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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دهــمسنجش 
)07/09/1399(  

  )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
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@sanjesheduc

 پسـتي در   

هدف : »ض

ت، جوانـان    

ationgroup

خـواري،: ذالن

غرض«اي آورده، 

د شـباهت اسـت

  .ره دارد

  ظير

139(  

  سار، دهنه

خذ) 3در گزينه 

.  

ادا كرده، به جا 

پسوند» وش«ه، 

شخيص و استعار
  ياه
  

  دان

   استعاري

نظ مراعات: فان

07/09/99 سومة 

افس: عنان) 4(نة 

تمكين بودن د: 

.ست كلمه است

:»گزارده« آنها 

  .باشد 

مانند ماه: هوش

آراية تش: ن بخت
تعاره از زلف سي
. و استعاره دارد

 قرباني، كمان د

   تو دور باد

اضافه:  سرِ زلف

  افه تشبيهي
ح و كشتي و طو

2  


مرحلة(وم انساني 

در گزين. ، شعف

مالحت) 2زينه 
  گر

  هزهر: جرأت 

لحت، شكل درس

كه شكل درست

حقر و ناچيز مي

 منزل داشت، مه

دد و ياري كردن
است: يبارو، هندو

هاي تشخيص ه

ام، تصدق، فدا،

از رخ)  تو ـ ب
  

  
ـ. پذير نيستن

اضا: ـ سيل فنا 
هاي سيل، نوح ه

  تضاد: ر

  .اليه دارند اف

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علو

شادي: بهجت) 

 بخشنده در گز
گ حيله: واز، كايد

)تاراج ت: يغما 

مصل: »صواب«ت 

باشند ك مي» ض

ارزش، مح بي: »ر

م كه در بهشت
  

مكان كردن، مد
ره از معشوق زي

آرايه: زند شي مي

ايها: دان ـ قربان

راق و دوري رخ
اميد و آرزو) ب

اميد و آرزو) ب
امكان. دگي كرد

. و استعاره دارد
ـ بين واژه.  دارد

گل و خا) 3ينة 
  .د

خصي نقش مضا
  .ست

 فارس

سنجش ده

2(در گزينة . ير

 درست است نه
سرود، آ: ن، غنا

)غبطه، الف: ك

جه به معني بيت

قرض«و » گذارده

خوار«رست آن، 

تان حضرت آدم
.ماه زيبا هستند

كنايه از نقل م: ن
استعا: حظه، بت

حظه، خيال نقش

آيين، تيرد) لف
  . ندارد

در فر) يهام الف
رايحه و بو ـ ب) ف

رايحه ب) هام الف
توان زند كه نمي

آراية تشخيص 
ن حضرت نوح

تضاد ـ در گزي: 
 موم تضاد دارند

ماير پيوسته شخ
مفعول اس» ش«

    
 

 .رست است
شمشي: سيف) 1

 .رست است
بخشش: كرم) 

رشك بردن: بطه
 .رست است
رشك) بهجت، پ

 .رست است
ست است، با توج

 .رست است
گ«رست اماليي 

  .شوند
 .رست است

ت است شكل در
 .رست است
 .رست است

تلميح به داست) 
ناني كه مانند م

رخت كشيدن) 
مجاز از لح: دم) 
مجاز از لح: دم) 

 .رست است
ايهام  ا: كيش) 
ايهامي وجود) 
دور از رخ تو ا) 
ايهام ـ الف: بو) 

 .رست است
ايه: تشبيه ـ بو 

يه از اينككنا: رود
 .رست است

:داي غير انسان
 تلميح به داستا

 .رست است
:گرسنه و سير) 
آهن، فوالد با) 

 .رست است
ضم 1، 2و  3ي 

«) 4ه در گزينة 
www.sanjeshse

  
  
در 3گزينه  

1(در گزينه 
در 4گزينه  

)1در گزينة 
غب) 4گزينة 

در 2گزينه  
به: نشاط) ب

در 1گزينه  
نادرس: ثواب

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

ش و قصد مي
در 4گزينه  

ر نادرستخا
در 2گزينه  
در 4گزينه  

)1در گزينة 
جوا: مهوش

)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 2گزينه  
)1در گزينة 

)2گزينة در 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 1گزينه  .
:چو باد صبا
ر به سر نمي

در 2گزينه  .
مناد: اي دل

مصراع دوم
در 2گزينه  .1

)1در گزينة 
)4در گزينة 

در 4گزينه  .1
هاي در گزينه

در حالي كه
erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
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@sanjesheduc

 درخشـان  

ن و امـان و    
: گويد  مي) 

نـدم از تـو   

ر در برابـر    
ور و سـتم      

ationgroup

خود به خورشيد
  .ست

  .كندن است

به سـاحل امـن
)1(كه در گزينة 

دهد و گن جو مي
  . معامله نكني

ترسد كـه اگـر ي
شـق تشـنة جـو

 

139(  

  من 
  اليه.م

  ي

ا همت واالي خ
غبار هم بيشتر ا

  .ست
(  

ود را در چاه افك

يشتري دارد تا ب
دارد در حالي ك

س اماره به تو ج
ه با نفس خود

عاشق از اين مي 
تر كند زيـرا عاش

 .شود گردان مي

07/09/99 سومة 

  د
  ت

دلِ= دلم ) 3ة 
م                  

  ي

 به قرينة معنوي

گويد ذره با و مي
ز ذرات گرد و غ

نشيني خلق اس  
.)وجب امن است

ن به معناي خو

طوفان بال ميل بي
ي عشق درمان ند

گويد نفس مي) 4
س بهتر است كه

)1(ه در گزينة 
اش را كمت وفايي

گ  بخت ازو روي

3  


مرحلة(وم انساني 

گ گفت و شنيد
 كسي دگر نيست

در گزينة 
          

 به قرينة لفظي
  قرينة معنوي

حذف) و هستم

   پسين

  »دگار

ستايد و يش مي
ز جهت كثرت از

لوت بهتر از هم
گيري مو گوشه(

ت، تنهايي گزيد

نكه عاشق به ط
 چرا كه بيماري

(حالي كه گزينة 
گيرد پس تو را مي

ارد در حالي كه
و خود جور و بي

افتد و خواري مي

هم؛ ادبيات و علو

م نيست برگدگر
ت و شنيد من با

  .اي نخريد ه

حذف: استش 
حذف به ق): ست
با تو(اي سرو ) م

   پيشين
وابستة 5: رهيز

يادگار و ياد«) 2

مت و اراده واالي
يد عاشقان تو از

  .دهد
ريكي است و خل
(ي از آفات است 

 قرار گرفته است

 عالم عشق و اين
رمان آن نيست

شاره دارد در ح
ترين وجود ت ش

 و ستم اشاره د
روي بزرگواري خ

 چاه مذلت و خ
  .كند ن مي

سنجش ده

ـ با كسي د ببرد
برگ گفت  ن
  ه

 آنصرِ 
 اليه.م  
را به جرعه آنش 

  مفعول

  »هستي«ل 
غش بي  اع اول مي

اس(اولي : اع اول
خورم  قسم مي( 

وابستة 1: رهيز
هرويان، تقوي، پر

2گزينة  در» توار
  »شادماني

ه را به جهت هم
گو مي» 4«زينة 

د جمع ترجيح مي
عث ظلمت و تار
اه موجب ايمني
ن مورد نكوهش

ه به غم و اندوه
شده و در پي د

  .نداردش وجود 

زوير و دورنگي اش
ز ناچيزي، با ارزش

ايان يافتن جور
ند، معشوق از ر

 قناعت نكند به
ص را از سر بيرون

    
 

م از دست بدل) 
  مندل از دست

اليه.م              
مص= مصرفش ) 

                   
پير باده فروش) 

م                   
 .رست است

مخفف فعل: گري
در پايان مصرا) 
در پايان مصرا) 
به سر سبز تو) 

 .رست است
تقوي و خرقة پر
رهن، چاك، ماه
 .رست است

استْوار و استُو«) 
شادماني و ش«) 

 .رست است
رهذ 1، 2و  3ي 

 حالي كه در گز
 .رست است

خلوت را بر ج) 
ود خلق باعوج) 
سكونت در چا) 
تنهايي گزيدن) 

 .رست است
اشاره 2و  3و  4

رد عشق مبتال ش
خوشي و آرامش

 .رست است
به تز 1و  2و  3

ني در برابر چيز
 .رست است

به پا: 2و  3و  4
د معشوق ناله كن

  .ت
 .رست است

 حريص شود و
قناعت، حرص) 

www.sanjeshse

)1در گزينة 
             
             
)2در گزينة 

             
)4در گزينة 

             
در 1گزينه  .1

در دگ» ي«
)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 3گزينه  .1
ر جامة تهزا
هاي پير واژه

در 3گزينه  .1
)1در گزينة 
)4در گزينة 

در 4گزينه  .1
هاي در گزينه

رسد در مي
در 4گزينه  .1

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 1گزينه  .1
4هاي  گزينه

عاشق، به در
درين عالم خ

در 4گزينه  .2
3هاي  گزينه
گيرد يعن مي

در 1گزينه  .2
4هاي  گزينه

جور و بيداد
معشوق است

رد 4گزينه  .2
هر كس كه

)1در گزينة 

erv.ir

14

15

16

17

18

19

20

21

22



  
 

 

@sanjesheduc

اي   بيهـوده       

  .ني
  .مود

ationgroup

ـد يعنـي كـار

به خدا توكل كن
ه كرد و توكل نم

139(  

  .شود

  

  
ن چراغـدان باشـ

  . است
است كه ديگر ب
 به خداوند تكيه

  ها تابخانه

  داشتي 

07/09/99 سومة 

ش ع تو بيشتر مي

.ه خواهي يافت
  .دل مبند

.ر دارخود را دو
ذر بـاد نگهبـان

  .يست
كاري مكر و دام
سعي و تالش رو
همة هنرها بايد

   

كت :مکتبات/ ت 

هاي بهد سرويس

)1(

4  


مرحلة(وم انساني 

ضا حرص و طمع
  .ود

 زلف پريشان راه
 وفاي عزيزان د
ند از آن چشم خ
ست كه در رهگذ

 تهمتي بيش ني
يم كامل، هر كسل

نا دارد بعد از س
ست با داشتن ه

  ن

  .نيست »ون
دهيد انجام مي 

  و پنجاه سال 

زائد است :حتماً  

س :دورات المياه 

  )  است

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

 دور كني، از قض
شو هم كم نميك 

گه داري به آن
 اندوه نشوي به
كن و را غارت مي

د مانند كسي اس

فايده و ن كار بي
 جز توكل و تسل

گاه توكل معن  آن
نش نشانة كفر اس

فتن، پند گرفتن

بما تعملو«ادل 
:ي ترجمه شده

  

  
  

نهصد و :خمسين
   كرد 

  نجاه سال

/كند  وليت مي
  ت 

/كند  وليت مي

  )  است
فعل متعدي(د 

 عربي،

سنجش ده

بخواهي از خود
 حتي زير خاك

سررشتة وفا را نگ
ي كه دچار غم و
 دين و ايمان تو
هر و وفايي نكرد

ني توكل كردن
ندوه و آسودگي
و تالش بنمايي

دن به تقوا و دانش

عبرت گرف: عتبار

كارهاي شما معا
جام داديد ماضي

قطعاً من :إني 

فرستد  مي :سل
آسمان   :سماء

ألف سنة إال خ 
درنگ :َلِبثَ / ها 

نهصد و پن :سين

احساس مسؤو :ة
زائد است» بايد« 
احساس مسؤو :ة

فعل الزم(آيد  ي
كشد مي :سحب

    
 

اگر حرص را ب) 
حرص و طمع) 

 .رست است
در عالم عشق س

خواهي اگر مي) 
چشم معشوق) 
هر كس كه مه) 

 .رست است
 خدا خدمت نكن

حتي هنگام اند) 
هر گاه جهد و) 
دل خوش كرد) 

 .رست است
  مند، با ارزش

اع 1و  2و  3ي 

 .رست است

ك/ قطعاً من  :ي
انج/ قطعاً من :ي

/كار : ← رها
 .رست است

يرس/ بادها  :اح
الس/ ابري  :حاباً 
  ابري :حاباً 

 .رست است

/كه  بدرستي :د
در ميان آنه :هم

ف سنة إال خمس
 .رست است

شعر بالمسؤولية
/زائد است » هر

شعر بالمسؤولية
 .رست است

بوجود مي :ثحد
يس/ پديده  :ظاهرة

www.sanjeshse

)2در گزينة 
)3در گزينة 

در 3گزينه  .2
اگر د: مفهوم

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)4در گزينة 

  .كند مي
در 2گزينه  .2

اگر به خلق
)1در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 4گزينه  .2
ارزشم: اعتبار

هاي در گزينه
  

در 3گزينه  .2
إني: 1گزينه 
إني: 2گزينه 
كا: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
ريا: 1گزينه 
سح: 3گزينه 
سح: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
لقد: 2گزينه 
فيه: 3گزينه 
ألف: 4گزينه 

در 4ه گزين .2
تش: 1گزينه 
ه«: 2گزينه 
تش: 3گزينه 

در 3گزينه  .3
َيح: 1گزينه 
ظا: 2گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

ني شـب و    
ع و ميـزان   

هـايي   طـره    
م به وجـود  
چك بودن 

نوران در جا

ationgroup

هـاي پايـان ـاعت     
 بخار آب اشـباع
ب بـه شـكل قط
رگ باشد، شبنم

با وجود كوچ. سد
جضي گياهان و 

139(  

(  

  مذكر است  
  نشاط  ←

زمـاني بـين سـا
ه هوا در آن از

رسد، بخـار آب ي
ها بزر حجم قطره

ر هنگام شب برس
ت الزم براي بعض

07/09/99 سومة 

)ل متعدي است

جمع م »لطالب
←، جمع آمده ت

ـاهي آن را در ز
افتد كه تفاق مي

ر از اين نقطه مي
قتي حو گيرد و 

ليتر در يم ميلي
ي تأمين رطوبت

  

 .ودش  مي

5  


مرحلة(وم انساني 

فعل(كشد  مي :ب

  ) ص است

   رسنَ 
ال«، چون فعلون
نشاطات/ رسَن 

  ن 

شناسـيم و گـ ي  
حرارتي ا ة درج

حرارت به كمتر
گن مه شكل مي
آنها به نزديك ني
 منبع مهمي برا

 .شناسيم  مي

 

.گر تفاوت دارند

 .صد است

 .رد

 در هوا تشكيل

هم؛ ادبيات و علو

يسحب ) / است

  ) ضارع است

فعل دوم شخص

  كرد 

کّن يمارس:  است
کانوا يف/ باحّی 
کّن يمارس:  است

مرافقين: همراهان

ت كـه آن را مـي
اين پديده در. 

ي ح ي كه درجه
وچك باشد، از آن
م در بعضي از آ

كند كه يت مي

هاي خيالي يلم
.بينيم اعت مي
 . هستند

ر اندازه با يكديگ

شبنم، افزون از ص
ن رطوبت هوا دار
 بخار جمع شده

سنجش ده

فعل الزم(آيد  ي

   جمع نائم 
  حم كند 

فعل مض(كنم  مي

   
  دهيد   نمي
ف(قرار نده / ر ما 

مجهز ك :جّهزَ / 

اضي استمراري
الصطفاف الصب
اضي استمراري

هم/  رة الجوازات
   رطي الشّ 

اي طبيعي است
نيمك الحظه مي

و هنگامي. شود ي
ها كو حجم قطره

هاي شبنم  قطره
همين اندازه كفاي

 :كنيد

 ديدن آنها در في
يست و چهار سا

هاي كمياب يده
اين كه در جز د

هنگام تشكيل ش
ستگي به ميزان
 اشباع رسيدن 

    
 

بوجود مي :حدث
 .رست است

خوابيدگان،: ام
بر تو رحم :كرحم

نصيحت م :صحُ 
 .رست است

آيندگان :ِخرين
انجام : تفعلون

اي پروردگار :نا
 .رست است

/چشمش  :صره
 .رست است

دادند، ما جام مي
اال :ف صبحگاه

دادند، ما جام مي
 .است رست

دارإ: اره گذرنامه
قال: يس گفت

  قال : فت
:  

ها شبنم از پديده
آغازين صبح مال
آن صددرصد مي
شود كه وقتي ح
ن دارد كه قطر

، ه)حجم شبنم
  .ني باشد

 .رست است
ك مشخص را ح

ي طبيعي را با
ي شبنم را در بي
 مه هر دو از پدي

دهستن  يك نوع
 .رست است
 : شخص كنيد

طوبت در هوا، ه
هاي شبنم بس طره

قط در حالت به

www.sanjeshse

َيح: 4گزينه 
در 2گزينه  .3

نيا: 1گزينه 
يرح: 3گزينه 
نصأ: 4گزينه 

در 4گزينه  .3
آِخ: 1گزينه 
ال: 2گزينه 
نربّ : 3گزينه 

در 4گزينه  .3
بص: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
انج: 2 هگزين

صف: 3گزينه 
انج: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
ادا: 2گزينه 
پلي: 3گزينه 
گف: 4گزينه 

ترجمه متن
شة پديد
هاي آ ساعت

رطوبت در آ
ش متراكم مي

امكا. آيد مي
ح(اين حجم 

مناطق بيابان
در 4گزينه  .3

صحيحة گزين
هاي پديده )1
هاي قطره )2
شبنم و )3
هر دو از )4

در 1گزينه  .3
اشتباه را مش

نسبت رط )1
ايجاد قط )2
شبنم فق )3

erv.ir
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@sanjesheduc

ـه معنـاي      

ationgroup

   عمود

ر عـدو اسـت بـ

  . ستند

139(  

  »الطبيعية«

  . ته باشد

ها جمع ستون 

جمع مكسـر» ء

م هسع مذكر سال

  طالبًا 

07/09/99 سومة 

  .كنند

 .ست بدهد

  ي

«لمضاف إليه 

بايد فتحه داشت 

:أعمدة: 4زينه 

اعـداء«مني، اما 

جمع مجهولين 

ط ←وب باشد 
  ب 

6  


مرحلة(وم انساني 

ك ن استفاده مي

 

 .شد

 .برسد

 .يتر بسازد

اشباع از دس ةط

مزيد ثالثي ـ »ن

مضاف و ال/  
    »ة

عين الفعلت و 

ت كار مدرسه گز

ت به معناي دشم

رين، بائعين و

يد مفرد و منصو
کتٍب ← باشد 

هم؛ ادبيات و علو

 رطوبت الزمشان

: شخص كنيد
قطرات بزرگ باش
ترين مقدارش ب
لي حجم نيم ميلي

يزان كمتر از نقط

 : خص كنيد

  رسد؟  مي

َتَکوُّن«مصدره  ـ
  بة

مذکر ـ» ظاهر
الطبيعية« إليه 

ي باب تفعل است

ساعت :لمدرسی

است اوةالعـد آن 

زائرين، مسافرت 

  . آيد  عدد مي
معدود باي »رون

 جمع و مجرور

سنجش ده

بنم براي تأمين

 گرفتن شبنم مش
تراكم به شكل ق
د در هوا به بيشت

هايي با ح  قطره
حرارتش را تا مي

متن نيست مشخ
 بينيم؟  را مي

 افتد؟ ي

 شود؟ ل مي

 به چه مقداري

ـ مذكر مخاطب 
مؤنث الغائبةع ال
  )ت ک و(ة 

  تفعيل

ظ«  سالم مفرده
لمضافف و ا

  »رظهو « 

َب . رد ماضيَتَعجَّ

الدوام ال: 2زينه 

 است و متضاد

ر است اما كلمات

عدود و سپسم
ثمانيه و عشر« 
معدود بايد» 4«

    
 

 و گياهان از شب
 .رست است

شكل ة را دربار
 كه بخار آب مت
ه رطوبت موجود

متراكم خار آب
ح ة كه هوا درج
 .رست است

ه پاسخ آن در مت
شبنم ةعي پديد

ده كجا اتفاق مي
ده چگونه تشكيل
طر بعضي از آنها

 .رست است

مفرد: وارد خطا
للجمع :وارد خطا

حروفه األصلية
 .رست است

باب ت: وارد خطا
  جرد ثالثي

  تعد 
 .رست است

جمع: وارد خطا
مضاف: وارد خطا
مفرده: وارد خطا

 .رست است

و خطا وجود دار
 .رست است

آرامش گز :هدوء
 .رست است

عناي دوستي م

 .رست است

ع قانون و مكسر
 .رست است

ابتداء م» ك و دو
اي عدد مركب
«اي عدد مفرد 

www.sanjeshse

جانوران )4
در 2گزينه  .3

غلط ةگزين
هنگامي )1
وقتي كه )2
هر گاه بخ )3
هنگامي )4

در 2گزينه  .3
لي را كهؤاس
وقعچه م )1
اين پديد )2
اين پديد )3
قط ةانداز )4

در 1گزينه  .4
مو: 2گزينه 
مو: 3گزينه 
ح ـ: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
مو: 1گزينه 
مج: 3گزينه 
مت: 4گزينه 

در 3گزينه  .4
مو: 1گزينه 
مو: 2گزينه 
مو: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
دو: 2گزينه 

در 3گزينه  .4
اله: 1گزينه 

در 4گزينه  .4
بهالصداقة 
  دشمنان 

در 2گزينه  .4
قوانين جمع

در 1گزينه  .4
يك«در عدد 
برا: 2گزينه 
برا: 3گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

 تمام كه ي

 آخـرت  ي 

را كامالً  3 
ـه قسـمت     

 رچشـمه، 

 همـة  گـاه 

» .نكـرد  ت 
ن از درگـاه     

ationgroup

آنجايي از و هم 
سـراي و كننـد  ي 

  .ر گرفت

مت اول گزينة
 كـه تـوجهي بـ

سر ايـن ... سـت  

گ جلوه و كرد غاز

اطاعـت بر انسان 
 شـدن شـيطان

139(  

   

  .د

كنند مي ستفاده
مـي تر نزديك د

توان در نظر  مي
  .وب كرد

 درسي، اگر قسم
حتي بدون اين

هاس زيبايي و ها ي

آغ) ص( اكرم بر

سجدة براي را 
علّت ، رانـده: ن

07/09/99 سومة 

سّتين عبارًة    

ه معناي ياد داد

  عدي

  متعدي 
  

اس زندگي مادي
به خداوند را خود

جه و معلول هم
توان محسو م مي

كتاب 8تن ص 
ر غلط هستند؛ ح

خوبي سرچشمة 

پيامب تربيت با و

خدا فرمان چون
 سجدة بر انسان

 

7  


مرحلة(وم انساني 

سبع و س ←. 

ب تفعيل است به

  افتعالب 
  فتعال   
  ب انفعال 

  ب افتعال   

متع ←گيرد  ي

م ←كند  ه مي
  متعدي ← 

م هاي بهره از هم
خ دل و جان ند،

عضي جاها، نتيج
علت و سبب هم

سخ آن، و نيز مت
 سه گزينة ديگر

جوي و جست 

و نظر زير را خود

چ كرد، طرد را 
رمان خدا براي

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

قدم مي شود م

باب از َعّلمَ اما . ت

و از باباست ب 
و از باب افاست 

ح  است و از باب
و از باباست هـ 

مي :يأخذ/ ست 

مالحظه :يالحظ
فرستادند :سلوا

  

ه خود، اصلي ف
دهن مي انجام دا

به نوعي، در بعض 
ر بعضي جاها، ع

و پاس 13ق ص 
 قسمت اول هر

در خود ذات ر

خ تكامل و رشد

او هميشه براي
طاعت نكردن فر

 دين و

سنجش ده

 يكان بر دهگان

معناي ياد گرفت

ن خ ب ← خب
ان ق م  ←م 
ف ت ح ← ح

ن ب ه ←هوا 

الزم اس ←ريزد 
  الزم  ←
يال/ الزم  ←ود 
أرس/ الزم  ←د 

.ب درسي است

هدف عنوان به دا
خد رضاي جهت

  .11ص » .د
.رهاورد= صول 

به نوعي، در. مل

 انديشه و تحقيق
ي ديني بدانيم،

  

د كه بيند مي د،
11.  
ر ايشان !ببينيد 

  .10ص 

ب و راند خود گاه
اط: پس. 25 ص 

    
 

ر عدد معطوف،
 .رست است

 تفعل است به م
 .رست است

انتخ صليروف ا
تنتقم روف اصلي
تنفتح روف اصلي

انتبهروف اصلي 
 .رست است

ر فرو مي :ساقط
←باشد  مي :کون
شو ينازل م :زل
متحير شد :حّيرَ 

 .رست است
كتاب 12دبر ص 

 .رست است
خد انتخاب با ك

ج در را خود وي
سازند مي آباد يز
محص= زاييده =  

عام= جاد كننده 
 .رست است

پرسش سوم در
هاي ساس آموزه

.ها داشته باشيم
 .ترست اس

كند تأمل ندكي
1ص » .است ند

را )ع( علي نين
ص» .شد ها يبايي

 .رست است
درگ از را شيطان

،3حقيق شماره 
  .لول

www.sanjeshse

در: 4گزينه 
در 1گزينه  .4

تعلّم از باب
در 3گزينه  .4

حر: 1گزينه 
حر: 2گزينه 
حر: 3گزينه 
حر: 4گزينه 

رد 2گزينه  .5
تتس: 1گزينه 
تک: 2گزينه 
َينز: 3گزينه 
تح: 4گزينه 

 
 

در 1گزينه  .5
مطابق با تد  

در 2گزينه  .5
زيرك افراد«  

دنيو كارهاي
ني را خويش

مولود: نكته  
ايج= زاينده   

در 3گزينه  .5
با توجه به پ  

درست و برا
ه دوم گزينه

در 1گزينه  .5
ان كس هر«  

خداون همان
اميرالمؤمن«  

زي و كماالت
در 4گزينه  .5

ش خداوند،«  
انديشه و تح

معلو: خداوند
  

erv.ir
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@sanjesheduc

ل درونـي،     

و . شـود  ـي 

تي از ايـن     

 فريـب  را 

  .23ص 

مناً يادمـان   

 انسـان  ب

 نـوزادي  ن 

را » خـود «

فرسـوده   م

 بعـد از  و د

 و خدا گاه
ationgroup

كـه ايـن عامـل 

محسوب مـ» مه

خاسـته و كلمـات

آدم فرزنـدان  ه
ص» .ندارد ما در ي

ضـمن. 24بر ص  

يطان براي فريب

زمـان جسـم  بـا 
«، ثابـت بـودن    

سرانجام و است 

شود تالشي نمي

درگ مقرب ،)علت

139(  

  

   انسان
...و  دهد نشان 

نفس لوام«براي 
  .ت

سـبب و برخت و   

كه است د كرده
ديگري نفوذ راه 

تـدب. را و نه دنيا

هاي شي راهاز  ،»

 

ب من امروز جسم
و ايـن. 31ص  

تحليل و تجزيه

مت پذيرد، نمي ل

ع( شد آراسته ها

07/09/99 سومة 

نفس لوامه= ت 

هاي وجودي ي
واكنش زشتي و

نشأت و سببي ب
است» فس لوامه

 و محـل نشـأت

ياد سوگند و ارد
اين، جز و ست

بخشد، و نت مي

»كينه ميان افراد

 .ز جسم نيست

و ج است تغيير
».شـدم  متولد 

ت حال در دائم ،

تحليل و تجزيه ،

ه فضيلت به اگر 

8  


مرحلة(وم انساني 

  نفس اماره 

د ياد كرده است

ها و توانايي سرمايه
و گناه مقابل در

و علت و محل ن
نفس«مين واكنش 

ريشه و علت« 

پند مي آدميان 
اس فريب دادن و 

 در نظرشان زين
  ! ندارد

جاد دشمني و ك

  .ه بدن نيست
ند و برخاسته از

  .كند ي

ت حال در بدن ي
روز فالن در ش

مواد و اجسام ير

انسان، جسماني
  .دهد نمي ت

و كند مي كسب

هم؛ ادبيات و علو

  .ت
= دروني انسان 

  يطان
وند به آن سوگند

س= جود انسان 
د كه شود مي ب

ريشه و» ها بايي
ييدي بر همأز ت

ه كلماتي كه به

از برتر را خود ه
كردن وسوسه 

مال زشتشان را
ازي به آراستن

ايج«و »  و ياد او

 انسان وابسته به
كن  و تغيير نمي

تغيير نمي / ست

  .ت
هاي اندام  اعضا و

پيش ها سال كه م

ساي مانند سماني

غيرج و روحاني د
دست از را خود 

ك را اخالقي اي

سنجش ده

كتاب درسي است
دشمن= نسان 

شي= وني انسان 
نفسي كه خداو 

هاي الهي در و ه
سبب ها زيبايي و 

  .21ص 
ها و زيب نيكي به 
نيز ﴾اللَّوامةِ فسِ
و بسيار به حتماً

  .ت كنيد

كه دهد مي خبر
او كار. دارد باز 

گناهكاران و اعم
د زيباست، و نيا
ل كردن از خدا

 24.  

  .سي است

ت و تغييرناپذير
سان ثابت است
نسان متغير نيس

كتاب درسي است
قيافه و و شكل
هستم كسي مان

  .سي است
جس بعد: وحاني

بعد مقابل، در: ي
حيات و آگاهي

ها رذيلت ها و ت
    

 

 .رست است
ك 21و  23صص 

ترين دشمن ان ن
دشمن بير= ن 

= دروني انسان 
 .رست است

ماية اوليه؛ وديعه
ها نيكي به سان

ص» نام دارد» ه
گرايش انسان«
﴿ال و مبِالنَّف اُقس

ها ح ن گونه تست
شاره دارند، دقت

 .رست است
خ بيروني عاملي 

بهشت به سيدن
  :ها ينه

شيطان، كار گ: 2
يا به خودي خود

غافل«: 4و  3ي 
تدبر ص. او كار

 .رست است
كتاب درس 32ص 
  :ها ينه
شخصيت ثابت: 
منِ حقيقي انس: 2
من و هويت ان: 4

 .رست است
ك 32و  31صص 

ش زندگي، طول 
هماما  است، ت

 .رست است
كتاب درس 33ص 

غيررو= جسماني 
  . شود مي
غيرجسماني= ي 

آ و ماند مي باقي
 .رست است

فضيلت كه است د
www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  
دشمن: نكته  
دشمن انسا  
گر سرزنش  

در 4گزينه  .5
سرم: وديعه  
انس گرايش«  

لوامه نفس«
«پس : نكته  
﴿مباركة  ةآي
پس در اين  

اش» مجموعه
در 1گزينه  .5

از خداوند«  
رس از و دهد

رد ساير گز  
2ة رد گزين  

باشد كه دني
هاي رد گزينه  

كاست، و نه 
در 3گزينه  .5

مطابق با ص  
رد ساير گز  
1رد گزينة   
2رد گزينة   
4رد گزينة   

در 2 گزينه .6
مطابق با ص  
با آنكه در«  

متفاوت بسيار
  .رساند مي

در 4گزينه  .6
مطابق با ص  
بعد ج: نكته  
م متالشي و
بعد روحاني  

ب بدن، مرگ
در 1گزينه  .6

بعد همين«  
erv.ir
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@sanjesheduc

.  

منظـور از   

. 18م، ص 
 بـا  كـه  ي 

 طلوعي و 

و ايـن  . 39

 لزومـاً بـه         

قاد به معاد 

ز شـهادت    
 خواري كه 

 شـوند  مـي 

ationgroup

.33ص » ).علول

.31ص » .نـيم 

درس دوم» .سـت 
فرصـتي. داريم ي

انسان تن سم و

9ص » .دارد ك

حتمـاً و البـد و

 پيامد اول اعتق

  .»...كه  است 

كنـد، بلكـه از ـي 
وثانياً، ذلت . ت

م غافـل  آخـرت  

  .د

139(  

مع( كند مي قوط

كن مـي  بسنده جا

خداس بـه  قـرب 
محدودي فرصت

جس براي غروبي 

اندوهنا پاياني ن

ـر معـاد شـد، ح

يگر و مربوط به

فراگيري هاي ش

  .ت

فنا استقبال نمـي
دان به معاد است

يـاد  از و دهنـد 
  .43ص » .رد

ب درسي هستند

07/09/99 سومة 

سقو جهنم عماق

اينج در آن مورد

تق و نزديكـي  ن، 
ف ها سرمايه اين 

را آن بلكه رند؛

انسان ان زندگي
  .ست

ر كسـي منكـگـ   

ر ارتباط با يكدي

  .ته شوند

پرسش از آن، از 

آن نيستراري از 
  .40ص . ش

گ و نابودي و ف
معتقد/  آنان وان

د مـي  قـرار  خود
ندار معاد نكران

كتاب 40و  39 

9  


مرحلة(وم انساني 

اع تا ،)علت( داد

م دو به كه اند ه
  .ت

انسـان زنـدگي  
از استفاده راي

پندار نمي زندگي

داستا پس ست،
آمده اس 42 ص 

ه نيسـت كـه اگ

ه گزينة ديگر د

طالعه و ياد گرفت

پس انسان ندة

كرد و گريز و فر
ارزش ت، و نه بي

ن حديث از مرگ
پيرو و الهي ران

هدف خ و معبود
من با تفاوتيكه  

دو از متن صص

هم؛ ادبيات و علو

 تن ها رذيلت ه

كرد ذكر بعد ن
 روح انسان است

  .ت

هـدف  تـرين  ي 
بر ما... .  خلقت 

  .38ص 

ز دفتر بخش ن
  .39ص 

اس چنين اگر ود؟
ريفة آن نيز در

اين گونه. 43ص 

عاد است، اما سه

 با دقت تمام مط

آين و مرگ ستي

توان نابود ك نمي
يا كم ارزش است

در اين )ع( حسين
پيامبر/   الهيون

م را دنيا ،)علت(
است اي گونه ه

هر د) )ص(خدا 

سنجش ده

به اگر و )معلول(

اين وجود بر يلي
احت غيرمادي

كتاب درسي است

اصـلي و تـرين  مع 
هدف به سيدن

درس چهارم، ص» 

پايا را مرگ نان
ص» .دانند مي ن

شو مي نيستي و
 است كه آية شر

ص . زيادي است
  !تال شود

دوم اعتقاد به مع

ه بايدي دارد ك

چيس«: سي است

ند كه مرگ را ن
كيد دارد كه دني

  .ي است
اوالً، امام ح: ست

ناشي از ديدگاه 

( ها هوس در تن
به آنان رفتار و ي

حديث رسول خ(

    
 

( شود مي شتگان
 .رست است

  عد
دالي و ها نشانه ن

، بعد يا سا» بعد
 .رست است

ك 40و  39صص 
 .رست است

جـام«. بي است
رس براي انسان ي
».يابد مي پايان 

 .رست است
آن پيروان و لهي
انسان روح براي

 .رست است
و فنا ديار راهي 

اه منكران معاد
 .رست است

در گزينه» مي
 جسمي هم مبت

 .رست است
ربوط به پيامد د

يدگاه، پيامدهايي
 .رست است

كتاب درس 38ص 
  :ها ينه

دانن همگان مي: 3
قرآن كريم تأك: 4

 .رست است
درسي كتاب 41 

ضيح گزينة نادرس
و اين اثر. كند ي
 

 .رست است
رفت فرو دليل به
زندگي رو، اين ز

 .رست است
( و حديث نبوي

www.sanjeshse

مسجود فرش
در 3گزينه  .6

بع= ساحت   
دانشمندان«  

وجود اين«
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 1گزينه  .6

سؤال تركيب  
هاي سرمايه«

انسان مرگ
در 3گزينه  .6

ا پيامبران«  
 تر درخشان

در 2گزينه  .6
يكباره آيا«  

همان ديدگا
در 4گزينه  .6

جسم«كلمة   
هاي بيماري

در 4گزينه  .6
مر 4گزينة   

  .هستند
هر دي: نكته  

در 2گزينه  .7
مطابق با ص  
رد ساير گز  
3رد گزينة   
4رد گزينة   

در 2گزينه  .7
ص از متن  
نكته و توضي  

استقبال مي
 !يكي است

در 4گزينه  .7
ب افراد اين«  
از و )معلول(

در 3گزينه  .7
آية شريفه و  
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 و آگـاهي  
رد بخش ! »

خش سـوم  

 و و  ب لَعـ﴾ 

ationgroup

و مانـد  مي اقي
»ماند ن باقي مي

رد بخ. با يكديگر

لَهـو ...ةُ الـدنيا  

139(  

با بدن، از مرگ 
د از مرگ با بدن

سو و هم راستا ب

الحيا هذه﴿خش 
  .است» لم

  .پردازيم

  .د

  

  .ديگر است

07/09/99 سومة 

بعد و شود نمي
بعد«و نه . 39ص 

و همس.  معاداند

ي الحبخ﴾وانُي ،
چهرة ملكوتي عا

  .د

عد به مطالعه بپ

 

دخيل هستند) 

.است» خدا«ن 

دن به واقعيات د

  .است» جاز

  ديني

10  


مرحلة(وم انساني 

ن متالشي ذيرد،
درس چهارم، ص

گاه معتقدان به

 اررَةَ لَهِ الدياآلخ
چ«بيانگر  ﴾وانُي

كند وادار مي» ر

داشت كنيم و بع

  .دهند

  .هد

 ».بر خدا است

  .كند   مي

، برنامه، آگاهي

  .نام دارد» 

و معني ديگر آن

 

راه پي برد» قل

وحي و اعج«راه 

هاي اقليتف و 

هم؛ ادبيات و علو

پذ نمي تحليل و 
و د 31سوم، ص 

و مربوط به ديدگ

لَهو و  بلَعنَّ وا
ويالح ياآلخرَةَ لَهِ

تأمل بيشتر« به 

را براي خود يادد

  .ت

د را تشكيل مي 

ده را تشكيل مي

موضع آن در براب

نها آشنايي پيدا

هدف(م عوامل 

بيني جهان«ارد 

بيني قرار دارد و

 .و ساده است 

عق«آن به كمك 

شود ر منتهي مي

معارف

سنجش ده

تجزيه انسان ي
درس س» .دهد ي
 

باط با يكديگر و

لَ الحياةُ الدنيا االّ 
ا الدار﴿و بخش 

نگام تفكر ما را

ر» سؤال درس«

 هدف الزم است

»مكتب«ولوژي 

ينش مذهبي رب

كتب، ارزيابي، م

هاي هستي با آن

دهيم ر انجام مي

جهان هستي دا

ب ير اصول جهان

س، راهي روشن

گيري از آ نتيجه

 شناخت الهي م

    
 

 .رست است
  .بي است

غيرجسماني و ي
نمي دست از را 

 .3و  2هاي  نه
ش سؤال، در ارتب

  .3و  1
 .رست است

هذه ما و﴿: يفة
و» رة ملكي دنيا

 .رست است
يش آمده در هن

 .رست است
«دن درس بايد 
 .رست است

ريزي انتخاب ه
 .رست است

بيني و ايدئو هان
 .رست است

ساس و شالودة ب
 .رست است

ر بررسي يك مك
 .رست است

ه اسايي، واقعيت
 .رست است

 با اراده و اختيا
 .رست است

ه يك مكتب از ج
 .رست است

در رأس ساي» ي
 .رست است

مستقيم از حواس
 .رست است

و ن» مشاهده«ز 
 .رست است

 طريق انبياء به

www.sanjeshse
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سؤال تركيب  
روحاني بعد«  

خود حيات
نخست گزين

هر دو بخش  
1هاي  گزينه

در 3گزينه  .7
در آية شري  

چهر«بيانگر 
  
  

در 1گزينه  .5
هاي پي سؤال

در 2گزينه  .5
قبل از خواند

در 3گزينه  .5
قبل از برنامه
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در 4گزينه  .5
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در 3گزينه  .6
راهي كه از
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» ـ گزينش  

گون نظـم    

). 2و  1ي  
ـا تسـاوي        

تـوان از   ـي   
از سوي . )3
رسـد كـه    ي
  ).4و  

ationgroup

  .است» گاهي

.  

 .نمايد مين مي

  .است

ت ـ حسابگري ـ

از جهـات گونـاگ

هـاي رد گزينـه (  
صـفات برتـري يـ

شـود، پـس نمـ
3رد گزينة (ت 

نين به نظر مي
2هاي  رد گزينه

139(  

جربي و آزمايشگ

  .رد

است» حقايق« 

را تأ» في واقعي

ا» نگري دقيق ه

ميزان دقت«: ن

، ا»خصوص اجزا

باشـد مـي  aـد   
پـس بايـد از ص

ش مورد انجام نمي
ر كلي ناقص است
 نظر منطقي چن

ر(ستفاده كنيم 

07/09/99 سومة 

تج« غيرمستقيم 

پذير انجام مي» ف

ي وسيلة كشف

  .شود يده مي

هدف«هنگي آنها 

 

  . وجود دارد

آيند«ت نشانگر 

توان ه به آنها مي

كار مخ«د مؤيد 

عرف اسـم ماننـ
شـود، پ نجام مي

م 2اي بين  يسه
هم به طور 3نة 

دا انجام شود، از
 be going t اس

 

11  


مرحلة(وم انساني 

هدة مستقيم و

هاي مختلف  راه

هاي عقلي ستدالل

نامي» منظم«ن، 

  .است» 

شود و هماه  مي

  .كند ي

 .است»  معين

دهندة آن شكيل

 وجود آمده است

گيرد كه با توجه

خوبي انجام شو

ً نيازمند يك مع
ان) ي در تابستان

ا ياد شده و مقا
ساختار گزين). 4

يا قرار است فرد
toد از ساختار 

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علو

ستي، تنها مشاه

با«ي گوناگون 

ن، عقل و اسگو

هاي منظم آن ده

»هدف واقعي«ة 

ناميده» نظم« 

و مفهوم پيدا مي

منظم و«جموعه 

عت و اجزاي تش

ها پيش به مدت

گ قرار ميد توجه 

 براي اينكه به خ

 كار رود و حتماً
ان و كوهنوردي

گيزترين كشورها
4و  2هاي  گزينه

ه بازديد از ايتالي
ه است، پس بايد

ا

سنجش ده

خت واقعيات هس

ها دن به واقعيت

هاي گوناگ آگاهي

شتن نظم و پديد

دهندة سي، نشان

در يك مجموعه

معني و» هدف«

جزء در يك مجم

شكل و قيافة ساع

تمان موجود، مد

تگاه منظم مورد

گاه قرار گرفته،

ك د به تنهايي به
وردي در زمستا

  ).4و  2ي 

انگ كي از شگفت
رد گ(تفاده كرد 

ي جمله و اينكه
 قبل گرفته شد

    
 

 .رست است
كرد كه راه شنا

 .رست است
شناخت، پي برد

 .رست است
ه دست آوردن آ

 .رست است
عت، به علت داش

 .رست است
ن دوربين عكاس

 .رست است
جزاي متفاوت د

 .رست است
«ا وجود داشتن 
 .رست است

ضو و مقدار هر ج
 .رست است

ميان ش» هنگي
 .رست است

ايي كه در ساخت
 .رست است

ري در يك دست
  .ه دست آورد
 .رست است

 عهدة كل دستگ

 .رست است
moun تواند نمي

كوهنو(مورد  2 
هاي گزينهرد (يم 

 .رست است
تاليا به عنوان يك
ي يا تساوي است

جه به مفهوم كلي
نجام اين كار از

www.sanjeshse
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در 1گزينه  .6
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در 3گزينه  .6
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در 2گزينه  .6
دستگاه ساع

در 4گزينه  .6
عكس گرفتن

در 4گزينه  .6
گرد آمدن اج

در 2گزينه  .7
هماهنگي با

در 2گزينه  .7
اندازه هر عض

در 4نه گزي .7
هماه«رابطة 

در 3گزينه  .7
ها بيني پيش

در 4گزينه  .7
جهات بسيار
را در آنها به

در 3گزينه  .7
كاري كه بر

  .است
 

در 3گزينه  .7
ntainاسم   

مقايسه بين
استفاده كني

در 1گزينه  .7
از كشور ايتا  

صفات برتري
ديگر، با توج
تصميم به ان
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noisy   بـه
)proper (

» بـد «ـاي   
ه به وجـود  

شنويم   مي

  .ند
  

ـه، بايـد از   

ationgroup

yصـفت  ). 3ـه  

(ك اسـم خـاص    

.  
بـه معنـ badت  

لي دوم با توجه

  صيف كردن

  .ست دارد
  قت، آفرينش

  . ياد بگيريد
  م

  .د
  دست دادن

  ن

  .ديدند يز
  يقت

ك است كهدنار

  يراً

كنمي كمك ]تو
 برابر، در مقابل

در نتيجـ. سـت    

  .يم

139(  

رد گزينـ(داريـم  
    Tehran يـك

 بهتر نياز داريم
ل بايد از صـفت
 كه در جاي خا

  ).2و  1ي 

  . كردند
توص) 4 

تعداد زيادي دو
خلق) 4 

خواهيد زبان ي
مهم) 4 

كند دا مياها قر
از د) 4  ت دادن

  . غريب است
امن) 4  ه

، روي ميون بود
حقي) 4 

اين واقعاً در. رم

اخي) 4 

به ت[ل زمستان 
در) 4 

 گرفتـه شـده ا

 of استفاده كني

07/09/99 سومة 

تري يا تساوي د
ي ديگـر، اسـم

  ). 3و  

به يك مكانيك
ر جاي خالي اول

دقت كنيد). 4 
هاي رد گزينه(رد 

 كشورمان دفاع
  كردن

ه او در مدرسه ت
 ت

چرا ميشن كنيد 
 

براي كمك به فق
نداز كردن، نجات

ش من عجيب و
ب، منظم، باقاعد

كه شبيه خونگ 
 

ض، را دوست دار

 ور ويژه، بويژه

در فصل ل سرما
 اي

 جنگل از قبـل

 از حرف اضافة

12  


مرحلة(وم انساني 

ياز به صفات برتر
از سـوي). 1ينـة  

2هاي رد گزينه

كنم ما ب فكر مي
، در»اما«معناي 
و 2هاي   گزينه

رين استفاده كر

طي جنگ از ر
دفاع) 3 

جيبي نيست كه
بهشت) 3 

هم است كه روش
سالم) 3 

هزار دالر ب 2ود 
ان پس) 3 

د كمي به گوش
مرتب) 3 

ك مايع قرمز رنگ
مدار) 3 

رض خطر انقراض

به طو) 3 

تو در مقابل زت ا
به جا )3 

ميم به رفتن به

بايد» كردن از ت

هم؛ ادبيات و علو

اند، پس ني گرفته
رد گزي(شـود   ي

(گ نوشته شود 

 نيست، اما من ف
به م butف ربط 

رد(رست باشد 
وان از صفت برتر

دجاعي بود كه 
 وري كردن

ن است و چيز عج
 جيب، شگفتي

ليسي، خيلي مه
 ت

 و هر ساله حدو
 كردن

كند ي صحبت مي
  و غريب

از يك هقطر چند 

در معر] حيوانات

 ر طبيعي

با محافظتت گرم 

ص است كه تصم

مراقبت«معناي 

سنجش ده

د مقايسه قرار گر
 صفت برتري مي
ول آن بايد بزرگ

ن مكانيك بدي
مله و وجود حرف
حاظ معنايي در
تو يچ عنوان نمي

ز آن سربازان شج
آو جمع) 2 

لو خيلي مهربان
چيز عج) 2 

ك زبان آموز انگل
متفاوت) 2 

اً بخشنده است
حمل ك) 2 

رد جوان فارسي
عجيب) 2 

 خانه رسيدند،
 مايع) 2 

ح[يوانات، بويژه 
  .نند

به طور) 2 

كنم كه اين كت
 باال) 2 

در جمله مشخص
  .ستفاده كنيم

“take car به م

    
 

 .رست است
 و اصفهان مورد

nois تبديل به
شود و حرف او ي

 .رست است
آقاي اميريان: له

مفهوم كلي جمل
جمله به لح يم تا

اي خالي، به هي
 .رست است

پدرم يكي از: له
  كردن

 .رست است
دختر كوچول: له
 

 .رست است
به عنوان يك: له
 ك

 .رست است
آن مرد واقعاً: له

 دن، بخشيدن
 .رست است

طوري كه مر: له

 .رست است
وقتي آنها به: له

 .رست است
من همه حيو: له

كن ا را شكار مي
 با دقت

 .رست است
ك من فكر مي: له
 

 .رست است
وجود دمشواهد 

 be going اس
 .رست است

”re ofساختار 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
شهر تهران  

sierصورت 

محسوب مي
در 3گزينه  .7

ترجمه جمل  
با توجه به م  

استفاده كني
a قبل از جا

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  
مقايسه) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
گزارش) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
خطرناك) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
اهدا كرد) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
 مفيد) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
 نشانه) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  

ها آنها انسان
به طور ب) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
در ميان) 1  

در 3گزينه  .8
با توجه به ش  

to ساختار 

در 1گزينه  .8
با توجه به س  
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 همـراه بـا    

  .ت

α = +6  

α + β =  

  
  

ationgroup

  ل

  قه

بايـد nicestن   

استترين  نزديك

+ β α + β
b

a
= − = − 2

139(  

مثال) 4 

عالق) 4 

صـفت برتـرين 

  .نند

ن ------------

β = + β6 2

 β = −2 8
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 عات

 ه

).3و  2هاي  نه

كن مي ، دفاعازد

-ظر معنايي به 

  ي اشاره دارد؟

 β = − 4
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اطالع) 3 

آينده) 3 

 a  نرد گزي(دارد

را به خطر بياند

---------.  

----.  
  شند

ه شده است از نظ

ست به چه چيزي

a − −16 8

)1(ي و آمار 

هم؛ ادبيات و علو

 عمر

عرف اسم مانند

ما رسالمت  كه 

------جنگند 
  نيم

------------
كش ها را نمي وب

كشيدهآن خط  

  .ند

  است؟ ت
  .بودند شاير

---------.  

 كشيده شده اس

a a=  =6

رياضي

سنجش ده

 الگو) 2 

طول ع) 2 

د نياز به يك مع
  ).1د گزينة 

 برابر هر چيزي

ج مي ها ميكروب 
كن رما و درد مي

--عتقاد دارد كه 
 خودشان ميكرو

زير 1پاراگراف 
  »محافظت

  چيست؟
شر را تغيير داد

درستمتن  ساس
عشاكار در زمين 

 ------------
  رود نيل بود

زير آن خط 2 

= 2

    
 

 .رست است
  ورزش

 .رست است
 اني، نقطه

 .رست است
p در حالت مفرد

رد(بيايد  theف 
 .رست است

  متن چيست؟
در ، سفيد از ما
 .رست است

هاي سفيد با ول
خود احساس گر

 .رست است
رسد اع  نظر مي

يدهاي سف لبول
كه در پ immu“ .رست است

pr  م«به معناي
 .رست است

وان براي متن چ
چگونه زندگي بش

 .رست است
، بر اس موارد زير

شروع به كا ل از
 .رست است

توان فهميد كه
 مصر به خاطر ر

 .رست است
كه در پاراگراف

  اغذه معناي 

 .رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .9
تمرين،) 1  

در 2گزينه  .9
دورة زما) 1  

در 4گزينه  .9
placeاسم   

حرف تعريف
در 1گزينه  .9

ايده اصلي م  
هاي گلبول  

در 2گزينه  .9
گاه گلبو هر

ما در بدن خ  
در 1گزينه  .9

نويسنده به  
بعضي از گل  

در 4گزينه  .9
”uneكلمه  
  rotection

در 2گزينه  .9
بهترين عنو  
ها چ رودخانه  

در 2گزينه  .9
يك از كدام

ها قبل انسان  
در 4گزينه  .9

ت از متن مي  
خلق تمدن  

در 1گزينه  .1
ك  ”it“كلمه  
  “food”  به

  
  
 

در 1گزينه  .1

erv.ir

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01



  
 

 

@sanjesheduc

αβ = 6  

P =1   
C(x) =  

 Δ =  

x +27 1  

x x−3 4  
(x −  

=16  

( x +3 3  

a
−

−
1

1  

x +22 6  

x =  

t '   قديم =

BMI =  

x − =2 1   

 +1
2  

  

ationgroup

c k

a

−= = 1

/ x , R− 1 

x= +39 6 

− ×16 4 

x − = 1 6 

x x− +2 4 16
)(x )(x− −4 2

+ + =4 4 24

) x (+ =2 23

a a
=

−2
1 1

3

x x

x x

+ −
+

2
2

6 4 4

,− 
22 23

t
t

= + 
15

(
=

=يا  1يا  1− 

+ + =3 24

  وزن
 )قد(2

139(  

k =6 12

  .ستكامل ا

R(x) x=1 
(xπ  سود

= 39 1444

, α = β3
7

x (x= −26 4
x )+ = 2 
4

x )+ 23 4

a a
 =

−2
1

x− = 
2

1

+ =2 8
3 3

t
+ =

+
1 1

5 6

/ )2
8 24

1 8
 

 3  1يا
1يا  2

/=13 3 254
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2

Δ و مربع ك =

x / x− 21
x) R(x)= −

x
−

 =
−

4 

αβ = − 
β

2

) (x− −4 4 4
x , , = −4 2

x x − −2 6

a
= 

−2
1

3

x x − −23 4

t t +21 56

/ 7

  ياx = 1
2

14  


مرحلة(وم انساني 

+ =64 8 1

C(x)− = −

/

+ =
−

1444
2

α = − 3
14

) =4 
−2

x=  =7 

a.    ت = 3

− =4 

t= +12 3

3يا  2
يا  4

هم؛ ادبيات و علو

44، 3ر گزينه 

/ x +21 4 

1

=  +7 7 2

a a− −2 است2

t t − −2 7

سنجش ده

باشد كه تنها در

x − 390

+ =24 25 56

−معادله  =3 

t− = 3 

    
 

 .رست است

 .رست است
Δ مربع كامل ب

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

6
 .رست است

ريشه م

 .رست است

 .استرست 

t =1
 .رست است

 .رست است
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( , x −3 2  

x

x

− =
−2

5 1
1

  

x

x

= −
 = 5  

k = +2 1  

  عرض 

  حيط 
  
 

در اقتصـاد  

 خريـداري   
  

ابت كاال و 
بـه عنـوان   

ationgroup

y) (x y− = +

(x

(x )(x

−=
−
4 2

3
1

k k+  −2

 −= 5 1
ع 2

=) طول+  مح 2

د  در دو حالـت  

يـا ارهرهـا اجـ    
.دهد  نشان مي

 پرداخت پول با
كاال و خدمات ب

 غ ق ق

139(  

y, )


−  


6

x  

)

x )
⎯⎯⎯

+
2

1

k − = 1 

طول

+عرض ( ط 

خانوارهـا. سـتند  

  .كنند  مي

نـابع را از خانوار
را يگران كليدي

دهد، نشان مي 
 با عبور از بازار ك

  را حذف  
 كنيم

07/09/99 سومة 

x y

x y

+ =
− = −

3
2

   y− = −5

x (x+⎯⎯→ −1 4

k
+

 = 1 5
2

(= محيط 5

هـا هس بنگـاه   و  

  .كنند
 و خدمات ارائه

هـا، من يـا بنگـاه  
عامالت بين بازيگ

ها طور كه پيكان
اين پول. يابد ي

         
ك مي    
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x = −
−6

          

)(x )− − =2 1

=
−

5 2
5 1

1+(طول 

صـاد، خانوارهـا

ك ها خريداري مي
ي توليد كاالها

كنند ي داري مي
يان چرخشي، تع

ط همان. اند شنده
جريان مي دمات

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

, y =1 4

( x )(x= −5 1

  .ريشه دارد

  . ها هستند ه

ازيگران در اقتص

كاره و  از كسب
كارآفريني را براي

ها خريد از بنگاه 
نمودار زير جري 

ها فروش ر و بنگاه
جريان كاال و خد

سنجش ده

  

x ) x−  23

تنها يك ر 

 خانوارها ـ بنگاه

گيرندگان و با يم

نياز را ت مورد
كار، سرمايه و ك

الها و خدمات را
.گيرد شكل مي 

خانوارها خريدار
 جهت مخالف ج

  .د

    
 

 .رست است

 .رست است

x− − =4 5

 .رست است

 .رست است
لي علم اقتصاد

 .رست است
تصمي مهمترين 
  :كنند ي

ا كاالها و خدمات
ا زمين، نيروي ك

 .رست است
كه خانوارها كاال

داد و ستد طةب
الها و خدمات، خ

شده در يداري
شو  دريافت مي
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ضا و خريد 
پـي ببريـد   

 خـودروي      

قدار عرضه 

P =2 1  
P = يـا   6

ationgroup

  

اضمقدار تق ند بر
يا هنگامي كه پ

يط، از تقاضـاي

قيمت كاال بر مق

P = 5
P > 6مثالً  5

139(  

توا كاالها هم مي
شود ي مي  زيادتر

  .بگيريد ي

ات سـاير شـراي

توجه كنيد كه ق

و در دهد   مي
  .د

ـانون افـزايش   
شود تا توليـد   
 

07/09/99 سومة 

 و قيمت ديگر ك
ار تقاضاي آنها 

ديگري ن تصميم

مت بنزين با ثبـا

ت. و عرضه دارند

 قيمت باالتر را
شود تر وارد مي ن

قـ ،زيـر  شـكل    
كم مي xي از 

 .داردنت وجود 
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سليقه، انتظارات
يير قيمت، مقد

خريد آن ة دربار

با باال رفتن قيمت

بر مقدار توليد و

  .است 1/

اكننده پيشنهاد
هاد قيمت پايين

 انحنـاي آن در
مقادير بيشتري 

ش هزينه فرصت

هم؛ ادبيات و علو

ثرگذار است، سل
، حتي بدون تغي
روز ممكن است

مكمل هستند، ب

اثر مثبتي ب ها نه

/ P + = −5 1

ود دارد و تقاضا
ضاكننده با پيشنه

د و در صـورت
y باالتر توليد 

قانون افزايش ،شد

سنجش ده

بر مقدار تقاضا اث
شوند، كه مد مي

شود، امر شتر مي

و كاالي ماري د

با كاهش هزين الً

/ P− +5 2 

مازاد تقاضا وجو 
د داشته و تقاض

 شيب منفي دار
عني در مقادير

منفي باش شيب 

    
 

 .رست است
مد و قيمت كه ب

چيزهايي ك مثالً
ي در آينده بيش

 .رست است
 و خودروي سو

  .شود مي
 .رست است

ختراعات معموالً
  .االه عرضه ك

 .رست است
S P=  يعني

Pمثالً   = 4
مبود تقاضا وجو

 .رست است
 امكانات توليد 
يع .ت وجود دارد

باگاه خط  و هر

www.sanjeshse
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ن آمـادگي  

در  يد كـه 
ربند ايمني 
ي ديگـر در    

 بـه اقـدام    

دازي آنهـا   
م نگـارش  

 و چگونـه     
سـهامداران  

ationgroup

  

  ! دهيم

  !د

  !ويم

خطر، بدون ي پر

برسي نتيجه اين 
نافع بستن كمر
بندنـد و برخـي

دسـت تنهـايي 

انـد اي اوليـه راه  
و آن همفي دارد 

ه ميـزان اسـت
د؛ سشـو  سيم مي

139(  

.غيرممكن است

اسـت   yي   
  .ند

ر توماني ترجيح

خوريد خرش مي

رو ميآني  ارزشِ

هاي ي در زمينه

  ـ فايده نه

 و در نهايت به
من شوند ودرو مي

يمني خود را بب

فكر كند كه به ت

هـا گـام  شوند؛ ي
البته گامي اضاف 

چـه ،سـهام آن  
سود و زيان تقس

07/09/99 سومة 

نقاط باالي آن غ

ز توليـد كـاالي
توليد كنن yي 

8 جنس  هزار
  !يم

ايد تا آخ  كه داده

ا اغ كارهاي كم
  !يم

گذاري ـ سرمايه ي

رد منطقي هزين

ها مقايسه كنيد
خو د وقتي سوار

ا صله كمربندالفا

كارفرما به اين ف
  . انجام دهد

اندازي مي سان راه
... . و مجوزها و

يل شده اسـت؛ 
و چگونه س كند ي

  ...ود و

17  
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باشد، و ن ذير مي

واحد از 1هش 
توانند كاالي  مي

را بر ج فيف دارد
كني خريد مي ده

پولي خاطر ا به
  

آن، سر فع آتي
روي بدهي مي اع

آتي نيازهاي راي

با رويكر ي جديد

  .د
ه  با تمام هزينه

افراد است؛ مثالً
باال بالسة اي مق

ب و كار جديد، ك
المنفعه د را عام

خصي بسيار آسا
ها پروانه م، اخذ

كاري تشكي و ب
ود را تأمين مي

شو ل مينحم ونه

هم؛ ادبيات و علو

پذ  توليد، امكان

برابر كاهش xوم 
كه عوامل توليد

  : كنيم  مي
  ها گيري يم

5  درصد تخف
ش ويژه اعالم شد

وست نداريد؛ اما
!رويد تا آخر مي

مندي از منا هره
ر بار سنگين انو

  درأي بودن
انداز كمتر بر س

هاي ررسي گزينه

رمان وجود ندارد
راد تمام منافع 
ها يشتراز هزينه
با ن است برخي

گيري يك كسب
يد حتي كار جد

ب و كارهاي شخ
 جمله ثبت اسم

چه كسب ت براي
خو يةسرمايه اول

ند؛ شركت چگو

سنجش ده

منحني امكانات

 توليد كاالي دو
 مقداري است ك

اشاره گيري ميم
فروش بر تصمي
 هزار توماني كه

ه حراج يا فروش
  تهدر رف

ش داده شده دو
ايد تا ن پول داده

و به  و يادگيري
صرف فعلي، زير

حد يا خود ش از
رآمد آينده و پس

  ت فعلي
ي و پرهيز از بر

شت برنج در كر
ايدمنطقي باشد ب

ايد، منافع بي كرده
كنند؛ ممكن  مي

 .نگاري كنند

گ  پيش از شكل
د يا شراكت كن

تي همانند كسب
شخصي است، از

  .ست

 كند كه شركت
 چگونه شركت س
ي در شركت دارن

    
 

 .استرست 
 نقاط رو و زير م

 .رست است
ر هزينه فرصت
فرصت آن برابر

 .رست است
تصم باه رايج در
هاي فر ري حقه
16  جنس  ه
دليل اينكه ط به

هاي د به هزينه
ي را كه سفارشي
كيفيتي را چون ي

  ري زياد
صبر در تحصيل

هاي مص ين هزينه
د به نفس بيش

د ةي زياد دربار

وضعيت دن به
 به وضعيت فعلي

 .رست است
در كاش مورد نظر
گيري م  تصميم

ه شما انتخاب ك
مقايسه هاي آن

ا ند ايمني سهل
 .رست است

 روشن است كه
ه با فرد ديگري

تكارهاي شراك و
كار ش و  كسب

كت بين افراد اس
 .رست است

شركت بايد بيان
شود؛ وخته مي

هايي و مسئوليت

www.sanjeshse
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بزند يا اينكه
و سبك) ب  

مشابه كامالً
رارداد شراكق
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نامه شاساس

تقسيم و فر
حقوق و چه
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رين بـراي   

 

  . باشد

ـان عربـي      

ن موضـوع   

  .رفت مي

از ... مـي و  

 بـه چشـم    

  . ندارد

سـت و نـه   

ationgroup

كـارآفر ه عنـوان 

ر منثور فارسي

ر طبـري بـه زبـ

 و كمال در ايـن

 اخالقي فراتر نم

 اصـطالحات علم

ين همـاهنگي

ون و وزن وجود

 نه اهل وصال اس

139(  

شما به. سبه كند

  .يرفته گشت

تواند از آثا  نمي

 محمدبن جريـر

  .سي برگرداند

تماماي   قصيده

مرو تعاليم كلي

نجم بسياري از

  .ي بود

ها ا ر همة گزينه
  .انگيز است

ن تناسب مضمو

 ناصرخسرو كه
 

07/09/99 سومة 

دهايش را محاس
  .يد

  .آيند ساب مي

لفباي عربي پذي

  .ن پنجم

پس. ده استش

اصل تفسير را 

ي ديگر به فارس

 كسايي مروزي

هني آنان از قلم

يمه اول قرن پنج

عناصر زبان عربي

ضروري است در
ا س و عاطفه حزن

ية ساالر شهيدان

از 4 كه گزينه 
 .وده شده است

1(
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مرحلة(وم انساني 

ها و درآمد هزينه
كني ر بايد هزينه

ان ميانه به حس

 گذاشته شد و ال

 و نيمه اول قرن

ن عربي نوشته ش

. برگردانده شد

 اطالعات تاريخي
  .است» ك

عمول گرديد و

تند و مفاهيم ذه

 قرن چهارم و ني

 در برابر نفوذ ع

ساس و عاطفه ض
محتوا و احساس

  ن فاعلن
   فاعلن

كه با مرثي» علن
  »علن فاعلن

 دارند در حالي
آور سرو ن رقص

(فنون ادبي  

هم؛ ادبيات و علو

ه و درست، بايد
اچاردمات ـ به ن

هايي از زبا شاخه

زبان عربي كنار

، نه قرن چهارم

ير طبري به زبان

 زمان به فارسي

را با افزودن» ك
 الرّسل و الملوك

ز قرن چهارم مع

روني توجه داشت

چهارم است، در
  .شود ي

صورت زبان ادبي

 بين وزن و احس
رد اما از جهت م

علن مفاعلنلن فا
 فاعلن مفتعلن
لن مفتعلن مفاع
علن فاعلن مفتع

خواني كديگر هم
كمي، بيت بر وزن

 علوم و

سنجش ده

نتخاب صحيح و
م از كاالها يا خد

 و پهلوي خود ش

خي از صداهاي ز

زيست،  سوم مي

ط محمدبن جري

 دانشمندان آن

الرّسل و الملوك خ
تاريخ«ة كتاب 

عر فارسي از آغا

هاي بير  واقعيت

ح ايراني قرن چ
 فارسي دري مي

ري، نخستين ص

باشد هماهنگي
انگيزي دار طرب
دارد مفاعلن) وري

ولختي مفتعلن
مفتعلن مفاعل« 

مفتع«د دولختي 

ن و محتوا با يكد
د مذهبي و حكم

    
 

 .رست است
ن موفق براي ان
والت خود ـ اعم

 .رست است
پارتي 3و  4 ي

 .رست است
م در ايران، برخي

 .رست است
 صفّار، در قرن
 .رست است

 و الملوك توسط
 .رست است

وسط جمعي از
.  

 .رست است
تاريخ«ي كتاب 

ي در واقع ترجمة
 .رست است

ظه و پند در شع

 .رست است
 دوره بيشتر به
 .رست است

ي و شكوفايي روح
متون عربي وارد

 .رست است
 نو يا فارسي در

 .رست است
شعر تأثيرگذار ب

وزن ط 3ا گزينه 
دو(زن دولختي 

انگيز د زن طرب
زن تند و ضربي
زن ضربي و شاد

 .ترست اس
وزن 1، 2و  3ي 

گرم افكار و عقايد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
يك كارآفرين
توليد محصو

  
 

در 1گزينه  .13
هاي در گزينه

در 1گزينه  .13
ذ اسالمبا نفو

در 2گزينه  .13
يعقوب ليث

در 3گزينه  .13
الرُسل تاريخ

در 1گزينه  .13
اين كتاب تو
نوشته است

در 3گزينه  .13
ابوعلي بلعمي
تاريخ بلعمي

در 2گزينه  .13
آوردن موعظ

  .سرود
در 1گزينه  .13

شاعران اين
در 3گزينه  .13

دورة طاليي
راه ترجمة م

در 1گزينه  .14
زبان فارسي

در 3گزينه  .14
براي اينكه ش

خورد اما مي
وز) 1گزينه 
وز) 2گزينه 
وز) 3گزينه 
وز) 4گزينة 

در 4گزينه  .14
هاي در گزينه

فراق و سرگ

erv.ir
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@sanjesheduc

رت گرفتـه    

. ب هسـتند      

» ب، بيـزار  

  )ي

برد كنايـه  

  .ق است

 واژه آرايي 

ationgroup

ب درسـتي صـور

محتـوا متناسـب

سـيراب: سـير «د  

حماسي. ( است
  )تعليمي. (د

دايي كردن، كار

  جويان

خبري از معشوق
  .د

همسان دارند و

  ح 

139(  

و محتوا انتخاب

شـده و وزن و م

بايـد) 4(گزينـة   

  )غنايي(ت 
كوبنده و ضربي

خورند ت تو را مي

كنايه از گد: دن
  .ير دارند

  .ت

ج گيران، عيب ب

.  

 سبب شنيدن خ
رب و شادي دارد

پس جناس ه» ر

 مصراع دوم، روح

07/09/99 سومة 

شده، بين وزن و

ـدش سـروده ش

خوانـد و در گ» 

ر آن حاكم است
امالً ك خوانش ك

بسياري حسرت

چنين خوشه چيد
مراعات نظي) چيد

بديع معنوي است
  وي

كنايه از عيب: ران
  )ديع معنوي

 در جنگ است
  . و غم است

 شدن عاشق به
ست و حالت طر

گور و قبر«ناي 

  .شود ب مي
يل و روانه و در

19  


مرحلة(وم انساني 

ه شة تبريز سرود

ه در سوگ فرزنـ

»، رفتار، گردش

 و شور و شوق بر
ران دارد و لحن
ن را بخوري كه ب

  )سرايي يحه

شود و همچن  مي
رمن، خوشه، چ

دارد كه ب وجود 
بديع معنو= ضاد 

  مودن
  ن

  دن
  .ارد

گير حرف 
بد(ساحل ) 2 ره،

  
«  

»1«  

شونت و درگيري
حسرت و اندوه

خود  از خود بي
ن فصل پاييز اس

صراع دوم در معن

آرايي محسوب اژه
مصراع اول گسي

هم؛ ادبيات و علو

ارة مصائب زلزلة

 كه حالت مرثيه

ش،و سلوك، رو

 و كامالً عاطفه
ره به ايران و تور
 حسرت ديگران

مد. ( شده است

ي در بيت ديده
مزروع، خويد، خر

مراعات نظير: ك
تر آراية تض حتاج
  .ست

جنگ و پيكار نم
گذشتن  از جان

 كردن، آواره شد
ستعاره وجود د

كنار، كنار) 1. د

»ا«مصوت  8، 
»س«ـ و صامت 

«مصوت  5» ر« 

لت خشم و خش
بيانگر ح» غ«ت 
نشانگر» د«ت 

بيانگر فرا رسيدن

است و در مص» 

ن بكار رفته و و
مسان دارند در م

سنجش ده

 تبريزي كه دربا

بينيم  است مي
  )ع لن

سير و: سير«يد 

 يا عارفانه است
اشار. وسي است

ه است كه مبادا
 پادشاه سروده

يي و موسيقايي
م(هاي  واژه. شود

خورشيد و فلك
تر و مح       غني

ظي و معنوي اس

كنايه از ج: بردن
يه از فداكاري و

كنايه از فرار: د
ا  ضافه استعاري،

  سخن 
يهام تناسب دارد

،»خ«و صامت » 
مصوت كوتاه ـَـ

  »س«صامت 
و» س«صامت 

بيانگر حال» و خ
و صامت» ا«صوت 
و صامت» ا«صوت 

ب» ا«و مصوت » 

»گورخر«ع اول 
  .د

در معناي يكسان
جناس هم» وان

    
 

از قطران 1و  3
 

كه از خاقاني) 
التن فعالتن فع

 .رست است
با 1و  2و  3ي 
  .د

 .رست است
بيتي عاشقانه) 
از شاهنامه فردو 
پند و اندرزگونه 
در مدح و ثناي 

 .رست است
وا در سطح آ» خ

ش ان بررسي مي
ين ابر، باد، مه، خ

رويش و غني  
هاي لفظ قد آرايه

 .رست است
دست به تيغ ب) 
كناي: سر بنهد) 
عالم بنهد سردر  
اض: دست زبان) 
مجاز از: حرف  
اي» كنار«واژة ) 

 .رست است
»ا« مصوت بلند 

وايي با م واج آ) 2
واج آوايي با ص) 3
واج آوايي با ص) 4

 .رست است
چ و«هاي  واج) 1
واج آوايي مص) 2
واج آوايي مص) 3
»خ«هاي  واج) 4

 .رست است
گور در مصراع) 1

آيند حساب نمي
د» ازارب«واژة ) 2
رو«و » روان«) 3

www.sanjeshse

3هاي  گزينه
 .شده است
)2در گزينة 

فاعالتن فعال(
در 4گزينه  .14

هاي در گزينه
خوانده شود

در 2گزينه  .14
)الف(گزينة 
)ب(گزينة 
)پ(گزينة 
)ت(گزينة 

در 1گزينه  .14
خ«رايي  آ واج

در سطح بيا
بي) 2گزينه 
در) 3گزينه 
فا) 4گزينه 

در 4گزينه  .14
)1در گزينه 
)2در گزينه 

             
)3در گزينه 

             
)4در گزينه 

در 1گزينه  .14
وايي با آ واج

2(در گزينة 
3(در گزينه 
4(در گزينه 

در 3گزينه  .14
1(ه در گزين

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .14
1(در گزينة 

يا تكرار به ح
2(در گزينة 
3(در گزينة 

erv.ir
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@sanjesheduc

دوم در راع  

د نصـيحت   

گويد بـراي  

ـار بسـنده   

 محسـوب      
انـد    رديف

ج و سـعي   

 

از كـارايي   
 و لـي داخ  

. گرديـد  ف 
 هنـد  قوام

جـوار خـود      
 زيـاد،  مـال 
 هـاي  شـت 

ationgroup

و در مصـر» ـرم 

گويـد مـي ) 2(ه  

گ مي) 2( گزينة 

 ما تنها به گفتـ

 دارنـد و قافيـه
هر دو بيت فاقد

  

رنـج روزي بـي ) 4

پهنـاور  هاي ن
جنـگ دچـار  ب 

كشـفب يونـان   
ا مهاجرت از ش

ـر منـاطق همج
احتم بـه . دارد ن 

دش از يابـانگردي 

139(  

بپـ« به معنـاي  

حالي كه گزينـه

در حالي كه در

گويد  مي) 4 (نة 

نـاس همسـان
بنابراين ه. اند يه
  .شند
  . »بردن«صدر 

»خويشتن«و » 

  )ي

4(كه در گزينة 

سرزمين ادارة اي
طلـب جاه رداران

ت واقع در جنـو
پيش ها قرن سيان

 با مصـر و ديگـ
آنـان پيشـرفتة  
بيا هـاي  طايفه. م

07/09/99 سومة 

در مصراع اول 

تأكيد دارد در ح
  .ند

شود د قام او مي
  .رسيد

حالي كه در گزين

ري  ري و  جن» بـ
سان دارند و قافي
ي نيز داشته باش

از مص» ببري«ي 
»خود«ه معناي 

بينيخوش. (ست
  )جبرگرايي. (

  )گرايي
  )رايي

 است در حالي ك

برا جمهوري ين
سر رقابت بر اثر 

كرت جزيرة در ن
مينوس. شد ميده

و بودند ريانورد
معماري و رفاه 

2 ود   م.ق

20  


مرحلة(وم انساني 

»پرم«. دارند  ن

ر سخن گفتن ت
سخن گفتن بربن

نسان و تعالي مق
تا به اين مقام ر

يوي است در حا
  . ندارد

بـر«ر بيـت اول  
جناس همس» ش

 اشتراك معنايي
ع دوم در معناي
در مصراع دوم به

سند و شادمان اس
توان تغيير داد ي

گر عقل. (دامه داد
گر عيني. ( است

سب روزي شده
  .آيد

اي نهادهاي و سي
الد جمهوري رم

كهن تمدني آثار
نام مينوسي مدن
در قومي آنان .د

قدرت، از كايت
حدو در .باشد ه

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

ع جناس همسان

تأمل و درنگ در
ن مگو و لب از س

 موجب كمال ان
الي تالش كرد ت

ت در ماديات دني
 به سخن وجود

جداگانه دارد، در
خويش«و » ويش

راك در نوشتار،
و در مصراع» ك

وند و فاميل و د

شاعر بسيار خرس
ضا و قدر را نمي
وان به زندگي اد
ه و الله و سنبل

الش براي كس ت
آ ه به يكباره مي

اساس قانون كه د
ول پيش از ميال

آل قرن بيستم 
تمد جزيره، آن ي

بودند كرده ذاري
حك مينوسيان، ي

رفته بين از هاجر

ت

سنجش ده

در دو مصراع» م
  . رفته است

گويي و ت سنجيده
س با آنان سخن

واضع و فروتني
 اراده و همت عا

صحبت از قناعت
م و عمل كردن

 هر بيت قافية ج
خو«ر بيت دوم 

يد عالوه بر اشتر
دور و پاك«عناي 

ه معناي خويشاو

صال معشوق ش
قد است حكم قض

تو رد و عقل مي
 باغ و گل و كوه

أكيد بر سعي و
اخوانده است كه

شد معلوم رم، ي
ين رو در قرن او

 
اوايل در شناختي

اي افسانه شاه س،
گذ پايه را خود ي

شاهي كاخ اياي
مه اقوام با مكش

    
 

پرم«هاي  واژه) 4
بكار»  و پر مرا

 .رست است
بر سن 1و  3و  4

فايده است پس بي
 .رست است

تو 1و  3و  4ي 
مقام واال بايد با
 .رست است

ص 1و  2و  3ي 
زنيم ط حرف مي
 .رست است

در قالب مثنوي
مچنين است در
رديف دو واژه باي

معمصراع اول به 
در مصراع اول به

 .رست است
به سبب و» ب«
اعر معتقش» پ«
با شمع خر» ت«
سخن از» الف«

 .رست است
تأ 1و  2و  3ي 

ه مانند مهمان نا

 .رست است
  58فحه 

جمهوري قلمرو 
از اي. دار نيستند

  .د
 .رست است

 52و  51فحه 
ش باستان هاي ش
مينوس واسطة ه
شهرهاي يونان، ه

بقا. گاني داشتند
كشم اثر در سي

www.sanjeshse

4(در گزينة 
بال«معناي 

در 2گزينه  .15
4هاي  گزينه

مرده دالن ب
در 2گزينه  .15

هاي در گزينه
رسيدن به م

در 4گزينه  .15
هاي در گزينه

ايم فقط كرده
در 4گزينه  .15

از آنجا كه د
هم. شوند مي

چرا كه در ر
در م» بري«
د» خويش«

در 1گزينه  .15
«در قسمت 
«در قسمت 
«در قسمت 
«در قسمت 

در 4گزينه  .15
هاي در گزينه

بدست آمده
  

 
در 1گزينه  .15

صف 6درس   
گسترش با  

الزم برخورد
شد آشفتگي

در 2گزينه  .15
صف 6درس   
كاوش پي در  

به تمدن اين
به اروپايي و

روابط بازرگ
مينوس تمدن

erv.ir
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@sanjesheduc

 كردند پا ر
 تمـدن . ـد 

 داده شكيل
 و گيـري  ل

 و هـا  قيـت 
 پيـدا  ـاص 
  .شود

 حكومـت  د 
در حـدود   

  .ط شد

ationgroup

بر را شهرهاييي، 
گوينـ سـني مـي   

تش را ممتازي ة
شكل براي را ينه

موفق هـا،  كـامي  
خـ دلبستگي و 

شو مي آنان يشتر

رسـيدند قـدرت 
.افـزود  ودخــ   

ي سومري مسلط

  .اند ده

139(  

 تمدن مينوسي
را عصـر ميس ان

طبقة يا كاست و
زمي و شد آن ن

تلـخ  و هـا  ـادي 
عالقه احساس 

بي يگانگي و هي

ق بـه  بودند، رين
ثـروت و قلمـرو 

 كشور ـ شهرهاي

 پادشـاهي  ـه 

پديد آمدت اول 

07/09/99 سومة 

تحت تأثير ماالً
يونا تمدن دورة 

و كرده كسب ي
پيروان از برخي ي

شـ در طوالني ن
نوعي خود، شتة

خودآگاه باعث ن،

النهر بين شمال 
ق بـر  آنها، كردن

دهي سارگن بر

بـ مربوط »شاهي

 پايه منابع دست

21  


مرحلة(وم انساني 

احتم و تدريج ـه
اولين كه است 

  .شد

فراواني ثروت و ت
گرداني روي جب

ساليان و داشته 
گذش و سرزمين 

مشتركشان شتة

در جنگجومي 
ك ويران و غـارت
به فرماند. زيست

ش سالنامة« نام 

شود كه بر ه مي

هم؛ ادبيات و علو

بـ هـا طايفه اين 
شهر همين طة

 داخلي ضعيف ش

قدرت خويش، ي
موج تدريج به ي
  .آورد هم

شتركيم ذشت
به نسبت بيعي

گذش به نسبت ه

 آشوريان كه قوم
غ و همجوار هاي
ز النهرين مي ين

به يادبود سنگي

ت و آثاري گفته

سنجش ده

.آمدند يونان رة
واسط به. داشت م

هاي جنگ و ها

مذهبي موقعيت 
برهمني آيين ي
فراه هند در يگر

سرگذ متوالي، ي
طب طور به اند، ده
جامعه يك افراد 

بابل قديم، مت
ه سرزمين به پي

مركز سرزمين بي

 

س ستون يك زا گ

به همه تحقيقات 

    
 

جزير شبه به ي
نام ميسن آنها ن

شهره رقابت ليل
 .رست است

   44حه 
و مقام واسطة 

فرساي طاقت ك
ديگ هاي انديشه و

 .رست است
  10فحه 

هاي نسل براي كه
بود شريك هم ي
آگاهي رو، اين 

 .رست است
  37فحه 

حكوم زوال و ف
پياپ هاي كركشي

م، قوم اكد در م
 .رست است

30و  31فحه 

 .ترست اس
  3فحه 

بزرگ اي تكه مو،
  .ست

 .رست است
  9فحه 

:فرعي يا دوم ت

www.sanjeshse

شرقي اروپاي
ترين مهم كه

دل به ميسن
در 1گزينه  .15

صفح 5درس  
به برهمنان  

مناسك. بودند
و آيين رواج

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
كهمردماني   

هاي شكست
از. كنند مي

در 4گزينه  .16
صف 4درس   
ضعف از پس  

لشك با آشور
24  ق.

در 1گزينه  .16
صف 4درس   

 
 
  
   

 
 
 
 
 
 
  

در 4گزينه  .16
صف 1درس   
پالرم سنگ  

اس مصر كهن
  

 
 
  

در 1گزينه  .16
صف 1درس   
دست منابع  

erv.ir
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 در قلمـرو       

 محصوالتي
 در سـاجي 

 هاراپا، و و

 

 محيطـي  ي 

 داللت ئله،
 چـه  يـا  ي 

  .پردازد

 ديگران، ش
الي ؤي سـ 

 با مرتبط 

 بـا  ذخـاير  

 ل تـا سـوم   
 آخـرين  از 

غييـر پيـدا   

ationgroup

ـ قمـري بـابلي

م كشت به سند
نس و سفالگري ت
موهنجودارو تيا

هـاي ظرفيـت  و

مسئ يا پديده هر
كسـي چـه  سـؤال 
پ مي پديده حول

پژوهش نتايج و 
برد برا ر پي مي

اطالعات حفظ 

جهان، انرژي ع
  .الم

هـاي اول  دوران    
پس. است بوط

مل فرسايش تغ

139(  

ي خورشـيدي ـ
  .ودند

س رود اطراف خيز
صنعت رواج از ي

كشفي در نهرين

و ها توان شناخت

ه ماهيت بر يز،
س. پـردازد  مي ت

تح و تكوين سير

مسئله پيشينة 
 و از همه مهمتر

و غيرضروري ت

منبع ترين بزرگ
اسي جهان اسال

ن بيشـتر طـي
مرب) سنوزوئيك

ن پس تحت عوام

07/09/99 سومة 

شـماري كـه گـاه   
گذاري شده بو م

حاصلخ و برفتي
هايي نشانه چنين

الن بين و ايران ي

ش بنابراين كند، ي
  .است 

چي چه سؤال. رد
موضوعات زماني 

س بررسي به طور،

سابقه، مطالعة ،
كند مي پيدا ي

اطالعات حذف ي

ب ـ  يان سه قاره
ه جغرافيايي سيا

هـاي ايـران واري 
( شناسي زمين 

يافت از آن هايي
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مرحلة(وم انساني 

دهنـد ك ان مـي   
و آيين ايراني نام

آب هاي لگهج در 
همچ. پرداختند ي
تمدني مراكز به ق
  .د

مي بررسي و عه
بهتر زندگي ي

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

ديگر، عبارت به 
بيشتري اطالعات

  

يعني پردازش لة

قش ارتباطي مي
ن در قلب ناحيه

نـاهمو. ه اسـت  
سوم دوران خر
نه شكل ما شور

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

ت جمشـيد نشـا
اساس فرهنگ و

منطقه اين نان
مي گاوميش ژه
متعلق اشياي ي
اند داشته ستد و 

مطالع محيط، با 
براي علمي غرافيا

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ردازد

مي قرار توجه د

دهد؛ قرار رسي
ا موضوع، به بت

.ده است يا خير

مرحلة اطالعات، 
  .شود ي

اهميت و نق :ست
قرار گرفتن ـ ان

آمـد وجـود  به 
اوا به آنها نهايي

كش هاي اهمواري

جغر

سنجش ده

 بيستون و تخت
ها بر ست، اما ماه

ساكن و بود تكي
ويژ به دام رورش
برخي وجود. ست

داد يكديگر با ز

را انسان متقابل
جغ پس نيست؛ 

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

برر مورد را گران
نسب كار اين با و

پاسخي داده شد

بندي طبقه و ج
مي آغاز طالعات

اس اهميت داراي
هاي ثروت جها ن

ها ناهمواري سي،
ن و پيدايش. ست
كواترنر نادورة  ي

    
 

 .رست است
  14فحه 
هاي نوشتهنگ 

ن رواج داشته اس
 .رست است

  43فحه 
مت كشاورزي به 
پر و پنبه و جو 
اس آمده دست ه
مراكز اين كه هد

 .رست است
   5ص

م روابط جغرافيا
ممكن جغرافيا 

 .رست است
   8ص
اساسي ركن با 

وق علت  چرا به
انسان متقابل ط

 .رست است
   10ص

ديگ پژوهش ايد
او. است ژوهشگر
پ ست قبالًكرده ا

 .رست است
   12ص
استخراج آوري، ع

ا تحليل و جزيه
 .رست است

   17ص
د زير داليل به س
يكي از كانون ـ 

 .رست است
   22ص

شناس زمين هاي
اس آمده پديد ي
طي دوران، اين 

  
www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
صف 2درس   
محتواي سن  

هخامنشيان
در 3گزينه  .16

فص 5درس   
سند تمدن  

گندم، چون
به منطقه آن

ده مي نشان

 
 

در 1گزينه  .16
ص -1درس  
ج كه آنجا از  

دانش بدون
در 2گزينه  .16

ص -2درس  
كجا، سؤال  

الؤدارد؛ س
روابط كساني،

در 1گزينه  .16
ص -2درس  
با پژوهشگر  

پژ نياز مورد
كه مطرح ك

در 4گزينه  .16
ص -2درس  
جمع از پس  

تج و پژوهش
در 3گزينه  .1

ص -3درس  
فارس خليج  

دارد ارزشي
در 3گزينه  .1

ص -4درس  
ه دوران طي  

شناسي زمين
در تحوالت

.كرده است
erv.ir
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 بـه  را ـتان 
: است نوع 
 فردمن ايه

 هـا  كسـالي 
 كنوني هاي

 .شـوند  مـي 

كاكـان در   
 اسـتان  در
 در ارژن ت
 اثـر  بـر  ـد 

 حيش صـح  

 كنـد  يمـ  

را  يجتمـاع  
ل كـردن   

را  ييهـا  ت
 يعـ يطب ي

 يهـا  ـنش 
ـ يم طب  يع

ationgroup

سيستان بلوچسـ
دو منطقه اين ي

ه كوه آنها به كه

خشك و هـا  وفان
ه ناهمواري شكل

مـ منتهـي  هـا  ـه 
 

دشـت ك( .انـد  ه
د نهاونـد  دشـت 

دشت و كرمانشاه
جديـد هـاي  واري 

و عـاقبتش جهيت

ليـ شـان را تخ 

كنتـرل اجو  ي
عمـلافراد با . د

تيهـا و محـدود  
يهـا  دهيـ پد نـد 
كـ ةجـ نتي و نـد 
علوم تفاوت ن

139(  

مان در استان س
هاي ناهمواري. د
ك آذرين نفوذي 

تو بروز جوي، ي
ش تغيير مشغول

درياچـ و درياهـا 
 .باشند مي ها ه

شده ايجاد ها، س
د( .انـد  آمـده  ود 
ك دشت ماهي ل

نـاهمو آنها روي

نت يدياگر د ؛ش
   ن
  از آغاز مينكن

خرو يا رودخانه

يريپذ جامعه يها
فراد منتقل كنند

ه فرصـت  شوند و
ننك مي احساس 
كنن يها خلق م ن
گرفتن دهيناد ؛

07/09/99 سومة 

بزمن و قله كوه 
شود مي ناميده ي
هاي توده برخي 

هاي ريزش ندگي
م داخلي پست ق

د بـه  ديگـر  رف 
جلگه پيدايش ل

ناوديس ميان در 
وجـو بـه  پست 
مثل( .هستند ها ن

ر در اما ،دان انده

شيندير كن و ب
ود صرف نظر كن

ت نست كه غفل

در ذهن خود ر 

ه دهپدي و يابند ي
هنجارها را به اف

  .رند
ش يند، مستقل م

افراد كه يابد يم
را انسان يتماع

د؛يـ ن تأمل كنآ

23  


مرحلة(وم انساني 

قزوين استان در 
مركزي هستاني

و شود مي گفته

پراكن الگوي در ر
مناطق در و ما ر

طـر از و ها كوه 
علل ترين مهم از 

يا و ها تاقديس 
نواحي در سايش
زمين شدن موار

ما برجاي قديم 

ت آن كار فكر
خو ميت از تصم

بهتر آن اس        

ان،يجه به اطراف

يتحقق م يتماع
ها و ه ارزش ه؛يب

  .شوند ينها م
آور يبه وجود م 

ان به وجود آورده
ادامه م يي تا جا

اجت يها دهيپد د
مورد آ در .اند ده

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

آوج گردنه وي،
كو منطقه كه د
گ مركزي هاي وه

تغيير توان مي را
كشور در بلكه ن

به طرف يك از 
آبرفت تراكم و 

فاصل حد در و 
فرس از حاصل د

هم و آهكي مواد
بسيار شناسي ن

 )شت لوت

و عاقبت جهي نت
است يو تباه يه

                  

توج يب يارد، ول

اجت يها كنش ق
تنب و قيتشو ت،

اوم و استمرار آن
يكديگرتباط با 

كه آنها را ب ييها
روند ناي. نندك
ديدان يكه م يحال

ها خلق نكرد سان

 جامع

سنجش ده

رضو خراسان در
شود مي تشكيل 
كو آنها به كه ده

ر آن هاي نشانه 
جهان مناطق از 

كه هستند اري
آب عمق سنگ،

ها خوردگي چين
مواد انباشت اثر ر

م انحالل حاصل
زمين هاي دوران 

مانند دش. (ست

اول در يگرفت
ر عاقبتش گمراه

باز  گردد يه نم

 درس حضور دا

قياز طر يجتماع
تيو ترب ميتعل ق

ب تدموج ،رها
ها در ارت را انسان

ها مرور، از انسان
ك يم جاديها ا ان
در حا. هستند ي
را انس يعيطب ي

    
 

 .رست است
   28ص
د جغتاي كوه طة
مثلثي كنيد، ل

خورد چين هاي
  .گويند

 .رست است
   30ص

كه اقليمي يرات
بسياري در تنها

 .رست است
  31ص 

هموا هاي رزمين
س مقاومت مين،

 .رست است
  30ص 
چ هنگام در ها ت
بر ها دشت از ي
ح ها دشت از اي ه
از ها دشت از ي
ا شده ايجاد دي

 .رست است
گ يبه كار ميم

دنبال كن و اگر
به سرچشمه يو

 .رست است
كه در كالس ي
.  

 .رست است
اجت يو هنجارها

قيسازند تا از طر 
هنجا ها و زش

ر ياجتماع يا
به م ياجتماع ي

انسا يها و زندگ
ياجتماع يها ده

يها دهيپد يد؛ ول

www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
ص -4درس  
نقط سه اگر  

وصل يكديگر
ه كوه بخشي
گ مي مركزي

در 1گزينه  .17
ص -4درس  
تغيير امروزه  

ت نه دانست،
  .است

در 2گزينه  .17
ص -4درس   
سر ها جلگه  

زم ساختمان
در 3گزينه  .17

ص -4درس   
دشت برخي  

بعضي) فارس
پاره) همدان
رخيب) فارس

باد فرسايش
 
  

د 4گزينه  .17
گاه تصم ره

است آن را د
جو نيا آب  

در 3گزينه  .17
يكنش فرد  

است دروني
در 1گزينه  .17

ها و ارزش -  
يم يضرور

براساس ار
ها دهيپد -  
يها دهيپد -  

ه كنش يبرا
ديهمانند پد

هستند افراد

erv.ir
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ـه وجـود      

  .يرد

آنهـا بـه    
  . رديگ ي
آن فـرو   ِ

 واحد ماعي

نـوان يـك    
ي خـود بـه   

ند كـه بـر    

 تبـديل  ي 

  .آورد مي 

فعال و  ير
 ياجتمـاع  

ationgroup

رادة اعضـا بـ

گي  ميها شكل  ن

 و با قـرارداد آ
يها شكل م سان
يِاجتمـاع  ـان 

اجتم جهان يك

نفت بـه عن ني
وردار است؛ ولي

ـ  د هسـتن يكالن

ديگـري ماعي

وجود به را ود

، بلكه كنشگرت
يهـا  جهان ش

139(  

س آگـاهي و ا

هي و ارادة انسان
  .شود ي

شود يم فيعر
انس ةو اراد يآگاه

جهـ ـل سـازد،    

  .ت

ي كه درون است

بعد عينت خيز، 
د سرشاري برخو

ديعقا ،ياجتماع

اجتم جهان به 

خو مناسب دن

ستين رندهي و پذ
شيداي، سبب پنها

07/09/99 سومة 

براسـاس؛ يعني 

؛ يعني با آگاهت
نمييگر منتقل 

ها تع انسان يه
با آ يعنياست؛  

سـل بعـد منتقـل
  .شود
هاست انسان ةان

هايي ا تفاوت وع

ر كشورهاي نفت
ي كه از استعداد

جهان ا يةال نير

را آن باشـد،  ي

تمد و فرهنگ ،

منفعل يموجود
آن اريده و اخت

24  


مرحلة(وم انساني 

است؛ تكويني 

اعتباري استه 
نسلي به نسل دي

 با اراده و آگاه
يبلكه اعتبار ،

واند آن را به نس
ش يم ليتبد ي

زده و نابخرد اب

نو از باشد، اعي

و در ياري دارد
نند دانش آموزي

تر قيعم. هستند

محوري عناصر و 

اجتماعي، هان

شود، صرفاً م يم
تنوع ارا نيچن

هم؛ ادبيات و علو

  .اند 

 زنده و نظم آن

، بلكهنيست ني
طريق وراثت از نس

  .گويند مي گ

آن، ياعضا ن
ستين يني، تكو

نتو ايفظ كند  ح
يگريد يجتماع

شتا يكارها ةج

اجتما جهان ي

ها، اهميت بسي
همان. مفقود بود

  .برد مياني ن

ه يهان اجتماع

جهان اجتماعي

هر جههم  رض

به او منتقل م ت
ها و همچ نسان

سنجش ده

جمله نياز ا يع

 بدن موجودات

و نظم آن تكويني
ي، فرهنگ از ط

فرهنگشترك، 

انيم نظم و يع
و نظم آن، يماع

فرهنگ خود را
ه و به جهان اج

جينت ،ستيز طي

هاي سطحي اليه

ه ذهني پديده
آن م بعد ذهني

تعداد بهرة چندا

جه يها هيال نير
  .گذارند يم

  ذهني
  ي

ج عميق هاي اليه

جتماعي در عر

تيترب قيه از طر
و معرفت ان يه

    
 

يو اجتماع يسان
 .رست است

  :ها نه
ضويت اعضا در

جهان اجتماعي و
تماعير جهان اج
 .رست است

هاي مش  آگاهي
 .رست است

در جهان اجتماع
جهان اجتم .دي

نسل نتواند ف ك
دگرگون شده 
يو مح عتيطب 

 .رست است
ال به  كه مربوط

  
 .رست است

اجتماعي بعد ذ
بود داشت؛ ولي 
ست و از اين است

 .رست است
تر قيعم ها رزش
م ريتأث يجتماع

 .رست است
  ن و عيني
  الن و ذهني

خرد و ذ: يدرون
خرد و عيني: ام

 .رست است
ال به مربوط كه 

 .رست است
هاي اج جهاناه 

 .رست است
كه يبال فرهنگ

تنوع آگاه. ست

www.sanjeshse

با علوم انس
در 3گزينه  .17

بررسي گزين  
عض: 1گزينه   

 . آيد نمي
ج: 2گزينه   
در: 4گزينه   

در 4گزينه  .18
به مجموعه  

در 4گزينه  .18
د تيعضو -  

آ يوجود م
يكگاه  هر -  
اي زدير يم
يآلودگ -  

در 2گزينه  .18
هايي تفاوت

.دهد مي رخ
در 2گزينه  .18

در جهان ا  
سرمايه وجو
آن آگاه نيس

در 1گزينه  .18
و ار ديعقا  

اج يها ارزش
در 3گزينه  .18

كال: جامعه  
كال: فرهنگ  
د هاي كنش  
راهنم چراغ  

در 1گزينه  .18
هايي تفاوت
  .كند مي

در 4گزينه  .18
طبق ديدگا  

در 1گزينه  .18
انسان در قب  

اس رگذاريتأث

erv.ir
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بـر   سـان 

 

ساكن  »ل«
 

م و خـاص     
ي و ادراك    

ربط  بي مالً

داراي » ـرد  

درس يـك  

 شدن و از 

صفحه  2 س

ationgroup

  .د

شنا مـردم . د 

« گرفت و روي 
 16 صفحه 2س

تسـاوي يـا عـام
ز اقسـام آگـاهي

تعريف كتاب كام

  34 حه

جسـتن كـر«ل 
  17و  16 

د) تصـديق ( .ت 

جريمه«  فرعي 

درس. لفظ است

139(  

  .كند

بود) يجوامع غرب

رونـد يمـ  نياز ب 
  .كنند

كوچك در نظر
BIL درس .است

رابطه ت كه لزوماً
تصـور ا. يسـت  

هوم درخت در ت

صفحه 4درس  .د

فعل. گارشي دارد
رس دوم صفحه

مان خوب نيسـت

شد يا به معناي

ه اشتراك لغالط

07/09/99 سومة 

ك يم ميتقس يك

ج( شرفتهيپ ير

يپس از مدت ر
ك يم اديو هند  ن

 به عنوان اسم ك
LLفارسي شده 

ش اين نيست ك
معلـوم ني تصـور 

بردن مفه به كار

ح بودن را ندارد

 مغالطه شيوه نگ
در) مرجع ضمير

حال دلم / .ديدم

باش» حي را دادن

در نتيجه مغ .رد

25  


مرحلة(وم انساني 

كيو ارگان يكيكان

 

و شهر يع صنعت

گريد يند و بعض
نيب، اسالم، چ

لينتون يا آن را
زيرا اين كلمه فا

ا شود معني  مي
هيچ تعريفي ت  و
  23 تا

اما ب. كي نيست

شود شرط واضح 

وجو كردن ست
ابهام در م(  ملخ

زرع سبز فلك د

پول عمل جراح

م فرد كاربرد دار

 منطق 

هم؛ ادبيات و علو

قطع، جوامع مك

 .ده وجود دارد

جوامع ةمطالع ،

آورن يدوام م ين
همچون غرب وت

افه شود بيلِ كل
راك لفظ باشد ز

 چيزها استفاده
 تعريف نيست

ت 21صفحه  3س 

يه شده است شك
35  

اره استفاده مي

به معناي جس» ن
گردد يا به  مي

مز. هستند) صور

پ« معناي اصلي 
  15 صفحه

هم به عنوان اسم

سنجش ده

را به دو مق يشر

كار گسترد ميس

جامعه شناسي

طوال يها، زمان ن
متفاو ياجتماع 

 به كلينتون اضا
تواند اشتر ل نمي

ياء در برخي اش
چ تصور معلومي

درس .شه است

غذ از چوب تهيه
5و  34 صفحه 4

استعا  از ايهام و

جستن«ريدن و 
ركه يا به برادر ب

تص( ه از راه كرم

تواند به دن مي
ص 2 درس. باشد 

دهد و ه يرو مي

    
 

  .شود
 .رست است

حركت جوامع بش
 .رست است
  :رات نادرست

  
، تقسارگانيكيع 
  : م

ج ةفي غرب، وظ
  :رم

ها و تمدن هنگ
يها س از جهان

 .رست است
تواند با كسره ي

بيل) ل كلينتون
 .رست است

رخي مفاهيم يا
هيچ. وجه دارند ن

سام تفكر و انديش
 .ت استرس

ب از كاغذ و كاغ
4درس . ط است

 .رست است
ريف كه در آنها
 .رست است

به معناي پر» ن
م شخص است ك

 .رست است
آن كيست كه / 
8  

 .رست است
ل را پرداخت كرد

»بال دور شدن
 .رست است

معناي توان و ني

www.sanjeshse

ش يمختلف م
در 1گزينه  .18

ح، دوركيم  
در 2گزينه  .19

بررسي عبار  
:عبارت اول  
در جوامع -  
عبارت سوم  
در جهان -  
عبارت چها  
فره يبرخ -  

اساس نيهم

 
 

در 3گزينه  .19
لفظ بيل مي  

بيل(گذاشت 
در 1گزينه  .19

كه از بر اين
مطلق و من
تعريف از اقس

در 2گزينه  .19
اين كه كتاب  

و غير مرتبط
در 1گزينه  .19

گونه تعار اين
در 3گزينه  .19

جستن« فعل
شناسه سوم

در 4گزينه  .19
داس مه نو  

و  7صفحه 
در 1گزينه  .19

هزينه عمل  
ميادين فوتب

در 2گزينه  .19
قدرت هم م  

14  
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@sanjesheduc

است و نـه  
خاص مـن  

 4درس ) ع 

 2و 1هـاي  

ي پيگيـري  
. شده است

ـتدالل بـا   

ationgroup

  23صفحه 

 4  

ريفي نه جامع ا
شان عام و خ بطه

مـانع اسـت نـه     

ه در گزينه. دارد

را بزن به معناي
معناي ظاهري ش

ود به مبحث اسـ

139(  

درس سوم ص. د

رس يك صفحه

و وقتي تعر) 3 و
راب يف لباس كه

نـه جـامع( تند

و فاصله افتادن د

قيدش ر. ي دارد
غالطه توسل به م

م و پيش از ورو

07/09/99 سومة 

ت شيء نيستند

در. ها هستند ي

و 2 رد گزينه( د
يد بودن در تعري

ستنهيدها لباس 

جدايي، دوري و
  16صفحه 

طه شيوه نگارشي
ذاشتيد منشأ مغ

لفاظ آشنا شويم

26  


مرحلة(وم انساني 

برخي موجودات. 

همچون بيماري 

ل را در بر بگيرد
مانند سفي. گيرد
همه سفي)  مانع

معناي ج) قاف( 
ص 2 درس. بدهد

مغالط) شپزخانه
 سر چشم ما گذ

  16و  15ه 

رباره مفاهيم و ا

هم؛ ادبيات و علو

.هستند ت شيء

تشبيه در مقام 

ي مفهوم مجهول
گ وجه شكل مي 
نه ستاجامع  

فراق با ق.  دارد
حيحي به شعر بد

يدكننده لوازم آ
قدم بر. ه است

فحهص 2درس . 

ست با نكاتي در
  10 حه

سنجش ده

برخي موجودات 

ي نيستند بلكه

هاي كه همه مثال
عام و خاص من

نه( ستندهفيد 

هايي و گشايش
تواند معناي صح

شركت تولي( وان
هري ايجاد كرده

.ارش استگن وه

ث تعريف الزم اس
صفح 1 درس. يم

    
 

 .رست است
. موجود هستند
 .رست است

هايي ذهني يماري
 .ست استر

ي جامع است ك
و مفهوم رابطه ع

ها سف همه لباس
  35و 

 .رست است
معناي ره) غين

ت  هيچ وجه نمي
 .رست است

  35و  34فحه 
 .رست است

فراَخو) امهن عوت
ل به معناي ظاه

شيو) عدد( و ده 
 .رست است

داختن به مبحث
ام آن آشنا شوي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
همه اشياء  

در 1گزينه  .2
مغالطات بيم  

در 4گزينه  .2
تعريف وقتي  

مانع بين دو
ه. وجه است

و 34صفحه 
در 3گزينه  .20

غ(فراغ با غ   
فراغ به 4 و

در 2گزينه  .20
صف 4 درس

در 3گزينه  .20
دع( فَراخوان

نكردن توسل
)روستا( ده

در 3گزينه  .20
پيش از پرد  

قضيه و اقسا
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