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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
چهارممرحـلة ـ  دهــمسنجش 

)5/11/1397(  
)دهـم( و علوم انسانيادبيات   

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

www.sanjeshserv.ir

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

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

هـا ، آدرس عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات ارزشمند شما هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود، از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

.ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدهاي ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم ديدگاه

sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون

8از  4آزمــــون 
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 @sanjesheduc

اليه مضاف 

ابتداي بيت

چون دهان

دوم شاعر از

ationgroup

ته و مضاف اليه م

.ت گرفته است

ا» مده«فعل  4ت 

ساني كه دهاني چ

الي كه در بيت د

وابستة وابست: تو/ 

ينه معنوي صورت
ف شده

بيت ل آمده و در

سب

كس - 2ن سخنان 

تيجه دادن در حا

)ـم

الل آل احمد

/ين و مضاف اليه

ديگر حذف به قري
حذف» گويم مي«

، بعد از فعل)ردمند

تناس: وين و آفتاب

شيرين -1): يهام

كار و اميد به نت

1(

2  


دهـ(علوم انساني 

جال: ي شتاب زده

وابستة پسي: مادر

هاي د در گزينه. ت
شكرِ خدا را/ شده

كرم را نداشت
ل

در(و مسند ) دلت

ماه، پرو/ تشبيه: 
بيه

اي(شيرين دهنان 

ز حركت كنيم

.يند

كنند به تالش و ي

1(و نگارش )  

ادبيات و ع

سب

شادي: 

قرض←

ارزيابي/ مدبن منور

/ستة گروه اسمي

حذف شده است
حذف ش» دارد«د 

ك رسم  يار/ متمم
نهاد مفعول

د(نهاد  1در بيت 

آساآفتاب / صيص
ادات تشب

ش/ مجازا از باغ: 

ست از كل به جز

گو سخن مي» مع

ارند و توصيه مي
.كار باشد

)1(فارسي 

دگي پشت پاي ا

:طرب/ بره گردن

غرض/ لئيم ←

ابوالعجايب ←

محم: رار التوحيد

اسم و هست: مهر» 

ه به قرينة لفظي
چه سود/ ف شده

شد

م: ف اضافه، كبوتر

اي جمله آمده، د

استعاره و تشخص

چمن/ تضاد): ي
ضافة استعاري

هاي علمي بهتر اس

مذمت طم«در  4

المثل اشاره دا رب
ن كه تالشي در ك

.ست است
برآمد: كلّه/ اندگي

.ست است
چنب: آخره/ ستگي

.ست است
ح اوليه

.ست است
←بصيم / خذالن

.ست است
←ادرست است 
.ست است

اسر/ ل مير صادقي
.ست است

»مهر مادرِ تو«ي 
.ست است

بعد از نقطة دود
وم فعل باشد حذف

.ست است
 برون ش توز دست

.ست است
چون، حرف/ را  و

عول
.ست است

ر دو فعل در ابتدا

.ست است
:دن ماه و پروين

.ست است
م جهان

.ست است
قوي(، و عقاب )ف
اض: گوش جان./ 

.ست است
ه ها در متن رسش

.ست است
4و 3، 2و ابيات 

.ست است
به مفهوم ضر 4و 

كند بدون آن ب مي

www.sanjeshse

درس 4گزينه  
درما: خذالن

در 3گزينه  
شايس: اهليت

درس 2گزينه  
طرح: بيرنگ

درس 1گزينه  
←خزالن

درس 4گزينه  
ابولعجايب نا

در 3گزينه  
جمال: ديوار

درس 2گزينه  
در گروه اسمي

درس 1گزينه  
»است«فعل 

در مصراع دو
درس 4گزينه  

پنجاه سال از
در 3گزينه  .

ايا رب مگير 
مفع

درس 2گزينه  .
هر 3در بيت 

.آمده است
درس 1گزينه  .1

خجالت كشيد

درس 4گزينه  .1
مردم: جهاني

در 3زينه گ .1
ضعيف(مگس 

شيرين دارند
درس 2گزينه  .1

در چينش پر
درس 1گزينه  .1

عبارت سؤال
درس 2گزينه  .1

و3، 1ابيات 
خداوند طلب

erv.ir
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 @sanjesheduc

خالصي يابم

در بيت اول

تفاوت(ست 

.ايدا شده

... فردي كه 

دانشجويي ـ

)ت ساختار

ationgroup

.گويد مي» 

ز اين غم عشق خ

وجهي ندارد اما د

.ده مدارا كند

يد، بين ما برابر اس

قبايل، چون، آشنا

ـ دو ف) ت ساختار

ـقه، فرا مي خواند

تفاوت(رست است 

)كندي

»سخن«سلطان 

شد از من موجب

آفرين گفت

ي دنيا و آخرت تو

كه به او ستم كرد

ـ بشتابي) ساختار

ايد ـ اقوام و قشته

تفاوت(مسالمت 

خواند ـ در مسابقه

دهد، نادروزش مي

نصيحت مي: ص( 

)ـم

)خواهند شد

از اخالق خوب 2

گويد مرگ م مي 1

.است

ت انسان به خود آ

هاي گز به زيبايي
.رد

د حتي با كسي ك

تفاوت(اهللا است 
.م

يم، چون، انس داش

، به)وت ساختار

خ، فرا مي)ساختار

ـ آن ـ آمو) اختار

هم

توصيه مي كردـ

.باشدصحيح مي

)1(

3  


دهـ(علوم انساني 

همه فنا(» وتلم

2ند ولي در بيت

1ند ولي در بيت

بودي و خاموشي

است و در خلقت

شوق است و هرگ
خور به دردم نمي

يكي به جاي آورد

عدم پرستش، جز
رستش قرار ندهيم

قوام، خلق كرديو ا

تفا(ـ زيرا گاهي 

تفاوت( همكاري 

تفاوت سا(ت است 

ـ پنج، با) زائد(م 

)فروتني كن: ص(

)مان انجام ندهيم

(، زبان قرآن 

ادبيات و ع

ال هًكل نفس ذائق«

كن صاف اشاره مي

ش عشق اشاره دار
.ست

كه سرانجام آن ناب

.كنند اشاره مي

ترين آفريدگاران

ق فقط شيفتة معش
و نگردد اين تن ب

د كه آدمي بايد ني

، ع)رعايت ترتيب
ـ مورد پر) ساختار

و س يابيد ـ قبايل

باشند ، داشته)ر

ه براي آشنايي و ،
.كنند

كن، كاري نادرست

، با هم)زائد(ديگر 

متواضع (باش  ـ

ي مصلحت دشمنم

ي

ي، تستخدم

عربي،

«به مفهوم آية 4

به عدل و انص 4و 

به غم لذت بخش
به ميان نيامده اس

اهي اشاره دارد ك

قت انسان از گل

ت كه خداوند بهت

عاشق: گويند مي
من خاك كوي تو

كنند توصيه مي 3

عدم(شما و ما ي، 
تفاوت س(ند است 

، آفريديم، انس)زائد

تفاوت ساختار.. (
)ساختار

،)مير لحاظ نشده
مسابقه، همكاري ك

نكواهرت، تفتيش 

ـ پنج،) زائد(نفر 

)بيشتر است: ص(

كه كاري را براي

منطقيـ االبتعاد ـ 

االُولي الدولةتخدم، 

.ست است
3،4، 2ل و ابيات 
.ست است

3، 1ؤال و ابيات 
.ست است

ب 4و  3، 2ابيات 
ز لذت بخشي آن

.ست است
ة غرور و خودخوا

.ست است
بيت سوم به خلق

.ست است
بيت دوم اين است

.ست است
4و  3، 2ابيات 

تنبعد از مرگم 
.ست است

3و 2، 1و ابيات 

.ست است
بشتابيد، براي: يب

ستيدن، جز خداو
.ست است

ز(هستيم كه : يب
.ست است

..براي اينكه : يب
تفاوت س(شوند ي

.ست است
ضم(از كالس : يب

، در م)وت ساختار
.ست است

آموزد، خومي: يب
.ست است

،)زائد(درس : يب
.ست است

(فراوان است : يب
.ست است

بر ما الزم است( 
.ست است

تجعل، ابتعاد: يب
.ست است

استخدم، يست: يب

www.sanjeshse

درس 1گزينه  .1
در بيت سؤال

درس 2گزينه  .1
در عبارت سؤ

درس 1گزينه  .2
بيت سؤال و
پس سخن از

درس 2گزينه  .2
بيت به نتيجة

در 3گزينه  .2
بيت سؤال و

درس 2گزينه  .2
مفهوم آيه و

درس 1گزينه  .2
بيت سؤال و

گويد اگر مي
درس 4گزينه  .2

ت سؤالرعبا

درس 2گزينه  .2
ترتيبه خطاها
، نپرس)ساختار

در 3گزينه  .2
ترتيببه خطاها

درس 1گزينه  .2
ترتيبه خطاها

همانند هم مي
درس 2زينه گ .2

ترتيبه خطاها
تفاو(بودند ... 

درس 1گزينه  .3
ترتيببه خطاها

درس 4گزينه  .3
ترتيببه خطاها

درس 4گزينه  .3
ترتيببه خطاها

در 3گزينه  .3
در اين گزينه

درس 4گزينه  .3
ترتيببه خطاها

در 3گزينه  .3
ترتيببه خطاها

erv.ir
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 @sanjesheduc

)رساندد مي

)ثالثي

ـ)»وقف«ل 

.اشد

.ندارد

ationgroup

ي با او به تو سود

مزيد: ص( ثالثي 

مأخوذ من فعل: ص

.باشدح نمي

باگزينه صحيح مي

وجود ها مفعوله

همنشيني كردي

ـ مجرد) »أخرج«

ص(» وفق«فعل 

اين گزينه صحيح

اين گ.) گيردا مي

اما در بقيه گزينه

.ت

)ـم

اگر(معني عبارت 

«مفعول به لفعل

ـ مأخوذ من) رور

.باشدح مي

.باشدطا مي

)ي كوچك است

در كشور ما آن ر

.نين نيست

.شد

.باشدل مي

.باشدمي» ينفع«

گار جهانيان است

.ن انسان است

4  


دهـ(علوم انساني 

د، ثانياً براساس م

مفعول أو: ص(» 

متعد(  

جار و مجر: النوم

ن گزينه صحيحاي

.ند

اين گزينه خط» نيا

.ضاد وجود ندارد

ايهايي بلند با جثه

در يازده مسابقه

ها چنر بقيه گزينه

بازينه صحيح مي

يفعل از باب افعال

براي فعل» ك«و 

.ضروري هستند

خداست كه پرورد

ناسپاس

ترين دشمن دشمن

)1(و زندگي 

ادبيات و ع

باشدمي» فاعل«

»أنزل«ل به لفعل 

مت: ص( ـ الزم) زم

بحرف الجر، علي

»ت تحت األرض

كنناز غذا پر نمي

ي كلّ أطراف الدن

ها متضبقيه گزينه

ستاني كوتاه و پاه

امبرندهكه دوست 

امر هستند اما در

اين گز) ظلم نكن

 ن يجلس بر وزن

و»جالس«ي فعل 

و براي زندگي ما

و مرگ من براي خ

زار خواهد بود يا

دروني است كه د

و دين

عل ماضي بر وزن
.ت نه متكلم

)باب افتعال

مفعول أو مفعول ـ

 ( ـ متعد)الز: ص

مجرور ب: ص(» در
(

ش كالنّحل في بيوت

هايشان راخانه» ت

فيكثيرة و منتشرة 

ضاد است اما در ب

حيواني زيبا با دس

جايزة نهم است ك

فعل) ، تَعلَّم، زينْ

الق بد به خودت

است و مضارع آن

يا مفعول به براي

باشند و خوب مي

و اعمالم و زندگي

ن داديم يا سپاسگز

ها اين عامل بدي

.ست است
 :اوالً فع) جالَست

براي مخاطب است
.ست است

نتبهوا،  ماضي از
.ست است

)ثمرة: مفرده: ص
.ست است

جمعه علوم: ص( 
.ست است

قاد«عول به لفعل 
)قدم: مفرده: ص( 

.ست است
يعيش«بارت متن 
.ست است

همه حشرات«تن 
.ست است
أنواعه«بارت متن 
.ست است

متض» قليلة، كثرة«
.ست است
زرافه(عني عبارت 
.ست است
اين ج(عني عبارت 
.ست است

اجتنب،(فعلهاي 
.ست است
با اخال(عني عبارت 
.ست است

ماضي» أجلس«
.ست است

مفعول» العاقل«

.ست است
لي و فرعي هر دو

.ست است
گو نمازم، تمامي ا

.ست است
ما راه را به او نشان

.ست است
دهنده عني فرمان

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
 ستص(جال:

ضمير فاعلي
درس 1گزينه  .3

ا: ص(انتبِهوا 
درس 2گزينه  .3

ص(ثمر : مفرده
در 3گزينه  .3

أعالم: جمعه
درس 4گزينه  .4

مفعول أو مفع
قدوم: مفرده

درس 2گزينه  .4
با توجه به عب

در 3گزينه  .4
با توجه به مت

درس 1گزينه  .4
با توجه به عب

در 3گزينه  .4
در اين گزينه

درس 2گزينه  .4
با توجه به مع

درس 4گزينه  .4
با توجه به مع

در 3گزينه  .4
در اين گزينه

درس 4گزينه  .4
با توجه به مع

در 3گزينه  .4
در اين گزينه

درس 2گزينه  .5
در اين گزينه

درس 1گزينه  .5
هاي اصل هدف

در 3گزينه  .5
بگ: ترجمه آيه

در 3گزينه  .5
ما:ترجمه آيه

درس 4گزينه  .5
نفس اماره يع
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 @sanjesheduc

.باشد

ationgroup

)ن هستند

ب كنندگان معاد مي

دنيا

.ست

.يم

ترين مؤمنا اهوش

سؤال سخن انكارك

.ت

.ست

.نمايند ي

يان عالم برزخ و د

دگان جنگ بدر ا

)ـم

بند ا بر او مييب ر

.ارد

با(كنند  آماده مي

و آية ذكر شده در

بسنده شده است) 

حقق عدل الهي نيس

.يد

كمال دريافت مي

وجود ارتباط مي - 3

.است

با كشته شد) ص( 

5  


دهـ(علوم انساني 

دهيم يا راه فريب مي

جود انسان اشاره د

كند مي

ن خود را براي آن

.باشد ي

و رت تأكيد مي كند

.اند قرار داده

)فع خطر احتمالي

.رد

.ن نيست

)تين انسان

در دنيا امكان تحق

مرا باز گرداني! گارا

طور تمام و را به

3آگاهي

هاي عالم برزخ گي

خن گفتن پيامبر

ادبيات و ع

مي ن اجازة وسوسه

عد روحاني در وج

اخالقي را كسب

و بهتر از ديگران

ترس از مرگ، مي

ي بودن زندگي آخر

راه در كنار توحيد

دف(ا به يك دليل 

حتمالي اشاره دار

كند، شكي در آن ي

آفرينش نخستي. (د

.ت دارد

و اينكه. باشد مي

.كند ي

پرورد. گويد د، مي

كنند يعني آن مي

.چيز است

وجود شعور و آ - 2

ويژگر و آگاهي از 

گاهي در برزخ سخ

.ره دارد

ستيم كه به شيطان

بعد جسماني و بع

هاي ها و رذيلت ت

ندا ان به ياد مرگ

عدم ت - 2و نشاط 

بر حقيقي) و لعب

در جهان ديگر ر

ز معاد، تنهابحث ا

قانون دفع خطر ا

ز قيامت جمع مي

باشد كان معاد مي

زندگي در طبيعت

عدل الهي است،

كار معاد را بيان مي

ها فرا رسد ي از آن

را توفّي م) روح(ن 

و حايل ميان دو چ

2ود حيات

موارد وجود شعور

ح وجود شعور و آگ

اي عالم برزخ اشا

.ست است
ه اين خود ما هست

.ست است
 طار نيشابوري به

.ست است
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و طرف ديگر با

رد به دليل اينكه
.ست

.شود مي

هم قافيه هستند ،

 )1(
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دهـ(علوم انساني 

باشد» وليد داخلي
هاي مقيم خارجي

ه شده در هر سال
ي رفع اين مشكل

پايه«ات در سال 

ختلفي وجود دارد
.كند بروز مي» ا

از دال. هاست يمت
در جامعه شود» 

گذاري ي سرمايه

شو بندي مي طبقه
قابل پرداخت است
باشند، روي سند

پول تحريري«يا 

معامالت بازرگ«ر 
مشخص به طلبك
بل از زمان سر

طلب خود را به د

در مواقعي كه د
ممكن است به انتش
ماني مشخص شده

گذار طريق سرمايه

تسهيال«اشخاص 
كند را تأمين مي

گير جاز صورت مي
تلقّي نشده اس» با

و كهن محسوب م

رع هر بيت با هم،

و فنون ادبي

ادبيات و ع

تو«دف، محاسبة 
شور و چه توليد خ

.شود
محاسبه» ليد كلّ

براي. د تلقي شود
ت كاالها و خدما

هاي مخ عه، نظريه
ها افزايش قيمت«

د افزايش سطح قي
تورم«سبب بروز 

براي» ذارانگ پرده
.د

ان در سه گروه ط
دون اطالع قبلي
كسي كه مايل ب

»چك«: ين سند

است كه د» سفته
عيني را در زمان

قب» طلبكار«كه 
ت مبلغ كمتري،

بلندمدت است
م. كنند ز پيدا مي

ساب در فواصل زم

خود را از ط» درآمد

توانند به نيز مي
رسرمايه » بانك«
.د

عقد اسالمي مج
رب«ران در قانون، 

و و بي مرگ است

است زيرا دو مصر

علوم

هر كشور، اگر هد 
يد مردم خود كش

ش حاسبه نميند م
تول«باشد، مقدار 

تواند نمي» جامعه
ل را برحسب قيمت

در جامع» تورم«
«به صورت» رضه

شتاب يا نرخ رشد
تواند كه مي. شد

وكيل سپ«و » ه
تأسيس نمايد» ي

زمان بازپرداختشا
رؤيت بانك و بد
ر وجه خود يا هر

كند اي رداخت مي

س» «كوتاه مدت
شود مبلغ مع مي

هدارد در صورتيك
ي كرده و با دريافت

اسناد اعتباري» 
نيازامكانات مالي 
الحس فت سود علي

د«ها  انكب» ون ربا

قد اسالمي مجاز
«به موجب آن،
شود گر تقسيم مي

ت پوشش يازده
گذار يي به سپرده

به معني جاودان

تن سؤال مثنوي

.ست است
»توليد«ي گير زه

ك سال، چه توليد
خارج اقامت دارن

»تورم«عه دچار 
توليد كلّ«ايش 

هر سال» دات كلّ
.ست است

ت به وجود آمدن
ر عرفزوني تقاضا ب
.ست است

ظر علم اقتصاد، ش
هماهنگ نباش» يد

.ست است
گذاري واسطه يه

واحدهاي توليدي
.ست است

با توجه به ز» ري
اسناد به محض
غ مورد نظر را در
صادر شده است پر

 .گيرد مي

.ست است
اسناد اعتباري«

ن، بدهكار متعهد
يد نزد خود نگه

يا پشت نويسي» 
.ست است

اسناد اعتباري«
قتصادي خود به
وراق، ضمن درياف

.ست است
عمليات بانكي بدو

.ست است
عق 11حت عنوان، 

راردادي است كه
بانك و طرف ديگ

.ست است
اي كه تحت بانكي

اعطاي» يا قطعي ب

.ست است
»انوشه«واژة  2ه 

.ست است
كل قافيه، شعر مت

www.sanjeshse

درس 4زينه گ .12
در انداز) الف

را در طول يك
كشور كه در

اگر جامع) ب
به معناي افز

وليدت«ارزش 
درس 1گزينه  .12

در مورد علّت
است و اين فز

درس 1گزينه  .12
از نظ» تورم«

تولي«افزايش 
در 3گزينه  .12

سرما«بانك 
ها و  شركت«

درس 2گزينه  .12
اسناد اعتبار«

آنجا كه اين
مبلغ» اسناد«

ص در وجه او
استفاده قرار

درس 1گزينه  .12
يكي از انواع
به موجب آن
زمان سررسي

»ظهرنويسي«
در 3گزينه  .12

يكي از انواع
هاي اق فعاليت

با خريد اين ا
درس 4گزينه  .12

قانون ع«طبق 
درس 4گزينه  .12

تح» ها بانك«
قر» مضاربه«

سرمايه بين ب
درس 2گزينه  .13

هاي ب فعاليت
الحساب علي«

درس 2گزينه  .13
در بيت گزينه

درس 4گزينه  .13
با توجه به شك
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)چون زنگ

شده است و

.است

كه به عربي

. است

ت  ـَ  ب
ص م ص

ationgroup

ميِ( 4) ينه است

.وجود دارد) ن

ص آوري بيان ش

.رار ندارد

فاقد واج آرايي 2

مورد آثاري است

اديني و  زردشتي

م  شد
  −
×

ببـَ
صص م ص

.گيرد ي

جان مانند آيي(ن 

پاي در گل بودن( 

وزن ضربي و رقص

تكر 4زينه بيت گ 

بيت گزينه) »ب«

در م 4گ . اند وده

ف شده بيشتر آثار

.ست

شر  زا
−  

××

ح  ـُ  م  ـِ
صم ص م

)ـم

ي جاي ميت تعليم

آيينة جان 3) گل

و كنايه) اي سرو

كه اين محتوا با

)گير، ش: (3گ 

«واج: (4گ ) »خ

به زبان پهلوي بور 

كه به اين زبان تأليف

خ گذشتة ايران اس

.ت

ـَ بي  مِ  ه
    −
×  ×

ـر  ا  د
مص م ص
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دهـ(علوم انساني 

ت و در ردة ادبيات

رنگي مانند(رنگ 

پاي سرو، حيا(ص 

زباني

ن عزيزي است ك

گ)پر، ش، بين: (2

خ«واج : (3گ ) »ر

ست است اين آثار

لوي بود و آثاري ك

ع اين كتاب، تاريخ

نوشتاريِ واج است

وف  صوـَ
 −  −

ه  از  او
−  −

دي  رـَ
صم ص م

ادبيات و ع

.كند ان مي

دار به جوانان است

گلر 2) مانند گل

، تشخيص)ما روان

جاي دارد نه) ظي

غم از دست رفتن

2گـ) يا، است: (1

ر«واج : (1گ  ز،

ادگار زريران، درس
هزار و يك شب

رسمي ايرانيان، پهل

كند و موضوع ي مي

آيد و حرف شكل

تـَ  تَن خيش
− −

گار
−

رِ  ب  دم
−    

×  ×

خ  مـَ
ص ص م

خبري انسان را بيا

ران جواني و هشد

رخي(گلرخ  1: رد
.ت

قد چو سرو(شبيه 

بديع لفظ(رو ادبي 

 و بيان اندوه و غ

گـ. ار وجود دارد

.آرايي وجود دارد

خت آسوريك و يا
كليله و دمنه و ه

زبان ر) ة ساسانيان

منصوري را معرفي

آ واج به دست مي

خ  ني  يا
−  −−

روز  داد
− −

د  سي  رِ
  −
×

.داردكوتاه وجود 

ر  ا  د
ص م ص

.ست است
خ فهوم غفلت و بي

.ست است
انگر چگونگي دور

.ست است
، چهار تشبيه دار4

ير ابيات كمتر است
.ست است

هاي تش ، آرايه3ة 
.ست است

واج آرايي در قلمر
.ست است

مرثيه 2ت گزينه 
.وزن ندارد

.ست است
، تكرا3و  2، 1نه 

.ست است
واج آ 4و  3، 1نه 

.ست است
دربارة درخ 3و  2، 

اند مانند جمه شده
.ست است

دورة(سالم به ايران 
.ست است

تاب شاهنامة ابومن
.ست است

گفت كه هجا از
.ست است

پا  راع  ص
  −  −

.ست است
د  روي  يز
 −−

.استست 
ك  تا  راع

−  
×

ق هشت هجاي ك
.ست است

ي  لـِ
م ص م
 = 14  

11
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د  مصراع
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.وند

ش موسيقايي

.نيستند

ت و نگارش
4ه بيش از 

و ساسانيان

ف و تحليل
.د

.كرده است
جزو  كونتگاه

كرد و گلي
ت، مهارت و

ن به واسطة
هاي خود را

.يا آغاز كرد
شرق درياي
مقابل سپاه

ationgroup

م  شد
  −

شو وازي خوانده مي

و ارزش ك هستند

مال، مراد سجع: 3

.ويژگي ادبي است

توجه انسان به ثبت
ن مصري است كه
دوره هخامنشيان

ها توصيف وقوع آن
هميت فراواني دارد

س در غرب ايران
ساكنان اين سك

م به توليد ظروف
يد اين محصوالت

اين تمدن. ف شد
ي به يونان، شهره

جزيرة ايتالي ي شبه
هاي ش به سرزمين

كاني بود كه در

د خَن  دم
−  −  

طرّف، متوازن و متو

در وزن مشترك

3گـ) متوازي(رفتن

ست و مربوط به و

ت

تدريج ت ل پيش، به
اي به خط كهن ه

از د. كر شده است
.

را براساس زمان و
پژوهش تاريخ اه

هاي زاگرس وهپايه
دهد كه شان مي

رخ سفالگري اقدام
بافي در تولي ارچه

ن كشفجنوب يونا
قوام هند و اروپايي

ر خارج از مرزهاي
ن با لشگركشي ب
تنها حكومت اشك

)ـم

دبـُ  يِ
  

به ترتيب سجع مط

روف پاياني و هم

خوردن، ر: 4گـ ) ف

واج آرايي اس» د«

سجع مطرف است

هزار سال 5حدود 
شده سنگ نوشته
ث دوران آنان ذكر
.قايع تاريخي دارد

ه اين رويدادها ر
طالعه وويند، در م

ها را متوجه كو گاه
استان ايالم، نش در

با ابداع چر. ي داد
 به سفالگري و پا

كرت واقع در ج
يش از مهاجرت اق

اي را در ي گسترده
وني رخ داد روميا
.پيشروي كردند

ايران

12  


دهـ(علوم انساني 

م  شر  دگ
  −  −

را سجع گويند كه

ت كه هم در حر

مطرّف(حت، راحت 

تكرار واج. كند مي

.ن

در ساير عبارات

اختراع خط در ح
ه تاكنون كشف ش
نه و برخي حوادث

ثبت و ضبط وق به

كوشند كه خان مي
گو مي» رونولوژي

حيوات، بيشتر نگ
تان مهران واقع د

.وي آوردند

وف سنگي را ترقي
ها آوردن انسان

ي كهن در جزيره
ها پي ينوسيان قرن

سعه طلبانة نظامي
و پادشاهان مقدو
و به سوي ايران

.ن شد

و جغرافياي ا

ادبيات و ع

شد زنِ 
− 

و يا در هر دومورد

سجع متوازي است

سياح: 2گـ . هستند

مبيت سؤال بيان 

رّف است نه متوازن

جع متوازي است؛
)ذارد، دارد

پس از. هني دارد
تاريخي كه ن متن

م تعدادي از فراعن
از توجه ايرانيان ب

اند و مورخ يوسته
كر«شماري يا  گاه

ي بر اهلي كردن
گالن در شهرستا
ت گندم و جو رو

خت ابزارها و ظرو
با روي. رچه شد

ستم، آثار تمدني
مي. سي ناميده شد

يتاليا، سياست توس
ا حكومت كارتاژ
ان را برانداختند

آنان به سوي ايران

)1(تاريخ 

م  بـُ  دد
    −

ي پاياني  يا در وزن

س» دايم«و » قايم

سجع متوازن ه» م

ي زباني را در دو

، سجع مطر2ّينة 

سون و جنون سج
نگذ: (4گ) ، عدم

ه پيشينة بسيار كه
ترين قديمي. ب شد

ن سنگ نوشته نام
ده است كه نشان

معيني به وقوع پي
ويدادها كه به آن

رة تقدم كشاورزي
هاي تپه چغا وش

ك بودند كه به كشت

ه بر اينكه فن ساخ
موفق به توليد پار

در اوايل قرن بيس
يره، تمدن مينوس
.ي دريانورد بودند

رة ايتجزي سر شبه
بزرگي ميان آن با
ياي حكومت سلوك

ع پيشروي بيشتر آ

.ست است
مرُ  :1زينه 

−
.ست است

هاي ژه در واج يا واج
.ست است

ق«هاي  واژه 3ينه 
.د

.ست است
قديم«و » وصال«ي 

.ست است
هاي ويژگي 4و  2، 

.ست است
ه و نشسته در گز

.ست است
هاي فس ، واژه1ينة 
دم،: (3گ ) ندبي

.ست است
ه علومي است كه
صر خويش جلب
مت دارد و در اين

هايي باقي ماند شته
.ست است

اريخي در زمان م
ن نظم و ترتيب رو

.ست است
ستاني اخير، دربار
دست آمده از كاو
دآورندگان خوراك

.ست است
نگي، انسان عالوه
پشم حيوانات، م

.ند
.ست است

شناختي باستان
اي آن جزي افسانه

رده بودند و قومي
.ست است

با تسلط بر سرتا
هاي بز لسله جنگ

غرب آسيا بقاياي
ايستادگي و مانع

www.sanjeshse
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نوشت نيز سنگ
درس 4گزينه  .15

رويدادهاي تا
بنابراين. كنند

در 3گزينه  .15
هاي باس كاوش
د هاي به يافته

نخستين گرد
درس 1گزينه  .15

در عصر نوسن
با استفاده از
تخصص يافتن

درس 2گزينه  .16
هاي با كاوش
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گذاري كر پايه
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آنان بر اين
.اند رآمده

يسندگان و
ها و سلسله

آمدند و در

سوخته شهر
.ساختند

تيجه يورش
ولي در. ديد

2كل شماره 

دهم 3فحه 

مثال چگونه
بدون توجه

دهم 3فحه 

اما موضوع. 
و. يط است

دهم 8فحه 

رد همچنين

دهم 10حه 

اما. بت است
.كند
دهم  17و 

سنوزوئيك
ي، يخچالي،

دهم 22حه 

سجد، آالداغ

دهم 25و  2

ationgroup

بيشتر. ظر ندارند
فسانه و اسطوره د

در آن زمان، نو. 
ل توجهي دربارة
صفويان به ايران

يرفت در كرمان؛ ش
تري س ناهاي محكم

در نت. دوپاشي ش
بود كه ويران گرد

شكل. مشترك دارد

صف

عنوان م به. پردازد 
نظام اقتصادي را

صف

.باشد مي» چرا«ل 
ي انساني بر محي

صف

وهشي محقق دار

صفح

س دارد و نسبتاً ثابت
غيير كتواند ت ن مي

14صفحات 

خر دوران سوم يا
مل فرسايش بادي

صفح

توان به هزار مس ي

24صفحه 

يا نه، اتفاق نظ ست
كرده و به شكل اف

ن دو چندان شد
هاي قابل و آگاهي

دوران فرمانروايي

ستان؛ شهداد و جي
سرانجام خشت، بنا

چار انحطاط و فرو
هاي ايالميان بخت

فرهنگي پوشش م

شان مي ط زندگي
ف كاالها در يك ن

در ارتباط با سؤال
هاي ها و برنامه يت

يات و سوابق پژو

ن مانند خليج فارس
كه با گذشت زمان

ها در اواخ هايي آن
ن تحت تأثير عوام

مهم اين ناحيه مي

)ـم

كلي غيرواقعي است
شت زمان تغيير ك

تاريخ و فرهنگ آن
هد باستان، اخبار
ردان اروپايي در د

چغاميش در خوزس
از گل و سنگ و س

م دچ.ق 7ر قرن 
وش يكي از پايتخ

رافياي رفتاري و ف

در رابطه با محيط
وليد توزيع، مصرف

ه است و بنابراين
شانگر اثرات فعالي

ي به دانش، تجربي
.هنما دارد

غرافيايي يك مكان
اني پيراموني است

ست و پيدايش نه
نونز آن پس تاك

هاي م كوه از رشته
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دهـ(علوم انساني 

طور ك ها به افسانه
اند، اما با گذش شده

شناخت تاور ما و 
يوناني و رومي عه

هانگرل برخي از ج
.د

شوش و چ. ود آمد
ها با استفاده ا ن آن

يرانگر آشوريان در
شهر شو. ن گرديد
.بازيافت

شناسي با جغر معه

هاي مختلف د كان
م اقتصاد صرفاً تو

چرايي وقوع پديده
محيط دارد كه نش

است كه بستگي
كند، نقش راه مي

طول و عرض جغ
هاي طبيعي يا انسا

سي پديد آمده اس
ل نهايي يافته و ا

.ايران قرار دارند
.يد

ادبيات و ع

رة اينكه محتواي
ي تاريخي ساخته ش

مسافرت به كشو
و ساير مورخان

به همين دليل. د
ي در فارس بودند

وجو فالت ايران به
ساكنان. رها بودند

ت، بر اثر يورش وي
رد با خاك يكسان
ت ديرين خود را

ياي شهري و جام

هاي انساني در مك
اما علم. تأثير دارد

بيانگر علت يا چ» 
متقابل انسان و م

.رد

به سؤال تحقيق
وهش را مشخص

وط به محل دقيق
ه ن نسبت به پديده

شنا تا سوم زمين
هاي كشور شكل ي

ي در شمال شرق
ر دقت داشته باشي

يگر محققان دربار
هاي ساس واقعيت

قة اروپاييان براي
هاي هرودوت شته

در اختيار داشتند
خي دوره هخامنشي

خستين شهرها در
ن از جملة اين شهر

ها سلطنت ز قرن
ور در ميان دورور

اره شكوه و عظمت

با جغرافيهرسازي 
.ت تفسير كنيد

ه ي معيشت گروه
شهرهاي صنعتي ت

.كند طالعه مي

»هاي اخير ر سالد
اشاره به روابط م

ارتباط دار» كسي

يشمندانه محقق
ري اطالعات و پژ

طلق يا رياضي مربو
رارگيري يك مكان

هاي اول ي دوران
 كواترنر ناهمواري

كل منظم و موازي
ي هر ناحيه بسيار

.ست است
ان، مورخان و ديگ

ها براس د كه افسانه
.ست است

ويه، تمايل و عالقة
يي به واسطة نوش
در دوران باستان

بناها و آثار تاريخي
.ست است

هزار سال پيش، نخ
و سيلك در كاشان

.ست است
م، سرانجام پس ا
ل از پادشاهان آشو
ه هخامنشيان دوبا

.ست است
ري معماري و شه
ب دهم را به دقت

.ست است
تصادي به چگونگي

گيري ش در شكل
ي بر يك مكان مط

.ست است
وم نشست زمين د
»به تثبيت خاك

ك چه«ؤال كليدي 

.ست است
پيشنهادي و اند
آور كه مسير جمع

.ست است
اشيد موقعيت مطل
ي شرايط و محل قر

.ست است
ي ايران بيشتر طي
اما در طي دوره

.گيرد ر مي

.ست است
ل خراسان به شك

هاي مثالبه . م برد
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واردي مانند
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دهم 31و  3

وط، كاهش
دما در  نگي

دهم 45و  4

رق به غرب
شود، ذيه مي

دهم 49و  4

.هاست آن

يي به دنبال

ationgroup

مو. ت اشاره كرد
ها ل پيدايش دشت
30صفحات 

هاي بلو يب جنگل
مربوط به آثار وارو

44صفحات 

ن از شرها همچني
گير و مرطوب تغذ

48صفحات 

آويژگي ها و اعمال

يدا كرد، پيامدهايي

ب و تراكم آبرفت
كي مربوط به علل

الت تنفسي، تخري
هاي سرد سال مر 

آبدهي روده. شويم
گ هاي برف هستان

ناظر به ديگران، و

.اندي متنوع

ش انسان تحقق پي

.كنندفاده مي

)ـم

ت سنگ، عمق آب
و انحالل مواد آهك

اي ريوي و اختالال
لودگي هوا در ماه

ش بهار نزديك مي
رودهايي كه از كوه

و ارادة كنشگر، ن

هاي اجتماعيجهان

 .آورندمي

از آن كه با كنش

تجربي استف علوم
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ن زمين، مقاومت
و ديسها و ناو س ها

ها ي مانند عفونت
افزايش آلو. شود ي

يعني اوايل فصل
ت است و آبدهي ر

اجتماعي، آگاهي

ثيرگذار است ـ ج

يي كه به دنبال م

اين پديده پس

ن به اين اهداف از

)1( شناسي عه

ادبيات و ع

توان به ساختما ي
ر فواصل طاقديس

كشاورزي متعددي
تصادفات بيشتر مي

يان دوره بارشي ي
ي مختلف متفاوت

در كنش. شودمي

.ماعي دارند

نشگري فعال و تأ

هاها ومحدوديتت

ولي. آيدپديد مي
.ت

ند و براي رسيدن

جامع

هاي ايران مي لگه
خوردگي در چين

محيطي و  زيست
تصها و  ن ديد جاده

ماني است كه پايا
هاي رودها در سال

به ديگران انجام م

نده بر جهان اجتم

حوري

ده نيست بلكه كن

ها و نيز فرصت آن

ادة افراد انساني پ
تك افراد نيستتك

اجه اهداف دنيوي

.ند

.كنندل مي

.ست است
علل پيدايش جلگ

شناسي قديم، مين

.ست است
هاي پزشكي، يب

زي، كاهش ميدان
.هاي بزرگ است

.ست است
ر رودهاي ايران زم

مقدار آبدهي ر. بد
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ست كه با توجه ب

.ست است
مش

.ست است
 ني

.ست است
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قلمرو واقعي

ا ذهن خود

در گزينه. ت

وع مصاديق

هاآن نمونه
.د

قفل. ته بود

ationgroup

ها به قلو ورود آن

فتارهاي زندگي با

ك با گيلكي است
.شه، تباين است

وجه است و مجمو

.م و روشن است

.فهوم است

قوي است كه در
اي تمثيلي هستند

ت،  قفل در شكست

وبيشتر آرمان ها

كارها و گفر همة 

ي مصاديق مشترك
درخت با گل بنفش

وم و خصوص من

راي شخص معلوم

از آن مفمصداقي 

م، يك استقراي ق
هااستدالل 4و 3

ده و كليد نداشت

)ـم

ت، زمينة تحقق

جا و درن هم همه

.فظ رسانا نيست

.رفته باشد

و كشاورز نيز داراي
نيز نسبت د 3ينة 

م آن نسبت عموم

الحاتي باشد كه بر

ك مفهوم، ديدن

ايمي نتيجه گرفته
هاي گزينهعبارت

كه وارد اتاق شدي

2.(
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تعليم و تربيتريق 

سان است و انسان

زيرا مفهوم يا لفظ ،

كارك آقاي وزير به

و» آسيايي« است
در گز. جود ندارد

متفاوت باشد، نام
.ت

نيم، بايد با اصطال

هاي شناخت يكش

را براي سال جاري
ستدالل قياسي و ع

اگر كسي«. ي است

و  1هاي گزينه( 

منطق

ادبيات و ع

كنند تا از طرمي

ت و فكر ذاتي انس
.است

لفظ يا مفهوم آن

و يا به معناي يك

«آن نيز مجموعة
ص ميان مفاهيم وج

و برخي مصاديق
ت هر الف ب است

شخص تعريف كن

ست و يكي از روش

هاي پاييزي رگي
يك اس 2ت گزينه 

ك استدالل قياسي

تقرايي استيا اس

ه، همواره تالش
.

ي فكر كردن است
طق بسيار وسيع

صداق فلز است نه

.خانه است» هال

و اسم خاص باشد

و آ» ايخاور ميانه
ظر عموم و خصوص

مصاديق مشترك
توان گفتيست تا ب

اي را براي يكته

شئ، ديدن آن اس

سال اخير، بارند
عبارت. انداب شده

شده، بر پاية يك
».د داشته است

ي)  4گزينة (ثيلي 
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فرهنگي هر جامعه
عي را فراهم كنند

.ست است
بر عقل و وحي
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.ست است
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.ست است

ممكن است يك ا
.ست است

خ«ي زير مجموعه 
نظرب يكنواختي از 

.ست است
دو مفهوم برخي م
ن دو در ديگري ني

.ست است
يم مفهوم ناشناخت

.ست است
هاي شناخت يك

.ست است
نظر گرفتن پنجاه
كل مناسبي انتخا

.ست است
در عبارت گرفته
ست، پس او كليد

ها، استدالل تمثنه

www.sanjeshse

درس 2گزينه  .18
ريزان فبرنامه

جهان اجتماع
درس 4گزينه  .19

علوم مبتني ب

در 3گزينه  .19
جاكه مناز آن

سروكار دارد،
درس 1گزينه  .19

فلز«منظور از 
درس 2گزينه  .19

در عب» حال«
سدر 4گزينه  .19

آقاي وزيري م
درس 4گزينه  .19

مفهوم گيلكي
، ترتيب2و  1

درس 2گزينه  .19
هرگاه ميان د

يك از آنهيچ
درس 1گزينه  .19

هرگاه بخواهي
در 3گزينه  .19

هيكي از روش
درس 1گزينه  .19

كه با در ناين
به تعداد و شك

در 3گزينه  .2
اي كهنتيجه

در نشكسته اس
در ساير گزينه

erv.ir

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00






