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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دهــمسنجش 

)19/02/1399(  
)دهـم( و علوم انسانيدبيات ا    

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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) يكـاووس 

ationgroup

   كافي
  يبايي

  

عنصرالمعالي كي(

  .ت است

1399(  

  شكوه، جالل
س،بس باشد، برا 

وغ، روشنايي، زي
  ت

  ها دها، تالش
 چابكي، چستي

(نامه  قابوس) ي

خ تخيلي يك ملت
  .د

19/02/9 ومدوبت 

قدرت، هيبت، ش
ه روزي كه انسان ر
جمال، رواج، فرو

دست ماهر، چيره
كارزارها، جها: ت

جلدي، زرنگي،

  ح و برتري

رالدين علي صفي

يخرات داستاني از
گيرد يي قرار مي

1(

2  


جامع نو( انساني 

ق: صولت         
آن اندازه: كفاف    

ج: رونق          
حاذق، م         
مجاهدات        
ج: چاالكي        

  :ب

خطة نغز ـ ترجيح

فخر(ف الطوايف 

ح ادبي روايتي د
حوزة ادبيات غناي

1(و نگارش )  

م؛ ادبيات و علوم

  ردم ـ غوغا

  يف

                  
            ي كردن

                   
         جمعيت

                   
                  

 واژگان به ترتيب

  گيني و فشار

  مل

رض و دين ـ خط

لطايف) دبن منور

ت و در اصطالح
ترده است در حو

)1(فارسي   

سنجش دهم

غي ـ جمعيت مر

   سياه
ـ درمانده ـ ضعي

  وقف ـ تأخير

    ي و خوشبو
هرباني كردن، نرمي

                  
، فشار آوردن ت

       فروشنده
                  

معاني: ده است

نايي تحمل سنگ
 

  سپاهيان
   از دريا

خودنمايي و تجم
  زير گردن

قر: شاملي غلط 

  : ديگر
  )صدا

  

محمد(لتوحيد ا
  )عظ كاشفي

 : رتيب

ي و شجاعت است
سيار غني و گست

    
 

 .رست است
  :ن به ترتيب

 و فرياد ـ شلوغ
  ش ـ رهايي

ب سرخ مايل به
و گداز ـ ناتوان ـ
ي ـ سكون ـ تو

 .رست است
  :بن به ترتي

اي ي با چوب قهوه
لطف و مهرباني، مه

       صدا، ناله
ه شدن، جمعيت
شتري، خريدار و

   كدخدامنش 
 .رست است

رست معني شد
  ه نيكو، آراست

 و اندوخته، توانا
 تعبيره، نماد، 

ند، لشكريان، س
اي  پست، شاخه

بر خود نهادن، خ
ة گردن، قوس ز

 .رست است
هاي ت گروه واژه
 .رست است
هاي د  در گزينه

فرياد و ص(صفير 
  )شادي(طرب 
)رفتار، كار(مل 

 .رست است
ا اسرار: ه ترتيب

حسين واع(سني 
 .رست است

ها به تر ح گزينه
ريوبه معني دال

عرفاني ما كه بس

www.sanjeshse

  
 

در 1گزينه  
معاني واژگان

داد: هنگامه
گشايش: فرج

اسب: كميت
با سوز و: زار

كندي: درنگ
در 1گزينه  

معاني واژگان
درختي: عود

اظهار لط: تلطف
آواز، ص: ويله

انبوه: ازدحام
مش: سوداگر
:وش خواجه

در 2گزينه  
چهار واژه د

شاد،: پدرام
توشه: توش

نگار: تمثيل
جِ جن: جنود
زمين: خور

رنج ب: تكلف
نبرةچ: آخره

در 4گزينه  
امالي درست

در 2گزينه  
كلمات غلط

ص ←سفير 
ط ←ترب 
عم ←امل 

در 3گزينه  
آثار بهخالق 

اخالق محس
در 4گزينه  

شكل صحيح
ماسه بح) 1
ادبيات ع) 2

erv.ir
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ـت كـه بـا       

  هستي
  وردن

ر و تحمـل   
پـرورد    مي

  )ن

 سردسـير،    

ationgroup

  .اند ه شده

ذكـر شـده اسـت

ود داري، زنده ه
ه خوصغكنايه از 

 .ارد

 گل زرد و صـبر
بين خاك، گل،

سفيد و درخشان

ين گرمسـير و

.  

  .داريم

1399(  

 صميمي نگاشته

  ي

 بيت از عطـار ذ

وجو: مصراع دوم
به غم بنشين ك
ر بيت وجود ند

معني گياهي با گ
، مراعات نظير ب

لف سياه و رخ س
  .رد

تضاد بـي... چادر و

..و چادر وزلگاه 

گي و جابجايي د

  )فنا

19/02/9 دوموبت 

تند كه با زبان 

ادبيات تعليمي: 

سه 117صفحة 

ت، هستي در م
ب. ها ك وابستگي

 حسن تعليل د

  )تشبيهي

هام تناسب به م
،) صبر و تحمل

  ده 

  .يزي دارد
زل: ه جهت رنگ

ـ پس مجاز ندار

 ماه، منزلگاه، چا

لند و صعود، منز

درهم ريختگ 3 

يه از نابودي و ف

3  


جامع نو( انساني 

ها هست نامه دگي

نامه لوي، قابوس

ب فارسي دهم ص

دنيا، موجودا: ل
عالقه از دنيا، ترك
تشبيه دارد ولي

  شمان معشوق
اضافة تش(محبت 

يه دارد، صبر ايه
ه جهت پرورش
ر واژة من ـ آزاد

آمي گين نوا حس
به زلف و رخ(رم 

غم عشق بودن ـ
  .دارد

ايل، فاصله، دو

بان، كوهسار بل ه

د ولي در گزينة
  .ر باد رود

كناي(عل مركب 

م؛ ادبيات و علوم

قت بخشي از زند

منه، مثنوي مولو

ح اينكه در كتاب
  .)ردد

تي در مصراع اول
 كنايه از قطع عال
ق ـ جوي ديده ت
 استعاره از چش
ريحان ـ دشت م

  .ست

ن، گل صبر تشبي
به(يص به دامن 

تكرار  حمل دارم،
  .شود نمي

رنگ. تشبيه شده
مان ـ دير و حر
ل كنايه گرفتار غ
در بيت وجود ند

پاييز، سفر، ا: ود

د، ميش و ديده

  گفتمان: 

اند اي خود آمده
بر در اين هوس 

      متمم     فع
  )ي محذوف

سنجش دهم

ها در حقيق شت

ستان، كليله و دم

توضيح(عرفاني  
بقال مقايسه گر

هستي: 1گزينة : 
مصراع اول. ند

 از يار و معشوق
 جهان ـ نرگس
ه خار به گل و ر
 گل و ريحان اس

 مجازاً سرزمين
ستعاره و تشخيص
نايه از صبر و تح
ر بيت مشاهده ن

نوا ت مرغ رنگين
هاي كفر و ايم ژه

رد ـ مصراع اول
رند ـ تشبيهي د

 

شو فور يافت مي

يل، كوهسار بلند

تند به استثناي

 دستوري در جا
كه عجبنه  هم

يد    مسند    
فعل اسناد(     

    
 

ها يا خاطره نگا
 .رست است

گلستان، بوس: ار
  غنايي: ظ

:، اسرارالتوحيد
درس طوطي و ب

 .رست است
:هاي هر گزينه ه

س همسان هستن
تعارهاخ گل اس

لم مجازاً  مردم
صراع دوم تشبيه
ينكه خار همانا
 .رست است

خاك: هاي آرايه
 مجازاً وجودم، اس

كنصراع دوم كالً 
راية ايهام در ب آ

 .رست است
من به: بيه دارد

قط تضاد بين واژ
ار غم تشبيه دار
رو زر جناس دار

 .رست است
  به ترتيب 

 عيني ـ ذهني
  يني
  هني
  هني

 .رست است
طة تناسب به وف

  د
ر پاييزي، سفر اي

 .رست است
 دو تلفظي هست

 .رست است
هاي ها نقش ينه
هم سرو  رفت ك

فعل   نهاد قي    
                   

www.sanjeshse

ه سفرنامه) 3
در 2گزينه  

نوع ادبي آثا
ديوان حافظ

الطير، منطق
قسمتي از د

در 2گزينه  
توضيح آرايه
هر دو جناس

شا: 2گزينة 
عا: 3گزينة 
مص: 4گزينة 

تناقض در اي
در 4گزينه  .

بيت داراي آ
دامن  دارد،

مص) و صبر(
به اين ترتيب

در 1گزينه  .
تشب: توضيح
فق: 2گزينة 
خا: 3گزينة 
سر: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
نوع نوشته ب
ع: گزينة الف
عي: گزينة ب

ذه: نة جگزي
ذه: گزينة د

در 1گزينه  .1
در متن رابط
صعود و فرو

سفر: تضمن
در 2گزينه  .1

همة واژگان
در 3گزينه  .1

در تمام گزي
در خاك روي

نهاد  متمم
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داننـد    مـي      

  .ره دارد

نـدارد  ) تي 
  )دارند

) ع(ي علي 

ردگـارا، اي  
ـي معـادل   

ationgroup

  .ست

  )مركب

خـود را قناعـت

شود اشار ام ميم

يست چه سـيرت
كسان دمفهوم ي

ناپذيري توصيف 

پرور: »رّبنـا«) / 
ماضي منفـ» تَ 

1399(  

مسند ا )وشبر( 

وندي م: (دهنده

توان، نـاتواني خ

و اينكه ظلم تمم 

مشخص ني(ت را 
با عبارت م(ورت 

)گزينه ج) ع(ي 

)2و  1د گزينـه  
مـا خلقـت«يد كه 

19/02/9 ومدوبت 

4 ةدر گزين. 4 

د ـ نشان) وندي(
  

  متمم: حياتم

  .ستني
.  

ند كه افـراد نـات

حمل در برابر ظلم

 كس اين سيرت
ترك ظاهر و صو

ت و رحمت علي

رد(ها و زمين  ن
؛ دقّت كني3ينه 

)1(

4  


جامع نو( انساني 

ةت به جز گزين

(شانه، پروردگار 
)وندي مركب( 

  )مركب(گيز 
(  

مفعول ـ م در ح 

  .ي است
  . است

  .وبي است

  .كند مي

ني دنش توصيف 
.د همه جا است

كن يت اشاره مي

به صبر و تح 4ة 

هر 2عر گزينه 
تر 4گزينه . تس

هيبت)  گزينة ب

آسمان: »ألرض
رد گزي( نكردي 

(، زبان قرآن 

م؛ ادبيات و علوم

ت استه ها درس

آفريده، نش: 1ة ن
ـ سپيده دم )ب
انگ ـ دل) وندي(

)مركب(، نامدار 

:مفعول ـ آب: م

جة خوبي، خوبي
ة خوبي، خوبي

  .كند ي
 خوبي، همانا خو

ق امور را آسان م

خداوند 2زينة 
خداوند/ انسان  ه

اين بي 3 گزينة 

ارند ولي گزينة د

ينه نداشتن شاع
هري و باطني اس

ـ) ع(مت علي 

الّسـماوات و ا« 
نيافريدي، خلق

  بيهوده  : »

 عربي،

سنجش دهم

همة گزينهه در 

ينگز:  به ترتيب
مركب(ـ يك يك 

(كوفايي، گستره 
،)وندي مركب( 

يد ـ م در نجاتم

 
نتيج/ ي است رگ

نتيجة/ گي است 
د عمل ميخوت 

نتيجة /ي است 

ره دارد كه عشق

 
نادانيم ـ گزما و 

طرف خداوند به
 

جز عت دارند به

ظلم و ستم اشاره

كي 1گزينه : يب
ث بهبود حال ظاه

عظم) الفگزينة 
  )ع(ي 

/كنند  فكّر مي
ن: »مـا خلقـتَ «/ 

»باطالً «.) / ست

    
 

 .رست است
شدي مشخص 
 .رست است
ها ر سادة گزينه

ـ) وندي(منزار 
كبا، عاشقانه، ش
دي ندارد، برابر

 .تاسرست 
قي: دوش: رتيب

 .رست است
 :ها به ترتيب ه

 بودن سبب بزر
ودن سبب بزرگ
 متناسب با ذات
دن سبب بزرگي

 .استرست 
به اين اشار 1ة 

 .رست است
 :ها به ترتيب ه

داوند دانا است و
شيدن نطق از ط

 ر الهيفظ اسرا
 .رست است

ها تأكيد بر قناع

 .رست است
ها به ناپايداري ظل

 .رست است
ها به ترتي  گزينه

توبه باعث 3ينه 
 .رست است

گ: ها به ترتيب ه
بخشي علي گاهي

 .رست است

انديشند، تف مي: »
) /3رد گزينه ( 

 مفرد فارسي اس

www.sanjeshse

در 4گزينه  .1
هانقش واژه

در 2زينه گ .1
هاي غير واژه

چم: 2گزينة 
زيب: 3گزينة 
وند: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
ها به تر نقش

در 2 گزينه .1
فهوم گزينهم

با خدا) الف
با خدا بو) ب
هر كس) ج
باخدا بود) د

در 1گزينه  .2
نةمفهوم گزي

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

خد 1گزينة 
بخش 3گزينه 
حف 4گزينة 

در 3گزينه  .2
ه همة گزينه

  )ناتواني(
در 4گزينه  .2

ه همة گزينه
در 4گزينه  .2

مةمفهوم ه
زينگ رها كن

در 2ينه گز .2
مفهوم گزينه

آگ) گزينة د
    

در 4گزينه  .2
»يتفّکـرون«

پروردگار ما
دوم شخص

erv.ir
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رد (كند  مي
و  3هـاي   ه 

کـان ســقوط 
رد گزينـه  (

و  1هـاي   ه 
» فرهنگي«

در (مان  ري
يعني » ات

) 4 گزينـه  
بشـکل « / 

در ( كننـد  
)  نگهداري

هنـد شـد   
 كنيد كـه  

 1هاي  زينه
رد (ر روزه 

وم شخص 
كشند  مي: 

نائـب  » فُ 

دنبـال   گاه 

ationgroup

كند، سعي م مي
رد گزينـه(ي كه 

مک«) / 4و  1ي  
(هـا   دن كشتي

  )4و  2ي 

رد گزينـه(ختند 
« 1در گزينه (ي 
شهرهاي كوير: 

ُمحافظـا«ست و 

رد... (بايد) نان
)2 رد گزينـه (ي   

)هميـاري (ري  
مراقبت،(فظت 

خوا) پيـروز (ق  
؛ دقّت4 گزينه 

رد گز(هايشان  ف
هــر: »کــّل يــوم« 

د(ؤنّث مخاطب 
:»)فعل مضارع( 

الّضـعف«هـول و   

 كتابخانه دانشـگ

1399(  

تالش م: »حـاول
جريانات دريايي

  

هـاي رد گزينـه (
غرق شد: »لّسـفن

هاي رد گزينه(ا 

پرداخ مي: »)ري
ستاني و تاريخي
»ننا الّصحراوّية

اس» شهرها«عني 

ميهن هم(روندان 
يسـات عمـومي

همكـار) مـديگر  
بر محا: »فظتهـا

موفـق :»)مستقبل
رد(واهند رسيد 

هدف: »هـدافهما
/هايشــان  درس

مفرد مؤ«صيغة 
تسحب«) / تند

2(  

مضـارع مجه» ض

در«: مة صحيح

19/02/9 ومدوبت 

يح«)/ 4و  2هاي 
ج: »لبحرّيـة اّلتـی

) 4و  2هاي  نه

(دهنـدگان   ـات 
غـرق ال«) / 4و  

ها اها و اقيانوس

ماضي استمرار( 
آثار باس: »اريخّية
مدن«) / »هنگي
است به مع» ينـة

، همة شهر... كه
تأسي: »ق العاّمـة

بـا هم(با هـم  : »
علـی محاف«/  .)
(  

م(وف ينجحان 
خو :»)مسـتقبل(

أه«.) / گذارد مي
د: »دروســهما«/ 
  

فعل مضارع ص» ن
ت(بادهاي شديد 

2رد گزينه (ريا 

ُيعـوَّض«(»  شود

ترجم .شده است

5  


جامع نو( انساني 

ه رد گزينه(صم 
الّتّيـارات ال«) / 3

رد گزين(ر ساله 

نجـ: »الُمنقـذين« 
1هاي  د گزينه
دريا: »لمحيطات

...وا يقومون بــ
لم األثرّية و الّتا

فر«يعني » افّية
مدين«مع مكسر 

الزم است )دان
الَمراِفـق«) / 4 و 
»يتعـاونوا«) / 2 

رت عربي ندارد
.)داردرت عربي ن

سو«) / 4و  2ي 
(يصالن «) / 2

ن فعل هم اثر م
/كننــد  عــه مــي

  و خوشحالي 

تصـّدقين«د كه 
گردب: ») وصفي
اعماق د: »لبحر

هايش جبران س

اشتباه ترجمه ش 

م؛ ادبيات و علوم

دوست غوا: »)ي 
3رد گزينه (شود 

هر: »کّل سنة«/  

/كننــد  ي مـي  
رد(يا : »أو«/ ها 
البحار و الم« / 

کانو«/ ها  ريست
المعال«) / 4ينه 

الثّقا«و » ستاني
جمكه » ُمـُدن«ه 

شهروند(ميهنان  
3هـاي    گزينـه 

رد گزينه(سب 
و معادلي در عبا
 معادلي در عبار

هاي رد گزينه(ر 
2رد گزينه (شان 

ده است روي اين
مطالع: »طالعــان

)ميل(با رغبت  

؛ دقّت كنيد3و  
تركيب( لّشديدة

أعماق ال«/ ها  ي

ضعف در درس« 

كه» گشتم... لِ
  

سنجش دهم

ب اضافي ـ وصفي
كه آشنا ش: »لی

افتد ، اتّفاق مي

راهنمـايي: »ـدلّ 
هواپيماه) فتادن
.)است» الّسفينة

 گردشگران، تور
گزيرد (شمردن 

باس«يعني » ألثرّية
ت است، چرا كه

هم) تمامِ(همة 
رد(فاده كننـد    

به شكلي مناسي، 
اضافي است و» 
و اضافي است» 

ران، اين دو براد
در زندگيش: »ما

دآم» ينجح«عل 
ُيط«) / آن دو(ن 

:»بة و الّسرور

1هاي  رد گزينه
األعاصير ال«/  

ماهي :»ماكألس

يعني» لّضعفُ 

دنبال« يعني ».
».گشتم دانش 

    
 

 .رست است

تركيب( لغـّواص
أن يتعّرف علی«
دهد، رخ مي: »ث

 .رست است

تـ«/هـا   دلفـين  
اف(مكان سقوط  
ا«جمع مكسر  »

 .رست است

گردان، جهان: »
شمارش، ش: »صاء

األ«ت، چرا كه 
نادرست» ها ستان

 (  
 .رست است

بر ه: »لُمـواطنين
كـه اسـتف: »يدوا

ه شكل مناسبي
»ديگران« 4و  2

»همه« 3 گزينه
 .رست است

اين برادر: »خوان
فی حياتهم«) / 4
كه بر سر فع» ف
زيــرا آنــان: »همــا

بالّرغب«) / 2و  1
 .رست است

ر(كني  باور مي 
كه: »أنّ «.) / ت

األ«) / 3و  1اي 
 .رست است

  : ها ر گزينه
أن ُيعوَّض ال« 
(  
..عن تُ حثب« 
دربارة فضيلت 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
صديقی الغ«

) / 4گزينه 
تحدث«) / 4

در 3گزينه  .2
:»الـّدالفين«

:»الّطـائرات
»السُُّفن«، 2

در 2گزينه  .2
»الّسائحون«
إحص«) / 4

نادرست است
اس« 3گزينه 

.)»ها استان«
در 1گزينه  .3

علی کّل ا«
أن يستفي«/ 

به: »ُمناسـب
2هاي  گزينه

در گ(از آنها 
در 3گزينه  .3

هذاِن األخ«
4رد گزينه (

سوف«حرف 
ألّنه«) / 2و 

1هاي  گزينه
در 4گزينه  .3

:»تصّدقين«
است» )مفرد

ها رد گزينه(
در 2گزينه  .3

تشريح ساير
:»1«گزينه 

.)فاعل است
:»3«گزينه 
زيباييمتن 
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 نور علم و 

ت مفعـول     

بـه  » عتيق

فـی : »هـا  ي 
در (ألنبوبـة 

در روزي از 
نمـود،   مـي  

ـتوري بـه   
ننـد، ولـي   
زيـر تخـت      

» !ش رسـيد  

ationgroup

 چشم من را به

ـتباه بـه صـورت

الّسوار ع«ت كه 
   ) ».ست
  .سته ا

در سراشـيبي«/ 
األ بواسـطة : »ه  
2  (  

د .ـتكار داشـت  
اي را كشـف م زه

دسـ در نهايـت     
آزار نبينهـايش  

ازد و آن را در ز

صر خـويش به ق

1399(  

ردگار من دل و

 است كه به اشـ
  .)است» تن

خبر است» عتيق
بندي قديمي اس

ترجمه شد» ام ي

.) /رسـت اسـت  
توسـط لولـه« / 

2و  1هاي  گزينه

ي صالح و درسـ
ها و رازهاي تاز 

   .تورم شد
ع فكـر كـرد، و
ه حين مسـافرت 
ت كوچـك بسـا

  .ح است

  .ت

 زماني طوالني

19/02/9 ومدوبت 

پرور«: ه صحيح

فاعل» شخصـّيةُ 
تغيير يافت«عني 
ع«مبتدا و » هذا

اين، دستب«عني 
ز دوران كودكي

و نادر» شـود  ـي  
.)درسـت اسـت  

رد گ(أسهل : »ر

و قوميكرد  ت مي
مكانر طي آن 

دشوار، متخت و 
ر به اين موضـوع

در ح يشگر پاها
ك قطعه پوسـت

كه صحيح» .تاد

  »!كند

نادرست استه 

«  

زيرا او پس از« 

6  


جامع نو( انساني 

ترجمه. تدا است

ش«(» كند ير مي
است به مع» ّعل

ه«(» .يمي است
يعن» سواٌر عتيقٌ 

از«باه به صورت 

نفت منتقـل مـ«
و ناد» هـا  سـتگاه 
تر آسان«.) / ست

هناوري حكومت
دركه  پردازدبي 

سخر مسيرهاي 
بسيار  نشست و
ديگ يكرد، تا بار

ن بود كه تنها يك
 

 هرگز اتّفاق نيفت

يرها را تسهيل ك
  »!كردند ي
  »!رد

كه» ! پادشاه بود

»!شوند كشف مي
  »! فكر كرد
  »!پذيرفت

آمده است كه 

  »! دهد

م؛ ادبيات و علوم

مبت» ربّ «و » ل

شخصيتشان تغيي
تفع«كه از باب » 

دستبند، قديين 
هذا س«. ده است

كه به اشتب» كي

«يعني »  الـّنفطُ 
ايس«يعني » ات
و نادرست اس» ها

 بر فرمانروايي په
اي ياباني طوالني

دزياد  راه رفتن 
روي تختش ت

صادر كرا پوست 
 او داد، و آن اين

 ».ا بوده  كفش

ها ها و راه خيابان

راه رفتن در مسي
گي مردم فكر مي
عمرش صادر كر

خت كفش براي

سفرها ك در طي
قضيه دربارةفر 

پ و نظرات را مي

2در گزينه » ...

  »!شوار بودند
هايش را ادامه ت

سنجش دهم

تفعيـل«ضي باب 

ش«يعني » صّيُتهم
»َتَغيََّر َيَتَغيَّرُ «ن 

اي«يعني » عتيق
صفي ترجمه شد

از كودك«يعني » 

ُينقـل« 2گزينه 
الَمحّطـا« 3و  1
ه لوله«ي يعن» ب

 :  
 جواني بود كه

مسافرت بيبه  كه
هايش به دليل

بازگشت بزرگش 
هاي شهر با پ راه

سيار بهتري به
، شروع ساخت

پوشاندن خ«كه 

 خواستند كه ر
 به تسهيل زندگ
كم را در اواخر ع

فكر وزير، ساخ« 

داوقات  برخيد 
ز بازگشت از سف
شاه پيشنهادات و

.ي مشكل گشت

 مسيرها واقعاً د
ت داشت مسافرت

    
 

فعل ما» نـوَّرَ « 
  »  .ن ساخت

 .رست است
  : ها ر گزينه

تتغّير شخص« 
ه است، همچنين

هذا الّسوار ع« 
صورت تركيب وص

»منذ الّصغر« 
 .رست است

در گ( ، ِانِتقـاللقْ 
هاي  در گزينه(
األنابيب« 2و  1

ن درك مطلب
پادشاه ي قديم

ك دشاه خواست
ن بازگشتش، پاه
 پادشاه به قصر

ها و ر خيابان مة
رانش پيشنهاد بس

پس اين، !.. دهد
 .رست است

آمده است ك» 3
  :ها ر گزينه

از پادشاه قوم« 
وزيران حاكم« 
آن حك پادشاه« 

 .رست است
آمده است كه  

  :ها ر گزينه
رازهاي جديد« 
پادشاه پس از« 
پادش گمان بي« 

 .رست است
حلّي براي بال راه
 . است

  :ها گزينهر 
زيرا برخي از« 
زيرا او دوست« 
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در 4گزينه  .3

َنْق: »انتقال«
الُمنحـدرات

1هاي  گزينه
ترجمه متن

ها در زمان«
پاد روزها آن

در حين ولي
هنگامي كه

مهپوشاندن 
يكي از وزير
پادشاه قرار

در 3گزينه  .3
3«در گزينه 

سايرتشريح 
:»1« هگزين
:»2« هگزين

:»4«گزينة 
در 4گزينه  .3

4در گزينه 
سايرتشريح 
:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 

در 2گزينه  .3
پادشاه دنب«

نادرستكه 
سايرتشريح 
:»1«گزينه 
:»3«گزينه 
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ت، چرا كه 

 األربعـاء«(

ationgroup

زي نادرست است

  ».نند

. (اسـت » ّرسـالة

1399(  

 .ت

  . است» باء
  .است 

چنين چيز» !ها

كن نان تالش مي

الّر« كـه جمـع    

19/02/9 ومدوبت 

 مفهوم متن است

  .)زائد دارد

الَکهَرب«و » طاع
»الّساِبَعة«و » 

ه ي راندن حشره
  .ست

هاي مسلما صف
  ».شود يد مي
  »   .كند  مي

اسـت» لّرسـائل

7  


جامع نو( انساني 

  

مناسبكه » !ت

  »!شود
  »!وه است

  .)فعول است
   

  . است
دو حرف ز» ّعل

 

  .  است

ِانِقط«صحيح آنها 
الُفنُدق«حيح آن 

  . است» غِرقُ 

خي حيوانات براي
اس» گناه«معني 

الف ميان ص اخت
 پنير و كره تولي
هاي دور منتقل

ال«رد و آن هـم   

م؛ ادبيات و علوم

»!ه بودورم شد

مادر اختراع است

«  
ش ، پشيمان نمي

درخت بدون ميو

مف» أماکن«. (ت
.درست هستند

   

  . ست
نادرست» فعيل
تفع«باب . ( است

 . درست است
  .  هستند

نادرست» فعول

ست هستند و ص
ت هستند و صح

َيسَتغ«صحيح آن 

پشت جسم برخ
به م» الذَّْنب« و 

ي كه براي ايجاد
شود و از آن مي

ه داها را به مكان

ر  وجـود دار) سـ

سنجش دهم

متودر طي سفر 

نياز م همانا«كه 

»!يابد ش كند، مي
غاز كار فكر كند
ن عمل، مانند د

نادرست است» ن
نا» الزم«و » ف
.نادرست است» 

نادرست اس» ورِّم
علي وزن تف«و  

نادرست» واحد

نا» د الّثالثیمزي
نادرست» فعول

مف«و » َوسَّعَ : ی

نادرس» الَکهُرباء
نادرست» لّساَبَعة

رست است و ص

عضوي پ: گناه« 
است »)ُدم(ب 

كساني): رگزاران
ه از گاو گرفته م
 كه سخن يا صد

مكس(مع تكسير 
  

    
 

دزيرا پاهايش « 
 .رست است

آمده است ك» 2
  :ها گزينهر 
هركس تالش« 
هركس در آغ« 
دانشمند بدون« 

 .رست است
  :ها ر گزينه

أماکن: فاعله« 
فَکشْ : مصدره« 
»مجرّد ثالثي« 

 .رست است
  : ها ر گزينه

ُيور: مضارعه« 
»فعل مضارع« 
حرف و بزيادة« 

 .رست است
  : ها ر گزينه

من الفعل الم« 
مف«و » مبني« 
فعله الماضی« 

 .رست است
  : ها ر گزينه

ا«و » ِانَقطاع« 
ال«و » الَفنُدق« 
نادر» َيسَتغَرقُ « 

 .رست است
آمده است كه 

بالذَّنَ « مربوط به 
  :ها ر گزينه

كار(مزدوران « 
آنچه كه: شير« 
ابزاري: تلفن« 

 .رست است

تنها يك جم» 1
.)مفرد است» )

  : ها ر گزينه
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ثـي مزيـد    

ـت و نـون    

است ) ح ن

) د ف ن(ن    

شـود كـه    ي 
» مجهـول «

ضارع معلوم 

شـود كـه    ي

ال «ود كـه   
ه مجهـول     

، در )ر رويِ  

ationgroup

  .ست
  . ست
  . ست

عل از فعـل ثالث

اسـم اسـ» ينـي 

ش ح( اصلي آن 

ـروف اصـلي آن

مشخص مـي» 
«باشـد حتمـاً    

مض» ُيسـّمون«ه 

مشخص مي» .د

شـو شخص مـي 
سـتند و هيچگـاه

بـر، بـر(معنـاي   

  

1399(  

اس» هدجُ «و » ّية
اس» أَلم«و » طبيب
اس» إمام«و » ب

هر دو اسم فا» 

دين«ت كنيد كه 

  
جزء حروف» ن

جـزء حـ» ن«ف   

.نازل شده است
»كسـره «ل آن   

شود كه خص مي

دهند ياد مي را 

مش» .نگاه كنها 
يشه معلـوم هس

ــ م2...) ت كـه 
 .  

».ق افتاده است

19/02/9 ومدوبت 

هدي«ا به ترتيب 
طب«ها به ترتيب 
باب«ها به ترتيب 

»ناِسَبةمُ الْ «و » ت

  . است» ِتعال

دقّت. (وقايه است

. ن وقايه نيست
ن«ست و حرف 

اسـت و حـرف 

نم آن در قرآن 
ضي عـين الفعـل

مشخ» .نامند مي

ات برتر اخالقي

كه به صداقت آنه
مخاطب همي» ي

است) واجب(الزم 
.دهد مي» بر«ي 

ي است كه اتّفاق
  ». كند

  ».خواهم ي

8  


جامع نو( انساني 

ستند و مفرد آنها
ستند و مفرد آنه
ستند و مفرد آنه

اِدفاتُمَتر الْ «. دارد

ِافِت« مصدر باب 

داراي نون و) »ي

ست و داراي نون
اس) للمخاطبـة(ب 

)للمخاطبة(طب 

اي به نا كه سوره
هر فعل ماض. (ت

م» باران ماهي« 

فرزندانشان صفا

، بلكهنگاه نكنم 
نهي«و » امر«ي 

ال... بايد، بر(ري 
معناي 3ر گزينه 

ير در آن چيزي
كاران همنشيني
و بخشش را مي

م؛ ادبيات و علوم

هست) تكسير(سر 
هس) تكسير(سر 
هس) تكسير(سر 

ي مزيد وجود ند

  . است» 
تاس» الّتصال

  . است» ة

ي+ نـ +  )ل امر

است، اسم اس» ي
رد مؤنّث مخاطب

فرد مؤنّث مخاط

ن بزرگي است ك
ب فاعل آن است

ن پديده رام اي

ران ارجمند به ف

ادي نماز مردمزي
هاي نيد كه فعل

ـ معناي امر1: ت
دهد، اما در  مي

ا كه خيشوي چر
ي خود با درستك

خدا است و از ا 

سنجش دهم

جمع مكس» هود
جمع مكس» آالم«

جمع مكس» ألئّمة

مصدرهاي ثالثي
 

»إفعال«در باب 
ا«كه مفرد آن  

ُمفاَعَلة«صدر باب 

فعل( ألِحـقْ «( ی

ي+ محاسن «ه 
رل امر صيغة مف

 مضارع صيغة مف
    

فيل حيوان«ني 
نائب» سورة«ت و 

مرد«ني عبارت 

مادر«ني عبارت 
  . ت

به ز«ني عبارت 
دقّت كن. (هستند

ي دو معني است
معناي امري» ي

غمگين ش نبايدو 
ميشه در زندگي

برا توكلم تنها 

    
 

جه«و » هدايا« 
«و » األطّباء« 
األ«و » أبواب« 

 .رست است

مصدري از م» 2
 . صدر نيستند

  : ها ر گزينه
مصد» اإليمان« 
»االّتصاالت« 
مص» ُمساَعَدة« 

 .رست است

ألحقنـی«فعل » 4
(«  

  : ها ر گزينه
كه» محاسنی« 
فعل» ِاشـحنی« 

  .  نيست
فعل م» تدفنی« 

.   وقايه نيست
 .رست است

عنبا توجه به م 
ضي مجهول است

  : ها ر گزينه
با توجه به معن 

با توجه به معن 
ضارع معلوم است

با توجه به معن 
معلوم هس» ُنظُـر

  
 .رست است

در كل داراي» ی
علي« 4و  2و  1
  : ها نه
اي برادرم؛ تو« 
هم بايدانسان « 
در همة كارها« 

www.sanjeshse

:»2«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .4
2«در گزينه 

هستند و مص
تشريح ساير

:»1«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

در 4گزينه  .4
4«در گزينه 
.)وقايه ندارد
تشريح ساير

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 

و نون وقايه
:»3«گزينه 

است و نون
در 4گزينه  .4

4در گزينه 
ماض» نزِّلت«

  .)است
تشريح ساير

:»1«گزينه 
  . است

:»2«گزينه 
مض» عّلمنيُ «

:»3«گزينه 
ُا«و » تنظـر
.)شوند نمي

در 3گزينه  .4
َعَلـی«حرف 
1هاي  گزينه

ترجمه گزين
:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc

حرف اسـت  

كوشـد راه  
، فرامـوش   

او ما را . يم

ي شـهادت   

گروهي [ره 
ي سـخنان      
 بلكه فقط 

ي از يـاران    
بلي، آنچـه  

ام اعمالش 

ل شـوند و   
ـتان خـود    

 144و  14

ف روحـي و  
شـبانه روز   

ationgroup

ح» َهـل«يد كه 

كن است كه مي
 در انتظـار دارد،

كردي نتخاب نمي

 به راسـتي اداي
  )دهم 8رس 

ما نيست، هموار
د نـدارد مبنـاي

گويند  علم نمي

در پاسـخ يكـي 
ب: ه شود، فرمود

  )154و  15

مل انسان به تما

ها تبـديل ن ملت
 به سـوي دوسـ

43ص . (اسـت ) 

 كه نشانه ضعف
دائمي نمـاز در ش

1399(  

      »  .اشند

دقّت كني. (است

اودانگي دارد، اين
ده تلخي را كه

ن دوست خود ان

كنند و آنها كه 
در 86و  84ص 

 حيات دنيايي م
و معـادي وجـو
سخن را از روي

)ع( امام صادق 
 نامحرم پوشيده

53ص  14رس 

آگاهي كام ﴾ابؤ

ترين ين و پاكيزه
اش دهد وقتي بن

)ع(مـام صـادق   

دهند  انجام مي
ست زيرا تكرار د

19/02/9 ومدوبت 

مكاري داشته با

مبتدا و معرب ا 

ت و ميل به جا
گرم سازد تا آيند

خص را به عنوان

كود را رعايت مي
ص. (شوند شته مي

همين زندگي و
و» ...كند بود مي

البته اين س... « 

آمده است و ﴾
است كه بايد از

در. (وشيده شود

بينّ﴿جه به كلمه 
 

تري راسته تي به آ
الي دوست دارد
 اين سخن از ام

دهند و اعمالي 
عبادت بيشتر اس

 

9  


جامع نو( انساني 

م برتر اخالقي ه

»الّضمائر« 2 

نهايت طلب است
ه هر كاري سرگ

ي كاش فالن شخ

ها و عهد خو نت
شتي گرامي داش

ي و حياتي جز ه
ذشت روزگار ناب

:فرمايد  آيه مي
  )دهم

﴾عرَفْنَ فَال يؤْذَين
هايي ا از قسمت

چ به باال بايد پو

ظر است و با توج
 )دهم 6درس  

ن در اندك مدت
خداي تعا«: مايد

اين است كه 3 

سخ درستي نمي
ت آراستگي در ع

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

ي احياي صفات

در گزينه. باشد

 
 
  

ي انساني كه بي
گيرد و خود را به

اي: ... گويند مي

و آنها كه امانت: د
هاي بهش ن در باغ

زندگي: ن گفتند
م و ما را فقط گذ
مچنين در ادامه

د 3درس  42ص 

ذلك اَدني اَنْ يع﴿
آيا ساعد زن ا: د

د همچنين از مچ

 قيامت مورد نظ
64ص . (شود ي

شد كه مسلمانان
فرم  و پيامبر مي
و 2ستي گزينه 

ي مقبوليت پاس
اولويت. ده است

 دين و

سنجش دهم

با يكديگر براي د

نب» مبني«د كه 
  .)ند

 . و مبني است
 . و مبني است
 .   مبني است

نكران معاد براي
مرگ را پيش بگ

  )م

شود، م ن بلند مي

فرمايد معارج مي
ظبت دارند، آنان

كافران«: شريفه
شويم ه ميزند ]

و هم) 2و  1نه 
ص) (4رد گزينه 

﴿: عبارت شريفه
 كه پرسيده بود
نبايد آشكار شود

در اين آيه، روز
 تأخّر نتيجه مي

ن ديگر، سبب ش
يگر قرار گيرند

دليل نادرس» .شد

كه به نياز طبيعي
ه درست و سازند

    
 

بايدمسلمانان « 
 .رست است

خواهد يي را مي
حل اعرابي ندارن

  : ها ر گزينه
مبتدا و» كذل« 
مبتدا و» نحن« 
مبتدا و» أنتم« 

 .رست است
ي مهم نگرش من
دن و غفلت از م

دهم 4درس  43
 .رست است

حسرت دوزخيان
  .ازداشت

م   در آيات سوره
 كه به نماز مواظ

 .رست است
ترجمه اين آيه ش

]گروهي[يريم و 
رد گزين(د است 

ر(» .ل آنان است
 .رست است

ش و حجاب در ع
 فضيل بن يسار

گيرد، ن  قرار مي
 .رست است

د ﴾يومئذ﴿كلمة 
اا تقدم و آثار م
 .رست است

ل خدا و پيشوايان
هاي دي شق ملت

ده و آراسته باشد
 

 .رست است
ي وجود دارند ك
ثبات خود از راه

www.sanjeshse

:»4«گزينه 
در 2گزينه  .5

سؤال مبتداي
ها مح و حرف

تشريح ساير
:»1«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

   

در 1گزينه  .5
از پيامدهاي

اموش كردفر
3ص . (كند

در 3گزينه  .5
وقتي نالة ح
از ياد خدا با
قرآن كريم

و آنهاكنند 
در 3گزينه  .5

با توجه به ت
مي مي ]از ما

منكران معاد
ظن و خيال

در 4 گزينه .5
علت پوشش
خود به نام

ريزير روس
در 3گزينه  .5

با توجه به ك
يعني آثار ما

در 4گزينه  .5
شيوة رسول
الگو و سرمش

رود، آماد مي
 )13درس 

در 2گزينه  .5
اندك افرادي
ناتواني در اث

erv.ir
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@sanjesheduc

  )هم

سـان بـراي     
چنـدان بـه      
ن، لـذا در   

هم نباشـد،  
س آفـرينش      

خواهـد   مي

كند او را  ي
وضـوع آن،   

شـتن نمـاز      

ها كلمةً هو 
ـالح انجـام     

 6درس  63

روز  60 ني
 عـالوه بـر    

د، غير تـو  

وع را بيـان   

كـار گيـرد،   
در ايـن  ـد      

  )دهم 1

وش كـرده  
ationgroup

ده 13درس  14

رايـد، تـوان انس
اي وجـودش چ
ن و صعود كـرد

شويم و معادي ه
بـر ايـن اسـاس

  .رد
او م) ن است كه

خدا سرپيچي مي
كـه مو ﴾ ...وني

نـي بـه پـا داش

يما تركت كالّ انّه
كـه عمـل صـد 
3ص (» .گويـد   

ها را بدهد، يعن ه
مع است يعنـي

ت را چشيده باشد

، اين موضـو»ند

شه خود را به كـ
صـود تـالش كنـ

10درس  111 

ين خود را فرامو

1399(  

44ص . (سازد ي

گر  سسـتي مـي  
د و دسـت و پـا
نوع پرواز و رفتن

  )دهم 

ده است خاك ش
وده است؟ آيـا ب
ت الهي اشاره دار

علت انكارش اين

ي كه از فرمان خ
ـ   بعوون اهللا فـاتّ ب
  )دهم 

ضوع از اقامه يعن
  )دهم 1

ي اعمل صالحاً في
ز گردانيده باشد
ست كه او مـي

يد يكي از كفاره
داراي كفاره جم

ات  لذت دوستي

ت بيشتري دارن
  )دهم 9رس 

عني فكر و انديش
سـيدن بـه مقص

و 110ص . (ت

 آفرينش نخستي

19/02/9 ومدوبت 

 پاك و باصفا مي

 قواي انسان به
وحي بااليي دارد

هايي از ن  آرمان
10درس  111 

جود ما قرار داد
ر درون ما چه بو
 در پرتو حكمت

ع(بلكه ) د ندارد
  )دهم 5 

كسي«: ﴾ عصاه
ان كنـتم تحب﴿ه 
9درس  120ص 

 دارد و اين موض
2درس  130ص 

ب ارجعون لعلّي
مرا باز! پروردگار

گز اين سخني ا

 بر قضاي آن باي
دار، د  براي روزه

 

دانم هركس مي

اند به خدا محبت
د 118و  116ص 

ي انجام دهد؛ يع
ه محكم براي رس
دانم كاري نيست

د، در حالي كه

10  


جامع نو( انساني 

كند و زندگي را

گذرد و عمر مي
جاعت روموالً ش

هاي بزرگ دارد
ص. (شود س مي

كه خداوند در و
ها در  و سرمايه

ه ضرورت معاد
ك در وجود معا

درس 56و  53

ما احب اهللاَ منْ﴿
ت و با آية شريفه

ص. (مرتبط است

توجه ما بستگي
ص. (پذيرد م مي

هم الموت قال رب
پ: گويد مي) فران

هرگ) دهد ي مي

ست يعني عالوه
ت و خوردن آن

 )12درس  13

خوب م! الهابار«

ا كه ايمان آورده
ص( .لهي دارند

 خود را به خوبي
 و با عزم و اراده
نشين تنبلي و ند

براي ما مثلي زد

م؛ ادبيات و علوم

ك  روز حفظ مي

هر چه ع. گ است
ن و نوجوان معم
ه لي كه او آرمان
 بر خداوند حس

هاي مختلفي ك ه
ن اين استعدادها
د؟ اين موضوع به

انسان شك: (مايد
3ص . (گناه كند

﴿: فرمايد كه مي
عول جمله است
ت به خداست، مر

 ميزان دقت و ت
دون توجه انجام

ي اذا جاء احده
يكي از كافر(سد 

داوند پاسخ قطعي

 داراي كفاره اس
حرام استشراب 
37ص . (ام دهد

«: فرمايد مي» ن

و اما كساني ك« 
 به ذات اقدس ا

ئوليت و وظيفه
 را انتخاب كند
، زيرا توكل جان

و ب«: فرمايد مي 

سنجش دهم

ا در طولاكي ر

هاي بزرگ صميم
جوان. يابد ش مي

ده است، در حال
 توكل و اعتماد

عدادها و سرمايه
كه دليل آفريدن

ودعبث نخواهد ب
فرم ره قيامت مي

ت در تمام عمر گ

ك) ع(مام صادق 
مفع» اهللا«حديث 

ي افزايش محبت

ز به تداوم و به
واندن نماز كه بد

حتي﴿: خوانيم مي
كي از آنها فرا رس

خد(ام،  ك كرده

دار ن براي روزه
ولي ش. طعام كند

 ياد شده را انجا

مناجات المحبين

حب اهللانوا اشد﴾:
محبت را نسبت

ت كه انسان مسئ
ترين راه ممكن
 خدا توكل كرد

»يس«سوره  7
    

 

ن آراستگي و پا
 .رست است

جواني دوران تص
 بزرگ نيز كاهش
نيايي بسته نشد
از شديدتري به

 .است رست
با اين همه استع

شود ك مطرح مي
هدف و عب ان بي

سور 5م در آيه 
 از دادگاه قيامت

 .ترست اس
حديث شريف ام

كه در اين ح» د
هاي هداوند، از را
 .رست است

رد كه تأثير نما
شود نه صرفاً خو

 .رست است
سوره مؤمنون م
گاه كه مرگ يك

را در گذشته ترك

 .رست است
ست و خوردن آن

فقير را اط 60 يا 
يد هر دو كفاره

 .رست است
دعاي م«در ) ع(

  ».ند
ذين امنوالّ﴿آني 
منان كمال م مؤ

 .رست است
ايي درست است
شورت كند، بهت

توان بر ت كه مي
 .رست است

79و  78 در آيه 
www.sanjeshse

اين) نوبت 5(
در 3گزينه  .5

نوجواني و ج
هاي تصميم
هاي د رشته

اين دورة نيا
در 2گزينه  .5

اگر بناست ب
اين سؤال مط
انسان و جها
و قرآن كريم
بدون ترس

در 4گزينه  .6
با توجه به ح
دوست ندارد
پيروي از خد

در 1گزينه  .6
بايد دقت كر
ش حاصل مي

در 3گزينه  .6
س 99در آيه 
آنگ«: ﴾قائلها

دهم آنچه ر
  )دهم

در 1گزينه  .6
آب حالل اس
روزه بگيرد
قضاي آن با

در 2گزينه  .6
(امام سجاد 

را اختيار نكن
و عبارت قرآ

كند كه م  مي
در 3گزينه  .6

توكل در جا
با ديگران مش
صورت است

در 4گزينه  .6
قرآن كريم

erv.ir
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@sanjesheduc

ريد و او به 

در صـورت    

نهـا شـعله        
نشـيناني   م     

ام كارهاي 
خـويش را  

ص . ( دارد   

ننـد كـه   ك
 32ص . (ت 

دهـد و از   
ـا هسـتيم   

 23ص (» 

ديل شـده      

ل آنان عين 
هر و باطن 

را انتخـاب  

ينها نشـان  

ه است؛ به 

ationgroup

 نخستين بار آفر

علم الهـي كـه د

ز درون جـان آن
ن چـه نيكـو هـم

جايي كه تما  آن
و سراي آخرت خ

مع دارد، تجلـي

ك ن احساس نمي
هاي ما نيسـت م

ن آدم را فريب
اين خود مـ. ارد

.ـان زينـت داد  

ص ديگـري تبـد

گيرد زيرا اعمال
اند زيرا ظاه  الهي

ب هدف، هدفي ر
  )دهم 1

رار داده است، اي
  .ست
هايشان پراكند ل

1399(  

كه آنها را براي

د ولي اشاره به ع

 بـراي همـين از
انـد و آنـان اران

كنند و هم از ي
كنند و تر مي يك

 به هـدف جـام

شان و نه ديگران
شي از ثبات اندام

 كرده كه فرزندا
ديگري در ما ند

كردند، در نظرشـ

شده و بـه شـخص

گ  اعمال قرار مي
ن دادگاه عدل

  )دهم 7س 

شمند در انتخاب
درس  21و  11

را در وجود او قر
ي قائل شده اس
در حالي كه دل

19/02/9 ومدوبت 

 همان خدايي ك

مكان معاد دارد

نسـان اسـت و
شهيدان و نيكوكا

دگي استفاده مي
 به خداوند نزدي

كه اشاره ﴾داهللا

هند اما نه خودش
ت و خود ما ناش

د و سوگند ياد
ز اين، راه نفوذ د

ك مي ]گناهكاران

ر بارها عوض ش

 ميزان سنجش
گواهان و شاهدا

درس 75و  74 

ي زيرك و هوش
1ص . (زنند  مي

مندي از آنها ر ه
اي تي جايگاه ويژه

پنداري د حد مي
  )هم

11  


جامع نو( انساني 

 زنده كند؟ بگو

ه يك اشاره به ا

صل عمل خود ان
، راستگويان، ش

هاي مادي زند ه
و دل خويش را

فعند﴿رت قرآني 

ده  از دست مي
د كه ثبات هويت

پندارد دميان مي
دادن است و جز

  .ديم
گن[ كاري را كه 

يد در دوران عمر

ست كه معيار و
گ) برترين(ترين 

ص( .اند محفوظ

هاي ست و انسان
 تير چند نشان

ده و توانايي بهره
ن در نظام هست

را متح ]ن اسالم
ده 2درس  19 

م؛ ادبيات و علوم

وسيده را دوباره

اد است و گزينه
  )دهم 5س 

، اين آتش حاص
هشت، پيامبران

صلي هم از بهر
دهند، جان و مي

در عبار» ن زدن

اي  را در حادثه
دهد ين نشان مي

خود را برتر از آد
كردن و فريب د

بند ب را بر او مي
شيطان هر«: د

سم او باشد، بايد

اين طور اس) مه
ست و ايشان بهت
طايي مصون و م

 برترين هدف ا
يعني با يك. رد

راي انسان آفريد
شته و براي انسان

دشمنا[آنها : يد
ص. (كنند  نمي

سنجش دهم

هاي پو استخوان

باره ضرورت معا
درس 53و  52ص 

 سوزاننده است
ينان انسان در به

  )دهم 8

ه عنوان هدف ا
ضاي خدا انجام م

ك تير چند نشان

يي از بدن خود
م شده باشد و اي

دهد كه خ بر مي
كار او وسوسه ك 

دهيم يا راه فريب
فرمايد ه انعام مي

ان وابسته به جس
  )م

مانبياء و ائ(مامان 
ا دستور داده اس

اند و از هر خط ه

ه هدف جامع يا
ر را نيز در بردار

و زمين است، بر
ن را گرامي داش

فرماي يه حشر م
ستند كه تعقل

    
 

اين ا كيست كه
  ».داناست
درب 4و  3گزينه 

ص. ( است ندارد
 .رست است

 بسيار سخت و
نشي وستان و هم

8درس  86و  8
 .رست است

با انتخاب خدا به
 را در جهت رض

  .ندساز
با يك«المثل  رب

  )دهم 1رس 
 .رست است

ها ها قسمت سان
يت و من او كم

  )م
 .رست است

عاملي بيروني خب
.بهشت باز دارد
د زه وسوسه مي

سوره 43 در آيه 
  )م

 .رست است
انسا» من«ت يا 

دهم 3درس  31
 .رست است

ل پيامبران و اما
ت كه خدا به آنها
ن را در دنيا ديد

 .رست است
عر مولوي درباره

هاي ديگر  هدف
 .ست استر

ها و ه در آسمان
اوند متعال انسا

سوره 14 در آيه 
ست كه قومي هس

www.sanjeshse

ك: بود، گفت
هر خلقتي د
دقت شود گ
سؤال آمده

در 1گزينه  .6
آتش جهنم

كشد، دو مي
83. (هستند

در 2گزينه  .6
اهل ايمان ب
دنيوي خود
س نيز آباد مي
و مفهوم ضر

در 13و  11
در 2گزينه  .6

برخي از انس
قدري از هو

دهم 3درس 
در 2گزينه  .7

خداوند از عا
رسيدن به ب
كه به او اجا
قرآن كريم

دهم 2درس 
در 2گزينه  .7

اگر شخصيت
ص . (باشد

در 1گزينه  .7
جايگاه اعمال
چيزي است
اعمال انسان

در 4گزينه  .7
اين بيت شع

كنند كهمي
در 1گزينه  .7

خداوند آنچه
دهد خد مي

قرآن كريم
خاطر آن اس
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@sanjesheduc

هـا آغـاز    ن 
ناهكـار بـه    

ان علـيكم  ﴿
را كه انجام 

ationgroup

د انسـانت مجـد   
هـاي گنا انسـان  

﴿ آيـة شـريفه       
دانند آنچه ر مي

  .گيرد

1399(  

پيچـد و حيـات ي  
در اين هنگـام ا
فكنـده اسـت و
دگاني گرانقدر، م

 و ارزيابي قرار گ

.  

  .ره دارد

19/02/9 ومدوبت 

ي در عـالم مـي
د. گردند اضر مي

ترس بـه زيـر اف
 هستند نويسند

  )دهم

  .است

نه مورد بررسي

  .ند

خدا نامه نوشت

ن آفرينش اشار

  ديني

12  


جامع نو( انساني 

ر بانگ سهمناكي
شگاه خداوند، حا

هايشان از ت چشم
 شما نگهباناني

د 7درس  75و 

بيني ا يرد جهان

بينان طقي و واقع

كن  انسان باز مي

ي اثبات وجود خ

 و ناظم در جها

  .ت

  .گرايشي دارد

هاي ف و اقليت

م؛ ادبيات و علوم

ها، بار ديگر سان
شوند و در پيش ي

خت هراسان و چ
گمان براي  بي«
و 74و  73ص  (

گي ك مكتب قرار

يد به صورت منط

  .رد

  .شود  مي

جهان را به روي

  .گردد ي

ميالدي براي 187

به وحدت خالق

اسي نهفته است

 با علم ارتباط گ

معارف

سنجش دهم

ده شدن همه انس
ردگان زنده مي

هاي آنان سخ ل
: ﴾ن ما تفعلون

.گان الهي است

زيابي منطقي يك

 آغاز و انجام باي

باط مفهومي دا

  .شوند ه مي

  .ست

 به خوبي انجام

استواري نظام ج

خابره تكميل مي

73مان در سال 

ظم خاص خود، ب

جويي و خداشنا

جويي س حقيقت

  .دهد وند مي

  .گردد ه مي

  .ت

    
 

 .رست است
وم قيامت و زند
اين صدا همه مر

گردند، دل رار مي
ن يعلمواماً كاتبي

مربوط به فرشتگ

 .رست است
نخست مورد ارز

 .رست است
بيني در برابر ن

 .رست است
غير مستقيم ارتب

 .رست است
 و تجربه شناخته

 .رست است
م اسنگري در نظ ه

 .رست است
ر مخصوص اجزا

 .رست است
ها و ا كاري  ريزه

 .رست است
لول عصبي و مخ

 .رست است
دان آلمز دانشمن

 .رست است
 هر خلقي با نظ

 .رست است
مير انسان، خداج

 .رست است
اخالق و حس با 

 .رست است
پايان خداو ش بي

 .رست است
و حيرتش افزوده

 .رست است
پديده بودن است

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
در مرحله د

شود، با ا مي
دنبال راه فر
لحافظين كرا

م» دهيد مي
  
  
  

در 1گزينه  .5
چه بايد ن آن

در 3گزينه  .5
نظر هر جها

در 3گزينه  .5
با مشاهدة غ

در 4گزينه  .5
از راه حس

در 3گزينه  .5
بيانگر آينده

در 4گزينه  .5
در مورد كار

در 2گزينه  .5
پي بردن به

در 3گزينه  .5
با دومين سل

در 2گزينه  .5
به جمعي از

در 4گزينه  .6
همراه بودن

در 1گزينه  .6
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در 3گزينه  .6
حس نيكي

در 1گزينه  .6
خبر از دانش

در 2گزينه  .6
شگفتي وبر 

در 3گزينه  .6
نياز، نشانة پ
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@sanjesheduc

ودخـواهي   

Part A:
 

 2ر گزينـة  
 شـده كـه    

“hard   بـه

ationgroup

تجاوز كننـد، خو

: Grammar

در. سـت اسـت  
اسـتفادهريـف   

  ». در آمد

”dly كـه قيـد    

1399(  

  .شود ه مي

ي و الزم خود تج

r and Voca

  ».ر كنيم
نادرس 1س گزينـة  

“it از حـرف تعر

به صدا) صبح( 
  .ست

  ».شود
توجه كنيـد. م

19/02/9 ومدوبت 

  .د

نظير، ناميده  بي

  .ست

از مرز طبيعي يز

abulary 

اش فكر شگري
پس. آيد سم مي

”tsيـز بعـد از   

ششساعت ) ن
عمل مقطعي اس 

 پروژه مشغول ش
 قيد حالت داريم

 

13  


جامع نو( انساني 

  .رفته است

شود  حيوان مي

 سرماية معنوي

.  

ر ديگرخواهي اس

غرا صورتي كه 

گرد هاي جاذبه
 صفت قبل از اس

ني 3در گزينة . د

ناگهان(ديدم كه 
 “went off”

ز اينكه در اين
“thou نياز به

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

 ثبوتيه به كار ر

تر از نوي، پست

  

رخوردار است و

خودخواهي است

دارد و مبتني بر

آيد، در جود مي

ج صرفاً در قالب
دانيم كه مي. ت

دهد  جمله نمي

د وحشتناكي مي
و) يرستمراا(ي 

 كرده بود قبل ا
”ughtعل كنش 

  .ت

ا

سنجش دهم

 مصراع دوم نيز

دن از جنبة معن

.را محدود كند

ي از پاكي دل بر

ند در انسان، خ

.  

ودخواهي قرار د

  .سازد مي

به وج غرايزيه بر 

ت كه به فلوريدا ص
فت مد نظر است
ناي مناسبي به

خواب و داشتم 
اي عمل زمينه “

فكر و جدي د
ه دليل وجود فعل
ا مناسب نيست

    
 

 .رست است
ول ثبوتيه و در
 .رست است

صورت غفلت نمو
 .رست است

ت نفساني خود ر
 .رست است

طرت پاك انساني
 .رست است
  .خواهد بود

 .رست است
همة صفات ناپسن

 .رست است
.شود  ناميده مي
 .رست است

قي در مقابل خو
 .رست است

 با عبادت خدا نم
 .رست است

خواهي كه با تكي
  .ابد

 .رست است
اشتباه است«: ه

ركيب اسم و صف
 “toursit” معن

  .ت
 .رست است

صبحامروز «: ه
“was having

 .رست است
او خيلي زيا«: ه

قت كنيد كه به
نجايادر » ندرت

www.sanjeshse
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در مصراع او

در 1گزينه  .6
انسان در ص

در 2گزينه  .6
بايد تمايالت

در 2گزينه  .6
به سبب فط

در 2گزينه  .7
امري الزم خ

در 2گزينه  .7
سرچشمة ه

در 1گزينه  .7
خودپرستي

در 4گزينه  .7
اخالقفضايل 

در 1گزينه  .7
كبر و غرور

در 4گزينه  .7
حس خودخ
يا تقويت مي

  
 

در 4گزينه  .7
معني جمله  
تر :توضيح  

نمفرد بود
نادرست است

در 2گزينه  .7
معني جمله  
”g:توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
دق :توضيح  

ن به«معناي 
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 ».د

عي از وسـي  

  ».كرديم

ع خواهنـد  

ان تـا يـاد      

Part B: 

ationgroup

«  

هستند مدارس 

  يد

صي در گسـترة و

  ش نهادن

و خوب رفتار نك
  منده

  يسه

مطلع برنامه در 

  مه

 و بيشـتر بخـوا

  معيت

  فيت

  ».ار شوند
  شدت

Cloze Test 

  ، گونه

1399(  

».كتابخانه است 
  

در مدرن هاي ن

كيأت) 4 

خصش اتالعاط 

ارزش) 4 

ما با ا. بوديم ده
شرم) 4 

  ».ي است
مقاي) 4 

 هر گونه تغيير

برنا) 4 

ب تمرين كـن

جم) 4 

كيف) 4 

بيد همسايگان 
به ش) 4 

نوع) 4 

19/02/9 ومدوبت 

كدربله، .  مارك
.كنيم ستفاده مي

زبان زمينه در ها

 ، تقابل

 دست آوردن

 ن كردن

شرمندخودمان 
 ي، اهلي

و رهبري واقعي 
 رد

از زودترته و هف

 ب

مرتب: بتر كنم؟ 

 ت

  ».نم

تمامشد باعث  
ً 

 

14  


جامع نو( انساني 

سالم: ت؟ سارا
اس ”in“ اضافة 

ه توسعه ترين زه

تضاد) 3 

بهمعمول براي 

روشن) 3 

چون از خ ،گوييم
خانگي) 3 

گيرد  خوبي مي
راهبر) 3 

دو ،اند هشد ضرر

انقالب) 3 

م را بهتگارشم ن
  ». است

نظارت) 3 

توانستم ببين مي
 نظر) 3 

ند فرود آمد كه
اخيراً) 3 

قطره) 3 

م؛ ادبيات و علوم

اي؟ كجاست ديده
ابخانه، از حرف

تاز از حمايت ق

يك نوع شگرد م

 ت آوردن

ي دربارة سارا نگ
 ل

صميمات بسيار
 ضافه

تضير م كه از تأخ

 

م داري تا بتوانم
رآمد چه شكلي

 اد

 چيز چنداني نم
  سود

روي بان ا شدت
 رت فيزيكي

سنجش دهم

جِين را د. م سارا
دن در محل كتا

موافق مانمعل و 
  :رد

 بيان) 2 

 ، ايميل رازآميز

  :صدري
به دست) 2 

رديم هيچ چيزي
تملمح) 2 

فعالي دارد، تص ت
حرف ا) 2 

كمسافران گويد ي

تفاوت) 2 

برايم يشنهادي
نوشتار كار دهي
  :فرد

پيشنها) 2 

و س پايين بود
عالقه،) 2 

باا شب گذشته 
به صور) 2 

  :دفر
 شانه) 2 

    
 

 .رست است
سالم: مارك«: ه

راي اشاره به بود
 .رست است

الدينو كثرا«: ه
ها در حالت مفره

  پيشرفت
 .رست است

به نظر اين«: ه
«  
ها در حالت مص ه

 ردن
 .رست است

ما توافق كر«: ه
 ميز

 .رست است
شخصيتاو «: ه
 ت

 .رست است
گ شركت مي«: ه

 .رست است
پيهيچ : الف«: ه

مي تشخيص بد
فها در حالت م ه

 .رست است
عكس كيفيت«: ه

 واسطه
 .رست است

يك هواپيما«: ه

 .رست است
فها در حالت م ه
 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
معني جمله  
بر: توضيح  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

معني گزينه
توسعه،) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

».افراد است
معني گزينه  
تايپ كر) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
آم احترام) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
شخصيت) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  

  ».شد
 توجه) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

بگيري چشم
معني گزينه  
 مقصد) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
رسانه، و) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
 واقعاً) 1  
 

در 4گزينه  .8
معني گزينه  
كار، اثر) 1  
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@sanjesheduc

There is

Part C: 

ationgroup

  ج، معمول

s a vaccine 

  يسه كردن

  .ارند

Reading Co

1399(  

رايج) 4 

….. . 

مقاي) 4 

ناي مناسبي ندا

omprehensi

  د؟

19/02/9 ومدوبت 

  سراسري

 ظت كردن

ها معن اير گزينه

on 

چه احساسي دارد

. .  

15  


جامع نو( انساني 

ملي،) 3 

  :ل زير است

محافظ) 3 

سا. داريم) ضيلي

  .ند

شدن چ ن و پير

........شد چون  ي

  د؟
  . ده است

  .د

م؛ ادبيات و علوم

 ند، مطلوب

ت خبري به شكل

  دادن

تفض( صفت برتر 

  چيست؟
شون ثير خود مي

  .است... 

 پژوهش سرطان

زل استفاده نمي

  .اره داردش

كند ذكر مي 5ر 
درست موفق بود

شود استفاده مي 

سنجش دهم

خوشاين) 2 

حالت. الي داريم

  :صدري
توسعه) 2 

م جمله، نياز به

  .است..... .......

ن و پيرشدن چي
ك سلول در تكث

............طان روي 

ط بينبارة ارتبا

ي روشنايي مناز
  شت

اش..... ..........به  4

“co را در سطر
ر انتخاب مواد د

........راي توليد 

    
 

 .است رست
 نگيز

 .رست است
اؤياز به جملة س

 .رست است
ها در حالت مص ه

 زمودنآكردن، 
 .رست است

 توجه به مفهوم

  :1ة 

 .رست است
...عمدتاً در باب 

  ن
 .رست است

 پژوهش سرطان
شامل توانايي يك

 .رست است
ي پژوهش سرط

  سرطان
 .رست است

شما نويسنده دربا
  )بين خوش

  :2ة 
 .رست است

، از برق براي187
وجود نداش كارآمد

 .رست است
“wh  4در سطر

 .رست است
”ottonچرا واژة  

 كند اديسون در
 .رست است

ن حباب المپ بر

www.sanjeshse

در 4گزينه  .8
ا شگفت) 1  

در 3گزينه  .9
ني: توضيح  

در 2گزينه  .9
نهمعني گزي  
تجربه ك) 1  

در 1گزينه  .9
با: توضيح  

  

متن شمارة
  

در 2گزينه  .9
اين مقاله ع  
پير شدن) 2  

در 2گزينه  .9
ارتباط بين  
هر دو ش) 2  

در 1گزينه  .9
تمركز اصلي  
سدرمان ) 1  

در 1گزينه  .9
به گمان ش  
(مثبت ) 1  
 

متن شمارة
در 2گزينه  .9

77در سال   
كاالمپ ) 2  

در 1گزينه  .9
”hich ةواژ  

  المپ) 1  
در 3گزينه  .9

نويسنده چ  
تا ثابت) 3  
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2 3  
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ت مجمـوع     
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(x +45  
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(x
x

+ 15  

x +  
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  .رقرار است
x

x

+


− =
3

3 3 

m )x− +5 3

m − = 12 

m= − 3 1

 Δ <1 
 Δ > 

b ≠  ،ــد باشـ
 در ايـن صـورت

b

a
= − = 1

2

) (x− +31 2

)
x

+ − −21 1

) (x
x

− +21 2

x

± +=1 1 1
5
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x شرط سؤال بر

x + −6 6

x m+ − =4
  .باشد

m , = −4 3

m m −2 3

ــه   cكـ =   و
قابل قبـول و 

x) x+ =23

(x )
x

− + +12

)
x

− =1 7 

x
+

 +35

19/02/9 ومدوبت 

xدير كمتر از 

x− − =3 3 

 

= 
a bو  = ≠  ب

3
  .ل قبول است

m− = 4 

ــت ك ــفر اسـ صـ
(b )m≠ =

x= ⎯⎯⎯⎯
2



+ = 3 

يا  
x

+ = −1 1

  

 م بر
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چون به ازاء مقاد



x = 8 

=ن است كه  

m = قابل 3−

m ,= −1 4

ــاده ص ــه سـ شـ
(b )=   و= 3

(x⎯⎯→ 25

x
x

+ 7و1≤
5

)1(ي و آمار 

تقسيم

م؛ ادبيات و علوم

ب سؤال است، چ

جواب باشد، اين

يرقابل قبول و 

ax2 داراي ريش
(است قبول ل 

  :رابر است با

) (
x

+ −2
1 2

x
x

+ ≤1،≥ 2

رياضي

سنجش دهم

رد دو خط جواب

ax b+ فاقد ج

mس  = غي 4

  .شد

  .ست

bx c+ + =2

m = غيرقابل −
x x−26 بر 3

x )
x

+ +1 3

≥يشه ندارد −2

    
 

 .رست است
در محل بر خور

 .رست است

=كه معادلة  

b = −4 پس 4
 .رست است
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Δ   .باشد <

m قابل قبول اس
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ــة  =ي معادلـ 
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(x )+2 9  
x +4 16  

, 7 24  

= 3 3  
= 4 4  

x +22 1  
x +22 1  
x +22 1  

,
−

−

1
8
3

  

x

x

= −
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) (x= +2 2 8
x + +26 64 4
, ,S = ×14 25 2

x y + = 6
xy = 4
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2 7
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+

1 1
1

y y− − =2 2 1
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  .مثلث است
) ( x+ −28 2
x x− +2 4 1
× × =7 24 8

x y +2 2

x y + +2 2

تابع 4تنها گزينه 

ريشه ندارد
ري 1

ي 5يا  9يشه    

x= − −1 33

y − ≤
2 77

19/02/9 ومدوبت 
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− −=
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3

(y= − −22 2

) =213 129
4 16

 x +2 وتر م 9
) x +2 41

x=  22
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xy+ =2 2 36
x= 8 36

ع نيست، پس ت

ري 2هر كدام 

=3   .است 3

3

y < −2
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)(y )

(y )

+
+2

3 1
1

y )−2 3

ترين عدد بزرگ
x+ + =218 81
x− − =4 16

6
x y+ =2 2 28

ه قطع كنند تابع

3ف شود چون 

م؛ ادبيات و علوم

پس ب  ت هستند،
=

x=  = 4

8

يش از يك نقطه

  .دهيم ار مي

  .رد

بايست حذ مي) 

سنجش دهم

بتث همگي مث

4

نمودار را در بي ،

fجاي  (x) قر

× +4 عضو دار 2

)3و  4(يا ) 3و  
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در= پشت × يد 

x=  = 8

  :كند مي

m )
, )

m

−
−

2 1
1 
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ها را گردآور داده

 شاخص مركزي
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ت است و ميانه
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 .رست است
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 .رست است
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−
1
1

لث برابر مقدار م
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  36و  36و 
43  

خـل جعبـه    

× +5 37  

 

كند،  ده مي
اي كسـب    
 جـايگزين       

ا از طريـق  
 د؛ براي به

ن اشـيايي  

رملموس و 
ت آموزشـي        
 خريـداري      

 اتي كـه دم

  د اقتصادي
1335  

  ستقيم 

ش قيمتـي   

   ارائه شده

  ص داخلي
  ص داخلي
  خلي سرانه

  .ك بود

ationgroup

و 36و  36و  36

هـا رو و داخـ اده 

+ × +3 38 3
12

تري سوء استفاد
همـه بـر... د، و 

ي و بلندمـدت

ن نياز به غذا را
همه كاال هستند

ايندي است بنابر

سازد و غير ف مي
د بـه مؤسسـات
ي ملموسـي را

دخ. افزوده است

  .د

سود= درآمد  – 
× −52 21  

= هزينه مست 5

يلي كم و كشـش

(= 1
خدمات 3

= توليد ناخالص 3
= توليد خالص 3

توليد خالص داخ

تصاد اروپا، بانك

1399(  

6و  37و  37و  

Q و ميـانگين دا

× + =39 4

اطالعي مشتر  بي
كنـد دنيايش مي

افع زيـاد، دائمـي

 انساشود؛ مثالً ي
ه...  انواع ميوه و

اقتصاد  مفهومي

را برطرف هايش
 ايـن نيـاز بايـد
 مثـال، او كـاالي

هاي خود ا نسته

باشد خدمات نمي

هزينه مستقيم 
−زينه مستقيم 

55392  

نحني عرضه خي

( × +36 35 25
× +36 35 25

− =84 165
= ÷2975 ت 4

 اين نهاد در اقت

19/02/9 ومدوبت 

37و  37و  37

Q  وQ =3 4 

= =456 3812

يا از فروشي، و
ت خود را خرج د
 مدت را بـا منـا

مي اي توليد سته
بازي، پارچه، ب

كاال .ل بپردازيم

ه ازها يا خواسته
فـعر د و بـراي 

در ايـن.  كنـد 
ت كرده و بر دان

  .وع است
كاال و خ ،رزندش

–هزينه فرصت 

−75    هز

شيب منح ،ش دهد

)× =5 24 12
× + ×5 24 55

= 2975    
/=4 743 75

نام.  تبديل كرد
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و  38و  38و  3

Q ،Q =2 38

اي كه كم ف شنده
فردي كه آخرت 

 موقتي و كوتاه

مين نياز يا خواس
باس، دارو، اسباب
ندگان آنها پول

  .دن

 به وسيله آن نيا
نياز دارد دانستن

ود را خريداري
موسي را دريافت
نند نيز از اين نو
ريس معلم به فر

ه
=15    

توليد را افزايش

+ =26 6  

× + =12 62
   
5

در اقتصاد مردم

 اقتصاد

م؛ ادبيات و علوم

38و  39و  39 

Q Q= =1 6 3

كاهد، فروش  مي
هاي زيرزميني،
ما منفعتي كم،

  .اند كرده

ست كه براي تأمي
لب التحرير، لوازم 

كنن گان و عرضه
رو  به شمار نمي

كند و داري مي
مثال، انسان به د
ش مورد نياز خو

ازاي ناملم به ، ما
كنن وقي ارائه مي

شود مثل تدر ي

     

وري باال بتواند ت

62     
314     

به نهادي مهم د

سنجش دهم

4و     و 39و

37است، پس  2

ت محصول خود
ه ز جنگل و آب

زنند؛ ام مي ست
رفتار نك» عقالني

دي و بازاري اس
.كند رطرف مي

د به توليدكنند
د، كاالنشو نمي

مقابل پول خريد
نام دارد؛ براي م

يا ماليات، آموزش
 پرداخت كرده،
 و مشاوران حقو
نها پول داده نمي

و ن توليد و بهره
  

 

   

آنها را ب ،ها رافي
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22ها برابر  ده دا
  :ا

 .رست است
ي كه از كيفيتا

رويه ا رداشت بي
ها د انتخاب اين

ع«عبارت ديگر  
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ي با ارزش اقتصا
صوالت غذايي بر

بايد ن اين كاالها
 خريد و فروش ن
نچه انسان در م
 است، خدمات ن
ا پرداخت پول ي

كه ر برابر پولي
شكان، رانندگان
ي كه در ازاي آن

 .رست است
 

 .رست است
ت با بهينه كردن

.شود مي زيادي 
 .رست است

 .رست است
صر ن كارزوزافرو
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رايج )  نقره
اي طـال و   
راد اسـت،    

ين اعتبـار  
هـم بدهـد   

  

ال توسـعه  
 با رتبه(ين 

بتاً نسـ يت 
95/ ن     1 

   دهك نهم 

=1 4   
 +21  

ش نوسـانات   
ه تقاضـاي  

لـت ركـود   
اند، بانـك   ه

شورها براي 
نـد  وات ي مي

عـه تزريـق   

−15 7   

=8 165
  

ر در كوتـاه   

ationgroup

طال و(فلزي  ل
هـا زي و شـمش   

ه در دسـت افـر

عطاي وام و تأمي
د را به ديگري ه

.روند  شمار مي

حا دررهاي كشو
چين.  ايجاد كنند

يوضـع  ، توسـعه  
وادي بزرگسـاال

  .ت

= سهم %15+
 

x+ − +4 18
+ =4 25

ت براي كـاهش
شود كه ته ميگف

در حالـ .شـود  مي
داده  را از دست

نك مركزي كش
ش، بانك مركزي
ت، پول به جامع

= تومان  8 

6ميليون تومان 

ي است، اما اگـر

1399(  

زماني كه پول. د
هـاي فلـز  پـول  

و الكترونيكي كه

ظت از پول، به اع
 اين اعتبار خود

گذاري به سرمايه

تعدادي از ك .رد
ود بهبود نسبي

هـاي ز شاخص
ال و نـرخ باسـو

در سال است الر

+ = %6 %21
1ر   است. 
/+ +6 7 7 5

هايي كه دولت ت
گ» يت اقتصادي

تقسيم م ي مالي
يجاد اشتغالا و

هايي كه با روش
در اين روش. ست

د اوراق مشاركت

ميليون

م

غيرمزيتي هاي ه

19/02/9 ومدوبت 

رود شمار مي به» 
هـم ل كاغـذي 

ذي و تحريري و

انتقال و محافظ 
تواند  دارد و مي

هم بانك س) وپا

ور هماهنگي دار
هاي توسعه خو ص

ز نظر بسياري ا
سـا 75  زندگي

دال 11525 حدود

 دهك اول 
ها برابر موع سهم
/+ +5 8 5 1

سياست به.  دارد
هاي تثبيت سياست

هاي ي و سياست
و ن انگيزه توليد

يكي از ر .ل كند
اس) ق مشاركت

اهد و يا با خريد

ت توليد به حوز

20  


جامع نو( انساني 

»پشتوانه پول« 
پشتوانه پول. بود

و كاغذ اي فلزي

و نقل  خدمات
اي كه اعتبار سه

  .گذاشت

بانك ايران و ارو 

شد در اين كشو
وضعيت شاخص
نه چندان زياد ا
ر هزار، اميد به
ين كشور، در ح

= سهم %21−
x و مجم 18−

+ + +12 21

ي توجه زيادي
سي«كند،  ال مي

هاي پولي سياست
 و توليدكنندگان
ت مشكل را حل

فروش اورا(ر باز 
 دست مردم بكا

  .د

تخصيص امكانات

م؛ ادبيات و علوم

مبادالت دارند،
د در خود پول ب
ها ما امروزه پول

  .د

عالوه بر) ربوي 
 پيدايش مؤسس

ثير زيادي گتأي 

مثل(شوند   مي

رش ا سطح پايين
در و اند  توانسته

د درآمد سرانه ن
9/چين  1 د

خلي سرانه در اي

− =%17 %4
هم دهك دوم 
x x+  =2

 نوسانات اقتصاد
اعما تورم و رشد

  .كنند ظيم مي
ي به دو دسته س
ي افزايش يافته

 براي كوتاه مدت
بازار د، سياست

ز مقدار پول در

ايد پرداخت كند

و نسبي و عدم ت

سنجش دهم

 ارزش پول در م
دجوره موال و نق

ف يا بانك بود؛ ا
دي كشور ندارد

ربوي و چه غير
و ن وام و اعتبار

صاديهاي اقت يت

شورها تأسيس

شور موزامبيك با
هاي بلندمدت ه

ست كه با وجود
مير نوزادان در چ
وليد ناخالص داخ

فرض كنيم سه 
x =42 2

نترل و كاهش
مانند اشتغال، تو

مديريت و تنظ ت
تثبيت اقتصادي
كاهش و بيكاري

تواند ساطي مي
گيرند كار مي  به

طور مستقيم از 

  .كنيم به مي

مسي است كه با

هاي مطلق و يت

    
 

ني كه مردم به
همان طال ،ه پول

ود كه نزد صراف
جز قدرت اقتصا

 .رست است
چه ر( ها بانكيا 
امكان گرفتن. د

شكل فعالي جم و
 .رست است

شتركي كه با كش
 .رست است

ن توسعه در كش
ي و اجراي برنامه
مله اين كشورهاس

نرخ مرگ و م .د
 در حالي كه تو

 .ست استر

xهك دهم را 

21

 .رست است
كوتاه مدت به كن
كالن اقتصادي م

مدترا در كوتاه
هاي ت ي سياست

كه سطح توليد ك
سياست پولي انبس
ظيم حجم پول

به راق مشاركت

 .رست است
شخص را محاسبه

مخ ارخص، مقد

 .رست است
ل بر رعايت مزي

www.sanjeshse

اطمينان )ب  
بود، پشتوانه
جواهراتي بو

اي ج پشتوانه
در 1گزينه  .12

مؤسسات ي  
نيز پرداختند

در حج) وام(
در 4گزينه  .12

هاي مش نكبا
در 3گزينه  .12

سطح پايين  
بيني با پيش

9( از جم
مطلوبي دارد
درصد است

در 3 گزينه .13

اگر سهم د  

در 2گزينه  .13
دولت در ك  

متغيرهاي ك
كل اقتصاد 

طور كلي به  
كه اقتصادي،

مركزي با س
كنترل و تنظ
با فروش اور

  .كند
در 2گزينه  .13

ابتدا سود ش

1
سود شخ 5

در 3گزينه  .13
چند اصل هر

erv.ir
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@sanjesheduc

ه حتـي در    

 بـا حفـظ   

ل خـانواده    

كساني كـه  
داول ثروت 
د با رعايت 

لي، فرصت 
  .شته باشد

خودكفـايي     

ناپذيري  ب
ضـد  « ،»ي 

ت از نظـر    

  حن آن
ايـن شـعر   

وتاه و قابل 

ationgroup

ق ارزش افـزوده

درشـ ن ر جريـا 

م بـراي تشـكيل

در اختيار همه ك
ه به تمركز و تد

اين اقدام بايد. د

وه بر تالش شغل
رت و ابتكار داش

  .ي

  .خدمات
  

را بـه مرحلـه خ

ي اقتصاد و آسيب
تحكام اقتصـادي

بـديهي اسـت. ـد 
 

  .نيم

ت است و نه لح
هاي زباني ا ژگي

و جمالت كو) ار

1399(  

د، توليد و خلـق

در ازهاي انسان

امكانات الزم ش و

كار د دن وسايل
شروع ديگر كه نه

درآوردق طلگ م
  .ت گيرد
فرد عالو  كه هر

ور و افزايش مها
كار ديگري ي از

توزيع و خ  توليد،
.ت اقتصاد كشور

كشـور ر كنـد و  

سازي مقاوم رفت،
است« ،»قتصادي

كننـ و اجـرا مـي    
.چ ربطي ندارد

كن  ثر تقسيم مي
  .ي است

نوع ادبيات) درزي
ير فارسي از ويژ

عنصر به چهار ما

  .ي است

19/02/9 ومدوبت 

نداشته باشد جود

ت و برآوردن نيا
  :شود

موزش و پرورش

كامل و قرار داد
ره يا هر راه مش

ك كارفرماي بزرگ
حل رشد صورت
كار چنان باشد
 در رهبري كشو

كشي يري از بهره
  .حرام

گذاري،  سرمايه
وسعه و پيشرفت

ومي را تـأمين ك

صر اساسي پيشر
ثبات اق«ي مانند 

اد را پيگيـري و
هيچ» ت اقتصادي

 بخش شعر و نث
 و آهنگ ضروري

اند: (گزينه سه. 
كمي واژگان غي

 سفيد ـ چهار عن

مفعولي) را(نوع 

1(
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جامع نو( انساني 

ل وجغاشتمكان ا

 فقر و محروميت
ش زير استوار مي

داشت، درمان، آم

غال كشتا يدن به
بهر راه وام بدون

را به صورت يك
ر هر يك از مراح
محتوا و ساعت ك

فعال  و شركت
ي معين و جلوگي
مالت باطل و ح
 اعم از مصرف،
 احتياج براي تو

 
 كه نيازهاي عمو

د به عنوان عنص
اصطالحاتي ن با
سازي اقتصـا اوم

رياضت«سوم به 

ب ادبي را به دو
اي كشف لحن

.ادبي شعر است
. (ن شعر نيست

هاي سياه و ش

ن: گزينة سه. ست

( فنون ادبي 

م؛ ادبيات و علوم

ام) مهارت دون
  .ي بهتر است

  :ست
كن كردن  ريشه

راساس ضوابط ز
ك، پوشاك، بهد

ه به منظور رسي
شكل تعاوني، از ر

نه دولت ر شود و
قتصاد كشور در
تي كه شكل و م
سي و اجتماعي

بار افراد به كاري
و ربا و ديگر معام
بوط به اقتصاد،
 ماهر به نسبت
 . اقتصاد كشور

ك دامي و صنعتي

رتقاي توان توليد
اقتصاددانان. ست
مسئله مقا» ري
قباضي موسان ست

ون يا آثار مكتوب
 آغاز تا انجام بر

هاي ا از ويژگي 
هاي زباني اين ي

و روز به موش شب

يژگي درست اس

 علوم و

سنجش دهم

ثل نيروي كار بد
مزيت، از بيكاري

ن اساسي آمده ا
صادي جامعه و

 اسالمي ايران بر
مسكن، خوراك: 

ت كار براي همه
كار ندارند، در ش
 خاص منتهي ش

ريزي عمومي ا ه
 كشور به صورت

ياسس ي،ي معنو
شغل و عدم اجب
حصار و احتكار و
 همه شئون مرب
ن و تربيت افراد
صادي بيگانه بر
ات كشاورزي، د

  .»د

دي، عالوه بر ار
مختلف الزامي اس

ايدارپ« و »قتصاد
تصادي با سياس

ك نگاه كلي، متو
 كلي به متن از

)يهكنا: (زينه دو
از جمله ويژگي) 

دنيا به چاه ـ ش(

و چهار هر دو وي
    

 

مث(عوامل توليد 
يرمزيتي و كم م

 .رست است
هل و سوم قانون
ن استقالل اقتص
تصاد جمهوري
نيازهاي اساسي

 
شرايط و امكانات
د ولي وسايل ك

هاي راد و گروه
بر برنامه ي حاكم

 برنامه اقتصادي
ي براي خودسازي
 آزادي انتخاب ش
ضرار به غير و انح

ف و تبذير دررا
ه از علوم و فنون
ري از سلطه اقتص

يداولت ر افزايش
 وابستگي برهاند

 .رست است
 پيشرفت اقتصا

هاي م ها و تكانه
تاب آوري اقت« ،»

سازي اقت ، مقاوم

 .رست است
در يك) ب: غلط

خوانش، نگاهي
 .رست است

گز: هاي ديگر نه
)واژگان عربي: (

 .رست است
(يه داريم و تشب

.  
ينة يك وگز: ها

www.sanjeshse

مدت براي ع
محصولي غي

در 1گزينه  .13
در اصل چه  
براي تأمين«  

آزادي او، اقت
تأمين ن -1  

 .براي همه
تأمين ش -2  

قادر به كارند
در دست افر

هاي ضرورت
تنظيم -3  

و توان كافي
عايتر -4  
منع اض -5  
راسمنع  -6  
استفاده -7  
جلوگير -8  
تأكيد بر -9  

برساند و از
در 4گزينه  .13

براي تداوم  
ارهفشز آن ا

»شكنندگي
اقتصاددانان

  
  

  
 

در 4گزينه  .13
هاي غ گزينه

پيش از خ) د
در 1گزينه  .13

بررسي گزين
گزينة چهار

  ).است
در 2گزينه  .13

در گزينة دو
فهم هستند
ه ديگر گزينه

erv.ir
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@sanjesheduc

ـزار و يـك   

نـد، گفتـه     

 روي كـار     

سـالمي را    

سي جريان 

) سـلجوقي 

هاي  ويژگي
ورة غزنوي 

يچ يـك از   

 :رچها ةزين

ي از سـجع    

ن كنايـه از     

ationgroup

هـز ويله و دمنه 

ي مشـتركي دارن

دولـت سـاماني

چوب فرهنـگ ا

ضاي ادبيات فارس

س ⇐سـاماني  (
  ).گرفت

هر دو از و: ة دو
هاي دو  ز ويژگي

هـي» در ادبيـات       

ـ گز  است رست

شـكل ديگـري(

  .دارد
سـفيد بـر آمـدن

1399(  

رجمة عربي كلي

ل بوده و ويژگـي

آغاز ايـن دوره د

 ايراني در چـارچ

 سيزدهم در فض

) (غزنوي ⇐ي 
ساني را در نظر گ

گزينة. اول است
ث و اشعار عرب ا

 روح حماسـه د

فان و تصوف در

(خرامـي  / يدي  

ر و دريا وجود د
ســ رو . يه دارد

19/02/9 ومدوبت 

از بين رفته و تر

جوارش متداول

در آ.  بوده است

اي فتن انديشه

 تمام طول قرن

هندي) (زمان ⇐
اعر سبك خراس

 سلجوقي دورة ا
ه آيات، احاديث

 و انـدرز ـ رواج

گسترش عرف: سه

نازي ـ امي/ شقي  

قطره و دريا ـ ابر
و در نتيجه تشبي

  .ندارد

22  


جامع نو( انساني 

  .ت

ور زبان پهلوي ا

ن و مناطق همج

ن اسالمي ايران

ياهنگي يعني باز

رة بازگشت در

⇐اهميت ) (ن
توان هر شا مي ⇐

 دورة غزنوي و
ل و استشهاد به

گـويي ـ پنـد ه  

ـ گزينة سست  
  .است ست

  

فسوني ـ  عشق/  

 فلك و دريا ـ ق
ت اول تمثيل و
در ابيات وجود ن

م؛ ادبيات و علوم

نشاط همراه است

ي منظوم و منثو

هايي كه در ايرا

ترين دورة تمدن

ي از هويت فرهن

تا سيزدهم و دو

سيستان ⇐گ 
⇐مولوي (طا 

هاي ب از ويژگي
تمثيل: زينة چهار

ه علوم ـ مديحـه

ا مورد نادرست 
درس...  دبيران و

مهربان/ وليان 

يـ نشاط  يرح

ارد ـ تضاد بين
مصراع دوم بيت ـ

ـ ايهام تناسب د

سنجش دهم

يت با شادي و ن

آثار ادبي) الف: ل

ه ه مجموعه زبان

ت قرن پنجم مهم

اي ند تركيب تازه

ي از قرن دهم ت

خراسان بزرگ: (
 مورد آخرين خط

اطناب: زينه يك
گز. رة اول است

توجه به«: ها ينه
 

زينة يك هر دو
گيري از  و بهره

يار ـ مو/ ـ جوي 
  طالع ـ طلوع

  
حس/ شوري  نبي
  .)ود

ره و تشخيص د
ـ  يار و درباسيا ـ  

تناقض ـ ايهام ـ
    

 

 .رست است
گ خوانش اين بي

 .ترست اس
ست در اين سؤال

  .ت است
هاي ايراني به ن

رم و نيمه اول ق

كوشن ساماني مي
.  

 .رست است
 .رست است

سبك هندي: ست

 .رست است
هاي خطا در واژه

در) فردوسي ⇐
 .تسارست 

گز: هاي ديگر نه
ي و سلجوقي دور

  .است
 .است تسر

ست در ديگر گزي
 .ن دوره نيست
 .رست است

گز: هاي ديگر نه
 دولت سلجوقي

 .رست است
  :ها نه

ياد ـ/ بين بوي 
 بين طلعت ـ ط

  دام/ مدام 
ي بهرام ـ گرفت

سجع متوازي ب 
شو بيت ديده مي
 .رست است

فلك استعار: ها ه
ر بين دانه و آس
ت. خوشحال شدن

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
وزن و آهنگ

در 3گزينه  .14
موارد نادرس

شب در دست
گروه زبا) ج

  .شود مي
ن چهارق) د

  .آمد
امراي س) هـ

ترويج كنند
در 4گزينه  .14
در 1ينه زگ .14

موارد نادرست
  .اند داشته

در 3گزينه  .14
پنج مورد خ

⇐مولوي (
در 3گزينه  .14

بررسي گزين
دورة غزنوي
و سلجوقي ا

رد 1گزينه  .14
موارد نادرست
مضامين اين

در 2گزينه  .14
بررسي گزين

گيري شكل
در 2گزينه  .14

بررسي گزين
سجع ب) الف
اشتقاق) ب
جناس م) ج
آرايي واژه) د
:ترصيع) هـ

متوازي در ب
در 3گزينه  .14

بررسي آرايه
مراعات نظير
سرافراز و خ

erv.ir

39

40

41
42

43

44

45

46

47

48



  
 

 

@sanjesheduc

: ر بيت سه

  ها  ن

  .ند

گزينـة   ـ  )

ationgroup

جع متوازن درس

  متوازن  ⇐

  

جان/ ها  ّر ـ لب

  )متوازي(

جع متوازن هستن

  نرم 

)بلنـد  2كوتـاه ـ   

1399(  

س ـ  )دل/  دوـ خ 

درمان  بي/ يب 

متوازي ⇐ي 

  دجو/ ود 
سر/ سرها ـ مهر 

  )متوازي(د 

(معلوم / مقسوم 

  
  .هستند

دشمن سج/ شق 

گرم ـ شرم ـ ن: 

 

ك 8: (ينـة سـه  

  )وي ـ او

19/02/9 ومدوبت 

كام ـ/ عمر : (دو
  .جود ندارد

ـ پر آسيمتوازن 
  متوازي ⇐

درودي/ سرودي 

  سجع ⇐
سجود ـ سجو/ د 
س/ ها  شور ـ دل 

بدهد/ بنهد ـ ) ف

مـ ) متوازن(ت 

.ستهمسان انا
ناس ناهمسان ه

ر گزينة سه عاش

:بيت چهار /شير 

 )ي ـ جنگجوي

گزـ )  5هر يك 

  ي  ند

ب در هواي ـ كو

23  


جامع نو( انساني 

متوازن در بيت د
سجع متوازني وج

م ⇐عشق / ل 
⇐بهار /  نگار 
متوازي ـ س ⇐

  

  .له وجود دارد
گيهان / مردان 

سجع بين وجود
/سجع بين مهر 

مطّرف(بدارد /  
  )مطّرف(ده 
وقت/ رزق ـ ) زي
  )وازن

ن ها  ديگر گزينه
آن جن/ دان : هار

در: ي گزينة سه

  ) صامت

سير ـ دلير ـ ش 

لمات قافيه روي

ه: (گزينة دوـ ) 

ش  كل  نـ  شي

به ترتيب( او ـ او 

−  

م؛ ادبيات و علوم

سجع مت) سر/ ل  
نة چهار هيچ س

متوازن ـ وصل ⇐
متوازي ـ ⇐ 

گويد  نمي/ اند 
مطّرف ⇐اغ 

الله/ ع بين پياله 
س و سجع ـ پايم

ـ س) دو به دو(د 
وي ـ س/  ـ اي 

بخوردـ ) مطّرف
ددر خورن/ يبنده 

متواز(پيش / ش 
متو(كريم / ين 

روي و در /وي 
زر ـ گزينة چه/ 

به استثناي ،تند

دو+ مصوت : (

:بيت سه / داغ 

كل(ـ ) ي(حاقي 

)بلند 4 ـ  كوتاه 

 بر  خا  ست  مش

واو ـ ⇐ة دو 

−و  ز   − −

سنجش دهم

مهر ـ دل/ ياد  (
ولي در گزين) هد

⇐درد / راه : ك
دهيد/ ن ـ زنيد 
خوا نمي توازن ـ

د/ وازن ـ چراغ 

جعست و فقط س
جناس ⇐ديو 

جود/ سجود / د 
بر/ مهر ـ در  / 

م(عابد / وانمرد 
زيب ـ )فرمطّ(ي 

بيشـ ) متوازي( 
متيـ ) متوازي( 

س همسان بين رو
/بر : ـ گزينة سه

ها متوازي هست ع

قاعدة دو  دست

باغ ـ چراغ ـ: و

ـ حرف الح) و(ه 

7: (ر گزينة يك

ز  با  مي  كـ  

واو ـ گزينة ⇐
  او ⇐چهار 

دا  ن  شا  مو ⇐

    
 

 .رست است
:ن در بيت يك

شاه/ اي ـ فاني 
 .رست است
يك: ها ي گزينه

متوازن ⇐ده 
مت ⇐ساقي /  
متو ⇐درد /  

 .رست است
فاقد جناس اس 

خد/ ديو : نة يك
جناس بين وجود
جناس بين مهر
 .رست است

جو: گزينة يك: 
خدايي/ ادشاهي 
مردن/ خوردن 

طبعي/ عزمي : 
 .رست است

نوع جناس ،سخ
خام ـ/ جام : ك

 .رست است
ها همة سجع ينه

 .رست است
ـ رستپ ه حق

 .رست است
روني در بيت دو

 .رست است
جواب حرف قافيه

 .است رست
 كوتاه و بلند در

  )بلند 3وتاه ـ 
 .رست است

:هجا دارد 12ب 
 .رست است

ر گزينة يك د 
ـُـ گزينة چ ⇐

 .رست است
⇐آموز  دانش: 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
سجع متوازن

فدا/ جهان (
در 1گزينه  .15

ها نوع سجع
مژ/ آب : دو
مطرب: سه
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بلند تلفـظ  

− − ( 

 

 بـا  و ـديگر 
 

 12ال بـه    
 بانه روزشـ 

 

 يونـان  در 
 و ـانوردي 

 و آگـاهي   
تـا   .دارد د 

 تاريخ ايران

 مشـهد در       

ationgroup

 دوم از اختيار بل
  

شــجاعانه ( )

يكـ هـا بـا   سـان  
 .ي انسان است

شـماري سـا  گاه
ش يـك چهـارم  و 

 .آورد فراهم گر

.آمـد  وجـود  ـه 
دريـ توسعة يجة

  .گرفتند

گـردد، آغـاز  ي 
وجـو امروزه كه

ت فردوسي، نامة

ود در نزديكـي

1399(  

  .ن

هجاي آخر ركن
.فاده شده است

− −  (
(  

نش متقابـل انس
ي فردي و جمعي

گ. ه است در اين
وروز  365سـي   

يكديگ هاي يشه

بـ يونانيـان  سـط 
نتي در اما كردند؛

گ دست در را ت

شناسـي باستان ي
ك بود شناختي و

شاهن هاي ستان

سـتر كشـف رو

19/02/9 ومدوبت 

سه ركن) م  داد

ر گزينة يك، هج
يار شاعري استف

ــه () − دالوران
−شرفت  − 

نتيجة كن در خي
هاي پيامد كنش 

مري رواج داشته
وز و سـال شمس

اند و اه مهارت ،

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

هاي كاوش و شود
و آگاهي از تاوف

دا نيز و ساساني

مربـوط بـه بس ،
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جامع نو( انساني 

را  م  رو  آ   

− − ضمناً د
ل از همان اختي

−ــادني  −
− −( )پيشر

  .هجاها

تاريخ و تحوالت
نيز تمدن كالم

قم ـ  خورشيدي
رو 354ل قمري 

  .افزودند مي ل

رسوم، و آداب با

حكمر از تفاوتي
موروثي صورت ه
جا به و برآمدند 

ش خوانده و شايي
متف مراتب به د،

س تعلق به دوران

شده كشف نون

 )1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

 را  د  لم   

− − − − 
ي سوم ركن او

− − −) (ــ افت
( ) گسترش

كان عروضي و ه

و رويدادها و دارد
ك يك در و شورها

خ يشمار يان گاه
آنجايي كه سال

سال به ماه يك 

ب را مختلف طق

مت شيوة باستان،
به شاهان نخست
فاشرا و مندان

رمزگش ميخي ط
داشتند خود دن

هاي مت داي نامه

تاكن ايران در ان

ت

سنجش دهم

    عا   صد  رِ( 

−:  دو − 
زينة چهار، هجا

−پيغــامبر : (ب
−نومند  −

كردن شعر به ارك

د اساسي و وري
كش دها، جوامع،

ص در ميان بابلي
از آ. گرديد م مي

سال، سه هر ف،

مناط مردم شنايي

با يونان تمدن ة
ن ديگر، شورهاي

ثروتم از اي طبقه

خط اينكه از بل
تمد و تاريخ كهن

 پايه ترجمه خد
  .ند

انسا ضورح از كه

    
 

 .رست است
ة دو عبارتند از
 .رست است

ينةگز يعطح تق
ت كوتاه و در گز

 .رست است
ــه ترتيــب ه هــا ب

− −−( )تن
 .رست است

ي قطعه قطعه كر

 .رست است
   2فحه 
محو نقش اريخ،

نهاد .اند آمده يد
 .رست است

   13فحه 
و به خصوص رين

روزه تقسيم 29 
اختالف اين  رفع

 .رست است
  34فحه 

آش زمينة ستد، 
 .رست است

  54فحه 
برجستة هاي گي
كش از بسياري د

ط خارجي، جارت
 .رست است

  62فحه 
قب و پيش قرن و

ك ادوار از رانيان
رخان ايراني بر

نوشتن مي را تان
 .رست است

  72فحه 
ك آثاري و نشانه

   .ضوي است
www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
اركان گزينة

در 2گزينه  .16
شكل صحيح
كردن مصوت

در 1گزينه  .16
تقطيــع واژه

سحرانگيز (
در 2گزينه  .16

تقطيع يعني
  

 
در 4گزينه  .16

صف 1 درس
تا در انسان  

پدي طبيعت،
در 1 گزينه .16

صف 2 رسد
النهر بين در  

3ماه   يا
براي ،است

در 2گزينه  .16
صف 4 درس

و داد رونق  
در 1گزينه  .16

صفح 6 درس
گويژ از يكي  

مانند باستان
تج گسترش

در 4گزينه  .17
صف 7 درس

دو حدود تا  
اير كه دركي

آن زمان مو
باست عهد در

در 4گزينه  .17
صف 8 درس

ن ترين كهن  
خراسان رض

erv.ir
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 در شـمال    
 نـواحي  ـه 

 اراجوييـد 
 كنـار  در د،

 و سـتقالل 
  .كردند يا

 نظـامي  ي 
 مرزهـاي  
 حاكمـان   

 را آنـان  و 

 سـپاهي  و 
 منظمـي  
 ويژه به ور

 و توسـعه       
 بنادر ساني،

 شـمگيري 

 مهـم  مـل 
 دوره آن ر

 يشم چين
 و نقـل  و ل 

 بـه  كـه  رد 
  .ند

ationgroup

ـت نيرومنـدي
جملـ همسايه از 

مـ و گيـري  سـان 
بودند پراكنده ها

اس ايران به نست
احي را ايران يي،

نيـروي و ماليـات 
در روم راتـوري 

برخـي رو، يـن 
داد شكسـت  را 

سـو يـك  از ـور، 
و منسـجم ) ري 
كشو مختلف طق

ي بـه بازسـازي
ساس پادشاهان ر

چش حضـور  راني

عوا از يكي. رفت
در ايـران . بود م
ريشكانيان، ابا ن
حمـل عـوارض  

كـر تـالش  اني،
شدن روميان يت

1399(  

آشور حكومـ .ت
هاي ه سرزمين

آس بـا  شـكانيان 
آنه راسر قلمرو

توا اسكندر، از س
گرا ايران ترويج 

م اشكاني، ركزي
امپر بـا  پيـاپي  ي

ا از. گراييـد  تي 
رومـي  مهاجم 

كشـ مختلـف  ق
سـاالر ديـوان ( ي

مناط و شد سته
  .گرفت 

ن توجـه خاصـي
وردست به. كرد ي
اير دريانوردان و 

گر اساسي رونق
ابريشم معروف ة
زمان در. كرد مي 

گمركـي،  قـوق 
ساسا عهد در س

موفقي مانع ندانه

19/02/9 ومدوبت 

است شده اشاره 
ئم ديگر دائماً به

اش. آورد بيرون ن
سر در كه را ران
پس دوران در ه

و ايراني فرهنگ

مر حكومت به ه
هاي جنگ اثر بر

سسـت بـه  يالدي
ود كه نيروهاي

مناطق بر خود ط
اداري تشكيالت

كاس محسوسي ر
قرار ساساني ت

 كه در آن زمـان
نماياني پيشرفت

ها كشتي و شد 

ر ارجيخ رگاني
جاد گشايش ن

عمل ديگر وي
حق از هنگفتـي   

سپس و اشكاني 
هوشمن ساسانيان

25  
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ها مادي به وري
قيمتي و غنا ي

بيگانگان چنگ ز
اير تباران يوناني 

كه بود هايي ست
ف مختلف جزاي

كه بود مستقل 
ب اشكاني كومت

مي سوم قرن يل
 اردوان چهارم بو

تسلط و نظارت ة
ت تقويت و وسعه

طو به محلي ي
حكومت مستقيم

دهد نشان مي ي
پي نيز، رانيكشتي

ساخته عمان ي

بازر خصوص به 
آ پي در و چين،
سو از اروپا سو، و

درآمـد بنابراين
دورة در نخست 

س و اشكانيان ما

م؛ ادبيات و علوم

آشو شاهان هاي
هاي سنگ فلزات،

از را ايران وري،
حتي و وناگون

سياس چنين مال
اج دادن پيوند با 

نيمه هاي كومت
حك. اند خوانده ي
اواي در شرقي، ي

نيادشاه اشكان

دامنة افزايش و 
تو به اقدام ديگر
موروثي هاي ومت
م سلطة و ظارت

ساساني دورة از 
ك و دريانوردي ،
درياي و فارس ج

ستد و ريان داد
چ و ايران ميان ي
س يك از هند و 

ب. داشت مرو روم
روم، مپراتوري

ام نمايد، برقرار 

سنجش دهم

ه سالنامهم در .ق
ف آوردن دست ه
  

جنگا روحية و ت
گو ديني هاي رقه

له اشكاني با اعم
تدريج به كانيان

حك از اي جموعه
طوايفي ملوك را 

مرزهاي در ظامي
آخرين پاد. مدند
  .كرد

تمركز ايجاد ور
د ويس از و ادند
حكو تعداد از ها،
نظ تحت آن، ربي

مانده برجا هاي
ساسانيان دوران

خليج در خصوص
  .شتند

يان بار ديگر جر
تجاري و سياسي
چين ميان رگ،

قلم در زيادي ن
ا. شد مي شكاني

تجاري تباطار ن

    
 

 .رست است
  81فحه 

ق 9 بار در قرن 
به براي   بود كه

.آورد مي هجوم 
 .رست است

  94صفحه 
رشادت با شكاني
فر و اقوام ديني،

سلسل. كردند ظ
اشك. شدخبب اره

 .رست است
  93صفحه 

مج اشكانيان متي
حكومت نوع ن
نظ هاي درگيري 

دد نافرماني برآم
غرامت ك رداخت

 .رست است
   103صفحه 
منظو به ساساني
دا تشكيل ومند
ه اقدام اين تيجة
غر و مركزي بي،

 .رست است
  123صفحه 

ه پل و سراها وان
د در. شده است

خص به متعددي ي
داش ها اقيانوس 

 .رست است
  126صفحه 

رسيدن اشكاني 
س روابط رقراري
بزر تجاري سطة

مشتريان وستان
اش حكومت صيب

چين و هند با م
 .رست است

  135صفحه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
صف 9درس   
براي اولين  

النهرين بين
ايران غربي

در 3گزينه  .17
ص 10درس   
اش حكومت  

د و فرهنگي
حفظ يكديگر
دوبا حيثيت

در 3گزينه  .17
ص 10درس   
حكوم نظام  

ناي. دادند مي
نيز و غربي
درصد محلي
پر به مجبور

در 3گزينه  .17
ص 11درس   
س پادشاهان  

نير و دائمي
نت در. كردند
جنوب نواحي

در 2گزينه  .17
ص 13درس   
كارو بقاياي  

ش ها مي جاده
هاي اسكله و

و درياها در
در 1گزينه  .17

ص 13درس   
قدرت به با  

بر رونق، اين
واس عنوان به
هند ادوية و

نص راهداري،
مستقيم طور

در 4گزينه  .17
ص 14درس   

erv.ir
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 عرضـه  را 
 روح تـا  د
 را خـود  ي 
 عنـوان  بـا 

 بـه  ـاكنون 
 مختلـف  ق
 و باستان ي

 ساسانيان و
 ايراني هاي

 و سـتعداد 
 در آنها كثر
 و شـاه  بـه 

 را ايـران  ،ي

 از يكـي  ، 
. دارد جـود 

 شـاغالن  ن 

 نقـش  نـد 
 نقـش  سـت 

) پايتخت( 

ationgroup

جديـدي  يـين 
اند آمده وي، از ش
هـاي كتاب او، ان
ب كتـابي  در را د 

آغاز تـ از را راني
مناطق نشيان در

فارسي زبان دو از
س حكومت وپاشي
ه زبان .است مانده

اس پيكرتراش، ن
اك كه است انده
ب مـزدا  اهوره ي

گردشگري هاني
  .است داده ر

معـدني مـادة  ع 
وج.. .و آهن نگ

بيشـترين ـفهان 

چن هـا  سكونتگاه
اسـ ممكـن . ـود 

مركزي شكيالت

1399(  

آ بـودايي،  و حي
پيش پيامبران و 

پيروا و ماني. ند
خـود عقايد ماني

  .د

اير هاي زبان حول
هخامن پايان تا ن
ا تنها آنها، ميان 

فرو تا خامنشيان
م جا به ريبيشت 

  .يافتند

هنرمندان و رفت
ما باقي بزرگ س
سوي از شاهي ب

جه سازمان كه ي
جهاني قرا دهم 

7 از ش   نـوع
سن سرب، روي، 
اصـ و كرمـان  د،

س اغلب وزهرام. د
شـ مـي  مـنعكس 

تش تابع استان و

19/02/9 ومدوبت 

مسيح زرتشتي، 
او كه داشت ده

برسانن رستگاري
م. كردند مي اده

ماند باقي رتشتي

تح و غييرت راحل
زمان ترين قديمي 

از كه است شده
هخ سقوط ز زمان
آثار اه زبان گروه
ي رواج ايران تلف

گر اوج ساسانيان
مقياس در و وان
منصب اعطاي ها،

شكلي به دارد؛ 
رتبة در رهنگي

بـيش وجـود  بـا  ه 
مس، وكسيت،

يزد هاي استان. 

شود مي تعيين ي
م آنهـا  سـيماي  

و استان تابع ان
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هاي دين از يي
عقيد ماني. كند 
ر به را انسان و د
استفا نقاشي از 

زر دين بر ساني

مر سانشنا زبان 
از ايراني كهن ي
ش اشاره ها زبان ن

از ره ميانه، تقريباً
گ اين از. بودند ل
مخت مناطق در ج

س دورة در ديگر 
فرا هاي برجسته

ه نقش اين غلب

فراواني هاي دي
فر و تاريخي اي

امـروز و است ن
بو گاز، نفت، نند

.است كشورمان 

انساني يا طبيعي
و چهـره  در ها
  .د

شهرستا رستان،

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

ها آموزه تركيب 
تبليغ را خود د
برهانند تاريكي 
مطالب، هيمتف 
ساس پادشاه اين 

.اند شده تحول و
هاي زبان. اند كرده

اين از تعدادي به 
هاي ايراني دور ن

متداول ايران تلف
تدريج به سالمي

بار ها، صخره و 
ب نقش ساساني 

ا مضمون و حتوا
 .است نانشان

توانمند خارجي 
ها جاذبه نظر از 

معدن كشف در 
مان موادي ما شور
كدر اشتغال مهم

ط از اعم آن، يي
ه سكونتگاه نقش 

يابد توسعه و مل

شهر تابع بخش 

جغر

سنجش دهم

با ماني. بودند 
عقايد كه گرفت 

ز جهان مادي و
براي گاه و شتند

اما. كرد هديه ر

و تغيير دچار ريخ
نه و نو تقسيم ك

باستاني مĤخذ ر
زبان .است مانده 
مخت مناطق در ي
ا دوران در كه ود

سنگي هاي واره
دوران از. شتند

مح. دارند قرار ي
دشمن بر شاهان 

يا داخلي شگران
و پنجم رتبة در

جهاني هاي دن
كش در. است ن
م هاي بخش از ي
.  

جغرافياي وضع س
.كنند مي ايفا م

تكام يا كند يير

خش،ب تابع تان

    
 

ماني آيين روان
زهاجا يكم شاپور
نور است، از اي

نوش مي مختلف 
شاپور به و وشت

 .رست است
  138صفحه 

تار طول در راني
هاي كهن، ميا ن

د. اند داشته رواج
برجاي مكتوبي 

اسالمي نخستين
شو مي گفته ايي

 .رست است
  150صفحه 
ديو روي بر كاري

گذاش نمايش به ا
شاهي خاندان اه
هاي پيروزي از 

 .رست است
  96صفحه 

گردش جذب راي
د طبيعي، هاي ه

 .رست است
  93صفحه 

تمد ترين كهن از 
جها معدني برتر
يكي معدن خش

دارند را كشور ن
 .رست است

  84فحه 
براساس سكونتگاه

هم با را ها نقش 
تغي زمان طول ر

 .رست است
  73فحه 

دهست اداري، ظام
  

www.sanjeshse

پير مانويان،  
ش از او. كرد
دنيا از كه را
هاي  زبان به

نو شاپورگان
در 4گزينه  .17

ص 15درس   
اير هاي زبان  

زبان دورة سه
ر ايران فالت

آثار اوستايي
ن قرون حتي
ها زبان به نو،

در 4گزينه  .18
ص 16درس   
ك كنده هنر  

را خود نبوغ
زادگا فارس،
هايي صحنه

 
  

در 1گزينه  .18
ص 10درس   
بر ما كشور  
جاذبه نظر از

در 4ينه زگ .18
ص 10درس   
يكي ايران  

ب هاي قدرت
بخ همچنين

معدن بخش
در 2گزينه  .18

صف 9درس   
س هر نقش  

اين و دارند
د سكونتگاه

در 3گزينه  .18
صف 8درس   
نظ لحاظ از  

.بود خواهد

erv.ir
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 تقسـيم  ن 
 بـه  سـتان 

 جمعيت ي
ي را بيـان   

 تـر  نزديـك 
 مقـدار  يم، 
 نـواحي  در
 در آنها آب

  .آورند ي

 ايـن  مومي

 در كاكـان 
 از يا پـاره  
 از برخـي  

 ايجاد دي

تن كتـاب    
  .تغيره اس

 تنگـه  يـن 
  .است هان

ationgroup

شهرسـتان 49 و
دهس هـر  و ـتان 

جنسي و سني ت
تـري سـخ جـامع   

دوره ن ايـن  ـان 
بـروي كشور شرق
د رودهـا  اين گر

آ مقدار تفاقي و

مي ودوج به را دار

عم شيب. است 
  . شود رد مي

ك دشـت ( اند شده
.)نهاونـد  دشـت 
).فارس در رژن

باد فرسايش اثر 

ال بر طبـق مـتؤ
بع اقتصادي و غ

اي. كند مي متصل
جها مهم تجاري

1399(  

و بـود  عدد يك 
دهسـ چند به ش

وضعيت از طالع
هـا پاس ير گزينـه 

پايـ بـه  چـه  هـر 
ش سمت به غرب

ا. هستند دائمي
شتر طغياني و ا

پايد و آرام هواي

كرده جدا خزر 
خزر، وار درياي 

ش ايجاد ها، يس
د( انـد  آمـده  ود 

ار دشت و مانشاه
بر جديد هاي ي

ؤسخ براي اين س
ها، منا ها، خليج

م فارس خليج ه
ت هاي گذرگاه از 

19/02/9 ومدوبت 

استان هر نام ه
بخش هر و خش

اط. دهد مي قرار ي
گرفت كه از ساي

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

ه پرفشار، مراكز

درياي هاي ناره
سرعت به با نها

ناود ميان در يا 
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي
ناهمواري آنها وي

ترين پاس ي كامل
ه ها، كانال ، تنگه

به را عمان رياي
يكي و اهبردي

27  


جامع نو( انساني 

كه استان ده به 
بخ چند به رستان

بررسي مورد را 
اي را در نظر گ ه

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

ودهاي مناطق نس

م و دنآور مي مراه

كن از را ربايجان
آ از جاري هاي ب

و ها طاقديس ل
نواحي در سايش

م مثل( هستند 
رو در اما اند، نده

اند ولي ان كرده
كشورها، درياها،

در و هند يانوس
را آبراهة ترين م

م؛ ادبيات و علوم

ايران كشوري، ت
شهر هر و ستان

جمعيت گيري ه
بايد گزينه .است 

فصل اوايل تا ييز
ناهموا به توجه 

بلن هاي كوهستان
رو. بود خواهد ر

هم به را باراني 

آذ منطقة نوبي،
آب و است جان

فاصل حد در و ا
فر از حاصل واد
ها زمين شدن ر

مان برجاي قديم

 از پرسش را بيا
ك ساير به نسبت

اقي آزاد هاي آب 
مهم است، فارس

سنجش دهم

تقسيمات قانون
شهرس چند هب ن
  

اندازه قابل هاي ي
ريزان برنامه جه

پايي فصل اواخر ر
با .شود مي شتر

ك از كه ودهايي
بيشتر اهنآ آب ر

  .ست

و ابري هواي والً

جن ـ شمالي هت
آذربايج منطقة از

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

ها درصد صحيح
ن آن،  قرارگيري

كه است شكلي
ف خليج نفت جي

    
 

 .رست است
  72فحه 
ق تصويب با 131

استان هر قانون، 
.شد مي تقسيم

 .رست است
  65فحه 

ويژگي جمعيت،
توج قابل دموار ز

 .رست است
  48فحه 
در ها بارش شتر
بيش رودها بدهي
رو .شود مي كمتر

ريان يابند مقدار
اس متفاوت ختلف

 .رست است
  34فحه 

 كم فشار معمو
 .رست است

  24فحه 
جه با تالش هاي
ا بيش خزر مت

 .رست است
  30فحه 

چ هنگام در ها ت
ب ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

 .رست است
  16فحه 

ه ل تمام گزينه
محل. است 4ه 

 .رست است
  19فحه 

ش هاللي آبراهة ،
خروج دروازة كه

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
صف 8درس   
16 سال در  

اين در. شد
ت قصبه چند

در 4گزينه  .18
صف 7درس   
ج ساختمان  

از ،كشور هر
  .كند مي

در 1گزينه  .18
صف 6درس   
بيش ايران در  
آب شويم، يم

ك رودها آب
مرطوب، جر

مخ هاي سال
در 2گزينه  .18

صف 5درس   
عبور مراكز  

در 3گزينه  .18
صف 4درس   
ه كوهستان  

سم به ها كوه
در 2گزينه  .19

صف 4درس   
دشت برخي  

بعض ).فارس
حاص ها شتد

د از ها دشت
( است شده

رد 4نه گزي .19
صف 3درس   
ؤادر اين س  

همان گزينه
در 3نه گزي .19

صف 3درس   
هرمز، تنگة  
اينك سبب به
  

erv.ir
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 مسـئله،  ـا 
 ايـ  كسـي  

 پديـده  ول 

 سـت، ا ـده 
 خبري رات
 نكتـة  ارد؟

 سـابقه،  ة
  .كند مي دا

نگـاه  ) ب. 

رشـد   يـة ل

 يش ابـزار  

ationgroup

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد

تحـو و تكـوين  ر 

آمـ پديد ذهنش
عبار از و نوشته 

دا اهميتـي  چـه 
مطالعة ديگر، رت
پيد بيشتري ات

.انيازهـ  رفـع  ي 

مراحل اول يعني 

و با طرد دانـش د

1399(  

ماهيـت بر چيز،
ردپ مي وضوعات

سـير بررسـي  ه 

ذ در كه اي سئله
سؤالي شكل به
چ پژوهش اين م
عبار به دهد؛ رار
اطالعا موضوع، 

بـراي منـابع  از ده

ي دوران كودك

نديب يم آنهاي ها
 

  .د
  .رديگ يكل م

19/02/9 ومدوبت 

چ چه سؤال. دارد
مو زماني روند ه

بـه چطـور،  ـؤال 

مس از آگاهي و ت
ب را مسئله ورت

انجام پرسد مي د
قر بررسي مورد 

به نسبت كار ن

استفاد و ها توان

  .د

نداشتند كه در

ه  رازها و افسون
 .سازد يترس م

  .كند يل م
دهد يانجام م ت

آن شكل يها زش

28  


جامع نو( انساني 

د كار و سر ها ده
به موقع، چه ؤال
سـ. دهد مي قرار

شناخت به تيابي
صو است بهتر. د

خود از پژوهشگر
را ديگران هش
اين با او. است گر

ت درك) الف :ت

  .شود يم م

آورند يه وجود م

.  
  .دارند 

پن يبشر م ةذشت

و محصور يعيب
را دور از دست ت

  .دارندرا  

تعامل يبدن آدم
عتياز طب يبردار

و ارز ديساس عقا

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

پديد وقوع مكان
سؤ. پردازد مي ه
ق توجه مورد را 

دست براي هشگر
كند بيان روشن 

پ مرحله، اين در
پژوه بايد گروهش
پژوهشگ نياز ورد

است گونه دو به ي

ست و حتماً انجام
  .است ش

به گريكدياط با 

هستند عتباري
يو ذهن ييمعنا

گذ را متعلق به 

فوق طب يها رت
عتيطب  انسان از

يياجرا يها وش

و ب عتيبا طب د،
بر بهره يرا برا ي

و براس يجتماع

 جامع

سنجش دهم

م يعني جغرافيا 
پديد وقوع علت
محيط و نسان

پژوه ،ان مسئله
و واضح صورت 

د. شود جلوگيري
پژو كه تاس ين

مو ديگران، هش

عيطبي محيط ا
  ها ه خواسته

اس يقطعكنش، 
ارزش يك حقق
در ارتبا ها سان

اع هاي پديده، 
م يتيهو ،يماع

ييجوامع ابتدا 

را قلمرو قدر ت
معقول يور هره

فنون و رو ةدربار

خود هويت اس
ي، هر نوع تصرفد

درون جهان ارد 

    
 

 .رست است
  8فحه 

اساسي ركن با 
ع به ،ل چراؤا س

ان متقابل روابط 
 

 .رست است
  10فحه 

ال و بياؤطرح س
به را خود سئلة
ج نامعلوم و كلي
اي مرحله اين در
پژوه نتايج و ئله

 .رست است
  5فحه 
اب ارتباط در سان

 براي رسيدن به

 .رست است
ك غيرارادي ي

تح، گرانيحقوق د
انسرا  ياجتماع ي

 .رست است
،آن يامدهايو پ
اجتم يها دهيد

 .رست است
،يغرب شناسان

  .اند انده
عتيطب يريساط

امكان به عت،يطب
 .رست است

د يتوان داور ي
 .رست است

براسا ين اجتماع
متجدد جهانر 

هر فر جتماعي

www.sanjeshse

در 1 گزينه .19
صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ داللت
اني،كس چه
 .پردازد مي

در 1گزينه  .19
صف 2درس   
در مرحله ط  

مس بايد ابتدا
ك جمالت يا

 توجه مورد
مسئ پيشينة

در 3گزينه  .19
صف 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه
 
  

 
در 3گزينه  .19

پيامدهاي -  
ح تيرعا -  
يها دهيپد-  

در 2گزينه  .19
ها و كنش -  
پد يتمام -  

در 4گزينه  .19
شجامعه -  

ما يخود باق
اس جهان -  

متناظر با ط
در 1گزينه  .19

يعلوم تجرب  
در 2گزينه  .2

جهان هر -  
انسان در -  
اج هويت -  
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است و با  ي

را فـراهم   ي

ها از   ارزش

  .شوند

شناسـي   ن   

 اصـل  را ن

 ميو تصـم 

خست يا  

د و اراده و  

ationgroup

يز فطرت انسان

يصـعود  يمـاع 

و دياز عقا يوع

ش يگرفتار م خي

ه تناسـب جهـا

زبان و قوم نژاد، 
  .داند مي ها

  .نامد مي ري

  وكراسي
و رگـذار يد تأث   

را شـود  يداره م

بگـذارد ريتـأث  ن 

1399(  

انحراف ا حاصل

اجتم تحرك كان

نو هرگاهي عني. 
  .ديآ يم

تاريخ يگانگيدب

را اخذ كرد و بـه

سرزمين، ملت،
ه ملت هويت نده

  .ردي

  .مال شود

جمهور دارند را 

آريستو: ارسطو 
 تعـداد افـراد

حاكم اد يشخص

گـراني بر اراده د

  .شود يده مي

19/02/9 ومدوبت 

حي زندگ يها وه

نژاد خاص، امك 

ديآ ديپد يشترك
م ديپد يجتماع

خو برند، به يم 

ين دو فرهنگ ر

م به تعلق و گي
كنن تعيين و ها ن

ريگ ي آن شكل م

ي و ارزشي اعم
  .شود  مي

حضور و فعاليت

ياسيس يها ام
براسـاس: رند

ش ليخواست و م

داف خود بتواند

نامي ،اقتدار شد

29  


جامع نو( انساني 

وياز ش يت و برخ

كي يصرفاً برا 

مش يها و ارزش
ا جهان يرهنگ

اديخود را از  ت

اي عقلي عناصر
  .كرد

دلبستگ كه شود ي
انسان اساسي ان

كالن يجتماع

  .آيد  نمي
يك نظام عقيدتي

ت بر آنها اعمال

قت و فضيلت ح

نظا يبند  دسته
گذارريخود تأث ي

ومت براساس خ

به اهد دنيرس ي

شده باش رفتهيپذ

م؛ ادبيات و علوم

است يزندگ يا

رد،يگ يشكل م
  .دانژادي است

و ديمردم، عقا ن
فر تيهوشود، 

تيهو گر،ينگ د

ع تنهان و روم، 
دخل و تصرف ك

مي گفته نمادها
آرما را عناصري 

ا يها و ارزش د

ق ديگران پديد
قدرت مطابق ي 

ي است كه قدرت

م براساس حقيق

براساس ،اكمان
يسايسرنوشت س

حكو وهيمان و ش

يانسان برا د كه

  ت
پ ي صورت رسم

سنجش دهم

ها وهيش يابيارز 

ش ينژاد يها ش
عه آپارتايد يا جد

انيشود كه در م
شناخته ش تيسم

ر مواجهه با فرهن

 با فرهنگ يونان
ي مختلف آنها د

نم و باورها از اي 
چنين به خاطر

ديبر مدار عقا عه

ن پذيرش و توافق
كه معناست ني

ت و ارادة كساني

آن اكثريت مرد

حا تيو با اقل ت
مردم در س تير

حاكم تين با اقل
  .نامد

شود يم دايپ يم
  .رديت بگ

است  باطل بودن
همراه باشد و به

    
 

 .رست است
يها از مالك ي
  .ند

 .رست است
ارزشه براساس 

 مربوط به جامعه
 .رست است

ش يمحقق م يام
و به رس رفتهيپذ

 .رست است
 :  

كه در يا دباخته
 : م

سالم در مواجهه
هاي ود، در دانش
 .رست است

مجموعه به سم
خ صرفاً تعلق و د

 .رست است
جامع هر يهنگ

 .رست است
، بدونيجتماع

يبه ا قدرت تي
خواست ،تيبول

 .رست است
ومتي را كه در آ

 .رست است
لتيبراساس فض 
كه در آن اكثر ي

 .رست است
كه در آن يومت
ن مي گذراني ش

 .رست است
هنگام يجتماع

نان را به خدمت
حق و  ت،يروع

هم تيه با مقبول

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
يكي فطرت  

آن ناسازگار
در 3گزينه  .20

كه يا جامعه
كه آورد يم

در 3گزينه  .20
هنگا تيهو  

افراد پ يسو
در 2گزينه  .20

:عبارت اول  
جوامع خود  
عبارت سوم  
جهان اس -  

توحيدي خو
در 4گزينه  .20

ناسيوناليس  
دهد مي قرار

در 1گزينه  .20
فره تيهو  

در 2گزينه  .20
اج قدرت -  
يمشروع -  
مقب مدار -  

در 2گزينه  .20
ارسطو حكو  

در 1گزينه  .20
يحكومت -  
ييها نظام -  
  رندهيگ

در 4گزينه  .2
حكو ،يفاراب  

جامعه خوش
در 3گزينه  .2

قدرت اج -  
آن يكار اراد

مدار مشر -  
كه يقدرت -  
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رت انسـان    

 

 خودشـان  
) 4 گزينـه  

و . ق اسـت  

صاديق كلي 

 3ر گزينـه  

  30صفحه 

ationgroup

  .است د

بـا فطـرسـياري   

را به نفع عقايد
رد( سخنان را 

ش كردم تصـديق

مص) 3رد گزينه 

در. طلق هسـتند 
  23و  22

ص 4درس . نمود

  31و  30ه 

1399(  

  .رود يمار م

سود حداكثرن 
  .ردي

در مـوارد بسه و  

هايي ر  استدالل
دهد نه تمام مي

فقط تالش 3ينه 

  13فحه 

  15و  14

ر. ( داشته باشد

كتاب درسي مطل
2صفحه  3رس 

عريف مصداقي نم

صفحه 4درس . 

19/02/9 ومدوبت 

جوامع به شم يگ

.  

 به دست آوردن
يگ يشكل م سود
داشـته ير پـ  د

شريات گوناگون
ه ما را تشكيل م

در گزي. شود مي
  7فحه 

صف 2درس » نه

4صفحه  3درس 

قط يك مصداق
  21و  20حه 

كتاب و ك 1ينه 
د. مطلق هستند

توان تع رد را نمي

ع تعريف نيست
30  


جامع نو( انساني 
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