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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  دهــمسنجش 
)19/10/1399(  

  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد ابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير ق 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

كنان  نظاره

هت باريكي  

ationgroup

ن) 2ناراحت ) 1 
  . بهار است

معشوق را از جه

139(  

  .ت

ايهام دارد: ران
مجاز از: گل» ف

كمر ـ كمر م) 2

  مردن

  .عطف است

19/10/99 پنجمة 

مصراع اول است

واژة نگر» پ«ت 
الف«در قسمت  

2بين و وسط ) 

كردن و ناچيز شم
  ي گل

  »قي

حرف ع)  4 (ينة 

2  


مرحلة(وم انساني 

در م» غريب» «

  .است

در قسمت. د دارد
.داند روزگار مي

1ايهام : ه ميان

تحقيركر) 2ن     
نوعي) 2 

عاقلي و عاشقي« 

حالي كه در گزي

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علو

  و فرزند
  ب

  كه

   آزاد

ت« در قسمت 

ا» اسرار«ت آن 

فزايش وجودن ا
وفايي ر سبب بي

جناس و استعار
(  

  
پنهان كردن) 1

و» جويم و پويم
  درمان ي

  ) و كسي

ساز است در ح يه

  .يه است
  .يه است

  .تمم است

 فارس

سنجش ده

  زير گردن
زن و: ن ـ عيال

ي پشت پاي اسب

برك: تاالب 

رها ـ: يله 

  .است» 

و» غرض» «لف

 كه شكل درست

جناس ناهمسان 
رش باران را به س

 وجود دارد نه ج
)اغراق و تشبيه(

تقلبي) 2  دل) 
ايهام : كنند مي
 تازه بهار) 1

ج«و » لب و لب
پايان، بي ران، بي

مگسي، خسي (

  .ست

رف پيوند همپاي

الي مضاف» م«ل، 
الي هر دو مضاف 

مت: دوم» ت« و 

    
 

 .استرست 

قوس ز: آخره) 1
جانشين: خلف) 2
برآمدگي: كلّه) 3

 .رست است

 ي 
 .رست است

 نياز ي
 .رست است

»بيغوله«: ت واژه
 .رست است

ال«ت در قسمت 
 .رست است

است» اصرار«ت 
 .رست است

 .رست است

»سر«و » سرو«
دليل بار» ت«ت 

 .رست است

نه اغراق و ايهام
(ند كرده است 
 .رست است

1ايهام : قلب) 2
خاك بر سر م) 3
ايهام : نوبهار)  4

 .رست است

طل«هاي  واژه) 1
كر سوزان، بي) 2
)پري، روي) (3

 .رست است

نهاد جمله است: ع
 .رست است

حر:  گزينه ديگر
 .رست است

مفعول» ش«) 1
»م«و » ش«) 2
مفعول» ت«) 3

www.sanjeshse

  
  
در 4گزينه  

1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 3گزينه  
پستي: لئيمي

در 2گزينه  
بي: مستغني

در 2گزينه  
شكل درست

در 1گزينه  
شكل درست

در 1گزينه  
واژة نادرست

در 2گزينه  
در 3گزينه  

«بين » ب«
ـ در قسمت

در 4گزينه  
در اين گزين
به مويي مانن

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

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

در 2گزينه  .1
طوطي طبع

در 4گزينه  .1
در سه» و«

در 2گزينه  .1
1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 
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@sanjesheduc

مسـت  (ت   

ار بـر مـن    

گزينة ديگر 
  .ة خداست

ـم و انـدوه     

لي كـه در   

  .شد

ام متعـالي    

ationgroup

ز بـوي گيسـويت

هر چه روزگـا (

ست كه در سه گ
جا خانةد و همه

ـه پرهيـز از غـم

ده است در حـال

مقام رسيده باش

ي دليل بـر مقـا
(  

139(  

و او از) هستم( 

. همخواني دارد

است» گرديم ن مي
فتن خدا هستند

بـ) 1و  2، 4(ي  

بع خود دور ماند

ترين مرتبه و م ي

گويد باالنشيني ي
)لمكان بالمكين

19/10/99 پنجمة 

ون چشم مست

  .شود

شدهعبارت داده

 و ما گرد جهان
مست در پي ياف

هـاي كه گزينهلي

ت و مناعت طبع
  .شده است

 آن فرد به عالي

هاي ديگر مي نه
ال شرف(برد  ر مي

3  


مرحلة(وم انساني 

  .دهند ي
من از افسو: دوم

  سليم شدن
ش كرده، ديده مي

  .د

كه با مضمون ع 

يار در خانه/ م 
ه هشيار و چه م

در حال. ي است

رص ناني از همت
 اشاره و تأكيد ش

اند حتي اگركش

ر حالي كه گزين
در آن جا به سر

هم؛ ادبيات و علو

  .م متمم است

 

  

 سفر اجازت نمي
و در مصراع د) م

  

كنايه از تس:  قدر
ه خداوند مقدر ك

خورد  چشم مي

.شود قا من مي
  ).كنم  مي

گرديم ه لبان مي
ها چههمة انسان

 از تعلقات دنيوي

ند كه از براي قر
ع و عزت نفس

ه خاك خواهد ك

 رسيدن است د
فردي است كه د

سنجش ده

دوم» ت«ليه و 

  آب   ي
 اليه ته   مضاف

  دلنواز  
    صفت بياني

  سياه    
ه   صفت بياني

  :ن است
د مرا به سير و

هستيم(راع اول 

  )باد( 

.نرمند خود بود

ن در برابر قضا و
و تسليم به آنچه
رضا و تسليم به

باعث رشد و ارتق
شوم و رشد  مي

 كوزه و ما تشنه
ه: گويدمي) 4( 

وه دنيا و پرهيز

كن سان اشاره مي
اال و مناعت طبع

 هر انساني را به

 فرش به عرش
ش يك مكان به ف

    
 

ا مضاف» ت«) 4
 .رست است

جوي       صد) 2
ت شماري  هست

     يار    آن) 3
صفت  هسته   
  اشاره 
شب    اين)   4

صفت   هسته    
  اشاره    

 .رست است

 شدة بيت چنين
صلّا و آب ركناباد

در پايان مصر) 1

خاطر خوش) 2
  )باد(خرم ) 4

 .رست است

ستين نياكان هن
 .رست است

سپر انداختن) 2
مرحلة رضا و) 3
باز هم مقام ر) 4 

 .رست است

سنگدلي روزگار ب
تر يرد من قوي
 .رست است

آب در«:  سؤال
گزينة اما در. ود

 .رست است

هيز از غم و اندو
.  

 .استرست 

 دون همتي انس
ديگر به همت وا

 .رست است

مرگ سرانجام 
 .رست است

ارتقا مقام و از 
 شرافت و ارزش

www.sanjeshse

4(گزينة در 
در 1گزينه  .1

2(در گزينة 
صفت         

3(در گزينة 
             
             
4( در گزينة 

             
             

در 3گزينه  .1
شكل مرتب
نسيم باد مص

1(در گزينة 
  )هستم

2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .1
جانشين راس

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

در 3گزينه  .1
قساوت و سن
گي سخت مي

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت
شو يافت مي

در 3گزينه  .2
تأكيد بر پره
.تأكيد دارند

در 1گزينه  .2
اين بيت بر

هاي د گزينه
در 4گزينه  .2

:مفهوم بيت
در 1گزينه  .2

:مفهوم بيت
نيست بلكه
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@sanjesheduc

ل و گـوهر   

  .ندارد

ationgroup

بل دريافت پـول

در جمله عربي ن

139(  

شاعران در مقا 
  .دهند قرار مي

ي دادلمع »در« 

19/10/99 پنجمة 

:گويد مي) 3(ة 
در اختيار آنان ق

كلمه.  جر است

)1(

4  


مرحلة(وم انساني 

الي كه در گزينة
 و علم خود را د

  .رساني مي

حرف »األرض

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

اند در حا رداخته
كنند ستايش مي

  .ه و الزم

«  

  .رساند مي
  .ساند
به او سود م/ وي 

  . نشويد

  

ا« مجرور بودن 

   
  .رست است

 عربي،

سنجش ده

 علم و دانش پر
 است مدح و س

ضي ترجمه شد
      »د
»گردانيد« / »ي

به تو سود م/  ي
رس به تو سود مي

راه برو / و است

  .كنيد
  . شوند

جدا /پيدا كنند 

.نااميد كرد/ ها 
  .   عصرها / 
  .دن

با توجه به »ِمن
  .براي /ادري 

  . شود ر مي
  .  ي

  . كرد

  . ست
. درست است 1

در 2000 سال 
    

 

 .رست است

ديگر به اهميت
 بد ذات و نادان

 .رست است

  :ها ينه
ماض »سرسبز شد

گرديد« / »باراني
انيبار«/  »زميني

 .رست است

  :  ها ينه
راه بروي /شستي 

ب / نفع تو است 
به نفع تو / شيني

 .رست است

  :ها ينه
پراكنده ك /رگر 
شپراكنده  / قتي

اختالف پي/ رگر 
 .استرست 

  : ها ينه
عصره /ه چيزي 

نااميد كرد /چه 
نااميد نيستن /ن 

 .رست است

  :ها ينه
ِم« / در / سي را

ما/  فاظ بكشيد
  .هربانشان

 .رست است

  :ها ينه
برگزار/ هار روز 
جشني /هارمين 

خواهد برگزار / 
 .رست است

  : ها ينه
درست اس 18رن 

18مه دوم قرن 
سال قبل از 23

www.sanjeshse

در 3گزينه  .2
هاي د گزينه

كسي را كه

در 2گزينه  .2
ساير گزي رد

س«: 1گزينه 
با«: 3گزينه 
ز«: 4گزينه 

در 3گزينه  .2
ساير گزي رد

نش: 1گزينه 
به: 2گزينه 
نش: 4گزينه 

در 3گزينه  .2
ساير گزي رد

كا: 1گزينه 
وقت: 2گزينه 
كا: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
يساير گز رد

چه: 1 گزينه
آنچ: 3گزينه 
اين: 4گزينه 

در 4گزينه  .3
ساير گزي رد

كس :1گزينه 
حف: 2زينه گ

مه: 3گزينه 
در 2گزينه  .3

ساير گزي رد
چه :1گزينه 
چه: 3گزينه 
را :4گزينه 

در 4گزينه  .3
ساير گزي رد

رق :1 گزينه
نيم: 2گزينه 
37: 3گزينه 
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از نظـر   ـع     

برد به بـام  
. اني نمـود    

پـس  .  بود
شروع به  و

ا كه چوبي 
ه خانـه بـا    

 را در تـو . و 
  

ationgroup

ضـمير بـا مرجـ

 كه به طويله بب
ه او توجـه شـايا
ه خوشش آمده

ت كرد وغ مقاوم
خوردن كرد چرا

ند دقيقـهاز چد 
من بود نه از تـو

.     كردخواهد 

  !ت است

139(  

 عـدم تطبيـق ض

را به جاي اين و
بـه  با او كرده و

يرا از اين جايگاه
ت بكشد ولي االغ
شروع به تكان خ

بعد پرداخت و د
م گفت تقصير از

طغيان خ كشي و

 

 طغيان
تربيت ةسدكنند

 .دهيم

19/10/99 پنجمة 

 ».د

  .   شده
گردد برمي يـات

پس او. خت بود
نبازي كرد به 

 موافقت نكرد زي
را به شدت د اور
گاه خانه ش آن. رد

ز دست داده بود
گ سرزنش كرد و

بها نده كه سرك

 .رد
  .غ بود

 .ت آمده بود
.دهد رآمدي مي

 

طغ ت سركشي و
فاس بيش از حده 

د بها مي رزش و

5  


مرحلة(وم انساني 

كندن را شاد مي

  .كر است
ماضي تعريب ی
نفايبه  هاء :هـکان

خوشبخ دتمند و
شروع  نيست و

 از برج بلندش
ت پس سعي كر
ا صداي بلند كر

ش را ازكه كنترل
 شد و خود را س

اش ب شايستگي و

 .ايد
 طويله تعلق دار
االغ به طبع االغ

ديدش به شگفت
ران تجربه و كار

 . دكن
 .دهدي را ياد ب

عاقبت) 2 
توجه) 4 

بها ندارد ار ش و

هم؛ ادبيات و علو

  . يگران است

  

ستان قلبِ انسان

 و موصوف مذكر
رمی / در جنس
مک/  ل در جنس

آن سعا از ريد و
ها خانه امت بش

 با پايين آمدن
يرفت اما االغ نپذ

عرعر كردن با و
 كردن به االغ ك
ب االغ پشيمان
 بيش از اندازه و

 .د را باال ببرد
شت بام پايين بيا
وش كرد كه به

ي صاحب اگاهآ

 زيرا از جاي جد
رهايمان با ديگر
ا ديگران رفتار ك

اي تربيتي تا نكته

  

 .كند شي مي

به كسي كه ارزش

سنجش ده

به معناي دي »ن

.ل مضارع است

همنشيني با دوس

نثؤصفت م ّيٍبة
ت فعل و فاعلق
فعل و فاعل تق

دي االغي نو خر
ها پش ي االغه جا

يين بياورد االغ
ين آورداني پاي

 زدن صاحبش و
به نگاه ن آمد و
صاحب. جان داد

به كسي. اشتم

ودجايگاه خ ش و
ل نكرد كه از پش

فرامو غرور شد و
نا ةدن آن نتيج

صاحبش لگد زد
ها به ما در رفتا
رزش خودش با

شود ت ت زده مي

  
حقش به مقدار

داري سركشگ ب

ب سازيم زيرا مي 

    
 

 .رست است

  : ها ينه
اآلَخرين«ندگان 

  سته شدن 
فعل حترام كرديم

 .است ستر

ه«: 2يح گزينه 
 .ترست اس

  :ها ينه
طّي / نياز ندارد 

عدم مطابق صح
بقعدم مطا صح

   :ن
ود كه روزي مرد

رد كهفراموش ك
را پا  خواست او

كرد او را با مهربا
لگد ش بر بام و
پايين د ترسيد و

بالفاصله ج و تخ
ناسبت نبود گذا

 .رست است

ي مي كرد ارزش
شدت غرور قبول
جايگاه بلندش مغ

خراب شد خانه و
 .سترست ا

به ص ومت كرد و
ه المثل ضرب ها و

ا ةي بايد به انداز
ها با حيوانات ثل

 .رست است

 . جايگاه است
ر صاحب حقي به

 .رست است

دم پست را بزرگ

گران راغرور دي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ساير گزي رد

آين: 1گزينه 
بس: 2 گزينه

اح: 3گزينه 
در 2گزينه  .3

ترجمة صحي
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
قد: 2 گزينه

ينص: 3گزينه 
تنص :4ينه زگ

  .جنس
متنترجمه 
شو گفته مي

ف خانه برد و
شبانگاه كه
مرد سعي ك

كوبيدن پايش
بود پس مرد

خري االغ فرو
جايي كه من

در 1ه گزين .3
االغ سعي) 1
االغ از ش) 2
االغ از ج) 3
سقوط خ) 4

در 3گزينه  .3
االغ مقاو) 1
ه داستان) 2
هر كسي) 3
المث ضرب) 4

در 3گزينه  .3
ارزش به) 1
دادن هر) 3

در 2گزينه  .3
آ گاه هر) 1
 شعر ) 2
غ ماغالباً ) 3
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ده  فاطمـه 

ationgroup

سال باشد سن ف

139(  

  .رد

س 20ر سن ليال 

19/10/99 پنجمة 

    

بگير تواند در بر

د؛ اگرسال دارن 5

6  


مرحلة(وم انساني 

. ميرد ياري مي

  .ئد غلط است

  .ندست

  .بردارد در 
  .   بردارد

ت  دو زمان را مي

50 وعاًآنها مجم

هم؛ ادبيات و علو

گل از زيادي آبي

 
و يك حرف زائ 

  .ست

  .ط است

  .ش غلط است

  .ر رفته

ها درست هس ينه

  . هستند

 . هستند

 .ست

ر دو زمان را ه
در ر دو زمان را

ج كن آنها را هر

د فاطمه است؛ آ
30 

     ابعِة ِة السّ 

سنجش ده

شان بها نده كه گ

 .ئد غلط است
مصدر افعالو 
ا غلط )م.ا( ۀئد

  . نيست
و مصدرش غلط 

  .ط است

  .ط است
نث و مفردشؤ م

  .غلط است

به كارالُمواطن  

حل كار بقيه گزي

مترادف ه ممنوع
  .ف هستند
مترادف جتهدوا

امر اس »کلِّم«عل 

دوستي كن/  رد
تند هرياد گرف/ 

خارج/ رد آنها را 

دد امروز روز تول
+؟  =0 10 40

     
اعِةسّ ال /باحّی 

    
 

 بيش از مقدارش
 .رست است

  :ها ينه
يك حرف زا: ك
و يمجرد ثالث: و

حروفه الزائ :چهار
 .رست است

  :ها ينه
اسم اعجب: ك
متکلم وحده: سه

غلط مصدر: چهار
 .رست است

  :ها ينه
غلطمصدرش : ك
جمع مكسر و: 
حروف اصلي غ: 

 .رست است

به جاي َمواطن
 .رست است

 كار است نه مح
 .رست است

  :اه ينه
ير مسموح و م

مترادف يرقدو  ام
اج / حاولو  عی

 .رست است

حركت عين الفع
  : ها ينه

وستي كردادق 
/ياد بگيريد عّلموا

خارج كر خرجهم
 .رست است

ال خواهر هستند
قدر خواهد بود؟

 .رست است

  :  ها ينه
  ثالثينليوُم ال

صطفاُف الصبال
www.sanjeshse

به مردم) 4
در 3گزينه  .4

ساير گزي رد
در گزينه يك

نه دودر گزي
در گزينه چه

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

در گزينه يك
در گزينه سه
در گزينه چه

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

گزينه يكدر 
:2در گزينه 
:3ه در گزين

در 3گزينه  .4
الَم: 3گزينه 

در 2گزينه  .4
ساعت دوام

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

غي: 2گزينه 
ينا: 3گزينه 
سع: 4 گزينه

در 4گزينه  .4
با توجه به ح
رد ساير گزي

صا: 1 گزينه
تع: 2گزينه 
خأَ  :3گزينه 

در 2گزينه  .4
فاطمه و ليال
سال بعد چق

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ال:  2گزينه 
اال :3گزينه 

erv.ir
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 زندگي ي

1 .  

» .نكـرد  ت 

آيـة  » .دارد

 بـاز  شـت 

: ـين اسـت  
 نـاگوار را  

د و بخـش  
 االّ هم  ان

ationgroup

مادي هاي بهره از 

11-10صص . د

اطاعـت ر انسـان 

د بـاز  نمـاز  و دا

  .21ص » 
  )4و  2ي 

بهش بـه  رسـيدن 

رت درست چنـي
مـرگ  رو، ايـن 

گردد برمي ﴾نونَ
 كن بِذللمٍ مع

139(  

  
  

هم خود، صلي

داللت دارد» صلي

بر سجده براي را

  .ن
خد از ياد را شما

.است خورده ند
هاي رد گزينه. (ن

ر از و دهد فريب

و عبار. مده است
ا از ؛سـپرند  نمي

يحزَن هم يهِم وال
لَهم ما والدهرُ  الَّ

19/10/99 پنجمة 

  .ست است
.درست است ع

.ينفع ت است نه

ا هدف عنوان ه

اص هدف عنوان 

ر خدا فرمان ون

شيطان: وي گناه
ش و كند ايجاد ه

سوگن آن به و ه
شيطان: وي گناه
ف را آدم فرزندان

  )3 و 

  »)ل

كتاب درسي آم 
ن دل آن به؛ اما 

ا فَالخَوفلَي حع
كُنا ما ي وهلالَّ يا

 

7  


مرحلة(وم انساني 

  .هستند ي

درس احٌد ينتفعه 
ينتفعاحٌد جه به 
درست فعحٌد ينت

به خدا انتخاب با

به خدا انتخاب«

چو كرد، طرد را

دة بيروني به سو
كينه و عداوت ما

ناميد سرزنشگر،
دة بيروني به سو

فر كه است هكرد

2هاي  رد گزينه

معلول(سرار شد 

41در ص  4ة 
كنند؛ مي زندگي

رِ ولَ خمح عصال
يا نَموت نَحيي و

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

تركيب وصفي ة

با توجه به/ نس 
با تو/ جنس  در

احه به ت و با توج

 .ر

ب زيرك افراد«. ت

«ي انسان و نيز

ر او هميشه راي

كنند ماره؛ دعوت
شم ميان در ار،

س نفس ، يعني»
كنند ماره؛ دعوت

ياد ك سوگند و د

ر! (راستن ندارد

عجوبة اس آدمي اُ

خ نادرست گزينة
ز هم زيبا و نند

بِاللّه ومِ واآلخ الي
الّ يياتُنَا اني حالد

 دين و

سنجش ده

ة اللوحِة الجداريَّ 

دا و خبر در جن
د مشتق با خبر 

 به معنا نادرست

مطراست نه از  

تاب درسي است
  .11ص  

ف خلقت و زندگي

بر و راند خود گاه

نفس ام: ي گناه
قما و شراب يلة

»نفس لوامه«را  
نفس ام: ي گناه
پندارد مي دميان

ت، و نيازي به آ

،)علت( يار شد 

  .سي است

و پاسخ 45 ص 
كن مي زندگي نيا

بِ آمنَ من﴿ريفة 
هي ما قالوا و﴿ة 

    
 

سؤولّيٌة مشترکٌة
 .رست است

  :ها ينه
دم مطابقت مبتد
دم تطابق مبتدا

با توجه صداقة
 .رست است

)طار( طيراز  

 .رست است

كت 11-10صص 
»...و هم  كنند 

 .رست است

برترين هدف  به
 .رست است

درگا از را شيطان
  .25حقيق ص 

دة دروني به سوي
وسي به خواهد ي

  .24 ص 
 .رست است

عامل دروني م،
دة دروني به سوي

آد از برتر را خود
23.  

دي خود زيباست
 .رست است

د و پست با هم
 .رست است

كتاب در 33ص 
 .رست است

ديشه و تحقيق
دني در حقيقي ن
  

 .رست است

سؤال به آية شر
يز به آية كريمة

www.sanjeshse

مس: 4گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
عد: 1 گزينه

عد: 2گزينه 
الص: 4گزينه 

در 1نه گزي .5
مطارريشه 

 

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

مي استفاده
در 2گزينه  .5

آية شريفه  
در 3گزينه  .5

ش خداوند«  
انديشه و تح

كنند دعوت  
مي شيطان«  

كريمة تدبر
در 1گزينه  .5

كريم قرآن«  
كنند دعوت  
شيطان خ«  

3ص » .دارد
دنيا به خود  

در 4گزينه  .5
بلند چون«  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 4گزينه  .5
سؤال در اند  
خداپرستان«

».دانند نمي
در 4گزينه  .5

بخش اول   
دوم سؤال ني

erv.ir
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 لَهو االّ دنيا

 زنـدگي  ، 

سـتاخيز و    

ـة شـريفة   
هـدف   با/  

. دهـد   مـي 
 و اسـت  ه 

 و لحظـات     
 عالم ميان

-64صـص  

سـت، و نـه     
 هـر  آنان 

ationgroup

الحياةُ الد هذه ما
آخـرت سـراي  

يمـان بـه روز رس

و آيـ )5ول، ص 
هدفمندي/ ي 

  .خداوند است

خبر» برزخ«م 
گرفتـه قـرار  وي

ه همـين عـالم
م ارتباط و وجود

ص. ر اشاره دارند

گـانِ مـؤمن اس
و كمترين روز ه

139(  

م و﴿: كند مي د
نيست و بازي و

ايم/  بـه آخـرت    

درس او( ﴾لحقّ 
نگر هدفداريو بيا

حكيم بودن خ/ 

نا به مرگ، از س
اُخرو حيات و ي

نيز بـه 1 گزينة 
به عالم قيامت و

مال و آثار ماتأخّر

مرد/ ـود مـرده    
سه هر برخي و 

19/10/99 پنجمة 

تأكيد آخرت گي
و سرگرمي ، جز

  
ايمـان/ معاد : ﴾

بِـا االّ خَلَقناهمـا 
، هردو)54-55 

/اكي از حكمت 

پس عالمي جود
دنيايي زندگي ن
گ»  و آية شريفة

 برزخ و بيشتر ب

و  اعما» اعمال ة

هـاي خـ ضـيلت  
روز دو هر رخي

8  


مرحلة(وم انساني 

زندگ بودن قيقي
دنيا، زندگي ين

  )51م ص 

 يكتاپرستي/ ا 
﴾خرِاآل اليومِ ...

خَ العبـينَ مـا   ا 
س پنجم صص
ي و در نهايت حا

 

وج از كريم قرآن
ميان برزخ عالم. 
...و  مانند مي جا

، به عالم2گزينة 

  .ست

پروندة نشدن ته

، منظـور فض»ش
بر و روز هر آنان

هم؛ ادبيات و علو

حق و دنيوي گي
ا«: ﴾يعلَمونَ نوا

درس پنجم(و ) 4

ايمان به خد/ د 
 نَ﴿و  ﴾فيهآم .

و مـا مـا  ضينَهب
درس( ﴾تُرجعونَ 

دن عالم هستي

 .ب درسي است

  .ت

ق«. ح شده است
است چيز دو ن
آنج در امتقي تا
آية شريفة گز. رد

كتاب درسي اس

  .ت

بسته«و  » و دنيا

هايش فضيلت قدار
آ از برخي«: رت

  .66ص  

سنجش ده

زندگ بودن رزش
وانُ لَو ييكان الح
  .40ص » .ند

40س چهارم، ص
  : شده

توحيد: ﴾بِاللّه نَ
ريب القيامةِ ال ِ

ماواتس االَرض و
ال الَينا نَّكُم اَ و ا

باطل نبو/ هوده 

كتاب 55-54ص 

تاب درسي است

تاب درسي طرح
ميان و حايل صله
ت و شوند مي آن

 به آن اشاره دار

ك 63طابق با ص 

كتاب درسي است

برزخ و عالم يان

مق برحسب«: د
و عبار. مردگان 

.كيفيترد و نه 

    
 

  .42و  40ص 
 .رست است

ا كم بر گونه ن
 اررَةَ لَهِي الداآلخ

دانستن مي ت اگر
 .رست است

درس( .بي است
مطرح و تأكيد 
آمن﴿و  ﴾هو االّ 

الي يومِ جمعنَّكُم
  زا

 .رست است

  .بي است
 ﴿الس خَلَقنَا ما و

عبثًا خَلَقناكُم نَّما
بيه/ ش، و عبث 
 .رست است

 برگرفته از صص
 .رست است

كت 53-52صص 
 .رست است

كت 63و  62ص 
فاص معناي به ت

آ وارد مرگ س از
ها و ورود انسان
  . داللت دارد
 .رست است

مت و گيومه، مط
 .رست است

ك 65و  64صص 
 .رست است

مي ارتباط وجود«

 .سترست ا

فرمود )ع( كاظم
/ خانوادة مرده 

 كميت اشاره دار

www.sanjeshse

صص. ﴾يظُنّونَ
در 4گزينه  .5

اين نيز قرآن  
و و بنَّ لَعا

است حقيقي
در 1گزينه  .6

سؤال تركيب  
اصول دين  
اله ال اَهللاُ﴿  
لَيج...   اَهللاُ﴿  

قيامت و جز
در 2گزينه  .6

سؤال تركيب  
آية كريمة  
اَنَّ اَفَحسبتُم﴿

بودن آفرينش
در 3گزينه  .6

مطابق با و  
در 3گزينه  .6

مطابق با ص  
در 1گزينه  .6

سؤال از صص  
لغت در برزخ

پس آدميان،
اولية مرگ و

دنيا و برزخ
در 3گزينه  .6

سه قسم هر
در 3گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

«هر دو به   
65.  

در 1گزينه  .6
ك اينكه امام  

هاي فضيلت
ك»جمعه ، به

  
erv.ir
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@sanjesheduc

ت و نـه از    

ةٌ  مـل  ـوه 

 ،انـد  كـرده 
 زمـين  گر

 گوي و گفت
 بـرزخ  در 

  .اند ه

ationgroup

 عالم بـرزخ اسـت

كَل انَّهـا ﴿عبـارت   

ك ظلـم  خود به 
مگ: شتگان گفتند
گف«ز زير عنوان 

آگـاهي  و شـعور 

ستي ظاهر گشته

  .د

139(  

هاي ي از ويژگي

 درخواست بـا ع
  .63ص 

كه حالي در ند
فرش. بوديم ضعف

نيز 64در صفحة 
ش وجـود  بـر  ي

  .ست

بر پهنة هس» اق

دهد  تشكيل مي

  .شود گاه مي

  ».شود ه مي

19/10/99 پنجمة 

، خود يكي»هي

قعي نبودن اين
ص. ن شده است

كنن مي دريافت 
مستضع و فشار ت

ريفه و موضوع د
دليلي دادن، قرار 

  . نگاه كنيد

 ايدئولوژي ما اس

سر تصادف و اتفا

نش مذهبي را

  .بريم ي

كند و به آن آگا 

اي انسان افزوده

  ديني

9  


مرحلة(وم انساني 

آگاه و شعور جود

آمده و واق ﴾كت
رف خداوند بيان

را آنان روح كه 
تحت خود زمين

به همين آية شر
خطاب طرف و 

نيز حتماً 72ل 

بازتابي از» ت؟

  .ست

از س«موجودات 

لي بينمحور اص» 

ن هستي پي مي

را شناسايي مي

ها ريج بر آگاهي

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

وج«.  شده است
  . »دنيا و

تَرَك صالحا فيما 
و از طر» .گويد ي

كساني به تگان
سرز در ما :فتند
ضمناً ب. 66 ص 

مكالمه اين«: ت

الؤبه توضيح س 

ه چيزي شرّ است

  .است» ناخت

سبت به انسان اس

نسان و تمامي م

»توحيد«ه اصل 

هاي جهان قعيت

آن ر» و طبيعت

به تدر«: ست كه

معارف

سنجش ده

  .سي است

كتاب طرح 63
و برزخ عالم يان

اَعملُ لَعلّى﴿ت 
مي او كه است ي

فرشت«: ين است
گف بوديد؟ چگونه

رتدب» كنيد؟ ت
و ذكر شده است

.ب درسي است

  .سي است

  .سي است

 خير است و چه

آگاهي و شن«ي 

هاي انسان، نس ي

ار خالق است، ا

است كه» خدا«

به واق» ز حواس

جهان و«خورد با 

ي هستي اين اس

    
 

 .رست است

كتاب درس 64ص 
 .رست است

3ش سؤال از ص 
ارتباط مي تداوم 

 .رست است

 كافران در عبارت
سخني اين! رگز

 .رست است

 سورة نساء چنين
چ ]دنيا[ در شما
مهاجرت كه نبود

اشاره و» انسان 

 .رست است

كتاب 66دبر ص 
 .رست است

كتاب درس 64ص 
 .رست است

كتاب درس 63ص 

 .رست است

چه چيزي«ال  ؤ
 .رست است

ريزي ن به برنامه
 .رست است

، بيانگر آگاهي»ي
 .رست است

كه مبتني بر انكا
 .رست است

«هميت موضوع 
 .رست است

گيري مستقيم از
 .رست است

ل زندگي در برخ
 .رست است

هاي با واقعيتيي 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
مطابق با ص  

در 3گزينه  .7
هر دو بخش  
هاي نشانه«

در 1گزينه  .7
درخواست  

هر«: ﴾قائلُها
در 4گزينه  .7

آية شريفة  
ش: گويند مي
ن وسيع خدا

با فرشتگان
  ».است

در 2گزينه  .7
مطابق با تد  

در 2گزينه  .7
مطابق با ص  

در 1گزينه  .7
مطابق با ص  

  
  
  

در 4گزينه  .5
پاسخ به سؤ

در 2گزينه  .5
الزمة رسيد

در 3گزينه  .5
بيني جهان«

در 1گزينه  .5
در بينشي ك

در 4گزينه  .5
با توجه به اه

در 2گزينه  .5
گ بهره«ما با 

در 4گزينه  .5
انسان از اول
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ه مسـاوي     

» مختـل «   

ationgroup

ولـي بـا فاصـله 

هـا نيـز سـتگاه   

  .ست

139(  

  

 

  

»ها نقطه«ورت 

د، كـار سـاير دس

اس» ناظم و خالق

  .شد

19/10/99 پنجمة 

.است» ا نيست

  .ت

  

 . منظم، نيست

.پردازد ماده مي

  .گردد

  .اي دارد اده

ي عالئم را به صو

ود را انجام ندهد

وحدت ن«بيانگر 

با ت علمي نمي

  .شود

  . دارد

10  


مرحلة(وم انساني 

دانم با ختن نمي

است» نظم آنها« 

  .است» ظم

.رود به كار مي 

  .شده است

تباري مجموعه

ن آن و تركيب م

گ ق و متحير مي

العا ستندة خارق

ين سلول عصبي

 دستگاه كار خو

ت، اين مطلب ب

مسلما  جزء» .ت

ش ناميده مي» ت

را به همراه» زم

هم؛ ادبيات و علو

  .است» ق

آميخ«ها  ز مكتب

شناسيم گوياي

نظ«بيايند گوياي 

»برهان نظم«ت 

مراعات ش» ها گي

اي ارزشي و اعت

از نظر ساختمان

غرق» و اسرار آن

تي، دستگاه فرس

زديك شود، اولي

ست و اگر يك

 خود همراه است

 يك فرضيه است

فطرت«ن را دارد 

نظم الز«آيد  مي

سنجش ده

حقايق«لة كشف 

ي در بسياري از

ش را كه منظم مي

موعه گرد هم بي

ست و براي اثبات

صوصيات و ويژگي

ها جزء هدف» ف

ا» اده و طبيعت

نظام شگرف و« 

ام هدفمند هست

 متري پروانه نز
  .كند ره مي

ا» ارتباط«ديگر 

  .است» گري

ي با نظم خاص

تنها«لت اينكه 

آن اقتضاينسان 

ي كه به وجود م

    
 

 .رست است

دالل عقلي وسيل
 .رست است

فات بزرگ فكري
 .رست است

يزهاي زيادي ر
 .رست است

متفاوت يك مجم
 .رست است

اس» منظم«عت 
 .رست است

خص«تگاه منظم 
 .رست است

اقعي بودن هدف
 .رست است

ما«ي به بررسي 
 .ترست اس

پايان يانوس بي
 .رست است

در نظا» ل اسبي
 .رست است

ش به فاصلة سي
مخابر» م مرس

 .رست است

ها با يكد دستگاه

 .رست است

حسابگ« نشانگر 
 .رست است

رينش، هر خلقي
 .رست است

ي داروين به عل
 .رست است

كه، نوع خلقت ان
 .رست است

ينش، هر چيزي

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

س بايـد از     
بـرد   نام مي

«  
 herـمير    

قاعـده    بـي   
ف اول آنهـا   

  ».ي است

هـم صـفت   
nice sm 
، يعنـي در   
بـه صـورت   
ن از ساختار 

 This riv

 My fath

 از صـفات    
رد گزينه ( 

 همـراه بـا    

دي دربـارة  

ationgroup

  ».ي كنيم
شـده اسـت، پـس

نفر نا 2جمله از 

».كند ندگي مي
 دوم، مرجـع ضـ

ch بـه صـورت
شوند و حـرف مي

ديگري  ماشين

 golden )كه ه
mall goldenت  

شـود نجـام مـي  
بـ fastصـفت  ). 

توان هم مي)  باال

ver is four t

her is twice

ر نتيجـه نبايـد
باشد مي theف 

شغل عمـويم( 

  ضو بدن

دعـات ارزشـمن   

  يسه كردن

139(  

ضا، فوتبال بازي
 از قبل گرفته ش
 اينكه در ادامة ج

  ).4و  1هاي 

 اسم بوستون ز
در جـاي خـالي

hildاسـم  ). 3و  

pro (محسوب م

تر از هر ر سريع

  كيفيت 
، و در نهايت)ازه

ت بايد به صـورت
ا» شين ديگـري 

)2رد گزينـة  (يم   
برابر به 3(رابري 

times longe

e as tall as m

  ».و كند
 وجود ندارد، در
مند حرف تعريف

وجود داردل او 

عض) 4 

كـرد و اطالع فـ 

مقاي) 4  ف كردن

19/10/99 پنجمة 

ايمان، علي و رض
ي بازي فوتبال
يگر، با توجه به

ه رد گزينه(شود 

شهر بزرگ بهك 
د). 3و  2هـاي   ه 

2هاي  رد گزينه
oper(ي خاص 

برابر 3ت و البته 
  :اشد

+اندازه + سن  
اند( smallفت 
ترتيب صفات ،جه

هر ماش«و » اشين
ي اسـتفاده كنـي
ان برتري چند بر

er than that 

  .ستفاده كرد
me.               

ن در شهر رزرو
سه در جملهقاي

فت برترين نيازم

صر خطر در شغل

  عقيده

تعريـراي پليس 

، توصيفكردن ف

 

11  


مرحلة(وم انساني 

ها ه با همكالسي
صميم به برگزاري

از سوي دي). 2و 
مع به كار برده ش

رزندانش در يك
رد گزينـه(سـت    

ر(استفاده كنيم  
شهرها جزو اسامي

خيلي گران است
با صورت زير مي

+شكل + رنگ  
رده شود، بعد صف

در نتيج). ه جنس
آن ما«ايسه بين 

ت تساوي يا برتري
كنيد كه براي بيا

river. = Th
                

ساختار تساوي اس
                  

در يك هتل ارزا
صالً طرف دوم مق
ت كنيد كه صف

كه عنصسد چرا 
«  

نظر،) 3 

تمام جزئيات بر

عريفت) 3 

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علو

ت اين آخر هفته
خص است كه تص

و 1هاي   گزينه
يد به صورت جم

علم است و با فر
ك معـرف اسـم اس

hisصفت ملكي 

ش). 4و  2هاي  ه
.(  

خ] رنگ[ طاليي 
به ص ،پ به راست

+مليت + جنس 
به كار بر) كيفيت

م صفت مربوط به
ر ادامة جمله مقا

صفات پس بايد از
جه كتو). 3گزينة 

 .ي
his river is fo

.       خانه است
بايد از سا فقط 

                   

خواهد اتاقي د ي
كه اص ذيرد چرا

دقت). 4و  2هاي 

رس ب به نظر مي
). براي او بيفتد

 ، تمرين

 افتاده بود را با ت

 كردن

ا

سنجش ده

كن كه قرار است
Don’t f ،مشخ
رد(يم تفاده كن

classmate باي

م كه برادرش مع
مفرد نيازمند يك
ست و بايد از صف

رد گزينه(شود  ي
4و  3هاي  گزينه

 زيباي كوچك
از چپل از اسم 

جن+ اسم 
( niceد صفت 
شود و هم وب مي

از سوي ديگر، در 
پ. شود د انجام مي

رد گ(شود  يل مي
هم ساختار تساوي
four times a

تر از آن رودخ ي
برابري 2برتري 

 من است.      

 من گفت كه مي
پذ اي انجام نمي 

ه رد گزينه(نيم 

 هميشه مضطرب
هر لحظه اتفاقي

ورزش،) 2 

 هر آنچه اتفاق

دفاع ك) 2 

    
 

 .رست است

فراموش نك«: مله
forget عبارت 

be going  است
Ali an( اسم ،e

 .رست است

دانم من مي«: مله
tea در حالت مف

است كه مذكر اس 
c (جمع بسته مي

رد گ(وشته شود 
 .رست است

آن ماشين«: مله
گيري صفات قبل

قاعده باال ابتدا بايد
ي محسوگ طالي

).2و  1هاي  ينه
مورد 2سه ميان 

حالت برتري تبدي
ي استفاده كرد و ه
as long as th

برابر طوالني 4نه 
 كه براي بيان ب
ظر قدي 2 برابر
 .رست است

پيرمرد به«: مله
ل هيچ مقايسه
رتري استفاده كن

 .رست است

زن عمويم«: مله
و ممكن است ه

 عامل
 .رست است

مرد جوان«: مله
  ».ها داد
 كردن

www.sanjeshse
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toساختار 
)nd Reza

در 1گزينه  .7
ترجمة جمل  
cherاسم   

brother

)children

بايد بزرگ نو
در 4گزينه  .7

ترجمة جمل  
قاعده قرارگ  

با توجه به ق  
وط به رنگمرب

رد گزي(باشد 
حقيقت مقايس

faster به ح
صفات برتري

hat river. 
اين رودخانه  
توجه كنيد  

 پدرم از نظ
در 3گزينه  .7

ترجمة جمل  
در اين سؤا  

تساوي يا بر
1.(  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

خطر است و
عنصر، ع) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  

حادثه به آنه
پمپاژ كر) 1  
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  ».ت

ـه بازديـد   

  ».يدم

  

 اسـت كـه   

رد (دهـيم   
 توجـه بـه       

در حالـت   
3.(  

ationgroup

  م

عالي است ،ندند
  ديدن

ر هر كشوري كـ

  يعي

نپوشيرگز آن را 
  ره، نقطه

»»ام را ببينم؟ ه
  عاً

به همين دليل

  يه

قـرار د asخـالي      
نس باشـند، بـا

wayـر، اسـم   
3و  2هاي  گزينه

  ده

  گر

  دا كردن

139(  

  ».تري كنيد
سالم) 4 

خن كنند و مي ي
خند) 4 

خي از آنها را در

طبي) 4 

 بود، بنابراين هر
دور) 4 

فيلم مورد عالقه
واقع) 4 

 اروپايي برود و ب

شبي) 4 

م و در جـاي خ
ايد از يـك جـنس

.(  

از سوي ديگـ). 4
رد گ(كنيم فاده 

آماد) 4 

ديگ) 4 

اهد) 4 

19/10/99 پنجمة 

جالب توجه بيشت
 مزه، مطلوب

ا هم صحبت مي
  كردن

وانيد برخت شما مي

  باال

اييني برخوردار
  جنس

سينما ببري تا ف
 

ي از كشورهاي

 يان

 اسـتفاده كنـيم
گيرند با قرار مي

)4و  1هاي  زينه

4و  3هاي  گزينه
تار برترين استف

 ت

 م

 ش دادن

  دارند

12  


مرحلة(وم انساني 

ام اين حقايق ج
خوشم) 3 

سالگي با 80سن 
نابود) 3 

ديدن است و ش

رو به) 3 

داد از كيفيت پا
ماده،) 3 

تواني من را به س
بويژه) 3 

ل به خارج و يكي

در مي) 3 

ت تسـاوي صـف  
طرف تساوي ق 2

رد گز(ده كنيم 

رد گ(داريم » ب
توانيم از ساخت ي

زشت) 3 

با هم) 3 

افزايش) 3 

  .ست

ذايشان را نگه د

هم؛ ادبيات و علو

علم جوان به تما
 ، بيشتر

درت حتي در س
 كردن

ي طبيعي براي د

  باقاعده

به من د ن هديه
 ت

ت آيا مي«: رسيد
 الً

ت براي تحصيل
  ».ست

 ز كشور

impo بايـد از
2چيزي كه در  

تساوي استفاد وم

خوب«ز به صفت 
ر نتيجه، تنها مي

 ي

 د

 نر انداخت

كرده اس ازي مي

---------.  
مدت كوتاهي غذ

سنجش ده

ه عنوان يك مع
اضافي،) 2 

پدر و مادبيني  ي
دنبال ك) 2 

هاي ر از شگفتي
  ».ت ببريد

مرتب،) 2 

 دوستم به عنوان
كيفيت) 2 

چك اميدوارانه پر
معموالً) 2 

م كه او قرار است
ز پول بيشتري اس

خارج ا) 2 

ortantاز صفت 
2 ديگر، چون 

do در طرف دو

مالت قبلي، نياز
در. ف اسم دارد

يوحش) 2 

هر چند) 2 

به خطر) 2 

 
يار قدرتمندي با

 ------------
تند فقط براي م

    
 

 .رست است

شما بايد به«: مله
  روشن

 .رست است

كه مياين «: مله
 ي كردن

 .رست است

جهان ما پر«: مله
بيد و از آنها لذت

 ننده
 .رست است

لباسي كه«: مله

 .رست است

دختر كوچ«: مله
 هن

 .رست است

دانم من مي«: مله
انداز ر حال پس

 .رست است

قبل ا as وجود 
از سوي). 4و  2

ea  بايد ازoing
 .رست است

 معناي كلي جم
 نياز به يك معرف

 .رست است

 
 .رست است

 .رست است

 ت كردن
 .رست است

  متن چيست؟
ذشته نقش بسي

 .است رست

توان فهميد كه
توانست  مردم مي

www.sanjeshse
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جملترجمة   

كنيد بياب مي
كن كسل) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
 ملت) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
اميدوارا) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

اين روزها د
 باال) 1  

در 3گزينه  .8
با توجه به  

2هاي  گزينه
 atingكلمة

در 1گزينه  .8
با توجه به  

مفرد حتماً
در 4گزينه  .9

مصدوم) 1  
در 2گزينه  .9

 اخيراً) 1  
در 2گزينه  .9

محافظت) 1  
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ايده اصلي  
ذمك در گن  

در 3گزينه  .9
از متن مي  
بدون نمك  
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--------.  

  .ت

اگـر از  . شد

x
x

= +1  

a (×4 2 2  
  

a −22 3  

x+ =45  

(x )+ 21  
  محيط =

(x )(− 5  

ationgroup

------دهد كه 

ترين است زديك

ينه نادرست باش

x x+  +21

a) a− =2 28

a − = 1

( x)= + =5 8

( x)+ =2 23
+ +5 12 13

(x ) x− = 29

139(  

كند تا نشان د ي

---------.  

نز -----------

شود آن گز  مي
  .بود ي

x x=  21

a a(− 4 2

a ±
 = 3 1

4

x= + 16 2

(x )+ 29
= 3 

x− +2 14 45

19/10/99 پنجمة 

استفاده مي ،ست

 شاره دارد؟

----------ون 

---- معنايي به 

كه باعث است 
 كامالً درست مي

x+ − = 1

( a) a− =2 7

a a +2
7

x = 29

x x −29 16

a=  =5 

  

13  


مرحلة(وم انساني 

شده اس  كشيده
  د

ه است به چه اش

كنند چو گي مي

ت از نظرده اس

 .ت
استفاده شده» ن

د اين گزينه نيز

x = 5
2

− 1

a =1
3
2

 + +29 45 2

− = 8 

,b= =7 45

)1(ي و آمار 

هم؛ ادبيات و علو

خط 2پاراگراف 
كردند ستفاده مي

خط كشيده شد

ها زندگ ك انسان
  اند ساختهه 

 خط كشيده شد

  ست؟
تري است ي امن

مردن«ه معناي 
شد استفاده مي 

−1
2

+ = 29 8 1 1

x = 4

رياضي

سنجش ده

كه زير آن در پ 
ل در گذشته اس

زير آن خ 2راف 

  چيست؟
  ت وحش

ت وحشي نزديك
خانهطبيعي آنها 

زير آن 1گراف 
  » شدن

 متن درست است
اي حيوانات جاي

به dieاز فعل  1
»منقرض شدن

1

    
 

 .رست است

salary كلمة 
ك به عنوان پول

 .رست است

“th كه در پاراگر
  ك از دريا

 .رست است

چ وان براي متن
ه يك براي حيا
 .رست است

 بعضي از حيوانات
ديك زيستگاه ط

 .رست است

“entكه در پاراگ
وارد«به معناي 

 .رست است

 موارد زير طبق
بران انسان قطعاً 
1 كه در گزينة 

di م«ه معناي ب

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

www.sanjeshse
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xتر  رگ = 2

x x+ +2 6 35
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m m+ − +2

−1
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 ق ق
غ ق ق

هم؛ ادبيات و علو

ريشه بز

x=5 2 
) =5 

=2 4

  .منه تابع است

=1

}) ,(b, )1 2
}) ,(b, )3 2

a = −4

( ) =7 2

 غ

سنجش ده

  .كند ق مي

عضو دامن 2و  1 

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

Δر  ≥  صدق
 .رست است

،1−، 3−يح 
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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سـياري از  
شـان ادامـه   

انـدازي    راه

معنـي كـه   
 آنچه كـه  
ود و حتـي  

دازي آنهـا   
م نگـارش  

تنهـا   .سـت 
نكـه يـك    
م نيستند، 
ك تصـميم     

 ـات توليـد  
ها مـثالً   نه

وليد كاالي 

دوسـتتان   
كند، چون  

ationgroup

يست، چرا كه، بس
كنند و به كارشـ

  
دي جديدي را

  .د

م دارد؛ بـه ايـن   
همانند د؛ دقيقاً

 وارد قرارداد شو

انـد اي اوليـه راه  
في دارد و آن هم

نيس ل دسـترس   
بـراي اين. آيند ي

هاي دررفته مهم
ي از گـرفتن يـك

يژگي مرز امكانـ
 يابد از بين گزين

/1 از توواحد  5

.اسـت  متر 15
كايش فرقي نمي

139(  

چندان آسان نيس
ش سالگي عبور ك

  .بينند ي
.كنند بديل مي

تا فعاليت اقتصا

  .ي هستند

دهند ار وفق مي

 هويت قـانوني د
ارندد ات خاصي

ها يا افراد و ركت

هـا گـام  شوند؛ ي
البته گامي اضاف 

ت و ديگـر قابـل
مي وجود شما به

ه اند؛ هزينه مهم 
م، تنها بخشـيي

A بنابر وي. است
كاهش Bالي 

× =5 21 31
  .د

 شما دوي  
 15   برا متر
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ه البته اين كار چ
توانند از شش مي

وجه نشوند، مي
كارهاي جديد تب

آورند ت ميدان مي

وفقيت اقتصادي
  .را دارند

 را با شرايط بازا
  .د

ست كه خودش
ها حقوق و تعهد

شر شد، با ديگر

اندازي مي سان راه
... . و مجوزها و

 

عميق افتاده است
گيري ش ن تصميم

يرگذارند، بسيار
مطور ارزيابي كني

A توليد كاالي 
حد از توليد كاال

5ست بيش از 
35مثالً   بشود

 تخصص اصلي
1 ي  متر و

15  


مرحلة(وم انساني 

كنند كه بت مي
ها نيمي از آنها م

ديگران شايد متو
ها و يا كسب و ك

تدبير، به م ت و

ن و دلگرم به مو
يي حل مسئله ر

آموزند و خود ي
كنند  ماهنگ مي

كسب وكاري اس
ها شركت. كند ي

 دارايي داشته با

خصي بسيار آس
ها پروانه م، اخذ

 .صي بهتر است

كه به يك چاه ع
زمان ست كه در

تصميم شما تأثي
چط ها را ه هزينه

  

5يش   واحد
× =2 1  واح

بايس مي Aالي 
−69 315 مث

 عضو هستيد و
دود؛ ولي دوي مي

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

مراقب سب و كارها
كه تنه طوري ه

  :عبارتند از 
ر را زماني كه د
 جديد، فراينده

شان را با شجاعت

ستند اما مطمئن
، اشتياق و تواناي

يان مين و مشتر
ي مديريت و هم

شركت ك.  است
ا انسان رفتار مي

تواند شركت مي
  . بگيرد

ب و كارهاي شخ
 جمله ثبت اسم

سب و كار شخص

ي تصور كنيد ك
اس هايي ت، هزينه

هايي كه بر ت ينه
فهميدن اينكه. 

.سنجيده شوند

، افزايB اوليه 
=بيش از  2 

 15  واحد كا
=متر از  375

 ميداني مدرسه
سرعت شما م ن

سنجش ده

الش خود از كسب
به كوتاهي دارند؛

كارآفرينان موفق
هاي كسب و كار
را به محصوالت

ش نامي ز و خوش
 

بين هس نان واقع
ضباط، پايداري،
شناسان، همكاران
ا به شكل كارايي

كار شركت ب و
ه با يك فرد و يا

ش ي مثال، يك
رد شكايت قرار

تي همانند كسب
شخصي است، از

  .ست

يب شركت و كس

توانيد پولي را مي
تان مؤثر است ي

خيص تفاوت هزي
برگشت نيستند

ر مقابل منافع س

1ليد   واحد
A بايست ب مي
افزايش توليدي 

كمت Bد كاالي 

م ورزشي دو و
ابقه به همان مس

    
 

 .رست است

ينان با كار و تال
رهاي نوپا عمر ك

هاي مشترك كا
ه فرصت  
ها ر ايده 

انداز پس  ير
 .كنند

كارآفرين  ن
نظم، انض  ه
از كارش  ده

منابع ر  نده

 .رست است

ترين نوع كسب ه
بهك شركت، مشا

برا. دهند جام مي
كايت كند و مو

كارهاي شراكت و
كار ش و  كسب

كت بين افراد اس
 .رست است

لف و ب به ترتي
 .رست است

هاي دررفته ر نه
گيري ه بر تصميم

ب بگيريد، تشخي
اند و قابل ب رفته

ها د بايد هزينه 
 .رست است

ت كم كردن تول
1ش    كاالي

برايواند باشد و 
 يابد يعني توليد

 .رست است

د كه شما در تيم
عضو است و در
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.خوب است
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فرصت ةهزين
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69 تو مي
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هم در تيم ع
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نـد، باعـث   
تالش . شت

غيير قيمت 
ت سـفيد را     

ـه ممكـن    

ي ا ي بهينه

پرداخـت  ) 
اگرچـه  . يد

ننـدگان و  
  غيرالكلـي     

سزايي در  
 لةبه وسي، 

 .آغـاز شـد    
رفتاري بـا     
نـه اصـلي    

الملـل   ـين  
 و مسـائل   
هـاي قابـل   

 

ationgroup

اب كنمتر انتخ 
كلي نخواهد داش

دچار تغ وند، اگر
 مـردم گوشـت

يابـد كـ هش مي

 

هاي تخصيص اند

)ه قيمـت كـاال  
كني پرداخت مي

توليدكنة عهـد  ه  
 بـر مشـروبات

  .شود ي

سهم به  آمريكا
2تا سال   ،

ـي در قبـرس آ
مـتهم بـه بـد 

ده است كـه بها

تجـارت بـ  روند
اش، مشـكالت ه 

ه  اسـت تفـاوت  

139(  

15دوي  ي  
وستتان نيز مشك

  .ل است

شو م مصرف مي
شـود، مي  گران

مت تا تعادل كاه

 . تغييري نكند

توا ست خود مي

همرا به( ن كاال
بيشتري نيز پ ت

پرداخـت آن بـه
 ايـران، ماليـات

نوني برخورد مي

دولت  است كه
تصادي جهان ت

ك مشكل سياسـ
1976 در سـال   

يم را تجربه كرد

هاي گوناگون با
همسـايه كشـور 

 كشورها ممكن

19/10/99 پنجمة 

دوستتان را براي
كنيد و دو مي دا

، مانند اين مثال

  .ت كاال است

د يا به جاي هم
گوشت قرمز ي

آيد و قيم ود مي

ا كاهش يابد يا

ت با عملكرد درس

در زمان خريد آن
نهايت ماليات  در

قانوني پفة  وظي
آن در نـة ن نمو 

 كاالهاي غير قا

آن ةدهند نشان
هاي اقت م تحريم

تحريم با يك نةها
ولـت اروگوئـه د

يك دوره تحري 

ه  در عمل دولت
 مواجه باشد و ك

فرهنگي اعي و

  .د موز است

16  


مرحلة(وم انساني 

1 ي  متر و د
ضعيت بهتري پيد

براي پيشرفت، 

شود قيمت ضا مي

شوند  مصرف مي
يوقت ثالًم. گذارد

د عرضه به وجو
  .رسد

 است افزايش يا

دولت. گويند  مي

كاالهاي خاص د
ال مصرف كنيد،

شود، اما خت مي
رد كه بـارزترين

توزيع و مصرف

ر سطح جهاني ن
دوسو وع حدود

بها. ه كرده است
د.  كرده اسـت 

1977 تا 1973
 

شورها دارد؛ اما
الت خاص خود
سياسي و اجتما

در توليد الفشور 

هم؛ ادبيات و علو

شما را براي دوي
ها، شما وضع عيت

هايي ن موقعيت

غيير مقدار تقاض

با هم اند، مثالً ط
گ نظرمان اثر مي 

يابد، مازا ش مي
ر مي ز به تعادل

ج دارد و ممكن

كه به آن دولت

كنندگان ك صرف
شتري از آن كاال

نهايي پرداخ ةد
 بسيار زيادي دار

ود و با فروش، ت

اي اقتصادي در
در مجمو. ه است

تحريم را تجربه 
تحريم را تجربه 

3 هاي  طي سال
 .الي بوده است

الملل براي كش ن
ن است با مشكال

اندازهاي س  چشم

ي، نسبت به كش

سنجش ده

اگر مربي، ش. ارد
وض كردن موقع

يافتن ي به معناي

تقاضا باعث تغ ي

د نظر ما مرتبط
 از كاالي مورد

  .كنند  آن مي

قدار تقاضا كاهش
يزباشد و مقدار ن

 پست بودن برنج

يك داور است ك
  

مص تي است كه
شما ميزان بيش 
دكنن مصرف لةسي

ر مصرف، انواع
  .ت است

شو يات وضع مي

ها ز تاريخ تحريم
دي داشتهااقتص
  .ست

1978 تا 1974
1981 ات 1976

جنوبي در ةكر 
كره شما همانند

ي كه تجارت بين
ك كشور ممكن

و اه نين آرمان

راي مزيت نسبي

    
 

كورد مناسبي دا
با عو. شود ما مي

ت آوردن كارايي
 .رست است

يروي منحن كه 
 .رست است

كه با كاالي مورد
 مقدار خريد ما
خرند و جايگزين

 .رست است

التر كارخانه، مق
قيمت قبلي با از

 .رست است

مرغوب بودن يا
 .رست است

قتصاد نيازمند ي
.د به وجود آورد
 بر مصرف ماليا
 اين ترتيب اگر

وس به يتاًايات نه
ماليات بر. است 

ماليات بر دخانيا
 .ترست اس

هاي قانوني مالي
 .رست است

رسي اجمالي از
تحريم ا سياست

كا اعمال شده اس
4هاي  طي سال
6 هاي طي سال

.دياسي شده بو
اي، ه مات هسته

 .تسرست ا

توجهي افع قابل
يك. اند ورد نكرده
نهمچ. شته باشد
  .شته باشد

 .رست است

دار بت كشور 

www.sanjeshse
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ماشيني و م

در 4ه گزين .12
بر روي كاال

در 3گزينه  .12
يك بر) الف

استفاده از س
دولت آمريك

تركيه ط) ب  
ط اروگوئه در

زندانيان سي
تحريم، اقدام

در 2نه گزي .12
با وجود منا  

يكسان برخو
متفاوتي داش
توجهي داشت
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 سـامانيان  

 در سـطح    

 1درس . ( 

هر سـه  ) 1

(  

ترك حرف 
= ك دارنـد     

ـوازن و در   

ationgroup

واند از آثار دورة

  )2فصل  4س 

منا آرايـه تضـاد

انـد كار كشـيده 

1(گزينة در . رند
  .ف داردطرّ

)2فصل  6درس 

الوه بر وزن مشت
پايـاني مشـترك

سـجع متـ»  ت 

  .ند

139(  

تو ن گزينه نمي

درس. (شده است

ضم .ندارد وجود

ند و دست از كا ن

  )1صل 

ي دارسجع متواز
سجع مط» ستان

د. ( مطرّف دارد

عال):  و سياست
رف يا حـروف پ

الـف، ب،«هاي 

ي دارنسان حركت
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نياورده بودند اين

عاري سروده نش

  )2ل 

و ده شدن تضاد

ه اندوهگينه هم

فص 1درس . (وي

هم سج) و بيفتاد
دبس«ي دارند اما 

 دو كلمه سجع

سخاوت(ـ  )رند
ندارند و فقط حر

ه ست در قسمت

ن جناس ناهمس

1(

17  


مرحلة(وم انساني 

  )2فصل  4

الحات آن روي ن

ر اين زمينه اشع

فصل 4درس . (

(  

پياد :»رود آمدن

اثر مرگ پادشاه

نه بديع معنو ،ود

خت، بينداخت و
سجع متوازي) ن

ة جراحت با آن

زن دارمتوا سجع
وزن مشترك ن 

قرار اسمتوازي بر

ف دارند بنابراين

  )1فصل  3س 

(فنون ادبي  

هم؛ ادبيات و علو

درس . (دا كرد

مختلف و اصطال

اورده بودند و د

الخير است د ابي

1فصل  1درس 

فر«با  آمدن  باال
  )1فصل  1

خورد كه بر ا مي

شو ن بررسي مي

برافروخ(هاي  واژه
ستانان و دوست
اما واژة ،دارندي 

س= اند  هم وزن( 
: )سخاوت و آفت

سجع م »نميرد«

  .دنر
روف اختالت ح

  حركتي
درس(ن حركتي 

  .جود ندارد
  .جود ندارد

 علوم و

سنجش ده

جايگاه خود را پيد

ساماني به علوم م

ل علمي روي نيا

ن شيخ ابوسعيد

د(ه حرف اضافه 

وآمدن ن و جلو
1درس ( . لفظي

 ماتم به چشم م

در سطح بيانو  

 متوازي دارند و
بوس) (2(ر گزينة 

سجع متوازي): ت

)ني  )− −
س(سجع متوازي 

  )2ل 

«و » نگيرد«اي 
  . وجود دارد

دارآرايي  واژه» ر
در حركت: كملَو 

ناس ناهمسان ح
جناس ناهمسان 

آرايي وج واژه) را
آرايي وج ژهوا) ام

    
 

 .رست است

 در اين دوره ج
 .رست است

ينكه در دورة س
  )2فصل  4س 

 .رست است

ن دوره به مسايل
 .رست است

ن منور از نوادگان
 .رست است

مفعولي است نه
 .رست است

پيش آمدن: »ن
ي است نه بديع
 .رست است

سوگ و ي نوع

 .رست است

قلمرو ادبي در 
 .رست است

سجع): مطلوب
در. متوازن دارند

راحت و آفت) (4
 .رست است

(− −  =جوان
س: رك نيز دارند

فصل 6درس (ف 
 .رست است

ها بين واژه» پ«
سجع مطرّف» 

 .رست است

در«و » اي« ،»و
ملك، ملك و) 1
3 (جن: لگُل و گ
:كرشكّر و شُ) 4

 .رست است

رچرا و چِ( )الف(
و اَنعاعام ان( )ب(
www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  .13
شعر مدحي

در 1گزينه  .13
با توجه به اي

درس. (باشد
در 3گزينه  .13

نياهنوز در 
در 4گزينه  .13

اثر محمدبن
در 2گزينه  .13

نشانة م» را«
در 4گزينه  .13

فراز رسيدن«
بديع معنوي

در 4گزينه  .13
در اين بيت

  )1فصل 
در 4گزينه  .13

آراية تشبيه
در 3گزينه  .13

محبوب و م(
واژه سجع م

4(در گزينة 
در 2گزينه  .14

(سخاوت 
پاياني مشتر
سجع مطرّف

در 2نه گزي .14
«در قسمت 

»ث«قسمت 
در 2گزينه  .14

تو« هايهواژ
1(در گزينة 

3(ينة در گز
4(در گزينة 

در 3گزينه  .14
( قسمتدر 
(قسمت در 

erv.ir
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روان و (» ت

ــر وزن      بـ

) 2(گزينـة  

لي كـه در   

بـه  ) 2(ـة   

د و مسـت   
ationgroup

  )1فصل  3س 

ت« در قسـمت    

ــه     ــا ة گزينـ هـ

گر حـالي كـه د   

در حـال. خواهـد 
  )2فصل  6 

مفهـوم در گزينـ

ازنـد نـوش بپرد   

139(  

درس. (فته است

سـجع متـوازن،

ــة ــه بقيـ ي كـ

  )2فصل 

گيـريم در ح مـي 

خ چيـزي را نمـي    
درس. (دهد مي

ه است، همين م
 2(  

و بـه عـيش و 

19/10/99 پنجمة 

بار بكار رف 5» ي

س) = ز و ذليـل ـ 

ــالي ــت در حـ ـ

  )نوميد

، ف5درس ) (ينه

 

 كوتاه در نظر م
  

بـرد و چنـين چ
 بهشت ترجيح م

سير تعلقات شده
فصل 5درس  (

ي درست كنند

18  


مرحلة(وم انساني 

ي«بار و مصوت 

زيـع(» پ«مت  

/ /− − اسـ
  ن    فعولن

  )2صل 

  
  

، توليد، روضه، ن

ب، يكتا، ژيان، آي

  .كار رفته است
 )2فصل  5س 

ت بلند را مصوت
)2فصل  5رس 

ب خـدا پنـاه مـي   
بر راي معشوق 

است و اينكه اس
.كند كوهش مي

 سر او جام شرابي

هم؛ ادبيات و علو

  .ود ندارد
سه ب» ا«مصوت 

توازي، در قسـم

/ /− − − −
فعولن     فعولن

صف 5درس . (ست

پا      س    دار
-        -

             

 سروان، نونهال،

 جريان، سيالب

در دو مصراع بك
درس(بار  4» يام«

گيرد آن مصوت
در. (ساكن نيست

نشين شود به خ
خواهد و حتي مي

اره شده اسرو اش
پا بسته بودن نك

مرگش از كاسة

سنجش ده

ي وجوآراي واژه) ر
كه در اين بيت م

سجع مت) = انده

/ /− − − 
فعولن       ف    

( /− − − اس
  ولن    فعل

پا ر             سا
   -          -

      مال
   -   

   ريف
 -            
 

دوران، مولّد،د، 

يد، صيد، ميان،

بار د 4جمعاً » د
» «سرو» «الم «

صوت بلند قرار گ
حركت دارد و س

ن  زاهد رياكار هم
دون معشوق نم

و اسير بودن س 
سرو را به سبب پا

كند كه بعد از م
    

 

مهر و مهر( )ت(
ك) پ( قسمتد 

 .رست است

رانده و ما(» ب«
  سجع مطرّف
 .رست است

ــر وزن   /ـت بـ
                   

/− − − 
   فعولن     فعو

 .رست است

سا     يِ       
   -          

    ئوف     ج   
 -        

   ءال     ش   
  -       

 ِس    يا    مك
   -      -  

  ب    ها    رانْ
    -      -  

  )2صل 
 .رست است

ت، گهواره، مورد
 .رست است

يار، سياست، كاي
 .رست است

نَد» «مي«: بلند 
»غبا«:  كشيده

 .رست است

 و قبل از آن مص
ح» نِ» «كمانِ«

 .رست است

كه در بهشت با
ديگر بهشت را بد

 .رست است

بند سؤال به پاي
ورد و درخت سر

 .ترست اس

ك مي  شاعر آرزو
www.sanjeshse

(سمت قدر 
ماند مي پس

در 1گزينه  .14
«در قسمت 

س) = گردان
در 3گزينه  .14

ــن  ــتايـ بيـ
             
/ )− −

فعولن      
در 2گزينه  .14

= رساسايه 
             
ر    =رئوف

         
س  =سؤال

         
س  =سيامك
             
ب  =بهاران 

           
فص 5درس (

در 4گزينه  .14
دتاوالد، وال(

در 3گزينه  .14
دي(هاي  واژه

در 3ه گزين .14
هاي مصوت

هاي صوتم
در 2گزينه  .15

اگر نْ باشد
« و» ابروانِ«

در 4گزينه  .15
اينك شاعر از
هاي د گزينه

در 2گزينه  .15
در صورت س

خو چشم مي
در 4گزينه  .15

در اين بيت
erv.ir
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ي و نشاط 

 او خـود را    

 در حـالي  

 

 هاي رتباط
  .داد رقرا ر

 جو مانند ي
 بـه  اكـور 

سـفير،   ن، 
 ص تخـت  

  . آمد

گ نوشـته   
 ايران در ي
 از پـس . د
.  

 صـادر  ني 

 بـراي  سـب 

ationgroup

ت كنند به شادي

ز خـاك كـوي

ت متكي باشي،

ا. داشت تجاري
ان را تحت تأثير

گياهاني ه كشت
خـ گـردآوري  و

بازرگـان ـانگرد، 
بخصـو تـاريخي 

ايران فراهم در

و سـنگ شـد  ـي 
شناسي ي باستان

آورد دسـت  به ن
.شدند مشغول ش

فرمـان و گرويد ت

مناس طـوالني  ل 

139(  

ند و كوزه درست

گذرد و از ت مي

ودت به توانايي خ
 2(  

ت روابط هند، و ر
هنگ، خط و زبا

بهع ل پيش شرو
و شـكار  دورة از 

جهـ عنـوان  بـه  
ت هـاي  مكان و ر
د شناسي باستان 

ميخـ خـط  ـدن 
هاي ن به فعاليت

ايران سرتاسر در
كاوش و حفاري 

مسيحيت به خود

سـواحل داراي ا

19/10/99 پنجمة 

ما خشت بسازن 

وي دوستكه به ك

  )1فصل  2

و بايد تي ندارد
فصل 5درس  (

صغير آسياي ند
 شد و دين، فره

هزار سال 12د 
انسان ورود زلة

بيشـتري  اييان
آثار از خارجي ن

هاي كاوش جام

خوانـ بـه   موفق
ي عالقه اروپاييان

د را باستاني هاي
به شوش ستاني

خو امپراتور اين 

ايتاليا حال، اين 

19  


مرحلة(وم انساني 

سر ةكه از كاس
 1(  

 برعكس صبا ك

2درس . (ه است

ل و نسب اهميت
.ار تأكيد داردرد

مانن آن، مجاور ي
ها اين سرزمين 

دند كه در حدود
منز به اقدام اين 

اروپا قاجاريه، رة
بازديدكنندگان 
انج براي زمينه م

لينسوننري راو
شدن خط ميخي

ه كاوش حصاري
باس محوطة در و

زيرا يافت؛ اي قه
  .مين كرد

با. كند مي جدا 

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

گويد پيش از آنك
فصل 3درس ( 

كه از آن است 
  .ذري

ق يار اشاره شده

 مباهات به اصل
گفتار توأم با كر

هاي سرزمين و 
ميان فرهنگي ط

ين مردماني بود
.كردند گوسفند

  .است ايران ت

دور در اروپا و ن
تعداد بر روز به 

كم كم گونه، ين

نام سر هن به سي
با خوانده ش. كرد

انح امتياز سپس 
و آمدند ما كشور

سابق بي رونق ين
تضم روم راتوري

هم از را كشور 
  .ست

ت

سنجش ده

گ گزينة ديگر مي
.غنيمت شمريم

ق خوش نيافتي
گذ  دوست نمي

گر به حسن خلق

گويد فخر و مي 
ها و گ ن به گفته

ايران فالت طق
روابط گيري شكل

نخستي زاگرس، 
گ و بز مثل راني

فالت در خوراك 

ايران اقتصادي و 
روز و آمدند ما 
بدي. شد افزوده 

انگليس افسر يك
يستون ترجمه ك

و حفاري جازة
كش به فرانسه از ي

كنستانتي پراتور
امپر محدودة در

اين غرب و رق
ا وسيعي صلخيز

    
 

لي كه در سه گ
لحظات عمر را غ

 .رست است

اگر اخالق) 4(ة 
كند، تو به كوي
ه سه گزينة ديگر

 .ست استر

)1و  2و  3(نة 
بر عمل كردن) 4

 .رست است

  77فحه 
مناط ديگر با نين

ش موجب جاري
 .رست است

  73فحه 
اي كوهپايه حي
جانور كردن هلي

توليد و نشيني
 .رست است

  64فحه 
سياسي روابط 

كشور به... س و
شوش و سارگاد

 .رست است

  64فحه 
ي قاجار حمدشاه

خامنشي را در بي
ا فرانسه دولت و
شناساني باستان 

 .رست است

  60فحه 
امپ زمان در حيت
د را دين اين دي

 .رست است

  55فحه 
شر آپنين، ركزي

حاص هاي دشت و

www.sanjeshse

شوند در حا
بپردازيم و لح

در 4گزينه  .15
مفهوم گزينة
ك خوشبو مي
در حالي كه

در 4گزينه  .15
در سه گزين
4(كه گزينة 

  

 
در 1گزينه  .15

صف 8درس   
همچن ايالم  

تج و سياسي
در 2گزينه  .15

صف 8درس   
نواح ساكنان  
اه و گندم و

جان يك دورة
در 4گزينه  .15

صف 7درس   
گسترش با  

شناس باستان
پاس جمشيد،

در 1گزينه  .15
صف 7درس   
مح زمان در  

داريوش هخ
و شد بيشتر

كه، بود آن
در 4گزينه  .16

صف 6درس   
مسيح دين  

آزاد كه كرد
در 1گزينه  .16

صف 6درس   
مر هاي كوه  

و كشتيراني

erv.ir
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58

59
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61
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ـه اطاعـت   
ج وكا بـه او 

 و هـا  جلگـه 

 د حكومـت  
در حـدود   

  .ط شد

 لـوور  هاي

 

 در .شـود  ي
 جديـد،  ي 

نگـاه  ) ب. 

 ،مسـئله  ـا 
 يـا  كسـي  

 پديـده  ول 

 اسـت،  ـده 
 خبري رات

ationgroup

او با بـ. برداشت 
 فرمانروايي آشو

ج حـال،  ايـن  ا 
  .بود مي

رسـيدند قـدرت 
.خــود افـزود    

ي سومري مسلط

ه موزه خصوص ه

مي تبديل فيايي
هـاي فنـاوري . رد

.نيازهـا  رفـع  ي 

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  لسؤا. دازد

تحـو و تكـوين  ر 

آمـ يدپد ذهنش
عبار از و نوشته 

139(  

شورش به سر 
 موريا در زمان

بـا. داد مـي  قـرار 
دائم هاي گاه ونت

ق بـه  بودند، ين
ثـروت و قلمـرو 
شهرهاي ـ  كشور

به جهان مختلف
  .هستند ك

جغراف محيط به 
بگذار بسياري ير

  .است داده

بـراي منـابع  از ده

ماهيـت بـر  چيز،
پرد مي وضوعات

سـير بررسـي  ه 

ذ در كه اي سئله
سؤالي شكل به

19/10/99 پنجمة 

يونانيان ا برضد
حكومت. ذاشت

ق گـرد  بيابـان  م 
سكو برپايي و ي

النهر بين شمال 
ق بـر  آنها، كردن

دهي سارگن بر

م كشورهاي در 
نيويورك در تن

طبيعي محيط 
تأثي محيط، در 

د گسترش را ان

استفاد و ها توان

چ چه سؤال. ارد
مو زماني روند ه

بـه چطـور،  ـؤال 

مس از آگاهي و ت
ب را مسئله ورت
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مرحلة(وم انساني 

 نام چندراگوپتا
وريا را بنيان گذ

اقـوا يورش رض
كشاورزي براي ي

در مي جنگجو
ك ويران و غـارت
به فرماند. زيست

متعددي هاي زه
متروپوليت و سيه

نتيجه در و زند
انسان كه است 
انسا دسترسي ن

ت درك) الف :ت

دا سروكار ها ده
به موقع، چه ؤال
سـ. دهد مي قرار

شناخت به تيابي
صو است بهتر. د

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

دهان هندي به
سلسلة مو هند، 

معر در را كشور
مناسبي محيط ن

 آشوريان كه قوم
غ و همجوار هاي
ز النهرين مي ين

موز بخش زينت
رو پترزبورگ ن

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

است گونه دو به ي

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

دست براي هشگر
كند بيان روشن 

جغر

سنجش ده

در، يكي از فرماند
شمال محلي ن

ك اين شمال، در 
چين در بزرگ ي

مت بابل قديم،
ه سرزمين به پي

مركز سرزمين بي

ز ايران، بهاي ران
سن در آرميتاژ ن،

مح تغيير به خود
آمد انسان كمك

زمين اعماق از ي

طبيعي محيط ا
  ها ه خواسته

م يعني جغرافيا 
پديد وقوع علت
محيط و نسان

يان مسئله پژوه
و واضح صورت 

    
 

 .رست است

  45فحه 
خبر مرگ اسكند

حاكما از شماري
  . رسيد

 .رست است

  46فحه 
هو هوانگ رود 

رودهاي يرامون
 .رست است

  37فحه 
حكوم زوال و ف

پياپ هاي كركشي
م، قوم اكد در م

 .رست است

  26فحه 
گر باستاني آثار 

لندن در بريتانيا

 .رست است

 4فحه 
خ نيازهاي رفع ي

ك به فناوري ير،
برداري بهره به در

 .رست است

  5فحه 
با ارتباط در سان

به رسيدن براي 
 .رست است

  8فحه 
اساسي ركن با 

ع ل چرا بهؤا س
ان متقابل روابط 
 

 .رست است

  10فحه 
ال و بيؤطرح س

به را خود سئلة
www.sanjeshse

در 1ينه گز .16
صف 5درس   
با انتشار خب  

آوردن ش در
قدرت خود

در 4گزينه  .16
صف 5درس   
پهناور درة  

پي هاي دشت
در 4زينه گ .16

صف 4درس   
ضعف از پس  

لشك با آشور
24  ق.

در 4گزينه  .16
صف 3درس   
از بسياري  

ب پاريس، در
  

 
 

در 4گزينه  .16
صف 1درس   
براي انسان  

اخي هاي دهه
قاد را انسان

در 3گزينه  .16
صف 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه
در 1گزينه  .16

صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ داللت
كساني، چه
 .پردازد مي

در 1گزينه  .16
صف 2درس   
در مرحله ط  

مس بايد ابتدا
erv.ir
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 نكتـة  ارد؟
 سـابقه،  ة
  .كند مي دا

 معـدني و         

 در كاكـان 
 از اي پـاره  
 از برخـي  

 ايجاد ادي

 از و دهشـ  
 در آن واد
 و شـده  ه 
 ديگـر  از ر

  ي هواي
  سيالبي

  گي
  ديد دما

. اسـت  رده
 بخش. ت

 را نيروها ز
 نيروهـاي  

 بـراي  ايط 

ationgroup

دا اهميتـي  چـه 
مطالعة ديگر، رت
پيد بيشتري ات

نـابع غـذايي و

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

با فرسايش اثر ر

نوسـاناتي  چـار 
مو و دهد مي ش

گذشـته از بيش 
غبار و گرد هاي ن

اثر آب و
هاي س باران

بارندگ
افزايش شد

آور وجـود  بـه  را
است آن گيري كل

 

از پشتيباني و ه
بـراي  البـا  بـت 

شـرا كردسـتان 

139(  

چ پژوهش اين م
عبار به ؛دهد رار
اطالعا موضوع، 

دسـتيابي بـه من

ش ايجاد ها، يس
د( انـد  آمـده  ود 

ار دشت و مانشاه
بر جديد هاي ري

دچ اقليمـي،  رات 
فرسايش را ها كوه 
زاگرس حوضة 

توفان. است شده
  .است ثر

  منشأ
  نوس هند
  ياي سرخ
  ربستان

ر جهـان  يرهاي
شك اصلي عامل 
 .است كمتر رت

البسه نظامي، ت
رطوب و دمـا  شور

ك و آذربايجـان  ل 

19/10/99 پنجمة 

انجام پرسد مي د
قر بررسي مورد 

به نسبت كار ن

 نقـاط جهـان د

ناود ميان در يا 
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي
ناهموار آنها روي

تغييـر علت به ا
شديد، جوي ي

رودهاي در يان
ش منجر همواري
مؤث آنها سترش

  ور
اقيان

دري  
عر

كوي ترين بزرگ ز
شديد، تبخير ه
5 از   مت ميلي

تجهيزات و ها يك
كش جنوب و رب
مثـل غربي، و ي

21  


مرحلة(وم انساني 

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

 ارتباط با سـاير

و ها طاقديس ل
نواحي در سايش

م مثل( هستند 
ر در اما اند، انده

رودها اين در ب
هاي ريزش. است 

طغي اخير، دهة 
ناه از جديدي ي
گس و ايجاد در س

ان ورود به كشو
  دوره گرم

دوره سرد سال
  تابستان

زا يكي كه است
كه شود مي گفته
آن ساالنة ارش

تاكتي نظامي، ي
غر جنوب هاي ن
شمالي مناطق در

هم؛ ادبيات و علو

پ مرحله، اين در
پژوه بايد وهشگر

پژوهشگ نياز ورد

عالوه بر امكان
 

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

ما جاي بر قديم

آب جريان. گيرند
داده شكل غيير
سه طي رسد مي

هاي شكل شكيل
زاگرس منطقة در

زما   كشور
  قي

د 
  بي

ا اي گونه به ران
گ اي كرده پف ي

با ميانگين يعني

هاي طرح كه ست
استان در مهرماه،

د دوره همين ر

سنجش ده

د. شود جلوگيري
پژو كه است ين

مو ديگران، هش

ع كشور براي هر
 .كند فراهم مي

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

گ مي سرچشمه س
تغ طغياني و ظم
م نظر به. گيرد ي

تش به رودها سط
د انسان هم و ت

جهت نفوذ به
جنوب شرق
 غرب

جنوب غربي

اير مركزي واحي
نمكزارهاي به و ت
ي است؛ واقعي ن

اس عواملي از باال 
مه تا ارديبهشت 
د كه درصورتي 

  .است طلوب

    
 

ج نامعلوم و كلي
اي لهمرح اين در
پژوه نتايج و ئله

 .رست است

  20فحه 
آزاد ب ياه ه آب

 فسيلي را نيز ف
 .رست است

  30فحه 
چ هنگام در ها ت

ب ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

 .رست است

  27فحه 
زاگرس از سياري

نامنظ حالت به م
مي قرار رودها ن

توس رسوب حمل
طبيعت هم كه ت

 .رست است

  39فحه 
  ده هوا

   موسمي
  داني

   خشك
 .رست است

  44فحه 
نو در هوايي و ب
است بيابان از ي

بيابان كوير، شت
 .رست است

  44فحه 
رطوبت داراي ي

از. دهد مي قرار
.شود مي ساز كل

مط نظامي وهاي

www.sanjeshse

ك جمالت يا
 توجه مورد

مسئ پيشينة
در 2گزينه  .17

صف 3درس   
دسترسي به  

هاي سوخت
در 1گزينه  .17

صف 4درس   
دشت برخي  

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

در 4گزينه  .17
صف 4درس   
بس رودهاي  

منظم حالت
اين دسترس

ح آن، پي در
است عواملي

در 1گزينه  .17
صف 5درس   

نام تود
مرطوب
سود
گرم و

در 3گزينه  .17
صف 5درس   
آب موقعيت  

بخشي كوير،
دش از بزرگي

در 1گزينه  .17
صف 5درس   
هواي و آب  

ق تأثير تحت
مشك نظامي
نيرو فعاليت
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 افراد يها ش

 هـاي  ـنش 

 ايـن  از صي
  .يرد

 اشـتباه  و ا 

 كـه  تسـ 
 دنيـا  در ي 

از آنهـا  ي خ

هـاي   ـان   
ق وجـود   

داننـد،   مـي   
هـايي   ده 

ودن ايـن     
ق و باطـل   

ationgroup

كنش ةجنتي و د

كـ و دهـد  مـي  ر 

خاص نوع تماعي،
گي مي صورت ي

آنهـا عمـق  و ي

ا انسـان  ختيـار 
كنـوني محيطـي 

ممكن است برخ

ـي بـراي جهـ
ل و قبول حـق

مـي، معتبـر نم
پديـدجتمـاعي،  

ـودن يـا نبـو
 بودن يا حـق

139(  

نندك يها خلق م

تغييـر را دميـان 

اجت هر جهان ر
اجتماعي ادهاي

پيچيدگي ، بهند

اخ در خـامي  اده 
م زيسـت  هـاي   

ند اما در عمل م

  .ستندماعي ه

يعنـ رنـد ذيييرپ  
ن خروج از باطل

وان دو روش علم
هاي اج  و ارزش
توانيم بـ ط مي

درست و غلط

19/10/99 پنجمة 

ه را انسان يعمات

آد زندگي هاي ش

در معموالً ولي ؛
نها كمك به كار

شدن مواجه بي

مـا صـرفاً  و دارد 
بحـران و نـوني 

دانن ن را الزم مي

هاي اجتم  ارزش

ي و واقعـي، تغي
گونه كه امكان

و وحي را به عنو
ن جوامع عقايد

آيند و ما فقط ي
داوري دربارة د

22  


مرحلة(وم انساني 

ماجت يها دهيپد 
  

ارزش و ها آرمان

دارد وجود اوتي
ك اين  اجتماعي

غيرغرب هاي گ

نـد غايتي و دف
كن نظير بي هاي 

نند و رعايت آن
  .دهد مي

ها و ترين آرمان

در قلمرو آرمـاني
گ ود دارد؛ همان

كنند و عقل و ي
از نظر اين. گويند

نساني پديد مي
ناسيم و براي د

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

  
   ش
  كنشن 

.نيستند يعيطب
.اند  خلق نكرده

آ ،طبيعي اوراء

متفا هاي راه راد،
جهان هر در. ت

فرهنگ با خود، 

هد معنا، گونه چ
وري بهره. كند ف

كن داري ميجانب
تماعي را شكل م

ت مهم، ز از باطل

ت قرار گرفتن د
رش باطل وجو

جربي محدود مي
ها سخن بگ رمان
عي جوامع اناق

خي آنها را بشن

 جامع

سنجش ده

 دار بودن كنش
دار بودن كنشدف
ارادي بود: اهي

 شر بودن كن

طب يها دهيند پد
ها را انسان يعيب

ما نجها و گان
  .سازد مي

افر و اجتماعي ن
است قبول قابل 

اي حرفه وظيفة
  .دند

هيچ طبيعت ،ي
تصرف و دخل ن
  .ت

ك جامعه از آن ج
جهان اجتم ماني

ه حق و پرهيز

اند؛ ولي از جهت 
ف از حق و پذير

م را به دانش تج
بودن عقايد و آر

ا ورو آرماني ي
تماعي و تاريخ

 

    
 

 .رست است

معناد: ن دست
هد: ار رودخانه

تن بر سر دورا
دامعنا: ن راننده

 .رست است

، همانند يجتماع
طب يها دهيپد ي

 .رست است

فرشتگ خداوند،
م دگرگون را ان

 .رست است

جهان نيازهاي ن
و شود مي هيرفت

 .ترست اس

و به بنا شناسان م
برد پي غربي سان

 .است رست

دنيو جتماعي
آن در خود ميل
است ديدگاه مين

 .رست است

ي كه مردم يك
قلمرو آرم يرند

عمل به، ن اسالم
 .رست است

 چند خود ثابت
 امكان انحراف

 .رست است

جتماعي كه علم
ز حق يا باطل ب
ه صرفاً در قلمر
 پيامدهاي اجت
 .راهي نداريم

www.sanjeshse

 
 
  

در 4گزينه  .17
باال آوردن -
رفتن كنا -
قرار گرفت -
بوق زدن -

در 3گزينه  .17
ا يها دهيپد

يهستند؛ ول
در 3گزينه  .17

خ شناخت  
آنا اجتماعي

در 1گزينه  .17
تأمين براي  

پذي ها، روش
در 3گزينه  .18

مردم وقتي  
شناسا جامعه

در 2گزينه  .18
ا جهان در  

م به تواند مي
هم محصول

در 3گزينه  .18
هايي ارزش -  

را ناديده بگي
در جهان -  

در 2گزينه  .18
حقايق هر  

اجتماعي،
  .دارد

در 2گزينه  .18
هاي اج نجها
توانند از نمي

هستند كه
ها و ارزش

بودن آنها ر
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متفـاوت   ت

  .ودن

سـان نيـز     

ـ دن ي  يوي

 

پس . دارند

موضـوع  » 
 واي جانان

. ـده اسـت   

 .باشـيم  ـ  

ationgroup

  .شوند

اتيـ وجود نظر. 

مانند ايراني بو ؛

القـي و الهـي انس

يها ها و ارزش

 فلسفي عقيده د

عمـر « 2 گزينـه 
شهربند هو) ضوع

  58صفحه  6 

اي گرفتـه نشـ ه

شمارند كه بي ـ

139(  

  .كنند
ش نميي محقق 

ميشو يم شتباه
  .رد

؛ا را داشته باشد

ست، هويت اخال

ه آرمانرتباط با 

 به اين گرايش

در گ. شته باشـد 
موض( ما. ن دارد

درس. هر ندارند

رده؛ چون نتيجه

ـخطاهاي ذهن  

19/10/99 پنجمة 

ك نميخود عمل 
كدام بدون ديگري

دچار خطا و ا ن،
وجود دا تيهو

ها برخي ويژگي 

نوي ناسازگار اس

ر است كه در ار

گويند كه ي مي

ع و محمول داش
 كه داللت بر من

رخي بحرها گوه

مثيلي به كار نبر

تشخيص خ در به

23  


مرحلة(وم انساني 

جهان اجتماعي خ
و هيچ ك اند سته

گرانيخود و د ي
ه شناخت ه در

تواند نمياعي 

ي و اخالقيِ معن
  . باشد

سازگا يو اخالق

به افرادي» يست
 

شود كه موضوع ي
ناسه فعل است

شود بر ندارد مي

دالل تمتزوماً اس

ز اين طريق قاد

 منطق 

هم؛ ادبيات و علو

هاي ج بق ارزش
وابسبه يكديگر 

يتيهو يها يژگ
 خطا و اشتباه

هاي اجتما  گروه

دد با هويت رواني
سازگاري داشته

و يروان يها يژگ

كموني« است و 
  23 و 22حه 

ه محسوب نمي
وضوع قضيه شن

56  

ضيه حملي استاند

اما لز. وده است

شيدن است تا ا

سنجش ده

د همواره مطابقرا
ها ب و محدوديت

ژي در شناخت و
ست كه امكان

ن يا عضويت در

گي جهان متجد
 جهان متجدد س

 ي و ثابت
  ي و ثابت
   و فردي

ژيآن دسته از و 

و مكتب فلسفي
صفح 3 درس .ود

پس قضيه . است
قيد است و مو» 

صفحه  6 درس

 صورت يك قض

ده و مقايسه نمو

درست انديش يوه

    
 

 .رست است

  :رات نادرست
افر تمامي: چهارم
ها و فرصت: نجم

 .رست است

كه گاه، ميندار 
اس نيا ةنشان ت،

 .رست است

رتباط با ديگران
 .رست است

كه هويت فرهنگ
ا هويت دنيوي
 .رست است

سابي، اجتماعي
انتسابي، فردي 

ابياكتس تغير،
 .رست است

باط، مربوط به
  .   يرند

 .رست است

يك گرايش و» 
شو نها تباين مي
 .رست است

  15فحه 
 .رست است

ييجمله انشا 1
»امشب« 4 زينه

د )رابطه( هستيم
 .رست است

رد بهي گوهر دا
 .رست است

مرگ تشبيه كرد
  43فحه 

 .رست است

ر آموزش شيبق 
  4فحه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
بررسي عبار  
عبارت چ -  
عبارت پن -  

در 3گزينه  .18
يديما ترد  

تيهو ةدربار
در 1گزينه  .18

فرد بدون ا  
در 2گزينه  .18

كگونه  همان
با تواند نمي

در 2گزينه  .18
انتس: ايراني  
:گندمگون  
مت: راستگو  

در 1گزينه  .19
ويژگي انضب  

گي شكل مي

 
 

در 1گزينه  .19
كمونيسم«  

رابطه بين آ
در 4گزينه  .19

صف 2س در
در 3گزينه  .19

1 در گزينه  
در گز. است

ه) محمول(
در 2گزينه  .19

نه هر بحري  
در 1گزينه  .19

عمر را به م  
صف 5 درس

در 4گزينه  .19
تأكيد منطق  

صف 1 درس
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تراك لفـظ   

 بـودن آن      
فيت قضيه 

   14 صفحه

در ) 4 و 1 

ك مفهـوم      

ـدا مفهـوم   

يه است نه 

ationgroup

اشـتر »روي«ـه   

شـانه محصـوره
ور ربطي به كيف

ص 2 درس.  است

گزينه. (گردد ي

كـب اسـت و يـك

ابتـ 1ر گزينـه  

يزيه نه سالبه ج

139(  

هـم كلمـ 4 ينه

 يـك قضـيه نش
پس كميت سو. 

هري ايجاد شده

 مخالف ارائه مي

ك عبـارت مركـ

د. كنـيم  ن مـي 

گاه صيه باشد آن

19/10/99 پنجمة 

در گزي. جود دارد

  20صفحه  3

داشتن سور )1 
.سر قضيه موجبه

ل به معناي ظاه

ستدالل تمثيلي

يك( نه مادربزرگ

هوم خاص را بيان

عبارت فوق شخص
 

24  


مرحلة(وم انساني 

شتراك لفظ وج

3 درس .ص است

رد گزينه( .ست
آيد و هم بر سر ي

مغالطه توسل 2 

شود يا اس جه مي
  44صفحه  5

و مفهوم خان ند

 سپس يك مفه

وقتي ع) 1 زينه
 58صفحه  6 س

هم؛ ادبيات و علو

اش 3در گزينه . ت

مشخص ن كامالً

 هميشه كلي اس
 قضيه سالبه مي

در گزينه. دارد

جوه اختالف توج
5 درس. ود دارد

ي هستنيهيم جز
  21 و 20حه 

كنيم و آغاز مي
  31ه 

رد گز. (شود  مي
درس) 4 و 2 نه

سنجش ده

ي ظاهري است
  15 و

ت كه مصداق آ

موضوع) ي سور
ضيه هم بر سر

  59و 

ت تضمن وجود د

يل ناروا يا به وج
وجو» وه اختالف

و مادرشان مفاه
صفح 3 درس. ت

آ) كلي(  امر عام
هصفح 4 درس .

 قضيه محسوب
رد گزين( . بشود

    
 

 .رست است

توسل به معناي 2
و 14صفحه  2 

 .رست است

ي، مفهومي استي
 .رست است

   43 فحه
 .رست است

داراي(  محصوره
سور قض) 4 گزينه
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