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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  نجمپمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)23/10/1401(  

  

 )دوازدهم( انسانيعلوم 
  

  :باشد مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي زير قابل آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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گين انـواع   

ـين بـودن   

 تومـاني و  
 چرا برخي  

ستگي بـه  
موجـب  ...      

ك جهـاني   
الملـل ـ    ن   

؛ بنــابراين   

نيـاز خـود      

ationgroup

روش برسانند و
براين براي انتخ

دكنندگان با صر
پاش و ي از ريخت

.ش درآمد است
 مطلق و نسبي د

توليـد در ايـن
15جـايي،   بـه   

به جاي نق) ج(ة 
 نكرده اسـت و

كتاب درس 41حة 

.ملكرد بازار است
مـ  بهبود عملكرد

ن و زير بار سـنگ

بـ وش الزم و خـ   

8كاالي   هزار
، درس سوم ـ

ي و عدم وابسكفاي
زي و انـرژي و

بانـك« تشـكيل    
ـا و تجـارت بـين

 تقاضــا هســتيم

 كـاالي مـورد ن

1(  

تري به فر  بزرگ
بناب. وادار شوند

توليد. وري كنند
نرژي يا جلوگيري
 در راستاي افزايش

تم ـ اصل مزيت

هزينـة فرصـت ت
ت و در ايـن جاب

ت توليد در نقطة
نابعش استفاده

صفح( .گر بكاهد

بهبود عم  راستاي
 دوم، درس ششم

ي از منافع آتي آ

ـدون آمـادگي

تخفيف بر كا %
فصل اول( )سي

ه اهميت خودك
صـوالت كشـاور

  )ب درسي
ـد و نتيجـة آن

هـ فتم ـ دولـت  

و شـاهد مــازاد ت
  .دهند

  . وجود دارد
برند تا بـه ال مي

23/10/1401 نجم

 را در بازارهاي
تر و كارآمدتر و

وضعيت زيان دو
ر مواد اوليه و انر
مات توليدكننده
ل دوم، درس هفت

A شود كـه ه مي
,1 تومان اسـت

هزينة فرصت: 1
ه از بيشترين من
وليد كاالي ديگ

(  

ين و مقررات، در
فصل) (ب درسي

مندي صيل و بهره

هاي پرخطر بـ ه

5%توماني با   
كتاب درس 32ة 

ه اقتصاددانان به
دارو، غـذا، محص

كتاب 75صفحة 
الدي تشكيل شـ
ل دوم، درس هف

تعــادلي اســت و
د را پيشنهاد مي

عرضه م و مازاد
ان قيمت را باال
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پنمرحلة (انساني 

الت خودمحصو
 براي توليد بهت

  ) اب درسي
ها، از و ش هزينه
جويي د م، صرفه

مربوط به اقداما) 
مد و سود ـ فصل

Aيد در كاالي 

 A  برابر,  

,×5 1    
ند؛ زيرا كارخانه
 بدون آنكه از تو
)رايي و ناكارايي

ولت در وضع قواني
كتاب 58صفحة . (

  شوند؛  
اي صبر در تحص

  .شتباه است
گذاري در زمينه 

  .اشتباه است
16 كااليي  
صفحة. (آن است

ب شده است كه
و ضروري مثل د

ص. (شود شور مي
ميال 1944سال 

فصل) (ب درسي

متــر از قيمــت ت
 قيمت باالتري ر
د تعادل نيستيم

كنندگا ل مصرف

 دوازدهم؛ علوم ا

دهد تا م زه مي
ه تالش بيشتر

كتا 72صفحة  (
ش درآمد و كاهش
روي كار غيرالزم

)4(ده در گزينة 
هاي توليد، درآم

عث كاهش تولي
هر واحد كاالي
  :واهيم داشت

, ,=1 5    
ليد، ناكارا هستن

 B (توليد كند؛
كانات توليد ـ كا

ربوط به اهداف دو
.اشاره دارد عمومي 

 اشتباه رايج مي
 آني رفتن به جا

هايي از اين اش ثال
كه سرمايه» دن
هايي از اين ثال

كه ترجيح دادن
هايي از آ ز مثال

  

هاي اخير، موجب
الهاي راهبردي و
ف و وابستگي كش

در س )رتن وودز
كتاب 74صفحة (
  

35  ريـال كم
مورد نياز خود،

65  ريال شاهد
ريال 45يمت 

سنجش

يدكنندگان اجا
ندگان ديگر، به

.رويم مي) ب(ل 
كنند با افزايش ي

ز از استخدام نير
ين، اقدام ذكرشد
ه رس اول ـ هزينه

 
باع) ج(به نقطة  

ه اينكه قيمت ه
بنابراين خو ست،

تومان   
 مرز امكانات تول

يا( A از كاالي 
 منحني مرز امك

مر) 2(جز گزينة 
 كاال و خدمات عم

خود مرتكب پنج
ارزش كارهاي بي

هاي فعلي، مث نه
د يا خودرأي بود
داز كردن نيز مث

ك» ها گيري صميم
ا فروش ويژه نيز

)گيرند؟ قي مي

ه  اقتصادي قرن
ي در تأمين كاال
ن و نهايتاً ضعف

بر( سازمان ملل 
. (بود» للي پول

)هاي اقتصادي

 زيــرا قيمــت 
دن به محصول م

زيرا در قيمت 
زيرا در سطح قي

    
 

  . رست است
ت كاالها به تولي
ابت با توليدكنن
سراغ پاسخ سؤال
ندگان تالش مي

وري مثل پرهيز 
بنابراي. دهند ش 

فصل اول، در() ي
 . رست است

)الف(ت از نقطة 
با توجه به. كند ي
كم شده اس Aي 

اط زير منحني
تر از يك واحد

 درس چهارم ـ م
  . رست است

ج شده به ي مطرح
لت در جهت ارائة

  . رست است
هاي خ گيري ميم
ككه سراغ » زياد

 براي تأمين هزين
س بيش از حد
اند ه و كمتر پس

ي فروش بر تص
دليل حراج يا  به

ميمات غيرمنطق
  . رست است
هاي ها و تحريم

وابستگي.  كنند
و سلطة بيگانگان
س پولي و مالي

المل صندوق بين«
ه تجاري و تحريم

  . رست است
درســت اســت؛ 

گان براي رسيد
ادرست است؛ ز
نادرست است؛ ز

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
صادرات) الف
منظور رقا به

درست به س
توليدكنن) ب

افزايش بهره
توليد را كاهش

كتاب درسي
در 3گزينه  .2

حركت) الف
مشخص مي
توليد كاالي

تمام نقا) ب
حداقل بيشت

فصل اول،(
در 2گزينه  .2

ها تمام گزينه
به وظيفة دولت

در 1گزينه  .2
مردم در تصم

صبري ز بي«
بدهي رفتن

نفس به اعتماد«
دربارة آينده

هاي اثر حقه«
خريد صرفاً

از مردم تصم
در 2گزينه  .2

ه جنگ) الف
خارج تأكيد

جويي و بهانه
كنفرانس) ب

«و » توسعه
هاي تج جنگ

در 1گزينه  .2
)1(گزينـة  
كنند مصرف
نا) 2(گزينة 
نا) 3(گزينة 
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  )دل در بازار

رداتـي يـا   
هاي جديد 

بنيـان   ـش   
  )دي

صـباي  ) / 3
 ) 3ن ادبي 

ationgroup

ـ تعاد  درس پنجم 

مين كاالهاي وا
ه ـ با خلق مزيت

ي و اقتصـاد دانـ
هاي اقتصاد حريم

  )ختند

3ون ادبـي  نـ ب ف 
كتاب فنون 13حة 

1(  

فصل دوم،) (سي

هاي تأم  هـ را1ه؛ 
ـ3. فاصله بگيرد

ه علم و فنـاوري
اي تجاري و تح

خ هاي كهن پردا
 

كتـاب 44صـفحة  
طبق صفح. (شت

 . وره هستند

  .) ي است

23/10/1401 نجم

كتاب درس 53فحة 

 نزديك شود كه
ف» محصولي تك

ـ به4. راهم كند
ها هفتم ـ جنگ

ه ها و شيوه سلوب
 )ر ادامه داشت

  )د

  ) 3بي 
  )3ي 

  )3بي 
 ) 3دبي 

طبق ص. (شتنده دا
نوش وستان سعدي

ران اين دز شاع

13 

  

 حبيب اصفهاني
 رماني
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پنمرحلة (انساني 

صفح. (عرضه داريم

حكام اقتصادي
ت«از وضعيت  ـ2

ر داخل كشور فر
صل دوم، درس ه

به پيروي از اس. 
تر با لحني آرام. 
توجه بودند كم. 

كتاب فنون اد 4
ب فنون ادبيكتا

كتاب فنون ادب 
كتاب فنون اد 4

به مردم توجه كه 
بورا به تقليد از  صبا

ميرزادة عشقي از

3و  12 در قرن 

 ) حمدتقي بهار

 . دا

م اين اثر، ميرزا
االسالم كر ناظم 

 و فنون ادبي

 دوازدهم؛ علوم ا

75  عريال مازاد

 استقالل و استح
2.  گوناگون كند

م و اساسي را در
فص() تاب درسي

  . رست است
(..درست است؛ 

(..است؛ درست 
(..درست است؛ 

42طبق صفحة 
ك 45بق صفحة 

43طبق صفحة 
4طبق صفحة (

ك ن شاعراني بودند
گلشن صب، كتاب 

، ايرج ميرزا و م

نگاري ش روزنامه

مح... (است  اني
  )دة عشقي

نه عالمه دهخد 

مترجم(ز موريه 
:يانيداري ايران

 علوم

سنجش

  .اضا هستيم
 در سطح قيمت 

واند به وضعيت
صادراتي خود را گ
ي نيازهاي مهم

كت 75صفحة  (

در 3فنون ادبي 
ناد 3فنون ادبي 
ناد 3فنون ادبي 
ناد 3فنون ادبي 

 

ط. ( بيداري است
طب. (يداري است

ط. (بيداري است
. ( بيداري است

ترين از شاخص تي
ورة بازگشت ادبي

 

هاني ممالك فرا

، بخش3ن ادبي 
 

به سبك خراسا 
ميرزاد. (وم است

ف قزويني است،

  يرزا 
جيمز:  اصفهاني

تاريخ بي/ دهخدا 

    
 

 شاهد مازاد تقا
درست است؛ زيرا د

  . رست است
تو در صورتي مي

وش كاالهاي ص
كان تأمين برخي
.ري داشته باشد

 . رست است

  : ها نه
كتاب ف 43فحة 
كتاب ف 13فحة 
كتاب ف 45فحة 
كتاب ف 43فحة 

. رست است
  :ها نه

زباني شعر دوره
دبي نثر دورة بيد
دبي شعر دورة ب
فكري شعر دورة

 . رست است

  : متن
ابوالقاسم الهوتي و 
ترين شاعر دو خص

. رست است
الم ي ديگر، اديب
 . رست است

كتاب فنون 18ة 
. رست است

  : هاي ديگر نه
ر او، حماسي و

منظو نامة مايش
عارفيح دربارة 
 . رست است

  :ي ديگر
ايرج مي: ب مادر

ت حاجي باباي
علّامه د: سروش

www.sanjeshse

برسند،چون
ناد) 4(گزينة 

در 4گزينه  .3
يك كشور د
بازارهاي فرو
اقتصادي امك
توجه بيشتر

 

در 1گزينه  .3
بررسي گزين

طبق صف) 1
فص طبق) 2
طبق صف) 3
طبق صف) 4

در 3گزينه  .3
بررسي گزين

ويژگي ز) 1
ويژگي اد) 2
ويژگي اد) 3
ويژگي ف) 4

در 2گزينه  .3
اشتباهات مت
فرخي يزدي

، شاخكاشاني
در 4گزينه  .3

هاي در گزينه
در 2گزينه  .3

طبق صفحة
در 4گزينه  .3

بررسي گزين
زبان شعر) 1
نميك ) ... 2
اين توضي) 3

در 1گزينه  .3
هاي رد گزينه

قطعه قلب) 2
سرگذشت) 3
روزنامة س) 4
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ن است بـر  

  . است» لن

ationgroup

 اول كه همسان

علن فاعالت مفتعلن

1(  

اب درسي، وزن

مفتعل«كه بر وزن  

 .ت

23/10/1401 نجم

كه طبق نظر كتا

   ناهمسان

ك3جز گزينة  ه؛ به
  غَم
−  
 

است» فعلن فَعل
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پنمرحلة (انساني 

ك) فاعيلُ فعولن

  
وزن): يلُ فاعلن

   
 

 

سروده شده» ن فع
 ه  د  

    


  مفتعلن

  )مصراع دوم
  ) راع اول

   

  ) صراع اول
  ) صراع اول

لن مفاعلُ مستف

 دوازدهم؛ علوم ا

فعولُ مفاعيلُ مف
 

لختيهمسان دو
ُل فاعالت مفاعي

  

  مستفعلُ فَع 

)ع مستفعلُ فع
 )اعلُ مستفعل

  ) ت مستف
)الت مستفعل

ن فاعالت مفتعلن
 خا  نَ  ر
−   − 

 

  

  ) مصراع دوم
هجاي چهارمِ مص
هجاي نهمِ مصر

.است»  فَعالتن
  )راع اول

هجاي پنجمِ مص
هجاي ششمِ مص

مستفعل/  فاعلن 

سنجش

 

مف(فعلُ مستف 
. ت، ترجيح دارد

وزن ه:  مفاعلن
مفعول(علن فعل 

وزن همسان: ن

  : گر
  

   مفاعيلن
علُ فَعمستف/ ل 
 

مستفعلُ فع(عل 
مستفعلن مفا(ن 
 

مستفعلُ فاعالت
مستفعلُ فاعال(ن 
 

مفتعلن«، بر وزن 
سر  د  در
−  −



فاعالت

هجاي يازدهمِ م
ه(تاه به بلند   كو

ه(تاه   بلند به كو
 فَعالتن فَعالتن
هجاي دومِ مصر

ه(تاه   بلند به كو
ه( كوتاه به بلند 
فاعالت مفاعيلُ

    
 

. رست است
  : ها  گزينه

لُ مستفعلُ مستف
ه ناهمسان است
 مفاعلن مفتعلن
ن مفاعلُ مستفع
 فاعالتن فاعالتن

 . رست است

هاي ديگ ي گزينه
فاعالتن مفعولن
مفاعيلن مفعولُ
فعل مفعولُ فَعل

. رست است
  : ها  مصراع

ل مفعولُ فَعلُ فَع
فاعالت مفاعيلن
  مفتعلن فاعلن
م(مفاعلن فعولن 

مفاعيلن مفاعلن 
. رست است

 مانند بيت سؤال
 من  زِ
 −  

 

  علن

 . رست است

  : ت
ه(حذف همزه ) 
تبديل هجاي) 
تبديل هجاي) 

فاعالتن«ر وزنِ 
(حذف همزه ) 
تبديل هجاي) 
تبديل هجاي) 

مفعولُ ف«ر وزنِ 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
بررسي وزن

مستفعلُ) 1
وزن دوم كه

مفتعلن) 2
مستفعلن) 3
فاعالتن) 4

در 2گزينه  .3
وزن عروضي

مفعولُ ف) 1
مفعولُ م) 2
مفعولُ َف) 4

در 4گزينه  .4
بررسي وزن

مفعولُ) الف
مفعولُ ف) ب
مفتعلن) ج
مفعولُ م) د
مفعولُ) هـ

در 3گزينه  .4
ها همة گزينه

  كـِ  هر
−   



مفتع
 

در 1گزينه  .4
بررسي ابيات

)1: بيت اول
            2
            3

بيت اول، بر
1: بيت دوم

            2
            3

بيت دوم، بر
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ـمِ مصـراع   

يل هجـاي   

  )2و  1ر 

خـتن،   سـو 

ationgroup

 هجاي دوازدهـ

تبـدي) / راع اول 

نشر= دشواري  ي،

س/  1و نشـر   1 

1(  

  ) فعولن

و/ مِ مصراع اول 

جاي ششمِ مصـر

 . ور

 آساني/  2و  1ف

لف= تن، شمع 

 . دارد

 ضاد

23/10/1401 نجم

مفعولُ مفاعلن 

ر هجاي چهارمِ

در هج(تاه  به كو
 ) فاعلن

  )ع(ت موسي 
  . ه است

ه طولهي، به كو

2.(  

  ). 2 و 1شر 

  )2و نشر  
لف= مهر، كين  (
 
 ) 2و  1

خت افرو. (ه است

رتّب و تلميح ند

تض= كفر و ايمان 
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پنمرحلة (انساني 

:وزن بيت) (ول
  ) يلن فعولن

د(تاه به بلند  كو

يل هجاي بلند ب
اعالتن فاعالتن

ش شدن حضرت
ود تضمين كرده

و تجلّي نور ا) ص

و  1نشر =  ماه 
  !).كنم ن مي

نش=  صبح نوروز 

2لف =  مست 
) /2و  1نشر =  
 )2و  1نشر =  

نشر = زخ، دريا 

كار رفته بهشوش 
  )3شر 

   مكنيه 

 .4 (ونشر مر لف

ونشر ندارد ف.  

ك/ ونشر مرتّب  ف

 دوازدهم؛ علوم ا

 هشتمِ مصراع او
مفاعيلن مفاعي: 
تبديل هجاي ك 

  )  فاعلن
تبدي) / صراع دوم

فا: وزن بيت) (م

ه طور و مدهوش
ن را در بيت خو

ص(گرامي اسالم 

خورشيد،/  2و 
ي، لباس نو به تن

شام قدر،/  2و  

جان،/  1و نشر 
افزوني، نقصان/ 
گويا، خموش/  
دوز/  2و  1لف  

شر نامرتّب يا مش
و نش 3لف = ل 
  ر 

خيص و استعاره

 و تناقض ندارد

لف) /  يا تناقض

لف) = 2و  1شر 

سنجش

 

در هجاي(تاه  و
وزن بيت. (دارد

) /ِم مصراع دوم
عالتن فاعالتن

هشتمِ مصرو  تم
هارمِ مصراع دوم

 

 نور الهي به كوه
ت كه شهريار آن

  .  ندارد
مبر گ ج رفتن پيا

 

و 1لف = خ، ابرو 
با عرياني(ما دارد 
1لف = ف، رخ 

 . سي ندارد

و 1لف =  خراب 
/ 2و  1لف = يغ 
2و  1لف = ينا 

=ل، آب چشم 

ونش  اين بيت لف
معه دريدن، گل جا

 يا مراعات نظير
تشخ= ختند  آمو

تضاد) 3.  ندارد
 

  . دارد
پارادوكس(نما  ض
ونشر ندارد ف .  
نش= دير، حرم  (

    
 

. رست است
  : ت
جاي بلند به كوه

ع اختيار زباني ند
هجاي نهم(مزه 
فاعالتن فا: بيت
هجاي هفت(مزه 

در هجاي چه(د 
. رست است

  : ها نه
ه داستان تجلّي

دوم از حافظ است
ميح يا تضميني
ه ماجراي معراج

. رست است
  : ها نه

رخ( مرتب دارد 
نما س يا متناقض
زلف( مرتّب دارد 

ونشر يا پارادوكس
 . رست است

  : ها نه
خانه،( نامرتّب 

دست، تي( مرتّب 
جام، مي( مرتّب 
آتش دل( مرتّب 

 . رست است

  : هاي بيت ه
تاب درسي در

ج/  2و نشر  2 
تناسب= پروانه 

 و پروانه از من آ
  : ي ديگر
تشبيه  مرتّب و

. رست است
  : ها نه

ونشر ند س و لف
متناقض=  گويا 
لف/ تضاد =  بال 

)2و  1لف =  خ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
بررسي ابيات

تبديل ه) 1
هيچ نوع) 2
حذف هم) 3

وزن ب) (دوم
حذف هم) 4
تاه به بلند كو

در 3گزينه  .4
نبررسي گزي

تلميح به) 1
مصراع د) 2
هيچ تلمي) 3
تلميح به) 4

در 4گزينه  .4
بررسي گزين

1 (ونشر لف
پارادوكس) 2
3 (شرنو لف
4 (هيچ لف 

در 1گزينه  .4
بررسي گزين

1 (ونشر لف
2 (ونشر لف
3 (ونشر لف
4 (ونشر لف

در 2گزينه  .4
بررسي آرايه
طبق نظر كت

لف= پروانه 
شمع، گل، پ
شمع و گل
هاي رد گزينه

1 (ونشر لف
در 4گزينه  .4

بررسي گزين
پارادوكس) 1
خاموشِ) 2
آسايش،) 3
زلف، رخ) (4

erv.ir
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  .  وجود دارد
اسـتعاره  = 

 هـمِ د سـيز 

  

عشوق خود 
 

اما  ،طلبد ي

ationgroup

 دوم، حذف همزه
=قفـس  (ت دوم  

در هجاي س(ه زم
  

.  بازگشت ادبي

عاشق، مع 3 زينه
. كند ا قطع مي

ور از مردم را مي

1(  

  . كند مي

 

بيت مصراع اولِ 
ه   در بيـت) / كنيـ

حذف هم) / دوم
. ه درست است

 است، نه دورة
  

اما در بيت گز ،د
رشتة محبتش را

 . بيت پي برد

وشة خلوت و دو

23/10/1401 نجم

كوه بيستون را م
   

)3و  2و  1شر 

در هجاي يازدهمِ 
ص و اسـتعارة مك

مصراع د  چهارمِ
راين، اين گزينه

  .  ناهمسان
اري يا مشروطه

.وجود دارد) ان

  )  و دوري

شود رگز رها نمي
اند و ر پر ق او مي

ي شاعر در هر ب

گير است كه گو
  .مدار است

 

10 
 

نپمرحلة (انساني 

  
سرود و ك عر مي
تضاد) = رمانروا

نش=  گل، بادام 

  . ست

/ .بلند وجود دارد
تشخيص= ميده 

ول و در هجاي
بر بنا ←.) ست

مسان است، نه
داشاعران دورة بي

آسا ≠مشكل ( 

 
ي ـ سنگ تفرقه

 ) يامي

كان كه هر ت كود
لش را از بام عشق

ن به منظور اصلي

ها دلگ نقدر از آن
م  نمونه و اخالق

:مطرح است ي

  شناسي امعه

 دوازدهم؛ علوم ا

) پارادوكس  يا
ه ياد شيرين، شع

شده و فر اطاعت(
سرو،/  3و  2و  

درست اس 3بي 

تاه به ب  ل هجاي كو
سرو خم/ ضافي 

مصراع او  پنجمِ
وزن درست اس ،م

و هم» التن فاعلن
سيم شمال، از ش

و يك تضاد) ن

 .  درست است
شيشة شكيبايي

  . رست است
سالمي، پي/ سته 

ي است در دست
ي ببيند، مرغ دلش

توان ي ابيات، مي

است و آنمند  له
هايي ي و انسان

اجتماعي و نساني
  .دانند مي ي

جا

سنجش

 

تناقض(ر نقش 
هكن كه به د كو

(مطاع ) كننده ت
1لف =  چشم 

 

كتاب فنون ادب 

بيت اول، تبديل ِم
فشردة ا تشبيه 

 ) مكنيه

در هجاي(بلند 
 حذف همزه هم
ن فاعالتن فاعال
ي، مشهور به نس

نور ايمان(تشبيه 

،3ب فنون ادبي 
اودت ـ ششته مر

، د3فنون ادبي 
گسسته، شكس( 
 

غذي د بادبادكي كا
توجهي و جفا و بي

 

ر مفهوم و معني
 

دم زمانة خود گل
ن دنيايي آرماني

 

ان علوم روش و ع
يكي را اجتماعي م

    
 

. رست است
  : ت

بلند سادة بسيار
هاد ه ماجراي فر

فرمانبر و اطاعت
قد، رخ،( مرتّب 

. رست است
  : ها نه

17و  16فحات 
  . ست

مصراع دوم  ششمِ
=سرو قد ( اول 

نه م ،زندان است
 . رست است

  : ها نه
تاه به ب هجاي كو

البته بدون) (ع
فاعالتن« ابيات، 

الدين گيالني رف
 دوم، فقط يك ت

 . رست است

  : ها نه
كتاب 20صفحة 

رش= (ليغ اضافي 
كتاب ف 20فحة 

ي متوازي متن
. رست است
مانند ل، مرغ دل 

كند كه اگر از او ي
. رست است

رست و دقت در
. سترست ا

ت، شاعر از مرد
ختن سخن از سا 

 .رست است
موضوع با ارتباط 

علوم و انساني م

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
بررسي ابيات

سقف ب) الف
تلميح به) ب
ف(مطيع ) ج
ونشر لف) د

در 4گزينه  .5
بررسي گزين

طبق صف) 1
درست اس) 2
در هجاي) 3
در بيت) 4

مصرّحه از ز
در 1گزينه  .5

بررسي گزين
تبديل ه) 1

هر دو مصراع
وزن اين) 2
سيد اشر) 3
در بيت) 4

در 2گزينه  .5
بررسي گزين

مطابق ص) 1
تشبيه بل) 2
طبق صف) 3
هاي سجع) 4

در 3گزينه  .5
در بيت سؤال
را تهديد مي

در 4گزينه  .5
با خوانش د

در 3گزينه  .5
در همة ابيات

3در گزينة 
   

   
در 4گزينه  .5

در نگاه سه
علوم برخي - 

erv.ir
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 ايـن  .ننـد 
 ،دانند مي ي

 .انند
 تقليل ش

 بـر  بتنـي 
 نفع اينكه  

 اسـاس  بـر 
 جلـب  در 
 قـوانين  و 

 كنشگر كه
 فرهنگـي  

 بـه  درون 

 قابـل  ـاي 
 خودشان ر

  .كنند هده
 هايي رزش

  

 .اسـت  هـا  

  .كنند مي ك
 دربـارة  ي

 و هـا  صـت 
 استفاده ح

 اجتمـاعي 

ationgroup

دا مـي  متفـاوت  
تجربي روش عني

د مي غيرتجربي 
ا اجتماعي ابعاد ه

مب را مناسـبات  
بر عالوه قواعد، 
ب را اجتمـاعي  م

امـا  ،كننـد  مين 
قواعـد  حجـم   ر 

ك اي فرهنگي ينة
معنـاي  و )ردي 

از نگـاه ( فسـير 
  

رفتارهـ و صـيات 
منظر از ها آن ل

مشاه را آن وانند
ار و ها آرمان چه 

.گردد مي فراهم

آن فهـم  شـواري 

كمك ها انسان هي
داوري بـا  تمـاعي 

 .آورند  مي راهم
فرص دربـارة  عي، 

صحيح شيوة به ي
  )2  رس

ا زنـدگي  و دننـ 

1(  

را دو آن روش ي
يع طبيعي، علوم 
را )... و فرهنگي 

به را انسان جود
 )2  درس

و روابـط  ايـن  و 
اين .پذيرند مي 
كه نظم جوامعي 

تضـم را رفتارهـا 
بـر بايـد  روز هر 

زمين به بايد نش،
فـر( ذهني عناي

تف«، »ها آن عناي
)5  درس 3  سي

خصوص توصـيف  
مسائل به كردن اه

تو نمي ديگران ه
تحقق براي ظم

ف آن دربارة لمي

دش بتـه ال و اعي 

همراه و همدلي ش
اجت علوم .دارند را
فر دانشمندان ي
اجتمـاع علـوم  .د 
طبيعي علوم و ت

در 3   شناسي معه

دان مـي  جتمـاعي 

23/10/1401 نجم

ولي دانند مي سان
روش همان را ).

مطالعات تماعي،
وج نگاه اين .دارند
د 3  شناسي معه

دهـد  مي وضيح
را مقرراتي و عد

.نمايند مي فظت
ر بينـي  پـيش  د 

،رو اين از .كنند
 )3  درس

كن هاي داللت ن
مع به دسترسي م

مع و اجتماعي ي
شناس جامعه( »ي

بـه  ت تبيينـي  
نگا معناي به لكه

كه هستند هايي ش
نظ اين بدانند نكه

عل دانش رشد و 
  .دهد مي ليل
اجتمـا هـاي  ـده 

افزايش به و سازند ي
ر ها آن اصالح و 
براي را صحيح و 

دارنـد نيـز  را آن
طبيعت از كه ند

جام( .برخوردارند

اج كنش ويژگي 

11 
 

نپمرحلة (انساني 

يكس و انساني مور
... و شناسي مردم 
اجت علوم فلسفه ر،

د متفاوتي وعات
جا( .كاهد نمي و

تو بيروني سبات
قواع قرارداد، عي

محاف نيز ها سيب
باشـند قادر جبار
ك نمي عمل موفق
د 3  شناسي جامعه

فهميدن براي و م
مستلزم كنشي ر

هاي كنش« :ند از
زندگي به بخشي م

مطالعـا بيشتر ه
بل نيست، نشگرا

ارزش و اهداف ق
اينك بدون افراد د
  

پيدايش براي نه
تقل اجتماعي اي

پديـ پيچيـدگي  

مي فراهم را ديگر
نقد و اجتماعي
مناسب جتماعي

آ از حاصـل  وري 
كنن مي كمك ها 

بر بيشتري هميت

ترين مهم را ري

 دوازدهم؛ علوم ا

ام همان را تماعي
مشناسي، جامعه ،

هنر مانند شگاهي
موضو اجتماعي م
فرو او اجتماعي ي

مناس ساسا بر شتر
نوع امعه براساس

آس و گزندها رابر
اج و تهديد و ميع
مو رغبت، و ضايت
جا( .بيافزايند ود

يابيم راه كنشگر 
هر فهم ديگر، ت

ان ترتيب عبارت به
انسجام و بخشي

كه است شده ب
كنش تأييد معناي

تحقق دنبال به ن
شو مي باعث عي
)4  درس 3   سي

زمين شود، مي ح
ها ومهره پيچ به را

نشـانة  تمـاعي، 

يكد از مختلف امع
ا هنجارهاي و ها
اج گيري موضع ت
فنـاو و طبيعـي  

آن به و دهند مي
اه از طبيعي لوم

معنادار و آگاهي 
 .كنند مي

سنجش

اجت علوم و ساني
شناسي، جمعيت(
دانش هاي رشته ي
علوم و انساني م
هاي كنش به را 

بيش را اجتماعي 
جا افراد .داند مي
بر در ها آن از ند،
تطم با شايد زند،

رض ميل، اساس ر
خو كنندة كنترل 

ذهن به بايد ش،
عبارت به .كنيم ه
 .ت

، روش و هدف ب
معناب«و » )ها آن 

سبب كنش،  عناي
م به همدالنه هي
 .ت
شان هاي كنش در
اجتماع نظم بر ي

شناس جامعه( .ند

مطرح خاصي ئلة
ر ها انسان جامعه،

اجت هاي پديده رة
  )5و  3
 

جوا و ها انسان بل
ه ارزش دربارة ي
فرصت ها، نآ از د

علـوم  دربارة ي
مي آگاهي ها سان

عل به عي نسبت

اجتماعي، كنش
م مطالعه معنا، و

    
 

انس علوم موضوع ر
( اجتماعي علوم 

برخي( انساني لوم
علوم حاضر، كتاب
انسان هاي كنش

  .رست است
نظم تبييني، ي
م اجبار و ترس ،
كنن مي تأمين را 

ساز مي برقرار ي
بر افراد ري همكا
ابزارهاي و روها

  .رست است

كنش هدف به دن
مراجعه كند، ي م

است آن در نهفته
موضوع، فسيري

معناي تنياف ي
  .رست است

مع گرفتن اديده
همرا .شوند دود

است ها آن فهم ي
د اغلب ها انسان 
افراطي تأكيد :ي

كنن رعايت را آن 
  .رست است

مسئ جامعه، يك 
ج و طبيعت ستن
دربار متفاوت ت
3، 1 درس 3 سي

 .رست است
تقام فهم زمينة ي
داوري ظرفيت عي

انتقاد و جتماعي
داوري ظرفيت عي
انس به فناوري اي
اجتما علوم رو، 

  .رست است
ك پردازان نظريه 

و آگاهي  بر أكيد

www.sanjeshse

ديگر برخي - 
روش دسته،
روش علو ولي

كت منظر از - 
ك و دهد نمي

در 4گزينه  .5
شناسي جامعه
نفع، قرارداد،

جامعه افراد
تبييني الگوي

ه و مشاركت
نير و نظارتي

در 1گزينه  .5
برد  پي براي
عمل آن در
ن )اجتماعي(

تف رويكرددر 
براي ها يده پد

در 2گزينه  .5
نا :معنازدايي
محد مشاهده

براي تالش و
:زدايي ارزش

زدايي خالقيت
صرفاً ،است

در 1گزينه  .6
در وقت هر

دانس يكسان
نظريات وجود

شناس جامعه(
در 3گزينه  .6

اجتماعي علوم
اجتماع علوم
اج هاي پديده
اجتماع علوم
ها ديت محدو
اين از .كنند

در 2گزينه  .6
:اول قسمت
تأ با را انسان
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 .بينند مي ن
 )4  س

 بـه  كـه  را
 .ند
 حل براي 

 زمينـه  ود، 

   .كنند يني
 تـأثير  نـد 

 بـراي  را ح 

 مـا  از تقل 

 دانـش  ـه 

 مسـئلة  ه،

 دانـش  ود؛ 
 بـراي  الزم

 بـراي  دي 

 
 بـه  دسـت 

 رونـق  ينة
 ير، دانـش 
 گونـاگون، 

 و گرم س

ationgroup

آن تابع و آگاهي ز
درس 3 شناسي عه

ر اشـكاالتي  و ـا 
كن دفاع عمومي 

تالش با علمي 
شـو مي مطرح ي

بي پيش را تماعي
توانن مـي  قواعـد  

صـحيح و اسـب 

 .است 

مسـت و بيـرون   

بـ كـه  را شكاالتي
 .كند ع
جامعه يك در ت

شـو مـي  قطـع  ي 
ال تـوان  و غدغـه 

كليـد و مهـم  ي

 .شود مي منجر
د دارنـد،  ذهـن  

زمي و گرفت قرار
تفسي، بدانيم )ي
گ هـاي  فرهنـگ  
لبا سرما در كه 

1(  

از برخاسته را ها ن
جامع( .ساخت موار

هـ آسـيب  رسـد؛ 
شناخت در جود
دانش .كند مي ر
خاصي مسئلة ه،
(  

اجت هاي پديده ي
اين كشف با ها 

  
منا اجتمـاعي  ي 

گرفته شكل في

اجتمـاعي نظـم 
 )3و   2

اش و ها آسيب د؛
دفاع عمومي نش
وقت هر يعني ند؛
 .دد
علمـي دانـش  و
دغ و ماند بازمي م

هاي پرسش از كي

م اشتباه و غلط ي
در كه معنايي س

ق ترديد مورد ند،
هميشگي و جايي

.هسـتند  هنگـي 
گونه همان ها سان

23/10/1401 نجم

آ ولي دانند، مي م
هم تفسيري اسي

ر مـي  خود ماعي
موج حقايق از كه

تر غني را عمومي
جامعه يك در ت

)1 درس 3  اسي

پيامدهاي و آثار ه
آن .كنند كشف 

.ببريم پي ماعي
گيـري موضـع  ـت 

مختلف هاي يكرد
 .شود ي
ن ندانيم، انساني 

 درس 3شناسي 

رسد مي خود عي
دا در موجود يق
كن مي پيشرفت و

گر مي فراهم نيز
و عمـومي  دانش 

الزم رونق و رشد
  )1 درس 3

يك فهميد، را ريگ

هاي گيري نتيجه 
اساس بر گراننش

كن مي تعيين بي
ج همه قوانين( ل

فره و اجتمـاعي 
انس .نندك مي يد

12 
 

نپمرحلة (انساني 

مهم را ارزش و راده
شنا جامعه به ردن

اجتم جهان مومي
كه كند مي پيدا ت
ع دانش و افزايد ي

وقت هر يعني ند؛
شنا جامعه( .گردد

كه دهند مي مكان
كرا اجتماعي هان

اجتم علوم ايد فو 
فرصـ هـا،  آن از 

رو طبيعي، علوم
مي ناميده ماعي

ردي دستاو را ن
ش جامعه( .كنيم 

اجتماع جهان مي
حقاي از كه كند ي

و گيرد مي شكل
ن آن دربارة لمي

دوسوية ارتباط 
ر از علمي دانش
3  شناسي جامعه

دي هاي انسان ش

به ها آن عمق ه
كن كه است باور 

تجرب تبيين و ربه
شمول جهان انش

ا توليـداتي  هـا،  ش
تولي را خود خاص

 دوازدهم؛ علوم ا

ار يعني كنش، گر
آور وير و تبييني 

عم شناخت از ي
قدرت و كند مي 

مي جامعه علمي
كن مي پيشرفت و
گ مي فراهم نيز ن

ام ها انسان به ي،
جها قواعد و ظم

برخي به توانيم ي
انتقاد و جتماعي

 )2 درس 3 

ع به نزديكي و ي
اجتم ساختار عي،

آن و كنيم تصور 
سازگار و دهيم 

عموم دانش از ي
مي پيدا قدرت و 

ش زندگي، شكالت
عل دانش رشد و 

،)دانشي ذخيرة
د ؛كند نمي مايت
( .دهد مي دست

كنش معناي و گي

به توجه بدون ي،
اين بر تبييني د

تجر را علم غير 
د را تبيين اگر .
دانش همة كه نا

خ هاي دانش دام

سنجش

ديگ هاي ويژگي ن،
شناسي جامعه از 

عميقي درك به 
شناسايي اند، ده
ع دانش ذخيرة ر

و گيرد مي شكل
آن درباره علمي 
 

اجتماعي هاي ديده
نظ كنند مي تالش
 .دهند وضيح

مي اجتماعي وم
اج هاي پديده ارة

 شناسي جامعه( 

دوري اساس بر ي
اجتماع ايه ديده

طبيعت همچون
تطبيق آن با را 

عميقي درك به 
وكند مي ناسايي

مش و مسائل حل
پيدايش براي نه

ذ در تعارض يري
حم علمي دانش 

د از را ش عمومي

زندگي معناي وان
 .است بوده 

اجتماعي و ساني
رويكرد با تقابل 
 )5 درس 3 ي

و علم مرز كه ور
.شد سيري فراهم

معن اين به ست؛
كد و هر دارند ي

    
 

شناسان جامعه اين
عبور براي را سير

  .رست است
دارد، علمي نش
كرد راه پيدا ومي
بر تدريج به علمي

ش زندگي، شكالت
رشد دانش و ش

 .رست است
پد شناخت با عي

تال اجتماعي علوم
تو را ما زندگي ر

علو و طبيعي لوم
دربا ري داو با عي

.آورند مي فراهم
  .رست است

شناسي جامعه در 
پد ميان ارتباط 
ه را جامعه اگر :م
خود بايد فقط و

  .رست است
دارد، علمي نش
شن اند، كرده پيدا

ح براي تالش با 
زمينه شود، مي ح

گير شكل( رايطي
از جانبه همهور 

دانش مشكالت و 
  .رست است

تو مي چگونه كه 
اجتماعي علوم 

انس هاي پديده لعه
در تفسيري- مي
شناسي جامعه( .د

  .رست است
باو اين نتايج تم

ير و رويكرد تفس
اس )اكنوني و ايي

زندگي از مختلفي

www.sanjeshse

ا :دوم قسمت
مس نگاه همين

در 1گزينه  .6
دان كه كسي

عمو شناخت
ع هاي تالش
و مش مسائل
پيدايش براي

در 3گزينه  .6
اجتماعي علوم

ع دانشمندان
بر اجتماعات

عل مقايسة با
اجتماع علوم

ف دانشمندان
در 1گزينه  .6

:اول قسمت
:دوم قسمت
سوم قسمت
و بود خواهد

در 1گزينه  .6
دان كه سيك

پ راه عمومي
علمي دانش
مطرح خاصي

شر چنين در
طو به عمومي

مسائل حل
در 1گزينه  .6

پرسش اين
انديشمندان

مطالع بررسي
تفهم رويكرد
زنند مي عمل

در 4گزينه  .6
بيست قرن در
غلبه تفسي و

اينجا( محلي
م تفسيرهاي
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 جهان، به 

 .خورند ي
 بومي عيت

 دسـت  بـه  

 كـه  اي نـه 
 .واداشـت  

 نيـز  حـوزه 

 جتمـاعي، 
 )5درس  3

تيتـر   :خطـأ

ationgroup

دادن معنا براي 

مي پيوند معاني و
موقع در قادرند ه

موجـود  نظـم  ز

گونـ بـه  كـرد؛  ـدا 
آن بـراي  ديشي

ح يك يشمندان

اج هـاي  پديـده  ع 
3 شناسي جامعه

 

عنوانـه الخ. سـت   

1(  

و را زبان كديگر

و ها ارزش با و وند
كه است منطقه 

از فراتر تواني ن

پيـ رواج صـنعتي 
اند چاره و پديده 

اندي ،اين بر عالوه

وقـوع چرايـي  رة 
ج( .كنند مي دايي

 ) دوازدهم 

 ) دوازدهم 6

 

 ) دوازدهم 28

جمـه نشـده اس

23/10/1401 نجم

يك با رابطه براي 

رو مي فراتر آن از 
يك محلي ازان

 .كنند 
شا معنوي هاي ن

ص جوامـع  در ي
اين مطالعة به 
ع .است متفاوت 

دربـار بيني پيش 
زد هويت انساني و

27ص ( دهنده

6و  5و  2ص ( 

  ) زدهم

 ) دوازدهم 22

  ) زدهم

ص ( .ماند  نمي

ترج »تـو را «. ) د 

13 
 

نپمرحلة (انساني 

سازند، مي ايش
  )5 درس

بلكه ،كنند نمي 
سربا جغرافيايي 

مقاومت نيز گ
آرمان و اخالقي ي

اي قهسـاب  بـي  كل
را فيلسوفان تي

يكديگر با كشي
 

قابل كامالً و ده
و اجتماعي هاي ه

د يامبرانِ بشارت

انجامش / كاري

دواز 15ص( ي را

2و  20ص ( فت

دواز 37و  25و 

و لذتي كه باقي

بكنـد حت نبايـد 
  

 عربي

 دوازدهم؛ علوم ا

گرما سرمايش و
د 3 شناسي امعه

پيروي موجود م
و فرهنگي گاهي

بزرگ ارتش يك م
هاي انگيزه سبب

شك به خودكشي 
حت و دانان حقوق
خودك وقوع رايي

 .اند كرده ابراز ي
سا هاي پاسخ به 

پديده از و گيرند

پي) 4 ژده دهند

ك) 4 شد باه نمي

كساني /داوندي 

زايش خواهد ياف

و 2ص ( . ندارند

شود و  نابود مي

ناراحت(حت نكن 
)دوازدهم 23و 

سنجش

س وسيلة يا وشند
جا( .آورند مي يد

 
نظم از افراد منظم،
آگ  بر مبتني ظم
تهاجم برابر در ي
س به نامنظم هاي گ
 )4 درس 

مسئلة صنعتي،
ح اقتصاددانان، ن،
چر به مختلف م
حتي متعارضي و
دستيابي براي ا
گ مي ديده نا را ها 

مژ ـپيامبراني ) 2

تب) 3 كرديم مي

خد) 4پنهانش / 

افز / بدهند) 4 د

مفهوم عبارات 
 

كار با نعمتي كه

ناراح :التحـُزن) 2
و 12ص ( زنامه

    
 

پو مي تر سبك س
پدي را خود خاص

 .رست است
نام هاي گجن در 
نامنظ هاي جنگ 

حتي محدود نات
جنگ سربازان :م

3 شناسي جامعه
  .رست است

ص انقالب از پس 
پزشكان روان ان،

نظران علوم صاحب
و متفاوت نظرات

ويكردها ر برخي 
پديده اين عمق 

  .رست است
  :تيب

2  بشارت دهند
  .رست است

  :تيب
تباه نم /داديم  ي

 .رست است

  :تيب
/دهان ) 2داند  ي

   .رست است
  :تيب

بدهند) 3 زماني
  .رست است

ديگر ارتباطي با
 .رست است

ك هلي را چع: ست
   .رست است

   :ها ينه
2 ناراحت نشو: ن
روز: الصحيفه) 3

www.sanjeshse

لباس گرما در
خ هاي دانش

در 3گزينه  .6
:اول قسمت
:دوم قسمت
امكان با خود،

سوم قسمت
ج( .آورند مي

در 2گزينه  .7
:اول قسمت
شناسا جامعه
ص هاي پاسخ

ن باره اين در
:دوم قسمت

و پيچيدگي
  
  

در 3گزينه  .7
ترت بهخطاها 

ها به آن) 1
در 2گزينه  .7

ترت بهخطاها 
انجام نمي) 1

در 3نه گزي .7
ترت بهخطاها 

مي/ دل ) 1
در 1گزينه  .7

ترت بهخطاها 
ز /زمينه ) 2

در 2گزينه  .7
هاي د گزينه

در 3گزينه  .7
درسترجمه 

در 4گزينه  .7
رد ساير گزي

ال تحـَزن) 1
3 اشتباهش
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بـه توزيـع    

. بـود  ينعت  
 ظهـور  و) م 

ationgroup

.   

اقـدام ب ،كـرد  ي

ه و انقـالب صـن
سـميوناليناس( ي 

1(  

)براي( آيد ميَل 

ران را تشويق مي

  .) حال ندارد

  القناه 

  منفجر شد 

  ) هم

فرانسه ريالب كب
يـيگرا  يملـ  شـه 

23/10/1401 نجم

  . است

  . آمده است 

َلضمير به شكل 

 حالي كه كارگر

جمله(صفت  :ه
  ) دوازدهم

نه ،است النفقه 

م :تفجير...  تّمت
  ) طين

دوازد 33ص (. 

انقال يامدهاي پ
شاندي رشـد  ،ير 

14 
 

نپمرحلة (انساني 

 

درست ُمتردِّدل 
  ) دوازدهم 2

بالفعلف مشبه 

و بر سر ضاست 
 ) م

ن كارخانه ما در

دراسيه/ ل ناقص 
د 25ص (.) رددا

 مربوط به كلمه
  ) دوازدهم 2

ت. ام شدن است
أنِت تعط(. فعال

.لاز باب إفعا ،ت

و راتيتأث از أثر
اسـتعمار يها ت

 تاريخ

 دوازدهم؛ علوم ا

) دوازدهم 24

  ) وازدهم

به شكل تردَّدمُ ) 2
24ص ( .است ت

 بر سر خبر حرف

ال حرف جر  :نا
دوازدهم 28و  6

مهندس جوان( 

خبر فعل :جدتين
جمله حال ند(ص 

  ) هموازدد 

توضيح) 3. ول
29و  28ص (. ه

   .ل باشد

ش در معناي انجا
از باب إف ،ب است

كر مخاطب است

م متأ19در قرن 
رقابت و گسترش

سنجش

ص ( ه التالميذ

دو 31 ص( اعل
 

2 .درست است 
درست ساسانيّينَ 

براي تأكيد و »

لن) 3. )براي( ت
ص (. )براي(ت 

جمله حاليه :جع

مج) 3 .ت ندارد
خبر فعل ناقص 
 

36ص (. نفاق

السهونه  ،است ل
مئهنه  ،است رام

 

 كه فعل مجهول

و با مصدر بعدش
د مؤنث مخاطب
نهي و جمع مذك

اروپا، د ژهيو ، به
تداوم و: اند از ت

    
 

   .رست است
   :ها ينه

فاعله) 4 معرب 
 .رست است

   :ها ينه
فا) 4إليه  مضاف 

 .رست است
   :ها ينه

َمزَرعهه شكل 
السبه شکل  يّينِ 

   .رست است
»ألهون«بر سر  

   :ها ينه
استل حرف جر 

ل حرف جر است
  .رست است

و هـو يشـج/  ت
 (  

   :ها ينه
جمله صفت/ حال 

:مجتهدا/ صفت 
. رست است

إننه  ؛است نفاق
  .رست است

  :ها ينه
التاللمربوط به 

غركيلو ألفدل 
 .رست است

در عبارتي است
   :ها ينه

ل معلوم است و
فعل معلوم مفرد

فعل معلوم و ن 

  .رست است
جهان، ختاري ت
تحوالت عبار ن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
گزيساير رد 
)3 فاعل) 1

در 1گزينه  .7
گزيرد ساير 

)3 الزم) 2
در 4گزينه  .8

گزيرد ساير 
به َمزِرعه) 1
الساسانيي) 3

در 1گزينه  .8
»ل«حرف 

گزيرد ساير 
ل :لذنبک) 2
ل: حرکهلِ ) 4

در 2گزينه  .8
صفت :الشاب

.)كاالها كرد
گزيرد ساير 

ح: وحيدا) 1
ص :الذکی) 4

در 4گزينه  .8
أ ،جمع نفق

در 1گزينه  .8
رد ساير گزي

توضيح م) 2
معاد طن) 4

در 4گزينه  .8
نايب فاعل د

گزيرد ساير 
فعل َتّمت) 1
ف تعطين) 2
ميتواال تُ ) 3

  
    

در 4گزينه  .8
تحوال هعمد
نيا نيتر مهم

erv.ir
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ضـد   در بـر 

 )82ص  6

  ن مسـتقل 
83(  

 يها تيخص
8( 

برداشـت و  
ش بـه نـام    

 بـا  قاجـار،  
را  تيهـدا  
 )5ص  1 

. كننـد  مـي 
. سـرودند  ي

زند  خان يل

 جـاد يا اني
كشـاورزان  

 مهـم  ـاي 
 صـورت  ها 

 .دهنـد  مـي 
از  مـواد  ل 

 بـه  اي طه 

ationgroup

عبدالقاد ريام يه
7( 

 دوازدهم درس 

صربستانحكومت 
3ص  6م درس 

و شخ رانيوز ،ي
8ص  6م درس 

عصر قاجار ب يس
از آثـارش يكـ ير 

همتفكـران دور 
خـان  يقلـ  رضـا 

 دوازدهم درس

ـ    م اديـ  »يت ادب
يحافظ شـعر مـ  

س با غلبه بر لطفعل
 )32ص  3 

  )91ص  6س 

يرانيا هتغذي وهيش
ك ،يطقح قابله با

كاربردهـ از يكي
كشـوره بـين  ـا 

مـ قرار فشار فت
انتقـا .اسـت  فه 

واسـط هـاي  تگاه 

1(  

به فرمانده ريجزا
79 ص 6درس 

تاريخ( .دادند ن

به ح شياتر ،يسن
تاريخ دوازدهم(. ت

يمل يلس شورا
تاريخ دوازدهم( 

سينو ختاري حوزه
او در. سـازد  دور
از م يكي، )ق12

ر يسينو خيتار هو
تاريخ(. قرار داد

هضـت بازگشـت
و ح يسعد ،يصر

قرار داد، سپس د
خ دوازدهم درس

خ دوازدهم درس

در ش ميعظ يول
مق يبرا شاه ني

ي. شود مي ستاده
يـ كشور يك ل
ُاف يا فشارشكن ي
صـرف به مقرون ر
ايسـت و هـا  لولـه  

23/10/1401 نجم

بارزات مردم الج
تاريخ دوازدهم د

ايستان و تبت پا

مركز بوسن وويسارا
وستيق مثلث پ

مجل ندگانيز نما
.كردند سيتأس

در ح يبلند يها
د يخـان رسـم  

95ـ 1228(ده 
ويش راد،يا ةرسال

مورد انتقاد ق يب

نه« آن با عنوان 
عنص ،يون فرخ

خود  تختين را پا
تاريخ(. كرد يگذار

تاريخ(. بود الدي

تحو ران،يوپا به ا
يمظفرالدر زمان 

فرس ديگر مكان 
داخل در كه ست

هاي ي، ايستگاه
بسيار كه است 

تعميـر  و ـداث  

15 
 

نپمرحلة (انساني 

مب و سيبل انگل
ت(. مستعمره بود

افغانس ران،يد در ا

در شهر س گرا يل
به اتفا و جدا شد

از يبرخ شامل 
شهر ت آن را در 

ه بود، گام يربار
مورخ جيرا يها ي
آخوندزاد خان ي
در ر وي. كردد 

ادب لفاظ مصنوع

ان ازكه محقق ت
چو ييشعرا وهيش

كرد و تهران صرف
گذ تاج ش در تهران

ميال 1919رداد 

از ارو كشاورزي
دربديل شد كه 

 )52ص 

به از مكاني وله
پتروشيمي اس اد
شهري گاز مانند 

روزي طور شبانه
حـال، احـ ايـن  

  جغرافيا 

 دوازدهم؛ علوم ا

  )78ص  

در مقاب يسودان 
م يها نيسرزم ر

خو اختالفات  به

صرب مل كيت 
 از اتحاد مثلث ج

ون،ياز ملّ يمار
يولت موقت مل

د يسينو خيه تار
يو مداح ها يوش
يفتحعل رزايم .ند
نقد يعلم وهي ش
كاربردن ال و به ها

افتي يريچشمگ
و ش يك خراسان

را تص رانيا يمركز
ش1174/ق1210

قرار مخالفان ني

ك ديحصوالت جد
تب يكشاورز هم

ص 4دهم درس 

لو خطوط طريق
موا و گاز نفتي، 

هايي وردهآفر يع
ط به مايعات از ي
بـا  .درسـان  مي 

سنجش

6وازدهم درس 

يمهد يرهبر 
 مبارزه مردم در

م1907 همعاهد

دست  همسرش به
جنگ انهيدر م ز

به تهران، شم هي
رت نمودند و دو

اگرچه زيلطنه ن
پو از پرده يدود

كن يم شيرا ستا
را به يسنت يس
دادهايرو انبي در

تحول چ هزندي ه
به سبك يك ادب

 )22ص 

و مر يشمال يواح
0جستان، در سال 

يتر ياز جد يكي

با ورود مح شاه ن
از محصوالت مه

تاريخ دوازد(. دند

ط از گازها، و ات
هاي وردهآفر و 
توزي هاي مكان ي

عظيمي حجم ال
آسيب زيست  ط

    
 

تاريخ دو( .ديجد
  .رست است

در سودان به ن
از هايي مونهن ه

  .رست است
با بستن م هيروس

  .رست است
و شياتر عهديول

زين ايتالياو   كرد
  .رست است

يشدن ارتش روس
 كرمانشاه مهاجر

  .رست است
خان اعتمادالسل ن

دثار خود را تا ح
ر ريكب ريام ،»خي

سنوي خي نبود، تار
د شعر از اوفاده 

  .رست است
هدر دور ي فارس

سبك ناي  رجسته
ص 2دهم درس 
  .رست است

نو  نخست قاجار  ن
حاكم گرجس انيطغ

  .رست است
يحسن مدرس  د

  .رست است
نناصرالدي طنت

ا يكيبه  ينيزم
شد يم قين تشو

 .رست است

مايعا يعني الت،
خام نفت نتقال

برخي ديكينز ر
انتقا لوله، خطوط

محيط به كمتر 

www.sanjeshse

ج يها قدرت
در 2گزينه  .8

ونيمهد اميق
ارتش فرانسه

در 1گزينه  .8
انگلستان و ر

در 2گزينه  .8
قتل و يدر پ

جنگ اعالن
در 3گزينه  .9

ش كيا نزدب
ك ،يهبمذ به

در 1گزينه  .9
حسن محمد

كرد آث يسع
يصدرالتوار«
مورخ نكهاي
استف ليدل به

در 2گزينه  .9
شعر و ادب

بر  يها چهره
تاريخ دوازد(

در 3گزينه  .9
آقامحمدخان

طغ و سركوب
در 3گزينه  .9

ديس اهللا تيآ
در 1گزينه  .9

سلط در دوره
ز بيسو  شد

به كشت آن
  

در 2گزينه  .9
سياال معموالً

ان اين روش،
در .گيرد مي
خ مزاياي از

،لوله طريق

erv.ir

87

88

89

90

91

92

93

94

95

 
  

96



  
 

 

@sanjesheduc

 دارنـد؛  ياز
 نشـت  ت، 

 طراحي ت
  جنـوبي،  

 نـواحي  در
 سفر و ارد
 هنـد  و ن 
 جهـان  در
جهـان   وي

 بـه  و كنـد 
 اي منطقـه 
دارد،  همي

 ميـزان  ـط 
 نـوزدهم،  ن 
 زادگاه به را
 مـرور  بـه  و

 .شـد  شـتر 
 اولـين  وم،
 و شـود  ته 

در ـنعتي و  
4  

 روسـتاها،  
 و هـا  راه ، 

 دو العـات 
ي از قبيـل   

وع انقـالب    
 رديگـ  حيـه 

 و كـرده  يـر 
نقـش   بـا  ي 

  سه پديـده 
ره و كالبـد   

ationgroup

نيا زياد مراقبت 
صـدمات چون ي
  57ه 

پرسرعت طارهاي
كـره ژاپـن،  ون 
د هـا  آن بـه  سي
دا جهان هاي ره

چـين ا، روسـيه، 
د ريلـي  شبكه ن

تندرو قطار خط

كن مطالعه مي ين
م ريت مطلـوب 

مه نقش تجاري 
  44صفحه  

فقـ و كردنـد  مـي 
قـرن اوايـل  در .
ر ركشو اين و ند

و شـد  دور سـبتاً 
بيش ونقل حمل يل
دو جهاني جنگ 

سـاخت تـري  زرگ 
پس از انقالب صـ

43و  42صفحات 

و شـهرها  مثـال 
شـهري هيـزات 

اطال و ها داده گر،
هـايي ي ويژگـي   

يـا وقـو(يشـرفته  
ناح به اي ناحيه از 
تغييـ از روسـتاها  

روسـتاهايي به ن
توان گفت ن مي
اي در چهـر حظـه  

1(  

به جنگ يا لزله
مواردي هوشمند،
صفحه) دوازدهم

قط توليد براي را
چـو شرقي جنوب

دسترس و ريلي 
قار در ميان را ن
آمريكا متحده ت
ترين طوالني و ن
خ ترين طوالني و

زمي سطح در را 
مدير و ريزي نامه
و خدماتي دي،
)دوازدهم(دي 

م طي را طوالني 
آورد وجـود  بـه  ي 
درآمدن حركت به 

نس نقاط به سنگين
وساي كارايي و ت

در طي .داد غيير
بـز مسـافربري  ي

پ ،»3«گزينه  در 
ص) دوازدهم(ردي 

مث بـراي . دارند 
تجه و أسيسـات 

ديگ عبارت به. د
صـيفي كـه داراي

كشاورزي پي الت
ااين تغييرات زان

برخـي  عملكـرد 
توان مي جمله آن 

بنابراين .كرد شاره
ييرات قابـل مالح

23/10/1401 نجم

زل مانند رمترقبه
ه اتيري تجهيز

د(فياي كاربردي 

ر هايي طرح اپن
ج آسياي ورهاي
هاي شبكه حداث

آهن خط شبكه ن
اياالت كشورهاي

ترين اي گسترده
السير و سريع وط

اطالعات و بار 
برن منظور به يط

توليد واحدهاي 
جغرافياي كاربرد

هاي مسافت ياد،
ريلـي و آبي ونقل

شهرها بين در ها
بارهاي س حمل و

سرعت غال سنگ،
تغ را شهرها از رج
هواپيماهاي شد ب
و قرن بيستم، »
جغرافياي كاربر. د

ارتباط مكاني ت
تأ معادن، و نابع

دارند هايي ويژگي
هاي توص داده) ب

  38صفحه 

آال ماشين از ستفاده
ميز البته. آمد يد

ع و سـت، نقـش  
از كه است شده 
اش دارند، زيادي ق

طور مشترك تغي

16 
 

نپمرحلة (انساني 

غير حوادث نظر
كارگي به با مروزه

جغراف .شود مي 

ژ و آلمان سپانيا،
كشو و آلمان  و

اح ميزان. ستند
ترين گسترده )سه

ك. است پذير كان
دار آمريكا تحده
خطو ميزان رين
  49صفحه ) 

انسان، جايي ابه
محي بر ها آن ات
گزيني نمكا و ي

ج .شود مي سوب

زي زمان صرف با و
و حمل در بزرگي 

قطاره. شدند خته
و بار تر آسان كت

زغ جاي به آن از ه
خار و شهري اي
موجب و داشت ي
»1«گزينه در  ،ن

شود مشاهده نمي

موقعيت با حوي
من ها، ناهمواري 

و و اند كرده غال
ب. رافيايي است

ص) دوازدهم(دي 

است سازي، راه و ق
پدي گذشته به ت

اس زراعـت  غالـب، 
روستاها پديدار 
رونق خانگي يا ي

ط ش انقالب سبز به

 دوازدهم؛ علوم ا

ن از لوله خطوط
ام البته. شوند ي

اعالم ها يستگاه

اس فرانسه، مانند
فرانسه ويژه به ي

هس پرسرعت اي
قط كشور فرانس

امك قطار و آهن ط
متح اياالت .دارند
بيشتر .دارد ص

دوازدهم(بردي 

جا كه غرافياست
تأثيرا و ونقل مل
اقتصادي هاي ت
محس اقتصادي ي

و كندي به زميني
تحول بخار موتور
ساخ انگلستان در

حرك موجب ريلي 
استفاده و نفت ج

فضاها چهره درو،
بيشتري توان جت
بنابراين. درآيند واز

فات جغرافيايي م

نح به داريم، روكار
جمعيت، ياهي،

اشغ را جغرافيايي
گر موقعيت جغر
جغرافياي كاربرد

برق و آب چون ي
نسبت روستاها لبد

غ فعاليت روستاها
اين در زراعت بر 

كوچك تبديلي يع
شگري و گسترش

سنجش

خ همچنين،. دارد
سوزي آتش و جار
اي به سرعت به ها

م كشورها رخي
اروپايي شورهاي

قطارها عمده ن
نه فق(اروپا  قاره 
خط از طريق ره
د جهان در را ي

اختصا بار حمل
جغرافياي كار .

جغ دانش زا اي ه
حم هاي شيوه و 
فعاليت در ونقل ل
جغرافياي از اي ه

ز ونقل حمل سايل
مو ختراعا. كنند ل
د بخار موتور به هز

ونقل حمل تيب،
استخراج و كشف 
خود انبوه توليد و 

ج موتور .شد خته
پرو به انآسم در

ار در عصر اكتشاف

سر ها آن با روزه
گي پوشش خي،

ج فضايي هريك
ي مكاني كه بيانگ

ج. است...  كم و 

تجهيزاتي و كانات
كال و چهره در ي

ر بيشتر در گرچه
بعالوه يا مستقل

صناي آن در كه ي
يي، خدمات گردش

    
 

د نياز ي فراوان
انفج باعث است

ه لوله ي خوردگي
 .رست است

بر بيستم، قرن م
كش امروزه .كردند

توليدكنندگا ن
.است متفاوت 

قار اين شورهاي
ريلي يزان خطوط

ح به درصد آن 8
است چين شور

 .رست است

شاخه ونقل حمل
پراكندگي هاي
حمل كه ييزآنجا
شاخه ونقل، حمل

 .رست است

وس صنعتي قالب
حمل توانستند مي

مجهز كوموتيوهاي
ترت اين به. كردند
با بعدها. پيداكرد

اختراع بيستم، ن
ساخ آلمان در ت

د مسافربري جت 
بخا اختراع موتور 

 .رست است

امر كه طالعاتي
تاريخ آثار و بناها
ه ... و ونقل حمل

هاي داده) الف: د
ك هي زياد، شيب

 .رست است

امك شدن فراهم ا
اي مالحظه قابل ت
اگعالوه  به .است 
م طور به جديدي 

تيصنع و دشگري
ع كوچك روستايي

www.sanjeshse

گذاري سرمايه
ممكن ا زيرا
حتي و مواد

در 4گزينه  .9
دوم نيمه در

ك و آزمايش
تايوا و چين

مختلف دنيا
كش بيشتر به

مي بيشترين
80كه  است

كش به متعلق
در 1گزينه  .9

ح جغرافياي
الگوه بررسي

ا .پردازد مي
ح جغرافياي

در 2گزينه  .9
انق از پيش تا

مي را بار كمي
لوك نخستين

ك تبديل قطار
پ بسيار رونق
قرن اوايل در

جت هواپيماي
جهواپيماهاي

،»4«گزينه 
در 4گزينه  .1

اط از بسياري
ب ها، كارخانه
ح هاي شبكه
دارند مؤلفه

پوشش گياه
در 3گزينه  .1

در روستاها با
تغييرات )سبز

بوده متفاوت
عملكردهاي

گرد صيادي،
توسعه صنايع

erv.ir
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يي ارتبـاط      
 اسـت و بـا     

 تشكيل ن
 اراضـي  ي 

 و خـدماتي 
 روسـتاها   

نر ملي نقش 
ـار     دن خودك

2  

 سـريع  ي 
 دولـت  ت 
 به را ها ت
 مالكيت ن

 و) هـا  ـاب 
 بـه  توجه 

 فراهم ران

پايتخت  ت
. دارد تـري 

 شهر كالن 
 شـهرها  ن 
 گفتـه  شهر

طـور    و بـه 
 12صفحات 

يعنـي  . ـت   
  3ل، ص 

سينا اين  ن

ationgroup

جديـد و شـهرگراي
ا ات گردشـگري

روستاييان ويژه به 
هـاي كـاربري  هـا  

خ كشـاورزي،  ي، 
اجتمـاعي و دي

 33  

ويت فرهنگ و هنر
ـاموش شـد ن و خ

0و  19صفحات ) 

شهرنشـيني علـل 
دسـت در درآمـد 
زيرساخت و يزات
قوانين تغيير ني
اربـ(بزرگ  لكان

كشاورزان، از ت
اير در كشاورزي

  20و  

است ممكن شهر
برت هـا  سـكونتگاه 

كمادرشهر، به الً
كـال ايـن  از ـي 
ش جهان ها آن ه

ادرشهرها است
ص) دوازدهم(ي 

تي آن آگـاه نيسـ
درس اول. كند مي

س هم مانند ابن

1(  

هـاي زنـدگي جد
روستايي و خـدما

  32و  17 

محرومان، سكن
اين طرح در .ت
مسـكوني هـاي  ي
اقتصاد وضعيت د

صفحه) دوازدهم

تقو تواند در ري مي
نورپردازي و روشن

)دوازدهم(كاربردي 

ع تـرين  مهـم  .د
د ايـن  و اسـت  ت

تجهي و ها رخانه
يعن ارضي الحات
مالك مالكيت سلب
دولت نكردن يت

ك انهدام شرايط 
19صفحات ) م

ش اين. است شور
س ساير بر ها نبه
معموال. ندارد ود

برخـ. شـود   مـي 
به و دارند  جهان

قط مربوط به ما
ديغرافياي كاربر

 ماهيت و چيسـت
تمايز و متفاوت م

 توماس آكوئيناس

23/10/1401 نجم

ه ، شـيوه »2«ينه 
 صنايع كوچك ر

صفحات) وازدهم

مس تأمين هدف 
است اسالمي الب

كاربري ساماندهي
براي بهبود رهايي

د(فياي كاربردي 

هاي مبلمان شهر ه
نظيم روشنايي و ن

جغرافياي ك.  باشد

شد آغاز سريع ي
نفت فروش از ل
كا توسعه ها، ي

اصال .گرفت جام
س با مرحله سه 

حماي زمين، ست
بلكه نشد، بهتر 

دوازدهم(ربردي 

كش يك يا استان
جن اين از و ست
وجو توافقي مورد

سيتي نيز گفته
سطح در سيعي

فق» ج«عبارت  
جغ. شهري است

ده است، ولي از
موجودات متيگر 

 خداوند است و

17 
 

پنمرحلة (انساني 

در گزي. سبز است
 ارتباط با توسعه

دو(ياي كاربردي 

با 1385ال س در
انقال مسكن بنياد 

س ها طرح اين در
راهكار و شود مي

جغراف. گي است

ه مانند ساير پديده
مندسازي شهر و تن
ها نيز نقش داشته

شهرنشيني دوره
حاصل درآمد به 

گذار سرمايه ين
انج روستاها در ي

در ارضي الحات
نادرس تقسيم ب

روستاييان ضع
جغرافياي كار .ت

ا ناحيه، يك شهر
اس ...و  تجاري ،
م اين در و اند ده
جمعيت مگاس ر
وس بسيار نفوذ ه

.شهرها است هان
وم منطقه مادرش

د آن شيء پي بر
 آن را از دستة دي

در اثبات وجود
  6 اول، ص 

سفه و منطق

 دوازدهم؛ علوم ا

ربوط به انقالب س
نيز صرفاً در» 4«

جغرافي. قت ندارد

د كه بود دهايي
مهم وظايف ي از
د. شود مي تهيه ن

م معين آينده در
هاي جهاد سازندگ

اين پديده. ي است
ر، به كمك هوشمن
ت اجتماعي شهره

د و گرفت سرعت
متكي ما كشور

بيشتر نفتي، مد
ارضي اصالحات 
اصال ايران، در. 

سبب به اما گرفت،
وض تنها نه خارجي

گرفت شدت رها

ش ترين مهم و ن
مذهبي كومتي،

كرد ذكر را لفي
نفر ميليون 10ز 
حوزه جهاني، ت
مربوط به جه» 

بيانگر مفهو» د« 

دهد كه به وجود ي
 به خود دارد كه

سينا د هاي ابن ن
درس.  قرار داد

 فلس

سنجش

فقط مر» 1«ينه 
«ندارد و گزينه ر 

اعت است، مطابق

نها جمله از نيز 
روستايي هادي ي
آن موجود وضع 

د روستا گسترش
ه ربوط به فعاليت

جمله مبلمان شهري
ه بر زيباسازي شهر
ند در افزايش امنيت

س ايران در شيني
ك بودجه كه جايي

درآم از استفاده 
1341سال  از) 
.كشاورزان نفع 
گر انجام پا خرده 
خ كشورهاي از ال

شهر به ستاييان

ترين روپل بزرگ
حك مركز كه شد

مختل ارقام شهر،
از بيش با رهايي

تجارت و اقتصاد ر
ب«و » الف«ي 
شود و عبارت ي

ن يا آن نشان مي
هاي مخصوص ي

ية يكي از برهان
 در خداشناسي

    
 

گزي. اند جود آورده
 سه پديده مزبور
كه نوآوري در زرا

 .رست است

اسالمي انقالب 
هاي طرح اجراي 

هاي نقشه و ايي
گ چگونگي چنين

مر» 4«گزينه  .د
 .رست است

معابر از ج روشنايي
ما اين پديده عالوه

تواند ت مختلف، مي
 .رست است

شهرنش روند 13
ازآنج) الف : از د

با ها دولت شود،
)ب. دادند صاص

به مجدد آن يع
دهقانان به ين
كاال واردات و اژ
روس مهاجرت جه،

 .رست است

يا متر مادرشهر 
باش ناحيه يك ي
مادرش جمعيت ل
شهر به و شود ي
در ها آن مهم ش

هاي براين عبارت
شهر نمي  جهان

  .رست است
تفاده از كلمة اين
داند كه چه ويژگي

  .رست است
جود و ماهيت پا

هاي خود برهان

www.sanjeshse

وج روستاها به
مستقيمي با
انقالب سبز ك

در 4گزينه  .10
مسكن بنياد
و تهيه .شد

شناسا روستا
همچ و نيازها
شود مي ارائه

در 1گزينه  .10
ر و نورپردازي

ام. داشته باشد
معابر در ساعات

در 2گزينه  .10
335از سال 
بودند عبارت
ش مي ذخيره
اختص شهرها
توزي و زمين

زمي واگذاري
مونتا صنايع

آمد؛ درنتيج
در 1گزينه  .10

كلي، طور به
اصلي شهر يا

براي حداقل
يمگفته  نيز
نقش سبب به
بنا .شود مي

كامل شامل
 13و 

 
 

 
در 1گزينه  .10

كودك با است 
خواهد بد مي

در 2گزينه  .10
فرق بين وج 

نظر را پاية ب
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مـا در سـه   

ود بـا زوجِ   
  11ص 

ك سـاعت،     
 و تجربـي        

از .  نيسـت 
 كـه او آن   
فيلسـوفان   
قاعده آشنا 

، وجـود  )ـه 

يرمتنـاهي  
انـدازه و   هم

غايتمنـدي،      
ف و غايـت  

  26رم، ص 

د اعتقـاد  د  
دهـد كـه    ي

ودي برتر و 
كند، خـدا  
بات وجـود  

، از خـودم   
ر از جانـب    

ationgroup

د جسم است، ام

مانند رابطة وجـو
درس سوم، ص  

بطـة اجـزاء يـك
ا اصـلي حسـي

 و اصلي تجربي
س ذهني اسـت

از نظـر ف. يسـت  
دو تولد با اين ق

تامـ(ـدن علـت    

  20م، ص 

 كه در فضاي غي
قي، ذراتي كه ه

 معنـاي نفـي غا
انسان هدفهان و 
درس چهار. ست

ه خـدايان متعـد
مة وي نشان مي
 او خدا را موجو
ك خداوند ذكر مي

هايي بر اثبا رهان

ايـم، خلـق شـده   
يـن تصـورپس ا

1(  

مانند قضية مداد

ت است، پس م
. بالذات هستند

است، اما رابدي 
 اصـل عليـت را

كند درك مي ي
ه ناشي از انعكاس

هـا ني لي پديـده   
دي و از همان بد

دارد و بـا آمـ ي

درس سوم. ست

ك سيمي هستند
برخوردهاي اتفاق

  22هارم، ص 

اتفـاق بـه. سـت 
خواهند براي جه

پذير نيس وند امكان

 كه مردم آن به
ز جريان محاكم
 از اين دارد كه

ي اثبات وجود خ
د، تالش كرد بر

وسـيلة او خ ي به
پ. گر هم نيست

  34 ص 

23/10/1401 نجم

جوبي است؛ هم
  9ص 

الوجود بالذات تنع
الوجود ي ممكن

اي وجود ت رابطه
جـز هيـوم  بـه  

طور فطري  را به
آيد، بلكه ت نمي

ي ناشـي از تـوال
طور مادرزاد ن به

علت، امكان ذاتي

ت نظام هستي ا

ير و غيرقابل تقس
در اين بر. اند شته
درس چه. اند ده

عليت مخالف نيس
خ نكار خداوند مي
بدون قبول خداو

كردند ندگي مي
زارش افالطون از

كند نشان ه مي
براهيني كه براي
وي برخوردار بود

  34تا  3

 هر چيز ديگري
جود متناهي ديگ

درس پنجم،. هد

18 
 

پنمرحلة (انساني 

وع و محمول، وج
درس دوم، ص. 

تمم» شريك خدا
ست، يعني همگي

رابطة عليت. ست
گـرا وفان تجربه

ت كه انسان آن
دست ق تجربه به

 يك حالت رواني
نيست كه انسان

  

 با قطع نظر از ع
 19  

پذيري و حتميت

ناپذي ت ريز تجزيه
دهايي با هم داش
ت را تشكيل داد

ز اصول و لوازم ع
ان كه در عين ان

هاي جهان، ب يده

اي زن  در جامعه
كرد، ولي گز مي

ن از خداوند ارائه
ارسطو نيز در ب 

رت استدالل قو
31س پنجم، ص 

ا كه خود من و
صور از هيچ موج
ي را به من بده

 دوازدهم؛ علوم ا

بطة ميان موضو
.، امتناعي است

ش« است؛ يعني 
رابطة امكاني اس

علت و معلول اس
فيلسو. جود است

اي است ول اوليه
و معلول از طريق
ليت چيزي جز

گونه هم ي اين
17-15وم، ص 

معلول. ت است
درس سوم، ص

ناپ معلول، تخلف

ان، ذراتدة جه
اند و برخورد رده

صلي عالم طبيعت

يك از شده با هيچ
 دسته از فيلسوفا
 و هدف براي پدي

الطون و ارسطو
خدايان استفاده م
اتي كه افالطون

.كند معرفي مي
رسطو كه از قد

درس. دار بودندر

هي و دانا و توانا
 هستم و اين تص
اند چنين ادراكي

سنجش

راب» . ضلع است
وضوع و محمول

 رابطة امتناعي
ا ساير مفاهيم ر

لسفي، مسئلة ع
 رابطة بعد از وج

14  

 عليت، جزو اصو
ري ميان علت و
يد كه تداعي علي
 عقلي است، ولي

درس سو.  است

دهد، علت ود مي
د. شود وجود مي

بخشي علت به م

دهند لية تشكيل
كر ن حركت مي

مده و عناصر اص

نش بيني دثة پيش
د  است و نظر آن

و  پذيرفتن غايت

جمله سقراط، افال
گاهي از لفظ خد

توصيفا. تقد بود
ل خير يا نيك م

ا. داند  الهي مي
كام خاصي برخو

 حقيقتي نامتناه
وجودي متناهي
توا اوست كه مي

    
 

  .استرست 
مثلث داراي سه
، رابطة ميان مو

  .رست است
 با شريك خدا،
ما رابطة وجود با

  .رست است
ترين مسائل فل ن

ي نيست، بلكه
4رس سوم، ص 
  .رست است

قد بود كه اصل
رك رابطة ضرور

گوي او مي. نامد ي
ل عليت، اصلي

كرده ا درك مي
  .رست است

ول ضرورت وجو
يابد و مو رت مي

  .رست است
ب جة اصل وجوب
  .رست است

كريتوس مادة او
شكلي سرگردان ه
اند، گرد هم آ ده

  .رست است
اي رخ دادن حاد
ر علت نخستين
.، قابل نقد است
  .رست است

زرگ يونان، ازج
چه سقراط نيز گ
خداي يگانه معت

با نام مثالداند و 
برتر و متعالي و
ند كه از استحكا

  .رست است
ت تصور من از
شد؛ زيرا من مو
امتناهي است؛ ا

www.sanjeshse

در 1گزينه  .10
م«در قضية  

گزينة ديگر،
در 4گزينه  .10

رابطة وجود 
فرد است، ام

در 3گزينه  .1
يكي از كهن 

رابطة وجود
در. دانند مي

در 1گزينه  .1
دكارت معتق 

نظر هيوم د
را تداعي مي

لمان اصلمس
بوده و آن را

در 2گزينه  .11
آنچه به معلو 

معلول ضرور
در 4گزينه  .11

الزمه و نتيج 
در 3گزينه  .11

از نظر دموك 
پراكنده و به

شكل بود هم
در 4گزينه  .11

اتفاق به معنا 
مستلزم انكار
تعيين كنند،

در 2 گزينه  .11
فيلسوفان بز 

گرچ. داشتند
او به وجود خ
د متعالي مي
را واقعيتي ب
خدا ارائه كن

در 4گزينه  .11
از نظر دكارت 

تواند باش نمي
يك وجود نا

erv.ir
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ة اين علت 
هـا   ة علـت     
آيد تا   نمي

تمـام  . سـت   
ود آن ذات  

. رقرار كـرد 

  

 مشـاهده، 

 مطالعه را 

 رفتـار  ـي 

 كردن مي

 از محقـق  

 را خـود  ظر
 خـواهيم  ي 

 1(  

  )5س 

 اشتباه به م

 توزيـع  خة

( 

 كـرده  ـب 

 نتظارشان

 بـه  نـه  ت، 

  .كند ريك

ationgroup

ي باشد و سلسلة
ـرا اگـر سلسـلة
صالً چيزي پديد

ذات وابسـته اسـ
ش از ناحية خـو

رتباط معنوي بر

م بـا  محققان از 
ها آن در وستانه

بررسـ همچنـين 

كم براي ابزاري 

حالتي چنين در
نظ توانند مي نامه 

مـي فقـط  ما چون
درس( .نداريم د

درس( .كنيد الش

سالم كاالهاي و د
چرخ به و شوند ي

)3درس. (هستند

جلـ را ها آن جه
ان و پردازش بك

اسـت مربوط» ي
تحر را ها آن كه د

1(  

لول علت ديگري
يابـد؛ زيـ ق نمـي 

ر اين صورت اص

الوجود بالـذ جب
ه وجوب وجودش

 سپس با وي ار

بسياري و است
دو نوع رفتار نيم

ه .كـرد   وصـيف 

ها آزمون زيرا د؛

د .كرد كسب ها ه
نپرسش يك الت
چ نيست؛ اي صرفه

متعدد سؤاالت و 

تال دوباره بعد و يد

ندارد وجود عيوبي
نمي شناسايي وب

ه صميم، نادرست

توج و كرده ريك
سب براساس ست،

جبران حسي«وم 
ندارد وجود رجي

23/10/1401 نجم

آن علت هم معلو
 در خارج تحقق
ر كار نباشد و در

4  

ها به واج جود آن
لوجود بالذات كه

 

ديشه پذيرفت و

ا مختلف ضوعات
توان مي حيوانات 
تو و مشاهده را 

شود مي استفاده 

نامه پرسش از اده
سؤاال به كتبي دن

صر به كردن روش
يافته سازمان و ند

  .گويند ي
بگذاري كنار را آن

مع كاالي وقتي ن
معيو  كه كاالهاي

تص دو هر ).حاضر 

تحر را دوستانش
است شان سفيد ت

مفهو به ديگر، ي
خار محرك هيچ

19 
 

پنمرحلة (انساني 

ل علتي باشد و آ
ي محال است و
غاز و ابتدايي در

42س ششم، ص 

ذات هستند و وج
الو تند و به واجب

 45 ششم، ص 

قل و تفكر و اند

موض توصيف و ت
رفتار دقيق هدة
آنان حركتي ي
 .است 

آزمون از آن ن

استفا با توان مي ،
داد پاسخ با افراد 
ك مصاحبه مورد، 

هدفمند وگوي فت

، اثر نهفتگي مي
آ  نباشيد؛ مدتي ن

بنابراين .شوند ي
ك و وقتي) يب هم
محرك بيرديا  م

د حسين و واس
دوست لباس نگ

هاي اندام رفتن ت
ه ولي هستند، م

شناسي ن

 دوازدهم؛ علوم ا

ود است، معلول
، چنين تسلسلي
 معناست كه آغ

درس. ي ما است

الوجود بالذ مكن
جود بالغير هست

درس.  هستند

دا را از طريق عق

اطالعات آوري ع
مشاه با مثالً ند؛

الگوهاي جزئيات 
مستقيم شاهده

ميزان سنجش ي

كرد، مشاهده يم
مثالً .كند مي ؤال
اين در .كنند ص

به گف نياز و كنيم

مشخص زمان ت
نگران نبوديد، ري

رديابي معيوب الت
غاي ديابي محرك

عدم(افتد  مي فاق

حو بيروني حرك
رن دانستند مي ش
 )3 درس( 

دست از دليل به ي
سالم ها اندام »سي

 روان

سنجش

ي كه اآلن موجو
يت پيش برود،ها

ب برگردد، بدين
كنون پيش روي

ت اين جهان، مم
الوج ستند، واجب

است، وابسته) ي

د ابتدا وجود خد

 

جمع اصلي هاي 
كنند مي مطالعه 

توان مي وزادان،
مش كودك، قابل

براي و است واني
 .هستند

مستقي صورت به ن
سؤ او خاص هاي
مشخص مخدر واد
ك سؤال مخدر واد

 

مدت براي سئله
فور حل راه ارائة ه
 

محصوال خانه بايد
رد(است  داده رخ

 محرك هدف اتف
 

مح يك عنوان ه
دوستانش سين و
.كردند مي وجه

 

حسي هاي اندام ز
حس محروميت« 

    
 

  .رست است
اي ويد اگر پديده
نه  بخواهد تا بي

نهايت به عقب ي
لولي برسد كه اك

  .رست است
سينا موجودات ن

ن كه موجود هس
يك امر بيروني 

  .رست است
فة مسلمان بايد

  47، ص 

. رست است
روش از يكي ده
را و آدميان ت

از نو يلمبرداري
مهد به ورود روز
رو ويژگي يك ب

ه شناختي  روان
توان نمي كه را ي
رفتاره و افكار ارة

مو مصرف شيوع 
مو مصرف شيوع 

. رست است
مس حل گرفتن ه
به قادر مسئله، حل

. رست است
ه از فعاليت كارخ
د، هشدار كاذب ر
د، از دست دادن
. رست است

به تابلو، بودن گي
حس اينكه به جه
لباس تو اين با ي

. رست است
از برخي تر قوي ت

در .حسي وميت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .11
گو فارابي مي 

ها، و معلول
بخواهد تا بي
نوبت به معل

در 2گزينه  .11
طبق نظر ابن 

اشياي جهان
نه از ناحية(

در 3گزينه  .12
از نظر فالسف 

درس ششم
  

   

در 3گزينه  .12
مشاهد )الف

حيوانا رفتار
في با يا كنيم

ر در كودك
اضطراب )ب

هاي ويژگي
موضوعاتي )ج

فرد دربا خود
درباره ميزان
درباره ميزان

در 4گزينه  .12
ناديده اثر به
حل هنگام اگر

در 4گزينه  .12
مرحله اين در

شوند مي جدا
شوند مي وارد

در 3گزينه  .12
رنگي و بزرگ
توج با .است

فردي هر به
در 3گزينه  .12

دريافت )الف
مفهوم محرو

erv.ir
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 شـناختي 

 نبودن يا 

 تـا  كننـد 

 مواجـه  )ب 

 را ضـعيت 

 ارائه ختلف

 معيارهـا،  

 ماهـه،  ش

 وجـود  ـر 

 هـا  آن الل 

 شخصـي  

 محسـوب 

روش «ـل،  

 بـه  ربـوط 

 هاي يژگي

2( 

 كنيم؛ مي 

 فـرد  هنـي 

 :نيد

 خطـاي  ل 

 را مطلـب 

 برداشـت  

ationgroup

ش خطـاي  در( .د

بودن. (است ده

ك مـي  حـل  را ك 

مطلـوب ضـعيت 
وض دو ايـن  صلة

مخ هاي حل راه 
ايـن  از ستفاده

نوزادان شش زيرا 
ديگـ كننـد  مي ر

اسـتدال مبنـاي  

احسـاس  و ظـر 
م» اكتشـافي  ش
دليـ همـين  بـه 

مر تغييرات وقوع
و. كرد تقسيم ه
2درس. (هستند 

ادراكش خود ن
ذه نظـام  ي وارد 

كن توجه كتاب ل
دليـل بـه  امـا  د، 

م همـان  ديگـر   
 .است ر

و قضـاوت  .نـد 

1(  

ندارد مطابقت م،

دا دست از را ف

كوچـك هاي سئله

وض( حـل  راه بـه 
فا كند، مي الش

شود مي سعي ،)
اس با درنهايت و )

؛ گردد نمي آن ل
فكر شود، حذف

و برنـد  مـي  ـره 

نظ تابع عمدتاً و 
روش«پـس   كنـد؛ 

ب و اسـت  قعـي 

و» رسش جنسي
ثانويه و اوليه سي
هرؤيت قابل و شد

ذهن در كه يست
شـناختي خطاي
مثال دو به. ست
باشـند زيبـا  ـيار 

برخـي و سهل 
دشوار واقعاً نكه

گذار مـي  تـأثير  

23/10/1401 نجم

كنيم مي تفسير 
 .)است شده د

هدف محرك ،ند

مس افراد .شود ي

ب دسترسـي  ـت 
تال مسئله كنندة

 

)1 مرحلة( شد 
)3 مرحلة( شود

دنبال به كنيم، ن
ح ديدشان دامنة 

بهـ مختلف هاي

گيرد مي صورت
ك نمـي  تضـمين 

وا نيازسـنجي  و

   .است همراه
ر«از  هد و منظور

جنس هاي ويژگي 
رش عالئم از زئي

ني چيزي الزاماً ،
يك خ عنوان به د،

ا )الير- مولر طاي
بسـ افـراد  قبيل

را رخي، مطالب
اين نه است، طالعه
افراد هاي گيري
  )3س

20 
 

پنمرحلة (انساني 

يا ادراك آنچه 
فرد شناختي ظام
كن نمي اعالم يا 
  )3س

مي تقسيم وچك

حالـ و )موجود ت
ك حل مطلوب، ت

.شود مي تر يك

تعريف مسئله ه
ش مي ارائة حل راه

پنهان سرمان ت
از چيز آن قتي

2( 

ه احتمال از يت،

ص غيرمنطقي ي
ت را حـل مسـئله  

و منطقـي  واعـد 

ه زيستي ييرات
دهد مي رخ جنسي
دسته دو به وان
جز ثانويه هاي گي

كنيم، مي حساس
باشد بيشتر اكي
خط همچون( كي
ق اين بسا چه ند؛

بر دارند؛ تفاوتي
مطا غلط روش ل

گ تصميم و ها ت
درس( .است ختي

 دوازدهم؛ علوم ا

با ،)واقعيت( يم
نظ وارد غلط ي
دريافت را آن د
درس.) (ندارد ع

كو مسئلة چند 
 .يابند رسي

وضعيت( مسئله
وضعيت با موجود
ديك نز مسئله  حل
اينكه از بعد شود؛
ر هر دربارة  وري
 )5درس. (

پشت او چشم وي
وق و كنند مي جه

درس( .ي است

موقعي يك بيني ش
 )2س

هاي روش ت و با
ح راه به ستيابي
قو ذهني، سبات

تغي ترين گسترده
ج رسش آن در 
تو مي را جنس به

دارند و ويژگ قش

اح را آنچه كه ت
ادر خطاهاي داد
ادراكي خطاهاي ز

دارن مشكل شان

مت درك درسي،
دليل به احتماالً 

قضاوت بر كه ست
شناخ خطاي نيز 

سنجش

كني مي حس چه
باورها ادراكي، ي

فر ولي دارد، ود
موضوع اين در ي

به بزرگ مسئلة
دستر بزرگ سئلة
م وجود حالت دو

م وضعيت فاوت
ح وضعيت به گام

ش مي انجام حله
داو براي ارهايي

)4مرحلة ( شود

جلو را اي ماهه ش
توج آن به ينند،

شناختي رشد به 
 

پيش در جوانان
درس( .نيست ني

 

است همراه خطا 
دس ها، آن اجراي 
محاس بر مبتني» 

 )5درس  (

گ و شديدترين ا
كه است اي حله

به مربوط غييرات
نق مثل توليد در 

است دهنده اين ن
تعد هرچه. الير- 
از تر آن وخيم يج
ش بدن از خود ك
 .كنند مي حي

د مطالب شواري
درس يك بودن
اس شناختي طاي
خود بودن دقد

    
 

آنچ ادراكي هاي
زياد خطاهاي د

وجو هدف حرك
انحرافي، تأثيري 

 . رست است

م يك كردن، رد
مسئ حل  به وانند
د با مسئله، يت

كاهش تف روش 
گ هر  در ، يعني

مرح 4 در مغزي 
معيا  سپس ).2ة

ش مي انتخاب حل
 . رست است

شش كودك شير
ببي را  چيزي كه
مربوط فكر طرز

. رست است
نوج يعني سازي ه
بيرون ملموس و 

. رست است
با» الف و ب«ي 
اينكه همه از ر
»ج«پيشنهاد  ما

.شود حسوب مي
 . ست است

با كه است اي ره
مرح» لوغ جنسي

تغ ترين برجسته .
مستقيمطور  به 

 . رست است

نشان ادراكي هاي
و مولر پونزو اي

نتاي اين صورت، 
ادراك در افراد از 
مكرر جراح طور ه

دش درجة از وزان
مشكل بو .ندارند
خط از هايي مونه

از بلند نوجوان ك

www.sanjeshse

خطا در )ب
تعدا دليل به
مح وقتي )ج

هاي محرك
در 2گزينه  .12

خر روش در
بتو تدريج به
موقعي هر در

در .هستيم
دهد كاهش
بارش روش
مرحلة( شود

ح راه بهترين
در 2گزينه  .12

ش شيشة اگر
ك وقتي فقط
ط اين .ندارد

در 4گزينه  .12
فرضيه تفكر

هاي واقعيت
در 4گزينه  .12

پيشنهادهاي
تر مهم .است
ام  شوند، مي

مح» تحليلي
درس 1گزينه .13

دور نوجواني
بل«از  منظور
.است جنس

اوليه جنسي
در 1گزينه  .13

خطاه وجود
خطاها مانند
شود؛ در مي
بسياري) 1

به شناختي،
آمو دانش )2

پن مي دشوار
نم موارد اين

يك نادرست

erv.ir
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@sanjesheduc

 كـاهش  ت 

 .دارنـد  يم 
 فراموشـي 

 بعد ساعت

 كنـيم،  ده 

 .بودم ده

 عاطفي مل

 زگردانـي، 

.( 

 آنمعموالً 

 تـداخل ( 

 1 هاي ينه

  .ند باشد

  

ationgroup

اطالعـات سـازي 
مسـتقي رابطة ،ي

ف شـدت  از پس 

س 6-7( مناسب
اسـتفاد مدآكار 

نرسيد آن به يش

عوام دخالت آن ل
رمز راحتـي  بـه  را
)عاطفي عوامل( ت

م كه ورزشي ش

كنـيم  مـي  وش 
گزي رد( راموشي

   )4 رس

علمي هدفمن وش

1(  

س ذخيـره  درصـد 
فراموشي ميزان

سـپ و اسـت  ترش

م زمان در را ات
مرور از مچنين

پيش دفعات در كه
 )4درس( .د

داليل از يكي .د
ر خودروهـا  و ان 
است كمتر ها آن
كفش دانيم نمي ما

فرامـو را هـا  آن و
فر عوامل نه ت،

در. ()4و2هگزين

رو تا شود مي عث
  .گويند مي

   )1 درس( 

23/10/1401 نجم

د گـذرد،  مي ان
م و زمان گذشت

بيش فراموشي ت

اطالعا كه است 
هم. دهيم كاهش

ك يافتم دست ي
هستند تداخل ر

 )4س

سپارند مي خاطر 
هنرمنـد ـكاران، 
آ فراموشي شيم،

مبيشتر  مثال .ت
 ).گرداني

و گيـرد  مي رت
است خوگيري و ز

گ رد( دهد مي ش

باع ،بودن چيزي 
يند مآرا فر هدف

.دار است ي نظام
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نپمرحلة (انساني 

زما هرچه ،شود 
گ پس ؛شود مي 
شدت يادگيري، 

 .)دارد كوس

اين زمان ذشت
ك را يادآوري و 
جديدي مفهوم ه

اثر كنترل رهاي

 .است )جه

درس(روانشناسي 

به يخوب به جي را
ورزشـ اسامي د،

باش داشته دوست 
است رمزگرداني 
رمزگ عدم( ايم ه
صو اطالعات ل
تمركز در مؤثر 
كاهش را توجه ي

جوي و جست در 
ه  به رسيدن ان
يعني شود، مي طي

 دوازدهم؛ علوم ا

مي مشاهده س
بيشتر اطالعات 
از پس ابتدايي 

معك رابطة موشي
گذ اثر در العات

يادگيري بين ي
چه به بار اين يم
راهكار ،عميق ي

 .ست

توج با همراه( ي
.است معنايي اً

هاي خارج ليست
هستند عالقمندت 

بيشتر را مطالب
نبود و توجهي م
نكرد دقت آن ه
تداخل هد،د مي س
عوامل از ثبات 
كارايي كه است 

و هستيم چيزي
جريا هستيم، ت
ط منظم صورت ه

سنجش

بينگهوسا اموشي
فراموشي  رصد

هاي ساعت در ه
فرام شدت با ان

اطال شدن موش
زماني فاصلة عني

بپرسيم خود از ،ب
يادگيري و فاصله

اس حسي حسي،
حسي مدت، كوتاه

عمدتاً بلندمدت،
 

فوتبال  دشوار و ت
وضوعاتم اين به

چه م هربنابراين، 
كم از ناشي عمل
به زيرا ؛دارد راخ

درس وقفه بي و 
و يكنواختي و ي
عواملي از يكي 

چ وجوي جست ل
حركت حال در د

به كه است خصي

    
 

 . رست است

فرا نمودار در كه
د طوركلي به ني

كه باشيد داشته
زما گذشت( شود

فرا از جلوگيري
يع كنيم،مرور ) 
مطالب مرور بار ر

ف با يادگيريكه 
 . رست است

ح حافظة در اني
ك حافظة در اني
بل حافظة در اني

. رست است
سخت اسامي نان

ب چون كه معنا ن
ب. كنند مي زيابي

ع در ها فراموشي
سور چند كنيم، 

استراحت بدون
ذهني نگيختگي

شده تقسيم جه
 . رست است

دنبال به همواره مي
مقصد سوي به دأ
مشخ قواعد تابع 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
ك طور همان
يعني يابد، مي

د دقت البته
ش مي كاسته
ج راه  بهترين

)يادگيري از
هر در يعني
ك كنيد دقت

در 1گزينه  .13
رمزگردا نوع
رمزگردا نوع
رمزگردا نوع

در 3گزينه  .13
نوجوان بيشتر
اين به ،است

باز و اندوزش
ف از بسياري
مي استفاده
ب دبير وقتي

ان ).اطالعات
توج .)4و 2و 

در 2گزينه  .13
علم روش در

مبد از وقتي
علمي روش
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