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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دهــمسنجش 

)23/07/1400(  
  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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  1آزمــــون   
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@sanjesheduc

 ←خـاني  

يـك غلـط    

يـا  ( بيـت    
نه چهـارم  

و احساسـم   
ه هـم    زميـ

ي و در نظر 

ationgroup

  توجه ←ل 

خ تسـبيح / فـراق  

ك به ترتيـب، ي

ايد بداننـد هـر
، گزين»بوستان« 
  .است) فانير

عالقـه و ←لـم  
سببيه و ال(آليه 

ك معاني مجازي

14(  

عدل) 4غم  ← 

راغ  / ـد   ف ←فـ

هاي ديگر، هر يك

ه باشند، بلكه با
 گزينه سوم از

عر(بيات غنايي 

  )ه شبه

دلـ) / ست اسـت 
نگاه مجاز آ ← 

ت بلكه فقط درك

  .شود  نمي

23/07/00لة اول 

  .شاهده است

نگراني) 2 غلط 
  .است

صـ ←د سـ / ر  

ه و در گزينه) ن
  .شود  مي

يات توجه داشته
،»چشمه«درس 

عطار جزو اد» ة

وجه(ذوق دارد  
  

 و الزميه هم درس
چشم) / ت است

جاز الزامي نيست

ي در بيت يافت

2  


مرحل(وم انساني 

  ه، درخت گل
  )ند

راحتي قابل مش ه

مورد اضافه و ←
ظر گرفته شده ا

بهـر ←بحـر  /   

خاستن ←ستن 
مشاهده) رغبت

ابيايد به مفهوم 
ل گزينه اول از د

الهي نامة«وم از 

)به مشبه(ببارد 
)وجه شبه(ري 

سببية(جاز آليه 
ه هم درستالزمي

ن تمام انواع مجا
 

آميزي  ولي حس

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علو

  ي نبرد
  رها

بوته: گلبن/ رده 
خويشاون:  درس

اي غير پاسخ به

←باتالق ) 1: ها
اب درسي در نظ

گـزارد نمـي  ←

خواس) (امراي ←
ر ←رقبت ) (ت

سوال، نه تنها با
در اين سوال. ت

ند ولي گزينة دو

  )به ه
  )وجه شبه( 

اي ب بان بر تشنه
خو زيزان كه مي

گفتار و كالم مج 
سببيه و ال( آليه 

ه خاطر سپاردن
 .ها كافي است

است» شمندي

 فارس

سنجش د

يدان جنگ، جا
ها، مكر حيله: يد

 كرده، آشكار كر
در متن( وندي 

ها زاد و در گزينه

يگر و اصالح آنه
نامه كتا ق با واژه

←گـذارد   نمـي : 
  خاري 

←عمراي (اليي 
تهنيت ←حنيت 

دهي به اين س سخ
تخاب شده است
ت تعليمي هستند

  
مشبه(منزل من 

آزاد) به مشبه(و 
ابري كه در بياب 
به خون عز) به ه

  :زي
←زبان / حليه 

رت و اراده مجاز

شته باشند كه به
و عملكرد مجازه

هايت عزّت و ارزش
    

 

 .رست است
  :و اصالح آنها

مي: معركه/ كليد 
مكاي/ عده، قرار 

شان داده، ارائه
خويشي، خويشاو

 .رست است
به معني رها، آز
 .رست است

هاي دي در گزينه
ها مطابق ف واژه

 .رست است
:ط و اصالح آنها

←خواري / ي 
 .رست است
 .رست است

سخ دو غلط امال
تح) (مولع ←أل 

 .رست است
ن عزيز براي پاس
كدام اثر ادبي، انت

همگي ادبيات» 
 .رست است

:هاي تشبيهات
چراغ م) مشبه( 

سرو) ه محذوف
)مشبه(ر غايب 

مشبه(لعل ) شبه
 .رست است

هاي مجاز ي واژه
دم شهر مجاز مح

قدر ←دست /  
.(  

ن عزيز توجه داش
هاي معنايي و ت

 .رست است
  :هاي مذكور ه

نها«ول كنايه از 
www.sanjeshse

  
  
در 4گزينه  

موارد غلط و
ك: مفتاح) 1
وع: ميعاد) 2
نش: نموده) 3
خ: بتقرا) 4
در 2گزينه  

ب» يله«واژة 
در 3گزينه  

موارد غلط د
متراد: توجه

در 3گزينه  
هاي غلط واژه

خواني تسبيح
در 1گزينه  
در 3گزينه  

در گزينة پاس
موأل(اماليي 

در 4گزينه  
آموزان دانش
از ك) عبارت

از گلستان«
در 1گزينه  

ه بررسي پايه
چشم تو) 1
مشبه(تو ) 2
ديدار يار) 3
مش(لبت ) 4
در 2گزينه  

نوع و معناي
مرد ←شهر 

مجاز محليه
درست است

آموزان دانش
گرفتن تفاوت

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

مصراع او) 1
erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
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@sanjesheduc

يت مشهود 

» .ي كرديم

ن در بيـت      

 احتمال و 
» جـويي  ي 

  

م منطبـق   

گونـه   ز اين

مم جملـه    

زاماً بايد به 
   .شوند  مي

ationgroup

در بيت» م تجربه

انگيزي خود فتنه

ك تشـبيه پنهـان

حتميت وقوع يا
نمـي«ـوعش بـه     

  . خواهد بود

.خورد چشم مي

بـاهم) را(و نـوع  

روه اسمي بعد از

جـاي دو مـتم(     

 شعر فارسي؛ الز
ي قافيه محسوب

14(  

، آگاه، نوآموز كم

براي دشمنان خ«

  »آفرين است

از طرفـي يـك. 

   مجاز

اده با توجه به ح
ت وقـ ـه حتميـ

بيني قابل پيش

به چ) و سوم بيت

  .شدبا ي

دو) غلـب مـوارد  

 

شوند و گر ب مي

د و از زن نمانـد

رديف در. كنيم
هاي تكراري  واژه

23/07/00لة اول 

بدبخت، آسمان،

«ع دوم كنايه از 

آ سخت و مشكل

.و تشخيص دارد

فاقد) سن تعليل

دارند و افعال سا
با توجه بـ» ويي

العات دستوري ق
  . ندهست

در جملة دوم و» 
  .له است

اسنادي مي» تم

و اغ( كه گـاهي  

 .»چه كار داري

ف اضافه محسوب

در شـهر از مـرد

اند توجه ك  آمده
آن) يرت معني

3  


مرحل(وم انساني 

ب«يب به معني 

مصراع -» رسيد

صبر و گرفتاري س

استعاره و» ماه«

حس(ر بهار است 

ع ساده كاربرد د
نجو«لذا . شوند ي

 با كمترين اطال
مله، سه جزئي ه

»تو«(د محذوف 
مفعول جمل» كم

هست«ين جمله 

ك  كرد اين است
  .خاب كنيم

تو با ما چ« ← 
  متممي

 
ستور زبان، حرف

كـس د )2مرد 

ها نتهاي مصراع
مغا(صورت  ر اين

هم؛ ادبيات و علو

به ترتي» گرد خام

 دشمنان به ما

ص«و كنايه از ) 

  د تشبيه
«/ » شمه و موج

  .ه است
خوشحالي آن در

ه صورت مضارع
تزامي تأويل مي

كه گزينة پاسخ
هر دو جم» ردار

و دو نهاد) ن تيره
م در خاك«و نيز 

 است و فعل اولي

ايد به آن توجه
را انتخ) را(معناي 

مالكيت) را( ←
حرف اضافه يا م 
  مفعولي) را(

  فك اضافه) 

 . متممي است
 هستند، در دس

 نيكيم را بد شم
  . چنين است

هايي كه در ان ژه
در غير. رار گيرد

سنجش د

رخ، روشن، شاگر
  .د ندارد
اي كه از ر فتنه

  .شود يده نمي
)آميزي حس(ت 

  فاقد كنايه» 
فاقد» وجود«ني 

چش« استعاره از 
تشبيه شد» ينه

ه دليل خنده خ

اد اندكي فعل به
ارع اخباري و الت

د توجه داشت ك
 خاكدان تيره بر

خاكدان – خاكدان
ممي قرار دارد و
دو مفعول بيت

با) را(رد با انواع 
ترين م بايد روان

  :ا
←) محذوف: ست

)را( ←» ي داد
( ←» وري كرد
)را( ←» را ببند

ينة پاسخ، گروه
كه ادات تشبيه

  

آن سست مهر، 
وگند چرخ بلند،

ايد به معاني واژ
ها قر تهاي مصراع

    
 

روز، چر تيره«ي 
آميزي وجود حس

هر«ول كنايه از 
ميزي در بيت د

گرفتاري تلخ است
 .رست است

  :ها ه
»گل«ستعاره از 

مجازاً يعن» دوش
به ترتيب» شكن

چشمه به آي«. ت
شمار گل به يي ب

 .است رست
بان فارسي تعدا
ه ترتيب به مضا

  .ود
 .رست است

ها، بايد سي گزينه
مرا زين/ » جم

اين خ(ب وصفي 
در گروه متم» ن

د» مرا« -» خاكم
 .رست است

ي كه در برخور
كه با كتة بعد اين

ها در گزينه) را( 
اس( » ما چه كار

ي به من آزادگي
بس افتاده را ياو
ف، گردن عدو ر

 .رست است
در گزي» درخت«

ك»  مانند، بسان
.مم خواهند شد
 .رست است

)1: هاي غلط ه
سو) 4) يير كند

 .رست است
خ به اين سوال با

قافيه در انتعد از 

www.sanjeshse

هاي كنايه) 2
است ولي ح

اع اومصر) 3
آم هيچ حس

صبر و گ) 4
در 3گزينه  .

بررسي آرايه
اس» گهر«) 1
سر و د«) 2
مو و ش«) 3

مشهود است
هاي رنگ) 4

در 1گزينه  .1
در دستور ز
الزام وقوع به

شو تأويل مي
در 4گزينه  .1

قبل از بررس
من گنج«) 1
دو تركيب) 2
خاكدان«) 3
م در خ«) 4

در 2گزينه  .1
اي اولين نكته

نك. شوند مي
بررسي نوع

تو را با«) 1
افتادگي«) 2
بخت، ب«) 3
به الطاف«) 4

در 1گزينه  .1
«نقش واژة 

چو،«: توجه
حروف، متم

در 3گزينه  .1
اصالح گزينه

تواند تغي مي
در 1گزينه  .1

هنگام پاسخ
يك معني بع

erv.ir
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@sanjesheduc

«  

تأكيد بـر   

شـده اسـت     

ي پـيش از   

يه به صبر 

  .دهد ن مي

ت مفعـول   

) آورد يد م

ationgroup

»كرد، واگذار كرد

)4)  و حاالتش

فـراد، اشـاره شـ
  .گرفته است

حسابرسـي(يـد  

توصي) 3) گزاري

را نشا»  مصيبت

ـ ، )ل را  صـورت هب
  .ستند

پديد(و ) كند مي

14(  

رها كر«به معني 

  .كند مي

دنيا(ادي و غم 

  )شت

ي، شادي و غم ا
ورد تأكيد قرار گ

توجه كني) ناطق

   عمل

  ) آموختن

گجهت شكر(ان 

هنگام سختي و

باطـل: (3گزينـه  
نادرست هس) ي

رشد م: (2گزينه 
  )د، گرديد

23/07/00لة اول 

در مصراع دوم به

 كمك شاياني م

ناپايداري شا) 3 

 تقدير و سرنوش

كست در زندگي
مو) عدادي ديگر

خفتن نفس ن –

ماهنگي قول و

توصيه به(ست 

ردن به نيازمندا

هي با ديگران به ه

گ .ـاوت مفهـوم  
ا خلق نكرده(، )

ل ماضي نقلي گ
شد = صارت) (

)1(

4  


مرحل(وم انساني 

د» جّنت، فردوس

«  
خيلي از سواالت،

فشاگري عشق

پذيرفتن(است 

ش پيروزي و شك
ي و غم براي تع

–عذر تقصير (ت 

تأكيد بر هم –ل 

  ري بزرگان
، اعتباربخشي اس

رش به كمك كر
  و فروتني

مخواري و همراهي

.  

و تفـسـتمراري    
بيهوده را: (4نه 

به شكل) ه است
رشد كرد = ت

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

جن«ول به معني 
  »جود ندارد

  »خود
، مايع نوشيدني

گويي به خ پاسخ

اف) 2اسرار الهي 

قبل مقدر شده ا

ال يعني، آميزش
دي براي تعدادي

هاي كليدي بيت

گفتار بدون عمل

دا ت و خويشتن
يادگيري، –ست 

سفار) 2ق بدان 
أكيد بر تواضع و

عدم غم» «مادي

رفته شده است

شـكل ماضـي ا
گزين. جمه شده

پديد آورده(و ) ت
ت. (ست هستند

 عربي،

سنجش د

در مصراع او» ت
وج«راع به معني 

خ«صراع به معني 
ماء ،« به معني 

العات لغوي در پ

دهندة ا ل نشان

شت هر كس از ق

المثل سوا  ضرب
شاد(ت هر كس 

ه سواالت به واژه

ارزشي گ بي) 1: 
  .اند يدهن

تأكيد بر متانت -
كردن ماديات اس

و بخشش در حق
تأ: بيت سوال) 4

هاي م ن به دارايي

اضافه در نظر گر

به ش) كرده بودي
ترج  ماضي نقلي

رشد كرده است
نادرس) شود مي(

    
 

بهشت«) 1: ها نه
در هر دو مصر» 

در هر دو مص» 
ر هر دو مصراع

رسد، اطال ظر مي
 .است رست

  :ها نه
د) 1ل و گزينه 

  داري ويشتن
 .رست است

سرنوش: ه پاسخ
 .ست استر

ها به مفهوم ينه
نه پاسخ، مقدرات

 .رست است
گونه س دن به اين

  )يي اعمالمان
 .رست است
:ها جود در گزينه

وميدي درهم تن
رمش با دشمن
 در عشق، رها ك

 .رست است
نيكي و) 1: ها ه

4مداومت بر آن 
 .رست است

غرّه بودن«الوه بر 
 .رست است

ن مورد ابه عنوا 

 .رست است
  :ها ينه
باطل نك(، )ها ين
صورت بهفعل ) 

 .رست است
  :ها ينه

(جمه نادرست 
(و ) كند شد مي

www.sanjeshse

بررسي گزين
»نيست«) 2
خويش«) 3
در» آب«) 4

به نظ: توجه
در 4گزينه  .1

مفاهيم گزين
عبارت سوال
رازداري، خو

در 2گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 1گزينه  .2
در همه گزي
ولي در گزين

در 3گزينه  .2
در پاسخ داد
محاسبه نهاي

در 2گزينه  .2
مفاهيم موج

اميد و نو) 2
مدارا و نر) 3
گام اول) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه
و تحمل و م

در 1گزينه  .2
اين بيت عال

در 3گزينه  .2
»هـ«مورد 

  

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

اي: (2گزينه 
اي نيافريده(

رد 3گزينه  .2
رد ساير گزي

تر: 1گزينه 
ر: (4گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

 در حـالي  

ده اسـت و    

ختار جملـه  

  .ستند

 )دهيـد  مي

 = تعرفـون

 كنـد و  مـي   
ـر خانـه از   

ت دليل اس
ص عسـل   
 صـالحيت   
ماخوردگي   

از كشـتن   

ationgroup

طب ترجمه شده

ترجمـه نشـد) ن

خطا در ساخ: 2

نادرست هس) كرد

نچه انجام مآبه  

ت: (4گزينه ) كو

 جـديت كـار م
هـ. ـدگي كنـد  

ود و آن به اين د
خـوا. كنـد   مـي      

 گذشت زمـان،
در درمـان سـرم

)ص(ـز پيـامبر  

14(  

فرد مذكر مخاطب

جالسـون: (4و  3

2گزينه . 3زينه 

حفاظت خواهد ك

= ا تعلمون( ،
  .ه است

ياد نيك = لصدق

  .است

  .هستند

با وكند  ليد مي
هاي بزرگ زنـ وه

شو دارد، دور مي
 زبـانش توليـد

يي است كه با گ
د  مخلوط شود،
نيـ كرده است و

   

23/07/00لة اول 

مله به شكل مف

3گزينـه  .  اسـت 

در گز) من(جمه 

ح) (حفظ كرد(

،)زياد است... ن
، آمدورت جمع

لسان ال: (1زينه 

ي ترجمه شده ا

نادرست ه) ارها

كند و عسل تو ي
 دارد كه در گرو
 حرارت بااليي د
زنبـور آن را بـا
 جمله مواد غذا

با آبچناچه . د
ياد ك» شفاء است

5  


مرحل(وم انساني 

جم: 3گزينه  تند

ترجمه نشده) ن

نقلي و عدم ترج

(: 4گزينه ) كند

آگاهي من(: 3نه 
صو به نيز  )كارها

گز مه شده است
  . ست

 ماضي استمراري

(صورت ماضي 

هان حركت مي
دوست] ر عسل
هايي كه  مكان

 مفيد اسـت و ز
همانا عسل از. 

ها را دارد بيماري
ن براي مردم ش

 .دوست دارد

هم؛ ادبيات و علو

نادرست هست )د

نجالسو (است و 

صورت ماضي  ه

ك هداري ميتو نگ

گزين )بدانيد(، )
ك(ادرست است 

رع ترجمت مضا
ترجمه شده است 

صورت هماضي ب

ص هب) أخرج) (اسال

ها و گيا بين گل
زنبور[او . كند ي

بستان، زنبور از
ي تقويت جسم

دارد تفاوتبور، 
اي بسياري از بي

در آن«] عنوان[ 

ند و تنهايي را د
  .ت

سنجش د

احترام كند(و ) 
  .ت

نادرست ا) جا ين

به) نازل كرده(، 

ت از: (2گزينه ) 

توجه كنيد(، )ن
نا تفاوت ساختار

صورت ل ماضي به
صورت ماضي ه

فعل م )جازه داد

ا: (3و  2گزينه  

ندي است كه بي
قف ادامه پيدا مي

در فصل تاب. ارد
همانا عسل براي
مكان زندگي زنب

توانايي شفا وسد 
قرآن از عسل با

كن فع زندگي مي
هاست ام بيماري

    
 

 .رست است
)احترام كنيد( :2

ذكر مخاطب است
 .رست است

  :ها ينه
اين) (آموزان دانش
  .نيست ت

 .رست است
  :ها ينه

،)فرود آورده( :4
  ) ها نعمت =

 .رست است
  :ها ينه

اي حفاظت كرده
 .رست است

  :ها ينه
ي نيكويتانكارها

ت و )انجام داديد
  .رست است

  :ها ينه
فعل) نويسيد مي

فعل مضارع به) د
 .رست است

اج = سمح: (ست
 .رست است

  :ها ينه
)رها(و ) شجره

  : ك مطلب
ز حشرات سودمن

ماه بدون توق 9 
بور يك ملكه د

ه. را نسوزاند د او
ها و م فاوت گل

رس به پايان نمي
خداوند در ق. ند

  .فرمود
 .رست است

  : ها نه
هاي مرتف  مكان

عسل، درمان تما
www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
2و 1گزينه 

كه جمع مذ
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
د(: 2گزينه 
درستساعت 

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

4و  3گزينه 
 أنعم( ،دوم

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ح: (1گزينه 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
ك(: 1گزينه 
ا:  (4گزينه 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

نم: (3گزينه 
مي شناسيد

در 4گزينه  .3
درستترجمة 

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

الش( 1گزينه 
درك ةترجم

زنبور، از
تا 6كارش 
هاي زنب خانه

كه خورشيد
فت] براساس[

مصرف آن ب
كن كمك مي

زنبور نهي ف
در 3گزينه  .3

گزين ةترجم
درزنبور ) 1
ويژگي ع) 2

erv.ir
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  .دارد
 .د

.   

.  
  .هداري كند

  .د

    .د

14(  

دي ملكه وجود د
شود ل فاسد مي

شود  متوقف مي
    .كند ي

«  
كند  حركت مي

سان بايد از او نگه

 نادرست هستند

نادرست هستند

  .د

  .ث است

23/07/00لة اول 

انه زنبور، تعدادخ
شت زمان، عسل

زنبور در هر ماه
نشاط كار مي ر با

]......زنبور[ زيرا 
ها و گياهان گل

سني است كه ان

 مونث مخاطب،

ن) مؤنث مخاطب

  . شد

  ع

نادرست هستند 

   .ت هستند

مونثجمع سالم 

6  


مرحل(وم انساني 

   

خدر ) 2 
با گذ) 4 

كار ز) 2 
زنبور) 4 

ور نهي فرمود؟
بين گ) 2 
حيوان) 4 

ل ماض و مفرد

  إليه ضاف

مفرد م: (4زينه 

باش درست مي) ُل

   .اد هستند

مرفوعو  رافع: 4 

،)مفرد(: 4زينه 

نادرست )مونث( 

ج) نباتات(و تنها 

هم؛ ادبيات و علو

 .كند  مي
  .شد

 .اوت دارد
 

 .ت

 را از كشتن زنبو

 .ست دارد

فعل:  4ض گزينه 

مض: 4 سر گزينه

گز) نث مخاطب

قَول: ص(قُولُ  .ت

  .ت

لمه داراي متضا

  ) ت

گزينه/  مصنوع 

اليه گز مضاف: 3

  .باشد مي) مس

:4گزينه اليه  ف

 مكسر هستند و

سنجش د

د و بسيار تالش
كش امل طول مي

ها و مكان تفا گل
.شود  توليد مي

 .كند ي مي
 النه زنبور است

ما) ص( پيامبر
 .ميرد د مي
ها را دوست و گروه

فعل ماض: 2طب 

مكسجمع : 2نه 

مفرد مؤن) (نهي

است درستمه 

است درست يك 

دو كل)  خیر( )رش

بر وزن فاعل است

و اصانع: 3گزينه 

3، گزينه خاطب 

الشم(مه مناسب 

مضاف: 3، گزينه 

همگي جمع ضل

    
 

ر را دوست دارد
سل يك سال كا

 .رست است
  : ها نه

عسل براساس گل
ر فصل تابستان،

 .رست است
 حرارت باال دوري
بور همان حاكم
 .رست است

براي چه«: ها نه
حرارت خورشيد
جتماعي است و

 .رست است
فرد مذكر مخاطب

 .رست است
  :ها ينه

گزين روف اصلي
 .رست است

  :ها نهي
: (3گزينه ) هي

 .رست است
با عالمت ضم )لمُ 

 .رست است
معنا تنها گزينه

 .است رست
رش(، و )جهلال(اد 

 .رست است
ب( مشهودو ) صدر
  : ها ينه
گز/  مکتوبةو  تب

 .رست است
مخمذكر  مفرد: 

 .رست است
شرح كلممعني، 

 .رست است
،غائبفرد مذكر 

 .رست است
فاضاأل و  األراذل، ت

www.sanjeshse

زنبور كار )3
توليد عس )4

در 1گزينه  .3
گزين ةترجم

خواص ع) 1
عسل در) 3

در 2 گزينه .3
زنبور از) 1
ملكه زنب) 3

در 4گزينه  .3
گزينة ترجم

به علت ح) 1
حيوان اج )3

در 3گزينه  .4
مف: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

حر: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
نه: (1گزينه 

در 4گزينه  .4
أعل: ص( أعلم

در 1گزينه  .4
با توجه به م

در 4گزينه  .4
متضا) العلم(

در 2 گزينه .4
مص( مشاهدة

رد ساير گزي
کات: 1گزينه 

در 1 گزينه .4
:2رد گزينه 

در 1گزينه  .4
توجه به م با

در 2گزينه  .4
مف: 1گزينه 

در 3گزينه  .5
أوقات، أموات

 
erv.ir

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



  
 

 

@sanjesheduc

هيچ كـاري  

) 39و  38 

 و معنـوي  

د كـه ايـن    

هـا    هـدف   

 7صفحة ) 

ـا انديشـه   

در آن وارد 

ationgroup

ني خدايي كه ه

سورة دخان آية

 5صفحة  

هاي مادي عداد

كنـد ن نفي مـي 

ـن اخـتالف در

)سوره بقره 200

 .دهيم  مي

آيـ. ـدارتر اسـت       

و سرافكندگي د 

 . است 8 

14(  

يعني. حكيم است

س. (خلق نكرديم

.هاي لهو كند ر

 5صفحة . د

وان از استع ي فرا

هان نات و گيا يوا

ايـ. شـويم  م مي

0آية . (دي ندارن

كس اراده كنيم

ـت بهتـر و پايـ

داد تا با خواري

ر جدول صفحة

23/07/00لة اول 

ها خدايي ح ق آن

خ به حق را جز 

گرم كار ود را سر

كنند  حركت مي

 صفحة. ست

اي داراي مجموعه

دار بودن را از حي

گم در كه ابتدا سر

اي خرت هيچ بهره

خواهيم به هر ك

چـه نـزد خداسـ

و قرار خواهيم د

ر قرآن كريم در

 

7  


مرحل(وم انساني 

 دارد زيرا خالق

ها آن. نيافريديم

ريده نشده تا خو

وي هدف خود ح

ها دن خلقت آن

ي دارند، دد ماد

هدفد 6و  5ت 

ها وجود دارد ك ف

 كن ولي در آخر

ار از آن را كه بخ

 آن اسـت و آنچ

 دوزخ را براي او

ت بخش تدبر د

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

ان هدفي وجود

ن بازيچهت را به 

كس بيهوده آفر

سو رت غريزي به

عناي هدفدار بود

هاي محدود عداد

 محتواي صفحا

ختالفي در هدف
  6فحة 

 دنيا نيكي عطا

طلبد آن مقدا ي

ي دنيا و آرايش
7 

سپس... طلبد ي

هاي آيات  به پيام

 دين و

سنجش د

 
دات اين جها جو

 5صفحة 

هاست چه بين آن

 
ك هيچ! اي مردم 
 

صور نات به  حيوا

ها و زمين به مع

هان كه استع گيا

 
ة پاسخ برخالف

 6و  5حة 

نگريم چنان اخ ي
صف.  انسان دارد

وندا به ما در خدا
 

ودگذر دنيا را مي
 

ت، كاالي زندگي
7صفحة ) 60يه 

گذر دنيا را مي د
 7صفحة 

 
 درست مربوط

    
 

. رست است
ج تك مو  قت تك
ص. دهد جام نمي

 . رست است
ها و زمين و آنچ

. رست است
:مايد فر مي) ع(ي

. است رست
صورت طبيعي و

 . رست است
ه فرينش آسمان
 . رست است

نات و گ الف حيوا
 6ة 

. رست است
ي است و گزينة

صفح. ست است
 . رست است
ها مي ياي انسان

ع نگاه و انديشة
 . رست است

خ: گويند دم مي
. رست است

ه تنها زندگي زو
. رست است

ما داده شده است
سوره قصص، آي(

 . رست است
 تنها زندگي زو

ص) 18 اسرا آيه 
. رست است

ي است و موارد

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
در پس خلق
را بيهوده انج

در 2گزينه  .5
ه مانو ما آس
 5صفحة 

در 4گزينه  .5
عليحضرت 

در 3گزينه  .5
ص هان به گيا

در 1گزينه  .5
حق بودن آف

در 2گزينه  .5
انسان برخال

صفحة. است
در 3گزينه  .5

پرسش منفي
مطلب نادرس

در 1گزينه  .5
نيوقتي به د

ريشه در نوع
در 2گزينه  .5

بعضي از مرد
در 4گزينه  .6

آن كسي كه
در 3گزينه  .6

آنچه به شم
(كنيد؟  نمي

در 1گزينه  .6
آن كس كه

سورة. (شود
در 3گزينه  .6

پرسش منفي

erv.ir
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ـاي ديگـر   

تـر بتوانـد   

مه، همـان    

ولـي هـيچ      

» .خداسـت 

 در وجـود   

ي قرار داده 

 آلوده شـد  

دگي خـود    
 و تكميـل  

 دوزخيـان    

 د،يـ رت كن
ت از خـود   

ationgroup

هـ ربردارندة چيز

بهتكنـيم   ب مـي  

ايـن سرچشـم. 

ر هـم باشـند و

ا و آخرت نزد خ

هـا يـزاري از آن 

ت انسان قابليتي

گاه كه به گناه

نوان هـدف زنـد
در ادامه» سازد

رديم در ميـان

خل كشور مسافر
نخسـت ديـ والً با 

14(  

چيز، جامع و در

ي را كه انتخـاب

 8صفحة . ت

..هاسـت  يزيبـاي 

ك مكان در كنـا

ت و پاداش دنيا

  23صفحة . 

ها و بيـ  و زشتي

وند در سرشت خدا
 20صفحة 

 نشان داده و آنگ

عن دن خداوند به
هتر يا آنكه قمر س

كـر ا تعقّـل مـي  

داخ يبايز يرها
اصـو...  دي هسـت 

23/07/00لة اول 

ل در جايي كه چ

اگر هدفي »ي او

درس اول است 8

ها و ز شمة خوبي

سا دو نفر در يك
  11صفحة  

ا را بخواهد نعمت

.و شيطان اماره 

خت بدي  و شنا

طلب است كه خ
ص. ش به او هستند

ها واكنش زشتي

ك كه در قرار داد
خوبي قمر بهت/  

 شنوا داشتيم يا

از شهر يكيبه  
عات و معلومات

  ديني

8  


مرحل(وم انساني 

المثل  يك ضرب

طلبي نهايت بي«و 

8مطالب صفحة 

ستجوي سرچش
 11حة 

چه بس. ي نيست
.ي حقيقي است

ت و پاداش دنيا

نفس: عبارتند از

و گرايش به آن

در ادامة اين مط
و ذاتي و گرايش

 مقابل گناه و ز

خاب افراد زيرك
آنكه شكر سازد

اگر ما گوش: د

حيگردش و تفر
اطالعا يا پاره ند

هاي اقليتف و 

هم؛ ادبيات و علو

صورت به» است

و» هاي انسان اد
 . تر است كامل

ي نادرستي از م

ذات خود در جس
صفح. هاست يي

ني و ظاهري  مكا
ديكيخدا يك نز

هر كس نعمت«: 

 رشد و كمال ع

ت خير و نيكي و

د» ن به من است
شناسي فطري و

د كه درشو  مي
 

به انتخ»  االخره
ت شكر بهتر يا آ

مايد فر  دوزخ مي

گ يرا برا يد روز
ازمني آن شهر، ن

معارف

سنجش د

 
نود هم پيش ما

 10حة 

وع بودن استعدا
شد، آن هدف ك

هاي سش، برداشت
 

بيند كه در ذ مي
ة كماالت و زيبا

وند، نزديكي دا
نزديكي به خ. نند

 
:مايد فر  نساء مي

 ماندن از مسير

خت ه قدرت شنا
2 
 

ت نزديكتر از من
راي قدرت خداش

ها سبب  زيبايي
21صفحة. كند

 
هللا ثواب الدنيا و

اي دوست«ولوي 
 11  

لك از قول اهل

كه چند ديريبگ 
از امكانات شتر

    
 

. رست است
ون كه صد آمد ن

صفح. شود ده مي
 . رست است
متنو«دو ويژگي 

ين دو ويژگي با
 . رست است

غلط در اين پرس
. رست است

كي تأمل كند م
ت كه خالق همة

 . رست است
ي و تقرّب به خد
هم احساس نكنن

. رست است
سورة 134آية 

 
 . رست است

ط و گناه و دور
 . رست است

در متن سؤال به
0صفحة .  دارد

. رست است
دوست« سعدي 

ها دار  آن انسان
 . رست است
ها و ن به نيكي
مت نك نش و مال

. رست است
ريدفعندهللا... َن ي

و شعر جناب مو
صفحة. ب است

 . رست است
سورة مل 10آية 

 .رست است
ميگر شما تصم

شيهر چه ب يدار
www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
چو«مصراع 

است استفاد
در 1گزينه  .6

جه به د با تو
گوي اي پاسخ

در 2گزينه  .6
هاي غ گزينه

در 4گزينه  .6
هر كس اندك

وند است خدا
در 2گزينه  .6

البته نزديكي
نزديكي به ه

در 3گزينه  .6
وند در آ خدا

11صفحة 
در 1گزينه  .7

عوامل سقوط
در 2گزينه  .7

ة شريفه دآي
انسان اشاره

در 4گزينه  .7
شعر جناب
كه براساس

در 1گزينه  .7
گرايش انسا
خود را سرز

در 4گزينه  .7
منْ كان«آية 

ارد واشاره د
همين مطلب

در 2گزينه  .7
وند در آ خدا

  .نبوديم
  
  

در 3گزينه  .5
اگ: 3صفحه 

برخورد يبرا
erv.ir
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 در رابطـه  

با كاهش  ه

 تـوان  يمـ  
مـه وجـود   

 ايـ  دارد؟ آ 
نـه اسـت؟   

... سـت؟ و  
ما  ينيب هان

انجام  دينبا
ؤاالت داده  

اسـت؛   يـ  

 انگريـ ب، ب  

 يـم زنـدگ    

 يزنـدگ  ـم   
غافـل   زيـ ن 

خـود را بـر   
به  اي مينيش
ationgroup

بدون استثنا ش،

كه يطور به د؛ير

 

ب،يـ ترت نيبه ا 
هدف و برنام ،ي

وجـود زيـ ن ير 
سرانجام چگون ن

اس هـا  يي و توانـا   
جه م،يده يم ل

را ن ييچه كارها
سـؤ نيـ  برابـر ا  

  

دو جـزء اساسـ ي

هـر مكتـب يلوژ

دف و راه و رسـ

دف و راه و رسـ
خـود ن يز خطا

خ ينـ يب  جهـان 
وگو بنش  و گفت

14(  

نشيگز نيا شك

ه آن امكانات دا

 .است يو آگاه

.است ي و آگاه
ي سه عنصر آگاه

گـريجهـان د  ،ي
نيو اگر هست، ا

چـه اسـتعدادها
ليقب نياز ا يالت

انجام داد و چ دي
كـه در ييهـا  خ 

.عمل ما است ي

يدارا ير مكتبـ  

دئوليدارد و ا يت

در انتخـاب هـد 

در انتخـاب هـد 
از يشناخت، حت

 جهان بكوشد و
به بحث يتماع

23/07/00لة اول 

ش يكه ب ديا دهيگز

ست كه نسبت به
  .د شد

اشتن شناخت و

داشتن شناخت
همواره م،يده ي

يمـاد  عتير طب
هست و زين يم

و چ ها يژگيچه و
سؤاالت و سؤاال ن

يرا با ييه كارها
شر؟ پاسـخ يزي

يراهنما يئولوژ

هـر يعنـ ي. هـد 

ب از جهان هست
   .كند ي

ينباشد، آدم ق

ينباشد، آدم ق
و ش يودن آگاه

رست نسبت به
و اجت يفرد يگ

9  


مرحل(وم انساني 

مسافرت برگ ي
 

اس ي به شناخت
خواهد يدگرگون

به آن، د دنيس

به آن، د دنيرس
يانجام م ريو تدب

عالوه بر ايدارد  
جهان سرانجا ي
چ ياست؟ دارا 

نيكه به ا يسخ

رفت؟ چه ديبا ي
ياست و چه چ ر

دئياما ا دهد، يم

ده يمـ  لي تشـك  

ت كه آن مكتب
يم شنهاديخود پ

قيمنطبق بر حقا

قيمنطبق بر حقا
قص و محدود بو

در نشيب كين 
زند يره چگونگ

هم؛ ادبيات و علو

مورد نظر را برا 
 .ديا  قبل داشته

شهر، بسته ني ا
و د رييتخوش تغ

رس يبرا يزير مه

ر يبرا يزير امه
عقل و بر اساس

  .ت

يتنها جنبه ماد
يبرا اياست؟ آ ه
يموجود گونهچ
بوده و پاس ينيب ن

يراه و از چه دي
ريخ يزي چه چ

  .ست

ما قرار م اري اخت

مكتب مـا را ،ي

است يده شناخت
خو روانيتب به پ

م ايناقص باشد 

م ايناقص باشد 
سا كه به علت ناق

  .ماند ر

دست آوردن ر به
دربار نكهيل از ا

سنجش د

هرشام شهرها، 
وده است كه از

اقامت در ي برا
دست زيشما ن ي

دف و سپس برنا

دف و سپس برنا
به اراده خود و ب

استحكم برقرار 

تن اياست؟ آ يهان
نندياز آفر ازين ي

چ كند، يم يدگ
مربوط به جهان

خود برگز يبرا 
بد؟ زيت و چه چ

ماس يدئولوژيا ي

  .يقبلسؤال  

از جهان در ير

يدئولوژيو ا يني

دهند كتب، نشان
ست كه آن مكتب

انسان ن ينيب هان
  .دي گرد

انسان ن ينيب هان
و چه بس دي گرد

خبر يب زين شيو

د ديبا يهر فرد
قبل نيبنابرا. داند

    
 

تما اني چرا از م
بو ييها يو آگاه

 .رست است
شما يزير رنامه
يزير برنامه ،يگاه

 .رست است
الزمه انتخاب هد

 .رست است
الزمه انتخاب هد

كه ب ييمه كارها
ها رابطه مح آن 

 .رست است
جهان چگونه جه

يب ايهست  يلق
جهان زند نيدر ا
از موضوعات م ي
  .دهد يم

ديرا با يه هدف
خوب است يزي

ياز چگونگ يتاب
 .رست است

حاتيمان توض
 .رست است

ريتصو ينيب جهان
 .رست است

نيب جموعه جهان
  يدئولوژيو ا

 .رست است
هر مك ينيب جهان

اس يو روش عمل
 .رست است

كه جه ير صورت
 و خطا خواهد
 .رست است

كه جه ير صورت
 و خطا خواهد

ت به لغزش خو
 .رست است
ه ز،يبل از هر چ

حكم استوار گرد
www.sanjeshse

كه ديپرسب
با اطالعات و

در 2گزينه  .5
بر: 3صفحه 
آگ شيو افزا

در 4گزينه  .5
ال: 3صفحه 

در 3گزينه  .5
ال: 3صفحه 

گفت در هم
انيدارد و م

در 1گزينه  .5
ج: 4صفحه 

جهان را خال
كه د يانسان

يهمگ ها نيا
م ليرا تشك

چه نكهيا اما
يداد؟ چه چ

بازت شود، يم
در 2گزينه  .5

هم: 4صفحه 
در 3گزينه  .5

ج: 4صفحه 
در 1گزينه  .5

مج: 5صفحه 
و ينيب جهان

در 2گزينه  .5
ج: 5صفحه 

هدف و راه و
در 4گزينه  .6

در: 6صفحه 
دچار لغزش

در 3گزينه  .6
در: 6صفحه 

دچار لغزش
گردد و نسبت

در 1گزينه  .6
قب: 6صفحه 

مح ييها هيپا
erv.ir
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 ينـ يب هـان 
 يبر جـا  ي

بـدان   ديـ ا 
 يفرعـ  يـا 

  

 و كتـاب و   

 و كتـاب و   
از جهان  ي
از اعمـال   ي

ز انسـان و  
اعمـال و   ن

 تصـادف و     

و  يجتماع

 يكه همگـ 

 ينـ يب هـان 
بـه   نش،ير 

از  يه همگ

ationgroup

جه يـائل اساسـ  
يقيعم ريما تأث 

نخسـت با ،يعـ  
هـ تن به جنبـه 

.نسبت به خدا 

حسـاب ي دارا

حسـاب ي دارا
يعنوان جزئ به زي

يعملـ  چيت و ه
از يبرداشـت  نيـ 

نيتـر  ر كوچـك  

ت، بلكـه از سـر

ا ،ياسيسائل س

ك شود يم زين ب

جه( گـردد  ي مـ 
حنه پرشكوه آفـر

كه شود يم زين ب

14(  

مسـا رامـون ير پ  
يو اخالق يصاد

ن به مسـائل فرع
صورت پرداخت ني

ياعتقاد يب ايد 

آن را شناسـد،  

آن را شناسـد،  
يو انسان ن ستي
است يرا حساب ز

چنـ نيـ ا. گـردد 
در برابـر قيـ عم 

شعور و حكمـت

تمام مس د،يل نما

بيشامل جهان غ

و اثبات دييتأ ز
صح نيرا در ا ي

بيامل جهان غ

23/07/00لة اول 

بـه بحـث در دي
اقتص ،ياسيس ي

از پرداختن شي
يباشد، در ا داري

  .ل نخواهد شد

ت است از اعتقاد

ي خودكفـا نمـ  

ي خودكفـا نمـ  
سين ريكمت و تدب

زيعالم همه چ ن
گ يدرج م يهست

يا گونـه  و را به

ودات نه از سر ش
  .ستين يد

حاصل ي و آگاه
  .كند يم

و ش كند يجاوز م

زين يبشر مي سل
يهم كه آدم يش

و شا كند يوز م

  .ستوار است

10  


مرحل(وم انساني 

ينخست با م،ياز
يها يريگ ر جهت

يود است و لذا پ
يمتزلزل و ناپا ي
از آن حاصل ي

توار است، عبارت

را نشيهان آفر

را نشيهان آفر
آن، خارج از حك

نيدر ا. ستي، ن
و در دفتر ه رود

و او رهاند يم يگ

موجو ين و تمام
ا هدف و مقصود

 و بدان معرفت
م دايپ يخاص ت

تج عتيده و طب
 

عقل هيه از ناح
د و برنامه و روش

  .شود ي

تجا عتيه و طب

نبوت و معاد اس ،

هم؛ ادبيات و علو

بپرد رهيو غ يد
در شود، يرفته م

خاص خو يها هي
ينيب جهان كي ي

سود يگذران قت

بر آن است ينيب ن

جه نكهيالوه بر ا

جه نكهيالوه بر ا
در آ زيچ چيه ه

رها شده باشد د
ر ينم نيشد، از ب

هودگيو ب ي پوچ

الق است، انسان
ها را از آن كي  چ

را در نظر آورد 
تيارزش و اهم ز

از عالم ماد يست
 .رنديگ يشمه م

كه يانسان اتيح
گردد يم انيب ن

يم ميآن تعل راه

از عالم ماده يست
  .رنديگ يمه م

د،يتوح ي اساس

سنجش د

قتصادا ،ياسيس 
بحث گر ني از ا

ياساس و پا يرا
ياصل يها هير پا

وقو  يجز سرگرم

كه هر جهان ي

به خدا عال ماني ا
 

به خدا عال ماني ا
و معتقد است كه
دكه به حال خو

هم كه باش زياچ
چنگال احساس

  .د

بر انكار خا يبتن
چياند و ه  گشته

شيخو يابد ي
زياو ن يجهان نيا 

دامنه هس ،يذهب
سرچش يخداوند

از جهان و ح ير
امبرانيپ لهيوس ه
مربرساند، ه ييا

دامنه هس يذهب
سرچشم يداوند

اساس سه اصل 

    
 

،يمسائل اخالق
كه يا جهينت راي

  .شت
 .رست است

دار ينيب ر جهان
اگر رايه داشت؛ ز

است و ج هودهي
 .رست است

ا هيپا نيتر يساس
 .رست است

بر يمبتن نشي
 .داند يم زين ري

 .رست است
بر يمبتن نشي
و داند يم زين ري

ك هدف يب يجود
هر قدر خرد و نا

را از چ يآدم ،ي
گرداند يسئول م

 .رست است
كه مبت ينشير ب

ظاهر ينه هست
 .رست است

8  
 .رست است

يزندگان يگر كس
يربوط به زندگ
 .رست است

مذ ينيب ر جهان
ذات خ يعني يت

 .رست است
ريتصو نيچن ن
و به يوح قيطر

و مقصود نها ديو
 .رست است

مذ ينيب ر جهان
ذات خد يعني ،

 .رست است
 بر يمذهب نشي

www.sanjeshse

مطالعه در م
يز م؛يبپرداز

خواهد گذاش
در 3گزينه  .6

هر: 6صفحه 
توجه ها هيپا

يب يآن، كار
در 4گزينه  .6

اس: 7صفحه 
در 1گزينه  .6

يب: 7صفحه 
يشعور و تدب

در 2گزينه  .6
يب: 7صفحه 

يشعور و تدب
موج ،يهست
ه زين يانسان

يجهان هست
حركاتش مس

در 4گزينه  .6
در: 7صفحه 

اتفاق بر پهن
در 2گزينه  .6

و  7صفحه 
در 3گزينه  .6

اگ: 8صفحه 
مر يِاقتصاد

در 1گزينه  .7
در: 8صفحه 
هست أاز مبد

در 2گزينه  .7
نيا: 8صفحه 
از ط) يمذهب

سعادت جاو
در 4گزينه  .7

در: 8صفحه 
يمبدأ هست

در 1گزينه  .7
يب: 9صفحه 
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 يدر بررسـ  
 نيـ  و در ا 

آن  يئولوژ

براي ) كاره

 در حالـت       

 . 

 چيزي كه 
  .شود مي

قيد منفـي  
  . دهد ي

تـر   طـوالني  

ي دريـايي   

ationgroup

آن اسـت و د ي
آن اسـت نيادـ 

دئيو هم ا رديگ ي

چه ك( به معني 

ي چـه كسـي را

.رود ده ساده مي

عموالً براي بيان
 will استفاده م

باشد و يك ق  مي
، معني منفي مي

شـويد و ط ظـت  

 رين كردن

هـاي جات و غـذا    

  . ود

14(  

ينـ يب جهـان  رد،ـ 
ايـو بن ياساس ي
  .خدا يعني ،ي

يد سرچشمه م
  .است ياله ت

رود و همچنين 

ـمي بـه معنـي

در زمان آيند) ن

مع will. شود ي
 همراه باشد از

سختي رت يا به
ه جمالت مثبت،

  

ي زيـادي محافظ

تمر) 4 

ه ميـوه، سـبزيج

   

ل بازي فوتبال بو

23/07/00لة اول 

يـقرار گ يمنطق
يها هيپا رد،ير گ

يضوع مبدأ هست

از خداوند ها يست
تي فرمان و هدا

كار مي فعولي به

  . باشد ل مي
رسـ گليسي غيـر 

تن، قصد داشتن

beg استفاده مي
ريزي دون برنامه

h ند به معني به
در واقع به. رود ي

فاعل+ ل كمكي 

هاي قابل بيماري

  كردن 

كنند كـه عي مي

 

گامي كه مشغول

 

11  


مرحل(وم انساني 

م يابيت مورد ارز
قرار نانهيب واقع ي

موض: رت است از

همه هس يعنيت 
سان، منطبق بر

الت فاعلي و مف

 در نقش مفعول
 همچنين در انگ

   
  

به معني خواست(

going toك از 
صميم آني كه بد

ardlyد تكرار 
كار مي  كمكي به

فعل+ قيد تكرار  

توانيد در مقا مي

نابود) 3 

ها معموالً سع ن

   

ني توجه كردن

مه زده بود هنگ

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علو

نخست دينچه با
يد توجه و بررس

قرار دارد، عبار ي

است يديتوح ي
انس يزندگ يمش

يان اشياء در حا

ه اشياء است و
رود و كار مي  به

  . است 
.شود ستفاده مي

.رود كار مي ن به

be going t )

در آينده نزديك
اي تصمچنين بر

قيد. قرار زير است
للي يا بعد از فع

+فعل اصلي +  

ش نماييد، شما م

 ت كردن 

آ. كنند شان مي

رود و به معن  مي

 راستش را صدم

ا

سنجش د

هر مكتب آن يس
بل از همه مورد

ينيب صول جهان

ينيب هم جهان ،ي
م ها و خط  برنامه

 چيزي، براي بي

th در اين جمله
ت فاعليدر حال
whomرابر با 

مكان اس ي بيان 
 براي بيان زمان

 
tomorr  ازto

 
واهد و مدارك د
بيمي شود و هم

در جمله به ق) ه
 قبل از فعل اصل

مفعول+  حالت 

كثر اوقات ورزش

محافظت) 2 
 

ه سالمتي خودش

   دن

attentio كار به
  ن 

 
كند زيرا او پاي

    
 

 .رست است
ر مطالعه و بررس

قب ديآنچه با زين
اص ري در رأس سا
 .رست است

يمذهب نشير ب
تمام يعنيست، 

 . رست است
w به معني چه
  . رود كار مي ه

he new libra
عني چه كسي د

رود كه بر ار مي
 معني كجا براي
معني چه موقع
. رست است

rowر قيد خاط
. رست است

يني براساس شو
ب ر شخصي پيش

 . رست است
ساختار جمله(ت 

ر جمالت مثبت
قيد+ قيد مكان  

 . رست است
سالم بخوريد و اك

  . كنيد
 كردن 

. رست است
م توجه زيادي به

دن، ذخيره كرد
  بردن 

pa  به همراهon
 دادن، گم كردن

. رست است
ت فوتبال بازي ك

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
در: 9صفحه 
ن ينيب جهان

آنچه ان،يم
در 2گزينه  .7

در: 9صفحه 
اس يديتوح

 
 

در 1گزينه  .7
whatگزينه 

بيان شغل به
aryعبارت 
who به مع

كا مفعولي به
where به
when به م

در 4گزينه  .7
جملة دوم بخ

در 3گزينه  .7
بي براي پيش

براساس نظر
در 1گزينه  .7

ترتيب كلمات
باشد و در مي

+قيد زمان 
در 2گزينه  .8

اگر غذاي س
ك زندگي مي

معرفي ك) 1
در 3گزينه  .8

بعضي مردم
  . بخورند

نجات داد) 1
گرفتن، ب) 2
ayكلمه ) 3
از دست) 4

در 4گزينه  .8
رضا نتوانست

erv.ir
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ationgroup

  . ن برده شد
 يش دادن

 صيف كردن

.باشند راض مي
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افزايش) 2  ن
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ضميليون تومان  

ز وضعيت زيان د
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ت در مواد اوليه
تن از ميزان توليد
 توسط بازاريابي
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هزار دال 73هم 
 

 كلي تفاوت مفه
)نهايي(ا كاالي 

ين سؤال ساده
ها در اير ب و كار

يزيكي مثل تراك
پر احبان آن مي

است و بهاي» ت

    
 

س«ويژگي  ← 
كنند هماهنگ مي

آنچه انگي ← 
ينكه احتمال ش

. رست است
زيانيا سبة سود 

ت سؤال، هزينه

نة اجارة مسكن
مول محاسبة فر

د سود برده است

عددي منفيق 
 . رست است

تواند با افزاي  مي
ثل پرهيز از است
ون اينكه از ميزا

را با قيمت مناسب
توليدكنند ← 
در صورت ← 
فروش كاال← 

. رست است

كننده در ط ليد تو
كنن ليد غي كه تو

هو  هزار دالر 51
. رست است

صورت به هيم خوا
مالك محصول يا

؟ هميقسيم شود
بسياري از كسب

 . رست است
ماية في گان از سر

ر توليد را به صا
قيمت«همان » 

www.sanjeshse

2رد گزينة 
مديريت و هم

3رد گزينة 
است كه با ا

در 3گزينه  .11
فرمول محاس
طبق اطالعا

هزين: هتوج
جه به ف با تو

فعاليت خود

حاصل تفريق
در 2گزينه  .11

كننده توليد
وري مث بهره

توليد را بدو
كاالهايش ر

1رد گزينة 
3رد گزينة 
4رد گزينة 

در 4گزينه  .12

اين ت درآمد 
مبالغ :توجه

1تيجه هم ن
در 3گزينه  .12

اگر بخ )الف
هيم كه م بد

سود بايد تقس
امروزه ب) ب

در 2گزينه  .12
گا كنند توليد

ابزا» اجارة«
بها« :توجه
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,285  
5  ,  

  

آور شـكل     

دي  ليت فر

ان دوره به 

  .ي است

و با كسـي  
مات مهـم،       

 درآمد =
 آمددر =

   سهامدار
 ام شركت

ationgroup

 

×

 
 

×1  =

يتي غيـر سـود

فعال. (قرار دارد 

 احتمالي در پايا

هاي شخصي و كار

 .د

ست اما باز هم او
ت تمـام تصـميم

= ل محصول
5   =

ميزان سهام
تعداد كل سها

14(  

,5      × 

×1 

57 %=

ي انجام مـأمور

مل پس مدير عا

حوة توزيع سود

ه مزاياي كسب و

  . ي
شوند ذكر مي...) 

ع همكاري اس  نو
 كـه مسـئوليت

 

تعداد كل ×
× 

23/07/00لة اول 

× 35
1 

=17

  : كند

 غير تجاري براي

ئت مديره و سپ

رأي است اما نح

 
  .خصي است

شود از جمله  مي

نه شركت سهامي
سهامي و(ركت 

اگرچه اين يك
صي است، چـرا
.  خدمت است

  ديمت هر واح
, ,8     

18  


مرحل(وم انساني 

 5   

  

وارد زير كمك ك

في ست كه با هد

 ابتدا رئيس هيئ

س هر نفر، يك ر

 . سهامي است
 كسب و كار شخ

خت پردا) درآمد

يك رأي است نه
نامة يك شر ساس

اكند و  خدام مي
كسب و كار شخص
الك درآمد اين

قي  
,4  = 

هم؛ ادبيات و علو

.هيم خواهد شد

ي است كه در مو

نوني اس ك نهاد قا

 شركت سهامي

اساس حوة اداره بر

جاد يك شركت س
ها از معايب هي

يكبار ماليات بر د

عدة هر نفر، ي  قا
ستند كه در اس

راي كمك استخ
 توليد، از نوع ك
ت و اوست كه ما

  
, ,       

سنجش د

 

B: 

سهم شركت، سه

ي نياز به وكيلي
  ت

انتفاعي يك  غير

ار سازماني يك
  ) درسي

وني نح شركت تعا
  . ت
 

ايج معايبتر از 
ه وي و بد رابر دعا

اينكه فقط ي(تي 

اساس وة اداره بر
مگي مواردي هس

ري، نيرويي را بر
ر او در سازمان
ي صبوري است

  
 تومان 

    
 

. رست است

Bسهام سهامدار 

س% 57ديد در 
 . رست است

مي ل شركت سها
نامة شركت ساس

  ناد مورد نياز 
مؤسسة غ ← 
 
ختا در سا ← 

كتاب 17صفحة 
در يك ش ← 

اية هر عضو است
. رست است

ازي باالتاند ي راه
محدود در بر ت نا

مل و منافع ماليات
 . رست است

وني، نحو كت تعا
هم 4، 3، 2هاي 

 . رست است
متن آقاي صبور
ت و كسب و كا

شوار بر عهدة آقاي
 . رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12

تعداد س) الف

  ) ب

سهامدار جد
در 1گزينه  .12

براي تشكيل
ـ تكميل ا1
ـ ساير اسن2

2رد گزينة 
. گيرند مي

3رد گزينة 
در كالس ص

4رد گزينه 
نسبت سرما

در 4گزينه  .12
 هاي هزينه
 مسئوليت
 آزادي عمل

در 1گزينه  .12
در يك شرك
ه ساير گزينه

در 1گزينه  .12
جه به م با تو

شريك نيست
سخت و دش

در 2گزينه  .12
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 هاي بنگاه ه

كننـد   ر مي

بـه بهبـود   
 با مقيـاس  

كل جاري ش

ت مهـم و    

 

هاي روي  ه

ationgroup

  ه

هزينه

 رمندان

  

  

  )زيان
  )زيان

قع ضروري انبار

تشكيل شده و ب
اليت اقتصادي

با هدفي غير تج

 تمـام تصـميما

  داشتحتوايي 

ت ما فقط نوشته

14(  

جاره بهاي ساليانه
قوق ساليانة كار

  

واد اوليه ساليانه
  
 

هاي جاري زينه
  
 
  ها مع هزينه

  
  

ز(سود  =آمد 
,= 4   ز(سود
  .ست

را در مواق  مردم

هاي اعضا ت ندي
ي از مزاياي فعا

آور، يعني ب سود

 است و مسئول

جنبة مح) 3بود 

خواست) د. شوند

23/07/00لة اول 

,→1 اج
,→ 3   

 
حق

→ 5   
  
مو

→ 15
1  هز

,→1 2 جم

,+75   

در −ها  هزينه 
, ,      

ود سود برده اس

الهاي مورد نياز

دف تأمين نيازمن
مند  جهت بهره

  . ند
 مأموريتي غير س

   
مد آ مل در ك كا

   .ند

مبتني بر شعر ب

ش نثر تقسيم مي

1(

19  


مرحل(وم انساني 

, , ×     
, × 15    

,ن  ,      

,×5     

, ,       

, ,= 2    

                  
, ,− 2 315 

يت اقتصادي خو

د با احتكار، كاال

ست، زيرا با هد
كننده دي توليد

كنن را بيشينه مي
 كه براي انجام
.جتماعي دارند

ين شخص مالك
گيرن مي  ستمزد

م) 2ي، حماسي 

  ي

و بخش شعر و ن

( فنون ادبي 

  تعداد
 رمندان

هم؛ ادبيات و علو

, ,=12 1 2 
× =5 12 5

تومان

, ,= 75   

, ,+ 54   

, ,315     

                  
, ,=1    

يدكننده از فعالي

  . ي است
رام اشتغال دارند

 . برند مي

ا) شركت تعاوني
ليد تعداد تو وني 

ي منفعت خود ر
ني است نو دي قا

هايي انساني و اج
صي است زيرا اي
 تنها حقوق و د

 تعليمي، نمايشي

نصراهللا منشي) 4

توب ادبي به دو

 علوم و

ت
كا 

هاي  ماهتعداد 
 سال

سنجش د

,ن      
, ,54      

, ان     

, ,+ 5    

 تومان 

                  
, , ,685    

پس تولي ، است
 

 شركت سهامي
ب و كارهاي حر

هاي سرشار م ود
 

ش(ليد  تعاوني تو
در تعا. كند  مي
مات جمعي  اقدا

ي و خيريه نهاد
ه ها اغلب زمينه ت

سب و كار شخص
عنوان كارمند به

چها نوع غنايي،

4عطّار ) 3صائب 

ون يا آثار مكتمت

    
 

تومان
 تومان

توما

, ,     

      
 تومان       

ق عددي مثبت
. رست است

ين نوع شركت،
فراد كه به كسب

ها سو ختن آن رو
. رست است

اي از ت ورد نمونه
ها كمك دي آن
آيند و با هم مي

عي سسة غير انتفا
 و اين مأموريت

سب و كار يك كس
 و همكاران او به

 .رست است
 .رست است
چ) 1: د نادرست

 .رست است
ص) 2: د نادرست

 .رست است
م) ج: د نادرست
  .ب نيست

www.sanjeshse

 

 

 

 

 

 
 

             
حاصل تفريق

در 3گزينه  .12
تري مهم) الف
برخي اف) ب

و با گران فر
در 4گزينه  .13

اين مو) الف
وضع اقتصاد
بزرگ گرد ه

يك مؤس) ب
گرفته است

اين كسب) پ
سخت است

 
 

در 4گزينه  .13
در 2گزينه  .13

اصالح موارد
در 1گزينه  .13

اصالح موارد
در 4گزينه  .13

اصالح موارد
كاغذ و كتاب
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هاي   گزينه
رعايـت   – 

) يت اسـت   

هستند كه 

  . به فارسي

 شـرايط و   

  )شود ه نمي

ر يك آراية 
  .د

م و سروده 

ationgroup

فكري  ويژگي. 
ي گفتار و عمل

رويـي و رضـاي ه 

 عطار و سنايي ه

جم آن از عربي

كنايه از تحمـل

ن در سروده ديده

رتي مراعات نظير
يابد ارتباط مي» ي

واژگان عربي كم

  ديدم 

  )سبا – 

14(  

خورد چشم نمي
هنگي و همراهي

گشـاد(ي ه معن

ت از جمله آنها

راله منشي مترج

 دوم بيت اول ك

  .شود ي

  .ثيل دارد
يزي و مذمت آن

 
  . است

باشد به عبار ز مي
قلمرو زباني«زبان 

در سروده، و. شد

به جان بگرد) 4

  )يه

  وشن

صبا(بين : ناس

23/07/00لة اول 

كه در متن به چ
هماه –ز تظاهر 

و مصراع دوم به 

است» نامه الهي«

لوي است و نصر

كل مصراع» ان

ع دوم تشبيه مي

.  
وم بيت اول تمثي

ستي مفهوم ظلم (

 )است ه اندك
ر سروده مشهود

بي يك متن نيز
قوله به دستور ز

باش مي)  اندرزي

4كرد  دوراني مي

فاقد تشبي(عقل 
  )فاقد تشبيه

اد بين تيره و رو

جن – )ه استشد

20  


مرحل(وم انساني 

سازي ك ي تركيب
دوري از –كاري 

)هاي اندك سته

 از شعرا به نام 
  .د

انسكريت به پهل

 سربلند و شادما

ع اول به مصراع
  )دريا –ابر ) (

بخشي دارند جان
روده، مصراع دو
.خ درست است

 عربي در سرود
در) سازي حيله(

جزو قلمرو اد) ن
سب است، اين مق

تعليمي،( ادبي 

به هر سو د) 3ل 

اد بين عشق و ع
ف(ت تضاد دارند 

  )ستعاره
تضا –تشخيص 

 مخاطب واقع ش

هم؛ ادبيات و علو

ت به جز ويژگي
نيكي و نيكوك: ن

قناعت به دانس( 
   و رضايت

امه چند تنن ات
نكته توجه نمود

و دمنه از سايله 

 سفيد كنايه از

به عبارتي مصراع
)گوهر –رة آب 

گي استعاره و ج
در اين سر. دارند

ه جز گزينه پاسخ

واژه(ط هستند 
(سازي  و تركيب

كه معنايي واژگان
بطة معنايي تناس

نوع) داستاني –

 راز شد مشغول

تضا – تشخيص 
شست و برخاست

فاقد ا( و راست 
استعاره و ت: تيره

چون(شي دارد 
   جناس

سنجش د

ها درست است نه
هاي متن توصيه

ع اول به مفهوم
از خوشرويي يه

ت فارسي مناجا
ر ايشان به اين ن

يب مترجم كليب

رو«: كنايه ) 1 
  )بر – در(ن 

ي تشبيه است به
قطر) (آسيا –نه 
  . تند

قطرة آب همگ –
د  صائب، تمثيل
ها به م تمام گزينه

واژگان عربي غلط
و) تزوير، دستان

كاربرد شبك( كه 
شبكه يا رابت از 

–روايي (لحن ) 

به افشاي) 2 را 

استعاره و ت: عقل
شبن – تشخيص 

تضاد بين چپ 
شب ت –  روشن

بخش تعاره و جان
فاقد. خشي دارد

    
 

 .رست است
 زباني تمام گزين

ت(. ادرست است
  )ورد خود

 .رست است
مصراع: نه پاسخ

كناي: اي وا كرده 
 .رست است

در ادبيات: د نكته
ام مطالعه اشعار

بكه برزوية ط آن
 .رست است

:رو ادبي سرودة
بين: جناس. ست

لي دارايهر تمثي
دان) (جور -صبر

ها مفهومي هست
–دانه  –فلك : ص

اري از مفردات
مفاهيم: و فكري

 .رست است
ن كهن و وفور و

دام، حيله، ت(ي 
 .رست است

 نكته الزم است
يكن وقتي صحبت

 .رست است
يله دادن( كهن 

  .سازي است ب
 .است رست

  :ها ر گزينه
شه كند طوفان
 .رست است

صبر و ع) 1: ها ه
استعاره و: سرو

–سيل حوادث 
حال من به روز
 .رست است

است: صبا) 1: ها ه
بخ ستعاره و جان

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
هاي ويژگي

نيز نا 4و  1
عدالت در مو

در 1گزينه  .13
بررسي گزين

جبهه: نكته
در 2گزينه  .13

ندتوضيح چ
بايد به هنگا

ة ديگر آنكت
در 4گزينه  .13

بررسي قلمر
ناماليمات اس

ه: تشبيه) 2
(بين : تضاد
تضاده: توجه

تشخيص) 3
بسيا: تمثيل

بررسي قلمرو
در 1گزينه  .13

موارد واژگان
شبكه معنايي

در 3گزينه  .14
توجه به اين
ادبي است لي

در 2گزينه  .14
ةكاربرد واژ

فاقد تركيب
در 1گزينه  .14

وجه شبه در
چه انديش) 1

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه

گلبن و س) 2
س: تشبيه) 3
ح: تشبيه) 4

در 2گزينه  .14
بررسي آرايه

اس: خزان) 2
erv.ir
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  ) تاني

ورت مثـل         
(  

خارج » زن

 قافيـه در    

 مصـراع و     

 ترانـه نيـز   

مـدح،  : يده  

 بـه معنـي    
  ي

ationgroup

تو چون گلست(ي 

 اشـعار بـه صـو
)شود ت ديده مي

مقولة وز«. ستند

بـا وضـعيت...    

فيـه در هـر دو

دو بيتي يا: جه

بـراي قصـي – ل 

  : ب
در مصـراع دوم

ني فعل اسنادي

14(  

  :ب

  )شي
  .ست

ر دل پرورانيدي

   شبه 

ـرعكس بعضـي
ع اول اين ابيات

 اشعار سنّتي هس

ـت، شـكايت و

اخالقـي و قا ي،

توج(رباعي  ← 

براي غـزل(فان 
  يده

كرد به اين ترتيب
و د» ود داشتند

صراع دوم به معن

23/07/00لة اول 

به اين ترتيبخ، 

  ب

بخش تعاره و جان
پيشوا و رهبر اس

گل معني در) ي

  وجه شبه
شبيه بدون وجه

ـورت شـعر و بـ
ا تماماً در مصراع

ن كننده قالب
   

ي، مواعظ، حكايـ

، حماسي، بزمي

ل، دوم و چهارم

واي عشق و عرف
قصي/ غزل ←ج 

ها توجه ك مصراع
وجو«ل به معني 

و در مص» رفت«

21  


مرحل(وم انساني 

  )سپر –ر 
  )روا 

  )بيه
 جز گزينه پاسخ

چون درخت رطب

است(عادت سرو  
به معني پ» قائد
  )جناس(سر 
  .ت

 چون خورشيدي

بدون و» يت دل
تش» زندگاني در

هاي رايج به صـ
ها مفهوم مثل. (

عوامل تعيين» ن
:ب در هر گزينه

خالقي، اجتماعي

 مفاهيم عرفاني
  مثنوي ←

يه در مصراع اول

با محتو)  قصيده
هاي زوج  مصراع

ي مري در انتها
در مصراع اول» 

ع اول به معني 

هم؛ ادبيات و علو

سپهر(ناس بين 
–را (ناس بين 

تشب 3(ن ريحان 
بهو تشبيه دارد 

  )يكر
باالي صنوبر چو 

–) القمند كرد
ق«: توجه) شبيه

س و بين در –) 
ي مشهود نيست

تو(را منور كرد 
.  

والي« تشبيه: جه
نر«: توجه) »صت

ه  كه بعضي مثل
.نها اشراف يافت

د ابيات و نيز وز
بررسي قالب. ت

هيم انتقادي، اخ

با) ها ي داستان
←) پذير است ان

 و فلسفه و قافيه

شتر از آن براي
 در مصراع اول،

هاي تكرا ي واژه
»بودند«) ب» شد
در مصراع» شد«

سنجش د

جن –خشي دارد 
جن –خشي دارد 

  :سوال
خار چون –گل 
هر گزينه دو: ها
  ت

ماه پي(چون ماه 
–ف چون شب 

  كانچون پي

كنايه از مرا عال( 
تش(قائد تقدير ) ص

تشبيه(چون دام 
اي ولي هيچ كنايه

ها ر ورت تيرگي
 بدون وجه شبه

  )»ر
توج) »شكر عشق

هاي وقت و فرص

ه داشته باشيد
توان به آن ن مي

تعداد – سروده 
ي غيرانساني است

با مفاه) رسد  مي
 

ي و مناسب براي
ار قافيه هم امكا
م عشق، عرفان

  )وت وزن
براي غزل و بيش

و قافيه...) ند و 

يف بايد به معاني
باش«ع به معني 

«) ري و رديف د

    
 

بخ ستعاره و جان
بخ جانو ستعاره 

 .رست است
وجود در بيت س

خار چون گ –ت 
ه وجود در گزينه

گرد ندامت –م 
پيكر چ -چون ماه

زلف – چون روز 
لعل چ –ن پرده 

 .رست است
دلم برد) 1: ها ه

تعاره و تشخيص
زلف چ –ن مرغ 

و) تضاد(قريب  –
 .رست است

نو) 1: ها ر گزينه
تشبيه»  معني

بار جور«تشبيه 
شل«تشبيه (فت 

ه مهره«تشبيه ( 
 .رست است

 اين سوال توجه
 با تكرار و تمرين

 .رست است
محتواي –فيه 

هاي وزشي رشته
بيت هم 8به ( 

 قطعه ← زوج 
و بسيار طوالني( 

تكرا(بيات ديگر 
 بيت و با مفاهيم
ف را دارد با تفاو

بيت ب 12ا ت 5( 
ه و حكمت و پن

 .رست است
ت و دريافت ردي

در هر دو مصراع 
تكرار» را«) ج ي

www.sanjeshse

اس: سپهر) 3
اس: چشم) 4

در 3گزينه  .14
تشبيهات مو
دشت محبت
تشبيهات مو

سمند غم) 1
جمال چ) 2
بناگوش) 3
گل چون) 4

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه

است(آب ) 2
دل چون) 3
–غريب ) 4

در 1گزينه  .14
وجه شبه در

گل«: توجه
(برم  مي) 2
دست ياف) 3
بازي مي) 4

در 3گزينه  .14
در پاسخ به

و اند درآمده
در 2گزينه  .14

وضعيت قا«
از حيطة آمو

دو بيت) 1
هاي مصراع

دو بيت) 2
متفاوت از اب

فقط دو) 3
همين تعريف

دو بيت) 4
وصف، مرثيه

در 4گزينه  .15
براي شناخت

»باد«) الف
يفعل اسناد
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  ... و 

 

اريخ را در 
در گزينة . 

كه ( ي مهم

ن حوادث 
تاريخ . (دند

ستند كه به 
بارة  تي در

ر مورخان 
كارآگاه هر 
 از گذشته 

، ها و عزت 
، صفحة 1 

ت آنان در 
ند در برابر 

ationgroup

  .است» گران

  .حبوب است

ي، شادي و غم

گانة واژة تا  سه
. علم تاريخ دارد

ار و رويدادهاي

 مورخان بر بيا
داد  اهميتي نمي

د و مداركي هس
ن كسب اطالعات

نتيجه كا. ست
اهد مورد نياز ك
نابعي است كه

.گيرد صورت مي
، درس1تاريخ (

وجوديت و هويت
ان ست كه توانسته

14(  

دم همراهي ديگ

  . ازلي است
دي غم عشق مح

خوشي و ناخوشي

  .است) رامون

تواند كه معاني
اللت بر مفهوم

ت و نگارش اخبا

مدة تمركز اين
دي و فرهنگي

 به دنبال شواهد
ما هدف مورخان
ة عمل مجرم ا

شوا. مجرم است
ناد، مدارك و من

نن و نواميس ص
( . و منظم دارد

دي در حفظ مو
 خويش بوده اس

23/07/00لة اول 

عد«گزينة پاسخ 

يدن به محبوب
شق به دنبال شاد

درهم تنيدگي خ

فضاي پير/ هوا  

  .ده است

كتاب بايد بت 2 
دال 4و  1هاي  نه

 ايرانيان به ثبت

و عم... رداختند
جتماعي، اقتصا

 مورخان هر دو
؛ ام)مشابه است
نحوة نة جرم و

م و شناسايي م
ورخ تمامي اسن

 يك سلسله سن
هايي دقيق ساب

نقش زيا ،يراني
 زبان و فرهنگ
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مفهوم گامام . ت

ت كه شرط رسي
عاشق) 4. كوست

د) عميق فراق د

حال و(ي ديگر 

ر نظر گرفته شد

 مطالب صفحة
ة تاريخ در گزين

.   

داللت بر عالقة
3(  

پر رش وقايع مي
هاي ا  و موضوع

كارآگاهان و ،د
 روش كارشان م
 بازسازي صحن
ونگي وقوع جرم
هد و مدارك مو

الت آن، بر طبق
هاي تاريخي حس

سي و فرهنگ ا
 و دلبستگي به

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

رك اسرار نيست

د و تعلقات است
نيك  دوست رسد

ناپذيري رنج ع ش

هاي و در گزينه) 

در) تسلّط تقدير

آموز با مطالعة
است واژة نروش

عني تقويم است

مان ساسانيان د
صفحة ، 1رس 

يم، ثبت و نگار
بود و به مسائل

اهان پليس دارد
گيريم تيجه مي

دف كارآگاهانه
ن تشخيص چگو

ما شواه است، ا
 7(  

يخ بشر و تحوال
ه ها و بدبختي ي

 همراه زبان فارس
ي چنين آگاهي

ت

سنجش د

 كسي قادر به د

ترك خود: پاسخ
هر چه از) 3و  

فراموش) ب: لط

)آرزو و اميد(سخ 

ت(ضافه با مفهوم 

آ ي است و دانش
ر.  و تمييز دهد

 و ماه و سال يع
2(  

در زم) ها نامك ي
، د1تاريخ ( .رد

ن اغلب به تنظي
ال فرمانروايان ب

ي به كار كارآگا
پس نت( .ي كنند

د گذشته، اما ه
م كار كارآگاهان
جرم به جا ماند

، صفحة1 درس

ز نظر قرآن، تاري
ها، خوشبختي ت

گذشتة خود به
كان ما به اتكايا

    
 

 .رست است
هر : ابيات ديگر
 .رست است

پ ة سوال و گزين
)2: هاي ديگر ه

 .رست است
هاي غل ت گزينه

 .رست است
در گزينه پاس» 

 .رست است
ه عنوان مورد اض

  .رست است
سش استنباطي
ختلف تشخيص
ناي تعيين روز

، صفحة 1رس 
  .رست است

خداي(ها  نامه ي
دا )نگاري است 

 .رست است
مورخان ،سالمي

ظامي و شرح حا
  )5 صفحة 

  .است ترس
ن شباهت بسياري
شته را بازسازي
م در روزگاران
شته و سرانجام
ت كه از صحنة ج

،1تاريخ ( .ست
  .رست است
از«: هيد مطهري

ها و شكست قيت

  .رست است
خي ايرانيان به گ

نيا.  داشته است
www.sanjeshse

رد 3گزينه  .15
مفهوم همة

در 1گزينه  .15
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
در 2گزينه  .15

مفهوم درست
در 3گزينه  .15

هوا«مفهوم 
در 4گزينه  .15

به) هـ( بيت
  

 
در 2 گزينه .15

اين يك پرس
هاي مخ متن

ه معنهم ب 3
، در1تاريخ (

در 1گزينة  .15
تدوين خداي
همان تاريخ

در 3 گزينه .15
در دوران اس
سياسي و نظ

،1، درس 1
در 4 گزينه .15

كار مورخان
اي گذش گونه

زندگي مرد
شناخت گذ
چيزي است
باقي مانده ا

در 1گزينة  .16
به گفتة شه

ها، موفق ذلت
9(  

در 4گزينه  .16
آگاهي تاريخ
طول تاريخ
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ي جامعه و 

... صفوي و 
بر آيندگان 

ين وسيلة 
  )12فحة 

 

ي بـا علـم     
ديگـر نيـز      

يعني اين  

ationgroup

و مانع فروپاشي

شاه اسماعيل ص
ير قرار داده و بر

 شني و همچني
، صف2، درس 1 

 )18، صفحة 2

خه ژئومورفولـوژي
لكـه بـا علـوم د
.ي دوطرفه است

 

14(  

 دوام بياورند و

ش، ابن سينا، ش
 امروز تحت تأثي

آفتابي، آبي و
تاريخ( .ع نمايد

   .ند

2، درس 1اريخ 

شـاخه ،وان مثال
بل. ارتباط اسـت  

 جغرافيا مسيري

 

23/07/00لة اول 

ن و نظاير آن،

ون، ارسطو، كور
دي بشر را تا به

هاي آ د ساعت
 ستارگان اختراع

ا ي پيشگام بوده

تا( . تاريخ است

به عنو. ري دارد
ا ديگر علوم بي

هاي ف با شاخه

  :رد
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م ويرانگر مغوالن

همچون افالطون
هاي متماد  نسل

 

 ابزارهايي مانند
ديگر سيارگان و

شماري تدوين گاه

قشه در مطالعة

ز مشترك بيشتر
معنا نيست كه با
م و فنون مختلف

   .  كنند  مي

قرار گير  مطالعه

 

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

مقدوني، تهاجم
  )11، صفحة 

 مهم تاريخي ه
، بلكهصر خويش

 )10، صفحة 1

شر موفق شد
خورشيد، ماه و د

ن در تنظيم و تد

 اهميت يافتن نق

كي از علوم مرز
اما به اين م. رد

ارتباط بين علوم
ف خود استفاده

ر به دقت مورد

جغر

سنجش د

م رحملة اسكند
،1 ايران، درس 

هاي شخصيت يا
ن و جوامع عصر

، درس 1تاريخ 

نجي بود كه بش
 را براي رصد خ

و مصريان) رودان
13(  

جغرافيا با تاريخ،

ي از جغرافيا با يك
 بسيار زيادي دا
ه داشته باشيد ا

در مسير اهداف ر

 است نمودار زير

    
 

يمي همچون ح
تاريخ( .ن شوند

  .رست است
پيامبران الهي يا
د، نه تنها مردما

ت( .اهد بودر خو
  .رست است
سن نياز به زمان

 مثل اسطرالب
  .رست است

ر ميان(النهرين  ن
3، صفحة 2رس 

  .رست است
دهاي ارتباط ج

  .رست است
شاخه علمي  هر
مرز مشتركي 
توجههمچنين . 

ديگريكهاي  فته
  .رست است

نه سواالت الزم

www.sanjeshse

حوادث عظي
فرهنگ ايران

در 2 گزينة .16
تحولي كه پ
ايجاد كردند
نيز تأثيرگذا

در 3 گزينه .16
در نتيجة ن

تري پيچيده
در 1 گزينه .16

مردمان بين
، در1تاريخ (

در 4 گزينه .16
يكي از پيامد

در 1گزينه  .16
طور كلي به

شناسي زمين
.اط داردارتب

دو علم از يا
در 3گزينه  .16

گون براي اين

erv.ir
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هـاي آن   ت    
 علم آب و 
ت دمـا در    

صـورت   بـه     
ش منـاطق       

ن، مات انسا
 در مـدت     

 ورود ه بـا   
 محـيط  ز
 بسـياري  

 گسـترش 
 محيط به 
 . د

ـر ماهيـت   
زگردهـاي  

ران انجـام      
آوري   جمع

ضـروري و       
سـب قـرار     

 و محـيط  
 به را خود

  اطالعـات  
ستقيمي از 

به . ف نمود
ن فرضـيه؛  

ationgroup

نسـان و فعاليـت
اما در. است...  

ل تـأثير تغييـرات

حـيط طبيعـي ب
خـاك، گسـترش
ي ديگر از اقداما
ـادل محـيط را

اسـت كـه عـادل 
ا تا كند مي مك

تـأثير  محـيط،  
گ را انسان ترسي

طبيعي  محيط
ويه صورت گيرد

سوال چه چيز بـ
ريز: ب بايد گفـت 

 پـژوهش ديگـر
در گام سوم به

طالعـات غيـر ض
شـنهادهاي مناس

يـا  افـراد  ه بـه  
خ اطالعاتيِ و ش

گـردآوري ـاي 
العات مسزيرا اط

تغييرداد يا حذف
تدوين -2سأله ؛ 

14(  

ـت و اثـري از ان
ميزان فشار هوا
؛ به عنوان مثال

ت انسـان در مح
ي بـه تثبيـت خ

كند و برخي ب مي
گيرد كـه تعـ مي

متعـ اي مجموعـه 
كم تغيير  جهت

در انسـان  كـه  
دست ميزان و ده

نتيجه در و زند
رو صورت بي يا به

؟ در اين ميان س
ت؟ كه در جواب

مسـئله و نتـايج
د. شود مطرح مي

چهـارم حـذف اط
ضيه و ارائـه پيش

مراجعـه با و رود
ابزار سنجش بايد 
ابزارهـ جملـه  ز

ز. اي است بخانه
.  

ر روند پژوهش ت
بيان مس -1: ست

  ؛ 

23/07/00لة اول 

يده طبيعي اسـ
ش، ميزان دما، م
ي انساني است

  .    قتصادي

برخي اقـدامات ؛
تـوجهي تـان، بـي  

اه مدت تخريب
 نيازها صورت م

طبيعي، م حيط
در او به انسان 

اسـت  بب شده
كرد عماق زمين

بز دست محيط 
ل محيط باشد ي

چطور؟ كساني؟
ي رخ داده است

چنين پيشينه م
 و هوشمندانه م

در گـام چ. شـود 
 تأييد يا رد فرض

بر تحقيق مورد 
او واقع، در. ازد

ا هـا،  هده پديده
ها يك روش كتاب

شود  بررسي مي

ين مراحل را در
سيار ضروري اس
رائه پيشنهادات؛
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بر ارتباط دو پدي
 روي ميزان بارش

ها يد بر فعاليت
هاي اق ع فعاليت

ل متفاوت است؛
رويه درخت ع بي

گرفته را در كوتا
محيط براي رفع

 داشته باشيد مح
استعداد و وش
سب و آمده سان
اع از برداري بهره

تغيير به ر است
د همگام با تعادل

ك چه موقع؟ چه
هد كه چه چيزي

والي است و همچ
خي پيشنهادي

ش پرداخته مي.. 
نگيري، آزمو جه

مكان به است ر
بپرد اطالعات ي

مشاه و مصاحبه
ه و ديگر سازمان
يط غير ميداني

توان اي ت و نمي
 پردازش آنها بس

گيري و ار نتيجه

هم؛ ادبيات و علو

شناسي تأكيد ب
ن علم صرفاً بر

ين موارد با تأكي
زان بارش بر نوع

حيط به دو شكل
گيرد، مانند قطع 

غرافيايي شكل گ
هاي مح و ظرفيت

دقت .است فيا
هو. م كرده است

انس كمك به وري
ب به قادر را سان
خود ناچار زهاي

محيط مي تواند

چرا؟ چيزي؟ ه
ده ل پاسخ ميسوا
  . ت

صورت سو آن به
صورت پاسخ ق به

.شه، مصاحبه و
ر ارتباط با نتيج

ناگزير اطالعات 
گردآوري به العه
انجام م نامه، سش

 به مراكز آمار و
 ديگران در محي

 به شرح زير است
وري اطالعات و
ازش اطالعات؛ ن

سنجش د

هيم و اصول هوا
ن مثال تأكيد اين
اي از جغرافيا، ا
خانه يا تأثير ميز

 در ارتباط با مح
يزي صورت مي

كه محيط جغ.. 
ها و فاده از توان

جغرا علم در هم
را فراهم محيط 
فناو اخير، هاي ه
انس جديد، هاي ي
رفع نياز براي ن
اين دستكاري م 

چه كجا؟ :از: ت
دارد و به اين سو
شكيل شده است

 مسأله و طرح آ
رضيه تحقيقع ف

اي، نقش ر ماهواره
ت گام پنجم در

گردآوري  براي
مطا مورد مكان 

م و تكميل پرس
ه باشيد مراجعه

هاي صرفاً يافته

ش در جغرافيا
آو ش نياز به جمع

رداپ -4طالعات؛ 

    
 

  . رست است
ه باشيد در مفاه

به عنوان. شود ي
ا به عنوان شاخه

ر نوع معماري خ
  . رست است

 اقدامات انسان
ري  و بدون برنامه
..ر نقاط مرتفع و

ريزي استف برنامه
 .   كند ظ مي

  .رست است
مه عامل يط دو

تغيير در هاي نه
دهه در .شود ند

طوري كه فناوري
انسان طور كلي به

.شود مي تبديل
  .رست است

است عبارت رافيا
 مسأله داللت د
 مجاز در هوا تش

  .رست است
وط به شناخت

 گام دوم موضوع
ابع مانند تصاوير

العات و در نهايت

  .رست است
روش ميداني ر

با مستقيم باط
تنظيم. ببرد نظر 

توجه داشته .ت
آيد و ص ست نمي

  .رست است
ت مراحل پژوهش
 در يك پژوهش

آوري اط ي جمع

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
توجه داشته
مشاهده نمي
هواشناسي ب
طول سال بر

در 1گزينه  .16
طور كلي به

سودجويانه
مسكوني در
متناسب با ب

طوالني حفظ
در 2گزينه  .17

محي و انسان
زمينه انسان،
مند بهره خود

ط به .بگذارد
ب. داده است
ت جغرافيايي

در 4گزينه  .17
جغر سؤاالت

هر پديده يا
بيش از حد

در 3گزينه  .17
گام اول مربو

در. شود مي
و تفسير منا
پردازش اطال

  . دارد
در 2گزينه  .17

در پژوهشگر
ارتب برقراري
مورد مكان

است ميداني
دس اين كار به

در 4گزينه  .17
ترتيب درست
عنوان مثال

هاي روش -3
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ـات انجـام        
 و خبرهاي 
 پژوهشـگر  

 
 

  3 ص

  

 براي گيري

) 3 عبارت(

 براي طالعه
 كرده تفاده

ationgroup

پـردازش اطالعـ
رائه پيشنهادها

،)گام پـنجم (ا 
.    پردازد  مي

ص ـ. كنيد مي

  )احتمالي( ن

)5ـ ص  1فصل

گ تصميم عدم ما

( كنش بودن ار

مط بين خود، ي
است خود ارادة ز

14(  

ت در مرحلـه پ
ر و تجربيات به ا
 ارائه پيشنهادها
علمي و منطقي

  .گويند مي گر

م مراجعه آن اي

(  

ديگران به ابسته

ـ ف 1درس( .ست

ام كاري به گاهي

معنادا به نيز) 5

روي روبه راهي 
از بنابراين كند؛

23/07/00لة اول 

تحليـل اطالعـا
 سوابق تحقيق

گيري و  نتيجه
ه با ارائه داليل ع

كنشگ آن، دهندة

راهنما دفترچة ه
 

)3.4.7ـ ص 1ل

  
وا ارادي   پيامد

اس كنش بودن د

  )7.  5. 4ـ  

آگ كه است؛ بط

5 عبارت( دريس

دو در اما دارد؛
ك نمي انتخاب را

25  


مرحل(وم انساني 

كمك تجزيـه و ت
به كمك دانش،
ر مرحله آخر يا
طرح شده همراه

د  انجام به و» ش

به كنيد، ستفاده
 4ص ـ غ. ست

  7ص ـ غ. 
ـ فصل 1درس(  

    )قطعي( ي
كارگيري        ه

  .است 
هدفمند بيانگر ،

  .است دار ف
1ـ فصل 1رس

مرتب كنش ودن
  )4و  

تد هنگام در هي

د آگاهي حانات
ر در امتحانات ت

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

ات مرتبط به ك
ضيه پژوهشگر ب

د). گام دوم(زد 
 يا رد فرضيه مط

كنش«دهد،  مي 

اس پيچيده كاالي
اس آدمي اراده به 

است وابسته ني
   4 ص ـ ص 

   انساني
غير اراد   پيامد
به خواهان پايي،

حسام فعلِ ودن
ديگر، فعلي يدن

هدف ها انساني 
د(  .باشند مي ت

بو ارادي ويژگي 
2. ( دارد شاره

توجه بي دليل ه
  ) 4.5.6ـ ص 

امتح در موفقيت
موفقيت مپيك،

 جامع

سنجش د

ي و حفظ اطالعا
رحله تدوين فرض

پرداز ژوهش مي
يابد و به تأييد ي

 
انجام انسان كه 
(  

ك يك از بار لين
وابسته كنش ي
انسان افراد ارادة 

.گيرد نمي صورت

ب          كنش
ايران          دم

اروپ متعدد اهي
  )7ـ  3: 

بو دار هدف يانگر
رسي نتيجه به ي

هاي كنش تمام 
درست عبارت با 

به ،)2 عبارت( 
ا ويژگي همين 
به اش آموز دانش 

1ـ فصل 1رس
 

م اهميت از ين
الم مسابقات دن
  )4.5ص 

    
 

  . رست است
عات غير ضروري

در مر). م چهارم
رچوب مسئله پژ
ه پژوهش را مي

. رست است
فعاليتي به ساني

)3ـ ص  1صل 
  . رست است

اول براي خواهيد
يعني. است اهانه

به فقط كنش، 
ص كنشي نباشد

  . رست است
هاي خوب بازي 
مرد خوشحالي: 
باشگاهاي  تيم: م

ـ صفحات 1صل
  . رست است

بيا شده كشيده 
براي فعلي دادن 

  . رست است
زيرا است رست
رابطه در 2.3.4

  . رست است
راهي دو سر بر 

به نيز) 4 عبارت
به كالس معلم 

در)     (5و  3 ( 
 . رست است

اميرحسي بوطه،
ديد و امتحانات 
ـ ص 1ـ فصل 1س

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
حذف اطالع

گام(شود  مي
اوليه در چار
پاسخ مسئله

در 3گزينة  .17
انس علوم در
ـ فص 1درس(

در 1 ةنيگز .17
خ مي وقتي ـ
آگا كنش، ـ
هاي پيامد ـ
ن آگاهي تا ـ

در 4 ةنيگز .17
:اول قسمت

:قسمت دوم
قسمت سوم

ـ فص1درس(
در 2 ةنيگز .17

خط عبارت
انجام: نكته

در 1 ةنيگز .18
ناد 1 گزينة
4هاي  گزينه

در 4 ةنيگز .18
گرفتن قرار

عب(آن  انجام
دادن تذكر
.دارد اشاره

در 3 ةنيگز .18
مرب متن در

در موفقيت
درس( .است
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»  اجتماعي

 كنش ليل

 در انسان 
 در فقط ت

 فردي نش

  13ص) ي

 براي را يي
 طبيعي دة

  

ationgroup

كنترل«و » ي
   .د

  .ند
دل همين به رد

پوشيدن باس
اين تفاوت لبته
  )12ص

كن شخصي، فت

  )11ص

كنش اجتماعي(
  )12.13ـ ص 

هاي محدوديت و 
پديد يك كوه .د

13.1(  

4 ـ ص. يستند

14(  

پذيري جامعه«  ي
كنند منتقل فراد

باشن نداشته ضور
دار اشاره يست،

لب .بينديشيم »
ا و گيرد مي ظر
ـ ص 1ـ فصل 2س

نظاف و خود راي

  .است 
ـ ص 1ـ فصل 2

  13ص) ر 
.هستند آنهاي 
1ـ فصل 2رس

ها فرصت و وند
هستند حسوس

  )14.15ص

4ـ ص 1ـ فصل

14  
نيس خطر،كنش با

23/07/00لة اول 

هاي پديده و ابند
اف به را هنجارها

حض چه باشند، 
ني ديگران به ظر

»ديگران« واژة 
نظ در را يگران

درس( .است ونه

بر و آرام صداي

بيروني جتماعي
2درس(   .است 

هنجار( . است ه
ه پيامد و آثار ي،
د(       12ص 

شو مي مستقل 
نامح يا محسوس

ـ ص 1ـ فصل 2

ـ 2درس(        

4 ـ ص. هستند 
ب مواجهه در شم
1  

26  


مرحل(وم انساني 

يا مي تحقق عي
ه وها  ارزش بيه؛

داشته حضور چه
ناظ آگاهي و ه

11(  

به بيشتر  مي
دي لباس، شيدن
گو اين انسان مال

  
ص با مداحي به 

اج كنش مهمان،
دروني جتماعي

گرفته قرار جامعه
اجتماعيهاي  ده
)ديگران( زنند، ي

آوردند، وجود به
م اجتماعي و ي
2درس( .است س

                  

افرادهاي  كنش
چش ناخودآگاه ن

1 ـ غ. گيرد مي

هم؛ ادبيات و علو

اجتماعهاي  كنش
تنب و تشويق ت،

چ باشد ديگران 
اراد اما است ن

12.ـ ص  1صل

كم است الزم 
پوش در انسان 
اعم همة بلكه ت،

.است فردي ي
دادن گوش ام،

م به گويي آمد ش
اج كنش ذهن، ر

  13ص )
جا افراد قبول رد

پديد ساير و ست
مي كنش به ست

ب راها  آن كه ي
طبيعيهاي  ديده

محسوس تماعي

  عي
  عي
  عي

كنترل اجتماعي

ك نتيجة و كنند 
شدن بسته خون،

م صورت ديگران

سنجش د

ك طريق از ماعي
تربيت و تعليم ق
(  

به ناظر كه ست
ديگران حضور ر
ـ فص 2درس(  .د
 

اجتماعي، نش
زيرا است؛ وت

نيست پوشيدن 

دروني كنش خيل،
در حما خواندن

خوش دادن، ديه
د يك همكار با 

)ارزش( .هستند
مور كه است عي

اس اجتماعي ديدة
دس آنها، به وجه

 
هايي انسان از ور،
پد. كنند مي جاد
اجت پديدة يك ي

    كنش اجتماع
     ارزش اجتما
   هنجار اجتماع
ون وي         كن

مي خلقها  سان
خ گردش قلب، 

د فيزيكي حضور

    
 

  . رست است
اجتما هنجارهاي

طريق از تا سازند 
14ـ ص  1صل

  . رست است
اس فعاليتي اعي،

در كه حالتي ه
شود نمي حسوب

 . رست است
كن تر عميق ت
متفا مختلف،ي 
مختلف لباسي 

  . رست است
تخ و تفكر رات،

خ آواز خنديدن،
  .ت

هد تر، بزرگ ترام
صحبت براي ي

  . رست است
ه مقصود و هدف

اجتماعي كنش م
پد) كوچكترين(
تو با كنشگران ه

 . رست است
مرو به جتماعي
ايجها  آن زندگي

اداري ساختمان 
  . رست است

شدن        ارد
ديگران      وق
نگفتن         ن
ديگران پيرامو ن

  . رست است
انس را اجتماعيي 
ضربان مانند يي

ح در تنها ماعي،

www.sanjeshse

در 2 ةنيگز .18
ه وها  ارزش

مي ضروري
ـ فص 2درس(

در 4 ةنيگز .18
اجتما كنش
به ،4 گزينة

اجتماعي مح
در 3 ةنيگز .18

شناخت براي
هاي موقعيت
هاي موقعيت

در 1 ةنيگز .18
خاطر ـ مرور

خ ـ نشستن،
است بيروني

احت ـ رعايت
ريزي ـ برنامه

در 2 ةنيگز .18
ه جنس ـ از

انجام ـ شيوة
(ـ خُردترين
كه ـ كساني

در 3 ةنيگز .18
اهاي  پديده
ز وها  كنش

و محسوس
در 4 ةنيگز .18

وا نوبت ـ به
حقو ـ حفظ
سخن ـ بلند
دادن ـ تذكر

در 1 ةنيگز .19
هاي پديده ـ
هاي فعاليت ـ
اجتم كنش ـ
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طقي مانند 
اند  ي نشده

علم منطق 

رست را از 

  .تند

مگي تصور 

بيايد نه  »ف

 پاسخ بايد 

 پردازند مي 

ي يك  دارا
ة توسل به 

ationgroup

  7 ـ ص. اند ش

شود، قواعد منط
دانان طراحي طق

  .مند است

ي ابزاري بودن ع

اطالعات در نيم

تصديق هست ».

ل است كه هم

تعريف«سخ ر پا

در 4در گزينه 

اي  اصول كلي

و اگر يك لفظ
منجر به مغالطة

14(  

كنش طبيعي جة

ش ميگر فراهم 
طقي توسط منط

عد منطقي نيازم

معناي.  نياز دارد

هستيم كه بتوان

شف منطق است

ة شرطي منفصل

 شده كه بايد در

د آورده شود و 

 ندارند، بلكه به

  .ت

گويند و ميفظ 
تواند م مي ،آورد

23/07/00لة اول 

نتيج بلكه كند؛ 

شه از علوم ديگ
قواعد منط. هند

  .اند قرار داده 

ر زندگي به قواع

ر آن به تمرين
  .است

ه ميعلا نيازمند 

 
ارسطو كاش«و  »

ي از يك قضية

هايي مطرح ش

خ بايد استدالل

حوي نيز كاري

ترك لفظي است

ه آن اشتراك لف
دست آ هاز آن ب

27  


مرحل(وم انساني 

اراده را آنها ري

ختن بناي انديش
د ميشه هشدار 

ها اختيار انسان

نسان در سراسر

ر دست كه تبح
مت ساير علوم ا

ما ،رست و غلط

 .تصور هستند 
».همه رفتند« ،»

هم بخشي 4ينه 
  .تصل است

نيز پرسش 1و  3 

در پاسخ 3زينه 

و نح قواعد صرفي
 .ست

مشت ،»غريب« 4

حد بيان شود به
 معاني ديگري ا

 منطق 

هم؛ ادبيات و علو

كنشگر باشد الزم

 الزم براي ساخ
ل خطاي انديش
دي كرده و در ا

بلكه ا ؛ي نيست

اري اسچرخه سو
بلكه در خدم ؛ت

بوه اطالعات در

، گل خوشبوئي
».ابزاري است ي

ي متصل و گزي
شرطي مت قضية

ست و در گزينه

ل است، در گز

شود و با ق مي ن
 انديشه مفيد اس

4و در گزينه » ش

ك يك لفظ واح
بتوان مي  التزا

سنجش د

ال كه نيستند ش
4(       

مواد.  هستند
و به ما در مقابل

بند كشف و دسته

فلسفيهاي  ديشه

 يعني مانند دوچ
 ساير علوم نيست

و حجم انبها  نه

ه چه، انسان، ب
ميمنطق عل«، »

ك قضية شرطي
ق 3حتواي گزينه 

يك استدالل اس

ش يك استدال
  . ريف نيست

پرداخته  خاص
گيري از خطاي

خويش« 2زينه 

مختلف به كمك
اللت تضمني يا

    
 

كنش ارادي غير 
4.7.11.14 ص ـ

  .رست است
همچون بيماري

كنترلي خودروي 
د منطقي را كاع

  .رست است
 براي ارزيابي اند

  .رست است
كاربردي است ي

در كنار ميه عل
  .رست است

راگير شدن رسان
  .خيص دهيم
  .رست است

ر، حيوان متفكر
»رب فلز استس

  .رست است
بخشي از يك 2 
ولي محت ،شوند ي

  .رست است
خودش ي 2ينه 

  .رست است
نيز خودش 2ينه 

د اما خودش تعر
  .است رست

طق به يك زبان
 آنها براي پيشگ

  .است رست
و در گز» نهاد« 

  .رست است
عناي متعدد و م

شد و به دالي با
  .ري شود

www.sanjeshse

هاي امدپي ـ
ـ 1.2درس(

در 1 گزينه .19
ه ،مغالطات
هاي سيستم

بلكه آنها قو
در 4 گزينه .19

منطق تنها
در 3 گزينه .19

ميمنطق عل
اين است كه

در 2 گزينه .19
امروزه با فر

نادرست تشخ
در 1 گزينه .19

روز اول مهر
«، ».او آمد«

در 3 گزينه .19
و 1ه گزين

ميمحسوب 
در 4 گزينه .19

محتواي گزي
  .استدالل

در 1 گزينه .19
محتواي گز
تعريف بيايد

در 2 گزينه .19
در علم منط
كه اطالع از

در 3 گزينه .2
1در گزينه 

در 2 گزينه .2
ند معاگر چ

معناي اصلي
معناي ظاهر
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رند حركت 

 به داللت 

ationgroup

گذاري دار حركت

مدرسه 3زينه 

  .رده است

14(  

ت كه نياز به ح

  .ر همسايه

فته است، در گز

كار بر  مطابقه به

23/07/00لة اول 

كه بعضي كلمات ن

به پسرگردد يا  ي

كار رف مطابقه به

آن را به داللت

28  


مرحل(وم انساني 

ت باشد و يا اين
  .شود

مي ود همسايه بر

اب به داللت م

رود ولي فرد آ ي

هم؛ ادبيات و علو

ة كلمات نادرست
گارشي كلمات ش

نيست كه به خو

كتا 2در گزينه 
  م 

ميكار  ه كشتن ب

سنجش د

ت نشود يا ديكتة
جر به مغالطة نگ

مشخص ن »او« 

د ،اللت تضمني
 به داللت التزام

اللت التزام براي

    
 

  .رست است
سجاوندي رعايت

تواند منج مي ،ود
  .رست است

نه مرجع ضمير
  .رست است

تلويزيون به دال 
خانه 4ر گزينه 

  .رست است
 را ريختن به دال

www.sanjeshse

در 4 گزينه .20
عالئم س اگر

گذاشته نشو
در 3 گزينه .20

در اين گزين
در 4 گزينه .20

1درگزينه 
درتضمني و 

در 1 گزينه .20
خون كسي
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