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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  ـمـدهسنجش 

)16/02/1401(  
  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

 

  

  :باشد ر قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زي 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   ظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از ن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

10از  10آزمــــون   
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@sanjesheduc

  

   

  »غالب – 

نوشـتة  » و 

ب به سهيل 
  ). ت
  

  » بوب
 –بحـر   –   

ـاه، شـكار      

ationgroup

  ه
. ي آشفته دارد

  تف

*چابك و فرز  

غريب –مهمل  

خسـرو«ن درس  

شراب -  )گ گل
دان محبوب است

.د تناقض است

وي و موي محبو
خـار و خـس« 

سـي كـه بـا نگـ

1401(  

  يزار 
ك، مهيب، غرّند
كسي كه ظاهري

ميان دو كتف: رِب

←بك و فرض 
   ازل 

م–عزّت  –اضي 

در مـتن) ب(رد       

گ شراب به رنگ
فايي سيب زنخد

بيت فاقد* سياه 

رو«ب استعاره از 
 ر مصـراع دوم؛ 

انداز و كس نگاه« 

/16/02وبت دوم 

نگل كوچك، ني
روشنده، هولناك

عاشق، عارف، ك 

غا* يش نبودن 

چابك* فروختگي 
داغدار ← ازل 

ما«: شوند الح مي

ت و بيـت مـور

  . ي دارند
رنگ(شراب به گل 

هيل سبب شكوف
س ):  مصراع دوم

  .ست
ترتيب به» و شام

در  :اسـتعاره   *» 
  » )مند
استعاره از» كن

2  


جامع نو(م انساني 

جن  :بيشه 
خر: دمان 
:شوريده 

اندي بيني، عاقبت ك

  .پذير است قل

التهاب و براف  ←
داغداره  *چشم 

  صاحبت 

صورت اصال اين 

مين كـرده اسـت

  . د ايهام است
بخشي ريك جان

شر –به سيب ) 
 شراب چون سه

در( ت شديد و 

 فاقد استعاره اس
صبح و«: ستعاره

»س و خاشـاك  
ارزشم(معنادار  –

افك خدنگ«: عاره

)  1(سي 

م؛ ادبيات و علوم

اندك  :نظري كوته

آن سخت و صيق

←گي  برافروخته
چ  غمزة ←شم 

مص ←مساحبت 

ترتيب به كه به» 

شـهريار تضـم  ت، 
 . ده است

ا دارد، ولي فاقد
هر  »صبا –شمع 

چانه(زنخدان : 
د و در اين بيت

محبت/ فكر ): ول

 به خرابه و بيت
اس  *» ر و ظلمت

خـس –دريا « به 
–سكوت  –وده 

استع* » كشيده

 فارس

سنجش دهم

   مش
 ل، سزاوار

 وب، چابك 

   :ها ن
ك*  تصور شدن 

  : ست آن 
رنگ آ چوب سياه

   :اند از بارت
التهاب و ب* صار 
چش  قمضة* هي 

م: پاسخ  ر گزينة

  : ها ن
»قالب –قريب  –

حافظ اسـت  ودة
دي تضمين شد

   :ر هر بيت
ن يوسف و زليخا

ش«و » لحظه«ي 
تشبيه* » چنگ

شود ن سيب مي
در مصراع او(دا 

   :هاي موجود 
دل –م به گنج 

نور«ترتيب به  به
ترتيب به» وگو ت

حرف بيهو«ره از 
بروان به كمان ك

    
 

 .رست است
   :ها  واژه

آرا  گي، آسايش،
ي، شايسته، كامل
يده، چاالك، خو

 .رست است
رست و اصالح آن

به نظر آمدن،  :ن
 .رست است

ظر و معني درس
ختي است كه چ

 .رست است
ها عب و اصالح آن

باره و حص ←ر 
عازم و راه ←ي 

 .رست است
 و اصالح آن در

 .رست است
اليي و اصالح آن

–محمل  –ظّت 

 .رست است
را كه سرو ) الف

ن وجداني از سعد
 .رست است

درهاي موجود  ه
لميح به داستان

مجازاً به معني » 
چ –تنگ «بين 

يل سبب رسيدن
همسان بين سود

 .رست است
يهات و استعاره

غم –غم به نقد 
ب» روي و موي«
خامشي و گفت«
ترتيب استعار به

اب –دل به مرغ 

www.sanjeshse

  
  
در 2گزينه  

معاني  همة
آسودگ: فَراغ

كافي: بسنده
پسندي: هژير

در 1گزينه  
هاي نادر واژه

صورت شدن
در 3گزينه  

مورد نظ  واژة
درخ  :آبنوس

در 4گزينه  
شش غلط و

و حصار  بارع
عاذم و راهي

در 2گزينه  
غلط اماليي

در 4گزينه  
هاي امال غلط

عظ –مازي «
در 3گزينه  

(بيت مورد 
عبدالحسين

در 1گزينه  
بررسي آرايه

بيت تل -الف
»نفس« -ب
جناس ب -ج
سهي  ستارة(
جناس ه -د
در 1گزينه  

بررسي تشبي
غ  :تشبيه) 1
«: تشبيه) 2
«: تشبيه) 3

ب» گوهرخيز
« :تشبيه) 4

  ».كند مي
erv.ir
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@sanjesheduc

  .قض است
خـوب و   -

»  محبـوب  

  .  است

  .]س است
  

  

ش محسوب 
ش اضـافي و   

  ). جه كنيد

  . خورد

   

ationgroup

فاقد ايهام و تناقض
2 خسـروپرويز   

زلـف«مجـاز از   

د ايهام و تناقض

عي تضاد محسوس
.س مشهود است

. است» اي امله

تنهايي نقش ت به
داراي نقـش» غ 

  ) شدن

ت گزينة يك توج

خ به چشم مي» 

:به شرح زير) ته

1401(  

بيت ف. *  است
معشـوقه -1ي    

كـه م» سياهي«

بيت فاقد* » مله

  » وها
رخش نوع –سن 

ما جناس –تا /  

معا -آب  -  )وف

صفت: توجه. (رد
چـراغ«. * شود ي

آلوده ش خاك(ب 

به ابيات. (ه است

»جمال تو –مال 

سه وابست(كيب 

/16/02وبت دوم 

هوس فاقد ايهام
ت؛ بـه دو معنـي

« -1د به معني 

 هم خوردن معام

آورده شدن آرزو
مراد و توس –س 

زين –بين زير 
  . د

محذو(آن  -چه 

فعولي جاي دار
ف محسوب مي

تَرَب) شادماني(ب 

  رد

دي سروده شده

باغ جم« اضافي 

نة پاسخ سه ترك

3  


جامع نو(م انساني 

فكر، انديشه و ه
راي ايهام اسـتدا

ايهام دارد» سودا

به«كنايه از  »ن

برآ«وم كنايه از 
بين هوس  :توجه [

ب  :جناس  
 تا ابد اشاره دارد

آن چ«: ترتيب  به

  پردازيم؛ ي
ست در گروه مف

نهاد محذو» اله

   :د از
طرب) 2 

  : شرح
   مودي

خارها در پي دار
  سته

عاد  سوم به شيوة
  .قيد است

و دو تركيب» ر

رد، ولي در گزين

م؛ ادبيات و علوم

به معني ف» سودا
د» شيرين«ولي 

س«. * گين است

ودا بر هم خوردن

و مصراع دو  »س
)ايم سواره(است 

.د تشبيه دارند
از ازل» الست«
  . ت

   :د از
ها مفعول آنكه 

هاي ديگر مي ش
كه صفت ا» گر

نا«، »مخانه است

اند  هريك عبارت

 است؛ به اين ش
اه پر از خار نپيم

  هسته  جملة
كه با اين همه خ

وابس  جملة       
الغي و مصراع س
 معني چگونه، ق

ه پر از خاررا – 

خور به چشم مي

سنجش دهم

   :شده
س«. * ضاد دارند

فاقد ايهام، و  »ق
  .ض است

 شادي دل غمگ

سو» «گيرم ز مي

ترك هوس«يه از 
زير زين ما –يم 

ش مراد دو مورد
«نامة  ش و پيمان
است» ر و سلطه
  . ود ندارد

اند ها عبارت صراع
ك» بكن –كشد 

 پاسخ به رد نقش
د«. * هاد است

ناله آتش غمخ«م 

هستند و معاني
  ) ماه بهار

  )حيله( 

 مستقل مركب
گل اين ر/  دي

ج           
ك/   زودي رفت؟

            
هارم به شيوة بال

به» چون«اد و 
اين راه«وصفي 

ب) چهار وابسته(

    
 

 .رست است
شد هاي خواسته ه

تض» درآورد/ رد 
عشق«به معني  
بيت فاقد تناقض 

غم كاري باعث
  شق 

با/ داده بودم «ن 
 .رست است

   :هاي موجود ه
ع اول بيت كناي

اي پياده/ ابد  –زل 
رخش –ن هوس 

 به قصة آفرينش
اختيار«مجازاً » 

يگر در بيت وجو
 .رست است

به مفعول در مص
ك مي –نوشيديم 

 .استرست 
 درستي گزينه

نه» ناله«ل بيت 
سوم  در جملة* 

  .سندي است
 .رست است
آوا ه ه داراي هم

اولين(آذار ) ت
غدر) ازه چيزي

 .رست است
   :د هر گزينه

يت داراي جملة
غ جمالت آگه بود

 جملة وابسته 
مد و چون بدين

 هسته   ملةج
چه –دوم  –ول 

ر سه مصراع نها
 اول دو تركيب و

 .رست است
(ه چهار تركيب 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

برون بر«) 1
»سودا«) 2

*دلچسب 
غ: تناقض) 3

عش -2. است
تضاد بين) 4

در 2گزينه  .
بررسي آرايه

مصراع  :كنايه
بين از: تضاد

توسن  :تشبيه
بيت  :تلميح

زين«  :جازم
هاي دي آرايه

در 4گزينه  .1
افعال گذرا ب

نو –ريخت «
در 2گزينه  .1

جهت اثبات
در جملة اول

). *شود نمي
در گروه مس

در 4گزينه  .1
هايي كه واژه

اذيت(آزار ) 1
اندا(قدر ) 3

در 1گزينه  .1
موار بررسي

هر دو بي  )1
ار گل از باغ

ج            
چون گل آم

ج            
مصراع او) 2
د» گل«) 3
در بيت) 4

در 3گزينه  .1
در هر گزينه

erv.ir
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@sanjesheduc

ـي معنـاي       

 سـرگردان    

» انديشي ت

 ت 

  »ر به خود

ationgroup

يـب، بـه بررسـي

ر گرديـدن و يـ

يد و ترويج مثبت

  ب 

  . است» 

كردن توشة آخرت

جه و عاقبت امور

1401(  

  دار

بـه ايـن ترتي. د

  عل اسنادي 

  »رد

متحي«ه معنـي    

تأكيد«  پاسخ،  نة

  ورد
ت مطلق محبوب

  ه محبوب 

»دن از غير خدا

  

 بودن و فراهم ك

بازگشت نتيج« 

   پاك افراد

/16/02وبت دوم 

  من 
رنج پايد  :وصفي

 
  اين سه كار –

ا يا ابيات هستند

به معني فع» ست

به حساب آور –

هاي ديگـر بـه ه

مفهوم بيت گزين

آو ق پشيماني مي
 بودن به رضايت

مندي تعظيم به

ل به خدا و بريد

. است» ين دنيا

در انديشة آخرت

و به معني» ست

گذاري سرشت

4  


جامع نو(م انساني 

بيابان م –جنون 
تركيب و* خمار 

 متاع قليل  :في
–سه كار : صفي

ها نتهاي مصراع

نيس«) 2 

سب اطالع كرد 

و در گزينه  »دن

و م» كوچكهر 

عشق) 2 
راضي )4  

ارزشم) 3 

توكل« هاي ديگر 

عمال خود در اي

د) 4و  3 

  . ست

ماست كه برماس

تأثيرگ) 3 

م؛ ادبيات و علوم

شور مج –ر من 
بامداد خ –شراب 

تركيب وصف*  
تركيبات وص* ل 

ناي يكسان در ا

  
كس«ب به معني 

ي و بر جاي ماند

ظاه هاي به ديشه

گردد  سان برمي

 

ه  و مفهوم گزينه

رسيدگي به اع« 

سا»  آرزوي وصل

از م«المثل  ضرب

سنجش دهم

كُهسار – فرهاد 
شب شر – نفس 
گه صيد – دنيا 
گوي عمل –شر 

ي تكراري با معن
  :م

 ب اطّالع كرد
گذشت  –كرد 

يبترت ل و دوم به

باقي«خ به معني 

اثرگذاري اند«خ، 

    بد
ويي به خود انس

 
   وب

 علّق به ماديات

است» م فرصت

پاسخ، تأكيد بر

 ي انسان

زنندگي گول« 

پاسخ، مفهوم ض 
   :گر

 فراد بدسيرت
   

    
 

جوش: ت اضافي
راحت: ت اضافي
رغبت  :ت اضافي
روز حش  :ت اضافي

 .رست است
هاي واژهف داراي 
پردازيم سان مي

به معني كسب» 
به معني عبور ك

در مصراع اول» 
 .رست است

در گزينه پاسخ  »
  . ت

 .رست است
ابيات غير پاسخ 

 .رست است
   :ك از ابيات

 تأثير همنشين
جو ميدي و عيب

 .است رست
 : ها ك از گزينه

حد محبو يي بي
كمترين تع) ؤال

 .رست است
اغتنام«  پاسخ  ة

 .است رست
 سؤال و گزينه پ

   :هاي ديگر ه
پذيري ه مسئوليت
 .رست است

ت گزينة پاسخ،
 .رست است

  سؤال و گزينة
هاي ديگ م گزينه

 به راه آوردن اف
 از گرگ درون

www.sanjeshse

تركيبات) 1
تركيبات  )2
تركيبات) 3
تركيبات  )4

در 4گزينه  .1
ابيات مردف

هاي يكس واژه
دانست«) 1
ب» رفت«) 3
دانست«) 4

در 1گزينه  .1
»فروماندن«

است» شدن
در 2گزينه  .1

 مفهوم همة
  . است

در 3گزينه  .2
مفهوم هريك

تأكيد بر) 1
ريشة ناام  )3

در 4گزينه  .2
مفهوم هريك

زيباي) 2و  1
و بيت سؤ 4

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينة

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
توصيه به) 1

در 2گزينه  .2
مفهوم درست

در 1گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم. است
اصالح و) 2
مراقبت ا) 4
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د و النـه را  
: ـه گفتنـد  

شدند و بـه  
بـه   :م گفت

هر چيـزي  

ationgroup

شمنان فرار كردند
بقيـ. جرت كردند

ر كشتي بزرگ ش
كردي؟ دوستم ي

قابل دشمنان با ه

1401(  

  

  )ت دارد

ام از دست دش ده
جت به شمال مها

ها سوار گفتند، آن
من بودي، چه مي

مقاومت كن مق. 
  .ي از شهدا

/16/02وبت دوم 

  )فروشند ي

 ) دي

)شدند جمع مي

قدرت/ را ببخش 

  )لوله (

  ) دهيد مي

  

خانواد: شك گفت
ات خانواده:  گفتند

و در آخر گف. دند
سيدم اگر مثل م
.ونه زندگي كني
ست، مثل شهيد

)1(

5  


جامع نو(م انساني 

 )خواسته باشد

مي: (4گزينه  * 

دستبند/ ترم  گ

ج: (3گزينه ) * 

  )ها چيز(

او ر: (4گزينه * 

:4گزينه ) * ن

انجام نم: (4ينه 

 )للمضياف /ت 

گنجشك. كرد ت مي
مردم. ام گشتم 

ي شرق فرار كرد
از او پرس. را ديدم

ز در شرايط چگو
ت افتخار براي توس

(، زبان قرآن 

م؛ ادبيات و علوم

خ: (4گزينه  * 

)فروشند مي/ د 

بزرگ: (4گزينه * 

)شوند جمع مي(

: (4گزينه ) * ها

) *شكرانه/ شمن 

قرار داد/ چاهي 

گزي) * خواستيد

ذهبت: (4گزينه 

اش را حكايت صه
 را دنبال خانواده

سوي ها به آن: فتند
كي از دوستانم ر
 به خودت بياموز

ات ي تو در خانه

 عربي،

سنجش دهم

)خواهم نمي: (3

بودند: (2گزينه  

) *پدر: (3زينه 

: (2گزينه ) * را

ه مورچه: (3ينه 

دش: (3گزينه * 

چ: (2ه گزين) * 

آمرزش خ: (3ه 

گ* ) يذهبن: (2 

قص. تانش ايستاد
جا ، سپس همه

ديگران گفت. ردند
بعد از آن يك. دند

 محافظت كن و
د، پس مرگ براي

    
 

 .رست است
  : ها ينه
3گزينه ) * رايم

 .رست است
  : ها ينه

) *كاال/ ساحل 
 .رست است

  : ها ينه
گز) * پذيرد مي

 .رست است
  : ها ينه

او ر/ شده بودند 
 .رست است

  : ها ينه
گزي) * نج برابر

 .رست است
  : ها ينه

) *شكست دادي
 .رست است

  : ها ينه
)حفر كرده بودند
 .رست است

  : ها ينه
گزينه) * پزند مي

 .رست است

 .رست است
  : ها ينه
گزينه ) * هبن

  : ك مطلب
وچكي بين دوست
كمي گريه كردم،
ي جنوب سفر كر
در غرب سفر كرد

خوبي د، از آن به
اگر تو را كشتند. 

www.sanjeshse

    

در 1 گزينه .2
رد ساير گزي

بر: (2گزينه 
در 3 گزينه .2

رد ساير گزي
س: (1گزينه 

در 2 گزينه .2
رد ساير گزي

نم: (1گزينه 
در 4 گزينه .2

رد ساير گزي
ش: (1گزينه 

در 2 گزينه .3
رد ساير گزي

پن: (1گزينه 
رد 1ه گزين .3

رد ساير گزي
ش: (2گزينه 

در 3 گزينه .3
رد ساير گزي

ح: (1گزينه 
در 2 گزينه .3

رد ساير گزي
م: (1گزينه 

در 4 گزينه .3
  )ها اتاق(

در 3 گزينه .3
رد ساير گزي

ذ: (1گزينه 
ترجمة درك
گنجشك كو
ك. رها كردند

سوي ها به آن
مكاني دور د

ات برگرد النه
.تواني كه مي
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  ن

ationgroup

  .تعريف كرد

دوست داشتن وطن 

1401(  

اش را ت چك قصه

:4گزينه  

  ) ر الغائب

  )مفاعلة

  )الّليل 

  )ی+ ن 

/16/02وبت دوم 

گنجشك كوچ: 

  . را نيافتند

 شهادت: 

  )رف زائد

للمفرد المذکر/ 

  .ح است

ل باب مو حا: (

≠الّنهار (: 4 

ن+ أدخل (: 4ه 

6  


جامع نو(م انساني 

:3گزينه  

ي او گشتند، ول
  .حت است

  .د

:3گزينه  

   
  .دند

  .  كرد

له حرف(ليس : 3

/ماض : (4ينه 

  )اليه ضاف

 صحيح» ت«ضم

:3گزينه   )عال

گزينه*  )مغلق

گزينه*  )ی+  

م؛ ادبيات و علوم

  .)ت
 .ك كردند
  . كردند

  .)ت كند
دنبال گنجشك
يد گنجشك نارا

اش نرفته بود ده

 مقاومت

 .در روستا بود
ها رفته بود  كوه
  .ست

ن جديدي كوچ

3گزينه ) * امر (

گزي) * »ک«له 

مض: (4گزينه * 

به ض» ُتشاهدين«

ُنجلس باب افع(

م ≠مفتوح (: 2

ن+ يشاهدون 

سنجش دهم

گشت مي وستش
شان را ترك  النه

ي شمال هجرت

 شهادت مقاومت
 مدت طوالني د

كه فهمي هنگامي
رد؛ زيرا با خانواد

م: 2گزينه  

سنگ كوچكي د
 كردن شكار به

 دفاع از وطن اس
نجشك به زمين

:2گزينه ) * ب

مفعول: (3گزينه 
 

) *مبنی: (3ينه 

«ه فتحه است و 

: (2گزينه   )يل

 

2گزينه *  )حک

(: 2گزينه *  )ی

    
 

 .رست است
كوچك دنبال دو
انوادة گنجشك

سوي نجشكان به
 .رست است

ياد گرفت كه تا
اش بعد از انواده

انواده برگشت ه
نجشك گريه كر

 .رست است
 يجة فرار 

 .رست است
نجشك از سنه گ

انواده براي پيدا
 صفات مسلمان
د از حكايت، گن

 .رست است

لمذکر المخاطب
 .رست است

گ) * تعّلم(صدره 
.درست است

گز) * موصوف
 .رست است

ول و منصوب به
 .رست است

حّرک باب تفعي
 .رست است

  قرار نده ما را 
.درست است

  : ها ينه
تضحک ≠بکي 

 .رست است

   عل
 .رست است

ی+ ن + عط 
 .استرست 

  س

www.sanjeshse

در 1 گزينه .3
گنجشك ك(

خا: 2گزينه 
گن: 4گزينه 

در 4 گزينه .3
گنجشك يا(

خا: 1گزينه 
خا: 2گزينه 
گن: 3گزينه 

در 2 گزينه .3
نتي: 1گزينه 

در 3ه گزين .3
الن: 1گزينه 
خا: 2گزينه 
از: 3گزينه 
بعد: 4گزينه 

در 4 گزينه .4
لل: (1گزينه 

رد 1 گزينه .4
مص: 2گزينه 

د  2نه گزي .4
م: (1گزينه 

در 1 گزينه .4
مفعو: سقوط

در 4 گزينه .4
يح: (1گزينه 

در 2 گزينه .4
»التجعْلنا«

د  3ه گزين .4
رد ساير گزي

تب(: 1گزينه 
در 1 گزينه .4

فاع: المعلمة
در 3 گزينه .4

أع(: 1گزينه 
در 4ه گزين .4

هر كس:  نمَ 
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@sanjesheduc

 و بهشـت      

َو ال ُاقسـُم 

هـا   شـند آن 

يام آفـاتي  

ين آيـه بـا   

ند و افـراد    

ش و كيفر 

ود و مـردم   

ن سخن به 

ايـراد و  )) ع
 پوشـيدن       

ationgroup

عادت و كرامـت

﴿وسوره قيامـت  
  20و  

فروشـ ـاچيز مـي   

گذشت ا: فرمايد

اي. ..ستتان بدارد 
  .ست

ي شـناخته شـون

يني عمل و پاداش

دند را ميان خـو

د و در ادامه اين

ع(ميرالمـؤمنين 
 مـردم توانـايي

1401(  

  53ص  

بـه سـاحل سـع

س 2 است و آيه 
21ص. ره دارد

د را به بهـايي نـ

ف ست؛ ايشان مي

 97  

 تا خداوند دوس
ارد، ناسازگار اس

به عفاف و پاكي
 

آني از رابطه عي

تصاص داده بود

كشد  حساب مي
  100ص

ام( جـد ايشـان   
سـتيم و عمـوم

/16/02وبت دوم 

  )ولد 

.كاري توانا است
  52ص 

ها ب احل سختي

راده آزاد انسان
 نفس لوامه اشار

هاي خود سوگند

اس) ع(مام علي 

ص. نهم نيست

من پيروي كنيد
ت او ضرورتي ندا

شود كه زنان ب ي
 154ص. دهند

بيان قر  ره دارد،

نزل به خود اخت

اي بعد از مرگ
ص. فرمايد ه مي

هاي ن با لباس
رايطي بهتـر هس

 

7  


جامع نو(م انساني 

:األوالد: (4نه 

 كه خدا بر هر ك
ص. ع معاد است

كه شما را از سا

عمت اختيار و ا
روني و يا همان

 پيمان الهي و س

كه مورد تأكيد ا
  99ص. د

شده در درس ن ن

وست داريد از م
مل به دستورات

 كامل سبب مي
ها را ند ض به آن

وردن آتش اشار

ماني را كه در من
1  

 و عمل خود بر
كند، اشاره ش مي

 امام و تفاوت آ
 اما امروز در شر

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

گزين) * زائر :ر

دانستم:  وگفت
اليل امكان وقوع

يست مگر پلي ك
26  

مربوط به نع ﴾. 
گر در ر و مالمت

كساني كه: مايد
  

 از نكاتي است ك
شود  و كارها مي

هاي بيان زو گام

گو اگر خدا را دو
 كافي است و عم

وريم كه پوشش
 خود اجازة تعرض

 مال يتيم با خو

قسمتي از زم) ص
02ص .نمود مي

داند كه از خود ي
ة آن از او پرسش

 لباس پوشيدن
ر سختي بودند،

 دين و

سنجش دهم

الّزوار: (3گزينه  

دن االغ را ديد
كريم از نمونه دال

مرگ چيزي ني:د
6ص.... دهد  مي

...يناه السَّـبيَل  
 قدرت سرزنشگر

فرم ل عمران مي
98ص...  داشت

ماندن بر آن قي
ها ختگي تصميم

خت و معرفت جز

بگ: فرمايد ن مي
ن با خدا باشد،

آو دست مي به ) ب
وس هستند به

همساني خوردن
  88ص . ت

ص(رسول خدا  ،
شان رسيدگي م

راد را كسي مي
 و خداوند دربارة

دي كه به شيوه
ن زمان مردم در

143  

    
 

 .رست است

) *هديه: هدايا

 .ست است
شم خود زنده شد

قرآن ك ستان در
 .رست است

فرمايند مي) ع( 
مت جاويد عبور

 .رست است
﴿اّنا َهـَد انسان 
به نفس و مه﴾

 .رست است
سوره آل 77آيه 

آخرت نخواهند
 .رست است

يمان الهي و باق
هم گسيخت ب از

 .رست است
ي است و شناخ

 .رست است
آل عمرا 31آيه 

ه؛ اگر قلب انسان
 .رست است

سوره احزاب(م 
هو و اسير هويكه 

 .رست است
ره نساء كه به ه

جسم اعمال است
 .رست است
،)ع(مام حسين 

كرد و به كارهايش
 .رست است

ترين افر ، زيرك)
 انسان گذشته
 .رست است

در پاسخ فرد) ع
در آن  :ت فرمود
ص . ي را دارند

www.sanjeshse

در 1ه گزين .5
ه: (2گزينه 

    

درس 2گزينه  
عزير به چش
بيان اين داس

در 1گزينه  .5
امام حسين
پهناور و نعم

در 1گزينه  .5
سوره 3آيه 

بالنفس الّوام
در 4گزينه  .5

خداوند در آ
اي در آ بهره

در 3گزينه  .5
مراقبت از پي
دارد و موجب

در 1گزينه  .5
پرسش منفي

در 2گزينه  .5
خداوند در آ
اين تفكر كه

در 3گزينه  .5
از قرآن كريم

بار كه و بند بي
در 4گزينه  .5

سور 10آيه 
و يا همان تج

در 4گزينه  .6
امبنا به نقل 
ك تقسيم مي

در 3گزينه  .6
)ع(امام علي

روزي كه بر
در 2گزينه  .6

ع(امام صادق
پرسش داشت
چنين لباسي
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پرسـتي و   ت     

ه است يـا  

ينكـه فـرد     

بـه جنـگ    

صـيت خـدا      

كـه انجـام     

 شيش و افزا

ationgroup

 145  

  131ص.ت

ب و قمـار و بـت

داشته و زشتي باز

شـود، مگـر اي ي  

  137 ص

  130ص

  . نامد تبرّج مي

 با انجام گنـاه ب

ن غـرق در معص

  153مچ ص

داننـد آنچـه را ك

كه با كاهش ير

1401(  

ص. كند رل مي

دل نخواهيم بست

ـتي كـه شـراب

ز او را از گناه و

اش قبـول نمـي 

ت بعد از اذان صبح

ص. ما بستگي دارد

يم اين حالت را ت

شوي  ناچار مي

همـراه بـدكاران

چهره و دست تا م

د مـي    گرانقـدر،    

طور به د؛يت دار

/16/02وبت دوم 

ها كنتر  كندروي

هاي انحرافي د ه

راسـ ايـد بـه   ورده

يد ببيند كه نما

 روز نماز و روزه

نه جنابت بح است و

م و ميزان توجه م

قرآن كري. رسند 

ه در اين صورت

ه. كـرديم  ي نمي

چ  :فرمود  ايز است؟

د، نويسـندگان

ت به آن امكانات

 هاي ديني

8  


جامع نو(م انساني 

ها و ابر تندروي

د بخواهيم به راه

  132ص . ت

آومي كه ايمان 
  133ص 

ته شده يا نه باي

را كند تا چهل

ر جنابت تا اذان صبح

 نامناسب، به تداوم

ه خودنمايي مي

گران بيارايي كه

رومان دستگيري

دن زن نامحرم جا

هبانـاني هسـتند

است كه نسبت ي

ه اقليتمعارف 

م؛ ادبيات و علوم

ن خود را در برا

ادقانه از خداوند

 دارد نجس است

اي مردم : فرمايد
ص. شيطان است

يا نمازش پذيرفت

غيبت مسلماني ر

ماندن بر شود، باقي 

ذاشتن رفتارهاي

روي شده و به اده

 جلب توجه ديگ

خوانديم و از محر
  87ص . ديم

ار از بددن چه مقد

ن براي شما نگه

يبسته به شناخت

مو فرهنگ 

سنجش دهم

وسيله آن ت كه به

را صا ط الستقيم﴾

كه خون جهنده

ف سوره مائده مي
د و از كارهاي ش

خواهد بداند آي ي

هركس غي: رمود
  134ص 

شب بطالن روزه مي

أثير نماز و كنار گذ

ظاهري دچار زيا

ادا خود را براي

خ  دنيا نماز نمي
كرد  تكذيب مي

ديد : ش كه پرسيد

گمان بي  :فرمايد ي

  .د

شهر ب نيت در ا

    
 

 .رست است
ي در انسان است

 .رست است

﴿اهدنا الصراط
 .رست است

 و هر حيواني ك
 .رست است

س 91و  90آيات 
آزمايي پليد خت

 .رست است
هر كس مي): ع
  130و  1

 .رست است
به ابوذر فر) ص(

ص. و را ببخشد
 .رست است

 است و آنچه موجب
 .رست است

ت دقت كنيم كه تأ
 .رست است

ها در آراستگي ظ 

 .رست است
مبا  :فرمايد مي) 

   146ص 
 .رست است

ما در د  :گويند ي
 روز رستاخيز را

 .رست است
در جواب برادرش) 

 .رست است
انفطار مي  سورة

  75ص 

 .رست است
مطالعه شود 4و 

 .رست است
اقامت يشما برا 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
عفاف حالتي

در 2گزينه  .6
﴿بارت اگر ع

در 3گزينه  .6
مردار انسان

در 4گزينه  .6
خداوند در آ

هاي بخ تيرك
در 4گزينه  .6

ع(امام صادق
131ص . نه

در 2 زينه گ .6
(پيامبر اكرم

شده ا غيبت
در 1گزينه  .6

پرسش منفي
در 2گزينه  .7

شايسته است
در 3گزينه  .7

برخي انسان
  145ص 

در 3گزينه  .7
)ع( امام علي

ص. رويخدا ب
در 4گزينه  .7

جهنميان مي
شديم و  مي

در 1گزينه  .7
ع(امام كاظم 

در 2گزينه  .7
خداوند در س

ص. دهيد مي
  
  

در 2گزينه  .5
و 3صفحات 

در 1گزينه  .5
يزير برنامه
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به  دنيرس 

امـر تنهـا    
 يها يريگ 

 يا گونـه  ـه 

ه و حـس و   
ـرار و دقـت   
 در محلـول     

سـت، تنهـا    
هـا   ن ز انسـا 

 يـر از آثـار   
2  

صـورت   بـه 
 ريـ  بـه تعب 

هـا صـورت   

است بـه    ي
سـت، مـن     

و  سـت يم ن
 حيتوضـ  ـا، 

ationgroup

يابر يزير نامه

 9  
  8صفحه . ود

نيـ ا راي خدا؛ ز
 كه تمام موضع

را بـ گريمسائل د

از مشـاهده ييتدا
و مطالعه با تكـر ي

دن رنـگ قرمـز

نظم مطـرح اس ص
از يبرخ يدات برا

ت مزبور قطـع نظـ
20صفحه  يپاورق 

ب يطـور كلـ    بـه   
و رديپـذ  يت نم

  38صفحه . ت

ـ  يهنگ ه آن نيب

ي خدا باشد، كاف
نطـق و علـم اس

  

عالم يو اجزا اي
هـ نهيگز ريه سا

1401(  

دف و سپس بر

صفحه. رديگ يم
شو يم زين بي غ

نسبت به يتقاد
است يور اساس

م يمورد، تمام 

ابت يريگ با بهره ي
يهم كه بررس يه
شـد دايـ مـثالً پ . ت
 

  18 صفحه

صيآنچه در تشخ. 
موجود يبعض اين 
ها و موجودات دهي

.دينما يم وارد نم

خـاب اجـزاء و
صورت ي و آگاه
است صيل تشخ

هماه يبا برقرار

انكار يبر نف ي
من دييـ مـورد تأ  

  45صفحه  ي

ياش تيز موجود
توجه داشت كه 

/16/02وبت دوم 

الزمه انتخاب هد

وند سرچشمه م
و شامل جهان 

اعت يب اي اعتقاد 
باو كيشد، بلكه 

نيو اشتباه در ا

يعني م؛يكن يم يي
شگاهيآزما يها ربه
است گريد زيه چ

 13و  12فحات 

ص. نديگو ينظم م

. ...ستيورد نظر ن
زلزله و آتشفشان 
ياز پد كيهر  رايز
بر برهان نظم يخلل

در انتخ يسـابگر  
ن دخالت شعور

دف و برنامه قابل

و ب يحسابگر ي

يليدل تواند يز نم
)برهان نظم(ه 
يپاورق» .كنم ينم

 نظم الزم جدا از
ديبا. است نشي

9  


جامع نو(م انساني 

ال. ديخواهد گرد 

از خداو ها يهست
كند يتجاوز م ت

 عبارت است از
سان نداشته باش

هر گونه خطا و 

يدرك و شناسا مي
در تجر. ... ميكن ي
به يزيبردن از چ 

صف. است شيآزما

ه به آن برهان نظ

مو يو اعتبار يش
لياز قب عتير طب

ز شود؛ ينظم نم ي
خل نيتر كها كوچ

اسـت، حس رياپذ
هرگز بدون يگر
هد ،يآگاه صرن

ي مشخص از رو

هرگز نيدارو هي
برهان ارزند ني

بحث نم د،يت نما

و رديپذ يرت م
يبر سرتاسر آفر 

م؛ ادبيات و علوم

يو دگرگون ريي
 3  

همه ه يعني. ت
عتيم ماده و طب

ن استوار است،
ر و معتقدات انس

. ...دهد ي قرار م
   7ه 

ميرمستقيه از راه غ
يم افتيها را در آن
 يبلكه پ ست،ين 
و ماده مورد آ بي

م جهان است كه

ارزش يها  كه هدف
در ها دهيپد يا ره
يبر نف ليامر دل ن

ه د و لذا وجود آن

دنايو ترد يقطع
كه حسابگ داست

انسان سه عن لهي

هدف كي نيأم
  38صفحه 

يفرض اي يجيتدر
كه ا ييجا... « ؛

د جهان را اثبات

جهان توأماً صور
يو نظارت اله ر

سنجش دهم

يدستخوش تغ ز
فحهص. است ي

است يديتوح ين
از عالم يه هست

بر آن ينيب  جهان
در افكا يري تأث
خود ريتأث حت
صفحه. سازد ي م

بلكه م،يهده مستق
آ شهيخرد و اند ي

مي مشاهده مستق
يخاص در ترك ير

مطالعه در نظم 

است ني هدف ا
اگر پا نيبنابرا. ت
نيدنبال دارد، ا به 

اند نظم يارند، دارا

چه كه وجودش ق
ديت و ناگفته پ
يوس گاه منظم به

تأ يموعه كه برا
ص. آورد يجود م

تكامل ت هي نظر
م؛يتوجه كن نهي

خداوند تواند ي م

گوناگون ج يجزا
رياراده و تدب ت

    
 

زيشما ن يزير مه
ي شناخت و آگاه

 .رست است
  .  طالعه شود

 .رست است
نيب جهان ،يذهب

دامنه يمذهب ين
 .رست است

كه هر يا هيپا 
كه ستيساده ن
حت قيعم يا گونه

 خطا و انحراف
 .رست است

را نه با مشاه ياري
يرويگرفتن از ن ي
معموالً رد،يگ يم
وجود عنصر شيا

 .رست است
يخداشناس يها

 .رست است
  .مطالعه شود
 .رست است

بودن يبر واقع دي
است يو خارج ين

ييضررها اناًيو اح
ها د انسان ي بعض

 .رست است
نظم آنچ دهيپد 

 عمل كردن است
دستگ كيختن 

 .رست است
مجم كي يجزا

وج نظم را به دهيد
 .رست است

نشان داده شود
يزم نيدر ا نيرو
كه يگريد نيه

 .رست است
به اج يبخش ظم
تيدهنده حاكم ن

www.sanjeshse

برنام ،يآگاه
آن، داشتن

در 1گزينه  .5
مط 4صفحه 

در 4گزينه  .5
مذ نشيدر ب
نيب جهان در

در 3گزينه  .5
نيتر ياساس

س دهيعق كي
گ انسان را به

دچار قيعم
در 1گزينه  .5

ايبس يزهايچ
ياريسپس با 

انجام م اصخ
نما ،ييايميش

در 2گزينه  .5
ها از راه يكي

در 3گزينه  .5
م 26صفحه 

در 4گزينه  .5
يمنظور از تأك

نيع يها جنبه
و بودهناپسند 

كه نسبت به
در 4گزينه  .6

شيدايدر پ
شده حساب

در ساخ گريد
در 3گزينه  .6

ا ييگردهما
پد رد،يگ يم

در 2گزينه  .6
ن نكهيا يبرا

اظهارات دار
براه رامونيپ

در 1گزينه  .6
و نظ نشيآفر
امر نشان نيا
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 يرا فطـر  
. ... ن باشـد    

همـواره در   
 ديـ با. شـود   

 ايـ  جهـل   
علـم و   ش

 يظلمـان  ي
اسـت، در   

رو  نياز ا. 
 يجسـتجو    

ـه متوقـف   

  55حه 

تمام وجود 

   70صفحه  

كـه از حـد   
دارنـد كـه    
 

  . ود

كه بـه   يمل
ش و اعتبـار   

ationgroup

يزيـ  انسـان چ  
ـه افـراد انسـان

بودنشـان ه يـر  
هـا واقـع نش آن 

حاصـل خبـران 
شيو با افزا شد يم

يهـا   كـه پـرده   
اتيـ ه بـه معنو  

  55و  54حه 

شود يد قانع نم
 هـر حـال در ج

مرحلـ كيـ  در 

صفحه. االتر بروند

 60  

كرده و با ت تيل

.ابديندانه دست 

است ك يخودخواه
دهيـ  اخـالق عق 

 77صفحه . ست

مطالعه شو 84ه 

هر عم. رديت پذ
شد، فاقـد ارزش

1401(  

در مـورد. كنـد 
همـ نيشترك ب

ـ  علـت فطـ هكه ب
ريتحت تـأث  اي 

ـ  يبرخ يعا خ يب
ه روزگار خارج م

اسـت نيـ ا يرا 
كه الزمه توجـه 

صفح. برسد ييفا

موقت و محدود 
بلكـه در شوند،

رفتن و گريد ي

با نيمرتبه مع ك

صفحه.  داراست

ن احساس مسئو

و سعادتمن شيال

از خو يا كه مرحله
دانشمندان علم 

اس ياپسند اخالق

صفحه. ده است

ت از امر او صورت
هم باش ستهيو شا

/16/02وبت دوم 

ك يمـ  نشيو آفر
و مش يراكتسابيغ

وجود دارد ك ي
و رديبگ دهيناد 

  .مطالعه شود 

به ادع ايبود  يف
از صحنه يكل به
53  

بـر يآسـمان  ميل 
يمساعد يوح

 به مرحله شكو

يها يابيه كام ب
ش ينم يراض نيع

يها دنبال مطلوب

كياز  توانند ينم د،

صفات كمال را

برد، در برابر آن

آال يب يزندگان كي

بلك ست،ين يزير
.شود يم دهينام ز

مه تمام صفات نا

نكرد هيتوص يوان

اطاعت يدا و برا
و كوياً نچه ظاهر

10  


جامع نو(م انساني 

  46صفحه  

 بر نوع خلقت و
و غ ي و خداداد

ي روح و نهاد آدم
يكل ها را به  آن
  49حه 

50و  49حات 

و انحراف يعارض 
ا گذشت زمان ب

3صفحه . داد يم

 گناهان در تعـال
رو ي شود و فضا

هاست، خاطر آن

امحدود است و
حد مع كيز به 

جود و مدام به د

دندين قناعت ورز

همه ص لذا است،

ب يپ يخداداد ه

يت را بچشد و به 

غر يور خودخواه
زين يخودپرست ،

بلكه سرچشم ست،

ويو ح يزيغر ل

كه به خاطر خد
باشد، اگرچ ها ي
  85و  

م؛ ادبيات و علوم

.آن تيو اهم ه

داللت شود، ي م
ن را داشته باشد

در زين يگري د
هرگز نتوانسته 
صفح. ستندين ي

صفح. هنر است ي

ينداشت و امر 
با گريد يزهايچ
از خود م تر ملكا

از زيو پره الي
برداشته ي آدم
خ انسان به تيسان

نا يها خواسته ي
هرگز كنند، ي م

دن به وضع موج
  51و  50 

آن يو استدالل ي

انتها يب يِو هست

هيسرما نيا ريظ
  71فحه 
و كماالت اتيمعنو

منظو م،يكن يم د
ينوع خودخواه 

ستين گريفات بد د

اليبه سركوب ام 

مقبول است ك ي
يها و ناخالص ائبه
84صفحه . ارد

سنجش دهم

جهيم است، نه نت

ترجمه» سرشت
آن يسان اقتضا

و ابعاد ها شيگرا
ياند و آدم  بوده

ياكتساب ي،فطر ي

يريگ شكل ،ييا

يدر فطرت آدم
چ ياريمانند بس ه

ك يود را به اصل

ياعتدال در ام ت
دل دهيد يز رو
نسا هيعال يدها

ياست كه دارا 
انحطاط حركت

نشد يراض. ستند
صفحه. ن است

يتنها به جنبه عقل

و كمال مطلق و

نظ ين به ارزش ب
صف. ديواهد كوش
مع نيرين طعم ش

اديمذموم  تن صف
نيا. ز كرده است

صفت در كنار صف

گاه چيه ينيد 

يتنها عمل ينيد
سان آلوده به شا

دنبال ند به ينو
    

 

ت خالق و ناظم
 .رست است

س«به  يدر فارس
ه نوع خلقت انس

گ ،ييس خداجو
با انسان همراه 

يها يژگيت كه و
 .رست است
بايحصول حس ز
 .رست است

د شهيپرستش ر
صورت به نير ا

خو ين ترس، جا
 .رست است

تين بر تقوا و رعا
از يوانيح زيغرا

گردد و استعدا 
 .رست است

نيانسان ا صيا
كه در جهت ا ي
موجود هس يها
انسان يها يژگيو

 .رست است
ت يعرفت خداوند
 .رست است

و ا ستين يقص
 .رست است

ت كه اگر نوجوان
آن خو ينگهدار
انسان شود يبب م

 .رست است
عنوان به يدخواه

تعادل خود تجاوز
ص كيتنها  يخواه

 .رست است
مياشت كه تعال
 .رست است
د ميه از نظر تعال

انس تينباشد و ن
عنم جهينت گونه چ
www.sanjeshse

مفهوم وحدت
در 2گزينه  .6

فطرت كه د
كه نديگو يم

عالوه بر حس
خيطول تار

توجه داشت
در 3گزينه  .6

و مح جهينت
در 4گزينه  .6

و پ نياگر د
ترس بود، د

رفتن نياز ب
در 4گزينه  .6

فراوان ديتأك
و غ تينفسان

جاديانسان ا
در 2گزينه  .6

از خصا يكي
يكسان يحت

مرزه يماورا
نماندن، از و

در 1گزينه  .6
آنان كه از مع

در 2گزينه  .7
نق چيدر او ه

در 3گزينه  .7
است يعيطب

در حفظ و ن
دل سب يپاك

در 3گزينه  .7
هر جا از خود

و مت يضرور
صفت خودخ

در 4گزينه  .7
توجه د ديبا

در 1گزينه  .7
كه ميدان يم

خاطر خدا ن
چياست و ه

erv.ir
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معـاد را در    
  87فحه 

  اشاره صفات 
this  

  صفت اشاره

  .ت
    

 فاعل +

    

ـد از فعـل   

  فاعل+ كي 

 

ـره زمـين      

سـر بـدن      

ationgroup

بـه مبـدأ و م ـان 
صف. آورد يراهم م

تعريف و ص حروف 
beautif  
ص  كيفيت

استمرار درست 
 هاي مفرد ل

wa
wer

↑

↓

 

 هاي جمع ل

كنـ ن را بيان مي

كمك فعل + كرار 

 .كند ه زياد مي

پـيش از روي كـ

كسـيژن در سرا

1401(  

مـينخسـت ا  ين 
فر يماالت اخالق

  :ر است
حر+ كميت   صفت

new  ful
ك  سن

ينه گذشته استم
براي فاعل  

+ 
as
re

براي فاعل  

كه عدم اطمينان

قيد تك+ اصلي  ل 

صوالت آن توجه

ميليـون سـال پـ

  ن

ـراي انتقـال اك

  دن 
 

/16/02وبت دوم 

آسـمان نيبلكه د
كم ليتحص يبرا

رتيب به قرار زير
ص+ كيفيت  فت 

A  black  
  رنگ

بنابراين، گزي. ت
  

 ingصلي با 

  

 معنا جمالت كه

فعل+ مفعول + 

جاي كميت محص

م 65ها حـدود   

   كردن
كردن كردن، ترك

ن هستند كه بـ

آوري كر جمع/  
دفاع كردن/ ل 

 

11  


جامع نو(م انساني 

ب ست،ين پشتوانه
را ب نهيشتوانه، زم

اين تر. سم است
صف+ اندازه  صفت 

American
  مليت

ت پي در پي است
    

فعل ا + .

    

اين، با توجه به

  .است) له
+قيد حالت + ن 

 به كيفيت به ج

  ن

چگونه ديناسـوره

فوت) 2 
رها ك) 4 

هاي هموگلوبين

قلب) 2 
سلول) 4 

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

پ يب حتينص كي
پش ني براساس ا

صفات قبل از اس
ص+ سن  صفت + 

car 
  اسم

صورت گذشته به

..

عالوه بر ا. رود ي
  .كنيم ي

  درست است؟
ساختار جمل(له 

قيد مكان+ زمان 

 هميشه بيشتر

عني توجه كردن

ف درباره اينكه چ

ه حاوي مولكول

ا

سنجش دهم

يتنها  ليفضا لي
و سپس كند يم 

ل همان ترتيب ص
+رنگ  صفت + ت 

 عمل در زمان گ

 
كار مي به onفه 
را استفاده مي) 

لحاظ دستوري د
 كلمات در جمل
ز قيد

خرد و كت را مي
   

attentio به مع

ه نظرات مختلف

  
  

چكي است كه ح

  دادن 
  

    
 

 .رست است
يبه تحص ينيد م

متيخود تثب وان

 .رست است
ري در اين سؤال

مليت+ جنسي   ت

 .رست است
معناي جمالت،

.درست است
 هفته حرف اضاف

m )ممكن بودن
 .رست است

 جمالت زير از لح
ل نياز به ترتيب

 .رست است
صوالت آن شرك

 دادن 
  بردن 

  
pa  به همراهon

 .رست است
 اعتقاد دارند كه

  .دند
  شدن

 ش پيدا كردن
 .رست است

 قرمز پك كوچ
  .شوند ي

انتقال/ ، نعمت 
 انتقال دادن 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
ميتعال هيتوص
رويپ يها دل

 

در 1گزينه  .7
نكته دستور

صفت+ اسم 

در 2گزينه  .7
با توجه به م

د 3 گزينه   .7
قبل از ايام

mayكمكي 
در 1گزينه  .7

يك از كدام
در اين سؤال

در 4گزينه  .8
آن مرد محص

توسعه د) 1
گرفتن، ب) 2
ساختن) 3
ayكلمه ) 4

در 1گزينه  .8
دانشمندان

رض شدقمن
منقرض) 1
گسترش) 3

در 3گزينه  .8
ونسلول خ

استفاده مي
استعداد،) 1
ا/ سلول ) 3

erv.ir
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 امـا بـراي     

تـرين   يـك   

ود داشـته  

ي از همـه    

ationgroup

سـكوپ نـداريم،

وراً او را بـه نزدي

  انه 

 در دانشگاه وجو

گردهـاي زيـادي

 

  يب و غريب

  هبي

  ر اينكه

  گر

  جه

1401(  

غيره نياز به تلس

  مند، قوي
  مرتب و 

ي شده بود و فـو

  شجاعانه
متأسفا/ ي شدن 

موضوعي درسي
  .اشند

  ت

ه هر سال جهانگ

 آزمايشات/ ب 

عجي) 4 

مذه) 4 

مگر) 4  ورت

ديگ) 4 

توج) 4 

/16/02وبت دوم 

 زهره، مريخ و غ

نيروم/  از قبيل 
تميز/  از قبيل 

 به شدت زخمي

ش/ زده شدن  ت
ب ديدن، زخمي

تحقيق در هر م
شجويان فعال با

  .نيم
  م

داد، هديه، نعمت

ن علت است كه

 معروف، محبوب
  ها جاذبه/ ع 

  محكم 

 ق

حال، در هر صو ن

 ديگر  

 س، پايه 

  .خورند رما مي
12  


جامع نو(م انساني 

ن مثل عطارد،
  .يازمنديم
مثل،) 2 
مثل،) 4 

رخ داد و راننده

شگفت) 2 
آسيب  )4 

د قوي به انجام ت
د كه همواره دانش

  عوت كنيد؟
آينده دعوت كن

مراسم) 2 
استعد) 4 

به همين. ي دارد
  .ند

رايج،) 2 
شجاع) 4 

قوي،) 3 

صادق) 3  

با اين) 3 

يكي) 3 

اساس) 3 

  .بدن است

كمتر از زنان سر

م؛ ادبيات و علوم

يك به كره زمين
رومند و قوي ني

ي در آن جاده ر

 مطمئن

د كه بايد تأكيد
گيرند ان ياد مي

روسي خودت دع
ي عروسي هفته آ

ي تاريخي زيادي
ران را ديدن كنن

 به تازگي

محبوب، معروف

 كه طوري

 ن 

  .كنند 

هاي مختلف ب ش

يانگين، مردان ك

سنجش دهم

ارات نزدخي سي
يك تلسكوپ نير

 يب و غريب 
  

 بد و وحشتناكي
  .رد
طور سالم و م به 
   ردوا

دان اعتقاد دارند
ود كه دانشجويا

 براي مراسم عر
نفر را براي 500

  
  

هاي ست كه مكان
هاي اير د جاذبه

  
  

اخير، ب) 2 

رايج، م) 2 

ط همان) 2 

ديگران) 2 

 عمل) 2 

  
 بيشتر عمر مي

عملكردها و نقش

طور ميا ت كه به
    

 

 .رست است
 براي ديدن برخ
س و نپتون به ي

عجيب/ جاي  ض، به
 مناسب/ 

 .رست است
 ماشين خيلي 
تأسفانه فوت كر
/شدن يا كردن 

طور اميد به/ ن 
 .رست است

د زيادي از استاد
شو  كار باعث مي
 .رست است

خواهيد ر را مي
0ن است تقريباً 

  تعجب 
 ي

 .رست است
شور باستاني اس
دنيا دوست دارند

 مقصدها /  
 ها  جاذبه/  

 .رست است
 ديمي ق

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ي متن چيست؟
 عموماً از مردان

 .رست است
ها كنترل ع مون

 .رست است
نيست ن، درست
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. يـان كنـد    
ت بيشـتري  

B A− =  

( x +2 3  

(x y)

x

−

 −3  

x +327  

  ول و عرض

x
x

−
+2

2
4 9

  

 x8شـنبه  
x x+ 2  

ationgroup

  ين

تن را دوبـاره بي
خواهد اطالعات

( x )(x= −2 1

y) ( x)=4 42

x x

y (x

= −

− = −

3 3

3
3

( x= +8 3 2

مجموع طو: 3)

x x
− −
−
3

9 12 2

x4و روز چهارش
x x+ + =4 8

1401(  

زمي) 4 

يان قبلي در مـت
خ يسنده متن مي

x ) (x+ − +3

( x) (+4 34 2

x y xy

y) xy(

+

+

2 2

3
3
3

)( x x+22 9 6

x ) ( x+ +3 2 9

x
x x

+ =
− −2

2 2
3

xز سـه شـنبه  
= 289 17

/16/02وبت دوم 

  .دارند

  د؟
  . ند

  د؟

  .كند
  ما 

ك بييد تا اينكه 
است كه نوي» ي

) x+ = +2 21 2

( y) ( x)+3 6 2

y x

(x y) (

− =

− =

3 3

4

x )+ 4

x x+ +2 6 4

x
( x )

−=
− 2

2 3
2 3

، روزx2دوشنبه
x = 7 289

(  

13  


جامع نو(م انساني 

تر سكته قلبي د

كند زي بحت مي
خوشحالي هستند

شود  حمايت مي
  

ك اشاره مي هدف
ذات) 3 

كند استفاده مي 
يعني«ا به معني 

x x+ − −5 3

) ( y) +2 23 4
  . ت

y xy

) ( )(

− −

+ −

3

3
3

4 3 2

) x x= +29 9

x
( x )(

+−
−
2

2 3

 مبتاليان روز د
      x =17

  . نفر است 16

)1(ضي و آمار 

م؛ ادبيات و علوم

ت به مردان كمت

 درباره چه چيز
 خوشبختي و خ

گي توسط متن
.رسد نظر نمي به

ه شده است، به 

in other w
يا» عبارت ديگر

x x− − =2 2 1

:  
( x)( y)34 2 3

× ×6 4 است 9

 y(x y)

( )

−

=4 4 

 :داريم)  الغر

  : در نتيجه. 
x + 6

(x ) x
+ =

+
2

1 2

نمايش دهيم، 
                  
x = ×6 16 17

رياض

سنجش دهم

د كه زنان نسبت

 به احتمال زياد
 مردم به دنبال

رباره هدف زندگ
مختلف يكسان ب

آن خط كشيده
 هدف) 2 

ordsاز عبارت 
i  به ع«به معني
  

x x= + −2 3

:اي داريم  جمله
( y)+ 43

=صورت  216

چاق و(مجموع 

x x+ +29 6

x x
−

− −
1 2

3 2

x يكشنبه را با
                   

7=شنبه  272

    
 

 .رست است
توان فهميد ن مي

 .رست است
قبل از اين متن
راي داليل كه چ
 .رست است

ز عبارات زير در
گي براي افراد م

 .رست است
كه در متن زير آ

 تي
 .رست است

، نويسنده ا2ف 
n other wo
.ده فراهم نمايد

 .رست است

(x− = +4 4
 .رست است

ضرايب بسط دو

xيب y2 ص به 2
 .رست است

 .رست است
ز اتحاد مكعب م

4: ل مستطيل

 .رست است

x
= −

− −
1

3 2
 .رست است

بتاليان در روز
              :ين

ش وز پنجيان در ر
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 در نتيجـه  

جـدا شـده    

x x+22  

 با توجه به 

b
a

 −  

x
 +6  

f {( ,

( ,a
( , a)

=

−
=

2
1

1
2 2

  

f (x)

f ( )

=

−2
  

x< <4  

P(x) =  
د، كافي 
همي از 

ationgroup

  a = −4 و 1

هـاي ج قسـمت   

x x= =2 23 2

c: ها
a

بنابراين. 

cm ,
a

= + =1

x = 
313 6

  :براين
a a),(

a) ( ,
( ,b) b

−

= −
= 

2 4 2
4 1 4

2

x x

) f ( )

− 

+ + =

2 2
1 1

x<  <7 8 2

  :شود ي
R(x) C(−
شود د حاصل مي

طول رأس سه 

  :ز

1401(  

بنـابراين. 4+

فـي مسـاحت ق

x =227

ه و ضرب ريشه−

m m=  −4

x x=  =16

بناب. شته باشند
, a),( ,b),

) a
b a
 −
= = 

2
2 2 2
4 4

2 4

f ( )− = −

= − =

2 4
3 1 2

x < 14 7
  . د

ت زير محاسبه مي
x) P(x)
ن ماكزيمم سود
y ax b= +2

د عبارت است از

/16/02وبت دوم 

   a − =4 3 

از طرف. است 4

x =9 3

b: ت است از
a

−

m ( m− =1 2 4

             = 2

ر دوم يكسان دا
, ( , )}

a (
a b

−

= − 
 + =

1 4
4
2

( )− − =2 2 8

x< − <2 1 1
ر برد وجود دارد

صورت ست كه به
x= −228 1

كاالهايي كه با آن
bxتاندارد  c+

شود د حاصل مي

14  


جامع نو(م انساني 

در ايـن صـورت

− =48 27 21

x =2 6

ها عبارت ع ريشه

m) m =9

        

            

رند، بايد مقادير

(a )− =
+ =

22
2 8 1




f ( ) −2

13
عدد صحيح در 

رآمد و هزينه اس
x + −85 3 

ت آوردن تعداد ك
راي سهمي است

ن ماكزيمم سود

م؛ ادبيات و علوم

x باشد، د 2+

: مانده ت باقي

ax ، مجموع2+

  :داريم

m= −  =1

:بنابراين. كند ي

  . برد

ير اوليه برابر دا

 a = 2

) + = +1 8

5بنابراين . ارند

 اختالف تابع در
x x− = 239 28
دست ن براي به

در حالت كلي بر

 كااليي كه با آن

سنجش دهم

ax − =2 3 

و مساحت قسمت

bx x+ + =

x (m+ ، د2+

= − 1
9

1مد 
تايپ مي 3

ب زمان مي) قيقه

جمالتي كه مقاد

, f ( )+ = =1 3 1

ر اين بازه قرار د

C و تابع سود
x− +2 224 3

بنابراين. مي است
د. محاسبه كنيم

بنابراين تعداد. 

    
 

 .رست است

x  ريشه معادله

  .است 

 .رست است
و 48ل مساوي 

  :ير است

 .رست است

لي در معادله 

)x m+ + =1 4

 .رست است

1ت علي 
و احم 6

دق 12(ساعت 
 .رست است

ع است، تمام ج

 .رست است

= − = −1 2 1

 .رست است

, , ,8 9 1 11 در
 .رست است

 C(x) x= 39
3 
يك معادله سهم
رأس سهمي را م

آيد يدست م به 
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(x −= 2  

x

x

=

 =

115
  

ورت 

x3
پـس  . 5

أي است و 

  . مي است

 بنگـاه آن  
يـا  » سـود «

  هاي توليد

ationgroup

)
( )
− =224 42 28

  .  ست

x+ +


+ +

6
6

9 15 17
9





صو ها به فر، داده
  . كند 

  x= =3 5 55

ده هر نفر يك رأ

هاي سها شركت

جاي توليد در ه
« در محاسـبة   









6
7
4
7
5

ه جمع هزينه 

1401(  

ت تأهل اسمي اس

x + +

+ =

1

7 18 15



صفواحد به  4ن 
ميانه تغيير نمي

بنـابراين. 25

ها براساس قاعد

حدود از مزاياي ش
  .كت سهامي

توانست به ي مي
اما بايـد. ه است

, ,
, ,

, ,
, ,
, ,

×

     
    
    

      
     

62
744
4 2
7
56

/16/02وبت دوم 

  .دادگان

رتيبي و وضعيت

x

/

+ =6 9

5



با اضافه كردن. ت
ت و در نتيجه م

x= = =2 

  . ست

ه ا نحوة اداره آن

 و مسئوليت محد
هستند و نه شرك

حب بنگاه توليدي
نظر كرده  صرف

,

× =

× × =


 





12 744

3 12

2 886

  ينه پنهان

  آالت ي ماشين
  مواد اوليه

15  


جامع نو(م انساني 

ه، پرسشنامه و د

آموزان تر  دانش

است 5ميانه آن 
است 5 نيز ميانه 

=nx:ا برابرنـد 

جديد نيز صفر ا

  . سب است

ها دارند اما ركت

ارهاي شخصي
كار شخصي ه و ب

 است، زيرا صاح
حاضر از آن  ال

, ,

, , ,

, ,

     

   

     

1 512

 اقتصاد

  ن
هزين

هزينة نگهداري

م؛ ادبيات و علوم

شاهده، مصاحبه

اي، رتبه ا فاصله

, , , ,1 2 3 كه م
در اين حالت. د

ها  كه تمام داده

هاي ج يانس داده

واني نزديك منا

ش مشابهي با شر
  .ان

وكا مزاياي كسب
ن به شكل كسب

  ) 19و  18و  

رة ساليانة بنگاه
ه دهد كه در حا

  

تومان

  كارگران

سنجش دهم

مش: اند از  عبارت

ختالف دماي هوا

, , , , ,5 6 7 9 11
شوند مرتب مي 

شود  نتيجه مي

و در نتيجه واريا

اي با درصد فراو

 

دازي كم و بيش
دار  يك از سهم

 عمل از جمله م
كارها در ايران و ب

16و  15و  14

برابر با اجار) صت
يون تومان اجاره

 

حقوق ك

    
 

 .رست است
ها گردآوري داده
 .رست است

 افراد اسمي، اخ
 .رست است

 .رست است
1. كنيم رتب مي

, , , , ,1 2 3 4 5 6
 .رست است

ن انحراف معيار

ديد نيز برابرند و
 .رست است

ها اي براي داده ه

. رست است
  :رست

اند راهها مراحل  
ميزان سهام هر
مالياتي و آزادي
سياري از كسب

4ـ صفحات  2س 
 . رست است

هزينة فرص(= ن 
ميلي 62ماهانه 

  :اه لحاظ شود
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  )زيان(سود 
8 656 , ,  

ست منتقل 

  .يشتر است
د را خـرج     

ي داريـ خر 

 .است اتين

را  54ر از 
و  56ر از  

 هـم برابـر   

×28    
» د عرضـه  

,23 2    
,32 3   

  .دانند ي

 مربوط به 

ationgroup

س= درآمد  –ها 
− 2 8    , ,

سمت راس ليد به

واحد گوشت بي 3
ـة بودجـة خـود

خـدمات  و ـاال 

يدخانر ب اتيمال و
  .ست

و كمتر 49 از 
تـر ايـد كوچـك  

با» مقدار تقاضا

,=49 137 2
مـازاد« بـازار بـا    

قيمت  →  
3قيمت  →   

ونق اقتصادي مي

 و آزادي تجارت

1401(  

ه هزينه
886      , ,

 مرز امكانات تول

3 در ازاي خريد 
ه يعني فرد همـ

كـ ارزش باشده 

وي نيماشي الكل 
آمد اشخاص اس

ن اعداد بزرگتر
با bجـاي   ه بـه  

م«و » دار عرضه

 
ز قيمت عـادي

→مبود عرضه 
→مازاد عرضه

ترين عامل در رو
  .ست

ها و كاهش تعرفه

/16/02وبت دوم 

= 5 77   , ,

ش يابد منحني

واحد ميوه 2دن 
اط پايين بودجه

عرضه ش خدمات 

 .است) ماليات
ريغ مشروبات بر
در ، ماليات برت

توا مي aجاي  ه
در نتيجـه. ارنـد 

 
مقد« كه در آن 

  : ست با

هاي باالتر ازمت

كم

تر  سرمايه را مهم
ب ثروت ملل اس

داند و ايده ك مي

16  


جامع نو(م انساني 

→     ,

يت توليد افزايش

119 (  

دن يا از دست داد
جه هستند و نقا

  .د ديگر شود

و كاال نيب زش

كنندة م پرداخت
بونة آن در ايران 

اتيمال نوع نيتر 

پس به. يم دارند
ابطه معكوس د

 .) ست هستند
قيمتي. شودمي
برابر ا) تومان 2

و در قيم» عرضه

ي دفاع كرده و
و اثر مهم او كتاب
ي از كار مولد م

م؛ ادبيات و علوم

سود
3 (  

جام شود و ظرفي

9و  41و  40و  

 B نظر كرد صرف
 كردن كل بودج

مورد 1ند صرف 

ارز تفاوت از كه 

پ(ي مود ثروت، 
 كه بارزترين نمو

مهم بر ثروت و 

رابطة مستقي» ر
ر» مقدار تقاضا«

گزينه درس 4هر 
تعادلي حاصل م

28( تعادلي   

با كمبود ع«زار 

 

مالكيت خصوصي
ي آدام اسميت و

اقتصادي را ناشي

سنجش دهم

33و  8صفحات 
 

گذاري بيشتر انج

38و  37فحات 
 

به نقطة Aنقطة 
 به معناي خرج

توا مانده كه مي 

 
ه مالياتي است

 .شود يم گرفته
بر دارايي، اتيال

سيار زيادي دارد
يي، مالياتدارا 
6 (  

مقدا«و » قيمت
«و » قيمت«ضا، 
قسمت الف ه( 

ننده در قيمت ت
ننده در قيمت

قيمت تعادلي با

 ) 8و  51حات 

اد بازار آزاد از م
داري ري سرمايه

، نيروي حيات ا
  .ست

8 (  

    
 

ـ ص 3و  1 درس 
. رست است

گ جويي، سرمايه 
  . چپ
صف 11و  4س 

. رست است
رصت حركت از ن
وي خط بودجه

ري باقي و مقدا
  ) 28 صفحه 

. رست است
بر ارزش افزود ت
گر مشخصي ا ره
ما كدامي مبنا و

ر مصرف انواع بس
بر اتيمال نوع ن

63و  61فحات 
 . رست است

ق«قانون عرضه، 
طبق قانون تقاض

قرار بگيرند 49
كنن درآمد توليد 

كن س درآمد توليد

كمتر از قهاي  ت
  . ت

صفح 1و  5س 
 . رست است

 طرفداران اقتصا
شاخص نظام فكر
ري ماركسيسم،

داري اس  سرمايه
80و  79فحات 

www.sanjeshse

تركيبي از(
در 3گزينه  .12

اگر با صرفه
، نه شود مي

تركيبي در(
در 4گزينه  .12

هزينة فر) الف
نقاط رو) ب

نكرده است
ـ  3درس (

در 4گزينه  .12
اتيمال) الف
دور در شده
و اساس) ب
بر اتيمال) ج
نيتر مهم) د
صف 6درس (

در 1گزينه  .12
طبق ق) الف

قرار داد و ط
9تر از  بزرگ

حداكثر) ب
پس. هستند

در قيمت) ج
رو است روبه

تركيبي در(
در 2گزينه  .12

بيشتر) الف
چهره ش) ب
فكرنظام ) ج

نظام فكري
صف 7درس (
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x

x
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x

−

−
=
=

=

54
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54
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54   نفـر

ي ركودي 

 و هـا  شـگاه 

ده ( دهـم     

 1(= ول    

ول خمـس   
  .هد
 .ينـد گو ـي 

  ر سال دوم
=13   

   سال سوم
=122 

  ر سال دوم
−35   

   سال سوم
−43 2 

  يريگ م

ationgroup

x

x

=

− =
−

1
1

1 8
54 8
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 افراد بيكار از 

 

ها استيسي، اع
 .رد

دانش و مـدارس   

ن سـال دهـك

 برابـر دهـك او

مده است مشـمو
او بده يندةنما  يا

مـ ياسـم  يمـت 

  .يست

ها يا تورم در مت
x −48  
ها يا تورم در ت

x  − 43  
دار توليد كل در

− =28 7  
دار توليد كل در

=28 15 

يمتصم :5مرحله 

1401(  

  
  

؛ يعني تعداد)د 
 )86و  85ات 

اجتما وي انسان 
كر وارد رانيا اد

گسـترش، هـن 

هد، چون در ايـن

چهـار)  جـدول  

آم يادكه ز يزانم
يدت به مرجع تقل

يفروشد ق ل مي

ين ياما قطع ،ست

افزايش قيم) = ي
 x = 35

افزايش قيمت) = 
 x = 552

افزايش مقد) = ه


افزايش مقد) = 


م يابي ـارز: 4ه 

/16/02وبت دوم 

بيكاران كم شود
صفحا 8رس د( 

يها هيسرما به 
اقتصا بريي فرسا
آه راه مانندي الت
  .برهاندي تيهو

ده  ها نشان مي
  . اند مد داشته

دهك پـايين= 
  )125فحه 

به همان م يدبا د
م و سهم سادات

بار او يركت برا
  .شود يم

اس يشترك هم ب

 به قيمت جاري
 
)به قيمت جاري

2
وم به قيمت پايه

)م به قيمت پايه

مرحلهيارها ـ مع 

17  


جامع نو(م انساني 

نفر از جمعيت ب
.بديا كاهش مي

يتوجه يب، راني
ف تواني ها بيس

مواصالي ها ساخت
ه وي ساختار ف

س شاخص دهك
درآم) قير جامعه

=مند جامعه  وت
صفح 11درس  (

يادجموع مخارج ز
عنوان سهم امام ه

كه شر يهاول مت
مشخص م يسي

لندمدت در بانك

ل در سال دوم

ل در سال سوم ب

دو  كل در سال 

در سال سوم كل

يينتع :3رحله 

م؛ ادبيات و علوم

ن 460ه عبارتي 
درصد ك 1معه 

يا منابع و نيزم
آقاجار  دوران ر
رسيز وي قانوني 
ضعف از را رانيا 

رآمد را براساس
ده درصد فق(ول 

=1 درصد ثرو
.اند درآمد داشته

از مج يكسال از 
درصد آن را به 2
يمبه ق .يهو ثانو 

نوي يرهشركت پذ
بل يگذار  سپرده

توليد كل( –) ت

توليد كل( –) ت

توليد( –)  پايه

توليد ك( –) پايه

مرـ ها  ينهت گز

سنجش دهم

 

يا به(اغل شوند 
اري در اين جام

سرز ازي مهمي 
دري خارجي الها
يها نهيزم جاديا

اقتصاد توانست
 109 (  

ن وضع توزيع در
برابر دهك او 1
(دهك دهم  98

د)  باالي جدول

اگر بعد آيد يت م
2ظف است كه 

يهاول يمتق :رد
قه سهم توسط ش
سهام معموالً از

  ) 156و  138

وم به قيمت ثابت

م به قيمت ثابت

يد كل در سال

د كل در سال پ

 123 (  
 

فهرست :2مرحله 

    
 

. رست است

46كه   نفر شا
 برسد، نرخ بيكا

 . رست است
 :ست
يها بخش دادن ت
كاال رود و ليس
ا باي حتپهلوي  

نت هم بهداشتي 
و 108صفحات 

 . رست است
ترين ناعادالنه 99
) مند جامعه ت

8مودار در سال 
دهك=  جامعه 

 . رست است
دست كه به يمد
فرد موظ يعني. د

دار يمتق و نوع
هر ورق يدر رو 

در س يگذار يهرما
8صفحات  14و 

 . رست است
د كل در سال دو

كل در سال سوم

تولي(

توليد(

و 122صفحات 
. رست است

  :يا يسهمقا د
مـ مسئله  يفعر

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12

ك در صورتي
8به   نفر

در 1گزينه  .12
موارد نادرست

دست از) ب
ي،انقباض و
دوره در) د

ينسب بهبود
ص 10درس (

در 2گزينه  .13
9سال ) الف

درصد ثروت
طبق نم) ب

درصد فقير
در 2گزينه  .13

هر درآم) الف
يردگ قرار مي

سهام دو) ب
يهاول يمتق
سر سود) ج
و 12درس (

در 1گزينه  .13
توليد(

توليد ك(

ص 11درس (
در 4گزينه  .13

يدمراحل خر
تع :1مرحله 

erv.ir
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  98ر سال 

x − 3
3

  

  

x −1   
x =1   

  99ر سال 

x − 33
33


 

 

x −1  
x = 429 

  .شود يم ه

  .يابيم ي
مناً كتـاب   

ationgroup

د CPIد تغيير 

= 1
1

  
  

, =3     
 →33    

د CPIد تغيير 

= 3
1

  
  

=33    
9     99سال 

  .ابدي شيفزا

گرفته نظر در وام 

  . بود يي

ختگي و كمال مي
ضـم. ـال رسـاند      

1401(  

درصد =

= 3    
 x→ = 33 

درصد =

,  →99   
ة سبد بازار در س

اف ها بانكي موم
  .دارند داز

افتيدر ازيامتي 

غنايو  مدحي، ي

  .د
آن را در حال پخ 

 ششـم بـه كمـ

  .يافت

98(  

99(  

/16/02وبت دوم 

 98 در سال  

 x =1 42 
هزينة

عم سود نرخ ش
اند پس گريدي ا

  .كند ينمي 
يمشتري براي ار

حماسي، )ن پنجم

جاي دارند منثور
آوايل قرن هفتم،

هـاي پـنجم و ن 

  .ت
.  

توان ي اني را مي

1(

8 بازار در سال 
9( 

د بازار در سال 
9( 

18  


جامع نو(م انساني 

هزينة سبد بازار

,29   

شيافزا با همزمان 
ها حساب به بت

يرييتغ قرارداد 
گذ سپرده زمان ت

م و نيمه اول قرن

هاي م اندرزنامه 
ر قرن ششم و او

را در قـرن ـجع 

ي استهاي فكر ي
.هاي فكري است

  ).تعال است
ي سبك خراسا

( فنون ادبي 

هزينة سبد( – 
  

97بازار در سال 

هزينة سبد( –) 
  

8 بازار در سال 

م؛ ادبيات و علوم

هز

توانند يم مدت
نسبي كمتر سود
دوره انيپا تا ت
مدتي ازا به اما د

در قرن چهارم(ر 

ست كه در ميان
درشويم و  جه مي

ر موزون يا مسـ
  .بدي است

، از ويژگي»دارد
ها ه، جزو ويژگي

 بلكه خداوند مت
اني، ادبي و فكر

 علوم و

)97زار در سال 
هزينه سبد ب(

)98زار در سال 
هزينه سبد(

سنجش دهم

 
م كوتاهي گذار هيا

س نرخ مدت كوتاه
بلندمدتي گذار ه

رديگ ينم تعلق ود
 155(  

در دورة اول شعر

  
وي در دست اس

بلوغ آن مواج  ورة
نثر در آثار خود، 

ثر ابوالفضل ميبد

  . وجود ندارد
ت و پيچيدگي ند
آموز و اندرزگونه

 زميني نيست،
هاي زبا ع ويژگي

هزينه سبد باز(

هزينه سبد با(

    
 

  ) 144صفحه 
 . رست است

×1 

×1 

  ) 101فحه 
. رست است

سرما سپرده ود
كي گذار هيسرما

هيسرماة سپرد د
سو الحسنه قرض 

و 154صفحات 

 .رست است
 .رست است

اع شعر فارسي د
 .رست است

:هاي ديگر گزينه
به زبان پهلو مي

با دو  ، قرن پنجم
عبداهللا انصاري

اث االبرار،  ر و عدة
 .رست است
 .رست است

  :ي ديگر
ت، تشبيه حسي

كالم، ساده است
 از مضمون پندآ

 .رست است
 اينكه، معشوق،
هاي ديگر، انواع

www.sanjeshse

ص 14درس (
در 2گزينه  .13

صف 9درس (
در 3گزينه  .13

سو نرخ) الف
س سپرده) ب
سودنرخ ) ج
سپرده به) د
ص 14درس (
 

 
در 3گزينه  .13

در 4گزينه  .13
ترين انو رايج

در 2گزينه  .13
اشتباهات گ

كماشعار  -1
در نيمة - 3
خواجه ع -4

االسرار كشف
در 1گزينه  .13
در 3گزينه  .14

هاي رد گزينه
در ابيات -1
فكر و ك« -2
استفاده -4

در 4گزينه  .14
با توجه به(

 در گزينه* 
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  . است

  
  )ص(  ت) + 

  .ه دوم است

 ت
  

.  

1401(  

ته در آن، اندك

  )وتاه
  )ص(ر ) + ه

  )كوتاه
)ص(ن ) + وتاه
ص(س ) + بلند

و براساس قاعده

  

وست  پي 
  −  −

اند زه تلفظ شده

/16/02وبت دوم 

كاررفته ت عربي به

م كو(ـِ ) + ص(
م كوتاه(ـَ ) + ص
م ك(ـِ ) + ص(ش 
م كو(ـِ ) + ص( 
م ب(ا ) + ص(ر  

  .ت

  

اند و كار نرفته  به

)عالتن ـ فاعلن

دش  هي  
  −  −

(−   

با حذف همز» م

19  


جامع نو(م انساني 

لغات -2 

(ي = يِ  
ص(ا = اَر  
ش= شِ  
ب= بِن  
=راست  

 قاعده اول است

.عده دوم است
  .ه دوم است

را در يك معني

  )ن ـ فاعلن
  )ن ـ فعولن
  ) ـ فاعلن

ن ـ فاعالتن ـ فاع
  )ن ـ فعولن

|−− −  

ش  نِ 
    

| |− − − −
   

اسم دام و خوش 

م؛ ادبيات و علوم

 .دارد
  .شود ده نمي

قافيه و براساس

يه و براساس قا
و براساس قاعده

اند؛ زير  ت قافيه

فاعالتن ـ فاعالتن
اعيلن ـ مفاعيلن
التن ـ فاعالتن

− − )فاعالتن
اعيلن ـ مفاعيلن

|−− − −

 قا  في 
  −  −

| )− − − 
( |− − − −

اند افسرده، گل   

سنجش دهم

در متن وجود ند
در متن ديد) الني

  
   

 )ص(ق ) + 
(   

 )ص(د  + 

كلمات ق=  پيدا 
  

كلمات قافي= كار 
كلمات قافيه و= 

كلما= و خويش 

|− − −  )ف
|− − − )مفا
|− − )فاعال

| |− − − −
|− − − )مفا

|− − − 

  : 1ه 
 ر  بِ  
    

: اند ل هم وزن
|− − − 

برآورده، دل«ي 

    
 

 .رست است
 .رست است

   :ي ديگر
فعال به قرينه، د

هاي طوال جمله
 .رست است

 )م بلند(ا + 
)م كوتاه(ـِ +  )
)م كوتاه(ـَ ) + ص
)م كوتاه(ـُ ) + ص
)م بلند(و ) + ص

 .رست است
تمنّا و/ رديف  

 :هاي ديگر زينه
يار و ك/ رديف = 

=بر و سر / ديف 
خويش و. / دارد

 .رست است
   :ها يي مصراع

|− − − − −
|− − − − −
|− − − − −
|− − − −

|− − − − −
 .رست است
−: يي درست

 .رست است
يي درست گزينه

سم  قا  
  −  −

 .رست است
ها با مصراع سؤا

| 3ه  )− −
 .رست است
هاي ه ي ديگر واژ
 .رست است
 .رست است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .14
در 4گزينه  .14

هاي رد گزينه
حذف افع -1
(اطناب  -3

در 1گزينه  .14
  : توضيح

) ص(ء = آ 
ص(ن = نِ 
ص(ن = نَق 
 ص(ت = ت

ص(م = مود 
در 3 گزينه .14

=كنم تو را 
بررسي گز* 
=اوست  -1
رد= آيد  -2
رديف ند -4

در 4گزينه  .14
صورت هجاي

−) الف
−) ب −
−) ج −
−) د −
−) هـ −

در 2گزينه  .14
نمودار هجاي

در 1گزينه  .14
نمودار هجاي

ج  حا
−  

در 3گزينه  .14
ه همة گزينه

غير از گزينه
در 2گزينه  .15

هاي در گزينه
در 4گزينه  .15
در 3گزينه  .15

  
 

erv.ir

42
43

44

45

46

47

48

49

50

51
52



  
 

 

@sanjesheducationgroup

  شي

  ها مل سختي

  ) متوازي

  ) ـِ

1401(  

  سجع مطرّف
  جع مطرّف

اس ناقص افزايش

  .د
كنايه از تحم= د 

  اعات نظير

سجع= و پست 

ر مصوت كوتاه
  )كتف

/16/02وبت دوم 

  ني
−  
  ني
−  

س= ده، رسيده 
سج= رس، كَس 

  .رند

جنا= مه، چشم 

س همسان ندارد
خارها خورند/ د 
تناسب يا مرا=  

 

مست و/ متوازن 

تكرا: (رايي دارد
 معني شانه و ك

  .موازنه ندارد 

20  


جامع نو(م انساني 

  ما  كر
−  −  
  را  اي
−  −  

آرميد) ب 
دستر) د 

ي يا متوازن ندا

چشم -2 

جناس -4 
بارها برند 
برند، بار 

 ناقص حركتي
  سان

  اشتقاق 

سجع م=    چرخ

آر واج) ج 
 و دوش دوم به

»ج« -3  

م؛ ادبيات و علوم

  د  مر
−    
  رِ  رو
−    

، سجع متوازي»ت

 ختالفي
  س همسان

 . مطرّف ندارد

  ناس ناهمسان

جناس ن= ملَك 
جناس ناهمس= 
=نزند، بزني / ي 

عقل و/ متوازي 
  )ست و پست

  )ي
 ) ت

ه معني ديشب

.آرايي ندارد واج

سنجش دهم

  ر  شي
−    
  غُ هش
−    

  متوازي
   ي

دستانت، بلندت«

  .ركتي دارد
  

جناس ناقص اخ
جناس) = سرشت

سجع -3 
 ص اختالفي 

  

وازي است و جنا

ملك، م/ توازي 
=زر، زور / رّف 

 ناقص اختالفي

مسجع = چرخه 
مس/ خ و چرخه 

سجع متوازي=  
اشارت و بشارت(
هدوش اول ب: (رد

و» ب« -2 

    
 

 .رست است
ش  با  ح
  −  
ه  گا  نِ
  −  

 .است رست
 .رست است
  :  در عبارات

سجع= بريزد   ،
سجع متوازي= م 

 .رست است
«و » وي، قامت

 .ست استر
جناس ناقص حر

:هاي ديگر زينه
ج= هوش، كوش 

س(  ، نهاد)ار داد
 .رست است

   :ي ديگر
 .دارد

جناس ناقص= ا 
 تضاد

  .ترصيع دارد
 .رست است

سجع متو= نرم 
   :ي ديگرها نه

سجع مت= لَك 
سجع مطر= ازو 

جناس=  قفايي 
 .رست است

  :ها راع
ديده و چ: ( دارد

چرخ: (مسان دارد
مست و پست (

: (ناهمسان دارد
دار) همسان(ام 
   

 .زنه ندارد

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
ح  مر
−   
ن  در
−  

 
در 2گزينه  .15
در 1گزينه  .15

اركان سجع
ستيزد) الف
جام، دام) ج

در 4گزينه  .15
رو«هاي  واژه

در 3گزينه  .15
گُل و گل، ج

بررسي گز* 
گوش، ه -1
قر(نهاد  -4

در 2گزينه  .15
هاي رد گزينه

موازنه ند -1
بارها، خارها

ت= گل، خار 
بيت، آرايه ت

در 1گزينه  .15
شرم، ن  گرم،

بررسي گزين
فَلَك، مل - 2
ترازو، با - 3
جفايي، -4

در 4گزينه  .16
بررسي مصر

موازنه) الف
جناس ناهمس

:سجع دارد
جناس ن) ب
جناس تا) د

:ها رد گزينه
موا» د« -1
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 كلمات دو 

يا حكمـت  

 براي را د
 شواهد. ند
 غنيمت ه

 خدمت در
ص  16س 

 بود كه ت

 خواندن، 

   )131ص 

   )139ص  

ationgroup

  .زنه ندارد
  

  آرايي واج= 
 متوازن در بين

 وصال يا عشق ي
  . پاك شود

هنري خود نبوغ 
نگار بودن و قش

به كاخ تيسفون 

د هنرمندي كه 
درس. (اند گرفته 

حكومت آن تابع 

كم، دست رها،

ص 14درس  . (د

15درس . (ارد

1401(  

مواز/ س همسان 
مسان اختالفي

=» ش«ر صامت 
هاي قابل سجع

  .ن ندارد

  .است) ع(ين

ن نشود به گنج
ها و ظواهر رت

  .ت

و استعداد آن 
پرنق و ظريف يار
از مسلمان راب

تراشان سنگ كه
و الگو الهام ي،

هاي ملت و قوام

شهر بازرگانان ز

شود گردآوري تا

 ريشة اشكاني د

/16/02وبت دوم 

جناس= ي جاري 
جناس ناهم= ي 

تكرار/ اختالفي 
تق/ آرايي  واج= ـ  

جناس همسان» 

طبش امام حسي

هي انسان، ويران
د دارد كه از صو

قيقاً برعكس است

در ساساني، هد
بسي ابريشمي، ي

اعر كه هارستان

ك اند دريافته آن 
آشوري هاي جسته

اق هنري ردهاي

ا بسياري گروه 

اوست پراكندة ون

اصل و»  منيژه
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ن دوم به معني
خدايي و جدايي 

ناس ناهمسان ا
 مصوت كوتاه ـِ

»ب« -2 

كه مخا 2گزينه 

ت و تا خودخواه
ها در دلي وجود

، كه دق4 گزينه 

عه هنرمندان كه
هاي پارچه ويژه به
به قالي. است ره

از پيش دوران 
برج نقش ويژه ه

دستاور ذيري از

»مان ساسانيان

متو داد  دستور

بيژن و«استان 

 )1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

 معني جان، روا
. /همسان ندارد
جن= ش و نيش 

و» د«، »ر«ت 

است، غير از گ) 

ج، در ويرانه است
 گنج معاني، تنه

از است، غير از

ك ديگري بود ة
ب آن زمان، جات

دور آن بافي در ش
 152(  

هخامنشي با ورة
به و النهرين بين

تأثيرپذ خامنشي،
   )143ص  16

ايران در زم«ب 
   )141ص  

يكم بالش نام ه

شاهنامه مانند د

ت

سنجش دهم

روان اول به/ ر 
جناس ه/ تكرار  

نوش/ تكرار = ش 
تكرار صامت/ كرار 

   .د

)عج( امام زمان 

ده است كه گنج
 اشاره شده كه

تايشِ شهر شيرا

عرصة قالي، و چه
منسوج. گذاردند 

فرش هنر وفايي
ص 16درس . (

دو هاي برجسته 
هاي ب برجسته ش

هخ معماري و نر
6درس . (داشتند

كتاب نويسندة ،
15درس ( .اند ه

به سلسله اين ن

هاي ش داستاني 

    
 

 .رست است
  :ت

تكرار=  و هست 
=ت و ما راست 

نوش، نيش و نيش
تك=  درد و درد

  )وازنه
  
موازنه ندارد» ف

 .رست است
ّها، مخاطب، ينه

 .رست است
ها، اشاره شد ينه

،4لي در گزينه 
 . رست است
 . رست است

ها در مدح و ست

  .رست است
پارچ بافت از عم
گنمايش به زيبا 

شكو و رونق گر
.دارد بسيار هرت

  .استرست 
نقش مقايسة با 
نقش از اند، ده بو 

  .رست است
هن مهم هاي گي
د درخشاني دني

  .رست است
سن كريستن ة

دانسته مي ساب
  .رست است

از شاهان يكي ود
  .رست است

بسيار زياد برخي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
بررسي ابيات

هست) الف
ما راست) ب
نوش و ن) ج
راه و راه،) د

مو= مصراع 
:ها رد گزينه

الف« - 1و  4
در 2گزينه  .16

در همة گزي
در 4گزينه  .16

در همة گزي
رسد، ول نمي

در 3گزينه  .16
در 4گزينه  .16

ه گزينه همة
   
  

 
در 1گزينة  .16

اع بافندگي،
آثاري خلق

بيانگ موجود،
شه گرفتند،

در 2گزينه  .16
پژوهشگران
هخامنشيان

146(   
در 4گزينه  .16

ويژگ يكي از
تمد پيشينة

در 3گزينه  .16
نوشتة به بنا

حس و نوشتن
در 1گزينه  .17

شو مي گفته
در 3گزينه  .17

به احتمال ب
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 اما كرد، ت
 اردوان م،

 و منظم 
 بابِل، مت

 هاي بخش

 اما رگزيد،

 هاي تخت

  )87ص  

  )84ص 

  )79ص 

فروپاشي  

  )68ص 

و  رار دارد
ين منطقه 
 رشته كوه 

ن در عرض 
ي مشاهده 
در شمال و 
 از منطقه 

ationgroup

پرداخت غرامت 
سرانجا .كند رام
  )93ص  10

سپاه تشكيل با
حكو با سپس رَ

و ب النهرين بين

پايتخت بر نوان

از پايت يكي ش،

9درس . (شد ي

ص 9درس . (درآمد

ص 8درس . (ند

و انحطاط چار

ص 7درس . (كند

 اين منطقه قر
 داشته باشيد اي
غرافيايي اين دو

كلي امتداد ايران
ب و هواي شرجي
م و خشك و د
 جغرافيايي كه

1401(  

به مجبور را نان
آر بودند، وريده

0درس . (پاشيد 

با او نخست. يد
هووخْشْتْرَ. كرد 
ب شمال به ماد و

عن به داشت، قرار
  )90ص  

آن شوش از پس 

دروني تفرقة چار

د ان هخامنشيان

ت كه زنان داشتن

د  .م.ق7 قرن 

ك مي بازگو را يان

شمال داغ در ره
توجه .است ه
به جهت جغ. رد

ك  طور به. ه دارد
جنوبي كشور، آب
 آب و هواي گر
تيب تنها عرض

/16/02وبت دوم 

آن و داد شكست
شو او بر فارس ر

هم از شكانيان

رسي قدرت اوج 
ايران تثبيت از
قلمرو نظامي، ت

ق دجله رود ربي
10درس . (كرد

و داد شكست 

د كرد، كومت مي

فرما تحت فنيقيه

است وااليي نزلت

در آشوريان ر

رومي با پادشاه ن

ارسباران يا قر 
دربرگرفته را قه

ه كوه وجود دار

يايي ايران اشاره
ه در سواحل جن
در مركز كشور

به اين ترت. دارد
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ش را رومي هاجم
در كه را ساساني

ا سلسلة و شد 

به مادي دشاه
ا وسيعي مناطق

موفقيت پي اين ر
  

غر ساحل و در 
ك منتقل سوريه 

را اه هخامنشي

م حك.ق 358 تا 

ف و فلسطين ريه،

من و مقام  ايراني،

يورش ويرانگر ر

اين هاي جنگ رح

رشته كوه  دو
منطق اين غرب

 منطقه دو رشته

ير عرض جغرافي
طوري كه به. ست

د. اي را دارد ژهي
مرطوب وجود د

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

نيروهاي مه كه د
س نست خاندان

كشته و ت خورد

پاد سومين شْتْرَ،
م بر را خود رت
در .داد پايان ان

)82ص  9رس 

شد ناميده كيه
در شمال طاكيه

سپا) گوگمل و 
88(   

404 از كه دوم 

هاي سور سرزمين

كهن تمدن واقع

اثر بر سلطنت،

، شر رستم نقش 

ل غرب ايران،
و غ در شمال ،

 و در داخل اين

هوايي تحت تأثي
ب و هوا شده اس
راعي و باغي وي
رطوب و نيمه م

جغر

سنجش دهم

بود چهارم دوان
نتوا و نبود وفق

شكست ساساني

انروايي هووخْشْ
قدر پارس  ماد،

آشوريا حاكميت
د. (يافت سترش

سلوك او نام به ه
انط شهر به را ود

ايسوس يكوس،
8ص  9درس ( .

اردشير ادشاهي

س نيز و النهرين ن

و در و ايالمي ن

س ها قرن از س

در زرتشت كعبة

بايجان در شمال
تركيه، و ايران 

 ايران قرار دارد
 

وع تنوع آب و ه
بااليي از انواع آب
ت محصوالت زر
هواي معتدل مر

    
 

  .رست است
ارد اشكانيان، شاه

مو داخلي كالت
س بابكانِ اردشير 

  . رست است
فرما زمان در د
مختلف قبايل 

ح به و شد متحد
گس صغير سياي

  .رست است
كه را شهري تدا
خو پايتخت عد،

  .رست است
گرانيك( نبرد سه 
كرد تسخير را 

  .رست است
پا از زمان منشي

  .رست است
بين تمامي بابِل، ير

  .رست است
تمد مهم هاي ي

  .رست است
پس سرانجام الم،

  )77ص  8 
  .رست است

ك در يكم شاپور 

  .رست است
آذرب كوهستاني

مرزي كوه شته
در شمال غرب ا

 .  داشته باشيد
  . رست است
موضو  سوال به

به تنوع با  منجر 
 خود توان كشت
 كشور آب و ه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
پادش آخرين
مشك در برابر

با جنگ در
در 2گزينة  .17

ماد حكومت
از كارآمدي

آشور م عليه
آس از وسيعي

در 4گزينة  .17
ابت سلوكوس

بع سال چند
در 3گزينة  .17

در اسكندر
هخامنشيان

در 2گزينه  .17
هخام خاندان

در 4گزينه  .17
تسخي پي در

در 1گزينه  .17
ويژگي از يكي

در 2گزينه  .17
ايال حكومت

درس. (شد
در 3گزينه  .18

نوشتة سنگ
   

در 3گزينه  .18
ك در منطقة
رش  همچنين

كوهستاني د
توجه كافي

در 1گزينه  .18
متن صورت
جغرافيايي،

شود كه مي
غرب شمال 
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 كشور ما، 

 را  نيروها
 نيروهاي 

 براي ايط
 و بوشهر، 

 املك طور 
 هستند ي
 منابع از 
 طبيعي ي

 شهرهاي 
ش شهرهاي 
 جغرافياي 

طي توسعه 
 از نوع ن
ساير  و وند

 ارتباطي، 
ارتباطي  ي

 واحدهاي 
اداري،  ظام

اين . د بود

ان فعاليت 
ي، شرايط 
سرد از نظر 

ationgroup

در آب و هواي

پشتيباني از و ه
براي طوبت باال

شر و كردستان
انند بندرعباس

ط  ايران به حيطي
غني اوليه و مواد

استفاده در اگر 
هاي امكان با سب

مثال، طور به د؛
بنابراين نقش. د

 براساس وضع

گر شهرها در ط
اين اي كه در اره

شو مي منشعب 
هاي راه كل از

محورهاي حول 

به را آن مردم 
نظ لحاظ يت از

 پايتخت خواهد

 سال يعني زما
هاي شمال غربي
رودي در دورة س

1401(  

ض جغرافيايي 

البسه نظامي، ت
رط و دما كشور 

و آذربايجان ثل
بي كشور ما ما

مح هاي ظرفيت 
و ذخاير نظر از 

.اند رو نبوده  وبه
متناس توانند مي 

شود مي تعيين 
 زيارتگاهي دارند

اداري -سياسي 
  .  شده است

به بيان ديگ. رند
ستاشعاعي يا  ل

شعاعي صورت
شك مستطيل كه

خطي كه هاي
 . اند پيدا كرده

تأمين نيازهاي 
در اين فعالي .بد

مركزي يا الت

ن در دورة گرم
 ه هوا در استان

هاي هواي ور ده

  : ه كنيد

/16/02وبت دوم 

ي به اندازه عرض

تجهيزات و ها يك
جنوب و غرب  

مث غربي، و مالي
 شهرهاي جنو

و توان  به كه د
كه كرد اشاره ر

رو صنعتي رشد
مناطق كشور ة

انساني يا بيعي
قش مذهبي و

هرها با نقش س
ريايي تعيين شد

دار متفاوت هاي
هرهاي با شكل

ص به مركز آن از 
شبك يك شهرها،

شهر -نهايت ج
كل خطي رشد پ

و تر مناسب مات
يابد مي تغيير ن،

تشكيال تابع ستان

نوب شرق ايران
با نفوذ اين توده
 مشتركي با تود

و خشك مقايسه
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 طول جغرافيايي

تاكتيك نظامي، ي
جنوب هاي تان

شم مناطق در 
هاي سرد سال

   

دهد مي نشان ور
كشور مركزي و
ر با اند گرفته ار
همة گيرد، قرار 

طب از اعم آن، 
و نقاست  زائران
برخي شه. است

ت جغرافيايي د

ه خود شكل لف
ز جمله الف شه

هاي مهم شبكه
شه ي كه دراين

و در ن .كند مي 
 درياچه، به شك

خدم ضهعر شور،
زمان و موقعيت 

اس استان و ابع

 توده هوا از جن
ان ببراين همزم

همچنين اثرات 

 شرجي و گرم و

م؛ ادبيات و علوم

را فراهم كند و
  .  است  ب

هاي طرح كه ست
است در مهرماه، 
دوره همين در 

ه ابراين در دوره
.ي نظامي دارد

كشو سطح در ي
و شرقي نواحي 
قرا برداري بهره 

بررسي مورد قه

جغرافيايي وضع
توجه مورد ها ه

ي تعيين شده ا
يز براي موقعيت ن

مختل ركردهاي
از. اند  پيدا كرده

ش و ها خيابان و 
شطرنجي شهر -

تقسيم همسان
ها يا داد رودخانه

كش بهتر اداره ي
با متناسب ت،

تا ن، شهرستان
 .  است

اين. شده است
بنا. كند يت مي

.نامطلوبي دارد

م وب و هواي گر

سنجش دهم

د اين شرايط ر
، مناسب1گزينه 

اس عواملي از باال
تا ارديبهشت ز
كه درصورتي 

بنا. است طلوب
ي فعاليت نيروها

 
صنعتي هاي طب
به توان مي ثال

مورد محدود ت
منطق آن حيطي

.  

و براساس نتگاه
زيارتگاه ل وجود

جغرافياي انساني
شهرهاي بندري

كا و پيدايش ي
 مختلفي رشد

بوده اصلي ركز
-ب .گيرند مي 
قطعات ه و ها ك

بيعي مانند امتد

ايران براي در ي
تقسيما اين .ند
شهرستان تابع ش

تي مطرح شده ا

ن زير تشريح ش
ه در كشور فعالي
 جنوبي شرايط ن

  

تر آب سه مناسب

    
 

تواند شود، مي مي
به اين ترتيب گ 

  . رست است
ب رطوبت داراي 
از. دهد مي قرار 

.شود مي ساز كل
مط نظامي وهاي

ي مناسبي براي
 . رست است

قط پراكندگي در 
مث طور به. است 
صورت به اينكه 

مح توان و ها ژگي
.يابند توسعه ود

  . رست است
سكون هر  نقش

دليل به قم و هد
براساس وضع ج

ش. ن شده است
  .رست است

چگونگي به وجه
هاي د به شكل

مر يك ر داراي
شكل ها آن ف
بلوك به را شهر

اي يا طب و جاده
  .رست است

كشور تقسيمات
كنند مي تقسيم 
بخش، بخش بع

گزينه به نادرست
  .رست است

 موسمي در متن
حاره رفشار جنب
هاي د و استان

.  مطابقت دارد
  .رست است

ر را براي مقايس

www.sanjeshse

استوا آغاز م
.نقش ندارد

در 4گزينه  .18
هواي و آب

تأثير تحت
مشك نظامي
نيرو فعاليت

شرايط دمايي
در 3گزينه  .18

تعادل عدم
نشده توجه
دليل به ولي

ويژ طبيعي،
خو انساني و

در 1گزينه  .18
كلي  طور به

مشهمقدس 
زيارتگاهي ب

انساني تعيين
در 2گزينه  .18

تو با شهرها
تاريخي خود

شهر شهرها،
اطرا فضاها،
ش هاي زمين

مانند ريلي و
در 1گزينه  .18

كلي ت طور به
تري كوچك
تابع دهستان

موضوع در گ
در 4گزينه  .18

توده هواي
سراسري پر
مناسبي دار
وقوع بارش

در 2گزينه  .18
دو بخش زير
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هاي اول  م
و در . ردازد
  . هد

ر محيط را 
اي محيط 

 يد هنگام
 هاي ستان

 زاوية و د
مك نقشه 
زاويه تابش 

ج فارس و 
 سه كشور 
رك مكان 

 شده است 
لي معتدل 
تند، اما در 
توده هواي 

دسته دوم 
مواجه عال 

وان نواحي 
بر اين . هد

ationgroup

  

ر اين مرحله گا
ري اطالعات بپر

را انجام ده) دها

ملكرد انسان در
ها توجه به توان 

خورشي تابش ية
مانند اس است؛ ر

قرار دارند فيايي
با كم. و شرقي ي

ز نظر وضعيت ز

خليج 2در گزينه 
 درياي عمان با

طور مشتر دو به

به درياها بحث
ي سواحل شمال
ريا نزديك هست

ضمن اينكه ت. ت

د. اها به شهرها
ويژه جمعيت فع 

عنو ر شهرها به
ده را افزايش مي

1401(  

ين پژوهشگر در
آور ست به جمع

 و ارائه پيشنهاد

به بيان ديگر عم 
سودجويانه و بي

  . در جغرافيا

زاوي ،)ترند زديك
تر گرم هوا و شتر
جغراف باالي هاي

غربي آذربايجان
ها را از ورد و آن

د. قرار داد رسي
مسايه است اما

ياي خزر هر د

وري و نزديكي ب
كلي آب و هواي
ل اگرچه به در
بارش نشده است

هاجرت از روستا
خليه جمعيت به

از سوي ديگر. 
غال و مسكن ر

  .كند ر مي

/16/02وبت دوم 

بنابراي. سوم است
صورت درس  تا به

ي، آزمون فرضيه

.دهد مي قرار جه
صورت س و يا به

 يا چه كساني د

استوا نز خط به(
بيش ش خورشيد

ها عرض در  كه
آ هاي استان ند

دست آو كشور به

اي مورد برر سه
هشت كشور هم
ج فارس و در

ران و مبحث دو
ك  طور به  . است

هر دو سواحل. ت
جنوبي منجر به ب

     

دسته اول مه. 
اجرفرست با تخ
.ي خواهد ديد
يل كمبود اشتغ
 سكونتگاه تغيير

24  


جامع نو(م انساني 

العات در گام س
نجام داده باشد

گيري نتيجه(جم 

توجه مورد را يط
ي محيط باشد و
يدي چه كسي

( دارند قرار يي
تابش مقدار حي،

كشور شمالي ق
است؛ مانن سردتر

ايي شهرهاي ك

صورت مقايس را به
خليج فارس با ه

در نهايت خليج 

ي ورودي به اير
شورما در ارتباط
م و شرجي است
 و در سواحل جن
.گذار بوده است

شود شاهده مي
نوان نواحي مها

هاي اساسي سيب
ه مسائلي از قبي

در هر دو) جرت

م؛ ادبيات و علوم

آوري اطال  جمع
را ا) وين فرضيه

و گام پنج) عات

محي و انسان بل
هاي س ظرفيت

ي براي سوال كلي

جغرافيا پايين ي
نواح اين در ليل

مناطق در ولي 
س هوا و كمتر 

ز عرض جغرافيا

 درياي كشور ر
خ.  ميگو هستند
).تان و عمان

هاي هواي ا، توده
ي و شمالي كش

صورت گرم ي به
شود شاهده مي
ثيرگ كشور ما تأ

شهر و روستا مش
عن ول روستاها به

داري آس ت و باغ
شوند كه رو مي ه

 جمعيت و مهاج

سنجش دهم

حال انجام است
تدو(و دوم ) ينه
پردازش اطالع(م 

متقاب روابط ني،
متعادل و براساس

كلي پاسخي  طور

هاي عرض در كه
د همين به و ت
.بلوچستان و ن
تابش مقدار ت،

ك بررسي اوليه ا
  .  داد

شخصات هر سه
صيد و پرورش

ايران، پاكست(د 
  .  گاز هستند

ث انواع آب و هو
 سواحل جنوبي
 سواحل جنوبي

ها مش ي در بارش
 سواحل شمالي

ت داخلي بين ش
در دسته او. تاها
هاي زراعت ليت

ر جمعيتي روبه
يرشد طبيع(ي 

    
 

  .رست است
 پژوهشگر در ح
ه و بررسي پيشي
ست گام چهارم

  .رست است
كسا چه يا سي

صورت م ست به
ط اين موضوع به 

  . رست است
ك كشور، جنوبي

است عمود به ك
سيستان جنوب 

است تر مايل شيد
توان يك ران مي

رد مطالعه قرار
  .رست است

ل الزم است مش
ن هر دو محل ص
ي مشترك دارد

ابع نفت و از من
  .رست است

ل به سه مبحث
ت آب و هواي
ت و آب و هواي
الي اثرات مثبتي

هاي ي در بارش
  .رست است

دو نوع مهاجرت
 شهرها به روست
 در نتيجه فعال
 با افزايش نابرابر
 مطلق جمعيتي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
فعاليتي كه

بيان مساله(
آينده الزم ا

در 4گزينه  .19
كس چه سؤال

كه ممكن ا
.انجام شود

در 2گزينه  .19
ج مناطق در

نزديك ظهر،
و هرمزگان

خورش تابش
شهرهاي اير
خورشيد مو

در 1گزينه  .19
در اين سوال
درياي عمان
مرز سياسي

برداري بهره
در 4گزينه  .19

در اين سوال
كه با وضعيت
خزري است
سواحل شما
سرد سيبري

در 3گزينه  .19
ركلي د طو به

مهاجرت از
شوند و مي

مهاجرپذير
اساس رشد
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از نظر او  .

  

آيد انجام  ي

ت عقايد و 
   

  )119ص 

ationgroup

 )118ص (ت 

.گيرد  شكل مي
121  (  

  .مال شود
 قدرت پديد مي

11(  

سياسي در جهت
) 120ـ  2صل 

ـ ص 2ـ فصل 1
  .د

  

1401(  

 118(  
تبعيت با كراهت= 

ت و قانون الهي
ـ ص  2ـ فصل

رزشي خاص اعم
ز طرف صاحب

9ـ ص  2فصل 

 عملكرد نظام س
ـ فص 15درس  (

5رست ـ درس 
يابد  بيشتري مي

1(  
)131ـ ص  2 

/16/02وبت دوم 

ص(اقتدار . = د
. =دهد نجام مي

  )جدول 1

ه براساس سنت
ـ 15درس. (شود

ظام عقيدتي و ار
ي ناگواري كه از

ـ ف 15درس . (ت

كند و اگر  مي
.كند  تأمين مي

در. (آيد ديد مي
كنند،ارزش  مي

25ـ ص  2صل 
ـ فصل 16رس 

25  


جامع نو(م انساني 

  )118ص ( 
يرفته شده باشد
ي تنبيه دارد، ا

  سي
121ـ ص  2صل

داند كه لهي مي
ش ي شناخته مي

 براساس يك نظ
فرار از پيامدهاي

ادن قدرت است

ياسي را تعيين
م سياسي را نيز

ست پد كند، سيا
تري پيدا  وسيع

ـ فص 16ـ درس 
نادرست ـ در . (

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

بعيت با كراهت
صورت رسمي پذ

 طرف مقابل براي

  وكراسي
دموكراس=  افراد 

ـ فص 15درس(ي 

اي ال ه را جامعه
مك عقل و وحي

ست كه قدرت
اه و تنها براي ف

بير و سازمان دا

اكم بر نظام سي
نگي اقتدار نظام

ن سازمان پيدا
ت بعد اجتماعي

درست ـ. ( است
اند هاي اجتماعي

 جامع

سنجش دهم

تب. = هديد باشد
ص مراه باشد و به

دليل قدرتي كه
118(  

آريستو  =فضيلت 
 خواست و ميل

مونارشي= يلت 

وم، مدينه فاضله
شود و با كم ن مي

  گرايي
  

  شده

  )جدول 122 

رت به اين معنا
تش را با اكراالي

   .  
شامل هر نوع تد

ول حاها و اص ش
باشد، نظام فرهن

ن به هدفي معين
گامي كه عبادات

  )123ـ  2ل 
عه،جمعيت آن
ه خشي از كنش

    
 

  . رست است
شي از ترس و ته
 با مقبوليت هم

د بهكسي كار را 
8ـ ص  2 فصل

  .رست است
قليت براساس فض
كثريت براساس
فرد براساس فضي

  .رست است
زودن مالك سو
راده الهي تعيين

  .رست است
گ جامعة قناعت 

جامعة زورگويي
صورت تحريف ش

ـ ص 2ـ فصل 
  .رست است

مشروعيت قد: ت
اگر فعا: رمقبول

 مقبوليت ندارد
ش: ر معناي عام
  .رست است

گي عقايد، ارزش
فرهنگي جامعه ب

  .رست است
رت براي رسيدن
هاي اسالمي هنگ

ـ فصل 15 درس 
ط بقاي هر جامع
 اقتصادي ما، بخ

www.sanjeshse

  
 

در 4گزينه  .19
ـ تبعيت ناش
ـ قدرتي كه
ـ وقتي كه ك

ـ 15درس(
در 1گزينه  .19

ـ حكومت اق
ـ حكومت اك
ـ حكومت ف

در 3گزينه  .19
فارابي با افز
حقيقت با ار

در 4گزينه  .19
=ـ ضررويه 
ج= ـ تغلبيه 
ص= ـ فاسقه 

ـ 15درس (
در 2گزينه  .2

ـ مشروعيت
ـ قدرت غير
دهد، قدرت
ـ سياست د

در 4گزينه  .2
نظام فرهنگ

هاي ف ارزش
در 1گزينه  .20

ـ هرگاه قدر
ه ـ در آموزه

نادرست ـ (
ـ اولين شرط

يها  ـ كنش
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  .است
هاي   شيوه

  صادي تمام

 اقتصادي، 
ي اقتصادي 

  

اعي نيز به 
رو تأمين  ن

 را برعهده 

. سب است
د و اعضاي 
مانع تحقق 

شرط دوم، 
 كه هر دو 

 
  

ationgroup

 و جوامع غربي ا
ي ديگر، تمامي

رو جنگ اقتص ن

هاي ان و بنگاه
هاي دقيق مؤلفه

.سازد سقه را مي

ك جهان اجتما
از اين. گر باشد

هماهنگي نهادها

ن جمعيت مناس
 باطل؛ ثانياً افراد

، مز اين شرايط

سازد و نبود ش ي
سازد مي) ستند

  )134ـ ص 
 )122ـ ص 2ل 

. دانستند ت مي

  )99ص  2ل 
  . د

1401(  

يابي افراد هويت
دارند و از سوي

دانند؛ از اين  مي

گرا  هدف كنش
ي حسابگرانه و د

  .يابد تري مي
ستند؛ جامعه فاس

هش جمعيت يك
ي اجتماعي ديگ

  )127ـ ص  

 كه مسئوليت هم

ن هدف، داشتن
شد، نه فرهنگ

قدان هركدام از

مي) گيرد ل مي
ها پايبند نيس آن

ـ 2ـ فصل  16 
ـ فصل 15رس 

 و حتمي بشريت

ـ فصل 12 درس 
شود  و مرگ مي

/16/02وبت دوم 

ي، عامل اصلي ه
پند مه چيز مي

المي را اقتصاد

شيوة اقتصادي،
 براي ساماندهي

  
نگ، بسط بيشت

ها پايبند نيست ن

ي آن است و كاه
هاي سلط جهان

2ـ فصل  16س 

  
ك د،نهاد سياست

الزمة تحقق اين 
 فرهنگ حق باش

فق. ضروري است

هاي باطل شكل 
ناسند ولي به آ

درست ـ درس(
نادرست ـ در. (ت

نوشت مشترك

نادرست ـ. (ند
، گرفتار كهولت

26  


جامع نو(م انساني 

داري د و سرمايه
صاد را اساس هم
آشيل ايران اسال

بازار، در اين ش
تجربي  از علوم
  .ود است

.دن به آن است
 باشند، آن فرهن
ناسند ولي به آ

فرهنگ و معاني
ساز بسط و تس ه

درس. (تي است

  .د است
. تصويب گرديد

شود ت مواجه مي

.ترش آن است
يابد،  بسط مي

ايش جمعيت ض

 عقايد و ارزش
شن ي حق را مي

128(  

. (مستحكم است
هاست راي انسان

وي شدن را سرن

نامن مي» زدگي ب
وني مواجه شود،

م؛ ادبيات و علوم

  )131ـ  125 

دهد صاد شكل مي
 از سويي اقتص

بينند، پاشنة آ ي
 

سود از طريق ب
ها استفاده ة آن

مين حداكثر سو
  )134رقي ـ 

فتن و عمل كرد
معاني آن بيشتر
شن ي حق را مي

منزلة گسترش ف
تواند زمينه  مي

اي هويت ، مسئله

جتماعي متجدد
جمعيتي كشور

 يا رشد جمعيت
1(  

وحيدي و گستر
فزايش جمعيت،
 حق باشند، افزا

اساس ي كه بر
هاي قايد و ارزش

8ـ ص  2فصل 

فته، مستقل و م
ستن همه امور بر
كوالريسم و دنيو

(  
غرب« هان غرب 

هاي درو ن بست
 

سنجش دهم

ـ 123ـ  119 

را براساس اقتصا
گر غرب، كه طه

را نابود شده مي
 .اند راه انداخته

وجوي س  جست
ود است و وسيلة

براي تضم ...) و 
متن و پاو 133 

 شناختن، پذيرف
يك فرهنگ و م
ها عقايد و ارزش

  )128ـ  127 

ن اجتماعي، به م
رة آن است كه

هاي اجتماعي، ن

 و نشانة جهان ا
هاي ج ي سياست

ماعي با كاهش
130ـ  129 ص 

هان اجتماعي تو
 معنايي كه با افز
 عامالن معاني

  .ست
ا جامعه(مشرك 

ه اعضاي آن عق
ـ ف 16درس . (د

از اقتصاد پيشرف
يت و مباح دانست
قرن بيستم، سك

108ـ ص  2ل 
ربي در برابر جه

ها و بن با كاستي
 )93ـ ص  2ل 

    
 

ـ ص 16و  15
  .رست است

ب، هويت خود ر
 كشورهاي سلط

داري ر يرسرمايه
يه كشور ما به ر

داري يعني مايه
دن حداكثر سو
ه، مواد، فنّاوري

ـ ص 2ـ فصل 
  .رست است

ش هر فرهنگ،
الن و حامالن ي

آن ع كه اعضاي 
ـ ص 2ـ فصل 

  .رست است
عيت يك جهان

سترود شدن گ
سب براي جهان

  .رست است
معيت، شاخص

كلي اصول 1393
ي كه جهان اجتم

ـ 2ـ فصل 16
  .رست است

الم تأسيس جه
 اوالً فرهنگ و
 نيز حامالن و

اعي توحيدي اس
ط اول، جامعة م

اي كه جامعه(قه 
ف اسالم هستند

  .رست است
اومتي، الگويي ا
 به معناي اباحي
زان غربي طي ق

ـ فصل 13 درس 
گي جوامع غيرغر

تماعي بجهان اج
ـ فصل 11رس 

www.sanjeshse

هاي  درس(
در 1گزينه  .20

ـ جهان غرب
زـ برخي ا

اقتصادي غي
عياري را علي
ـ شيوة سر

دست آورد به
كار، سرمايه(
ـ 16درس (

در 3گزينه  .20
ـ راه گسترش
ـ هرچه عامال

ك ـ جامعه اي
ـ 16درس (

در 2گزينه  .20
افزايش جمع
منزلة محدو
جمعيت منا

در 3گزينه  .20
ـ كاهش جم

3ـ در سال 
ـ در مواقعي

درس. (دارد
در 4گزينه  .20

ـ هدف اسال
بنابراين اگر
اين فرهنگ
جهان اجتما
ـ نبود شرط
جامعة فاسق

مغاير با هدف
در 2گزينه  .20

ـ اقتصاد مقا
ـ ليبراليسم

پرداز ـ نظريه
نادرست ـ(

ـ خودباختگ
ـ اگر يك ج

درست ـ د(
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 توليد ملي 
كوشد رفاه 

نيا از اط د

 اما پايدار 
رد و از آن 
ه كشور ما 

. شته باشد

خانواده و  

الف عقايد، 
نوعي » اي 

 درون يك 
تواند  ه مي

عه نيز قرار 

 عميق آن 
. كند دا مي

  هاي جهان

ationgroup

گيري ث شكل
ك آيد كه مي  مي

كه در بيشتر نقا

به ارمغان آورد؛
المللي قرار گير ن

ين رويكرد عليه

خصوصيات را دا

  .ت
»رسانه«انند 

  .ي است
رهايي كه برخال
 از فعاليت حرفه

رات هويتي در
گيرد، بلكه ر نمي

ويق وتأييد جامع

هاي نگي به اليه
والت هويتي پيد

  .شود لحق مي

ه ويژگي  يكي از

1401(  

  . شته باشد

  . خوردارند

كند، باعث جاد مي
وجود بزرگي به

 و بهداشت را ك

اد براي مردم ب
ورزان بين  طمع

ي و مالي با همي
  .نعت ورزند

تواند آن خ ع نمي

ت فردي اوست
پردازد؛ ما ي مي

 كژروي اجتماعي
رفتا( اجتماعي 

حذف گشتن « 

  )79ـ  7

شكل گيرد، تغيير
گي جامعه قرار

تواند مورد تشو ي

ستد فرهنگ و ، داد
د پشت كند تحو
ه آن فرهنگ ملح

  .ي پيدا كرد

اين بيانگر. دارد

/16/02وبت دوم 

ور اجتماعي داش

عي بيشتري برخ

زحمتي ايجون 
ت است؛ دولت ب

هاي آموزش نه

 با نوسانات زيا
فادةرد سوء است

ي اقتصادي نفتي
ن به كشور ممان

حضور در اجتماع

جزئي از هويت» ص
هاي فرهنگي ت

در نتيجه نوعي
را كه به انحراف

.كند جازات مي

78ـ ص  2فصل 

حوري جامعه ش
ويت فرهنگ با ه

ونه تغييرات مي

 پافشاري نكند،
هاي خود  آرمان

، به را قبول كند
 تحوالتي هويتي

اي د تي آگاهانه
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جامع نو(م انساني 

تواند بروز و ظهو

د از قدرت اقناع

  )134ـ  122

مد هنگفت و بد
 وابسته به نفت
هد و حتي هزين

  .ي تأمين كند
تري را آن هم

تواند مور كه مي
هاي انواع تحريم. 

 ثانياً از انتقال آن

ني فرد بدون حض

تصوير شخص« 
ربيت به فعاليت

رهاي جامعه و د
جامعه كساني ر
شند، تنبيه و مج

ـ ف 9ـ درس  3

هاي مح و ارز ش
تنها در تعارض
گو مين دليل اين

هاي خود  ارزش
 كه به عقايد و
د فرهنگ ديگر
رهنگ اسالمي،

نيست بلكه هست

م؛ ادبيات و علوم

تو نوي افراد نمي
  

ي بيشتري دارند

2ـ  108ـ  99ـ 

 جهت كه درآمد
 و غيرمستقيم

كار،افزايش ده و 
درآمدهاي نفتي
ساس رفاه بيشت

آورد ك وجود مي 
 استفاده كنند
ا محدود كنند؛

134(  

نگي هستند يعن
  .هاست ژگي

.هستندشخصي 
يق تعليم و تر

ي برخالف هنجار
ج. جتماعي است

دچار شده باش) د

1ـ ص  1فصل 

هارچوب عقايد و
ن تغييرات نه ت
ي باشد و به هم

9(  

عقايد ونگ بر 
ر زمان فرهنگي

ها و عقايد  ارزش
از رويارويي با فر

يعي و تكويني ن

سنجش دهم

ويت ديني و معن
)86ـ ص  2ل 

 منطقي و عقالني
  )79ـ ص  2 

ـ 93ـ  86ـ  79

از آن)  به نفت
ود كه مستقيم
 نه رواج كسب

به كمك د  شود ي
مدت احس ر كوتاه
اي را به شكننده

 فشار بر جامعه
د نفتي كشور را

4ـ  133ـ  132 

جتماعي و فرهن
نيز از اين ويژ» 

تي ما فردي و ش
ست كه از طري

رفتاري» ديدگان
مراتب كنترل اج
ي جامعه هستند

ـ ف 4ـ درس  64

عي افراد در چه
خورد و اين  مي

 فرهنگ اجتماعي
98و  97ـ ص  2

 هرگاه يك فرهن
 صورت به مرور
ت هويتي خود
ي صليبي،پس ا

  )98ـ  97 

اي طبي ن، پديده

    
 

هان سكوالر، هو
ـ فصل 10 درس 

يي كه ظرفيت
ـ فصل 9 درس 

9ـ ص  16تا  9
  .رست است

وابسته(صادي 
شو اي مي شكننده

 به مدد نفت و
ها پرداخت مي ت

تواند در يت مي
مقابل وضعيت ش
ري براي ايجاد

ست تا اوالً درآمد
ـ ص 2ـ فصل 

  . رست است
ها، هويتي اج ژگي

ند معروف بودن
هاي هويت ويژگي

هنگي نهادي اس
  ي

د كردن به حادثه
جازات يكي از م
اعد و هنجارهاي

  . زات است
4ـ ص  2فصل 

  .رست است
كه هويت اجتماع
ماعي واحد رقم
سترش و توسعة ف

2ـ فصل  12س 
  .رست است

ت بين فرهنگي
كند؛ در اين مي

 در مسيرتحوالت
هاي ب طي جنگ

ـ ص 2ـ فصل 
  .رست است

تماعي و نظم آن
  .ست

www.sanjeshse

ـ در يك جه
نادرست ـ(

هاي ـ فرهنگ
نادرست ـ(
هاي  درس(

در 1گزينه  .20
ـ چنين اقتص
ضعيف و ش
اقتصادي را
محل ماليات
ـ اين وضعي

در م. نيست
عنوان ابزا به

اجرا شده اس
ـ 16درس  (

در 4گزينه .2
ـ بعضي ويژ

يك هنرمن«
ـ برخي از و
ـ نهاد فره

آموزش عالي
كمك نك «ـ 

ـ تنبيه و مج
ها، قوا ارزش

تنبيه و مجا
فـ  8درس (

در 1گزينه  .2
كه تا هنگامي

جهان اجتم
مستلزم گس

درس. (بگيرد
در 3گزينه  .21

ـ در تعامالت
نيز سرايت م
فرهنگي كه

ـ جهان غرب
ـ 12درس (

در 2گزينه  .21
ـ جهان اجت
اجتماعي اس

erv.ir
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ريزد يا   مي

ماعي گفته 
  .يرند

ها به  ود آن

ريزد يا   مي

ي اجتماعي 

ز به همراه 
وم است و 
 ولي باعث 

 حتواي اين

ه و كتابت 
 تضمني و 

و يا اين كه 

بطة انسان 
و در . دارد

 و خصوص 

ationgroup

جتماعي آن فرو

ين جهان اجتم
گي حول قرار مي

ها و ورو ر آرمان

جتماعيِ آن فرو

هاي دهد و كنش

ر علم منطق نيز
خدمت ساير علو

دهد ا نشان مي

ف شوند، اما مح
  .الل دارد

مه با تلفظ مشابه
 به جاي داللت

  .ست

زودباور نيستم و
  .د

سان است كه را
ركي با انسان ند
ي رابطة عموم

1401(  

سازد، جهان اجت

 عميق و بنيادي
عرض تغيير و تح

نة تحقق بيشتر

سازد، جهان اجت

د ن را تغيير مي

كنند، در يان مي
طق ابزاري در خ
ي موتور را به ما

بودن بايد تعريف
ز به ارائه استدال

كار بردن دو كلم
ر داللت مطابقه

اس) نام فرد(اص 
  .رد

ي من مثل تو ز
لمات وجود دارد

ر درون دايرة انس
مصداق مشتر چ

كه با انسان داراي

/16/02وبت دوم 

سل بعد منتقل س
  .ني ندارند
هاي  دارند، اليه

 كه كمتر در مع

م و تربيت، زمين
52(  

سل بعد منتقل س

ي زندگي آدميان

ها را بي رمان آن
دانش منط. كنند

 حركت و گرماي

صورت مجهول ب
جهول بودن نياز

ك ي نام دارد و به
، و اگر»ض و ارز

گ و هم اسم خا
گارشي وجود دار

ودباور هستي ولي
لطة نگارشي كل

 انسان بيمار در
مار باشد كه هيچ

اي است ك  دايره
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جامع نو(م انساني 

واند آن را به نس
ي اهميت يكسا
جهان اجتماعي

هايي قرار دارند
  )30 ص 

ا از طريق تعليم
2ـ ص  1ـ فصل 

را به نسواند آن 

هاي ها و ارزش ن

 پيشگيري و در
ك ات را بيان مي
 بنزين، سرعت

 هستند و در ص
د و در صورت مج

د مشترك لفظي
عرض«يا » و خوار

.  

ي تودة برف بزرگ
مغالطة نگ 3ينه 

ود دارد آيا تو زو
ير گزينه ها مغا

يعني) ج(الم و 
تواند اسب بيم ي

ن بيمار است و

 منطق 

م؛ ادبيات و علوم

حفظ كند يا نتو
ف جهان اجتماعي

براي جكننده  ن
 ي، اجزا و پديده

ـ 1ـ فصل  4س 

كنند تا الش مي
ـ 7درس . (نند

حفظ كند يا نتو

ي طبيعي، آرما

هاي ها و روش ي
وگيري از مغالطا
ست كه ميزان

  ).ن نيست

و همگي تصور
 خبر وجود دارد

 واحد بيان شود
خار و«مثال . رد

.ي مرتبط است

كه هم به معناي
ظاهري و در گزي

اين عبارت وجو
ر سايد. ر نيستم

يعني انسان سا 
مي) د( است و 

مادي ندارد و آن

سنجش دهم

رهنگ خود را ح
هاي مختلف خش

 حياتي و تعيين
 جهان اجتماعي

ـ درس 20ـ  18

امعه، همواره تال
اعي را فراهم كن

رهنگ خود را ح

ن و جهان ماوراي

  )23ـ  22

كي انواع بيماري
هاي جلو ، روش

ي يك خودرو ا
عني مانند بنزين

ق وجود ندارد و
ه در آن حكم و

كمك يك لفظ
ارتباط داكلمات 

 به معناي ظاهري

ك لفظي است ك
سل به معناي ظ

گونه برداشت از ا
م مثل تو زودباور

)ب(سان باشد، 
خصوص مطلق

ت كه در اينجا نم

    
 

ك نسل نتواند فر
اجزا و بخ. شود ي

هايي كه تأثير
هاي عميق  اليه

8ـ ص  1فصل 
  .رست است

 فرهنگي هر جا
عي جهان اجتما

  .رست است
ك نسل نتواند فر

  .شود ي
خداوند، فرشتگان

  .سازد گون مي
2ـ ص  1فصل 

  .رست است
كه در علم پزشك
 حاكم بر ذهن،

كنترليهاي  يستم
يع(شود  درو نمي

  .رست است
نة ديگر تصديق
تصديق است كه

  .رست است
ناي متعدد به ك
شيوة نگارشي ك
ار رود با توسل
  .رست است

نه بهمن مشترك
مغالطة توس 4و  

  .رست است
نه احتمال دو گو
يستي و من هم

  .رست است
ايرة مصاديق انس

ها عموم و خ  اين
تري است  بزرگ

  .ت

www.sanjeshse

ـ هرگاه يك
دگرگون مي
ه ـ به بخش

در. شود مي
ـ ف 3درس  (

در 2گزينه  .21
ريزان برنامه

قلمروي واقع
در 1گزينه  .21

ـ هرگاه يك
دگرگون مي
ـ شناخت خ
آنان را دگرگ

ـ ف 3درس (
  
 
 

در 3گزينه  .21
طور ك همان

بيان قوانين
همچون سيس
حركت خود

در 4گزينه  .21
در سه گزين
گزينه يك ت

در 3گزينه  .21
اگر چند معن
متفاوت به ش

كا التزامي به
در 2گزينه  .21

در اين گزين
1 در گزينة

در 4گزينه  .22
در اين گزين
تو زودباور ني

در 3گزينه  .22
دا) الف(اگر 

با هر دوي
درون دايرة

وجه است من

erv.ir
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، )فرد است

  .ق است

از شگيري 

ر تعريف از 
د گوشوارة 

  .ي است

ف باشد و يا 

.  بوده است
هاي   تفاوت

ي استقرايي 
) برهان(س 

ط استقراي 

ده و در آن 

» انسان«و 

» ردم ايران
ه شخصيه 

ationgroup

نام ف( افالطون 

  .ت
و خصوص مطلق

ت و موجب پيش

كند و اگر در مي
ل ماه گفته شود

دث و قديم، دوري

ت كم و ضعيف

ستدالل مغالطه
 كرد و يا به ذكر

  .ست

هاي  از استدالل
ست، بيشتر قياس

 كه چون شرايط

ه شدخبري داد

سور است و» يچ

مر«اما . يه است
ه شده اين قضيه

1401(  

،)ندارد  متعدد

 كلي برقرار است
 و آهن، عموم و

ي برخوردار است

ديگر نيز صدق م
هالل در تعريف 

تعريف حاد. ست

 اگر وجوه شباهت

 آورد، حتماً آن ا
خالف آن را بيان
تداللي ضعيف اس

كنند با استفاده
ن به حقيقت است

ك  پنچر مي شود

ين گزينه يك خ

هي«؛ بنابراين » 
  .ست

ه و موجبة جزئي
ست، نسبت داده

/16/02وبت دوم 

دق بر مصاديق
  .جزئي هستند

  .ستند

ق دو مفهومادي
وجه و رابطة فلز

 از اهميت زيادي

صاديق مفاهيم د
د بود، مثالً اگر

ن رعايت نشده ا

اتر است، ام وي
  .اهد بود

 تمثيلي ديگري
تدالل تمثيلي مخ
دالل تمثيلي، است

ك جربي سعي مي
ن هدف رسيدن

 باز تاير ماشين

د ندارد، اما در اي

».ستگوئي نيست
سبت يا رابطه اس

 قضية محصوره
جموعه معين اس
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جامع نو(م انساني 

ت و قابليت صد
ج) آمده است» ن

سقراط، كلي هس

 صرفاً ميان مصا
و  و خصوص من

 زندگي انسان

 نيست و بر مص
و روشن نخواهد

 جامع و مانع بود

ت، نتيجة آن قو
ثيلي ضعيف خوا

مثيلي، استدالل
توان يك است  مي

 كرد؛ چون استد

تج شمندان علوم
 در فلسفه چون

گرفته شده كه
  . دارد

كم و خبر وجود

ضرر بيننده از راس
هم نس» نيست« 

و يك» .كنند ي
كه مج  در حالي

م؛ ادبيات و علوم

مان خاصي است
اين«چون با (ها 
هاي فلسفي س شه

هاي چهارگانه ت
مسلمان، عموم

واع تعريف، در

يعني مانع اغيار
 تعريف واضح و

ف مسجد، شرط

 دو امر زياد است
ن استدالل تمثي

 يك استدالل تم
مثيلي ارائه كند،
 داده شده، اشاره

دانش. شود ده مي
 فراهم كنند؛ و

 ماشين نتيجه گ
 شتابزده وجود

ها حك ون در آن

هيچ انساني، ض«
محمول و» وئي

و آسايش فكر مي
ل افراد موضوع

سنجش دهم

اسم زم(ز ميالد 
ه و اين انديشه) 

فالطون و انديش

ي است و نسبت
 رابطة ايراني و م

يح مفاهيم و انو
  .شود مي

 مجهول باشد، ي
تفاده شود، آن

 بودن و در تعريف

ه شباهت ميان
د داشته باشد، آ

ر بتوان در مقابل
اي يك تم يا قضيه

ه ديگري سرايت

تمثيلي استفادل 
تجربي اي علوم

نچر شدن تاير
، مغالطة تعميم

صور هستند چو
  

«: شكل در آورد 
بيننده از راستگو

ز مردم به رفاه و
 و محمول به كل

    
 

  .رست است
ن پنجم قبل از
)ام كتاب خاص

هاي اف ب، كتاب
  .رست است

ن، مفهومي جزئي
و كشور، تباين؛
  .رست است

حوة تعريف صحي
م) مغالطه(ديشه 

  .رست است
تر از مفهوم عام

يهام و مجاز است

  .رست است
تاب، شرط واضح
  .رست است

ن استدالل وجوه
ت ظاهري وجود

  .رست است
نه نيست كه اگر
ي يك موضوع يا
 كه حكم يكي به

  .رست است
سي از استدالل
قوي، مبنائي برا

  .شود 
  .رست است

پننه با چند بار 
ي رعايت نشده،

  .رست است
هاي ديگر تص ينه

.وت وجود دارد
  .رست است

را بايد به اين ش
ضرر ب« قضيه، و 

  .درست است
بعضي از«يعني 

عة معين است

www.sanjeshse

در 4گزينه  .22
قرن: مفاهيم

نا(جمهوري 
كتا: مفاهيم

در 1گزينه  .22
درياي عمان
رابطة شهر و

در 2گزينه  .22
آموختن نح
خطاهاي اند

در 1گزينه  .22
اگر تعريف ع
استعاره و اي

  .آسمان
در 4گزينه  .22

در تعريف كت
در 3گزينه  .22

چون در اين
صرفاً شباهت

در 1گزينه  .22
لزوماً اين گو

براياگر كسي 
اين دو مورد

در 2گزينه  .22
شناس در روان

ق) تعميمي(
استفاده مي

در 2گزينه  .23
در اين گزين
تعميمي قوي

در 2گزينه  .23
محتواي گزي
حكم و قضاو

در 1گزينه  .23
اين عبارت ر
موضوع اين

د 2گزينه  .23
اين جمله، ي
چون مجموع

erv.ir
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چون به » 

در صورت  

» ي نيستند

؛ يعني در 
  .د

جدل هدف 

ationgroup

اي عربي دارد شه

 تداخل دارد و

ها مبني ي حرف

ايت نشده است
دست آورد ي به

كند و در ج  مي

  .تند

1401(  

فلسفه ريش«ت 

با آن رابطة» ت

بعضي«شود   مي
  .د

ط حدوسط رعا
مه نتيجة معتبري

ن استدالل ارائه

شي منفي هست

  .ت هستند

/16/02وبت دوم 

ست و در عبارت

عي مثلث نيست

و نقيض آن» ت
ماً كاذب هستند

اين قياس شرايط
 از اين دو مقدم

  

ي اقناع ديگران

ار، داراي بار ارز

بار ارزشي مثبت

30  


جامع نو(م انساني 

ه نيز شخصيه ا
  .صيه است

هيچ مربع«قضية 
  .وم است
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شترك دو مقدمه
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جواز -ر صدق 
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تدالل درك حقي
 

عصب، هالك شد
 داراي بار ارزشي
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  .رست است
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ن، فوت كردن
ادت، دالور، شج
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لفظ فلسفه
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