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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
هارمچمرحلة ـ  دهــمسنجش 
)27/10/1398(  

)دهـم( و علوم انسانيدبيات ا  

:باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي 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

8از  4آزمــــون 
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).ر باب ِافعال
درِ بسته شده ر
اسب پياده كن

هايسال. خوردي
تا غذا به دست آ
دعوت كند كه د

ر. خورداو را مي
بسياري را مشا

شچرا وارد نمي 
»!است 

.خورد

.يافت

139(  

–)   2 رد گزينه 

)ها ساير گزينه
–فَوصلنَ –نالُوا 

شايس ≠رومايگان 

آدانش) 2 .مارند
و) 3. ند از ستم
.هد

امر(َانِزل  ←زل
آن) 2 .بگذاريد

ن بچه را از روي

ريد و آن را مي
اي انديشيد تره

ها را  ددهد و آن
رفت و شيرمي

استخوان هاي،
:ب كرد و گفت 
آن خارج نشده ا

خكه چيزي نمي
.ه باهوش نبود

از مرگ نجات ي

27/10/8چهارم 

( راي رسيدنب
).3و1هاي زينه

سرد (  جامعةٍ  ←
فَن( فَوصلُوا  ←

فر –گشودن  ≠

).دشمني
ما را محترم بشم

كننكر گزاري مي
دهرا دشنام نمي

ِانِزل) 4) ي لَبِس
هايتان بر دست
اين) 4 .وشيديم

دنات جنگل مي
ر كند سپس چا
حيوانات خبر بد

اشن او به النه
د در اطراف آن

ر از كار او تعجب
رگز از آست ، ه

.  
كر شد براي اين
كهكند براي آن

وارد النه نشد و

5  


مرحلة(م انساني 

ب ←  للوصول
رد گز( زندگيت 

←ک دانشگاهي

پس رسيدند –

).دهدي

≠بستن) 2رانش 

.اقص

د(العدوانَ  ←َ
دين و عقايد م

هايش شكرعمت
خدايان ديگران ر

از فعل ماضي( سنا
هايتان را درارت

هاي زمستاني پو

را از ميان حيوانا
حيوانات را شكار
رد بيماريش به ح
وانات براي ديدن

رسيد) شير(النه 
شير. ز او پرسيد

شده اس) تو(النه 

پير و ناتوان شد
شير بيمار) 2 .ود

ر نبود كه شكار

النه شير ديد و و

م؛ ادبيات و علوم

- ) 2و  1 هاي
كياتدر ز ←ح

.كند

ي –)  ۳ گزينه 
– ) 4 رد گزينه 

.) 4و  2هاي ه

رخ مي(  : حدثُ

ر ≠كشش –ن 
نا ≠كامل  – من

است ، العدوانَ
حترم بشماريم تا
او را به خاطر نع
سي است كه خ

َفَلِبس ←َفَلَبسنا  
لطفاً كا. ش آمديد

د شد پس لباسه

شير شكارش ر .
توانست حه نمي

رستاد تا در مور
روز يكي از حيو

رِ الگامي كه به د
رد و حالش را از
كسي كه وارد ال

نبود بلكه بعداً پ
بوو ناتوان ن پير
شير قادر) 4 .ود

دي در اطراف ال

همسنجش د

رد گزينه(  ني 
ح – ) 3و2 ي في

كمرا باور مي ←

رد ) ( طالبات 
( )يبحثنَ ( ونَ 

رد گزينه(  مفيدةٍ 

يح ← )شودمي

باال رفتن ≠تادن 
دشم ≠دوست 

مصدر باب افعال
ديان الهي را مح

وكنند دعا مي
ترين مردم كسي

ف)3  )سم مفعول
خوش! همراهان 

هوا سرد) 3. كن

.شيري قوي بود
شد به طوري كه

رد و كالغ را فرك
نين بود كه هر

او برود پس هنگ
به شير سالم كر

زيرا هر« : داد 

تداي ماجرا پير
، از اول ماجرا ،

شير بو به سوي

هاي زيادستخوان

.رست است
سعي كن كه← 

هايرد گزينه(  
.رست است

←گويد ست مي
.رست است

ط( ُطّالب  ← 
يبحثو) كانَت  –

منتائج  ←دي 
.رست است

سخن گفته م ( 
.رست است

← ودالع.
فرو افت) 1: ها نه

)4سرما  ≠گرما 
.رست است

م:  اإلساءة ← 
بايد اد) 1: ها نه

پروردگارشان را
گرامي )4 .ي كنيد

.رست است
اس(الُمغَلق  ←
اي ه) 1: ها ينه

ك را وارد اتاق ك

  :تن 
 بزرگ و سبز، ش
پس شير ؛ پير ش
هر به بيماري ك
بيايند و اين چن
ت كه به ديدن ا
ت در ايستاد و
با زيركي پاسخ

.رست است
شير از ابت ، متن
شير، )1: ها ينه

ستاده حيوانات
.رست است

روباه ؛  اس متن ،

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
←أن تُحاوِلي
تنبلي نكني

در 2گزينه  .3
به من را) 2

در 1گزينه  .3
دانشجويان 

–كانوا(كانَ 

نتايج مفيد -
در 1گزينه  .3

:يحدثُ ) 1
در 4گزينه  .3

←الَعداَوة) 4
ترجمه گزين

گ –تاريكي 
در 3گزينه  .3

األساَءة  )3
ترجمه گزين
صبحگاهي پ
تفرقه دوري

در 1گزينه  .3
←الُمغِلق  )2

ترجمه گزي
سپس كودك

ترجمه مت
در جنگلي
سپري شد پ

اين تظابنابر
به عيادتش

روباه خواست
اين پشتبنابر

، پس روباه
در 1گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزي

كالغ فرس) 3
در 2گزينه  .4

با توجه به م

erv.ir
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ش نجات

 .
خطر دور

.ورد

. صفة←

اول يك

الثي مزيد
:»  أقَوی« 

)4 .است

-رس

هاييران

الزم و
مندهره

كن و براي

فعل: 

)3. امند

)3 .ت
 كريم :

ationgroup

اشوباه با زيركي

.دهدت نجات مي
ورانديش را از خ
آور و بركت مي

←مضاف إليه –ث 

در اتاق) 3. دم

مصدر ثال» تَعرُّف
«)3. جرّد است

از ثالثي مجرّد

ان از خواندن در
ها بارگار آسمان

فعل ) :كنيكي
 » عنتَفبه:  ( » ي

مادرت نيكي ك
.شوندند مي

: »ِاسَتَلمنا « ) 

ناب را سراب مي

صفت: الفَقير  ه و
مضاف إليه و الك

139(  

رو) 3. ش را شنيد

ان را از خطرات
ر كارها انسان دو
ن ، برايمان خير

مؤنّث ←مذكّر ) 

ب سودمند خواند

تَ«الثي مجرّد و 
جمضارع ثالثي م

فعل مضارع» رُ 

آموزاتر دانشش
پروردگ) 4. رساند

ني(  :» أحِسن « 
«)4. الزم است

به پدر و) 2. تاد
منها بهرهشكوفه

3 از باب تفعيل

ين پديده عجيب
.شوندمتّحد 

اف و مضاف إليه
مضاف و: رُكُم 

27/10/8چهارم 

ه سخنشكز آن

نجات داد ؛ انسا
انديشيدن در) 2

ر كردن با بيمارا

)4 ِلغابة ← کبيرة

.ماضٍ←

.)نصوب است
تابخانه سه كتاب

.شوندته مي

فعل ماضي ثال» 
فعل م» يفرُّونَ « 

ينصرُ« ستند و 

بيش )2 ي رفتند؟
رمردم ياري مي

«)2 .زم هستند
فعل ال ) :كندمي

خودرو پايين افت
ردم در بهار  از ش

فعل مضارع ا:  »

مردم اي) 2 .كند
ابل دشمنان ، م

مضا: أخاكُم  )2
خَير) 4 ..)ندارد

6  


مرحلة(م انساني 

ه را دريد پس از
.يد

روباه را از مرگ
2.دهدجات مي

ديدار) 4 .ماندي

کب) 3 ِلغابة ←د 

.غائب

مضارع) 4غائب 

قود ، مفرد  و من
در كت) 2. د دارد
آموختانشگاه ، د

ذَهب« و ) شي 
«است و) يلي

هس) فت تفضيلي

ها به سفر علمي
ترين مبه ضعيف

فعل الز) افتاد (
رشد م( :»  َتنُمو

ها از روي خز آن
مر) 4. شودمي

»يسمي« ) 2 ل
.فتعال است

كي را تقديم مي
مسلمانان در مقا

.صفت: ؤمنُونَ 
ه ، صفت وجود

م؛ ادبيات و علوم

شير روباه) 2 .ود
راف النه شير دي

نطور كه جان ر
جان انسان را نج
ودي در امان مي

لأسد/ مؤنّث  ←

ِللغ ← ِللغائبة) 4

غالل ← مخاطب

ب و معطوف و عق
ل درخت وجود
ار سال از دانشگ

پرسش( ستفهام 
صفت تفضي( يل 

صف( سم تفضيل 

هشناختن ماهي
كسي است كه ب

:» سقَطَ « و ) د
َت« ) 3 .ي است

كي ازدند پس ي
و درختي بزرگ

ارع از باب تفعيل
مضارع از باب ا
اياهاي خوشمزه

كاش م) 4. ديم

المؤ ضاف إليه و
در اين گزينه( ر 

همسنجش د

سيار قدرتمند بو
ي زيادي در اطر

انديشي هما دور
هميشه ر كردن

رگان برود از نابو

للغائب –مفرد  ←

4مضارع ← ضٍ

ملل – اضٍم ← 

ود اعداد مركّب
غ پدر بزرگم چهل
ويان پس از چها

حرف اس) آيا (  : 
اسم تفضي: » ثَرُ

اس)  ترينضعيف
.استاب افعال 

آموزان برايش
ترين مردم كقوي

جنگيدند(: » َل
فعل متعد) : اه 

رباز با هم جنگيد
وه رشد مي كند

 فعل مضا: »  م
فعل» يتَّحدونَ 

ه فرزندانش غذ
اري دريافت كر

مضاف و مض: ئي 
برخ:  جميلُ و 

شير بس )1:ها نه
هايوباه استخوان
.رست است

زيركي و د ، متن
تظاهر) 1: ها نه

هر كس نزد بزر
.رست است

  ماضٍ  –اسم←
.رست است

ماض) 2 َمزيد ←
.رست است

أمرٍ) 3  َمزيد ←
.است رست
معد( شَجراً  ←
در باغ) 1: ها نه

دانشجو) 4. ست
.رست است

»أ « ) 1: ها نه
أكث« ) 2 .ل است

ض(» أضعف « و 
فعل مضارع از با

آيا دانش) 1: ها نه
قو) 3 .كنندر مي
.كندل مي

.رست است
تَقاتَل« ) 1: ها نه
آمرزش بخوا: (» 

.فعل الزم است
دو سر) 1: ها نه

دانه) 3 .ش بخواه
.رست است

تُقَد« ) 1: ها نه
ي«) 4ب افتعال 

مادر به) 1: ها نه
هاي بسيان نامه

.رست است
أصدقا )1: ها نه

ف و مضاف اليه

www.sanjeshse

ترجمه گزين
رو) 4 .يافت

در 2گزينه  .4
وجه به متبا 

ترجمه گزين
)3 .كندمي

در 1گزينه  .4
←فعلٌ ) 2

در 3گزينه  .4
←مجرّد )1

در 2گزينه  .4
← مجرّد )1

در 1گزينه  .4
←أشجاراً) 1

ترجمه گزين
پنجره باز اس

در 4گزينه  .4
بررسي گزين
از باب تفعل

)ترينقوي(
ف: »  ُينِزلُ « 

ترجمه گزين
هايشان فرار
را از ابر نازل

در 2گزينه  .4
بررسي گزين

»ِاسَتغِفر« 
) : شود مي

ترجمه گزين
ها آمرزشآن

در 1گزينه  .4
بررسي گزين
ماضي از باب
ترجمه گزين
اناز دوستانم

در 3گزينه  .4
بررسي گزين

مضاف: ربكُم 
.صفت است

erv.ir
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به شما
زشمند

ارگاني
را واژگون

.كنيم ي

شود سـبب

يه در آيـه

ationgroup

خداي مهربان ب
ت كه كتاب ارز

ه در آسمان ستا
ري از خودروها ر

.رند

مجدداً خلق مي

او زينت داده ش

كه اين سـرما د

139(  

را ياري كنيد تا
ن شما كسي است

شبانگاه) 2 .ارند
ب كرد و بسيار

صلي اولويت دار

گونه كه بوده م ن

.دارد

شت انسان براي

گيرد رچشمه مي

.ست

27/10/8چهارم 

در نيازمندتان ر
بهترين) 4! ندان

.)آيدمؤنّث مي
باآسمان فرو مي
سي خانه را خرا

.فر كرديم

»ت

اهداف ا/ ستند 

)ر

آنها را نيز همان

د انسان اشاره د

اينكه اعمال زش

ها سر ش به نيكي

رتو عدل الهي ا

7  


مرحلة(م انساني 

برا) 2 .كردندت
منرد ، اي خرددا

به صورت مفرد
ها از آشود برف

دت وزيد پس س
ر از شهرمان سف

ر انتظار او است

م ضروري هسي ه

تدبر. (كار هستند

لكه سرانگشتان

عد روحاني وجود

( .داد ينتز شان

ز سرماية گرايش

رورت معاد در پر

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

مرا بسيار نصيحت
ايي را دوست د

.ش بدهد

جمع غير انسان ب
مي كه هوا سرد

هايي به شدردباد
رد به شهري دور

:ذكر شده است
عذاب سختي د

اهداف فرعي/ د 

متجاوز و گناه كا

:بارت است از
آوريم، بلك در مي

ها به بع فضيلت

نظرش در كردند،
(  

.جه كنيد

ن عشق بورزد از

ت مربوط به ضر

و دين

همسنجش د

ن مؤمن من ، م
ما زيباست و زيبا
ه ديگران آموزش

صفت جم( ُمنيَرًة 
ستان هنگامي ك

گر) 3 .ان شديم
ورشيد طلوع كر

بارت در كتاب ذ
خواهد داشت و

:باشند غلط مي
پردازد نيا هم مي

ن اين است كه م

ره كرده است عب
را به حالت اول

چنين كسب هم

ك مي )گناهكاران
.ن را درك نكند

توج» گناهكاران«

دالت و مانند آن
.ن شده است

اشاره شده است

دوستا) 1: ها نه
پروردگار شما) 3

ياموزد و آن را به
.رست است

ُمنُجوماً  ←نيراً 
در زمس) 1: ها نه

يديم پس شادما
س از اين كه خو

.رست است
7ص 

ظر آيه با اين عبا
اي نخ هيچ بهره

.رست است

هاي به نوعي غ ه
ي به سعادت دن

.رست است

ليل انكار ايشان
.رست است

سؤال به آن اشار
هاي آنها ر تخوان

.رست است

گيري و ه صميم
.رست است

گ( كه را كاري ر
انسان زشتي آن
«سؤال به كلمه
.رست است

ن به صداقت، عد
بيان» ...ما سواها 

.رست است

در سؤال به آن
www.sanjeshse

ترجمه گزين
3.رحم كند

را بي) قرآن(
در 2گزينه  .5

نُجوماً من) 2
ترجمه گزين
درخشان دي

پس) 4 .نمود

در 1 گزينه .5
ص/  1گزينه   
مد نظ گروه  
در آخرت«  

در 3گزينه  .5
8ص 

ساير گزينه  
اهداف اصلي  

در 1گزينه  .5
56ص   
طبق آيه د  

در 4گزينه  .5
53ص   
اي كه س آيه  
نه تنها است  

در 1گزينه  .5
34ص   
انتخاب و تص  

در 2گزينه  .5
24ص   
هر شيطان،  

شود كه مي
در صورت س  

در 4گزينه  .5
20ص   
اينكه انسان  
و نفس و م«

در 3گزينه  .5
54ص   
موردي كه  

erv.ir
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)ن دنيا

.كند ي

ـاز انسـان

.ت

اعمـل  لّـي 

:ت است از

ي پهنـاور و

را آنان و ه

ationgroup

شود نه پايان مي

دورن درك مي

اين ويژگي ممتـ

.شوند ي

.تأخر

آمده است ﴾ اخّر

لعلّ«نها در آيـه  

ه نظير آن عبارت

هـاي ت و بهشت

داد زينت رشان

139(  

با مرگ شروع

.ن

او را در است و

ره شده است و ا

راي آن آماده مي

ه فقط اعمال مات

م بما يومئذو قد

ت درخواست آن

است و آيه» الي

سعادت و كرامت

نظر در را شتشان

27/10/8چهارم 

برزخ. (ستدنيا

ند نه پيش از آن

خود با خدا آشنا

به آن اشار 3نه 

اند و بهتر بر رگ

ره شده است نه

ي اإلنسان ينبؤا﴿

كنند و علت ب مي

رفع خطر احتما
يثًا هدح ﴾

ها به ساحل س ي
.باط دارد

زش يطان اعمال
.)ت

8  


مرحلة(م انساني 

هم همان پايان

كن را سرزنش مي

نسان در درون خ

دارد كه در گزين

فراوان به ياد مر

عمال ايشان اشا

آنيعبارت قر

ربوبيتش خطاب

ر«ز قانون عقلي 
اللَّه منَ أَصدقُ نْ

از ساحل سختي
ارتب »خوف عليهم

شي كردند، حق
شكار انسان است

م؛ ادبيات و علوم

رسد و قيامت ه ي

به گناه انسان ر

ا دارد و اينكه انس

خابگري انسان د

هآنان ك: مودند

انتهاي آيه به اع

ن هستند كه در

خدا را با صفت

ر اصل پيروي از
ومن فيه ريب لَاِ

پلي كه شما را
ال خ«ت امام با 

به پشت آنها، ي
همان دشمن آش

همسنجش د

مت به پايان مي

پس از ارتكاب ب

فطرت خدا آشنا

نشان از انتخ» د

رين مؤمنان فرم

خيان است و در

ل ماتأخر انسان

دهد كه خ ن مي
.ده است

شده است بيانگر
مِ إِلَى مةِ يويامالْق

زي نيست مگر
اين عبارت. / دهد

براي هدايت شدن
شيطان( .است

.رست است

كه برزخ با قيام
.رست است

كه نفس لوامه
.رست است

شان از سرماية ف
.رست است

يريد«كنيد كلمه 
.يوان است

.رست است

تر درباره باهوش
.رست است

خطاب به برزخ
.رست است

غلط همان اعمال
.رست است

نشا» ارجعون ب
بيان شد» تركت

.رست است

سؤال مطرح ش ر
لَيجمعنَّكُم هو ِإلَّا

.رست است

مرگ چيز: مايند
د جاويد عبور مي
.رست است

ش روشن از بعد
فريفته طوالني
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رعمـل غيـ   

انجام كـار

س از مـرگ

ationgroup

داننـد ع كـه مـي     

به خدا، معاد و

.باشند نوا مي

هـا پـس ي انسان

139(  

ن دهنـد چـرا كـ

يگاه ابدي

ايمان ب: ﴾ صالحا

شن ر كالم پيامبر

گر حيات برزخي

27/10/8چهارم 

قد اختيار نشـان

وفي است نه جاي

.است

صوعملَ الĤْخرِ ِم

اند و بر يان زنده

اين مسأله بيانگ

.ي است

.گذارد ثير مي

ديني

9  


مرحلة(م انساني 

مستضعف و فاق

س از مرگ و تو

دن گزينه شده

والْيوم بِاللَّه آمنَْ

ن داد كه برزخي

گذارد و ا اثر مي

ني با ايدئولوژي

تقدات انسان تأ

.جود خدا است

هاي ف و اقليت

م؛ ادبيات و علوم

خواهند خود را

خ هم جايگاه پس

باعث غلط شد» 

منْ ﴿شده است 

اين خطاب نشان

شان با خانواده ا

بين ر رابطه جهان

.شود

.ردد

كه بر افكار و معت

.

عنوان نشانة وج

معارف

همسنجش د

خ كنيد ايشان مي
.يست

اران است و برزخ

»تا ابد«عبارت  2

ه درستي بيان ش

شكر كفر بود و

ديدارش) كميت( 

.ي است

رد و بيانگرگي مي

ش ت حاصل مي

گر ت تكميل مي

اساسي است ك

.است» خداوند«

موجود در آن به

.رست است

تواي آيه دقت ك
ستوجب عذاب ني

.رست است

رابطه با گناهكا
.رست است

2هنكه در گزي
.رست است

همة شروط به 1

.رست است

بر با كشتگان لش
.رست است

زخيان بر مقدار

.رست است
بيني زائيدة جهان
.رست است

ي بهتر صورت م
.رست است

فاده كردن از وقت
.رست است

روش عملي است
.رست است

بيني يك باور ن
.رست است

«ضع آن در برابر
.رست است

طبيعت و نظم م
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.رد نظر نيست

10  


مرحلة(م انساني 

ي و اعتباري مور

.كند ي

.پردازد ي آن مي

.كان ندارد

.ي وجود ندارد

م؛ ادبيات و علوم

.آوريم ت مي

هاي ارزشي هدف

وند راهنمايي مي

و تركيب مادي

.ست

شود امك صادر مي

.خصوص است

چ گونه ارتباطي

همسنجش د

ستقيم به دست

.شود

.داوند است

.هان نظم است

.ست

اين است كه ه

را به وجود خداو

ز نظر ساختمان

.ورد بپردازد

س

حيوان در شب ا

ي كه از ماهي ص

با حسابگري مخ

و انكار خدا هيچ

.است

.رست است
مستقيم و غيرمس

.رست است
ش ني ناميده مي
.رست است

خت قلبي به خد
.رست است

.گويند مي
.رست است

شد دليل بر بره
.رست است
.ن نظم است
.رست است

موجود در آنها ا
.رست است

بودن هدف قعي
.رست است

ها، انسان ر ديده
.رست است

ماده و طبيعت از
.رست است

كدام مو مطالعه
.رست است

عالم برون و اَنْفُس
.رست است

.افتادند مين مي
.رست است

به وسيله اين ح
.رست است

ها درك صدايي ش
.رست است

نش موجودات ب
.رست است

تكاملي داروين
.رست است

ت خالق و ناظم
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Part A:

عـل سـاده

در farب  

صفت آورده

ationgroup

: Grammar

be همـراه بـا فع

فت عالي مناسـب

the m قبل از ص

139(  

r and Voca

e going toز  

صف. كنيم ده مي

mostسيالبي 

.آيد ي

27/10/8چهارم 

abulary 

شـود از حبت مي

فت عالي استفاد

هاي دو يا چند

.م كرده است

.گي كنيم

.كند ع مي

اند به دست مي ه

11  


مرحلة(م انساني 

طراحي شده صح

سي از شكل صف

ه در مورد صفت

.شود ه مي

آدرس من را گم

.را شرح دهيد

.د

تر در آينده زند 

همه چيز جمع

ني كه آنجا بوده

.اشيد

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

ل براي آينده ط

ي منظومه شمس

.كنيم اده مي

عالي است كه

 +as( نشان داده

آ ته است، شايد

تفاق افتاده بود

ز كوه وجود دارد

م تا بهتر و سالم

ها اين طول سال

معموالً از دوستا

طفاً با او مؤدب با

ا

همسنجش د

كاري كه از قبل

هاي تمامي سياره

cannot استفا

ستفاده از صفت

)as  +صفت+

ي براي من ننوشت

ه آنچه ديشب ات

ر در باال رفتن از

بيشتري بكاريم

گونه انسان در ط

ها م ر مورد هتل

ت نداري ولي لط

.رست است
كه در موردين 

.كنيم 
.رست است

ه يك سياره با ت
.ده است

.رست است
tمفهوم جمله از 

.رست است
دهندة اس ه نشان

.رست است
ي با استفاده از

.رست است
اي  ين اواخر نامه

.رست است
يار مهم است كه

دن
.رست است
طريشه عنصر خ

.رست است
هاي ايد درخت

.رست است
آور است چگ رت
ردن
.ت استرس

رين اطالعات در

.رست است
دانم او را دوست

www.sanjeshse
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با توجه به اي
استفاده مي
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براي مقايسه
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با توجه به م
در 4گزينه  .7

مفهوم جمله
.شود مي
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مفهوم تساو
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او اي: ترجمه

اخيراً) 2
در 2گزينه  .8

بسي: ترجمه
شرح داد) 2

در 3گزينه  .8
همي: ترجمه

عنصر) 3
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ما با: ترجمه
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در 3گزينه  .8
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د مي: ترجمه

مؤدب) 1
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Part B:

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

: Reading C

139(  

t 

.سم

Comprehen

فكر كند؟

27/10/8چهارم 

ي ديگر را بشناس

nsion 

هد بكشد بهتر ف

12  


مرحلة(م انساني 

هاي رم و فرهنگ

.كند 

خواه  هايي كه مي

. ....  

م؛ ادبيات و علوم

.باشد ر كم مي

.درست است

ي جديد ياد بگير

w درست است.

توصيف مي...... 

  .......... .....كه 

. ...  

د در مورد چيزه

.است.......... 

............د به جز 

  .................. .گ 
نند

. ...  

همسنجش د

عداد جرم بسيار

 jobs 1گزينه

ست كه چيزهاي

withفة رف اضا

.آمده است

.......را به عنوان 

آموزد ك الس مي
زد

...............ست كه 
انتخاب شود

كند  ه كمك مي
نرمندان ديگر

.........ي اين متن 

هستند IADئم 
ه و دوستان

يانگ.يمبلي اس
كن رند كمك مي

...............زيد كه 
وب يا بد باشند

.رست است
عشهري آرام با ت

.رست است
 sمفهوم جمله و

.رست است
كنم مهم اس مي

ها
.رست است

مفهوم جمله حر
.رست است
3يب جمله در 

.رست است
سنده، معلمش ر

ش عالي
.رست است

م هيلبرت به كال
ي درست را بساز

.رست است
سنده اميدوار اس
سه تا نقاشي او
.رست است

چيز به نويسند
ن به تصاوير هند

.رست است
رين عنوان براي

جديد
.رست است

ة موارد زير عالئم
ن زمان با خانواده

.رست است
ن گلدبرگ و كي

دار IADي كه 
.رست است
آموز ين متن مي

توانند خو رها مي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .8
آن: ترجمه

آرام) 2
در 1گزينه  .8

با توجه به م
در 2گزينه  .9

فكر: ترجمه
ه فرهنگ) 2

در 4گزينه  .9
با توجه به م

در 3گزينه  .9
بهترين ترتي

در 4گزينه  .9
نويس: ترجمه

يك نقاش) 4
در 2گزينه  .9

خانم: ترجمه
هاي رنگ) 2

در 2گزينه  .9
نويس: ترجمه

يكي از س) 2
در 1گزينه  .9

چه: ترجمه
نگاه كرد) 1

در 3گزينه  .9
بهتر: ترجمه

بيماري ج) 3
در 3گزينه  .9

همة: ترجمه
گذراندن) 3

در 4گزينه  .9
ايوان: ترجمه

به افرادي) 4
در 4گزينه  .1

از اي: ترجمه
كامپيوتر) 4
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(x y2

x y

z



 

2 2

2



x  

ب مضاعف

شـي شـده

A A

x x


1 2

x
 

1

1

x

x (x




1

1

x 2
1

ريشه اول
عادله 

x , 

( k)(2
 

ت
)يط

ationgroup

y) z 3 4

z

xy z



 

2 2

292 4

( (


2

m  2 1 

b 2 جواب

x
مسـاحت نقاش 

A A

x


2 1 1

x x
 

2 1

1 1

x

xx )

 




1

1

1
2

1
2

x  1
12 2

x   1 1
x x 2 مع 2

x:  والً  1
(x ) kx 1
b ac 2 4

مساحت
محي(2

139(  

(x y) 24

xy 2 2

xy

(x y))


 2

m 2 1

ac  4 

Aـاش اول و

x2

x x
 

 1

1
1

x
x




2
1

1

1
1

x 2
12 4

m m  21 2
(x  1 

ا
x x k 2 2

(k ) 22 4
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z x 2 29

z z 2 29
4

xy

(x y)


 24

m  1
(m )  21

اعت توسـط نقـ

xx


 11

1
1
2

x 1
1
2  2

x   14 1 

(m 2 

x )  21 

kx k  2
k(k ) 4 2
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مرحلة(م انساني 

y xy 2 2

xy z  25
8

z

( z)
 

2

2

5
8
3

m  1  يا
(m ) 24 1

شده در يك سـا

ن


1

1

x x2
1 1

12 2 

x  1 1

m )  21 

x  1

kx kx 2

(k  2

)1(ي و آمار 

م؛ ادبيات و علوم

z 29
4

z25
8

z29


5
72

m   

ساحت نقاشي ش

:ه

شي ديوار همزمان

x 1
12 2

2
2

m 1

x (k ) 2 2
)(k k 2 2 4

رياضي

همسنجش د

1

Aد، آنگاه

x1
مس 

ساعت است آنگاه

x1  :زمان نقاش

x k  2
k)  

.رست است

.رست است

.رست است

احت ديوار باشد

ش دوم در يك س

x  21

.رست است

.عف دارد
.رست است
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(k 

xـتقل و  

a 
3
2

a b




 

2

a 2

f (x) 

 , , 1 2 3

f (x)mx

 موازي

f ( ) 1
f ( ) 1

دهد؛يت نم
يريسـ  يع 
ationgroup

)( k  2 3 2

.ست

مسـ yو  zن   

.  

a( b)  1

b 2 1
b ab  2 2

n
D

n


2
  ,  3 4 2

y   است.

x h , g(x)

m m'  

f ( ) g( 
g( )  1 2

به او دست ياز
به نـوع ييجول

139(  

k

)

k





  




2 

پاسخ سؤال اس 4

كننـد بنـابراين ي  

ا يك تابع است

a  
3
2

( )   1 3

fD n  5

 , , 1 3 4

xمعادله خط 

) m'x h 
f ( ) f (




1
1




( ) g( ) 1 
2

اينيب احساس ش،
توقف شود، كمال

27/10/8چهارم 

k x

k x

  

  

2

2
3

بنابراين گزينه

را تعيـين مـي

هاي يكتا ويژگي

a ab 

(a b 4

 n  2

fR ,  1

نمود بنابراين م

h '

) g( ) g



1
1 

f ( ) f ( 1 

شيازهاياز ن ياه
خود مت يوانيح

يا
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مرحلة(م انساني 

x
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جز مركز دايره

(x)زان سود 

ه از كد ملي به

.گردد  ي

ab  2 3

b) a 2 4

.صحيح است

2

,3 2

ست است رسم

g( )

) g( ) f 1

آورده شدن پاره
وي ماد يازهاي

اقتصاد

مضاعف

اعف

م؛ ادبيات و علوم

كند به غيير مي

ميز (y)فروش 

رابطهنابراين هر 

y مشخص مي

a b  2

1گزينه  yو 

خط راس كه يك

f ( ) 2

با برآ ليدل نيم
ياگر انسان در ن

ريشه) بل قبول

ريشه مضا) بول

همسنجش د

مساحت دايره تغ

(z) و ميزان ف

يك نفر است بن

x    و 

xي محورهاي 

توان نمودار را ي

؛ به همجو استل
.رديگيشكل م

غيرقاب(

قابل قب(

.رست است
كدام از موارد م
.رست است

كه ميزان توليد
.ت

.رست است
تنها مربوط به
.رست است
.رست است

ي بويژه نقاط
.رست است

.رست است
سايه نمودار روي

.رست است

.رست است
صورت سؤال مي

.رست است

.رست است
كمال يموجود

در او ش ياتازه ي
www.sanjeshse

در 4گزينه  .10
با تغيير هر

در 3گزينه  .10
كه از آنجايي
وابسته است

در 2گزينه  .10
هر كد ملي

در 1گزينه  .10
در 2گزينه  .1

گذار با نقطه
در 1گزينه  .1

در 1 گزينه .11
با توجه به س

در 3گزينه  .11

در 4گزينه  .11
با توجه به ص
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.هد شد
بـه خلـق

در رفـع ي
توسط اي د

...ماليات و
هـا، انسـان  

انديشـه«  

گاه يكي از

ماننـد(تـر  
ـت نشـان

مثـل(ـت  
.نام دارد» 

ي به زمان

واقعـي آن،
رآن تأكيـد

شود ده مي
را وظيفـه

1 درآمد
 اجاره 5
 حقوق

استهالك
نه مستقيم
حسابداري

كارآفريني

ationgroup

تر خواهت تشنه
متوقـف بمانـد

يرو ادهيـ ز ايب و 
كنندير عرضه م

.صت او است

پيشرفت، فقر،
كند تـا ا ك مي

ي، پديد آمـدن

در جايگ» قتصاد

ت ي كـم اهميـت   
د نسبت به قيمـ

اسـ» ضـروري  ي
»كاالي تجملي«

رد ديگر، از زماني

شر و نيازهاي و
قـر. دت برسـند    
.ي الهي است

بيشتر مشاهد ي
كرامـت انسـاني

14 62  
5      
3      

 %25 432
 84 هزين 4
 868 سود ح

  2 6 12

139(  

صورت ني كه در ا
مرتبـه كيـ در 
اذبك يازهاين ي

و به بازار د،يتول
.ندي

ومان، هزينه فرص

رشد و قيمت،
ها كمك ع و هزينه

اين تالش فكري

اقعلم «با عنوان 

تأمين نيازهـاي
ا حساسيت خود

كاالي«قتصادي 
طالحاً آن كاال،

و از فردي به فر

گرفتن سعادت بش
شـرفت و سـعاد

هاي مل به آموزه
ر عرصه اقتصادي

ها، و حفـظ ك ت

 868   
12 24   

  12 12 4
2     

 432 1 8
 649 219

2

27/10/8چهارم 

ك اير برطرف كند
نكند و د يط ي
يريگيپ. كند ب

دكنندگانيتول
يگويم يينها ي

65ني     تو

توزيع، تجارت،
ة انواع منافعربار

ةنتيج .ب كنند

شتري يافت و ب

يا براي) مسكن
هميت كاال را با

هد به اصطالح اق
دهد، اصطتغيير 

و اقتصادي است

ليل با در نظر گ
نه كمتر بـه پيش

در گروي عم) ي
ز انسان را كه در

فرصت ورداري از

مان      
 84    

32     
1 8     

ن  25 649
9ميليون تومان 
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مرحلة(م انساني 

خود را با آب در
يخوب را به ازهاين
رابيخود را س ي

را كه ييكاالها
ي، كاالها رسديم

دهد يعن ست مي

توليد، مصرف،
دقت درتصاد با 

ها را انتخاب ترين

شر نيز تكامل بيش

پوشاك و م راك،
كننده، ميزان ا ف

آن را تغيير نده
صرف كااليي را
ا ن كاال مفهومي

ست؛ به همين دل
ها با هزين انسان

ازهاي مادي وي
كنندگان از فاده

ها، برخو حروميت

توم
ومان     

تومان
تومان  

ون تومانميلي
م

م؛ ادبيات و علوم

خ يكه تشنگ ي
خود، مراتب ي

ييجوحس كمال
.شوديم انسان

م و به مصرف ود

ت تحصيل از دس

اقتصادي مانند
دانش اقت. دهند ي

و امكاناتشان بهت

شه اقتصادي بش
.هي قرار گرفت

مانند خور(وليه 
مصرف. شود مي

در بازار، مصرف
ير در قيمت، مص

بودن يا تجملي
.دت خواهد بو

همين اس ن هم
كند تا عرفي مي

ي مشكالت و نيا
گران و سوء استف
حش براي رفع م

تو

.ني است

همسنجش د

اثل انسان تشنه
يعيطب يازهايع ن

تا ح كنديقدام م
انحطاط ايف و 
شويم يداريخر

جو در هر ساعت

هم موضوعات
مطالعه قرار مي
وتفاده از منابع

نديشدن بشري، ا
و علوم دانشگاه

أمين نيازهاي او
مصرف) قيمت 

ياد قيمت كاال د
ترين تغيي كوچك

شود كه ضروري
عه ديگر متفاوت

 فلسفه ارائه دين
هايي را مع روش

حتي(الت انسان 
المان، استثمارگ

د داشتند و تالش

ي برابر كارآفرين

مث شود؛يم ليد
گر انسان در رفع

خود اق يذب برا
موجب توقف ،يد

خ) خانوار(دگان 
.رست است

اين دانشج ي كه
.رست است

علوم اقتصادي
اي علمي مورد

استكشورها در 
.ست

و پيشرفت تمد
هاي بشري نش

.رست است
وليدي يا براي تأ

هاي گران فرش

رغم تغيير زي به
ك و اگر فرد با) 

ش ف مشاهده مي
جامع اي به جامعه

.رست است
تادن پيامبران و

ر ها، قوانين و مه
رفع همه مشكال
هي مبارزه با ظا

هاي خود برنامه
.ستند

.رست است

.رست است
ب در خطرپذيري

www.sanjeshse

تبد يريناپذ
اگر نيهمچن

كاذ يازهاين
ماد يازهاين

كنند مصرف
در 2گزينه  .11

مقدار منافعي
در 2گزينه  .11

دانشمندان  
ها را با روش
ها و سازمان

اس» اقتصادي
با گسترش  

ترين دا مهم
در 2گزينه  .11

كاالهاي تو  
و نورافشان

.دهد مي
گر فردي با  

نمك و دارو
با اين تعريف
ديگر و از ج

در 4گزينه  .12
دليل فرستا  

اهداف، برنام
هكند ك مي

پيامبران اله  
در سرلوحه

دانس خود مي
در 1گزينه  .12

در 4گزينه  .12
نوآوري ضرب

erv.ir
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يين كننـد
.شوند
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خلي سرانه

مقيم كشور
GDP

خالص ملي
143
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ورم ساليانه

xدوم  
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ينگي كـل
ي تحريـري
ننـد همـه

ationgroup
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S 15 15
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تعادل

قوق خود را تعي
به كار مشغول ش

  25 524

وليد ناخالص داخ

وليد خارجيان مق
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GN توليد خ

143  




24
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تو

در انتهاي سال د

ر انتهاي سال س

ين بانـك، نقـدي
هـاي دايش پول

قدينگي هـم مان

139(  

S
P   و مقـد
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5
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15 15
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توانند حق ن نمي
گر خانواده نيز ب

 125 14
GDP

 25تو

تو –ر در خارج 
 8 168
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2

1قيمت د


2

قيمت د1

خـدمات نـوي ي
اما با پيد. بود) ي

نق. پول شد شبه
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/ S15 15

ضا  
1
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S
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كارگران و بيكاران
دهد تا افراد ديگ

  75 12

 
1635

25
 

وليد مردم كشور
هزينه استهالك

1  3ميليارد

2
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2 24

24
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2 28
288


 

گيري بل از شكل
انداز خانگي پس(

ي شامل پول و ش
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مرحلة(م انساني 

ست و معادلة آن

D مازاد تقاض

 
5 625 

وجود دارد و ك
كنان را كاهش

  
2 75 123

 654 

تو=  18
ه=  7

43ليون    

x 
4  


y 
88

8



قب. رود شمار مي
(گردش  خارج از

حجم نقدينگي
.شود ي

م؛ ادبيات و علوم

P است.

اس) و  15(و 

D S  1 

P  24

.رودي

)كارخانه(شتري 
خانه حقوق كارك

2 1635  

ميل

24 48  

288 576

ي آن جامعه به ش
در گردش و خ

خلق كنند، ول
قعي تقسيم مي

همسنجش د

P D


 
1 31

)3   1و (

 
1 2

3 3
  

ها باال مي قيمت

ها يك مشاد، تن
شود تا كارخ مي

:برابر است با



 288 

6 3456

كشور، نقدينگي
هاي و اسكناس
پو شبه توانستند

گونه اسمي و وا

.رست است

3برابر  Dضا  

(نقطه  2داراي 



24 2 واحد
.رست است

يط براي كار افر
و اين باعث) يد

.رست است
بر حسب ميليون

.رست است

.رست است

.رست است
پول موجود در ك
موع مسكوكات

ت ها مي نكه بانك
به دو گ قتصادي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12

ضابطه تقاض

پس عرضه د
:است با

پس  4
در 3گزينه  .12

در اين شراي
انحصار خر(

در 1گزينه  .12
GDP برح

در 3گزينه  .12

در 4گزينه  .12

در 3گزينه  .12
حجم كل پ  

مساوي مجم
و اين) چك(
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را رداشـت   

هـاي مهـم

شود ميان ي

6(  

سـجع» ي

)6س 

تك كه تك
يت تلفـظ

ationgroup

داري از بـاغ و بر

ه هـا فعاليـت   ك 

مي شهود و سالم

6درس . (متوازي

ارزي«و » زي«ن      

ت

درس.] (كنعدت 

.  

نند بيتي است ك
عايت يا عدم رعا

139(  

كار نگهـدصول، 

بانـكحـالي كـه   

مشهين است كه 

م: »پشت«و » ت

ن اعتبـار، ميـان

مطرف

  

  
  

طاعت -ساعدت 

به طاعت مساع

ن جمله نيست

اين عبارت مان: 
بسته به رع[زي 

27/10/8چهارم 

مقداري از محص

ي وام است؛ در

رات مربوط

ث نيست؛ مهم اي

مشت«) 2؛ در ف

مـده، و بـه ايـن

رمـ
  
مس  ]ن

با من ||! تني 

پاياهست ـ در 

)6درس . (است

آشنا كند] »صيع
متواز/ متوازن ( 

1(
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مرحلة(م انساني 

ازاي دريافت به

عتبارات و اعطاي

ز به حساب آنها

يمتي مشتريان
تريان طبق مقرر

اصالً محلّ بحث

مطرّف: »روگذارد

آ جملة نـو » زي

متوازن
سابق ـ ناقد
راه ـ نقد
  

ـر ـُـرمـ ـ جـ 
ـن ـُـن ـ كـ  ـَ
ـن ـَـن ـ مـ  ـُ

ا: مشهود است

اگر هست ـ كه

برقرار ا متوازن

ترصي«و [» وازنه
»تو«با » او«. د

(فنون ادبي 

م؛ ادبيات و علوم

غ و ديگري كه ب

جهيز و توزيع اع

مشتريان و واريز
خواست آنها

هادار و اشياي قي
وكالت براي مشت

رند يا نه اينجا ا
)6رس 

فر«و » بردارد«

ز«ندارد؛ بعد از 

ي

قوي

ـَشـ

ـَتـ  ن
كـ*[

اي نِ پايان جمله

ها سجعي ا گزينه

سجع» خَير«و 

مو«ر مستقيم با 
دارند] تكرار[+  ع

علوم و

همسنجش د

ميان صاحب باغ

وظيفه بانك، تج
:مانند

رخل كشو
ي و سود سهام م
در صورت درخ
سهام و اوراق به
مت، وصايت و و

دار سالمسجع » 
در. (برقرار نمود

)3، و در »خت

چ كس شوخي ن
 6(  

متوازي

معني ـ تق

 
 

تَن ـ من

متوازنِك نمونة 

در باقي گز. طرف

»پير«ميان ] م

به صورت غير را
سجعك، با هم 

.رست است
راردادي است م

.هد
.رست است

كنند تنها ر مي
دهند؛ انجام مي
فروش ارز

قال وجوه در دا
مطالبات اسنادي
بدهي مشتريان
ات و نگهداري

ن وظيفه قيموم

.رست است
»برسد«و » رسد

سجع» هست«
.رست است

بساخ«و » رداخت
.رست است

ون آوايي با هيچ
درس. (ر است

.رست است
گزينه

1(  

2(  
3(  

4(  

حال دست كم يك
.رست است

مط: »خويشـ«و 
.رست است

دست كم[ولش، 
.رست است

ر خواهد شما مي
يك به مصرع، يك

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
قر: مساقات
ده انجام مي

در 1گزينه  .13
برخي تصور  

ديگري نيز ا
خريد و ف   ـ
نقل و انتق   ـ
دريافت م   ـ
پرداخت   ـ
قبول امانا   ـ
انجام داد   ـ

در 3زينه گ .13
نر«اين كه   
«و» دست«

در 4گزينه  .13
بپر«) 1در   

در 3گزينه  .13
قاعده و قانو  

برقرا مطرف
در 2گزينه  .13

به هر حا* [  
در 3گزينه  .13
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در 2گزينه  .13
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در 1گزينه  .13

اين سؤال م  
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»برد مي«و 

ان بر اصل

نـام ديگـر
ي مسـتقل
نـايي جـدا
. كرار اسـت 

ود خواهـد

جنـاسگر 
ادا(» داد«
دو جـواب[

در ايـن» ا

ationgroup

و)متوازي(» ش ،

ن ـ خزان

] ـ آ
الت بيروني نتو

بـراي ايـن ن يي
واحـد معنـايي ي 

اصل واحـد معنـ
نوعي تك رديف

مشـهو» پـا «و » 

يگسه تاي د: تام
و) شـكنِ زلـف  

[تكـرار هسـت    

دك و با

دادبام

را«نيد كه چـرا  
 1(  

139(  

بيش«با » پيش«

:ي قافيه
مطرف

دانَم ـ هم مي

اد ـ گشاد
گشاد ـ ياد
نيسان ]:صرع دوم
ها ا ـ رنگ

ها ـ با ما ـ رنگ
مباحث و مجاد

آراي واژهه بگيرد؛ 
تيزچنگـيدر » ـ 

بايد از ا مي] س
معني؛ خامساً، م

»پا«فقط در  رار

تكرار و جناس ت
ش(» چـين «و ) »

هـم ت» خامــ «

ر من و بر خاك
دنهان نها

و چشممدن ي

دن نها
(  

ايم؛ برويد بخوان 
درس. (خدا) طرِ

27/10/8چهارم 

«،)متوازي(» وفا

منهاي طبعاًست، 

ـ اَم

د
گ

در مص] [:سالم[
ما

:تر دقيق* [
نوعي كه بنابر

سي را به بازيچه
چنگــ«را؛ ثانياً،  

جنا[/ سي تكرار 
ي باشند يا ناهم

تكرش هوش ـ   

تحاال مسألة . يم
»مـاچين «واهرِ  

و» خام«ميان 

بر دو تا چه آر
ز همسايگان پن

وي دل تا چه بين
دهم خيز
ر انباداو گربه 

)3درس ( !»گل

يل توضيح داده
  به خاط(براي

18  


مرحلة(م انساني 

و«با » جفا«، )]

مطرف اس/ ازي 

مي خواني ـ
هشتـ

ه طرح شود، به

يست مطلب درس
نه مثالً حروف ر

را وقت بررس صل
معنيها هم ه واژه

يعني آويزة گوش

ايتركيبي گفته
خـو(» چـين «و 
براي تأكيد،» ه

آتش او// ست 
خانه از دو كلي

لدگفتم اين / 
ل ساعات سيا

م زير و زبر كاد
كارِ گ«: گفتند ي

پيشين به تفصي
»خدا را«) 4

م؛ ادبيات و علوم

)تكرار(» و«با » 

هاي سجع متو ه
متوازي

ـ مي:] دوم داني
ـ ننْوش هناديد] 

ين ـ بين
داد ـ ياد
  

ـ بر آيد ـ سرايد

در كتابتان آمد
6(  

يك از ما قرار ني
نه ـ را باز نمايد
ير شخصي متص
در اين است كه

ـ رك بفرماييد

سؤال استاندارد
و)كتف(» دوش ؛

بند«كرار آشكار 

آتش مست اوس
كو// را  دورشي

// دپري شمم مي
لداز  دود//  دي
دبس ش// ا دت

وزِ كم بازده مي

هاي سخ آزمون
؛ دربهرساندن 

همسنجش د

و«[، )متوازن(» 
)6رس 

، نمونهن بيترو

در مصرع:] [لم
:نيمه سالم[

هي
د

ـ در آيد

ال مطابق آنچه
6درس .] (گرفت

والً، اينجا هيچ ي
حدهاي معنايي

ضميو  شانة جمع
»جناس تام«و 

العين مبا نصب

سدر  آرايي ن واج
د«و ) ديشب(» 
، جدا از تك)1ر 

).3درس 

خاك و آب و آ
ه جويم آن خو

و چشمدو هر  د
يو سپيدنفس 
م از ابتدشيري ب

سو رهاي وقت

ها پيشتر در پاس
ر): 3در ! ه است

»مهر«با » جور«
در). (متوازن(» 

.رست است
درنظور از سجع 

بيت

سال[  )1

2(  

3(  

4(  

الش كرديم سؤا
اي گ است نكته
.رست است
ا !يادتان نرود

تكرار واحت، كه 
نشا، ي نكره، ـ  

و»تكرار«تفاوت 
(     

.رست است
ات سؤال باال را

 3(  
.رست است

اهميت بودن بية 
»دوش«ه تكرار؛ 

اما د). حق(» د
د!] (حش هست
.رست است
و خ دكه باشم با

رج و خانه خانه
دجهي ل من مي

تو پري، چون
گربه عطسة ش
به اين جور كا

.ترست اس
را باره) 1ستوري 

وري حرف اضافه

www.sanjeshse

«،])تاريخي
»كني مي«با 

در 3گزينه  .13
البتّه كه من  

بسيار تال[*   
آنچه مطرح

در 4گزينه  .13
پنج نكته  
است» تكرار«

؛ ثالثاًنيست
ديد؛ رابعاً، ت

)درس سوم(
در 2گزينه  .14

اگر توضيحا  
درس. (بود

در 1گزينه  .14
بارها دربارة  

دارند، نه تام
دا«و ) نمود

باالتر توضيح
در 3زينه گ .14

من ك) الف  
برج بر) ب  
لدي د) ج  
ور ازد) د  
همچو گ) ه  
ها قديمي  

در 2گزينه  .14
ساختار دس  

الگوي دستو

erv.ir
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».رفـت  ـي   

ديپد يدر
صـطالحات

انـد وـيده   

كوهيـدگي

ل و كمـال
)4و  سؤال

،5درس ( 

ationgroup

القـي فراتـر نمـ

)42فحة 

به زبان وناگون
هنـوز آوردن اص

يانه، بـه مـا رسـ

از نك) 3]. »عيـا  

فـتن ـ از جمـال
بيت س هوم دقيق

.ـش  ـَشــ   // ش 

)ص

139(  

تعاليم كلي اخال

، صف4درس (» 

گو يها موضوعر 
ه« .»نظـر دارد  ي

زبان فارسي مي

ـ  ن ملـك ضـ يب

ين و ـ كلّـاً، گفـ
مفهحاال برويد و 

48(  

شــَ ]ــو [ـخـ ): 

)كم+ ص 
بم+ ص + 

ص+  

50[  

27/10/8چهارم 

آنان از قلمرو ي

.رن گذاشته شد

در ييها كتاب«
يخيي، ملي، تار

به ت آسوريگ،
40 ،44(

نيباطل است و د

د وصف و تحسي
ح! خاموش ماند

8و  47صفحات 

رَد؛ دـَنــگــ //  

48(  

ص+ ب م+ ص (دـِ 
+ب م+ ص ( يدار

، صفحة 5رس 

19  


مرحلة(م انساني 

يذهن ميو مفاه

رسي در اين قر

.»گرفت رونق و
حماسيهاي  ضوع

صفحة  ،43(

درختو  ر زريران
، صفحات4س 

ب نيد يلك بم«
)52صفحة 

گويند نهايتاً مي
پس بهتر است خ

، ص5درس . (ست

رد ـَ]ــو [ـخبـ): 

8صفحة . (است

باد): 2         )ب
بي ):4

در در» نيما«عر 

م؛ ادبيات و علوم

)22و  21حات 

نظر داشتند يون

بان فا ملي به ز

وافتيرواج  ،يس
موضبه  شتريب«
،4درس . (»ست

يادگارفقط اصل 
درس. (س نيست

براي[= [گويند 
،6درس . (ملك

عين همظاهراً 
پ دهند، شان نمي

.يد

اس مصراعد وزن 

)ـد؛ ج  ـَبـ  // د 

كشيده» خويش

بم+ ص + ك  م+ 

)ص 

رع چهارم از شع

همسنجش د

، صفح2درس ( 

رويب تيواقعبه  

هاي حماسههاي 

مانند شعر پارس
.»است و روان

اس شدهن جين را

، فب درسي آمده
ه در دسترامروز

گ ملك مي يمان
م دن از ميهمانِ

)1و ) 3. است ل
ور كه هست نش

سراغ بگيري 6س 

واحد ترين بزرگ

ـَ]ـو[ـخ): ؛ بي

خ«كه هجا در 

+ ]ص[+ ص +  
+ك م+ ص + ص 

وع كنيد به مصر

.رست است
!ث دارد انصافاً؟
.رست است

شتريعصر، ب ني
)43صفحة 

.رست است
ها پايه«: ن است

.رست است
نثر هم م ،يسامان

سادهدوره،  نيا
در آن و امثال عار

.رست است
ه عيناً در كتاب
سه تاي ديگر ا

.رست است
ايمو  تقوياز ) 4

گيري نكرد دست
.رست است

اميد وصالز ن ا
هيت او را آن طو

در درس 5زيابي 
.رست است

ب! يادتان نرود
.رست است

رديــُبـ//  رديـ

.است رست
سؤال اين است
.رست است

كم + ص (ئي 

ص+ ك م+ ص ( 
)48صفحة 

.رست است
 رجو. [زين

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
اي بحثج  

در 2گزينه  .14
يشاعران ا«  
، ص4درس (

در 3گزينه  .14
درستش اين  

در 1گزينه  .14
در عهد س«  

نثر ا« .»آمد
و اشع يعلم

در 1گزينه  .14
مطابق آنچه  

اصل پهلويِ
در 3گزينه  .14

و) 2و ) 1  
نرسيدن و د

در 4گزينه  .15
سخن) 2در   

محبوب ماه
را از خود ارز

در 2نه گزي .15
هيچ وقت  

در 3گزينه  .15
ــُـخ): الف  

)48صفحة 
در 1گزينه  .15

روي ديگر  
در 3گزينه  .15

ـِعـجر): 1  
مددت): 3  
، ص5درس (  

در 4گزينه  .15
ينا+ ز ]ا[ 

erv.ir

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55



 @sanjesheduc

داده شكيل
و گيـري  ل

يونـان  در 
و يـانوردي 

مشـهد در

بــه  يناك 

و آگـاهي  
تـا .دارد د 

تاريخ ايران

شيوة و شد
از دوري و

حسـاب  ـه 
 .گرفـت  ره 

ationgroup

.آورد فراهم گر

تش را ممتازي قة
شكل براي را ينه

.آمـد  وجـود  ـه 
دري توسعة تيجة

.گرفتند

ود در نزديكـي

اينشوشـي. شد ي

گـردد، آغـاز  ي 
وجـو امروزه كه

ت فردوسي، نامة

ش متحول نيز خ
معتبـر  مـدارك 

بـ تفكر و ناخت
بهـر تفكـر  و خت
.نند

139(  

يكديگ هاي يشه

طبق يا كاست و
زمي و شد آن ن

بـ يونانيـان  سـط 
نتي در اما كردند؛

گ دست در را ت

سـتر كشـف رو

مي ضمانت الهه ن

شناسـي باستان ي
ك بود شناختي و

شاهن هاي ستان

تاريخ تدريج علم
م و اسـناد  بـه  د 

شن قوة پرورش و
شناخ قدرت يت
كن تفكر كه شد

27/10/8چهارم 

اند و ها مهارت،

وكرده كسب ي
پيروان از برخي ي

توس كه بود راني
ك مي حكومت ي
قدرت شاهان، اي

مربـوط بـه بس ه،

اين به سوگند با
.شد مي سوب

هاي كاوش و شود
وآگاهي از فاوت

دا نيز و ساساني

قوع پيوست، به
اسـتناد منـابع، 

وتقويت براي ي
تقوي براي ذشته
با ،بگوي ايشان

20  


مرحلة(م انساني 

رسوم، و آداب با

فراواني ثروت و ت
گرداني روي جب

حكمر از تفاوتي
موروثي صورت ه

جا به و برآمدند

شده كشف نون

باتعهدات و دها
محس خدا اين ه

ش خوانده و شايي
متف مراتب به د،

س تعلق به دوران

س در اروپا به وق
دقيـق  سـنجش 

ارزشمندي جينة
گذ مردمان هاي

با نگذشتگا صة

)1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

ب را مختلف طق

قدرت خويش، ي
موج تدريج به ي
.آورد هم

مت شيوة باستان،
به شاهان نخست
اشراف و مندان

تاكن ايران در نا

ضايي ايالم سند
زنبيل، ستايشگاه

رمزگش ميخي ط
داشتند خود دن

هاي مت داي نامه

رنسانس دورة در
س بـر  شـيوه  ـن 

گنج و منبع شته،
انديشه و ربيات

قص: توان كرد مي

ت

همسنجش د

مناط مردم شنايي

مذهبي موقعيت 
برهمني آيين ي
فراه هند در يگر

ب يونان تمدن تة
ن ديگر، شورهاي

ثروتم از اي طبقه

انسا حضور از كه

و قض حقوقي سناد
چغاز معبد. ـود

خط اينكه از بل
تمد و تاريخ كهن

پايه ترجمه خد
.ند

كه علمي و ري
ايـ اساس. آمد د

گذش جوامع و ها
تجر از توان مي ه

ه اعراف اشاره م

.رست است
34فحه 

آش زمينة ستد،
.رست است

44فحه 
و مقام واسطة ه

فرساي طاقت ك
ديگ هاي انديشه و

.رست است
54فحه 
برجستة هاي گي
كش از بسياري د

ط خارجي، جارت
.رست است

72فحه 
ك آثاري و نشانه

.ضوي است
.رست است

78فحه 
اسن در ناروندي؛

بـ شوش شهر ي
.رست است

62فحه 
قب و پيش قرن و

ك ادوار از رانيان
رخان ايراني بر

نوشتن مي را تان
.رست است

5فحه 
فكر هاي يشرفت

پديد نگاري ريخ
.بود زي

.رست است
9فحه 

ه انسان گذشت
گذشته در اوش
سوره 176ه آيه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
صف 4درس 

و داد رونق  
در 4گزينه  .15

صف 5درس 
به برهمنان  

مناسك. بودند
وآيين رواج

در 2گزينه  .15
صفح 6درس 

ويژگ از يكي  
مانند باستان

تج گسترش
در 4گزينه  .15

صف 8درس 
ن ترين كهن  

خراسان رض
در 1گزينه  .16

صف 8درس 
الهة پيكرة  

خـداي معني
در 1گزينه  .16

صف 7درس 
دو حدود تا  

اير كه دركي
آن زمان مو

باست عهد در
در 3گزينه  .16

صف 1درس 
پي دنبال به  

تار در نويني
پرداز داستان

در 2گزينه  .16
صف 1درس 

سرگ مطالعة  
كا با. آيد مي

براي مثل به

erv.ir
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فرهنگـي  و
روابـط  ون  

از ي پـيش 
.اند كرده

نگـاه) ب. 

داللـت  ،ئله 
كسـاني،  ـه 

تن كتـاب
.غيره است

ايـن  مومي

.آورند ي

شناسي ين
در حـوالت 
.ده است

ationgroup

وهنـري  فنـي، 
هـاي گونـاگو دن 

هاي انسان ندگي
تقسيم خوراك

.نيازهـا  رفـع  ي 

مسـئل يـا  پديـده 
چـه يـا  كسـي  چه

.پردازد مي

ؤال بر طبـق مـت
بع اقتصادي و غ

عم شيب. است
.شود رد مي

مي وجود به را ار

زمي اول تا سوم
تح آخـرين  از س 

تغيير پيدا كرد

139(  

هاي پيشرفت ر
ها و تمـد رزمين

زن مراحل ناسان
توليد دورة و ك

بـراي منـابع  از ده

پ هر ماهيت بر ز،
چ سؤال. پردازد ي
پديده تحول و ن

سخ براي اين سؤ
ها، منا ها، خليج

كرده جدا خزر
خزر، وار درياي

پايد و آرام هواي

هاي هر طي دور
پـس. است ربوط

عوامل فرسايش

27/10/8چهارم 

سير تا كوشند ي
رسهاي باستاني 

.دهند ي

شن باستان. سيد
خوراك گردآوري

استفاد و ها توان

چيز چه سؤال. د
مي موضوعات ي

تكوين سير رسي

رين پاست ي كامل
تنگه ه ها، كانال ،

درياي هاي هنار
سرعت به با نها

ه ر فشار،پ راكز

هاي ايران بيشتر
مر) سنوزوئيك( 

آن پس تحت ع

21  


مرحلة(م انساني 

مي ،مختلف هاي
ايسه آثار و بناه

مي توضيح را يگر

رس تمدن به تا ت
گ دورة به آن با

ت درك) الف :ت

دارد سر و كار ها
زماني روند به قع،
برر به چطور، ؤال

اند ولي ان كرده
كشورها، درياها،

كن از را ذربايجان
آ از جاري هاي ب

مر و آورد مي مراه

ه ناهمواري. ست
اسيشن زمين م
يافت از نهايي ل

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

ه زمان در ستاني
ين از طريق مقا

يكدي بر آنها دي

سر گذاشت شت
متناسب زارهاي

است گونه دو به ي

ه پديده وقوع كان
مو چه سؤال. زد

سؤ. دهد مي قرار

از پرسش را بيا
ك ساير به نسبت

آذ منطقة ،نوبي
آب و است جان

هم به را باراني

آمده اس وجود به
سوم دوران واخر

شكل ما كشور ي

جغر

همسنجش د

باس بناهاي و آثار
آنان همچني. نند

اقتصاد و رهنگي

پش را مختلفي ل
ابز و معيشتي د

طبيعي محيط ا
ها ه خواسته

مك يعني جغرافيا
پرداز مي پديده ع
توجه موردرا  ط،

ها درصد صحيح
ن آن، قرارگيري

جن ـ شمالي هت
آذربايج منطقة از

و ابري والً هواي

ب ها ناهمواري ي،
او به آنها نهايي ش

هاي نر ناهمواري

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

.رست است
30فحه 

مراحل و طوالني
اقتصاد نوع ساس

.رست است
5فحه 
با ارتباط در سان

براي رسيدن به
.رست است

8فحه 
ج اساسي ركن با

وقوع علت چرا به
محيط و انسان ل

.رست است
16فحه 

ه ل تمام گزينه
محل. است 4ه 

.رست است
24فحه 
جه با تالش هاي
ا بيش خزر مت

.رست است
34فحه 

 كم فشار معمو
.رست است

22فحه 
شناسي زمين اي

و پيدايش. ست
دورة كواترن طي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
صف 3درس 

شناس باستان  
گذش مردمان
گذش جوامع

در 1گزينه  .16
صف 4درس 

مسير بشر  
راسب را تاريخ

در 4گزينه  .16
صف 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه
در 4گزينه  .16

صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ سؤال چ
متقابل روابط

در 4گزينه  .16
صف 3درس   
در اين سؤا  

همان گزينه
در 2گزينه  .16

صف 4درس   
ه كوهستان  

سم به ها كوه
در 2گزينه  .17

صف 5درس   
عبور مراكز  

در 1گزينه  .17
صف 4درس  
ها هدور طي  

ا آمده پديد
ط دوران، اين

erv.ir
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بـه  را ـتان 
:است نوع
منفرد هاي

دانست، ها 
.ت

. شـود  ل مي

افـزايش  در
جنـوبي  ل 

ابنـد ي يمـ 

ationgroup

سيستان بلوچسـ
دو منطقه اين ي

ه كوه آنها به كه

خشكسالي و ها ن
است كنوني هاي ي

اي تشكيل حاره

د خـزر  دريـاي 
سـواحل بـارش  ر

.اند 

راه ين اجتمـاع   

.ه است

ي

.شوند ي

139(  

مان در استان س
هاي ناهمواري. د
آذرين نفوذي ي

توفان بروز جوي،
ناهمواري شكل ر

پر فشار جنب
.شود

كشـور،  شـمالي 
در مرطـوب،  ي 

ه طبيعي كنش

دارند بـه جهـان

قتصاد و خانواده

.آيند مي
هاي دروني كنش

آشكار مي تماعي

27/10/8چهارم 

و قله كوه بزم ن
شود مي ناميده ي

هاي توده برخي

ج هاي ريزش گي
تغيير شغولم لي

كمربند ،ني هوا
ش مي بارندگي و

ش درسـواحل . د
هـواي صعود كان

نتيجه؛ بلكه كند

انسان د يزندگ

.داند د، علم مي
نگ، سياست، اق

به حساب م اعي
هاي اجتماعي و

نهادهاي اجت. م

22  


مرحلة(م انساني 

قزوين استان در
مركزي هستاني

و شود مي گفته

پراكندگ الگوي در
داخل پست ناطق

گيني و فرونشين
ابر تشكيل و وا

دارد متفاوت اثر
امك عدم دليل به
.شوند ي

آنها را اراده ك ير

كه با يارتباط ة

.آيد
آيند ه دست مي

ت مطلوب فرهن

.هستند
هاي اجتما ديده

ها عقايد، ارزشل 
.دارد ي

ميريم در نظر بگ

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

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

د تغيير توان مي
من در و ما كشور

ي، به دليل سنگ
هو صعود از مانع

دو كشور هواي
ب عمان درياي و
مي هوا شدن جي

كنشگر باشدزم 

ةبه واسط يد ول

آ نساني پديد مي
هاي تجربي به ش

جتماعي از وضعيت

ي هجهان اجتماع
ترين پد عميق، ن

مثل دارند يشتر
ياريبس تياهم

ما در ارتباط با ه

جامع

همسنجش د

رضو خراسان در
شود مي تشكيل

كو آنها به كه ده

را آن هاي نشانه
ك در بلكه جهان

الجدي طان و رأس
م كه خشك است

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

الز كه نيستندش 

)ست
لم كالس ششم

كند ينم جاديرا ا

ي و ارادة افراد ان
كه با روش مي را

عضاي جهان اجت

ج يها هيال نيتر
جهانت به اصل 

شيب يو ذهن يي
،ها ذهني پديده
را يهان اجتماع

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

خورد چين هاي
.گويند

.رست است
30فحه 
ن كه اقليمي رات

مناطق از سياري
.رست است

37فحه 
السرط مدار رأس

هواي گرم و خش
.رست است

37فحه 
دوري و درياها

ولي دارد مهمي ش
ندارند چنداني ش

.رست است
، كنشيراراديغ

.رست است
صحيح اس(نظم 

تصور من از معل
.رست است

كه انسان آنها ر
.هستند تكويني

.رست است
با آگاهي جتماعي
، فقط علومتجدد

، تصور اعجتماعي
.رست است

ت قيعم، و عقايد
تقاد انسان نسبت

يبعد معنايي كه 
بعد ذ ين اجتماع
جه يها هيزا و ال

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
صف 4درس 

نقط سه اگر  
وصل يكديگر
ه كوه بخشي
گ مي مركزي

در 1گزينه  .17
صف 4درس 

تغيير امروزه  
بس در تنها نه

در 4گزينه  .17
صف 5درس 

در اطراف م  
داراي آب و

در 2گزينه  .17
صف 5درس 

به نزديكي  
نقش بارش،
نقش ،كشور

در 3گزينه  .17
غ يامدهايپ  

در 4گزينه  .17
:بعد ذهني  
ت:ذهنيبعد   

در 4گزينه  .17
ييها دهيپد
ت يها دهيپد

در 1گزينه  .17
جهان اج -  
جهان مت -  
آرمان اج -  

در 2گزينه  .18
و ارزش -   ها
باور و اعت -  
هاي پديده -  
در جهان -  
اجز يوقت -  

erv.ir

72

73

74

75

76

77

78

79

80



 @sanjesheduc

.است تلف

ـ  ـرا  يتجرب
كـه يبشر
و افـراد  ت

اي جهـان

خي از آنهـا

جتمـاعي،

داننـد، مـي   
هـايي يـده 

هـا و رزش     
.نداريم

ه كنند؛ اما
عـرض هـم

هـاي مـدن  

ationgroup

مخت ي اجتماعي

فـي هـا  از روش 
بي ها آرمان و ها

التيـور، بـه تمـا   

هـا ها و آرمـان  ت

ممكن است برخ

اهاي  راي جهان
.دارد

مـي، معتبـر نم
پديي اجتمـاعي،   

ـا نبـودن ايـن ا
بودن آنها راهي

.وند

.دارد روني

يكديگر استفاده
اجتمـاعي در عـ

هـا و تم فرهنـگ 

139(  

.شود

هاي جهان ميان

كـه ا راي علـوم 
ه ارزش يابيارز

امـ نيـ ا ةدربـار 

طل بودن واقعيت

ند اما در عمل م

.عي هستند

يعني بر ،پذيرند
قبول حق وجود

وان دو روش علم
هـاي ـد و ارزش  

ـوانيم بـودن يـ
يا حق و باطل ب

.كنند
شو نميي محقق 

كنش درشاره به 

ند از تجربيات ي
هـاي به جهان

فراند، مثـل   كرده

27/10/8چهارم 

ش مي شناخته يه

هاي تفاوت نوع

ع و دانـد  يم علم
امكاناز علوم، 

يداور و رود يم

دربارة حق و باط

دانن ن را الزم مي

هاي اجتماع زش

و واقعي، تغييرپ
روج از باطل و ق

و وحي را به عنو
ن جوامـع عقايـ
تـ و ما فقـط مـي  
ت و غلط بودن

ك نميخود عمل 
ام بدون ديگري

.ابندي ي
، اشگرستيد يا

توانن كه دارند مي
مربوط(. ه دهد

قرار دارند ياد ك

23  


مرحلة(م انساني 

الي همان با سب

از بازگردد، صلي

ع ند،يآ يدست م
دسته نيا افول
از دست م ستند

تواند د ، ميكند

نند و رعايت آن
.دهد ي

ها و ارز ن آرمان

در قلمرو آرماني
نه كه امكان خر

و ي كنند و عقل
از نظر اين. گويند

و پديد مي آيند
دربارة درست ري

جهان اجتماعي خ
و هيچ كد اند ته

يتحقق م تماعي
جمع و دلم جا

روابط متقابلي ك
گ ديگر را ادامه

عرض يكديگر

م؛ ادبيات و علوم

متناس علمِ با عي،
.شود مي بلور

اص اعتقادات ها و

به د يتجربي ها
اب .شناسد ينم

سيقابل مطالعه ن

بي آن محدود نك

كن جانبداري مي
اعي را شكل مي

ترين ، مهمز باطل

ت قرار گرفتن د
گو د دارد؛ همان

جربي محدود مي
ها سخن بگ رمان

جوامع انساني
سيم و براي داور

هاي ج بق ارزش
وابستبه يكديگر 

.نام دارد ماعي
هاي اجت كنش ق

انيمن در م

تلف هستند، با ر
واند مسير فرهنگ

متفاوتي كه در

همسنجش د

اجتماع جهان از 
متب ها ارزش در ي

ه آرمان ي كالن،

ه را كه با روش 
علم كنند، يه م

ق يبا علوم تجرب
.شود ي

 به معناي تجرب

ك جامعه از آن ج
جهان اجتما ني

ه حق و پرهيز از

اند؛ ولي از جهت
رش باطل وجود

م را به دانش تج
بودن عقايد و آر
آرماني يا واقعي
خي آنها را بشناس

راد همواره مطابق
ها ب و محدوديت

هنجار اجتم يع
قياز طر يجتماع
يا هديشن

هاي مختل رهنگ
تو ويت خود نمي

هاي ا و تمدنه

.رست است
اليه هر بودن ل

جهان اجتماعي
.رست است

هاي ارزش به  كه
.رست است
يدد فقط علوم

استفاده) يانيوح
ب و اند يتجرب فرا

يسپرده م تفرّق
.رست است

اعلم راعي، اگر 
.وري كند

.رست است
ي كه مردم يك

قلمرو آرماد يرن
عمل بهن اسالم، 

.رست است
ا چند خود ثابت
ف از حق و پذير

.رست است
جتماعي كه علم
ب ز حق يا باطل

صرفاً در قلمرو آ
جتماعي و تاريخ

.رست است
تمامي افر: چهارم
و فرصت: نجم ها

.رست است
جام كنش اجتماع

اج يو هنجارها
بيجود حاضرِ غا
.رست است

كه متعلّق به فر
آنها با حفظ هو

ه سان از فرهنگ
م، چين و هند

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
باطل و حق  
هاي آرمان  

در 1گزينه  .18
هايي تفاوت

در 4گزينه  .18
جهان متجد  
و و يعقالن(

في ها دهيپد
متي ها گروه

در 1گزينه  .18
علوم اجتما  

اجتماعي داو
در 3گزينه  .18

هايي ارزش -  
را ناديده بگي

در جهان -  
در 2گزينه  .18

حقايق هر  
امكان انحراف

در 2گزينه  .18
هاي اج جهان
توانند از نمي

هستند كه ص
پيامدهاي اج

در 1گزينه  .18
عبارت چ -  
عبارت پن -  

در 1نه گزي .18
انج ةويش -  
و ارزش -   ها
هرگز وج -  

در 3گزينه  .19
وامعيج -  

هيچ يك از
)باشد مي

شنا مردم -  
غرب، اسالم

erv.ir
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قيد به دو

) موضـوع ( 
 .ـده اسـت    

در) 3 و 2

ق نيفتـاده
لفظ) 2 نه

شـايد«ت  
.طقي است

مشـابهت
رد گزينـه (

 31  

راي كتـاب

   20 ه

هرها محـل
. ر نيسـتند   

توسـل بـه

ationgroup

اين ).3 و 2 ينه

5  

او: گونـه اسـت  
آنهـا حـذف شـ

رد گزينـه ( ـت   

ال اتفـاقؤرت سـ  
رد گزين( .ندارد

از عبـارت) 4 زينه
ي معقول و منط

را كه بـه صـرف
( باشد قوي مي

صفحه 4 درس

مهربـان بـر يـار 

صفحه 3 درس .

برخي شه: شود
هـا شـهر شهادت

ت(از آدم ترسـو  

139(  

رد گزي( شود مي

5 صفحه 6 رس

گ ن عبـارت ايـن  
هستند كه سور

لف كمـك گرفـ

شاهده در صـور
مشابهتي وجود

رد گز( استته 
ن فرهاد احتمالي

چر) 4 و 2 زينه
تقراي تعميمي

د .پردازيم ظر مي

ي 4 و در گزينـه 

طلق برقرار است

 ن گونه بيان مي
برخي محل ش. د

15 فحه

بزدل كنايه) 3

27/10/8 چهارم

ت، سور ناميده م

در .ي قضايا باشد

ختار منطقي اين
اي ه يا محصوره

ل تمثيلي مخـال

شود كه اين مش ي
الؤر صورت س

تأثير نداشتدالل 
ليل خوا ب بودن

رد گز( يف است
ن از شرايط است

م مورد نظق مفهو

و ق واضح است

عام و خاص مط

اين )كلي( هادت
ها شهر هستند ت

صف 2 درس .دارد

و 1 رد گزينه( 

24  


مرحلة(م انساني 

يق موضوع است
58ه 

بندي اي تقسيم

در واقع ساخ. ت
ها قضاي ير گزينه

و يافتن استدالل
44 صفحه

ي كلي صادر مي
ع است كه باز د

وع استدن در فظ
داي تيشه به دل

يج آن ضعيه نتا
تصادفي بود. داد

يري از مصاديق

مثال براي مصدا

»مفهوم جزئي«

معناي محل شه
ي محل شهادت

ود معناي آب د

)شيوه نگارش(

منطق

م؛ ادبيات و علوم

نده دامنه مصاد
صفحه 6درس 

بر ن كه مالكي

كه محذوف است
ساي )نسبت(ست 

و وجوه اختالف
5درس  .است

رد جزئي حكمي
ت بين دو موضوع

اما اين لف ظ شود
حتمال قطع صد

تمثيلي است كه
يگري سرايت د

ها يا تصاو نمونه

م 3 در گزينه .ت

«با» مفهوم«د 

هم به م )جزئي(
رخيب .ت نيستند

ك امر خارج از خو

( و مراقب بودن
16 تا 14 فحه

سنجش دهم

كنن آيد و تعيين 
).1 رد گزينه( د

قضيه است نه اين

باشد مي» او«ر 
اس) متمم(من 

 بايد از توجه به
الفي اشاره نشده

شاهده چند مور
يل هم مشابهت
طه اشتراك لفظ

آيد كه اح ر برمي

ال استداللي تؤس
ك جزئي را به د

صاديق، به ذكر

جامع است هزنق
35 صفحه 4

لي پس بين خو

(م شهري است 
رها محل شهادت

ب داللت بر يك

ش يعني پاييدن
صفح 2 درس) 2

.رست است
بر سر قضايا مي

آيد و جزئي مي
.رست است

ن جزء تعريف قض
.رست است

موضوع، ضمير 2
از) محمول( وي
58 فحه

.رست است
ه با تمثيل ناروا
م به وجوه اختال
.رست است

ايي با مشل استقر
در تمثي )1 زينه

تواند منشأ مغالط
طور اين» ...يرين
49 فحه

.رست است
ه كار رفته در س

توان احكام يك ي
43 صفحه

.رست است
ز طريق ذكر مص

.رست است
شكل براي ذو 2
4جامع درس .ت

.رست است
ت يا كليجزئي اس

.رست است
مشهد كه هم نام
ستند برخي شهر

22 فحه
.رست است

ها مفهوم آب زينه
.رست است

ي پاي او و پايِش
گزينه رد) (ري

www.sanjeshse

در 4گزينه  .19
بر   قيدي كه

صورت كلي
در 1گزينه  .19

با معنا بودن  
در 2گزينه  .19

2در گزينه  
پوشاننده رو

صفح 6 درس
در 4گزينه  .19

براي مقابله  
هم 1 گزينه

در 3گزينه  .19
در استدالل  

رد گز( است
ت شيرين مي

به خواب شي
صف 5 درس

در 1گزينه  .19
استدالل به  

ظاهري نمي
5 درس ).3

در 2گزينه  .19
در تعريف ا  

در 1گزينه  .19
2در گزينه  

دوري نيست
در 3گزينه  .19

مفهوم يا ج  
در 1گزينه  .2

لفظ م مثالً  
شهادت هس

صف 3 درس
در 2گزينه  .2

در ساير گز  
در 4گزينه  .20

پايش يعني  
معناي ظاهر
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 @sanjesheduc

اسـت نـه

ارت را بـه

نـه تصـور

ationgroup

هـم مطـابقي 4

بايـد ايـن مهـا

تصـديق اسـت

139(  

4مثال گزينـه ) 

ه يك قناد ماهر
4 صفحه 1س 

ت 1 ت دوم گزينه

27/10/8 چهارم

)3 و 1 د گزينه

تبديل شدن به
درس .طا هم بشود

قسمت. هستند

25  


مرحلة(م انساني 

رد( .كند اللت مي

شاگرد قناد براي
مسير دچار خطا

تصور و تصديق

م؛ ادبيات و علوم

ه يكي شيء دال

در واقع يك ش
ت در طي اين م

بلكه ت. نيستند

سنجش دهم

معنا كه بر الزمه

.ه و مهارت دارد
چند ممكن است

اللاستد 4 و 2

.رست است
داللت لفظ بر م

15 صفحه 2س 
.رست است

به كسب تجربه
ي فرا بگيرد هر
.رست است
هاي اول گزينه

9 تا 7 فحه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
به نوعي از  

درس .التزام
در 1گزينه  .20

شعر اشاره  
صورت عملي

در 3گزينه  .20
هاي عبارت
صف 1درس 
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