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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع نوبت اولجـ  دهــمسنجش 

)29/01/1399(  
)دهـم( و علوم انسانيدبيات ا    

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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

ـم عقلـي،    

  تگاه شـور، 
: ه ـ ورطـه   

ت، توجـه،    

اي  جامـه : 
الي كمـر ـ     

توانـايي  : ش     

ـه و دمنـه   

ل مراجعـه   

 سـيدعلي    

:  ـ لعل لب  

   آفتاب 

  .د

  )ن شاعر

ationgroup

خـردي، كـ بـي  

در دست اي گوشه
كرايـه:  ـ كـراي     

غـم، حمايـت: ـار    

پالس چركي ـ  
پشـت، بـاال: ده  

ننـد آن ـ تـوش

  ار، بگذرم

كليلـ: زينة چهار

خيـال: خ ـ عشق 

ـن مجموعـه از

چشم مجازاً نگاه

 تشبيه روي به آ
  لس و پياله

يت تشبيه ندارد

  . به آهن

  .شود مي
ـ  و به معني ديوان

  .جود ندارد

1399(  

:رنده ـ سفاهت 

گ: دان ـ شهناز  ن
ـودرأي، لجـوج
ده، قـرار ـ تيمـ

آلودگي،:  شوخ 
ل كوچك ـ گُـرد
ب، نوشـته و مان

خو: گزينة چهار

ـ گز. نثور است

تاريخ:  ـ افسانه 

ايـ:  گزينـة سـه  

راعات نظير ـ چش

ـ. با شب دارند
ت نظير بين مجل
ستان و شرح ـ بي

دوم تشبيه دل

يهام مشاهده نم
ـ رد با دريا و ماهي
جناس همسان وج

29/01/9 وبت اول

لناك، مهيب، غر

ن شناس، سخن
خودسـر، خـ: رو   

وعـد: ر ـ ميعـاد    

ناصر طبيعت ـ
نيزار، جنگل: شه 

ميز دربارة كتـاب

صدر ـ قدر ـ گ: 

اسرارالتوحيد من 

هاي آرمان: هاي 

ـ. روضي ندارد
  .ته شده است

ي و چنگ و مر

ز مراعات نظير ب
مراعات شراب ـ 

بين خامه و داس

سخن ـ مصراع د

ولي در بيت اي) 
تي كه تناسب دارد

در بيت جن)  شد

1(

2  


امع نوج( انساني 

خروشنده، هول: 

سخن: ن ـ اديب 
جنگـي ـ خـودر
سوب بـه زنگـار

 متعدد شبيه عن
شرمي ـ بيش  بي

آم طلبي ستايش

:سه  رد ـ گزينة

:ود  ت ـ گزينة 

ف عادت ـ درده

دارد ولي وزن عر
 صميمانه نگاشت

ني: شنوايي مجازاً 

ـ و نيز. ص دارند
ص ـ پياله مجازاً
قصد ـ مراعات ب

ده ـ دم مجازاً س

)دو تشبيه(جاب 
به معني كشتي(ب 

دن عيد خواهد

1(و نگارش )  

م؛ ادبيات و علوم

: دشمن ـ دمان 

دهان: گوله ـ كام 
ن، نوعي جامة ج

سبز رنگ، منس:  
  رشت

هاي  پيچ و خم
حيايي، بي: حت 

مط: دن ـ تقريظ 

غلط ندا: ينة دو

ستان منثور است

خالف:  ـ منطقي 

ر سپيد آهنگ د
ن متن با زباني

خيص ـ گوش م

ستعاره و تشخيص
تعاره و تشخيص

مجازاً ق: ـ سر. د

نايه از كار بيهو

نم ـ تنم به حج
سفينه ايهام تناسب
ر باعث فرا رسيد

)1(فارسي   

سنجش دهم

نديش، بدخواه،
   درست

لجل، زنگ، زنگو
خفتان: ي ـ گبر 

گودال ـ زنگاري
عادت، طبع، سر

هايي مركب از ح
ن پوشند ـ وقاح
ني، خطبه خواند

  .، اندوختهشه

  محجوب: وب

حور ـ گزي:  يك

گلس: گزينة يك 

تخيلي: واقعي: 
  .دهم

شعر: گزينة دو 
اين:  گزينة چهار

استعاره و تشخ: م

زاً ستارگان ـ اس
نچه ـ غنچه است
 و تشخيص دار

ن سرد كوفتن كن

تشبيه غبار تن: ك
ـ س. شخيص دارند

ديدن روي يار( 

    
 

 .رست است
بد ان: بدسگال: ا

عانيهمة م: طف
 .رست است

جِ جل: جالجل: ا
ي موسيقي ايراني
هلكه، گرداب، گ

خو، ع: ـ طبيعت
 .رست است

طرح: اسليمي: ا
ستبر كه درويشا
ظ كردن، سخنران
يني و فشار، توش

 .رست است
مهجو 

 .رست است
رست در گزينة
 .رست است
:ها ست در گزينه

  
 .رست است
:هاي خطا در واژه

فارسي د 94حة 
 .رست است
:ها ست در گزينه
ـ. مارودي است
 .رست است

گوشم: زينه يك

اه و پروين مجاز
تشبيه من به غن

استعاره: خامه: 
 .رست است

آهن: هاي بيت ه
 .رست است

هاي گزينة يك ه
هيان استعاره و تش

ت اغراق داردبي

www.sanjeshse

  
 

در 4گزينه  
ها معني واژه

ناداني ـ تلط
در 1گزينه  

ها معني واژه
هاي از آهنگ
ي، مهگرفتار

نگاهداشت ـ
در 4گزينه  

ها معني واژه
پشمينه و س

وعظ: خطابه
تحمل سنگي

در 2گزينه  
 ذلّت: زلّت

در 3گزينه  
هاي ناد واژه

در 3گزينه  
موارد نادرست

.منثور است
در 2گزينه  

پنج مورد خ
شود به صفح

در 1گزينه  
موارد نادرس
موسوي گرم

در 4گزينه  
هاي گز آرايه

  تشبيه 
ما: گزينة دو
ت: گزينة سه

:گزينة چهار
در 1گزينه  .

توضيح آرايه
در 2گزينه  .

توضيح آرايه
ماه: گزينة دو

ب: گزينة سه

erv.ir
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@sanjesheduc

هـر دو  : رم  

چهـار  ) ـ ج 
  )اسنادي( 

رف اضـافة  
فاقـد  هـارم    

  متمم

حلقـة راز ـ   
 3: ة چهـار  

 و نگـارش      

ولـي بيـت   

ـد عزيـز و   

  .)ست

ationgroup

مم ـ بيت چهـار

ــ) سنادي است
لة سه جزييجم

حر: ـ بيت دوم 
 مي ـ بيـت چه

م:  ـ بيت چهارم

ح(كيب اضافي ر
گزينـة) ن حـق   

ك بـين فارسـي

و) ميرنـد  ن نمي

هر كه را بخواهـ

  .شاره دارند

چنان هس ه يار هم

 

1399(  

ر دو متمه: سوم 

ود دارد و غير اس
ج) ـ هـ. م است

)به جهان در(ه 
ز همي به جاي

مفعول: ت سوم

تر 3: گزينة دو 
ة مردان ـ مردان

سـؤال مشـترك

عاشقان(يد است 

 

خداوند ه«: دو به

اش) خواهم كشت

 بميرد عشقش به

 .شيرازي، است

29/01/9 وبت اول

  .رد

نهاد ـ بيت س:  ر

ل به معني وجو
با مفعول و متمم

دو حرف اضافه 
، استفاده از)مي

ـ بيت) راهت(يه 

)ن ـ اين فرشته 
يك زماني ـ قصة

 

اين س: ن ـ توجه 

ميرد، زندة جاوي

 .باشد مي) شت

گزينة د. ه دارند
  )تشاء

تو را خ(ه اينكه 

اگر عاشق. (ست

الغيب، حافظ ش ن

3  


امع نوج( انساني 

عليل وجود ندار

مسند، ديوا: مرد

فعل(دو جزيي ) 
وم چهار جزيي ب

:بيت اول:  دهم
يا متمم(ك اضافه 

الي مضاف: ت دوم

اين زمين(صفي 
ي(ركيب اضافي 

  )شنا
 .مورد نظر است

و كمان) ستخوان

  . است

 در راه عشق بم

گش(هار به معني 

 تواناست، اشاره
شاء و تذّل من ت

هاي ديگر به ينه

نابود كرده نشده ا

سه سرودة لسان

م؛ ادبيات و علوم

ـ ولي حسن تع) 

م: ل ـ بيت دوم

)ل و متمم ـ ب 
 منادا، جملة دو

هاي فارسي خته
راي فك: ت سوم

اليه ـ بيت مضاف 

تركيب وص 2: ك
تر 2ب وصفي و 

وست ـ سخن آ
ه مجموع آنها م

تر مانندي از اس

  .تي است

رزمندگان وطن

رند كه هر كس
  .كند

ي در گزينة چه

همه چيز قادر و
تغّر من تش. (كند

گزي.  اشاره دارد

ق به او، عاشق را ن

تند ولي گزينة س

سنجش دهم

)عشق(خيص بر 

هر دو مفعول: ول

ر جزيي با مفعول
صرف نظر از) د

سبكي بنابر آموخ
ـ بيت) رگستوان 

/مفعول : ت اول

گزينة يك: ر بيت
تركيب 1: ينة سه

ست ـ حضرت دو
سؤال نيست بلكه

انگشت(ن شست 
  )نگارش 82ص 

عت و ساده زيست

ناپذيري ر تسليم

 مفهوم اشاره دار
ك ق شكايت مي

ولي) ترف(معناي 

نكه خداوند بر ه
كاشاره مي» دارد

مهارت در جنگ

كه معشوق و عشق

دة شهريار هستن

    
 

استعاره و تشخ: 
 .رست است

بيت او: ها ش واژه

 .رست است
چهار) الف: ها اع

عول و متمم ـ د
 .رست است

خي يا ويژگي س
گبر ـ بر( كهنة 
  .كي است

 .رست است
بيت: ر به ترتيب
 .رست است

صفي و اضافي هر
گزين) مطلب دل 

حديث دوس(في 
ركيبات مورد س

 .رست است
رابطة تناسب بين
نجار نوشتار ص

 .رست است
قناع: ت بيت دو

 .رست است
و ت شجاعت:  هـ

 .رست است
به نوعي به اين
ز بخت بد و فرا

 .رست است
به م) شد(ها  ينه

 .رست است
هاي ديگر به اين
د خواهد خوار مي
 .رست است

به جنگاوري و م
 .رست است

اي به اين ك  اشاره
 .رست است

هاي ديگر سرود 

www.sanjeshse

:چهارگزينة 
در 2گزينه  .1

بررسي نقش
  .مسند

در 3گزينه  .1
اجزاي مصرا
جزيي با مفع

در 4گزينه  .1
دستور تاريخ
اندر و لغات
ويژگي سبك

در 1گزينه  .1
نقش ضماير

در 1گزينه  .1
تركيبات وص
درون راز ـ م
تركيب اضاف

نوع تر: توجه
در 4گزينه  .1

با توجه به ر
هن(باشد  مي

در 2گزينه  .1
مفهوم درست

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت

در 3گزينه  .2
همة ابيات ب

عاشق ا: سه
در 4گزينه  .2

در همة گزي
در 2گزينه  .2

ه همة گزينه
هر كه را بخ

در 1گزينه  .2
گزينة يك ب

در 2گزينه  .2
در بيت هيچ

در 3گزينه  .2
ابيات گزينه
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-گزينهرد 

4 (.   

 في كثيرٍ 
 –)  4و  3

أو أعماله  –
  .) هاگزينه

)  3و  2 

عمرَنا فيها 

← 

 
رد ( 
 ) 4و   2 

در زبان 

ationgroup

ر(  شودصادر مي
4 و 1هاي گزينه

–)  3 و 1هاي 

3ي هارد گزينه 

– ) 2ه رد گزين( 

گسايررد (  شايسته

هايرد گزينه(  
  .) 3و  2 ي

استَع – ) 4 گزينه

← أدويةً –)  2 نه

رد(  هاييلوله ←
( هاآب ← مياه

هايرد گزينه(  

شود ولي دكر مي

1399(  

  (– ردصص ←ي
رد گ(  هاا كشتي

هرد گزينه( خي 
( ميراث جهاني 

هايشبا گفته ←
كارهاي ش ← ت

دفاع ← لدفاع
هايرد گزينه(  ند

گ رد( از   ← ن

رد گزين(  شگران

←أنابيب  –)  2

الم -  ) 4 گزينه د
شوندو بسته مي

س مضاف إليه ذك

29/01/9 وبت اول

4و  2هاي زينه
با ← بالسفُن – 

هاي تاريخختمان
← اث العالَمي

← بأقواله –) 4 و 3

الصالحات –) ها نه

ا –)  2 رد گزينه
شونميكشته ← 

من –)  هاگزينهر

يكي از گردش ←
2 (.   

2و  1هاي گزينه
رد(  تخراج كنند

باز و ← و تُغلَقُ

دا صفت و سپس

  .اندشده

)1(

4  


امع نوج( انساني 

رد گز ( معدن ←
)ها گزينهساير 

ساخ ← ت األثَرية
التُّرا –)  3 گزينه

3هاي رد گزينه(  
گزينهسايررد (  دن

ر(  كه ← لّذينَ
يقتَلُون –)  3 و

سايررد ( ست كه
  

← حد من السياح

 رد گزينه( روان

گرد (  دادندميار
تا است ← خرجوا

تُفتَح و –)  4 و 

 زبان فارسي ابتد

  
ن با هم مقايسه ش

(، زبان قرآن 

م؛ ادبيات و علوم

←المنجم  –)  1

رد(  اي صنعتي

العمارات –) ها 
رد گ(كشور ما  ←
  

رساندزيان  ← 
زيان رساند ← ر

الّ –)  3و  1اي 
و 1هاي گزينهد 

كسي اس ← ذي
.) 4و  1هاي نه

أح –)  4و  3ي 
در كار  ← افلة

قرا  ←  يضَعونَ
ليستخ –)  2 ينه

1هاي  رد گزينه
 4 (.  

داشته باشد ، در
  .يد

.ستي نادان است
نستي شخص نادا

 عربي،

سنجش دهم

 
 رد گزينه(  شود
كشورها ← عية

هگزينهسايررد (  
←بالدنا  – ) 1

.) هاگزينهساير 

أضَرَّ –)  3و 2ي 
إلضرارا - ) ها ينه

هارد گزينه(  زان
ر(  جمان دشمن

الّذ –)  4و  3ي 
رد گزين( واست 

هايگزينهرد ( ود 
في القا –)  3و  

كانُوا  -  ) 4 ينه
رد گزي( ها چاه 
ر(  توسط آنها ←

و 2ي ها گزينه

  . السياحيةتُنا 
إليه د هم مضاف

آيدس ، صفت مي

دمند بهتر از دوس
خص دانا و دوست

  ).آمد  

    
 

 . رست است
شاستخراج مي ←
البِالد الصناع -  ) 

  .رست است
اندثبت شده ←
 رد گزينه(  ري

رد(  بين المللي
  .رست است

يهارد گزينه( س 
رد سايرگزي( يش 

  .رست است
اين سرباز ← د

اجمه ← ألعداء
  .رست است

هاگزينهرد ( وند
خو ن آن را از ما
  .رست است

بوخريده ← َي
2هاي رد گزينه 

  .رست است
گزي رد(  ارگران

←اآلبار  – ) ا

← بِها –)  4و  1

رد(  هالوله ← 
  .رست است

سفر  ←احيتنا 
فت وي كه هم ص

إليه و سپسمضاف
  .رست است

دشمني خرد: ث 
دشمني  شخ 2نه 

  .رست است
آ(أتَي ←) شيد 

www.sanjeshse

    

در 3گزينه  .2
ستَخرَجي ←

4و  1 هاي
در 2گزينه  .2

← قَد سجلَت

در بسيا ←
ب ← الدولية

رد 1گزينه  .2
هركس ←من 
يا كارهاي ←

در 4گزينه  .2
هؤالء الجنود

مهاجمي ا –
در 2گزينه  .3

خداو ← اهللا
كردنآباد ←

در 1گزينه  .3
كانَ قَد اشتَرَ
( داروهايي

در 3گزينه  .3
كا ←العمال
هاگزينهساير
1ي هاگزينه

األنابيب  -
در 2گزينه  .3

سيا سفرةُ) 2
اسمي: نكته 

عربي ابتدا م
در 2گزينه  .3

ترجمه حديث
تنها در گزينه

در 3زينه گ .3
بخش( آتَي )3
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 –يان 

 
دارد و آن 

ايران  )4. 

ردبادهاي 
 برگزار 

و تابلويي 
، مرد » .د

 دكي پول
 – بگيرد 
. د و رفت

آن مرد با 
پرسيد  و 

  .بودوشته 

 به من 

تابلو اجازه 
ا ، در 

ationgroup

پيشيني ≠يندگان 

 ) توليد(  إِنتاج
عت انتقال نفت د
.گري الزم است

گر )2 .شرّف شدم
 انقالب اسالمي

اد و در كنار او
من كمك كنيد
چيزي به جز اند
د نابينا اجازه

خودش برگرداند
 كاري بود كه آ
ته شده بود ، پ

 .«  

را نو » نمين را بب
   .د

خواهم كهما مي

نوشتن بر روي ت
چي به مرد نابينا

1399(  

آ) 3نيكو شد  ≠

إ ←أَنتاج ) 4)  
يي بسيار در صنع
طق جذب گردشگ

مش) ين و سامرّا 
مناسبت پيروزي

ل خود قرار دا
خواهم كه به م
و را ديد كه چ

كه از مرن آن
ن را به جاي خ
كه علّتش ، آن

ي تابلو نوشتو
.ي آن را ببينم

آن ييبايز  توانم
به مرد نابينا دادند
نا هستم و از شم

 مرد نابينا براي ن
مرد تبليغاتچ) 4 .

29/01/9 وبت اول

≠كرد بدي –صلح 

برشماري( صاء 
هايايران تجربه) 

ي برشماري مناط

ف ، كربال ، كاظمي
سه جشني را به م

ش را در مقابل
خ، از شما مي

د ، پس كاله ا
بدون - سپس 

ر نوشت ، و آن
ت و دانست كه

چه كه بر روآن
توانم زيباييمي

يمن نم يول مي
هاي اندكي بپول

من مردي نابين«  

  .گرفته بود
رد تبليغاتچي از
شته بود ، پرسيد

5  


جامع نو( انساني 

ص ≠جنگ ) 2د 
 

إحص ←أحصاء  
)2 . وجود دارند

تابي بزرگ براي
  .د بوده است

نجف( چهار شهر 
ش آموزان مدرسه

  .درد بده

كالهششست و 
 نابينا هستم ،
ست ، عبور كر
اله قرار داد ،

 ، عبارتي ديگر
ها پر شده است
ران در مورد آ
تيم ولي من نم

ي فصل بهار هست
مردم در ابتدا ، پ 

:بلو نوشته بود 

رد نابينا اجازه نگ
مر) 2 .نا نشست

ر روي تابلو نوش

  .  از پول شد

م؛ ادبيات و علوم

  ).رد 
مر ≠كرد زندگي 
 .ارزان ≠گران  

)3 –) دارد ود 
هاي مخابراتن

تأليف كت) 3. ست
 در توليد ، شاهد

   .نةمسكِّ ← 
كن مقدس در چ

دانش) 3. ب كرد
هاي مسكّن سرد

ها نشاز خيابان
من مردي«  

نشسدر آن مي
ري پول در كال
 و بر روي آن
هلكالهش از پو

يكي از رهگذر
فصل بهار هست

كه ما در ي راست
)2 .ننشسته بود

تچي بر روي تاب

ن عبارت ، از مر
در كنار مرد نابينا

چه كه برمورد آن

تن آن جمله پر

سنجش دهم

نيكي كر( حسنَ 
–شد پياده ≠د 

–بزرگان  ≠ها ه

← دوجو(  تُوج
ها ، ستونداد لوله

كننده نفت اسادر
اي رال مالحظه

نةمسكَّ، ) سنج 
دا به زيارت اماك

ها را خراا و پل
هماسنج و قرص

  :ب 
روي يكي ااده

:ته شده بود 
كه مرد نابينا د
بنابراين مقدار
 بود ، برداشت
توجه شد كه ك
 ، بنابراين از ي
ستي كه ما در ف

به« تچي جمله 
ابينا در خيابان ن

مرد تبليغا) 4 .د

تچي براي نوشتن
غاتچي ساعتي دي

غاتچي در ميد تبل
  .د

ابينا پس از نوشت

    
 

  .رست است
أ ←) نيكو شد 

شدسوار) 1: ها ه
بچه) 4-دريايي 

  .رست است
← )آورد پديد مي

در امتد )1: ها ه
هاي صان كشور

 اخير ، رشد قابل
  .رست است

دماس( محراراً  ←
در ابتد) 1: ها ينه

ها داد پس خانه
طفاً به من يك د
تن درك مطلب
ينا بر روي پيا
 روي آن نوشت
ي ، از خياباني ك
ود نداشت ، بن
 كه در كنار او

 ، مرد نابينا متو
نجام داده بود

به راس« :  واند 
  .رست است

مرد تبليغات ، متن
مرد نا )1: ها ينه

 آنِ مرد نابينا بو
 «   

  .رست است
مرد تبليغات متن ،

غيلتب مرد )1:ها ه
مرد نابينا از مرد
 تابلو كمك كرد

  .رست است
كاله مرد نا ، متن

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
ن( حسنَ ) 2

ترجمه گزينه
د ≠صحرايي 

در 2گزينه  .3
1(  تُوجِد )پ

ترجمه گزينه
تريناز بزرگ
هايدر سال

در 4گزينه  .3
←محراراً  )4

ترجمه گزي
شديدي رخ

لط) 4. كردند
ترجمه مت
مردي نابي
بود كه بر
تبليغاتچي
در آن وجو
تابلويي را
پس از آن

تابلويش انج
رهگذر خو

در 4گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزي

كاله ، از) 3
.كمك كنيد

در 2گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزينه

م) 3. نگرفت
نوشتن روي

در 4گزينه  .4
وجه به متبا 

erv.ir
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كمك 

 آن 

   «2 (

 ← 

) ر مستتر 
 .عل است

 )3 . ارذبگ

 ضمير بارز 
ضمير مستتر 

اإلنسان « 
: » ابلَعي« 

عت هفت 
طح زمين ، 

) 3. ر است

ر اين 

ationgroup

مرد نابينا علّت ك 
.  

  . هنددا انجام 
م ، بنويسيم تا به

رجلٌ« لمنعوته 
  فوع

مبتدا و مرفوع )

ضمير( فاعل  : »
فاع نائب:  »سان 

دهد ، احترام بي

 نائب فاعل آن
ئب فاعل آن ضم

«ضي و فاعل آن 
«. است )ل مقول 

ب مدرسه در سا
ن را از روي سط

خبر: » جعلوا«  
  .ب فاعل است

شود كه دض مي

1399(  

)3. عت را ببيند
.خالي از پول شد

ياني به مرد نابينا
خواهيما كه مير
  .د

نعت ل ← فعلية 
مرف ←مجرور  –

  .مبني للمعلوم

)4ول و منصوب 

»هو «  معلوم و 
اإلنس« جهول و 

ودمند آموزش مي
  .هستند

ضارع مجهول و
ارع مجهول و نا

فعل ماض: » معه
مقول(  »  از آن

  .است ز 
درب )2. ش شوند

 است و انسان آن
  .بايست) 

مبتدا  و: » مال 
نائب: » قسم « و 

مبتدا و خبر عوض

29/01/9 وبت اول

ست زيبايي طبيع
 بر روي تابلو خ

 مردم كمك شاي
ما بايد هرچه ر) 

آوردي بسيار مي

 مع فاعله جملة
–مذكر  ←ؤنث 

م ← ي للمجهول

مفعو ← مرفوع 

فعل : »يعلِّم  « 
فعل مج : »َكذَّب 

ه به تو علوم سو
ام مردم محترم ه

فعل مض: »  حمدوا
فعل مضا: »  لَق
جم« و  . است» 
كل جمله پس« 

ضمير بارز » ياء 
ها نيست ستايش
يم شناخته شده

)از باريدن! ( ن 

العم« ) 2 . است
فعل مجهول و:  

كان باشد جاي م

6  


جامع نو( انساني 

توانسد نابينا نمي
د پس از نوشتن

دد كه باعث شد
)2 .رساندود مي

ن ، هميشه روزي

فعلٌ - معرب  ←
مؤ) 3»  رجلٌ « 

مبني) 4أحرُف   

خبر و –معرب 

)2 .فاعل است 
يك «و  عل است

به كسي كه )2 ي؟
ها نزد تمامؤدب 

 بح« و »  تُحي
يغل« و » يفتَح « 

»النّفط « عل آن 
« نائب فاعل آن 

«و فاعل آن  ر
هچيزي كه در آن
نفت از زمان قدي
و ببر و اي آسما

فاعل و مرفوع 
»يصدر « ) 4. ت

رور يا ظرف مك

م؛ ادبيات و علوم

مر) 2 .فاق افتاد
بوداله مرد نابينا 

گردت روشن مي
ي بسيار به ما سو

نيكي كردن) 4 .د

←مبني للمعلوم 

«نعت لمنعوته  ←

ثالثة ← حرفَينِ

م ←مبني) 3ب 

: »ياء« علوم و 
فا نائب:  »سان 

كني مشاهده مي
)4. گرددب مي

«ي فعل معلوم 
«ي فعل مجهول 
جهول و نائب فاع

مجهول و يماض
امرفعل : » أقلعي

 دارند كه به آن چ
ن) 3 . شودته مي

آبت را  فرو! ين 

:» سفر « وم  و 
تداي مؤخّر است
 خبر جار و مجر

  . شده است

سنجش دهم

كايت در بهار اتف
كال) 4 .ش دانست

سودمندي تبليغات
ت در كارها گاهي

شودردم توانا مي

م -مذكر ←الثي 
←ليه و مجرور 

ح) 2  المستتر» 

مفعول و منصوب 

فعل مع : »هدين 
اإلنس«  مجهول و 
   .ود ندارد

اوير جديد ، چه
ن دروغگو تكذيب

فاعل برا : » ض
نائب فاعل براي: 
فعل ماضي مج:  

فعل م: »  قيلَ« 
أ« و ضمير بارز 

از مردم دوست
بعد از ظهر ، بست

اي زمي: فته شد 

فعل معلو: » غرق
مبتد» ثروات «  و

و) ناشناس ( ره 
م و مبتدا موخّر

    
 

اين حك) 1: ها ه
مردم را به خودش

  .رست است
اهميت و س ، متن
تبليغات) 1: ها ه

اتوان با كمك مر
  .رست است

مزيد ثال –اسم  
مضاف إل –رب 

  .رست است
»هو« ضمير  ←

  . رست است
←عل و مرفوع 

  .صوب
  .رست است

تُشاه «) 1: ها نه
فعل م : »يصدق  

گزينه ، فعلي وجو
در تصا) 1: ها ه

گو تأييد و انسان
  .رست است

بعض« ) 1 :  نه ها
:» باب «  )2. ت
» عرِف« ) 3. ت

« )4. فعول است
» ياء« اعل آن 

بعضي ا) 1: ها ه
و در ساعت دو بع

گف) 4. كرده است
  .رست است

يستَغ« ) 1: ها نه
وخبر مقدم  :  »

نكر اه مبتدا اسم
خبر مقد: گويند 

www.sanjeshse

ترجمه گزينه
كردن زياد م

در 1گزينه  .4
وجه به متبا 

ترجمه گزينه
نا) 3 .برسيم

در 4گزينه  .4
←فعل ) 1

معر ←مبني 
در 3گزينه  .4

← األعمي )1

در 2گزينه  .4
نائب فاع )1

مفعول و منص
در 3گزينه  .4

بررسي گزينه
«) 3. است

در اين گ) 4
ترجمه گزينه
انسان راستگ

در 2گزينه  .4
گزينهبررسي 

است» واو « 
است» هو « 
مف» ه « و » 

و فا امرفعل 
ترجمه گزينه
صبح ، باز و

آوري كجمع
در 2 گزينه .4

زينهبررسي گ
»في ايران « 

هرگا:  نكته 
گصورت مي

erv.ir
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ؤنث 
: » ألُولَي

  

، گ اول

فعل  
رع از باب 

گويند ي
 .د

 بـه  ديكـي 

 آنـان  و ده

 اينهـا  .ـت 
 19.  

فرسوده  ام

 از بعـد  و د

ationgroup

  .دند
  .شودي

مؤ» بئراً « : حدةً 
األ« مفرد مؤنث و 
.رياضيتينِ اثنتينِ

ما در زنگ) 3 .يم

)دوست دارم (  
فعل مضار) : هد 

 هرگز دروغ نمي
گيردره بيست مي

نزد و تقـرب  نهـا 

دا زينت ظرشان

  .2رد گزينة  

اسـ داده قـرار و 
ص» .است شده

  .د

سرانجا و است ل

شود تالشي نمي

1399(  

ر خودرو قرارداد
صنعتي ، صادر مي

واح ←واحداً  )2
معدود م»  الحصة
مجلّتينِ ر ←تينِ

  .  از آن
ك مشاهده كردي

: أُحب ) 2. ست
پاسخ ده(  : جِب 

 تالشگرم را كه
ا پاسخ بدهد نمر

تن كـه  اسـت  ته
  

  .هستند 5ص 

نظ را در شتشان

.همان صفحه. د

ا وجـود  در را ها
ش قائل اي ويژه ه

سؤال قرار ندارند

تحليل و تجزيه 

مت پذيرد، نمي ل

29/01/9 وبت اول

ران كاالها را در
ا به كشورهاي ص

. و منصوب است
ا« )  3  .كندي مي

نِ مجلّتينِ رياضيت
آيند نه قبلد مي

را در بيابان خشك

ز ثالثي مجرد اس
يجِ) 4. عال است

برادران) 2 .شوند
هاكس به پرسش

شايست خواهد، ي
. 11ص » .ست

دوم سؤال از ص

زش اعمال شيطان
  .24ص » بر

ن تسلّطي ندارد

آنه از مندي هره
هستي جايگاه م

و پيوستگي با س

حال در دائم د،

تحليل و تجزيه ،

 

7  


جامع نو( انساني 

كارگر) 2 كشد؟ي
هابخشي از آن) 

مفرد و» ثنا عشر 
نس از آن پيروي

اثنتين) 4.كندي مي
پس از معدود) ِ 
يك چاه ر) 2 .د

  .خوانديم

ضارع مجهول از
ضارع از باب إفع

شي نوشانده مي
هر كس) 4 .شودمي

مي پايان بي ورت
اس خداوند ما يي

و آية بخش د 12

ش كردند، حق به
تدب«محمد در  

 شيطان بر انسان

به توانايي و ريده
نظام در انسان ي

زوماً در ارتباط و

مواد و اجسام اير

انسان، جسماني
  .دهد نمي ت

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

چند روز طول مي
)4. زمين هستند

اثن« د عدد مركب 
ت است و در جن
جنس از آن پيروي

اثنَينِ و اثنتينِ ، 
عوت شده بودند
جله ورزشي را خ

فعل مض ) : شوند 
فعل مض ) :شود ي

ايهاي خوشمزهي
 آسمان ، سياه مي

صو به را ها خوبي
نهاي هدف و صود

2ص » تدبر«ش 

ب پشت آنها، راي
سورة 25 مة آية

و تعاليم اسالم،

آفر انسان براي ،
براي و داشته مي

ي هستند؛ اما لز

سا مانند سماني

غير و روحاني د
دست از را خود 

 دين و

سنجش دهم

سفرتان چ! دران 
ياري در اعماق ز

معدود: رجالً  ←
صفتدر نقش » ةً 

فت است و در ج
، اثنانِ ، اثنتانِ ة

 مرد به جلسه دع
خانه دو مجكتاب

شنوشانده مي(  : 
 3( تُصبِح :  )مي

گاران از نوشيدني
دهد پسرخ مي

و خ است طلب 
مقص«. ».باشد و

ل سؤال از بخش

  .اب است

بر هدايت شدن
ترجمة» .است ته

بق قرآن كريم و

است، زمين و ها
گرام را انسان ل

ي درست و ديني

جس بعد: روحاني

بعد مقابل، در: ي
حيات و آگاهي

    
 

اي براد) 1: ها ه
هاي بسياتن ثرو

  .رست است
←رجاالً ) 1: ها ه

واحد« ت  و عدد 
مفرد در نقش صف

واحدةواحد ، (  
دوازده) 1: ها ه

در ك) 4 . داشتيم
  .رست است

يسقَي) 1: ها نه
.ب إفعال است

   
پرهيزگا) 1: ها ه
اين پديده ر) 3 .

 .استرست 
نهايت بي نسان

ا مقصد نهايي گ
 .رست است

آية بخش اول: ب
 .رست است

كتا 23ق با ص 
 .رست است

ش روشن از بعد ه
فريفت طوالني ي

ن باشد كه مطا
 .رست است

ه آسمان در نچه
متعال خداوند هد

ديگر هم مطالبي
 .رست است

غيرر= ماني جس
  . شود مي
غيرجسماني= ي 

آ و ماند مي باقي

www.sanjeshse

ترجمه گزينه
در ايران)  3

در 3گزينه  .4
بررسي گزينه
مجازي است
عدد ترتيبي م

اعداد: نكته 
ترجمه گزينه
درس عربي

در 1گزينه  .5
گزينهبررسي 

مضارع از با
.إفعال است

گزينهترجمه 
.دوست دارم

   

در 1گزينه  .5
ان روح اگر«  

بزرگ خداي
در 2گزينه  .5

مطابق كتاب  
در 3گزينه  .5

كامالً مطابق  
در 4گزينه  .5

كه كساني«  
آرزوهاي با را
يادمان: نكته  

در 1گزينه  .5
آنچ خداوند«  

ده مي نشان
سه گزينة د  

در 1گزينه  .5
بعد ج: نكته  
م متالشي و
بعد روحاني  

ب بدن، مرگ
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 رؤياهاي ت

 40صـفحة  

 ديگـران  از

 جمع يامت

  ها  سخن

 معـاد  دهد
 مثلـي  مـا  

سـيار مهـم   

 ـ3زمين،  

 به ترتيـب  
ــ  5مـال،  

ationgroup

اصالت بر است ي

ـ الح در ص ﴾وانُي

ا بهتر و اند مرگ

  
قي روز در را شما

 نسبت به ديگر

د نشان آورد تا ي
براي و«شريفة 

يعي هستند، بس

و ها آسمان هل

و پنج حادثه). 
اعم نامة دادن ـ4

1399(  

خود دليلي كه ت

ـ     ياآلخـرَةَ لَهِ

  

م ياد به فراوان ه

.51ص . ﴾ديثًا
ش نيست قطعاً و

ن بودن خداوند

مي زيادي شواهد
و آية ش... نسان 

وقاي/ حوادث  چه

ا مرگ ـ2هيب، 

)تمهيد=  شدن 
4الهي،  عدل گاه

29/01/9 وبت اول

است نموده ذكر 
  .جعه كنيد

  بلَعنَّ وا ارالد

.40صفحة  ﴾نَ

كه آنان:  فرمود

حد اللّه منَ صدقُ
او جز خدايي يچ

صادق القول بودن

ش و داليل و كند
ان نخستينِ ينش

  . 53و  52

چند و چ داراي 

مه صدايي شدن

آماده( .شوند فر
دادگ شدن برپا ـ

8  


جامع نو( انساني 

يوسف حضرت 
نيز مراج 56ست 

و لَهو ةُ الدنيا االّ

م ال  وحزَنون هي

هستند؟ كساني

يبر و ن فيهاَص م
هي كه خداوند« 

ص= » خداست؟ 

ك مي معرفي خدا
آفري ـ1 :مانند ؛

2صص . »»...ود 

كدام از مراحل

ش ـ شنيده1: رد

كيف و پاداش ت
ـ3عالم،  حقايق

م؛ ادبيات و علوم

ماجراي در ريم
ه نكتة پاسخ تس

﴿ما و هياة هذالح

لَيهِم ا الخَوفع

ك چه مؤمنان ن
 

ر القيامةِ ال يومِ ي
:﴾فيه ريب ةِ ال

  وع معاد  
از راستگوتر سي

خ قدرت شناختن
تواناست آن جام

بو كرده فراموش

 

  .هستند 

ت و اين كه هرك

دثه به ترتيب دا

دريافت آمادة ها ن
ح از پرده رفتن ر

سنجش دهم

كر قرآن را صادقه
ضمناً به. 33ص 

﴿ل، آية شريفة 

رِ ولَ خما عحصال

ترين باهوش: يدند
 .39ص » .كنند

الي هو لَيجمعنَّكُم
القيامة يومِ الي م

قطعيت وقو= » 
كس چه و«: ﴾يثًا

نشن را معاد انكار
انج بر خداوند و 

ف را خود خستين

 .است 54و  55

  .شد

66تا  64صص 

  .باشد اب مي
داد مراحل قيامت

  :ت

شود و سه حاد ي
  .ها سمان

انسان تا دهد مي
كنار ـ2ها،  سان

 

  .آمده است 
    

 

 .رست است
ص رؤياهاي از ي

ص» .قرآن ديدگاه
 .استرست 

 اول و دوم سؤا
.  

اآلخر اليومِ و اهللاِ
 .رست است

پرسي )ص(خدا 
ك مي آماده آن ي

 .رست است
   دادن

﴿ال اَللّه لهالّ اا ه
هو لَيجمعنَّكُم االّ 
نيست آن در ي
حديث اللّه منَ دقُ

 .رست است
ا هاي انگيزه از ي
است شدني و ن
نخ آفرينش كه 

 .رست است
5مطالب صص  

 .رست است
باش كتاب مي 64 

 .رست است
هاي ص رد و مثال

 .رست است
كتا 74و  73ص 

ه باشيد كه تعد
  .م به ترتيب

ي مراحل قيامت
  : قيامت

مي آغاز دنيا تن
آس و زمين اختار

  : قيامت
م رخ وقايعي حله
انس همة شدن ده

 .گواهان و دان
 .رست است
75ريمه در ص 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
هايي نمونه«  

د از راستين
در 3گزينه  .5

براي بخش  
.كاربرد دارد

بِا آمنَ من﴿  
در 4گزينه  .5

خ رسول از«  
براي را خود

در 2گزينه  .6
خبر: اخبار  
﴿: كامل آيه  
  ﴿ال اَللّه لها

كند شكي مي
  ﴿ن واَصد م

در 3گزينه  .6
يكي قرآن«  

ممكن امري
درحالي زد،

در 2گزينه  .6
برگرفته از  

در 4گزينه  .6
مطابق ص  

در 2گزينه  .6
مطابق موار  

در 4گزينه  .6
مطابق صص  
توجه داشته  

است؛ آن هم
توضيح كلّي  
مرحلة اول  
يافت پايان با  

سا در تغيير
دوممرحلة   
مرح اين در  

زند ـ1: دارد
شاهد حضور

در 1گزينه  .6
اوالً، آية كر  
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  .88ص 
» ها آسمان 

بـه عنـوان    

 پيشـگاه  در
 و هراسـان 

 هـيچ  عنـي 
  

 پيـامبران   
 بيجـا  را ن 

» .باشـد  ده 

9.  

آخـرت   در
 عـذاب  و د 

 من به لص
1.  

 باشـد،  ـته 
111.  

12.  
 از  بيـزاري  

ationgroup

ص. مت اشاره دارد
و زمين ساختار

الهـي ب شـتگان  

د و شـوند  مـي   
ه سـخت  آنـان  ي 

يعن سالم اسـت؛ 
.83ص » .يست

مگـر: گويند مي
درخواستشـان و  

شـد تو خواستار

9ص » .نبيند ب

 اي بهـره   آنهـا 
سـازد نمـي  ـاك 

 
.  

111.  

خال نيت با گري
10ص » .خيزند
داشـ بزرگ هاي

1ص » .رفتن رو

1ص » .است »
يعنـي و تبـرّي 

1399(  

عمل در قيام سم
س در تغيير«دثة 

حضـور فرش«ثـة   

زنـده دوبـاره  ن
هـاي دل ردنـد؛ 

آنان دارالس براي 
ني آنجا در رنجي

فرشتگان م ولي 
پذيرنـد نمـي  را

خ آن با كه است 

آسيب هدشكني،

فروشند مي يزي
پـ) از گنـاه (را   

 .4و  1 گزينة 
.110ص » .ست
  .109ص  .ند
1ص  .شود مي س

به ديگ بردن پناه
برخ او عليه ست،

ه آرمان تواند مي 
فر دنيايي ندگي

»آري«و يك  »ه
او و دوسـتان  و 

29/01/9 وبت اول

به تجس ﴾نارا ونهِم
به حاد ﴾مهيالً با

بـه حادث ﴾علونَ

  .74ص » .يرد

مردگان همة... « 
گر مـي  فـراري  ه

بهشت. اند مترنم
ر و ناراحتي هيچ

بگيرند؛ خفيفي
ر تقاضـاي آنهـا   

اي اراده و  عزم

عه با تا شود» ت

ناچي بهاي به را 
آنهـا و نگـرد  ـي 

رد. 108ص . ت
نيس» كنم مي كل
خداون به آن ول

حس خداوند بر 

پ جاي به دگانم
اس آنها هر چه در

او... نشده  سته
زن باتالق در و ن

نه«يك  از مركّب
خـدا  با دوستي

9  


جامع نو( انساني 

بطو فى يأكُلونَ نما
الجِبالُ كانَت كَثيب

تَفع ما ينَ يعلَمونَ
75.  
گير مي قرار عمال

،»ها انسان همة
راه دنبـال  بـه  ر
7.  

م» منزهي و ك
ه خالصه، و تي،

تخ خداوند از شان
نيـز  فرشـتگان 

تو كوي مسافر 

مراقبت«او  از يد

خود سوگندهاي
نمـ قيامت در ن

توكّل بر خداست
توك تو بر خدايا،

و محصو نتيجه ن
اعتماد و توكل 

بند از اي بنده هر
هر و زمين و ها ن
بس دنيايي هاي ه
ماندن نوع از نه 

مر است، اسالم ي
تولّي يعني د: ]ب

م؛ ادبيات و علوم

ظُلما انَّم اليتامى الَ
ض و ك الجِبالُ و
  

كاتبين فظينَ كراما
ص . اللت دارد

سنجش اع يزان

ه شدن زنده«ي 
گناهكا هاي سان

4و  73صص » 

پاك تو! خدايا«لة 
هالكت مرگ و ي،

برايش آنها تا رند
ف! بلـي : گوينـد  ي

توشة بهترين ه

باي كه دي است

س و الهي پيمان
آنان به و گويد ي

، ت»شود مي عزم
خ«جملة  گفتن 
سپردن و كار هر
به شديدتري از

ه كرد وحي) ع(
آسمان همة رچه

رشته به چندان 
كردن، صعود و 

بناي اساس و يه
به ترتيب[است، 

سنجش دهم

يأكُلونَ اَمو الَّذينَ 
ومي فاالَرض تَرج

.73ص . ت دارد
نَّ ولَيكُم اع لَحاف

حلة دوم قامت د
مي و معيار مامان

 حادثة اول يعني
انس هنگام ر اين

».است افكنده ر

جمل به و اند بت
جهلي اي، ماري

آور مي رو جهنم
مي آنان اوردند؟

كه دانم مي !خدايا

نوزا مانند شود، 

پ كه كساني«: ن
نمي سخن آنها با

  .98ص 

ع و اراده تقويت 
معناي به فقط 

ه در خود ظيفة
نيا جواني و واني

( داوود به خداوند
گر كنم، مي ويي

وجودش پاي و 
رفتن نوع از ند،

پاي كه» اهللاّ اال ه
ا استوار پايه دو 

    
 

  :ها زينه
انَّ﴿آية شريفة : 
ي﴿آية شريفة  :3

ول قيامت اشارت
و﴿آية شريفة : 4

در مرح» گواهان
ام و پيامبران ل

 .رست است
قيامت و با دوم
در. گردند مي ضر

زير به ترس ن از
 .رست است

صحب هم  با خدا
بيم ترسي، اي، صه

 .رست است
ج به نگهبانان ]ن

نيا روشني اليل
  .86ص 

 .رست است
خ«): ع(كاظم  م

مي بسته ابتدا ه
 .رست است

عمران آل  سورة
ب خداوند و شت؛
ص» .آنهاست ي

 .رست است
سبب كه واملي

كردن توكل«: 1
وظ انجام يعني: 3
دورة نوجودر : 4

 .رست است
خد: فرمود) ع( ق
جو چاره كارش ز

دست... وجوان 
نوع پروازن از كه

 .رست است
اله ال«جملة «: 2
بر دينداري«: 3

www.sanjeshse

رد ساير گز  
:2رد گزينة   
3رد گزينة   

در مرحلة او
4رد گزينة   

گ و شاهدان
اعما«ثانياً،   

در 3گزينه  .6
د در مرحلة  

حاض خداوند
هايشان چشم

در 1گزينه  .6
بهشتيان«  

غص نقصاني،
در 4گزينه  .6

دوزخيان[«  
دال شما براي
ص» .دانند مي

در 3گزينه  .7
حديث امام  

  .93ص 
كه عهدي«  

در 4گزينه  .7
آية شريفة  

داش نخواهند
برا دردناكي

در 2گزينه  .7
عو از يكي«  
1رد گزينة   
3رد گزينة   
4رد گزينة   

در 3گزينه  .7
صادق امام«  

از آورد، پناه
نو و جوان«  

ك هايي آرمان
در 1گزينه  .7

2رد گزينة   
3رد گزينة   
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رسيده  دت

 ايـن  تـرين 

ationgroup

به شهاد تمگران

برتـ و هسـتند  د

  .اند ده

1399(  

ست با مبارزه حال

خداوند دوستان 

برگرفته شد 88 

29/01/9 وبت اول

ح در آنان يشتر

كردند، حركت 

رس هشتم، ص

  ديني

10  


جامع نو( انساني 

بي و بوده الهي ن

خدا بندگي سير
  .121ص » .د

، و در 63م، ص 

  .آيد  نمي

  .باشد ، مي

  .آورند مي

هاي ف و اقليت

م؛ ادبيات و علوم

پيامبران تمام مة

مس در كه آنان و
باشند مي) ع( ن

ب از درس ششم

گاهي به دست

  .وند است

كنند ال مي دنب

  .ين است

  . نظم نيست

  .م

ظم را به وجود م

 

معارف

سنجش دهم

1.  
برنام در» خدا اه

حق و راه هدان
ايشا بيت و اهل

 شريفه به ترتيب

در سايه علم و آگ

عتقادي به خداو

  .م است

هدف واحدي را

موعه منظم، معي

 جهات گوناگون

  .بينيم  آن مي

شويم مي دقيق 

  .د

خص و پديدة نظ

  .وده است

  .ياد نهادند

 .شود ت ياد مي

    
 

21ص » .او وان
را در جهاد««: 4

12.  
مجا و الهي ياي
و) ص( خدا سول

 .رست است
آيات. بي است

 .رست است
عادتمندانه جز د

 .رست است
ت از اعتقاديابي اع

 .رست است
  .ستقيم است
 .رست است

مستقيمهدة غير
 .رست است

زاي منظم كه ه
 .رست است

ضو در يك مجم
 .رست است

 اجزا مربوط به
 .رست است

 را در ارتباط با
 .رست است
ها هايت كوچك
 .رست است

افتادند زمين مي
 .رست است

 يك هدف مشخ
 .رست است

ظوري در كار بو
 .رست است

 از طبيعت را بني
 .رست است

وان برهان فطرت

www.sanjeshse

و پيرو باطل
4رد گزينة   

21ص » .اند
اولي و انبيا«  

رس دوستان،
در 1گزينه  .7

سؤال تركيب  
  
  
  

در 1گزينه  .5
سعزندگاني 

در 2گزينه  .5
عبارت است

در 3گزينه  .5
مشاهدة مس

در 4گزينه  .5
نشانگر مشاه

در 1گزينه  .5
همكاري اجز

در 1گزينه  .5
اندازه هر عض

در 2گزينه  .5
مندي هدف

در 3گزينه  .5
نظام جهان

در 4گزينه  .5
نه به عالم بي

در 2گزينه  .6
ها بر ز پروانه

در 3گزينه  .6
براي تأمين

در 2گزينه  .6
هدفي و منظ

در 4گزينه  .6
دانش الهام

در 2گزينه  .6
آن به عنواز 
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Part A:
 

نـابراين، از  

م مقايسـة    

ationgroup

: Grammar

  ». خريد
بن. گيـرد  ل مـي 

جـاي خـالي دوم

1399(  

  . دارند

  .ويش هستند

r and Voca

خواهممقداري 
ظه صحبت شكل

  ».ت
ج. ضيلي داريـم 

29/01/9 وبت اول

 اكتسابي اشاره

بازيچه نفس خو

abulary 

   ».ت
  .گ هستند

م به خانه يك مق
دن شير در لحظ

است) سياره( ين
نياز به صفت تفض

 

11  


جامع نو( انساني 

هاي به ويژگي» 

  .د

  

ها ب ود كه انسان

رفت  برهمايي مي
“blac صفت رنگ

ر مسير برگشتم
شويم برنامه خريد

تري بزرگشتري 
“E پس ن. است

  .داريم

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

»نويسي ش خو« 

گردد  مفهوم مي

  

.سان وجود دارد

شو نجا ناشي مي

 دنبال گاو مادة
”ckفت سن و 

اوه، در: ب.    يم
ش م، متوجه مي

است اما مش تر گ
“Sat  باEarth”

 به صفت عالي د

ا

سنجش دهم

هاي فطري و ي

 

خداوندي است،

  . برپاست

  .تي نشناسد

  .هي است

. خود دور كنند

و معنوي در انسا

يل اخالقي از آن

به سياه بزرگ
صف ”old“دازه، 

هيچي شير نداري
اسخ گويندة دو

  

بزرگ از زمين 
”turn مقايسة 

پس نياز. است

    
 

 .رست است
به ويژگي»  عدل

 .رست است
 .جويي است ت

 .رست است
نش، اثر وضع خ

 .استرست 
  .نامند يه مي

 .رست است
نيرو و ارادة خدا
 .رست است

 خود را به درست
 .رست است

و بعد مادي و اله
 .رست است

ز فطرت اصيل
 .استرست 
هاي الهي و يش

 .رست است
  . است

 .رست است
 اجتماعي و رذا

 .رست است
پير سگاو نر «: ه

“big” صفت اند
 .رست است

ديگر ه: الف«: ه
ا توجه به نوع پا

.كنيم تفاده مي
 .رست است

سيارة زحل«: ه
جاي خالي اول

ها با كل سياره “
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  ».شت

  ».ن افتاد

  ...و 

، تـو  ل هم

ت كارسـاز  

Part B: 

  مشخصـي   

ationgroup

  

  ش

  ذبه

ش باز خواهد گش
  وه، كتابچه

 روي ماشينمان

و وش كردن آتش

  انگيز گفت

  ول

مثلا گل، همـه  

  مع

مشكالت حلاي 

Cloze Test 

  نخ

مـدت زمـانر  

1399(  

».رانندگي كنم

 »يد؟

نقش )4 

  »ت
جاذ )4 

تامبر به كشورش
جزو )4 

شان  بد ما يكي

خامو )4 

«  
شگف )4 

 ».نّاوري است

سلو )4 

هزار تا  حاال پنج

جم )4 

توانند برا د و مي

  ر يافتن

سرن )4 

مل راننـدگي د

29/01/9 وبت اول

تا خانه ر خودم 

ر به ذهنت رسيد

 ساالنة فيلم است
 نهاد

سپت 21ت و روز 
 ه

، ولي از بختد

 ت كردن

».نزديك هستيم
 هي

 در صنعت و فنّ
 

ن يكي هست و ح

 ظ

ز مرتبط هستند

ت كردن، حضور
  يدن

 ه

نويسنده به عم. ت

12  


جامع نو( انساني 

ودم، نگذاشتند
  .ي دارد

مت نازلي چطور
 فكر )3 

ينما، جشنوارة
پيشنه )3 

ه به برزيل است
برنامه )3 

قطع كردندما را 

جفت) 3 

ديم به آسمان ن
شفاه )3 

،ها سلولچون 
قطره )3 

عالم فقط همان

محافظ )3 

ن با مسائل امروز

شركت )2 
برگزي )4 

زمينه )3 

ري درست است

م؛ ادبيات و علوم

ن آسيب ديده بو
ة كاربرد تأكيدي

ارو با چنين قيم

ي دوستداران سي

ل سفري دو روز

هنسال خيابان م

  قطع كردن

كر احساس مي 
 ي

جزاي زنده، همچ

 نوع او تو تمام ع

گذشته همچنان

 ده

گذشتة استمرار

سنجش دهم

 خاطر اينكه من
“m در اين جملة

مونة پيشرفتة د
 درد )2 

گ اين شهر براي
 رابطه )2 

س جمهور شامل
 نظر )2 

 آن درختان كه
  :صدري
بريدن، )2 

.بود انگيز گفت
حمايتي )2 

ي به كارگيري اج
 اشاره )2 

گفته بود كه از

 جدي )2 

هاي گ ن داستان

  :صدري
  
  كردن

محدود )2 

وم جمله، زمان گ

    
 

 .رست است
دوستانم به«: ه

”myselfضمير 

 .رست است
ارائه نم فكرِ«: ه

 .رست است
بزرگ جاذبة«: ه

 .رست است
رئيس برنامة«: ه
 ت

 .رست است
آنها باالخره«: ه
در حالت مصها  ه

  گرفتن
 .رست است

شگقلة كوه «: ه
 

 .رست است
بيوتكنولوژي«: ه
 

 .رست است
گلش به او گ«: ه
 ».ن

  شبيه
 .رست است

به اعتقاد من«: ه

در حالت مصها  ه
 دن

ل كردن، بازگو

 .رست است

 .رست است
با توجه به مفهو

  .ند
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  ».باشند
معني گزينه  
حل كرد )1  
از بر نقل )3  
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واند جـاي  

 
Part C: 

ationgroup

تو  صفت برتر مي

  فاوت

  الً

Reading Co

1399(  

بنابراين.  است

متف )4 

قبال )4 

omprehensi

29/01/9 وبت اول

هاي قبل ت زمان

 صي

  بار، زماني

on 

  .است....... 

.   

  شد؟

13  


جامع نو( انساني 

Goo با امكانات

شخص )3 

يك ب )3 

........ به معناي 

............. چون 

كاربرد داشته باش

م؛ ادبيات و علوم

ogle Flights

 ي

.  

در اين بافت،) ه

كشد ه طول مي
  مور هستند

تواند كا ي زير مي

. ......  

  .ست

.   

سنجش دهم

sقايسة امكانات 

مذهبي )2 

 هنوز )2 

.......... .شود   مي
  كشد ول مي

خط كشيده شده

دقيقه تنها چند 
قبل در جريان ام

هاي كاري محيط

..........)  زيستي
  شوند ده مي

اس.............. ل از 

) .................ضله
  كند ري مي

. ...........  
  ته است

    
 

 .رست است
دقت كنيد كه مق

  .ميل نمايد
 .رست است

 ي
 .رست است

 

  :1ة 
 .رست است

ها برگزار  هفته
 چند دقيقه طو

 .رست است
“j )كه زيرش خ
  صرفاً

 .رست است
بعدازظهر 4ت 

كه حاضرند از ق
 .رست است

يك از مح در كدام
  وگاه

  :2ة 
 .رست است

عالئم(وفيدبك 
ن بيمار قرار داد

 .رست است
فيدبك يك مثال

  ، عملكرد
 .رست است

نوار عصب و عض( 
گير فشار را اندازه

 .استرست 
.....ن، بيوفيدبك 

ت محدودي داشت
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x

(x

= 

−

2

4

  

  
x 22  

 α +  

x /= 2  
/ a =4  

/

−− =2
5

  

mx x−2  

a =  

−21 1
4  

m =  

x
x + +2  

+ =9 9  

  

(x
S =1  

ationgroup

a
b

(b

)

 =  
 − −

− = 2

4
8

3 12

x− + =9 1
/β = 3 5

a(x −2 
/ a=  =2

= 4

x a m(x+ =

, m = =11 4

m
/=6 75

= − 1
2

x+ + =3 158
18

x x)
x

+ × =2
2

1399(  

a b

) b

x

 =


− + =

 − = ±



4

1 2
3
2

(x − 2

/ ) = 22 
/ c=  =5

b

a
  .است −

x ) m− =22

/= 25

m −5 1 16

x =59 9

 

/ x= 21 5

29/01/9 وبت اول

b = 

±  α =

1

1 12

)( x )− =2 5

ax / −2 4
/= 2 

جموع آنها برابر 

mx mx− +2 4

m m= 9 16

x + =6 3

h x = 

  

14  


جامع نو( انساني 

a = 4

/ β = 2

ax /+4 4 

باشد و مج مي −

m+ 4

m − 8

= 99

x ( / x−2 8
  
  

)1(ي و آمار 

م؛ ادبيات و علوم

/ 5

a = 

bو 

a a

− Δ−2 2

) / x=2 6

رياضي

سنجش دهم

b

a a

− Δ+2 و 2

  .اني باشند

    
 

 .رست است

 .رست است

، 2عادله درجه 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
اد افراد در مهما

 .رست است
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x
S =2  

S (= π3  

/ x22 83  

p(x + 2  
x(x +75  

15   
  

تخر را پـر    

t t
+

+
1 1  

  

t −2  

( x +2 3  

x = 1  
x =   
x = 1  

x +22 2  
{f =  

{A a=  
{f (a=1  
{f (a=4  
{f (a=7  

ationgroup

/ x+ ×2 6
2 

( x) =
π

21
2

/= 2 45 28

) (p= +2 15
)+ =2 33  

+ =165 3 

سـاعت اسـت 6ر       

(= 
1 65 6

t − =7 3 

)(x )+ −1 5

y = ± +1 1
y = 1

y y − =2 

y x+ +2 2 2
{ }( , )11

} {, b , B = 1
}a, ) , (b, )1 1
}a, ) , (b, )1 2
}a, ) , (b, )3 1

1399(  

/ x /=6 1 8

/ x= 225

x = 2 16

  .تواند بخرد ي
)x p =2

x = 2 
315 

م آب ورودي در

( t ) t(+ =2 5

t
+

 = 7
2

( x× = −2 2

  .آيد مي
  1=يا 2
yيا  1− =1

yيا  = 

y xy− +2 2 2

}, ,1 2 3
{, f (a,=2 2

} {, f (a=5
} {, f (a=8

29/01/9 وبت اول

x28

S S + +1 2

x = 4

 p +15  مي
x p= 15 
p =15

 مجمـوع حجـم

(t )+ 5

=13 1

)(x )− − 3 1

به دست م yي 

يا 1

(x )= + 22 1

}) , (b, )2 2
}, ) , (b, )2 1
}a, ) , (b, )2 3

15  


جامع نو( انساني 

S / x=3 2 83

تا با قيمت xر 
p x= 75

, p +15  

جـه بـه اينكـه

  .كنيم ي
x − = 1 1

  .و ريشه ندارد

دو مقدار براي 4

(y )+ + +21

{, f (a,=3 3
{, f (a,=6 1

} {, f (a,=9

م؛ ادبيات و علوم

x2

ر فروشگاه ديگر

=165 

B باشد، بـا تو

x ضرب مي 22−
x=  = 1

بل قبول است و

و  3، 1هاي  ينه

(x y)+ − =2

}) , (b, )3 3
}) , (b, )1 3
}, ) , (b, )3 2

سنجش دهم

و در pا قيمت 

t زمان شير  +

(x− = −2 2
1
كند، پس غيرقاب

 x در گزي 1=

= 

  .تابع است

    
 

 .رست است
xهي  + تا با 2

 .رست است
+، A شير  5
  :ريم

 .رست است

x)( در  )+1 1

ك رج را صفر مي
 .رست است

x ،x =  و

  :داريم 2نه 

ك عضو دارد و ت
 .رست است

  :نيم

  .دارد وجود 
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x x−2 4  
  .ت

x =   
x = −1  

f (
m =  

f ( ) = −1  

f (x) =  
a =  

x x+2 2  

  رين مقدار

b
x = − 2  

b =12  

/×14 1 6  

m =  

دبيرسـتان    

x − +8  
  
 

ationgroup

x , x= − −21
است 6آنها برابر 

f ( ) f ( −1 
f ( ) f −

(x ) f (x

x x

+ −
+ −
1
1

h− = + 1 3

ax bx+ +2

, b− = −2 4
x − = 15 

a = كمتر 2

b m

a ( m

−= −2 2 2

a y−  =2

m+ ×68 18
32
/=1 72

باشـد، پـس د ي

+ − +7 2 4

1399(  

x , x− =4 

آيد كه تفاضل آ

) f (= 3
( )− = 1 3

x) = = 
3 31

h = − 4

( , )c+ ⎯⎯⎯→6

f (x) =4
x = 3

m − > 2 1 

m )

− > ⎯
−
4
1 

a= − +22 12

  .ت

/=1 7 25

  .ها است داده

17/و   مي 75

− = 1 3 

29/01/9 وبت اول

x x ,− =2 4 1
x آ بدست مي =

) = − −1 3
f ( ) − = −1 4

f (x) = 3
f ( ) − = −1

c a→ =  +6
x x− −22 4

m > 1
2

m m− >⎯⎯⎯⎯→2 1 

  .شود مي

a2

y =18  است

/ ×15 1 6

هاي گردآوري د 

/8 ،/21 23

x = 5

16  


جامع نو( انساني 

, x x− =2 4
=و  5عني  −1

= −4
− = −4 3 7

x h+3
− − = −3 4 7

b+ + =6 

+ = −6 24

m − < 4 

+ + =1 2 م 3

آيد، پس   مي

m+ ×68 18

خيره شده روش

97به ترتيب  

م؛ ادبيات و علوم

5
x x− =2 يع 4

, a b− +9 3

m < 4

= مجموع آن  6

a به دست =

/= 54 48

پيش تهيه و ذخ

 A ،B  وC

  .ت

سنجش دهم

=ه از معادله  5

=6 

 اختيار كند كه

( )
− =

−
12 32 2


هاي از پ راه داده

، انحراف معيار

برابر صفر است 

    
 

 .رست است

و كمترين ريشه
 .رست است

 

 

 .رست است

 .رست است

را 1و  2و  3د 
 .رست است

3قدار به ازاء  

 .رست است

 .رست است
به همر 3و  2، 1

 .رست است
،69 سه كالس 

  .ست
 .رست است

ixموع  x−5
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هاي الهـي  
مـه جانبـه   

توانـد بـا    ي 

ا از طريـق   
د؛ براي بـه  
ن اشـيايي  

ماننـد  تـر   ت    
ـت نشـان    

مثـل  (ـت  
. نام دارد» 
ه زمان ي ب

  زينه ساالنه

12 7= ×  

  آمد ساالنه
  سود ساالنه

قيمـت بـه     

  مقيم داخل

  ص داخلي

  خلي سرانه

ـه اول كـه     

  مرحله اول
  
  

ationgroup

ه ي عمل به آموزه
ير پيشرفتي هم

اي نمـي ن جامعه
  .گيرد مي قرار

ن نياز به غـذا را
دهمه كاال هستن

دي است بنابراين

ي كـم اهميـت
 نسبت بـه قيمـ

اسـ» ضـروري  ي
»كاالي تجملي«

رد ديگر، از زماني

هز= زينه اجاره 

75 7+    

= ×264  درآ
ضرر يا س= رآمد 

ليـل افـزايش ق

وليد خارجيان م

= توليد خالص 5

توليد خالص داخ

يم، بجـز مرحلـ

           = م 9

1399(  

در گروي) ي وي
هاي دنيا در مسي

چنين. شود ر مي
ادهاي مهاجم ق

شود؛ مثالً انسان
ه...  انواع ميوه و

اقتصاد  مفهومي

 تـأمين نيازهـاي
 حساسيت خود

كاالي«قتصادي 
طالحاً آن كاال، 
و از فردي به فر

هز+ زينه حقوق 

7 12 8× ×  

× =635 1 
در –هزينه  =

، به د3ر گزينه 

= ×15 21  تو

+ +85 36 24

= 78
24
    ت

قبل كنـيمرحله 

 سوم          و 

29/01/9 وبت اول

و نيازهاي مادي
اي بقيه كشوره
ي گسترده دچار
حت تأثير اقتصا

ش مي اي توليد ته
بازي، پارچه، ب

كاال .ل بپردازيم

يا براي) مسكن
هميت كاال را با

اقهد به اصطالح 
دهد، اصط تغيير 

اقتصادي است و

هز+  مواد اوليه 

94+    

16764   
9 312   

شود و در رد مي
  .سد

24=يارد 36

− =4 81 78

= 325  

حله را منهاي م

=17  مرحله

17  


جامع نو( انساني 

حتي مشكالت و
پا پابهنتواند  د و

هاي سي به بحران
ند و به شدت تح

ن نياز يا خواست
باس، دارو، اسباب
ندگان آنها پول

  .د

پوشاك و م راك،
كننده، ميزان اه

 آن را تغيير نده
صرف كااليي را
ا ن كاال مفهومي

هزينه خريد+  
2

1+    


 


ر 4و  2د گزينه 
 تا به تعادل برس

يليم

8ميليارد  

 محصول آن مر

− =12 5  

 اقتصاد

م؛ ادبيات و علوم

ح(شكالت انسان 
ن نابسامان باشد
جتماعي و سياس
يش را تعيين كن

ت كه براي تأمين
لبا التحرير، لوازم 

كنن گان و عرضه
رود ه شمار نمي

خورمانند (وليه 
ك مصرف. شود مي

در بازار، مصرف
ير در قيمت، مص

بودن  يا تجملي
  .ت خواهد بود

هزينه استهالك

94×    
 

يابد  افزايش مي
ش عرضه داريم

بايست ارزش ي
.  

سنجش دهم

رفع همه مش  كه
عيت اقتصادي آن

اج نظرذير، و از 
ة خويمسير آيند

ي و بازاري است
.كند رطرف مي

د به توليدكنند
شود، كاال به نمي

أمين نيازهاي او
مصرف م قيمت 

ياد قيمت كاال د
ترين تغيي كوچك

شود كه ضروري
عه ديگر متفاوت

ه

77328=

اد تقاضا، قيمت
2 واحد افزايش

ده هر مرحله مي
.ش محصول است

    
 

 .رست است
كند  تأكيد مي

كشوري كه وضع
پذ ، بسيار آسيب

ملي خود، م نگ
 .رست است

با ارزش اقتصادي
صوالت غذايي بر

بايدن اين كاالها 
 خريد و فروش ن

 .رست است
وليدي يا براي تأ

هاي گران  فرش

رغم تغيير زي به
و اگر فرد با ك) 

ش ف مشاهده مي
جامع اي به جامعه

 .رست است

   

 .رست است
ينكه در اثر مازا

= −6 4  
 .رست است

 .رست است
ن به ارزش افزود
ه آن برابر ارزش

www.sanjeshse
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قرآن )الف  

ك) ب .است
حركت كند
اتكا به فرهن

در 2گزينه  .12
شيئي بكاال 

مصرف محص
دست آوردن

در بازار كه
در 4گزينه  .12

االهاي توك  
نورافشان و

  .دهد مي
اگر فردي ب  

نمك و دارو
با اين تعريف
ديگر و از ج

در 1گزينه  .12

در 3گزينه  .12
با توجه به ا

4اندازه   
در 2گزينه  .12

در 1گزينه  .12
براي رسيدن
ارزش افزوده

erv.ir

21

22

23

24

25

26

27



  
 

 

@sanjesheduc

  ي سال اول

  ي سال دوم

x =  

. شـود   مـي  
ك نيز مبلغ 

در  ل نقـد   

ي سهامي 
الزم را نيـز   
ركت پـس  
يرش يا رد 

شـود و   مي

ي در آغاز 
  

سـعه سـالم   
 حركت به 
وحيه اميد 

  .آورد مي

رعت رونـد    
ها با   دولت

  .دود كند
مين مصالح 

ationgroup

قيمت انتهاي =

مت در انتهايقي

25

گفتـه» يـداري  
بانك. كنند ت مي

هماننـد پـو» ي،  

ها ه فقط شركت
ست و شـرايط ال

اين شر. ندرائه ك
ت، نسبت به پذي

سرانه محدود نم

ط اميد به زندگي
)سال(تولد 

/6 5  

/8 5  

فرايند توسـ ا در
ه خود دچارند،ب

طلوب زندگي، رو
توسعه پديد م ي

و افـزايش سـر 
در اين زمينه. د

ر جامعه محدرا د
ي اقتصادي و تأم

  .كند مراني مي

1399(  

= +8 8   

= +8 8  ق

اسـناد دي«نهـا  
سند يادداشتي 
پـول تحريـري«

كه شوند سيم مي
ش در بورس اس
 بهادار تهران ار

ق وضعيت شركت
  .ن است

س سطح درآمد ه

زادان 
  

متوسط

م افراد جامعه ر
 و عدم اعتماد ب
بهبود وضع نامط

هاي جراي برنامه

وسعه اقتصادي
انبه كشور باشد
تواند ابعاد فقر ر

هاي عرصه فعاليت
كشور، حكم كالن

29/01/9 وبت اول

x× = 81 
 

x (+ +8 8  

اخت است، به آ
مايل باشند، روي

«يـا  » چك«. ند

عام و خاص تقس
پذيرش ه خواستار

كت بورس اوراق
 از بررسي دقيق
الكيت دارنده آن

ه به هيچوجه به
  .د

 مرگ و مير نوز
 1   تولد(

/89 4  

6  

  .رصد است

عمومو مشاركت 
ند و به نااميدي
هايي به منظور ب
ي بيشتري در اج

گسترش توبراي 
همه جا يشرفت

پردازند كه بت مي
ايجاد نظم در ع 

ن و راهبردهاي ك

18  


جامع نو( انساني 

x+ 8 

x
x)× =8 1 

قبلي قابل پردا 
ا هر كسي كه م
كن  پرداخت مي

ع مي به دو نوع
شركتي كه. شند
به شرك نياز ورد

ين هيئت پس
دهنده ماه نشان

عه و توسعه يافته
وجود دارد) وت

  :د
متوسط نرخ

در هر(

/و  8/ 6 در

تمند همكاري و
برن قر به سر مي

ه ستاعمال سيا
سجام و همكاري

م درآمد، راهي ب
عي بر سر راه پي

هايي م  سياست
ر خود و با هدف
و با اجراي قوانين

م؛ ادبيات و علوم

x= +8 16 

ك و بدون اطالع
 در وجه خود يا
صادر شده است،

  .رد

هاي سهام شركت
ضه كنند و بفروش
همراه مدارك مو

فرستد و ا مي ش
 معامله است كه

ي در حال توسع
 با درجات متفا

كنيد مشاهده مي
دي بزرگساالن 

  )صد

5  

 1   

/رتيب برابر  94

واند انگيزه قدرت
فقتر افراد آن در 

ا. رو خواهد شد 
كند و انس يت مي

ايت از اقشار كم
تواند مانع رده مي

اجراي طراحي و
طلوب و مورد نظر
ايي را طراحي، و

سنجش دهم

x
x + =

22 125

حض رؤيت بانك
را لغ مورد نظر

ند در وجه او ص
گير فاده قرار مي

ش.  سهامي است
 در بورس عرض
رش خود را به ه
ي هيئت پذيرش
سهام ورق قابل

كشورهايق بين 
البته(ي توسعه 

 در جدول زير م
وسط نرخ باسواد

به درص(

/7 1

نزديك به

به تر نوزادان ير

تو كاهش فقر مي
اي كه بيشت معه
جدي روبه وانع

 را در مردم تقوي

 رفع فقر و حما
؛ زيرا فقر گستر

معموالً به طفقر، 
در مسير مط صاد

ها ضع، و سياست

    
 

 .رست است

25 

 .رست است
 اين اسناد به مح
ن نوع اسناد، مبل

فردي كه سن  به
ختلف مورد استف

 .رست است
ه سهام، شركت
ند سهام خود را
ند تقاضاي پذير
ليه، مدارك براي

س. كند  اقدام مي
 .رست است

ت و شكاف عميق
هاي شاخص مامي

ها را ن شاخص

متو  شورها

با توسعه 
  ضعيف

با توسعه 
   زياد

ط نرخ مرگ ومي
 .رست است

النه درآمدها و ك
در جام. جاد كند

عه اقتصادي با مو
نسبت به آينده
 .رست است

گاه اقتصاددانان
گي جامعه است
رورت مقابله با ف
راي هدايت اقتص
رات اجرايي را وض

www.sanjeshse
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صاحبان اين
قيد شده را
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در 3گزينه  .13
صادركننده  

توانند عام مي
توان دارد، مي

از بررسي او
تقاضاي آن
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اين تفاوت   

تقريباً در تم
بعضي از اين  

گروه كش

كشور ب 43
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كشور ب 49
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در 3گزينه  .13
توزيع عادال  

اقتصادي ايج
سمت توسعه

اطمينان نو 
در 2گزينه  .13

از ديدگ) الف
توسعه يافتگ
توجه به ضر

دولت بر) ب  
جامعه، مقرر
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  زان ماليات

 در كتـاب   

، حتـي در   

اسـاني بـه   

رواج حـس  

م و ششـم   

  .كند  مي

ationgroup

= 3    ميز

  : از

  .دتر است

هـا،واژهي ميان

پوشـيد، ن چشم

در دورة سا...  و 

ر. گيرنـد  ي مـي 

ع در قرن پـنجم

در اين كتاب نقل

1399(  

× +%25  

عبارت است ها

ها بسيار مشهود

جاد شبكه معنايي

توان از آن ف نمي

هـا سپرد، يشـت 

هاي فكري جاي
  .شود 

م كه نثر مسجع

د وسعيد ابوالخير

29/01/9 وبت اول

+ ×5      

د كه برخي از آنه

ه شد كه در بيت

ايج. نظر نگيريم

ن دادن عواطف

 يعني يسنا، ويس

ه باشد در ويژگي
بندي مي  طبقه

 

  .هارم است

 توجه قرار دهيم

 پدربزرگ خود ابو

1(

19  


جامع نو( انساني 

× +%2 75 

شود الملل مي ن

باش ژگي زباني مي

 

هاي ادبي در ن ي

ست و براي نشا

اي مختلف آن

 غزل يا قصيده ب
هاي فكري ژگي

 .يان شده است

خنوران قرن چه

  
ته مهم را مورد

هايي زيبا از ستان

( فنون ادبي 

م؛ ادبيات و علوم

×%15    

رها به تجارت بين

  ي به فناوري

ن مربوط به ويژ
  ي

 سازين، حيله

ي را جزء ويژگي

 طبيعت شعر اس

ها وستا و قسمت

ه مفاهيمز جمل
 و در حيطة ويژ

رن مورد نظر بي

  . است
هاي سخ د سروده

.م و ششم است
بايد اين نكتين 

  .ل شد

الت عرفاني و داس

 علوم و

سنجش دهم

+5 975   

ي آوردن كشور
   عوامل توليد

 از نظر دسترسي
  ت

جود واژگان كهن
تان، تزوير، بازي
، بجست، دستان

كه شبكه معنايي
  .ت

 ندارد بلكه جزء
  .الً وجود دارد

او. گارش درآمد

معنا و مفاهيم از
توا و معنا است

ب متناسب با قر
  مه
 

ساماني و غزنوي
آوردر خسرو ياد

ط به قرن پنجم
ود است؛ همچني
ي ايجاد و كامل

نور است كه حاال

    
 

 .است رست
× =%12 4 
 .رست است

ددي موجب روي
 نبودن منابع و ع
 نبودن كشورها

متفاوتت اقليمي 

 .رست است
بكه معنايي و وج

دست  حيله،: نايي
تزوير،: گان كهن

 .استرست 
 مهم اين است ك
هاي زباني است

 .رست است
ر جنبة تزييني
 نيز وزن معموالً

 .رست است
رة ساساني به نگ

  .مد
 .رست است

 كه مربوط به م
تر مربوط به محت

 .رست است
آثار و القاب 2ينه 

سرايندة شاهنامه
 در شعر فارسي
 .رست است

ر سبك دوره س
عراني چون ناصر

 .رست است
ن و مسجع مربوط
جع كامالً مشهو
جه عبداهللا انصار

 .رست است
  صراهللا منشي

، اثر محمدبن من

www.sanjeshse
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ر يك واژه 

ينـة سـوم   
نه در ساير 

جـاد سـجع   

 قرار گيرند 

 دارد بقيـه  

  .وتاه است

ationgroup

  .آيد ي
است و تكرا» رار

ست؛ اما در گزي
كاربرد هنرمندان

ايجـ»  نرم و گرم

ل مصراع ديگر 

ا ـُـ و ـِـ وجود

دهد، مصوت كو

1399(  

رايه به وجود مي
تكر«ي از آرايه 

در متن شده اي 
اين ك. است) كان

شرم،«كلمات  

صراعي در مقابل

ها الف در مصوت

بدoقتي صداي 

29/01/9 وبت اول

شده باشد اين آ
 آن حالت خاصي

 موسيقي دروني
زبان گنجشك(ك 

.ندك ي توليد مي

هر گاه اجزاي مص

ص حركتي اختال
  ستي

  .صامت هستند
مصوت بلند و وق

20  


جامع نو( انساني 

  .قاد است

هم ظاهر تكرار ش
جود دارد كه  و

د و باعث ايجاد
جيكدآور جيك

سيقايي بيشتري

  .گ باشند

ه. ه نموده است
  .اند رده

جناس ناقص 1ه 
هستي ـ مس/ قفا 

  .ص اختالفي

  ن

ها ص»واو« بقية 
برساند م uاي 

/ /−   
/ /−   

م؛ ادبيات و علوم

عناي فكر و اعتق
  .ژه نيستند

 از نظر معنا و ه
 تبعي نيز تكرار

  .ست

كاري وجود دارد
ته است، زيرا ياد

وازي ارزش موس

خر بايد هماهنگ

 كه ايجاد موازنه
كر» موازنه«جاد 

فقط در گزينه 
وفا ـ ق/ ـ است  

هم جناس ناقص

  ش
 به آسمان رفتن

  بيگانهخته، 
 

/− − −  

ي مصوت بلند و
ست؛ هر گاه صد

  / د :/ /− −
/ د :/− − 

سنجش دهم

تهاي بيت به مع
يك واژ) شيپور(

دو واژه عيناً هم
هاي سمت نقش

اس يك نقش در 

ها به شكل آشك
ري بيشتري يافت

ست و سجع متو

 و هم حروف آخ

وجود دارد وازن
وازن نمايند ايج

←ص حركتي 
دست: ها است

 سجع است و ه

بخشش: انعام     ن
جاري شدن و: 

ناشناخ: غريب   
 سرزمين شام 

/− − −  
/− −  

/ /− − − −

ض، داوود داراي
رساند صامت اس

مو/ زِ / را / كا  
مو/آز/ كار ): مزه

    
 

 .رست است
بتداي بيت و انت

(و صور ) هاورت
هر گاه د:  تكرار

در دستور در قس
و يك جمله در 

 .رست است
هها تكرار واجينه
ارزش هنر/ ج/ت 

  .شودده نمي
 .رست است

سجع متوازي اس
  .ده است

توازي، هم وزن
 .رست است

متوسجعِ  1ينه 
توازي يا متوجع م

 .رست است
جناس ناقص ←

ه تالف در صامت
 .رست است

هم» سفتم ـ مي
 .رست است

ندان و چارپايان
:روان  ن 

   ادر و شگفت
:شام  ب

 .رست است
/− − − − −

/ /− −  
/− − − − −

 .رست است
سو، دوست، عروض

را بر vصداي  
 .رست است

):با حذف همزه 
بدون حذف هم 

www.sanjeshse
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) قيـد نفـي  

ationgroup

  د
  ست

 

قي( معمول خود 

1399(  

هاد  فر 
دس  نيـ  
 -   -

  

  .يد

در معناي» نه«

  .د

29/01/9 وبت اول

  جا  
 -    

 يِ  رِ 
ش  نَ  
 \  

/− − − −

  .شد
آي  به حساب مي

  قات 

«سه گزينة ديگر 

رسد  نگار ما نمي
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جامع نو( انساني 

  نا  جا 
صد  بـِ 

 \    - 

 چا  بيـ 
ري   شيـ 
 -   - 

/ /− − − 

  .گيرند مي
  .سازد ه مي

باش  هم ـِـ ل مي
هم يك كلمه» 

  .آيند  مي

ست و ترك تعلق
  .دهد

  . شده است
  . است

  .شودده مي

اما در س. استده

 يكي به زيبايي

م؛ ادبيات و علوم

 كـ  بت 
 هد  خا 
   -  -    

 لِ  د 
 نِ  تـَ 
 \  

/: ستيم − −

− −  
/− −  
/− −  
/− −  

  2قاعده  
ساس قافيه قرار
س از خود قافيه

 و حروف قافيه
»دلصاحب«ين 
نيز به حساب ي

ن اسخود شد  بي
د جمال نشان مي

حال توصيهسرده
ز ديگران مطرح

  .ت
ر در چشمه ديد

آمد» ونه نيست

  . است
م زد ولي حتي

سنجش دهم

( /− −  
 رغ  دا 
 د  ي 
        - 

 بر  نَد 
 گفـ  خَن 
 -  - 

− −  
رو هس قطيع روبه

/− − − −
/ /− − − −

/− − − 
/− − − 

←واژه قافيه  
به تنهايي اس) و(

ك يا دو صامت پس

صاحب دل است
مه است همچنين

يهاي افيه مصوت

 عاشقي از خود
 را به كمال و ج

محبت و افس بي
ك و دستگيري از

مطرح استتني 
ودپسندي و غرو

آيا اين گو« ناي 

 عشق نپرداخته
زاران نقش را رقم

    
 

 .رست است
/ /− − − −

 ز  ار  جان  
 گو  هم 
 -  - \    

 .رست است
 كُـ  نَ 
 كـ  س 
 \  

 .رست است

/ − −  
ت با اين نوع تقط

 .رست است

/ /− − − −
/− − − 
/− − − 
/− − − 

 .رست است
←ـ آب سوز 

(و ) ا(هاي  صوت
ك مصوت با يك

 .رست است
حاصل و ص ه بي
يك كلم» حاصل

مارش حروف قا
 .رست است

اولين شرط: 4 
ها، عشق انسان
 .رست است

 دوري از ياران
ها كمك ة گزينه

 .رست است
نه تواضع و فروت
 گزينه ديگر خو
 .رست است

به معن» نه«سوم 
 .ست

 .رست است
مفهومبه  1ينة 

نش خداوند هز
www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
)− − −
 صد  بِـ
 خا  ن
  - 

در 4گزينه  .15
 مت  رح
 كس  آن
- - 

در 4گزينه  .15
/ − − 

در همة ابيات
در 2گزينه  .15

− − −
1 (− −
3 (− 
4 (− 

در 4گزينه  .15
آتش فروز ـ

مص: 1قاعده 
يك: 2قاعده 

در 3گزينه  .16
كلمات قافيه

ح بي«: توجه
در شم: توجه

در 4گزينه  .16
مفهوم بيت
ه بقيه گزينه

در 3گزينه  .16
در اين بيت
ولي در بقية

در 2گزينه  .16
در اين گزين
ولي در سه

در 3گزينه  .16
در گزينة سو

اسكار رفتهبه
در 1گزينه  .16

فقط در گزي
قلم آفرين) 1
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منـدرجات  
 سطح در ن

 فصـلي  ب،
 علـوم  و ي 

 تـاريخي و      
كاني نقـل  
جـان ايـن      

 بعدي هاي
  .ند

 عرضـه  را ي 
 را روح تا د

 بـه  را خـود 
 شاپورگان 

. بودنـد  ف 
 و افتاد دان

 خـدايان  ز
 كردن باني
 نقـش  ـان 

 در سـيالن 
 پادشـاهي  

 بنـادر . نـد 

ationgroup

م از امـا . شـويم    
ايرانيان فرهنگ 

كتاب اين در. ارد
حقـوقي و مـاعي 

ردد تـا از نظـر
مان حكومت اشك
ا بـا شـور و هيج

ه به نسل سينه ه
گرفتنتفاده قرار 

جديـدي آيـين  
اند آمده وي، از ش
خ هاي كتاب او، 
عنوان با كتابي 
مخـالف مـانوي  ن

زند به ماني ،كم

ا برخـي  و مـزدا  
رسم قرب و رودها

آنـ. شدند تبديل

س و اروپـا  مركز ر
قلـب   بابـل در  

بودن سـتد  و داد
  .شدند مي 

1399(  

طو روبـرو نمـي
و دانش كه كرد

دا وجود شمندان
اجتم امـور  كمت،

كاني تبـديل گـر
در زم. شده است

هـا ف به گوسـان 
به سينه را لواني

مورد است دوسي

بودايي، و يحي
پيش پيامبران و
پيروان و ماني 

در را خود قايد
آيين با شدت به
بهرام يك زمان در

اهـوره م آنها هد
سر و ها نيايش 

ت زرتشتي جامعة

و رن در دانوب 
شـهر در مـان، 

د مشـغول  آنجـا  
محسوب دوره ن

29/01/9 وبت اول

 افالطون و ارسط
ك استنباط توان 

دانش بزرگداشت
حك شناسي، اره

 ساساني به اشكا
درستي بيان نش

وفدوره گرد معر
پهلو هاي ملي و ن

فرد توسط هنامه

مسي زرتشتي، ي
و او كه داشت ده

.برسانند تگاري
عق ماني. كردند ي
ب موبدان. ماند ي

د سرانجام. ردند

ده مي نشان كه 
خواندن جمله ز

ج ديني يشوايان

رودهاي سواحل
زم آن در. اسـت  

در مختلف هاي
آن دريايي جارت
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جامع نو( انساني 

همچون هوري
مي رومي، و ني

ب و دانش ارزش 
ستا دامپزشكي، 

جود دارد و بايد
است زيرا به د 3

دانان د  موسيقي
ودند كه داستان

شاه سرودن و ها

هاي دين از هايي
عقيد ماني. كند

به رست را انسان 
مي استفاده شي
باقي زرتشتي ين

كر تشديد نويان

دارد وجود هدي
از ديني هاي يين

پي به پذيرفتند، 
  .داشتند شت

س در سلسله ين
دور هـاي  زمين 
ه سرزمين از ني
تج اصلي مراكز 

 )1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

   ازلي بوده

مشه دانشمندان 
يونان نويسان يخ

دربارة گوناگوني
پزشكي، دربارة

تاريخي وج طايي
3ب پاسخ گزينه 
فت و شاعران و

ها بو گوسان اين
ه نامه خداي ين

ه آموزه ا تركيب
ك تبليغ را خود د

و برهانند ريكي
نقاش از مطالب، م
دي بر ساساني ه

ما و ماني بودي

نيست، شواه ت
مغان آيي. اند كرده
را زرتشتي دين
زرتش تعاليم با ود

اي تابع نواحي ت
سـرز بـا  رگـاني 

بازرگانان. رفت مي
از مديترانه، ياي

ت

سنجش دهم

ي كه به صورت

و فيلسوفان نام
تار هاي گزارش 
گ مطالب اوستا 
د مطالبي آن در 
 

خط 3در گزينه 
س با اين حساب
 رواج فراوان يافت

ا. كردند ريف مي
تدو در بعدها ها

ماني با. بودند ي
عقايد كه گرفت

تار جهان مادي و
تفهيم براي  گاه

پادشا اين اما. د
نا براي را خود 

دست در چنداني 
كر ستايش مي را

دها به تدريج د
خو كهن ديني 

مصنوعات و نشي
بازر قراري روابط

به شمار مي همي
دري شرقي واحل

    
 

 مستي و عاشقي
   عشق
   عشق

 .رست است
ن با باستان يران
و ها كتيبه نامه،

كتاب در. است 
و يافته تصاص

  . است شده ن
 .رست است

  138صفحه 
 موارد باال تنها د

پس. ت تلقي شود
 ملي و پهلواني
ا براي مردم تعر

ه داستان اين .ند
 .رست است

  135صفحه 
ماني آيين يروان
گ اجازه اول شاپور

ي نور است، از ج
و نوشتند ختلف

كرد هديه شاپور 
اقدامات شاپور، 

  .شد عدام
 .رست است

  130صفحه 
اخبار ها مادي 
ر ميترا همچون 

مغان بعد. اشتند
باورهاي ميختن

 .رست است
  125صفحه 

هخامن هاي سكه 
برق از اي نشانه ،
مه تجاري مركز 
سو بنادر نيز و س

www.sanjeshse

ستايش) 2
ستايش) 3
ستايش) 4
  

 
در 3گزينه  .16

اي در اگرچه  
شاهن اوستا،
بوده بااليي

اخت دانش به
بيان طبيعي

در 3گزينه  .16
ص 15درس   
با توجه به  

علمي درست
هاي داستان
ها را داستان
كردن منتقل

در 4گزينه  .16
ص 14درس   
پي مانويان،   

ش از او. كرد
دنياي از كه

مخ هاي زبان
به و نوشت
از پس آنان

ا بعد اندكي
در 1گزينه  .16

ص 14درس   
دين دربارة  

ايراني كهن
د برعهده را

آم در مهمي
در 1گزينه  .17

ص 13درس   
شدن پيدا  

آسيا جنوب
هخامنشي،

فارس خليج
  

erv.ir
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 هخامنشي 

 رو، ايـن  از
 و قدرت ت،

 و دائمـي   

 پيوسـته  ن
 بـه  نفري ر
هـر  . شـد  

 جوانـان  ن 

 و مـنظم  ه 
كومت بابل 

 هاي بخش 

پيـاپي بـه           
تحد شوند 

 و آگـاهي   
تـا   .دارد د 

 تاريخ ايران

 و حفـاري  

ationgroup

پادشاهي ختلف

ا. لرزانـد  شـدت 
اقدامات اين يجة

 

سـپاهي سو يك
  .كردند نظمي

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

سـپاه تشـكيل  ا 
شتر سپس با حك

و النهرين بين ل

ومري و اكـدي پ
مي با يكديگر مت

گـردد، آغـاز  ي 
وجـو امروزه كه

ت فردوسي، نامة

اجـازة  فرانسـه  

1399(  

مخ نواحي در ت

ش بـه  را ساسـاني 
نتي در. داد نجام
 .شد افزوده وم

ي از كشور، ختلف
من و منسجم) ري

مل و اقوام قبايل،
نيرو نظامي، ينة

شم از گاه هيچ 
اين اعضاي. شد ي

بـا او نخسـت . د 
هووخش .كرد ت
شمال به ماد رو

رمانروايـان سـو
مان كوچك ايالم

شناسـي باستان ي
ك بود شناختي و

شاهن هاي ستان

دولت و شد شتر

29/01/9 وبت اول

خدمات و كاالها 

س طبقـاتي  ظـام 
ان اقداماتي ادي،

دو درجة  نجباي

مخ مناطق بر خود
ساالر ديوان( ري

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

رسـيد قـدرت  ج
ايران تثبيت از ي

قلمر نظامي، يت

ت ايـران بـود، فر
بب شد تا حاكم

هاي كاوش و شود
و آگاهي از فاوت

دا نيز و ساساني

بيشت ايران در ي
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جامع نو( انساني 

گذاري ارزش ي
  .بود خارجي

نظ هـاي  پايـه ) د     
اقتصا و جتماعي

و اشراف نفوذ و

خ تسلط و ظارت
ادا تشكيالت يت

ن پياده مختلف 
انجا مهمي هاي

جاويدان سبب ن
جديدي فرد عت
  .دند

اوج به مادي شاه
وسيعي مناطق بر
موفقي اين پي در

و معـدني فـالت
زها سرانجام سب

ش خوانده و شايي
متف مراتب به د،

س تعلق به دوران

شناسي ي باستان

م؛ ادبيات و علوم

براي معياري كرد،
خ و داخلي ارت

 پادشـاهي قبـاد
اج امور اصالح ي
و قدرت بر و ت

نظ دامنة افزايش 
تقويت و توسعه به 

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

ديد مي ويژه هاي

پادش شتر سومين
ب را خود قدرت 

د. داد پايان يان

طبيعـي و نـابع 
اين تاخت و تاز 

رمزگش ميخي ط
داشتند خود دن

هاي مت داي نامه

هاي ن به فعاليت

سنجش دهم

ك ايجاد خامنشي
تجا گسترش و 

زدك در زمـان
براي قباد، نشين

يافت  اول كاهش

و تمركز ايجاد ر
اقدام ديگر سوي

متك يكم اريوش
نوسازي و ظامي

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

نروايي هوو خش
...ماد، پارس و 

آشوري حاكميت 
  .يافت سترش

من نيازمنـد  رين
.كردند كشي مي

  .  كنند

خط اينكه از بل
تمد و تاريخ كهن

 پايه ترجمه خد
  .ند

ي عالقه اروپاييا

    
 

 .رست است
  123صفحه 

هخ داريوش كه 
بسط در مهمي 

 .رست است
  113صفحه 

جنـبش مـز(ش  
جا و روان، پسر

 و نجباي درجه
 .رست است

   103صفحه 
منظور به ساساني

س از و دادند كيل
 .رست است

  106صفحه 
دا زمان تا نشي
نظ زمينة در ش

تشكيل را ويدان
بازنش فرماندهي 

ش مي انتخاب سي
 .رست است

  82فحه 
فرمان زمان در د
مختلف م قبايل 

به و. متحد شد
گس صغير سياي

 .رست است
    76فحه 

النهر بين اقتصاد 
ي ايالمي لشكرك
 ايالم را تأسيس

 .رست است
   62فحه

قب و شپي قرن و
ك ادوار از رانيان

رخان ايراني بر
نوشتن مي را تان

 .رست است
  64فحه 

شدن خط ميخي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
ص 13درس   
پولي نظام  

عامل و شد
در 4گزينه  .17

ص 12درس   
جنـبش اين  

خسروانوشير
اشراف نفوذ

در 1گزينه  .17
ص 11درس   
س پادشاهان  

تشك نيرومند
در 1گزينه  .17

ص 11درس   
هخامن سپاه  

داريو. بودند
جا سپاه نام
يا سرباز گاه

پارس برومند
در 2گزينه  .17

صف 9درس   
ما حكومت  

از كارآمدي
آشور م عليه

آس از وسيعي
در 3گزينه  .17

صف 8درس 
كه آنجا از  

هاي سرزمين
و پادشاهي

در 3گزينه  .17
صف 7درس 

دو حدود تا  
اير كه دركي

آن زمان مو
باست عهد در

در 4گزينه  .17
صف 7درس   
با خوانده ش  
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 بـه  رانسـه 

 داده شكيل
 و گيـري  ل

 شيوة و شد
 از دوري و 

 انسان يا ي
 طور به ند؛

.  

 محيطـي  ي 

 داللت ئله،
 چـه  يـا  ي 

  .پردازد

 يعنـي  زش 
 تغييـرات  د 
 

هـا    پديـده  
ها،  ا، كانال

ationgroup

فر از شناسـاني  ن 

تش را ممتازي قة
شكل براي را ينه

ش متحول نيز خ
معتبـر  مـدارك 

طبيعي عوارض د
پذيرن مي تأثير م

.بالعكس و گذارد

هـاي ظرفيت و 

مسئ يا پديده هر
كسـي چـه  سـؤال 
پ مي پديده حول

پـرداز مرحلـة  ، 
درصـد: مثـال . 
 .گيرد مي قرار 

همـه. اسـت  ن
ها ، درياها، تنگه

1399(  

باسـتان كه بود 

طبق يا كاست و
زمي و شد آن ن

تاريخ  تدريج علم
م و اسـناد  بـه  د 

تواند مي كه شود
هم از خود نوبة 

گ مي اثر آن غال

ها توان شناخت

ه ماهيت بر چيز،
س. پـردازد  مي ت

تح و تكوين سير

اطالعـات بندي
شود مي آغاز ت

تحليل و تجزيه

مكان آن نسبي ت
كشورها، ساير ه

29/01/9 وبت اول

آن از پس. آورد
  .شدند

و كرده كسب ي
پيروان از برخي ي

قوع پيوست، به
اسـتناد منـابع،  

ش مي گفته اشد
به و گذاشته ير
اشتغ نوع بر آن 

ش بنابراين كند، ي
  .است 

چ چه سؤال. رد
موضوعات زماني
س بررسي به طور،

ب طبقه و ستخراج
اطالعات تحليل 
ت مورد آماري ي

موقعيت خود، ن
به نسبت آن، ري
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جامع نو( انساني 

آ دست به ايران
ش مشغول كاوش

فراواني ثروت و ت
گرداني روي جب

س در اروپا به وق
دقيـق  سـنجش 

با شده مشهود و
تأثي يكديگر بر ه
انساني نيروي و

مي بررسي و عه
بهتر زندگي ي

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

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

پيرامون انساني 
قرارگيرمحل : ر

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

در سرتاسر را 
ك و حفاري به ش

قدرت خويش، ي
موج تدريج به ي
  .آورد هم

رنسانس دورة در 
س بـر  شـيوه  ـن 

و محسوس كه ي
كه هستند تلفي

و سرمايه آب، ك،

مطالع محيط، با 
براي علمي غرافيا

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ردازد

مي قرار توجه د

از پس: نام دارد
پژو با مرتبط ت

است با كرج شهر

يا طبيعي هاي ه
 نسبي هر كشور

جغر

سنجش دهم

باستاني هاي ش
شوش باستاني طة

مذهبي موقعيت 
برهمني آيين ي
فراه هند در يگر

كه علمي و ري
ايـ اسـاس . آمد 

جغرافيايي ويداد
مخت هاي پديده 

خاك كه بگيريد

را انسان متقابل
جغ پس نيست؛ 

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

دازش اطالعات ن
اطالعات حفظ و 
ش در دهه يك در

پديده به نسبت 
صود از موقعيت

  .است.. 

    
 

كاوش انحصاري ز
محوطة در و دند

 .رست است
   44فحه

و مقام واسطة ه
فرساي طاقت ك
ديگ هاي انديشه و

 .رست است
  5فحه 

فكر هاي يشرفت
پديد نگاريريخ
  .بود زي

 .رست است
  4فحه 

رو يا واقعيت ك
مكان، هر در. د

ب نظر در را وستا
 .رست است

  5فحه 
م روابط جغرافيا 
ممكن جغرافيا 

 .رست است
  8فحه 

اساسي ركن با 
وقو علت  چرا به

انسان متقابل ط
 .رست است

  12فحه 
 در پژوهش پرد

غيرضروري عات
د شاغالن درصد

 .رست است
  16فحه 
مكان، هر گيري

بي دارند و مقص
..ابع اقتصادي و

www.sanjeshse

امتياز سپس
آمد ما كشور

در 2گزينه  .17
صف 5درس 

به برهمنان  
مناسك. بودند
و آيين رواج

در 4گزينه  .18
صف 1درس 

پي دنبال به  
تار در نويني

پرداز داستان
  
 
  

در 3گزينه  .18
صف 1درس   
يك به پديده  

باشد ساخت
رو يك مثال

در 2گزينه  .18
صف 1درس 

كه آنجا از  
دانش بدون

در 2گزينه  .18
صف 2درس 

كجا، سؤال  
دارد؛ سؤال

روابط كساني،
در 4گزينه  .18

صف 2درس   
گام چهارم  

اطالع حذف
د و جمعيت

در 2گزينه  .18
صف 2درس   
قرارگ محل  

موقعيت نسب
ها، منا خليج

  

erv.ir

79

80

81

82

83

84

85



  
 

 

@sanjesheduc

 بـا  ذخـاير  

 نـوع  ـاني، 
 مقـدس،  ع 
 موقعيـت  ز

 از و شـده  
 در آن مواد

 افـزايش  در
 جنـوبي  ل 

 موقـت  يـر 
 هـاي  آب ، 

مشـكالت   
 و ـالمندي  

ationgroup

جهان، انرژي ع
  .الم

انسـ اجتماعـات  
دفـاع پايـاني  ال 
از اسـتفاده  بـا ) 

نوسـاناتي  چـار 
م و دهد مي يش

د خـزر  دريـاي  
سـواحل بـارش  ر

آبگي كـانون  عي 
هـا نـاهمواري  ب 

نهايـت  در و ده 
سـمت سـ بـه  ر 

1399(  

منبع ترين بزرگ 
اسي جهان اسال

تشـكيل  بر ها ي
سـا در. است ده

)كرمانشـاه  ـتان 

دچ اقليمـي،  رات 
فرساي را ها كوه 

كشـور،  شـمالي 
در مرطـوب،  ي 

نـو دهد، مي رخ
شـيب و زمـين  

شـد پيـري  چـار 
كشـور سـني  رم
  .بود هد

29/01/9 وبت اول

ميان سه قاره ـ ب
ه جغرافيايي سيا

ناهمواري اين ت؛
بود تأثيرگذار يز
اسـ در واقـع  زبر 

  .ردند

تغييـر علت به ها
شديد، جوي ي

ش درسـواحل . د
هـواي صعود كان

ر اتفاقي و كوتاه
شكل به توجه ا
  .د

دچ تدريج به ور
هر كه باشد اي ه

خواه جامعه دي

25  


جامع نو( انساني 

نقش ارتباطي مي
ن در قلب ناحيه

است بيشتر طق
ني تاريخي هاي ي

چهـارز تنگـه (ب  
 موفقيت اجرا كر

روده اين در ب
هاي ريزش. است 

دارد متفاوت اثر 
امك عدم دليل به
  .شوند ي

ك هاي بارش هي
با كه اي محدوده

گويند مي آبريز ة

كشو جمعيت د،
گونه به جمعيت

اقتصاد توسعه اه

م؛ ادبيات و علوم

اهميت و ن: ست
ان ـ قرار گرفتن

منا برخي در و 
ناكامي و يروزي

و كرند غـرب ب
مرصاد را با ات

آ جريان. گيرند 
داده شكل غيير

دو كشور هواي 
ب عمان درياي و
مي هوا شدن جي

گا كه و خشك،
م به. نامند مي ي

حوضة كند، يت

كند پيدا ادامه يد
ج كنترل سياست

را سر بر اصلي ع

سنجش دهم

اس اهميت داراي 
هاي ثروت جها ن

كمتر جاها ضي
پي ما، كشور ريخ

غرب آباد اسالم 
عمليا منطقه، ي

گمي سرچشمه س
تغ طغياني و ظم
  .گيرد ي

و آب در آن از 
و فارس خليج ي
شرج موجب و د

 
و گرم مناطق به

اتفاقي هاي كانون
هداي آن نقطة ن

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

    
 

 .رست است
  17فحه 

زير داليل به س
از كانون ـ يكي 

 .رست است
   18فحه 

 .رست است
  22فحه 

بعض در ها كوه اع
تار بر حتي و دم

منطقه در سالم
طبيعي عوارض و

 .رست است
  27فحه 
زاگرس از سياري

نامنظ حالت به م
مي قرار رودها ن

 .رست است
  37فحه 

دوري و درياها 
ولي دارد مهمي ش
ندارند چنداني ش

 .رست است
 50و  49فحه 

ب نزديك هاي ن
كا را آنها كه يرد

ترين پايين سوي 
 .رست است

  67فحه 
جمعيت كنترل ت

بر خواهد داشت
زيرا كند، حركت

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
صف 3درس 

فارس خليج  
دارد ارزشي

در 1گزينه  .18
صف 3درس   
    

  
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .18
صف 4درس   
ارتفا اگرچه  

مرد معيشت
اس رزمندگان
و كوهستاني

در 2گزينه  .18
صف 4درس   
بس رودهاي  

منظم حالت
اين دسترس

در 2گزينه  .19
صف 5درس 

به نزديكي  
نقش بارش،
نقش كشور،

در 3گزينه  .19
صف 6درس   
كوهستا در  

گي مي شكل
به را جاري

در 1گزينه  .19
صف 7درس 

سياست اگر  
ديگري در ب

ح كهنسالي

erv.ir
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 و بلـوك  ت، 
 و كرمـان  

 شـعاعي  ت 
 هـاي  راه از
 ارتبـاطي  ي 

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

يري و پـذ  ه  

 يـك فـراد  

 و امنيت ،

بر جهـان  

 جهـان  و

  .شود مي
ationgroup

واليـت ايالـت، : 
آذربايجـان، : از 

صـورت بـه  ركـز 
ا شكل يلمستط
محورهـاي حـول 

  )ي

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

ماننـد جامعـه ي

و اف هسـتند  ش

عدالت، مانند ي

هان اجتماعي بر

و افراد از يني

م مختلف ماعي

1399(  

:از بودنـد  بـارت 
بودنـد  عبـارت  

مر آن از مهـم  ي
م شبكه يك ها،
ح كه شهري) ي
شهرهاي خطي(

س اغلب امروزه. د
شـ مـي  مـنعكس 

هايي پديدهو  د

رشيد توجه و پـذ 

اجتماعي هاي ش

جهانتيجه تأثير 

معي نيازهاي فع

اجتم هاي جهان

29/01/9 وبت اول

عب ترتيـب  به ي
هـا  ايالـت  ايـن  

هاي شبكه و ها ن
شهره اين در) ي
شهر شطرنجي( 

. (ل گرفته است

شود مي تعيين ي
م آنهـا  سـيماي  

ابندي يتحقق م ي

اند كه مورد يستن

ارزش از يك يچ

نت .هاست انسان ة

رف بـراي  كه ت

ج پيدايش بب
26  


امع نوج( انساني 

كشوري قسيمات
.شـد  تقسيم ت

خيابان و بوده) ن
شهر شعاعي( .ند

.كند مي تقسيم
ورت خطي شكل

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

  .ش انسان است

ياجتماع هاي

مطلوب و خواس 

هي و گيرد نمي ل

ةزده و نابخردان ب

  .د

  .هستند ي
است نمادهايي و 

سب آنها، اختيار و

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

تق اصلي عناصر 
واليت دوازده و ت

  .تان

ميدان( اصلي كز
گيرن مي شكل ها

ت همسان طعات
صو به درياچه و

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

كنش دي بودن

كنش قياز طر 

يها دهيه از پد
  .د
شكل هنجاري 

  .ست
شتاب يكارها ة

هستند عتباري

اجتماعي جهان 
هنجارها ها، زش

و اراده تنوع ين

 جامع

سنجش دهم

قاجاريه و ديهزن
ايالت چهار به ن

سيست و خراسان

مرك يك داراي ر
آنه اطراف ضاها،

قط و ها بلوك به 
و دريا رود، متداد

جغرافياي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

ارادي مربوط به 

  :ت
ياجتماع يرها

  .سازند  مي
آن دسته ،يماع
دارند ليو تما ش

هيچ نباشد، عي

اس ش اجتماعي
ةجينت ست،يز ط

هاي اع پديده، ا

هاي اليه ترين ق
ارز عقايد، از ي
  .كند مي

همچني و ها سان
    

 

 .رست است
  70فحه 
ز افشاريه، فويه،
ايران قاجاريه ورة

خ ادر،بن و فارس
 .ترست اس

  81فحه 
شهر شهرها، از 
فض ساير و شوند ي

را هرش هاي مين
ام در يا و) اي ده

 .رست است
  84فحه 

براساس كونتگاهس
هم با را ها نقش 
تغي زمان طول ر

 .رست است
ن بر سر دو راهي

 .رست است
هاي نادرست ينه

ها و هنجار رزش
ماعي را ضروري

اجتم هاي رزش
شيت به آنها گرا

اجتماع كنش گر
  .شوند ينم ق

 .رست است
كنشيك  ه قانون

طيو مح عتيطب
  .ت
آنها يامدهايو پ

 .رست است
عميق ها ارزش 

ا مجموعهماعي، 
م پيدا ختصاص

 .رست است
انس معرفت و هي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
صف 8درس   
صف دوره در  

دو در. قصبه
 بلوچستان،

در 4گزينه  .19
صف 9درس   
نوع اين در  

مي منشعب
زم ارتباطي،

جاد و ريلي(
در 3گزينه  .19

صف 9درس   
س هر نقش  

اين و دارند
د سكونتگاه

 
  

 
در 3گزينه  .19

قرار گرفتن  
در 3گزينه  .19

بررسي گزي  
ار: 1گزينه   

كنترل اجتم
را: 2گزينه   

جامعه نسبت
اگ: 4گزينه   

محقق آزادي
در 2گزينه  .19

احترام به -  
ط يآلودگ -  

استطبيعي 
ها و كنش -  

در 4گزينه  .19
و عقايد -  
نهاد اجتم -  

اخ اجتماعي
در 1گزينه  .2

آگاه تنوع -  
erv.ir
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 جتماعي

گاه پيـروي   

 هـاي  ـان 

 :شود كـه  ي

  .دد

  )سي

شكالت و 
شـوند و   ـر 
 در .شـود  ي

ـ   يفرهنگ
ـ  درد،   نيب

  .ست

  

ationgroup

ا هاي جهان ن

از اين ديـدگ ار

جهـ بـراي  ي 

يبسنده نم هيص

گرد يم باز ياع

كتاب درس 91ه 

مش ازها،ين ساس
گـيد ي اجتمـاع    

يمـ  يفرهنگ يگ

ف يخودباختگ 
ردندك يالم القا م

اس يويو دن والر

.دانستند مي يت

1399(  

ميان هاي فاوت

نظريه استعما 

يعنـي يرپذيرنـد؛ 

توص نيبه ا  صرفاً

اجتما جهان ي

صفحه(است  ي

براس قال و خّل
مقهـور جهـان
دچار خودباختگ

  .ردي

به سلمانان را
جهان اسال تيو

سكو بلكه ست،

بشري حتمي و ك

29/01/9 وبت اول

تف نوع از .گـردد 

.ل هم قرار دارند

  .باشد مي ها

تغيي واقعـي،  و ي 

و همراه است 

ياعضا يها تي

تعارض فرهنگي

ن، به طور فعال
مبهـوت و م آن 

 دست بدهند، د
يگ يفرا م يديقل

مس تيذهن ازي 
از هو يغرب گاران

سين يرياساط يت
  .نامند ي

مشترك رنوشت

27  


امع نوج( انساني 

گ يباز م يت اصل

در طول يجتماع

(  
ه هداف و ارزش

  .كنند ي

آرمـاني قلمرو در
  .دارد ود

يترل اجتماع

يها و فعال يآور

ت، همان يجتماع

آن ياعضا كه د
يما اگـر اعضـا  

از گريد يفرهنگ
و به صورت تق ش

ييها بخش ها، ي
نگ خيتار و سان

  

يحت اي يديتوح 
مي غرب زدگي

سر را شدن وي

م؛ ادبيات و علوم

ها و اعتقادات ان

اج يها و جهان 

  :ز نگاه وبر
)وسايل دانش ش

ت رفتن دانش ا
مي تعقيب را ي

د گرفتن قرار ت
وجو باطل رش

ا نظارت و كنت

نواست و به  ي

جهان اج كي ي

پردازد يتعامل م
ام. شوند ارويرو
عناصر فر نشيگز
نشيو گز قيحق

ييارويرو نيست
شنا كه شرق ير

.ندك دايرواج پ

،يجوامع اسالم
غجهان غرب را 

دنيو و والريسم

سنجش دهم

كالن، آرما يها

رنديگ ير مط قرا
  ) طولي

 جهان متجدد از
گسترش( ابزاري 

از دسته معناي 
دنيوي اهداف كه

جهت از ولي اند؛
پذير و حق از ف

  اعي و ثابت
   ر و فردي

    و اجتماعي

همواره با ،ياع
   ميوگ يا تو م

ياز علل درون يش

يها و ارزش ديقا

ه داد و ستد و ت
ر گريدي تماع

گ ق خود را درا
را بدون تح گريد 

غرب در نخس 
ريبب شد، تصو

ر رانيا ةجامع در

ج يفرهنگ تيهو
 غربي در برابر ج

سكو بيستم، ن

    
 

ه كه به ارزش يي
  .ست

خط كيمع در 
گاه تك خطي يا

 .رست است
هاي محدوديت

عقالنيت وسعه
به قالنيت ذاتي

ك عقالني هاي ش
  نين

 .رست است
ا ثابت خود چند 
انحراف امكان 

 .رست است
نتسابي، اجتما
كتسابي، متغير
غير، اكتسابي
 .رست است

در جهان اجتما
رط بالغ است با

 .رست است
ناش يگاه ،يهنگ

 .رست است
ناسازگار با عق ي

 .رست است
به يهنگام يماع

اجت د، با جهان
احالت فعال و خلّ
يعناصر فرهنگ
 .رست است

يو نظام ياسي
امر سب نيو ا ت
و از جمله د يم

 .رست است
مستشرقان، ه اه

گي جوامع غير
 .رست است

قرن طي غربي ن

www.sanjeshse

يها تفاوت -  
اس مختلف

همه جوا -  
نگا. (كند مي

در 1گزينه  .2
ها و م فرصت

تو و بسط -  
زوال عق -  
كنش غلبه -  
آهن قفس -  

در 2گزينه  .20
هر حقايق  

اجتماعي،
در 4گزينه  .20

ان: روستايي  
اك :گو راست  
متغ :كارمند  

در 3گزينه  .20
د تيعضو  

آنچه شر من
در 1گزينه  .20

تعارض فره  
در 4گزينه  .20

يزندگ ةويش  
در 1گزينه  .20

جهان اجتم  
مسائل خو

ح جه،يدرنت
ع صورت آن

در 2گزينه  .20
يقدرت س  

دچار ساخت
جوامع اسالم

در 4گزينه  .20
دگايدر د -  
خودباختگ -  
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ن دچـار از      

  .ود

زند، مـورد  

 اجتماعي 

 ةليـه وسـ  

تزلـزل  (ه  
يجاد شـده  

آن  در .ـود 
 و نـد يآ يم

 

ختيـار مـا   

رخيـدن و       
هم بـه  ) ن

ين تيبـا و   
وجه برقرار 

ationgroup

شـود، آن جهـان

شو ميباز  يماع

ساز يرا م يتماع

  

جهان ارزشي و

بـ ايه، همساالن 

  .كنند يم اده

بـه ازندس ي را م
اي )حران هويت

شـ يبـاز مـ   يع
در م يت فرهنگ

صورت علم در اخ

فعـل معنـاي چر
گرديدن( ن است

بـي 2 در گزينـه  
م و خاص من و

1399(  

سـان و جهـان ش

اجتم آن جهان ي

اجت جهان يهنگ

.ديآ ديپد يرك
  .شت
و عقيدتي هاي ن

در خانواده شتري

استفا يم تجرب

جهان يفرهنگ
بح( وجود ندارد

اجتما جهان آن
تحوالتصورت 

اند و به ص ف كرده

رد بـه عنـوان ف
م به معناي شدن

. لبنـي نيسـت   
ي و اندرويدي عا

29/01/9 وبت اول

انس قتين با حق

يفرهنگ تيهو 

فره تيكه هو ي
  .ند

مشتر يها  ارزش
داش يبستگ نيم

بنيان دربارة شي

يآن ب يررسميغ

علواهداف، از  

ف تيكه هو هايي
و ياجتماع يها 

آ يفرهنگ تيهو
به ص و روند ير م

ن قواعد را كشف
   5 و 

گـر. شود سال مي
گشت هم) ارش

   

لستر محصـول
جي با ويندوزي

28  


امع نوج( انساني 

آن ياعضا ييشنا

يدگرگون ي برا

ييها ها و ارزش ن
بدهن م از دست

و ديمردم، عقا 
آنها با زم ة رابط
بازانديش به را عي

غ ةويش. شود يم
  .دارد 

نيبه ا دنيرس ي

ه ها و ارزش مان
و ارزش ديز عقا

ه يدگرگون يرا
فراتر ياجتماع ن
   .د

دانان اين منطق 
4 صفحه 1 س

هاي سا ي از ماه
شيوه نگا( .ست

16و  14صفحه 

دل 1 در گزينه. 
هم بين ال ج 3 

 منطق 

م؛ ادبيات و علوم

مانع از آش ،يماع

راه د،يآ ديپد ت

آرمان د،يكه عقا
مردم ي در زندگ

انيشود كه در م
افراد به يجتماع

اجتماع متفكران

انجام م يررسمي
يتر قيعم جيتا

ياند و برا يويدن

، آرمديدر عقا دي
 حفظ و دفاع از

راه بر يد آيدت پد
درون جهان رات

شود يم ليتبد 

.انديشد دي مي
درس .نطق نيست

 خوانده شود يكي
دور يك چيزي ا

ص 2 درس)  لفظ

.ين برقرار باشد
در گزينه. تباين

سنجش دهم

جهان اجتم كي
  .شود 

تيبحران هو يع

دهد ك يرخ م ي
 استقرار خود را

شو يمحقق م يم
اج تيموقع ،يب
م و دانشمندان 

يو غ يرسم ةوي
شود و آثار و نت ي

متوجه اهداف د

يتردرت تداوم با 
توان ر جايي كه

عي بحران هويت
رييتغ ةز محدود

يگريد يجتماع

ي براساس قواعد
گر كاركرد من ان

دالگر به كسر 
گاف به معناي د

اشتراك( .ست

 مفهوم بايد تبا
 برقرار است نه ت

 

    
 

 .رست است
 :  
ي يها و ارزش دي
يم حقيقي يگ
  : م
جهان اجتماع ك
  :ارم

يهنگام رهنگي
و ثبات و رنديگ

 .رست است
هنگام ،رهنگي
غر يع فئودال

،معنوي خأل و 
  .د

 .رست است
يبه دو ش  تنبيه

يجامعه انجام م
 .رست است

م انيآدم ،متجدد
 .رست است

در صور يرهنگ
منجر شده و در
ك جهان اجتماع

از ياجتماع رات
اج به جهان ياع

 .رست است
ن به طور طبيعي

اين عبارات بيا. 
 .رست است

اي قبل است اگ
هد و به كسر گ
خيدن و گشتن ا

 .رست است
مات صحيح يك
 و خاص مطلق

  24 صفحه 3 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
:عبارت اول  
دياگر عقا -   

گانگيخودب
عبارت سوم  
كياگر در  -  
عبارت چها  
تزلزل فر -  

قرار گ ديترد
در 1گزينه  .21

فر تيهو -  
جوامعدر  -  
كاستي -  

خواند مي فرا
در 1گزينه  .21

تشويق و  
عموم افراد ج

در 4گزينه  .21
مدر جهان   

در 4گزينه  .21
تعارض فر  

م )فرهنگي
و اگر در يك

رييصورت تغ
جهان اجتما

 
 

در 3گزينه  .21
ذهن انسان  

.اند قرار داده
در 1گزينه  .21

دي به معنا  
د گشتن مي

معناي چرخ
در 4گزينه  .21

ن تقسيمبي  
سواري عام

درس. است
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@sanjesheduc

يك . يست
مـرتبط بـا     

سـاً لزومـي   
طر مقايسـه      

 5 درس .د   

 كـه پـس    

 آمده بعـد  

 .ر نيسـتند 
   

كـس از   ع 
 شـده اسـت  

به خـانم  ) 

ن موجبـه   
رد ( س آن    

ـت داشـته    
د كـه ايـن     

ationgroup

 متعدد و زياد ني
مصـاديق غيـر م

اساس) 3 و 2 نـه 
ت كـه بـه خـاطر
ـاروا قـرار گيـرد

ين معنا نيسـت

ابتدا محمول 3

شخصيه سورپذير
63 صفحه 7 س

رابطـه. هسـتند   
قضايا پرسيده شـ

)مقدم( ا برداري

   91 حه

ت كه عكـس آ
باشـد هـم عكـس

د عالمـت مثبـت
ت داشـته باشـند

  77 صفحه

1399(  

داشتن مصاديق
بايد مانع ورود م

رد گزينـ(  اسـت  
طي و بقال اسـت
قابله با تمثيل نـ

ت اما لزوماً به اي

3 در گزينه. دارد

قضاياي شخ .كند
درس) 3 و 2 ينه

سـيم متنـاقض ه
 صدق و كذب قض

اگر كتابم را. ست

صفح 9درس . رد

 موجبه كلي است
يه بايد صـادق ب

  65 صفحه 7 

 مقدمات هم بايد
د عالمت مثبت

ص 8درس .  دارد

29/01/9 وبت اول

ناي ممنوعيت د
جا گفته است ب 

ياسي متفـاوت
 از داستان طوط

هاي مق ند از راه

ارتي كاذب است

ط قضيه وجود د

ك تغيير مي قضيه
رد گزي( . نيست

رس ديگـري مـي  
ال راجع بهؤ س

شرطي متصل اس

طه نفي مقدم دار

 عكس فقط در
س هم اصل قضي

درس) 4 گزينه

  77 فحه

داشته باشد، در
مقدمات هم بايد 

ه عالمت منفي

29  


امع نوج( انساني 

به معن ودن اصالً
جابه 3 گزينه) 

 و با استدالل قي
عبارت برگرفته

توا لذا مي. شود ي

عبا 4گزينه . ود

هاي شرط قسمت

ق) كيفيت/  يف
 صادق يا كاذب

 يكي به صدق د
در صورت. آيد ي

ش 4 اما گزينه. 
 87  

هم مغالط 2ينه 

در) 2 د گزينه
 بر اين در عكس

رد گ( و بالعكس

صف 8درس  .تند

 عالمت مثبت د
مثبت دارند در

در هر دو مقدمه

م؛ ادبيات و علوم

مانع بو. ع بودن
)4 رد گزينه( .د
  

 و تمثيل است
اين ع) 4  گزينه

طوطي بيان مي

شو محسوب نمي
55  

فقط ق 2  گزينه

كي/  رابطه(سبت 
 شخصيه لزوماً

گري و از كذب
سور به دست مي

.صل وجود دارد
و 86 صفحه 9 

گزي. الي هستند

ر( .گيرد كل مي
عالوه .جود دارد

 ديگري را دارد و

دمه سالبه هست

ل كه در نتيجه
 نتيجه عالمت م

  77 صفحه 8

وسط د حد 4 نه

سنجش دهم

ودن دارد نه مانع
ادي داشته باشد

35 صفحه 4س 

 معناي مقايسه
رد( .مثيل شود

در پاسخ به ط) ل

ست لذا قضيه م
5صفحه  6رس 

در. ه بعد مقدم
  57صفحه 

شخصيه فقط نس
اقض يك قضيه

كي به كذب ديگ
ل و تغيير در س

  63 حه

هاي منفص شرطي
درس) تالي( يم

 مغالطه وضع تا

قضاياي كلي شك
كلي و جزئي وج
دق يكي كذب

هر دو مقد. ندارد

موضوع و محمول
پلنگ هر دو در

8درس . ود دارد

در گزين. هستند

    
 

 .رست است
اللت بر جامع بو
واند مصاديق زيا

درس  نظر باشد
 .رست است

دبيات و شعر به
اسي منجر به تم

كچل( ين مشتر
  

 .رست است
ي اياي انشا جمله

در .شود وب نمي
 .رست است

ابتدا تالي آمده 1
ص 6درس ) قراط

 .رست است
 بين دو قضيه ش

از طرفي متنا) 4
 .رست است

ي كه از صدق يك
موضوع و محمول

صفح 7 درس) 1
 .رست است

ها نوعي از ش زينه
گوي م مشاور مي
 .رست است

مبتني بر 3 و 1
 .رست است

ضاد فقط بين ق
 در بقيه موارد ك
ر تناقض هم صد

 .رست است
عتبار قياس را ن

 .رست است
سوم هر يك از مو
جايي كه آهو و پ

وجو 1 در گزينه
 .رست است

هر دو سالبه ه 2

www.sanjeshse

در 2گزينه  .21
دال 1زينه گ  

تو مفهوم مي
مفهوم مورد

در 1گزينه  .22
قياس در اد  

ندارد هر قيا
طوطي با آن

 44صفحه 
در 3گزينه  .22

ج 3گزينه   
قضيه محسو

در 4گزينه  .22
1در گزينه   

سق( موضوع
در 1گزينه  .22

در تناقض  
4 رد گزينه(

در 2گزينه  .22
اي دو قضيه  

جايي م جابه
1 رد گزينه(

در 4گزينه  .22
در ساير گز  

ناظم يا خانم
در 4گزينه  .22

1هاي  گزينه
در 1گزينه  .22

قضاياي متض  
جرئي است

در) 3 گزينه
در 3گزينه  .22

ط اول اشر  
در 1گزينه  .22

در شرط س  
از آنج. باشد

شرط فقط د
در 3گزينه  .23

2 و 1 گزينه
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@sanjesheduc

ق ندارند و 

پـرتالش و   

ديد را به او 

ـك قضـيه      
 هـم يـك    

طـه عـام و      
بـين  . ـتند 
 3 و 7 رس 

س متفـاوت     

ري نكـرده   
 )4  گزينـه 

هـم   4 نـه 
تر  جا آلوده

 )الجمـع  ـه 

2  

ationgroup

ش از يك مصداق

آمـوزان پ دانـش 

ستي تصديق جد

سـمت شـرط يـ
عبارت سـوم. د

يـك قضـيه رابط
ها مثلث هسـ كل

ن دو مفهـوم در

ط اعتبـار قيـاس

گيـر نـوز نتيجـه  
رد( .ـه نيسـت  

عبارت گزين. ست
ود بايد از همه ج

مانعـ(  نام نكنـد 

21 و 20صفحه  

1399(  

 كه آنها هم بيش

از طرفي فقط د 
  35صفحه  4

ق استدالل درس

ت دوم فقـط قس
 هم داشته باشد

وع و محمـول يـ
برخي شك. ست

شود نه بين مي ر

گيري با شـرط ه

ال هنؤصورت س
ل تمثيلي مغالطـ

جوه اختالف اس
شو ي مير نگهدا

 كدام هم ثبت

3 درس .ستند

29/01/9 وبت اول

يم كلي هستند
  21صفحه 

)2 و 1 د گزينه
4 درس )3 زينه

معلوم او از طريق

عبارت. يه نيست
قدم و تالي را با

ت كه بين موضو
ر مثلثي شكل اس
ر دو قضيه برقرا

شرط نتيجه. دارد

ص. كند تفاده مي
وماً هر استدالل

توجه به وج 3نه 
جم زيادي پول

تواند در هيچ مي

هس جزئي ،سعدي

30  


امع نوج( انساني 

اما برخي مفاهي 
ص 3درس ) 3 و

رد( جامع نيست
رد گز( .م نيست

د از تصديقات م

پس قضي» دارد؟
قسمت مق ود ره

56  

 در صورتي است
مانند هر. دهد ي

د و تداخل بين

نه اول وجود ند

جه از تمثيل است
الطه شود اما لزو

عبارت گزين. ست
ها كه حج ر بانك
  44فحه 

هم تجربي اما م

س 3 در گزينهو 

م؛ ادبيات و علوم

.ج بيشتر ندارد
 2 رد گزينه( .ت

ش نيستند پس ج
پس مانع هم. ند

كند بايد ك نمي

سي عزم تماشا د
هرطي است كه 

6و  55حه صف 6

و اين حالت .ود
ت مغالطه رخ مي

تضا) 1 د گزينه

ست كه در گزين

 رسيدن به نتيج
اند منجر به مغا

مطرح شده نيس
ن صورت كه در

صف 5 درس .شد

ي ثبت نام كند ه

وكت اين كالس 

سنجش دهم

ارجال در عالم خ
يش محال است

تالش و باهوش 
 ديگر هم هستن

كار و عمل را درك
  9ه 

چه كس«ي دارد 
 قضيه وقتي شر

6 درس .ص است

وجبه جزئي بشو
ر غير اين صورت

رد( .مطلق است 

عايت حدوسط اس

ي است كه براي
توا ل تمثيلي مي

سخي به ادعاي م
ختالف است بدين

گونه باش اين اردد

در رشته رياضي

نيمك 2 در گزينه

    
 

 .رست است
ي قطعاً يك مثا
 فرد ديگري براي

 .رست است
آموزان لزوماً پر

هاي انسان. تند
 .رست است

ي درستي يك ك
صفحه 1درس  .

 .رست است
 ساختار پرسشي
ورده در صورتي
شي و البته ناقص

 .رست است
جبه كلي بايد مو
ق برقرار باشد در

اصث عام و خ
  صفحه 

 .رست است
گيري، رعا نتيجه

  74صفحه  8 
 .ست استر

مثيلي استداللي
استدالل) 3گزينه
  43فحه 

 .ست استر
اساساً پاس 2نه 

وجه به وجوه اخ
ورتي كه دليل ند

 .رست است
تواند هم د ي نمي
  86فحه 

 .رست است
قرآن مجيد، د 1

www.sanjeshse

در 1گزينه  .23
مفهوم جزئي  

فرض وجود
در 4گزينه  .23

آ همه دانش  
باهوش نيست

د 2گزينه  .23
وقتي كسي  

.نشان دهيم
در 4نه گزي .23

عبارت اول  
شرطي را آو
جمله پرسش

د 2گزينه  .23
عكس موج  

خاص مطلق
شكل و مثلث

ص) تركيبي(
در 1گزينه  .23

شرط اول ن  
درس .است

د 2گزينه  .23
استدالل تم  

رد گ. (است
صف 5درس 

در 1گزينه  .23
عبارت گزين  

مبتني بر تو
باشد در صو

در 3گزينه  .23
آموزي دانش
صف 9 درس

در 4گزينه  .24
1 در گزينه  
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