
 

 

https://www.heyvagroup.com/subnews/53/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.html


 

 

١

 

 

 

 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دهــمسنجش 
)28/09/1399(  

  )دهـم( و علوم انسانيادبيات   

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

شـك را در      
عرانه بـراي       

لي كـه در  

 ≠ دوربين 

ationgroup

  دين: م

ه ايـن خـاطر اش
قـع دليـل شـاع

فته است در حال

عينك) 2يدن 

1399(  

وام) ث 

  ب و استر

گويـد بـه عر مي
نيسـت و در واق

بكار رف» رفت« 

وسيلة دي: وربين

  )ل

28/09/9 چهارم 

 پيرايه: 

دهندة اسب كرايه

شاع.  وجود دارد
ه نگـين در آن ن

يا» گذشت«ي 

  )ره
دو) 1ايهام : ين

حسن تعليل(ند 

2  


مرحلة(م انساني 

زيور) ب 

ك: مكاري 

  .است» ي

  .است 

مراعات نظير» 
داني است كهن

  .شود ده مي

در معناي» شد« 

استعار(ستعاري 
دوربي) ث 

دا ات جهان مي

)  1(سي 

م؛ ادبيات و علوم

 فلك 

 سرود، نغمه

  ضمانت، غوغا
  .ست
  .ست

غمخواري«و » ح

»خوار«و » خار

  .ت است

»اشك، چشم ده،
 اشك مانند نگين
سن تعليل ناميد

)1(در گزينة . ت
  

اضافة اس:  حرص

 گذشتن از تعلقا

 فارس

سنجش دهم

  ها هر، جوي
  ر كارگزا

 

:چرخ) ت 

آواز، س: غنا 

ه، اَلَم و درد، ض
اس» غوك« واژه 
ا» بهيمه« واژه 
تسبيح«ها   واژه

خ«، »اصرار«، »ب

  .ست است
  .ست است

م و پيكر درست

 

ديد«هاي  ن واژه
كه چشم بدون

ست كه آراية حس

است» شد«عل 
.ل اسنادي است

دست) پ 
 )تشبيه(هي 

را آزاده بودن و

    
 

 .رست است
جمع نه: انهار) 2
حاكم،: عامل) 3
 لئيم، پست): 4

 .رست است
 فراغ: 
  فرج: 

 .رست است
 و لغزش 

 .رست است
محفظه: ها ت واژه

شكل درست) 1
شكل درست) 2
شكل درست) 4

 .رست است
صواب«ها  ت واژه

 .رست است
درس» هالل«) 2
درس» حالل«) 3
جسم» قالب«) 4

 .رست است
 .رست است

 زهد خشك) 1
  افسانة تلخ) 3
  گرية تلخ) 4 

 .رست است
شبيه، بينت:  لعل

ام ك ود جاي داده
ود بيان كرده اس

 .رست است
ر چهار گزينه فع

فعل» شد«ديگر 
 .رست است

 مجاز از سخن
اضافة تشبيه: ب
  

يستادگي سرو ر

www.sanjeshse

  
  

در 1گزينه  
2(  در گزينة

3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  
:آسايش) پ
:رهايي) الف

در 4گزينه  
خطا و: زلت

در 3گزينه  
شكل درست

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 4گزينه  
شكل درست

در 1گزينه  
2(  در گزينة

3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  
در 2گزينه  

1(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه  
اشك چون
چشمان خو
گريستن خو

در 1گزينه  .
رديف در هر

د  سه گزينة
در 1گزينه  .

م: حرف) ب
عقيق لب) ت

بين  نزديك
دليل ا) الف
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@sanjesheduc

هـان شـده     

جيح خـوي     

 دارد و در  

ationgroup

 »خواهد بودن

  . دارند

 زيـر خـاك پنه

رت سـؤال تـرج

  . بر باد
اشـاره» غفلـت «

1399(  

بر او رحم چه خ

كه رابطة تضاد 

  .ودمند شد
  .ند

اي است كه تله 

با توجه به صـور

دهد سرسبز مي
«صـفات مثبـت    

28/09/9 چهارم 

  م
  

س كه دام نهد بر

  برد

» حال و درنگ

  .ت
برايم مفيد و سو

كن د نيز فرار مي

يرد خود دام و

د در حالي كه ب

غفلت س: خورد ي
بـه ص 2و  4ي 

3  


مرحلة(م انساني 

  مشب  ت
  مفعول     

مدوش نويد داد  
متمم          م 
  مفروش ي
  متمم  

  وي

 . مم است

كه هر كس//  ر  

 از دل حافظ ببر
 

در« به جز واژة 

سود و فايده است
جاويدان بهشت 

شد از سايه خود
  .داند وزگار مي

شهرت صورت گي

ستايد و آن را مي
  . شده است

به چشم مي) 1(
ها در گزينه. ست

م؛ ادبيات و علوم

  م
سر و كاري است

                  
منالم غيب به 
متمم             

مي         .داد من
      تمم        

  »هستيم

  ة معنوي
  رينة معنوي

نة معنوذف؛ قري

ست و نشانة متم

 غم خود را بخو

را كدورتوست 
 مفعول         

  .ند
  .د
  .د

طة ترادف دارند

ز خلق موجب س
خلق همچون به
ي را چشيده باش
شيني مردمان رو
ه منظور نام و ش

پردازد و خوب مي
ن موضوع اشاره

ن فقط در بيت 
ت اشاره شده اس

سنجش دهم

  مگفت ناصح 
م           متمم

اي س با هر ستاره
                  

سروش عا دوش
                  

مناي به  ش عشوه
مت                

هس«مخفف » يم«
  است به 
حذف به قرينة  
حذف؛ قر): باد( 

حذ) شد يا هست

حرف اضافه اس» 

كم حوصله بگو

صحبت دو: ست
                  

رابطة ترادف دارن
رابطة تضاد دارند
رابطة تضاد دارند

ها رابط همة واژه 

وي برگرداندن از
گيري از خ  گوشه

كس طعم تنهايي
نش  را بهتر از هم

نشيني اگر به شه

 خُلق و خوي خو
به اين) 4(گزينة 

ود و اين مضمون
گر فقط به غفلت

    
 

 .رست است
منناصح به ) 1

متمم              
ب مراهر شب ) 2

مفعول           
باده بيار كه د) 3

                   
فروش نگار مي) 4

                   
 .رست است

« عشق هستيم 
وقت گل آن) 2

                   
چشم بد دور) 3
باش(خدا گواه ) 4

 .رست است
»را«حوصله بگو 

          
به مرغ ك« بيت 

 .رست است
 شده اينگونه اس
                   
 .رست است

ها ر همة واژه) 1
ها ر همة واژه) 3
رها  همة واژه) 4

)2(ه در گزينة 
 .رست است

صورت سؤال، رو
گويد نيز مي) 4
گويد هر ك مي) 1
مردن و گور) 2
گوش: گويد مي) 3

 .رست است
نة ديگر تنها به

تنها در گ. ي زيبا
 .رست است

شو تباهي ميب 
هاي ديگ ه گزينه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
1(گزينة  در

             
2(  در گزينة

             
3(در گزينة 

             
4(در گزينة 

             
در 1گزينه  .1

رهرو منزل
2(در گزينة 

             
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
كم ح مرغبه 

متمم          
شكل مرتب

در 3گزينه  .1
شكل مرتب
             

در 2گزينه  .1
1(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

حالي كهدر 
در 4گزينه  .1

با توجه به ص
4(در گزينة 
1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

  .است
در 4گزينه  .1

در سه گزينة
نيك بر روي

در 1گزينه  .1
غفلت موجب
در حالي كه

erv.ir
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@sanjesheduc

 و صـداقت   

در ي اسـت    
مرگ آماده 

خـود را بـه     

  .ده است

   

ايستند و  ي
ت است كه 

ationgroup

راسـتي و: گويـد 

و امـري قطعـي
و خود را براي م

 وقتـي زلـف خ

وفا شد ست و بي

.وجود دارد) 3(

  .ييزان است

كه ميكنند بل مي
د و دور از مروت

1399(  

گ  مـي ) 3(زينـة   

آيد و غ همه مي
كنند و ماده نمي

معشوق: گويد ي

  .شود

ر از او خبري نيس

(مون در گزينة 

همچون پايان پاي

له و شكايتي نم
خانه ما را سوزاند

 

28/09/9 چهارم 

حالي كـه در گز

به سراغ» مرگ« 
ي براي مرگ آم

مي) 4(كه گزينة 

ش يافت مي) 1(ة 

داشته ولي ديگر

 دارد و اين مضم

گ شكستة من ه
  .رساند ب مي

شكالت هرگز گل
اقات تلخ خود خ

  كنندمي

  موش كردم 

  كند نگاه مي

)1(

4  


مرحلة(م انساني 

پردازد در حي مي

گويند سرانجام
اي ولي هيچ توشه

 دارد در حالي ك
  .كند ته مي

ضمون در گزينة
  .من نيست

ته يار وفاداري د

تأكيد» ه پشت
  .فارقت است

شي است و رنگ
مش به تو آسيب

رابر حوادث و مش
 با حوادث و اتفا

زندگي م: هستند

خام: اموش كنم

كه به آسمان ي

(، زبان قرآن 

م؛ ادبيات و علوم

  .د

صداقت و راستي

گ نايي دارد و مي
ترسند و رگ مي

ت شبانه اشاره
 پريشان و آشفت

ت كه همين مض
بودن محبوب من

هد كه در گذشت
  .شاره دارد

ن و گهي زين به
يي افكندن و مف
چون نوبهار خوش
ه در هنگام آرام

دان بزرگ در بر
گويد روزگار مي

زنده ه/ دنيايش 
  يا 

خا/ و : تا/ س ال

كسي: كسي را/  
  شده 

 عربي،

سنجش دهم

داند ج غفلت مي

يد و تعريف از ص
  . ندارد

سؤال قرابت معن
گويد همه از مر ي

داري و مناجات ده
داران را ب زنده

اري معشوق است
زيبايي و نمكين

ده ر را نشان مي
وفايي معشوق اش

هي پشت به زين
زگار كارش جداي

مچي زيباي تو ه
 روزگار است كه

د به اين كه مرد
م) 4( كه گزينة 

 .سايه بگيريم

  گويا :  طعاً
د: دنيا/  انساني 

گويا: فكر كند/  

كال: كالسم/ شدم 
  موش كردم

شود متحير نمي
آن را مزين ش: ه

    
 

پشيماني را عالج
 .رست است

نة ديگر به تمجي
دوه  و ناراحتي
 .رست است

ديگر با صورت س
مي) 4(ر گزينة 

 
 .رست است

ديگر به شب زند
زند شب  شانه مي

 .رست است
ت سؤال بر وفادا

كس به زهيچ) 2
افسوس شاعر) 3
و به جور و بي) 4

 .رست است
گه«ل بر مفهوم 

روز: گويد مي) 1
روي: گويد مي) 2
كار: گويد  مي) 4

 .رست است
ديگر اشاره دارند

كنند در حالي ي
وان آن را از همس

 .رست است
قط/ دنيايش : يا

هر: ها مه انسان
هر انساني: سان

 .رست است
  چراغ : ها راغ
ش خارج مي: فتم

خام: اموش كنم
 .رست است
م: كند تحير نمي

سمان مزين شده
  چگونه : را

www.sanjeshse

پ) 3(گزينة 
در 3گزينه  .2

ينةدر سه گز
ثمري جز اند

در 4گزينه  .2
سه گزينة د
حالي كه در

 .سازند نمي
در 4گزينه  .2

سه گزينة د
هنگام شب

در 1گزينه  .2
تأكيد صورت

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه  .2
صورت سؤال

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 4گزينه  .2
سه گزينة د
مقاومت مي
غرامت و تاو

در 3گزينه  .2
دني: 1گزينه 
هم: 2گزينه 
انس: 4گزينه 

در 4گزينه  .2
چر: 1گزينه 
رفت: 2گزينه 
خا: 3گزينه 

در 1گزينه  .2
مت: 2گزينه 
آس: 3گزينه 
چر: 4گزينه 
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@sanjesheduc

عدد اصـلي  

پـس ده  . د  
از او   داد و    

 پسـر دوم   
 ،عـد از آن 

پـس   ،كند 
 پرداخـت و   

ن بـر شـما      
د، خواهيـد    

ationgroup

چهار صفحه ع( 

ستر مـرگ افتـاد
ـر اول عصـايي
ي ديگري بـراي

بع. ند، انجـام داد 
كه  بسته را بشـك
ت كـردن آنهـا پ
سـلط دشـمنان
سـاني شكسـتيد

1399(  

  

  شمردي
  خواند

  ت

أربع صفحات 

بس مار شد و در
پـدر بـه پسـ ،د

سپس پدر عصاي
رانش كرده بودند
ر اول خواست ك

ام به نصيحتنگ
يافت كـه تسهيد

آس ام راحتـي و 

28/09/9 چهارم 

  اي

  هايشان

هايشانچمدان

ارزشمند مي: ده
خوفرا مي: اندشده

  د است
عادل متن نيست

:صفحة الرابعة

  (  

  ضية 

روزي مرد بيم. د
ران حاضر شدند

س. ني اقدام كرد
گونه كه برادران
سپس از پسر ،ت

آن هن در. دهمي
تان قدرتي خواه
ي تكي كه با تما

5  


مرحلة(م انساني 

در روزها: وزهاي

هچمدان: هامدان

چ: هاچمدان/  سي

ارزشمند شمرد/ 
فراخوانده ش/ ت 

زائد» مسلماً«/ ) 
ر ترجمه نيز معا

الص) / جرور است

)ي ترتيبي است

الماض: ينده است

راي ده پسر بود
هنگامي كه پسر 

آسان به راحتي و
پس هما . رسيد

 به يكديگر بست
ن از سومي تا د

زيرا با اتحادت .يد
، همچون عصاي

م؛ ادبيات و علوم

رو/ ها  باران: ران

چم/ ي بازرسي 

براي بازرسي: نند

  د 
/ هاي الهي را ن
زائد است نزد،/  

  كني 

)فعل نهي است(
ساختار/ ترين  ي

ججمع و م 10تا 

   
رس هفتم عددي

به معناي آيمة 

ود داشت كه دا
.ي حاضر شوند

 شكستن عصا ب
دهمي مي تا به

يك بسته هيزم
همچنين ،وانست

الف نداشته باشي
ديگر دور شويد،

سنجش دهم

بار/ شود  هر مي
  ريزان : راوان
  يزان 

براي: زرسي كنند
  است 

بازرسي كن/ ست 

كند دعوت مي: ت
اسالم دين: الم را

دارد گرامي مي 

ك ي، تصديق مي

(دشنام ندهيد  
گرامي: گرامي/ ن 

  ي ورود 

تا 3معدود عدد 

)ل ماضي است
در( درس السابع

   تُ 
القاد/ أسرتي : 

  جدُت 

مرد حكيمي وجو
ا خواست همگي
پس پسر اول به

چهارم  سومي و
نها را به شكل يك
خواست پس نتو

با هم اختال د و
ده شده و از يكد

    
 

 .رست است
ظاه: آورد ديد مي
فر/ پاييز : ييزي
ري: زيبا/ ابر : رها

 .رست است
باز/ پليس : مور
خو مي:  خواهد ي

خواس مي: واست
 .رست است

عوت نموده است
ي اسالهاي اله ين

:باشند حترم مي
 .رست است

كني باور مي: ويي
 .رست است

:دهيد شنام نمي
با تقواترين:  تقوا

هاي كارت: ذرنامه
 .رست است

( تمرينات: مرين

فعل( کتبنا: کتب
الد: بعة دروس
 .رست است

وجدت): بود(ن 
):خانواده(السرة 
وج): بودند(نوا 

  :ك مطلب
مر. ر اتحاد است

از آنها راخواند و
پ.  آن را بشكند

آنگاه ،را بشكند
آن  حاضر كرد و

آنگاه از دومي خ 
بايد متحد باشيد

پراكند شود و اگر

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
پد: 1گزينه 
پاي: 2گزينه 
ابر: 3گزينه 

در 2گزينه  .3
أم: 1گزينه 
مي: 3گزينه 
خو: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
دع: 2گزينه 
دي: 3گزينه 
مح: 4گزينه 

در 4گزينه  .3
گو راست مي

در 3گزينه  .3
دش: 1گزينه 
با: 2گزينه 
گذ: 4گزينه 

در 2گزينه  .3
تم: 1گزينه 
  ) است

نک: 3گزينه 
سب: 4گزينه 

در 2گزينه  .3
کا: 1گزينه 
اال: 3گزينه 
کا: 4گزينه 

ترجمه درك
قدرت د

را فرپسرش 
خواست كه

آن ر آورد تا
پدر ده عصا
.او نتوانست

شما ب :گفت
شسخت مي

  .شد
  
  

erv.ir
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1399(  

  .كنمخار مي

  . هيد
.  

  ع مكسر

  )ره دارد

28/09/9 چهارم 

 
 

 .ده بودند

  . د

ت به معناي افتخ

دهيي تشكيل مي
.يك حرف است

جمع: مذكر سالم

   . د

كسر عين الفعل
   

6  


مرحلة(م انساني 

 .ستر مرگ بود
 . نصيحت كند

  .شكند نمي
نهم او انجام داد

  .د

  
  .شودگر ميوه

  :ها گزينه

عف درتفرقه بود
  .ت

و الزم است/ ) ت 
   

ناياست به مع ی
عداد حرف زائد ي

جمع م/ .  است
  . است

باشدمي» بنت« 

ع(است َيفَتِعُل ش 
.حه داشته باشد

م؛ ادبيات و علوم

بس  شوند زيرا در
 از اينكه بميرد ن
رمقابل دشمنان

برادران اول تا ن 

بخشدشمنان مي
  .زه بود

.وري از يكديگر
مان وحدت جلو

يترجمه»  .....
  .ي بود

ضع ت در اتحاد و
عظه استوار است

  .  به مخالفين

  .شود مي
  .ست
  . كند

 

ت -ا ( ئد دارد 
.لم وحده است

متعدیاست و  ل
تعد/ . است تفعيل

 . است  

ك تركيب اضافي
ك تركيب اضافي

جمع بنات آن 

و وزنش افتعالب 
ف نون بايد فتح

سنجش دهم

 خواست حاضر
زندانش را قبل
ساني بشكند، در

همانطور كه ،ت

مقابل دش وت در
رزندان يك انداز
 است با عدم دو
زدنشان به ريسم

.........ين صحنه 
ت دوري از بدي

آنان از قدرت به 
موع اساس پند و

عدم دشنام ه و

نهاآاز  تايِ ر دو
 عصايي را شكس

ي عصا را بشكته
 . دها مرد است

ل و دو حرف زا
متكلو مضارع » 
  .است» ار

تفعيلو از باب  
تفباب   مضارع 
تفعيلبر وزن  ل

يك» فرزندانش 
يك» فرزندانش 

است و مونث» 

برع بامضا لحَتفَ 
سالم است و حر

    
 

 .رست است
  : هازينه

يم از فرزندانش
حكيمي بايد فرز
 عصايي را به آس
م عصا را شكست

 .رست است
  : هازينه

قو ه ما قدرت و
چوب و تعداد فر

عقيده برابر شتن
زها در چنگلت

 .رست است
ر دانا از چيدن اي

ن آنان از ضرورت
ن مثالي واقعي
م اسالم كه بر ا
 بر آزادي عقيده

 .رست است
  :  اهزينه

جم فرزندان برابر
ز دهمين فرزند

تواند بستند نمي
ه تا باالتر از صد

 .رست است
عل از باب افتعال

» أفَتِعلُ « ر وزن 
افتخا« مصدرش 

 .رست است

تشکيلمصدرش 
و ُتفّعلونر وزن 

تشکيلمصدر آن 
 .رست است

: أبناءه«ركيب 
: أبناءه«ركيب 
»ابن«جمع  بناء

 .رست است

َيح: ود دارد اول
جمع مذكر سُن 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

مرد حكي) 1
مرد ح هر) 2
هركس)  3
پسر دهم) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

وحدت به) 1
ي چبسته) 2
نگاه داش) 3
قدرت مل) 4

در 2گزينه  .3
هدف پدر« 
كردنآگاه) 1
دادنشان) 2
اعالم پيا) 3
تأكيد او) 4

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

يك پنج)  1
هريك از) 2
يك فرزن) 3
قدرت ده) 4

در 1گزينه  .4
فع:  2گزينه 
بر:  3گزينه 
مص:  4گزينه 

در 4گزينه  .4
مص:  1گزينه 
بر:  2گزينه 
مص:  3گزينه 

در 2گزينه  .4
تر:  1گزينه 
تر:  3گزينه 
أب:  4گزينه 

در 3گزينه  .4
دو خطا وجو

ايرانيون: دوم
erv.ir
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) س(حـرف   

داده  اداش 

ationgroup

)اك قرار ندارد

ال هسـتند و ح

پـا باشـد،  مؤمن

1399(  

زير خا: غلط( .ت

   

از باب استفعا )ع

  .ست

م و كند كوشش 

28/09/9 چهارم 

  
  ) صحيح

است غصونآن 

فعل امر هستند

ر ج ع(سـترجع 

و حرف زائد نيس

  . ستند

و سعي آن براي

 

7  


مرحلة(م انساني 

)صحيح( است 
. (شود  نازل مي

  ) صحيح
دارد و جمع آر 

  . ستند
  . ند

ف :ارحم، 4زينه 

  سة و سبعين
   نتين
  . شد

اس ،4گزينه /  )

باشد و لمه مي ك

  .  پزشك شد

 باب افتعال هس
  .ل است
  .رد است

  .مجرد است

بر و بطلبد را رت

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

شررةترادف آن 
 كه باران از آن

ص. ( زيادي دارد
در زير خاك قرا

مترادف هس) كرد
متضاد هستن) ن

  .هستند

گز/ فعل امر  :وا
   هستند 

خمس: باشد» واو«
نقصتين اث: ست

جمع و مجرور با

)ک ب ر(کبر 

جزء ريشه) س(

و.......  دانشگاه 
  
  ) ح

نيز از )كَتمتل(ل 
از باب افتعال )شر
مجر) َيسألن(ل 
مج) يأمرون( عل

آخر سراي كه س

 دين و

سنجش دهم

 آتش است و مت
در آسمان است

و حرارت ره نو
رخت است كه د

ارسال ك( أرسل 
خواهران( أخوات

متضاد ه) آخر( 

اعملو، 3گزينه / 
فعل مضارع ون

«د بين دو عدد 
مقدم اس عددبر  

بايد ج معدودده 

يستک، 3گزينه /  

(حرف ) س م ع

ز هفت سال از
فت، خارج شد 

صحيح(خته شد 

   كرد  

ب افتعال و فعل
تنتش(رد و فعل 

 باب تفعل و فعل
 باب افتعال و فع

كس آن«: رة نساء

    
 

 .رست است
 

اي از قطعه :ذوة
بخار متراكم د: ر

چيزي كه: ور عله
اخه جزيي از در

 .رست است

و) فرستاد( :ث
أو ) برادران( خوة

و) اول(و كلمه 
 .رست است

/فعل امر  :طلبوا
ولون و ال تفعلو

 .رست است

بايد معطوفدد 
معدود 2ر عدد 

اي عدد سه تا د
 .رست است

)أ ذ ن(ستأذن 
  . است

س( استمعوا، 2ه 
 .رست است

برادرم بعد ا: ت
بيرون رف :رَجت
دانش آموخ :خّرج

  ستخراج كرد 
رون كرد، خارج

 .رست است

از باب )َينتفع(عل 
مجر )َيحدث(عل 
از )تتعّجب(عل 
از) يجتنب(عل 

 .رست است
سور 19 شريفة 

  .7تدبر ص » 
www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
 : ها ترجمه
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ابر: 2گزينه 
شع: 3گزينه 
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در 1گزينه  .4
بعث: دو فعل
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در 2گزينه  .4
اط، 1گزينه 
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در 2گزينه  .4
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در: 3گزينه 
برا: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
يس، 1گزينه 
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در 2گزينه  .4
ترجمه عبار

َخر: 1گزينه 
تخ: 2گزينه 
اس: 3گزينه 
بير: 4گزينه 

در 1گزينه  .5
فع: 1گزينه 
فع: 2گزينه 
فع: 3گزينه 
فع: 4گزينه 
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».شد خواهد
erv.ir
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 برخـي «ة  

 به .هست 

يات مولوي 

 

 شناخت ر،

 موانعِ خت

 دمندترين 

 خداآشنا و 

ن و زينـت   
شت باشد، 

فرسوده  ام

 بعـد از  و د

  

 ذلت و نگ

 كنند؛ موار

ـز زنـدگي   
ان داشـته    

» دت سـعا     

ationgroup

دربـارة»  اسـت 
نيز اهداف ساير 

و نيز ابيا 10ص 

 .5ص » . است

مسير اين در ان
شناخ همچنين و

سـود خودشناسي

طرت و سرشت

آراسـتن«و . ـت  
دهد كه زش ن مي

سرانجا و است ل

شود تالشي نمي

.و تغييرپذيرند

ننگ جز چيزي نيا
هم را ها ي انسان

نيـ 1گزينـة  . ».
ياً، بـرعكس بيـا
قـاي خداونـد و

1399(  

زده نشـان  چنـد 
به دستيابي با ر

ص» .دهند مي اي

داشته وجود او 

انسا حركت راي
و ها سرمايه اين 

خ كه است دليل

فط«وديعة الهي  

غلـط اسـ» د آن 
زيبا نشان/ دهد  

تحليل و تجزيه 

مت پذيرد، نمي ل

  .يد
 هم جسم، هرد

دن اين حيات كه
آزادي راه خود ت
...فرمـود   و دگزي

 اوالً، غلط و ثاني
شـوق بـه لق«و 

28/09/9 چهارم 

چ تيـر  با يـك «
آنها برابر به يدن

جا خود درون در

آفرينش از دفي
  .د

بر گام اولين... ت 
كارگيري به گي
د همين به .وانع

/دو به سرمايه 

و ماننـد/ ب دنيا 
زينت مي/ رايد 
  !دارد

حال در دائم د،

تحليل و تجزيه ،

هم دقت كني 58
هم روح و. ست

ك گاه آن شود مي 
شهادت با و روند

برگز را ، شهادت
،2ي كه گزينة 
»ت در راه خدا

8  


مرحلة(م انساني 

: و قول معروف 
رسي و هستند يز

د را ي بيشتري

هد قطعاً و يست
باشد درست نمي

ستخدا به قرب
چگونگ و او هاي

مو اين از جتناب

، هر د2ف گزينة 

هاي دل فريب نه
آر  چيزي را مي

با نشان دادن ند

مواد و اجسام اير

انسان، جسماني
  .دهد نمي ت

8ت پاسخ سؤال 
 و دو ساحتي اس

]سببخدا بودن 

بر شهادت تقبال
گرفت قرار ادت
درحالي. دارد  مي

شتياق به شهادت

م؛ ادبيات و علوم

» پيش ماست
ني ديگر هاي دف

ها هدف باشند، 

ني جدا كلي عده
د 4 پس گزينة 

تق و نزديكي سان،
و استعداده ها يي

اج يا مقابله نحوه

 و حديث شريف

زمين/ دادن دنيا 
ثانياً، شيطان. ت

ت و نيازي به زيب

سا مانند سماني

غيرج و روحاني د
دست از را خود 

به توضيحات. ت
انسان دو بعدي 

خ راه در داكاري
است به ها انسان ،

شها و ذلت راهي
فتن مرگ بيان

عدم اش«يز موارد 

سنجش دهم

صد آمد، نود هم
هد بردارندة در كه
تر جامع و برتر ا

قا اين از ،ديگر ت
است كه هست،

انس زندگي هدف
تواناي ها، سرمايه 

ن و خداوند به ب
  .18ص » 

بيت. سي است
  .شاره دارند

ت بخش نشان د
درست است» ن

زيباست ي خود

  .سي است

  .سي است
جس بعد: روحاني

بعد مقابل، در: ي
حيات و آگاهي

كتاب درسي است
. معني هستند

فد آمادة همواره 
باشد ضروري دا

دور در )ع(حسين
عامل سعادت ياف

نيز 4و  3هاي  نه

  .سي است
    

 

 .رست است
چون كه ص«: ي

ندگي هستند كه
ها هدف گونه ين

  .12و  1
 .رست است

موجودات مانند 
درست ا 2زينة 

 .رست است
ه ترين اصلي و ن
شناخت يعني ؛

مسير تقرب در ن
».است شده مرده

 .رست است
كتاب درس 20ص 

 وجود انسان اش
 .رست است

تن و زيبا و لذت
 زشت گناهكارا

دنيا كه به خودي
 .رست است

كتاب درس 33ص 
 .رست است

كتاب درس 33ص 
غيرر= جسماني 

  . شود مي
غيرجسماني= ي 

آ و ماند مي باقي
 .رست است

ك 31و  30صص 
و ساحت به يك

 .رست است
و نداشتن مرگ
خد راه در اكاري

حس امام كه گاه ن
گ و خواري را ع

در گزين). 2زينة
  .اند ربط ي

 .رست است
كتاب درس 39ص 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
مصرع مولو  

زن هاي هدف
اي كه ميزاني

11در صص 
در 4گزينه  .5

نيز انسان«  
و نيز اگر گز  

در 3گزينه  .5
ترين جامع«  

است؛ انسان
انسان حركت
شم ها دانش

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در» خداگرا
در 2گزينه  .5

آراست«اوالً،   
دادن اعمال
.يعني گناه

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 3گزينه  .5
مطابق با ص  
بعد ج: نكته  
م تالشيم و
بعد روحاني  

ب بدن، مرگ
در 3گزينه  .5

مطابق با ص  
بعد و: نكته  

در 1گزينه  .6
م از ترسي«[

و فد نباشد،
آن رو، اين از

همراه با ننگ
رد گز(است 

نادرست و بي
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
erv.ir
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بيـانگر   ﴾نَ 

 و بِاللّـه  َن 
 مبرانپيـا  

 و انسـان  ن 
 و نـاگوار  ي 

دوم گزينـة   

مل صـالح،  

ـة شـريفة   

 خبـر  ـين 

 را كسـي  ر 

ص » ذريم؟ 

 دسـته  و د 

د، آن را از 
الزم / وري  

 قيامت، گاه

در نتيجـه،    

: كنـد  نـده 
 دوباره را ه

ationgroup

يظُنّـون االّ هـم  ن 

آمـن من﴿: ريمة
/الهيون / معاد 

تـن جسـم و  ي 
كسـاني براي گ
رد قسـمت د. (

اخيز و انجام عم

آيـ. )ع( هل بيت

همـ جـز  دليلـي 
هـر سـخن  الي، 

بگـذ خبـر  اين ر

دهنـد مـي  شان
داليل امكان معا
ن را امري ضـرو

دادگا ترس از ون

ينش جهـان و د

زن را او نيـز  ديگر
پوسيده هاي وان
53.  

1399(  

كن لن ملـمٍ اع

و آية كر ﴾علَمونَ
گاه معتقدان به م

بـراي گ را غروبـي 
مرگ كه معتقدند

.41ص . شـوند  ي

ن به خدا و رستا
  ).ها زينه

ي و حديثي از اه
 

د هيچ معاد، ات
احتمـا كوچـك  
كنار از توجهي ي

نش شدني و ممكن
د. 52ص » .نند

ت معاد، وقوع آن

بدو خواهد مي و

در آفـري) 4و  2

د بار تواند مي د،
استخو اين كه ت

3و  52صص » 

28/09/9 چهارم 

هرُ وم ما لدبِذ لَه

يع كانوا حيوانُ لَو
 اول يعني ديدگ

اينان مرگ). 4 
همچنين اينان م

مي مواجه آن با 

اهل ايمان« :﴾َن
رد ساير گز. (ت

 نه نقلي و روايي
 .55و  54ص 

اثبا در فرض به 
كخطرهاي از رار

بي با است، ميان

م امري را آن و 
دان مي الزم را ن

ي اثبات ضرورت
54.  

او ]كه است اين 

2هاي  گزينه( ي

كند خلق آغاز در
كيست: گفت ود،

.داناست خلقتي

9  


مرحلة(م انساني 

كُنا ما وهلالَّ يال ا

ر رَةَ لَهِيالح اآلخ
بيانگر ديدگاه ﴾

و 2هاي   گزينه
ه). 2دوم گزينة 

گناه از باري وله

يحزَنون هم م وال
ه شدة سؤال است

الني هستند، و
صص. است» دارند

اگر«. اند ح شده
فر براي كه ما ت؟
م در ما ابدي وت

كنند مي ثابت را
آ تحقق و سانند

قرآن مجيد براي 
4و  52صص . د

انكارش علت[ه 

و عدل الهي) 3ة 

د را انسان است 
بو كرده فراموش

هر خ به او و فريد

م؛ ادبيات و علوم

نَموت  نَحيي و و
  .42ص . ت
و و بنَّ لَعار االد
﴾يحزَنونَ هم وال
رد قسمت اول(
رد قسمت د. (ند

كو با يا بينند مي

لَيهِم ا فَالخَوفع
ي بخش خواسته

مگي عقلي و عقال
د داللت معاد رت

مطرح 52 از ص 
خبر چيست اين

شقاو يا سعادت 
  .دارد يان مي

ر معاد» امكان« 
رس مي اثبات به را

.كند  خارج مي
دارد روا بيان مي

  . ست

بلكه )ندارد شك
  .تاب درسي

گزينة( مت الهي

قادر كه خداوند
ف را خود خستين

آف بار نخستين ي

سنجش دهم

 ّالياتُنَا انيا حالد
منكران معاد است

و لَهو الّا ياةُ الدنيا
الخَوف لَيهِم وع

. (40و  39صص 
دانن مي انسان ح
دنيا م به محدود 

رِ ولَ خما عحصال
ش نخست يعني

ر اين درس هم
ضرور بر كه يلي

و ابيات 58ص 
ا برابر در ما ليف

پاي كه م وقتي
مين مطلب را بي

يلي هستند كه
ر معاد» ضرورت

بعيد/ دني نش/  
مري محال و نا

ي طرح شده اس

  .كتاب درسي
ش معاد وجود در 

كت 56 تدبر ص 

م انكاري به حكم
  .ند

ك گونه همان كه
نخ آفرينش كه ي
براي را آنها كه ي

  .سي است
    

 

 .رست است

 ﴿ما قالوا و يه
 يعني ديدگاه م

 ﴿ما و هيا هذالح
لَ  وما فَال عحصال
ص. آنان است ن

روح براي تر خشان
را زندگي كه ت

اللّه ومِ والي اآلخ
ترجمة بخش» .د

 .رست است
ي مطرح شده د

دالي«يرمجموعة 
 .رست است

ديشه و تحقيق ص
تكل باشيم، شته

توانيم مي چگونه
نيز هم 1گزينة 

 .رست است
دستة اول دالي«
ض«كه  هستند ي

ناممكن/ مكن 
دم وقوع آن را ا

 .رست است
كتاب درسي 56 

 .رست است
ك 55ص : سؤال
انسان(«:  سؤال

از» .كند گناه ر
 .رست است

ديگر با استفهام
كنن د داللت مي
 .رست است

ك شود مي بيان ت
حالي در زد، ثلي
خدايي همان گو

 .رست است
كتاب درس 55ص 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
:آية شريفة  

ديدگاه دوم
:آية شريفة  

اآلخرِ اليومِ
پيروا و الهي

درخ طلوعي
است هولناك

3.(  
بِا آمنَ من﴿  

با هم هستند
در 3گزينه  .6

هاي استدالل
ال نيز زيسؤ

در 1گزينه  .6
سؤال از اند  

ندا پيامبران
پذيريم، مي
و بيت گ. 51

در 4گزينه  .6
: نكتة مهم  

ديگر، داليلي
حالت غيرمم

داند و عد مي
در 4گزينه  .6

از تدبر ص  
در 3گزينه  .6

بخش اول س  
بخش دوم  

عمر تمام در
در 1گزينه  .6

سه گزينة د  
ضرورت معا

در 2گزينه  .6
آيات اين در  
مثل ما براي«

بگ كند؟ زنده
در 4گزينه  .7

مطابق با ص  
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  .55ص ). 

 كه است ن

نيز بر  ﴾ونَ

 انكـار  و ته  

نيـز   ﴾فورا
 اله ال اَهللاُ﴿

درس . (ـت     

 ـاي نيـك   

. رسـاند  ـد 
سـت و آيـة   

  .د

ationgroup

)3و  2هاي  زينه

اين خدا حكمت 
كُم الَينا ال تُرجعو

بعيـد دانسـت را 
كَف اما و شاكرًا ما

﴿، بخش ﴾...امةِ
ت يـا معـاد اسـ

انجـام كارهـ ير 
خواهـ عمالشـان 

اسـ» الهـي  عـدل 

گيرد  صورت مي

1399(  

رد گز. ( خداوند

الزمة و است يم
قناكُم عبثًا و اَ نَّكُ

آن گروهـي  و ه
 يناهده مبيلَ االس

القيا الي يومِ عنَّكُم
يمان بـه آخـرت

در مسـي اگر كه 
اع به سـزاي  را ها
ع الزمـة  معاد« 

گيري بهتر صميم

28/09/9 چهارم 

 و نه به حكمت

حكيم خداوند: ي
حسبتُم اَ نَّما خَلَق

آورده ايمـان  آن 
انّا﴿: ية شريفة

 لهالّ اا عجملَي وه
حكايتگر ا ﴾...ِة

دارد  اطمينان
آنه خداوند گري

و» دارند داللت
 

  .است» ي

تر باشد تص قيق

  .د

  ديني

10  


مرحلة(م انساني 

گردد، ند باز مي

الهي حكمت الزمة
اَفَح﴿ آية شريفة 

آبه گروهي رت،
و آي. نسان است

ال اَهللاُ﴿:  كريمة
القيامة الي يومِ م

ن معتقد به معاد
ديگ جهان در طعاً
د معاد ضرورت ر

 ). 55جم، ص 

شناخت و آگاهي

محل مسافرت د

شود ناميده مي» 

  .است 

  .ت

هاي ف و اقليت

م؛ ادبيات و علوم

  .ت
به عدل خداوند» 

ال معاد) 1... رند 
و. 54ص » .شد

آخر جهان به ان
ر و انتخاب در ا

در آية). 20ص 
لَيجمعنَّكُم﴿خش 

 است كه انسان
قط بستاند، لمان

بر كه داليلي«گر 
درس پنج. (ست

داشتن ش« هدف 

سان، نسبت به م

  .ردد

»بيني جهان«ن 

»ايدئولوژي«گر 

است» روش عملي

معارف

سنجش دهم

كتاب درسي است
»ندادن قرار رابر

دار لتدال معاد 
نباش عبث و هوده
  .55ص . ند

  .سي است

ايما براي امبران
ية اراده و اختيا

درس دوم، ص. (د
دا يا توحيد، و بخ

قاد به معاد اين
ظال از را خود اد

ين مطلب بيانگر
همين حقيقت ا

راي رسيدن به

ات و آگاهي انس

گر   استنتاج مي

ما نسبت به انسا

ها، نشانگ»نبايد«

هدف، راه و ر« 

    
 

 .رست است
ك 54و  51صص 

بر بدكاران، را با ن
 .رست است

ضرورت بر كه ي
بيه او ز كارهاي

كن وع داللت مي
 .رست است

كتاب درس 51ص 
 .رست است

  .بي است
پيا دعوت مقابلِ

نگر وجود سرماي
رمايه اشاره دارد
نگر ايمان به خد

51.(  
 .رست است

  .بي است
 اول ديدگاه اعتق

د نتواند و بشود 
و ا). 40رم، ص 

نيز بيانگر ه 3نة 

 .رست است
ريزي بر ب برنامه

 .رست است
مسافرتي اطالعا

 .رست است
بيني، از جهان» 

 .رست است
هاي م  از آگاهي

 .رست است
«ها و »بايد« از 

 .رست است
هر مكتب بيانگر

www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  
نيكوكاران«  

در 2گزينه  .7
داليلي )ب«  

ا كاري هيچ
همين موضو

در 1گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
سؤال تركيب  
م اين كه در  

اند، بيا كرده
به همين سر

بيانگ ﴾هو االّ
1پنجم، ص 

در 3گزينه  .7
سؤال تركيب  
اثر و پيامد  

او به ظلمي
چهار درس(

شريفة گزينة
  
  
  

در 4گزينه  .5
الزمة انتخاب

در 1گزينه  .5
اگر در يك م

در 4گزينه  .5
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در 3گزينه  .5
اي مجموعه
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اي مجموعه
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سـتقيم از   

  .كند  مي

  .باشد  مي

و » ـد شـد   

ationgroup

گيـري مس بهـره «

 واقعي را تأمين

  .باشد  مي

هاي آفرينش ي

.  

هـا نخواهنـ وانـه  

1399(  

«كنيم  سايي مي

  .است» ز

گي آنها هدفي

  .ازد

ست و مؤيد آن

بيانگر شگفتي  و

  . است

اشاره دارد» ظم

ق به شـكار پرو

28/09/9 چهارم 

  .ست

ون خود را شناس

  .شود ي

  .ت

وحي و اعجا«ه 

  .اشد

مكاري و هماهنگ

پرد آن مي» دي

هاي آفرينش ا ي

است»  در شب

تشكيل شده» 

حدت خالق و ناظ

هرگز موفق«يند، 

11  


مرحلة(م انساني 

اس» برابر خداوند

ت و جهان پيرامو

كسب مي» تقيم

  .ست

است» خت قلبي

رسيم را خدا مي

با برهان نظم مي

به طوري كه هم

تركيب ماد«ن و 

بيانگر شگفتي» 

شكار ماهي«ت 

وا و قفسة سينه

وح«به » . نيست

ز مارپيچي ننماي

م؛ ادبيات و علوم

گيري آن در ب ضع

سياري از طبيعت

تقيم و غير مست

دل اس فطرت يا 

شناخ«يم بيانگر 

ياء به شناخت خ

  .كند ك مي

 است و نشانگر ب

عه است، بمجمو

  .شد

  .است 

  ».ست

از نظر ساختمان

»ش در ميان بيني

  .ازنده است

ورت گرفته است

ها و مجاري هو ش

 از نظم و تدبير

ها، اقدام به پرواز
  .است

سنجش دهم

موضع«ك مكتب 

آن چيزهاي بسي

مشاهدة مست«ز 

راه» فت دروني

د خود درك كني

در شخصيت انبي

رهان نظم كمك

ست زايندة گياه

متفاوت در يك م

باش مي» مان نظ

» موجود در آن

ي مورد نظر نيس

ا» اده و طبيعت

آفتابيش/ كافي 

س آموزنده و سا

ربارة خفاش صو

شش«يي مانند 

 موجودات جدا

ه  زيركانه پروانه
» ها  زدن پروانه

    
 

 .رست است
ام در بررسي يك

 .رست است
اي كه با آ ده سا
  .ت

 .رست است
 كمك گرفتن ا

 .رست است
درياف« از طريق 

 .رست است
ادي را در وجود

 .رست است
 طريق مطالعه د

 .رست است
ظم جهان به بر

 .رست است
 چون منظم است

 .رست است
 آمدن اجزاي مت

 .رست است
برها«عت بيانگر 

 .رست است
نظم«شم بيانگر 

 .رست است
 ارزشي و اعتباري

 .رست است
ما«ي به بررسي 
 .رست است

هر ذره را كه بشك
 .رست است

فاق و اَنفُس، بس
 .رست است

 كشفياتي كه د
 .رست است

هاي س از قسمت
 .رست است

نش و پيدايش
 .رست است

ها در برابر گريز
گول«ن پروازها 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
ترين گا مهم

در 3گزينه  .5
راه روشن و

است» حواس
در 3گزينه  .5

ها با واقعيت
در 1گزينه  .6

راه شناخت
در 2گزينه  .6

اگر غم و شا
در 1گزينه  .6

راهي كه از
در 3گزينه  .6

مطالعه در نظ
در 1گزينه  .6

دستگاه گل
در 4گزينه  .6

گرد» نظم«
در 4گزينه  .6

دستگاه ساع
در 3گزينه  .6

دستگاه چش
در 1گزينه  .6

هاي هدف«
در 2گزينه  .6

علوم طبيعي
در 4گزينه  .7

دل ه«بيت 
در 4گزينه  .7

مطالعه در آ
در 2گزينه  .7

ترين عجيب
در 1گزينه  .7

دستگاه تنفس
در 2گزينه  .7

آفرين«جملة 
در 3گزينه  .7

ه اگر خفاش
هدف از اين
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 جـانش را    

رد ( كنـيم   
  ).2و  

ون مقايسه 
ت برتـرين،   

رد ( كنـيم   

مفهوم كلي 
 2شهر فقط 

از سـوي  ). 
ـه در ايـن    

what a  در
م را معرفه 

هـاي   زينـه 
ت، پس نياز 

م بخشـنده    

 

ري رد بهتـ     

ationgroup

كاري كنـيم تـا

ك »ـدتر  اسـتفاده
1هاي  رد گزينه

ه است، پس چو
يد كه در حالـت

ones ك اسـتفاده

با توجه به م). 4
اين است كه ش 

)1رد گزينـة  (ت  
اسـت كـ)  است

aب از سـاختار     

ن هيچ علتي اسم
رد گز(لي داريم 

گرفته شده است

  .زئيات بخواند
  ئيات

  .كنند سه مي
  اسايي كردن

مئنم كـه معلـم

 آوري كردن مع

ه حتـي عملكـر

  ده

1399(  

ما بايد ك. كرديم

w   بـد«به معنـاي
ر(رمنطقي است 

داده شده» ها گ
دقت كني). 4و  
sبايـد از كلمـة    

4و  2هاي  گزينه
1ري در گزينة 

 منطقي نيسـت
 رستوران شهر

راي بيـان تعجـب
ني است و بدون
 به ساختار سؤال
ي ناهار از قبل گ

 روزنامه را با جز
جزئ) 4 

ونل مسي مقايس
شنا) 4 

د و من مطمستن

جم) 4 

هـاي آينـد سال

آيند) 4 

28/09/9 چهارم 

ك ه فكرش را مي

worseت برتري 

آينده بسيار غير

گرگ«به معناي  
3هاي  رد گزينه

animalsسـم   

رد گ(شود  ن مي
ودن صفت برتر

big  ًاست قطعا
ستوران دورترين

  a/the بـر. دارد
معن مله كامالً بي

داي جمله، نياز
ه پخت غذا براي

شت تا گزارش

هايش او را با ليو
 يم كردن

هاي فقير هس ده

 ژ كردن

ه دارند كه در س
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مرحلة(م انساني 

 چيزي است كه

بايد از صفت »نه
كارگيري زمان آ

wolvesري به 

ر( استفاده كرد 
گيري از تكـرار ا

 برتري و برترين
ت براي درست بو

and busyات 

رس(ود در جمله 
  ).4و  1

رف اسم ماننـد
 the در اين جم

در ابتد what از 
ت كه تصميم به

ي نياز خواهد دا
 الگو) 3 

  

ها همه همكالسي
تقسي) 3 

 كمك به خانواد

پمپاژ) 3  كردن

ند و حاال برنامه

اخير) 3 

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

پدرم بدتر از آن

متأسفان«معناي 
م كلي جمله، بك

طرناك بودن برتر
ار برترين ساخت

رفي براي جلوگ

تبديل به صفت
تنها حالت. ست

 شهر داراي صفا
س شواهد موجو

1هاي  رد گزينه(

د نياز به يك معر
ي حرف تعريف
 خالي دوم، بعد

يد مشخص است
2.(  

 به وقت بيشتري
 ت
.دقت كنيد» ت

 خوب است و هم
 ف كردن

آوري پول براي

 كردن، دنبال ك

كرد خوبي داشتن

 ن

ا

سنجش دهم

ضعيت سالمت پ

unfortuna به م
 به معنا و مفهوم

حشي از نظر خط
توان از تنها مي
از طر). 1 گزينة 

far  وfarthest ت
تر ا رين منطقي
نكه توجه به اي

خالي دوم براساس
(استفاده كنيم  

در حالت مفرد» 
به كارگيري. نيم

براي جاي). 4 
آ به بويي كه مي

2رد گزينة (ريم 

كنم كه برادرم 
كيفيت) 2 
با جزئيات«عناي 

ي فوتبال بسيار
توصيف) 2 

آ ن در حال جمع
  .هد كرد
پيروي) 2 

ل گذشته عملك

ميانگين) 2 

    
 

 .رست است
متأسفانه وض: مله
.  

ately قيد منفي 

هبا توج). 4و  1
 .رست است

مة حيوانات وحش
مورد است ت 2ز 

رد(دارد  theه 
  ).4و  1

 .رست است
rtherبه صورت 

گيري صفت برتر
شته باشد كه با
بيني در جاي خ

be going toز 

 .رست است
s  بو«به معناي«

كن ه استفاده مي
و 3هاي   گزينه

چنين با توجه به
be going to دار
 .ترست اس

كمن فكر مي: مله

 in detail به مع
 .رست است

علي در بازي: مله
  كردن

 .رست است
آموزان دانش: مله

ي پول اهدا خواه
 ت كردن

 .رست است
بازيكنان سا: مله
  .د

 روشن

www.sanjeshse

 

در 3گزينه  .7
ترجمة جمل  

نجات دهيم
با توجه به  

1هاي  گزينه
در 2گزينه  .7

در ميان هم  
بين بيش از
صفت نياز به

1هاي  گزينه
در 3گزينه  .7

ب farصفت   
جمله، بكارگ
رستوران داش
بديگر، پيش
حالت بايد از

در 1گزينه  .7
smellاسم   

ابتداي جمله
رد(كند  مي
همچ). 4و  3

oبه ساختار 

در 4گزينه  .8
ترجمه جمل  
 تمرين) 1  
به اصطالح  

در 1گزينه  .8
ترجمه جمل  
مقايسه) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمه جمل  

آنها مقداري
حفاظت) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمه جمل  

داشته باشند
واضح، ر )1  

  

erv.ir

  
 

76

77

78

79

80

81

82

83



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

تواننـد   مـي 

 

به صـورت  

ationgroup

  متوسط] ايز

  . شكار كنيم
  شت، آسمان

بل از امتحان نم

  سب

 .ين شهر است
  طور با دقت

    ت دادن

  نه، عالمت

  انگيز گفت

ب easyتر صفت 

1399(  

  .شت
سا) [4 

قسمت از كشور
بهش) 4 

ست كه شب قب

مناس) 4  ك

ترين معلم در اي
به ط) 4 

نجا) 4 

نشا) 4 

شگف) 4 

نيد كه شكل برت

28/09/9 چهارم 

به ميكروفن ندا
  قدرتمند

راض را در اين ق
 

كم سن و سال اس

 معمول، مشترك

ر حقيقت او بهت
 ژه

 ب زدن

 ن

 

دقت كن). 2و  1

. 

13  


مرحلة(م انساني 

ي بود كه نيازي ب
قوي،) 3 

معرض خطر انقر
دوره) 3 

آموزان ك  دانش

رايج،) 3 

د. كند ريس مي
به ويژ) 3 

آسيب) 3 

پيكان) 3 

سالم) 3 

1هاي  رد گزينه

  دارد؟

  .ست

خواهد بود ----

م؛ ادبيات و علوم

ندازه كافي قوي
 

ه حيوانات در م

 و معمول ميان

 زه

 انگليسي را تدر
 يي

 ت دادن

 

  .ستفاده كرد

 ت

(ت برتري داريم 

ال وجود دؤم س

-----.  
  

اس ----------

-------------
  گيرند مي

  .كند ي

سنجش دهم

كه صداي او به ان
سنگي) 2 

ن است كهف قواني
 قانون) 2 

شكل خيلي رايج

خوشمز) 2 

خورده به خوبي
به زيبا) 2 

از دست) 2 

قدرت) 2 

ل ساده صفت اس

متفاوت) 2 

th نياز به صفت
  

ي پاسخ به كدام
  ؟ه دست آورد

-------------
تر است ه بزرگ

------ك نوع 

----------رد 
ها شكل م از ماه

  چيست؟
ب چگونه كار مي

    
 

 .رست است
جالب بود كه: مله

 .رست است
اين برخالف: مله

 .رست است
اين يك مش: مله
  .ند

 قاعده ، بي
 .رست است

اين زن سالخ: مله
 قت

 .رست است
 ن

 .رست است

 .رست است
as  بايد از شكل

 .رست است
 

 .رست است
han وجود كلمة 

).4رد گزينه (ت 
 .رست است

العات كافي براي
نه ماه خود را به

 .رست است
---ها   همه ماه

چرخند كه ي مي
يك احتماالً grav“ .رست است
   معناي نيرو
 .رست است

در مور احتماالً 3
گري كه بعضي ا

 .رست است
چ 2لي پاراگراف 

هد كه چرخه آب

www.sanjeshse

در 3گزينه  .8
ترجمه جمل  
 مفيد) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمه جمل  
 تمرين) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمه جمل  

خوب بخوابن
مرتب،نا) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمه جمل  
در حقيق) 1  

در 2گزينه  .8
انداختن) 1  

در 4گزينه  .8
 شعر) 1  

در 1گزينه  .9
 as …بين  

در 1گزينه  .9
اميدوار) 1  

در 3گزينه  .9
با توجه به  

easier است
در 2گزينه  .9

در متن اطال  
زمين چگون  

در 2گزينه  .9
طبق متن،  
دور جسمي  

در 1گزينه  .9
”vityكلمه   
  energy به

در 4گزينه  .9
3پاراگراف   
هاي ديگ راه  

در 1گزينه  .9
صلاموضوع   
ده مينشان   

erv.ir

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

ـك نقطـه      

f ( ) f=1  
fR =  

y است.  

x x−2 2  
x x−2 2  
x x−2 2  

  .ت

= 
 =

1 1
3 3  

f ( ) =1 1  
d + =3 2  
f ( ) =3 2  

ationgroup

ي حـداكثر در يـ

f ( ) , f− =1 3
{ }, ,= 3 7 13

y x= − +3 2

x (x= − 1
x x(x= 

x (x= 3
{ درست است 2,

x y
x y

 + =
 − =

3 2
2

a+ = =2 3
d=  = −

,= + =2 2 4

1399(  

هـاي افقـي  خط

f ( ) = +22 2 2

{ , ,3   .است 7

2د، پس تابع 

x )− = 21 

x )− = 2 

)(x )− +3 1
,{داشته و  ,1 3

x
=

 =
=

6 74

a
−3 2
, c + =3 2 1

28/09/9 چهارم 

  ي اشاره دارد؟

هاي ديگر گزينه

x  

y 2  

, f (+ =2 1 7 3

,{جه B⊆13

بود 3− و برابر 

x =1
xيا  2  = 

x=  =
داقل يك عضو د

x=  =14 2

c = −1

  

14  


مرحلة(م انساني 

-----.  

----.  

ت به چه چيزي

كند اما در گ مي

y. y= =2 2
x y= 2
2

) = +23 3 3

بوده و در نتيج }

اهش دما ثابت

( )1
( )2      

1−يا  3)
حد) 3(تا ) 1(د 

, y =2 

a b c + +

)1(ي و آمار 

م؛ ادبيات و علوم

---------اك 

------------

ده استكشيده ش

نقطه قطع م 2ر 

y22
x= 2

+ =1 13

}ل  }, ,3 7 13

چون كا. ه است

( )3
از هر مورد Aه 

c d+ = −6

رياضي

سنجش دهم

ها و خا  درياچه
  ي يخي است

-كه چرخه آب 
  فتد

زير آن خط ك 2 

دي نمودار را در

شامل Bو  

y = 2 درجه

پس دامنه 

3 2
    

 

 .رست است
ها،  آب رودخانه
هاي ب درون پهنه
 .رست است

توانيم بفهميم ك
اف شيد اتفاق نمي
 .رست است

كه در پاراگراف

 .رست است
، يك خط عمود

  .كنند طع مي
 .رست است

 .رست است
  :بر است با

 .رست است
xمين  =   و

 .رست است

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .9
طبق متن،  
به اندازه آب  

در 2گزينه  .9
از متن مي  
بدون خورش  

در 3گزينه  .1
ك  ”it“كلمه  
  آب مايع  

  
  
 

در 2گزينه  .1
،2در گزينة 

نمودار را قط
در 1گزينه  .10

در 2گزينه  .10
رابربرد تابع ب

 
در 3گزينه  .10

در سطح زم
در 4گزينه  .10

 
در 3گزينه  .10

در 4گزينه  .10

erv.ir

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

x − =2 2  

[ , )−2    

x x
x
−

−2
3 4  

x 23  

x
x + 

4
5 1  

x y+ =  

x
x

− =2  

a a−2
2

2
  

a − =2 2  

) x −21 4  
) x23 3  

S−1   

x +2  

x


29
2  

  
  
 

ationgroup

= −4

  :ابر است با
( , )4 

x x
x x
+ −=

− −2
4

x− − =2

= 
 

3 45

,
x y

= + =1 12

x=  −22

a a
a a

− −=
2

2

a= − + 2 4

x− + =1 1

x+ + = 1

S=  =27
xx+ + +

2
2

2

x=  272

1399(  

د، پس دامنه بر

xx
+ =

+−
4 2

5
دو ريشه 

x x= + 4 3 6

  .ست

xy= − 1

x − = 2 2 

  
a a

a
− − +

−

2
2
2

a كند = 3
2

 Δ = 84

 Δ = −11

= 72

x+ =22 72

x= 2 16

28/09/9 چهارم 

باشد ابر صفر مي

x − +225
b
a

= جمع د −

  .ست

x = 6

aس برابر b
a
اس −

y= − 2

x = +1

:كنيم اسبه مي

a
 =

−
2

2
كقدار اختيار مي

4
) x21 4 4

= 4

15  


مرحلة(م انساني 

ها براy محور 

x x+ = +22

= 1
3

وزن گلدان اس 4

x = 5 3

cيگر 
a

پس، −

x
= − 2

3

دهيم و محا  مي

a
−
−
2
1

a يك مق

) x x−2 2 5
x− − = 2 1

م؛ ادبيات و علوم

طول نقاط روي

x − 2

x x x+ =4 5

 

bدوماً ريشه دي ،

 در معادله قرار

+ =  Δ1 

 Δ = 5

سنجش دهم

ها برابر دامنه و ط

xوزن نقره و  4

bوالً  a c− =

 x را 1=

 
Δ =17

    
 

 .رست است
هxار بر محور 

 .رست است

 .رست است
x4ن مس آنگاه 

 .رست است

باشد، او 1−شه 

 .ترست اس

 .رست است

 .رست است
Δ <  باشد. 

 .رست است

www.sanjeshse

در 2گزينه  .10
تصوير نمودا

در 1گزينه  .10

در 4گزينه  .1
وزن xاگر 

در 3گزينه  .1

اگر يك ريش

در 4گزينه  .11

در 2گزينه  .11
 

در 3زينه گ .11
بايست  مي

در 4گزينه  .11

erv.ir

08

09

10

11

12

13

14

15



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

 مجوزهاي 
  . كند

تا زمـاني   د

ن شـركت،  
دولـت   .ـد 

ن هم يك 
جـان   نهـا 

فرض كنيد 
ضـرر   ،هـد 

ست كه بـه  
ر دولـت و   
. رف نكنند

 خريـداران      
 اين حالت 
ي را تصور 
 و مـانع از   

−6     

  مد ساليانه
/= 14 

  ينه ساليانه
  سود ساليانه

 ارث است 
ت به وراث 

د اشخاص 

ationgroup

است كه ول آن
كار شما نظارت

دهد ت اجازه نمي

و كارگران مندان
هايي دارنـ مندي

ما در بازار، كه آ
تن شـود كـه نـه   

حاال ف. كند  مي
متعه ةوليدكننـد 

مبادالتي اس ويق
حضـور. كنـد  ـي  

 آنها نيست تصر
ـور كنيـد كـه

، در؟رخي اند يا
حالتي. بپردازند. 

 به ميان بيايـد

− =25 35 

= 2   درآم
/ ×     1

هزي
/= 2    س

ماليات بر رايي،
 متوفي قرار است

درآمد  ماليات بر

1399(  

گام او. ت شويد
دولت به ك د كه
دولت. بخشد مي

نيد شما و كارمك
چنين نيازم ر نيز

رقيب شم د؛ اما
ش باعث مي كار او

جذب سوي خود
به عنوان يك تو

  

ر تسهيل و تشو
جلـوگيري مـ د، 

 را كه متعلق به
وضـعيتي را تصـ
ا ش عرضه كرده
.. لوازم خانگي و
يگري به راحتي

 

×1    
/+ ×2 17 4

/ /     

  .ند
وع ماليات بر دا

اموال شخص ه

 بتوان گفت كه
  .شود ت مي

28/09/9 چهارم 

وارد فعاليت  عمالً
دهيد اجازه مي ها

دالت را بهبود م

نتصور ك.  هست
هاي ديگر شركت

دهيد ت انجام مي
اين ك. دهد مي ه
ها را نيز به س ي

ورت، هم شما به
.افتد ه خطر مي

شود، به منظور ي
زنـد  آسيب مـي 

هايي دارايي ثالً
و.  حضـور دارد 

ند كه براي فروش
د خانه، خودرو،

د؛ اما شخص ديگ

/ /= 2    
/ ×     

/ /−1 84 

شون د تقسيم مي
مهمترين نو. ست

ني كهزما ر واقع

شايد. ات است
دريافت جداگانه

16  


مرحلة(م انساني 

خواهيد د و مي
با گرفتن مجوزه
 و فروش و مباد

  . را بفروشد

مات عمومي هم
همچنين ش. ريد

كيفيت با دقت و 
تر ارائه مت پايين

مشتري تر،  پايين
در اين صو.  كند
كنندگان به صرف

 وضع و اجرا مي
ه مبادالت آنها
رض نكنند و مث

اقتصادي، هاي ت
آن چيزي هستن
 چيزهايي مانند
ايد  آن را خريده

/     
× + ×12 %5 2

/ =    

ماليات بر درآمد
اس) ماليات ةنند

د. شود يافت مي
  .گيرد يات مي

مبناي ماليا) نها
ز انواع درآمدها ج

 اقتصاد

م؛ ادبيات و علوم

ايد  طراحي كرده
شما ب. ت بگيريد

ت، امنيت خريد
چيزي است، آن

كاالها و خدم ئة
ث جاده و پل دار

د و كار خود را
يت كمتر و قيم

قيمتئة اطر ارا
والت او نظارت

 هم سالمت مص

كه توسط دولت
ز شرايطي كه به
قوق يكديگر تعر

فعاليت ر ميدان
آ مالكان واقعي 
اند، براي آورده 

ايد و چيزي داده
  

/ /     

/ /916   

ر دارايي و مات ب
كن پرداخت(ؤدي 

 فوت شده، دريا
حال انتقال مالي 

و نه ثروت آ(ها 
مد از هر كدام از

سنجش دهم

سب و كاري را
ي خود از دولت
ي حقوق مالكيت
ه مالك واقعي چ

ئةرتي، مسئول ارا
ه، نياز به احداث

  .ومي هست

هستيد كارخانه 
حصوالتي با كيفي
فتد، بلكه به خا

محصو و رقيبن 
شويد و بازار مي

و مقرراتي ك ين
ن است و از برو
شود افراد به حق
وان يك داور، در
،آيا فروشندگان

در كه به سختي
صاحب واقعي چ

!ايد شود خريده

/ /=   1

  

ماليا تةه دو دس
دارايي، ثروت مؤ

شخص ةقيماند
رايي و ثروت در
ه  افراد و شركت

درآمبر  ماليات 

    
 

 .رست است
كنيد شركت كس
ي فعاليت اقتصاد

تعريف و اجراي 
ه اثبات نكند كه

 .رست است
 بر وظايف نظار

آمد به كارخانه و
ين كاالهاي عمو

 .رست است
 شما مالك يك

است، مح دارانه
گان به خطر بيف
د كه به كار اين

ترك ب مجبور به
 .رست است

ياي از قوان سترده
ن و فروشندگان
ش ي آن سبب مي

عنو ت، دولت به
طمينان يابند، آ
داران پولي را كه

به ص ل زيادي را
ما از چيزي كه خ

 .رست است

 .رست است

/ / /   84

 .رست است
خود به تقيم مس

ناي ماليات بر د
هاي با  و دارايي

ود، دولت از دار
ر درآمد، درآمد
.وع ماليات است

www.sanjeshse

 
 

در 3گزينه  .11
فرض ك) الف

الزم را براي
دولت با) ب

كه فروشنده
در 2گزينه  .11

دولت عالوه
و براي رفت

مسئول تأمي
در 2گزينه  .11

فرض كنيد
خاررقيب كا
كنند مصرف

دولتي نباشد
كنيد و م مي

در 4گزينه  .11
گس عةمجمو

نفع خريدارا
عملكرد قوي
در اين حالت

توانند اط نمي
چگونه خريد
كنيد كه پول

شمة دستفاا
در 4گزينه  .12

در 1گزينه  .12

/   

در 4گزينه  .12
هاي ماليات

اساس و مبن
كه از اموال

او منتقل شو
در ماليات بر
مهمترين نو

erv.ir

16

17

18

19

20

21

22



 

 
  

 

 

@sanjesheduc

يد پر كنند 
ور مالياتي 

ته به نـوع  
 

نيـز  » ركي
كه يكي از 

 هـا  ماليـات   
  .)ت شوند

منـابع را از   

 .دارنــد  يد
 متقاضــي 
 ي تحـــت 

ationgroup

اي است كه باي ه
 بعد به ادارة امو

  .مايند
رداخت آن، بست
 . متفاوت باشد

هاي گمر تعرفه«
جز اينك تند و به

يـن دسـته از م
عيين و دريافتت

هـا، م  يـا بنگـاه   

عوامـل تولي بـه 
كــه  توليـدي
وجوهي  توليــد،

  .د

1399(  

ماليات اظهارنامه
ل از تيرماه سال
ر خود تسليم نم
ماليات و نحوه پر

تواند حاصله، مي

كه با نام  است
ي كشورها هست

ا. شـوند  فته مي
ت... وزن و حجم،

كننـد اري مـي   
   

  .شوند ي

نياز راي توليد،
هـاي بنگاه و ـد

 ايــن عوامــل
دهد تشكيل ميا

28/09/9 چهارم 

ــاغل 
روش  

مبناي م
و تا قبل
محل كا

وض 
كـه   

ورت 

ميزان ما
درآمد ح

كاالهاي مختلف
و شرايط اقتصادي
ي نيز به كار گرف

مانند ح(ات آنها 

هـا خريـدا بنگاه

رآمد تقسيم مي
  .ست

بر هـا نين بنگـاه
دهنـ ارائـه مـي 

مقابل در و ــد
هزينه بنگاه را و

 ت كـاال 
 سـتقيم  
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مرحلة(م انساني 

شــتغال بــه مشــ
 صورت كل فـر

  اه نهزي
معــامالت بالعــو

)ي بـه ديگـري     
نيستند و به صو

  . است
درات و واردات ك

بازرگاني و كالن
 از صنايع داخلي

ها و مشخصا گي

از ب  و خدمات را
 .گيرد كل مي

ي و ماليات بر د
اس) ماليات ةنند

نيچهم و  دارنـد
يدعوامـل تول ر

كننـ ريافت مــي
و خانوار ه درآمد

افزايش قيمت  با
رابطـه مسيـك  

م؛ ادبيات و علوم

  )مالك

ص حقيقــي از اش
ي و پزشكي به
 پس از كسر هز
اننــد جــايزه و م
ش و هبـه زمينـي
ر و تكرارشونده ن

  .گردند مي

ركيعوارض گم
هر كشور بر صاد

هاي ك ع سياست
براي حمايت الً

 يا براساس ويژگ

خانوارها كاالها
شك داد و ستد ة
ماليات بر دارايي 

كن پرداخت(ؤدي 

ـع مـاليبـه من
بـه بازار را) ـين

در مــل توليــد
كه كنند خت مي

يعني است دي
قيمت ي و عرضه

سنجش دهم

ليات بر درآمد ا

درآمــد شــخص
تجاري، خدماتي
كاال و خدمات
مادرآمــدهايي 

مثل بخشـش(
معموالً مستمر
اتفاقي حاصل م

ي غيرمستقيم، ع
واقع ماليات ه ر

ها، تابع ز ماليات
 هستند، معموال
ت و ارزش كاالها

ه خهمانگونه ك :ه
طةكنند، راب  مي

تةود به دو دس
دارايي، ثروت مؤ

بـ رجشـان نياز
زمـ سـرمايه، ار،
عوام بازار از ن را

پرداخ ه خانوارها

 به راست صعود
س رابطه عپ بد،

    
 

ت بر حقوق و مال
 .رست است

  رآمد مشاغل

  درآمد اتفاقي

هاي  انواع ماليات
ارض گمركي در

از اين نوع. شود ي
ها تمدزايي دول

 براساس قيمت
 .رست است

 چرخشي ساده
يا خريداري اره

هاي مستقيم خو
ر دناي ماليات ب
 .رست است

مين مخاأراي تـ
كـا( امل توليـد

آن هســتند ليد
به) اجاره سود، ،

 .رست است
ازچپ ي عرضه

ياب ه، افزايش مي

www.sanjeshse

ماليات مثالً(
در 1گزينه  .12

  )الف و ب

ماليات بر د

ماليات بر د

  
يكي از) پ

حقوق و عوا
شناخته مي

هاي درآم راه
ممكن است

در 3گزينه  .12
جريان) الف

خانوارها اجا
ه ماليات) ب

اساس و مبن
در 2گزينه  .12

بر خانوارهـا
عوا خانوارها

عوامــل تولي
مزد،( عنوان

در 3گزينه  .12
منحنيحالت 
عرضه مقدار
 .باشد مي
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ننـدگان و  
ري قيمـت   
حصـوالتي   

هـاي يـك   

بـراي  . نـد 
رفتـه   ي در 

 عمـل بـه    

 

امـر اسـت    
  . گويند

گوينـد كـه   

ationgroup

كن ـك از عرضـه  
گيـر ي در شـكل     

بـازار مح. نامنـد  ي 

ه ــ بسـتان   بـده 

آين مـي  وجـود  ه
هـاي اند؛ هزينه م

پـذيرش و. رنـد   

فعـل ا:  گـذران    
معناي يكسان را

سيالب را گ» ي

1399(  

 در 
ـاال    
ضـه  

ب    
ري    

يـ هـر  ر و رفتـار   
فين بـه تنهـايي

مـي» زار رقابتي

ب درك بهتري از

گيري شما به يم
مهم ارند، بسيار

  .هستند صادي
تـا فريـب نخور 

  .د

در مصـراع دوم
ات همسان با مع

سيلي» «4«زينة 

28/09/9 چهارم 

،اسـت ن بيشتر 
كـه بـه آن كـا 

س كمبود عرضـ

د و همـين سـبب
ا كـردن مشـتر

ست كـه حضـور
يـك از طـرف يچ

باز« به اصطالح 

دهد تا د جازه مي

تصميزمان  ه در
يم شما تأثيرگذ

اقتص  موفقيت  به
د و كمك كند

  .د

شوند  بررسي مي

ـده و زودگـذر د
لمارديف كه ا ك

 حالي كه در گز

1(
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مرحلة(م انساني 

آنضة عر ارمقد
اي  چرا كه عده

، پسدست آورند 

دهـد ياد رخ مـ 
ا بتوانند با پيـد

ه قدري زياد اس
هي د و در عمل،

صورت بازار را 

دي است كه اجا

هايي است كه نه
ايي كه بر تصمي

 

ب  دلگرم  و طمئن
ن اطمينان بدهد

دار حقوقي نياز 

  . نشده بود

  .رسيد

ي و موسيقايي

گذرنـ: ن گذران
رند نه رديف، چ

ت را گويند در

( فنون ادبي 

م؛ ادبيات و علوم

از م كاال تقاضاي
شود؛  قيمت مي

مت باالتر آنرا به

ضا باشد هم مازا
خود كم كنند تا

ن و خريداران به
وچك خواهد بو

اين در. نيستند

  .شود مي ش

الگوهاي اقتصاد 
  .يد

هزينمؤثر است، 
ها  تفاوت هزينه
 .گشت نيستند

مط  اما  هستندي 
گذاران سرمايه به

هاي  به مشاوره

ار و امثال آغاز

  .وره آغاز شد
يان به پختگي ر

دبي و سطح آوايي

ستند، اولي جهان
قافيه هستند» ن

اي با دست  ضربه

 علوم و

سنجش دهم

مقدار ت تعادلي 
باعث باال رفتن
 با پيشنهاد قيم

ضه بيشتر از تقاض
از قيمت خ دگان

.  

عداد فروشندگان
كول بازار بسيار 

ن» گذار قيمت« 
  .تي است

 به رقابت فروش

ليد يكي از اين
كمياب پيدا كني

تان م گيري صميم
يريد، تشخيص

اند و قابل برگ فته

ينبي واقع  رينان
قوانيني دارد تا ب

هزينه است و ر

ت علمي و اشعا

ين دوا ردازي در
در دورة سلجوقي

د و در قلمرو اد

هس) همسان(م 
گذران گذران«ن 

سيلي زدن و» 

    
 

 .رست است
تر از قيمت يين

دهد و ب  رخ مي
كنند  تالش مي

     
قتي مقدار عرض
خي از توليدكنند
.ري را بفروشند

 .رست است
 محصول، گاه تع

ان به نسبت كلگ
 به عبارت ديگر

رقابت وني معموالً
فروشنده منجر
 .رست است

 مرز امكانات تول
ستفاده از منابع ك

كه بر تص  اي زينه
صميم خوب بگي
د، چون ديگر رف

 .رست است
كارآفر بين وشخ

ها ق راي شركت
بر و پر ني زمان

 .رست است
ن دوره اصطالحا

 .رست است
 .رست است

پر نويسي و قصه
كمي و اندرزي د

 .رست است
م سجع دارنده ا

 .رست است
جناس تام» ذران

بنابراين. ري كن
 .رست است

»سيلي«نة ديگر 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .12
در قيمت پا
بازار كمبود

ترند مشتاق
.وجود دارد

در مقابل وق  
خشود بر مي

كاالي بيشتر
در 1گزينه  .12

در بازار هر  
تقاضاكنندگ
تأثيرگذار و
چون ماكارو

فتعداد زياد   
در 3گزينه  .12

الگوي) الف
كشور در اس

تنها هز) ب  
اينكه يك تص
مهم نيستند

در 4گزينه  .13
خافراد ) الف

دولت بر) ب  
چنين قوانين

  
 

در 4گزينه  .13
هنوز در اين

در 2گزينه  .13
در 3گزينه  .13

ن داستان )ت
شعر حك) ث

در 2گزينه  .13
ها با اين واژه

در 1گزينه  .13
گذران، گذ«

بگذران، سپر
در 4گزينه  .13

در سه گزين

erv.ir
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@sanjesheduc

بيشـتر  ) ـر    

  .ست

وتاه تلفـظ  

 

دومـي بـه      

) 1(گزينـة  
در » غريـب 

ationgroup

ـا، صـلت و فخـ

ي قرار گرفته اس

 

 مصوت بلند، كو

 . حماسي دارد

ت، فـردوس، و د

در گ) س همسان
غ«) 3( گزينـة  

1399(  

ل، بهشـت، دعـ

ايگاه سوم واجي

( )4 مورد( 

 قرار گيرد، آن

ست يعني لحن

در ابتـدا جنـت» 

جناس(انه است 
در) س همسان

28/09/9 چهارم 

غزو، صدقه، حال

در جا: در كُميت

−(مست      

 آن مصوت بلند

هنامة فردوسي اس

»بهشت«.  دارند

به معناي رودخا
جناس(رفته است 
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مرحلة(م انساني 

غ(ي وجود دارد 

د» ي«حالي كه 

(  

)ست  )− 
  )د

 باشد و قبل از

ن و آهنگ شاه

جناس همسان
  .ندارند

در مصراع دوم ب
به كار ر» حجاب

م؛ ادبيات و علوم

واژه عربي 7ست، 

در حشود  ميت 

  مورد 4ل 
  وردم 4م و

−(جمع     
  )مورد 5

 ( )−      د
( −   )2 مورد

  شُد/ با / نَ 
  / ـ  /ـ  

    فعولن

ساكن ده اگر ن

     عش   شاق

ن سعدي بر وزن

اند و ج  بكار رفته
اين واژه آرايي ن

  .ر شده است
و د» فرزند«ناي 

ح« ي به معناي

سنجش دهم

  .تفاوت دارد

نيسر بيشترسي 

  ص

            
وتصدر هر هجا م

    در مصراع او
دواع ر    در مص

( )−       
)ع  )−   )5
( )1 مورد(  
(        ستم
−(د يب       )

نَ/ تَر / خُش /  
/ـ  /  ـ   /     

فاعيلن          

ست، طبق قاعد

ْخت   خو    نِ

بوستا. ربي است

در دو معنا» ت
برابن. ردن است

تكرار» آزار«واژة 
صراع اول به معن

و دومي» مه و آوا
    

 

ها خوانش متف نه
 .رست است

بي نسبت به فار
  .ي هستند

 .رست است
  د/ ا / ل 
ص/ م / ص / ص 

 .رست است
ت  / ي / ـِـ /  

ره دومين واج د
 .رست است

  س ـَـ ت
 

 .رست است
  د        م     
گ        د     
 .رست است

(        شَمع
(         شَمع

−(گفت ) 1
−(فت گ) 3
−(شيد ) 4

 .رست است
زانْ/ و / گُل /  
ـ/   / ـ  /   
مف       يلن    ع

 .رست است
ساكن نيس» ن« 

مِ   ت    ريـ   خ
 .رست است

ه و ضرگ كوبند
 .رست است

بهشت«و » هشت
كردن و ترك كر

 .رست است
ر كه در هر دو و

در مص» رود«) 2
نغم« به معناي 

www.sanjeshse

با ديگر گزين
در 3گزينه  .13

هاي عرب واژه
ها فارسي واژه

در 1گزينه  .13
ل/ و / ـُـ / ء 

ص/ م / ص 
در 2گزينه  .13

م/ ـُـ / ك 
هموار: توجه

در 3گزينه  .14
س ـِـ ي ا س

 سِ يا ست
− −   

در 3گزينه  .14
خ         بِ
ك      نَ  

در 2گزينه  .14
−(گفت 
−(جمع 

1(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 4گزينه  .14
مد/ شا / خُ 
  /  ـ/ ـ

مفاع         
در 4ينه زگ .14

در اين بيت
  .شود مي

تا   چش   م
در 2گزينه  .14

لحن و آهنگ
در 3گزينه  .14

به«هاي  واژه
معناي رها ك

در 4گزينه  .14
ميازار و آزار

2(در گزينة 
اول» پرده«

erv.ir
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@sanjesheduc

 رفتـه كـه     

نيـا تأكيـد   
  .بگشايد

ن مضـمون  

گويد  مي) 2

بـا حيـوان    

لي كـه در    

 

 در طـوالني 
 و عالقـه  د، 
 

والقعـده ـ                    

ationgroup

  )مسان

  بار 4 »ـِـ« 

بـه كـار»  بـاد  

به اندك مال دني
ز پيشاني خود ب

همين» .اي شده

2(كه در گزينة 

ه تمايز انسـان ب

دهـد در حـال ـي  

ط سـاليان  و ـته 
خـود گذشـتة  و
 .شود مي آنان 

ان ـ شـوال ـ ذ

1399(  

جناس هم. (ست

تاهوكمصوت  ،ر

نيست و نـابود«

  .ده است

  .ر رفته است

ه قناعت كردن ب
باشد و گره از ي

ا خوب تربيت نش

كند در حالي ك ي

علم و دانش وجه

ـ  ميـت نمـاه هن

داشـ مشتركي ت
و سـرزمين  بـه  
بيشتر يگانگي و

شـعبان ـ رمضـا

28/09/9 چهارم 

بكار رفته اس» نه

بار 6» ا«ت بلند 

« دوم به معناي 

بوجود آمد »ـِـ« 
  »ا

كارب »و«ت بلند 

به) 3(كه گزينة 
رويمان و گشاده

و خوب است اما

ه آن التفات نمي
  .از

گويد ع مي) 3( 

نذيرد يا ب پند پ

سرگذشت والي،
طبيعـي  طـور  ه

و خودآگاهي ث

ني ـ رجـب ـ ش
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مرحلة(م انساني 

غريبه و بيگان«ي 

بار، مصوت 3 »و«

و در مصراع» د
  

و مصوت كوتاه
ا«ر مصوت بلند 

بار مصوت 3 ،»ي

دارند در حالي ك
شادمت بايد كه 

وفطرت تو ترش

 باكي ندارد و به
بپردا خودت ش

ي كه در گزينة

اينكه مخاطببه 
  .دارد د

متو هاي نسل ي
به اند، بوده ريك

باعث مشتركشان،

ـ جمـادي الثـان

 )1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

ع دوم به معناي

«مصوت بلند  ،ر

باشد  و هوا نمي
.ي داشته باشند

»د«ار صامت ر
بار 10) 3(زينه 

ي« مصوت بلند 

تأكيد د دنل كر
مند است دنيا بهره

رس«: ده استور

سرزنش ديگران
ت و سرزنشمالم 

كيد دارد در حالي

بهكند و  سنده مي
تاكيدشت ديگران 

براي مردماني كه 
شر هم هاي ست
م گذشتة از معه

  13فحه 
:  

ـ جمادي االول ـ

ت

سنجش دهم

و در مصراع» يب

بار 3» ي« بلند 

باد«ل به معناي 
آرايي توانند واژه ي

رتك ر اين بيت از
در گز ،»ا« بلند 
بار 3، »ا« بلند 

و تحمل ردباري
 اندكي از مال د

د اما لگد كم خو

اشق واقعي از س
بهند مالمت كن

تأك توأم با عمل 

صيحت كردن بس
گرفتن از سرنوشت

: و هويت ملي
شكس و ها وفقيت

جام افراد آگاهي 

صف 2درس . هان
صورت زير است
 ـ ربيع الثاني ـ

    
 

عجي«به معناي 
 .رست است

بار، مصوت 6» 
 .رست است

در مصراع اول» 
سان دارند و نمي

 .رست است
 نغمة حروف در

بار مصوت 8) 2
بار مصوت 9) 4

 .رست است
ديگر بر صبر و بر

كسويد كه هر
 .رست است

اند  نيكو سرشته
  .وجود دارد) 4

 .رست است
گويد عا ديگر مي

ه ديگران تو را م
 .رست است

نة ديگر به علم ت

 .رست است
ديگر فقط به نص
گر پند و عبرت

 .رست است
  10فحه 

دوستي س ميهن
مو و ها كامي تلخ
رو، اين از. دارن

 .رست است
شماري در جه اه

هاي هجري به ص
فر ـ ربيع االول

 .رست است
  28فحه 

www.sanjeshse

مصراع اول 
در 1گزينه  .14

»ي«صامت 
در 1گزينه  .14

»نيست باد«
جناس همس

در 1گزينه  .15
آرايي يا واج

2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه .15
سه گزينة د
گو دارد و مي

در 4گزينه  .15
آب و گل را

4(در گزينة 
در 2گزينه  .15

سه گزينة د
پيش از آنكه

در 3گزينه  .15
در سه گزينة

  .است
در 1گزينه  .15

سه گزينة د
بر) 1(ينة گز
  

 
در 3گزينه  .15

صف 1درس   
تقويت حس  

ت و ها شادي
د دلبستگي

در 4گزينه  .15
تاريخچه گا  
ه ترتيب ماه  
محرم ـ صف  

  ذوالحجه
در 3گزينه  .15

صف 3درس   
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@sanjesheduc

 مهمتـري   

 با اي گونه 
 يافت و به 

شـمه ايـن   
توان به  مي

 بـه . كردند
 ايـن  امـا  
 همچنـان  

 دريـانورد  ي 
 و رفـاه  ت، 

 تقسـيم  ـة 

 و آگـاهي  
تـا   .دارد د 

 تاريخ ايران

 كتابـت  ت 
 اهميـت  ة

 

ationgroup

نقـش است، ده

به بايد وند،بر ر
ديشيدن تكامل

سرچش -2است؛ 
شت راه مقدس م

ك مي حكومت ي
.آمـد  وجـود  ـه 

چين بنابراين، 

قـومي آنـان . ند
قـدرت از حكايـت 

  .است ه

زمينـ تـدريج  ـه 

گـردد،  آغـاز  ي
وجـو امروزه كه

ت فردوسي، نامة

سـنت از تـر  ديده
درجة در را آنها 

1399(  

كرد معرفي و ف

شكا به گروهي 
خن گفتن و اند

پايان بي درد و 
از هش -4 .ه كرد

جنگاوراني آن، ز
بـ سـرزمين  يـن 

كنند؛ يكپارچه 

بودن كرده ذاري
ح مينوسـيان،  ي 

رفته بين از اجر

بـ برگزيـد،  ختي 

شناسي باستان ي
ك بود شناختي و

شاهن هاي ستان

پسند و تر مقبول 
نگارش و ثبت م

28/09/9 چهارم 

كشف را بشر گي

صورت به وانند
سخ در بشر نايي

  .گرفت كار ه

رنج سراسر گي
و خواستن غلبه

از قسمت هر بر 
اي در حكومتي ي
و متحد كامل 

  .بود رو

گذ پايه را خود ي
شـاهي كاخ ياي
مها اقوام با كش

پـايتخ بـه  را) ل 

هاي كاوش و شود
و آگاهي از فاوت

دا نيز و ساساني

 شفاهي بسيار،
لزوم ها، هزاره ي
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مرحلة(م انساني 

فرهنگ ميراث از 

بتو اينكه براي ما
توا خوراك، ري

به خود انديشة 

زند -1: بود از ت
توان بر آرزو و مي

كه بود شهر ـ ت
هاي سلسله و ند

طور به غرافيايي
 روبه شمالي اي

شهرهاي يونان، ه
بقاي. داشتنداني 
كشمك اثر در سي

اسـتانبول/  طنيه 

ش خوانده و شايي
متف مراتب به د،

س تعلق به دوران

 باشد كه سنت
حتي و ها قرن در

م؛ ادبيات و علوم

اي عمده بخش 
  .دارد

ام نبودند، زدن ف
گردآور دورة خر

و احساس دادن

عبارت كه آورد 
يدن به نيروانا م

دولت چندين ل
گرفتن قرار دمان

جغ و سياسي ظر
مرزها در كوچرو

به اروپايي و هند
ود، روابط بازرگا

مينوس تمدن د،

قسـطنط( زانتيوم
  . فراهم آمد

رمزگش ميخي ط
داشتند خود دن

هاي مت داي نامه

ر آن دوره، اين
د مطالب سينة ه

سنجش دهم

آنكه بر عالوه ي
بها د ميراث گران

حرف به قادر ز،
اوا تا تدريج به. 

د نشان برايي را 

ميان به سخن 
تنها با رسي -3 

شامل آغاز در صر،
دود يك فرمان ت
نظ از را چين ند
ك اقوام پياپي ي

  51فحه 
ه اقوام مهاجرت

طق همجوار خو
زيا احتمال به. 

بيزشهر،  انتين
غربي و شرقي 

خط اينكه از قبل
تمد و تاريخ كهن

 پايه ترجمه خد
  .ند

تاريخ نگاري در 
به سينه حفظ ه

    
 

شناسي باستان ي،
 نگهداري اين مي

 .رست است
  32فحه 

آغا در نخستين
.كردند مي برقرار

د كه هنر نقاشي
 .رست است

  44فحه 
عالي حقيقت ار

. خواستن است
  .د

 .رست است
  47فحه 
مص و سومر انند
تحت محلي مان

ننتوانست ها قرن 
ها يورش و اسي

 .رست است
صف 6ن ـ درس 

م از پيش ها قرن
مصر و ديگر مناط

دارد آنان شرفتة
 .رست است

  58صفحه  6 
كنستا امپراتور ه

بخش دو به وم
 .رست است

  62فحه 
ق و پيش قرن و

ك ادوار از رانيان
ايراني بررخان 

نوشتن مي را تان
 .رست است

  67فحه 
ضعف داليل از

به عادت و عالقه
  .است داده ر

www.sanjeshse

كلي طور به  
در مرمت و

در 2گزينه  .15
صف 4درس   
ن هاي انسان  

ب ارتباط هم
حدي رسيد

در 1گزينه  .16
صف 5درس   
چها از بودا،  

دردها، آرزو
نيروانا رسيد

در 1گزينه  .16
صف 5درس   
ما نيز چين  

حاكم تدريج
تا ها سلسله

سيا تفرقة با
در 2گزينه  .16

يونان باستا  
ق مينوسيان  

بودند و با م
پيش معماري

در 4گزينه  .16
روم ـ درس

آنكه از پس  
ر امپراتوري

در 3گزينه  .16
صف 7درس   
د حدود تا   

اير كه دركي
آن زمان مو

باست عهد در
در 1گزينه  .16

صف 7درس   
ا يكي شايد  

ع. است بوده
قرار كمتري
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62
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@sanjesheduc

نگـاه  ) ب. 

 داللت ،ئله
 چـه  يـا  ي 
  .پردازد ي

ل بر طبـق  
قتصادي و 

 ايـن  ومي

  .آورند ي

 در .شـود  ي
 جديـد،  ي 

 اسـت،  ـده 
 خبري رات
 نكتـة  ارد؟

 سـابقه،  ة
  .كند مي دا

 تنگـه  يـن 
  .است هان

ationgroup

.انيازهـ  رفـع  ي 

مسئ يا پديده هر
كسـي چـه  سـؤال 

مي پديده تحول 

الؤخ براي اين س
ها، منابع ا خليج

عمو شيب. است 
  . شود رد مي

مي وجود به را ر

مي تبديل فيايي
هـاي فنـاوري . رد

آمـ پديـد  هنش
عبار از و نوشته 

دا اهميتـي  چـه 
مطالعة ديگر، رت
پيد بيشتري ات

اي. كند مي تصل
جها مهم تجاري

1399(  

بـراي منـابع  از ده

ه ماهيت بر يز،
س. پـردازد  مي ت
و تكوين سير ي

ترين پاسخ كامل
ها، خ ها، كانال گه

كرده جدا خزر 
، وارخزر درياي 

پايدار و آرام واي

جغراف محيط به
بگذار بسياري ير

  .است داده

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

مت فارس خليج ه
ت هاي گذرگاه از 

28/09/9 چهارم 

استفاد و ها توان

چي چه سؤال. رد
موضوعات زماني 

بررسي به چطور،

اند ولي ك ن كرده
ورها، درياها، تنگ

درياي هاي ناره
به سرعت با نها

هو پرفشار، راكز

ب طبيعي محيط
تأثي محيط، در 

د گسترش را ان

مس از آگاهي و 
ب را مسئله ورت

انجام پرسد مي د
قر بررسي مورد 

به نسبت كار ن

به را عمان رياي
يكي و اهبردي
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مرحلة(م انساني 

ت درك) الف :ت

دار سروكار ها ده
روند به موقع، 

چ سؤال. دهد مي

را بيان طرح شده
كشو ساير به ت

كن از را ربايجان
آ از جاري هاي ب

مر و آورد مي راه

م نتيجه در و زند
انسان كه است 
انسا دسترسي ن

شناخت به يابي
صو است بهتر. د

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

در و هند يانوس
را آبراهة ترين م

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

است گونه دو به ي

پديد وقوع مكان
چه سؤال. ردازد
م قرار توجه ورد

مط از پرسش ي
نسبت آن، رگيري

آذر منطقة ،نوبي
آب و است جان

همر به را باراني 

ز مي دست حيط
شده سبب و ده
ميزان و كـرده ن

دستي براي شگر
كند بيان روشن 

پ مرحله، اين در
پژوه بايد وهشگر

پژوهشگ نياز ورد

اقي آزاد هاي آب 
مهم است، فارس

جغر

سنجش دهم

طبيعي محيط ا
  ها ه خواسته

م يعني جغرافيا 
پر مي پديده قوع
مو را محيط و ن

يصحيح بخشا 
محل قرار. است 

جن ـ شمالي ت
آذربايج منطقة از

و ابري هوايالً 

مح تغيير به خود
آمد انسان كمك

زمين اعماق از ي

پژوهشان مسئله 
و واضح صورت 

د. شود جلوگيري
پژو كه است ين

مو ديگران، هش

كه است شكلي
ف خليج نفت جي

    
 

 .رست است
  5فحه 
با ارتباط در سان

 براي رسيدن به
 .رست است

  8فحه 
اساسي ركن با 

وق علت  چرا به
انسان بلمتقا ط

 .رست است
  16فحه 

ها ل تمام گزينه
4همان گزينه 

  
 .رست است

  24فحه 
جهت با تالش اي
ا بيش خزر مت

 .رست است
  34فحه 

 كم فشار معموال
 .رست است

  4فحه 
خ نيازهاي رفع 

ك به فناوري ير،
رداريب بهره به در

 .رست است
  10فحه 

طرح سؤال و بيا
به را خود سئلة
ج نامعلوم و كلي
اي مرحله اين در
پژوه نتايج و ئله

 .رست است
  19فحه 

ش هاللي آبراهة 
خروج دروازة كه

www.sanjeshse

 
 

در 3گزينه  .16
صف 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه
در 1گزينه  .16

صف 2درس   
كجا، سؤال  

الؤدارد؛ س
روابط كساني،

در 4گزينه  .16
صف 3درس   
ؤادر اين س  

متن كتاب ه
.غيره است

در 2گزينه  .16
صف 4درس   
ها كوهستان  

سم به ها كوه
در 2گزينه  .17

صف 5درس   
عبور مراكز  

در 4گزينه  .17
صف 1درس   
براي انسان  

اخي هاي دهه
قاد را انسان

در 1گزينه  .17
صف 2درس   
در مرحله ط  

مس بايد ابتدا
ك جمالت يا

 توجه مورد
مسئ پيشينة

در 3گزينه  .17
صف 3درس   
هرمز، تنگة  

اينك سبب به
  

erv.ir
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 در كاكـان 
 از اي پـاره  
 از برخـي  

 ايجاد دي

   هوايي
   سيالبي

  گي
  ديد دما

عنـي خـود     

 بـا توجـه   

دي مطالعة 

هـا و   ـت 

 يرا برا يي

جهـان   يا 

  .تند

ationgroup

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

باد فرسايش اثر 

اثر آب و
باران هاي
بارندگ
افزايش شد

ـراد انسـاني؛ يعن

هاي خود را نش

، پيامد ارادمعلم

فرصـه صـورت   

يها تي و محدود

مرزهـا. ن اسـت 

هست ها انسان ي

1399(  

شد ايجاد ها، يس
د( انـد  آمـده  ود 

ار دشت و مانشاه
بر جديد هاي ي

  منشأ
  نوس هند
  ياي سرخ
  ربستان

نش، به ارادة افـ

وارد، آدميان كن

موز و نمره دادن 
  ).ح است

بـه كـه  هسـتند   
  .ميكن يزندگ

ها فرصت شوند و

  .كنند ي

آن يو آگـاه  ش 

ياجتماع يها ش

28/09/9 چهارم 

ناودي ميان در يا 
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي
ناهمواري آنها وي

  ور
اقيان

دري  
عر

ي پيامدهاي كن

سياري از مودر ب
  ). است

وسط دانش آمو
 عبارت صحيح

اطـراف مـا ه يع 
با هم ز ميتوان يم

ش يد، مستقل م

يم يزندگ گريد

دانـش ةبه انداز

حاصل كنش... و
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مرحلة(م انساني 

و ها طاقديس ل
نواحي در سايش

م مثل( هستند 
رو در اما اند، نده

ان ورود به كشو
  دوره گرم

دوره سرد سال
  تابستان

برخي/ مي است 
  ).ست

د. / معنادار است
عبارت صحيح
سش امتحاني تو

اين( .سته است

اجتمـاع يهـا  ده
نم باشند، داشته

اند ه وجود آورده

كديبا  يمتماد ن

ب ز،ين ي اجتماع

و صلح ت،يامن

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

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

مان برجاي قديم

زما   كشور
  قي

د 
  بي

ته به آگاهي آد
بارت صحيح ا
ساير مخلوقات م

اين ع( .دهند مي
پاسخ به پرس/  .ت

، وابسمعلم ارادة 

ديـ محصـول پد 
و اگر وجود ند د

كه آنها را به ييا
  

اني است كه سال

جهان ةگستر. ت
  

خانواده، ا. ست

 جامع

سنجش دهم

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

جهت نفوذ به
جنوب شرق
 غرب

جنوب غربي

  :ت
ست يعني وابست

اين عب( .ه است
فعاليت س خالف

ادي آن انجام مي
 يك كنش است

، و دومي بهد او

م م،يكن يعات م
رنديگ يما قرار م

ها مرور، از انسان
.نندك يم جاديا

ها از انسان يوه

سعت فكر اوست
.آن است انش

اس يش اجتماع

  )ست
    

 

 .رست است
  30فحه 

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

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

 .رست است
  39فحه 
  ده هوا

   موسمي
  داني

   خشك

 .رست است
هاي نادرست نه

ا آگاهانهنش، 
فراد ديگر وابسته

برخكنش انسان، 
ي ارادي و غيرارا
وق زدن راننده،
ولي به ارادة خود

 .رست است
كه ما مرا ي آداب

م يرو شِي، پها 
 .رست است

به م ياجتماع 
ها ا انسان يندگ

 .رست است
گرو يزندگ ةويش

 .رست است
وس ةفرد، به انداز

د يمرزهامان 
 .رست است

كنش يك  قانون
 .رست است

صحيح اس( نظم 
www.sanjeshse

در 2گزينه  .17
صف 4درس   
دشت برخي  

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

در 1گزينه  .17
صف 5درس   

نام تود
مرطوب
سود
گرم و

 
 
 
  

در 2گزينه  .17
بررسي گزين  
كن: 1گزينه   

كنشگر يا اف
كن: 3گزينه   

به پيامدهاي
بو: 4گزينه   

اوست كه او
در 1گزينه  .17

آ ياريبس   از
تيمحدود

در 3گزينه  .17
يها دهيپد

ها و زن كنش
در 3گزينه  .17

ش فرهنگ  
در 2گزينه  .18

جهان هر فر  
هم ياجتماع

در 4گزينه  .18
به احترام  

در 4گزينه  .18
:بعد ذهني  
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@sanjesheduc

 تغييـر در         

تـرين   ـق 

نـوع   ـه از    

كنند؛  يم ي
ر مراحـل      

نگـاه  ( .ـد  

بشـر از   ف 

ن موجود 

شـود   ـي  
وچ نشين، 

ي را فراهم 

آن مربـوط   

هـان را در  

 
ationgroup

 زمـاني كـه بـه

عميـگ خـود،         

  .شوند  مي

ف نيسـت، بلكـه

يط زيرا ن يسان
جـود زنـده در

بشـر دارنـ خيار 

انحـراف محصـول 

  .يابند اج مي

كن است جهان

اش ناچـار مـ ه   
دگي انسان كو

ايي فطرت آدمي

هـاي آ  و ارزش

ه زندگي ايـن ج 

1399(  

 .گيرند 
خـي از آنهـا تـا

ز زنـدگي و مـرگ

آشكار جتماعي

جتمـاعي مختلـف

كسي ريمس ساس
ت كـه آن موج

به تـا يگاه خط

قائل است و م ي

به شدت رواد، 

ممكوين است و 

سـاختن خانـه
دليل شيوة زند

يا فرصت شكوفا

 است كه عقايد

بيند و يعت مي

28/09/9 چهارم 

ض تغيير قرار مي
ند و تغييـر برخ

  .شود ي نمي
و تفسيرشـان از

نهادهاي اجم، 

هاي اج ن جهان
  

ا نيو بر هم رند
اسـت يتفاوت 

عده، نگ نيا .كند

يعيفوق طب يها

  .رد

كنند  تعقيب مي

اي نو اهي و اراده

سان پـس از س
به همين د. ند

گيرند ي ديده مي

 از آن، فرهنگي

ي را فراتر از طبي
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مرحلة(م انساني 

كمتر در معرض
تلف قابل تغييرن

ماعين جهان اجت
 انسـان در آن و

م در نظر بگيريم

ميان  نوع تفاوت
.شود رفته مي

گريكدي هيشب ي
وتشان همانند

ك يم دايپي سال

ه گاران و قدرت

اشاره دار  ذاتي

لة علوم تجربي

ش و گسترش آگا

انساين است كه 
 تغيير ايجاد كن

نوي انسان را ناد

گويند و منظور

 فرهنگ، هستي

م؛ ادبيات و علوم

  م

 فراگير دارند و ك
هاي مخت ر زمينه

 و تغيير بنيادين
جهـان، جايگـاه

  
 در ارتباط با هم

گردد، از  باز مي
 اجتماعي پذير

ياجتماع يها هان
اند و تفاو  زنده

 مراحل بزرگس

د كه به خداوندگ

زوال عقالنيت 

نيوي را به وسيل

نيازمند پيدايش

ن و حيوان در ا
اش وة زندگي

  .شود 
ستعدادهاي معن

گ  سكوالر نيز مي

اين .نوي دارد
  .اند

سنجش دهم

لم كالس ششم

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

جه ةعتقدند هم
نوع موجود ك

تا يران كودك

دارد يرياساط 

به ها ف و ارزش

يي كه اهداف د

جتماعي جديد، ن
  .د

سازي انسا  خانه
 در خود و شيو
ن متفاوت مي
هاي اجتماعي، اس

، فرهنگنيوي

ي، فرهنگ معن
گردا  متعالي مي

    
 

تصور من از معل:
 .رست است

، تأثيرات عميق
برحس ا و نمادها

ميق منجر نشود
ها نس تقاد انسان
به ح  اجتماعي

هاي جه زا و اليه
 .رست است

 كه به حوزة نما
ي است كه درو

 .رست است
شناسان مع امعه

كي هيآنها شب 
شد خود از دور

 .رست است
فرهنگ ،يريط
  .است يديح

 .رست است
تن دانش اهداف

 .رست است
هاي تجدد، كنش
 .رست است

  :ها نه
ساختن جهان اج
ن جلوگيري كند
همترين تفاوت

شرايط خانه، 
ين و شهرنشين

ه از جهان رخي
 

 .رست است
  :رت غلط

فرهنگ دنبه : 
  .است جهان

جهان معنوي: م
 برتر، مقدس و

www.sanjeshse

:ذهنيبعد   
در 4گزينه  .18

هاي اليه -  
هنجارها -  

هاي عم اليه
باور و اعت -  

هاي پديده
وقتي اجز -  

در 2زينه گ .18
هايي تفاوت
هايي تفاوت

در 4گزينه  .18
از جا يا عده
ةهم يعني

مختلف رش
  )طولي

در 3گزينه  .18
جهان اساط  

فرهنگ توح
در 4گزينه  .18

از دست رفت  
در 1گزينه  .18

در جهان مت  
در 2گزينه  .18

بررسي گزين  
س: 1گزينه   

از بسط آن
مه: 3گزينه   

متناسب با
يك جانشي

بر: 4گزينه   
 .آورند نمي

در 1ه گزين .19
بررسي عبار  
عبارت دوم  

همين جبه 
عبارت سوم  

ساية حيات
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@sanjesheduc

 2 ر گزينه

  22 فحه

  35و  

 .كنـد   مـي 

ريـق ذكـر     
. ه گذاشـت 

جـود دارد   

ـت ديكتـه     

وع تسـاوي    
. سـام تفكـر  

ationgroup

د» چهره« بارت

  5صفحه  1

صف 3 درس. يست

34صفحه  4 س

ايجاد مغالطه ماً

ـه تعريـف از طر
اراده ن را مـثالً    

تعمـيم و 4ينه 

  42صفحه  5 

  31ه 

ـس عـدم رعايـت

 بين آنهـا از نـوع
ل از اقسالسـتد   

 30صفحه  4

1399(  

   16 حه

عب 1 در گزينه 
1  

1 درس .زمنديم

نيس تصويرخود هم 

درس. ع نيستند

 نيست كه حتم

ارائـ ،ء نيسـتند    
ره كـرد و نـام آ

تمثيل و در گزي 

درس. شود  مي

  46ه 

صفحه 4 درس. 

پـ» مـا اسـت  « 

يست كه رابطه
د و تعريـف و اس

 درس...  حج و 

28/09/9 چهارم 

صفح 2 درس. ود

.ك لفظي است
7تا  14 صفحه

ندگي به آن نياز

نيست و شيء هء 

هستند ولي مانع

ي بدين معنا ول

 اجسـام و اشـيا
ن اشـارآتصوير 

3ين در گزينه 
  48 و 4

ستقراء محسوب

صفحه 5درس  

.غوي وجود دارد

شود ته شود مي
  16صفحه  2

د بدين معني ني
م دانش هسـتند

مله نماز، روزه،
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مرحلة(م انساني 

شو  نگارشي مي

و جاري مشترك) 
ص 2 درس. دارند

كه در سراسر زن

ك شيء خود شيء

ها جامع ه  گزينه

بشود» يل ناروا

 به اصـطالح از
 شيء خاص يا ت

تاج بهترين تبيي
45 و 42صفحه 

ت كه از اقسام اس

.كنند ستفاده مي

ها تعريف لغ زينه

غيرمخفف نوشت
2 درس. ه است

شود استفاده مي
 تصديق از اقسا

گري دارد از جم

 منطق 

م؛ ادبيات و علوم

منشأ مغالطه. د

)شيوه نگارش( 
اي ند شيد مغالطه

لسفي نيست بلك

يعني تصوير يك. 

ساير. ت نه مانع

تمثي«به مغالطه 

كنند و يء نمي
توان به يك مي

استنت 2 ر گزينه
ص 5درس  .ستند

الل تمثيلي است

ميمي بسيار اس

ولي در ساير گز

 اگر به صورت غ
ي كلمات شدهش

ت در استدالل
زيرا تصور و. ت

عبادت اقسام ديگ

سنجش دهم

ب دم گرمي دارد

، مردم و مردم)
فردا و خورش 4 

هاي فل ي انديشه

.شيء تباين هست

ي، نه جامع است

تواند منجر ب  مي

داللت بر يك شي
يعني نم. ن است

 

در. قياسي است
الل استقرايي هس

ي بر يك استدال

استقراي تعمي از 

مي وجود دارد و

 لبني است هم
شالطه شيوه نگار

يف و از تصديقات
ز نوع تباين است

  22و  7

ع.  عبادت است

    
 

 .رست است
عجب. گرمي دارد

 .رست است
)شيوه نگارش(م 

نهشين و در گزي
 .رست است

طق براي ارزيابي
 .رست است

شيء با خود آن ش
 .رست است

ني به خاكستري
 .رست است

تقرايي تمثيلي
   43 حه

 .رست است
هيم از آنجا كه د
يشان غير ممكن

 32تا  30فحه 
 .رست است

نوع استدالل ق 1
استدال 4 تا 2 ه

 .رست است
ال مبتنيؤرت س

 .رست است
 در علوم تجربي

 .رست است
فهوممنه تعريف 

 .رست است
  45فحه 

 .رست است
هم يك محصول
ات منجر به مغا

 .رست است
تصورات در تعريف

خاص، بلكه ا  و
7صفحه  3 رس

 .رست است
ق يكي از اقسام

www.sanjeshse
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عجب دم گ  

در 3گزينه  .19
جرم و جِرم  

ديروز و ماش
در 2گزينه  .19

دانستن منط  
در 4گزينه  .19

تصوير يك ش  
در 3گزينه  .19

تعريف كتاني  
در 3گزينه  .19

استدالل است
صفح 5 درس

در 2گزينه  .19
برخي مفاهي  

مصاديق براي
صف 4 درس

در 1گزينه  .19
1در گزينه   

كه هر گزينه
در 2گزينه  .19

عبارت صور  
در 4گزينه  .2

دانشمندان  
در 3گزينه  .2

در اين گزين  
در 4گزينه  .20

صف 5 درس
در 2گزينه  .20

ه» ماست«  
صحيح كلما

در 1گزينه  .20
اين كه از تص  

باشد يا عام
و د 1 درس

در 1گزينه  .20
خدمت خلق  
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