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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  جامع نوبت اولـ  دهــمسنجش 

)27/01/1400(  
  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي زير آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

 شـود آن  د

بيـت  . سـت   

رض نشـده     

در  ـود مـا  

 ! دانـد 

ationgroup

دب دريا واركه آ

نـج و عـذاب اس

ـمع انسـان فـر

كل وجـ(ز از آن 

د ر پادشـاه مـي   

1400(  

ارتفاع كست و كم

   .)است» 

آميز از رن ق را اغ

شـ پـس دهد  ي

د است نه مجاز

شمشـير بيمگ از 

 

/27/01 وبت اول

  . است

، زمين پستشكي

»وزارت«، »ترازو

اي ريختن كنايه

زده مي سرد و يخ

  
معادل كل وجو 

  )ح بودنرو بي 
  )گري

  
  )شش

ش در دل سنگ

  جناس همسان

2  


امع نوج(م انساني 

شال و عمامه» 

درون خشب دريا 

ت« برعكس واژة 

  .اه نشود

ارواح« ضاد«(  

  .است» ت

خون از ديده ر 

معناي » فسرده

.و دلگيري است
» سر تاپاي «ما 

: وجه شبه(. ت
روشنگ: وجه شبه

 )سپيدي:  شبه
درخش: وجه شبه

  آسان -2 وار

 پناه گرفتن آتش

ج ري كن پ

)  1(سي 

م؛ ادبيات و علوم

»دستار«پوش  ده

اي از آب شاخه: 

مقلوب و( .ست

اشتبا» مفرّح«با 

متض(رسند  ظر مي

مصيبت« ريشة 

  .ت

اشك،به جاي  

اف«. خست است

توجهي وه از كم
ل وجود باشد اما

  .)تر

استار مانند شده
و. (د شده است

وجه . (شده است
(نه خود تير  ،ت

راه نرم و همو -1

زنه را  تشهاي آ

  .استق شده
پذران، سبگ: ران

 فارس

سنجش دهم

  رخ

يعني ژند» ولقي

:خور// ب كننده 
  

اسغلط آمده) بيخ

ب )»رفاه«خانوادة 
  نندان

نظكه از دور به 

از » مصايب«. ت

اب سپهري است

.ده، اغراق است

ي براي مصراع نخ
  .ست
بودن كنايه) ين

تواند مجاز از كل
كمت نهنه بيشتر 

شق به نقش ديوا
دمانن) خورشيد( 

 صدف مانند ش
 مانند شده است

1: ول استل قب

ه  جرقه از سنگ

تبة پادشاه اغراق
گذر -2 ناپايدار 

  .آميزي دارد س

    
 

 .رست است

بوتة گل، گل سر
 .رست است

جو«. ي دشمني
 .رست است

 دو كتف، غروب
 و خفتان جنگ
 .رست است

سرزنش و توب(ب 
 .رست است

ت و آسوده، از خ
ها، هما ها، شبيه
هايي ك دها، سايه
 .سترست ا

است» فراق«شة 
 .رست است

ياد سهرااز زنده 
 .رست است

يلي از خون ديد
  .رد

صراع دوم مثالي
خيص در كار نيس

سنگيسر(گران ر
تو مي» سر وپاي 

ي تا سر ماست ن
 .رست است

بهره از عش م بي
آفتاب عرفت به 

به) ها حباب(ف 
تير به آب  كان

 .رست است

 دو معنايش قابل
 .رست است

جهيدن  تعلّ ر
  ل
بلندي مر مورد 
و گذرا : ذرانگ 

حس» وي حرف

www.sanjeshse

  
  
در 1گزينه  

بو بيخِ: گلبن
در 4گزينه  

يعني» عناد«
در 3گزينه  

ميان: غارب
زره : درع// 

در 2گزينه  
امالي عتاب

در 2گزينه  
راحت(مرفّه 
ه شبه :اشباه
بدكال: اشباح

در 1گزينه  
فرقت از ريش

در 3گزينه  
» اتاق آبي«
در 3گزينه  

سي: 1گزينة 
استعاره ندار

مص :2گزينة 
تشخ و .است

سر: 3گزينة 
پ«: 4گزينة 

محدودة پاي
در 4گزينه  

آد: 1گزينة 
مع: 2  گزينة
كف: 3ة گزين

پيك: 4گزينة 
در 3گزينه  .

در » سهل«
در 2گزينه  .

شاعر: بيت آ
حسن تعليل

در : بيت ب
-1: بيت ت
بو«: بيت س

erv.ir
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@sanjesheduc

) خورشـيد 

تـو را  ) سـي  

  5ن؟    

 4  نهـاد 

-آيينـه «ر 

، 1 گزينـة   

ظور كاملي 
ـي كـردن     

ر بيشـتر از   

ـذر سـريع     

ationgroup

خ(آفتـاب   ) برابرِ

چـه كسـ( كـه  :

يـدار بـراي مـن

مـن   بـراي  ر 

در» ا«. زدنداصـ 

  اليه ه مضاف

نيـز در » يـران 

  وسته

 
(  

وقتي معنا و منظ
قـط بـراي منفـ

را بسـيار داونـد   
  !ردد

با توجـه بـه گـ 

1400(  

در ( شپي به او 

گفت ]او[. ] بود

د ساعت ] ماند

دسـتار و  خرقه 

صاست نه  آمده

اليه مضاف+ اليه  ف

  اليه مضاف
ا«. سـته نيسـت  

مير پيوست نه ض
  .وجود ندارد

  )مرا صيد كند
 مرا نوازش كن

فقط و 4و  3، 1
فق »هن«شود و  ي

  .شكند  نمي

و و بخشـش خد
گر ند فراهم نمي

) شماريغنيمت

/27/01 وبت اول

كه  ]سي باشد؟

همرهم [ خيالت
  .ر شده

كجا[ فرّ ماند و 

]است[ و گران 

هارم براي تأكيد
  .ست

صفت مضاف+  
  

م اليه مضاف+ يه 
اليه هس مضاف» 

شناسة فعل اس 
ديگري در بيت و

شهباز م( . است
مرا بنواز،(  است

  رم
 

هاي  بيت. ست
نميت دوم ديده

زان را به مردي 

نيست زيرا عفـو
اون بخشايش خد

غدم(حال  افتنِ

3  


امع نوج(م انساني 

چه كس[ شهابا 

خاي شاه : گفتم
 4 ذكر نهاد
كجا  رنگ؟  كو

است  زيان) قدر

هاي دوم و چه ت
منادا اس» ينه رو

اليه مضاف+ فت 
 صفت+ صفت  

الي مضاف+ سته 
»برادرم«در »  م

»بازمدر«در » م
تة اول شخص د

مفعول» شهبازم
مفعول » بنوازم

ندار  استماع  ش
  اليه ول  مضاف

ين تست الزم اس
اين نكته در بيت 

ست، دست عاجز

چندان پشيمان ن
د، زمينة تجلي 

دريا ، بيت ديگر

م؛ ادبيات و علوم

يا ]كسي باشد؟

گ ]من[ت بود؟ 
 ]جا خواند اين
تو رفَّكو؟  گ تو

چق(ر بود، چند 

در بيت» اي«. دا
آيي« ندا است و 

صف+ هسته : ان
+ هسته  + صفت
هس+ صفت + ت 

ـَـ«. صفت است
 

ـَـ م«. است» ذر
ضمير پيوست .ت
ش«در » ـَـ م«. ت
ب«در » ـَـ م«. ت

  .يار مهم است
گوشمن . ل كند

مفعو              

پاسخ گفتن به ا
يم،معنا كن» ت

در وي قوتي هس

مرتكب شده، چ
ه تا او گناه نكند

اما پيام سه ،رد

سنجش دهم

  .سخن است

چه ك[ عطار؟ يا 
  .كر شده
تهمره) چه كسي
مرا به[ ي جامت

رنگكو؟  مهر تو 

بر او بار جامهد، 

ست نه حرف ند
حرف ) رخساره

 شعر معاصر ايرا
ص: ناگفته و تازه

صفت :درمبرا السِ
يك صتنها ژه و 
 .ه هستهالي ضاف

گذ« هالي مضاف» 
اليه است مضاف» 
شناسه است» م
اليه است مضاف» 

بيت بسي ،معني
را قبول  صيحت

 مفعول          

ها براي پ م بيت
طور نيست آيا اين

كه د هر بازويي 

 اين كه گناهي م
عتقاد دارد كها الً

ن عمر اشاره دا

    
 

مجاز از س» زبان
 .رست است

باشد؟) چه كسي
  4 ذك نهاد
چه( كه: گفت ]و
بويگفتم كه  ]ن
:گفت به من ]و

  .ده
ودبه جوبار ب كهر

 .رست است

اس) جملهشبه(ت 
رو، اي آيينهيينه

 .رست است

وزني اختياري  ي
زار و يك نكتة ن

همكالمان چند 
يك وا» يكوزار

شعر است نه مض
 .رست است

»بازم«در » ـَـ م
»رازم«در » ـَـ م
گشتم«در » ـَـ م
»دلم« در» ـَـ م

 .رست است

ن بيت براساس م
نص  بيدلمبر كه 
نهاد    م          

 .رست است

 به معنا و مفهوم
آ«را » نه«د كه 

: آمده است» د
 .رست است

 ديگر، شاعر از 
بيند و اصال د مي

 .رست است

قط به گذرا بودن
 

www.sanjeshse

ز«: بيت ش
در 3گزينه  .1

  :1گزينة 
چ(، كه هرهز
ن بيايدروبي

او[ :2گزينة 
من[ خواند؟
او[: 3گزينة 

ذكر شدنهاد 
هر: 4گزينة 

  .ذكر شده
در 3گزينه  .1

صوت» هال«
اي آي( »رويا

در 3گزينه  .1
بي: 1گزينة 
هز: 2گزينة 
هم: 4گزينة 
هز«: توضيح
اليه ش مضاف

در 4گزينه  .1
ـَ«: 1گزينة 
ـَ«: 2گزينة 
ـَ«: 3گزينة 
ـَ«: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
ب كردنمرتّ

گمان م ]تو[
              

در 2گزينه  .1
توجدقيق ه

رسانند را مي
بشكند«فعل 

در 4گزينه  .1
در سه بيت
گناهان خود

در 2گزينه  .1
فق ،بيت دوم
  .عمر است

  

erv.ir
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@sanjesheduc

؛ بـرخالف  

  .شت

ومـت و  حك  

داد (دهـد    

: زينـه سـه  

/  دشـگران 

ationgroup

اند بردهمعنا راه 

 خود مايه گذاش

مايـة پايـداري ح

  .استبوده» 

مـي » حـق «ي  

در گز !تباه است

 د

 

گرد بزرگـي / ي  

1400(  

وسته به مغز و م

  . ست
 از جسم و جان

عدل م ،ت ديگر

قم« شهرستان 

معنـي) عل اسـت 

ر آيه كريمه اشتب

 و چشم

شد فرستاده مي/ 

  سه ماه  

 آورد  دست مي
  آورد ي
بسـياري           

/27/01 وبت اول

اهر و پود و از ظ
  

ي نيسربه و خام
ج درخشان بايد 

در سه بيت. داند ي
  .سؤال است

اه اوزادگ.  گزيد

ر مواردي كه فعل

شتن معادل در

  شم
د/ چشم         

/ فرستند مي    

  حصيلي
/  چهار ماه      

 التحصيل 

به /  آورد ت نمي
ران به دست مي

داننـد مـي /  ند

)1(

4  


امع نوج(م انساني 

اند ب وجود واقف
.هر توجه دارند

  .ت

تجر د بير هر فر
رسيدن به نتايج

دار مي حسالح و 
عبارت صورت س

در در آن اقامت 

مگر در(ي ديگر 

خبر به علت ندا
  !غه است

  !حشو دارد م

دو چش/ چشم   
     شد تاده مي

           شوند ي

از سال تح/  يل
      هايمان سي

فارغ/ خارج     

دست             
اير/  شود صل مي

بينن مي         ت 

(، زبان قرآن 

م؛ ادبيات و علوم

ستيم كه به مراتب
ظوابه  كه تنها 

نشيني است قب

خطر عاشقي كار
براي ر: ن سؤال

و سالح زور بازو
كه همان پيام ع

 امام موسي صد

هاي نهما در گزي

بين دو خ »و«/ د
اسم مبالغ يننده

، حكيمحكيمي 

          شد مي

فرست/  رستادند
حذف مي/ و از  

از تحصي          
همكالس / ها سي
         بعد/  ل

 بزرگي/  بسيار 

براي ايران حاص 
ب اضافي نيست

 عربي،

سنجش دهم

رو هست اهي روبه
رو هستيم  روبه

و عق تغيير مسير

خمودن مسير پر
يگر و عبارت متن

نيازي از ز اية بي
رفي شده است ك

ه در اواخر عمر 

ا ،است» فرياد«
  )به جا آوردن

بايد جمع باشند
آفر بسيار        

داناي / دلي ندارد

م/  شود مي      
فر مي          ود 
را             اغ 

          سه ماه

همكالس          
قبل         مه ما

          دانند ي

            رگي 

تركيب/  ي ايران

    
 

 .رست است

گاآ با عارفانِ ،ار
گر كه با افرادي
 .رست است

كنايه از تغ» يدن
 .رست است

گويد كه پيم  مي
رك سه بيت دي

 .رست است

ت را مات و نعم
ب ويراني آن معر

 .رست است

وستايي است كه
 .استت رس

«، مترادف 4يت 
حق سخن را ب: 

 .رست است

  :ها ينه
ب آن / آسمان: و

   ع بايد باشد 

معادچگونه : چهار
 .رست است

  :ها ينه
 صدها/ صد : ك
حذف شو/ را : و
چر/  ها چراغ: سه

 .رست است

  :ها ينه
س/  يك نيمه: ك
اگر / گاه  هر: و

هم/  همگي: چهار
 .رست است

  :ها ينه
مي/ بينند  مي: و
بزر/  بسياري: سه

هاي توريست: چهار
  

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
در بيت چها
سه بيت ديگ

در 3گزينه  .2
عنان پيچي«

در 4گزينه  .2
چهارم  يتب

مفهوم مشتر
در 1گزينه  .2

ت، هم1بيت 
ستم مسبب

در 3گزينه  .2
رو» معركه«

در 4گزينه  .2
در بي» داد«

:سخن دادن

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

دودر گزينه 
جمع آسمان

در گزينه چه
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
در گزينه يك
در گزينه دو

سهدر گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
در گزينه يك
در گزينه دو

چهدر گزينه 
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
دودر گزينه 

در گزينه سه
در گزينه چه
گردشگري 
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@sanjesheduc

د و آب در  
بشـود   دتر

در  ياهـال  
 يزييپـا  ي

هـا و  خانـه  
پردازنـد و  ي
 د؛غافلنـ  زي

-يـروم مـ  

ationgroup

 ها ه

بـارديمـ  اري بسـ  
ايـ ش زاز انـدازه 

شـتر ي هستند ب
يهـا باله و بـرگ 

روسـتا و خ نشد
ين مـ اشيكارها

ييز زمستان و پا
محـ شيو آسـا  

1400(  

  ه شده 

ها، ايستگا شگاه

  
  الدالفينن 

آسـمان ! ؟ننـد   
از يزيـ هـر چ  ي

خراب  شيوارها
ها پر از زبدخانه
ش زيها و لبرخانه

به رتق و فتق ك 
كنند و ازيش م

 تي مردم از امن

/27/01 وبت اول

 مفعولي ترجمه

پااليش/ ايستگاه  ،

الدالفينن بودن 
غير انسان بودن

  .ميموز
داننـد چـه كني

ـ   يكت اسـت ول
ويو د يميده قد

و رود باشندمي 
آب رودخ يفراوان

ييبندند و تنها
خورند و گردشي

و  دهيتاب نگنج

5  


امع نوج(م انساني 

  ست 
به صورت صفت

 !يد كرد

  
 

،پااليشگاه       

  شان

 جمع غير انسان
 توجه به جمع غ

  

آم يم يدي جد
يـرگردانند، نمـ  

و برك ريخ هين ما
دهكد ياه خانه

 كوچك و تنگ
 شده؛ مردم از ف

بيم اران درها ر
يبستان و بهار م

حساب و كت در 

م؛ ادبيات و علوم

 جمه شده 

ثبت شده اس/  د
فعل ب/  ت شده

  ي كرد
  ب آباداني كرد

خواهي مر به سر

دكش نمي/  شيد
 داروها /  دارو  

     را / از       

كارهايش/  كارها
  يبا شمال

 شت

   ماضي

با توجه به  عبت
با  ترسم لّدالفين

صورت گرفته ه

و حكمت ميشنو
زندان دهكده سـ

كه باران است ت
،است نآكمبود 

آب يهالوله. ند
در عبور آب ها 

 هنگام بارش بار
ها در تاآن. نده
كه  دآييم شي

سنجش دهم

ورت اسميه ترجم
ثبت كرد         

ثبت             غار

طلب آباداني/  يد
طلب/  اد كرديد

و در آن عم /  د 

نكش        ستخر
        الستيك

    ها نفتكش/ 

ك      فرزندان / 
درياي زيب/  زيبا 

هش/  نه        ر 

عل امر است نه

کانت قد لع/  ت
کانت ال/ يرسُم 

اسميهبه  فعليهه 

ش يم يديجد 
، فرزددار ياصه

ن گشته، درست
مثل ك يزين چ
را آباد كنن شان
 يسد و مانع اد

حالنيسانند با ا
دهينم يتي اهم

يپ يياهزيالنه چ

    
 

 .رست است

  :ها ينه
جمله به صو: ك
غار /  غارهاي: و

غ/  غارهاي: چهار
 .رست است

 :ها ينه

عمري بخشي: ك
مستعمره ايجا: و
آفريده شديد: سه

 .رست است

 :ها ينه

اس/  استخرها: ك
پال/  جوهردان: و
هايي نفتكش: سه

 .رست است

  ها ينه
/ فرزندانشان :ك
درياي شمال  :و

ناهار/  فردا: چهار
 .رست است

در اين گزينه فع 
 .رست است

 ها ينه

قد لعبت کان: ك
کان الّدلفين ي: و

تغيير جمله: چهار
  :  ن

تيسطر ها حكا
و غص يتيصه حكا

ها روان و جدول
بودناديو ز ودش
شيهاكه خانه ست

جايات كه باعث 
هراس شانيهايي

هاييستا و روستا
در زمستان ساال 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

يكدر گزينه 
در گزينه دو
در گزينه چه

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

در گزينه يك
در گزينه دو

سهدر گزينه 
در 4گزينه  .3

رد ساير گزي
در گزينه يك
در گزينه دو

سهر گزينه د
در 3گزينه  .3

رد ساير گزي
يكگزينه در 

در گزينه دو
گزينه چهدر 

در 1گزينه  .3
»إِنتبِھوا« 

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

در گزينه يك
دودر گزينه 

در گزينه چه
ترجمه متن

س نيا نيب از
قص نيا

هاسرچشمه
يبرعكس م
سيتوانشان ن

درختان است
يدارا ينابود

به امور روست
نيهم يبرا

  . شوند
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@sanjesheduc

ر مـتن بـه      

  

 تعدٍّ 

ationgroup

 حـال آنكـه در

  .ود

 .نبود الت روستا

  

مت/ معلوم الزم 

1400(  

  .ده

  . آمده

كنـد يحت مـي  

شكالت روستا بو

مشكال ت العلل

 ر

  ب

  عل من المزيد

 

م/ الق مجهول 
  الزم 

/27/01 وبت اول

يشي اشاره نكرد
  .ن ندارد

  

حرمان به وجود 

صـي از فرصـت ن  

مناسب براي مش

و علت  غلط است

خبر/ صفة     
المعرب/ المبني 

عاسم الفا/ جرد 
 

 الزم/ متعدٍّ   

     

ال مصدره اغال
ـول مجه      

6  


امع نوج(م انساني 

انديكه به عاقبت
ره به مفهوم متن
 .ي باران هم بود

كه پس از اين ح

اي به اسـتفاده 
  .استل وقوع 

 كردن راه حل م

.  
اي  جمله» ست

 عل من المزيد
    دره التحّير 

ل من الفعل المج
خبر / صفة   

   مصدره حرام

ّی، مصدره حرام

من باب افعا/  
ماضيه أغلَق  

م؛ ادبيات و علوم

  .شود ي

 و تفريح است، ك
سبي است اشار
رابي نبود آباداني

ارد و افسوسي ك

ه صاحب تجربه
 به موقع در حال

  .تنيس

ياري براي پيدا 

  .ل بود
.ي از مشكل بود
امش و آسايش 

اسم الفاع/ جّرد 
مصد/ التحيير 

اسم المفعول   
   المعرب / ي 

، يّ مجرد ثالث/ 
  معلوم/ هول 

مجرد ثالثّی/ ل 

 متعدٍّ / زم 

 مصدره تغليق 
/» غلَّقَ «ضيه 

سنجش دهم

مييا   غصه شد

ن فصل گردش 
ران راه حل منا
يت ويراني و خر

ن شكار اشاره دا

ل از وقوع حادثه
علت عدم اقدام 

  .ست

  .سي نيست
  .ت

ان دانشمندان ن

 همكاري و همي

بخشي از مشكل
ئيزا و ديوارها ج

سلب آرام  باعث

ل من الفعل المج
مصدره ا   مع 
  المذکر/ ّسر 

 التحّير ـ المبني

/من باب تفعُّل 
مجه      غائب 

من باب إفعال 

الز      لغائبينَ 
من باب تفعيل 

ماض   للغائبيَن  
    

 

 .رست است

دن فرصت باعث
  :ها ينه
درباره تابستان :و
كمك به فقير: سه

فقط حكاي: چهار 
 .رست است

به از دست رفتن
  :ها ينه
قبل 3و  2، 1ي 
پردازد كه به ع ي

 .رست است

يمي و حكمي اس
  :ها ينه
حكايت حماس :و
عاشقانه نيست: سه

علمي از زبا :چهار
 .رست است

تخريب در عدم 
  :ها ينه
پرتاب زباله ب: ك
ها قدمت خانه :و
بارش باران« :سه

 .رست است

  ها ينه
اسم المفعول: ك
الجم/ المثّنی : و
الجمع المکس: سه

مصدره / يران 
 .رست است

  :ها ينه
م يّ مزيد ثالث: و
للغا/ للغائبة  :سه
 يّ مزيد ثالث: هار

 .رست است

  :ها ينه
لل/ للغائَبيِن : ك
م يّ مزيد ثالث: سه

/ للغائَبيِن : چهار
www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
از دست داد
رد ساير گزي

دوگزينه در 
سه گزينهدر 
ه چهگزيندر 

در 4گزينه  .3
زيرا در آن ب
رد ساير گزي

هاي در گزينه
جرياناتي مي

در 1گزينه  .3
حكايت تعلي
رد ساير گزي
در گزينه دو
در گزينه سه
در گزينه چه

در 4گزينه  .3
علت العلل ت
رد ساير گزي

در گزينه يك
در گزينه دو
در گزينه سه

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

در گزينه يك
در گزينه دو
در گزينه سه
مصدره الحي

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي
در گزينه دو
در گزينه سه
هدرگزينه چ

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

در گزينه يك
در گزينه سه
در گزينه چه
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 .د

  

در سـاير   .  

 .تند

ationgroup

باشد نهاد بد نمي

  .ف اضافه است

 ياري از گياهان

 متفـاوت اسـت  

نوس هستأهم م

1400(  

پيشن »اقتراح« 

 

فون آوردن حر

ص پزشكي بسيا

ن آفرينش خود 

ها كلمات با ه نه

/27/01 وبت اول

آمده و معناي »

.س غلط هستند

 .ت

بدو كاربرد آني 

به خواصود ما را 

ا فراموش كردن

در ساير گزين. ت

7  


امع نوج(م انساني 

»غير جّيد« هار

ت تطبيق جنس

قواعد غلط است

 .شوند مي

 در زبان فارسي

شو ي ترجمه نمي

  .شود

د و مفهوم آن با

رت كرد، انداخت

م؛ ادبيات و علوم

چهدر گزينه  .ت

عنا و هم از جهت
  .ل بيايد
از جهت ق ستعارة

ف جر ترجمه م
ترجمه نشوند و

  شود ه مي
شود ولي دومي ي

ش الم ترجمه نمي
  .شود مي

 

 خود اشاره دارد

به معناي پر=  ی

  

 د

  ند
  

سنجش دهم

ها درست است نه

هم از جهت مع ر
بايد اسم فاعل شرة

مسجهت معنا و 

ر هر جهت حروف
توانند ت ف جر مي

حرف جر ترجمه
ف جر ترجمه مي

شود و ال جمه مي
ترجمه م »از«ت 

  .شود رجمه مي

گران و فراموشي
 .بيان شده

ألقیو  قذف، رمی

»يقَتلون« جهول
  نيست

 ل ندارد

 نه مترادف

مترادفند  الُغرباء
مترادفن  تتفّرقان

 مترادفند ّسرورُ 

    
 

 .رست است

ساير گزين: ها ينه
 .رست است

  :ها ينه
مستعرو  قمر: و

منتَشر: سه و چهار
از ج الشررة :چهار

 .رست است

  : ها ينه
ا حركت و درب و
هر سه حرف: ك
ها ح در جهت: سه

اولين حرف: چهار
 .رست است

 :ها ينه

ترج» بر« إلی: و
به صورت باء: سه

تر» از« باء: چهار
 .رست است

به امر به ديگر سه
هوم به درستي ب

 .رست است

رمپريد =  قفزنه 
 .رست است

  ها ينه
يك فعل مج: ك
فعل مجهول: سه

فعل مجهول :چهار
 .رست است

  :ها ينه
و متضاد داريم ن

األجانب و : ك
تجتمع و ال : سه

الفرُح و الس :چهار

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي
در گزينه دو
در گزينه سه
در گزينه چه

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

دودر گزينه 
يكدر گزينه 

در گزينه سه
در گزينه چه

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي
در گزينه دو

سهدر گزينه 
در گزينه چه

در 3گزينه  .4
سدر گزينه 

ها مفه گزينه
در 1گزينه  .4

در اين گزين
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
در گزينه يك
در گزينه سه
در گزينه چه

در 2گزينه  .5
رد ساير گزي
در گزينه دو
در گزينه يك
در گزينه سه
در گزينه چه
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 شما به ند

  .31ص 

 ديگران از

63.  

  ».64ص 

 و نيسـت  

 تـو  با خيز

 ماية اشد،

 بـود  اهـد 

 حسـاب  گ

 ديگران از

  .99 ص

 ما : گفتند

ationgroup

  

خداون«: گويد مي

ص. ييرپذير است

ا بهتر و اند مرگ

3ص » .شوند مي

ص .﴾اَخَّرَ و قَدم ا

توبـه  كـردم،  ه

رستاخ در نشين 
با نيك او اگر يرا
8.  

خوا ناخشنود ما

مرگ از بعد راي

ا بهتر و اند مرگ

ص»» .شود مي 

هستيد؟  ردمي

1400(  

 .8يام آيات ص 

م جهنم اهل به 

تغي/ شود  يير مي

م ياد به فراوان 

  .د

م برانگيخته كه 

بِما يومئذ النسانُ

توبه االن :گويد ي

هم آن آنگاه ... 
زي باشد؛ نيك ي،
8ص » .توست 

م از آنگاه و ريم؛

بر خود عمل و د

م ياد به فراوان 

كارها و ها صميم

مر چگونه اشم: د
11.  
1.  

/27/01 وبت اول

پيا» .شوند مي ي

است، نمانده ي
  .23ص 

رد، اما دچار تغيي

كه آنان :فرمود 

ك معني هستند

روزي تا است ي

اال ينَبؤُا﴿: ... مال

مي رسد فرا آنها 
 87.  

شود مي دفن تو
كني انتخاب مي 

كردار نشين، هم

بردا گام خود ي

خود از كه كسي

كه آنان : فرمود

تص گسيختگي م

فرمود آنان به .د
1ص » .هستيد 

10ص » .نيست
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امع نوج(م انساني 

اخروي هاي هدف

باقي توبه براي ي
ص»» .كردم عمل

فرسايش ندار/  

 هستند؟ يكسان

 جاودانگي به يك

اي فاصله و برزخ 

اعم پرونده شدن

  

از يكي مرگ ه
تدبر ص» .رديم

ت با و گردد نمي 
كه نشيني هم 
ه آن .شود مي تو

خوشبختي و ري
  .98ص » .م

ك :فرمود يست؟

هستند؟  كساني
  .4و  1
هم از موجب و د

نبودند فعاليت و 
ديگران سربار ا

ن» كنم مي وكل

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

ه به رسيدن انع

فرصتي كه يامت
ع آن خالف و م

ك و فرسودگي

ك چه مؤمنان ن
  

خُلود و. ي است

آنها روي پيش

نش بسته )الف ... 

.ب درسي است

كه هنگامي و ند
كر فراهم ايشان

جدا تو از هرگز
كن، دقت پس 

ت موجب وحشت

رستگار مسير در
گذاريم قدم خود

كي انسان ترين ك

ك چه مؤمنان ن
1هاي  گزينه رد

دارد پي در فاتي

كار اهل كه رد
شما بلكه ،نه :ود
تو تو بر خدايا،« 

 دين و

سنجش دهم

ما گيرند، قرار ل

قي روز در شمن،
دادم اي وعده شما

تحليل و استهال

ترين باهوش :دند
 .39ص » .كنند

كتاب درسي 54

 و«: ﴾ثونَيبع ومِ

: لم برزخ و دنيا

كتاب 73و  74ص 

دهن انجام زشت
برا دردناكي ذاب

ه كه بود خواهد
.هستي آن ئول

م ت،صور اين ر

د ما كه بود واهد
خ هالكت مسير 

زيرك: پرسيدند 

ترين باهوش :دند
. 39ص » .كنند

آف ايام، گذشت«

برخور مردمي به
فرمو ايشان. تيم
جملة  گفتن ي

    
 

 .رست است

اصل دنيوي هاي
 .رست است

دش همين... وني 
ش به من اما ؛اد

 .رست است

نسان تجزيه و ت
 .رست است

پرسيد« )ص( دا
ك مي آماده آن ي

 .رست است

 برگرفته از ص 
 .رست است

يو الى برزخٌ ئهِم
 ارتباط ميان عال

 .رست است

ته از صصرف برگ
 .رست است

ز كارهاي كه ني
عذ كه هستند ي

 .رست است

خ نشيني هم چار
مسئ تو و شود مي
غير در و بود هد

 .رست است

خو راضي ما از 
در و كنيم ظلم
 .ستا رست

)ع( علي ؤمنين
 100.  

پرسيد )ص( خدا
ك مي آماده آن ي
«: فرمايد مي )ع(

 .رست است

ب )ص( اكرم مبر
هستي خدا بر گان
معناي به فقط ن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
ه هدف اگر«  

در 1گزينه  .5
بيرو عاملي«  

د حق وعدة
در 1گزينه  .5

روح و من ا  
در 2گزينه  .5

رسول خد از  
براي را خود

در 4گزينه  .5
مطابق با و   

در 4گزينه  .5
  ﴿ن وم رائو
وجود  -3«  

در 3گزينه  .5
مطابق با و   

در 3گزينه  .5
كسان براي«  

كساني اينها
در 1گزينه  .5

ناچ وت براي«  
م برانگيخته

خواه تو انس
در 4گزينه  .6

خدا وقتي«  
ظ خود به كه

در 2گزينه  .6
اميرالمؤ از«  

ص» .بكشد
خ از رسول«  

براي را خود
( علي امام«  

در 3گزينه  .6
پيام روزي،«  

كنندگ توكل
كرد توكل«  
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نقـش  «وع    

ص » .انـد  ه 

  .120ص  

»  و رحـيم  
پذيري و  به

 ب حـ  اللّـه 

. اردنـايي د  

 به محبت 

 بـه  سـبت 

ص . است» 

 را تـو  يـر 

رد ت برخـو  

1.  

افر است و 

ationgroup

بـوط بـه موضـو

رسـيده شـهادت 

» .ندارد دوست 

غفـور « صـفت   
توب«كه به » .رد

اَح ما«ث شريف 
ريفه قرابـت معن

همچون يستي

نس عشق و حبت
»هللاال اله الّا ا«م 

غي باشد، چشيده

يزي به نجاسـات

129ص » .ست
 

، مساباشد فرسخ

1400(  

   متوكالن

  .110ر ص 

مرب» .دارد او ي

ش بـه  ستمگران 

را ]خدا[او  ند،

 حـيمبـه دو  ﴾ر
دا دوست را نده

خداست و حديث
دارد و با آية شر

باي نيز محبت و 

مح از را عالم سر
ين همان مفهوم

چ را ات دوستي 
  

اگر چيپس . 13

ها، نماز و روزه ا
 .130ص » .رد

ف 8از  او بيشتر 

/27/01 وبت اول

ناگواري از / ب 

تدبر. ه متوكالن

هاي محبت و ها ي
  .»م؟

با مبارزه حال ر

كن مي سرپيچي 

كُم و اللّه غَفور ر
كنن توبه گناهكار

 و نافرماني از خ
اشاره د» ن خدا

دوستي اين ... 

سراس فضاي نان،
و اي» .كنند بريز

لذت كس هر م
.116ص » ...ود

32ص » .شود مي

آنه از مهم مورد 
دار بستگي ما جه

 رفت و برگشت 

9  


امع نوج(م انساني 

آسيب/ ضرر / زند 

خيررساني به/ ت 

دلبستگي در شه
ارزيم چقدر مي« 

در آنان بيشتر و

خدا فرمان از ه

ر وغفكُ لَكُم يذُنوب
بندة گ خداوند،«

  .ي دارد
صيان و سرپيچي
تن خدا و عصيا

.باشند مي )ع( ن

مسلمان بايد«: د
لب ]تبرّي[ خدا ن

دانم مي وبخ! ها
نشو گردان روي 

مي نجس آنها با 

كه دو... داده  ن
توج و دقت زان

و مجموعة ) متر
1.  

م؛ ادبيات و علوم

﴾  دفع گز

رحمت  ﴾ه

  .سي است
ريش دهد مي جام

مربوط به  )ع( 

و بوده الهي ران

كه كسي: عصاه 

اهللاُ و يحبِبكُم ني
« حديث شريف 

 ارتباط مفهومي
عدم عص/ يروي 

عاي دوست داشت

ايشان بيت اهل 
  .121ص » 

كند مي سفارش 
دشمنان به سبت

باراله« ):ع(سجاد 
تو از اي لحظه ،

برخورد اثر در ه

نشان ما به تقوا 
ميز به و تداوم ه

كيلوم 5/22دود 
37ص . بگيرد 

سنجش دهم

﴾ضُرِّه تكاشفا نَّ
 كاتمسه متحمر

رسد كتاب 117
انج زندگي طول 

يرالمؤمنين علي

پيامبر تمام رنامة

من اللّه اَحب ما

اللّه فَاتَّبِعوني حبونَ
ه از اين نظر، با 

شاره دارد،اوند ا
پي/ اطاعت / ت 

جمع نشدن ادع

 و )ص( خدا ول
».باشد آنان از ي

گونه اين جهان
نس عملي بغض 

س امام لمحبين
گيرد، انس تو با 

آنچه و چيز11 ر

كسب براي دي
به نماز تأثير كه 

حد( شرعي سخ
روزه نبايد و اند

    
 

 .رست است

 ل بِضُرٍّ اللّهن هه
هنَّ هل بِرَحمةٍ 

 .رست است

7 برگرفته از ص 
در آدمي كه يي
اميو حديث . ت

 .رست است

بر در» خدا راه 

«: فرمودند )ع( 
 .رست است

تُح كُنتُم ان قُل﴿
د اشاره دارد كه

خد» محبت«و 
مبين لزوم تبعيت

ج«نيز به مفهوم 

 .رست است

دوستان، رسو ن
پيروي و عمل با 

 .رست است

ج مسلمانان به ي
و نفرت و ]ولّي

 .رست است

ا مناجات دعاي
كه آن كس و 

 .رست است

مگر است، پاك 
  .شود  مي

 .رست است

متعدد هاي راه م
كنيم دقت ست

 .رست است

فرس 4 از بيشتر و
بخو شكسته را 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
اَرادني ان﴿  
اَرادني اَو﴿  

در 2گزينه  .6
مطابق با و   
هاي فعاليت«  

است» محبت
در 1گزينه  .6

در جهاد««  
121.  

 صادق امام  
در 1گزينه  .6

﴿آية شريفة   
بودن خداوند

و» بخشايش
آية كريمه م  

ن» عصاه من
  .120ص 

در 3گزينه  .6
اين برترين«  

همراه خدا،
در 4گزينه  .6

خميني امام  
تو[حق  ذات
121.  

در 2گزينه  .6
د از برگرفته  

نكند اختيار
در 1گزينه  .7

چيز همه«  
كند، نجس 

در 4گزينه  .7
كريم قرآن«  
اس شايسته«  

در 2گزينه  .7
او اگر رفتن  

نمازشبايد 
  

erv.ir

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72



  
 

 

@sanjesheduc

 مـاه  دو ز،

ه اين حكم 
در » يـا «ة   

 يعنـي  .ود 

» .دهـد  جام
ون، حـرام  

وردن غـذا،     

 پـاك  مـاز 

 باشـند  رده

» هـا  روانـه 

س گـوش   

ationgroup

روز هـر  بـراي  ي
كه. 137ص » .

ظـر گـرفتن واژة

شـو مـي  واجب 
انج است، ممكن

خاك و گل و خو
  .جمع دارد

ر در مـورد خـو

نم از قبـل  بايد 

كر ظلم و تاهي

  . باشد

شگفت خلقت پر

سلول حسـا«ي 

1400(  

يعني بدهد؛» ره
)مد يك فقير ر

و با در نظ. هست

او بر جمع كفارة
م كه را هركدام 

 دارد همچون خ
جاست و كفّارة 

سه گزينة ديگـر

باشد آلوده سات

كو او در حق ن

  .د

آن» نيستي«ل 

 

راز ش«د و بيانگر 

ن دستگاه عصبي

  .دست آورد

/27/01 وبت اول

كفّار«هم  و ورد
هر به( بدهد عام

هم ه» ر عمدي
  .ره را بدهد

ك دهد، نسبت ا
تواند مي باشد،

 اكراه و كراهت
زه با چيز حرام ا
ما با رد كردن س

نجاس از يكي به 

والدين هرچند ـ  

  .گيرد

 سوي خدا پوييد

دليلتواند  گز نمي

  .است» گرديده

شوند كار آنها مي

د بيانگر سومين

طالع دقيقي به د

  ديني

10  


امع نوج(م انساني 

آ جا به را آن ي
طع فقير شصت 

ب و چاي، به طور
ه يكي از دو كفّا

خد به را دروغي
نب ممكن برايش 

ن از خوردن آنها
 باطل كردن روز
درسي نيامده، ام

 كه صورتي در 

كند   نگاه خود 

گ مي» دأ هستي

توان راه به  مي 

قيم چيزي هرگز

آماده گ«و » خته

به شك موفق» ي

اند آن را نفهميده

 اطراف خود اط

هاي ف و اقليت

م؛ ادبيات و علوم

قضاي هم بايد د،
به يا )باشد هم

مچون غذا و آب
ره آزاد است كه

د مثالً كند؛ طل
دو هر اگر لبته

ر طبيعي، انسان
 اين ها، معادل 
خاك در كتاب د

  .سي است

و باشد پاك ما 

مادر و پدر به م
 .134ص 

مبد« خود را از 

» وحي و اعجاز

قيم و غير مستق

ساخ«خاطر آن 

  .است» ظم

با پرواز مارپيچي

شمندان معني آ

تواند از فضاي ي

معارف

سنجش دهم

نگيرد عمداً را ن
سر پشت بايد ن

 چيز حاللي هم
انتخاب نوع كفّار

باط را خود روزة 
ال .بدهد انجام را

هايي كه به طور
 روزه با خوردن 
 بودن خوردن خ

  .سيد

كتاب درس 136

لباس و دنب ت

خشم روي از كه
ص» .نيست رفته

  .است» مادي

ي، جهان وجود

راه«اء از طريق 

و شناخت مستق 

 خاص خود به خ

هات گوناگون نظ

ب«ها  كانه پروانه

كنند و دانش  مي

مي» معي و پرواز
    

 

 .رست است

رمضان ماه روزة 
آن ماه يك كه( 

ل كردن روزه با
اين شخص در ا

حرامي چيز به 
ر شده ياد كفارة

خوردن چيزه .ه
ين باطل كردن 

اگرچه حرام: گر
پاسخ درست رس

 .رست است

6 برگرفته از ص 
 .رست است

است الزم نماز، م
 132.  
ك فرزندي« ):ع( 
پذير خدا سوي 

 .رست است

مادي و فرام«ن 
 .رست است

بيني مذهبي جهان
 .رست است

ر شخصيت انبيا
 .رست است

» درك«ي ما از 
 .رست است

 با شكل و وضع
 .رست است

جه«جزا بيانگر 
 .رست است

ر برابر گريز زيرك

 .رست است

ها مخابره  پروانه
  .ست

 .رست است

ادراك سم«مك 
www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
كسي اگر«  

بگيرد روزه
باطل«شامل 

متن حكم، ا
كسي اگر«  

ك دو هر بايد
همان صفحه

بنابراي. است
راه حل ديگ  

توان به پ مي
در 3گزينه  .7

مطابق با و   
در 4گزينه  .7

انجام براي«  
ص » .گردد

امام صادق   
از نمازش ـ
  
  

در 2گزينه  .5
جهان، جهان

در 1گزينه  .5
در بينش ج

در 1گزينه  .5
با مطالعه در

در 2گزينه  .5
حتي ناتواني

در 4گزينه  .5
هر دستگاه 

در 4گزينه  .5
جا و محل ا

در 3گزينه  .5
ها در خفاش
  .است

در 3گزينه  .5
عالئمي كه 

اس» ها پروانه
در 1گزينه  .5

حيوان با كم
erv.ir
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@sanjesheduc

  .كند ي

شود  ته مي

ي بـه كـار     
باشـد در  » 

ي از جملـه      
ationgroup

ر انسان رشد نمي

گي انسان كاشت

  .است» مره

ـورت اسـتمراري
» فعاليت ذهني

 چنـين معنـايي

1400(  

  .ود

  .طلبد ي

در»  شعور عالي

  .گيرد  مي

كه در زمين زند

  .ند

  

 در زندگي روزمر

  .شد

تواند به صـ  نمي
ن به معناي يك
 جملـه، قطعـاً 

/27/01 وبت اول

  . دارد

شو هاي ديگر مي

  .عنوي اوست

مي»  جو مناسب

دهاي معنوي و 

سرچشمه » يي

اي است ك م دانه

دور كنن» ل خود

  .د

 .شود شمرده مي

هي هر خودخوا

انديش يگري نمي

شود و  سوب مي
دن و فكر كردن
توجه به معناي

 

11  


امع نوج(م انساني 

را به همراه» زم

  .يست

ه  گرفتن گرايش

هاي مادي يا مع

فضاي مساعد و 

استعداد«نباشد، 

ن قدرت و توانا

  .د

دهيم، در حكم ي

فطرت اصيل«ز 

سان وجود دارند

ش» اسد اخالقي

مظاه«كند بيانگر 

ع آن به چيز دي

محس stateعال 
انديشيد«معناي 

 ing با ت. بگيرد

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

نظم الز«آيد،  مي

ني» يدن به آنها

ها سبب ناديده 

رفع يكي از نيازه

ف«در روح آدمي 

گناهان مناسب نب

نبود« ناتواني از 

 

ر دو وجود دارند

ر آدمي انجام مي

كنند انسان را از

در انس» و معنوي

مفا« سرچشمة 

كن يت نوبت نمي

و منافع» طبيعي

جزو افع»  كردن
به م think اگر 

تواند شود و مي 

ا

سنجش دهم

ي كه به وجود م

نظم بخشي«دا از 

ه  برخي گرايش

ر انسان، براي ر

معنوي و الهي د

غلبة شهوات و گن

و » لم و آگاهي

  .محدود است

  .دارند» يستي

هر» معنوي«و  

ه اراده و اختيار
  .دهد ر مي

ك ماري تالش مي

الهي و«هاي  يش

است، كه» ادي

ن به اتوبوس رعاي

خود ط«ي، جز به 

مان كردن، فكر 
دقت كنيد كه 

ac محسوب مي
    

 

 .رست است

ينش، هر چيزي
 .رست است

ظ و كلمات جد
 .رست است

يا از حد به يك 
 .رست است

يل و گرايشي در
 .رست است

هاي م دا و ارزش
 .رست است

روحي به علت غل
 .رست است

نبودن عل«ني از 
 .رست است

تي بيكران و نام
 .رست است

ني«ني ريشه در 
 .رست است

»مادي«ازهاي 
 .رست است

ه در اين عالم به
 آخرت ميوه و بر

 .رست است

ير الهي و استعم
 .رست است

ي، همراه با گراي
 .رست است

غرايز ما«خواهي 
 .رست است

نگام سوار شدن
 .رست است

ويت خودخواهي

 .رست است

th  گم«با معناي
).4و  1هاي  ينه

ctionيك فعل 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
در نظام آفر

در 2گزينه  .6
پيدايش الفا

در 3گزينه  .6
توجه بيش 

در 3گزينه  .6
وجود هر مي

در 2گزينه  .6
توجه به خد

در 1گزينه  .6
اگر فضاي ر

در 1گزينه  .6
جهل و ناداني

در 3گزينه  .6
هستخداوند 

در 4گزينه  .6
جهل و ناتوا

در 2گزينه  .6
در انسان نيا

در 1گزينه  .7
هر عملي كه
و در جهان 

در 4گزينه  .7
هاي غي نظام

در 2گزينه  .7
اميال غريزي

در 1گزينه  .7
ريشة خودخ

در 3گزينه  .7
كسي كه هن

در 4گزينه  .7
انسان با تقو

  
 

در 2گزينه  .7
hinkفعل   

رد گزي(رود 
آن صورت ي

erv.ir
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@sanjesheduc

رد ( شـود   

دو ). 3و  2

. شده اسـت 
ـه معنـاي   

يـد  نـت ك 
 4.(  

my e   بـه
م نيز بايـد  
ـه بايـد از   

«  

 

ationgroup

اسـتفاده» سـت  

2هـاي   د گزينـه 
 .  

 از قبل گرفته ش
بـ bacteriaـم    
همچنين، دقـ). 

و  2هاي   گزينه

 »!شيد

elder brothe

 جاي خالي دوم
اند در نتيجـ رفته

  ».اريم
  صيف كردن

  ». دارند
  وم، مستمر

  ».ست
  جه

».ري ديدن كند
  درت

  ».كند ب مي
  خلي، خانگي

  ».ود كرد

 
  آوري كردن مع

«  

1400(  

بهتـر اس«معناي 

رد(ستفاده كـرد  
).4و  3هاي  ينه

يم به انجام كار 
ـوي ديگـر، اسـ

2و  1هاي  زينه
رد گ(وشته شود 

راقب خودتان با
ers جملـة دوم   

 به كار رفته در
د خطاب قرار گر

ران احترام بگذا
توص) 4 

هاي سنتي قوي
مدا) 4 

كردن حيوانات اس
توج) 4 

 اماكن گردشگر
با قد) 4  م

دة خانگي مناسب
داخ) 4 

نابوكامال شود را 
  د كردن

  ».زمان نشدند
جم) 4 

».يخ كشور گفت

/27/01 وبت اول

به م shouldز 

ضمير انعكاسي اس
رد گزي(ه باشند 

كه تصمي ت اس
از سـ). 4و  1ي  

رد گز(جمع دارد 
نها بايد بزرگ نو

شته باشيد و مر
مخاطـب ). 2و  

 ضمير انعكاسي
مورد يجملة امر

 1.(  

ه اعتقادات ديگر
 ب كردن

ه مجموعه ارزش
 ي

روستا و بزرگ ك
 كي، دارو

 برود و از برخي
مور مرتب و منظ

ن را براي استفاد
 ناك

ليست مشهور ش
رش دادن، ايجاد

  هده كردن

ز] گذر[ متوجه 
  كردن

ي زماني در تاري

12  


امع نوج(م انساني 

رف مقابل بايد از

توان از ض ه نمي
ني تطابق داشته

مشخص»  نكن
هـاي رد گزينـه ( 

ك معرف اسم ج
د و حرف اول آن

سفر خوبي دا: م
 1هـاي    گزينه

در نتيجه، . شد
 در قالب يك ج

رد گزينة( كرد 

ياد بگيريم كه به
جذب) 3 

هاي اسالمي م گ
سنتي) 3 

گي در يك ردنز
پزشك) 3 

 خارج از كشور 
به طو) 3 

راع جديدش آن
خطرن) 3 

ال اينكه يك فوتب
گستر) 2 
مشاه) 4 

مه شدند و اصالً
چاپ) 3 

هاي ترين دوره ت

م؛ ادبيات و علوم

ن توصيه به طر

ستند، در نتيجه
بايد از نظر زمان 

فراموش«عناي 
b  استفاده كنيم

شود و نياز به يك
شوند حسوب مي

در فرودگاه گفتم
رد(دارد  theف 

باش سلماً جمع مي
نيد كه برادران

yours استفاده

ست كه ما بايد ي
 نت گذاش

عموالً در فرهنگ
 ن

ز ،نظر او بهشت
 

الً قرار است به 
 الً

ازة كوچك اختر
 ي

او براي  يدهاي

ت غرق در مكالم
  كردن

بارة يكي از سخت

سنجش دهم

 ديگر، براي بيان

buy سان نيسكي
»وقتي كه«اي 

Don’t f به مع
be going to
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م؛ ادبيات و علوم
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جمع است،» ن
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ز جاي خالي كا

 
intereste مشخ

ز زمان گذشته 
  ).1د گزينة 

اير برادران مورد
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ط كشيده شده
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 زير آن در پاراگ
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edبراي صفت  ه
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توان از ديگر، نمي
 ing  رد(بگيرد

	چيست؟

م در زير موارد ز
خو تالش به اما 

خط 2ر پاراگراف 
  »مرد«

----------ت 
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پس شود سبه مي
 

ه شده پس قيمت
  .ست

/     
/ 12   

 
/ /   2 5

x 
2 1

2

به خريد و مصز 
اين خ. كنند  مي

يد يخچال جادا
خريد مهم است
 جدول زير انجا

/27/01 وبت اول

ادا و مـالي  ظـم 
رژي قرارداد لغو و

ش ارزش پول ملي
  .ته است

مات نهايي توليد
آنگان ليدكنند

گيريم، ن نظر مي
  را هم جداگانه

بـ. ياد آوريد ، به
نه محاسبه كني
 است نيز محاس
 .اده شده است

زاد عرضه مواجه
ي كاهش يافته ا

/ /5 1   
/ 13 3 

/ /   592

18  

يازاي ن چه مسئله
ريزي  اي برنامه

  . است
  .كند  حل

ست؛ مثالً در خر
 محصول براي خ

براساسغلب ه ا

17  


امع نوج(م انساني 

نظ برقـراري  و ن
و تنباكو تحريم 

ها، كاهش قيمت
سال كاهش يافت

و خدم كاالها مة
مدي را براي تول

ن ت نهايي را در
اند و اگر آنها  ده

،)ر ارزش افزوده
جداگا چه را نيز

رفته  كار  آن به
ن در بازار پول دا

بازار با ماز هند،
لي مقدار تعادلي

/   
/ 1    

/   2 5

مشكل يا حل چ
ا د دوربين حرفه
 ساده نيز كافي 
رفع يا مسئله را 

 انتخاب مهم است
نيز ايراني بودن
رهاي مختلف كه

م؛ ادبيات و علوم

دارالفنون تأسيس
اصفهان، علماي

ش روز به روز ق
ريد كمتر از پارس

مارزش پولي ه 
درآم يد داخلي،

نها كاال و خدمات
دبه شايي محاس

 درس ماليات بر
پنبه و نخ و پارچ

كه در  اي سطه
د چون براي آن

ده  را افزايش مي
د ولرس عادل مي

/ /44    

/ /     8

  :يرد
 براي رفع چه م
اسي براي خريد
كار يك دوربين 
واند مشكل را ر

ي افراد هنگام 
بايي ظاهري و 
ا براساس معيار

سنجش دهم

ت مثل ملي، و ي
ع توسط خارجي

دهنده افزايش شان
ت خرقدر مسال

GDP  كشور
ض اينكه هر تولي

  .دانست

خالص داخلي، تن
 در توليدات نها

در ( و لباس را 
حصوالتي نظير پ
زش كاالهاي وا

شود محاسبه مي

كنندگان قيمت 
ادلي باالتر به تع

/  %4   

 

گي  زير انجام مي
بيان اينكه واقعاً
دون دانستن عكا
بلكه براي اين ك
تو مواردي كه مي

الً برايي كه عم
، تعميرات و زيب
ها سنجش گزينه

   گزينه نهايي

    
 

مذهبي محدود ت
خ كاالهاي حريم

 .رست است

نش وجود دارد،م 
امباشد، سال مي

 .رست است

ص داخلي يك 
با فرض. سال است

ل توليد داخلي د
 .رست است

گيري توليد ناخ
اي همگي اسطه
مثال پنبه. شويم

نيست ارزش مح
 خود به خود ارز
د نهايي بوده و م

 .رست است

ا توليدكنابتدرت 
 اما از قيمت تعا

 .رست است

/ /5 1   

 .رست است

 .رست است

اي به ترتيب  سه
 

  سئله
شامل بي

د بدافرا
نيست ب

 
  ها ينه

شامل م

  
  ارها

معيارها
سهولت

  
  

شامل س

  
  ري

انتخاب

www.sanjeshse

اقدامات) ب  
تح و اسالميه

در 3گزينه  .12
اين كه تورم  

كمتر از پارس
در 3گزينه  .12

توليد ناخالص  
طول يك س
را نيز معادل

در 4گزينه  .13
گ براي اندازه  

و خدمات وا
ش مجدد مي

شده، الزم ني
ه، توليد شد

در غذا توليد
در 1گزينه  .13

در اين صور  
كاهش يابد 

در 3گزينه  .13

/    

در 1گزينه  .13

در 2گزينه  .13
خريد مقايس
  :اول

تعريف مس

 :دوم
فهرست گزي
 :سوم

تعيين معيا
:چهارم
ارزيابي
 :پنجم
گير تصميم

erv.ir
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(x  3   

ـلي قافيـه      

ationgroup

)     

  . هستند) 2( 

گـر حـروف اصـ

1400(  


2 3

1
  
 

 

قاعدة  از همگي

هـاي ديگ  گزينه

/27/01 وبت اول

x
    

  .ت

  .»ر

  . ن دوره است

هاي ديگر، ه ينهز

است اما در) ت

1(

18  


امع نوج(م انساني 

x
 36

5
  

  .ست

  .وقي است

عيد ابوالخير است

 .است نبوده

  .شود نميه

  . »رون
بادپايي به زير«و 

هاي زباني اين ي

ه، در گزي قافي

صامت+ صامت + 

( فنون ادبي 

م؛ ادبيات و علوم

x   

هاي زباني اس گي

ة غزنوي و سلجو

بوسعنوة شيخ ا» 

  .است» ي

اعران اين دوره

ك خراساني ديده
  . »كردار قير

به جنگ اند«م 
و» كمر بر ميان

  .ت

  .ت

از ويژگي» فارسي

ها است و واژه) 

+مصوت (يعني  

 علوم و

سنجش دهم

  :، داريم

18      

مربوط به ويژگ) 

مربوط به دورة) 

»محمدبن منور«

اخالقي«و » مي

موضوع اصلي شا

هاي سبك يژگي
ك رنگش به الله«

ه براي يك متمم
ك«قرينة معنوي 

است» ادبي«گي 

است» فكري«گي 

  .هريان

مغولي به زبان ف

1(قاعدة اية بر پ

.  

) ـَ شر(ي قافيه 

    
 

 .رست است

مد ساليانه باشد

 

 .رست است

  ون عربي
 .رست است

)3(ده در گزينة 
 .رست است

)1(ده در گزينة 
 .رست است

«از » رارالتّوحيد
 .رست است

تعليم«ن قطعات، 
 .رست است

 .رست است

حماسه م، امههن
 .رست است

ت هيچ يك از وي
«تشبيه حسي  
دو حرف اضافه 
حذف فعل به ق 

 .رست است

ح مربوط به ويژگ
 .رست است

ط به ويژگح مربو
 .رست است

مدن دولت طاهآ
 .رست است

ت زبان تركي و م
 .رست است

برية اين گزينه، 
 .رست است

است) ـُ فت(ي 
 .رست است

ينه، حروف اصلي
  .است) صامت

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
درآم xاگر 

  
 

در 2گزينه  .13
ترجمة متو  

در 3گزينه  .13
توضيح آمد  

در 1گزينه  .13
توضيح آمد  

در 4گزينه  .13
اسر«كتاب   

در 2گزينه  .14
موضوع اين  

در 2گزينه  .14
در 3گزينه  .14

فارغ از شاه  
در 1گزينه  .14

در اين بيت  
):2(گزينة   
):3(گزينة   
):4(گزينة   

در 3گزينه  .14
اين توضيح  

در 2گزينه  .14
يحاين توض  

در 2گزينه  .14
كارآ با روي  

در 3گزينه  .14
ورود لغات«  

در 3گزينه  .14
هاي قافي واژه

در 2گزينه  .14
اصلي حروف  

در 2گزينه  .15
زينگدر اين   
ص+ مصوت (
  

erv.ir
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@sanjesheduc

هـايي   فيـه  

  .اند

 نظيـر بـه   

پديـد  ) وف  

آشـكار  ) ز(

 بـه نظيـر    
ـت وجـود    

 

ationgroup

د، به چنـين قاف

ا شده سروده) ن

تند و ساير اجزا

نغمـة حـرو(ـي  

(نـواز   ـي گـوش  

نظيـر» خرامـي   
نيـز در بيـ» س

 

  .ت
 .سان داردس هم

  .د

1400(  

آور يز قافيه مين

ن فاعالتن فاعلن

وزن هست هم» وا 

  .مسان ندارند
آرايـ رار خود واج

آرايـي واج. استده

اميـدي ـ خ«، »
جنا«. صيع خير

  .سپس اشتغال
  .سالح جنگ

ها برقرار نيست ژه
جناس» دوران«

جويد ن خود مي

/27/01 وبت اول

هاي شعر ن صراع

فاعالتن فاعالتن( 

  .است) 2

دوا ـ نو«، » ري 

جناس هم» يابد
با تكر... و/ ي/،  

پديد آمد) تكرار

.  

  .وع متوازي

ازيعشقي ـ ن « 
قرار است اما ترص

است و س» ارنده
 است و سپس س
همسان ميان واژ

«در معناي » ور

  .ه آسمان

ر خدا را در درو

19  


امع نوج(م انساني 

ود، در درون مص

 . كافي است

ر ابيات در وزن 

 .كافي است

2(ها، قاعدة  ينه

دردي ـ فقر«. ت

در ي«در يابد و «
/ م/، / ا. /اند شده

ت(آرايي  راية واژه

. ناهمسان دارند

 

گزينة ديگر از نو

، »همه ـ همه «
  موازنه برق

كا« ت به معناي
اي  ت نام سياره

جناس ناه .»يب
د«حلقه با  عني

س به معناي ما

در سه بيت ديگر

م؛ ادبيات و علوم

موسيقي شعر خو
  .گويند ي

ين سواالت به ا 

است و ديگر) ن

ين سواالت كه ا

زيت و در ديگر گ

برقرار است» ـ نوا 
  .ر است
«. ه استد آورد

ك معنا تكرار ش

است و آرر شده

جناس » سحر«
  جويبار

   صيد نشستن
  هر

است و در سه گ

«، »طي ـ فسوني 
شترك نيستند 

نخست» كار«. ند
نخست» تير«. ند

عي«ده و سپس 
در مع» دور«. ند

مده است و سپس

ت در حالي كه د

سنجش دهم

تركردن م و غني
مي» فية دروني

گفتن راي پاسخ

التن فعالتن فعلن

بهگفتن ي پاسخ

است) 1( قاعدة 

فقر ـ«و »  ـ دوا 
برقرار ين موازنه

آرايي پديد واج... 
تنها در يك» مو« 

ر يك معنا تكرا

«و ) معجزه: الل
ج -2وجو كن  ت
در كمينِ -2ن 

محبت و مه -2 

ت از نوع مطرف ا

نشاط«، »سحري 
ر حرف پاياني مش

س افزايشي دارن
س افزايشي دار

 معناي غزال آمد
ناهمسان دارنس 

 ماه سي روزه آم

خودشناسي است

    
 

 .رست است

ر براي افزايش و
قا«آيند،  عر مي

 .رست است

، بروزن گوش با
 .رست است

فعالتن فعال(ت 
 .رست است

، برايوزن گوش با
 .رست است

ه در اين گزينه،
 .رست است

درد «ضاد ميان 
ي هستند، بنابرا

.و/ ك/و / ر/كرار 
و ) كمر(» ميان

بار درچند » آزار

 .رست است

سحر حال(» سحر
بجو، جست -1: و

ترين كم -1: مين
آب و هوا -1: وا

 .رست است

ر گزينة نخست
 .رست است

شوري ـ س«، »ه 
تند اما لزوماً در

 .رست است

جناس» عيار ـ يار
جناس» ـ تيرتيره 
نخست به » آهو

جناس» در ـ دور
 .رست است

 دو بار به معني 
 .رست است

م شاعر در پي خ

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
اعري شگاه  

كه درون شع
در 4گزينه  .15

بودن گآشنا  
در 1گزينه  .15

بيتاين وزن   
در 2گزينه  .15

بودن گوآشنا
در 3گزينه  .15

قاعدة قافيه  
در 2گزينه  .15

تض: 1گزينة 
نظير تكراري

تك: 2گزينة 
م«: 3گزينة 
  .اند آورده

آ«: 4گزينة 
  .است

در 1گزينه  .15
س«: 1گزينة 
جو: 2گزينة 
كم :3گزينة 

هو: 4نة گزي
در 1گزينه  .15

نوع سجع د
در 4گزينه  .15

همه ـ همه«
ستوزن ه هم

  .ندارد
در 3گزينه  .16

ع«: 1گزينة 
ت«: 2گزينة 
آ«: 3گزينة 
د«: 4گزينة 

در 4گزينه  .16
ابتدا » ماه«

در 2گزينه  .16
در بيت دوم

  
erv.ir
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@sanjesheduc

ن عاشـق و   

درياچـة  . ت 
  .)ت

ت و زنـدان    

 

 در سـالمي 
 منـاطق  در
 پهلـوي  يـا 
 درباري و 
 منـاطق  ر

 تـاريخي و   
كاني نقـل  
جـان ايـن      

 بعدي هاي
  .ند

باسـتان   ن 

. نداشتند 
 شـهري  و  

ationgroup

رسان ميـان پيام

اسـت زبكسـتان 
يات فارسي است

خزان بهـار اسـت

اس نخستين رون
د شكاني،ا هلوي

ي ميانه فارسي ن
 رسمي زبان و د

د تـدريج  بـه  ي 

ظـر ردد تـا از ن   
مان حكومت اشك
ا بـا شـور و هيج

ه به نسل سينه ه
تفاده قرار گرفتن

  :ت

ونـانيدر  خي تـار 

صنعت و اورزي
روسـتايي  دگي 

1400(  

با، مرغ و نسيم پ

 تركمنستان و از
زبان و ادبيخت 

هد گويي كه خ

قر حتي و سانيان
په يا پارتي زبان 

زبان. رفت مي ار
بود رايج ايران ي
اسـالمي دوران ر

اني تبـديل گـر
در زم. شده است

هـا  بـه گوسـان  
به سينه را لواني

مورد است دوسي

ترتيب زير است
  زان

  
  

و گسترش علم 

كشا فنون و ها ش
زنـد شيوة با كم م

/27/01 وبت اول

 بيت ديگر، صبا

ي از ئمروزه جز
شناخاز ملزومات 

د  زيبا جلوه مي

ساس حكومت ي
 .است مانده جا

شما به شكانيان
غربي جنوب و ب

در كـه  شـود  ـي 

ساساني به اشكا
درستي بيان نش

گرد معروف دوره
پهلو هاي ملي و ن

فرد توسط هنامه

خته شد كه به ت
خصوص كشاورز
 ويژه شاهان
خاص موبدان

و ييوفابر شك ي

روش از چنداني 
كم النهرين، بين

20  


امع نوج(م انساني 

امكار اما در سه

ي كاسپيان كه ا
ي زبان فارسي ا

در چشم عاشق

فروپاشي شيان تا
ج به بيشتري ار

اش حكومت رباري
جنوب نواحي در
مـ گفته هايي ان

جود دارد و بايد س
است زيرا به د 3

دانان د  موسيقي
ودند كه داستان

شاه سرودن و ها

تاهاي ايران ساخ
مخ  خراسان
  ذربايجان
  فارس

يمهم ريسفه، تأث

 اطالع ،ايران به
ب در خود گانساي

 )1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

ند از عاشقان كا

ت در خاور درياي
جغرافياي فرهنگي

اگوار اطراف را د

 سقوط هخامنش
آثا ها زبان گروه 

در و رسمي بان
د آيد، مي حساب

زبا به نو، ايراني 

طايي تاريخي وج
3ب پاسخ گزينه 
ت و شاعران و 

ها بو گوسان اين
ه نامه خداي ين

و روست شهرها ر
خ  رزين مهر
آذ  گشنسپ
  ر فرنبغ

و فلس اتينق ادب

ب ورود هنگام ي
همس و ايرانن 

ت

سنجش دهم

ياري دارن لبِط 

ستاني ايران است
شناخت ج( .ست

نار يار، شرايط نا

از زمان ، تقريباً
اين از. بودند ل

زب و بود متداول 
ح به باستان سي
هاي زبان. شد ي
 

خطا 3در گزينه 
س با اين حساب
 رواج فراوان يافت

ا. كردند يف مير
تدو در بعدها ها

در بسياري هاي
آذر بر
آذرگ
آذر

د كه رواج و رون

آريايي دامدار و د
بوميان با زيستي

    
 

 .رست است

،گرفتار عاشقانِ
 

 .رست است

هاي باس سرزمين
سيستان واقع اس

 .رست است

بودن در كن ،يت

 .رست است

  138صفحه 
راني دوره ميانه

متداول ايران تلف
 ايران شرق مال

فارس زبان دنبالة 
مي دهشمر ساني

 .يافتند رواج ن
 .رست است

  138صفحه 
موارد باال تنها د

پس. ت تلقي شود
 ملي و پهلواني
 براي مردم تعر

ه داستان اين .ند
 .رست است

  134صفحه 
ه شكدهآت سانيان

 .رست است

  4فحه 
شگران معتقدند

.  
 .رست است

  118صفحه 
صحراگرد هاي فه
همز و تماس جة

www.sanjeshse

در 1ه گزين .16
، ع1در بيت 
 .اند معشوق

در 2گزينه  .16
خوارزم از س
هامون در س

در 4گزينه  .16
در هر دو بيت

  .گلستان

 
در 1گزينه  .16

ص 15درس   
هاي اير زبان  

مختل مناطق
شم و شمال

كه ساساني
ساس حكومت
ايران مختلف

در 3گزينه  .16
ص 15درس   
با توجه به م  

علمي درست
هاي داستان
ها را داستان
كردن منتقل

در 1گزينه  .16
ص 14درس   
ساس دورة در  

در 2گزينه  .16
صف 1درس 

پژوهش يبرخ  
داشته است

در 3گزينه  .17
ص 13درس   
طايف و اقوام  

نتيج در آنان

erv.ir
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 انتقال بر 

 ،يخيم تـار  

 ايـن  .آمـد 
 امـور  ـالح 

 نمونـه،  ي 
  .گرفتند 

 پيوسـته  ن
 بـه  نفري ر
 هـر . شـد  

 جوانـان  ن 

 هجوم با له

 توجـه  شـتر 

ست؛ پـس  
جـاي  ب ت ج 

 هـاي  زمـان 
ـايي بـراي   

 در اما كرد،

ationgroup

بسزايي تأثير ،ر

مهـم يدادهايو
  .يامنش

آ پديـد  مـزدك  
ـ  قباد،  اصـ رايب

بـرا. يافت اهش
 عهده بر را يني

آن بـه  تابعـه  لل
زاره ده ويژة وي
نمي كم آنها مار
ميـان از سپاه، ن

مقابل منظور به 
  .كرد بنا ي

بيشـ رو، ايـن  از 
  .نداشتند

اس آزاده و شريف
در عبـارت. سـت    

ز از كـه  بودنـد  
آريـا واژة كاربرد

ك را تصرف آتن 

1400(  

وكا كشت به دم

از ر يشت برخ
هخا ارشاين خشا

 رهبـري  به دي
جانشين و  پسر

كا خانواده در در
دي تشريفات و م

مل و اقوام قبايل،
نيرو نظامي، ينة

شم از گاه هيچ 
اين اعضاي. شد ي

او. كرد سپاهي 
متعددي هاي لعه

. شـدند  گيـري 
ن كامل سلطة و 

ش معني به نيز ي
ـرب صـحيح اس

 اروپايي و هند 
ك بنابراين،. يدند

 و كشيد لشكر 

/27/01 وبت اول

مرد تشويق با ت
  

بر سرنو ييايراف
در زمان انيونان

اقتصاد و جتماعي
انوشيروان،  رو

پد قدرت و رات
مراسم اجراي و 

ق از كه بود نظام
زمي در او. داد م
كه شد ناميده ن
مي او جايگزين ي

تشكيل به قدام
قل و تستحكاما

درگ و رقابت وارد
نظارت خويش 

آريايي واژة. ست
ركـز و غـمت م  

اقوام از گروهي 
امين آريايي را ود

يونان  و بابل به
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زرتشت هاي موزه
 .داشت شاورزي

و جغر يعيطب ل
ويو  انيرانيا اني

اج هاي تبعيض 
خسر رو، اين از. 

اختيار دامنة عي،
قضاوت دمانن در

ن پياده مختلف 
انجا مهمي هاي

جاويدان سبب ن
جديدي فرد عت
  .دند

اق خود، متحد ل
اس و آورد در امي

و مصر، كندر در
شرقي رفاتمتص

اس آرياييان زمين
عبـارت ب سـم 

 آرياييان.  است
خو و شدند ستقر

  . نيست

هاي مصر  ورش

م؛ ادبيات و علوم

آم. آوردند روي ي
كش بر مبتني گي

عوامل ،يتاريخ ي
يم سيساالم يي

و ها نابرابري ليه
.لرزاند شدت به 
 

اجتماع هاي گروه
پد اختيارات از 

واحدهاي كي بر
ه ماقدا نيز سپاه 
اين به نظامي ي
سرع به شد، مي 

ديد مي ويژه هاي

جنگاوران قبايل 
نظا دژي ورتص

اسك جانشينان ا
مت بر و بود دشان

سرز معني به و 
. آزاده است و ف

 گزينه هم غلط
مس هند قارة به

 هنديان درست

فرونشاندن شو ز

سنجش دهم

كشاورزي و يني
زندگي به شباني 

يبر رويدادها اي
ياي مانند نبرد در

عل بزرگي جنبش
 را ساساني اتي
  .داد انجام اتي

گ گسترش و ي
بخشي وحانيان،

متكي يكم ريوش
نوسازي و ظامي

نيروي اين. داد ل
 كشته يا شسته
ه آموزش و شدند

گردآوري با ماد
ص به را) كنوني ن

با خود، حكومت
خود لمروق غربي

 است شده رفته
شريف مردمان ن

 بگيرد پس اين 
شب و ايران فالت

ه جز ايرانيان و 

از پس داريوش، 

    
 

جانشي يك به و 
زندگي از ياييان

 .رست است

  86فحه 
يجغراف ريان؛ تأث

اند داشته يريگ
 .رست است

  113صفحه 
ي قباد، جندشاه

طبقا نظام هاي ه
اقداما ادي،اقتص 

 .رست است

  109صفحه 
حكومتي شكيالت
رو گروه و ضايي

 .رست است

  106صفحه 
دار زمان تا نشي
نظ زمينة در ش

تشكيل را ويدان
بازنش فرماندهي 

ش مي ابانتخ سي
 .رست است

  106صفحه 
م حكومت ؤسس
همدان( نههگمتا

 .رست است

  91صفحه 
ح تشكيل اوايل ز

غ مناطق به كي
 .رست است

  80فحه 
گر آريايي واژة ز

ه معني سرزمين
ها قرار  يد مادي

ف در تدريج به و 
و اروپايي به هند

 .رست است

  86فحه 
 جانشين و پسر

www.sanjeshse

 شدند آشنا
آري تدريجي

در 4گزينه  .17
صف 9درس 

ريخ و مكاات  
چشمگ ريتأث

در 4گزينه  .17
ص 12درس   
پاد در زمان  

پايه جنبش،
 و اجتماعي

در 2ه ينگز .17
ص 12درس   
تش توسعة با  

قض تشكيالت
در 1گزينه  .17

ص 11درس   
هخامن سپاه  

داريو. بودند
جا سپاه نام
يا سرباز گاه

پارس برومند
در 1گزينه  .17

ص 11درس   
دهيوك، مؤ  

ه ها، آشوري
در 2گزينه  .17

ص 10درس   
سلوكيان از  

سلوك شاهان
در 4گزينه  .17

صف 9درس   
از ايران واژة  

واژه ايران به
ها بايد ايالمي
 كهن بسيار

ديگر اقوام ه
در 2گزينه  .17

صف 9درس   
 خشايارشا،  

erv.ir
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 و كردند ار

 هاي رتباط
  .داد قرار ر

 فرهنگـي  
 روابـط  ون  

 

هـا در   ينـه  

 داللت له،
 چـه  يـا  ي 
  .پردازد ي

 يعنـي  زش 
 تغييـرات  
 

هـا    پديـده  
ها،  ا، كانال

 بـا  ذخـاير  

ationgroup

بسيا نمايي زرگ

ار. شتدا تجاري
ان را تحت تأثير

 و هنـري  فنـي، 
هـاي گونـاگو دن 

و سـاير گزي دازد 
.  

  .شود ون مي

مسئل يا هديپد ر
كسـي چـه  سـؤال 

مي پديده تحول 

پـرداز مرحلـة  ، 
 درصـد : مثـال  
  .گيرد مي قرار 

همـه . اسـت  ن
ها ، درياها، تنگه

 جهان، انرژي ع
  .الم

1400(  

بز نيز نبرد اين 

ت روابط هند، و 
هنگ، خط و زبا

ف هاي پيشرفت ر
ها و تمـد رزمين

پـرد ـي آن مـي  
كند ي پيدا نمي

هاي گوناگو مكان

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

اطالعـات نـدي 
.شود مي آغاز ت

تحليل و تجزيه

مكان آن نسبي 
كشورها، ساير ه

منبع ترين بزرگ
اسي جهان اسال

/27/01 وبت اول

در خود پيروزي
  

صغير آسياي د
 شد و دين، فره

سير تا كوشند ي
سرهاي باستاني 

  .دهند ي

ن دليل به بررسـ
 موضوع ارتباطي

ث تغيير شكل مك

چي چه سؤال. رد
موضوعات زماني 

بررسي به چطور،

بن طبقه و تخراج
اطالعات تحليل 
ت مورد آماري ي

موقعيت خود، ن
به نسبت آن، ري

ب ـ  يان سه قاره
ه جغرافيايي سيا
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پ ةدربار يونانيان
.كردند ارائه شي

مانند آن، مجاور 
ها اين سرزمين 

مي ،مختلف هاي
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

فيا به همينجغرا
گنجد و به اين ي

يابد كه باعث  مي

دار كاروسر ها ده
 روند به موقع، 

چ سؤال. دهد مي

است آوري، جمع 
و تجزيه و هش
هاي روش از تفاده

پيرامون انساني 
محل قرارگير: ر

قش ارتباطي مي
ن در قلب ناحيه

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

ي. نياورد دست 
هخامنش سربازان

هاي مينسرز و 
ميان فرهنگي ط

ه زمان در تانيس
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

 انسان است و ج
ه داده است نمي

ن تا آنجا ادامه 

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ردازد
م قرار توجه مورد

از پس: نام دارد
پژو با مرتبط ت

است با كرج شهر

 يا طبيعي هاي ه
نسبي هر كشور 

اهميت و نق :ست
قرار گرفتن ـ ان

جغر

سنجش دهم

قي بهتوفي يس
س و ناوگان تعداد

 ايران فالت طق
روابط گيري شكل

باس بناهاي و آثار
آنان همچني. نند

اقتصاد و رهنگي

ن زمين جايگاه 
ش جغرافيا ارائه

يري در هر مكان

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

ازش اطالعات ن
اطالعات حفظ و 
ش در دهه يك در

پديده به نسبت
 صود از موقعيت

  .است.. 

اس اهميت داراي
هاي ثروت جها ن

    
 

ساالمي تنگة در 
تع از نكردني باور

 .رست است

  77فحه 
مناط ديگر با نين

ش موجب جاري
 .رست است

  26فحه 
آ مقايسة با سان
كنن درك را شته
فر تأثيرات و شته

 .رست است

  2فحه 
تعريف اراتوستن

 اراتوستن از دانش
 .ت استسر

  4فحه 
ثيرپذيأذاري و ت

 .رست است

  8فحه 
 اساسي ركن با 

وق علت  چرا به
انسان متقابل ط

 .ستارست 

  12فحه 
 در پژوهش پرد

غيرضروري عات
د شاغالن درصد

 .رست است

  16فحه 
ن مكان، هر يري

بي دارند و مقص
..ابع اقتصادي و
 .رست است

  17فحه 
د زير داليل به س
ـ يكي از كانون 

www.sanjeshse

اييدري نبرد
ب ارقام حتي

در 1گزينه  .17
صف 8درس   
همچني ايالم  

تج و سياسي
در 2گزينه  .18

صف 3درس   
شناس باستان  

گذش مردمان
گذش جوامع

 
 

در 1گزينه  .18
صف 1درس   
با توجه به ت  

تعريفي كه 
رد 1گزينه  .18

صف 1درس   
ثيرگذأروند ت  
در 2گزينه  .18

صف 2 درس
 كجا، سؤال  

الؤدارد؛ س
روابط كساني،

در 4گزينه  .18
صف 2درس   
گام چهارم   

اطالع حذف
د و جمعيت

در 2گزينه  .18
صف 3درس   
قرارگي محل  

موقعيت نسب
ها، منا خليج

در 1گزينه  .18
صف 3 درس

فارس خليج  
دارد ارزشي
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ثير أتحت ت
ل انسـاني  

 آن رشـته   

 شكل وقت
 به را جاري

مشـكالت   
 و ـالمندي  

 و بلـوك  ، 
 و كرمـان  

 شـعاعي  ت 

ationgroup

بعد از آن ت ت و
ت بيشتري عوامل

كـه در  اسـت   

  .ت

مو آبگير كانون ي
ج هاي آب ها، ري

نهايـت  در و ده 
سـمت سـ بـه  ر 

واليـت ،يالـت ا 
آذربايجـان، : از 

صـورت  بـه  كـز 

1400(  

يي به خود گرفت
ه شد و با سرعت

شـده  واقـع  ران 

 وجود آمده است

نوعي دهد، مي خ
ناهموار شيب و 

شـد پيـري  چـار 
كشـور سـني  رم
  .بود هد

:از بودنـد  ـارت 
بودنـد  عبـارت  

مرك آن از مهـم  

/27/01 وبت اول

شور ما شكل نهاي
 فرسايش افزوده

مكـر منطقة ان،
  

اي به  جنب حاره

رخ اتفاقي و وتاه
 زمين شكل به 

دچ تدريج به ور
هر كه باشد اي ه

خواه جامعه دي

عبـ ترتيـب  به ي
 هـا  ايالـت  ايـن  

هاي شبكه و ها ن
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هاي كش ريهموا
ن بر اين عوامل 

كرما در زموريان
 .دارد وجود اي ه

عامل پر فشار ج

كو هاي بارش ي
 توجه با كه اي ه

  .ويند

كشو جمعيت د،
هگون به جمعيت

اقتصاد توسعه اه

كشوري قسيمات
. شـد  تقسيم ت

خيابان و بوده )

م؛ ادبيات و علوم

 دوره كواترنر ناه
 انسان در زمين

  .د

جاز چالة طراف
فرسوده و تا كم

ه زمين در اثر ع

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

كند پيدا ادامه د
ج كنترل سياست

را سر بر اصلي ع

تق اصلي عناصر 
واليت دوازده و ت

  .ان

دانمي( اصلي كز

سنجش دهم

شناسي طي  ين
 و بعد از وجود
زمين ايجاد كرد

اط و بلوچستان و 
ن با ارتفاع نسبت

ك و بياباني كره

 
و گرم مناطق ه

نام مي اتفاقي اي
حو كند، هدايت

شديد ابعاد در ت
س نبايد اساساً. ت
مانع پديده اين 

 قاجاريه و زنديه
ايالت چهار به ن

وسيستا خراسان

مركز يك داراي 

    
 

 .رست است

  45فحه 

 .رست است

  22فحه 
ين تحوالت زمي
يش قرار گرفت

هاي ز  ناهمواري
 .رست است

  29فحه 
 سيستان ستان

اگرد و اطراف آن
 .رست است

  37فحه 
كمربندهاي خشك

 .رست است

  50و  49فحه 
به نزديك هاي ن
ها كانون ار آنها 

ه آن نقطة ترين
 .رست است

  67فحه 
جمعيت كنترل ت

بر خواهد داشت
زيرا كند، حركت

 .رست است

  70فحه 
ز افشاريه، فويه،
ايران قاجاريه ورة

خ بنادر، و فارس
 .رست است

  81فحه 
شهر شهرها، از 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
صف 5درس   
   

در 2گزينه  .18
صف 4درس   
پس از آخري  

عوامل فرسا
فرسايش بر

در 4گزينه  .18
صف 4درس   
اس جنوب در  

هاي بشا كوه
در 2گزينه  .19

صف 5درس   
مهمترين ك  

در 3ه گزين .19
صف 6درس   
كوهستان در  

كه گيرد مي
ت پايين سوي

در 1گزينه  .19
صف 7 درس

سياست اگر  
ديگري در ب

ح كهنسالي
در 1گزينه  .19

صف 8درس   
صف دوره در  

دو در. قصبه
 بلوچستان،

در 4گزينه  .19
صف 9درس   
 نوع اين در  

erv.ir
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 هـاي  هرا از
 ارتبـاطي  ي 

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

 كيـ گفتن 
كـه بـه    ي

 يهـا  ـنش  

ـ يب ي ي رون
رنـد؛ مثـل   

  . شود ي
از نـوع   ه 

 يكـديگر  ه 

 

ationgroup

ا شكل مستطيل
محورهـاي حـول 

  )ي

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

گ سخن .شود يم
يرو، فـرد  نيا از 

دهـد و كـ يمـ  ر

يها كنش اي ي
ردا يشـتر يب ي

يمختلف م ياع
بلكـه ست؛يلف ن

بـه ،تكـاليف  و ق 

  .گويند مي ري

1400(  

م شبكه يك ها،
ح كه شهري) ي
شهرهاي خطي(

س اغلب امروزه. د
شـ مـي  مـنعكس 

نم انجامي  آگاه
 .ميمان ير باز م

  

رييرا تغ انيآدم 

يو ادار يسكون
يذهنـ  و ييمعنـا 

اجتما يها هان
مختل ياجتماع 

حقـوق .شـوند  ي

ابزار عقالنيت ش

/27/01 وبت اول

شهره اين در) ي
شهر شطرنجي( 

. (ل گرفته است

شود مي تعيين ي
م آنهـا  سـيماي  

 
كه بدون  يا ونه

از گفتا م،ي بده

 .شود حسوب مي

 يزندگ يها ش

  .آورند 

مسي ها ختمان
كه بعد م رنديگ ي

جه شيدايپبب 
ياه جهان انيم
   

مي ظاهر افراد ف

گسترشرا  معه

24  


امع نوج(م انساني 

شهر شعاعي( .ند
 .كند مي تقسيم

ورت خطي شكل

انساني يا طبيعي
 و چهـره  در ها
  .د

  .ني اشاره دارد
است، به گو يم

ستاز د آنهاي 

مح اجتماعي ش

ها و ارزش آرمان ،

يم رو يبند ته

ساخدارند؛ مانند 
يقرار م ييها ده

سب آنها، اري اخت
م تفاوت ، از نوع
.شود يم رفته

  .كند ي

تكاليف و حقوق

جام و طبيعت ر

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

گيرن مي شكل ها
ت همسان طعات

صو به درياچه و

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

كنش انساني دن
آدم يته به آگاه

يه كلمات و معان
  .ديسخن بگو

  ) روش
  .هستند 
كنش، شب مهي

  .ند

يعي ماوراء طب

دستنظم، به  دا

د يتر يقو ياد
ديپد گر،يد يسو
  .يرون

تنوع اراده و  ني
گردد، يرها باز م

ريپذ ياجتماع 
مي تقسيم مقطع

ح صورت به عي
  .شوند نمي ق
بر تسلط براي ن،

 جامع

سنجش دهم

آنه اطراف ضاها،
قط و ها بلوك به 

و دريا رود، متداد

جغرافياي وضع س
. كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

ارادي بوهي به 
كنش وابست ين

خود را نسبت به
آن زبان سخ با ند

شيوه و ( هنجار
هاي اجتماعي

يدر ن يو رانندگ 
 و مقصود هستن

تگان و جهان 
   .سازد يم

جايو ا يسردرگم

 محسوس و ما
و در س ؛جتماعي

در يها كنش و 

يها و همچن سان
نمادها و هنجار 

 جهان كيون 
م دو به را بشري

اجتماع جهان ي
محقق ديگري ن

آن از حاصل ري

    
 

فض ساير و شوند ي
را شهر هاي مين
ام در يا و) اي ده

 .رست است

  84فحه 
اسبراس كونتگاه

هم با را ها نقش 
تغي زمان طول ر

 .رست است

تن بر سر دو راه
عني. است گاهانه

خ ياگر ما آگاه 
توان يندارد، نم ي

 .رست است

ه: وشش شرعي
ه پديدهاز   زبان

 ييراهنما نيوان
از جنس هدف 

 .رست است

 خداوند، فرشت
ان را دگرگون م

از س ييرها يبرا
 .رست است

بعدهستند كه  
 و نمادهاي اج

ياجتماع يها ش
 .رست است

و معرفت انس يه
 ةبه حوز كه ي
است كه درو ي
ب جوامع حركت 

 .رست است

هاي محدوديت و 
بدون كدام هيچ 
فنّاور و تجربي م

www.sanjeshse

مي منشعب
زم ارتباطي،

جاد و ريلي(
در 3گزينه  .19

صف 9درس   
سك هر نقش  
 اين و ارندد

د سكونتگاه
  
 
  

در 3گزينه  .19
قرار گرفتن -  
آگكنش،  -  

.كنش است
يآگاه يزبان

در 2گزينه  .19
داشتن پو -  
پوشش و -  
قو تيرعا -  
ها ارزش -  

در 4گزينه  .19
شناخت  -  

آنا ياجتماع
ها ب انسان -  

در 1گزينه  .19
 ييها دهيپد

و هنجارها
ارزش د،يعقا

در 3گزينه  .2
تنوع آگاه -  
ييها تفاوت -  

ييها تفاوت
 دوركيم -  

در 1گزينه  .2
ها فرصت -  

 و اند وابسته
علوم رشد -  
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 رشي و پـذ    

تقابـل   در 

 ديـ د را پد   

ت و مسائل 
 جـه، ينت ر 
 .شـود  يم

  

  .شود

 رمشروعي

و اغـراض   
و بـا   لتيـ 

ationgroup

  .ناخت

ـم گـذر زمـان 

ها و ارزش ديعقا

ناسـب بـا خـود

مشكالت ازها،ين 
شـوند و در  گر
م يفرهنگ يگ
  .رد

.دانستند يم تي

ش يم اعمال يش

يغ ياقتدارشد، 

هـا و خواسته 
و فضـ قـت ي حق   

1400(  

شن توان يمن ي

  .رديگ يل م

  .زگار است

  

رغـيكـه علـ   ي

را كه با ع يندگ

متن... و يشـغل  ،

 براساس قا خلّ
گيد ي اجتماع

دچار خودباختگ
ريگ يفرا م يد

يبشر يحتم ك و

  .ال شود

آموزش ي نهادها

باشد تيرضا اس

براساس ايند، 
آنكـه بـر مـدار

/27/01 وبت اول

يتجربها و علوم  

آن شكل يها ش

افراد ساز ي روان

.ها وابسته است

يا ست بـه گونـه  

از زن ييها وهي ش

يخـانوادگ  يِاع

 به طور فعال و
و مقهور جهان
ست بدهند، د
ديه صورت تقل

رنوشت مشترك

ي و ارزشي اعما
  .شود مي

ها و مانند رسانه

احسا يهم از رو

هستن ليدخ ي
آ ايند؛ دان يح م
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جهان را با روش

و ارزش ديعقا 

و  ياخالق تيهو

آنه ين اقتصاد

اس گريبه نسل د 
  .آورد

رخ دهد و  ياع
  .ود

اجتما يها تيهو

آن، ياعضا كه 
مبهوت و آني 
از دس گريد يگ
و به نشيو گز 

را سر شدن يو

  .آيد  نمي
ك نظام عقيدتي
ت بر آنها اعمال م

م ييمك ابزارها

از قدرت ه تيع

ياسيس يها ي
مبا و زيخود جا

م؛ ادبيات و علوم

انسان و ج ةدربار

و براساس يماع

از ه يوع خاص

ثروت و توانبه  

يقال آن از نسل
آ يدوام م ماند و 

ول جهان اجتما
شو يمنجر م يگ

ه يريگ شكل ت

پردازد يتعامل م
ياعضااما اگر . 
عناصر فرهنگ ش

قي بدون تحق

ويو دن سميوالر

ق ديگران پديد 
قدرت مطابق يك 

 است كه قدرت

با كم ،يذ فرهنگ

تبعباشد و  ي اله

يريگ ميدر تصم
 يرا برا يميصم

سنجش دهم

كالن د دي و عقا

:  

رون جهان اجتم

نوخود، با  تيهو

 شتريافراد ب تي

انتق يبه معنا ،ي
يم داريآن پا ي

مقبو ياز مرزها 
تعارض فرهنگ 

فرصت ،يجتماع

ه داد و ستد و تع
.شوند ارويرو گر

نشيگز  را در
را گريد يهنگ

سكو ستم،ين ب

 پذيرش و توافق
 كه معناست ني

ت و ارادة كساني

نفوذ قين و از طر

ف حكم و قانون 

كه د يكسان ؛ي
هر نوع تص يعن

    
 

 .رست است

ها  ل بودن ارزش
 .رست است

هاي نادرست نه

هر فرد، در يماع

بنا به ه يجتماع

يهو يدار هيسرما
 .رست است

هويت اجتماعي
ياساس يها يژگ

 .رست است

رونيب يتيهو ت
به  اورد،يدنبال ب

 .رست است

جهان اج يهنگ

 .رست است

به يهنگام يماع
گيدي اجتماع ان

ق خودال و خلّ
عناصر فره رت

 .رست است

قرن يط ين غرب
 .رست است

، بدونيجتماع
يبه ا قدرت تي

خواست ،تيبول
 .رست است

به شكل پنهان 
 .رست است

ه قدرت برخالف
  .ردي

 .رست است

يريگ ميش تصم
عي ؛رنديگ يم م

www.sanjeshse

در 3گزينه  .20
حق و باطل  

در 4گزينه  .20
بررسي گزين  
  :1گزينه   
اجتم تيهو  
  :2گزينه   
هر جهان اج  
  :3گزينه   
س ةدر جامع  

در 2گزينه  .20
بازتوليد هو  

ژيو رات،ييتغ
در 2گزينه  .20

راتيياگر تغ  
هستند به د

در 1گزينه  .20
فره تيهو  
   .آورد يم

در 4گزينه  .20
جهان اجتم  

خود، با جها
حالت فعال

صور آن در
در 3گزينه  .20

پردازان هيرنظ
در 2گزينه  .20

قدرت اج -  
يمشروع -  
مقبمدار  -  

در 4گزينه  .2
قدرت نرم  

در 3گزينه  .2
كه يهنگام  

يگ يشكل م
در 4گزينه  .21

براساس روش  
ميخود تصم
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 يهـا  رمـان 

بان را اصل 

 

سـتدالل بـا    

جود نـدارد  

طش را بـا  

گـر داللـت    

 منطـق در    

 2ر گزينه 

ي تعميمـي    

ationgroup

  .د

ا و آرهـ  تيـ واقع  

و زبا نژاد، قوم ن،
     .داند يها م

د به مبحـث اسـ

كمي در آنها وج
  7صفحه  1س 

، و ارتباطبگذاريم

امـا اگ. به خاك
   15حه 

ه صـورت علـم 
 

د. ه نشده است
   20صفحه  3

دالل اسـتقرائي

1400(  

هستند يع جاهل

  .ست

باطـل بـودن و 

   .است يندگ
نيه ملت، سرزم

ه ملت تينده هو

م و پيش از ورود

دليل اين كه حك
درس. صور است

ويرگول ب» نه«  
   16ه 

ني آلوده شده ب
صفح 2درس . د

اند و به ف كرده
   4صفحه  1س 

اي اضافه ؛ كلمه»
3درس . ته است

 مبتني بر اسـتد

/27/01 وبت اول

   .نامد مي شي

نباشد، جوامع ي

نيس يرياساط ي

ايحق  ةدربار د

ز يمعنا افتني 
و تعلق به يستگ
كنن نييها و تع ن

     .ست

لفاظ آشنا شويم

ي پرسشي به د
ار هم كه يك تص

گر بعد از كلمه 
صفحه 2درس . 

اللت مطابقه يعن
كند ري ايجاد مي

ين قواعد را كشف
درس .سي نيست

»اين«به لفظ  1
مي جزئي ساخت

هم 1ت گزينه 
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اليگارشرا   باشد

يو اله يها، عقالن

يحت اي يديتوح 

تواند مي نكند، 

نستن انسان در
شود كه دلبس يم

انسان ين اساس
هاس انسان ير برا

باره مفاهيم و ال

ها عبارت. شود ي
گزينه چها) 2و  

اگ.  بودن نيست
.شود ن بودن مي

و به دال. ضع بودن
 به معناي ظاهر

دانان اي منطق. د
ي هيچ كسطراح

در شعر گزينه 
مفهوم» اين يك

عبارت. ل تمثيلي

 منطق 

م؛ ادبيات و علوم

افراد  ليت و م

آنه يها رمانو آ

 ،يجوامع اسالم

آن محدود يجرب

ناتوان دان ايسان 
و نمادها گفته م

را آرما يعناصر
انستن همه امور

ست با نكاتي در
  10حه 

صديق تقسيم مي
 1هاي  گزينه (

يبا، نشان انسان
زيبا نشانه انسان

 فروتن و متواض
د مغالطه توسل 

انديشد عدي مي
وين شده ولي ط

د. سازد جزئي مي
ا« 4و در گزينه 

 دارد نه استدالل

سنجش دهم

  .رنديگ

ه براساس خواست

ها و كه ارزش يع

ج يفرهنگ تيهو

تج ي را به معنا
  .كند 

انس يزندگ ي برا
از باورها و يا عه

ع نيخاطر به چن
و مباح د تياح

ث تعريف الزم اس
صفح 1درس . يم

كلي تصور و تص
.شود سوب نمي

ست كه لباس زيب
 برعكس لباس ز

م يعني ساده و
ضمن به كار رود

عي براساس قوا
تيجه منطق تدو

ز آن يك اسم ج
و» ن چرخ كهن

تمثيل وجود  4

    
 

يگ يم ميتصم ،ي
 .رست است

كه يتيومت اقل
 .رست است

  :رات نادرست
  
جوامع فارابي ه
:  
مستشرقان، ه ه

  :رم
اگر علم  ،يماع

يداور يجتماع
 .رست است

انكار معنا  :ري
به مجموع :سمي

خ تعلق د و صرفاً
ابا يبه معنا :سم

 .رست است

داختن به مبحث
ام آن آشنا شوي

 .رست است

ي به دو حيطه ك
د و تصديق محس

 .رست است

صرع دوم اين اس
 در نظر نگيريم 

 .رست است

ن به داللت التزام
تضجاي التزام يا 
 .رست است

 به صورت طبيع
در نت. اند رار داده

 .رست است

و لفظ بعد از» ن
اين« 3در گزينه 

 .رست است

4و  2اي گزينه 

www.sanjeshse

يعقل نيمواز
در 4گزينه  .21

ارسطو، حكو  
در 1گزينه  .21

بررسي عبار  
:عبارت اول  
شهيدر اند -  
:عبارت دوم  
دگاهيدر د -  
عبارت چهار  
علوم اجتم -  

اج يها جهان
در 2گزينه  .21

پوچ انگا -  
يوناليناس -  

دهد يقرار م
سيبراليل -  

 
 

در 3گزينه  .21
پيش از پرد  

قضيه و اقسا
در 3گزينه  .21

دانش بشري  
تصور هستند

در 1گزينه  .21
مضمون مص  

ادامه جمله 
در 3گزينه  .21

خاكي بودن  
مطابقي به ج

در 2گزينه  .22
ذهن انسان  

اختيار ما قر
در 1گزينه  .22

اين«تركيب 
د» اين نقد«

در 3گزينه  .22
ها در عبارت  

erv.ir
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5  

سـت هـم     
 دو قضـيه  
. ن هسـتند   

) 3ينـه   گز
ب بهتـرين      

از ) 4و  2  
ت ببيند از 

يه شـرطي   

و در  ماننـد    
 تعريفمـان   

. ذب اسـت   

ه هسـتند؛    

 و تشـكر و      

» .ف اسـت 

غييـري در    

بـاط پيـدا   
ationgroup

56و  55صفحه 

ر هـر الـف ب ا
از. است ضلعيه

هـا شـيرين يـوه  

د ر. (ي نيسـت    
ـاگون و انتخـاب

رد گزينـه. (ـت    
 سختي و مشقت

در قضـي) 3ينه 

متبـاين مـثالً م
در نتيجـه . ارد 

د كلي هـم كـاذ

ه موجبـه كليـه

دريافـت لطـف 

برخي ب الف«س 

يي مقـدمات تغ

ه با يكديگر ارتب

1400(  

ص 6درس . داريم

د.  وجود ندارند
سهها  خي مثلث

برخـي مي. شود ي

سـتدالل تمثيلـي
 احتمـاالت گونـ

4  

بـه كليـه دانسـ
سي در راه عشق

رد گزي. (اً سالبه

دو مفهـوم م. ـد 
اي نـد چ اشـاره  

شدجزئي كاذب با

با ساير قضايا كه

ط از او انتظـار د

عكس» .لف است

جـا  و سوم جابه

است تا دو قضيه

/27/01 وبت اول

شائي سر و كار د

ر صورت سؤال 
برخ. ضلعي است

جه استخراج مي

پـس اس.  اسـت 
فـرض ) 1زينه 

41صفحه  5س 

 محصـوره موجب
اگر كس. هستند

به باشد نه لزوماً

ورد تعريف باشـ
ت و اوصاف هـيچ

ك حالت اگر جز

در نتيجه ب. ست

نجام بده و فقـط

برخي ب الف«ني 
  66فحه 

در شكل دوم . 

ا) ظي و معنايي
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با يك جمله انش 

ليه هستندكه د
هر مثلثي سه ض 

 و خاص من وج
 

كه فقط مقايسه
رد گز. (م نيست
درس) 2رد گزينه 

توان آن را  ميه 
طي را نيز دارا ه

محصوره يا سالب

هايي از شيء مو 
ه آن خصوصيات

تداخل هم در يك

نيس) آموزان انش

ب را براي خدا ان
    

صادق است يعن
صف 7درس . شود

.رسيم چهارم مي

به صورت لفظ(ط 

م؛ ادبيات و علوم

 2در گزينه . ند

ساخت سالبه كل
:ص مطلق مانند
، هم رابطه عام

  24تا  22فحه 

بلك.  نداده است
پس تعميمي هم

ر. (ين هم ندارد

ضيهيز كيفيت ق
ل به قضاياي شر

 56  

تواند م حمليه مي
   58صفحه 

صيات و ويژگي
ده قرار گيرند؛ به

در رابطه تد. ستند

د( افراد موضوع 

مانيم كار خوبه
                   

 عكس آن هم ص
ش  هم صادق مي

دهيم به شكل چ
7  

 تكرار حد وسط

سنجش دهم

 

قضيه هستن 2ه 
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