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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحلة ـ  دهــمسنجش 

)23/08/1399(  
  )دهـم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد ياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  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  2آزمــــون   

ـژ
ــ
ــ
ــ
ويـ

 ة
ـم

ــ
ــ
ــ
 ده

ـة
ــ
ــ
ايـ

ــ
ــ
ــ
پ

 



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

   غوغا

د را سـياه  

را )  پيـري   

ن هسـتي     

ationgroup

ني، برازندگي و

سپيدي كه موي 

مـوي سـپيد و

 ميـان جـان مـن

  .داري

139(  

  ودي

عمارت و آبادان: 

داند در حالي  مي

(هد دشمنش را 

تو در آنجا كه 
  .آيد ن مي

  هيم

شان را طاقت ند

  .فغان

23/08/99 دومة 

نابو: زوال 4زينة 

: عبارت است از

         

س ماتم پوشيدن

خواه داند و مي ي

گويد از ند و مي
ها سخن به ميان

و خاك ر) ست
  )ظي

پوش ي مشتي دلق

پروري فغ  دشمن

2  


مرحلة(وم انساني 

  حت

ي           در گز

  ه

كل صحيح آنها

  . است

          
   

زدگي و لباس تم

 موي سپيد مي

كن عرانه بيان مي
د و بيشتر از آنه

ا(جام گيتي نما 
به قرينه لفظ ذف

هاي تي و گراني

لمانان از دست

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علو

  دن           

مصلح: ب، صواب

گمراهي: ضالل 

نشان داده: موده

گي، غوقا كه شك

گر درست  غلبه

كند مات سياه مي

ل دشمن بودن

گويد را شاع مي
سر زبان هستند

ج) است(ه تهي 
حذ(ديده گهيم 

  ة معنوي
 نازك طبع هست

  .دهد
مسل رورمش، اي

 فارس

سنجش ده

رهاشد: م، رستن
   پست، نشيب
  شي، احتياط

مان هنگام غروب

3     در گزينة 

كارگران، نم: مل
    ي
  

  ست

گ امارت، برازنده: 

چيره، پيروز،: ب

 صد و تصميم
  مردم جهان

  مردم عالم

ي سپيدش را س
  . برسند

دن مو را به دليل

معشوق سخن نم
 ولي ديگران بر س

و كيسه) است(ن 
و ما به د) هستي

ف فعل به قرينة
تو. گرفته است

 به مردم نادان د
من آمد چند پر

    
 

 .رست است
سپيده دم: فجر 
جاي: حضيض 
دورانديشي: حزم 

 .رست است
آسماي آفتاب و 

  و
حسد  : رشك 

 .رست است
جمع عام: عمله 

پاك منشي: ابت
حرص و طمع 

 .استرست 
حت، صالح، درس

 .رست است
:اليي عبارتند از

 .رست است
ست است و غالب

 .رست است
 .رست است

مجاز از قص: سر 
مجاز از: جهان 
مجاز از م: عالم 

 .رست است
دليل اينكه موي 

تر به نظر جوان
كردباز هم سياه 
.  
دليل اينكه با م 

گويم و سخن مي
 .رست است

گنج در آستين 
ه( تو در خواب 

حذف: منادا:  دل
حذف صورت نگ 

 .رست است
ك زمام مراد را

عر دشمن جان م
www.sanjeshse

  
  
در 3گزينه  

1در گزينة 
2در گزينة 
4در گزينة 

در 2گزينه  
سرخي: شفق
مو بي: طاس

1در گزينة 
در 4گزينه  

1در گزينه 
نجا 2گزينه 
:آز 3گزينه 

در 1گزينه  
مصلح: صواب

در 3گزينه  
هاي امال غلط

در 1گزينه  
نادرس: قالب

در 2گزينه  
در 4ينه گز 

1در گزينه 
2در گزينة 
3در گزينة 

در 3گزينه  
1در گزينة 

كنند تا ج مي
2در گزينة 

روسياه كند
4در گزينة 

كمتر از تو س
در 2گزينه  .

1در گزينه 
كه 3گزينه 
اي 4گزينه 

2در گزينة 
در 4گزينه  .

فلك 1گزينه 
شع 2گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

ـار عزيـز و       

ـاط شـرط      

ب نزديكـي  

ص، اسـتعاره   

  يه

ationgroup

  .ني

  .ه شود

 جـدا شـدن يـ

ق شـادي و نشـ

فاع آن را موجب
.  

تشـخيص: وروز

تشبي: مچون من

139(  

 چنگ او فرار كن

د بر دشمن چير

گويـد بـا مي 2 

يـد در راه عشـق

 كوتاه شدن ارتف
مسايه شده بود

ه، حكم كردن نو

هم. اره نيز دارد

23/08/99 دومة 

ني يا بتواني از
  ش باش

تواند  همواره مي

ي كه در گزينة

گويمـي  4گزينة 

ريختن ديوار و
يك شدن دو هم

جاز از ايام كوتاه

شخيص و استعا

3  


مرحلة(وم انساني 

  ادف
  ضاد

.  

  )كرد م
  فعول

شي و مغلوبش كن
ت آسوده و خوش
اه آن سرزمين

كند در حالي  مي

كه گزد، در حالي

داند و  شمه مي
يوار موجب نزدي

دن، پنج روز مج

خواني قمري، تش
  .ره دارد

هم؛ ادبيات و علو

  )ن

رابطة ترا: أيوس
رابطة تض:  رفيع

.  

.  
  

.روه اسمي است

  :ت
مملول(كرد  ملول 

ل مسند        مف

  .ه شد
اي بينديش  چاره

، برو با دوستانت
نياز، پادشا  و بي

شين بد دعوت

باشي دارندخوش
 

دن به آب و چش
ريختن د ي نيز

رمزگونه حرف زد

آوازخ كنايه از: ي
شخيص و استعار

  از لحظه

سنجش ده

 .ل است

  )سين
  )ستة پسين

وابستة پسين) (
 .ست

و مأنوميد   ف
حضيض و  د

طة ترادف دارند
طة ترادف دارند
.طة تضاد دارند

هستة گر: منزل 

وم اين گونه است
مراان شيرين، 

            مفعول

بايد چيرهدشمن 
كه بتواني بر او
ان تفرقه ديدي،
ر آرامش باشند

و پرهيز از همنش
  ي

شاط حيات و خ
 .م، قرين است

يوار را مانع رسيد
جمال ميرصادقي

ه از پوشيده و ر

  تشبيه 
نوحة قمري 

ي غير انسان، تش
مجاز ا: دم 

    
 

ن، سخن اهل دل
 .رست است

وابسته پس(اليه  ف
وابس(صفت بياني 

)2(ت شمارشي 
ة گروه اسمي اس

 .رست است
رابطة ترادف: بير

رابطة تضاد: يرت
  رابطة تضاد: 
ها رابط همة واژه 
ها رابط همه واژه 
ها رابط همة واژه 

 .رست است
ف اضافه است،
 .رست است

 شدة مصراع دو
از جا و نيرنگ او

 نهاد            
 .رست است

انديشي بر د چاره
كسي نبرد كن ك

اگر بين دشمنا 
اگر لشكريان د 

 .رست است
ديگر به احتراز و
 بسوزي و بسازي

 .رست است
ديگر تأكيد بر نش
شق همواره با غم

 .رست است
ثنوي معنوي ديو
ند، در داستان ج

 .رست است
كنايه: خن گفتن

:غنچه بيرون آي
 مجاز نداريم 
مناداي: اي دل 

  از شراب

www.sanjeshse

اين 3گزينه 
در 2گزينه  .1

مضاف: دولت
ص: سلجوقي

صفت: (پنجم
هستة: داليل

در 1گزينه  .1
حيلت و تدب
صورت و سي
فجر و شفق

2در گزينة 
3در گزينة 
4در گزينة 

در 1گزينه  .1
حرف» براي«

در 4گزينه  .1
شكل مرتب

افسون وكه 
گروه        

در 1گزينه  .1
با تدبير و چ

با ك 2گزينة 
3در گزينة 
4در گزينة 

در 2گزينه  .1
هاي د گزينه

گرامي بايد
در 4گزينه  .1

هاي د گزينه
نيست و عاش

در 1گزينه  .1
موالنا در مث
دا به آب مي

در 1گزينه  .2
در پرده سخ

  . دارد
چو گل از غن

2در گزينة 
3در گزينة 

مجاز: پياله

erv.ir
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@sanjesheduc

ه مردنـد و   

گويد  مي 2

سخن از  4
كه همـواره  

از او : منه/  

/ ني كنـي   

  بينند    مي

ationgroup

يد شاهان همـه

كه گزينة حالي

4ي كه در گزينة 
ي آفريده است ك

ناي ياد بگيريد

نشـين بـا او هـم   

  چه كسي 

كنند، حظه مي

139(  

گو مي 1 گزينه 

داند، در ح خدا مي

  .شود

ه است در حالي
به نهايت زيبايي

عل است به معن

:جالسـته -4ند  

چ: من/  كردند 

مالح: يالحظ) 3 

23/08/99 دومة 

  . آماده كند
  .ت

  .ست

د، در حالي كه

وشت بندگان خد
  .كند نمي

ش مال انسان مي

ينات پديد آورده
بن اين جهان را 

از باب تفع: عّلموا

رسـان تو سود مي

طلب مغفرت: وا

در اين هنگام: ذ

    

)1(

4  


مرحلة(وم انساني 

 

 

ت برگ و توشه
مرگ چاره نيست

  .ش
بهتر از زندگي ا

و داد تأكيد دارند

نزلة خوردن گو
د و آن را برمال ن

ترفيع رتبه و كم

ي در عالم و كاي
ت خويش چنان

َتع) 2ياد بگيريد 
  متانت  

به ت: نفعـك -3ر 

اسَتغَفرو) 4هان 

عندئذ) 2 يافت 

براي گناهت: ك

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

  گرفتار كردن

 .تشخيص دارد

شود و براي آخرت
 حسادت را جز م

 دوران پيري باش
ت مرگ براي او ب

 استقرار عدل و
  

ند و آن را به من
گذرد ي افراد مي

  .ست داد
فروتني موجب ت

ند شور و غوغايي
 با تدبير و درايت

ست به معناي ي
:وقار/  بگيريد 

اگر: إن /، عطار 

گناه/ چه كسي 

گسترش: سطت

كلذنب/ رزش كن 

  ش كند  

 عربي،

سنجش ده

ر مشكل كردن،

ت افة استعاري و

ز آماده مرگ ش
گويد كه ود مي

فكر. اشاره دارد
استخبر  شق بي

ز ظلم و ستم و
)عبرت گرفتن (

كن ش ميرا نكوه
ب بودن از زشتي

 دشمن را شكس
و ف ديگر تواضع 

 و زيبايي خداون
و اينكه خداوند

از باب تفعل اس: 
ت به معناي ياد

معرفه است،: ار
   

 
چ: من) 2 كردند 

انبس/ كنند  ه مي

طلب آمر: معناي

تالش: يحاول/ ن 

    
 

كنايه از دچار: ن
  . ندارد

اضا: رخ مهتاب 
 .رست است

كنايه از: گ سازد
خطاب به حسو 
نگري ا به آينده 
كسي كه از عش 

 .رست است
ديگر به پرهيز از
. نيز ويرانه شد
 .رست است

كردن رها غيبت
سبب ستارالعيوب

 .رست است
توان فروتني مي
هاي ه در گزينه

 .رست است
ي ديگر، جمال

انديشي است و ه
  .تايش كرد

 .رست است

َتعّلموا) 1: رتيب
تز باب تفعل اس
 .رست است

العطـا -1: رتيب
و همراهي كني
 .رست است
 : ها ساير گزينه

طلب مغفرت: وا
 .رست است

مالحظه: يالحظ
 .رست است

ل امر است به مع
 .رست است

همان: هو: 1ينه 

www.sanjeshse

دردسر دادن
بيت تشبيه
4در گزينة 

در 3گزينه  .2
مرگ را برگ

1در گزينة 
2در گزينة 
4در گزينة 

در 1گزينه  .2
هاي د گزينه
هايشان كاخ

در 2گزينه  .2
ه بقية گزينه

خداوند به س
در 1گزينه  .2

با تواضع و ف
در حالي كه

در 4گزينه  .2
هاي در گزينه

تدبير و چار
بايد او را ست

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

از: َتعّلموا) 3
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
با او: ماشيته

در 3گزينه  .2
خطاها در س

اسَتغَفروا) 1
در 4گزينه  .2

ي) 1: خطاها
در 2گزينه  .3

فعل: استغُفر
در 1گزينه  .3

خطا در گزي
  

erv.ir
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@sanjesheduc

: بطاقــة/  

خـواب   .ت  
ر كـه يـك    
ن هميشـه    
 خـود را از    

-ـاري مـي  
، به خواب 

ationgroup

  فرق كند  

قــال: قالــت -4 

ن خـواب هسـت
 دارد مثال شـير

بـراي همـين .رد
خوابنـد تـامـي  

انجام كارش يـ 
هنگام خوابيدن

  .ست

 

139(  

متف: است تعدی

 اقــات الــدخول

شاترين از  مهم
بيدن براي خوا

 كند، ترس ندار
چشمان بـاز م و

معده را در ده و
اش در پنجگانه

ن اشاره شده اس

 .ف شده

.كندكمك مي

23/08/99 دومة 

متو  تفعيل باب 

  ند 

بطا: ت الــدخول

آب و غذا و ن و
ي روش خاصي
ري به او حمله
 با سرهاي باال و
نرژي كمك كرد

تمامي حواس ،
حاب كهف به آن

  . خاصي دارد
تعريفراي خواب 

ه فعاليت معده ك

  ني كرد؟
  ...ي 

5  


مرحلة(وم انساني 

از يفّرق -2شد 

كشيدن نتظار مي

جــوازات/ وازات 

  

ازجمله اكسيژن 
هر حيواني.  است

نكه حيوان ديگر
اسب ن زرافه و

 ذخيره كردن ان
جز شنواييبه  و

ي خواب اصحاره

متن آمده روش
متن اين عمل بر

ه شده خواب به

  
  .خوابد
  .كندظ مي

 
ن را هدايت توان
ش كران برساني

  . رند

  :ن

هم؛ ادبيات و علو

جلوه گر ش: است

ان: ستمراري است

إدارة الجــو: ــات

أقدامه :پاهايش

.ا ممكن نيست
زسازي عضالت

كند و از اين مي
 حيوانات همچون
ت به حيوان در

خوابدپشت مي
رباقرآن مجيد د

  :اب كنيد
م در .بيدن دارد

م در .كنندم مي
  .خوابد
درمتن گفته. كند

  :ص كنيد
  .خوابد

.ماندشان باز مي
خنه  برزمين مي
دشمنانش حفظ

 م متن هست؟ 
 شنواند يا كوران
 دعوت را به گو

  .ف پرده زديم
گيرست قرار مي

ن را مشخص كن

سنجش ده

ا تفّعلي از باب 
  

ماضي اس: تظرن

ادارة البطاقـ -3 

پ/  قادر علی: ت

ندگي بدون آنها
باعث باز صبي و

 احساس امنيت
رحاليكه بعضي

بسا اين حالتچه
ي است كه به پ
ق ي است كه در

اخ صحيح را انت
ختلفي براي خواب
عصبي را تنظيم
خن به پشت نمي
كواب كمك مي

 خطا را مشخص
خواس انسان مي

خواب چشمهايش
ي است كه آزادا
دنش خود را از د

ه مناسب مفهوم
ي توانيخدا چيز

 شنوا كني و نه
ي چند در كهف
لب مورد بازخواس

 موجود در متن
 . است

    
 

 .رست است

فعل ماضي تجّلی 
گويد  ميدروغ 

 .رست است

کانت ينتظ: 4ينه 
 .رست است

  قــال: يقــول -

 .رست است

قادر است: 3ينه 
  :ك مطلب

جود دارند كه زن
ي دستگاه عصده

ده است همواره
در .خوابدين مي

فظ كنند يا چ ح
سان تنها موجودي
ن همان موضوعي

 .رست است
يگزينه: هازينه

ني روشهاي مخ
ب نظم سيستم ع
جودي جز انسان
 فرايند عمل خو

 .رست است
يگزينه: هازينه

ي حوخواب همه
ات هنگام خحيوان

ايحيوانات درنده
ي خوابيدطريقه

 .رست است
كدام آيه: هازينه

ران را از كالم خ
واني مردگان را

هاي آنان سالياني
ش و چشم و قل

 .رست است
يجمله: هازينه
ي شنواييسيله

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
ت-1: خطاها

د: يکذب -4
در 4گزينه  .3

خطا در گزي
در 1گزينه  .3

ــا -2: خطاه
    بطاقات

در 3گزينه  .3
خطا در گزي

ترجمه درك
چيزهايي وج
تنظيم كنند
حيوان درند
آشكار برزمي
دشمنانشان

اما انس .كند
اين رود ومي

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

هر حيوان )1
آب غذا و) 2
هيچ موج) 3
معده به) 4

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

هنگام خ) 1
بعضي ح) 2
شير از ح) 3
زرافه با ط) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

آيا تو كر) 1
توتو نمي) 2
هبرگوش) 3
قطعاً گوش) 4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

گوش وس )1
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  است  ة

   

ationgroup

مساعدة، يساعد

  نادرست
  ست

 

   
  .  است ی

  . عدي است

    ة
)  اشتباه نشود

139(  

  است  نافية

يمصدر فعل ) 4 

  ست 

 
  رست 

ن. كند يحت مي
نادرس .دكن  مي

 ماضي    :وجدَ 
  ماضي  :نزل

متفرق نشويد 
متعدی» ردطع ك

نازل كرد و متعد 

حده باب مفاعلة
م است و با فعل

23/08/99 دومة 

 .د

ن: ال/ َأمکن : ر

مفاعلة بر وزن 

ست و مضاف نيس

 نادرست . ود
در. رگيري است

م وظايفشان نصي
ش از آن استفاده

أو/ امر : انظر) 
أ/ امر  :ابحث) 

:ال تفرّقوا/ زنيد 
قط: قطع«و فعل 

:َأنزلَ /  و الزم 
  .شد

ضارع متکلم وح
مصدر و اسم کّلم

6  


مرحلة(وم انساني 

خوابد زمين مي
 .ست

امر) 4افعال : در

مصدر )هي(ة 

مفرد اس: النوم) 

شو بين مردم مي
ي و دوري از در
و آنها را در انجام

هايش ردن دندان

  . باشد مي» 

)2گزينه  
)4گزينه  

  . آيد 

چنگ بز :صموا
باشند و  الزم مي

نازل شده :َنزلَ 
 شديدي نازل ش

  ب افعال 
مض :أطالع/ ال 

تکاما ( ب مفاعلة

هم؛ ادبيات و علو

ين آزادانه روي
كردن وابسته اس

مصد/  أمکن: ضي

د المؤنث الغائبة

)4موصوف است 

   .  استُل 

 باعث اختالف ب
 تفاهم در زندگي

دهد و ستور مي
ن براي تميز كر

»ط ي ر«ي آن 

فرد منصوب مي

اعتص/ خارج شد 
هاي باال  عبارت

ن/ كرد و متعدي 
ند سپس باران

 جرد          

ماضي باب: سنَ 
مضارع باب افعا 
مضارع باب: د

سنجش ده

 .خوابدمي
ترسد براي هميي

وردن و تنفس ك

ماض) 3)  ك ن

للمفرد) 2س ع د 

م: طريقة) 2ست 

َيفَتِعلل و بر وزن 

ي كه با سخنش
كردن ديگران و
ه مسؤوالن را د
ي است كه انسان

گاه و حروف اصلي

 ماضي  :زَ 
 مضارع 

معدود مف) 11( 

خ: خرجَ / باز شد 
شوند در ع نمي

منتشر ك :نشر 
مان منتشر شدن

مج كتتر / فعيل 
أحس /باب افعال 

:أفّکر/ ب افعال 
يساعد/  تفعيل 

    
 

نند حيوانات نم
 دشمنانش نمي
ه خوابيدن و خو

 .رست است

م(حروف اصلي 
 .رست است

س: حروف اصلي
 .رست است

مذكر اس: حيوان
 .رست است

رع از باب افتعال
 .رست است

  ها  نه
انساني): صميمي

مراعات ك): صلح
كسي كه): ستاده
اي وسيله): حوله

 .رست است

فرودگ: َمطار و 
 .رست است

جّهَز/ ماضي : نَ 
:يخرج/ امر  :ل

 .استرست 

 احد عشرعدد 
 .رست است

ب :انفتح: هاي عل
جمع :ال تجتمع 

 .رست است

/شر شد و الزم 
ابرها در آسم: ت

 .رست است

مزيد باب تف :ّور
فعل امر ب :حسن
ماضي باب :سرع
مضارع باب :عّلم

www.sanjeshse

انسان ما) 2
انسان از) 3
زندگي به) 4

در 2گزينه  .4
ح) 1: خطاها

در 3گزينه  .4
ح) 1: خطاها

در 3گزينه  .4
ح) 1: خطاها

در 1گزينه  .4
مضار َيحتِفل

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

ص( حميم -1
ص(  السلم -2
ايس( قائم -3
( منشفة -4

در 2گزينه  .4
باران: مطر

در 1گزينه  .4
زان) 1گزينه 
قل): 3گزينه 

در 2گزينه  .4
براي ع: خطا

در 3گزينه  .4
به ترتيب فع

/آمد  :جاءَ 
در 2گزينه  .4

منتش :انتشر
ترجمه عبار

در 3گزينه  .5
نّو) 1گزينه 
أح) 2گزينه 
أس) 3گزينه 
يع) 4گزينه 
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@sanjesheduc

 انسان ن

 در ـتالف 

 معيار مند

ين و اصلي 
 مـانع  ـد، 

 هـيچ  كـه 

هدفمنـديِ  

 را حقـايق 

 آلوده گناه
ناميـده  ...  

. سان است

ationgroup

اين  .شودم نمي
  .6ص » .شدني

  

اخـ«علـت و  » ن 

نيازم كنيم، خاب

يكي از مهم تري 
گيرنـ قرار اصل 

ك خـدايي  عنـي 

ه/باهدف بودن/ي

ح دهـيم،  خيص

گ به كه گاه و آن
»نفس لوامه«را 

مجبور بودنِ انس/

139(  

تما و پذيرد مي
نش تمام و اپذير

.5ص » .كنند 

انسـان انديشة و

را انتخ خود هاي

  .8ص . 

.تاب درسي اند
دنيوي هاي دف

است؛ يع حكيم ي

هدفداري«ه به 

  .23ص . طان

تشخ غلط هاي ه
1.  

و دهد نشان ش
ر حالت اين ني

اجبار/وعي جبر

23/08/99 دومة 

نم پايان هرگز ه
نا هايي پايان ف

مي حركت خود

و نگاه نوع« پس

ه هدف درست، 

.»است خوب و 

كت 8و  7 صص 
هد اگر«:  است

خدايي آنها خالق

صاً اين آية شريفه
  . تباه شود

شيط:  سوي گناه

راه از را زندگي 
19ص . كر است

واكنش زشتي و ه
عامل درو كريم،

تفاد مي گردد نو

 

7  


مرحلة(وم انساني 

كه است چيزي ل
هدف است؛ هدف

خ هدف سوي ه

پ. 6ص » .دارد ن

نگاهي با توانيم

ضروري بلكه ت،

اي آن آيات در
همان بخش، اين

خ زيرا دارد؛ جود

ستي و مخصوص
 اين موضوع اشت

نندة بيروني به

درست مسير و 
تفك/تعقل/ة عقل

گناه مقابل در كه
ك قرآن .برآيد ن

مست/وم مي شود
  .ارد

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

دنبال به... ست 
ه انتخاب حال ر

به غريزي صورت

  .ت

انسان انديشة و 

بت اينكه براي ها،

نيست بد تنها نه

  

و پيام ها» تدبر«
در هم 3و گزينة 

 

وج هدفي جهان

دفداري عالم هس
، و نبايد با»وند

  . است 8ص 

اماره ؛ دعوت كن

بينديشيم آن ا
م اين توانايي قوة

ك شود مي سبب
آن جبران نديشة

مفهو/ت مي شود
گر همخواني ند

 دين و

سنجش ده

اس طلب نهايت ي
در همواره خود 
ص به حيوانات و 

تاب درسي است

نگاه نوع در شه
  .ت
ه انسان انديشة 

ن دنيا هاي عمت

.ب درسي است

«ه ها همگي از 
شريفة سؤال و ة

 ».شوند مي ي

ج اين موجودات
  .5ص » .دهد 

حث از معاد و هد
حقّانيت خداو« 

ول پيام آيات ص

نفس ا: وي گناه

با تا كرده عنايت
نام» .شويم دور 
س ها زيبايي و ها

ان در و كند مت

برداشت 2گزينة 
ة ديگ و سه گزين

    
 

 .رست است
بي اي روحيه ي

زندگي در طلب،
طبيعي صورت 

 .رست است
كت 11و  10ص 

 .رست است
ريش ها، در هدف

معلول است» ف
و نگاه تفاوت ه

  .7ص » .ستيم
 .رست است

نع به رسيدن ي
 .رست است

كتاب 12دبر ص 
 .رست است

ة سؤال و گزينه
هاي مشترك آية

اخرو هاي هدف
 .رست است

م تك تك خلقت
نمي انجام هوده

در بح» الحقّ«ة 
اللت دارد، و نه
 .رست است

جدو» نتيجه«ت 
 .رست است

دة دروني به سو
 .رست است

ع نيرويي ما به 
ناداني و جهل 

ه نيكي به سان
مالم و سرزنش 

21.  
 .رست است

وضوعي كه از گ
هوم آية شريفه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
داراي انسان«
ط نهايت بي
به گياهان«

در 1گزينه  .5
مطابق با صص

در 4گزينه  .5
د اختالف«  

هدف انتخاب
به توجه با«  
هس مالك و

در 2گزينه  .5
براي تالش«  

در 1گزينه  .5
مطابق با تد  

در 3گزينه  .5
آيات شريفة  

ترين پيام ه
ه به رسيدن

در 1گزينه  .5
خ پس در«  

بيهو را كاري
كلمة: نكته  

دال» آفرينش
در 3گزينه  .5

عين عبارت  
در 4گزينه  .5

دعوت كنند  
در 3گزينه  .6

پروردگار،«  
از و دريابيم

انس گرايش«  
را خود شد،
ص » .است

در 2گزينه  .6
مفهوم و مو  

و اين، با مفه
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از سـرمايه     

 23فة ص 
 بـر  مـن  ه 

 مـي  باز ي

 در جامعة 
  .ست
» .رود مـي 

 فرسوده  و

 بعـد  و شود

شـي شـدن    

 سـتداللي 

ationgroup

 نيسـت، بلكـه ا

ترجمة آية شريف
البتـه .كردم مل

طلبي راحت از ا

زيبايي هاي ن
ا» رمادي انسان

م آينده در يا ته

ف سرانجام و ست

ش متالشي نمي 

  .ت

تهالك و متالش

اس گونـه  هـيچ  ه 

139(  

ماندن از هـدف
.  

  .ستند

را در تت است زي
عم آن خالف و 
  ».پذيرفتيد 

ر ما اش، حكمه

سالن و ها يشگاه
غير/غيرجسماني

گذشت در زماني 

اس تحليل و جزيه

نمي پذيرد، يل

 جسم انسان است

ما تجزيه و اسـت

  . كنيد

بـه كنـد  مي »ن

23/08/99 دومة 

دورم و گناه و ط
4و  3ينه هاي 

خالقي يكي هس

نادرست 4گزينة 
دادم اي وعده ما
مرا دعوت كه د

مح با كه وجداني
  .د

آراي يا و اندام ي
 حقيقي يا بعد غ

به و شود مي ج

تج حال در دائم

تحلي و تجزيه ن،
.  

اين جا، منظور

مي كند، ا/ دارد

نيز مراجعه  68

من«ن تعبير به 

8  


مرحلة(وم انساني 

سقوط عوامل از 
رد گز. مي شود

لوامه و وجدان اخ

اما گ. هستند 2
شما به من اما د؛
بوديد خودتان ن

و و كند مي نع
حسوب مي شود

زيبايي هاي شگاه
خود فراموشي 

خارج خود مكان

د مواد، و اجسام 

انسان رجسماني
.دهد نمي دست

در ا: د غيرمجرّد

  .ت

 كه روح، تغيير

8ت پاسخ سؤال 

آن از كه چيزي 

هم؛ ادبيات و علو

»نفس لوامه«: ه
نسان محسوب م

نفس ل. ت كنيد

  .ت

4ريفة تدبر ص 
داد حق وعدة ما

اين .كردم دعوت

من زودگذر هاي 
در درس دوم مح

باش تعداد روية ي
«كه جواب » ؟
م و زمان ظرف ز

ساير مانند ماني

غير و روحاني عد
د از را خود يات

موجود. ان است

است اخذ شده 3

بايد بدانيم. كن

به توضيحات. ت

وجوِد اثبات در 

سنجش ده

نكته. رسي است
 رشد و كمال ان

  .رسي است
ود در سؤال دقت

كتاب درسي است

ترجمة آيات شر
شم به خداوند« 

د گناه به را شما

خوشي از را ما 
عبارت مهمي د 

بي افزايش _3« 
دارد؟ حقيقتي ه

از« "هصادق ياي

جسما بعد: حاني

بع مقابل، در: ي
حي و آگاهي و د

 منظور روح انسا

32و  31ب صص 

ممك: »روح«يير 

كتاب درسي است

  .رسي است

و دارد» خود« 

    
 

 .رست است
كتاب در 23ص 

 و وجودي براي
 .رست است

كتاب در 21ص 
بطة علّيت موجو

 .رست است
ك 20و  21صص 

 .رست است
از ت 3و  2و  1ي 

:طان آمده است
ش فقط نداشتم؛ 

 .رست است
دورانديشي، با 

:دقت كنيد. 21
 .رست است
: 34حقيق ص 

چه فراموشي از 
رؤيا"هاي  خواب

 .رست است
  بعد= ساحت 
غيرروح= سماني 

  . شود ي
غيرجسماني= ي 
مي ماند باقي ن،
در اين جا،: رّد

 .رست است
و مفهوم مطالب

 .رست است
تغي. ناممكن: »ن

 .رست است
ك 32و  31صص 

 .رست است
كتاب در 33ص 

 .رست است
از روشني درك

  .31ص » .د

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

هاي دروني
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
به راب: نكته  

در 4گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
گزينه هاي  

از قول شيط
شماتسلطي

در 1گزينه  .6
كه عقلي«  

ص » .دارد
در 2گزينه  .6

انديشه و تح  
امروز، نشان

انسان در خ  
  .33 ص

در 2گزينه  .6
س)1: نكات   
بعد جس) 2  

مي متالشي
بعد روحاني    
بدن مرگ  از
موجود مجر  

در 3گزينه  .6
از موضوع و  

در 1گزينه  .7
من«تجزية   

  ندارد
در 4گزينه  .7

مطابق با ص  
در 4گزينه  .7

مطابق با ص  
در 1گزينه  .7

د هركس«   
ندارد احتياج
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@sanjesheduc

 درگـاه  ب
 توضيحات 

» .نكـرد  ت 
 شيطان ي

 اطالعـات   

  ».هد

ationgroup

مقرب شد، راسته
به. 33سوم، ص 

اطاعـت بر انسان
 شدن هميشگي

ارتباط بـا«خاب 

.  

د كيل مي را تش

139(  

آر ها فضيلت به 
درس س» .كند 

ب سجده براي را 
علت ؛ طرد= ن

  .هستيم» ات

اييم، دليل انتخ

.وني خواهد شد

  .ي آن دارد

جهان بيني ما«

  .باشد مي» .م

23/08/99 دومة 

اگر و كند مي 
مي سقوط هنم

خدا فرمان ون
ي سجده بر انسا

  

طالعات و معلوما

نما را انتخاب مي

ش تغيير و دگرگو

 

  .است» وژي

هاي ن و واقعيت

  .است» وژي

«ي از اين قبيل، 

گزينيم خود برمي

  ديني

9  


مرحلة(وم انساني 

كسب را خالقي
جه اعماق تا داد،

چو كرد، طرد را 
 فرمان خدا براي

.نمايد بيشتر مي

اي اط پاره«د به 

تلف يك مورد ر

باشد، دستخوش

  .جود دارد

 .نام دارد» يني

ايدئولو«نمايانگر 

س نسبت به جهان

ايدئولو«و نام آن 

اشد؟ و سؤاالتي

صة جهان براي خ

  » ها ست

  .ست

هاي اقليتف و 

هم؛ ادبيات و علو

  .يد

اخ هاي رذيلت و
د تن ها رذيلت 

او هميشه براي
 اطاعت نكردن

ا وادار به تأمل ب

د مقاصد، نيازمند

 و شهرهاي مخت

ب» زايش آگاهي

در كل زندگي وج

بي جهان«هستي 

نماييم ن خاب مي

كه هر كسختي 

گزينيم و د برمي

با ز آفريننده مي

ست كه در عرص

نيس«و » ها هست

اس» مكتب«الح 

معارف

سنجش ده

مراجعه كني  68

ها و فضيلت كه 
به اگر و شود ي

  .ه كنيد
ب و راند خود گاه

پس،. 25ق ص 

پيش آمده ما را

ت بيشتر در مورد

ها ميان محلهز 

با كاهش و افز« 

د» برنامه«و » ف

سبت به جهان ه

ي براي خود انتخ

برداشت و شناخ

را براي خود» ش

نياز ا هست يا بي

راه و روشي اس« 

ه«اي است از  ه

اصطال، معادل با 

    
 

 .رست است
ت پاسخ سؤال 
 .رست است

  .بي است
است  ]روح[د 
مي فرشتگان جود

هم مراجعه 68 
درگ از را شيطان

انديشه و تحقيق
  .معلول= داوند

 .رست است
هاي پ فكر، سؤال
 .رست است

داري از امكانات
 .رست است

شك از فرت، بي
  .ت

 .رست است
ريزي  كه برنامه
 .رست است

هدف«، »آگاهي«
 .رست است

گاهي هر فرد نس
 .رست است

ر جريان زندگي
 .رست است

بيني يعني ب هان
 .رست است

راه و روش«جهان 
 .رست است

هان را خالقي ه
 .رست است

اربرد ايدئولوژي
 .رست است

بيني مجموعه ان
 .رست است

به مفهوم عام،» 
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گـذارد،   ـي   

سـت، بلكـه   

ـه، بايـد از   
)proper (

ول منطقـاً  
هاي هفتـه  

بـا  ). 3و  2

ationgroup

.كنيم درك مي 

 

ر اختيـار مـا مـ
  .بريم گر مي

ده مستقيم نيسـ

در نتيجـ.  است
(ك اسـم خـاص    

 به پس دادن پو
اسم روزه). 4و  

2هـاي   د گزينـه 

139(  

»ن شدن چراغ

  .شود يده مي

 .شناخت است 

 در اين موارد د
ود چيزهاي ديگر

  . عهده دارد

، معموالً مشاهد

  .است

  .گرديده است

  .شده است

بل گرفته شده
Damava يـك

مچنين، تصميم
3هاي  رد گزينه

  ).4و  3ي 

رد(ستفاده شود 

23/08/99 دومة 

  .ت

  .است» س

با روشن«كنيم  ي

نامي» ني الحادي

روش» مستقيم

كه آنچه حواس
 آنها پي به وجو

ش اساسي را بر

گيرد ص انجام مي

 واقعيات ديگر ا

ها گ ي از مكتب

پاية آن نهاده ش

جام اين كار از قب
andيگر، اسـم  

هم). 4و  1هاي 
ر(ستفاده كنيم 

هاي رد گزينه(ود 

مان حال ساده اس

 

10  


مرحلة(وم انساني 

است» توحيد«ل 

 مستقيم از حوا

ستقيماً حس نمي

بين جهان«نمايد 

مشاهدة م«ست، 

س ما نيست، بلك
از روي»  عقلي

گاهي حواس نقش

رار و دقت خاص

 راه پي بردن به

  .ست

ريفكري در بسيا

خ علم بشري بر پ

كه تصميم به انج
از سوي د ).3و 

  ).4گزينة 

ه رد گزينه(يايد 
اس willس بايد از 

زرگ نوشته شو

whe بايد از زم

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علو

بيانگر گام او» د

گيري بهره« ما 

آن را مس  اينكه

ن عت خالصه مي

اس» موالنا«از » 

رداند، تنها حواس
دليل و استدالل

هاي گوناگون، گ

 و مطالعه با تكر

 به كمك عقل،

او اس» اختيار«جه 

نحرافات بزرگ ف

ن است كه كاخ

مشخص است ك
و 1هاي  د گزينه

رد گ(وشته شود 

 صورت جمع بي
 شده است، پس

اول آنها بايد بز ف

en, as soon a

ا

سنجش ده

خداوند«در برابر 

 جهان پيرامون

 برق را با وجود

 در ماده و طبيع

» و دريا از دليل

گر يتي نائل مي
د«ما با توجه به 

ه ت آوردن آگاهي

 هم كه بررسي
  .ديگر است

گيري از آن جه

ش مذهبي، نتيج

منشاء انح» يست

شاهدي بر آن» ن

It’s all plaم ،
رد(ستفاده كنيم 

ا حرف بزرگ نو

به dollarاسم 
 ناگهاني گرفته

شوند و حرف مي

 as, after,…

    
 

 .رست است
ضع يك مكتب د

 .رست است
 ساده شناسايي

 .رست است
يسيته و جريان
 .رست است

جهان هستي را
 .رست است

ف به حس بيني
 .رست است

 را به درك واقعي
گري است كه م

 .ت استرس
 جريان به دست

 .رست است
ي آزمايشگاهي

 چيزي به چيز د
 .رست است

ز مشاهده و نتيج
 .رست است

ها در بينش سان
 .رست است

دانم با ني رز نمي
 .رست است

ه علت پي بردن

 .رست است
anned عبارت 

 be going اس
ف اول آن بايد با

 .رست است
بايد ا  10  عدد

سد كه به طور
 خاص حساب م

 .رست است
ات ربطي مانند
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ا توجه بـه  
ـ  ه كـار  را ب

ه منقـرض  

 

تـر از  [ود ز  

طبيعـت  ر    

ـود، پـيش   

ationgroup

  ).4و  2

با). 3رد گزينة (
be going to ر

 كنيم، در آينده

  ع كردن

 .د تا زنده بماند
  دوار

يم گرفـت كـه

  گر

  
  ير، تازه

  .ه كنند
  دناك

گونـه از آنهـا در

  مه داشتن

ريزي شده بـ مه

  مه

  .يد
  و

  م

139(  

2هاي  رد گزينه

a/this/  داريم)
o بايد سـاختار  

ها شكار  جنگل

قطع) 4 

خوش شانس بود
اميد) 4 

بنابراين او تصمي

ديگ) 4 

. است زياد شود
اخي) 4 

ل كار داوطلبانه
درد) 4 

 بگيريم كـه چگ

برنا) 4 

طور كه برنام مان

برنا) 4 

هواي تازه بخوري
الگو) 4 

دوم) 4 

23/08/99 دومة 

(  استفاده كنيم

…/his/the/د 
در نتيجه. شود

نيم و آنها را در

 ض شدن

ه اندازة كافي خ
 

غيرممكن كرد، ب

 م

هاي آينده قرار ا
 ن

بيمارستان اطفا
 لبانه

ند و ما بايد ياد

 ر كردن

كه همه چيز هم

 ش

 بيرون برويد و ه
 

 يان

  .يم

  .ت

11  


مرحلة(وم انساني 

جاي خالي دوم

معرف اسم مانند
ش وجود انجام مي

قراض توجه نكن

منقرض) 3 

 دست داد اما به
زنده) 3 

 ديگر براي او غ

با هم) 3 

ه شرفته در سال
يكسا) 3 

رار بود در يك 
داوطل) 3 

نقراض قرار دارن

شكار) 3 

بدين معناست ك

گزارش) 3 

خوبي است كه
شعر) 3 

در مي) 3 

 آينده ساده داري

است theirخصاً 

هم؛ ادبيات و علو

 اسم مفرد در ج

ت، نياز به يك م
ساس شواهد مو

 معرض خطر انق

 ت كردن

را در تصادف از

ل بازي كردن را

 

در كشورهاي پيش
 ك، رايج

ل بودند چون قر

ر معرض خطر ا

 ت كردن

اين بد. نامه است

هي اوقات ايده خ
 ت

زمانه، نياز به 

animals مشخ

سنجش ده

ة جمله، بايد از

ل شمارش است
ر مورد آينده براس

2.(  

 به حيوانات در

مراقبت) 2 

اش ر اي خانواده
 ملي) 2 

يت جدي فوتبال

امروزه) 2 

ول عمر انسان د
مشترك) 2 

ن جوان خوشحال
 مفرد) 2 

ميان حيوانات در

محافظت) 2 

گ دقيقاً طبق برن

 خطر) 2 

سل هستيد، گاه
اطالعات) 2 

 كافي) 2 

in fut در جمله

sجايگزيني اسم 

    
 

در ادامة Heمير 
 .رست است

چون مفرد و قابل
بيني در ه، پيش

2و  1هاي  گزينه
 .رست است

وقتي كه ما: مله
.  

 ش كردن
 .رست است

او تمام اعضا: مله
 

 .رست است
آن مصدوميت: مله

  .شسته شود
 ي

 .رست است
ميانگين طو: مله
 ن

 .رست است
آموزان دانش: مله

 ننده
 .رست است

پانداها در م: مله
 .يم

 زدن
 .رست است

پروژة بزرگ: مله

 .رست است
وقتي كه كس: مله

 .رست است

 .رست است
ture قيد زمان 
 .رست است

ي مناسب براي ج
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m − ≠1  

x x+2 2  

  مساحت:  
  محيط:  4

x 24  

ationgroup

  صدوم

  د داشتن

m≠  ≠ 1

( )=2 22 3

x x+ +2 22
x x x+ +4 3 2

x x= 11

139(  

مصد) 4 

اميد) 4  يدن

  .ترين است ك

  ؟

x = 6

x x=2 24
x x x+ =2 11

x = 11
4

23/08/99 دومة 

چيزي خط كشي

  اره دارد؟

نزديك ------ه 

تر هستند؟ زرگ

s x = =2

x
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مرحلة(وم انساني 

 امن) 3 

دور چ) 3 

  .نند

ه چه چيزي اشا

از نظر معنايي به

دايناسورها هم بز

  .ل است

= 6

)1(ي و آمار 

هم؛ ادبيات و علو

 يي كردن

---------  
كن التر پرواز نمي

  .كنند مي

ن خط كشيده به

  ب بيايند؟

  ؟
  . كنند

ن خط كشيده ا

ترين د بزرگ از 
 .يوان هستند

عادله درجه اول

رياضي

سنجش ده

 زنده) 2 

شناساي) 2 

  چيست؟
  .قعي هستند

- مارهاي پرنده 
يين به نقاط باال

-----------  
ي پرنده پرواز م

زير آن 2اگراف 

ها به سطح آ گ

شود؟ هميده نمي
ه انسان زندگي

زير آنكه )  پيكر
  رگ

ها ست كه نهنگ
ترين حي ها بزرگ

aشرط  ≠  مع

    
 

 .رست است

 .رست است
 ن

 .رست است
وان براي متن چ
نده يك چيز واق

 .رست است
توان فهميد كه 

عمول از نقاط پاي
 .رست است

-----ها   انسان
ند چرا مارهايدان

 .رست است
“one كه در پارا
  نده 

 .رست است
ن، چرا بايد نهنگ

  س هوا
 .رست است

متن فه موارد از 
توانند به اندازه ي

غول(massiv“ .رست است
la به معناي بزر

 .رست است
ده ذكر كرده اس
 دادن اينكه آنه

 .رست است
ax b+ به ش =

 .رست است
  .ع مربع باشد

 .رست است
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  xن علي 
x =  

  مدير بخش

x +2  

+ +8 15
4  

(a b)+ 2  

x +24 3  

x× −2 5  

x =  

x x−2 2  

x −22 4  

x = 1  
(x −  
(x +  

x

(x b)

b
a

−

−

−
 =

2

2

2 4

4
  

  
  

ationgroup

x( x سن 2
19در علي 

x  حقوق م

( x)+ +35 14
x+ =22 45

4

a ab= +2 2 2

x − = 3 22 

xx /−
2

2 1 5 2
/=3 1 52

x m+ = −21
  .عف دارد

ax a+ −4 2

( b) − =21
)− = 23 4
)+ = 21 4

ax a

x

a

+ −

= 

= − 
−

2 2
4 4 2

4
2 1
1

139(  

)+ = 1 741
= سن پد 39

قوق حسابدار 

( x) =11 812
x /= 81  

b b (+ 2 2

x , = −2

= 
97 7
16 4

m− − +4 13
يك ريشه مضاع 

x= → =

b − =4 1
x , = 5 1
x ,= − 1 3

x

bx b

a a

=  −

− +

− −

 2

2

2
2

2 3

23/08/99 دومة 

x x + −22

=xورز ، 3
حق 4

/ /     

/ x   

( x)b x=2 8

 β = −11
4

  .است 

x =27 63
4 16

(x ) − 21 1
mو  − = 6

x  1ريشه

, b= − 2 2
a − = 2 1 5

a − = −2 1

ax a

a

− + −

− = 

=





2 2
4
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مرحلة(وم انساني 

− =741 

و حقوق فن =

x /= 7 2 

y b =2 2

/− = −11 2 74

xمربع به قطر 

m m= −2 2 4
m 2−يعني  2−

cx a
a

= = −2

b ,= −3 1
a = 3

a−  = −3

a b,

− =

=

1

هم؛ ادبيات و علو

2وق حسابدار 
3

/   

xy2

75

x و يك و نيم م

m −12
m− − =4 12

 

−1

−1
:  

سنجش ده

x= 1
حقو 2

xمربع به ضلع 

=به ازاء   

:روش اول 

:روش دوم 

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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 .رست است

 .رست است
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x −22 5  

m =  

Δ = −16  
 − ≤5  

x− +22  
  .كند ب مي

x x− 2  

x ax+2  

 α =3  

 

و  ع نيازهـا     

اينكـه   راي 

يـد  راي تول   

. كند نمي ر

ationgroup

x − = 5 3

,n= =5 49
4 16

(m )− −24 1
m≤ ≤ 2 5

x+ − =13 21
ز آن سود كسب

x=  −21

x b (x+ = −

b=  α =

 خـدمات و رفـع

بـر. نكـرده بـود   

ي جديـدي بـر

خطور ذهنشان 
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(x x −2 52 2
m n + =

(m≥  4
m , = − −2

x = 3
دهد و بعد ا  مي

x + = 1 

)(x )− − α3
b
3

توليـد كـاال و 

انـدازي ن اي راه ه   

هـا يـا راه  كند ي

اند و يا به ناتوان

23/08/99 دومة 

x )− = 3
2

= 69
16

m )− ≤2 1 16
 , , ,− →1 1 2

, /1 5
ن كارخانه ضرر

 Δ = − <1 4

x (= + −2 3

كنند تـا بـا    مي

ي هـيچ شـبكه

وليد و عرضه مي

ة آن ن از مشاهد
  .د آن هستند
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مرحلة(وم انساني 

(x ) − 25
4

m − ≤2 1
مقدار صحيح 5

 چون قبل از آن

Δ   .است >
< 

)x− α + α3

 آنها را تأسيس

شت؛ چون كسـي
  .بازي كند

والت جديدي تو

رند كه ديگران
كه ديگران فاقد

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

= +3 25
2 16

≤ 4
5

قابل قبول است

داراي  3زينه 

α

ايي دارند كهه 

اي وجود نداش ي
ش كارآفرين را ب

رپذيري، محصو

ي كسب و كار دا
ي جديد دارند ك

سنجش ده

 x = ق 3

Δي  ≥  و گز

 
يا مؤسسه ينان
  .ند

اجتماعيچ شبكه 
، كسي بايد نقش

 
خطر ا نوآوري و

هاي يدن فرصت
گذاري ك سرمايه

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
داراي 4و  2و  1

 .رست است

.درست است
ها كارآفر شركت

ي مردم سود ببرن
 سال پيش هيچ
جود داشته باشد
.درست است

كسي است كه با
  .ند

 .رست است
بينشي براي دي 

ي براي شروع يك
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كن كشف مي
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انـدازي    راه  

را به عنوان 
صـورت   به

قـع همـان   
 در آن بـه    

ي را به كار 
راكتـور يـا   

  .د

مين كـرده   

هـاي   حقـه   

ationgroup

 
دي جديـدي را

  

اينكه مبلغي را 
م نه يكبار بلكه ب

ها در واق  هزينه
گيريـد تـا  مـي   

انساني  يا نيروي
 فيزيكي مثل تر

ازيدپرد ن آن مي

  .د

ة تعاوني را تـأم

يـل اثرگـذاري ح

139(  

  . نند
 . كنند ديل مي

 فعاليت اقتصـاد

  .هستند

. دهند  وفق مي

كنند يا پذيرش 
هم ت كنند؛ آن

اين. شويد ل مي
ن را در اختيـار

پردازيد مي» ره
يةسرما چنين از

ا نيز به صاحبان

مات حضور دارند

ية چقدر از سرما
  .ر عضو است

ند پ كه به دليـ

23/08/99 دومة 

  رينان موفق
بين جه نشوند، مي

رهاي جديد تبد
آورند تا دان مي

قيت اقتصادي ه
  . دارند

 با شرايط بازار
  

ران كرونايي را
كرونايي پرداخت

هايي را متقبل نه
زمـين زيد؛ مثالً

اجا«ولت باشد، 
همچ. پردازيد مي

توليد راره ابزار 

خدم ويژه عت به

صرفنظر از اينكه
ية هرسبت سرما

  . ب شماست

د و مواردي مانن
  .شود ي

15  


مرحلة(وم انساني 

مشترك كارآفر
گران شايد متوج
و يا كسب و كار
 و تدبير، به ميد

 و دلگرم به موفق
ي حل مسئله را
آموزند و خود را

.كنند هنگ مي

 كه يا بايد بيما
بيماران كة كنند

ي و خرمن، هزين
پرداز بان آنها مي

 يا سازمان يا دو
م» حقوق«يا » 

د و قيمت يا اجا

شاورزي تا صنعت

 كدام از اعضا ص
 پايان دوره به نس

نة فرصت انتخاب

. داريـد  
رسـي  
مقـدار  
  .خريد

  

كند ر ميرا گرفتا
طقي مشتري مي

هم؛ ادبيات و علو

هاي مش ويژگي
را زماني كه ديگ
جديد، فرايندها و
ن را با شجاعت

تند اما مطمئن
شتياق و توانايي
آ  و مشتريان مي

 مديريت و هماه

ستور داده است
كهاي پذيرش ن

عايديسيدن به 
 توليد به صاحب

ت يك شخص،
»مزد«دان خود، 
كنيد ستفاده مي

وع فعاليتي از كش

است؛ يعني هر 
ود احتمالي در

نايد، هزي ر كرده

ف ناهار پـول د
را بررو شـكالت  

ة مدهنـد  ه نشان
توان خ تومان مي

هاي مشتري ر س
واكنش غير منط

سنجش ده

ي كسب و كار ر
 به محصوالت ج

شان نامي و خوش

بين هست ن واقع
باط، پايداري، اش
سان، همكاران
ه شكل كارايي

 
هاي خصوصي دس

بيمارستا س به

 
يد، تا قبل از رس

عوامل ة يا اجار
  

ن كه ممكن است
ارگران و كارمند
ت توليدي خود اس

 
اند و در همه نو 
 

ر نفر، يك رأي
اما توزيع سو. ت

 
ن از آن صرفنظر

 
رف تومان براي ص

 بين بيسكويت و
ودار خط بودجه

ت هزار 25كه با 

 
ل اميال و هوس
تري، منجر به و

    
 

 .رست است

هاي فرصت 
ها را ايده

انداز و پس  ير
  .كنند

كارآفرينان  ن
نظم، انضب  
از كارشناس  ه

منابع را به  ده

.درست است
ها مة بيمارستان

قابله با اين ويروس
  .هيانه

.درست است
ة گندم باشينند

 كه براي خريد
.اورزي بپردازيد

 به صاحب زمين
 در مقابل، به كا
او، براي فعاليت
.درست است

مقياس  كوچك
.درست است

 آنها براساس هر
داشترأي خواهد 
.درست است

رفتن كالسراي 
.درست است

هزار 25د شما 
ة انتخاب بر نحو

قطه بر روي نمو
 شكالتي است ك

.درست است
ند ب كه به دليل

گيري مشت صميم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .1

 تيزبين
  نوآور

پذير ريسك
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مدولت به ه 

كمك به مق
مستمر و ما
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اند هايي پول
فعاليت كشا
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گيريد و مي

گاوآهن و گا
د 3گزينه  .12

بيشتر آنها  
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ة ادارهنحو  
باشد، يك ر
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بر كاري كه  
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فرض كنيد  

در شكل زير
هر نق. كنيد
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كند و البته 

د، اقتصـاد  
ت حـداقل    

ـت مانـدن   

 

 ≠شسـت  

ين گـذران  
گذرنده و : 

مصـوت  » ي

ationgroup

 منحني توليد ك

بدتر شودديگران 
در ايـن صـورت 

  .دش پيدا كنن

قاط با فرض ثابـت

نش. (بـاني اسـت   

ري است بنابراين
:اول» گذران«ه 

ي«زود  ≠يـر  

  .شوند

139(  

PP است.  

منحني و يا زير

ون آنكه وضع د
.بـرد  مـي  فاده را

ات ديگر كاهش

اين نقا. ته باشد
  . ندارد

جموعة قلمـرو زب

م و چهارم اجبا
ست در حالي كه

دي) 3(ر گزينـة   

ش ني بررسي مي

23/08/99 دومة 

PFكانات توليد 

م) روي(ط مرز 
  .رت كاراست

به كار گيرد، بدو
، بيشترين استف

دمايا خ ه كاالها

داشتن به آنها را 
 در آن سطح را

شود از زيرمجم ي

مصراع اول و دوم
اسعناي يكسان 

خوانده شـود در 

در سطح بيا) يه

  

1(
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مرحلة(وم انساني 

 منحني مرز امك

كن است در نقاط
د و در اين صور

ة بهتر از منابع ب
بع موجود خود،
ر داد؛ بدون آنكه

د آرزوي رسيدن
توليد كافي براي

  .است» تن

ضمن بررسي مي

ه در رباعي در م
ي مشترك و مع

»دير« كه بايد 

 استعاره و تشبي

  .فته است
  .رار گرفته
  .ود دارد

.ته مصوت است

(فنون ادبي  

هم؛ ادبيات و علو

مورد ب مخفف

تواند و ممك ت مي
كانات، توليد كند

ةاستفاد را براي 
 يا كشور از منا
ترس مردم قرار

تواند ه كشور مي
را كشور منابع ك

خواندن دقيق مت

ضاد، ترادف و تض

كه آرايش قافيه
شرط رديف امال

مسيحيان است

كنايه، مجاز،(، 

ين واج قرار گرفت
ون اولين واج قر

، وجو»ا«مصوت 
هجايي قرار گرفت

  .ه

 علوم و

سنجش ده

 
و م) الگو(صادي 

 
 توليد شرك ت
ط روي مرز امك

 
شور، هر فرصتي
ت؛ يعني شركت

توان در دست  مي

قاطي هستند كه
يابي هستند زير

خ«ويي با متون 

نايي تناسب، تض
  )ت

دارند و از آنجا ك
چرا كه ش. رديف

  بگذران

تگاه ترسايان و م

ر و گرفتار بودن

چون اولي.  است
صامت است چو 

و م» خ« صامت 
ر جايگاه دوم ه

رايي حاصل شده
  .مت هستند

 

    
 

.درست است
عريف الگوي اقتص

.استدرست 
منحني امكانات
جيح دهد در نقا
.درست است

ركت يا يك كش
يا كشور كاراست
 كاال يا خدمت
 .رست است

ج از مرز فقط نق
ر، غيرقابل دستي

 .رست است
م مؤثر در رويار

 .رست است
ژگان، روابط معن

كاست ≠افزود 
 .رست است

جناس تام د: ران
فيه هستند نه ر

 
وم سپري كن، ب

 .رست است
عبادتگ: ها دير ينه

 
 .ترست اس

كنايه از اسير: ن
 .رست است

صامت» ي«) 1
»ي«باز هم ) 2
آرايي در  واج) 4
چون د» ي«) 3

 .رست است
آر واج» ي«وت 

صام» چ و خ«) 1
 »چ«صامت ) 2

www.sanjeshse
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اگر يك شر  
آن شركت ي
بيش از يك

در 1گزينه  .13
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منابع كشور
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گذران، گذر
و گذران، قاف
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 .بلند است
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  .د

ي اسـت و     
 ي قرار 

 دل و نجوا 

ر معشـوق     

 در گزينـة    
  .ست

  .ت

قافيـه نيـز   

ـد كـه در      

ationgroup

معنا دار» ورخر

ري قلمـرو زبـاني
دبي مورد بررسي

  .د

ا تواضع و سوز

سـكوت در برابـر

 در حـالي كـه
گراس ين خاطر غم

است» عولن فَعل

 بررسي وزن و ق

 و معلمانـه دارنـ

139(  

گو«ر دو مصراع  

ه سطح دسـتور
ح بياني قلمرو اد

دت ضرورت دارد

شي دارد همراه با

بـه س) 3(زينـة  

كند  مبادله نمي
به همين. ا گرفته

  يستن 

فعولن فعولن فع«

بنابراين. آيد مي
  .اني است

و انـدرز پدرانـه

23/08/99 دومة 

در هر» گور«. د

  شنا
  دلكش و نغز

گيرد و مربوط به
ه و بايد در سطح

ي به جهت عباد

حالت نيايشي) 4

  .كم

ر حالي كه در گز

هاي عالم شادي
يا شادي را از ما

دوه و خون گري
 

  آلود

«رند و وزنشان 

ها بدست م قالب
زباژگاني قلمرو 

ي دارند و پند و

17  


مرحلة(وم انساني 

ي بكار رفته باشد
  حيا، حجاب

غريبه و ناآش: وم
د: در مصراع دوم

گ قرار مي» را«ع 
ج دادن بكار رفته

بلكه كسب روزي

(كه لحن گزينة 

ي استوار و محك

مالً پيداست در

 آن را با تمام ش
د است غم دنيق

ز نهايت غم و اند
 آلود مان اشك

آ انگيز و حزن غم

لحن حماسي دا

 از قافيه شكل ق
بوط به سطح وا

گر جنبة آموزشي

هم؛ ادبيات و علو

ده در يك معني
آبرو، ح: دوم» ده

ب و در مصراع دو
عشوقة فرهاد، د

  .دارد

ي و كاربرد انواع
ج كشيدن و رنج

ب روزي باشد ب

ست در حالي ك

ا صالبت و اندكي

شادي و شعف كا

ه است كه شاعر
دي است و معتق

كنايه از: گشاييد
استعاره از چشم 

 اما با محتواي غ

  . ح است

شوند زيرا ل ه مي

  .ت يابد

 كه با استفاده
ها مرب رست واژه

هاي ديگ گزينه. 

سنجش ده

«  

كه واژة تكرار شد
پرد«آوا و نغمه  

عجيب: صراع اول
نام مع: صراع اول

بخشي وجود ند ن

ر دستور تاريخي
ذاب دادن و رنج

بايد وسيلة كسب

ستايش يزدان اس
  ردگار

 آهسته همراه با

شت معشوق شا

نوع غم عاشقانه
اين جهاني و ماد

ر خوناب جگر بگ
:نرگس تر  ك   

دارندين و شاد 

 كه شاد و مفرح
  »ن فعولن

كوبندگي خوانده

رفت حق دست

چرا.  ادبي است
گزينش در. شوند

.س و عاطفه است
  .گيرند ي

    
 

»س«صامت ) 4
 .رست است

رايي اين است ك
:اول» پرده«) 1
غريب در مص) 2
شيرين در مص) 3

 .رست است
م استعاره و جان

 .رست است
ضافه است كه در

كنايه از عذ» دن

 .رست است
ي براي عبادت نب

 .رست است
لحن س 1، 2و  3

ت عاجزانه از پرور
ش يزدان، آرام و
 .رست است

ها به سبب بازگش
  

 .رست است
غم، از ن» ها زينه

ز نوع دنيوي و ا
 .رست است

ني است كه سر
استعاره از اشك: م

ديگر وزن آهنگي
 .رست است

تي و دوري دارد
 فعولن مستفعلن
ها با صالبت و ك

 .ترست اس
تواند به معر  نمي

 .رست است
مربوط به قلمرو
ش بي بررسي مي
 .رست است

 و پر از احساس
 تعليمي قرار مي

www.sanjeshse
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3هاي  گزينه
و درخواست
لحن ستايش
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.اشاره دارد

در 4گزينه  .14
گز«در بقية 

از» غم«) 4(
در 2گزينه  .14

شعر از خاقا
ژالة صبحدم

هاي د گزينه
در 1گزينه  .14

وزن دو لختي
مستفعلن«

ه بقية گزينه
در 3گزينه  .14

نادان هرگز
در 3گزينه  .14

قالب شعر م
در قلمرو ادب

در 2گزينه  .14
لحن غنايي
حوزه اشعار
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ذي، مـال،    

ـت دربـارة        
اي برسـد   ه

 

افكـار و   ج  
مل تمـامي       

گرفت، آغاز 
جا مانده از 

هـايي   رزي
دنـد و فـن     
شـكوفايي و    

ationgroup

ليمي و نمايشي

  .ه راه راست

نّ و اَذ« قـدم، مـ

  . كرده است

ن ستايشـي اسـ
 به مقام و مرتبه

د و علـل و نتـايج
سـت كـه شـام

در تاريخ لقب گ
جتاب تاريخي به
ور  و گـاه غـرض   

 بـود، ادامـه داد
ر مهمـي بـر ش

139(  

ي، حماسي، تعل

 بيراهه رود يا به
  .اند شاره كرده

«:  اسـت ماننـد  

  .زي ندارد
  .كرده است

  . افزوده است
نشيني ايجاد دل

شـاره دارد لحـن
تواند  انسان مي

زدپـردا  شته مـي 
ي در گذشـته ا

ر هرودت، كه پد
ترين كت  و كامل

هـا  دچار لغزش
ه آنآغازكننـد       

يرو فلسـفه، تـأث     

23/08/99 دومة 

غنايي: شوند مي م

ن اختيار دارد به
 در سرنوشت اش

  بخند= ند 

هاي عربي ز واژه

انگيز ه وزن طرب
 شعر را مفرح ك
ر موسيقي كالم
 وزن و آهنگ د

خت خداونـد اش
 بدين معنا كه

ها در گذش جامعه
زندگي اجتمـاعي

  .شود نري مي

با ظهوراستان و 
ترين ست، كهن

ته يا ناخواسته،
اهـي را كـه او آ
 رونـق ادبيـات و

18  


مرحلة(وم انساني 

سته مهم تقسيم

 است كه انسان
 قدر و ستارگان

همي خن 
  ).يدار

   و فرو ريخت
  و ريختو فر

 اتفاقاً متن پر از

 ساخته شده كه
وسيقايي و وزن
ي يا دوري كه بر
ختي و دوري كه

 از درك و شـناخ
گويد  سخن مي

ها و ج گي انسان
ريخ، آگاهي از ز
ي، حقوقي و هن

د در يونان باالي
 يونان و ايران اس
به ايران، خواست
ـپس رومـي، را
دند كـه رواج و

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

جهان به چند دس

مفهوم بيت اين 
 به تأثير قضا و

 بگو= ي گوي 
خري( بر مشتري

نِ من بود بسود
ندان بود بسود و

  ه

ي وجود ندارد و

آوايي ناهمسان
ن مستفعلن، مو

وزن دو لختي. ن
وزن دو لخ: ولن

د و اوهام انسان
انسانتبة عالي 

  .يابد  نمي

ي مختلف زندگ
هدف علم تا .د

، اقتصادي، علمي

پنجم پيش از مي
هاي شرح جنگ

ب دادهاي مربوط
ان يونـاني و سـ
وهشگران معتقد

  .ه است

ت

سنجش ده

ع آن، ادبيات ج

.كند  اشاره مي
ث جبر و اعتقاد

در گذشته همي 
به نشانة تأكيد 

افه هر چه دندان
 چه براي من دن
بل به جاي بلكه

ة مهجور فارسي
  »كيم، بخيل

هاي آ از پايه: لن
ستفعلن مستفعلن
ن مفتعلن فاعلن
لن فاعالت مفعو

جز و ناتواني خرد
دربارة مرت) 2(ه 

ي بدان مقام راه

ها جنبه ه مطالع
كند  و تحليل مي

سياسي، نظامي،

مل آن، از قرن پ
مطالب آن ش شتر

 در گزارش رويد
ديگر نويسـندگا

برخي پژو. يدند
ن باستان داشته

    
 

 .رست است
ري و تعيين نوع

 .رست است
ت بحث اختيار

به بحث 1، 2و  3
 .رست است

هميكاربرد ) 1
»مر«كاربرد ) 3
فك اضا» را«) 4

حرف اضافه هر
ب» نه«به جاي  

 .رست است
رد نظر هيچ واژة
ست، حسرت، حك

 رست است
الت مفاعيلُ فاعل

مستفعلن مس) 2
مفتعلن فاعلن) 3
مفعولفاعالت ) 4

 .رست است
به عجز 1، 3و  4

 حالي كه گزينه
اي گمان و انديشه

 .رست است
  2صفحه 

مي است كه به
نيان را بررسي

كري، مذهبي، س
 .رست است

  4صفحه 
كامي در مفهوم 

تاريخ او كه بيشت
هرودت. ن است

س از هرودت، د
ي را تكامل بخشي
م تاريخ در يونان

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
گير در نتيجه

در 4گزينه  .15
كه بر ضرورت

3هاي  گزينه
در 2گزينه  .15

1(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

يا به شكل ح
»ال«كاربرد 

در 1گزينه  .15
در متن مور
مشقت، خس

در 1گزينه  .15
مفعولُ فاعال

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .15
4هاي  گزينه

در. خداوند
كه وهم و گ

  

 
در 3گزينه  .15

ص 1درس   
تاريخ، علم   
عمال پيشينا

هاي فك جنبه
در 1گزينه  .15

ص 1درس   
نگاريتاريخ  

كتاب ت. شد
عصر باستان

پس. استشده
نويسي تاريخ

گسترش علم
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50

51

52

53

54

55

56

57



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ن تحـوالت    
د و توجـه   
ي و شـرح    

ع و اسـناد    

 در قلمـرو    
هـاي   ماري
شـد،    مـي 

سـپانيا در    

و فرهنگـي     
 ط جوامـع  

پـيش از   ي
  .اند  كرده

د و همـين   

  

ationgroup

 به قبـل از ايـن
پرداختنـد ع مـي  

سياسـي و نظـامي

قيـق را از منـابع

قمـري بـابلي ـ
شم شكانيان، گاه

محسوب شتيان

ار آلتـاميرا در ا

 فنـي، هنـري و
 گوناگون، روابـط

هاي ندگي انسان
 خوراك تقسيم

ا، به وجود آمـد

139(  

مربوط 4گزينه 
 و نگارش وقـايع
 بيان حوادث س

  .دادند ميي ن

 به موضوع تحق

ـ  ي خورشـيدي  
اشره در دو. ودند

ماري ديني زرتش

علق است به غـا

هـاي  پيشرفت
هاي ها و تمدن 

ناسان مراحل زن
توليده ك و دور

د آمدن روستاها

23/08/99 دومة 

در صورتي كه گ
به تنظيم، ثبت 

رخان بيشتر به
 اهميت چنداني

مربوط طالعات

شـماري كـه گـاه   
گذاري شده بو ام

شم تايي، كه گاه

ر غارنشينان متع

كوشند سير مي
اني سرزمينتس
.  

شن باستان. رسيد
گردآوري خوراك

شيني و به وجود

19  


مرحلة(وم انساني 

د. رنسانس است
اسالميدوران  

اين مور. داشتند
ادي و فرهنگي

اپژوهشگر عات، 

دهنـد ك ان مـي   
 و آيين ايراني نا

اوستشماري  گاه 

ستين كشف هنر

هاي مختلف، م ن
آثار و بناهاي باس

.دهند وضيح مي

ت تا به تمدن ر
گ ه با آن به دور

ه واسطه يكجانش
  شدن كارها ي

هم؛ ادبيات و علو

نگاري پس از رخ
ورخانبيشتر م 

دهاي تاريخي ند
 اجتماعي، اقتصا

 و تنظيم اطالع
  .كند ندي مي

جمشـيد نشـا ت
راساس فرهنگ

ه ساسانيان،دور

درس سوم نخس

باستاني در زمان
آه طريق مقايس

يكديگر را تو  بر

گذاشت پشت سر
زارهاي متناسب

د مازاد بر نياز به
 شد به تخصصي

سنجش ده

د تحوالت تاريخ
.ها ندارد  گزينه

و نتايج رويداد ر
ند و به مسائل

 يعني گردآوري
بن تنظيم و دسته

تون و تخت بيس
ها بر ست، اما ماه
در د. تداول بود

شده در ابتداي د

آثار و بناهاي ب 
نان همچنين از
 و اقتصادي آنها

حل مختلفي را پ
د معيشتي و ابز

توليد 34صفحه 
در نهايت منجر

    
 

 .رست است
  5صفحه 

 ابتدايي در مور
رتباطي با ساير
بررسي علل، آثا

پرداختن وايان مي
 .رست است

  6صفحه 
 چهارم تحقيق
خراج و سپس ت

 .رست است
  14صفحه 
هاي نوشتهسنگ

ن رواج داشته اس
ي و اوستايي مت

  .ج شد
 .رست است

  21صفحه 
 شكل منتشر ش

  
 .رست است

  26صفحه 
هاسان با مقايس
آنا. را درك كنند

ثيرات فرهنگي
 .رست است

  30صفحه 
و مراح طوالني 

ساس نوع اقتصاد
 .رست است

  34صفحه 
 نمودار پايين ص

د) د مازاد بر نياز

 .استرست 
  37صفحه 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
ص 1درس   
سه گزينه  

باشد و ار مي
چنداني به ب
حال فرمانرو

در 3گزينه  .15
ص 1درس   
در مرحله  

تاريخي استخ
در 2گزينه  .1

ص 2درس   
محتواي س  

هخامنشيان
بابلي، سلوكي
در ايران رايج

در 1گزينه  .1
ص 3درس   
با توجه به  

1879سال 
در 2گزينه  .16

ص 3درس   
شنا انباست  

گذشتگان ر
گذشته و تأث

در 4گزينه  .16
ص 4درس   
بشر مسير  

تاريخ را براس
در 3گزينه  .16

ص 4درس   
با توجه به  

توليد(عامل 

در 4گزينه  .16
ص 4درس   

erv.ir

58

59

60

61

62

63

64

65



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

. سلط شـد 
نـه   مديترا

 گونـاگوني       

 

 مسـئله،  ـا 
 يـا  كسـي  

 پديـده  ول 

 در .شود ي
 جديـد،  ي 

 اسـت،  ـده 
 خبري رات
 نكتـة  ارد؟

 سـابقه،  ة
  .كند مي دا

 تنگـه  اين 
  .است هان

ationgroup

هاي سومري مس
ل شرقي درياي
صـنعت و هنـر

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد

تحـو و تكـوين  ر 

مي تبديل افيايي
هـاي فنـاوري . رد

آمـ پديد ذهنش
عبار از و نوشته 

دا اهميتـي  چـه 
مطالعة ديگر، رت
پيد بيشتري ات

.كند مي متصل
جها مهم تجاري

139(  

ـ شهره كشور بر
داد كه از سواحل
داب و رسـوم، ص

 

ماهيـت بـر  چيز،
پرد مي وضوعات

سـير بررسـي  ه 

جغرا محيط به 
بگذار بسياري ير

  .است داده

ذ در كه اي سئله
سؤالي شكل به
چ پژوهش اين م
عبار به دهد؛ رار
اطالعا موضوع، 

م فارس خليج به
ت هاي گذرگاه از 

23/08/99 دومة 

اندهي سارگن ب
بزرگي تشكيل د
راي انديشـه، آد

 .نهرين شدال ن

م    
ن         
ن   

چ چه سؤال. ارد
مو زماني روند ه

بـه چطـور،  ـؤال 

طبيعي محيط ه
تأثي محيط، در ن

د گسترش را ان

مس از آگاهي و ت
ب را مسئله ورت

انجام پرسد مي د
قر بررسي مورد 

به نسبت كار ن

ب را عمان درياي
يكي و اهبردي

 

20  


مرحلة(وم انساني 

به فرما. زيست ي
رد و امپراتوري ب
قوامي را كـه دا

گ وتمدن در بين

ز تركيـب علـوم
دسـه بـا فنـون
ب آمار بـا فنـون

د سروكار ها يده
به موقع، چه ؤال
سـ. دهد مي قرار

نتيجه در و زند 
انسان كه است 
انسا دسترسي ن

شناخت به تيابي
صو است بهتر. د

خود از پژوهشگر
را ديگران هش
اين با او. است گر

د و هند قيانوس
را آبراهة ترين م

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

النهرين مي ز بين
آوردررمان خود 

توري، مردم و اق
ل بيشتر فرهنگ

ـنجش از دور از
ي از تركيـب هند
ه واسطه تركيب

پدي وقوع مكان 
سؤ. پردازد مي ه
ق توجه مورد  را

مي دست حيط
شده سبب و ده
ميزان و كـرده ن

دست براي هشگر
كند بيان روشن 

پ مرحله، اين در
پژوه بايد وهشگر

پژوهشگ نياز ورد

اق آزاد هاي آب ه
مهم است، فارس

جغر

سنجش ده

وم اكد در مركز
النهرين را به فر 

اين امپرا. داشت
د و موجب تباد

سـ 3در صـفحه   
يي، كـارتوگرافي
ي در جغرافيا به

 

يعني جغرافيا ي
پديده وقوع علت
محيط، و نسان

مح تغيير به خود
آمد انسان كمك

زمين اعماق از ي

يان مسئله پژوه
و واضح صورت 

د. شود جلوگيري
پژو كه است ين

مو ديگران، هش

كه است شكلي 
ف خليج نفت جي

    
 

24   م قو.ق
س سرتاسر بين
زاگرس امتداد د
رچه و متحد كر

 .رست است
  3فحه 

جدول منـدرج د
فنـون جغرافيـايي

هاي كمي و روش
. آيد بدست مي

 .رست است
   8فحه 

سياسا ركن با ،
ع  سؤال چرا به

ان متقابل روابط 
 

 .رست است
  4صفحه 

خ نيازهاي رفع ي
ك به فناوري خير،
برداري بهره به در

 .رست است
  10صفحه 

 طرح سؤال و بي
به را خود سئلة
ج نامعلوم و كلي
اي مرحله اين در
پژوه نتايج و ئله

 .رست است
  18صفحه 

هاللي آبراهة ز،
خروج دروازة كه

www.sanjeshse

در حدود   
سارگن سپس

هاي ز تا كوه
بودند، يكپار

 
  

 
 

در 4گزينه  .16
، صف1درس 

براساس ج  
فضايي بـا فن
جغرافيايي و
جغرافيايي ب

 

 
در 3گزينه  .16

صف 2درس 
كجا سؤال  

دارد؛ داللت
كساني، چه
 .پردازد مي

در 4گزينه  .16
ص 1درس   
براي انسان  

اخ هاي دهه
قاد را انسان

در 1گزينه  .16
ص 2درس   
در مرحله  

مس بايد ابتدا
ك جمالت يا

 توجه مورد
مسئ پيشينة

در 3گزينه  .17
ص 3درس   
هرمز تنگة  
اينك سبب به
  
  

erv.ir
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متن كتاب 
  .غيره است

نگـاه  ) ب. 

 مسـئله،  ـا 
 يـا  كسـي  

 پديـده  ول 

 طـول  جـة 
 در هـوايي  

 را طبيعـي 

 

از  آنهـا ي ن

ationgroup

 سؤال بر طبق م
بع اقتصادي و غ

.نيازهـا  رفـع  ي 

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد

تحـو و تكـوين  ر 

درج 63 تـا  44 
و آب تنـوع  ين

ط گاز ذخاير صد

به كلمات و معان
  .دين بگو

139(  

پاسخ براي اين
ها، منا ها، خليج

بـراي منابع از ده

ماهيـت بـر  چيز،
پرد مي وضوعات

سـير بررسـي  ه 

در همچنـين  و 
اي. است شده جر

در 28 و جهان 

خود را نسبت ب 
آن زبان سخن با 

  .است ي

23/08/99 دومة 

ترين  ولي كامل
ه ها، كانال ، تنگه

استفا و ها توان 

چ چه سؤال. ارد
مو زماني روند ه

بـه چطـور،  ـؤال 

شـمالي  يمكرة
منج آن در هوا و
  .است ر

نفت ذخاير صد

  
ياگر ما آگاه .

تواند يندارد، نم

ادغيرارو  شود
  .است 
  .است 

21  


مرحلة(وم انساني 

اند و ا بيان كرده
كشورها، درياها،

درك) الف :ست

د سروكار ها يده
به موقع، چه ؤال
سـ. دهد مي قرار

ني معتدله منطقه
و آب تنوع به ها
مؤثر ما كشور ت

درص 66 حدود را

.نش اشاره دارد
كنش است دن

ن يآگاه يه زبان
  

ش نمي محسوب 
غيراراديو  د
غيراراديو  ود

  .است ر
  

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

حي از پرسش را
ك ساير به نسبت

اس گونه دو به ي

پدي وقوع مكان 
سؤ. پردازد مي ه
ق توجه را مورد 

م جنوب در رجه
ه عرض اين در ا

پيشرفت ر نهايت

دارد، زير رزشي

كن رادي بودن
آگاهانه بودط به 

كه به يرو، فرد 
.كنش دارد دن

كنش انساني م
شود نميحسوب 
شو نميحسوب 

معنادار، خلوقات
.كنش هستند 

 جامع

سنجش ده

ها درصد صحيح
ن آن،  قرارگيري

طبيعي محيط با 
  ها ه خواسته

يعني جغرافيا ي
پديده وقوع علت
محيط، و نسان

4 تا 25 ي  در
ما كشور تردگي

در و زيست حيط

ا با ذخاير جهان،

اهي به ويژگي 
ن گفتن مربوط

نياز ا. ميمان يم
دار بود هدفبه 

  :ت
خودآگاه چشم
كنش انساني مح
كنش انساني مح

مخ ريسا تيفعال
يعيطب ةجينت ،

    
 

 .رست است
  16صفحه 

ه ؤال تمام گزينه
محل. است 4ه 

 .رست است
  5صفحه 
 ارتباط در سان

 براي رسيدن به
 .رست است

  8صفحه 
اساسي ركن با ،

ع  سؤال چرا به
ان متقابل روابط 
 

 .رست است
    14فحه 
جغرافيايي عرض

گست. است شده 
مح كشاورزي، ت

 .رست است
  17صفحه 

ج انرژي منبع ن
  .است داده ي

 .رست است
فتن بر سر دو را

كودكان در سخن
از گفتار باز م م،

ن پنجره اشاره ب
 .رست است

هاي نادرست زينه
بسته شدن نا 
ك ضربان قلب 
ك خون گردش 

 .رست است
بر خالف ف ،سان

،اي غير ارادي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
ص 3درس   
در اين سؤ  

همان گزينه
در 3گزينه  .17

ص 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه
در 1گزينه  .17

ص 2درس   
كجا سؤال  

دارد؛ داللت
كساني، چه
 .پردازد مي

در 3گزينه  .17
، صف3درس 

ع در ايران  
واقع شرقي

توليدات نوع
در 1گزينه  .17

ص 3درس   
ترين بزرگ  
جاي خود در

 
  

 
در 3گزينه  .17

قرار گرف -  
ناتواني ك -  

ميدست بده
باز كردن -  

در 1گزينه  .17
بررسي گز  
: 2گزينه   
: 3گزينه   
: 4گزينه   

در 4گزينه  .17
كنش انس -  
پيامدها -  
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ـود و اگـر   

  ن

اجتماعي : 

جتمـاعي و  

سـالم  / ي 

جتمـاعي و  

ي هـا  ـنش 

و بـه   ديآ

جتمـاعي  

ationgroup

شـ يد، انجـام مـ  

  
گرفتن ن قرار

  .ردن است

  .دارد  دروني

آموزش دادن/  

اج: يـت احتـرام  

ردي و بيروني

اج: وهين كـردن  

كـ ةجنتي و نندك

 

آ يوجود نم به 

جهان اجه تأثير 

139(  

آن را اراده كنند

گرفتن ن قرار
ديگرا تحسين
ش كردن و ورز

كنش اشاره به 

  . گرفته است

تماعي و بيروني

رعاي/  و بيرونـي   

فر: وضو گرفتن

تـو/  و بيرونـي   

ك يها خلق م ان

 .نيستند يماع

اعضا ةو اراد ي

دهنده اين نشان

23/08/99 دومة 

اگر افراد آ. شود

  .م دهد

ديگران كوهش
ت مورد/ شدن  

سيگار كشيد دي

 
  .ابندي يق م
،گرستيد يجا

فراد جامعه قرار

اجت: يت قوانين

فـردي: ـوردي  

و/ عي و دروني 

فـردي: د شدن

را انسا ياجتماع

كنش اجتم ،تند

يراساس آگاه

هاست و ا  انسان

22  


مرحلة(وم انساني 

 انجام بشود يا نش

، آنها را انجامير

نك مورد/ آن  به
اي حرفه شكار

مدهاي غيراراد

 .ها هستند زش
تحقق جتماعي

جمع و دلم ج ن

كه مورد قبول اف

  .است يماع

رعا/ ي و دروني 

كـوه نـ/ بيروني 

اجتماعي: يگران

بلند/ ي و دروني 

ا يها دهيپد .ند
  .اند ده

افت يآنها اتفاق م

بر يعنـ ياست؛  ي

زده و نابخردانة

هم؛ ادبيات و علو

ي ممكن است

كنشگر ديند و با

ب شدن معتاد ا
و ورزش اي حرفه

پيامندرستي از 

ي رسيدن به ارز
هاي اج كنش ق
انيمن در م     /

  .است ماعي
است ك يجتماع

اجتم يا دهيپد ،

فردي: فكركردن

فردي و ب: شستن

عشق به دي/ ي 

فردي: يل كردن

نيستن يعيطب ي
ها خلق نكرد سان

بدون توجه به آ

ينيظم آنها تكو
  .د

كارهاي شتاب ز

سنجش ده

مالي است؛ يعني

شان كنش هستن

يا ترك: شيدن
ح ورزش: كردن

د و ديگران و تن

سيله و روش براي
قياز طر ي،جتماع

/     يا هديشن ب

كنش اجتمي، ع
انجام كنش اج ةو

،يساختمان ادار

/ ردي و دروني 

نشس/ ي و بيروني 

فردي و دروني
  ي

تخي/  و بيروني 

يها دهيمانند پد
را انس يعيطب ي

ب يول ،گرانير د

جودات زنده و نظ
ندك ينم رييا تغ

 زيست، نتيجه ك

    
 

احتم ،اي ارادي
  .رديگ يجام نم

 .رست است
، خودشياراد ي

 .ست است
 ارادي سيگار كش
 ارادي ورزش كر
يماري براي خو

 .ست است
از جنس وسي ،ها

اج ي و هنجارها
بيجود حاضرِ غا
 .رست است

اجتماع ةديپد ن
ويش ،ياجتماع

 .رست است
و س يعيطب ةدي

 .رست است
  :ها زينه

فر: تصور كردن 

فردي: راه رفتن 

ف: فكر كردن:  
ماعي و بيروني

فردي: نشستن 

 .رست است
  : ل

هم ياجتماع ي
يها دهيپد يد؛ ول

  :م
كه در حضو يي

 .رست است
عضا در بدن موج

اعضا ةبا اراد ل
 .رست است

بيعت و محيط
  .است طبيعي

www.sanjeshse

پيامدها -  
نخواهند انج

در 2گزينه  .17
يامدهايپ  

درس 2گزينه  .1
پيامدهاي  
پيامدهاي  
آسيب و بي  

درس 4گزينه  .1
هنجاره -  
ها ارزش -  
هرگز وج -  

در 1گزينه  .18
نيخُردتر -  
هنجار ا -  

در 1گزينه  .18
يپد كي ،كوه

در 3گزينه  .18
گز بررسي  
: 1گزينه   

  و بيروني
: 2گزينه   

  بيروني
3گزينـه    

اجتم: كردن
: 4گزينه   

  بيروني
در 4گزينه  .18

عبارت اول  
ها دهيپد -  

هستند افراد
عبارت دوم  
يها كنش -  

در 2گزينه  .18
اع تيعضو  
ليدل نيهم

در 4گزينه  .18
آلودگي طب  

بر جهان ط
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راه  يتمـاع     

 

تصـوير بـه     
 13صفحه 

هـاي   شـيوه       

رد گزينـه  (

ا مشـخص  

بايي جمله 
. ـد داشـت  

د از تصـور  
) 2 گزينـه  

 3   

ationgroup

 بـه جهـان اجت

  .هستند ها سان

اگـر بـدون ت. ت 
ص 2درس . ظ بود

 هسـتيم كـه ش

. (من وجه باشد

  21و  20حه 

شتن  مفهومي را

تواند به زيب ي مي
نخواهـ» ر دادن 

  14و  13حه 

لزومي ندارد) 1 
رد. (شته باشد

  7صفحه  

صفحه 1درس 

139(  

هـا دارنـد سـان 

انسا ياجتماع ي

ي مغالطه نيسـت
اشتراك لفظطه 

يازمنـد علمـي

  21و  20حه 

د عام و خاص م

صفح 3درس . ند

 داشتن يا نداش

شود و حتي مي
قـرار«ه معنـاي   

صفح 2د درس 

  16صفحه  2

رد گزينه. (اشد
جود خارجي ندا

1درس ) 3ينه 

د. دهد رخ مي) ي

23/08/99 دومة 

انس يه بـا زنـدگ  

يها حاصل كنش

 

ه اما لزوماً داراي
جود آمدن مغالط

ـيش از پـيش ني

صفح 3درس . د

تواند ج با الف مي
  23و  2

جزئي هستن» هر

خواهيم واقعيت

نجر به مغالطه نم
 كاربرد فعلي بـه

باشد رار دادن مي

2درس . ت است

دهيم كاذب با ي
تواند وج صور مي
رد گز. (لب كرد

غيرارادي(سهوي 

23  


مرحلة(وم انساني 

كه يارتباط ةسط

  .ست

ح... صلح و ت،ين

.يابد يد تداوم م

د استفاده كرده
آنجا امكان به وج

صحيح و غلط؛ بـي
  5صفحه  

شود محسوب مي

رابطه ج) 2زينه 
22 صفحه 3س 

اين پهلوان شه«

خ م اما وقتي مي
  9و  7صفحه 

ار روند لزوماً من
ديگررفته پس 

ي گذاردن و قر

و حركات كلمات

 به آن نسبت مي
م باز خود آن تص
داد هم از آن سلب

يا س) ارادي(ي 

 منطق 

هم؛ ادبيات و علو

به واس يكند ول ي
 

آن اس دانش ي

خانواده، امن. ست

بعد يها  به نسل

ك لفظي هستند
شد در آ فته مي

بوه اطاالعات ص
1درس . ش دهد

ن بيايد جزئي م

رد گز. (لق باشد
درس) 4د گزينه 

« 4گزينه » عت

هومي كار نداريم
ص 1درس . كنيم

م و قرائني به كا
به كار ر» ما«يه 

و نهادن به معنا

فاوت در اعراب و

 خصوصيتي كه
 آن نسبت دهيم
صوري نسبت د

ستند كه يا عمد

سنجش ده

ينم جادينها را ا
 .نام دارند يني
مرزهاهمان  ي،

اس يش اجتماع

خود گ فرهن

ماتي كه مشترك
 تجربه كنيد گف

ها و حجم انب انه
 را به ما آموزش

اشاره اين و آ ت

عام و خاص مطل
رد. ( تباين باشد

ميدان ساع« 2ه 

ن يا نداشتن مفه
ك صديق بيان مي

ر همراه با عالئم
مراه با مضاف الي
رد فعلي دارند و

 به ضم سين تفا

داشته باشد اما
صديق چيزي به

م صفتي را به تص

فكري هس) هاي

    
 

 .رست است
كه انسان آن يي

هاي تكوي ديده
يجهان اجتماع 

 .رست است
كنش يك ، قانون

 .ست است
انتقالبا  يماع

 .ست است
ر به خوبي از كلم
ت شير واقعي را

 .رست است
فراگير شدن رسا
ز خطاي انديشه

 .رست است
كه همراه با صفت

 .رست است
تواند ع  الف مي

تواند  با الف مي
 .رست است

گزينه» ارالفنون
 .رست است

ا واقعيت داشتن
 در قالب يك تص

 .رست است
شترك لفظي اگر

اول هم» نهاد« 
دي هم كه كاربر

 .رست است
تح سين و سرم
 .رست است

تواند واقعيت د ي
يعني اگر در تص
مر يك تصديق ه

 .ست است
خطاه(شتباهات 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
ها دهيپد -  
پد، ابندي يم
يمرزها -  

در 1گزينه  .18
به احترام  

درس 2گزينه  .1
جهان اجتم  

 
 

درس 4گزينه  .1
اين تصوير  

فردي عبارت
  14و 

در 2گزينه  .19
امروزه با ف  

جلوگيري از
در 4گزينه  .19

مفهومي ك  
در 1گزينه  .19

رابطه ج با  
رابطه ج) 3

در 3گزينه  .19
د« 1گزينه 

در 1گزينه  .19
در تصور با  

م آن راكني
در 3گزينه  .19

كلمات مش  
.هم بيفزايد

نهادهاي بعد
در 2گزينه  .19

سرم به فتح  
در 4 گزينه .19

تصوري مي  
خارج شود ي

شود در نمي
درس 2گزينه  .2

مغالطات اش  
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 3درس . د 

بـر خـالف    
 7صفحه  1

در عبارت  
ت چهـارم   

رد . (سـازد 
  

ationgroup

گـردد قـرار نمـي  

در تصـور ب) ـوم  
1درس )  پنجم

.شود  لفظ نمي
در عبـارت. سـت   

س بع برقرار نمـي 
22و  21صفحه 

139(  

اي برق يچ رابطـه  

  13صفحه  2

هـاي اول و سـ 
چهارم و/  دوم 

ك مغالطه اشترا
خـود مغالطـه نيس

1  

فهومي نسب ار
صف 3درس . ست

23/08/99 دومة 

 مفهوم كلي هـي

2درس . » بودن

عبارت. (كنيم ي
هاي عبارت. (يم

لفظي منجر به
هم به خودي خ

5و  14صفحه  

ت پس با هيچ مف
خاص من وجه اس

24  


مرحلة(وم انساني 

مفهوم جزئي با

همراه«م معناي 

طالبي را بيان مي
دهي  نسبت نمي

ماً هر مشترك ل
ن نوع از داللت ه

2درس .  است

ومي جزئي است
ارم هم عام و خا

هم؛ ادبيات و علو

مست و بين يك 

بدهد هم» ماني

ري يا چيزي مط
زي را به چيزي

ظي است اما الزام
 به كارگيري اين
ن و از دنيا رفتن

تهران مفهو. ست
گزينه چها. ست

سنجش ده

فهومي جزئي اس

زم هم«م معناي 

هاي يك كار يت
جود ندارد و چيز

مشترك لفظ» ر
و. م وجود دارد

ودتر بيمار شدن

تباين اس سؤال 
و خاص مطلق اس

    
 

 .ست است
شين همسايه مف

 
 .رست است

تواند هم مي» دن
 .رست است

ل نسبت به مزي
م و قضاوتي وج

 .رست است
شير« اول كلمه 

 هم داللت التزام
 عمر كنايه از زو

 .رست است
ن عبارت صورت
زينه سوم عام و

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .2
همين ماش  

 21صفحه 
در 1گزينه  .2

با هم بود«  
در 2گزينه  .20

در استدالل  
تصديق حكم

  9تا 
در 4گزينه  .2

در عبارت  
دوم و سوم
كوتاه شدن

در 2گزينه  .2
نسبت بين  

گز) 1گزينه 
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