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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمشهمرحلة ـ  دهــمسنجش 
)15/12/1399(  

  )دهـم( و علوم انسانيادبيات   

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

ي كرده كه 

  .ت

 محسـوب   

م جهـان ـ     
  .ست

 يـا اشـعار      

است » ستم

ـرم و حيـا      

ationgroup

كردن معنيحم 

پشيماني است: ت

ه حسن تعليـل

مجـاز از مـردم 
 تضمين شده اس

و سـياق متـون

هس«خفف فعل 

ـان بهتـر از شـ

139(  

استرحام را رح 3

ندامت) 4(گزينة 

  .ي دارند

ار شده است كه

:جهان) ن ـ ت 
شي از آية قرآن

ي را در سـبك و

مخ» م«) 2(زينة 

بـراي خوبـ» راي 

15/12/9 تمشه 

و  4هاي  گزينه

در گ. كردن است

  لئيمان ) 

يزيآم حس:  ديد

 چنين تيره و تا

 

نده و مطيع بود
اع دوم بخشمصر 

مضامين امروزي

 حالي كه در گز
  

بـر«ـه معنـاي   

2  


مرحلة(م انساني 

رست است، در گ

بيان كر: تقرير) 2

   و باره

5م حز) 4له غو

  ي

آهنگ را) 4(نة 

ناهكار من شب

 ي در موسيقي
 

كنايه از بن: ودن
)ي زِبر، باال ـ ج

 اين معني كه م
  .ست

عول هستند در
» از عتاب تو« 

بـ» را«) 4(ينـة  

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علوم

آمده و نادر  جمع
  .واستن است

2(در گزينة ) ت

سنان، بديل: ز

  .حيح است

بيغ) 3خاستم ) 2

  ها و كالبدها ه

جمال ميرصادقي

خشك، در گزين

ست و از دل گن

اصطالحي) 2ب، 
 ز دستگاه شور

  ستم

حلقه به گوش بو
راع دوم به معني

گ ادبي است به
كامالً پيداس) 4( 

مفع» ت«و » م«
شود اليه مي ضاف

حالي كه در گزي
  .ت

 فارس

سنجش دهم

يق به صورت ج
ست آن رحم خو

مفرد است(هنگام 

اند عبارتند ا شده

صح» مرفه«) ت

2اصرار ) 1: د از

سايه: جمع شَبح

ج: ل احمد، ديوار

زهد خ) 3(گزينة 

دليل گناه من اس

حجاب) 1راع اول 
از اي گوشه) 2ت 
نام پدر رس) 2ن 

ح) ند گل ـ الف 
 چهره و در مصر

قليد از آثار بزرگ
مطلب در گزينة

«، »ت« ترتيب 
مضا» ت«مير و 

اضافه است در ح
حرف اضافه است

    
 

 .رست است
معناي تعلي 3و  

ت و معناي درس
 .رست است

وقت، هن: اوان) 1
 .رست است

ه درست معنا ش
 .رست است

ت. صحيح است» 
 .رست است

ها عبارتند ت واژه
 .رست است
ج: ندان ـ اشباح
 .رست است

جالل آل: زده ب
 .رست است

آه سرد، در گ) 2
 .رست است

ناي آسمان به د

 .رست است
پرده در مصر) 1
راحت) 1: راح) 3
پيرزن) 1: زال) 4

 .رست است
رخسار مانن: سار

در مصراع اول 
 .رست است

تقل: پردازي قيضه
ن كردن و اين مط

 .رست است
به1و  3و  4ي 

اسه است نه ضم
 .رست است

ها تك ا ة گزينه
يست بنابراين ح

www.sanjeshse
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در بقية» را«
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» كـه «و » 

رسـتگاري  
اشـاره  مي   

يـن اسـت   

 .ست

ationgroup

  

»اگر«ساز  وابسته
  .د

ي نيك موجب ر
ر چنـين مفهـو

اي) 2(هوم گزينة 

يا اشاره شده اس

  ن

139(  

سفيد ←پيد 

حروف پيوند و 2
 جملة مركب شد

  .ن من است

ت و خُلق و خوي
بر) 1( در گزينة 

در حالي كه مفه

ت به دنيبسي ن

آن ـ اينها )3يم 

15/12/9 تمشه 

سپ) 3(ر گزينة 

2و  3هاي  گزينه
افزود و متوجه 

  »دردسر است

ل زار و غمگين

شود و سيرت مي
ت در حالي كه

رساند د رش مي

اعتماديبي بر) 3

  آفريد مي ـ 

اي همياري كرده 

)1(

3  


مرحلة(م انساني 

اسب ـ د ←پ 

ر حالي كه در گز
»كه«توان  مي 

جز نغمه است د

  ها ي انسان

ه من نشانگر حا

مان و گرفتاري م
رنگري شده است

را از فرش به عر
.  

( كه در گزينة 

ها زمين )4 

ـ ها حديث ـها 

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علوم

   گستاخ
  ، كارزار

اسپ) 2(گزينة 

ل شده است در
»هر چه«عد از 

هر چه كه ج/ ت 

يا عشق در برخي

در اوست، چهره

  .باشد مي» ت

  .ست

اهر موجب حرم
ي نگري و ظاهر

ت و اراده انسان ر
.دارد  مصون مي

ست در حالينيا

 .ست

تاريكي  ـ د

اين پيشنهاده )2

 عربي،

سنجش دهم

  فريب) 2ه 
گو و بذله) 2ك 

معركه،) 2شاني 

درخشان ـ در گ

كيلقل ساده تش
بع) 4( در گزينة 

ست بار دل است

دم تأثير سخن ي

 بردن تراود كه د

ه را تدبير نيست

ه قبل از وقوع اس

ست صورت و ظا
 پرهيز از سطحي

ن است كه همت
خطر و آسيبز 

يداري عمر و دني

اس» كان بالمكين

آفريد مي )3 

2 رديم 

    
 

 .رست است
جعبه) 1حقه ) 1
چرك) 1شوخ ) 3
پيش) 1بهه ج) 4

 .رست است
←درفشان ) 1

 .رست است
 يك جملة مستق
 مركب است و

 غير از شراب اس
 .رست است
عد: رك دو بيت
 .رست است

از كوزه همان 
 .رست است

خود كرد«: رك
 .رست است

عالج واقعه: كر
 .رست است

ها اين اس  گزينه
براين دعوت به

  
 .رست است

هاي ديگر اين ه
همت انسان را از

 .رست است
هاي ديگر ناپاي ه

 .رست است
المك شرف«: رك

 .رست است
  :رتيب

ها  زمين ـ
 .رست است

  :رتيب
همياري كر ـ ها

www.sanjeshse
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» اي بـود  ه 

متـر در   1
زيستي بـا  
كـه بعضـي    

شـان   ضـي 
 ـز اسـت و  

ـه تـنفس      
 ت دارنـد و  

يـا صـدمه     

ationgroup

رش كارگر سـاد

00واند بيش از 
هم ،ريايي ديگر

با سـرعتي ك  و
بعض د وضعيفي دار

برانگيـ جـب ش تع 
انسـان از راه ريـ
در بين حيوانـات
ل غـرق شـدن ي

139(  

 

  شگري

    

ل بيستم از عمر

تو ي است كه مي
ف موجودات در
؟ پس با مهارت

ع آن بينايي ضع
هوشـش. كنـد  ي  

هـا ماننـد ا فـين  
ترين حافظه را د

هاي در حال سان

 ! 

  !اند ه شده

15/12/9 تمشه 

  هاي دشمنان

 بكندحركت  ـ 

  صادر كرد

هر گرد ـ ها من

ماهي ـ ديدم )4

در سال« : شكل

او حيواني .است 
برخال ون است 

فراز آب بپرد؟ ر
، بعضي انوا دارد
جبـران مـي وي  
داني كـه دلفـ مي

تر ؟ طوالنيمانند
ارد به نجات انس

 

!ستندفر شود مي

 !ند
زد شگفت ي دارد

4  


مرحلة(م انساني 

مزدوره ـ تالفات

)مه شده است
  

ص ـاز آن  )4ت 

ايم )4واهد كرد 

4 انواع  ـ

  حانات

به» ي ساده بود

د آن را آفريده
ميمي براي انسان

تواند بر ميت كه 
هاي زيادي دان

حس بويـايي قـو
آيا م. وست دارد

به هوا زير آب بم
خيلي از موا در 

. دهستن تمرين

شهي يا همبازي 
 ! آورند ي

يايي قوي هستن
نات ديگر برتري

هم؛ ادبيات و علوم

اخت )4 شمنان 

ت و مفعول ترجم
سر ـ ستتواند 

صادر كرده است 

تشويق خوـ  هي

ـچند ساعت  )3

هاي امتح سالن )4

 عمرش كارگري

  الجهاِت 

 است كه خداوند
دوستي صمي ش و

ي استناگر زيباي
دند .كند شنا مي

ين نقص را با ح
نشاط را دو ي و
ز رسيدنشان ب ا

ن را بشناسند و
ت اي يادگيري و

كه با آنها همراه
 بيشتر به ياد مي

شان داراي بو ي
سرعت حيوان بر 

سنجش دهم

دش ـ آنها) 3 

فاعل است( سرش
خواهد) 4 كند ب

ـكشور  )2 

گاه )3كرد     مي

3 شتر 

4 اترين است 

ر بيست سال از

) 3        كُ يَحرِّ 

  :لب
ن موجوداتيري

هوشو حيواني با
يداني كه او شنا

رسد ش ساعت مي
اي چيزي ببينند و

خوشحالي. كند ي
دقيقه قبل 30 

وانند دوستانشان
ي قدرتي زياد برا

 به جان كسي ك
از ده سال بعد 

ناييجاي ضعف بي
ناي دلفين كه

    
 

 .رست است
  :برتي

 از مزدوران ـ 
 .رست است

  :رتيب
سرـ  جهت ـ ست
حركت ـ رس ـ 

 .رست است
  :رتيب

كشور ـ  ي
 .رست است

تشويق م ـ هاي
 .رست است

چند ساعت بيش ـ
 .استرست 
  :رتيب

زيبا) 2  
 .رست است

در« :1خ گزينه 
  .اشد

 .رست است
  :رتيب

ُيح) 2   اْلجهات 

جمه درك مطل
ترانگيز ت از شگف

او. وس فرو برود
آيا مي. ست دارد

يلومتر در سك 4
توانند چ نمي  و

زده مي  را شگفت
تا 15توانند  مي

تو سال مي 20 
آنها داراي. دازند

 .رست است
سرور  شادي و

 خاطراتشان را
ها به ج ع دلفين

ت شندان از سرع
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در 1گزينه  .2
خطاها به تر

ها تفرقه) 2
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
ستوان مي) 1
چشمش) 2

در 3گزينه  .3
رخطاها به ت

هاي بخش )1
در 2گزينه  .3

ه وضعيت )1
در 1گزينه  .3

ـابرهاي ) 2
در 3ه گزين .3

خطاها به تر
هاي پاره )1

در 1گزينه  .3
بررسي پاسخ
با صحيح مي

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ـ كُ ُيَحرِّ  )1
  

ترج ■■    
دلفين
اعماق اقيانو

انسان را دوس
0ها به  وقت

كور هستند
دانشمندان

م كنند و مي
بعد ازي حت

پرد ديده مي
در 2گزينه  .3

ها دلفين) 1
ها دلفين) 2
انواع ةهم) 3
دانشمند) 4
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  ).د
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خورند خشك مي
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  !  پرد ي

 !دهد نش مي

 در سال فقط خ

15/12/9 تمشه 

 !لفين هست

 !كشد ميس 
بر فراز آب ميي 

تمرين كند و  مي
 

  !وصيات است

   )»فاَعلَ « 
  ل

 كه مردم آن را

5  


مرحلة(م انساني 

ه يكي از آنها دل
 !شود ن مي

نفس ني خشكي
كه با خوشحالي

.......  

  !رين است

  
پرش شكار  در

!كنند ستي مي
خصو ن به او در

علی وزن» ش
فاعل ـمبنّي  ـ 

  .ِمنَطَقةِ 

اي ميوه: زردآلو(

هم؛ ادبيات و علوم

هستند كه گيزي
عضي ديگر جبرا
 كه مانند حيوان
كسرخوش است 

.......او  رايست ز
 

 !ست دارد
 !پردازد مي

تمر ي قدرتي در

!زير آب بمانند
شا زيبايي شنا و

سان خود همزيس
ترين نزديك سان و

   »َتَحيُّر«
   »ُعلماء

   »َتفعيل«

عايش« من فعل 
کّسر أو تکسير

ِمدرست آن َطَقِة 

( !السَّنِة َفَقط لَ 

  .ستند

سنجش دهم

انگ ودات شگفت
ت با قوت بعيوانا

آبزي استواني 
شد زيرا حيواني س

انسان شده اس ي
!ي هوش است

 به انسان را دوس
دومين در دريا م

داراي وق است 

دقيقه ز 30ش از 
مهارتش در ش ر
با هم جنسفقط  

ن دريايي به انسا

«وزن  ِمنصدره 
اْلع«فاعله  / »ل
  ن

«وزن ـ  »فن 
    واحد

  »الّدالفين«ه 

اشتقاقه( ـ )لة
جمع مک) 3 

َمنَط ـ َحَيواناِت 

طولاُس ُمَجفََّفًة 

متضاد نيس »قمرُ 

    
 

 .رست است
ش خداوند موجو
عضي اعضاي حي
ن است كه حيو

مند ش عالقهاو ه 
 .رست است

يبرا يميصم يت
 سرخوشي داراي

ديكين و نزكرد
ها و مصد ق غري
دادن موفق ت ياد

 .رست است
د بيشتوانن  نمي

لفين را به خاطر
ت دريايي ديگر

ترين حيوان شبيه
 .رست است

  :رتيب
و مص »َتَحيَّرَ « 

َتفّعل« من وزن 
حرفان زائدان ـ ب

 .رست است
  :رتيب

ت ن«ألصلّية 
حرف زائد ـ ب
فاعله ـواحد  ئد

 .رست است
  :رتيب

باب مفاعل من(
  فاعل ـ ّکر

 .رست است
  :رتيب

اْلحدرست آن  ِت 
 .است رست

أُکُلها الّناَهٌة يکِ فا
 .رست است

و الق لّشمُس اَ « 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
نشدرآفري) 1
ضعف بعض) 2
عجيب آ) 3
انسان به) 4

در 4گزينه  .3
دوست نيدلف
عالوه بر) 1
زيست ك) 2
به نجات) 3
در مهارت) 4

در 3گزينه  .3
ها دلفين) 1
انسان دل) 2
موجودات) 3
ش دلفين) 4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

ماضيه) 1
م) 3 مصدره
للمخاطب)4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

روفه اح )1
للمخاطب) 3
زائ حرف) 4

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

مصدر ) 1
مذک جمع )2

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

اْلِحْيواناِت) 1
در 2گزينه  .4

ف :ِمشِمشَالْ 
در 2گزينه  .4

2ر گزينه د
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@sanjesheduc

» َتَعلََّمـت «

است كه  ة

، 1ر گزينه 

 »كاألسـما

... است  ند

 و عقـل  ز

 سـرانجام  و

 و شـود  مي

  .4و 
رد . 39ص 

ationgroup

« 2، در گزينـه  

ربعةأَ د عدد دومع

در »َتْنَتِقـلُ  «ال 

ا    اسـت؛ امـ » 
  .باشند ر مي

ارزشمن ديگران 

ا پيـروي  از و د 

23.  

و اسـت  تحليـل 

متالشي نم ذيرد،

  

و 2ل دو گزينة 
ص. درسـي اسـت  

139(  

خبر اسم، » ريـحٌ 

م »ُطّالب « و 

در افعا» ن«رف 

 آن حذف شده
گي جمع مكسر

به كمك كه شد

كنـد مي دعوت ه

3ص » .دارد باز 

ت و تجزيـه  حـال 

پذ نمي تحليل و

.33ص » .است 

رد قسمت اول. د
كتاب د ةجمل ،ت

15/12/9 تمشه 

ري « 1ر گزينه 

آيد مي ينَ لم با 

عل است؛ اما حر

 واقع شدن نون
عل هستند، همگ

بينديش چنين ي

گناه به دنيايي، 

بهشت به سيدن

ح در دائـم  مواد،

و تجزيه انسان، 
  .د
نموده ذكر )ع(

معتقدان به معاد
نيست )ع( ومين

 

6  


مرحلة(م انساني 

د. است ر جمله

ر جمع مذكّر سا

حرف زائد فع» ن
  ! اصلي است

به دليل مضاف
كه فاع 3 گزينه 

كسي اگر .رود مي
  .6ص » .رد

زودگذر هاي ذت

رس از و دهد يب

م و اجسام ساير 

غيرجسماني و ي
هدد نمي دست ز

( يوسف حضرت

 معاد است، نه م
از معصو» باالتر 

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علوم

خبر »ُتَعوُِّض  «
  .جمله است

وب است كه در

ن«است كه » ع
جز حروف 4نه 

 سالم است كه
در »ْلَمساکينُ ا 

م هدفي سراغ ه
دار انسان ديشة

لذ به دنرسي ي

فري را آدم زندان

مانند جسماني

روحاني بعد بل،
از را خود حيات 

ح ماجراي در يم

 ديدگاه منكران
هستيِ به ستي

  .64ص 

 دين و

سنجش دهم

«و  خبر اسم »ةٌ 
خبر ج »ما َحلَّ 

مفعول و منصو »

ق ط ع«، »قَطـعَ 
در گزين» ْنَتَبهوا

ت و جمع مذكّر
«و  2در گزينه 

به خود خاص ش
اند و نگاه نوع در

براي را ها انسان ،

فرز كه است رده

ج بعد: جسم= ي 
.  

مقا در: روح= ي 
و آگاهي و ماند
كر قرآن را دقه

مربوط به ﴾حيي
هس لةمرح يك ز
4.  

  .سي است

ص. تأخّر درست

    
 

 .رست است

 ألحد
 .رست است

ثاِبَتة « 4گزينه 
م« 3و در گزينه 
 .رست است

»ْلُمَعّلمينَ اَ  «مه 
  . آيد جمع مي

 .رست است

ْنَقطاِ  «وف اصلي 
ا «و  2ر گزينه 

 .است ستر

فاعل است وصـ
د »اْلشُّعراءُ  «، 

 .رست است
نگرش و بينش ا

د ريشه ها، هدف
 .رست است

دروني، عاملي« 
  ».دارد ي
ياد كر سوگند. 

 .رست است
غيرروحاني= ي 

.شود مي تالشي
غيرجسماني= ي 
م مي باقي بدن، 
صا رؤياهاي از ي

 .رست است

نَح و نَموت﴿ي 
از آدمي ل انتقال

4و  3 دو گزينة 
 .رست است

كتاب درس 55ص 
 .رست است

رست است و مات

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
األ/  الواحدة

در 4گزينه  .4
گ در: توضيح

خبر جمله و
در 1گزينه  .4

كلم: توضيح
صورت جه ب

در 3گزينه  .4
حرو :توضيح

در »تُْنَتجُ  «
در 4نه گزي .5

َغّوا :ضيحتو
،1در گزينه 

 

در 4گزينه  .5
با كس هر«  

در اختالف
در 1گزينه  .5

:اماره نفس  
بازمي وجدان

..«: شيطان  
در 3گزينه  .5

بعد جسماني  
مت فرسوده و

بعد روحاني  
از مرگ بعد

هايي نمونه«  
در 1گزينه  .5

عبارت قرآني  
پل«عبارت   

قسمت دوم
در 1گزينه  .5

مطابق با ص  
در 1گزينه  .5

  م نادرماتقد
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@sanjesheduc

 مهـر  نهـا 
رد » .هنـد 

 حضـور «  

يار مهـم  سـ 

 ـ3زمين،  

 به ترتيب 
ــ  5مـال،  

رد . 87ص 

ت و كمكي 

رد .  شـوند      

 93ص » .د 

 موفقيـت، 
 شكرگزار 

ationgroup

آ دهان بر داوند
د مـي  شهادت د

و در حادثـة» ل 

يعي هستند، بس

و ها آسمان هل

و پنج حادثه).  
اعم نامة دادن ـ4

   .ست

  .3و  1نة 

ص. زاي آن اسـت      

گزينه يكي است

 آنـان نزديـك

باشـد شده تو ر

م عـدم  يـا  قيـت 
و بگوييم سپاس

139(  

خد حال، اين در
خود صاحب ليه

اعمـال نامـة  دن

وقاي/ حوادث  چه

ا مرگ ـ2هيب، 

تمهيد=  شدن 
4الهي،  عدل گاه

حلة اول قيامت اس

 
گزينرد دو » .ند

  .ست
ـة عمـل و جـز

ت اول هر چهار گ

  
و روش زنـدگي

خواستار آن با ه

موفق عوامـل  و  
س را خدا است ب

15/12/9 تمشه 

د .دهند نجات ه
عل و كنند مي ن

داد«و » الهـي  ل 
  .2و  1هاي 

چند و چ داراي 

مه صدايي شدن

آماده( .شوند ر
دادگ شدن برپا ـ

واقعة دوم مرحل 

 .4و  2و گزينة 
كن مي تازگي و ت

كتاب درسي اس
 قـرارداديِ رابطـ

پس قسمت. ست

.ب درسي است
تواننـد بـه راه و   

  .ن گزينه

كه است اي اراده 

آيـد دست به د،
خوب ايم، بوده ق

7  


مرحلة(م انساني 

مهلكه از را خود
گفتن سخن به ع

عـدل دادگاه دن
ه سمت اول گزينه

كدام از مراحل 

ش ـ شنيده1 :رد

كيفر و پاداش ت
ـ3عالم،  حقايق

/بوط به حادثه 

درستي دو» .رد
طراوت احساس 

ك 91ص » حقيق
مربوط به نـوع 

 عالَم قيامت اس

كتاب 102ر ص 
ايشـان، مـين   

رد اين. كي است

و عزم تو، كوي

عهد به وفاداري 
موفق خود عهد 

هم؛ ادبيات و علوم

خ شايد تا خورند
شروع خداوند ذن

شد برپا« واقعة 
رد قس. 75_74

ت و اين كه هر

دثه به ترتيب دا

دريافت آمادة ها ن
ح از پرده رفتن ر

مرب »موجودات ر

آور نمي سستي و
همواره و است 

انديشه و تح«ل 
»رقراري عدالت

 رستاخيز همان

د )ع( منان علي
 اسـوه قـرار داد
 نظر مفهومي يك

ك مسافر توشة ن
  .97 ص

و موفقيت يزان
انجام در كه شود

سنجش دهم

خ مي دروغ وگند
اذ به آنها جوارح

سؤال، پس از دو
صص . شود  مي

اد مراحل قيامت

:  

شود و سه حاد ي
  .ها سمان

انسان تا دهد مي
كنار ـ2ها،  سان

 
ديگر و انسان ت

و خستگي گاه چ
سرحال و اداب

و پرسش اول 88
براي بر كيفر و 

عالَم. سي است

ز كالم امير مؤم
با الگو و )ع( ن

از 4خش گزينة 

بهترين كه دانم ي
در ص» حركت ي

ميز تا است سبه
ش معلوم اگر به

    
 

 .رست است
سو قيامت روز ر
ج و اعضا و زند ي

  .ديگر
قعة مورد نظر س

محقق» گواهان
 .رست است

ه باشيد كه تعد
  .م به ترتيب

ي مراحل قيامت
  : قيامت

مي آغاز دنيا تن
آس و زمين اختار

  : قيامت
م رخ ايعيوق حله
انس همة شدن ده

 .گواهان و دان
حيات اطشدن بس

 .رست است
هيچ آن دائمي ي

شا هميشه سان
 .رست است

8بي از متن ص 
جرم ميان سب

  .2و  1
 .رست است

كتاب درس 86ص 
  !كند ل نمي

 .رست است
ق با و برگرفته ا

پيروان معصومين
هر دو بخ. 3و  1

 .رست است
مي! خدايا«: )ع(

براي عزم و صميم
 .رست است

محا نوبت قبت،
محاسب از بعد .د

  .99ص 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
د بدكاران«  

مي خاموشي
سه گزينة د

حادثه يا واق  
گ و شاهدان

در 4گزينه  .5
توجه داشته  

است؛ آن هم
توضيح كلّي  
مرحلة اول  
يافت پايان با  

سا در تغيير
مرحلة دوم  
مرح اين در  

زند ـ1: دارد
شاهد حضور

ش برچيده«  
در 2گزينه  .5

هاي نعمت«  
انس آنجا در«  

در 3گزينه  .6
سؤال تركيب  
وجود تناس«  

1هاي  گزينه
در 2گزينه  .6

صمطابق با   
به حلّ سؤال

در 2گزينه  .6
سؤال مطابق  
ها و پ انسان  

1هاي  گزينه
در 3گزينه  .6

( امام كاظم  
تص«و اقدام 

در 4گزينه  .6
مراق از بعد«  

شو شناخته
ص» .باشيم او
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@sanjesheduc

 بيشتر كام

 بهتـري  ي 

-101ـص  

مت اول هر 

تفكر «. ش

اسـت،   س 

 او رحمـت 

 اسـت؛  ده 
 تجمـالت  

 نـوع  از ـه 

ationgroup

استحك تا كنيم ر

هـاي تصـميم  آن،

صـ. شده نيستند

پس قسم .97ص 

 حكيم به فرزندش

بـس را او خداونـد 

ر بازدارنـدة  ]دا 

نشـد بسـته  ايي 
فكـر  در يـا  زد

نـ كـردن،  صـعود 

139(  

سال، تكرار هر ر

آ براسـاس  وانيم

رسش مطرح ش

  .ي است

ص» .است قوي 

ارشي از لقمان

.  

 

خ كنـد،  توكـل  ا 

غيرخـد[ آنـان  ـا 
  .110ص » بر

دنيـا هاي رشته 
بسوز ديگري به 
ص و رفـتن  نوع 

15/12/9 تمشه 

قدر شب يا ماه 

بتو تا است ضان

ق و مرتبط با پر

كتاب درسي 99

عزم آثار از ف،

است، و نه سفا )

.4 رد گزينة. »ها

 :شود داشت مي

خـدا بـه  حق ه

آيـا بخواهـد،  ن 
تدب«. توكل كرد

به چندان دش
نسبت حسادت

از پروازند، نوع 

8  


مرحلة(م انساني 

هر آخر هفته، ر

رمض مبارك ماه 

 مستقيم و دقيق

و متن ص  98 

هدف آن به سيدن

)ع( ؤمنين علي

 و ارادة در كاره

آية شريفه برد و
  »!ست؟

را در كه كس ن
109.  

  . درسي است

مـن بـراي  حمتي
توان و نبايد ت مي

وجو پاي و ست
ح در يا باشد سته
از كه هايي مان

  .ل آن است

هم؛ ادبيات و علوم

هر آخر مانند ي،
  .98ص 
قدر هاي شب ه،

ستند، اما پاسخ

ص» تدبر«دوم 

رس براي ها ختي
  !كند ؤال نمي
اميرالمؤديثي از 

.  
عزم«شده، و نه 

دو در هر دقت ز
نيس كافي اشهد
آن و« :﴾اَمرِه لغُ
9-108صص » د

كتاب 111و  1

رح خدا اگر«مر، 
ت و بر غير او نم

دس و دارد بااليي
بس دل مقام يا ت
آر شد،با داشته 
  111ص » .ن

و حديث ذيل 11

سنجش دهم

معيني هاي زمان
ص» .نشود پرده

محاسبة ساالنه 
10.  

طالبي درست هس

مة آية شريفة د

سخ تحمل و يي
ؤمكي به حلّ س

حد ،».النَّفسِ الح
2و  1دو گزينة 

خواسته ش» قوي

از خود بندگان ي
بند براي خدا آيا«
با اللّه حسبه انَّ 

رساند مي رانجام

  .رسي است

09رتيب صص 

  .رسي است

مز سوره 38 فة
كل، خداوند است

ب روحي شجاعت
ثروت به كه ست
بزرگ هاي مان

رفتن فرو دنيايي

10تيتر ص / ن 

    
 

 .رست است
ز در را خود مان
سپ فراموشي به

هاي زمان ترين
0ص » .بگيريم

 .رست است
ديگر، همگي مط

 .رست است
 برگرفته از ترجم

 .رست است
شكيباي هدف، بر

 يكي است و كم
صال المحاسبِة َرةُ
رد د. 100ص » 

آثار عزم قو«خود 
 .رست است

براي متعال وند
ه بِكافبدع﴾: »
اهللاِ فَهو علَي كَّل

سر به را خويش 
 .رست است

كتاب د 108ص 
 .رست است

 برگرفته از به تر
 .رست است

كتاب د 111ص 
 .رست است

شريف آية ترجمة
توك مبنا و منشأ
 .رست است

ش معموالً وجوان
نيس بزرگساالن 
آرم تواند مي او .د
د زندگي باتالق 

 .رست است
 برگرفته از عنوان

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
پيم و عهد«  

ب و كند پيدا
بهت زا يكي«  

آينده براي
در 2گزينه  .6

سه گزينة د  
102.  

در 3زينه گ .6
مطابق با و  

در 3گزينه  .6
ب استواري«  

چهار گزينه
ثَمر«عبارت   

»در احاديث
در سؤال، خ  

در 4گزينه  .6
خدا كفايت  
  ﴿بِ اهللاُ اَلَيس
  ﴿ن وكَّ متَوي

امر خداوند
در 1گزينه  .7

مطابق با ص  
در 1گزينه  .7

مطابق با و  
در 2گزينه  .7

مطابق با ص  
در 2گزينه  .7

به ت توجه با  
م ،»هستند؟

در 4گزينه  .7
نو و وانج«  

برخي مانند
باشد زندگي
در و ماندن

در 4گزينه  .7
مطابق با و  
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  .اده نمايد

 شناسـايي        

  .ت

هـا را   روانـه   

  .ت

ationgroup

صد بزرگي استفا

  .اشاره دارد» 

رامـون خـود را

است» ها  تي پروانه

ـد و افتـادن پر

را ساخت» شمسي

139(  

ن به چنين مقص

  .كند يدا مي

 از خلقت انسان

  .كند مي» ي

 

ت و جهـان پير

  

«  

راز شگفتي«وياي 

ه يك بطري شـ

  

  .ده است

ستگاه منظومه ش

15/12/9 تمشه 

نات براي رسيدن

ارزش خاصي پي 

هدف«به » ست

شناسايي«آن را 

 .بيافزايد» خود

ـياري از طبيعـت

.گوييم خن مي

».ورد نظر نيست

ران گرديد و گو

زي با چوب پنبه

».زمين افتادند

  .د

به وجود آمد» ده

دس«ك و بزرگ 

  ديني

9  


مرحلة(م انساني 

د از تمامي امكان

نسانان جهاني 

 مجلس آنِ كيس

خواه ناخواه آ» ت

هاي خ آگاهي«ر 

ن چيزهـاي بسـ

ها سخنآ »نظم«ز 

  .دارد» ظم

ي و اعتباري مو

تي حاضرفگشب 

مشغول باز» مي

يك باره بر ز« ن
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دارد 1−س برابر 

  .رار است

    
 

 .رست است
خص مد، بيشتر

 .رست است
ixموع  x− بر

+ + − +5 7 1

 .رست است

 .استرست 
داده د 3 گزينه 

 .رست است
ن كيفي اسمي اس

 .رست است
د واحدهاي نمو

 .رست است
ي كه طول رأس

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

برقر aك مقدار 
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(x x−2 2  

a a+ +  
a =  

  HDIة 

  
2 18  

  
1  
2  
3  
4  

6  

  HDIة 

  
2 18  

  
65  

63   

63  

66  

ationgroup

x )(x− −25

a+ + =2 4
 +174 1 7

آمد 
ص ملي 

رانه 
(GN  

رتبة

PPP  
2  8

  
/68  
/59  
/55  
/46  

/6   

آمد 
ص ملي 

رانه 
(GN  

رتبة

PPP  
2  8

  
/15  

/28  

/18   

/22  

139(  

x )− + =2 1 

a528 3
+ =7 4 12

ن 
ي 
  ي

درآ
ناخالص
سر
NI)

Pدالر   
2  18

1  59
1  375
1  66 
1  946

1  /221

ن 
ي 
  ي

درآ
ناخالص
سر
NI)

Pدالر  
2  18

1  218

  497

1  166

  724

15/12/9 تمشه 

= 522

  ر

ميانگين
هاي سال

تحصيلي

سال
2 18

  
/12 6
/13 4

 /12 5
/14 1

/12 

  ر

ميانگين
هاي سال

تحصيلي

 سال
2 18

  
/11 2

/11 

/1 

/9 4

14  


مرحلة(م انساني 

(x2 داريم:  

  .د

هاي  سال
تحصيلي 
مورد انتظار

  سال
2 18  

  
/18 1  
/16 2  
/18 8 
/17 1  

/16 5  

هاي  سال
تحصيلي 
مورد انتظار

  سال
2 18  

  
/14 8  

/13   

/14 7  

/15   

 اداقتص

هم؛ ادبيات و علوم

x)− −2 22 4

ريشه دارد 3س 

اميد به 
زندگي در 
  بدو تولد

  
  سال

2 18  
  

/82 3  
/83 6  
/82 1  
/81 2  

/84 7  

اميد به 
زندگي در 
  بدو تولد

  
  سال

2 18  
  

/75 8   

/73 4  

/76 5  

/74 9  

سنجش دهم

(x x)− −24 2

ريشه دارد پس 2 

شاخص 
توسعة 
انساني 
(HDI)  
  ارزش
2 18  

  االر ب
/ 954  
/ 946  
/ 942  
/ 939  

/ 939  

شاخص 
توسعة 
نساني 
(HDI  
  ارزش
2 18  

  الاب 
/ 799  

/ 799  

/ 797  

/ 796  

    
 

 .رست است

−معادله  =5 

ريشه و دومي 2
 .رست است

 .رست است

 

ش

)
 

HDI  
عة انساني بسيار

4  نروژ
6  سوئيس
2  ايرلند
9  آلمان
كنگ  نگ

9  چين

 .رست است
ش
ت
ا
)

HDI  8
عة انساني بسيار

9  ربستان
رينيداد 
9  وتوباگو
7  ايران

جزيرة 
6  موريس
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بندي  رتبه

توسع
1  
س  2
3  
4  

هون  5

  
در 1گزينه  .11

  

  
بندي  رتبه

توسع
صر  63

تر  63
و

65  

ج  66
م
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 انسـاني  
و  ص ملـي   

هـاي   رابري    
جديدشونده 

هاي  گزارش

نظيـر  (ني 
اي معـين   ه 

؛ بنـابراين   
ت توليـدي   

زايش اف با 
آيـد   ت مـي 

   دهك اول
  هك ششم
  هك هشتم
  دهك دهم
   دهك نهم

  رشد توليد

x −=8 8  

  1399سال 

شـود   ه مي
  ! د

هـا زمـاني   

مشـروعيت  

چـه   ينكـه    
دي كـه در  

ationgroup

عةتوسـ  هـاي  ص   
درآمـد ناخـالصة 

خ بـاروري، نـابر
هاي تج ل انرژي
گ ، در)ي جنگلي

انسا عةهاي توس
 توليـد در دوره
ش توليد اسـت
ناسبتر، ظرفيـت
شد يك كشور را
شاخصي به دست

= سهم %6−
= سهم ده %8+
= سهم ده %9

= سهم د %9+
= −1  سهم

نرخ ر =

− ×85 185
  


س GDPقعي 

  :شوند
ارائه ت داوطلبانه

اند ص داخلي غايب
كااله اين قبيل. 

آنها مبة اسمح الً

صـرف نظـر از اي
ها و افراد شركت

  جديد

139(  

ونـاگون، شـاخص
نةحصـيل، سـرا   

نظيـر نـرخ ـايي 
مثل( ي محيطي

 تغييرات نواحي

ه صادي، شاخص
ي ميزان واقعي

 به معناي افزايش
هتر و فناوري من
يش شاخص رش
هاي مختلف، ش

=%3 %3
+ =%1 %9

/+ =%3 5 %
+ =%15 %24

(− + +3 5 6

x = 918

= ×12  واق

ش ي لحاظ نميخل
صورت ها به يريه

ناخالص ت توليد
.شوند حاظ نمي

ت نيست و عمالً
  .شود فه مي

گيـرد؛ ص زه مـي  
داتي است كه ش

 ناخالص سال ج
 ل قبل

15/12/9 تمشه 

ي كشـورهاي گو
هـاي تح ين سال
هـ مؤلفـه  ر ايـن، 

پايداري ي فقر و
 منابع طبيعي و

آنها را رشد اقتص
اي در جامعه اگر 

رشد. رفته است
هاي به ري روش

دليل گاهي افزاي
ك اول در كشوره

/%12 5

+ + +7 8 9

× +6 23  

اخليد ناخالص د
دماتي كه در خي
 اما در محاسبات
 در محاسبات لح

 از آنها در دست
اضاف GDP  به

انـداز د ميشـود، 
جمع تمام توليد 

ال قبل ـ توليد
سالليد ناخالص 

15  


مرحلة(م انساني 

هاي اقتصادي ت
بدو تولد، ميانگي

بر عالوه. ي است
هاي ومي، شاخص

نقصان اي، خانه

توان مهمترين آ
.ه درآمد دانست

رشد صورت گر 
كارگير شتر يا به

به همين د. جامد
ك دهم به دهك

/+ +1 5 12

  :گيريم مي
× =7 2  

گيري تو ر اندازه
گيرد يا خد م مي

 بااليي هستند،
 مبلمان يا خانه

  .اند ه
طالعات دقيقي
زه با اين موارد

يك كشور توليد
ص داخلي ايران،

وليد ناخالص سا
تول

هم؛ ادبيات و علوم

پيشرفت گيري زه
د به زندگي در ب
ص توسعه انساني
م، بهداشت عمو

گلخ ت و گازهاي

ت است كه مي ي
ص توزيع عادالنه

معهاج م در آن
گذاري بيش رمايه

انج مد بيشتر مي
نسبت دهك بةس

  .رود كار مي

/ )+ =2 5 24

×1 

را در نظر م 13
33    

قالم توليدي در
كه در خانه انجام
چه داراي ارزش
ز جمله خودرو،

 به حساب آمده
ي و قاچاق كه ا
ولي هزينه مبارز

داخل مرزهاي ي
و، توليد ناخالص

تو

سنجش دهم

جهاني براي انداز
ظير ميزان اميد

شاخصة دهندل
آشاميدني سالم 

زيست ي محيط
  .شود

هايي  داراي مؤلفه
و شاخص) ندگي

گوييم ش يابد، مي
سر با ها معموالً

 اين امر به درآمد
محاس با .گيرند ي

وزيع درآمد به ك

15

99 مقدار سال 

سباتي برخي از ا
مانند كارهايي ك

گردد، اگرچ  نمي
ي دست دوم از

اند، فروخته شده
زميني، غيرقانوني

و شود ا تلقي مي

يداتي را كه در د
رو از اين. ه است

    
 

 .رست است
هاي رايج ج خص
هايي نظ مؤلفه. ت

تشكيل ي نابرابري
بآدسترسي به 
ها كاهش آالينده

ش ني منعكس مي
 .رست است

كشور يداقتص
زن سواد و اميد به

قبل افزايش ةور
كشوره. مي است
و دهند ش مي
نظر مي در عادل
وضعيت تو ايسه

 .رست است

 .رست است

 .رست است
مت سال پايه و

 .رست است
هاي محاس شواري

دون دستمزد؛ م
ي آنها رد و بدل

و فروش كاالها 
ين بار توليد و ف
ات اقتصاد زيرز
ها نگونه فعاليت
 .رست است

ص داخلي، توليد
ن را توليد كرده

www.sanjeshse

در 4گزينه  .11
از شاخ يكي  

HDI است
هاي شاخص

جنسيتي، د
و فسيلي، كا

انسانيعة توس
در 3گزينه  .11

پيشرفت اق   
بهداشت، سو
نسبت به دو
مفهومي كم

افزايش خود را
آن مع درآمد

كه براي مقا
در 2گزينه  .12

در 2گزينه  .12

در 1گزينه  .12
در اينجا قيم

در 2گزينه  .12
دليل دش به

كار بد :اول
و پولي براي

يدخر: دوم
كه براي اولي

توليد: سوم
به اين بخشي

در 3گزينه  .12
توليد ناخالص  

شهروندي آن

erv.ir

18

19

20

21

22

23

24



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

كشـورهاي   

اقتصـاد و   
، »تصـادي  

 صـادي بـه   
 تا بتواننـد  
 بيگانگـان      

ن اساسـي   
دي قـانون    
 و عـدالت     

: س صـبح  
 است و در 
 سرنوشـت   

ationgroup

مل منطقي بـا ك

سـازي  مقـاوم  د، 
ثبـات اقت«اننـد  
سـازي اقتص قـاوم 

ي خود بايستند
د و وابسـته بـه

قـانون ت بـود در 
بخـش اقتصـاد ر

دي شـهروندان

  .رسد ل مي

نفـس) 1( گزينـة  
هاي علم بيان ه

ردم اما بخت و

139(  

  .ها باشد رجي

يشرفت، به تعام

كنـد مـي  هديـد 
ما ا اصطالحاتي

مقـ. كننـد  د مي
كشور، روي پاي
 و تـأمين كننـد

ن و خواسته ملت
در. ن درج شـد    

حقـوق اقتصـا ،

 قيمت به تعادل

در. خـورد  مـي   
استعاره از شاخه
 را به كبوتر سپر

15/12/9 تمشه 

د متعلق به خار

 كشوري براي پي
  .شد

صاد ملي ما را ته
اقتصاددانان با. ت

تأكيد ي اقتصادي
و خدماتي يك ك
 خودشان توليد

، رهبر ايران)ره(
رانـي نيـز در آن

الل اقتصادي،تق

  .گويند 

واحد كاهش 15

  .كاراست

  .ديد آمدند

  .اند

هام بـه چشـم نم
آراية ا) 3(گزينة 

م ندادي و نامه

1(

16  


مرحلة(م انساني 

شي از اين توليد

گر نيست و هر
ز روي تدبير باش

ران كنوني، اقتص
ي، ضروري است

سازي ، بر مقاوم»
و سسات توليدي

حياتيشان را  و

(ر امام خميني 
ب اسالمي ـ اير

است بيگانگان و 

گفزايش تورم مي

5از  روبرو و بعد

ط زير منحني ناك

  .ت

راسان بزرگ پد

  .ست

ا هاي ساده واژه: 

 يك از ابيات ايه
ـ در گ» لحظه«

به دم صبح سال

( فنون ادبي 

هم؛ ادبيات و علوم

بخش ند؛ حتي اگر

با كشورهاي ديگ
ل، مقتدرانه و از

هايي كه در دور
هاي خارجي كانه

»پايداري«و » ي
ها، مؤس ، شركت

يازهاي اساسي

نظر ، آنچه مورد
ي اقتصاد مطلوب

طةمي، نفي سل

ش اين مورد را اف

د اضافه عرضه ر

يد كند كه نقاط

تر آثار ديني است

ر سيستان و خر

و حرف اضافه اس
  برو: شو

:»و بجوي  خطر

 اينكه در هيچ
«مجاز از » دم« 

الم نرسانيد، تو ب

 علوم و

سنجش دهم

اند  را توليد كرده

طع ارتباط بق ي
ت كه اين تعامل

ه صادي و آسيب
و تك برابر فشارها

يآوري اقتصاد ب
ع نيروهاي مولد،
حران، تمامي ني

هوري اسالميم
ي از خطوط كلي
چون اقتصاد مرد

  

ره تورم و افزايش

− =55  واحد

تواند تولي  را مي

، بيشتهليف شد

پيش از اسالم د

متمم با دو»  در
برو خطر كن ش: 

كام، شير،«گان 

نوي است ضمن
)2(ـ در گزينة  

ورد ـ صبح سال

    
 

كنند، آنها ت مي
 .رست است
ايمعن تصادي به

مهم آن است. رد
 .رست است

از مشكالت اقتص
خشي به آن در ب

تاب«، »قتصادي
ت كه مجموعس

ه وجود آمدن بح

 .رست است
ام جمگيري نظ ل

ي يافت و تصويري
هايي همچ آموزه

.كيد شده است
 .رست است

ها در هر دور ت
 .رست است

=بازار با  5 55
 .رست است

رو و زير منحني

 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

ه زبان پهلوي تأل
 .رست است

ر زبان فارسي پ
 .رست است

كام شيربه «) 1
شو خطر كن) 2
واژگ ،در بيت) 3

 .رست است
هاي بديع معنو ه

 استعارة پنهان ـ
خو  به چشم مي

  .  نرسانيد

www.sanjeshse
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در 4گزينه  .12

استقالل اقت  
ديگر نياز دا

در 2گزينه  .12
براي عبور ا  

مصونيت بخ
استحكام ا«

آن اسمعناي 
در صورت به

  .نباشند
در 4گزينه  .12

بعد از شكل  
كشور تجلي
اساسي، بر آ
اقتصادي تأك

در 4گزينه  .12
افزايش قيمت

در 3گزينه  .12
5در قيمت 

در 2گزينه  .13
فقط نقاط ر

  
 

در 2گزينه  .13
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آثاري كه به
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در 4گزينه  .13
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تشخيص و
هر سه بيت

يتراب آن را
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وعـظ و  (د 

 بار 

الييد ـ در  

عشق اشاره 

ationgroup

دارد برحـذر مـي     

5) 4(در گزينة 

نياييد و بال) 1( 

شوار بودن راه ع

139(  

 و تعلقـات آن ب

بار ـ د 6) 2(نة 

  .ت

در گزينة. اشند

ن و سخت و دش

15/12/9 تمشه 

 توجه بـه دنيـا
  )س ديني

  
  
 

 ، بارربار، با) 3

بارـ در گزين 7) 

شكيل شده است

سجع داشته با »

منتها بودبه بي 

17  


مرحلة(م انساني 

شاعر انسان را از
حس(كند  وت مي

(  

  
  

 .باشديم−

را   نونْ/  مج   
/ − − 

فَعلُن            

  وشيارانند
 .است

 سجع مطرّف

3(د ـ در گزينة 

)1(در گزينة . ت

زن و متوازي تش

»انداخت«د با ن

)1(در گزينة . د

هم؛ ادبيات و علوم

 عرفاني دارد، ش
هاي ديني دعو ت

)ت كي شَه ر يار

    دا  را   با  د
   ــ  ــ  ــ  

«  

− − − 

    ر   فَر   س
− / −

          فعالتن

  /  ري   ما  
/ − −  

  /را    مش    

بادة لَعلِ تو هوب 
ان تشكيل شده

س: ردي، نياوردي

  .جود آورند
بود، بود) 2(ينة 

بهره گرفته است

هاي متواز سجع
  د
  ود

تواه نيست، نمي
 رمهتر و بهت

شود و آسان مي

سنجش دهم

ت، شعر مضمون
آرماني با فضيلت

ش چ نين گفـ ت

 دا   و َ ري     
ــ       ــ  

»ع، شمع، جمع

− − − 

 ز    گي   يس/
−   /

فعالتُن           

 بي/    ري   گ
− / − 

آ  /    رانْ گ  

رانند      خراب
ازنهاي متوسجع

متوازي       كر

آرايي بوجهاژند و
زگاران ـ در گزي

ب» خون«ر واژة 

از تقابل . عرصي
شود/  بريان  /   
شو/  گريان   /  

گاه پاياني جمله
م) 3(ـ در گزينة 

ه بر من هموار

    
 

 .رست است
درون ماية ابيات
ن را به جهاني آ

 .رست است
ا وشسِ ي: (ت آن

 .رست است
دا    م       يا  

ــ  ـ      ـ  
 .رست است

شمع، جمع ،گفت
 .است رست
−ت آن − 
 .ت استرس

گ  د /  آ   سو   
− − 

                ن
 .رست است

گ   يا   خُن/    
−  / −

دو    جا  /     
 .رست است

دار مست تو تاج
مصراع از تقابل س

 .رست است
سجع م:  معاتبت

 .رست است
توانننمي:  ملك

روزگاران، روز) 1
 .رست است

د» و«صوت بلند 
 .رست است

وازنه دارد نه تر
خورشيد /  تو  
بهرام     /  تو  

 .رست است
چون در جايگ »

مردن و بردن  ـ
 .رست است

هاي راق، سختي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
با توجه به د

انسان). اندرز
در 1گزينه  .13

شكل درست
در 1گزينه  .14

خُ    شَن  د
  ــ    ــ

در 4گزينه  .14
گ«هاي  واژه

در 4گزينه  .14
شكل درست

در 4گزينه  .14
ني   ست  

 − −
فاعالتُن        

در 2گزينه  .14
چِ   زي  با 

− − −
زن  د    با 

در 2گزينه  .14
نرگسغالم 

مواژگان دو 
در 3گزينه  .14

مؤاخذات و
در 4گزينه  .14

ملك، ملَك،
1( در گزينة

در 3زينه گ .14
يكبار از مصو

در 2گزينه  .14
بيت آراية مو

ت/  ز گرز  / 
ت/  ز تيغ   /

در 4گزينه  .15
تاخت« واژه

م) 2(گزينة 
در 3 گزينه .15

در راه عشق

erv.ir
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 و سرزنش 

اي از غـم   ه

 

 مهمتـري   

 بـه . كردند
 امـا ايـن   
 همچنـان  

 جو مانند ي
 بـه  ـوراك 

 نظـامي  ي 
 مرزهـاي  
 حاكمـان  
 را آنـان  و 
 شـوريده  و
  .د

نـام   بـه  غير 
  .زدند تش

ationgroup

سبت به مالمت

د دل من لحظه

است، نقـش ده

ك مي حكومت ني
.آمـد  وجـود  ـه 

چين اين،بنابر 

گياهاني ه كشت
خـ گـردآوري  و

نيـروي و ماليـات 
در روم راتـوري 

يخـ بر رو، يـن 
داد شكسـت  را 
او بر فارس در ه

پاشيد هم از ان

صـغ ين آسـياي  
آت را آنجا آورده، م

139(  

وجهي عاشق نس

 .است  كردن

گويد دوم آن مي

كرد معرفي و ف

جنگاوران آن، از 
بـ سـرزمين  يـن 

كنند؛ يكپارچه 

 پيش شروع به
و شـكار  دورة از 

م اشكاني، كزي
امپر بـا  پيـاپي  ي

ا از. گراييـد  تي 
رومـي   مهاجم

كه را ساساني ن
اشكانيا سلسلة و

نشـي يونـاني  هاي
هجوم سارد شهر 

15/12/9 تمشه 

توبه بي) 4(زينة 

 .وجود دارد 

خودداري يفان

 حالي كه بيت د

كشف را بشر گي

قسمت هر بر ه
اي در حكومتي ي
و تحدم كامل 

  .بود رو

هزار سال 12د 
انسان ورود زلة

مرك حكومت به ه
هاي جنگ اثر بر

سسـت بـه  يالدي
ود كه نيروهاي

خاندان نتوانست 
و شد كشته و د

شهره از يكي ها ي
به شورشيان راه

18  


مرحلة(م انساني 

در گز. شده است

)3(ن در گزينة 

ضعيو  زيردستان

 .يي

 غم چيست در

فرهنگ ميراث از 

كه بود ـ شهر ت
هاي سلسله و ند

طور به غرافيايي
 روبه شمالي اي

دند كه در حدود
منز به اقدام اين 

هك بود مستقل 
ب اشكاني كومت

مي سوم قرن يل
 اردوان چهارم بو

و نبود موفق ي
خور ن شكست

 همين دليل آتني
همر به سپس و د

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علوم

شوق اشاره شمع

ه همين مضمون

آزار زو  اذيت از 

تقابل معنا رد نه

دانستم م و نمي

اي عمده بخش 
  .دارد

دولت چندين ل
گرفتن قرار دمان

جغ و سياسي ظر
مرزها در كوچرو

ين مردماني بود
.كردند گوسفند

  .است ايران 

نيمه هاي كومت
حك. اند خوانده ي
اواي در شرقي، ي

دشاه اشكانيان
داخلي مشكالت ر

گ با اردشير بابكا

راضي بودند و به
كردند هخامنشيان

ت

سنجش دهم

ه رفتار دوگانة م

أكيد دارد كهر ت

در اوج قدرت: 

ارعنايي درابت م

اره شادمان بودم

آنكه بر عالوه ي
بها د ميراث گران

شامل زآغا در صر،
دود يك فرمان ت
نظ از را چين ند
ك اقوام پياپي ي

نخستي زاگرس، 
گ و بز مثل راني

فالت در خوراك

حك از اي جموعه
طوايفي ملوك را 

مرزهاي در ظامي
آخرين پاد. مدند
برابر در اما كرد،

ردوان در جنگ

 آسياي صغير نار
هخ شورش عليه ه

    
 

به) 2(در گزينة 
 .استره شده 

 .رست است
فايي و جفاي يا

 .رست است
:رك هر دو بيت

 .است رست
صورت سؤال قر

 .رست است
گويد من هموا ي

  . است

 .رست است
  28فحه 

شناسي باستان ي،
 نگهداري اين مي

 .رست است
  47فحه 
مص و سومر انند
تحت محلي مان

نتوانستن ها قرن 
ها يورش و اسي

 .رست است
  73فحه 
اي كوهپايه حي
جانور كردن هلي

خ توليد و شيني
 .رست است

  93صفحه 
مج اشكانيان متي
حكومت نوع ن
نظ هاي درگيري 

دد نافرماني برآم
ك غرامت رداخت

ام، اجنسرا. كند
 .رست است

  86فحه 
تسلط ايرانيان بر

به تشويق را )طيه

www.sanjeshse

د. شده است
رديگران اشا

در 3گزينه  .15
وفبيت بر بي

در 4گزينه  .15
مفهوم مشتر

در 2گزينه  .15
اين بيت با ص

در 3گزينه  .15
بيت اول مي
خالي نبوده

 
در 3گزينه  .15

صف 3درس  
كلي طور به  

در مرمت و
در 1گزينه  .15

صف 5درس   
ما نيز چين  

حاكم تدريج
تا ها سلسله

سيا تفرقة با
در 2گزينه  .15

صف 8درس   
نواح ساكنان  
اه و گندم و

يكجانش دورة
در 3گزينه  .15

ص 10درس   
حكومت نظام  

اين. دادند مي
نيز و غربي

محلي درصد
پر به مجبور

بودند، آرام ك
در 3گزينه  .16

صف 9درس   
ها از ت يوناني  

ملط(ميلتوس 

erv.ir
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 سـپاهي  و 
 منظمـي  و
 ويژه به ور

 شده بـود  

 پادشـاه  ـه 
 جمعـي  ت 

 هخامنشي

 مهـم  مـل 
 دوره آن ر

 يشم چين
 و نقـل  و ل 

 بـه  كـه  رد 
  .ند

 

نگـاه  ) ب. 

 داللت ،ئله
 چـه  يـا  ي 
  .پردازد ي

ationgroup

سـو يـك  از ور، 
و منسـجم ) الري 
كشو مختلف طق

جنگي اسيران 
  

بـ را خـود  داري
هويـت تقويـت  ر

ه پادشاهي ختلف

عوا از يكي. رفت
در ايـران . بود م
اشكانيان، ابري ن
حمـل عـوارض  

كـر تـالش  اني،
شدن روميان يت

.انيازهـ  رفـع  ي 

مسئ يا پديده هر
كسـي چـه  سـؤال 

مي پديده تحول 

139(  

كشـو مختلـف  ق
سـاال ديـوان (  ي

مناط و شد سته
  .گرفت 

از چشمگيري ر
.شدند مي گرفته

وفاد يكديگر، با ت
د مؤثري عامل 

مخت نواحي در ت

گر اساسي رونق
ابريشم معروف ة
زمان در. كرد مي 

گمركـي،  قـوق 
ساسا عهد در س

موفقي مانع ندانه

بـراي منـابع  از ده

ه ماهيت بر يز،
س. پـردازد  مي ت
و تكوين سير ي

15/12/9 تمشه 

مناطق بر خود ط
اداري تشكيالت

كاس محسوسي ر
قرار ساساني ت

شمار گردآمدن 
گ كار به خانگي

معاشرت و فريح
و داشته تاريخ ل

خدمات و كاالها 

ر خارجي رگاني
جاد گشايش ن

عمل ديگر وي
حق از هنگفتـي   

سسپ و اشكاني 
هوشمن ساسانيان

استفاد و ها توان

چي چه سؤال. رد
موضوعات زماني 

بررسي هب ،چطور
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مرحلة(م انساني 

تسلط و نظارت 
ت تقويت و وسعه

طو به محلي ي
حكومت مستقيم

موجب شكانيان
خ خدمات هي، و

تف شادي، ضمن
طول در يرانيان

گذاري ارزش ي
  .بود خارجي

بازر خصوص به 
آ پي در و چين،
سو از اروپا سو، و

درآمـد بنابراين
دورة در نخست 

س و اشكانيان ما

ت درك) الف :ت

دار سروكار ها ده
روند به موقع، 

چ سؤال. دهد مي

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علوم

دامنة افزايش و 
تو به اقدام ديگر
موروثي هاي ومت
م سلطة و ظارت

رجي در زمان اش
ازي، معادن شاه

ض كه بود مردم ي
اي انسجام و تحاد

براي معياري كرد،
خ و داخلي ارت

ستد و ريان داد
چ و ايران ميان ي
س يك از هند و 

ب. داشت مرو روم
روم، مپراتوري

ام نمايد، برقرار 

است گونه دو به ي

پديد وقوع كانم
چه سؤال. ردازد
م قرار توجه مورد

جغر

سنجش دهم

تمركز ايجاد ور
د سوي از و ادند
حكو تعداد از ها،
نظ تحت آن، ربي

خار دشمنان با 
ي، ساختمان سا

براي فرصتي ون،
ات بر بسزايي ثير

كر ايجاد خامنشي
تجا گسترش و 

ان بار ديگر جر
تجاري و سياسي
چين ميان رگ،

قلم در زيادي ن
ا. شد مي شكاني

تجاري ارتباط ن

طبيعي محيط ا
  ها ه خواسته

م يعني جغرافيا 
پر مي پديده قوع
مو ،را محيط و ن

    
 

 .رست است
  103صفحه 
منظو به ساساني

دا تشكيل ندوم
ه اقدام اين تيجة
غر و مركزي بي،

 .رست است
  110صفحه 
پياپي هاي جنگ
هاي كشاورزي ت

 .رست است
  116صفحه 

گوناگو هاي شن
تأث ها، جشن ين
  .ست

 .رست است
  123صفحه 

هخ داريوش كه
بسط در مهمي 

 .رست است
  126صفحه 

رسيدن اشكانيا 
س روابط رقراري
بزر تجاري سطة

مشتريان وستان
اش حكومت صيب

چين و هند با م

 .رست است
  5فحه 
با ارتباط در سان

 براي رسيدن به
 .رست است

  8فحه 
اساسي ركن با 

وق علت  چرا به
انسان متقابل ط

 .رست است
  16فحه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
ص 11درس   
س پادشاهان  

نير و دائمي
نت در. كردند
جنوب نواحي

در 3گزينه  .16
ص 12درس   
ج همچنين  

كه در فعاليت
در 1گزينه  .16

ص 12درس   
جش برگزاري  

ا. كنند ابراز
اس بوده آنان

در 2گزينه  .16
ص 13درس   
ك پولي نظام  

عامل و شد
در 3گزينه  .16

ص 13درس   
قدرت به با  

بر رونق، اين
واس عنوان به
هند ادوية و

نص راهداري،
مستقيم طور

 
 

در 3گزينه  .16
صف 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه
در 4گزينه  .16

صف 2درس   
كجا، سؤال  

الؤدارد؛ س
روابط كساني،

در 4گزينه  .16
صف 3درس   

erv.ir
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62

63

64

65

66

67

68
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تن كتـاب  
  .غيره است

 ايـن  ومي

  .آورند ي

 جمعيت ي
ي را بيـان     

 تقسـيم  ن 
 بـه  سـتان 

 بـه  هـا  ني 

) پايتخت( 

آنهـا را بـه    
ationgroup

ال بر طبق متؤس
بع اقتصادي و غ

عمو شيب. است 
  . شود وارد مي

مي وجود به را ر

جنسي و سني ت
پاسـخ جـامعتري

شهرسـتان 49 و
دهس هـر  و ـتان 

سيسـتان ـاجرت 

مركزي شكيالت

كـه آ ييهـا  ـان 

139(  

اسخ براي اين س
ها، منا ها، خليج

كرده جدا خزر 
، وخزر درياي ه

پايدار و آرام واي

وضعيت از طالع
هـا پ زينـه ـاير گ  

و بـود  عدد يك 
دهسـ ندچ به ش

مهـ باعـث  بـود، 

تش تابع استان و

به مرور، از انسـ 

15/12/9 تمشه 

ترين پا لي كامل
ه ا، كاناله گه، تن

درياي هاي ناره
به سرعت با اآنه 

هو پرفشار، راكز

اط. دهد مي قرار 
گرفت كـه از سـ

استان هر نام ه
بخش هر و خش

ب هيرمند ريخي

و استان تابع ان

ياجتماع يها ه
20  


مرحلة(م انساني 

اند ول  بيان كرده
كشورها، درياها،

كن از را ربايجان
از جاري هاي ب

مر و آورد مي راه

بررسي مورد را 
اي را در نظر گ ه

كه استان ده به 
بخ چند به رستان

تار بند به وجهي

هرستاش رستان،

دهيپد ـ رديگ ي

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علوم

از پرسش را ي
ك ساير به نسبت

آذر منطقة ،نوبي
آب و است يجان

همر به را باراني 

جمعيت گيري ه
بايد گزينه .ست

ايران كشوري، 
شهر هر و ستان

تو بي از ناشي كه

شهر تابع بخش 

يمنصورت  حيح

 جامع

سنجش دهم

يا درصد صحيح
ن آن،  قرارگيري

جن ـ شمالي ت
آذرباي منطقة از 

و ابري هوايالً 

اندازه قابل هاي 
اس ريزان برنامه جه

تقسيمات قانون
شهرس چند به ن
  

ك سيستان، طقه

بخش، تابع تان

  :ي نادرست

صح يساس آگاه
    

 

ها ل تمام گزينه
محل. است 4ه 

 .رست است
  24فحه 
جهت با تالش اي
تربيش خزر مت

 .رست است
  34فحه 

 كم فشار معموال
 .رست است

  31فحه 

 .رست است
  65صفحه 

ويژگي جمعيت،
توج قابل موارد 

 .رست است
  72فحه 
ق تصويب با 131

استان هر قانون، 
.شد مي قسيمت

 .رست است
  69فحه 

منط آب منابع ن
  .شد رگان

 .رست است
  75فحه 

هستد اداري، ظام
  

 .رست است
هاي رات و گزينه

 
براس شهيها هم ن

www.sanjeshse

ؤادر اين س  
همان گزينه

در 2گزينه  .16
صف 4درس   
ها كوهستان  

سم به ها كوه
در 2گزينه  .17

صف 5درس   
عبور مراكز  

در 2گزينه  .17
صف 4درس   
   

  
  
  
 
    

در 4گزينه  .17
ص 7درس    
ج ساختمان  

از كشور هر
  .كند مي

رد 1گزينه  .17
صف 8درس   
16 سال در  

اين در. شد
ت قصبه چند

در 3گزينه  .17
صف 7درس   
شدن خشك  

گر سرزمين
در 3گزينه  .17

صف 8درس   
نظ لحاظ از  

.بود خواهد
 
  

در 3گزينه  .17
بررسي عبار  
 : 1گزينه   
كنش انسان  

erv.ir
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71

72

73

74

75

76
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را  يجتمـاع 

 كـه  دهايي

را  يجتمـاع 

 اي زدير ي م

 نيتـر  قـ 

 مربوط بـه  

كـنش  ك    

 يگاه، ناشـ 

 ليتبد گري

باشـند آن   
ationgroup

اج يهـا  دهيپد ـ

پيامد و جتماعي

اج يها دهيها پد

آن فرو يِجتماع

يـعمگ خـود،   

گويند كه ي مي

  .كند يم ري

  .ت

حنه تصـادف يـك

  .است 

گردد و گ يبازم 

يد يهان اجتماع

 خاطر داشـته ب

139(  

ـ  شود يسوب م

اج هاي كنش ـ  

ه انسان ـ  )رست

اج  سازد، جهان

و مـرگ يز زنـدگ 

  .جوامع دارند
 عقالنيت ابزاري

ييتغ عمل مردم

است  اجتماعي

راي ديدن صـح

)بيه و مجازات

يجهان اجتماع 

به جه ي اجتماع

به آنها تعلق و د

15/12/9 تمشه 

كنش او محس ي

)درست( هاست

در( دهند يجام م

سل بعد منتقل

  .د
از رشـان يو تفس 

 هم نسبت به ج
گسترش معه را

ع ز آنها براساس
  .كرد ياب

ساني بر جهان

جمع شدن بر. د

تنب( ل اجتماعي

ياعضا يها تي
  .ت

جهان كي ياع

 فراموش نكنند

21  


مرحلة(م انساني 

يارادغير  امديپ
  )درست

ه انسان ةو اراد ي

غيرارادي آن انج
  )ست

تواند آن را به نس
  .ود

يابد يعد تداوم م
انسـان در آن و 

و در طول طي
جام و عتيطب بر

اند و مرز گشوده 
ايزآن ار ياه مان

أثير جهان نفس

شود ن انجام مي

  .است ماعي
  .است ي

كنترلهاي  وش

تيالها و فع يوآور
است گريد يماع

در تحول اجتما 

  .است ي

آن را يها آرمان

هم؛ ادبيات و علوم

  

ندادن سالم او پ
د( افراد هستند 

يوابسته به آگاه
  .اند

و غ ياراد يدها
درس( .آورند يم د

نت اي حفظ كند 
شو يم ليتبد ي

بع يها د به نسل
گـاه ياج جهـان، 

  

نگاه تك خطكه 
تسلط بر ين، برا

گگريكدي يه رو
آرماوان در پرتو 

تأمربوط به  .هد

 توجه به ديگران

ارزش اجتمده، 
نجار اجتماعي
مقصر يكي از رو

است و به نو ين
اجتم يها  جهان

.نديگو يم يع

يتعارض فرهنگ

ها و آ تيواقع ،ي

سنجش دهم

)درست( شوند ي

پاسخ ن اي دادن 
يها كنش ةجي

د خود كنش، و
ا اجتماعي هاي ه

امديبا توجه به پ
ديسعادت خود پد

فرهنگ خود را
يگريد ي اجتماع

خود ل فرهنگ
ج به اصـل  سبت

.نديآ يحساب م

ه كساني است ك
حاصل از آن ير

به يهان اجتماع
تو يرا م يجتماع

ده ي را تغيير مي

نش است كه با

ه فرد حادثه ديد
هنثه ديده، يك 

براي شناسايي م

دروناز علل  يش
از يريرپذيتأث د

تحول اجتمارا 

ت يطالق نوع ش

يجهان اجتماع 
    

 

ياند، مستقل م 
 

پاسخ. كند يم م
يكنند و نت يق م

 
همانند زيكنش ن

پديد همان رند،
 

خود را ب يها ش
سع نيو تأم ازها

 .رست است
اند فنسل نتو ك
و به جهان شده
انتقالبا  يتماع

ها نس تقاد انسان
به ح ياجتماع 

 .رست است
ستعمار مربوط به

و فنّاور يم تجرب
  .باشد مي جدد

 .رست است
جه يو آرمان يقع
هر جهان اج يا

ن با تقوا، جهاني
 .رست است

تماعي نوعي كن
  .ست
بهدن نسبت  نبو

ردن به فرد حادث
يس در صحنه ب

 .رست است
ناش يگاه ،يهنگ

امدياست و پ ين
 .رست است

و كالن ر قيعم 

شي ازدواج و افزا
 .رست است

كي يكه اعضا 
www.sanjeshse

وجود آورده
 : 2گزينه   
سالم يفرد  

ها خلق انسان
  :3 گزينه  
ك يامدهايپ  
دار دنبال هب
 : 4گزينه   
كنش انيآدم  

ايرفع ن يبرا
در 4گزينه  .17

يكگاه  هر -  
دگرگون ش

جهان اجت -  
باور و اعت -  

يها دهيپد
در 1گزينه  .17

نظريه است -  
شد علومر -  

جهان متج
در 2گزينه  .17

قلمرو واقع -  
ها تيواقع -  
يك انسان -  

در 3گزينه  .18
كنش اجت -  

اس اجتماعي
تفاوت بي -  
كمك كر -  
حضور پلي -  

در 2گزينه  .18
تعارض فره  

رونياز علل ب
در 4گزينه  .18

راتييتغ -  
  .ودش يم
در ريتأخ -  

در 4گزينه  .18
يدر صورت  

erv.ir
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 يرياساط 

ـ   يفرهنگ
ـ  درد،   نيب

سـت و بـه   

جوامع  يرب
از منظـر   ي

سـاخته   ق

 ي اجتمـاع  

 

شـوند و   مي

كلمـه  . نـد   
ـ « دين زره ب

  

 4گزينـه   ر

ationgroup

يها آموزه  كه با

ف يخودباختگ 
ردندك يالم القا م

ـ الر و دن اس يوي

هداف مواضع غر
يشـرق  تيـ ق هو

قيـ طر نياز ا كه 

جهـان يارزش 

يق محسوب نم

 دچـار خطـا كن
«. شـود  فظ مي

22و  21صفحه 

در) 2 د گزينـه 

139(  

ك نييآ ي زرتشت

به را سلمانان
جهان اسال تيهو

سكوال بلكه ت،

هان غرب و با اه
و خلق ي بازساز

  .هستند يگ

يكاذب يها تي

و يدتيعق يها 

جمله است، تصد

تلفظ؛ انسان را 
تلف» بِبري«و » ي

ص 3 درس .دارد

رد. (دوري اسـت  

15/12/9 تمشه 

يها و ارزش ديا

مس تيذهن ازي 
از هو يغرب گاران

ستين يرياساط 

 كه از منظر جه
و مطالعه به ي

نگفره يگانگيودب

و هو نگ غرب
  .آوردند

انيبن ةدربار يش
 .كند ي

 منتظر اتمام ج

تواند در ات مي
بِبري«و صورت 

ه تباين وجود د

بود روشـنايي، د

22  


مرحلة(م انساني 

داشتند، در عقا 

ييها بخش ها، ي
نگ خيتار و اسان

  

يحت اي يديوح

شود يگفته م ي
يبازخوان يه جا ب

  .ت

از خو متفاوت 

به فرهن يديقل
آ ديپد شتن،يخو
شيرا به بازاند ي
يم قيآن تشو يِ

شنونده همچنان

تن حركات كلما
به دو» ببري«مه 

ها رابطه ير گزينه

تاريكي نب) 1 نه

 منطق 

هم؛ ادبيات و علوم

  .ت

يمتفاوت يتماع
  .كردند دا

ييارويرو نيست
كه شرق شنا ي

.كند دايرواج پ

تو ،يوامع اسالم
  .شود

يز محققان غرب
در واقع. كنند ي

است يتيهو الت

دو نوع يقيحق

تقل كردينقد رو
و بازگشت به خ 

يتفكران اجتماع
يفرهنگ تيهو ي

هستند؛ يعني ش
 

نداشت به خاطر 
و نيز كلمه» زِرِه«

1  

در ساي. جه است

رد گزين( ه مانع
  35و  34ه 

سنجش دهم

است يخيتار ت

اجت يها تيه هو
ديپ يواحد يگ

غرب در نخس 
يريبب شد، تصو

ر رانيا ةجامع در

جو يفرهنگ تي
ش يآن محدود م

ا يسان به جمع
يم مطالعه ها را

تحوال انقالب، ي

ح يگانگيز خودب

ن به بعد، در يس
يزدگ غرب ريظ
و مت دانشمندان 
يعبور از مرزها 

در جمله ناقص ه
 7صفحه  1 س

»ببري«و » زره
«خواند و هم » 

6صفحه  2 رس

 و خاص من وج

نه جامع است نه
صفحه 4 درس 

    
 

تيهو يدارا ياع
 .استرست 

با آنكه يرانيا ف
فرهنگ تيود، هو

 .رست است
يو نظام ياس
امر سب نيو ا ت
و از جمله د يم

 .رست است
يمستشرقان، هو

آ ييايو جغراف ي
 .رست است

شرق شناس اي ن
آنه يفرهنگ راث
  .پردازند ي م

 .رست است
يامدهايپ نيتر م

 .رست است
  : م
و از يخيتار ينگ

 .رست است
س ةاز ده يراني ا

نظ ينيبا عناو ي
،يو خأل معنو
يد و آنها را برا

 .رست است
 با وجود فعل د

درس. صور هستند
 .رست است

ز«ك دو مفهوم 
»زِره«توان  م مي

در »ن زِره ببري
 .رست است

دارو و مايع عام
 .رست است

ن براي خربزه ن
.ه اشكالي ندارد

www.sanjeshse

جهان اجتما
در 1گزينه  .18

اقوام مختلف  
بو ختهيدرآم

در 2گزينه  .18
ايقدرت س  

دچار ساخت
جوامع اسالم

در 1گزينه  .18
م دگاهيدر د  

يخيابعاد تار
در 4گزينه  .18

مستشرقان  
ريو م يشرق

جهان غرب
در 3گزينه  .18

از مهم يكي  
در 2گزينه  .18

عبارت سوم  
گانياز خودب  

در 3گزينه  .19
متفكران -  
شد، آثار يم
و يكاست -  

خواند يفرا م

 
 

در 3گزينه  .19
عباراتي كه  

در حكم تص
در 1گزينه  .19

در گزينه يك  
را هم» زره«
بري و بدانبِ

در 4گزينه  .19
رابطه بين د  

در 3گزينه  .19
شيرين بود  

تعريف غمزه
erv.ir
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  44و  43

ا مضـاف و  
 صفحه 3 س

اه كنـيم و         
» هر«سور 

 اسـت كـه    

رد ( . باشد

هر كرمـان   

 بـه صـدق      
 رد گزينـه (

ايـن   4 و 3
هـم مثبـت     

تيجـه  ت نـ   
اسـتدالل   

ه است يـا  

طي متصـل     

ationgroup

صفحه  5 درس

             

صوف و صفت يا
درس. باشد ي مي

خـود قضـيه نگـا
عبارت اول س. يم

ضيه شخصـيه

 قضيه بايد كلي
  66تا  64فحه 

شـه همـه شـامل      

ق قضـيه كلـي
( .آيد  دست مي

3 و 1هـاي   ينـه 
 در مقـدمات هـ

تدمات در كيفيـ   
يكي از مقدمات
 كه نتيجه سالبه

ـا، قضـايا شـرط

 90صفحه  9

139(  

د. دهد ي رخ مي

                            

كه مركب از موص
في است و كلي

بـه محتـواي خ
ئي در نظر بگيري

ت چهارم يك قض

طه تضاد هر دو
صفح 7 درس )1 

ت بـه كرمـان ش
  

 تداخل از صـدق
ن متضادش به

   68 صفحه 7

گزي( .شته باشـد 
ت مثبت داشـت

محتـواي مقـد) 
اگر ي«كند كه  ي

تشخيص دهيم

هـ سـاير گزينـه  

9 درس .بر است

15/12/9 تمشه 

 استدالل تمثيلي

  .    است 
  رابطه         

                            

عباراتي ك. اشند
يك تركيب اضاف

ته باشـد بايـد ب
 نبود آن را جزئ

عبارت. ئي نيست
   59 و 58

در رابط) 2 گزينه
رد گزينه( .سيم

يعنـي بازگشـت
15و  14صفحه 

در. صادق باشد
 اصل كاذب بود

7 درس) 4 گزينه

المت مثبت داش
تيجه كه عالمت

1 و 2 د گزينـه 
 كلي پيروي مي

توانيم ت ياس مي

در س. صل اسـت 

ن قياسي نامعتب

23  


مرحلة(م انساني 

الل تعميمي و

   ل خنديدن  
     حمول       

                   

با د و جزئي مي
ي شمالي يونان ي

اي سور نداشت يه
ي است يا نه اگر

اي جزئ س قضيه
8 صفحه 6 رس

رد گ( .لوم است
رس ضيه دوم نمي

ي. داللت تضمن 
ص 2 درس .ست

س آن هم بايد ص
ودن قضيهق بد

رد گ. (آيد ت مي

در يك قضيه عال
وع يا محمول نت

رد(كيفيت آنهـا  
ني از اين قانون
هده مقدمات قي

ضيه شرطي منفص

واهد بود بنابراين

هم؛ ادبيات و علوم

 ترتيب در استد

در حال      او   
مح    موضوع   

           56 حه

آيند ه حساب مي
شهرهاي. شوند ي

اگر قضي. ن است
ه كلي و عمومي

پس. ن كلي است
در .ه جزئي باشد

ش متضادش نامعل
كذب قضبه كلي 

4در گزينه . رد
پس تضمن ا. رد

صادق باشد عكس
در تضاد با صاد) 

ضيه دوم به دست

سط دست كم د
هر كدام از موضو

دمات است نه ك
تران در قياس اق

بنابراين با مشا 

شناسي يك قض 

 باشد مغالطه خو

سنجش دهم

 تمثيل ناروا به

.   هستم    كي
م   رابطه         
صفح 6 درس .ت
          ه

 اسامي خاص به
مه محسوب مي

اي سور آن قضيه
 قضيه يك گزاره

ونيك قان ت سوم
خود قضيه لزوماً

ذب باشد ارزش
 از كذب قضيه ك

 التزام وجود دار
گير  را در برمي

گر قضيه اصل ص
)2 رد گزينه( .د

 قضيه كذب قض

ن است كه حدو
م اين است كه ه

  77صفحه 

 تابع كميت مقد
كيفيت نتيجه )

».به خواهد بود
   

 داريم يا جامعه
  87تا  8

ي بر رفع مقدم
    

 

 .رست است
زده و ميم شتاب

 .رست است
به زيرك     ينده

  حمول          
است       وينده

هرابط     حمول  
 .رست است

د و شهرها جزء
هستند؛ يك كلم

 
 .استرست 

 و جزئي بودن ق
هيم كه آيا اين

عبارت. لي است
جزئي است نه ل
 .رست است

ر قضيه اصل كا
ر رابطه تداخل ا

 .رست است
داللت 3تا 1ي 

ط محل زندگي
 .رست است

كس مستوي اگ
توان رسيد ي نمي

ض از صدق يك
 .رست است

عتبار قياس اين
شرط سوم.) رند
ص 8 درس )2 ه

 .رست است
ئي بودن نتيجه

)4 رد گزينه. (د
، نتيجه نيز سالب

74 صفحه 8 س
 .رست است

دا آزمون منطق
85صفحه  9س 

 .رست است
تثنايي كه مبتني

www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
لطه تعممغا  

در 2گزينه  .19
گوي      من  

محموضوع  
گو         او  
محموضوع   

در 3گزينه  .19
اسامي افراد  

اليه ه مضاف
  22 و 21

در 2گزينه  .19
مالك كلي  

تشخيص ده
دارد پس كل
موضوع آن ج

در 3گزينه  .19
در تضاد اگر  

در) 4 گزينه
در 4گزينه  .2

هاي گزينه در
شود فقط نمي

در 1گزينه  .2
در رابطه عك  

قضيه جزئي
در تناقض) 3

در 2گزينه  .20
شرط دوم ا  

شرط را ندار
گزينه.( باشد

در 3گزينه  .20
كلي يا جزئ  

تأثيري ندارد
سالبه باشد،

درس .موجبه
در 2ينه گز .20

فرد احتماالً  
درس. هستند

در 4گزينه  .20
قياسي استث  

erv.ir
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