان رس

اطاعت يدا و برا
و كويچه ظاهراً ن

به خد يكيد نزد
خو ياشد، نه برا

يهم كند، يظر م

باشد، به همان ر
ر يم يارين آن 

يفضا ليبه تحص
تيخود تثب روان

از نيد يقيحق ن

انسان يو واقع ل
جو جست گانهير ب

جم از ما م  جام

از سو. سان است
تر يشود و به عال

و جنبه م يواني
مراتب ممكن نير
آن ليور كند م 

سلب يبه معن 
.انتخاب دارد ي

فكر و عمل صالح

11 


مرحل(لوم انساني 

بدون رها شدن. 
در عالم انس توان 

گرفته ن را در بر
نم تر ميعظ يرو
است كه در عم 

كه به خاطر خد
باشد، اگرچ ها ي

ل اخالص و قصد
خدا با يبرا دارد

نظ خود صرف يص

شتريعمل ب كي
 را در مهار كردن

ب ينيد ميتعال ه
ريپ ياه  در دل

روانيپ كه يطور

لياص تيو شخص
كه او خود را در

ها دل طلب ال

همواره در نوس ن
برتر ش زيالئك ن

يدارا بودن بعد ح
تر ردد و به نازل

/ نيود كم از ا

يخيحوادث تار
ييتوانا ها يندراه

 و مداومت بر تف

دهم؛ ادبيات و عل

.رسد ينم يرست
ياست كه م ي

سر وجود انسان
رين هيجز در سا 
مانيتنها ا راي ز

مقبول است ك ي
يها و ناخالص ائبه
اصل تيرعا. دارد

د يبرم ير زندگ
و هوس شخص ل
 

ي يسان به زشت
و او ديافزا يو م

هياست كه توص 
ه مبدأ و معاد را

ط به آورد؛ يهم م
  تاب دهم

و شيخو يقيحق
ك نجاستيدر ا. 
سا« كشاند؛ يم 

نييپا تينها يو ب
از مال تواند يت، م

علت د به گر،يد 
تر گر پست زين ت

شو ن،يا ليند م

و جامعه و ح عت
و چن ها ي دوراه

علم ليو تحص 

سنجش دوازد

 نشود، به خداپر
يخودخواه ليعد

است كه سرتاس ي
،يرومندين ليم
باشد؛ تواند ينم

   دهم

يتنها عمل ينيد
سان آلوده به شا

دنبال ند به ينو
كه انسان د يم

ليم ازتورات او 
 كتاب دهم 85

انس يرفت و آگاه
وبر قدرت اراده ا

نيوجه داشت ا
به مانينخست ا

فراه يالت اخالق
كت 87صفحه . د

ح شتنيردن خو
ستيكه آن ن ي

يخود را به نابود
  وازدهم

باال و تينها يب ؛
است ي امانت اله

ياز سو. ل شود
واناتياز ح ،يوان
گر كن/ / وانيحز 

عيوناگون بر طب
بر سر يآدم ،ي

تيو ترب مي تعل

    
 

 .رست است
رها يخودپرست

بعد از تع. د ندارد
 .رست است

يا زهيو غر ليم 
م نيت كه با چن

ه خدا و آخرت ن
كتاب 84فحه 

 .استرست 
د ميه از نظر تعال

انس تينباشد و ن
معن جهينت گونه چ

هر قدم شود ي م
و در برابر دست د
5و  84صفحه  .

 .رست است
ت كه هرچه معر

ب يعلم و آگاه ن
 .رست است

به آن تو نجاير ا
نخ يآسمان نيه د
كماال ليتحص ي
كوشند يم ري خ

 .رست است
گم كر يعني يگ

يگريد زيبا چ ش
و خو ابدي يمتر م
كتاب دو 6فحه 

 .رست است
تينها يدو ب اني
و ييخدا ونديپ
با خداوند نائل ر

ويح يل به زندگ
رشته سرشته وز

 .رست است
گو نيكومت قوان

ياله يها و سنت
 .رست است

بر مسئله ني د

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
انسان تا از خ
انسان وجود

در 2گزينه  .5
يخودخواه

تاس يعيطب
به مانيجز ا

صف. رديگ يم
در 3گزينه  .5

كه ميدان يم
خاطر خدا ن

چياست و ه
است، سبب

شود يخدا م
.كند يدور م

در 1گزينه  .6
است يعيطب
نيهم يعني

در 4گزينه  .6
در ديآنچه با

بلكه ست،ين
يرا برا نهيزم

انجام اعمال
در 2گزينه  .6

گانگيازخودب
اش ينيگزيجا
كم كاود، يم
صف »كرد يم

در 4گزينه  .6
يدر م يآدم

پ شيكه نما
شتريهرچه ب

كامل ميتسل
از فر/ است 

  دوازدهم
در 3گزينه  .6

حك ،نيبنابرا
و نيقوان نيا

در 2گزينه  .6
كه يديتأك
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و برون آزاد 
در  يطـ يح 

در  خواهـد، 
 يها  انسان

 اطاعـت از   

نتخـب بـه         

گرچـه  . ت  
پـود روح و  

 يابـد  اتـ 
داشـته و   ي

ـ   ه دنبـال  ب
ش و اعتبـار   

از . ... است 
 جهـانِ  نـ 

 دارد و آن  

 ديـ مف هـا  ت
از  يعملـ  چ

ار عبـث و   
ه منظور از 

او را  يدگان  
 يـي ـد واال   

خداونـد   اه 

ationgroup

ز سلطه درون و
و عوامـل مح يـ 

خ يه جامعـه مـ  
اما سازد، يعه م

خـدا و يبنـدگ 

د، امـا شـعر من

تا آسـمان اسـت 
ت كه در تار و پـ

يـح يالزم را برا
ـ  يعنـو  يو درون
خـود را ب يعملـ  

 است كـه ارزش

يدف كور ماد
يـوست كـه در ا 

وجـود يمانسـ    

تيبـار مسـئول   
چي داناست و هـ 

كـا ميداوند حك
است كه يقصد

آمـده و زنـد اين
بـه چنـان مقصـ

  ب دوازدهم

شـگايدر پ تيول    

0/1400(  

خود افزوده، از ي
رونـيب طيشـرا  ر

چنان هستند كه
ناآگاه را جامع ي

كه در جهت بن ي

ت، داللـت دارنـد

نيتفاوت از زم 
است يمذهب مان

  اب دوازدهم

ال يآمادگ قيطر
مع يتـ يفيخود ك

همواره آثـار ع ن
عمل نيبلكه ا 

محصول تصا ي
خود او. قائل شد

ـه در مكتـب آس
  زدهم

ريـ فـرار از ز  ي
آگاه و يدرون ي

  ب دوازدهم

كه از خد ماند يم
 قطع هدف و مق

به د ياله يتها
ب دنيجهت رسـ 

كتاب 31صفحه 

حسـاس مسـئو

26/09حلة چهارم 

يواقع يبه آزاد 
ريگفـت كـه تـأث   

ناخواه چ گاه خواه
يها گفت انسان 

يدر صورت يزيچ

داده شـده اسـت

،گريد زي هر چ
ميشد، اما تنها ا

كتا 23صفحه . 

ط نيتا از ا است 
به خدا كه خ ن

مانيرد؛ گرچه ا
آورد، يدست نم

  

يآدم اتيت كه ح
ق توان يآن نم ي

اسـت كـ ياسخ
كتاب دواز 30ه 

يعالم بـرا  نيدر ا
يت كه بر رازها

كتاب 32صفحه  

نم يديترد ،دهد
طور به زيرا ن ي

انت يت و رحمت ب
ات موجود در ج

ص. ورددست آ  به

اسـت، جـز اح ي

12 


مرحل(لوم انساني 

تواند يم ياصول
گ تـوان  يرو م ن
ناآگ يها انسان. 

توان ي و بلكه م

هر چ. است گري
  زدهم

و دبه ا ير هست

به مانيداوند و ا
باش روزايو ن نيفر
شود يم ريناپذ ن

انسان يل روح
مانيبرسد و لذا ا

صالت و ارزش دا
د ود را از عمل به

كتاب دوازدهم 

است نيا ددهن ي
يبرا يهدف چيه
پا گر،يپاسخ د.. 

صفحه. ان است

د جيرا يها يساز
است يكس يقاض
.ستين رونيو ب

د يم ليرا تشك 
يانسان اتين و ح

  ب دوازدهم

ر اساس حكمت
امكانا هياز كل ،ي
را يرحمت اله 

يو فداكار ثاريه ا

دهم؛ ادبيات و عل

و ا حيصح تيرب
نيبپردازد و از ا 
.انسان دارد يها

خواهند يخود م
   دوازدهم

ياز هر هدف د ي
كتاب دواز 17ه 

كه د يخاص ت
  تاب دوازدهم

به خد مانيا ني
آف حركت تواند ي

انيت و جاذبه پا

و كمال يمعنو ت
ب يعادت جاودان

اص ييتنها خود به
ارزش خو مان،ي

26و  25صفحه 

يسؤاالت م ني ا
است كه ه هوده
. ..دينما» رارداد

جهان و انسا ش

س و منطق ها يش
ب آگاه است و ق

از محاسبه او - 

ينيد نشيكن ب
جهان »يعموم 
كتاب 31صفحه  

و بر قينقشه دق 
يويدن يزندگ ن
هيدر سا ديجاو 

رك انسان در راه

سنجش دوازد

از تر يبرخوردار
گرانيخود و د 

ه يبا آگاه كوس
اند كه خ  آنچنان

كتاب 14فحه 

يستلزم روگردان
صفحه. جه است

تي از مقام و موقع
كت 9صفحه . ارد

يكه ب افتيدر ن
يد مدر حد خو ز

و سرچشمه قدرت

اتيالل از آنِ ح
كند و به سع لي

است، خ ي هست
يكه ا ميريگ يم 
ص. كند يم ليص

به يو الحاد ي
هيعبث و ب يا ده
قر«بسازد و  يف

نشيحكمت در آفر

تراش ليشود و دل
مطلب قتيقه ح

وچك هم باشد

ركن نيتر ي اساس
تيهدا«ق اصل 
.است يسرمنزل

كين بر طبق 
ايدر جر ديكه با
يزندگ يزم برا

 معاد آنچه محر

    
 

سان در صورت ب
يواقع يسازندگ

كمعسان نسبت 
آگاه يها انسان
صف. سازند ي را م

 .رست است
در برابر خدا مس 

توج ستهيشد، شا
 .رست است

بر غفلت انسان ا
توجه دا يدساز

 .رست است
توان يمنصفانه م

زين گريد يزهاي
و كند يا نفوذ م

 .رست است
اصالت و استقال ب

يتحص يمت اله
انسان به مبدأ 

جهينت ميه گفت
به خدا تحص مان

 .رست است
يماد يها  مكتب

ديانسان پد يگان
خود هد يبرا د

خالت شعور و ح
 .رست است

نش رفتهيذرها پذ
انسان خود به راي

كو اريولو بس -ن 
 .رست است

كه ديصل توح
و مطابق زند ينم
س انبه چن دنيس

 .رست است
انسان ،يآسمان م

باعظمت است ك
الز يآمادگو  دي

 .رست است
بر مبدأ و يبتن
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است كه انس
س بهگردد و 
انس تيشخص
كه ا يصورت

آگاه جامعه
در 1گزينه  .6

يسرسپردگ
فرمان او باش

در 4گزينه  .6
ب اتيابهمه 

ضرورت خود
در 2گزينه  .6

نگاه م كيبا 
يبه چ مانيا

درون دل ما
در 3گزينه  .6

بيترت نيبد
در جوار رحم

ياتصال قلب
از آنچه. دارد

ميخود را از ا
در 4گزينه  .7

كه يپاسخ
رو، زندگ نيا
ديبا هدف يب

بر دخ يمبتن
در 1گزينه  .7

كه عذ يروز
يز افتد؛ ينم

اعمال انسان
در 3گزينه  .7

با توجه به ا
سر ن هودهيب

رس نشيآفر
در 2گزينه  .7

مياز افق تعال
بس ب يهدف

ياستفاده نما
در 1گزينه  .7

مب نشيدر ب
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صد بس بـا  
هرچـه   راـ 

كالت چـه   
هـا گـر    ش 

not be  و

 in اضـافه    
ـره حـرف   

ذشته ساده 

  .كس
neReza  
             ي 

  .ط است

ـد چونكـه   

  

م چنانچـه           

ationgroup

به چنان مقص ن
يـز د؛يـ آ يم شي
شـكم نيـ را از ا 

سـرزنش/ زد قدم 

e sure وجـود  

هـا حـرف صـل 
s ،moon و غيـ
  .رود 

ختار مجهول گذ

منفي است و برعك
 ever comes

جمله منفي         
(does Rez غلط

رويـ ي نميدرخت
  .ت
ها، صحراها  ان

 
  شنهاد

 را نقـض كنـيم

0/1400(  

ديكه رس دانند ي
يپ ريمس نيا ان
نياما مؤمن ،كند

ز يق كعبه خواه

معني جمالت و

ها و فص بل از ماه
sun ،sunrise

كار مي به onه 

you ساخ. است

I,  

Y 

كوتاه آن جمله م
dose hlate, 

            ه مثبت   
(za. رود كار نمي

 يا هيچ گياه و د
داغ و خشك است

بيابا) 4 

 .وراً ترك كنند
پيش) 4 

د هـيچ قـانوني

  ور، معروف
 

26/09حلة چهارم 

يم كيدادند، ن 
ايست كه در جر

كن يرا طلب م ي
گر به شوق ابان

ا توجه به مد و ب
  

th و همچنين قب
night ،setير 

غيره حرف اضافه

ur schoolمان 

, He, She, It

You, we, the

ت باشد سؤالي ك
?he

سؤالي كوتاه     
ك صورت اسم به  به

ختان خيلي كم
روز هوا خيلي د

 ها ، هرم

و آن كشور را فو
 گاه، مقبره 

ي كنـيم و نبايـد

مشهو/ شر كردن 
 مناسب / ستن 

13 


مرحل(لوم انساني 

قرار شيف خو
اس ياديشكالت ز

يشتريو صبر ب ي
ايدر ب«ل دارند؛ 

  دهم

رود كار مي كان به
.استفاده كنيم 

 he evening
نين كلماتي نظي

 ،Sunday و غ

ر جمله دوم هم

 … ,tمفردي 

  ول

…,eyي جمع 

اگر جمع مثبت. د

              
ده شود و هرگز

ا گياهان يا درخ
دارد و در طول ر

اهرام) 3  داد 

ه مراقب باشند و
آرامگ) 3 

ـا توجـه زيـادي
  

منتش) 2 
شكس) 4 

  انگليسي

دهم؛ ادبيات و عل

هد ي جهان ابد
و استقبال از مش

يسع زيبه آن ن 
در دل يگريق د

كتاب دوازد 35 

ه براي بيان امك
mayل كمكي 

the after و يا
o’cloc و همچن

Mondayمثل 

د Itونكه فاعل 

ها براي فاعل    

مفعو+  

هاي راي فاعلب       

شود  استفاده مي

ضمير فاعلي استفا

ها تند كه در آن
يچ آبي وجود ند

ها، تعد ها، وسعت

هشدار دادند كه
 انه 

هاي سراسر دنيـ
.ه داشته باشيم

was 
were 

سنجش دوازد

  وازدهم

 پروردگار را در
جاهدت فراوان و

دنير باشد، رس
در سر و شوق ي
و 34صفحه » ر

ي ممكن است كه
توانيم فعل ره مي

the m ،rnoon
ckمراه ت به ه

ل از ايام هفته مث

ه ساده است، چو

                  

+

)     سوم فعل

وتاه يا دم سؤالي

هاي جمله بايد ض

هايي هست  بيابان
 دارد يا اينكه هي

ه دامنه) 2 

يي هندان آمريكا
رصدخا) 2 

گي تمام كشوره
 و ايمني هميشه

  
 ايمن/  

Past 
  عل اصلی

    
 

كتاب دو 33حه 
 .رست است

به رحمت دني
و مج يستلزم سع

تر تر و باعظمت گ
يگريد ين سودا

غم مخور الن،ي

 .رست است
 may به معني

و غيرlikely و 
 .رست است

morningهاي 
د و قبل از ساعت

قبل. رود كار مي 
 .رست است

ول زمان گذشته
 :ست

                   

+

قسمت(          
 .رست است

جمله از سؤالي كو

ؤالي كوتاه در انته
 .رست است

هاي ايران سمت
خيلي كم وجود د

 ها  ا، مقبره
 .رست است

آمريكا به شهروند
 نه 

 .رست است
هاي فرهنگ رزش

وب يك سفر خ
 قوي/ رفتن 

ردن يا شكستن

participle 
اسم مفعول فع
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صفح. ستين
در 3گزينه  .7

يآنان كه رس
مس يعظمت

مقصد بزرگ
باك كه آنان
يكند خار مغ

  
 

در 2گزينه  .7
فعل كمكي
perhaps و

در 1گزينه  .7
قبل از قيده

رود كار مي به
كبه atاضافه 

در 3   گزينه .7
جمله مجهو
به قرار زير ا

              

....................

             
در 2گزينه  .7

در انتهاي جم

در سؤ: توجه
در 4گزينه  .8

بعضي از قس
مقدار آب خ

ها آرامگاه) 1
در 1  گزينه .8

سفارتخانه آ
سفارتخان) 1

در 3گزينه  .8
ما بايد به ار

خواهيم مي
بردن، گر) 1
نقض كر) 3
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) وزانآمـ  ش 

  .كنند

مان بـزرگ   

  . ند

كارهاي  ام

ationgroup

دانـش(نكه آنهـا  

  رقرار كردن 

دن جلوگيري ك

ختن دو سـاختم

  كيب كردن 

  اطراف/ ل 

  
  ك كردن 

  رت، نيرو

  سعه دادن

  ميدن

  اً 

ها را بخوان گرافي

م گرفتن بر انجا

0/1400(  

ريس كنند تا اين

   كردن 
 دادن، ارتباط بر

 از دوباره رخ دا
  حل كردن

  دن

خودشان با ساخ

ترك) 4  ادن 

  وشت
نسل) 4 

. را بغل كرديم
ترك) 4 

  كردن 
   دادن 

قدر) 4 

توس) 4 

فهم) 4 

 4 (ً فور

تواند بيوگ ص مي

 به معني تصميم

26/09حلة چهارم 

ثر و كارآمد تدر

توصيه/ اً، عيناً 
انتقال/ ر مؤثر 

همند چگونه آن
ردن، فهميدن، ح
 كردن، رها كرد

نند كه شركت خ

عه يا گسترش د

ر خيلي زيادي نو
 نفوذ /  

دگير ت و ما هم
 ر گرفتن 

ر كردن، خيال ك
ره كردن، نجات

 ت 

 آوري كردن  

 نهاد كردن 

 راً 

  . است

فقيت يك شخص

است، يده شده 
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 واقعي بطور مؤث
  .نتقال دهند

دقيقاً) 2 
طو به) 4 

رك كنند يا بفه
پي بر) 2 
ترك) 4 

كن ريزي مي نامه

توسع) 3 

ل پيش او اشعار
الهام) 3 

ز از لندن برگشت
درنظر) 3 

تصور) 2 
ذخير) 4 

قسمت) 3 

جمع) 3 

پيشنه) 3 

ظاهر) 3 

اد به نفس اعتم

ي بزرگي و موف

ر متن خط كشي

دهم؛ ادبيات و عل

هاي در موقعيت
ن را به آساني ان

 است بتوانند در

 

ب است، آنها برن

  كردن 

ست و صدها سال
 به مقدم /  

او ديروز. ن رفت
 دن 

 وظيفه

 ب كردن 

 ده كردن 

 ه 

ت، نبود يا عدم

نقطه آغازين برا

hitch h كه در

سنجش دوازد

آموزان د  دانش
ساسات خودشان

  
 شامل بودن 

د، آنها ممكنني
 )با دوستان(

... . )هنگ لغات

في خوبه حد كا

ك) 2  فراهم

روف در ايران اس
مقدمه) 2 

كه او به لندن ني
بخشيد) 2 

  
  

نقش، و) 2 

متعجب) 2 

مشاهد) 2 

صادقانه) 2 

  چيست؟

ت اساسي شكست

 به عنوان يك ن

his wagon to

    
 

 .رست است
د انگليسي را به

د، افكار و يا احس
 مرتب كردن  

دارا بودن، ش/ ه 
 .رست است

ت مشكل را بدان
(به بيرون رفتن 

لغت در فره(دن 
 .رست است

سب و كارشان به
  .د

 دادن 
 .رست است

شاعر خيلي معر
 سرتاسر 

 .رست است
يده بودم از زمان

 دن 
 .رست است

 كردن 
 ت كردن 

 .رست است
 

 .رست است
 ي كردن 

 .رست است
 ردن 

 .رست است
  

 .رست است
ان براي متن چي

  وفق شدن
 .رست است

سنده متن، علت
 .رست است

كند كه صيه مي
 .رست است

o a starطالح 
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در 4  گزينه .8
معلمين بايد
بتوانند عقايد

/عموماً ) 1
متأسفانه) 3

در 2گزينه  .8
اگر شما علت

گشتن، ب) 1
پيدا كرد) 3

در 3گزينه  .8
حاال كه كس
توسعه دهند

كاهش د) 1
در 3گزينه  .8

حافظ يك ش
/طراف ا) 1

در 1گزينه  .8
برادرم را ندي

بغل كرد) 1
در 2گزينه  .8

مقايسه ك )1
محافظت) 3

در 4  گزينه .8
راه حل) 1  

در 1گزينه  .9
راهنمايي) 1  

در 4    گزينه .9
خلق كر) 1  

در 3گزينه  .9
عاقالنه) 1  

در 2گزينه  .9
بهترين عنوا

هاي مو راه -
در 4گزينه  .9

بر طبق نويس
در 1گزينه  .9

نويسنده توص
در 2گزينه  .9

مترادف اصط
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x x
+

+
1 1   

x
x(x

+
+

2 2
2  

+ +1 6 1 

x(x )+ 2
2  

  حت مثلث

  احت مربع

  بعاحت مر
  حه مقوايي

  مانده  باقي

 

x− +
2

28  

x −2 2 

  مانده قي
  ث

ationgroup

.شوند بندي مي

  . هستند

 

x
= ×

+
1 17

2 8

) (x
=

+
2 17
2 8 2
+ =1 8 16  

)x
= 12

x ×
=

2
مساح 2

x( )= =2
مسا 2

مسا +ت مثلث 
ت مستطيل صفح
مساحت قسمت

x − =25 8  

x + 64   

ساحت قسمت باق
مساحت مثلث

0/1400(  

بن ه و فقير دسته

ه نفت وابسته ه

 .ي پايين است

x +
1

2
x

)
 +162

x = 23 242
x

×= =8 22
2

= 4
مساحت +زنقه 

= مساحت 8×
= −32 م 24

= =8 18  

x=  − 2

(x=  −

مس
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 كم توسعه يافته

بي بسيار زياد به

ر از زندگي خيلي

x+ = 16 17

x = 2 16

= 8

مساحت ذوز =
× =4 32

= 8

x+ −2 6 

)(x− −4 16
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مرحل(لوم انساني 

در حال توسعه،

دي، كويت و ليب

  .ند

 است كه انتظار

x = 16

x = 4

= + + =12 8 4

=64   

x
)

x


=  


 

 رياضي

دهم؛ ادبيات و عل

وان كشورهاي د

 عربستان سعود

ساني آسيب ببين

يافته اين توسعه 

x + =2 18

= 24

x
x

=
=

4
16



 
   ق

سنجش دوازد

هان سوم به عنو

تواند بفهمد كه ي

آس تواند به ت مي

ه كشورهاي كم

 

ق

    
 

  
 .رست است

ن، كشورهاي جه
 .رست است

 از اين متن مي
 .رست است

پذير است  آسيب
 .رست است

ن، مشخصة ويژه

 .رست است

 .رست است

. رست است

 .رست است
x >1   
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.بزرگ است
در 4گزينه  .9

بر طبق متن
در 3گزينه  .9

يك شخص
در 1 گزينه .9

شخصي كه
در 4گزينه  .1

بر طبق متن
    

  
در 2گزينه  .1

در 4گزينه  .10

در 3گزينه  .10

در 1گزينه  .10
x2: فرض
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ABC  
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x−2 + +2

)}25  

} { , , ,= 1 2 

CDF,OE: 

CDت مستطيل 

دهم؛ ادبيات و عل

x x− +1 −

} { } {− =3 3

C,ABEاي 
Δ

OA
S Δ= مساحت

سنجش دوازد

x− − = −3

{ , , }1 2  

ها مثلث  مساحت

AF OCE
SΔ Δ−

    
 

 .رست است

−2
 .رست است

 .رست است

شكل و برابري م
× ×= −2 2 1
2 2
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در 3گزينه  .10

در 4گزينه  .10

در 2گزينه  .10

با توجه به ش
× =1 3
2 2
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(f g)(×  

g(x) = 

نـيم و بـه   

ها  ژگي داده

ي انحـراف   

+3 45  
  17و  14ن 

=135
36



  

  .د

ationgroup

x
(x)

x




= 
−

2

2


x
x

x
x


=



− = −


2
2

2
2

1

1



كن ئله پيـدا مـي        

وع متغيرها و ويژ

  .بيشتر است

 چاركي به جـاي

+ +5 9 6 
ط به نمرات بين

x x =1 

شود ان داده مي

0/1400(  

x
x

x

>
= =

<






x

x

x

>

= 

<1







بـه پاسـخ مسـئ

هاي پژوهش، نو 

هاي ديگر ب زينه

ن و دامنة ميان
  .د

= 225 
= زاويه مربوط 3

×= 135 1
36



 



ا بهتر نشاه  داده

26/09حلة چهارم 

x g(x)= ×2

g(x) si =

f (x) =   

  
f( )(x)
g

=   

 

ـراي رسـيدن ب
  .يم

متناسب با هدف

 ذكر شده در گز

به جاي ميانگين
 مناسب هستند

−36 225 

/ %= 37 5

كم و پراكندگي

17 
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)

gn(x)

x
x
x

>


−

1

1


  
  

g(x) =  
  

sign(x)
[x]

=

ريزي، راهـي بـ ه
انديشي  نتايج مي

خته شده، نتايج م

نسبت به موارد

ه باشيم، ميانه ب
ها داده توصيف 

=135

ركي، محل تراك

دهم؛ ادبيات و عل

>
=
<





[x]=  

ي طرح و برنامه
گونگي توصيف

ها و مفاهيم آموخ

هم يك مدرسه ن

دور افتاده داشته
پراكندگي براي

و دامنة ميان چا

سنجش دوازد

 حل مسئله يعني
يري متغير و چگ

معيارها، نمودارها

هضي پايه دوازد

هاي د  اگر داده
ه مركز و معيار پ

 نمايش ميانه و

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
 چرخة آمار در
گي  و شيوة اندازه
 .رست است

با استفاده از م: ها
  .د

 .رست است
مرات درس رياض

 .رست است
هاي آماري، داده

معيار گرايش به
 .رست است

 .رست است
اي به دليل جعبه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .10

در 2ينه گز .10

در 2گزينه  .1
در گام دوم

گيري نمونه
در 4گزينه  .1

ه تحليل داده
شود ارائه مي

در 3گزينه  .11
پراكندگي نم

در 2گزينه  .11
در بررسي د
معيار براي م

در 1گزينه  .11

در 4گزينه  .11
در نمودار ج

erv.ir
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زمـان نيـز    

.....  مـردم و 
مجاز و  - 3 

ر گـذاري د 
د اسـالمي،          

    

  الف(هالك 

  ب(  ستگاه

  يد دستگاه

  يد دستگاه

  و سال آخر
  ج( ستگاه 

  

ابل اعطاي 

. وم نيسـت     
 )دار دت

صـفحه  (ك  

هـا بـا    مـت  
  )ها ك

ـه طلبكـار   

  )رسي

ationgroup

تـرين ز ر كوتـاه  

دات، سطح رفاه
وليد نهايي باشد

  )رسي

گ طريـق سـرمايه  
ـت يـازده عقـد

هزينة استه:  

فزايش قيمت د

قيمت جدي :  8

براي ارزش جدي

ستهالك براي دو
قيمت جديد دس 

مدت در مقا وتاه

ـدت آن نـامعلو
سپردة مد –ت 

 است و نـه بانـك

يعنـي قيم.  است
وظايف بانك ـ2ل 

زمان مشخص بـ

كتاب در 64حة 

 

0/1400(  

 ارائة اعتبـار، د

ي، صادرات و وارد
منتهي به تو - 2 
كتاب در 41و  4

، از ط ت مسـتقيم 
راد مختلـف تحـ

  )ربا  بدون

×8   : ميزان اف

+ =16 9  

زينة استهالك ب

هزينة اس: 48×
, ,96     : 

كو سناد اعتباري 

شـود ولـي مـ ي  
مد كوتاه عتباري 

ز وظايف بورس

ا  شتاب قيمت ها
، فصل2رم، بخش 

غ معيني را در ز

صفح. (وليد است

قيمت دستگاه
 مر مفيدع

26/09حلة چهارم 

اند تا ضمن كرده
  )ي

گذاري  و سرمايه
ز بازار عبور كند

40صفحة . (ست
  )ري

 را به دو صورت
ـهيالت بـه افـر

نظام بانكداري  

= =4 

× =2 161
 
 
96ون تومان  

=96 482



هز: 

×مان   =2 96
تومان   

ت هستند ولي اس

ك نگهـداري مـي
ـ اسناد اع2صل 

ر بازار سرمايه از

ه معناي كاهش
تور ـ1، فصل 2 

شود مبلغ هد مي
  )تاب درسي
  )كتاب درسي

كت در زمينة تو

 گاه

18 


مرحل(لوم انساني 

مختلفي تهيه ك
كتاب درسي 66

انداز جامعه، پس
از - 1: سه ويژگي

 مورد بررسي نيس
ـ اسناد اعتبار 2ل

ها درآمد خود ك
طـاي وام و تسـ

ـ 2، فصل2خش 

=2
ميليون تومان

ميليو 

8يليون تومان  
ميليون توم

معامالت نقد در
  )ب درسي

طوالني نزد بانك
، فص2ليد، بخش 

ظيم معامالت در

ها نيست، بلكه به
بخش (      ) ب درسي

ن بدهكار متعه
كت 66صفحة . (
كت 66صفحة . (ت

گذاري و مشارك

 اقتصاد

قيمت دستگ

دهم؛ ادبيات و عل

و اعتبار، اسناد
صفحة. ( كنند

عه مانند درآمد ج
مات با توجه به س
ط محدودة زماني

، فصل2بخش - 

، بانك1363ال 
قيم از طريق اعط

بخ (      ) تاب درسي

= 8  

م

مي

  )ـ استهالك 4

ي همانند پول ن
كتاب 66صفحة 

ي مدتي تقريباً ط
ـ محاسبة تول4 

ة سرمايه و تنظ

ه  عمومي قيمت
كتاب 60صفحة 

موجب آ  كه به
.شود ستفاده مي

ي بلندمدت است
گ ن براي سرمايه

(  

 تومان

سنجش دوازد

يات اعطاي وام و
 گيرنده دريافت
رهاي كالن جامع
توليد كاال و خدم

ين شرطبنابرا. ود
هاي اقتصادي ص

ن ربا مصوب سا
مستق ي و نيز غير

كت 69و  68  حه

4، فصل1بخش(

قط اسناد ديداري
. (شود يافت مي
دار براي دة مدت

، فصل1بخش  (

كنند ده و تقاضا

ش سطحي كاه
ص. (يافت  خواهند

مدتي است كوتاه
ت بازرگاني نيز اس
ن سند اعتباري

گذارا كيل سپرده
       اسناد اعتباري –

ميليون ت

    
 

 . رست است
 به منظور عملي
ب خود را از وام
غيرداري ملي مت

همچنين ت. شود 
شو ، محاسبه مي

ـ شاخص4صل 
  .است رست 

ليات بانكي بدون
وليدي و عمراني

صفح.(سب كنند
  . رست است

(      ) كتاب درسي 
  . رست است

ت است، زيرا فق
است كننده دري
 است، زيرا سپرد

(      ) كتاب درسي 
  . رست است
كنند  بين عرضه

  )رسي
نرخ تورم به معني
ر از قبل، افزايش

  .رست است
كو سند اعتباري 

سند در معامالت
ترين شاركت مهم

ذاري، وكيگ رمايه
–ـ بانك 2صل 

www.sanjeshse

 
 

در  4گزينه .11
ها بانك) الف

بتوانند طلب
در حسابد)  ب

شمحاسبه مي
قانوني باشد،

، فص1بخش (      
در 3گزينه  .11

بر طبق عمل
هاي تو طرح
توانند كس مي

در 1 گزينه  .11

44صفحة (
در 3گزينه .11

نادرست  )الف
وام از درخوا

نادرست ) د
65صفحة (

در 4گزينه  .12
ارتباط) الف
كتاب در 68  
كاهش ن) ب

شتابي كمتر
در 2گزينه  .12

سفته س) الف
اين س. بدهد

اوراق مش) ب
بانك سر) ج

فص ، 2بخش (      

erv.ir
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الت تحـت  

يـد كـل از       

  الف (ينگي 

  نقدينگي: 

  ب (  يداري
  ديداري غير

  انداز  ة پس
  انداز ة پس

صـفحة  . (د 

ـك خـارج   

هـا پـول    ك  
صـورت   بـه 

ش تعيـين     

) هرنويسـي 

  ي
=155 1  

ر دسـترس     

. كننـد  مـي  

ationgroup

امالك و مستغال ن

اشـد، زيـرا تولي
  ) درسي

نقدي: اسكناس  

+ +218 3 

هاي غيرد سپرده
هاي غ سپرده: 1

سپرد = ديداري
−72 3 :سپرد

سترس بشر بـود

گردش درون بانـ

در واقـع بانـك.د 
راني و توليدي ب

 ثابـت و از پـيش

ظه(نويسي  شت

  )ب درسي

ليد ناخالص ملي
x− +5 15
  )سي

ـالع دقيقـي در

با هم مقايسـه م

0/1400(  

د، درآمد صاحبان

كـاال هـم با  ـت    
كتاب 46صفحة 

+مسكوكات +  

+ +18 1   

س=ير ديداري 
− =28   

پرده هاي غير د
=34 38 

طال و نقرة در دس

ند زيرا پول از گ
  ) درسي

گيـرد ـورت مـي       
هاي عمر ر طرح

هـا نابراين، سود

تواند سفته را پش 
  )رسي

كتاب 66صفحة (

تولي =ص داخلي 
→ =155 1

كتاب درس 43و 

هـا اطـ ن فعاليت
  )كتاب درسي

نند و نتايج را ب

26/09حلة چهارم 

شود مؤسسات مي
  )رسي

از افـزايش قيمـ
ص. (آيد ست مي

ي غير ديداري

= +18  

اي ديداري و غي
= 72

سپ− دار ي مدت

د بودن ذخاير ط

توانند وام بدهن ي
كتاب 64صفحة 

عـي اقتصـاد صـ
مستقيم و نيز د

بن. سهيم هستند

ج پيدا كند، مي
كتاب در 67حة 

. (ها ندارد  بانك

توليد ناخالص _ر 
x+35 → x

و 42صفحة . (ت

ز يك سو، از اين
ك 42صفحة . (ت

كن را محاسبه مي

19 
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ها و م يب شركت
كتاب در 44حة 

ن اسـت ناشـي ا
دس اال بهل واحد ك
  )ي و ثابت

ها سپرده+ اري 

+ +12 1   

ها مجموع سپرده

هاي سپرده

  )ه

وان پول، محدود

تفاده كنند، مي
ص. (گويند مي» 

م در بخـش واقع
صورت غيرم به.. 

ها س ين فعاليت
  )سي

 پول آن احتياج
صفح. (تقل كند

 سپردة آنها نزد
  )ه مدت

يان مقيم كشور
x = 2
يليارد ريال است

زيرا از. شوند مي
ها است ن به آن

داقل دو روش ر

دهم؛ ادبيات و عل

سودي كه نصي: ز
صفح(ه نيروي كار 

 نيست و ممكن
يمت همان سال
 به قيمت جاري

هاي ديد سپرده

= 4   

مج−مردم ) ري

ـ انواع سپرد2ل 

ال و نقره به عنو

رت اعتباري است
»خلق اعتبار«يا  

  )تبار

و غيـر مسـتقيم
.ضاربه، جعاله و 
گذاران در سود ا

كتاب درس 69ة 
  )با

سفته به رسيد ر
را به ديگري منت
باطي به ميزان
اد اعتباري كوتا

توليد خارجي +د 

مي2د، معادل 
  )خلي

نوني محاسبه نم
ي مشروعيت داد
ي از اشتباه، حد

سنجش دوازد

ل توليد عبارتند از
و مزد پرداختي به
ي افزايش توليد
وليد شده در قي

محاسبه –ملي 

ديدار(اي جاري 

، فصل2بخش  (       
 

فاده از فلزات طال

مات چك يا كار
»خلق شبه پول

ـ اعتب2زي، فصل 

ورت مستقيم و
سالمي مانند مض
گ كنند و سپرده

صفحة. (شود مي
نكداري بدون رب

 
سر  قبل از زمان 

ري طلب خود ر
ها، ارتب د از بانك

اسنا –ها  ي بانك

خارج اقامت دارند

خارج اقامت دارند
خالص ملي و دا

قان هاي غير اليت
ها نوعي سبة آن

ي براي جلوگيري

    
 

  . رست است
رداختي به عوامل
 قيمت سرمايه و
م صرفاً به معناي
ب مقدار كاالي تو

ـ درآمد م 4صل 
  . رست است

ها حساب

)كتاب درسي  
 . رست است

ين مشكل استف
  )رسي

ها از خد ه بانك
خ«ه اين فرآيند 

ـ پول فلز  1صل 
  . رست است

 بانكي به دو صو
ن را در عقود اس

ك يگذاري م رمايه
شد و ربا تلقي نم

ـ نظام بان2صل 
 . رست است

كه طلبكار ورتي
يافت مبلغ كمتر

دريافتي افراد  وام
ـ وام دهي2   صل

  . رست است
 كشور كه در خا

 كشور كه در خا
ـ توليد ناخ4صل

  . رست است
ي ملي فعاسابدار

سوي ديگر محاس
 حسابداري ملي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
وجوه پر) الف

عنوان اجاره،
اين رقم)   ب

ضرب حاصل
، فص1بخش  (      
در 2  گزينه .12

65صفحة (
در 3  گزينه .12

تري مهم) الف
اب دكت 54
كه زماني) ب

به. شود نمي
، فص2بخش  (      
در 4زينه گ .12

هاي فعاليت
گذاران سپرده

مستقيم سر
باش شده نمي

، فص2بخش  (      
در 3   گزينه .12

در صو) الف
كند و با دري

ميزان و) ب
فص ، 2بخش (

در 1گزينه  .12
توليد مردم

توليد مردم
فص ، 1بخش (      
در 2گزينه  .12

در حس) الف
نيست و از س

متوليان) ب

erv.ir
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ناس بايـد  

سـنجي   بار

، حكمـت،        

ه گرفتند و 

  ني دهان 

   

 – ن احمـد  

ationgroup

نبلكه انتشار اسك

اعتب تي مردم در

  . ت

ـو، طنـز، وعـظ،

 از دربارها كناره

آرزو و كام به معن

. مشهود نيست

نصر بـن(ت نظير 

0/1400(  

  )د كل جامعه

ب. ه به هر ميزان

 رسيدها و سخت
  ) درسي

را خواهند پذيرفت

ـون مـدح، هجـ

عد از او سنايي

   و محبت 

در كام به معني آ

در متن) انفراو

مراعات...) دي و 

26/09حلة چهارم 

ن محاسبة توليد

س را دارد ولي نه
  )تاب درسي

تعداد زياد انواع
كتاب 55صفحة 

مات خود، آن ر
 

هـايي همچـخه

خسرو و بع ناصر 

  : هاي
مهر – ي شراب

  ....  
  تشنة عشقم ر
جناس همسان د 

هاي فو توصيف

كرد – رفتي / ن 

20 


مرحل(لوم انساني 

گيري آن و اندازه

 انتشار اسكناس
كت 65و  55حة 

  

ماد مردم و نيز ت
ص. (هده بگيرند

ش كاالها و خد
 )ي وظايف پول

 رايج 

  .است نوي

  : ند
  اده 

ع يافت و در شاخ

.كردندرهيز مي
  . ر فارسي شد

بررسي ويژگي. ود
ل مجازاً به معني
رسي هستند و
چون خاك جگر

). *ك جزء دارند

ها وترادف(، هـ )

تابستان – ستان 

 و فنون ادبي

دهم؛ ادبيات و عل

ـ توليد ملي و 4 

 است كه اجازة
صفح.(يجاد نشود

)ـ بانك مركزي

ها از اعتم صرافي
سكناس را بر عه

گام خريد و فروش
ـ پول كاغذي 1 

غير ر ←رايج ) 
   و غربي ايران

ساماني و غزنرة 

گونه هستن ب اين
سا – علمي  – ل 

 و موضوع، تنوع
  . ه شد

ب به دربارها پر
ي عميق در شعر

شوي يافت نمي
دل – جام: مجاز* 

ها، فا تمام واژه
من چ – امشني ك

يك(ساده هستند 

)ت علمي و فنّي

زمس/ ترفّع  – منّع
  ) تابستان –  

 علوم

سنجش دوازد

، فصل1بخش  (

 اعتباري كشور
د باشد تا تورم اي

ـ2غذي ، فصل 

تفادة برخي از ص
 چاپ و انتشار ا
 ديگران نيز هنگ

، فصل2بخش  (

  : هاي غلطه
)2           ربي 

نواحي مركزي 

 تأثير سبك دور

ترتيب يل متن به
پختگي و كمال –

سبك گويندگي
كار گرفته سه به

ح شاهان و انتسا
ي براي دگرگوني

در سرودة خاقاني
*چاشني كام  –
در بيت اول: هاه

چاش: تشبيه* ع 
ها سريباً تمام واژه

اصطالحات(، ج )

تم/ خاندان  –  ن
زمستان(تضاد  

  ...ر 

    
 

(      ) كتاب درسي 
  . رست است

ي حاكم پولي و
طح توليد اقتصاد

ـ پول كاغ 1صل 
  . رست است

التي و سوء است
ها  شد تا دولت

دانند كه دم مي
) (كتاب درسي 

 .رست است
د غلط در گزينه

زبان عر ←ولي 
←شرقي ايران 
 .رست است

  : ة پاسخ
 همچنان تحت

 .سترست ا
اسب براي تكمي

– بلوغ  – ترش 
 .رست است

  : د غلط
ن دوره از نظر س
ي، تعزّل و حما
 شاعران از مدح
ي سنايي، آغازي

 .رست است
د» ايهام«  ادبي
– تشنه جگر: ت نو

ودن بيشتر واژه
طالع: ت مهجور
تقر: هان سادة واژه

 .رست است
)تركيبات دشوار

  : د در متن
سامان(ي سجع 

...)دارالملك و  
جرّا – ترفّع – نّع

www.sanjeshse

45صفحة (
در 4گزينه  .12

بانك مركزي
اساس سط بر
، فص2بخش  (

در 1گزينه  .13
بي مبا) الف
ها، باعث آن
زيرا مرد) ب
57صفحة (
   

  
در 4گزينه  .13

اصالح موارد
زبان مغو) 1
نواحي ش) 3

در 3گزينه  .13
اصالح گزينة
شعر پارسي

در 1گزينه  .13
هاي مناواژه

كمال و گست
در 1گزينه  .13

اصالح موارد
شعر اين) ب

سرايي انداست
برخي از) د

تحول روحي
در 2گزينه  .13

فقط ويژگي
تركيبات) 1
فارسي بو) 2
كمي لغا) 3
ساختمان) 4

در 4گزينه  .13
ت(موارد الف 

موارد موجود
هايآرايه) ب

– آل سامان
لغات تمنّ) د
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  .) ي

بخشـي   ـان 

قـانون،  ) د 
در  –  دهـر  
بـه  ) بينـوا 

گر جنـاس  

هـاي   سـان 

ationgroup

.ها نيست سده

*نثر فنّي  ← 

هاي زبانيركيب

ان استعاره و جـ

  .رد

. جناس، اغراق
بـين) هــ . آيدي

(ـت، درنتيجـه    
هاي ديگه با واژه

انس -2. ر نيسـت  

0/1400(  

  ) راسان

ن برجسته اين

نثر موزون* ي 

ها و تربرد جمله

نوگل خندا – دنيا

ه و تشخيص دار

هايي چونآرايه
ش كه به كار مي
مار محبـوب اسـ
ت بين اولين واژه

  .شود نمي
  .شودنمي

عناي مورد نظـر

 

26/09حلة چهارم 

به شهرهاي خر( 

مربوط به مضامين

ه عبداهللا انصاري

توجهي به كار م

   

ديه استعاره از د

ديده استعاره*  

د اضافه و فاقد آ
قاعده و روش -2

ون محتشم بيما
در اين صورت). 

  .رد
ديده ي در بيت

ي در بيت ديده ن
.  

ب دارد، ولي مع

 ).رو نيز هست

21 


مرحل(لوم انساني 

رفتي)  مانبردار

كه مر) وصف – ز

خواجه ←بدي 

نه عامل كم(ست 

.ديد آورده است

 (  
باد –  و مشكالت

ارزشجودات بي
  جازاً آتش

مورد) ج.   دارند
2.  معنايي است

فته شده كه چو
) و سومين واژه

پاردوكس دا: ش
ولي هيچ تناقضي

اي هيچ استعاره
ت، تناقض دارد

تناسب» هديد« با 

 از محبوب زيبا

دهم؛ ادبيات و عل

بندگان فرم – رّار

پند و اندرز – مي

ابوالفضل ميب * 

 واژگاني شعر اس

  
هايي منظوم پد

  : ه
)بال(استعاره بر  

ستعاره ازمصائب

و آن مجازاً موج
شعله مج. * رند

بادپاي اغراق –
 كه فاقد ارزش

ناي اين بيت گف
دومين. (م باشد

كن شدن بر آتش
شخيص دارند، و
وكس دارد، ولي

 در محلّ ماليمت

دمك چشم كه

سرو استعاره. (د

سنجش دوازد

سته و لشكر جرّ

موضوعات علم (

  
)سجع، آهنگين

 

 گسترش دايرة

  
.دست بود چيره

غربي نيز ترجمه

شده در هر گزينه
:باردبال مي* ا 

خار اس –  محبوب
  . ست
اين و – چيز  هيچ

بخشي دا و جان

  : هر مورد
– چون باد راندن

وعي سازن -1ي 
در معن: توجه[. د

تواند داراي ايهام

  :  ابيات
سپند جان ساك 

گي استعاره و تش
پارادو» من است

خو هزار بت تند

مرد -1: و معني
  ) نه ايهام

  .اب و گيرا
بخشي دارد جان 

 (  

    
 

خزاين آراس(» ود
 .رست است
:هاست در گزينه
 .رست است
: ها و اصالح آن

مس(نثر موزون  ←
 قرن ششم ←

 .رست است
 از جمله عوامل

 .ت استرس
: ها و اصالح آن

جو، طنز و هزل چ
زا از شعرهاي غ
 .رست است

شد هاي خواستهه
جا وار مجازاً همه

م ندان استعاره از
بيت فاقد مجاز ا
، بوستان مجازاً

 هر دو استعاره و
 .رست است

ضيح آرايه در ه
چ) مجازاً دل  ب

ب دارد؛ به معني
مسان وجود دارد

توبيچاره مي – دا
 ].هيم داشت
 .رست است

هاي مذكور دره
– تعاره از عشق

عشق همگ – دلم
، دشمن جان من

ه – عاره از زيبارو
 .رست است

  : هاه
به دو» مردم«: ب

نه. (رد نظر است
كنايه از جذّا» با
»اي سرو دلربا«

)ي – د(آرايي  ج

www.sanjeshse

بو«عال اف) و
در 4گزينه  .13

موارد نادرست
در 3گزينه  .13

موارد غلط و
←ي نثر فنّ

←قرن هفتم 
در 1گزينه  .13

مورد مزبور
در 2گزينه  .14

موارد غلط و
در هج) الف
ايرج مير) د

در 3گزينه  .14
بررسي آرايه

در و ديو) 1
نوگل خن) 2

ب. * نيز دارد
گل، باغ،) 3
برقابر، ) 4

در 2گزينه  .14
جايگاه و توض

سينه م) الف
ايهام تناسب
جناس ناهم

صد معني بي
همسان خوا

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

آتش است) 1
د – ديده) 2
دوست،«) 3
بت استع) 4

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه
ايهام تناسب
ديگر كه مور

دلرب«: كنايه
«: تشخيص

واج: آرايي واج
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  .وست

  .ش دارد

فّظ كـردن  

  .  شد

ك مـا  (ت 
) ف همـزه 

  . ك مورد

ationgroup

شايستة قدوم تو

  . * د

ح به قصه آفرينش

كوتاه تلفّ: لِ سِ
  } مورد 

ن آشنا خواهيد

كمان انداخت – )
حذف:   نن داخت

هر مصراع يك ⇐

  ) ت كوتاه

0/1400(  

دلم وارد شو كه ش

بخشي هم دارد ن
  .  ايهام دارد

بيت تلميح* ش 
  .ر است

مج ل(مجلسيان  
5{) ذف همزه

  }مورد 2{
  } مورد2

ل فَعلن به فع لن

  صراع اول 

ت كوتاهن مصو
نا ت وان(اخت 

⇐) حذف همزه

  )ف

تظ كردن مصو

26/09حلة چهارم 

رو از چشمم به د

جانشده است،  
 است؛ درنتيجه

ارزشي و جسم بي
جازاً به معني گور

  . وس است

  لن فَعلن

  : ع اختيارات

– )ت كوتاهومص
حذ: م ران(ر آن 

{) حذف همزه 
{) مصوت كوتاه

ت زباني با ابدال

فقط مص ⇐) مزه

بلند تلفظ كردن 
ناتوان اندا – )تاه

ح:  ها نن داخت

 

لَف – زا. (زه دارد
  ) ري. (ست

يك بلند تلفظ+  
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مرحل(لوم انساني 

ست، تو اي زيبار

)چين سخن(از 
مورد قبول) س

ستعاره از هستي
مج» خاك« – ر

ة اشتقاق محسو

 فاعلن )3×التن
ن فعالتن مفاعلن

 مطلب جا و نوع
  }مورد1{

د تلفظ كردن م
مر – )ت كوتاهصو
:د لي(دل اي  –

د تلفظ كردن مص

در اختيارات: وجه

حذف همز: تست

:شو خي(وخِ تو 
ردن مصوت كوت

د(هان انداخت 

   روز   لَفد  
 ص  فا   نيست

ختيار حذف همز
ت كوتاه اسمصو

دو حذف همزه

دهم؛ ادبيات و عل

اري از ديگران اس

   

چون نرگس غما
نرگس(داني ساقي 
اس» س و خاشاك

كت و كشتار هال
آراية» قدرت – ر

فاعال) 2          
مفاعلن) 4     لن

با علم به اين. ت
ت كوتاه مصو (

بلند+ ت بلند صو
 تلفظ كردن مص

ت كوتاه مصو( –
بلند+ صوت بلند 

تو. است) ن فَعلن

ض رو ر ت(ست 
  صراع دوم 

شو – )ت بلندصو
بلند تلفظ كر: ر

  . و مورد
د – )ت كوتاهصو

ت  اي  شَم  عِ  د
نو  ر  ص   ريثَ  

   
  
-   

و دو اخ)  فعولن
ند تلفظ كردن م

د. (ر زباني داردا

سنجش دوازد

دلم، جايگاهي عا
  ن 

.ي وجود ندارد

شم و از طرفي چ
گرد دوره -2اف 

خس«.  يص دارد
 مجازاً به معني

قاد«دارد و بين 

  
          فعولن 

علالت مفاعيلُ فا

فَعلن است) 3× 
ند تلفظ كردن
 تلفظ كردن مص

بلند: در قَ د مو
ند تلفّظ كردن

 تلفظ كردن مص

 فعالتن مفاعلن
  : ها در ابيات

ضرورت اس – )مزه
فقط مص ⇐) مزه

 تلفظ كردن مص
م ني زا(زار  منِ

مصراع دوم، دو –
 تلفظ كردن مص

بي  رو  يِ  ت  
  ري  فان  اَ  ث

- -لـا  |لـا  - -
عيلُ      فعولن

- - |لـا  لـا  - -

مفاعيلُ مفاعيلُ
ي يك اختيار بلن
ت، ولي سه اختيا

    
 

داز آنجا كه در : ل
نشيمن –  نشين

 .رست است
سخ هيچ تناقضي

  : هاه
استعاره از چش» 

اطرا -1و معني 
استعاره و تشخي

در مصراع دوم 
تشبيه د» قدرت

 .رست است
: اند از ها عبارت

مفاعيلُ مفاعيلُ
مفعولُ فاعال: ال

 .رست است
فعالتن(ها زينه

بلن: ري ←رِ (هر 
كوتاه: شا د يي

د(در قدم و  – )
بلن: در ح ر مي( 
كوتاه: وساقِ ي( 

 .رست است
مفاعلن(ها زينه

هيارات و نوع آن
حذف هم: زين 

حذف هم:  زين
كوتاه:  ب ر يِ

م – )حذف همزه
– اول، سه مورد

)بلند: رو يي ت
 .رست است

ي  ك  زابا  :  
   ز  مِ   حر  بد
-لـا   |لـا  - -  

 مفاعيلُ      مفا
- |لـا  لـا  - - |
  : هانه

مفعولُ م(مسان 
سان، ولي داراي
ي دو وزن است

www.sanjeshse

حسن تعليل
بين: جناس

در 3گزينه  .14
در گزينه پاس
بررسي آرايه

»نرگس«) 1
به دو» دور«
ا» جان«) 2
»خون«) 3
كمان ق«) 4

در 3گزينه  .14
هوزن گزينه

مفعولُ م) 1
بيت سؤا) 3

در 2گزينه  .14
وزن همة گز

ز سرِ مهر) 1
ش(شاديِ ) 2

ت بلندمصو
در حرمِ) 3
ساقي و) 4

در 4گزينه  .14
وزن همة گز
بررسي اختي

اَ(از اين ) 1
اَ(از اين ) 2
اَ(ابرويِ ) 3

ح: نن داخت
مصراع ا ⇐

(رويِ تو ) 4
رد 1گزينه  .14

:تقطيع بيت
             

لـا |لـا  - -
مفعولُ     

لـا  لـا  - -
بررسي گزين

بيت ناهم) 1
بيت همس) 2
بيت دارا) 3

erv.ir
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يچ حرفـي   

ؤال، ديـده   

  .  دارد

ولخ، جولـه،      

  )م

ationgroup

در هـي) رخ – ك

ت و عبارت سـؤ

اشاره» ي عاشق

اله، جولـق، جـو

دوازدهم 2رس 

  )وازدهم

  )وازدهم 

0/1400(  

  ) ري

زلفك(ل دو كلمة 

ماماً در همة ابيات

كشي يري و رنج

جوالهـك، جـوال

  )عربي دهم 8

عربي دهم و در8

عربي دو 27م و 

دو 21ي دهم و 

26/09حلة چهارم 

ر. (ت كوتاه است

 2   

 الحاقي در اصل

اين مفهوم تما» 

پذي بال«  پاسخ به

ج«هاي و با واژه) 

89ص (ها    ، آن

85ص (ماهي   ه

دهم 84ص (تاد 

عربي 73ص (ن  
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مرحل(لوم انساني 

فظ كردن مصوت

  1قاعدة  ←
  1قاعدة  ← 
قاعدة ←) ان( 

  ) است 

 با حذف حروف

».كر كني هماني

  .  است

ولي بيت گزينه

)صفت(نساج  – ه

بدي) 4 

كوسه) 3 

فرست) 4  وده

ستون) 3  

  بان عربي

دهم؛ ادبيات و عل

 اختيار بلند تلفظ

←) يي(الحاقات  
)يت(الحاقات  –

الحاقات – ) ـ ند

رديف(را  -  )ش
  ) يش(

  ) ـة

و) ان جمع(ق 
  .  است

هر چيزي كه فك

 از همنشين بد

كنند، وشاره مي

بافنده) اسم(وت 
  .شود

 يشان

 ماهى كوسه

نبو. شدند  ده مي

لوله. دهنده اي 

زب

سنجش دوازد

 ولي داراي يك

  : هاعدة قافيه
–  )آ(ف اصلي 

–  )و(رف اصلي 
ـَ(حروف اصلي 

  .  ندارد

ش(حرف الحاقي  
(حروف الحاقي 
ـ(حروف الحاقي 

كسان بودن الحاق
ه قافيه نادرست

شة اوست و به ه
.  

 از تأثير گرفتن

اش» شي از فراقا

عنكبو: هنگ لغت
شه مي اشعار ديد

ها بدي) 3 
 

ك. بيني) 2 

فرستاد) 3 

د اتصال) 2 

    
 

ت دوري نيست،
 .رست است

الحاقات و قا – ه
حرف – ايي : افيه
حر –  ويت: افيه
ح – ـَ ندان  : افيه
الحاق – و : فيه

 .رست است
  : د غلط
-  )ـَ رش(افيه 
ح – )ويش(افيه 
ح – )يشة(افيه 

 .رست است
سخ به دليل يكس
ستند و درنتيجه

 .رست است
ت انسان، انديش
.جز گزينة پاسخ

پرهيز: ة پاسخ
 .رست است

رنج و درد نا«به 
 .رست است

از فرهن» جوالهه«
در متون و» قي

 . رست است
  :تيب

. رست است
  :تيب

 . رست است
  :تيب

 )دائم(شدن 
 .رست است

  :تيب
 

www.sanjeshse

وزن بيت) 4
در 3گزينه  .15

حروف قافيه
حروف قا) 1
حروف قا) 2
حروف قا) 3
حرف قاف) 4

در 4گزينه  .15
اصالح موارد

حروف قا) 1
حروف قا) 2
حروف قا) 3

در 2گزينه  .15
در گزينه پاس
مشترك نيس

در 1زينه گ .15
ذات حقيقت«

ج شود؛ بهمي
مفهوم گزينة

در 2گزينه  .15
همة ابيات ب

در 1گزينه  .15
«معاني واژة 

جولهه، جولق
   

  
در 1گزينه  .15

ترت خطاها به
 بندگان) 2

در 4گزينه  .15
ترت خطاها به

 تيز) 1
در 2گزينه  .15

ترت خطاها به
شترجمه ن) 1

در 4گزينه  .15
ترت خطاها به

ها كانال) 1
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د به اينكـه  

 

  

ationgroup

  )ربي دوازدهم

  )ي دهم

ني و اشاره دارد

  )لُ لباسٍ

 .د وجود ندارد

)عربي دوازدهم

  )هم

  

0/1400(  

  )عربي دهم 

عر 21ص )  (ي 

عربي 77ص   (

كن ت و حس نمي
  )دوازدهم

  لمه نحو است

  ده باشد 
ّن العافيةَ أجملُ

شتباه گرفته شو

ع27ص .  (دهند

عربي ده 89ص 

) كنند ست مي

  )بي دهم

26/09حلة چهارم 

69ص (خواهد  

أغني( مه نشدن 

. به ضديت دارد

ت از خودت است
عربي د 2ص(   

 جمع مكسر كل
 

كار برده شد ت به
إن. (صحيح است 

ي كه با حال اش

  .  ود

د مي. دارند ميي 

ص(فعل  + ل :  ظ

دس. (پوشند را مي

عرب 87ص (اء  
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خ مي) 4 

ترجم) 4 

است كه اشاره 

ني و بيماري ات
مباشي بالش مي

أنحاء) 3 
 )عربي دوازدهم

درست) إنّ(لمه 
ص 4ه در گزينه 

   
موردي) 4  .ست

راري ترجمه شو

برپاي) 4  .هند

((  
ليحفظ) 4 

نوان زينت آن ر

المينا) 3 

دهم؛ ادبيات و عل

 زندگي شماار 

  تر ازد

1ط دارد گزينه 

  )م

بيني  است و نمي
ي ديگري به دنب

عر 21ص (ست  

 اعرابي بعد از كل
ن مرفوع است كه

.حال آمده باشد 
صفت اس:  فرحون

كل ماضي استمر

ده انجام مي. ي 

مصدر باب تفعل
 فعل+ ل :  وا

عن كه زنان به ت

 

سنجش دوازد

 

خواستا) 2 

ثروتمند) 3 

 به جمله ارتباط

عربي دوازدهم  
 

ي تو در خودت
ن هست و درجاي

 مه طعام است
كلمه مسكين اس

 
 توجه به محل
صوب و خبر آن

 
يم كه در آن حا

الف) 2   .ص است

خواهد كه به شك

بيني مي) 3  .ند

م( تعلّم + ل ( د
ليتعلمو) 3  

 
 طال يا نقره است

السماد) 2 

    
 

. رست است
  :تيب

 را گذرانديد
 . رست است

  :تيب
 دند

 . رست است
كه مفهوم شعر 

 . رست است
14ص (نستي  

. رست است
داروي:  نه صحيح

ر وجود خودمان
 . رست است

  :ها ينه
جمع مكسر كلمه
ن جمع مكسر ك

. رست است
خواهيم كه با ي

منص) إنّ ( مشبه 
  )ب دوازدهم

. رست است
خواهي رتي را مي

خبر فعل ناقص:  ن
  )بي دوازدهم
 . رست است

خ نه فعلي را مي
  :ها ينه

سود برسا. شود 
 .رست است

آيد ف جر اسم مي
فعل+ ل :  يصلّح

. درست است
اي از جنس يله
  :  ها ينه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
ترت خطاها به

عمرتان ) 1
در 2گزينه  .16

ترت خطاها به
روي آور) 1

در 1گزينه  .16
تنها عبارتي

در 2گزينه  .16
ندا:  لم تعلم

در 3گزينه  .16
ترجمه گزين
همه چيز در

در 1گزينه  .16
رد ساير گزي

أطعمه ج) 2
المساكين) 4

در 4گزينه  .16
عبارتي را مي
اسم حرف م

كتاب 7ص (
در 3گزينه  .16

عبار: توضيح
مجدتين) 1
عرب 25ص (

در 2گزينه  .16
در اين گزين
رد ساير گزي

داده مي) 1
در 1گزينه  .16

بعد از حرف
لي. ليأت ) 2

د 4گزينه . .17
دستبند وسي
رد ساير گزي

 النّاقلة) 1
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ير به ي صغ
ر شناسايي 

خامنشـيان  
د، يكـي از     
ط و زبـان    

. رفت ر مي
 ايران رايج 

ي حكومت 
كوه خواجة 
زآباد فارس 

 يك نقش 

ر مقابل از 

يه از صف 

وي . د كرد
ظ مصنوع 

 و توافق در 
 

 5 كه مبلغ 
43(  

ationgroup

ي از اهالي آسياي
ميان هند و مصر

كه در زمان هخ 
چنـد قـرن بعـد
ساساني بـه خـط

شما اشكانيان به
بي و جنوب غر

 پايتخت اداري
ا در كنگاور، ك
ردشير در فيروز

دار و چك نقش

ن گرديده و در

المي و ملي اولي

 شيوة علمي نقد
كار بردن الفا  به

ها  رفع اختالف
 )70ص  5س 

ز متعهد گرديد
ص  3درس . (د

0/1400(  

سند رسيد، يكي
 مسير دريايي م

اي از اوستا سخه
چ.  از بين رفـت 

مان شاپور دوم س

سمي و درباري ا
ر نواحي جنوب

عنوان  شوش به
ه، معبد آنهايتا
ي با بناي كاخ ار

گي بزرگ و كوچ

ده بيان زبان سا

ن از مسير اسال
  )70ص  5

سي سنتي را به
ن رويدادها ويا

ي آنها را وادار به
درس. (ت جهان بود

دة تركمانچاي نيز
بدهد) يتوالسيون

26/09حلة چهارم 

كه به رود س قتي
ي نخستين بار،

اي باستاني، نس
سكندر مقدوني

و در زم. م 4رن 

ل بود و زبان رس
آمد، در ساب مي

  )138ص 

پادانا در شهر
 نسا، صددرواز
معماري ساساني

  )150و  1

ه دو طاق سنگي

سامان كشور به

ه و انحراف آن
5درس . (د شود

نويس  نبود، تاريخ
ة او از شعر در بي

 موضوع جديدي
ر صحنه سياست

م شد و در معاهد
كاپيت(يت قضايي 
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مرحل(لوم انساني 

ه هندوستان، وق
جة اين سفر براي

ها پاية داستان بر
شيد به دست اس

تا آنكه در قر. رد

يران متداولارق 
حس ي باستان به

ص 15درس . (شد

 بزرگ به نام آ
توان به يان مي

م. راق اشاره كرد
48، 145ص  1

بستان است كه  
(  

اي، اوضاع نابس ه
63(  

نهضت مشروطه
مشروعه ايجادطة 

 با اينكه مورخ
دليل استفادة  به

ن وجود داشت،
ك قدرت جديد در

محروم نيپ كاس
مصنوي يز به حق

  تاريخ

دهم؛ ادبيات و عل

ن لشكركشي به
بي كرد در نتيج

. اوستا نام دارد
جمش سوزي تخت

 را گردآوري كر
1(  

شر شمال و شمال
نبالة زبان فارسي
ش ني شمرده مي

ور داد كاخي
 معماري اشكاني
صل در كشور عر

16درس . (رسيد

 مجموعه طاق
151ص  16س 

العابدين مراغه ن
3ص  5درس . (

گرايان در  غرب
 كه بايد مشروط

ران دورة قاجار،
خان هدايت را 

  

و انگليس در ايران
عنوان يك همان ب

جنگي در درياي
اتباع آن كشور ني

سنجش دوازد

امنشي در جريان
شف مسيرهاي آ

زتشتيان،  و  ان 
س ود، بر اثر آتش
الش يكم، اوستا

129ص  14س 

ي، در مناطق ش
ي ساساني كه دن
ي حكومت ساسان

حكومتش دستو
ز آثار برجستة
در نزديكي موص
يسفون به اوج ر

 دوره ساساني،
درس. (شود ل مي

گ اثر حاج زين
ايش شده است

 
ل اعمال نفوذ غ

او معتقد بود. د

ه يكي از متفكر
قلي نويسي رضا 
)5ص  1درس (

كه ميان روس و
 جديد حضور آلم

 داشتن كشتي ج
سيه بپردازد و به ا

    
 

  .رست است
گ، پادشاه هخا
كس را مامور كش

  )121ص  13
  .رست است

س ايرانيان باستا
او نوشته شده بو
شكاني به نام بال

درس. (يافترش 
  .رست است

يا پهلوي اشكاني
 ميانه يا پهلوي
رسمي و درباري

  .رست است
م، در ابتداي ح

از.  ساخته شود
كاخ شهر هترا د
ا ساخت كاخ تي

  .رست است
 نقش برجستة
ون طاق را شامل

  .رست است
نامة ابراهيم بيگ
 تمدن غرب ستا
 .درست است
دليل هللا نوري به

شروطة جدا شد
  .رست است

خان آخوندزاد ي
راد، شيوة تاريخ
. (نتقاد قرار داد
  .رست است

هاي شديدي ك ت
اين موضوع. كرد

  .درست است
دنامة گلستان از
ت به دولت روس

www.sanjeshse

   
 

در 1گزينة    .17
داريوش بزرگ
نام اسكيالكس

3درس. (شد
در 3گزينة    .17

كتاب مقدس
بر پوست گا
پادشاهان اش
اوستايي نگا

در 2گزينة   .17
زبان پارتي ي
زبان فارسي
بود و زبان ر

در 4گزينة    .17
داريوش يكم

هخامنشي
سيستان و ك
آغاز شد و با

در 1گزينة    .17
ترين معروف

برجستة بدو
در 4گزينة    .17

ن در سياحت
هاي ويژگي

د 3گزينة    .17
اهللا فضل شيخ

طرفداران مش
در 4گزينة    .17

فتحعلي ميرزا
در رسالة اير
ادبي مورد ان

در 3گزينة   .17
باوجود رقابت
مورد ايران ك

د 2گزينة    .18
ايران در عهد

ميليون غرامت
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مربـوط بـه   
ران در اين 
 با افزايش 

. هـم اسـت  
بي كازرون 
ه اين شهر 

نادرسـت   3

ـه نـواحي   
ت از ديگـر        
ده در ايـن       
ير فعاليـت  

در شـهر و   
در . محـيط 

 فرهنگي و 
ك پديـدة      
ل صـورت   

ationgroup

متر م 2000تا  
ي از شهرهاي اير

توان گفت ن مي
  .   بد

 در سال دوازده
غرب آن در شمال

ود، اين است كه
3در گزينـه  » ه 

توان در همـ  مي
 وضـعيت كشـت
ني وقـوع پديـد
همه زمان و تأثي

بهينـة آن د يـع 
هاي هر م ظرفيت

صادي، طبيعي،
ـي و معـادن يـك
طابق با اين اصـل

0/1400(  

1000ارتفاعي 
ر بيشتر از نيمي

بنابراين. رسد مي
ابي ال، كاهش مي

 مقر و موقعيت
كند كه مقر آ مي

 به آن توجه شو
همـواره« از واژة 

اي را ت گلخانه
و كنتـرل بهتـر
هـا و رونـد زمـا
 در همه جا و ه

رد، بلكه به توزي
ادة درست از ظ

هاي اقتص ه جنبه
ي منـابع طبيعـ

بايد مط) ساخت 

26/09حلة چهارم 

كنيد، محدودة ا
ن ديگربه بيا. رد

 باال به حداقل م
متر به باال 2000

ل دهم و مبحث
شاپور را مطرح م
ي كه الزم است
ابراين استفاده ا

دانيم كشت كه مي
ش مصـرف آب و
ه ن وقوع پديـده 
تر كشت، توليد

  ورت
  تـن
  شـور
  دارد؛
  خـود

يني منافاتي ندا
وسيله استفا ها به

سرزمين به همه
يد كه پراكندگي

 پديدة انسان(ي 
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ك كه مشاهده مي
ران را در بر دار

متر به 2000ي 
0سپس از ارتفاع 

ها در سال ونتگاه
هر باستاني بيش

موضوعي. ي بود
بنا.  از بين رفت

طور ك همان. ت
همچنين كـاهش
 مربوط به مكان

كنترل بهت(» چرا
  . ردگي  مي

زيع متعادل صو
رافيا يعني نداشت
ي محيـطي كش
كشور مغايـرت د

هاي خ ز ظرفيـت

نشي وضوع حومه
شهرها و روستاها
مچنين آمايش س
وجه داشته باشي

هاي اقتصادي ت

 جغرافيا

دهم؛ ادبيات و عل

طور ك همان. نيد
صد شهرهاي اير
رهاي كوهستاني
رها افزايش و س

ر گسترش سكو
قر و موقعيت شه
به شبكه ارتباطي

هاي بعدي  قرن
   

است» اي   گلخانه
ه. فاده قرار داد

نابراين، سواالت
چ«اما سؤاالت  

 مورد توجه قرار

صورت تو ابل به
هاي علم جغر ته

ها رسـت از توان
هاي صنايـع ك ن

بـي و شرقـي از

ا و روستاها و مو
ردد به توسعه ش

هم.  خواهد شد
تو. ي توجه دارد

 صنايع و فعاليت

سنجش دوازد

مقايسه كن  يقي
كه بيشترين درص

در مقابل، شهر 
 ابتدا تعداد شهر

ث عوامل مؤثر در
سؤال، مباحث مق
 بودن، وابسته ب
كوني بود و در
.  اسازگار است

ي مزاياي كشت
ز سال مورد استف

بن. شود يسوب م
.گيرد ه قرار مي

بيشتر) غداران
 

طابق با شكل مقا
توجهي به يافت ي

عدم استفادة در
، با تـوان3نة گزي

هاي جنوب ستـان
 .  

 جمعيت شهرها
گر  موضوع برمي

رويه جلوگيري 
 و با ديد تركيبي
سرزمين، توزيع

    
 

  .رست است
صورت تطبي را به

اي است ك وهپايه
.اند  جاي گرفته

متر، 1000ر از 

  .رست است
ركيبي از مبحث
ده در صورت س

در زمان آباد ن
جري آباد و مسك
عيت اين شهر نا

  . رست است
بررسي«هش ما 

و در هر فصل از
 نوع كشت محس
تر مورد استفاد

با(» چه كساني
. رست است

ايع در ايران مط
اين موضوع بي. ت

نگري و ع ي يا كل
بنابراين گ. دهد 

ويـژه اس انـي بـه
اند ستفاده نكرده
  . رست است

مين با افزايش
د است كه اين
 از مهاجرت بي

زمان صورت هم 
ت و در آمايش س

www.sanjeshse

    
  

در 4گزينة  .18
جدول زير ر
شهرهاي كو

ها ناهمواري
ارتفاع بيشتر

 
در 3گزينة  .18

اين سؤال تر
شد متن درج

و موقعيت آ
هج 7تا قرن 

است و موقع
در 1ينة گز .18

موضوع پژوه
وهوايي و آب

مزاياي اين
موضوع، كمت

«و ) انساني
در 3گزينة  .18

استقرار صنا
نگرفته است
ديد تركيبي
را نشان مي
زيرا هر استا

درستي اس به
در 4گزينة  .18

آمايش سرز
روستا معتقد
اين صورت،
اجتماعي به
طبيعي است

  . گيرد
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 جهاد 135
 در زيـادي 

 فني هاي 
 نخسـتين   

 مسـكن  ن
ي است كه 

هـاي   ربري  
بهبـود   راي 

گي بـوده و      
، )4و  2ـة  

هـاي   يژگي
 حاصـل  ي 

ين موضوع 
ت تلفيقـي،  

 

د، توزيـع،   
 اقتصـادي   

توانـد   نمـي 

ي از مسـير    
 .  

 

هـاي   شيوه
ـوان مثـال   
ه است كه 

ationgroup

58سال  در .شد
ز هـاي  فعاليت و
مهارت آموزش 

هـاي همان سال
مينتـأ  هـدف  با

ي هادي روستايي
سـاماندهي كـار 

بـر راهكارهـايي 
 جهـاد سـازندگ

گزينـ(كند 	ت مي

وي نوع و مطالعه
جديـدي اليـه  ، 

شده اي صوير ارائه
صورت افزار به رم

 .   گيرند ر مي

توليـد(ـري دارد  
ي از جغرافيـاي
نم مطرح نكـرده، 

ونقـل هـوايي مل
اي هستند  جاده

تقل هركدام از ش
عنـ بـه ... .  بار و

اي خواسته شد 
  .  هستند

0/1400(  

ش اي	ويژه توجه 
و شد تشكيل ي

بهداشتي، دمات
در ه .كرد شاره

كه ب بود دهايي
هاي	جراي طرح

هـا  طـرح  اين ر
ر و شود مي عين

دگي از وظـايف
ماعي آن فعاليت

م اهداف راساس
مختلـف هاي يه

 باشيد كه در تص
يت در محيط نر
 و روستايي قرار

تـ  گسترة وسيع
اي ونقـل شـاخه    

درستي م د را به
  . ست

ه قطعيت از حم
ونقل ر از حمل

بررسي مست -ف
مسافران، حجم
 نسبت به جاده
هوا از آن جمله

26/09حلة چهارم 

مناطق اين به ،
كشاورزي سندگي
خد برق، ودني 

ا ها هداري قنات
نها جمله از هاد

 مسكن تهيه و ا
در. شود مي هيه
مع آينده در ستا

ت فني و سـازند
اجتم -قتصادي 

بر توان مي را عي
الي تلفيق و ندي

ين دقت داشته
شوند و درنها مي

 مختلف شهري

وضوع اقتصاد،م
جغرافياي حمـل

ونقل در اقتصا ل
ياي اقتصادي اس

توان به  كه نمي
تر  دورتر، مناسب

الف:  توجه داشت
ساخت، امنيت م

هاي ريلي مزيت
ه متر در آلودگي
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روستايي، ناطق
و خودبسن كشور 
آشاميد آب هاي ه
نگه و اليروبي و 

اين نه. سيس شد
ت اساسي بنياد

ته آن موجود ضع
روس گسترش ي

ن اساس اقدامات
تايي و توسعه اق

  . درست است

واقع دنياي هاي
بن جمع از. كرد ب

بنابراين .است ان
يه و هوشمند م
و مديران نواحي

تصادي است و م
ود و بنابراين، ج
كه اهميت حمل

اي از جغرافي خه

جه داشته باشيد
براي مسيرهاي

ايد به دو نكته
 نظر هزينه زيرس

در اين سؤال م. 
محيطي كم ست

دهم؛ ادبيات و عل

از من زدايي وميت
كاستقالل و روم

شبكه ايجاد به 
روستايي هاي ه

اسالمي تأس الب
يكي از اقدامات. 
وض هاي	و نقشه 

همچنين چگونگي
براين .شود مي ه

ين مسكن روست
كند و ناد رح مي

ه پديده به مربوط
تركيب و بندي	ه
كاربر نياز مورد 

نه تهيطور جداگا
ريزان و ده برنامه

ل يك پديدة اقت
شو  محسوب مي

دليل اينك به 2ة 
ونقل شا ي حمل

توج.  قرار دهيد
وايي و دريايي بر

ونقل با لف حمل
از قل با يكديگر

.ا و معايبي دارد
ر و مشكالت زيس

سنجش دوازد

محرو رايب المي،
محر مناطق به ي
توان مي جمله ن

راه توسعه و جاد
انقال مسكن نياد

.ن، تاسيس شد
شناسايي روستا

ه و ازهاني و تي
ارائه روستاها عي

تاً در زمينه تأمي
ه موضوع را مطر

 
م هاي داده ايي،

طبقه جداگانه ي
و دقيق طالعات

ط ها به دام از اليه
 كه مورد استفاد

ونقل يد كه حمل
ز ابعاد خدماتي

همچنين گزينة 
ن دهد جغرافياي

بررسي تطبيقي
نقل هوو كه حمل

هاي مختل  شيوه
ونق هاي حمل وه

ها اي مزيت جاده
تر بار صرفه ينة به

    
 

  . رست است
اسال انقالب زي

رسيدگي هدف 
آن از كه داد جام

ايج ه روستاييان،
بنمي همچنين 

روستاييا ويژه به
ر اراضي هاي	ري

خدمات شاورزي،
اجتماع و صادي

اد مسكن عمدت
صورت وارونه به 

 . رست است
جغرافيا طالعات

هايي يهال قالب ر
اط برگيرندة  در

 است كه هر كد
سازند ي را مي

  .رست است
وجه داشته باشي

ونقل يكي از مل
).4و  3ف گزينة 

ي باشد كه نشان
  .رست است

دقت مورد ب را به
ستفاده كرد، بلك

  . رست است
 براي فهم بهتر

مقايسه شيو -ب
ريلي نسبت به ج
ر مسافران، هزين

www.sanjeshse

در 2گزينة  .18
پيروز از پس

با سازندگي
روستاها انج

به اي حرفه و
انقالب اسالم

ب محرومان،
در آن كاربر
كش مسكوني،
اقتص وضعيت

هست و بنيا
4اما گزينة 

در 3گزينة  .18
اط در سامانة
در مورد نظر

كه شود مي
مطرح شده
نقشه جديد

در 1گزينة  .18
اول اينكه تو

حم). خدمات
حذف(است 

دليلي قطعي
در 2گزينة  .18

تصوير زير ر
نسبتاً دور اس

در 1گزينة  .19
طور كلي به

ب. ونقل حمل
ونقل ر حمل

امنيت بيشتر
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 خواهيم مي
 غلط و ست
 شـمول  ن 

 مـا  از تقل

 بـر  بتنـي 
 نفـع  نكـه 

 منظر اين 
 همكاري و
 ابزارهاي و

تعبيـر   ـين 

 اجتماعي 

 و آگاهي ز
 همـوار  ي 

 بـه  آنجـا  
 و شـوند  ي 

 عمـل  ش 
 آن عمـق  

 نگرنـد  ـي 
  )زدهم

ationgroup

م دانشي ما .تس
درس تشخيص و 
جهـان منطـق  و 

 )دهم

 .است ته

مست و بيرون ي

مب را مناسبات و
اين بـر  عالوه عد
از را اجتماعي 

و مشاركت جلب
و نيروها ظارتي،

آهنـي قفـس  بـه 

زندگي و دانند ي

از برخاسته را ها
تفسـيري شناسـي 

از و رفـت  كـار  
مـي مواجـه  اعي 

دانـش ايـن  سـاس 
و پيچيـدگي  ه 

مـ اجتمـاعي  ي
كتاب دواز 3س 

0/1400(  

اس شده مطرح تي
واقعيت كشف ة

زبان به ديگر ي
كتاب دوازد 1س 

گرفت شكل تلفي

اجتماعي نظم ، م
 )م

و روابط اين و د
قواع اين .پذيرد ي

نظم كه جوامعي
ج در اما كنند، ن

نظ قوانين و واعد

ب دارد، هـا  آن ي 

مي اجتماعي  ش

ه آن ولي دانند ي
ش جامعـه  بـه  ن

به شاعرانه زبان
اجتمـا موقعيـت 

اس بـر .  سـازند  مي
بـه و كنـد  بـور 

ها موقعيت به ود
درس(    . شوند يك

26/09حلة چهارم 

مشكالت چنين با
دغدغة همچنين

سو از و باشد مد
درس (    . باشد داشته

مخت رويكردهاي
 .شود  مي
ندانيم انساني ي
كتاب دوازدهم 2

دهد توضيح مي ي
را مي مقرراتي و

ج .نمايند ظت مي
تضمين را فتارها

قو حجم بر بايد 

واقعـي نيازهـاي  

كنش ويژگي رين

مهم مي را رزش
آوردن روي و ـي 

ز و عادي زبان ن
م هـر  با خود ي
م تري راحت و ه

عب عمومي و ملي
خو براي و خود 
آن نزد اعماق و 

28 


مرحل(لوم انساني 

ب ارتباط در ما ور
ه .باشد  ما جامعة

كارآم و مفيد ما 
د مشاركت انيان

ر طبيعي علوم ه
اميدهن جتماعي

دستاوردي را آن 
درس(    . كنيم ار

بيروني مناسبات
و قواعد قرارداد، 

محافظ نيز سيب
رفت بيني پيش ند
هرروز رو اين از 

 ستند

و ها انسان از دا

تر مهم را ناداري

ار و اراده يعني ش
تبيينـ شناسي ه

ميان گذاشتن ق
عملي نيازهاي به
ساده دانش و ي

عم دانش نوعي 
از ديد روزمره 

ابعاد و جتماعي

  شناسي امعه

دهم؛ ادبيات و عل

كشو در ) ايراني و
ج مسائل حل به 
بوميِ مشكالت   و

جها روي به مي

به نزديكي و ري
اج ساختار ماعي

و كنيم تصور ت
سازگا و دهيم ق

م اساس بر را عي
نوعي براساس 

آس و هاگزند رابر
باشن قادر اجبار 

.كنند عمل نمي
 )ب دوازدهم

هس طبيعي هاي

 ماعي
جد هدفي گويا ه

معن و آگاهي عي
 .كنند  مي
كنش ديگر هاي
جامعه از عبور ي

فرق براي و شد 
ب بنا غالباً وزمره

آگاهي و كاهند ي
صورت به و شود

زندگي در افراد 
اج موقعيت خود

جا

سنجش دوازد

و اسالمي(     بومي  
ناظر و خودمان 
و مسائل حل در 

علم دانش رزهاي

دور اساس بر سي
اجتم هاي پديده

طبيعت همچون 
تطبيق آن با را د

اجتماع منظ و عه
جامعه افراد .اند
بر در آنها از نند،
و و تهديد ميع

ع موفق رغبت و 
كتاب 3درس (     .

 تبييني ي
ه پديده مانند ي
 )     بيرون از 

اجتم هاي پديده
كه نظمي سلطة
 )ازدهم

اجتماع كنش ن
مطالعه معنا و 

ه ويژگي شناسان
براي را مسير گاه

  )زدهم

مطرح ادبيات زة
رو زندگي در راد
مي آن موقعيت ق

ش مي ها آن ادت
واقع در.  شود ر

خ به تا كنند ش

    
 

 .رست است
اجتماعي و ساني

فرهنگي هويت 
سويي از يعني 
مر در گشودن و 

 .رست است
شناس جامعه در 

پ ميان ارتباط :  
را جامعه اگر : م

خود بايد و فقط
 .رست است

جامع تبييني سي
دا اجبار مي س و

كن تأمين مي را 
تطم با شايد ازند
رضايت ميل س
.بيفزايند خود ة

 .رست است
شناسي جامعه: ل
اجتماعي هاي يده

نگاه ( تجربه و 
پ كنترل و بيني 

س وبر ماكس : وم
كتاب دوا 4رس 

 .رست است
پردازان نظريه : ل

آگاهي بر تأكيد
ش جامعه اين : وم

نگ همين . بينند
كتاب دوا 4س 

 .رست است
حوز در ابتدا ، ي

فرا. يافت  عي راه
عمق و يچيدگي

عا عمل، تكرار با
تر نزديك تماعي

تال شناسان بايد

www.sanjeshse

  
 

در 4 گزينه .19
انس علوم ايدة

با كه همسو
داشته باشد؛

بگويد سخن
در 1 گزينه .19

:اول قسمت
:دوم قسمت
سوم قسمت
و بود خواهد

در 2گزينه  .19
شناسي جامعه
ترس ، قرارداد
جامعه افراد

سا برقرار مي
اساس بر افراد

كنندة كنترل
در 1 گزينه .19

اول قسمت -
پدي: موضوع
حس : روش
پيش : هدف

دو قسمت -
در(        . كند مي

در 4 گزينه .19
اول قسمت -

با ت را انسان
دو قسمت -

ب آن مي تابع
درس(        . ساخت

در 2 گزينه .19
زدايي آشنايي

اجتماع علوم
پي از معموال

ب و كنند مي
اجت موقعيت

ش  جامعه ولي
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 مطالعـه  ش

 بـا  را سـان 

آن  تـابع  و
درس (        . خت 

 جهان يك
 از. باشـد  

 سازمان ت

. دهـد   مـي  

 و بگذارد ر

 )م

 بـا  موافـق 

 سـبب  رم 

 القـا  غـرب 

 ولـي  سـت 

ationgroup

روش علمي، اي

( 

انس اجتمـاعي  ي

و آگـاهي  از سـته 
سـاخ هموار ري

يك جمعيت هش
ديگـر  جتمـاعي 

 

قدرت اعمال ست

شـكل »سياسي

تأثير ديگران دة

  .است 
كتاب دهم 15س 

م اگـر  امـا  دارد 

نـر قـدرت  ـروزه 

غـ جهـان  كه ي

اس متكي خود ي
  )كتاب دهم

0/1400(  

ها همة دانش در

كتاب دوازدهم 

زندگي دانند و ي

برخاس را آنهـا  ي  
تفسير شناسي ه

كا و است آن ي
اج هـاي  جهان ط
)كتاب دهم 16

سياس يعني آيد؛ 

س نظام«به  دارد

اراد بر بتواند خود

مقبوليت داراي
درس(    . دارد غين

 .شود 
حقيقـي  وعيت 

 .است 
امـ امـا  شد مي 

تصاويري از نيرو
 .گردد  ي

قوي داخلي وليد
ك 16درس (    . ند

26/09حلة چهارم 

 است آن وال
د يعني است؛ وم

3درس (        . است 

مي اجتماعي ش

داننـد، ولـي مـي 
جامعه به آوردن 

معاني و فرهنگ 
تسلط و بسط ساز
6درس (        . است 

پديد مي »ست

د وجود جتماعي

خ اهداف به دن

د آيد مي دست به
دروغ مشروعيت

اعمال ارزشي و
مشـرو باشـد  ي 

مقبوليت داراي
كشورها ساير بر

بي را خود هويت 
مي ظاهر جديد ي
تو بر و بجوشد 

كن مي مبادله رها

29 


مرحل(لوم انساني 

زو يا ايجاد علت
علو روش حدت

اجتماعي هاي ه

كنش ويژگي ترين

م مهـم  را رزش
روي و تبييني 

گسترش منزلة 
س زمينه تواند مي

هويتي اي سئله

سيا « يابد زمان

اج جهان هاي ت

رسيد براي نسان

ب مقابل طرف ت
م باشد بشري ي

و عقيدتي نظام 
الهـي حكـم  و ون 

 .دارد
آيد، د دست به ل

ب اقتصادي و سي

ايران اسالمي ب
فرهنگي قطب ن

درون از اي  شمه
كشور ساير با ل

دهم؛ ادبيات و عل

ع دادن نشان يا 
وح معني به يني

پديده كنترل و 

ت مهم را عناداري

ا و اراده يعني ،
شناسي جامعه ز

به اجتماعي ن
كه م است آن ة

مس جتماعيا هاي

سا معين هدفي

ستسيا اعمال ي

ان كه شود مي دا

رضايت و تهديد 
ساختگي هاي ژي

يك مطابق رت
قـانو مطـابق  ت 

د دروغين وعيت
مقابل طرف ايت
سياس  سلطة جب

 )دهم

انقالب از گرفتن
عنوان به اسالم ب

چش مانند كه ي
متعادل صورت به 

سنجش دوازد

پديده يك رايي
تبيي رويكرد مان
 است جربي
بيني پيش ، ني

مع و آگاهي عي،
 .كنند مي عه

كنش هاي ديگر
از عبور براي را ر

جها يك معيت
گسترة شدن دود
ه جهان براي ب

ه به رسيدن راي
 است ف

براي كه كارهايي

پيد هنگامي اعي
 .بگيرد مت
از استفاده دون
ايدئولوژ با موافق

قد كه معناست 
قـدرت اگر: دارد 

مشرو باشد شري
رضا و تهديد از 
موج كشور يك 

كتاب د 15رس 

گ الهام با اينك 
ترتيب اين به و 
اقتصاد :گرايي ن

را آن بلكه كند

    
 

 .رست است
چر بيان تبيين، 

هم تبييني اسي
تج روش آن و ت

تبيين شناسي معه
 .رست است

اجتماع ن كنش
مطالع و معنا هي

ه ويژگي شناسان
مسير نگاه مين
 )زدهم

 .ست استر
جم افزايش رتيب
محد منزلة ز به

جمعيت مناسب ن
 .رست است

بر قدرت هرگاه 
هدف به دستيابي

سازوك مجموعه  :
 )كتاب دهم

 .رست است
اجتما قدرت : ل

خد به را يگران
بد كه قدرتي : وم
م قدرت اگر : سوم

 .رست است
اين به قدرت ت

انواعي نيز شروع
ساختگي بش اي
استفاده بدون ه
سخت قدرت ه

در(    . شود گي مي
 .رست است

اسالم جهان : ل
كند مي وجو ست
برون عين در: وم

ك نمي خود توليد

www.sanjeshse

در 3 گزينه .19
از منظور -
شنا جامعه -

يكسان است
جام هدف -

در 4 گزينه .19
پردازان   نظريه

آگاه بر تأكيد   
ش جامعه اين
هم. بينند مي
كتاب دوا 4

در 3 گزينه .19
تر همين به

نيز اجتماعي
تأمين رو اين

در 1 گزينه .2
:اول قسمت
براي د يافته

:دوم قسمت
ك 15درس (    

در 3 گزينه .2
او پرسش -

ارادي د كار
دو پرسش -
س پرسش -

در 2 گزينه .20
مشروعيت -
مش قدرت -

ها ايدئولوژي
كه قدرتي -
گذشته در -

فرهنگ سلطة
در 1 گزينه .20

او پرسش -
جس كرد مي

دو پرسش -
خ براي صرفاً
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 .ساخت 
 در چـه  ن

 و جمعـي 
 تـاريخي  د

 حتمـي  و 

 درآمد مي
 كـرد،  مـي 

 انقـالب،  ي

  .ست

عـة الرفـع       

كذب است 

در قيـاس   

هاي بـه   ال

و بـا طـرح        

كـردن، بـه      

ationgroup

دچار فرهنگي ي
آن مانند يا اخت

ج خـاطرة  صـورت 
بعد و شود مي م

مشـترك  شـت 

اسالم بيداري ندة
م القـا  غـرب  ان 

پيامدهاي ترين 

دو نسبت شده است

ـة الجمـع و مانع

مع در صدق و ك

.ت حملـي اسـ  

وجه دارد و سوا

 حـدس بزنـد و

، قـدم رنجـه ك
  . هستند

0/1400(  

خودباختگي به 
پردا مهاجمان ع

ص بـه  كـه  كننـد 
مستحكم و راكم

سرنوش را شـدن 

تپند قلب صورت ه
جهـا كـه  ويري

مهم از يكي .دد

حكم به اتصال د 

م حقيقـي، مانعـ

غير قابل جم:  3 

اي  هـم قضـيه    

به آن آگاهانه تو 

ة مـورد نظـر را

 تشـريف آوردن
ر ارزشي خنثي

  .ت است

26/09حلة چهارم 

را مسلمانان يت
دفع به گذشت، 

ك مي پيدا تركي
متر گذر زمان، ر

ش دنيوي و ريسم
  .ست

به است، اثرگذار 
تصا از بيرون را 

گرد مي يد ظاهر

خش ديگر است و

د و به سه قسـم

و 2گزينه .ست
  

حملـي و نتيجـه

  .نيست

 جدي گرفته و

دتر از ما نتيجـة

مصمم،. هستند
 مردن داراي بار

نده قبول واقعيت

30 


مرحل(لوم انساني 

ذهني از هايي ش
بيصلي هاي نگ
  .كرد م
مشت سرنوشت و
در خاطره اين .د

سكوالر بيستم ن
اس فراخوانده خود

و فعال مستقل، 
خود هويت ن،
جدي فرهنگي ب

مله مشروط به بخ

شوند شكيل نمي
  .است» يا - 

ل مانعة الجمع اس
. در صدق است

و مقدمة دوم ح

 شده و معتبر ن

 فرآيند تفكُّر را

مقابل نتواند زود

 ارزشي منفي ه
ن، حرف نزدن،

دهن كنيم نشان ي

سفه و منطق

دهم؛ ادبيات و عل

بخش ها، رويارويي
جنگ در چه آن د
هضم و جذب ود

و سرگذشت ند،
يابد مي انتقال ر
 

قرن طي كه را 
پيشين خ ظريات

هويتي كه خود 
ايرا اسالمي الب
قطب يك عنوان ه
  )هم

ني يك بخش جم

 جواب شرط تش
يا -« صورت  به

ت يعني منفصل
 اما قابل جمع د

ي شرطي است
  .ت وجود دارد

ي نتيجه گرفته

 كه متفكِّر نقّاد

شود كه طرف م
  .م

سيدن، داراي بار
آمد. بت هستند

يمون استفاده م

 فلس

سنجش دوازد

ر نخستين در ب
مانند يا مختلف 

خو درون را مان
ا كرده زندگي م
ديگر نسل به لي

)دهم 13درس 

پردازان غربي   يه
نظ ينيبازب و مل
خاسالمي هويت 
انقال از گرفتن م

به اسالم ترتيب،
كتاب ده 13س 

شرطي است، يعني

دو جزء شرط و
قالب كلي آنها به

مع در صدق است
 در كذب است،

اي  اول آن قضيه
يجه در مقدمات

صالي، از وضع تالي

اد در اين است

اي صحبت ش گونه
 را غافلگير كنيم

، به هالكت رس
ي بار ارزشي مثب

ود از اشياء پيرام

    
 

 .رست است
غرب نظامي و سي
هاي سده طي م
مهاجم داد، رخ 

هم با زيادي دت
نسل از و آيد  مي
د(    . سازد مي را عه

 .رست است
نظري اسالم نوي

تأم به دانستند، 
به بازگشت با ن
الهام با اينك الم
ت اين به و كند مي
درس(    . است يتي

  .رست است
صورت ش  عبارت به

  .رست است
طي منفصل از د

صورت و ق. شوند
  .رست است

مها غير قابل ج
غير قابل جمع د

  .رست است
ستثنائي، مقدمة
عين يا نقيض نتي

  .رست است
س استثنائي اتص

  .رست است
كِّر نقّاد و غير نقّا

  .پرسد ت مي
  .رست است

گو تر است كه به
جة مورد نظر او
  .رست است

خفه شدنصب، 
ي پيوستن داراي

  .رست است
ر حسب نياز خو

www.sanjeshse

در 3 گزينه .20
سياس قدرت
اسالم جهان
مغول حملة
مد كه افرادي

در مشترك
جامعه هويت

در 4 گزينه .20
معن حيات -

مي بشريت
ايرا جامعة - 
اسال جهان -

م وجو جست
هوي تحوالت

 
  

در 3گزينه  .20
محتواي اين

در 2گزينه  .20
قضاياي شرط
ش تقسيم مي

در 1گزينه  .20
تنه: 1گزينه 

غ: 4و گزينه 
در 2گزينه  .20

در قياس اس
استثنائي، ع

در 1گزينه  .2
در اين قياس

در 4گزينه  .2
تفاوت متفكِّ
جا و درست

در 2گزينه  .21
در جدل بهت
ناگهاني نتيج

در 4گزينه  .21
لجوج، متعص
ملكوت اعلي

در 2گزينه  .21
اين كه ما بر

erv.ir
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 باشند كـه  

مه، معلول 

كنـد و   مـي  

 و ابـدي و     

  

 دليـل  ين 
 گونـه  يـن 

 .هند

 )1 س

 ديـدگاه  ب 

 
 نوجوانـان 

 دوم دكي 

ationgroup

جزء از يك چيز
  .حد هستند

  

ن وجود علت تا

ركت اسـتفاده م

د وجـود ازلـي

تـري مهم .و است
ا ديگـر  علـوم  ر

بده ما به كساني

درس. (است رين

مناسـب زمـان  

.هستند ايبمع
ن گيـري  تصـميم 

كـو: دارند خود 

0/1400(  

 نيست كه دو ج
ز يك موجود واح

.ود امكاني است

بارد، يعني بدون

ند، از برهان حر

توانـد كند و نمـي 

رو روبه زيادي ي
در كـه  حـالي  در

 .ت
يك تقريباً يا سان

 .باشد ها ش
آفر مشكل باشد،

  .نشود ي
در تـا  پـذيرفت 

م و محاسن از ي
ت الگـوي  ارآمد،

جنسان هم با ي

26/09حلة چهارم 

هيت اين گونه
مفهوم مختلف از

 فلزِ مايع با وجو

شده ولي باران بب

ات وجود خداون

را اثبات ك» ظم

هاي دشواري با ها
د هسـتند،  ادي 

نيست دشوار زوماً
يكس نمرة اجرا، د

روش ساير همراه
ب گشا راه كه آن 

 :از اند رت
جويي عيب وانان

پ را نوجوانـان  د 

اي آميزه افراد و ع
كا گيري تصميم 

 )لگي

بازي به خاصي 
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وجود و ما. ست
د و ماهيت دو م

متناعي و رابطة

  .ت

آن هنوز تامه نش

ارسطو براي اثبا 

نا«تواند وجود  ي

ه پديده تبيين و
زيـا هـاي  علت ر

لز ها آن اجراي ،
متعدد دفعات در
هم به بايد آن سير

از بيش ها زمون

عبا نوجوانان در
نوجو از ديگران 
فـرد بـه  منحصـر  

جوامع دريابند ا
و نشود گيري م

سا 2 تا تولد(ت 
 )سالگي

عالقة و كنند مي

شناسي ن

دهم؛ ادبيات و عل

صي موجودات اس
اشند بلكه وجود

مايع با وجود، ام

ة وجودي نيست

ت آد است و عل
  .تفاق است

 .كند ير ياد مي

ه شده، تنها مي
  .ند

و توصيف در ي،
تأثير تحت ختي

است دشوار سيار
د كه باشند اي ه

تفس و اجرا ونگي
آز از استفاده ه،

د شناختي يرات
حضور در است 

هاي ويژگي بايد

تا كرد كمك ان
تصميم نوجوان 

طفوليت: كند مي
س 2 تا تولد( يت
م گروهي هاي ي

 روان

سنجش دوازد

ت وجه اختصاص
شياء را ساخته با

 و رابطة جامد م

ة عليت يا رابطة

رش باران موجود
 قائل شدن به ات

عنوان مثال خي ه
  .كند ثبات مي

ه از تجربه گرفته
ست را اثبات كن

تجربي معلو ساير
شناخ روان هاي ده

بس ها آزمون خت
گونه به بايد ها ون
چگو ها، آزمون ز
تجربه كم افراد ي

تغيي پيامدهاي ي
بهتر: ديگران د

با: آميز اغراق دن

نوجوانا به بايد: ي
جاي به: روزمره

م بروز ماهگي 3 
طفوليت: است گي
بازي يكديگر با 

    
 

  .رست است
مشترك و ماهيت
ركيب شده و اش

  .رست است
ا وجود، امكاني
  .رست است

ي و اخوت رابطة
  .رست است

برخي عوامل بار
، اين به معناي
  .رست است

ون از خداوند به
ك نخستين را اث

  .رست است
م برهان نظم كه
ه خالق جهان اس

  رست است
س با مقايسه در ي
پديد است كه ن
 )1 س

 .رست است
ساخ زيرا است، 
آزمو زيرا است، 

از استفاده ست،
براي زيرا است، 

 .رست است
براي پيشنهادي

انتقاد به نسبت ت
بود فرد به منحصر

 .شود ايجاد 
جويي  عيب و يي
ر گيري تصميم ر
  )2 س

 .رست است
تا  2 تماعي در

ماهگ 8 در ريبه
دبستان دورة در

www.sanjeshse

در 3گزينه  .21
وجود وجه م
با يكديگر تر

در  1گزينه  .21
رابطة روح با

در 2گزينه  .21
رابطة برادري

در 3گزينه  .21
اگر بگوئيم ب
بوجود بيايد

در 4گزينه  .21
گاهي افالطو

حرِّكوجود م
در 3گزينه  .22

از نظر هيوم
نامتناهي كه

  
  

در 1گزينه  .22
شناسي روان

اين دشواري
درس.(نيست

در 3گزينه  .22
نادرست )1
نادرست )2
اس درست)  3
رستناد )4

در 4گزينه  .22
هاي توصيه

حساسيت -
م احساس -

تري متعادل
گرايي آرمان -
در مشكل -

درس. (باشد
در 2گزينه  .22

اجت لبخند -
غر از ترس -
د كودكان -

erv.ir
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 تـرس،  ـد 

 .ترحم و 

 ترسيمي 
 بـرداري  ت
 ها گزينه ر

 سـاير  ـط 
 تـري  فتـه 

 .است ه 
 

ـاق افتـاده   

 ايـن  وييم 

 شـود،  ئـه 
 مطالعـه  م

 زمان مدت

 فقـط  فظه

 تا دقيقه د

ationgroup

 )2 درس.(ختي

ماننـ .شـود  مي 

سپاسگزاري ي،
 2(  

صورت به را شده
يادداشت خواني،
ساير اول قسمت

 .است كرده 
توسـ خسـارت  ن

ياف توسعه يداري

افتاده اتفاق» س
.كرده است» ه

اتفـ» ادراك« و 

بگـو فـرد  بـه  ـر 

ارائ متعـدد  ـات 
هنگام تمركزتان

 )3 س

مد در سپس و د

حافظ اين در عات

چند از طالعات

0/1400(  

شناخ نه است ي

پديدار صورت ك

پشيماني مانند .بد
درس. (است ده

ش شنيده  مطلب
بلند و چشمي ب

ق چه اگر .دهد ي
ذكر درست را 
جبران به منجر 

د ردعملك تماالً

احساس«كند،  مي 
توجه«آن  به و ب
كرده تفسير و 

اگـ .غير پيوسته

  .كنيم مي ك

دفعـ بـه  وردنظر 
ت اينكه براي ين
درس. (ببينيد ت

شوند مي دريافت 

اطالع سازي خيره

ا و ندارد وديتي

26/09حلة چهارم 

يهيجان بعد در ن

يك به غالباً و ت

ياب مي متفاوتي ر
ساد هيجان به ط

م اگر مثالً .شود ي
تعقيب بر عالوه 

مي نشان را حسي
خود اولِ سمت

حسي ابزارهاي
احت شنوايي ديدة

ايجاد» درد«سه 
انتخاب را خود ي
تعبير را شده ه

غ و منقطع نه م

ادرا گروه يك ت
 )3 س

مـو محرك اگر 
بنابراي .كند مي د
متفاوت زواياي از

)چشم( حسي 

ذخ مالك. كنيم

محدو اطالعات ي
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كودكان و جوانان

نيست فردي هاي

ظهو ارزيابي، وع
مربوط نيز شده 

مي تر قوي ما ت
وقتي بنابراين 
چند ح دريافت 

قس علت 1 گزينة
ا از يكي دادن ت
د آسيب افراد ه،

المس حسي هاي 
پيراموني هاي ك
توجه محرك ني

ببينيم پيوسته و 

صورت به را آنها ا
درس. (ببينيم مل

.است تمركز نع
ايجاد تمركز شده

ا و مختلف هاي

هاي گيرنده ريق
 .د

ك ذخيره را عات

نگهداري زمان ت

دهم؛ ادبيات و عل

نوجو هاي تفاوت 

ه پردازش نظام 

نو به توجه  با و ده
مطرح تعريف و

دريافت كرد، فت
.بود خواهد تر ت
اثر موضوع اين 

گ فقط اما اشند،
دست از كه دارد

فرضيه اين ساس
( 

گيرنده تحريك 
محرك از يكي ي
يعن شود، مي درد

متصل صورت ه
  .داد هد

ما باشند، كديگر
كام صورت به را 

موان از يكي وجه
ش ارائه موضوع 

ه صورت به را لعه

طر از ابتدا ما ن
ماند مي ما حسي

اطالع توانيم مي ه
 .ست
مدت و شده يره

سنجش دوازد

  )2 س

از 4 گزينة اما 

تأثير تحت ها ن

بود تر پيچيده نها
و است ساده جان

دريا حس چند 
راحت آن دگيري
و ايم كرده رگير
با هدر مطالع ري
د اشاره مطلب ن

اس بر .شود مي رده
)3 درس. (دارند

با كند، خورد مي
يعني كند، مي گاه
د علت متوجه ت

به را اشكال ريم
خواه ادامه گونه

يك كنار در شيء
ناقص اشياي م

تو مورد موضوع 
تازگي مقابل، ر

مطا مورد وضوع

پيرامون محيط ت
ح حافظة در آن
دقيقه چند تا ط
اس) دقيقه چند ر
ذخي اطالعات م

    
 

درس)     (سالگي
 .رست است

است، درست ها
 .رست است

آن بروز :ساده ي
 .بت
آنه بروز :مركب ي
هيج ترس، اول 

 .رست است
با بتوان را ضوع

ياد كنيم تبديل
را در حس چند
مؤثر روش وانند
اين به حسي ان

نخور سي دست
شنوايي د نقص 

 .رست است
توپ به دست برخ

نگ مد به دستش
تورم دست يدن

 )3 س
 .رست است

دا گرايش ما :ار
گ  همين بده، مه

ش چند وقتي :ت
داريم تمايل ما :ل

 .رست است
م و محرك با بي

در .گيرد كل مي
مو كنيد سعي ،

 .رست است
ة حسي اطالعات

آ از ردي ك ثانيه،
فقط مدت كوتاه ة
حداكثر(كوتاه  ي
بلندمدت حجم ة

www.sanjeshse

سا 12 تا 7(
در 4گزينه  .22

ه گزينه تمام
در 3گزينه  .22

هاي هيجان -
محب و خشم

هاي هيجان - 
گزينة در -

در 1گزينه  .22
موض يك اگر
نوشتاري ت و

چ بكنيم، هم
تو مي همگي
جبرا فرضية

حس ابزارهاي
جبران براي

در 2گزينه  .22
كه ت وقتي - 
احم وقتي -
د با وقتي -

درس. (است
در 4گزينه  .22

استمرا اصل
ادا را تصوير

  
  

مجاورت اصل
تكميل اصل

  
  

در 3گزينه  .23
نسب آشنايي

شك خوگيري
يابد افزايش

در 2گزينه  .23
در حافظة -

يك از كمتر
ظةدر حاف -

سازي ذخيره
در حافظة -

erv.ir
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 اطالعـات  

 را شده جاد
 

 از شـود،  ي 
 فراموشـي 

  .ت

  
  
  

ationgroup

مـورد  در وقتي
4(  

ايج هاي چاله و د
 )4 درس. (ست

مـي افـزوده  ـان 
ف مـانع  بيشـتر  

  .باشيد داشته 
 .شيد
 .دهيد خ
 .بخوانيد 

است ديداري او 
 

0/1400(  

و و شود مي عال
 درس. (شود مي

آورند مي روي ي
اس نيفتاده اتفاق 

زمـ گذشـت  بر ه
كنـد،  مي مرور 

كلي برداشت ا
باش داشته ليدي

پاسخ ها پرسش ه
را متن دوباره م

 .كنيد زمايش

رمزگرداني لذا 
 )4 درس( .كند

26/09حلة چهارم 

فع حسي حافظة
م فعال لندمدت

بافي افسانه يا طرات
رويداد ير واقعي

چه هر و گيرد مي
را روز همان ي

تا كنيد خواني ش
كل سؤال چند ن

به بتوانيد تا نيد
لزوم صورت در و
آز را اطالعات ي

كند، مي مرور را
ك مي استفاده ي
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ح شود، مي داده 
بل حافظة شود، ي

خاط تحريف به 
غي يادآوري يا سي

م صورت دگيري
هاي درس روز هر 

يشپ را فصل هر 
متن درمورد نيد

بخوان دقت به را 
و كنيد بيان را ا
يادآوري نظمم ت

ر آن تصوير عني
شنيداري گرداني

دهم؛ ادبيات و عل

نمايش لحظه ك
مي سؤال شده ه

گذشته طالعات
بازشناس كردن ه

ياد از بعد خست
كه آموزي انش

مطالب
كن سعي

مطالب
ها جواب ن

صورت به

يع خواند مي سي
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