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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
پنجممرحلة ـ  دهــمسنجش 
)25/11/1398(  

)دهـم( و علوم انسانيدبيات ا  

:باشد هده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشا 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  5آزمــــون 
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ي، دسـتگاه

/ و قامـت     

جلـس وارد

گلـزار،: ـن  

.هم دارد

.الله است

ationgroup

س، عشق
مـه، آوازخـواني

بـا، خـوش قـد

ي را كـه بـه مج

د تعالي ـ گلشـ

عاره، تشخيص ه
)مشبه به

ها گرماي و گل

139(  

نديشه ، هوسا: ا
سـرود، نغم: غنا 

زيب: رعنـا / مش 

بزرگـان افـرادي

خداونداز صفات 

.ب سپهري است

.ت

.  

استع... ن، ترسو و
:مشبه ـ دريا: ن

.هم دارد

بنم روي غنچه

»ند
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سود/ كم، والي 
/، چاروادار ...غ و

قرار، آرام: مأنينه

كه در مجلس

مسلط، يكي: ر 

سهراب: تاق آبي

است» م، ترجيح

است» محاورات

هاي ساكن نسان
من(تشبيه : يايم

عاره و تشخيص

علت شب) 3. ست
...است و) س(

كن جا مي را جابه

1(

2  


مرحلة(م انساني 

حاك: عامل/ ايت 
نده اسب و االغ

طم/ تاق، آزمند 

ناساننده، كسي

دودلي ـ جبار: س 
.همتا 

رز

حمدبن منور ـ ات

غلغله، ازدحام«

حزين، قدر، م«: 

اب استعاره از ان
دري. ي هم هست

از طرفي استع ـ

سق به خداوند ا
(يه فاطمه زهرا 

كوهي از خاك ر

1(و نگارش )  

هم؛ ادبيات و علوم

داشت، غم، حما
دهن   كرايه: كاري

بسيار مشت: مولع

شن: تف ـ معرِف 

كتاب ـ وسواس
آور، بي شگفت: 

پند و اندر: ه جز

مح: سرارالتوحيد

.ه است

:كل درست آنها

:كل صحيح آنها

مرد: ها در بيت
از ظلم و تباهي
ـ شجاع و مبارز

ها اشتياق يي گل
ن است كه مهري

ك«ق در قسمت 

)1(فارسي 

سنجش ده

تاري، مهلكه
ربه

ديشة باطل
بزرگواري

توجه، نگاهد: مار
مك/ گاني كردن 

م/ محتاط : حازم

ميان دو كت: رب

 آميز دربارة يش
:قابل زير ـ نادره

رست هستند به

ل آل احمد ـ اس

گزينة يك آمده

م، ترجيه كه شك

مهاورات كه شك

شده به ترتيب
شب استعاره ـ

از افراد) نماد(ه 

علت شكوفاي) 1
دوست دارد، اين

ندارد ولي اغراق

.رست است
:ا به ترتيب

ب، گودال، گرفت
جثه، تنومند، فر
صل، ناممكن، اند

اصالت،  منشي، ك
.رست است
تيم: ن به ترتيب

ت، زندگي، زندگ

ح/  صبح، فجر 
زن و فرزند

.رست است
غار: ن به ترتيب

.كند عرفي مي
ته، مطلبي ستاي

فوق، باال، مق: بر
.رست است

همة مفاهيم در
.رست است
جالل: ي شتابزده
.رست است

سپيد عيناً در گ
.رست است

قلقله، ازدهام: ط
.رست است

هذين، غدر،: ط
.رست است
.رست است

هاي مشخص ژه
تشبيهياضافه 

راع دوم استعاره
.رست است

:ها به ترتيب نه
كه شاعر آب را
.رست است

ك جناس وجود
:ها به ترتيب نه

www.sanjeshse

در 3گزينه  
ها معني واژه

گرداب: ورطه
قوي ج: تناور
اص بي: محال
پاك: نجابت

در 2گزينه  
معني واژگان

زيست: معاش
موسيقي

سپيدة: فلق
زن، ز: عيال

در 3گزينه  
معني واژگان

شوند معر مي
نوشت: تقريظ

بگلستان ـ ز
در 3 گزينه 

3در گزينة 
در 4گزينه  

خالق ارزيابي
در 1گزينه  

تعريف شعر
در 4گزينه  

هاي غلط واژه
در 4ه گزين 

هاي غلط واژه
در 3گزينه  

در 4گزينه  .
هاي واژ آرايه

:دشت شب
دريا در مصر

در 2گزينه  .
توضيح گزين

علت اينك) 4
در 1گزينه  .1

در گزينة يك
توضيح گزين

erv.ir
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و بيكـاري

)ي
)لفظي: ت

اليش پاك

ـ دشـمن

ationgroup

يوزگيو به در

)بستهلة وا

من
اليه اف

لفظي: باشم(فته 
است(ملك خواه 

از آال: گزينة چهار

زينة د

مـدارا بـا: سـه 

)ب هم

139(  

اني فرو نيندازد

جمل(شد  ق نمي

)ه است

.ه داريم

شد خرمن شم
مضا          اليه

             نهاد

 من به غفلت خف
ش است و امير

تو ماري ـ گ: سه

گز: ودي ماديات

ـ گزينة) ع(ي 

و درون متناسب
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ور

عالي انسامنزلت 

وجب نيل به حق

تا 4) ب

دو بار تكرار شد
تا 3

ط بين دو جمله

)شده

خشخوشة  همه
ا مضاف     دل  

هاد        مسند

و م) لفظي: شند
چند شاه تاج بخش

عادي ـ گزينة س

گزينة الف ـ نابو

بخشش علي: دو
)ب

و(ر اوست  رفتار

3  


مرحلة(م انساني 

خواهان ـ كشو ي

.ه است

كه انسان را از م

شي در نزد او مو

:ها ب گزينه
وندي ـ مركب(س 

چنان د(تا  5) ب
)وندي ـ مركب

شده و نشانة ربط

ل حذف لفظي ش

بد
نه

با(مه در تسبيح 
چ: ............ ة سه

ع: ة دوشد ـ گزين

گ: ج ـ خرسندي

ـ گزينة. تن اس
ر و ذات متناسب

رون تراود كه در

هم؛ ادبيات و علوم

اعتراض جازاً
ز جوانان و آزادي

.ق دارد

مطرح شد دهم 

تا ك) جملة هسته

كه مجدد درويش

به ترتيب) مركب
، راست و ريس)ي

تا 3) مركب
بمرك(، چنان )ي

و(، جهان ديده 

صراع دوم حذف

فعل(شود  ده مي

مروت نباشد هم
گزينة) معنايي. 

.نظر هستي

گر آن بزرگ باشد

ج گزينة: م شدن

بالگردان) ع(ي 
رفتار. ( در اوست

از كوزه همان بر

سنجش ده

مج :شدن ـ فرياد
گلشن استعاره از
مصراع دوم اغرا

هم نگارش پاية

ج(وست داشت 

ك) جملة هسته( 

وندي ـ(، )ركب
وندي(ن، مانده 

م(سردار، دالور 
وندي(زندگاني 

خميده پشت،) ،

ة معنايي در مص

ط هر دو مشاهد

:ت
ي جوشان

سند

يشه كردم كه م
..گويم و مي/ نم 
در: در نظري: د

از من مگير، اگ 

رام آ گزينه ب ـ 

علي: يك: ترتيب
برون تراود كه د

:گزينة يك: جز

كنايه از محدود ش
وطن ـ گل و گ

تناقض ـ كل: ن
.رست است

از صفحة پانزده
.رست است

درويشي را دو: ب
)جملة وابسته( 
درست است: ب

.رست است
مر(، )وندي(اي 

مهندسي، آخرين
،)وندي(اريخي 

زندگي، مردني،
)وندي(جواني : 

.رست است
ل فعل به قرينة

او عطف
واو عطف

عطف و ربط واو: 
.رست است

قش اجزاي بيت
درياياست  خلق
مس        اليه ضاف
هاد

.رست است
اندي: گزينة يك

كن مي(شكر خدا 
حذف فعل ندارد

.رست است
: .............نة يك

.رست است
:وفاداري: ترتيب

.رست است
ها به هيم گزينه

از كوزه همان: 
.رست است

ها درست به ج ه

www.sanjeshse

كن: در بستن
خاك مجازاً
ما و رسيدن

در 3گزينه  .1
مورد سؤال

در 2گزينه  .1
جملة مركب
سوق ندهد

جملة مركب
در 3گزينه  .1

ها تعداد واژه
:گزينة يك
تا: گزينة دو
ز: گزينة سه

:گزينة چهار
در 1گزينه  .1

در گزينة اول
وا: گزينة دو
و: گزينة سه

:گزينة چهار
در 1گزينه  .1

بازشناسي نق
خرود  كنون
مض   قيد   

نه
در 2گزينه  .1

حذف افعال
ش: گزينة دو

گزينة آخر ح
در 2گزينه  .1

توضيح گزين
.است

در 4گزينه  .2
مفاهيم به تر

در 3گزينه  .2
توضيح مفاه
:گزينة چهار

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

erv.ir
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أتَقی  –

صبحنا

– ) 4 و 2

وا َيزَرُعونَ 
) 3و  1

(  سبشان
 3 (  

) 4و  1
رد(  د

هاي آبه

د به معني

ationgroup

.ست

–)  هاگزينهساير

أص –)  4 و 2ي 

2هايرد گزينه

کاُنو –) هاگزينه
هايرد گزينه(  

در جاي مناس←
و  1هاي گزينه

هايرد گزينه( 
پس نيافتند←

قطره ←وجود 
رد(  زيبايشان

به كار رود» بِـ« 

139(  

ي گفته نشده است

سرد ( )نيك(ته 

هايرد گزينه( د 
) 4و  1ي 

( نكنيدفراموش

گساير رد (  )گر
هاآن كوه ←ل 

← انها المناسب
رد گ( ها خيابان

( هاي گمركس
فَما وجدوا – ) 

) 4و  1 هايينه

قطرات الماء المو
هاي زرنگ ← ة

«مراه حرف جرّ
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ن مطلب سخني

كارهاي شايست

شدپس برنده ←
هايرد گزينه(آن

ف ←َتنَسوا ال –

تالشگ(كوشا  ←
تلك الجِبال –) 

في مكا –)  3 ه
خ ←الشَّوارع  –

پليس ← جمارِك
1 رد گزينه(  ا
رد گزي(  بخشم

ق –)  2و  1هاي 
الوانها الَجميلة –

ت ولي اگر به هم

)1(

4  


مرحلة(م انساني 

ر و تحمل

ي در بيت از اين

←الصالحات  –

←فَصار فائزاً – 
آ) خاطر(سبب 

)4 رد گزينه(  

←المجِدونَ –)  
) 3 گزينهرد (  

رد گزينه( هاباله
) 3 رد گزينه( 

  (– و الجيشُرط
همراهان مرا←

آرام  ← ُمَهدِّئة

هينهگزرد (  رها
–)  2و  1 زينه

است» آمد « ي 

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علوم

بيت آخر صبر: ـ

.د

رسند ولي ي نمي

–) 4 و 1هاي ه

) 3و1هاي 

) 2و  1ي هانه
–  به ←بذلك

توانش  ←عها 
) 4و  3هاي ه

3و  1هاي زينه
پشت ← وراء –

زب ← النُّفايات 
(نكنيد  را پرت

4و  1هاي زينه
← رافقيم –)  ا

- ) 3د گزينه 

نور  ← أضواء
رد گز( ابر  ←ب 

به معناي» إلَي « 

عربي،

سنجش ده

ـ ايداري ماديات

يمان اشاره دارد

جات باالي معنوي

رد گزينه(  دارند
گزينهرد (  ردم

رد گزين(  كرديم
–) 2 رد گزينه

وسع –)  هازينه
رد گزينه( ست 

رد گز(  شاورزان
–) 3و  1هاي 

–)  هاگزينهساير

هاآن ←فذُوها 

گزرد ( )كردند ي
هاگزينهسايررد 
رد( چيزي  ←

أ  - ) 4 گزينه د
السحاب – ) 4و 

«يا با حرف جرّ

.رست است
ناپا: هاي ديگر ه

.رست است
حفظ عهد و پي

.رست است
د حقير به درج

.رست است
دست ميكه دو
گارترين مرپرهيز

.رست است
كتشويق مي ←
( شديمشاد  ←

.رست است
گزسايررد ( سي 

هاسبهار دل ←ب 
.رست است

آن كش ← حونَ
هرد گزينه(  تند

.رست است
سرد ( لطفاً ←
ال تَقف – )ها ينه

.رست است
بازرسي(  گشتند
ر(  هر يك از ←
شيئاً – ) 4و  1

.رست است
رد(  هنگامي كه

و2ي هاگزينه 
  ) ها

.رست است
آوردند

 به تنهايي » ء
.باشدي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .2
گزينة دو به

در 3گزينه  .2
هر چند افرا

در 2گزينه  .2
←يحبونَ

پ ← الّناس
در 3گزينه  .2

عكُنّا نُشَج←
←مسرورينَ

رد 1گزينه  .2
كس ← نَفساً

ربيع القُلوب
در 4گزينه  .2

أُولئك الفَلّاح
كاشتمي ←

در 2گزينه  .3
من فَضلكُم

گزي ساير رد
در 2گزينه  .3

گ ← فَتَّش
← كُلّاً من –

1يهاگزينه
در 3گزينه  .3

ه ←عندما 
رد(  موجود
هگزينهساير

در 4گزينه  .3
←آمدند
جاء« : نكته 

مي »آورد « 
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≠زيبايي

=ن

)4) واره 

ط اختالف
)4. كنند

شد پس از
هايماهي

شكلي
) ئيل 

يله  باد
كرد ، به
چرا به

ري
هچگون

رفتم او را

ationgroup

ز) 3   كهنه ≠

ستارگان –آتش ي

جشنو( مهرَجان  

كس كه بر نقاط
كي را تماشا مي

شها پراكندهچراغ
م! اي برادران ) 4

ن به جوان به ش
عزرائ( شته مرگ 

كه او را به وسي
سليمان اصرار
مان از او پرسيد
جوان را در غار
و با خودم گفتم
امي كه به آنجا

.ل شد

139(  

)ل امر 

نو – كردجمع ≠

يپاره =اخگر ) 

م←هرَجان م/  ظُ

هر ك) 2 .شوندور
هاي بسياريفيلم

گارنگي از آن چ
4.زش بپردازيم

مهمان. نشناخت
گفت كه او فرش
سليمان خواست
ني كه جوان به
زگشت و  سليم
بود كه جان آن
و گفت زده شدم
ت بگيرم و هنگا

دار به غار، منتقل

25/11/98 پنجمة 

فعل(  أحسنوا ←

≠كردپراكنده) 
بنده

3پسران  =ران 

يالحظُ ←الحظَ 

هد كه از آن دو
جشنواره فجر ف

.كنندي

نورهاي رنگ )2 .د
ي مختلف به ورز

كه جوان او را
و سليمان به او گ
ت بنابراين از س

زما. گ دور شود
باسوي سليمان 

ه من امر كرده ب
م از آن امر ، شگ

كان و در آن وقت

.وارد شد
سيله باد فرمانبرد

.ابتدا شناخت

5  


مرحلة(م انساني 

← )عل ماضي 

)2كردن  پنهان
برده يا ≠آزاد  –

پسر –پشت  =ت 

يال) 3 –) دهد ي

دميات هشدار 
درتماشاچيان 

و از آن فرار مي

يئةالُمضِ  ←ة 
ناسب پرداختند

هايي از بيماري

مهماني وارد شد
و مهمان پرسيد

جوان شدت يافت
تا از فرشته مرگ
ت ، عزرائيل به س

مرتبه بهوند بلند
و را نزد تو يافتم
حش را در آن مك

كه فرشته مرگ
جوان به وس) 2

شته مرگ را از ا

.بود

هم؛ ادبيات و علوم

فع( ، أحسنوا ) ر 

≠كردنآشكار
–داددستاز ≠

پشت) 2برنده  =
فتاد

ذِّرميهشدار(  ح
)دی 

خطر ، به حيوانا
)3. شمن است
ترسندمردم مي

ئةيّ الُمضَ ، ) امر 
ن غذاهاي منرد

ه براي پيشگيري
.كنيد

ها م پس بر آن
در مورد م) ع(ن 

ن هنگام ترس
ين منتقل كند ت
س از چند ساعت

خداو: جواب داد 
دار تو آمدم و او

جا برسد تا روحش
.  

ن ، نشسته بود ك
.شد) ع(سليمان

جوان ، فرش) 4 .

عزرائيل ترسيده

سنجش ده

فعل امر( فَرِّحوا 

  ).شادي 
–نشسته  ≠ده 

≠آورددستبه) 4

=تالشگر –نزد 
ااتّفاق =داد رخ –

يح ← )شود  مي
گردباد( إعصاٌر 

ه هنگام ديدن خ
او از مزدوران د

دهد ، مد رخ مي

فعل ا(  شاهدوا
هان به آماده كر
ما الزم است كه
كهانتان مشاهده

  :ب 
بودنشسته) ع(ن 

جوان از سليمان
در اين. مده است

رترين نقطه زمي
پس. موافقت كرد

كردي؟ پس جي
نگامي كه به ديد
جن سرعت به آن
.جان او را گرفتم

 مجلس سليمان
ن وارد مجلس س
.وان را نپذيرفت

هاي تند عنگاه

.رست است
فَ ← )ل ماضي 

.رست است
ش( لفَرَح ا ←) 
ايستاد) 1: ها نه

4اندوه ≠ادي 
.رست است

← المجِد.
=نزد ) 1: ها نه
–درد =درد ) 4

.رست است
ه او هشدار داده

إ ← )هايی وره
به كالغ)1: ها نه

شاري كند پس
گردبادي شديد

.رست است
← )عل ماضي

همرا) 1: ها ينه
بر) 3. ل شديم

به همراه همراه
تن درك مطلب
مجلس سليمان

نگريست پسي
صورت انسان آم
دار او بود به دور
غاري در هند م
به جوان نگاه مي
هند بگيرم و هن
كه جوان با اين
سته يافتم پس ج

.رست است
جوان در ، متن
جوان )1: ها ينه

خواسته جو) ع( 
.رست است

جوان ، از متن ،

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
فعل( فَرَّحوا 

در 3گزينه  .3
شاد( الفَرِح 

ترجمه گزين
شا –زشتي 

در 1گزينه  .3
←المجتهد

ترجمه گزين
4-ستارگان 

در 2گزينه  .3
1(  ذَّرحي )به

دو( أعصاٌر 
ترجمه گزين
فشو تفرقه پا

هنگامي كه
در 4گزينه  .3

فع(  شاهدوا
ترجمه گزي
آن خوشحال
درخشان را
ترجمه مت

ي درجوان
خطرناك مي
است كه به
بردكه فرمان

انتقال او به
ب شكلي تند

كوچك در ه
ممكن است
در غار نشست

در 2گزينه  .3
با توجه به م
يترجمه گز

سليمان) 3
در 2گزينه  .4

با توجه به م
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.ظاهر شد

.ست
.يده بود

ان ممكن

روحه )4

( خبر 
فاعل آن
، ل جمله

)3 .ست
.كند

ل مضارع و
اسميه

 « : جار
آن ضمير

خداوند
.م است

«و وصوف 
.رد است

ationgroup

ند يك انسان ظ

تند به او نگريس
دي) ع(سليمان 

براي انسا) 3 .دد
.داند

ب ← خَوف.

4أنا المستتر←

خ» يكفي « دا و 
و ف امرفعل : » 

و كل» القاضي 

درس ، بس ا: ت 
كن مرا تأييد مي

فعل: »  حصدتَ« 
دا و خبر جمله

امم« ) 3   .ست
و فاعل امرفعل 

.  
ود و آنچه نزد خ

ها براي مردمآن

مو: » كُتُباً « و 
صفت مفر» يم 

139(  

گ بر جوان همانن

ابراين به شكلي
مي كه او را نزد

گردد هالك مي
را مي) آينده(د 

الشّاب) 3حرفَينِ  

 مضارع– وه←

 رسمبتد:  » لد
اُدعيه« و  )  ه 
يحضُرُ عند« ن 

معلّم گفت )2 .د
شود و سخنمي

«و»  أنت « تر 
 خبر و مبتد» فَد

تشكيل داده اس
ف: »  أنفقُوا« و 
اسميه استمله 

روت از بين مي
سودمندترين آ

صفت مفرد: » 
المستقي«  ووف  

25/11/98 پنجمة 

فرشته مرگ) 3

د بناگفت زده ش
كرده بود هنگام

 بترسد و بگريزد
را كه خواهد بود

واحد ح ← حرف

.ِصفة←

←ماضٍ ) 3 ر

ال «) 2 .است)  
جمله فعليه( رز 

آن رخبو  مبتدا 

كنندترشّح مي
د قاضي حاضر م

آن ضمير مستت
ينفَ« مبتدا  و  : 

شد جمله فعليه
تمفعول اس» 
جمخبر و   :» م 

آنچه نزد شماست
برترين مردم) 4

»المحسنُ« ه و 
موصو:  »صراط 

.ود

6  


مرحلة(م انساني 

.ن نترسيده بود

ديد ، شگ) ع(ن 
تعجب) 3 .بود

.طه و غلبه دارد
هر كس كه) 2

و آنچه ر) گذشته

← حر) 2 خَوف

خبر –مفرد  ←

أنا المستتر ← ه

له اسميهجم( ر 
ضمير بار» ي « 
: )شاهد من (  

كنندهيعي پاك
اهد من نزش) 4

مضارع و فاعل
» ما«  )2 .تند
باشمي» هو « ر 
كُم«  » نا«  رز

أنفعهم« بتدا و 
آ )2. كنيرو مي

4.وز انفاق كنيد

مضاف اليه: » نا 
الص« ) 3. د ندارد

رونّث به كار مي

هم؛ ادبيات و علوم

جوان از مهمان) 
 .نگرفت ) ع(ن 

ن را نزد سليمان
بر او خشمگين

.ار مي كرد

ر همه امور احاط
.چيز غلبه دارد
گ(ه را كه بوده 

- الشّاب خَوف←

← جمع تكسيرٍ 

روحه – م وحده

خبر : »مملوء « 
«امر و فاعل آن

» شاهدي« ) 4

ايي است كه ما
4.ني دعوت كن

فعل: »  تَزرع« 
جمله فعليه هست
آن ضمير مستتر

باعل آن ضمير 
مب :» أفضَلُ«  )4

ري در آخرت در
روي داديم شبانه

ن« و موصوف  و 
يب وصفي وجود
.ت مفرد است

شكل مفرد مؤنّ

سنجش ده

)2 .در هند بود
ن را نزد سليمان

هنگامي كه جوان
)2 .شناختمي

اصرا) ع(سليمان 

و اراده خداوند بر
خداوند بر همه چ

خداوند آنچه) 4

- للغائب ←طب 

)4 فاِعَلة ← لة

للمتكلّم ← ئب

«مبتدا و : »ن 
فعل: »  کاِتبي 

.است) ه فعليه 
.است) ه فعليه 

هاگربه پر از غده
او را براي مهمان

«مفعول و : »  
 و هر دو ج »ت
 كه فاعل آ »فَد

و فاع ماضيفعل 
4.عليه هستند

ه را در دنيا بكار
كه به شما روزي

و: » يقُ  مضاف
تركي) 2 .ه است

صفت: »  مفيدةٍ  «
ي غير انسان به

آن غار )1:ها نه
مرگ ، روح جوان

.رست است
عزرائيل ه ، متن
او را نم) 1: ها نه

د كه بسيار به س
.رست است

و ، متن خواست
اراده خ) 1: ها نه

.مرگ دور شود
.رست است

للمخاط –ماضٍ 
.رست است

فاَعَلة) 2  ِصفةٌ 
.رست است

←  لغائ –مضارعل
  .ستتر 

.رست است
لسان «) 1: ها نه
ک«) 3. است) ه 
جمله( : » ي « 

جمله: ( و خبر 
زبان گ) 1: ها نه
نگاري كن ومه

.رست است
ما« ) 1 :  نه ها

أنت« مير مستتر 
ينف« اند و فعل ه

ف: »  رزقناكُم« 
دو جمله فع هر و

هر چه) 1: ها نه
از آنچه ك) 3 . د

.رست است
صد« ) 1: ها نه

صفت جمله: » 
 موصوف و: » ت

هايت براي جمع

www.sanjeshse

ه گزينترجم
فرشته م) 4

در 3گزينه  .4
وجه به متبا 

ترجمه گزين
او را ديد) 4

در 1گزينه  .4
وجه به متبا 

ترجمه گزين
است كه از م

در 4گزينه  .4
← أمرٌ )1

در 3گزينه  .4
← خبرٌ )1

در 2گزينه  .4
←ماضٍ  )1
أنا المس←

در 3گزينه  .4
بررسي گزين
جمله اسميه
«ضمير بارز

شامل مبتدا
ترجمه گزين
با برادرت نام

در 2گزينه  .4
گزينبررسي 

فاعل آن ضم
تشكيل داده

مجرور و و
و» و«  بارز

ترجمه گزين
مانَداست مي

در 1گزينه  .4
بررسي گزين
النّاس تُفيد

4 ( »نَباتات
صفت:  نكته 
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ند كه
راه راست

ل ثالثي
مجرّد
.ست

هارا آن
شما را از

وند

:  ن

فاعل

ال «ند 

آزاده) 3

بتوانـد  هتر

.20و 

را حقـايق  

سـرانجام  و

بعـد  و ـود 

ationgroup

انن همان كساني
آن شما را به ر

فعل»  َتقدرُ ال  
ثالثي م لافعا : 

ل استفاعاز باب 
را تكان دهد زير

قطعاً ما ش) 4 .ند
ن شما نزد خداو

ال تَكُنو ) ربطي  
.دي است

شوند كه فامي 

ه آن پي برد مانن
.ت

3.گرددش باز مي
.كنندنمي

به كنيم، مي خاب

19صص . است

.دهـيم  ـخيص 
.گيرند 

واسـت  تحليـل 

شـ متالشي نمي

139(  

مؤمنان) 2 .ستند
انجام دهيد زيرا
.به كار برديم

« )2. جرّد است
»ال يرجِعوا « و 

عل ثالثي مزيد ا
واند چشمانش ر
آن كار برنگردن

ترينهمانا گرامي

ناقصل ماضي 
(عل امر ناقص 

عل مضارع متعد
محسوب) بطي 

توان بهجمله مي
حذف شده است

اششب به خانه
ها شكرگزاري نن

انتخدفي را كه 

اراده و انتخاب ا

تشـ غلـط  هـاي 
قرار مي» تعقل

ت و تجزيـه  حـال 

پذيرد، نمي يل

25/11/98 پنجمة 

مردم مفيد هس
كار نيك ا) 3. د

را همانند دارو

فعل ثالثي مج» 
و»سنَأخُذُ « و  
فع: » لتَعارفُوا « 

توجغد نمي) 2
گرفت تا ديگر به

يد، هر را بشناس

فعل) : شد : ( ت 
فع ) :باش (  : ن

فع) : كنند نمي
رب( فعال ناقصه 

 ولي از قرائن ج
ح) ن ذكر شده 

پدر محمد ، هر
ت ولي بيشتر آن

، اگر هد»طلبي او

قدرت اختيار و ،

ه راه از را زندگي
وانايي انديشه و

ح در دائـم  مواد،

تحلي و تجزيه ن،

7  


مرحلة(م انساني 

ف كرد كه براي
كنندان نبرد مي

هايديم پس آن

»يصيرُ« عال و 
  ( »ونَ يبو»س

«و جرّد  هستند
.شدك ميهوا پا

گر ماني خواهيم
داديم تا يكديگر

ي الزم و أصبحت
كُن )3. زم  است

گزاريشكر(  :  
ها افمشتقّات آن

شودن ذكر نمي
در جمله لفظ آن

پ) 2 .شدجذّاب 
گ بر مردم است

6ص . ».دارد
ط نهايت بي«و » 

.10ص 

ير رشد و كمال،

درست مسير و
تو«ي زير عنوان 

م و اجسام ساير

انسان جسماني ر

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علوم

هايي را تأليفاب
كافران و منافقا

رويي ديمند و دا

مزيد از باب إفع
3.  است إفعال
ثالثي مج افعال
باريد تا هران مي

ا پيمهآندهند از 
هايي قرارقبيله

فعل ماضي) :  
فعل مضارع الز) 

ال يشكُرونَ) 4
و م» صار « و » 

ت ولي مفعول آن
يعني( لفظي 

رگان آراسته و ج
ي بخششي بزرگ

د انسان انديشة
»انسان عدادهاي

».است تر كامل

ي طي كردن مسي

وبينديشيم آن
كه همگي. 19ص 

مانند جسماني

غير و روحاني عد

و دين

سنجش ده

ت نيكوكار ما كتا
دهند و بام مي

ن گياهان سودم

فعل ثالثي» طرُ 
ثي مزيد از باب

:»  جعلناكُم« 
 آسمان بر ما بار
ن را دشنام مي

ها و قشما را ملّت

آراسته شد(  : ت
)گردد باز مي(  
.است) ربطي( 

أصبح« و » َن 
.متعدي هستند

كه متعدي است
به قرينه» اهللا « 

ن به وسيله ستار
خداوند داراي) 4

و نگاه نوع در ه
استع بودن تنوع
هدف، آن شد،

.خذ شده است

وجود انسان براي

با تا كرده عنايت
ص».شويم دور

ج بعد: يرروحاني
 .
بعد مقابل، در: ي

دوست) 1: ها نه
ي شايسته انجا

در بيابان) 4. كند
.رست است

تُمط« ) 1: ها نه
فعل ثالث» رُ ديتُ

و»  خَلَقناكُم« 
آ) 1: ها نه كاش

كساني كه ديگرا
زن آفريديم و ش

.ين شماست
.رست است

تَزَينَت) 1: ها نه
:  يرجِع) 2. ت

فعل نهي ناقص
كان« عالي مانند 

و نه الزم و نه م
هي فعلي با آن
«كه مفعول آن

آسمان) 1: ها نه
 .ديگري نباش

.رست است
ريشه ها، هدفدر 
مت« ويژگي دو ه

با ويژگي دو ين
.رست است

كتاب اخ 12ص 
.رست است

ماية خداوند در و
.رست است

عن نيرويي ما به
ناداني و جهل

.رست است
غي= د جسماني 

.شود مي تالشي
جسماني غير =ي 

www.sanjeshse

ترجمه گزين
بسيار كارها
كهدايت مي

در 3گزينه  .4
بررسي گزين

تُ« و  مجرّد 
)4. هستند

ترجمه گزين
ك) 3 .ثابتند

يك مرد و ز
پرهيزگارتري

در 4گزينه  .5
بررسي گزين

است) ربطي( 
ف) : نباش ( 

أفع:  1نكته 
پذيرندنمي

گاه:  2نكته 
ك»  يشكُرونَ
گزين ترجمه

باش و بنده

در 2گزينه  .5
اختالف د«  
به توجه با«  

اي پاسخگوي
در 4گزينه  .5

ص»تدبر«از   
در 4گزينه  .5

دومين سرم  
در 1گزينه  .5

پروردگار،«  
از و دريابيم

در 3گزينه  .5
بعد: 1 نكتة  

مت فرسوده و
بعد روحاني  
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مـا  بـه  شـه 
خـدا  درگاه

پيامـدهاي

ايـن  از د؛
بـه  دنيا در
داللـت  ـاد 

نابودي از
ضـرورت  ر 

هـر  آنان ز

.65و  64

نـد و چـه  

ـ3 زمين و

ationgroup

انديش و تفكـر  و
د مقرب شد، ته

پ از آثار و 2ينه 

دهد نمي قرار رابر
د انسان زندگي

معـ ضـرورت  بر

و دارد جاودانگي
بـر كـه  داليلـي «

از برخي. هايش ت
.ند و نه كيفيت

صص. است» ل

چنراحـل داراي   

و ها آسمان اهل 

139(  

وواقعيات درك
ستآرا ها فضيلت

33ص 

كه سؤال و گزي

!ت و نه آيه

بر بدكاران با را
اما .نكند ضايع

كه داليلي«ان 

جا و بقا به رايش
«ر ذيل عنوان

64.  
فضيلت مقدار ب

رسان ميت را مي
64ص . شود

اعمال پروندة دن

كـدام از مرهـر  

مرگ ـ2، هيب

25/11/98 پنجمة 

توانايي و است 
به اگر و كند مي

.».كند مي قوط

؛ حال آن40ص 

ن كه حديث است

نيكوكاران و ت
را كسي حق و

لب در ذيل عنوا

گر كه آفريده ي
و اين مطلب د

4ص . باشد مي
برحسب«: فرمايد

و اين كم.  66ص 
ش مطرح مي» يا

نشد بسته«و آن 

يامت و اين كه

مه صدايي شدن

8  


مرحلة(م انساني 

.دهد نمي ست
ماالت نامحدود

مكسب را القي
سق جهنم اعماق

 41.  

40ص . ست
ص.معاد هستند

.پردازد دنيا مي

تر اين ياً و واضح
42ص . ست

است عادل خداوند
دارد برساند قاق

و اين مطلب. 55

اي گونه به را سان
.»دهد مي نجام

.54ص : شود ي

اعمال او تأخّر ا
ف است ميانواده 

ص».جمعه هر ن
دني و برزخ عالم

و م را مي رسانند

تعداد مراحل قي
.ب

شنيدهـ 1: ارد

هم؛ ادبيات و علوم

دس از را خود ت
كم دنبال بهكه 

اخال هاي رذيلت
ا تا داد، تن ها ت

ص: سؤال است

ت؛ كم ارزش اس
ي اول اعتقاد به

 41  

عريف دقيق از د

40ص . است
و ثاني. دنيا ندارد

ه منكران معاد اس

خ. است الهي ت
استحقا آنچه به

ص. »دهد نمي

انس خداوند كه م
ان خود بقاي فظ
مطرح مي» الهي

مادهد، آثار  مي
خا با متوفي اط
آنان كمترين و ز

ميان ارتباط ود

ر دو يك مفهوم

شته باشيد كه
آن هم به ترتيب

دثه به ترتيب د

سنجش ده

حيات و آگاهي و
است» روح«يا 
و ها فضيلت كه
رذيلت به اگر و د

.راجعه كنيد

امة بخش آخر س

ارزش نيست ي بي
آثار و پيامدهاي

ص. شوند ب مي

نيا و آخرت و تع

معاد به اعتقاد ر
بطي به تعريف د
در وصف ديدگاه

صفات از يكي دل
را كس هر كه ت

را وعده اين قق
 54  

بينيم مي كنيم، 
حف براي را كارها

ا حكمت زمةال د

دنيا را استمرار
ارتباكه دربارة ) 

روز سه هر رخي
وجو«ذيل عنوان 

هر 1آية گزينة 

وز بايد توجه دا
.سيار مهم است

:ت

و سه حاد شود ي

ماند مي باقي ن،
جسمانيغير  د

است بعد همين
شود مي رشتگان

.رست است
ت تست قبل مر

.رست است
اد 2گزينه اب، 
:ها زينه

زندگي دنيوي: 1
هر دو از: 4و  3

به معاد محسوب
.رست است

به مقايسة دن 4
:ها زينه

آثارمربوط به : 1
اوالً چندان رب: 2
درباره و د آيه: 3

.رست است
عد: الهي عدل ة

است داده وعده
قتح امكان كه ت

ص. شود ح مي
.رست است

توجه آدمي جود
ك از بسياري و ت

معاد«و » دارند
.رست است

ط انسان با عالم
)ع(ت امام كاظم 

بر و روز دو هر
حديث در ذ/ ت 

.رست است
و) ص(ول خدا 

.رست است
آمو طلب و دانش

تند بسايعي هس
ي مراحل قيامت

:قيامت
مي آغاز دنيا تن

www.sanjeshse

بدن مرگ زا
بعدهمين «  

ه. بخشد مي
مسجود فر و

در 2گزينه  .5
به توضيحات  

در 2گزينه  .5
در متن كتا  
رد ساير گز  
1رد گزينة  
3رد گزينة  

عتقاد بدوم ا
در 4گزينه  .5

تنها گزينه  
رد ساير گز  
1رد گزينة  
2رد گزينة  
3رد گزينة  

در 2گزينه  .5
الزمة معاد«  

خداوند رو،
است اي گونه
مطرح» دارند

در 3گزينه  .6
وج به اگر«  

است گريزان
داللت معاد

در 1گزينه  .6
آنچه ارتباط  
و در روايت  

برخي و روز
و اين روايت  

در 1گزينه  .6
حديث رسو  

در 3گزينه  .6
عزيزان داوط  

وقا/ حوادث 
توضيح كلّي  
مرحلة اول  
يافت پايان با  
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 @sanjesheduc

به ترتيـب
ــ5، مـال 

ـه بـا آيـة
»ان الهيگ

كه با آيـة
در» هـا  ان

شوند مي ه
).2 گزينـة 

.»انـد  حبت 

86  

:»...نيسـت 

ationgroup

و پنج حادثه). 
اعم نامة دادن ـ4

است كـ» عالم ق
ـ فرشتگ گواهان

است» ها سمان
آسما و زمين تار

زنده دوباره دگان
رد گ. (اسـت » م 

75ص . »اند ده

83ص . »است

صـح هم خدا با

86ص . »شدند
6ص . »ت كنيد

ن توبـه  كردم، به
.ند

139(  

)تمهيد=  شدن 
4،الهي عدل گاه

حقايق از پرده ن
و شاهدان ضور

آس و زمين اختار
ساخت در تغيير«

مرد همة صدا، ن
عـالم حقـايق  از

كرد ضبط و بت

كرده دور دگي،
83ص 

بهشتيان«و » د

ش ما گمراهي بب
را مالمت خود د،

االن توبه: گويد ي
ا ة حقيقي نكرده

25/11/98 پنجمة 

آماده( .شوند فر
دادگ شدن برپاـ

رفتن كنار«ادثة 
حض«ط به حادثة 

سا در تغيير«ثة 
«ادثةبوط به ح

اين با .شود مي ز
پرده رفتن كنار

)3و  1گزينة 

74ص 
ثب را آنها اعمال

درماند و رنج از
ص.»يابند مي ود

كنند مي سالم ن

سبب سرورانمان و
نكنيد مالمت مرا

مي رسد فرا آنها
توبةه دوزخيان 

9  


مرحلة(م انساني 

كيف و پاداش ت
ـ3، عالم حقايق

مربوط به حا» ن
كه مربوط ﴾ ونَ

مربوط به حادث
كه مرب ﴾ مهيالً

آغاز ها انسان دد
ك«ش از حادثة 

رد گ. (باشند مي

ص.»گيرد قرار مي
تمامي و اند بوده

و زدوده آنان از
خو براي را خدا

بهشتيان به و ند

وبزرگان و طان
م. پذيرفتيد مرا

از يكي مرگ ه
س طبق اين آيه

هم؛ ادبيات و علوم

دريافت آمادة ها ن
ح از پرده رفتن ر

زمين در افتاده
تَفعلو ما نَ يعلَمونَ

.د
»ديگر زميني و

ا الجِبالُ نَتكَثيب
.75تا  73صص 

مجد حيات و چد
و اين پيش.  73ص 

از مرحلة اول م

اعمال ق سنجش
ب آنها مراقب اره

را اندوه و حزن
خشنودي مقام

آين مي آنان سوي

شيط: گويند مي و
نيز شما و واندم

كه هنگامي و ند
پس. است 87ـ  8
.اند ه

سنجش ده

.ها سمان

انسان تا دهد مي
كنار ـ2، ها سان

اتفاق شيرين و
كاتبينَ ظينَ كراما

اك مرحله دارند
وها آسمان به ن
ض و الجِبالُ و َ كا

ص. مرحله دارند

.است 

.اجعه كنيد

پيچ مي عالم در
ص».گردند مي
حادثة اول ند و

س ميزان و معيار
هموا ها، انسان ي

.ست

ح كه گويند مي س
به رسيدن عني

س به استقبال ي

وشمارند مي صر
خو فرا را شما ط

دهن انجام زشت
86صص » تدبر«

بخش اخذ شد

آس و زمين اختار
:قيامت

مرخ وقايعي لهح
انس همة شدن ده

.گواهان و دان
.رست است

تلخ حوادثدن 
لَحافظ علَيكُم انَّ

وم قيامت اشترا
زمين و ها آسمان

وم فاالَرض تَرج
قيامت اشتراك

.رست است
74ق متن ص 
.رست است

مرا 63ت تست 
.رست است

سهمناكي بانگ
حاضر خداوند ه
نيز يكي هستن 3

.رست است
امامان و مبران

زندگي طول در
.رست است
اس 75ق متن ص 
.رست است

سپاس را خدا ]ن
يع بهشت، عمت

.رست است
براي فرشتگاني 

.رست است
مقص را ديگران ي
فقط من گويد ي

.رست است
كارهاي كه ني

«شريفة دوم در
ها هم از همان ه

www.sanjeshse

سا در تغيير
مرحلة دوم  
مرح اين در  

زند ـ1: دارد
شاهد حضور

در 3گزينه  .6
آشكار شد«  

و ﴿شريفة 
در مرحلة د

آتبديل «و   
يو ﴿ شريفة

مرحلة اول ق
در 1گزينه  .6

دقيقاً مطابق  
در 3گزينه  .6

به توضيحات  
در 4گزينه  .6

ب ديگر بار«  
پيشگاه در و

3و 1گزينة 
در 2گزينه  .6

پيام اعمال«  
فرشتگان«  

در 4گزينه  .6
عيناً مطابق  

در 1گزينه  .7
بهشتيان[«  
نعباالترين «  

در 3گزينه  .7
از هر دري«  

83ص 
در 4گزينه  .7

گاهي آنان«  
مي شيطان«  

در 1گزينه  .7
كسا براي«  

ترجمة آية ش
ديگر گزينه  

erv.ir
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86و  83ص 

.يد

139(  

89ص . »

صص 8درس . ران

افزاي اي خود مي

25/11/98 پنجمة 

»شود نمي داده

دوزخ گناهكار/  

.شود ن آگاه مي

ها اهيريج بر آگ

ديني

10  


مرحلة(م انساني 

نمايش نسانا ل

جهنم: »تنگ ي
64ص 
75و  74ص 

.د

كند و به آن مي

كند و به تد مي

.  

.يم

.گردد 

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علوم

عمل از گزارشي

جايگاهي«صلي؛ 
6درس . تأخّر

صص 7درس . ان

.ت

كند صي پيدا مي

آن را شناسايي

 آشنايي حاصل

كنيم و درك مي

گوييم ا سخن مي

.رود ه كار ميب

تكميل مي) ري

معارف

سنجش ده

يا انسان اعمال

:يب از
د يا اخروي يا اص

آثار ما: »ديگران
اماما و پيامبران 

.ست

به خداوند است

ش و اهميت خاص

عت خواه ناخواه

آ پس از ديگري

و ود آن را حس

يم و از نظم آنها

بات برهان نظم

ارزشي و اعتبار

.دارد

.رست است
تصوير قيامت،

.رست است
بي است به ترتي

بهشت موعود: »
طلب مفيد به د

:»قيامت واهان

.رست است
خت و آگاهي اس

.رست است
.شود ناميده مي

.رست است
.دوش اميده مي

.رست است
عتقادي نسبت
.رست است

ن جهاني او ارزش
.رست است

با جهان و طبيع
.رست است

ي هستي يكي
.رست است
.ساده است
.رست است

غيرمستقيم وجو
.رست است

شناسي منظم مي
.رست است

است و براي اثب
.رست است

.شود مي
.رست است

هاي هدف  هدف،
.رست است

نس اجزا داللت

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
عرصة در«  

در 1گزينه  .7
سؤال تركيب  
»دارالسالم«  
آموزش مط«  
گو بهترين«  

در 2گزينه  .5
داشتن شناخ

در 4گزينه  .5
بيني ن جهان

در 4گزينه  .5
ايدئولوژي نا

در 1گزينه  .5
اعتقاديابي اع

در 3گزينه  .5
زندگاني اين

در 2گزينه  .5
در برخورد ب

در 2گزينه  .5
ها با واقعيت

در 4گزينه  .5
راه روشن و

در 2گزينه  .5
با مشاهدة غ

در 3گزينه  .6
بسياري را م

در 1گزينه  .6
ويژگي نظم

در 1گزينه  .6
نظم ناميده

در 3گزينه  .6
واقعي، ه(با 

در 3گزينه  .6
به نوع و جن
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Part A:

مصدر فعل

 theورت 

t اسـتفاده

ationgroup

: Grammar

be + همراه با م

عالي آن به صو

the mostاز       

139(  

.تر كند مل

r and Voca

going to +ز 

ست كه صورت

.ست

ـس قبـل از آن

25/11/98 پنجمة 

يابي را كام جهت

.رساند مي

.اشد

abulary 

زي شده، پس از

قاعده اس صفات بي

آمده اس) 1(در 

ك بخـش دارد پـ

11  


مرحلة(م انساني 

تواند اين ج ه مي

هاي بيشتري م ي

ي آن را داشته با

ريز از قبل برنامه

از ص goodفت 

ترين ترتيببه

ن بـيش از يـك

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علوم

اي دارد كه لعاده

كاري كشف ريزه

.ستند

.شد

ت انسان اقتضاي

.شد خارج مي

كاري است كه ا

صف. عالي است

شود كهاده مي

چـون. فاده كـرد 

ا

سنجش ده

.بريم پي مي

.شود هوم مي

ا فرستندة خارق

اره انسان را به ك

ل تشخيص هس

.د

معلوم خواهد ش

.ند

ند كه نوع خلقت

.ت

كلي از صحنه خ

صحبت در مورد ك

ستفاده از صفت

رت سؤالي استفا

famous استف

.رست است
نظام جهان دن

.رست است
مفه» آفرينشي 

.رست است
اسبي دستگاه ف

.رست است
وم طبيعي هموا

.رست است
قابل) امهدف و برن

.رست است
دهند را نشان مي
.رست است

و حكمت ناظم
.رست است

ت تدريجي هستن
.رست است

گوين مي» فطري
.رست است

جويي فطري است
.رست است

گذشت زمان به

.رست است
مفهوم جمله، ص

.شود 
.رست است

دهندة اس ه نشان
.شود اده مي

.رست است
ها به صورwhز 

.رست است
sت عالي صفت 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
بو به استوار

در 3گزينه  .6
هاي شگفتي«

در 4گزينه  .6
خفاش نعل

در 2گزينه  .6
تجربي و علو

در 4گزينه  .6
آگاهي، هد(

در 1گزينه  .7
ناظم خود ر

در 3گزينه  .7
علم، قدرت

در 4گزينه  .7
داراي خلقت

در 1گزينه  .7
ف«چيزي را 

در 2 گزينه .7
مبين خداج

در 1گزينه  .7
پرستش با گ

در 2گزينه  .7
با توجه به م
استفاده مي

در 3گزينه  .7
مفهوم جمله

best استفا
در 1گزينه  .7

جمله بعد از
در 2گزينه  .7

بايد از صورت
.كنيم مي

erv.ir
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.كنند

Part B:

.شود ي

Part C:

ationgroup

عات بهتر كار ك

: Cloze Tes

عل استفاده مي

: Reading C

139(  

.كمك كند

د در همه موضو

t 

ا صورت ساده فع

.د

Comprehen

25/11/98 پنجمة 

ست به والدينش

.دند

.د

.هايشان بودند

كند ن كمك مي

.ست

همراه با willز 

دهند خوبي مي

nsion 

12  


مرحلة(م انساني 

.ست

حل كرد و توانس

كردم نشان نداد

هور شدردند مش

ه ست براي سؤال

آموزان ي به دانش

ها مناسب اس چه

.

گيرد از ورت مي

.رد

كنند پول ت مي

. ..........  
د باشد

هم؛ ادبيات و علوم

كردن درست اس

اش را ح ت مالي

برايشان تعريف

هايش را نگاه كر

نبال جواب درست

دادن به موسيقي

 كه براي سن بچ

.ت از كار بكشد

وبرنامه قبلي ص

.آمده است) 4

ومي متفاوت دار

.كردن است

اي آنها را درست

.....اين يعني » د
تان مضر يا مفيد

سنجش ده

ه معني مراقبت

كرد كه مشكالت

به داستاني كه ب

ها نفر ويدئوه ون

علمي آنها به دنب

ست كه گوش د

شته شده است ك

باعث شد او دست

ديك بدون هيچ

4(رين گزينه در 

رنگ سبز مفهو

قبت كرمعني مرا

ها ناني كه لباس

خوريد يد كه مي
تواند براي بدنت ي

.رست است
take care به
.رست است

م پيداشغلي دو
دن

.رست است
اي ب هيچ عالقه

.رست است
از اين كه ميليو

.رست است
جام آزمايشات ع

كردن
.رست است

عقيدة خوبي اس
يده

.رست است
ب به سبكي نوش

.رست است
اش ب مات جدي

.رست است
كه در آينده نزد

.رست است
مفهوم متن بهتر

.رست است
مروزه لباس به

.رست است
care abo به م
.رست است

م به مردان و زن
كردن

.رست است
ما هماني هستي

مي خوريد ما مي
www.sanjeshse

در 4گزينه  .8
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مرحلة(م انساني 

%4 

= =5 %51
 
 

.ت

(= − +4
1
 
 

ش رو مي رضه روبه
در حالي كه مص

4    ريال

»فلسفي«ت ـ  
)7درس . (ست

هاي خراساني ك

ي آورديم كه در
كه«به جاي » جا

يك مجلس بزز 

مربوط هر دو،)

!]است اَعالم از

(فنون ادبي 

هم؛ ادبيات و علوم



الك ساليانه است

)+ × −72 4  

عر بازار با مازاد
پردازند؛ شتر مي

، پس با مبلغ4

است» ضوع و نوع
ر فالت ايران است

چون ميان سبك

خيل از عربيت د
كج«مناً كاربرد 

آور از ش و شادي

)4در . نيز) 3در 

ـ كه البتّه ا» دم

علوم و

سنجش ده

ت كاال بر استهال

(− ×6 4  

درمت تعادلي 
رند به توليد بيش

.ند

% (+   25

كه نشانة  موض«ـ
ية جغرافيايي در

را سلجوقيورة 

لغات و تركيبات
ارسي امروز؛ ضم

غزل گفتن خوش

ورة دوم است؛ د

آد«و [» فال«و 

.رست است

.رست است
رابر نسبت قيمت

.رست است

)+ 5  

.رست است
قيم مت بيش از

سب سود بيشتر
دهند ل نشان نمي
.رست است

( ) = 4 5
.يد

.رست است
ـ»عرفاني«جاي 

م كهن يك ناحية
.رست است

سبك دو: است
.رست است

را مزين به لغ) 4
ختن است در فا

.رست است
بط برگرفتن و غ

.رست است
مربوط به دو دو

.رست است
»خير«و » خبر

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12

در 4گزينه  .12
رعمر مفيد ب

در 2گزينه  .12

در 4گزينه  .12
در سطح قيم
به دنبال كس
مقدار تمايل

در 1گزينه  .13

چون   

توان خري مي

در 4گزينه  .13
به ج) 4در   
نام» ]عجم[

در 3گزينه  .13
درست اين  

در 1گزينه  .13
و) 3و ) 2  

معادل اندوخ
)7درس (

در 2گزينه  .13
چنگ و برب  

در 1گزينه  .13
هر، )2در   

در 3گزينه  .13
خ«در متن،   
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سلجوقي ـ

سـي امـروز

اند؛»لعمي

در جنـوب

: س ديگـر    
ي و فكـري

اسـتاي  ه

هزارآوا؛(= 
ـرار برقـرار

درس. (شـد  

بگـذريم،» 
ي تكـرار

در. انـد  ين

. انـد  متوازي
توانند به ي

ationgroup

ـ ي از نثر غزنوي

فظـش بـا فارس

.دهيد

تاريخ بل«عربي 

د) پـارس (» رس

بـه تمـام حـوا
ات زباني، ادبـي

هم نمونه) هـ. ت

(چه هزاردستان 
تكـ» هـزار «از  

رادف بلبـل باش

»]ا[بـاد «و » ـاد 
هاي ررسي آرايه 

چني» جهان«و 

مت» گونه گونه«و 
جايگاه نحوي مي

139(  

اي ه عنوان نمونه 

اي هم كه تلف اژه

درست تطبيق د

ـ خود، اصل» ي

فار«زبان ناحية 

يز دارند؛ مربوط
تخراج دقيق نكا

از شكوائيه است

)ي  )1 چ ،
ميان دو نمونـه

تواند متر ش ـ مي 

بـ«ــ اگـر از   ) 3
ره را قبل از بر

»جان«) 4در . 

و»جرعه جرعه«
گر، صرفاً بنابر ج

25/11/98 پنجمة 

المحجوب ـ به ف

بيهي ندارد؛ و وا

ري را با گزينة د

تاريخ طبري«به 

، در اصل،»)ي

ع غيرديداري ني
كه به هدف است

اي نمونه) د. رد

در كاربرد عدد
م) 4و ) 3و ) 2ر 

اش معاني ايهامي 

3امـا در. »خو«
جمع و ـي نكر

جناس دارند ف

«)2در . متوازي
، از سوي ديگ»ق

18  


مرحلة(م انساني 

هاي نثر كشف ي

ادب؛ هيچ تشب

رون هجري قمر

ايضاً مشهور ب ـ
)4رس 

 4(  

پهلوي(سي ميانه 

يعت، متون انواع
[ش از خوانش 

واي حماسي ندا

است؛ هزار، چه
ن آگاهي، دراي

ي ـ در يكي از م

«است، نه» يك
هاي ج ود نشانه

قبل از رديف فية
)3س 

م» شبتاب«و » 
برق«و  عمقو، و 

هم؛ ادبيات و علوم

و سجع از ويژگي

زبان است، نهة 
7(  

هاي عددي قر ل

»رسل والملوك
در. (»سير طبري

درس. (ر بگيرد

فارس«ي است؛ و 

ي دارند؛ در طبي
و آهنگ هم پيش

سي است، محتو

بوده» هزار«نة 
با. استشده مي

است، و دومي 1

ني«ژة مركب، نه 
رگز يادتان نرو

)3درس ( !

كلمات قاگزينه 
درس. (استنرفته

مهتاب«ند، اما 
، از يك سوكس

سنجش ده

حذف به قرينه

ر دارد، كه مسألة
7درس . (است

وع كنيد و معادل

الر تاريخ«و » ي
ترجمة تفس«بي 

قرار» غنايي«د 

ي و شمال شرقي

ل، جنبة ديداري
لحن. بساوايي

)1درس . (شود

 در آهنگ حماس

بر معاني دوگان
تلفظ) هـَ⇐

صراع اول   

ه عنوان يك واژ
هر دارند؛ تكرار

اني منها كنيد

در كدام گ: بوده
جناس به كار ن ً

ا متوازن» ~خشـ
عكو » عطر«كه 

)6درس  (

.رست است
رد لغات عرب، ح

)7س 
.رست است

يك لغت مهجور
د در آن نيامده

.رست است
رجو 61صفحة 

.رست است
منصوريمنثور ابو

اصل عرب» طبري
.رست است

، بايد»مدحي«ي 
.رست است

حي شرقيبان نوا
)4درس  (

.رست است
وب، در درجة او

چشايي، و يايي،
ش كشف مي] رد

.رست است
ود آن كه بيتي

)2درس . (ه
.رست است

ت كه نگاه طراح
(، به فتح هـ )ل
مص» هزار«، )1ر 
)3ـ ) ، الف62

.رست است
، به»خو نيك«د 
]ان[»يار«و ] )ه

ز ساختار واژگا
.رست است

مشخصاً اينل 
هم كه اساساً) 3

.رست است
درخ~«و » ~راو

مسأله اين است
.جع برقرار كنند

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
كثرت كاربر  

درس. (ـ است
در 1گزينه  .13

بيت فقط ي  
متفاوت باشد

در 4گزينه  .13
،7به درس 

در 2گزينه  .14
شاهنامة م«  

تفسير ط«و 
در 4گزينه  .14

، جاي)4در   
در 2گزينه  .14

زب» پارتي«  
.غربي ايران

در 3گزينه  .14
متون مكتو  

شنوايي، بوي
گير انجام مي

در 2گزينه  .14
با وجو) الف  

از يك مرثيه
در 1گزينه  .14

روشن است  
مترادف بلبل
است؛ اما در

2، صفحة 7
در 3گزينه  .14

يادتان باشد  
نكر( ي[»يار«

و جناس از
در 4گزينه  .14

منظور سؤال  
3و) 2و ) 1

در 3گزينه  .14
تر~«) 1در   

هم م) 4در 
درستي سج

erv.ir
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سخن) 3ر 

اما در. شود

ت آهنـگ
بايد بـه مي

تاي ديگر

ـاي ديگـر

و قتصـادي 

ationgroup

در. كند دت مي

ش از آن اشاره مي
.ن پرداخت

به ضـرور» ست
را م» همت«هم 

ي پاياني در سه

( ؛ سـه تـ4×(

اقت و اجتمـاعي  ي

139(  

شاعر تمهيد عبا

ضرورت حذر و
ن به مبارزه با آن

pors

pars

)5رس 

س دراز آمده«در 
ه) 4در . از شده

لي كه نوع هجاي

فعـولُن: شـود  ي

هاي جود نابرابري

25/11/98 پنجمة 

ش) 2در . ق است

به خطر) 3و ) 2
ك وجود آن بتوا

b

b

:پرس ⇐/ س
:پارس ⇐/ س
در). (صفر( ا 

ثانياً! شنيداري
آهنگ كالم ناسا

در حالي/. صامت 

مي) 4ي اين كه 

وج سبب به ني
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مرحلة(م انساني 

از خلوت عشاق
)63صفحة 

2و) 1ت سؤال و 
ت تا پس از ادراك

bar: ربَ⇐/ 

bar: بار⇐

/ + /-/ + /س/ + /ر
س/ + /ر/ + /ا/ + /

يان برابر است با

يداري است نه
رعايت نشده و آ

+صامت + وتاه 

يعني چه؟ يعني

ساسا حكومت ز

)1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علوم

صرفاً توصيفي) 
،7درس . (ست

و در بيت. است» 
فس ضرورت است

:  
- /⇐َب :ba

ba: با⇐/ 

/ر/ + /-/ + /ب/
/ر/ + /ا/ + /ب/
/پ/  مت

/پ/
اد صامت در پاي

ددر آن » چه«
م حذف همزه ر

مصوت كو+ مت 

كمتر دارند؛)ــ
)5درس . (

توده مردم از تي

ت

سنجش ده

)1. مدحي دارند
ساير حيوانات اس

»نفس اماره«مده 
نف] ي[طاعت هوا

سي ممكن است
-/ + /ب/  ت

/ا/ + /ب/
صامت+ ت 

صا+ صامت + ت 
cv(

لگوي يكم، تعد

نگاري ه اوالً واج
هم) 2در  .است

)5درس . (مود

صام/شامل : ست

ردي وفا
 ور مـ كُن

ـدي دروي د
− − −

ـ(ين يكي، يك
)فَعل (فَعو 

نارضايت: ت است
.اعراب برابر ر

.رست است
مضمون م) 4و 

سان خردمند بر س
.رست است

در بيت سؤال آم
 گناه برآمده از اط

.رست است
ر هجابندي فارس

مصوت+ صامت 
)cv=م   ص

مصوت+ صامت 
)cvc=ص مص

مصوت+ صامت 
vcc =ص صمص

ه پيداست، در ا
.رست است

ال اين است كه
ف همزه ضروري

نگاري نم ت واج
.رست است

اس هجاي كشيده
)5درس (

.رست است
كَردي ك نَـ كَر
ما رامــ تَـ صو و

نـ دم ك چِ دـ نَ
− − − − 

.رست است
گر، به نسبت اين

)عولُن  ف+  3×(

.رست است
98صفحه 

حيح بدين صورت
در آنان جدي ت

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
بيت سؤال  

از شرف انسا
در 4گزينه  .15

آن ديو كه د  
گ) 4 لغزش و

در 3گزينه  .15
سه الگو در  

ص. 1
ص(

ص. 2
ص(

ص. 3
ص(

همچنان كه  
در 3گزينه  .15

اشكا) 1در   
حذف) وزن(

شكل هتمـم
در 1گزينه  .15

ه» ـموت«  
. (است بلند

در 3گزينه  .15
نيك نَـ) 1  
در د لَـ) 2  
عيب كُـ) 4  
  3 (− −
)5درس (  

در 4گزينه  .15
سه تاي ديگ  

فع: شوند مي

در 3گزينه  .15
ص 10درس   
عبارت صح  

مقاومت عدم

erv.ir
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به ه كند،

را آنجـا  ي 
،كمبوجيـه 

و داخلـي  
را هند رب
آتـن  و شيد

پيـاپي بـه
تحد شوند

ا به عربـي
ي مطالعـه
آنهـا بـاقي

امـروزي  ن 
ركمنستان

بغـداد  كـي 

رم، ساسـي 
مجمع ريق

شـبكة  و 
.ود

ationgroup

كوتا كشوري ور

شـهرهاي ــ  ها ت
ك پادشاهي زمان

هـاي شـورش  ن 
غر شمال و غرب
كش لشكر يونان

ومري و اكـدي پ
ر متگمي با يكدي

ها از خداي نامه
چنان منبع اصلي
فته و چيزي از آ

قوچـان حـوالي  ر
تر در نسا شهر: ز

نزديك در سـفون 

اس قـانون  ساس
طر از مردم عامة

كـرد نوسـازي 
نمو يكسان را ها

139(  

امو از را آنان ست

دولت ساير و ي
ز در .در آورد د
فرونشـاندن از س 

غ از هايي قسمت
مصر و بابل به

رمانروايـان سـو
مان كوچك ايالم

اي كه ز ترجمه
سال پيش همچ
ي آنها از بين رفت

در اي ناحيـه  در
از اند عبارت يب

تيس شهر و نوني

برا. كردند سيس
ع و سنا، مجلس

را مالياتي و ري
ه سكه عيار و ها 

25/11/98 پنجمة 

دس و بكاهد دان

ليد حكومت و د
خود تصرف به را

پـس بـزرگ  ش 
ق و كرد كركشي

هاي دن شورش
.ورد

ت ايـران بـود، فر
حاكم بب شد تا

با استفاده از... و
خان تا دويست

ها و ترجمة عربي

د انرواي سلوكي
ترتي به سلسله ن

حوالي دامغان كن

تأس را رم مهوري
م واسطة به راف

ادار تشكيالت ن،
اندازه و ها وزن س

20  


مرحلة(م انساني 

موبد و نجبا اف،

كرد لشكركشي
ر صغير آسياي ي
داريـوش .درآمد ن
لشك شرق به ي،

فرونشاند از پس
قي به دست نيا

و معـدني فـالت
زها سرانجام سب

طبري، دينوري
هاي اين مورخ ته

ها لي خداي نامه

ن بود كه بر فرما
اين هاي ايتخت

گفتند در ح مي

جم شهري، ـ ت
اشر .بود اجرايي

چين سرزمين بر
مقياس ،تجارت

هم؛ ادبيات و علوم

اشر قدرت از ت

صغير آسياي ه
تمامي و ليدي ت

هخامنشيان صرف
هخامنشي شاهي
پ داريوش، شين

توفيق ساالميس

و نـابع طبيعـي
اين تاخت و تاز

ن ايران مانند ط
نوشت. تان كردند

متن اصل. آمد ي

در شرق ايران) 
پا. كرد خارج ان

پولسن هكتام 

دولت نظام و اي
هاي مقام ماري
.كردند مي كت

ب مركزي كومت
رونق قصد به ن

سنجش ده

داشت قصد خود 

8  
به رسيدن، درت

پايتخت ،سارد د
تص به مصر رگ،

شاهنش سرتاسر ر
جانش و پسر ،رشا

تنگة در دريايي

رين نيازمنـد من
.كردند كشي مي

.كنند

مورخان مسلمان
استتاريخ ايران ب

ان به حساب مي

اپرني(يله پرني 
سلوكيا دست از

ه يونانيان به آن

طايفه كهن گ
شم و مجلس ند
مشارك كشور مور

حك بيشتر تسلط
همچنين وي. ت

.رست است
95صفحه 

زمامداري آغاز 
.برخاست مزدك

.رست است
86تا  83فحات 

قد به از پس دتي
ثروتمند شهر و

بزر شوكور شين
در امنيت و مش
خشايار .افزود ود
د نبرد در اما رد،

.رست است
76فحه 

النهر اقتصاد بين
ي ايالمي لشكرك
ايالم را تأسيس

.رست است
68فحه 

خستين هجري
دام به نگارش ت
اريخ ايران باستا

.  
.رست است

91صفحه 
از قبي ين سلسله

ا را گرگان و رت
صد دروازه كه هر

.رست است
58فحه 

فرهنگ درآميختن
چن شامل ومت،
ام ادارة در خود،

.رست است
47فحه 

ت منظور به تي گ
ساخت ها جاده از

www.sanjeshse

در 3گزينه  .15
ص 10درس   
در كه قباد  

م از حمايت
در 2گزينه  .15

صف 9درس   
مد كوروش  

داد شكست
جانش و پسر

آرام برقراري
خو قلمرو به

را تصرف كر
در 3گزينه  .15

صف 8درس 
از آنجا كه  

هاي سرزمين
و پادشاهي

در 2گزينه  .16
صف 7درس  
در قرون نخ  

شده بود، اقد
و شناخت تا
نمانده است

در 2گزينه  .16
ص 10درس   
بنيانگذار اين  

پار و شوريد
شه امروزي،
.امروزي

در 1گزينه  .16
، صف6درس 

د با روميان  
حكو ساختار

خ نمايندگان
در 3گزينه  .16

، صف5درس 
هوانگ شي  

ا اي گسترده
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3ماه  1
اين ي رفع

باسـتان  ن 

تـر  نزديـك 
مقـدار  يم، 
نـواحي  در
در آنها آب

ي

ما

تمـام  در ـا 

موقـت  يـر 
هـاي  آب، 

در كاكـان 
از اي پـاره  

از برخـي 
ايجاد بادي

ationgroup

12ماري سال به 
براي. است ه روز

يونـان در تـاريخ 

دوره ن ايـن  ـان 
بـروي كشور شرق
د رودهـا  اين گر

آ مقدار و تفاقي

ثر آب و هوايي
ران هاي سيالبي

بارندگي
زايش شديد دم

تـ انـد  كـرده  بداع
.رضوي است ن

آبگي كـانون  عي 
هـا نـاهمواري  ب 

دشـت ( انـد  ده
.)نهاونـد  شـت 
).فارس در رژن
با فرسايش ر اثر

139(  

در اين گاه شم 
يك چهارم شبانه

ت علم گسترش و

پايـ بـه  چـه  هـر 
ش سمت به غرب

ا. هستند دائمي
طغياني و اشتر 

ا  شأ
بار  س هند
سرخ
افز  ستان

اب را قنات آب، به
خراسا در استان

نـو دهد، مي رخ
شـيب و زمـين 

شد ايجاد ها، يس
د( انـد  آمـده  ود 

ا دشت و مانشاه
بر جديد هاي ري

25/11/98 پنجمة 

.قمري رايج بود 
روز ي 365مسي 

وشكوفايي بر ي

ه دليـل  ايـن  به
غ از چه هر آنها،
د شوند، مي غذيه

سبتاً خشك بيش

منش  ور
اقيانوس
درياي
عربس

دستيابي براي ن
گناباد قصبه ه در

ر اتفاقي و كوتاه
شكل به توجه ا
.د

ناودي ميان در يا
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي
ناهموار آنها وي

21  


مرحلة(م انساني 

ي خورشيدي ـ ق
روز و سال شم 3

مهمي تأثير سفه،

ب بارد، مي بهار ل
آ جهت و ها ري
تغ گير برف و ند

ودهاي مناطق نس

ن ورود به كشو
دوره گرم

دوره سرد سال
تابستان

ايران سرزمين دن
كه ايران قنات ن

ك هاي بارش هي
با كه اي محدوده

گويند مي آبريز ة

ي و ها طاقديس ل
نواحي در سايش

م مثل( هستند
رو در اما اند، نده

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علوم

ها گاه شماري ي
354سال قمري 

.افزودند

فلس و ادبيات نق

فصل اوايل تا ييز
ناهموا به توجه

بلن هاي وهستان
رو. بود خواهد ر

زما  ه كشور
رقي

د
ربي

بود خشك و آبي
ترين مانند قديمي

گا كه خشك، و
م به. نامند مي ي

حوضة كند، يت

فاصل حد در و
فرس از حاصل واد
ها زمين شدن ر

ما برجاي قديم

جغر

سنجش ده

ص در ميان بابلي
از آنجايي كه س

ا مي سال هب ماه

رون و رواج كه د

پاي فصل اواخر ر
با .شود مي شتر

كو از كه ودهايي
بيشتر آنها آب ر

.ست

بهجهت نفوذ 
جنوب شر
غرب
جنوب غر

كم به با توجه ته
.باشند داشته يار

وگرم مناطق به
اتفاقي هاي كانون

هداي آن نقطة ن

ها خوردگي چين
مو انباشت اثر ر
هموار و آهكي د
بسيار شناسي ن
.)ت

.رست است
13فحه 
و به خصوص رين

.شد تقسيم مي
يك سال، سه

.رست است
4فحه 

معتقدند هشگران
.  

.رست است
48فحه 
در ها بارش شتر

بيش رودها بدهي
رو .شود مي كمتر

مقدار ريان يابند
اس متفاوت ختلف

.رست است
39فحه 

م توده هوا
طوب موسمي

سوداني
  رم و خشك
.رست است

48فحه 
گذشته هاي قرن ر

اختي در را نياز رد
.رست است

50و  49فحه 
ب نزديك هاي ن
كا را آنها كه يرد

ترين پايين سوي
.رست است

30فحه
چ هنگام در ها ت
بر ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
، صف2درس 

النهر بين در  
روزه 29يا 

هر اختالف،
در 2گزينه  .16

، صف1درس 
پژوه برخي  

است داشته

در 2گزينه  .16
صف 6درس   
بيش ايران در  

آب شويم، مي
ك رودها آب

مرطوب، جر
مخ هاي سال

در 1گزينه  .16
صف 5درس   

نام
مرط

گر
در 1گزينه  .16

صف 6درس   
در ما نياكان  

مور آب سال،
در 3گزينه  .16

صف 6درس   
كوهستا در  

گي مي شكل
به را جاري

در 4گزينه  .17
، صف4درس 

دشت برخي  
بعض ).فارس
حاص ها دشت
د از ها دشت
( است شده

erv.ir
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و گـرم  اي 
ي تشـكيل

بـا  ذخـاير 

ل تـا سـوم   
آخـرين  از

غييـر پيـدا

ديگران، ش
ي سئوالي

نگـاه) ب. 

بر آگاهي،

.رد

.گيرد
و آيـد  مي

ationgroup

هـوا و آب داراي
اي رفشـار حـاره  پ 

جهان، انرژي ع
.الم

هـاي اول دوران    
پس. است بوط

مل فرسايش تغ

پژوهش نتايج و ه
برد برا ر پي مي

.نيازهـا  رفـع  ي 

ام كنش، عالوه
.گيرد نمي

ارتباط دار روني

.نند

گ شكل ميسان 
نمعضا به وجود 

139(  

د شـود و  ل مـي  
ي هوا كمربنـد پ

.شود مي

منبع ترين بزرگ 
اسي جهان اسال

ن بيشـتر طـي
مرب) سنوزوئيك

ن پس تحت عوام

مسئله پيشينة،
و از همه مهمتر

بـراي منـابع  از ده

پس براي انجا. د
م به انجام آن

كنش دربه . ت

كن ايي ايجاد مي

گاهي و ارادة انس
آگاهي و ارادة اع

25/11/98 پنجمة 

اي تشـكيل حـاره 
ني و فرونشيني

م بارندگي و ابر

ميان سه قاره ـ ب
ه جغرافيايي سيا

هـاي ايـران واري 
( شناسي زمين
يافت از آن هايي

سابقه، مطالعة،
كند مي پيدا ي

استفاد و ها توان

انجام نمي شود ،
شد ولي تصميم

ديگرست جاي لم
.يابند مي 

ها ها و محدوديت

ست يعني با آگ
ي است يعني بر

22  


مرحلة(م انساني 

ربند كم فشار ح
ي به دليل سنگين

تشكيل و هوا د

نقش ارتباطي مي
ن در قلب ناحيه

نـاهمو. ده اسـت  
سوم دوران خر
نه شكل ما شور

ديگر عبارت به
بيشتري اطالعات

ت درك) الف :ت

ت انسان نباشد،
كاري آگاه باش

دل و جمع ميان 
تحقق جتماعي

ه شوند و فرصت

بلكه اعتباري ا ،
ظم آنها تكويني

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علوم

و صعود هوا كمر
الجدي ن و رأس

صعود از مانع كه

اهميت و ن: ست
ان ـ قرار گرفتن

آمـد وجـود  به
اوا به آنها نهايي

كش هاي اهمواري

دهد؛ قرار رسي
ا موضوع، به بت

.خيرده است يا 

است گونه دو به ي

تا اراده و خواست
است فردي به

در من
اج هاي كنش ق
ش ها مستقل مي ن

،كويني نيست
جودات زنده و نظ

.د

جامع

سنجش ده

ونليل گرم بود
السرطان دار رأس
ك است ي خشك

اس اهميت داراي
هاي ثروت جها ن

ها ناهمواري سي،
ن دايشو پي. ست
دورة كواترنر نا ي

برر مورد را گران
نسب كار اين با و

پاسخي داده شد

طبيعي محيط ا
ها ه خواسته

يعني ت. ته است
ممكن ازيرا . ت

اي نيدهش 
طريق از جتماعي

ه مرور از انسان

تكي و نظم آن، 
ضا و در بدن موج

كند ا تغيير نمي

.رست است
37فحه 

خط استوا به دلي
مد اطراف در. ت

اراي آب و هواي
.رست است

17فحه 
زير داليل به س

ـ يكي از كانون
.رست است

22فحه 
شناس زمين هاي

اس آمده پديد ي
طي دوران، اين

.رست است
10فحه
ديگ پژوهش ايد

او. است ژوهشگر
كرده است قبالً پ

.رست است
5فحه 
با ارتباط در سان

براي رسيدن به

.رست است
رادة انسان وابست
نيز ضروري است

.رست است
غايب حاضرِ جود
اج هنجارهاي و

به اي اجتماعي
.رست است
:رات نادرست

جهان اجتماعي: 
عضويت اعض: جم

يل با ارادة اعضا

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
، صف5درس 

در اطراف خ  
است مرطوب

شود و د مي
در 3گزينه  .17

، صف3درس 
فارس خليج  

دارد ارزشي
در 3گزينه  .17

، صف4درس 
ه دوران طي  

شناسي زمين
در تحوالت

.كرده است
در 1گزينه  .17

، صف2درس 
با پژوهشگر  

پژ نياز مورد
كه مطرح ك

در 3گزينه  .17
صف 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه

در 2گزينه  .17
كنش، به ار  

ارادة انسان
در 3گزينه  .17

وج هرگز -  
و ها ارزش -  
ها پديده -  

در 4گزينه  .17
بررسي عبار  
عبارت دوم  
عبارت پنج  

ين دليبه هم
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 @sanjesheduc

تغييـر در

تـرين ـق 

نـوع ـه از    

ف بشـر از

.ودن

سـان نيـز

 افـراد  عي

ationgroup

زمـاني كـه بـه

عميـگ خـود،         

.شوند مي

ف نيسـت، بلكـ

محصول انحـرا

.كند دا مي

.نداريمش 

.گيرد ي

مانند ايراني بو. 

القـي و الهـي انس

هويت اجتماع ي

139(  

.گيرند ي
خـي از آنهـا تـا

ز زنـدگي و مـرگ

آشكار جتماعي

جتمـاعي مختلـف

عي قائل است و

ي و ملكوتي پيد

.شود مي

و پسر بودن نقش

مي شكل ي آن

.ا را داشته باشد

ست، هويت اخال

گيري براي شكل 

25/11/98 پنجمة 

ض تغيير قرار مي
رند و تغيير برخـ

.شود ي نمي
و تفسيرشـان از

نهادهاي اجم، 

هاي اج ن جهان

هاي فوق طبيع ت

اي آسماني چهره

شناخته م اليه

و ن تولد يا دختر
.ان تولد

هاي يد و ارزش

ها برخي ويژگي

نوي ناسازگار اس

.شود نجام مي
.يابند مي

كه مسيري د و

23  


مرحلة(م انساني 

كمتر در معرض
ختلف قابل تغيير
ن جهان اجتماعي
و انسـان در آن

نظر بگيريم م در

ز نوع تفاوت ميان
.شود رفته مي

.شود
دگاران و قدرت

هان عبور كرده،

ناسب با همان

ند مكان و زمان
انند زمان و مكا

عقاي و براساس 

تواند نمياعي 

ي و اخالقيِ معن
.باشد

ان رل اجتماعي
م جتماعي تحقق

كند مي دنبال ي

هم؛ ادبيات و علوم

فراگير دارند و
هاي مخ ر زمينه

و تغيير بنيادين
جهـان، جايگـاه

ا در ارتباط با هم

گردد، از باز مي
اجتماعي پذير

.رنسانس است
ش رت آدمي مي

رد كه به خداوند

جهمرزهاي اين 

علمِ متنعي، با 
.شود تبلور مي

هاي هويتي مانن
؛ ماكنند نميير 

جهان اجتماعي

هاي اجتما گروه

دد با هويت رواني
سازگاري داشته

پذيري و كنتر ه
هاي اج كنشق 

اجتماعي زندگي 

سنجش ده

ت همه جانبه و
سب شرايط، در
موجب تحول ،
سبت به اصـل ج

.آيند حساب مي
هان اجتماعي را

ادها و هنجارها
ون يك جهان

، غرب بعد از رد
ع شكوفايي فطر
گ اساطيري دا

از محدودة م وي

 از جهان اجتماع
مت ها ارزشي در 

ه ي بعضي ويژگي
هاي هويتي تغيي

درونهر فرد، 

ن يا عضويت در

گي جهان متجد
جهان متجدد س

ي و ثابت
ي و ثابت

سابي و فردي

جامعه از طريق 
جتماعي از طريق

در مشاركت ي

.رست است
، تأثيراتي عميق

برحس ا و نمادها
منجر نشودميق 

ها نس تقاد انسان
به ح اجتماعي

هاي جه زا و اليه
.رست است

كه به حوزة نما
ي است كه درو

.رست است
جهان متجدد

، مانعاساطيري
، فرهنگساطيري

.حيدي است
فرهنگ معنور 

.رست است
ل بودن هر اليه
جهان اجتماعي

.رست است
:ها ينه

گيري ما در شكل
ه رخي از ويژگي
هويت اجتماعي
.رست است

رتباط با ديگران
.رست است

كه هويت فرهنگ
ا هويت دنيوي
.رست است

سابي، اجتماعي
انتسابي، فردي

متغير، اكتس :س
.رست است

هويت اجتماعي
و هنجارهاي اج

.رست است
براي فرد هر كه ي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
هاي اليه -  
هنجارها -  

هاي عم اليه
باور و اعت -  

هاي پديده
وقتي اجز -  

در 2گزينه  .18
هايي تفاوت
هايي تفاوت

در 3گزينه  .18
زمنظور ا -  
فرهنگ -  
جهان اس -  

فرهنگ توح
انسان در -  

در 1گزينه  .18
حق و باطل  
هاي آرمان  

در 2گزينه  .18
بررسي گزي  
ما: 1گزينه   
بر: 3گزينه   
ه: 4گزينه   

در 1گزينه  .18
فرد بدون ا  

در 2گزينه  .18
گونه ك همان
با تواند نمي

در 2گزينه  .18
انتس: ايراني  
:گندمگون  
وقت شناس  

در 2گزينه  .18
بازتوليد ه -
و ارزش -   ها

در 1گزينه  .18
فرايندي به  

erv.ir

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



 @sanjesheduc

.گويندمي ي

ها اد كنش
فطـرتبـا     

مارسـت و

وعي پـرت

برخـي) 4

ي مفهـومي

35 و 34

درس .شـد  

دو صـورت
سـه ضـلعي

58 فحه

»ن نيسـت    

ationgroup

نترل اجتماعي

بيشتر باشد، افر
ـتري دارنـد و ب

ري منطـق و مم

واس را از موضـو

و 2 د گزينهر( 
22صفحه  3

شد اما تعريفـي
31 صفحه

صفحه 4 درس

ا هم داشـته باش

دن دو نوع را به 
هـا سـ ـي مثلـث  

صف 6درس  .ريم

موتـوري ماشـين

139(  

نتكگيرد، جام مي

ع يك فرهنگ ب
و عقالنـي بيشـ

به كارگير) 1 نه
4 صفحه 1

رم كردن و حـو

)مطلق. (يستند
3درس )3 زينه

حيح را نداشته باش
4 درس )4 و 2

.يت نشده است

ي مرغ يا شتر ر

و هر كدام از اين
برخـ« ».ث است

گير نظر مي ه در

هـيچ داراي مو«

25/11/98 پنجمة 

تظارات جامعه انج

ر چه قدرت اقناع
ظرفيت منطقي

رد گزين( .ن است
درس) 4 و 3 نه

به معناي سرگر

ها گياه نيس انسان
رد گز) (من وجه

يك تعريف صحي
2رد گزينه( .ت

مانع بودن رعاي

هاي ويژگيد كه 

و)نوع 2( .جزئي
سه ضلعي مثلث

ضيه را شخصيه

متناقض آن) ق

24  


مرحلة(م انساني 

نطباق افراد با انتظ

هر. شود وني مي
هايي كه ظ رهنگ

صحيح انديشيدن
رد گزينه( .نمايد

به داللت التزام

برخي غير ا. تند
م( .سنگ نيستند

ت همه شرايط ي
عريفي لغوي است

شرط 4 ر گزينه

شو گر حكم مي

ت هم موجبه ج
هر س» «.ي است

59 فحه

شته باشد آن قض

صادق(» .هستند

منطق

هم؛ ادبيات و علوم

هنگ جامعه و ان

نگ در افراد درو
فر. دهند جام مي

.ري برخوردارند
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