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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  دهــمسنجش 

)17/02/1400(  
  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي زير 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   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ 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
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@sanjesheduc

وش، گدا و 

  .هد

و آشكار به 

»  و نسرين

خيص و ش

 بودنِ لعل 
 

 شرابِ گل 
ساني داده 

ationgroup

پو ژنده: جولقي 

  و زينت

ده مي)  و شوهر

  ت 

يك يا مصرحه و

دامان گل«). ك

  .اند ه
دادنِ چشم، تشر

رنگبراي سرخ
 .شود ديده نمي

هاي پر از د جام
چنار شخصيت انس

1400(  

//شتي كوچك 

زيور و: پيرايه//  

زن(ت و همسر 

و جفت طاق: 3 

  .ت

ه استعارة نوع ي

ارة نوع يكستع

و چهرة يار آمده
مخاطب قرار). ك

: ون شده است
جناس در بيت د

خواهد ت كه مي
به چن. // استده
  .رند

/17/02 ومدوبت 

كش: قارب// وس 

رها و آزاد: يله 

ديگر معني جفت

گزينة// نصوب 

استتورانيان بوده

خورشيد است كه
  .ت

اس(ه از يار است 

جاي لب ويب به
ستعارة نوع يك

لِ لعل پر از خو
ج. // است)  دوم

دست آدمي است
ت چنار ارائه شد

اهمسان داس ن

2  


جامع نو( انساني 

همدم، مأنو: خت

//خيزد  ي برمي

ما در سه بيت د

و من معزول: 2 

  )دادنيله قرار

  )ن

سياب در لشكر ت

  

استعاره از خ» ه
است)  يا پوشيده

استعاره) ورشيد

ترتي هستند و به
اس(است ن آمده

هرهاي تابان، دل
استعارة نوع(ي 

هاي د كل پنجه
هاي درخت  برگ

جنا» بر ـ سر« 

)  1(سي 

م؛ ادبيات و علوم

اُخ// باالپوش : دا

ختنش بوي خوبي

شأن آمده، امهم

گزينة) // يهوده

مك گرفتن، وسي

ي كوچك گشتن

نِ زيردست افراس

.قبول استابل

  .ست
  .ست

يمرغ زرين كاله
مكنيه(وع دوم 

خو(» آفتاب« و 

ستعارة نوع يك
جاي آنست و به

دهند تا گوه مي
اضافة استعاري» 

هاي چنار به شك
وار  شكل پنجه

و» مل ـ گل«/ 

 فارس

سنجش دهم

رد// برة گردن 

كه از سوخ چوب

طراز و هعني هم

بي( مهملسخن 
  

وسل شدن، كم
  ) كه

ه دنبال ايرادهاي

  فت

دهانن و از فرمان

ي واقعي خود قا
  .مان است

 جنگ و نبرد اس
 رفتار و كردار اس

سي»  ي كلي بيت،
استعارة نو» دماه

 از اشك است

اس» روزيماه نيم
اس» ابرو«ره از 

فال بيشتر بها م
»دل لعل«. // ت

ه  اين دليل برگ
ي شاعرانه براي

. //استل گرفته

    
 

 .رست است
 زير گردن، چنب

 .رست است
چنوعي : عود//  

 .ترست اس
به مع» همسر«م 

 .رست است
و زبوني، س امت

و دريغ ضايقت
 .رست است

متو(كردن  وسل
براي اين(  بهرِ

به( رده گرفتن
 .رست است

بخواستيم رف) 2
 .رست است

ز دشمنان ايران
 .رست است

در معناي» جهان
مجاز از آسم» بر

مجاز از» ميدان
مجاز از» دست

 .رست است
 توجه به معناي

چشم اسفند« ،د
استعاره» شبنم

  . دوم است
م«و » لعل آبدار

استعار» محراب«
  . دوم است

 .رست است
چون مردم به سف

نه ارائه شده است
گويد به اعر مي

علّتي: نوش كند
عارة نوع دو شكل

www.sanjeshse

  
  
در 2گزينه  

قوس: آخره
  درويش

در 3گزينه  
هنگام: اوان

در 2گزينه  
در بيت دوم

در 1گزينه  
لئا: 1گزينة 
مض: 4گزينة 

در 4گزينه  
تو: 1گزينة 
از: 2گزينة 
خر: 3گزينة 

در 1گزينه  
بندگان ) 1
در 4گزينه  

ا» كاموس«
در 1گزينه  

ج«: 1گزينة 
اب«: 2گزينة 
م«: 3گزينة 
د«: 4گزينة 

در 3گزينه  
با: 1نة گزي

آيد شمار مي
ش«: 2گزينة 

استعارة نوع
لع«: 3گزينة 
«: 4گزينة 

استعارة نوع
در 2گزينه  .

چ: 1گزينة 
علتي شاعران

شا: 2گزينة 
را بردارد و ن
شده و استع

erv.ir
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ن تعليل در 

 ]جود دارد

 و واو ربط 

در . ( است
  .)كند ي

  

ationgroup

جناس و حسن 

وج= هست [) ش

پايه آمدهة هم
  .عطف است

  . سؤال است

ماي جو فروش
ست كه ابراز مي

. او آشكار است

1400(  

.دهان يار است

رامش آ( راحت ن
  مم   نهاد

يان دو جملةم» 
له يا همان واو ع

  ع التزامي 

  .مفعول است

  )ع اول

در بيت صورت

نمهمان گندم  ل
 بهتر از آني هس

در قلم و نوشتة

/17/02 ومدوبت 

  .د
استعاره از د» ان

جان صدهزارراي 
صفت   متم     

»و«:  ]ديد[رب 
 ساز درون جمل

  اري
  ري

مضارع: نباشد// 

گذرا به م» ستن

مصراع( ...]ش كن
  )دوم

  ره

  .اند ي شده

قطره د طة مقابل

ك نيست، در مثَل
فروشد؛ يعني مي

صيت نويسنده د

  .شود ميديده

3  


جامع نو( انساني 

ليل وجود ندارد
غنچة خندا« و 

اي و از تو بر شده
                  

د و جامه را چر
پايهو همن آمده 

مضارع اخبا): يد
مضارع اخبار): د
  فعل امر): ن

/مضارع اخباري 

بس«بخواهد، زيرا 

  )ع اول
به من گوش[من 
مصراع د( ]ست

  )صراع اول

خورشيد، ذر) 4 

ي خداوند معرفي

نقطستيم كه در 

ت و باطنش پاك
 نام جو، گندم م

هاي شخص يژگي

 در گزينة دوم د

م؛ ادبيات و علوم

عاره و حسن تعل
ه از چشمان يار

جهان ش همة  ة
د صفت         

 را پر روغن ديد
در نقش يكسان

آي برمي(برآيد // 
باشد مي(باشد // 
بينمرا ب(بينم // 
م): باشد نمي(ت 
  ي

ست كه مفعول ب

مصراع( ...خدا را 
تي، اي مرغ چم

ا[ ياران مددي 
مص( ]كن[ددي 

  قند، زهر

شمشير، سپر) 

هاي گاه زيبايي ه

رو هس بين روبه گ

رتاما سي  دهد، ي
ست و شاعر به

صورت سؤال، وي

فقط) ون شدن

سنجش دهم

استع. ناس دارند
استعاره» انگيز ه

  .آميزي است

قبلة ]كسي كه[ 
مسند               

دكان=  چرب 
ميان دو واژه د» 

/مضارع اخباري 
/مضارع اخباري 
/مضارع اخباري 

نيست//  التزامي 
مضارع اخباري): 

ماضي التزامي اس

]كنم مي[پايان  
 در عشرت هست

نه ز ]است[ارم 
مد ]دهمدت مي

ق) 3لطف، قهر  

)3شير، گورخر  
  لطف، عتاب 

لم هستي، جلوه

سند و خودبزرگ

ميرا پاك نشان
اس اين معنا آمده

 نيز مانند متن ص

ي فرهنگ رهنمو

    
 

جن» خار ـ خاك
فتنه«گس فتّان 

 
 .رست است

آ حس» به گفتار
 .رست است
اي:  شده است
                    

 .رست است
ن دكان و جامه

»و«ها  گر گزينه
 .رست است

م): باشد مي(شد 
م): باشد مي(ست 
م): باشد مي(شد 
ماضي: باشدسته

)دهد مرا راه مي
وقتي م» باشده

 .رست است
پاس و شكر بي

كر آن كه توش 
 ز تو رحم به كا

سوگند[خدا به  
 .رست است

)2قطره، بحر ) 
  ضادي ندارد

)2لعل، حجر ) 
)2شادي، غم ) 

 .رست است
ت طبيعت و عا

 .رست است
 با فردي خودپس

 .رست است
جامه و ظاهرش ر
ت، درست عكس
 .رست است

وم بيت چهارم
 .رست است

به سوي(جهالت 

www.sanjeshse

خ«: 3گزينة 
نرگ: 4گزينة 

 .كار نيست
در 4گزينه  .

نگريستن ب«
در 3زينه گ .1

منادا حذف
               

در 3گزينه  .1
روغنديد پر

است؛ در ديگ
در 4گزينه  .1

باش: 1گزينة 
اس: 2گزينة 
باش: 3گزينة 
بس: 4گزينة 

م(راهم دهد 
بسته«: توجه

در 3گزينه  .1
سپ: 1گزينة 
به: 2گزينة 
نه: 3گزينة 
: ...4گزينة 

در 2گزينه  .1
)1: 1گزينة 
تض: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
)1: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
در هر دو بيت

در 3 گزينه .1
در اين بيت

در 1گزينه  .1
كسي كه جا
بيت نخست

در 4 گزينه .2
در مصراع د

در 2 گزينه .2
رهاندن از ج
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ببريم؛ زيرا 
  

  .اسد

ationgroup

 .كند جلب نمي

ن درست بهره ب
.شاره شده است

هرا طرات راه مي

1400(  

رف را به خود ج

م است كه از آن
ت گزينه دوم اش

ها و خط ز سختي

  .د

 ي 

  خواهد شد

  

  داد مي 

/17/02 ومدوبت 

چ چيز توجه عا

ال و اكنون مهم
تنكته فقط در بي

حل است و نه از

داند  مسلط نمي

خيلي ـت گفتن 

منتقل خ ـشگاه 

  توانست مي ـ 

دست از ـ شانْد

)1(

4  


جامع نو( انساني 

 هيچ كس و هيچ

 يعني لحظة حا
به اين نك.  نيست

 رسيدن به ساح

 و چرخ را بر او

  ند 

راست) 2 

پااليش) 4 

سال) 4 

 شد مي

 كرد  مي

كش مي) 4 

(، زبان قرآن 

م؛ ادبيات و علوم

د،دن به خداون

است، شماريت
يز كسي باخبر

ختن از طوفان و

داند و فلك  مي

پرستش كردن ـ 

لوله  

 هاي ثروت 

گر م جلوه ـسالم 

گمان م ـ ها تاق

ماهي ـ

  سه) 4  

 عربي،

سنجش دهم

پس از دل دا: ها

غنيمتدم» سش
ست و از آينده ني

 نه به فكر گريخ

ن را سازندة دنيا

ماست) 3 
  د

! شديم شنا

ـبندر ) 3  نند

ـسال ) 2 

امت اس) 3 
  ولينا ـت 

اولين ا) 3 س 
  الس

ـگاهي ) 3 

         طبيعت 
    

 

 .رست است
ه رك ديگر بيت
 .رست است

سه پرس«استان 
گذشته كوتاه اس

 .رست است
 دو بيت، شاعر

 .رست است
ست شاعر انسان

 .رست است
  :رتيب

وردگار 
كنند رستش مي
 .رست است

  :رتيب
آش ما ـ ـفتنش 
  نا شديم

 .رست است
  :رتيب

كن منتقل مي ـ 
 .رست است

  :رتيب
 گردشگر ـ ست

 .رست است
  : رتيب
يكم 

گي اسالمي امت
 .رست است

  : رتيب
اولين كالس ـ ود
اولين كال ـها  ق

 .رست است
  :رتيب
سرعت  ـاي 

 .رست است
  :رتيب

ط) 2              
www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر

در 2گزينه  .2
پيام كلي دا
دستمان از گ

در 2گزينه  .2
فقط در اين

در 1گزينه  .2
در بيت نخس

  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

پرو ـآن ) 1
پر ـاينها ) 4

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

راست گف) 1
آشن ـما ) 3

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

را از چاه) 2
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
توانس مي) 1

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

ي ـشكل  )1
همبستگ) 4

در 2گزينه  .3
طاها به ترخ
شنيده بو) 1
اولين اتاق) 4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

گردبادها) 2
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
مرواريد) 1

erv.ir
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غيـر خـود   

ددي بيش 
ه دو گـروه     
نـد كـه از   
 دوم كـف  
نـد ماننـد     
ز حيوانات 

كننـد و   ـي      
شان در زير 

ationgroup

ي دانشمند بر غ

 

، عدكنند گي مي
ت اقيـانوس بـه

كنن  زيست مـي 
 پستاندار و نوع
قـادر بـر حركتن
خالف بسياري ا
ـا آن تـنفس مـ
دت زمان ماندنش

  .  هستند

1400(  

برتري« :به شكل 

 )اند  برده نشده

ه در درياها زندگ
رند پس حيوانـات

ها اطراف ساحل
اري از حيوانات
زمين ثابتند يا ق
ستند يعني بر خ
ي دارنـد كـه بـ

ر تمام مدد د و
شيرهاي دريايي ه

/17/02 ومدوبت 

»! بر امت است

ي مناسب بكار

را كهة ودات زند
بسيار تفاوت دار
از سطح آب يا ا

چنين بسيا و هم
ند و گاهي در ز
ت از غير خود هس

هـايي دهند و ريه
طح آب باال بيايند

ها و شي سه ماهي

  

 !كنند
 !اننداندار

 !س بكشند
  ! شوند  مي

5  


جامع نو( انساني 

د برتري پيامبر
  . د

و مجرور در جايي

جموع انواع موجو
ي در نوعشان، بس

نزديكي ا ة فاصل
خورد و كند و مي

كنن س زندگي مي
مثلشان متفاوت 

د انشان شير مي
ي به هوا به سط

ها و كوس  دلفين

!ابه هم هستند
! 

 !ست
 !بس كنند

  !كنند ثل مي
 !رسد ع مي

ك ها زندگي مي ل
شوند، از پستا مي

 !آيند  نمي

  !دهند  مي
 !مانند ه مي

نفس ايي زير آب
ن دريايي تغذيه

م؛ ادبيات و علوم

ر غير خود مانند
باشد صحيح مي 

جار و( َلکَ  ـَک 

دانشمندان مجم 
حيوانات دريايي 

هاي باز كه در
كن ها را شكار مي

و اعماق اقيانوس
توليد ةدر طريق

كنند و به فرزندا
يد براي دستيابي

ها و  آنها نهنگ

ثل و رويش مشا
!شوند قسيم مي

يوانات دريايي اس
را در زير آب حب

لد نوزاد توليدمث
و پنجاه هزار نوع
طح آب و ساحل

انسان خورده م 

 .شوند ل مي

 !فنج دريايي

 و به سطح آب

  ........تند كه 
 بيرون آب شير
نفس حبس شد
ند جانوران دريا
تند و با گياهان

سنجش دهم

تري دانشمند بر
»! خودش است

َعليک )3         

  
.وع زيادي است

.كنند برآورد مي
 موجودات دريا

د كه انسان آنهن
تند كه در كف و
داران خونگرم، د
ك  توليدمثل مي

پس باي.  بكشند
از جمله. كنند ي

شان در توليدمث
ع به دو بخش تق

هاي بعضي حي ن
هايشان ر  نفس

ايي از طريق تول
ها به دويست و
ر در نزديكي سط

ةوسيله ي كه ب

تشكيل... ..........
  !ب

س همچون اسفن
 !ون نهنگ
كنند زندگي مي

نات دريايي هست
و فرزندانشان را

ن در زير آب با نف
كند تا مانن ك مي

هاي بزرگي هست

    
 

 .رست است
برت« :1خ گزينه 

ي پيامبر بر امت
 .رست است

  :رتيب
َالدَّهراِن   )2   

:ه درك مطلب
درياها داراي تنو

ليون نوع بريرم م
اول. شوند م مي

موجوداتي هستن
ه حيواناتي هست

و اما پستاند. يي
ر از طريق تولد
داخل آب نفس

خود را حبس مي
 .رست است

ش  دريايي همگي
 دريايي در تنوع

بدن و تنفسي در
ها بايد  و دلفين

 .رست است
ز حيوانات دريا ا

واع ساكنان دريا
حيوانات پستاندار

هاي دريايي فريده
 .رست است
......ف دريايي از 

 ثابت دركف آب
هاي كف اقيانوس
ران بزرگ همچو
در اعماق زياد ز

 .رست است
گروهي از حيوان

آورند و  دنيا مي
 مدت ماندنشان
ان به آنان كمك
ه ون گرم و بدن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
بررسي پاسخ
مانند برتري

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

     َيومٌ ) 1
  

ترجمه ■■
زندگي در د
از يك چهار
اصلي تقسيم

آنان م ةجمل
ها كه زيست

اسفنج درياي
دريايي ديگر

توانند د نمي
آب، نفس خ

در 1گزينه  .3
حيوانات) 1
حيوانات) 2
ريه عضو) 3
ها نهنگ) 4

در 2گزينه  .3
بسياري) 1
تعداد انو) 2
بيشتر ح) 3
بيشتر آف) 4

در 3گزينه  .3
حيوانات كف

حيوانات) 1
ه متحرك) 2
پستاندار) 3
آنها كه د) 4

در 2گزينه  .3
پستانداران گ

فرزند به) 1
در طول) 2
هايشا ريه) 3
داراي خو) 4
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َاْليـوم بايـد     

نـون   3ـه  

خبـر   »ُکـلُ 

ـ  ه ست كه ب

در گزينه  »

در  »عّلمـاتُ 

ationgroup

رسـت اسـت و ب

در گزينـ »تمنـی

َيأک« 2ر گزينـه    

اسعشـرة د عدد 

»َينَبِعـثُ « افعال 

اْلُمعل«و  2زينـه  

1400(  

  زائد واحد

كـه نادر) هفتـه   

تأَ «و  2 گزينـه  

خبـر اسـم، در »

معدود »بطُـّال «

در» ن« حرف 

در گز »ّطيـارونَ 

/17/02 ومدوبت 

حرف ز ـاطب 

  )»فاَعلَ «

جم از روزهـاي ه

در »ال َتحزنـي«

»ريـحٌ « 1گزينه 

«آيد و  مي ونَ ا 

ي فعل است؛ اما
!  

الط«، 1 گزينـه  

6  


جامع نو( انساني 

  

للمخا) 3 

«علی وزن » ر

  .است 

روز پـنج: جشنبه

«، 1در گزينه  »

در گ. استجمله 

مع مذكّر سالم با

از حروف اصلي 
!وف زائد هستند

در »غّواصـو«    

م؛ ادبيات و علوم

  »يوانات

 »َتفعيل«

کاثر« من فعل 

  رف جّر 

ُينَتَفُع درست آن

روز پنج( !سـبوعِ 

»بّينـی« ا أفعال
  

خبر ج »يحبّ « 
  . است

است كه در جم

»ن«است كه » 
جز حرو 4گزينه 

ا ر اسـت؛ امـ سـ
  .باشند الم مي

سنجش دهم

متعدٍّ  ـ» ين
حي«فاعله  ـ »ل
  ل

«وزن  ـ» ن ف
  »رئةٌ «ه 

اشتقاقه( ـ) لة
  منصوب

مجرور بحر ـ 

كه دلٌم و َينَتَفُع 

ُس ِمـَن َأّيـاِم اْألُس

امان وقايه دارد 
.ف اصلي است

و خبر اسم »ن
خبر جمله» دوا

فاعل و مرفوع ا 

»ن ق ل« ،»ـلُ 
در گ »َتْنَقِطعُ « 

ست و جمع مكس
 همگي جمع سا

    
 

 .رست است
  :رتيب

َتمکي«ِمن وزن  
َتفّعل« من وزن 

مجهول ـزائدان 
 .رست است

  :رتيب
ت ن«ألصلّية 
فاعله ـئد واحد 

 .رست است
  : رتيب

من باب مفاعل(
صفة و م ـّکر 

کّسر أو تکسير
 .رست است

  : رتيب
عاِلم  درست آن
 .رست است

َاليوُم الخاِمُس: سِ 
  .ر شود

 .رست است

نون »ُيسـاِعدني«
 و نون جز حرو

 .رست است

  لّسبت
 .رست است

حيوان« 4گزينه 
شاَهد« 3گزينه 

 .رست است

»َاْلُمَعّلمونَ «مه 
  . آيد ع مي

 .رست است

َتْنَتِقـل«وف اصلي 
و 2در گزينه » 

 .رست است

فاعل اس »عضاء
 فاعل هستند،

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

مهمصدر ) 1
م) 3 مصدره
حرفان ز) 4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

حروفه ا) 1
حرف زائ) 4

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

مصدر ) 1
جمع مذک) 2
کجمع م) 3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

كهعاَلٌم  )1
در 2گزينه  .4

َيوُم اْلَخميِس
ذكر الّسادس

در 4گزينه  .4
 4در گزينه

وقايه ندارند
در 2گزينه  .4

الس/ الواحدة 
در 4گزينه  .4

در گ: توضيح
جمله و در گ

در 1گزينه  .4
كلم: توضيح

صورت جمع
در 3گزينه  .4

حرو :توضيح
»ِاْنَقَطعَ «، 1

در 4گزينه  .5
َأع«: توضيح
كه 3گزينه 
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 شما بر زه

 جهان انان
 عملي غض

 و دوستي 

 شرط ست،

 حفظ راي
، 54ص » 

» .دارد مي 

: كران معاد

 در جامعة
  .ست

ationgroup

ايد، روز آورده ان
  .135ص » 

مسلما به...  ني
بغ و نفرت و حق

البته اين .ست

  .درستي است
اس شده ارسال ر

بر را كارها از ري
».ندارد حدي يچ

باز طلبي راحت

ديدگاه منك .﴾نَ

  .40ص 

د زيبايي هاي نل
ا» رمادي انسان

1400(  

ايما كه كساني 
.كنيد پيشه تقوا

خمين امام: ... ن
ح ذات به سبت

اس خداوند به ت
1.  
، اعتقاد ناد121 

پيامبر توسط كه

  .الهي عدل
بسيار و است ن
هي خواستن ين

ر از را ما اش، مه

يظُنّون االّ هم ٍ ان

ص: قدان به معاد

سال و ها رايشگاه
غير / يرجسماني

/17/02 ومدوبت 

«  
اي« :﴾تَتَّقونَ كم
ت كه باشد بود ه

  .ست

آنان با مبارزه و 
نس عشق و حبت

محبت مسير در ن
21ص » .باشد 

 به مطالب ص
ك را دستوراتش 

ع الزمة معاد -2 
گريزا نابودي از 

ا و هاست يبايي

محكم با كه داني

  

علمٍ من بِذلك م

ديدگاه معتق .﴾َ

آر يا و اندام يي
حقيقي يا بعد غي

 

7  


جامع نو( انساني 

.است دل  هاي
لَعلَّكُم قَبلكُم من نَ

شد مقرر بودند،

  

كتاب درسي اس 

خدا دشمنان از
مح از را عالم ر

آنان به محبت و
آنان از پيروي و

توجه كه با. ست
به عمل خداوند،

الهي، حكمت ة
و دارد جاودانگي

زي و مة كماالت

وجد و كند مي ع

.108ص » !ت؟
  .110ص » 

لَهم ما الدهرُ و الَّ

يحزَنونَ مه وال 

زيبا هاي باشگاه 
خود ح راموشي

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

خواهش برابر در
 بلَي كُتالَّذينَ ع
ب شما از پيش كه

.65-64صص . 

11و ص  12ص 

ا بيزاري -3 ... 
سراسر فضاي ن،
 121.  

و خداوند با تي
و عمل با همراه 

اس 124ص » ق
خ. نيست سازگار

119.  

الزمة معاد -1: د
و ج بقا به رايش
هم خواستار ساني

منع زودگذر اي

نيست كافي اش ده
»تدبر» «.است ي

كُنا ما يي وهلي ا

 لَيهِم فَالخَوفع

تعداد روية بي 
فر«كه جواب » ؟

 دين و

سنجش دهم

د پايداري و صبر
لَيكُم يامكَما الص

ك كساني بر كه 

.شود  افزوده مي

ص» تدبر«ريفة 

:آن افزايش هاي
مسلمانان بايد« 
ص»» .كنند يز

دوست همان نان،
خدا، به محبت 
انديشه و تحقيق«
س خداوند كالم ا
9ص » .كند مي 

دارند داللت معاد
گر كه آفريده ي

انس هر همچنين
  .»الهي كمت

ها خوشي از را ما

بند براي خدا آيا
كافي من براي دا

نيا نَموتد نَحي و

صالحا عملَ و ِر

افزايش -3«: 3
دارد؟ حقيقتي ه

    
 

 .رست است
ص تمرين كاملِ ة
علَ كُتب آمنوا ينَ

گونه همان ست
 .رست است

ار ماتأخّر بر آن
 .رست است

 ترتيب آيات شر
 .رست است

ها هرا و خدا به ت
:كند مي سفارش
لبري خدا شمنان

آن با دوستي«: 2
همچون ايستي

«سؤال چهارم : 
با توجيه، اين «:
اعالم خود با ي

 .رست است
م ضرورت بر كه
اي گونه به را سان
ه. دهد مي نجام

حك الزمة معاد« 
 .رست است

م دورانديشي، با

 .رست است

ه كافبدآ« :﴾ع
 خد بگو« :﴾اللّه

 .رست است

 يالّ هياتُنَا االد ح

للّه ومِ ور الياآلخ
 .رست است

34ص » تحقيق
چه فراموشي از 

  بعد= ساحت 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
نمونة روزه،«
الَّذين اَيها يا﴿

اس شده مقرر
در 2گزينه  .5

به وسيلة آثا
در 4گزينه  .5

مطابق با به
در 1گزينه  .5

محبت آثار«
س گونه اين

دش به نسبت
2 رد گزينة

با نيز محبت
:3رد گزينة 
:4رد گزينة 

دوستي اصلي
در 2گزينه  .5

ك داليلي) ب
انس خداوند«

ان خود بقاي
ذيل مطلب

در 1گزينه  .5
ب كه عقلي«

  .21ص 
در 3گزينه  .5

﴿بِك اهللاُ اَلَيس
حسبِي قُل﴿

در 3گزينه  .5
﴿ما قالوا و

  .42ص 
بِال آمنَ من﴿

در 4گزينه  .5
انديشه و ت«

امروز، نشان
س) 1: نكات

erv.ir
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 فرسوده و 

از  بعد و ود

 داليل شما
8.  

 فرا گناه به
  .دارد مي
 و دهد يب
شما  بر من

 خود حدود
 از هايي ونه

 بخش از 

بسيار مهم 

 ها آسمان 
 ياد صور خ

 ها آسمان 

  .6ص  

ationgroup

سرانجام و ست

شو متالشي نمي

  !د

ش براي پيامبران
86ص » .دانند ي

به را وي و كند ي
باز م وجدان و ل

فري را آدم زندان
م«: گويد نم مي

مح قدرت با ي را
نمو بيان -2ن، 

ربوط به همين

قايعي هستند، ب

سهمگين و هيب
نفخ به واقعه ين

آفرينش بودن ق

».دنينش تمام 

1400(  

اس تحليل و جزيه

م پذيرد، نمي يل

  .153ص 
1.  

ي هم مبتال شود

پ مگر :گويند يم 
مي بيجا را تشان

مي طغيان سان
عقل از پيروي از 

فرز كه است رده
مت به اهل جهن

عظمتي با و رگ
انسان نخستينِ ش

نيز مر 4گزينة 

وق/ حوادث   چه

مهي صدايي: هيب
ا از كريم قرآن ؛

   ﴾مهيالً يبا

حق... است  كيم

و ناپذير ي پايان

/17/02 ومدوبت 

تج حال در دائم 

تحلي و تجزيه ن،
 31.  

ص» .اند كرده ص
54ص » .است 

هاي جسمي ري

فرشتگان ولي ؛
درخواست و يرند

انس درون در كه 
كند و مي دعوت

كر ياد سوگند و 
در روز قيام. / ت

بزر واقعة چنان ه
آفرينش -1: رند
ة شريفة گو آي

چند ول داراي 

مه صدايي شدن
؛كند مي غافلگير

 كَثي الجِبالُ كانَت

حك خدايي آنها ق

هايي هدف است؛ 

8  


جامع نو( انساني 

مواد، و اجسام 

انسان رجسماني
ص. هدد نمي ت

  

مشخص را وشش
اقوام و ها ملت م

 و لزوماً به بيما

بگيرند؛ تخفيفي
پذ نمي را آنها ي

كسركشي ميل 
د گناه به دنيايي،
پندارد مي ميان

است ريب دادن
2.  

كه است اين ند،
دا داللت معاد ن
و. در طبيعت 
  .53ص 

كدام از مراحل 

ش ـ شنيده1«: د
غ را همه كه هد

رض الجِبالُ و و

خالق زيرا دارد؛ 
  
هدف انتخاب ل

م؛ ادبيات و علوم

ساير مانند ماني

غير و روحاني عد
دست از را خود 

.ب درسي است

پو حدود ما، يان
رسوم و آداب بع

  .43ص 
شد، حتماً و البد

ت خداوند از شان
تقاضاي نيز تگان

/ دشمن انسان
د زودگذر هاي ت

آدم از برتر را خود
فر و كردن وسه

23ص » .كردم ت

كنن انكار را معاد
امكان بر كه يلي

زندگي و مرگ
ص» تدبر«. ست

ت و اين كه هر

ثه به ترتيب دارد
د مي رخ اگهاني

﴿ومي فاالَر تَرج

وجود هدفي ان
.5ص » .هاست

حال در همواره د

سنجش دهم

جسما بعد: حاني

بع مقابل، در: ي
حيات و آگاهي

كتاب 102و  10

پيشواي كريم، آن
تا زيادي حدود 

ص. زيادي است
سي منكر معاد ش

برايش آنها تا ورند
فرشت !بلي :گويند

ترين د دشمن / 
لذت به رسيدن ي

خو/ انسان شمن 
وسو او كار. / رد
دعوت گناه به را

م اي عده شود مي
دالي) الف:  ادامه
م نظام به شاره

ي قرآن حكيم اس

اد مراحل قيامت

  :مت
شود و سه حادث

نا چنان اتفاق ن

  مين،
﴿: ... ها آسمان و 

جها اين وجودات
آنه خلقت بودن 
خود زندگي در 

    
 

روح غير= اني م
  . شود ي

جسماني غير= ي 
آ و ندما مي باقي

 .رست است
1 ترتيب صص 
 .رست است

قرآ آيات تفسير 
تا پوشش، نوع و

 .رست است
در گزينه،» مي

ست كه اگر كس
 .رست است

آو مي رو جهنم ن
گ مي آنان ردند؟

 .رست است
دروني عامل/  
را براي ها انسان 

دش/ مل بيروني 
دار باز بهشت ه

ر شما فقط شتم؛
 .رست است

م سبب كه اليلي
و در. 52ص » 
اش -3مردگان،  

عقالني/ ي عقلي 
 .رست است

ه باشيد كه تعد
  .م به ترتيب

ي مرحلة اول قيام
ش مي آغاز دنيا ن
اين و گيرد مي را

  .73ص 
زم و ها آسمان ل
زمين ساختار ر

 .رست است
مو تك تك لقت

دار هدف معناي
طلب، نهايت بي 

www.sanjeshse

بعد جسم) 2
مي متالشي

بعد روحاني 
ب بدن، مرگ

در 4گزينه  .6
مطابق با به

در 2گزينه  .6
و شرح در«
و چگونگي«

در 3گزينه  .6
جسم«كلمة 

اين گونه نيس
در 1گزينه  .6

نگهبانان به«
نياور روشني

در 2گزينه  .6
نفس اماره

. /خواند مي
عا/ شيطان 

به رسيدن از
نداش تسلطي

در 4گزينه  .6
دال از يكي«

».سنجند مي
شدن زنده

هاي استدالل
در 3گزينه  .6

توجه داشته
است؛ آن هم
توضيح كلّي

يافتن پايان با
فر را زمين و

ص» .كند مي
اهل مرگ ـ2
در تغيير ـ3

در 2گزينه  .6
خل پس در«
م به زمين و
انسان اين«

erv.ir
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 اصلروي 

 عجين او ر
 نگاه از ش

 جان درون

 انجام حله

  .93ص 

ationgroup

اُخر اهداف كه د

ظاهر زيبايي با 
وجودش زيباي هر

د همين، از راي

مرح دو شده، در

ص» .باشد شده و

  .156ص » 

 .است» تقيم

1400(  

شود تنظيم اي نه
 8.  

است، وي روني
گوهر تا است، ده

بر و )سبب = لت

  .83ص » .ست

ش ترسيم كريم 

تو خواستار آن با 

15    .  
».است تر نديده

غيرمست«شاهدة 

/17/02 ومدوبت 

گون به و باشد ي
ل پيام آيات ص

د هاي يايزيب گر
داد قرار زن راي

عل(هاست  نسان

  .91ص 
اس )دارالسالم( ي

قرآن از آياتي ر

  .74ص 

كه است اي ه اد
  .100ص » 

5ص » .اند مرده
پسن خدا پيشگاه 

 .ت

گيرد، مش جام مي

 .است» م

 .است 

  ديني

9  


جامع نو( انساني 

دنيوي اهداف و ي
گيري جدول جه

بيانگ كه زن يف
بر را يا ويژه كام

 

  

ا خود عمل صل

ص» .است آخرت
سالمتي ن سراي

در كه بزرگ اد
73.  
ص» .گيرد مي رار

  

ار و عزم تو، وي
يثفكر در احاد

شم داري دين ة
در و تر نزديك 

است» طالح مكتب

و دقت خاص انج

هدة غيرمستقيم

»خارجي«و » ي

هاي ف و اقليت

م؛ ادبيات و علوم

اخروي اهداف ة
نتيج» .باشند آنها

لطي احساسات .ت
احك خداوند كه 
 .146ص » .ود

.ب درسي است

حاص آتش اين .ت
 86.  

آ محصول كشت
آنان براي ]صلي

رخد اين. است 
3ص » .دهد مي 

قر اعمال نجش

.ب درسي است

كو مسافر توشة ن
تف« ».النَّفسِ الح

الزمة را آن و اند 
داري دين به ب،

 .است» هدف

اصط«م، معادل 

مطالعه با تكرار و

مشاه« شناخت 

عيني«هاي  جنبه

معارف

سنجش دهم

برگيرند در بايد 
آ تابع وپيرو  وي

است ظاهري هم
است نعمت ين

نشو رتحقي دش

كتاب 137و  13

است سوزاننده و 
ص» )نتيجه = 

ك براي زمين رين
ا/ معاد/ آخرت  

همراه قيامت ي
رخ خاصي قايع
سن ميزان و معيار

كتاب 120و  12

بهترين كه دانم ي
صال المحاسبِة مرَةُ

  .رسي است

كرده تأكيد شش
حجاب داشتن س،

انتخاب هد«الزمة 

به مفهوم عام» ص

، كه بررسي و م

ديگر، بيانگر راه

رح است تنها ج

    
 

انسان ريزي امه
دنيو هاي هدف و

 .رست است
ه و دروني هم ي،
همي حفظ براي 
بلند روح و بماند 

 .رست است
6 ترتيب صص 
 .رست است

سخت بسيار م،
معلول(كشد  ي

تر مناسب و رين
/اُخروي / وعود 

 .رست است
برپايي با جهان 
و مرحله هر در 

م امامان و مبران
 .رست است

1 ترتيب صص 
 .رست است

يم! خدايا«: )ع(
ثَم«: )ع( ن علي

 .رست است
كتاب در 109ص 

 .رست است
پوش بر همواره ي،

ن راهبه و قديس

 .رست است
خت و آگاهي ال

 .رست است
 به معناي خاص

 .رست است
ي آزمايشگاهي،

 .رست است
 چيزي به چيز د

 .رست است
خيص نظم مطر

www.sanjeshse
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دخالـت  »     

جايي براي 

فات سلبيه 

 

ationgroup

ندة آگـاه و دانـا

 . داد

لمت و تاريكي ج

به صف» عيبي« 

 

.دهد خيص مي

1400(  

دسـت سـازند«ن 

ست خود نشان

هاي آكنده از ظل

 .ست

كلمة» فزايي تو

.ي در كار باشد

. 

نافع خود را تشخ

  

/17/02 ومدوبت 

 .بريم  مي

 در پيدايش آن

 حقانيت، به دوس

ه دل«با » ر آيد
 

تر تأكيد شده اس

 .ت كنيم

 .ود

هي همه كمي ت

گر هم اشتباهاتي

.ا تحصيل نمايد

من» حال اعتدال

  .است» 

  .كند

.كند  تثبيت مي
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جامع نو( انساني 

پي» ظام جهان

صي را مي بينيم

ي را براي اثبات

ن رود فرشته در
.ن فطرت است

بيشت» تقوا« بر 

 به خداوند تقويت

شو ناميده مي» ه

بكاهمه بيشي تو 

نشده و اگ» القي

يوي و اخروي ر

خودخواهي در ح

»توجه به خود«

كن تري پيدا مي ل

ي پيروان خود

م؛ ادبيات و علوم

 .ان تعبير كرد

ها و استواري نظ

 .است» يعت

ظم و دقت خاص

 منظومة شمسي

ديو چو بيرون/ ر 
 و گوياي برهان

رهيز از گناهان

 .اگوني است

م، اميال خود را

صفات سلبيه«ت 

همه/  تو بپوشي 
 .رند

 .وسان است

اخال«و » روحي«

واند سعادت دني

خ«سان به وسيلة 

 دارد انگيزة او 

ت بيشتر و كامل

ها را در دل» عاد

سنجش دهم

توا مي» آهنگي م

ه كاري ريزه« به 

هاي طبي شگفتي

ربين عكاسي، نظ

سيار كوچك از

ي صحبت اغيار
ط مفهومي دارد

عايت اعتدال و پر

گونا» هاي رايش

توانيم مي» اسي

منزه و مبرا است

ني، همه عيبي
ثبوتيه اشاره دار

همواره در نو» ت

«ه به انحرافات 

تو مي» اكي قلب

 ظهور عقل، انس

س ديگران رامو

شدت» وران بلوغ

ان به مبدأ و مع

    
 

 .رست است
هم«ك كالم به 
 .رست است

تجربيهاي  نش
 .رست است

ش«ها، بيانگر  ش
 .رست است

ختمان يك دور
. 

 .رست است
دستگاه تقليد بس

 .رست است
ت دل نيست جاي

تباطار» حق ندارد
 .رست است

سماني، براي رعا
 .رست است

گر«و » اميال«ي 
 .رست است

هاي خداشنا  راه
 .رست است

خداوند از آنها م
 .رست است

مه غيبي تو بدان
به صفات ث» يي

 .رست است
نهايت دو بي«ن 

 .رست است
جواني دل آلوده

 .رست است
پا«رمايه معنوي 
 .رست است

ودكي و پس از
 .رست است

مع در مال و نام
 .رست است
دو«ت غرايز در 
 .رست است
ايما«ي نخست 
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ز پيشـنهاد     

رد ( داريم 
 2هاي  زينه

ي ديگر، با 
رد ( داريم 

از سوي ). 3
در نتيجه،  

يد از حرف 

از ). 3و  1

جهان سفر 

  ».كنند

  ».ي دارند

ationgroup

  .جويند ي

 كنتـرل غرايـز

 يك قيد حالت
رد گز(داريم » ن

از سوي). 4و  3 
 زمان گذشته

3و  2هاي  زينه
.فته شده است

باي» آخر هفته«

هاي  رد گزينه(
  ).2و  1اي 

ين كشورها در ج

  طلبانه

  ». كرد
  فظه، خاطره

  .ت كنيد

به روشني ابراز ك
  ار كردن

  ستان

دي مشترك زيا
  شينه، سابقه

1400(  

مديگر سبقت مي

هـاي از راه» ي را  

يف آن نياز به
توانستن«عناي 

هاي رد گزينه(م 
ي خالي نياز به

in  رد گز(بگيرد
ريزي قبلي گرف 

the   به معناي

( استفاده كنيم 
ها رد گزينه(قيد 

تري كي از قديمي

داوط) 4 

اديويي معطوف
حاف) 4 
دقت» وف كردن

 منظور خود را ب
رفتا) 4 

  ».مد
داس) 4 

اين دليل، نقاط
پيش) 4 

/17/02 ومدوبت 

بر هم» مال خير

خـدا در زنـدگي

تيجه براي توصي
به مع canجهي 

w استفاده كنيم
 fellدر جاي ،

ngتواند   و نمي
ي و بدون برنامه

weekendار 

 در جاي خالي
صفت داريم نه ق

ران به عنوان يك

 

 سوي گزارش را
 ه

 به چيزي معطو

كنند، صحبت مي
  كردن

آم كه از گاراژ مي
 

ي هستند و به ا
 د
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جامع نو( انساني 

ضايل و انجام اعم

حساس حضور خ

طي است، در نت
ه نياز به فعل وج

women جمع 
ن فعل گذشته

است stateعل 
 صورت ناگهاني
ين، براي ساختا

ز صفت برترين
 به استفاده از ص

خواهد به اير مي

سالم) 3 

اش را به  توجه
توجه) 3 

توجه خود را« 

ه زبان ديگري ص
دفاع) 3 

جيبي شنيديم ك
شعر) 3 

 فرهنگي يكساني
مقصد) 3 

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

تحصيل فض«در 

راي خداوند و اح

يك فعل غيرربط
 به معناي جمله

مله، بايد از اسم
جمله و همچنين

يك فع» ر كردن
گ زدن اتاق به

همچني). 4و  3 
  ).3و 

بايد از» يكي از
و بعد از آن نياز

ر عالقه دارد و م
 

 ن، قديمي

ي خورد و سپس
 س، عاطفه

turn به معناي

 است كه وقتي به
 ش دادن

ديم صداهاي عج

س داراي پيشينه
 

ا

سنجش دهم

ي ميل و رغبت د

عمال طبيعي بر

ي» صحبت كردن
 ديگر، با توجه

th در ادامة جم
ه موجود در ج

ساس كردن، فكر
، تصميم به رنگ

هاي رد گزينه( 
و 2هاي  د گزينه

on  به معناي»
عل ربطي است و

يخ باستان بسيار
 ».ن انجام دهد

باستان) 2 

ك فنجان چاي
احساس) 2 

n your attent

راد بسيار سخت
گسترش) 2  

ي به خانه رسيد
 عمل) 2 

ن در اين كالس
تفريح) 2 

    
 

 .رست است
قي دين از روي

 .رست است
انجام اع« اخالق 

 .رست است
s  ص«به معناي
از سوي). 2و  1

 .رست است
heyير جمع ضم

يد زمان گذشته
  ).4و  1

 .رست است
احسا«به معناي 

جاي خالي دوم
w استفاده كنيم

رد(ستفاده كنيم 
 .رست است

 ne ofساختار 
يك فع is فعل 

 .رست است
جان به تاري«: له

نيقاتي بر روي آ

 .رست است
پدربزرگم يك«: ه
 

tion toاژگاني 
 .رست است

براي اكثر افر«: ه
دن، ابراز كردن
 .رست است

ديشب وقتي«: ه
 ر و صدا 

 .رست است
آموزان دانش«: ه

 نس

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
يقپيروان حق

در 2گزينه  .7
دانشمندان

 .اند كرده
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با توجه به ض
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ب  feelفعل
ديگر و در ج

willبايد از 
اس atاضافة 

در 4گزينه  .7
با توجه به س

يگر،سوي د
در 2گزينه  .8

ترجمة جمله
كند تا تحقي

 آشنا) 1
در 3گزينه  .8

ترجمة جمله
آزمايش) 1

به تركيب و
در 1گزينه  .8

ترجمة جمله
بيان كرد) 1

در 1گزينه  .8
ترجمة جمله

صدا، سر) 1
در 4گزينه  .8

ترجمة جمله
ماده، جن) 1
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قايسه قرار 

  . كنيد

از ). 4و  2

 براي فاعل 

ationgroup

  »د
  خاوتمندانه

مورد مق] هايشان

  ده كردن
دقت» ا يا افراد

  ».ت
  ماري

2هاي  رد گزينه(
  ).4و  3هاي 

  ي

  باً

  ار

عكاسي مناسب

1400(  

حتي بازي را برد
سخ) 4 

ه باهت و تفاوت

آماد) 4  ر شدن
ميان چيزهاهاي 

ز و زمستان است
بيما) 4 

(بگيرد  ingد 
ه رد گزينه(قيد 

باالي) 4 

غالب) 4 

رفتا) 4 

ضمير انع) .4و  
  

  ؟

/17/02 ومدوبت 

زي كرد و به راح
 قت

از نظر شب[ن را 

ت كردن، حاضر
ها ها و تفاوت هت

ن در فصول پاييز
 ب، گزينه

تواند شود و نمي 
ستفاده كرد نه ق

 طول، طي

 ور امن

 ت

3هاي  د گزينه
).1رد گزينة (ت 

  .ست دادند

 ----.  

يزي اشاره دارد
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جامع نو( انساني 

وز واقعاً عالي باز
به دق) 3 

رمان 2 اصلي در 

شركت) 3 
مقايسه شباه«ي 

آموزان يان دانش
انتخاب) 3 

st محسوب مي
ن بايد از صفت اس

در طو) 3 

به طو) 3 

فعاليت) 3 

رد(داريم  كاسي
است» خودشان«

ن خود را از دس

 ------------

ه است به چه چي

م؛ ادبيات و علوم

م ملي مان ديرو
 ني، به راحتي

هاي  شخصيت

 ردن
com به معناي

ها در مي بيماري
 

tateيك فعل  
ست و بعد از آن

 ن، بين

 گي

 ل، امكان

ياز به ضمير انعك
the  به معناي»

  يح است؟صح
م ساختن آن جا

تا ساختند اين 

خط كشيده شده

سنجش دهم

اين است كه تيم
به آسان) 2 

ز ما خواست كه

اهدا كر) 2 
mpare and co

ترين ب ي از رايج
مراسم) 2 

»ه نظر رسيدن
ك فعل ربطي اس

در ميان) 2 

به تازگ) 2 

احتمال) 2 

ر جاي خالي ني
emselvesصاً 

 چيست؟

ورد ديوار چين ص
 كارگران هنگام

ر چين را براي
  كنند دفاع ن

زير آن خ 2راف 

 ست؟
  .شوند ي

    
 

 .رست است
خبر خوب ا«: ه

 وازانه
 .رست است

معلممان از«: له

 كردن
ontrastاژگاني 

 .رست است
آنفلوآنزا يكي«: ه
 

 .رست است
s  به«به معناي

يك seem فعل 
 .رست است

 
 .رست است

 ت
 .رست است

 تعهد
 .رست است

معناي جمله، د
foreign مشخص

 .رست است
ان براي متن چي

   ديوار جهان
 .رست است

 موارد زير در مو
ويند بسياري از

 .رست است
مردم چين ديوا
رابر دشمنانشان

 .رست است
“t كه در پاراگر

   چين از ماه
 .رست است

چيس 2پاراگراف 
تر مي ها بزرگ ن

www.sanjeshse
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مهمان نو) 1
در 1گزينه  .8
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به سرعت) 1

در 1گزينه  .9
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با توجه به م
n tourists
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گو برخي مي

در 1گزينه  .9
طبق متن، م
از خود در بر

در 2گزينه  .9
”thisكلمه 

ديدن ديوار
در 3گزينه  .9

ايده اصلي پ
چگونه بيابان
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  .ست

x x−4 4  

  A  شركت
  Bشركت 

  درآمد= نه 

  مت سفيد

x =2  

x a+2 2  

a − 4  

m >  

x− −12  

  شيب خط 

ationgroup

ترين اس نزديك -

x m+ −2 2 1

= 6   سود ش
= 6   سود ش

x هزين =

مساحت قسم =

x=  =64

ax a b+ − =2

b = =24 54


> 9
8 ( mΔ = 2

x x− = −5 2

xf (

x= − = 22

1400(  

-------------

.  

m=  −2

× −1 5   
× −1 2    

36 x( 5 

x x× +3 3
2

cm= 8 ×12

x=  +22

5 a = −4

m ) m− −23 4

x =2 7 14

x x) f (

x x

+ −

+ − +

32 2
3 22 2

/17/02 ومدوبت 

--ظر معنايي به 

------------.

m− < 1 

× −1    
× −1    

x )+ =9  

x x× = 153

(× − 1554 2 

ax a+ + 24 2
,a b− − =23

m(m )− <1 

x =4 2

بارتع
)−


2

2

  

13  


جامع نو( انساني 

شده است از نظ

---ها  شد بيابان

m <  −2 1 1

− =1    
=2 2   

x= +2 9  

x25ت رنگي و
2
x ) + ×

2
12  

b− =2 2 

a = −2

m − +8

= حاصل ع5×

)1(ي و آمار 

م؛ ادبيات و علوم

  يست؟
  .شد هستند

ن خط كشيده ش
«  

جلوگيري از رش

m< <1 1


2    

  .دارد Bت 

   

مساحت قسمت=

x× =
215 632

,b = −3 23
4 16

+ <9 

  . ريشه ندارد

× − = −2 1

رياضي

سنجش دهم

رد زير صحيح ني
در حال رشهان 

زير آن 2راگراف 
زياد شدن«ناي 

هاي ج يكي از راه
  ت

  .كنيم حل مي

د كمتر از شركت

= − 1554  

84  

3
6

كند پس فر مي

   .است 2− 

    
 

 .رست است
يك از موار كدام

سر جهسراها در 
 .رست است

“spre كه در پا
“incre به معن

 .رست است
يوان فهميد كه 
تان بيشتر است

 .رست است

 .رست است
ار واحد پولي ح

2     سو
 .رست است

 .رست است

x25
2

 .رست است

 .رست است

 .رست است

x مخرج را صف
 .رست است

ي خط با شيب

www.sanjeshse
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a b+
2

2
4  

a − 2  

f (x) =  
f ( ) 2  

(x= −2  

a
a
−− 1

2  

x =4 15  

Δ = −4  

  .وند

u =  

σ = 1  

× π×54
8   

موع

ationgroup

a= 2 27

b = ±2 6

mx n , m+ 5
) f ( )+ = −3

)− + ≤21 4

a= −  −1

y− 56 3 4

( )( )− =14 22 

شو گردآوري مي

= 
2

1 1 

/ /= 69 1 3

  .روه است

× =22 27 

 مجمو

1400(  

b+ =24 28

m n+ = −7
− − = −1 3 4

4 h(x) = −

a a− = 1 2

s (= −4 156

 x x− +2 5

 بررسي آماري گ

x u = +

(x , − σ2

مربوط به اين گر

π

/17/02 ومدوبت 

, ab = − 2

, m n− +7

x x− + +2 3 4

a f (= − 1

y)y y= −3 3

x x+ = −
2

1 32

 به آنها در يك

  .ي است

/=13 13 2

, x ) (+ σ =2

ه ممساحت داير

14  


جامع نو( انساني 

(a b) − 22

m=  =5

x− − +24 2

( ) = − −3 9 6

y y+ 2 156

xx − 
2

1 2

هاي مربوط داده

ب و كيفي ترتيبي

 

( / , /15 4 2 6

54اند، پس  
8  م

  .باشد

م؛ ادبيات و علوم

(= − −2 28 4

,n= − =2 3

x x= − +22

− = −6 2 17

y
x

 = − 15
2

Δ باشد.  

x− + =2 2

گويند كه د ي مي

ب و خيلي خوب

 :ض كنيم داريم

)6

1 كسب كرده

ب ي مناسب نمي

سنجش دهم

)− =2 36

+x. ست +4 2

= 
−

56 263

Δه داراي  = 



فراد يا چيزهايي

ف، متوسط، خوب

i iu x= فرض

ر حداقل نمره 

اي ي كمي فاصله

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

اس 4مقدار برابر 
 .رست است

 .رست است

S = 5 7
 .رست است

ساوي دو ضابطه

 .رست است
يك از اف  به هر

 .رست است
 برحسب ضعيف

 .رست است
13−ي جديد 

 .رست است

 .رست است

− =8 26 نفر

 .رست است
هاي اي براي داده

www.sanjeshse
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بـراي  . ـت 

ياز دريافت 
ايـن   ت؛ بـه  

گوينـد و   ي 
يه در روي 

اگـر سـود    
  

ـد، هنگـام   
د و نـ نت ك    

آورند و بـه  
هـا   خـواهي 
هـا،   شـمني 
  .گرفت

علـم كـه    
  .پيچانند ي

 در كشـور    

+3894  

 هد؛ امـا از 

ارتبـاط   آن 
كننـده   ضه

 كار خـود  
ي هسـتند   

ationgroup

شماسـ عـة و جام  

  .شد

امتي اي مشتري
گذاري اسـت رده

يمت اسمي مـي
قيمت اولي. دهد 

.ت بستگي دارد
.يابد فزايش مي

ي كه با هم دارنـ
 ديگـر پيشـرفت
سر تسليم فرود آ
خ در برابـر زيـاده    

و دش ها اندازي گ
نيز فرا خواهد گ
.علم پيدا كنيـد 

دست شما را مي

تـر توليـدكمن 

+ ×14956 6

د دي را افزايش
  .م كنند

قيمـت آ ـاال بـا    
عرض.  ارتباط دارد

كنند و حاضرند
گـذاراني  سرمايه

1400(  

رفت خـانواده و
  .نيد

شتري داشته باش

گذاري، برا سپرده
سپر مدت زمان

فروشد، قي ل مي
 فروش قرار مي
دهي آن شركت

اف ويه دائماًنات ث

اي پيچيده صادي
تند كشـورهاي

آنها سرتة  خواس
دفـاع كننـد و د
 اقتصادي، سنگ
ي قوي شدن را ن

بايد ع. »عليه يلَ
 قوي هستند، د

دهندة امكان شان

+4956 259

هاي توليد رفيت
ت، بازار را تنظيم

قاضـاي يـك كـ
كار ا ضه نيروي

ك تي را توليد مي
ها يا ا و كارخانه

/17/02 ومدوبت 

ي در گرو پيشـر
صاد فراموش نكن

انداز بيش د تا پس

ي مدت زمان س
مقدار سپرده و م

براي بار او ركت
هادار در معرض
زاري آن به سود

و در نتيجه قيمت

جود روابط اقتص
نيسـت ها حاضـر 

بايد در مقابل ا
ي و ديني خود د

هاي تحريم نواع
هاي ان برود، راه

صي هدجِي لم  من
داراي پنجه كه 

كند كه نش ل مي

+ ×13 8855

ظردر بلندمدت  
ق افزايش واردات

ار عرضه و يا تق
زان تقاضا يا عر

خدمت حصول يا
ها احبان شركت

  .گويند  مي

15  


جامع نو( انساني 

يشرفت اقتصادي
را در ميدان اقتص

سافرت كم كند

هند؛ بلكه به ازاي
خت آن تابع مدا

مت اوليه كه شر
بورس اوارق به ر

د؛ اما قيمت باز
شود و م زياد مي

هاي آنها، با وج ت
برخي كشوره. د

يا هاي ديگر نيز
استقالل ملي و 

ا.  هزينه نيست
د زير بار بيگانگا

ن وجو ه صالَد
 باشيد، كساني

ايين منتقلـ پ  

+ × 25 3893

ل آن است كه
دهند از طريق ي

ر بازار كاال، مقد
مزد است، با ميز
ا فكري خود، مح

صا  نيروي كار،
آنها كارفرما هم

 اقتصاد

م؛ ادبيات و علوم

د هستيد، اين پي
جتماعي خود ر

ي ديگر مانند مس

ده ز سودي نمي
بازپرد ةوام و دور

  .شود
به قيم.  و ثانويه

تاالر رب سهام د
شو مشخص مي 

دار آن نوع سهام

ف جهان و دولت
 خود نيز هستند

كشوره. ن باشند
ا بايد از شرافت

بدون ي و ديني
شوري كه نخواهد

»اَلعانٌلطس لم نم
اگر علم نداشته

پچ به سمت را

=94 16635

او ش دهد؛ روش
مي ترجيح ها ولت

همانطور كه در 
 كه نام آن دستم
نيروي بدني و يا

قاضاكنندگانت. 
به آ ي در اقتصاد

سنجش دهم

اقتصادي خود ت
اشيد كه نقش ا

هاي هزينه ست از

انداز هاي پس ده
كه مقدار و وري

ش سنه گفته مي
قيمت اوليه. رد

 است كه صاحب
نويسي ت پذيره

متقاضي و خريد

كشورهاي مختلف
گران منافع ملي

ها قدرتمند جهان
 تبديل شوند يا
ين استقالل ملي

كش حال با اين 
«: ست كه فرمود
ا. ا خواهيد كرد

 امكانات توليد ر

 عرضه را افزايش
بر است، دو زمان

.اراي بازار است
ارمت نيروي ك

 هستند كه با ن
.ن كار قرار دهند

كنند و گاهي مي

    
 

 .رست است
رونق و پيشرفت

مراقب با مندانه،
 .رست است
بايس ط جديد مي
 .رست است

ها به سپرد  بانك
طو به. گيرند مي
الحس هاي قرض ك

و نوع قيمت دار
ه قيمت بازاري

هم توسط شركت
م افزايش يابد ماً

 .رست است
ت آن است كه ك
وابط جهاني، نگر
د، خودشان تنها
 گاوهاي شيرده

اي نتته نگهداش
.شتر خواهد شد

روايتي اس: قالب
قوي پيدجة پن 

 .رست است
 منفي منحني

 .رست است

 .رست است
تواند  روش مي

ز موالًمع وش ر
 .است رست

نيز در اقتصاد دا
كار نيز قيم بازار 

 همان كارگراني
ر تقاضاكنندگان
كار را استخدام م

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .12

برخي )الف
نظر م وام در
ها، بانك بانك
سهام دو) ب

قيمت ثانويه
هر ورقه سه
شركتي دائم

در 4گزينه  .12
واقعيت) الف

حضور در رو
دوست دارند

اي از مزرعه
البت. بايستند

بيشتر و بيش
رهبر انق) ب

پيدا كرديد،
در 2گزينه  .12

رشد اقتصاد
  .است

در 4گزينه  .12

در 1گزينه  .12
دولت به دو

نكه اي آنجا
در 1گزينه  .12

نيروي كار ن
يابد، در مي

نيروي كار،
را در اختيار
كه نيروي ك
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  سود= آمد 

/+1 596  

×14 3  

/= 8 72  

872
8
 
  

  

ر كشور رخ 
صـرفي بـه    

P = 44  

 برسيد كه 
ن كمربنـد   

رخـي  د و ب   

  

ationgroup

هزينه ـ درآ =

/ /     6

/ /     

/ /2     

=1     
   

ذاري درگ سرمايه
هـاي مص دارايـي   

S = −88

ت به اين نتيجه
منافع بسـتن وند

 خـود را ببندنـد

  .ايد داده

  .ست

1400(  

/× 15 17

/+ × 1 1 593

+ ×26 2  

 

9ريال 

سير سم اتي در
ايـن نـوع د شـده    

D− = <8 8

 بدون آنكه 
رج از مـرز   
 بـا فـرض     
ر آن سطح 

ر نهايتكنيد و د
شو خودرو مي ر

ايمنـي مربنـد 

د دست از خاب

حساس همراه اس

/17/02 ومدوبت 

/ −     

/ /    96

/ +2    

 است كه انحرافا
ت كـه سـبب ش

D = −1 11 

كاال توليد شود؛
خـا يـة ناح. ست
ايـن نقـاط. شد

توليد در ي براي
  .ست

ها مقايسه ك زينه
افراد وقتي سوار 
 بالفاصله كمباال 

انتخ هنگام را آن 

يرا با تخيل و اح

1(

16  


جامع نو( انساني 

(− × ×23 12 3

) /=  11 92

/×12 25 

 امر سبب شده
باير اسـت ايهن

= 1 89 89

 بيشتر از يك ك
مكانات توليد اس

داشته باش آنها را
كشور منابع كافي
ت كه توليد كاراس

فع را با تمام هز
است؛ مثالًه هين

سةقايا مب رخي

شما كه است ي

  . دارد

زي  ادبيات است

( فنون ادبي 

م؛ ادبيات و علوم

/ /   38

/ /    24

/ + 3    

 

شود و همين ي
و زمين ي خالي

.  

− =9 8 9

دارد كه حداقل
ط زير منحني ام
آوي رسيدن به 
ي هستند زيرا ك
مل نقاطي است

منافايد تمام د ب
از هزي فع بيشتر

؛ ممكن است بر
  ! كنند

بعدي نةگزي ين

ديگرنه سه گزي

زينه دو مصداق

 علوم و

سنجش دهم

+ ×  12 8

حاصل شده 

× ×1 12 253 

 :ه برابر است با

 ايران گرفته نمي
ها ا ماليات خانه

تبديل شود ولد

ن امكان وجود د
كه نقاط سته شود
تواند آرز شور مي

غيرقابل دستيابي
مكانات توليد شا

دري منطقي باش
ايد، مناف ب كرده

كنند مقايسه مي
انگاري ني سهل

بهتر ارزش خاب،

مايه كمتري از س

گنجد و گز ن مي

(  

    
 

 .رست است
/ /      

سود ح

 .رست است

/ /     

ص داخلي سرانه

 .رست است
ها در اع ماليات

ها ماليات اين لة
اي غيرمو سرمايه

 .رست است

 .رست است
اينرا باشد، اكا ن

الهاي ديگر كاست
 هستند كه كش

شور، غي منابع ك
 روي منحني ام

 .رست است
گير ينكه تصميم

 كه شما انتخاب
م هاي آن هزينه

تن كمربند ايمن
انتخا يك فرصت

 .رست است
كان افزايش سرم

 .رست است
ها در حوزة زبان

 .رست است
)ادبي(قطعه بود 

www.sanjeshse
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توليد ناخالص  

در 1گزينه  .13
برخي از انوا  

لاز جم. دهد
هاي س دارايي

در 2گزينه  .13

در 4گزينه  .13
وقتي توليد  

كاال از توليد
فقط نقاطي

ناندثابت م
در. را ندارد

  
  

در 2گزينه  .13
براي اي) الف

اي در گزينه
با ه ايمني را

ديگر در بست
ف نةهزي) ب  
در 3گزينه  .13

شراكتي امك

  
 

در 2گزينه  .13
ه ساير گزينه  

در 4گزينه  .13
قالب شعر ق  
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ationgroup

 . نه دوري آنها

  .شود ي
.  

  .ست

1400(  

  .ار است

  .ت

دربار بوده است

 ترصيع ديده مي
.اند ه پديد آورده

  .جع ندارند

 به كار رفته است

/17/02 ومدوبت 

ارقرن بسه تضم

است يش آزادگي

  .استده

  .ت

  .داشتربرد

ن و اديبان به د

  صامت+ ت 

  .ي دارند

د بنابراين آراية
و آراية موازنهند 

جمله بنابراين سج

ها سجع متوازي

17  


جامع نو( انساني 

اما در گزينة س ،ت

در ستاي سه كه 

دست ما رسيده

رو دانشي استم

پارسي بسيار كار

ن به جلب عالما

  .است

صامت+ مصوت 

  .ت

  .د
س ناقص اختالفي

  .رند

متوازي هستند 
ع متوازن هستن

ه در پايان دو ج

ه در ساير گزينه

م؛ ادبيات و علوم

ها تناسب است ه

ست بجز گزينة

   فكري

  ن

ي نسبتا كاملي به

في براساس قلم

هاي كهن پ واژه

گرايش شاهاني، 

آمده ا) 2(اعده 

اند يعني م  كرده

رويا و تنها است
  .باشد ي

ص اختالفي دارند
از و باش جناس
قص حركتي دار

هم داراي سجع
 بيت داراي سجع

مله قرار دارند نه
 

ستند اما دازن ه

سنجش دهم

همة گزينهه در 

ستايش بوده اس د

شود نه وب مي

آمدند نه صفاريا

هايعمي، نسخه

ف و سبك فلسف

اما ربي كم بود

  .ربوط است

ن و ادب پارسي

 باري براساس قا

پيروي ــ سـ ت

در پايان ر» ا«ك 
مي» ر» «روي« 

شاد جناس ناقص
ر گزينة چهار با

كَني جناس ناق ي

صراع در مقابل ه
هرن دو مصراع 

ويش در يك جم
 ب سجع متوازن

  ع مطرف
  جع متوازن

داراي سجع متوا

    
 

 .رست است
ة مشخص شدهژ

 .رست است
ها خرد مورد ينه

 .رست است
لمرو ادبي محسو

 .رست است
انيان طاهريان آ

 .رست است
بلعري و تاريخ ب

 .رست است
مي براساس هدف

 .رست است
خراساني لغات عر

 .رست است
ادبي مر ه سطح

 .رست است
ترش زبانسگهم 

 .رست است
وچهار سزاواري 
 .رست است

ـَ ست از الگوي 
 .رست است

در گزينة يك» ي
ها حرف  گزينه

 .ترست اس
ك باد و ياد و ش

بيار و دو ببار و 
كُني با مي سه مي

 .رست است
سه واژگان دو مص

ها واژگان  گزينه
 .رست است

چهار كيش و خو
موجود و واجب 

رازو و بازو سجع
حيف و طرح سج

 .رست است
هود و مضبوط د

www.sanjeshse

د 3گزينه  .13
ژدو وارابطة   

د 3گزينه  .13
در همة گزي  

در 2گزينه  .1
گزينة دو قل  

در 4گزينه  .1
پس از ساما  

در 1گزينه  .14
از تفسير طب  

در 4گزينه  .14
سبك تعليم  

در 1گزينه  .14
در سبك خ  

د 3گزينه  .14
ه بهگزينة س  

در 4گزينه  .14
از عوامل مه  

رد 4گزينه  .14
در گزينة چ  

در 2گزينه  .14
ـ پست و هس  

در 1گزينه  .14
روي«حرف   
اما در ساير  

د 3گزينه  .1
در گزينة يك  
دودر گزينة   
در گزينة س  

د 3گزينه  .1
در گزينة س  
اما در ساير  

در 4گزينه  .15
گزينة چدر   
:گزينة يك  
تر: گزينة دو  
ح: گزينة سه  

در 1گزينه  .15
واژگان مشه  

erv.ir
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 عاشـق در   

   

ationgroup

ما در بيـت دوم

.جويد و بسمي

1400(  

   ـ گرفتاري

ام ؛وق، دلخوش

خداوند ميدرگاه 

/17/02 ومدوبت 

ـ اچيز ـ مفاهيم

  .د

  .  تشابه دارند

  .» مشغله
  .» و دوستي

  .»و زبون

ن پيامي به معشو

جت خود را از د

18  


جامع نو( انساني 

د ـ ناان ـ شهيت

شود زه يافت مي

  .است» عولن

با صورت سؤال

سروكار و«پس 
بتحم« سپس 
پست و« سپس 

تادنو به فرسق 

  . فدا كند
  

ي خداست و حا

م؛ ادبيات و علوم

  .بدهد» 
تيمارست ـ شنايي

حذف همز) گيز

  را/ ها  
− −  
  سي  رم
− −   

فاعيلُ مفاعيلُ فع
  التن فعلن

  .ن است

كه ب لن هستند

آمده و سپ» رنده
ول خود آمده و

آمده و» خورنده

سيدن به معشوق

جان خود را ،ار
.استذهبي شده

  .ق است
در پي بندگي رفاً

سنجش دهم

»i«ت كه صداي 
 غريب نواز ـ آش

  .هستند» ي«

  ـِ/ م /  
  ت/ ا / ق  

انگ ن دل ـ طرب

/نـ / اي / آ / ن 
 − − 

نـ  س       آ  اي
− − − 

ولُ مفمفع«ؤال 
التن فعالتن فعال
ت مفاعيلُ فاعلن

عول مفاعلن فعول
 

  فاعالتن
 

 علن فاعلن

كار« به معناي 
 به معناي معمو

خ«ت به معناي 

ز رساست اتوان 
  .ست

ي رسيدن به يا
دات مذن به عبا

 خواست معشوق
، شاعر صرؤالس

    
 

 .رست است
مي مصوت است

هاي فروتني ـ ه
«ي مصوت بلند 
 .رست است

ا/ نـ / خـ / ـُـ  
/ـُ  / ل/ ل / ـَ  

 .رست است
سرآمد ـ از اين(ت 

 .رست است
نين/ كـ / بش /  

− −  − 
دي  د    نـ   ز

−   − −
 .رست است

 سه و صورت سؤ
فعال: و گزينة دو

مفعولُ فاعالت: ر
 .رست است

زن مفعور دو بر و
 ن مفاعلن فعلن

فاعالتن فعالت ف
 علن فاعلن فع
  مفاعلن فعلن
 .رست است
  ن چهار بار

تعلن فاعلن مفتع
 .رست است

نخست» ارك«، 
نخست» هوا«، 
نخست» خوار«، 

 .رست است
 ديگر، عاشق نات
 رسيدن به يار ا

 .رست است
خواهد براعر مي

ق مانع پرداختن
ا ورضعر تسليم 

صورت س ند بيت

www.sanjeshse

د 3گزينه  .15
هنگام» ي«  
بنابراين واژه  
همگي داراي  

در 1گزينه  .15
/سـ / ا / ـ پ  
/ء / ـَ /  ت  

د 3گزينه  .15
در تركيبات  

در 1گزينه  .15
يا/ دا / خُـ   
  −  
از   من كـ    
  −  

د 3گزينه  .15
وزن گزينة  
گزينة يك و  
گزينة چهار  

در 2گزينه  .15
الف و ل هر  
فاعالتن) ب  
ف فعالت) ج  
فاعلن فاع) د  
فاعالتن م) و  

در 2گزينه  .1
مستفعلن -1  
مفت -4و  3  

در 1گزينه  .1
2ر گزينة د  
3در گزينة   
4 در گزينة  

در 2گزينه  .16
در سه بيت  

وپي وصال 
در 4گزينه  .16

شاع: 1بيت   
عشق: 2بيت   
شاع: 3 بيت  
مانن :4بيت   
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دليـر و  : ور

 

 بـه  كـه  ها 

 كمـك  ـز 
 رويـدادها،  

 سـواحل  ز
 رسـوم،  و ب

 شـبكة  و د 
  .د

 زمـان،  آن 
 قابـل  اهي 
 در كـه  يي 

 در صـوص 

 پارينـه  ن

 در شـمال     

ationgroup

واكنـد // دهـل   

رويـداده ترتيب 

نيـ آينـده  مسـير 
ايـن  يامـدهاي 

ا كـه  داد شـكيل 
ابآد انديشـه  ي

  .شد لنهرين

كـرد نوسـازي  ا
كرد يكسان را ها

در. شـد  چندان
آگـا و اخبـار  ان  

اروپـاي هـانگردان 
خص بـه  خامنشي

دوران در هنـد  رة

ـت نيرومنـدي

1400(  

  .نيمجو ك

:تبيـره // ـاهان  

و نظم بنابراين،

م ترسـيم  و ـال 
پي و آثـار  امـا  د، 

تشـ را بزرگـي  ي 
داراي كـه  را مي 

ال بين در تمدن 

ر ماليـاتي  و ري
ه سكه عيار و ها 

چ دو آن فرهنگ
مي عهـد باسـتا

جه از برخي  ل
هخ دورة تاريخي

  .ند

قار شبه و قفقاز

آشـور حكومـ .ت

/17/02 ومدوبت 

جوورا جستي او 
 و

پادشـ: ملوك // 

ب كنند؛ تحليل و
  .رد

حـ زمان درك ه
انـد پيوسـته  ـوع 

امپراتـوري و ورد
اقـوام و مردمـان 

و فرهنگ يشتر

ادار تشكيالت ن،
اندازه و ها وزن س

ف و ناخت تاريخ
خان يوناني و روم

همين دليل به. د
ت آثار و بناها وي

كرد مذكور آثار 

ق مركزي، ايسي

است شده اشاره 

19  


جامع نو( انساني 

يد جاي ديگري
در عشق اووخته 

)زحل(مي بود 

و توصيف آنها ع
دار فراواني ميت

به بلكه شود، مي
وقـ به گذشته ر

آو خود فرمان ير
م امپراتـوري  ين

بي تبادل موجب 

چين سرزمين ر
مقياس تجارت، 

ه كشور ما و شن
ت و ساير مورخ

داشتند اختيار ر
وجو جست در د

از تصوير و رش

آس آفريقا، از ساني

ها مادي به ري

 )1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

؛ نبا جان ماست
سوي عاشق دل

نماد شوم سياره 

وقوع زمان ساس
اهم تاريخ، وهش

نم محدود ذشته
د معيني زمان ر

  .دهد مي

به زير را النهرين
اي. امتداد داشت

و ساخت متحد

بر مركزي كومت
ن به قصد رونق

مسافرت به راي
هاي هرودت وشته

در باستان دورة 
زيا اويجككن اب 

گزار تهية به دام

انس هاي جمعيت
  .اند 

آشو شاهان هاي

ت

سنجش دهم

خدا درون: يگر
و پايدارييار ايي 

اين: كيوان// ه 

براس رويدادها را 
پژو و مطالعه در

گذ به فقط يخي
در اگرچه ريخي

م پيوند يكديگر 

ا بين سرتاسرمر 
ا زاگرس هاي وه
م و يكپارچه دند،

حك بيشتر سلط
وي همچنين. ت

بر اروپاييان القة
واسطة نو به يي

در ايران شاهان
آمدند، ايران به
اقد جهانگردان ن

ج از هايي گروه د
كرده مهاجرت ا

ه م در سالنامه.ق

    
 

 .رست است
رك سه بيت دي

وفابي: 3 گزينة 
 .رست است

افتاده، ازيادرفتهر

 .رست است
  16فحه 

اين كه كوشند ي
د. گويند ري مي

 .رست است
  10فحه 
تاري آگاهي و خت
تار رويدادهاي را
به را آينده و ل

 .رست است
  37فحه 

س از غلبه بر سوم
كو تا مديترانه ي
بود گوناگوني نر

 .رست است
 48فحه 

تس منظور به تي 
ساخت ها جاده از

 .رست است
  63فحه 
عال و تمايل فويه،

اروپا انققمح و 
و ش ها سلسله رة

ب صفويان روايي
اين از تعدادي. د

 .رست است
  72فحه 

اند داده احتمال 
ما سرزمين سوي

 .رست است
  81فحه 

ق 9 بار در قرن 

www.sanjeshse

د 3گزينه  .16
مفهوم مشتر  
مفهوم بيت  

در 1گزينه  .16
دور: مهجور  

 پهلوان

 
در 2گزينه  .16

صف 2درس   
مورخان مي  

شما گاه آن
در 2گزينه  .16

صف 1درس   
شناخ امنةد  

زير كند؛ مي
حال گذشته،

در 3گزينه  .16
صف 4درس   
سارگن پس  

درياي شرقي
هن و صنعت

در 4گزينه  .16
صف 5درس   
هوانگ شي  

ا اي گسترده
در 1گزينه  .17

صف 7درس   
صف دورة در  

نويسندگان
دربا توجهي
فرمانر دوران
بودند فارس

در 1گزينه  .17
صف 8درس   
پژوهشگران  

س به سنگي
در 4گزينه  .17

صف 9درس   
براي اولين  
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 نـواحي  ـه 

 از اطاعـت  
 طـور  بـه  ا

 داد، نجـام 
 گـردآوري    

 و حـاكم  ه 

. نداشتند 
 شـهري  و  
 انتقـال  بر 

. شـود  ري 
  .اند رده

 آغـاز تـا   ز
 نشـيان در 

 به كنون  تا
 منـاطق  در 
 زبـان  دو ز
 پاشـي فرو 

 جـا  بـه  ري 
  .فتند

استان  در ر

ationgroup

 همسايه از جملـ

اظهـار  بـه  چـار 
را اشـكاني  مـت 

ان دوم مهـرداد  ه 
دسـتور بـه: م 

گـروه ميـان  دي 

صنعت و ورزي
روسـتايي گيد 
بسزايي تأثير ر،

گـردآور اوستا دة
كر نقش خود ي

از را ايرانـي  ـاي 
هخامن پايـان  تا 

آغاز از را يراني
شـيان دخامنه ن 

از تنهـا  آنهـا،  ان 
تا هخامنشيان ط
بيشـتر آثـار  ها ن
ياف رواج ايران ف

كنگاور شهر در 
 

1400(  

هاي ه سرزمين

ناچ گـاهي  خـود، 
حكوم قلمـرو  و ت 
كـه فتوحـاتي  با

ـ  .ديد ش يكـمالب

اقتصـاد و مـاعي 

كشا فنون و ها ش
زنـد شيوة با كم 
كار و كشت به م

پراكند متون داد
هاي سكه روي بر

هـ زبـان  تحول و
زمان ترين يمي

اي هاي زبان حول
پايـان تـا  زمـان  

ميـا از كـه  سـت 
سقوط از زمان باً
زبان گروه اين از 

مختلف مناطق در

آناهيتا معبد ،)
 .كرد اشاره راق

/17/02 ومدوبت 

به ئم ديگر دائماً

خ قلمـرو  حفـظ 
قـدرت ايـران،  ر 
با. بود اشكاني ير

گرد استوار آنان

اجتم هاي رابري

روش از چنداني
كم النهرين، ين
مردم تشويق با 
  

د دستور.) م51-
 بود، زرتشتي ش

و تغيير مراحل ن
قدي از ايراني هن

تح و تغيير مراحل
تـرين  قـديمي  ز
اس شده اشاره ها 

، تقريبدوره ميانه
.بودند متداول 

د تدريج به المي

دامغان( دروازه 
عر كشور در صل

20  


جامع نو( انساني 

ي قيمتي و غنا

ح براي اشكاني، 
سرتاسـر در عي 
تدبي با و اليق ن

آ سلطنت و درت

نابر حكومتي، ت

چ اطالع ايران، به
بي در خود يگان
زرتشت هاي وزه

.داشت شاورزي

-78 حكومت( 
به كيش آنان ش

شناسان زبان. د
كه هاي زبان. اند

م شناسان زبان 
از ايراني كهن ي

زبان اين از ادي
هاي ايراني د بان
ايران مختلف طق
اسال دوران در كه

صد نسا، شهر ي
موص در نزديكي 

م؛ ادبيات و علوم

هاي سنگ فلزات،

فرمانروايان تين
وسـيع منـاطق  ر
پادشاهان جمله 
قد هاي پايه و د

تشكيالت توسعة 

ب ورود هنگام ي
همسا و ن ايران

آمو. آوردند روي
كش بر مبتني گي

يكم بالش نام ه
گرايش نشانة كه 

اند شده تحول و 
ا  نو تقسيم كرده

  

.اند شده تحول و
هاي زبان. اند كرده

تعد به باستاني ذ
ز .است مانده ي

مناطق در سالمي
ك شود مي گفته 

بقاياي به توان ي
)الحضر(ر هترا 

سنجش دهم

ف آوردن دست ه
  

نخست. است شك
بر تسلط با يكم 

از نيز دوم هرداد
يدرس دخو هايت

و فتوحات ايش
  

آريايي دامدار و د
بوميان با زيستي

ر كشاورزي و ي
زندگي به شباني 

به سلسله اين ن
را آتشداني صوير

تغيير دچار ريخ
ي كهن، ميانه و

.اند داشته رواج 

و تغيير دچار يخ
انه و نو تقسيم ك

مĤخذ در. اند شته
برجاي مكتوبي ار

ا نخستين قرون
هايي زبان به ،نو 

مي اشكانيان ران
شهر كاخ و ستان

    
 

به يبرا  بود كه 
.آورد مي هجوم 

 .رست است
  91صفحه 

ارشك: ين سلسله
مهرداد اما دند،

مهر. داد افزايش 
نه به اشكانيان رو

  . ده اوستا داد
 .رست است

  109صفحه 
افزا با خامنشيان

. يافت يشافزا 
 .رست است

  118صفحه 
صحراگرد هاي فه
همز و تماس جة

يكجانشيني به  و 
زندگي از ياييان

 .رست است
  131صفحه 

اهانش از يكي ود
تص اشكاني هان

 .رست است
  137صفحه 
رتا لطو در راني

هاي زبان دورة ه
ايران فالت تلف

 .رست است
  138صفحه 

تاري طول در راني
هاي كهن، ميا ن
داش رواج ايران ت
آثا اوستايي و ان

ق حتي سانيان و
ايراني هاي زبان 

 .رست است
  150صفحه 

دور معماري ستة
سيس خواجة كوه

www.sanjeshse

النهرين بين
ايران غربي

در 3گزينه  .17
ص 10درس   
گذار اي بنيان  

بود وكيانلس
چشمگيري

قلمر وسعت
متون پراكند

در 3گزينه  .17
ص 12درس   
هخ زمان در  

عادي مردم
در 3گزينه  .17

ص 13درس   
طايف و اقوام  

نتيج در آنان
شدند آشنا

آري تدريجي
در 4گزينه  .17

ص 14درس   
شو مي گفته  

شاه از برخي
در 3گزينه  .17

ص 15درس   
اير هاي زبان  

سه به كنون
مختل مناطق

در 4نه گزي .17
ص 15درس   
اير هاي زبان  

زبان دورة سه
فالت مختلف
باستا فارسي

ساس حكومت
.است مانده

در 1گزينه  .17
ص 16رس د  
برجس آثار از  

ك كرمانشاه،

erv.ir
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 بـه  امـا  د،

 

GRAPH 

 يـك  ثـال 
 رونـد  يـن 

 صـورت  ـه 
 نـامعلوم  و

 داللت له،
 چـه  يـا  ي 
 پـردازد  ـي 

 شـرقي  ول
 نـوع  در ي 

 شمال در) 
 مهـم  تاني 

 كيلـومتر  ا 

ationgroup

بودند يونانيان ي

HYو ) زمـين 

مث طـور  بـه  رند؛
اي. بـالعكس  و رد 
  .شود ي

بـ را خـود  سـئلة 
و كلـي  جمـالت 

مسئل يا پديده ر
كسـي چـه  سـؤال 
مـ پديـده  حـول 

طو درجة 63 تا 
هـوايي و آب وع 

)داغ قره( سباران
كوهسـت تـودة  و

صـدها در فقـي 

1400(  

هنري و فرهنگي 

( GEO مـات 
  ».كند مي ف

پذير مي تأثير هم
گـذار مـي  اثـر  ن

مي ها مكان شكل

مس بايـد  ابتدا ت،
ج يـا  خبـري  ت 

هر ماهيت بر يز،
س. پـردازد  مي ت

تح و تكوين سير

44 در مچنين
تنـو ايـن . است 

ارس كوه رشته دو
دو هـا،  كوه اين 
  .ند

ا سـطح  در بت،

/17/02 ومدوبت 

دستاوردهاي رو

كلم شـامل  شـد، 
تعريف انسان گاه

ه از خود نوبة ه
آن اشـتغال  ـوع 
ش تغيير سبب و

است آمده پديد
عبـارات از و شـته 

چي چه سؤال. د
موضوعات زماني 

س بررسي به طور،

هم و شمالي كرة
شده منجر آن ر

  .ت

د. دارند ارتفاع د
بر عالوه. است ه

دارن وجود نطقه

رطوب و دما نظر 
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جامع نو( انساني 

ر دنباله آغاز، در
  .شد سته

ش ارائـه  يونـاني  
جايگ عنوان به ن

به و گذاشته ثير
نـ بـر  آن سـاني 
و دارد ادامه كان

پ ذهنش در كه 
نوش سـؤالي  شكل

دار سروكار ها ده
روند به موقع، 
چط سؤال. دهد ي

نيمك معتدله طقه
در هوا و آب وع
است مؤثر ما شور

آزاد درياهاي طح
برگرفته در را قه

من اين در شاني،

از خصوص به ن

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

د گرفتند، دست
كاس ايران در ني

دانشمند وستن
زمين مطالعة لم

تأ يكديگر بر كه
انس نيروي و مايه

مك در پيوسته ي

اي مسئله از هي
ش به را مسئله ت

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ازدرد
مي قرار توجه د
  .ه

منط جنوب در ه
تنو به ها عرض ن

كش فتپيشر يت

سط از متر هزار 
منطق اين غرب 

فش آتش هاي ليت

آن فيزيكي ژگي

جغر

سنجش دهم

د به را قدرت ان
يونان معماري و ر

اراتو توسط بار ن
عل« را جغرافيا و

ك هستند ختلفي
سر آب، خاك، 
جرياني صورت ه

آگاه و شناخت 
صورت است هتر

م يعني جغرافيا 
پر مي پديده قوع
مورد محيط، و ن

ورنده يك پديده

درجه 40 تا 25
اين در ما كشور 
نهاي در و زيست 

از بيش اغلب ه
و شمال تركيه،
فعال اثر بر سبالن

ويژ كه است هوا

    
 

 .رست است
  147صفحه 

سلوكيا پي در ه
هنر فرهنگ، وذ

 .رست است
  2فحه 

اولين براي كه ا،
او است،) وصيف

 .رست است
  4ص 
مخ هاي پديده ن،
كه بگيريد نظر 
به تأثيرپذيري و 

 .رست است
  10فحه 
به دستيابي راي
به. كند بيان شن
  .شود

 .رست است
  8فحه 

اساسي ركن با 
وق علت  چرا به

انسان متقابل ط
هاي به وجودآو 

 .رست است
    14فحه 
 جغرافيايي ض
گستردگي. ست

محيط شاورزي،
 .رست است

  23فحه 
كه كوهستاني ي
ت و ايران مرزي 
س و سهند هاي م

 .رست است
  38فحه 
ه از بزرگي حجم

  .د
www.sanjeshse

در 3گزينه  .18
ص 16درس   
كه اشكانيان  

نفو از تدريج

 
 

در 3گزينه  .18
صف 1درس   
جغرافيا واژة  
ترسيم و تو(

در 4گزينه  .18
ص 1درس   
مكان هر در  

در را روستا
تأثيرگذاري

در 2گزينه  .18
صف 2درس   
بر پژوهشگر  

روش و واضح
ش جلوگيري

در 4گزينه  .18
صف 2درس   
كجا، سؤال  

الدارد؛ سؤ
روابط كساني،

مانند زمينه
در 3گزينه  .18

، صف3درس  
عر در ايران  

اس شده واقع
كش توليدات

در 4گزينه  .18
صف 4درس   
هاي سرزمين  
كوه رشته و

نام به ديگر،
در 2گزينه  .18

صف 5درس   
حتوده هوا،   

باشد انهمس
erv.ir
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 شكل وقت
 به را جاري

 و اتـرك  د

 جمعيـت  ي
ي را بيـان   

 بـراي  تـا   

. قصبه و ك
 وچسـتان، 

ationgroup

مو آبگير كانون 
ج هاي آب ،ها ري

رود جنـوب،  از ز 

جنسي و سني 
تـري سـخ جـامع   

شـود مـي  سـبب 

بلوك واليت، لت،
بلو و كرمـان  ن، 

1400(  

نوعي دهد، مي خ
ناهموار شيب و 

هـراز و فيدرودـ 

وضعيت از طالع
هـا پاس ير گزينـه  

س آمـده  دست 

ايالت: از بودند رت
جـانآذرباي: از ند

/17/02 ومدوبت 

رخ اتفاقي و وتاه
زمين شكل به 

سـ شمال، از رال

اط. دهد مي قرار 
گرفت كه از سـاي

به زمان. است ت

عبار ترتيب به ي
بودن عبارت ها ت
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جامع نو( انساني 

كو هاي بارش ي
توجه با كه اي ه

  .ويند

اور و ولگا رود ز
  .غرب

بررسي مورد را 
اي را در نظر گ ه

جمعيت شدن ر

كشوري سيمات
ايالت اين. شد يم

م؛ ادبيات و علوم

گاهي كه خشك،
محدوده به. مند
گو مي آبريز وضة

ا اند عبارت يزند
غ جنوب سمت ز

جمعيت گيري 
بايد گزينه .تس

برابر دو فرمول ه
  

تقس اصلي عناصر 
تقسي يتوال زده

سنجش دهم

وخ گرم مناطق ه
نام مي اتفاقي اي

حو كند، هدايت

ر مي دريا اين ه
از ارس و كورا د

اندازه قابل هاي
اس ريزان نامهبر جه

محاسبه پاية ت،
 .ندده انجام را

قاجاريه و نديه
دواز و ايالت چهار

  .سيستان

    
 

 .رست است
  39فحه 

 .رست است
  50و  49فحه 

به نزديك هاي ن
ها كانون را آنها 

ه آن نقطة ترين
 .رست است

  51فحه 
به كه رودهايي ن

رود و شرق نوب
 .رست است

  67فحه 
ه ويژگي جمعيت،

توج قابل موارد 

 .رست است
  66فحه 
جمعيت رشد زان

ر مالز هاي بيني ش

 .رست است
  73فحه 
زن افشاريه، فويه،
چ به ايران جاريه
س و خراسان در،

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
صف 5درس   
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

در 3گزينه  .18
صف 6رس د  
كوهستان در  

كه گيرد مي
ت پايين سوي

در 4گزينه  .19
صف 6درس   
ترين طوالني  

جن از گرگان
در 4گزينه  .19

صف 7درس   
ج ساختمان  

از كشور هر
  .كند مي

در 4گزينه  .19
صف 7درس   
ميز از اطالع  

پيش آينده،
  
 
  

در 3گزينه  .19
صف 8درس   
صف دوره در  

قاج دورة در
بناد و فارس

  
  

erv.ir
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 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

 هاي قدرت 
 همچنـين  

 معـدن  ش

بـا قصـد و    

 زدير يو م

، به اين برد
ـار مشـكل    

 ،يجتمـاع 
را دنبال  ي
پس  گريد

 يش ابـزار   
 وانـات، ي ح

ationgroup

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

از يكي معدني،
.دارد وجـود ... و

بخش شاغالن رين

انسـان ب تيفعال

آن فرو يِتماع

ب ينم يچندان ةر
جتمـاعي را دچـا

ا جهـان  هـر  .د 
يتحوالت خود، ي

د يبعض و ورند

و با طـرد دانـش 
و اهـان يـاول گ 

  .است...  و

1400(  

س اغلب امروزه. 
شـ مـي  مـنعكس 

م مادة نوع 70 ز
و آهـن  سنگ ،
بيشتر اصفهان و

ف رايزي پرسيد؛ 

اجت جهانسازد، 

استعداد بهر ني
جهان اج عدن ب

انـد متنوع يتماع
يها ها و ارزش ن
آو يدوام م يالن

نديب يم آنها يا
منع انسان از تنـ

اقتصاد، خانواده

  .رديگ يم كل

/17/02 ومدوبت 

شود مي تعيين 
م آنهـا  سـيماي  

از يشب وجود با 
سرب روي، س،
و كرمان يزد، ي

ن از هر كنشگري

  .ند

سل بعد منتقل س

  .د
يو از ا ستيگاه ن
فقدان اينو  .رد

اجت يها د جهان
براساس آرما زي

طوال يزمان ها،

ها رازها و افسون
م. سازد يرس م

ا است،يهنگ، س

شكل آن يها زش

23  


جامع نو( انساني 

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

امروزه و است ن
مس بوكسيت، گاز،

هاي استان. است 

توان را مي »؟ي

آورن يبه وجود م

واند آن را به نس
  .شود يم 

شود يآن م رش
آن آگ بهخود ي
دار ياريبس تي

معتقدند يجتماع
ين ها تمدن و ها گ

ه تمدن و ها نگ

و محصور ر يعي
را دور از دستر ت

مطلوب فره تي
  .را دارند ييرا

و ارز ديساس عقا

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

معدن كشف در 
گ نفت، مانند ي
كشورمان در ل

كرد يكار نيچن

ب گريكديتباط با 
  .است ش

نتو ايحفظ كند 
ليتبد يگريد
گسترباعث  يع

يخوردار است؛ ول
ي، اهمها دهيپد 

اج شمنداني اند
فرهنگ .آورد يم
فرهن يبرخ .د
  
يفوق طب يها ت
عتيطبانسان از 

يوضع از يجتماع
اجر يها و روش
و براس يجتماع

 جامع

سنجش دهم

جغرافيايي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

جهاني هاي دن
موادي ما كشور ر

اشتغال مهم هاي

چرا چ«پرسش  
.  
ها در ارتب نسانا ا

شحقق يك ارز

فرهنگ خود را ح
د يان اجتماع

به جهان اجتماع
برخ يداد سرشار

يو ذهن ييعنا

از يگريد ة عد
ود را به وجود م

نديمايپ يم را يف
)نگاه عرضي( 
را قلمرو قدرت ت

معقول يور هره
  .هاست

جهان اج يعضا
ن وفنو ةدربار ي

د، درون جهان ا

    
 

 .رست است
  84فحه 

براساس كونتگاه
هم با را ها نقش 
تغي زمان طول ر

 .رست است
  93صفحه 

تمد ترين كهن ز
در. است جهان 
ه بخش از يكي ن

  .رند

 .رست است
،دار است دف

شود يانجام م ي
را ياجتماع ي

تح، يگريقوق د
 .رست است

نسل نتواند ف ك
جهاو به   شده

ب يعيطب يها ده
كه از استعد يز

بعد معدارد كه 
  

 .رست است
،ديدگاه طولي 

مدن مناسب خو
مختلف يرهايمس
.روند يم ني ب

عتيطب يريساط
امكان به عت،يطب
ه تيمحدود ني

 .رست است
تصور ا يجتماع

يتوان داور يجرب
هر فرد يجتماع

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
صف 9درس   
سك هر نقش  

ناي و دارند
د سكونتگاه

در 4گزينه  .19
ص 10درس   
ا يكي ايران  

دنيمع برتر
معدن بخش
دار را ركشو

  
 
  

در 4گزينه  .19
كنش، هد -  

يهدف خاص
ها دهيپد -  
حق تيرعا -  

در 1گزينه  .19
يكگاه  هر -  
دگرگون اي
ديورود پد -  
آموز انشد -  

نكته اشاره د
.خواهد كرد

در 2گزينه  .19
ر مقابلد -  

فرهنگ و تم
م و كنند يم
از يمدت از

جهان اس -  
متناظر با ط

از ا يا نمونه
در 2گزينه  .19

آرمان اج -  
علوم تج -  
اج تيهو -  
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نمـودار   يع 

خود  يساب

 و آورد يو 

و  يمعرفتـ 

هـر جامعـه   

رد و اراده 

رت انسـان    

 يها  جهان

 اد اقتصاد

ationgroup

اجتمـاع يهـا  ش   
  .زند

اكتس تيو هو تي

  .است 
و سـكوالر ر يو

م يهـا  پرسـش  

هـ يدر معرف لي

بگذار ريتأث ان

  .است 

بـا فطـرسـياري   

ز بسط و تسلط

نها، رديگ يت م

1400(  

ربـوط بـه نقـش
عه را برآورده سا

تيموقع شان، تيل

  .است يماع
يزندگ يمعنا 

ويـ دن يهـا  زش

ژهيخود به و ي

يدل نيبه هم. ت

گريد  بر اراده

  .رود يمار م

حداكثر سود 
  .رد

در مـوارد بس و  

ساز نهيتواند زم ي

مد و ثروت صورت

/17/02 ومدوبت 

مر فيق و تكال
 انتظارات جامعه

با فعال جي به تدر

جهان اجتم كي 
افتني انسان در 

و ار ديـ به عقا ،

يازهايها و ن سش

برخوردار است 

ف خود بتواند

جوامع به شم ي

به دست آوردن
ريگ يشكل م ود

داشـته ي در پـ 

يم  آن است كه

درآم عيت و توز

24  


جامع نو( انساني 

جارها در حقوق
آنها تيبا رعا دي

شوند و يشنا م

يها و ارزش دي
ناتوان دانستن 
يقرون وسط ت

پاسخ به پرس يرا

زين ياسيس ت
  .كنند ي

به اهداف دنيس

  .ست
  .است يت

يو فرهنگ يتماع

، بياقتصاد يها
كه بر محور سو

را يعـ ينابع طب

د شدن گستره

ف كاال و خدمات

م؛ ادبيات و علوم

هنجهمـان   اي ل
يبا رنديگ يده م
خود آش ينتساب

ناسازگار با عقا 
ايانسان  يزندگ
تيحيمس يها

ه مردم جهان بر

تياز هو يهنگ
يم ادي زيآن ن ي

رس يانسان برا 

  .ست
اس يش جمعيت

ي جمعيعاد هويتّ

اجت ،ياسيت سي

ه شگران و بنگاه
بلكه ها انسان ز

و من عتيدر طب

محدود ةبه منزل 

و مصرف ديل تول

سنجش دهم

عمل يالگوها ق
ها را به عهد نقش

ان تيهوبتدا با 

يزندگ ةويش ن
ز ينكار معنا برا

ه و ارزش ديعقا

كهاست  يرهنگ
  .اند ن شده

فره تيه بر هو
ياسيمله نظام س

شود كه يم داي
  .رديدمت بگ

اس يتجمعمعه 
افزاي،  اجتماعي

نشانگر ابعجهان، 

يهو يمار و نابود

، هدف كنشيصاد
ازياساس رفع ن

ها د بيتخر رين

زين ين اجتماع

كه حو ي قواعد

    
 

 .رست است
قي جامعه از طر

ن نيا كه يفراد
اب يجهان اجتماع

  .آورند ي م
 .رست است

هما اي يفرهنگ
انبه معناي  ري

ع عبور ازب با 
  .كرد دايپ يد

 .رست است
فر يكانون، نگي

طوف و متوجه آن
 .رست است

عالو يجتماع
از جم ياسيس ي

 .رست است
يپ يهنگام يماع
آنان را به خد ي

 .رست است
ط بقاي هر جام
ط هويت جهان

در ج كشي سل
 .رست است

ورود استعما ةزن
 .رست است

  :ها نه
اقتص ةويش نير ا
برانه اقتصاد  ن
بيشتر، وهيش ن

  .وده است
 .رست است

جهان كي تيمع
  .شدبا گري

 .رست است
ها، روابط و نش

  .ددهن 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
انتظارات -  
شوند و ا يم
ج ياعضا -  

را به دست
در 1گزينه  .2

تعارض ف -  
پوچ انگا -  
جهان غرب -  

ديجد تيهو
در 4گزينه  .20

قطب فرهن  
معط يمعنو

در 2گزينه  .20
هر جهان ا  

يها يژگياز و
در 2گزينه  .20

قدرت اجتم  
يو كار اراد

در 2گزينه  .20
اولين شرط -  
الزمة بسط -  
پديدة نس -  

در 1گزينه  .20
، رواقتصاد  

در 1گزينه  .20
بررسي گزين  
در: 2گزينه   
نيا: 3گزينه   
نيا :4گزينه   
بو سازگارنا

در 1گزينه  .20
كاهش جمع  

يد ياجتماع
در 3گزينه  .20

كن ةمجموع  
شكل ميرا 
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 ين شناسـ      

ر گرفتـا  ي 

 

 

 منطـق در      

كنـيم و از  

ationgroup

 تناسـب جهـان
  .رفتيذ

تـاريخي يـانگ 

 .ندك يم رييتغ 

  .يرپذيرند

ه صـورت علـم

ك ي اسـتفاده مـي    

  14 صفحه

1400(  

.  

خـذ كـرد و بـه
نپذآنها را ةركان

گـيخودببـه از   

عمل مردمس 

تغيي واقعي، و ي

  .گويند مي ي

  .باشد شته

 

انـد و بـه  كـرده 
  4ه 

ـاي معلـوم وي

ص 2 درس .شود

/17/02 ومدوبت 

.به آن است دن

  

دو فرهنگ را اخ 
و مشر يريساط

برنـد، ب يمـ  اديـ 

مرز آنها براساس و
  .كند يل م

آرماني قلمرو در 

ژروي اجتماعي

داشت اجتماعي ر

 .شود مي نجام
  .ابندي مي

 قواعد را كشف
صفحه 1 درس 

هـ تصديق  كار از
  9صفحه 

ش مي» تراك لفظ

25  


جامع نو( انساني 

و عمل كرد تن

  .است يرب
.است ك افقي

 

نيا يناصر عقل
عناصر اسرد و 

يخـود را از   تي

و اند گشودهيگر 
تعامل يدن آدم

گرفتن قرار هت

كژ هستند، امعه

ظهو و بروز اندو

ا اجتماعي رل
م تحقق تماعي

دانان اين منطق
.ص خاصي نيست

نيم؟ براي اين
ص 1 درس .هيم

اشت«وز مغالطه 

 منطق 

م؛ ادبيات و علوم

رفتي، پذ)دنيش

فراد و جوامع غر
تحركاز نوع  گري

 .است جمعيت

عن تنهاو روم،  ن
خل و تصرف كر

يهو گر،يرهنگ د

يكدي يبه رو يع
و بد عتيد، با طب

جه از ولي اند بت

جا هنجارهاي و 

تو نمي افراد وي

كنتر و پذيري ه
هاي اجت كنش 

م .انديشد ي مي
ع فرد يا شخص

ي كسي ثابت كن
د به او نشان مي

 دارند، باعث بر

سنجش دهم

شياند(شناختن 

اف يابي تيهو يل
يبه بخش د يش

كاهش ج تجدد

وناني  با فرهنگ
آنها د مختلف ي

در مواجهه با فر

اجتماع هايهان
خود تيهوس 

:  

ثاباي اجتماعي 

ها ارزش عقايد،

معنو و ديني ت

جامعه طريق از 
طريق از تماعي

 براساس قواعدي
ق ابداع و اختراع

ه را برايك جمل
صديق جديد را ب

ظاهري مشترك

    
 

 .رست است
ش ش هر فرهنگ،
 .رست است

عامل اصل، داري
كارمند از بخش ك

جهان مت ةو نشان
 .رست است

  
الم در مواجهه ب

يها در دانش ود
  :م

كه د يا ودباخته

 .رست است
جه يو آرمان يع

براسا ي اجتماع
 .رست است

:هاي نادرست نه

ها در جهان قايق

ع برخالف كه ي

هويت سكوالر، ن
 .رست است

اجتماعي هويت
اجت هنجارهاي و

 .رست است
 به طور طبيعي

منطق. اند رار داده
 .رست است

وانيم درستي يك
الل، درستي تص

 .رست است
ن كلماتي كه ظ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
راه گسترش  

در 3گزينه  .2
د رمايهس -  
كيانتقال  -  
شاخص و -  

در 3گزينه  .21
:عبارت دوم  
جهان اسال -  

خو يديتوح
عبارت سوم  
جوامع خو -  
  .شوند يم

در 4گزينه  .21
قلمرو واقع -  
هر جهان -  

در 3گزينه  .21
بررسي گزين  
  : 1گزينه   
حقچند هر   
  : 2گزينه   
هايي كنش به  
  :4گزينه   
جها يك در  

در 2گزينه  .21
ه بازتوليد -  
و ها ارزش -  

 
 

در 2گزينه  .21
ذهن انسان
اختيار ما قر

در 1گزينه  .21
تو چگونه مي

طريق استدال
در 2گزينه  .21

اشتباه گرفتن
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. انـد   شـده    

 انسـان يـا     
بـين  ) 3 ـه 

 22صـفحه  

ـيم، قطعـاً     

صـفحه   4 

جـر بـه    من 

زيرا گفته  

 3ر گزينـه  

هـيچ  «ض 

ضـيه كلـي     

محمول آن 

ationgroup

ارشـي كلمـات

بـين سـياه وي 
رد گزينـه. (سـت  

ص 3 درس) 4 ه

ي اسـتفاده كنـ

درس. را نـدارد 

توانـد ثيلي مي

.ي تعميمي است

اما در. شوند  مي

نقيض ».ه هستند

دهنـده سـور قض

 مقدمه اول و م
  

1400(  

غالطه شـيوه نگا

ولي .مطلق است
ن وجه برقـرار اس

رد گزينه. ( ندارد

ر تعريف ديگـري

 شرط مانعيت ر

استدالل تمث. داد

استقرايبر تني 

صوره محسوب

ها خزند پرنده ي

د عبـارت نشـان  

موضوع نتيجه از
 73 صفحه 8 س

/17/02 ومدوبت 

سب منجر به مغ

ه عام و خاص م
خاص من عام و

اي  است رابطه

  20حه 

هر يك را د اگر

پس اين تعريف

تسري د ديگري

مان مبتل استدال

س قضاياي محص

خيبر«  مستوي

ظ همه در اين ع

دن حد وسط، م
درس . هم سور

26  


جامع نو( انساني 

گذاري مناس صله

ن و حيوان رابطه
دوانه و شيرين ع
 مفهومي جزئي

صفح 3 درس .د

شود ا  برقرار مي
  35 و 34حه 

پ. هم صدق كند

حكام يكي را بر د

ايم اما اصل رده
 

پس. موضوع است

عكس. »ه است

لفظ. خصيه است
5  

س از حذف كرد
م نسبت دارد و

م؛ ادبيات و علوم

ه واسطه عدم فا

بين انسان. دارند
بين هند) 2 زينه

م به دليل اينكه

شوند حسوب مي

وجه صوص من
صفح 4 درس. د

ز بناهاي ديگر ه

توان احك ئي نمي
43    

 تمثيلي بيان كر
  45 صفحه 5

فرد مصاديق م د
  58حه 

اي خزنده  پرنده
  68تا  6

 نتيجه قضيه شخ
58صفحه  6 س

پس. گويند مي» ط
قياس اقتراني هم

سنجش دهم

به» درد يار ما« 

و خاص مطلق د
رد گز( من وجه

و ساوه هم. دارد

مفهوم جزئي مح

بطه عموم و خص
 مانعيت را ندارد

ند بر بسياري از

ميان دو امر جز
3 صفحه 5 رس

ت يك استدالل
 درس .» كتاب 

ابل حمل بر فرد
صفح 6 درس .ت

 

هر«متضاد » ت
3صفحه  7 رس

در. است» من«
درس. وره هستند

حد وسط«ضيه 
نتيجه هر ق. آيد

    
 

 .رست است
و» در ديار ما« 

  16فحه 
 .رست است

 هم رابطه عام و
عام وخاص م ان

ر تباين وجود د

 .است رست
ظ و اين كتاب م

 .رست است
ين دو مفهوم راب
شرط جامعيت و
 .رست است

توان انگيز مي فت

 .رست است
شابهت ظاهري م

در .ناروا شود يل
 .رست است

الل را به صورت
مطالعه چند ك« 

 .رست است
حمول قاها م ينه

ومي جزئي است
 .رست است

 59تا  55حه 
 .رست است

اي پرنده نيست ه
در ».زنده نيست
 .رست است

«ضمير  1گزينه
ها محصو ر گزينه

 .ترست اس
  66تا  63 فحه

 .رست است
ترك ميان دو قض
آ وم به دست مي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .21
هاي عبارت
صف 2 درس

در 1گزينه  .22
سه دايره با

حيواسياه و 
شهر و كشو

  23 و
در 4گزينه  .22

كلمات حافظ
در 1گزينه  .22

گاه كه بي آن
تعريف ما ش

در 2ينه گز .22
اي شگف سازه
  35 و 34

در 3گزينه  .22
به صرف مش
مغالطه تمثي

در 1گزينه  .22
نتيجه استد
شده پس از

در 3گزينه  .22
در ساير گزي
موضوع مفهو

در 4گزينه  .22
صفح 6 درس

در 2گزينه  .22
هيچ خزند«

اي خز پرنده
در 1گزينه  .22

موضوع در گ
ساير. نيست

در 3گزينه  .23
صف 7 درس

در 1گزينه  .23
به جزء مشت
از مقدمه دو

  

erv.ir

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

رد ( .آيـد  ي 
ك قيـاس    

. تعميميم 

 پـرورش  ه 
  99صفحه 

ري تمـاس   
رتر داشـته     

» گذاشـتن  

ضوعي كه با 

 اگـر ديگـر    

ationgroup

وم به دست مـي
تعيين شـكل يـك

همتمثيلي باشد 

كـه داشت توجه 
ص 10 درس. ست

با برقـرار چگونه
 زبـاني اثرگـذار

زير بغل كسـي گ

ي ميان دو موضو

ر يـك حالـت د

1400(  

جه از مقدمه دو
تع) 3 رد گزينه (

 استقرائي هم تم

بايد اما .استكر
مرين و تكرار اس

چ شود كه ده مي
تـر و المي قـوي 

هندوانه ز«نند ا
   108 فحه

هاي ررسي تفاوت

درصادق است و 

/17/02 ومدوبت 

محمول نتيج) 1 
. آن كلي است

7   

ت يك استدالل
   87 صفحه

تفك حصحي وهح
نساني نيازمند تم

رانان آموزش داد
بدن، تأثير كالن 

ما. ند چاه هست
صف 10 درس. ت

 كه در آن به بر

شد جزئي هم ص

27  


جامع نو( انساني 

رد گزينه( .دارد
يكي از مقدمات

75تا  72 صفحه

محال است 2نه 
ص 9 درس. شد

نح كردن درباره 
هاي انس ر فعاليت

ن بيان به سخنر
زبان از مناسب ه

ا مسموم كردن
م كردن چاه است

ه اختالف است

گر كلي صادق با
  66و  65حه 

م؛ ادبيات و علوم

عتبار قياس را ند
س قطعاً كميت ي

ص 8 درس. تسا

در گزين. ي است
هترين تبيين با

  )تالي( .ود
  )ضع تالي

 91  

ت تفكر و تفكر
ها همچون اكثر ل

در فن. ن هستيم
استفادهگفتن و 

گذاري يا راي تله
ال كه مسمومؤس

وا توجه به وجوه
  44صفحه 

در يك حالت اگر
صفح 7 درس. ت

سنجش دهم

شد شرط اول اع
ه كلي است پس
در مقدمات آن ا

 
ه منفصل حقيقي

استنتاج بهو شد 

 
  : ت

شو ن خيس مي
وضع) (قدمه دوم

صفحه 9 درس 

، فراگيري مهارت
ارزيابي استدالل

ع كردن ديگران
 و شيوا سخن گ

10  
 

هاي بارز بر مونه
المثل صورت س 

الطه تمثيل نارو
ص 5 درس .دازيم

كه د. وجود دارد
 هم كاذب است

    
 

 .ترست اس
مقدمه سالبه باش
قتي سور نتيجه

وسط د يگاه حد
.درست است

ها نوع قضيه ينه
د هيچ كدام نباش

 .رست است
  91فحه 

.درست است
س اين گونه است

زمين) مقدم( ارد
مق( .س شده است

)نتيجه( . است
 .رست است

 يا سنجشگرانه
او  صحيح تفكر 

 .رست است
دگي در پي قانع
شنوندگان، روان

03صفحه  10 س
.درست است

ها از نم المثل رب
ي است و ضرب

 .رست است
هاي مقابله با مغا

پرد اند، مي شده 
 .رست است

حالت و 4اخل 
ب باشد، كلي آن

www.sanjeshse

در 4گزينه  .23
اگر هر دو م

و). 2 گزينه
براساس جاي

د 2گزينه  .23
در ساير گزي

تواند ولي مي
در 2گزينه  .23

صف 9 درس
د 3گزينه  .23

صورت قياس
اگر باران ببا
زمين خيس
باران باريده

در 2گزينه  .23
تفكر نقادانه

هاي مهارت
د 1گزينه  .23

گاهي در زند
چشمي با ش

درس .باشند
د 3گزينه  .23

برخي از ضر
گذاري كه تله

در 1گزينه  .23
ه يكي از راه

مقايسههم 
در 4گزينه  .24

در رابطه تد
جزئي كاذب
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