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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  دهــمسنجش 
)23/12/1398(  

  )دهـم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده  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

ده، آشـكار  
فايي، ستم 
: س كـردن     

ي، سـختي،   

ي اسـب ـ      
:  ـ مشـيت     
: ـ مصـادره     

) جا آوردن

شق تشـبيه    

آرايـي   واج 

) گزينة ج 
: فشـان ـكر 

:  شـاهنامه  

   قهرماني

ationgroup

ن داده، ارائه كرد
وف بي:  ردن ـ جفا 

سـيدگي ـ قيـاس
گرفتـاري: مصـه  

دگي پشـت پـاي
روشـني و نـور
ة كمـان، وتـر ـ

ادا كردن و به ج(

ري ـ اكسير عش

  .ت است
مراعات نظيـر و

)و ساعد به لعل
شـ) (فشـان شـكر  

تعليمي ـ: دمنه 

ملي،: ينة چهار

139(  

نشان: ر ـ نموده 
ردن، مشهور كر

اصـالح، رس: مت 
ــ مخم. ته دارد  

برآمـد: م ـ كلّـه  
درخشان مثـل ر

چلـة: خوان ـ زه 

 

( چهار به معني 

  )سحر و سفر
(  

ژمردگي و بيمار

جايگاه او بهشت
در بيت م)  دنيا

تيغ و(تشبيه ) ب
تلـخ و شـ(يـزي  

اني ـ كليله و د

قهرماني ـ گزي: ه

23/12/8 ششم 

سپيدة صبح، فجر
سرشناس كر: ن 

باد بهاري ـ مرم 
كه ظـاهر آشـفت

اي دور از مردم ه
چيزي در شدن 

ز خواند، قرآن خ

 )سرسبز و خرم

و در گزينة...) 

 چون آفتاب ـ س
)داشتن از عاشق
شدن كنايه از پژ

ال آمده است و ج
فس، استعاره از

گزينة ب) سوس
آمي حس) ح دل

عرفا: رارالتوحيد 

دت ـ گزينة سه

1(

2  


مرحلة(م انساني 

س: ت گل ـ فلق 
مت ـ علَم كردن

وزد،  شرقي مي
ك ، عارف، كسي

كنج، گوشه: وله 
گري، پديدار جلوه

ت قرآن را به آواز
  .نگي

س: پدرام) (خوب
  )له

قرار دادن و: تن

تو(جناس دارد 
رهايي ند:  نيابي

تي ـ روي زرد ش

(  

نسان از عالم باال
كهنه قف(ستعاره 

 

ني شنونده، جاس
لوح(تشبيه ) نه د

تعليمي ـ اسر: ن 

خرق عاد: ينه دو

1(و نگارش )  

م؛ ادبيات و علوم

خ، بوته و درخت
هده گيرندة غرا
ي كه از شمال

عاشق،:  شوريده 

د و قامت ـ بيغو
شدن روشني، ج
ي، كسي كه آيات
 نوعي جامة جن

ك، پسنديده، خ
صدا، آواز، نا: له

 به معني گذاشت

  .ست است

تشبيه و ج: ة يك
ز چنگم رهايي

رزندگي، سالمتي
  

)جناس( و فوج 

ينكه اتلميح به ا
اس) سير و گرفتار

 .ت وجود ندارد

گوش به معني(ز 
گزينه) ب، تشنه 

يداري ـ گلستان

قهرماني ـ گزي: 

)1(فارسي   

سنجش دهم

بوتة گل سرخ: ن
كننده، به عه نت

بادي: شيدا ـ صبا 
 تخمين زدن ـ

زيبا، خوش قد: نا
پديدار ش:  تجلّي 
جِ مقري: مقريان 
خفتان،: ن ـ گبر

چابك، چاال: ژير
ويل) (ي، شايسته

گزاردن( ديگر 

درس) ثنايي(لمه 

گزينة: ه ترتيب
ز(كنايه ) ن گور

ه از شادابي و سر
.اهمسان داريم

ـ موج) تشبيه( 

تل) ه طاير قدس
اس: پاي بسته(ة 

تشخيص در بيت

مجاز) گزينة الف
بقا، فنا ـ آ(ضاد 

پاي: شوارة عرش
  تعليمي

:گزينه يك: تيب

    
 

 .رست است

گلبن: ا به ترتيب
كفيل، ضمان: من 

شيفته، عاشق، ش
، برآورد كردن،

 .رست است

رعنا: ا به ترتيب
ريا ـ ميمي، بي

ست خداوند ـ مق
ن، جريمه كردن

 .رست است

هژ: (ا به ترتيب
اوار، كامل، كافي

 .رست است

ه در سه گزينة

 .رست است

پاسخ امالي كل 
 .رست است

ها به هاي گزينه ه
تو به سان(شبيه 

روي سرخ كنايه
رد و زر جناس نا

به كردار موج: 
 .رست است

ما به(تشبيه : ت
كناية) وتگه انس

آراية تناقض و ت 
 .رست است

گ: به ترتيبها  ه
تض)  بقا، زهر فنا

  )سخنگو
 .رست است

گو: ار به ترتيب
ت: مثنوي معنوي
 .رست است

سي ابيات به ترتي

www.sanjeshse

  
 

در 3گزينه  
ها ه معني واژ

كرده ـ ضام
ش: ـ سودايي

حدس زدن،
  .دشواري

در 2گزينه  
ها معني واژه

صم: تكلف بي
اراده و خواس
تاوان گرفتن

در 4گزينه  
ها معني واژه

سز: بسنده(
در 4گزينه  

توضيح اينكه
  .است

در 1گزينه  
1در گزينة 

در 3گزينه  
توضيح آرايه

تش: گزينة دو
ر: گزينة سه

دارد بين زر
:گزينة چهار

در 1گزينه  
هاي بيت آرايه

خلو(تشبيه 
.وجود دارد

در 2گزينه  
توضيح آرايه

آب(تشبيه 
استعاره از س

در 1گزينه  
ثانوع ادبي آ

حماسي ـ م
در 4گزينه  .

زمينة حماس

erv.ir
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)  و مـتمم 

  .) است

بعد از فعل  

  .ه

/  و اقبـال  

ationgroup

با مفعول(جزيي 

صراع حذف شده

  د
  مفعول 

در گزينة چهار ب

ني ـ عزم و اراده

تپايـداري بخـ      

 

  . و نگاه

139(  

 

ج 4: گزينة سه 

  ) قرار گيرند

سنادي در دو مص

هر دو مسند: سه
:تن خويش) شد

وابسته ساز ـ د 

  .اشاره دارد

ـ تواضع و فروتن

ل داشـتن ـ ناپ

  .است) شاني

 ـ اعتقاد به خدا

  )و ماديات(يا 

ست، تغيير ديد

23/12/8 ششم 

 .رش يك است

)با مفعول(زيي 

ر هر جاي جمله

دو فعل اس(ر نهاد 

  .)يستند

مفعول ـ گزينة س
را فك اضافه باش

:دو و سه هاي ه

 

ات ا دنيا و مادي

ـ. احب آن است

صـبر و تحمـل/     

ورويي ـ جانفشا

 خشم انقالبي ـ

ل ـ ناپايداري دني

متا و جاودان اس

3  


مرحلة(م انساني 

يباي كتاب نگار

جز 3: گزينة دو 

  فعل: د
توانند در ي مي

  ).ه استد
تأخير: زينة چهار

لي دو تلفظي ني

هر دو م: ينة دو
اگر ر(اليه  مضاف

در گزينه. د دارد

 .اج شده است

سه به ناپايداري

 هر مكان به صا

پايـداري ظلـم

شتن تظاهر و د

بودي دشمن ـ

  . است

بل عشق و عقل

  .است)  جا
هم ود، خداوند بي

م؛ ادبيات و علوم

هاي ز ط به متن

)اسنادي(جزيي 

فعول ـ برپا كرد
هاي قيد متمم( 

در جاي خود آمد
مم و مسند ـ گز

يوسف ـ خجل: ه

هر دو نهاد ـ گزي
م) ف اضافه باشد

 ساز توأماً وجود
  .ست

ش دهم استخر

گزينة س. 3زينة 

ت دريا ـ ارزش

ت و خوشي ـ نا

  . و ستم است

ايان ندارد ـ نداش

نا خداپرستي ـ 

اشاره نشده) ت

تقاب يرت نيكو ـ

ود خدا در همه
دن، وحدت وجو

سنجش دهم

ثار همگي مربوط

ج 3: گزينة يك
  )فعول

مف: نهاد ـ فتنه: و
هر دو متمم: نه

ها د ترتيب نقش
تأخير متم: ة سه

توجه. (ظي است

ه: ينة يكگز: ه
اگر را حرف(مم 

ه ساز و وابسته
محذوف اس) كه

كتاب نگارش 82 

ت است به جز گز

شگفتي از عظمت

ناپايداري ماديات

ه مبارزه با ظلم

طمع پا: (ترتيب

ناپايداري دنيا ـ

نبال سختي رفت

حفظ اسرار ـ سي

دت وجود، وجو
خوب و زيبا ديد

    
 

 .رست است

آثا.  در گزينة دو
 .رست است

گ: ها به ترتيب ه
با مف( جزيي 3: 

 .رست است

  : ة پاسخ
 ـ فتنة چشم تو
 زشهر، چو ديوانه

به تر(فعل :  كرد
خير نهاد ـ گزينة

 .رست است

دو تلفظ» پاسبان
 .رست است

ي مشخص شد
متم: درويش را: 

 .رست است

ك پيوند هم پايه
ك(د وابسته ساز 
 .رست است

 سؤال از صفحة
 .رست است

ل همگي درست
 .رست است

ش: ها به ترتيب ه
 .رست است

ن: ها به ترتيب ه
  ظلم 

دعوت به: ة آخر
 .رست است

هاي ديگر به ت ه
 .رست است

ن: ها به ترتيب ه
 .رست است

بايد به دن(ينكه 
 .رست است

ح: ها به ترتيب ه
 .رست است

وحد: (اده شده د
خ: ها به ترتيب ه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
مورد پاسخ

در 3گزينه  .1
اجزاي گزينه
:گزينة چهار

در 1گزينه  .1
اجزاي گزينة

قيد: دوباره
نهاد ـ: دلم

رو به صحرا
تأخ: گزينة دو

در 2گزينه  .1
پ«فقط واژة 

در 4گزينه  .1
ها نقش واژه

:گزينة چهار
در 1گزينه  .1

در گزينة يك
پيوند) گفت(

در 2گزينه  .1
تعاريف اين

در 3گزينه  .1
مفهوم مقابل

در 3گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه
ناپايداري ظل
مفهوم گزينة

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .2
در بيت به اي

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
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(  آوردمي

 ← ات

مصنع 
 ←ترَقَ 

 خرِجي← 

 رد( 
رد (

   .)آيدي

كمك ( 

 ≠ها ناتوان

ationgroup

م ← هتَجيء بِ –

النُّفايا –)  4و  2

م – ) 4و  2هاي 
احتر – ) 4و  3 

ي –)  2و  1هاي 

(بسيار  با تالش
( براي خوابيدن 

 مفرد مؤنث مي

(أُعينُ  ← )هم 

ن) 3تاريكي  ≠ي 

139(  

–)  4 و 3هاي 

2هاي رد گزينه 

هرد گزينه( ند 
هايهرد گزين( 

هرد گزينه( بي 

ب  ← الكثيرة ولة
تختي ← لنَّوم

جمله به صورت

خواهكمك مي( 

روشنايي –ها ي

23/12/8 ششم 

رد گزينه ( مان

(اندازد  كه مي

كننكار مي  ← 
چه اتفاق افتادن

2 ( -  آب ←ماء
  . ) 3و  1هاي 

بالمحاو –)  هاه
سريرٌ لل –)  3و 

در ابتداي اين ج

  .باشدمي

(» أستَعينُ « ) 

نيكي ≠گناهان ) 
 

)1(

4  


مرحلة(م انساني 

مادر بزرگم ←ا 
 (.   

كسي ← رمي
  ).4 رد گزينه 

يعملُون –) ها 
از آن ← حدثَ 

 رد گزينه( تد 
هاهرد گزين(اني 

گزينهسايررد ( ها
و 1هاي د گزينه

ث است و فعل د

ي اقدام كرد ، م

)3 –) ري كنند 
   

  .ت
  .ست

2پايين آمد  ≠ 
 .دريايي ≠كي 

(، زبان قرآن 

م؛ ادبيات و علوم

جدتنا –)  3و  
1 رد گزينه(  ها

من ير –)  1 ينه
(كنند ساس مي

ساير گزينه رد( 
بما – ) 4ه زين

فرستفرو مي ←
گياها ← باتات

هنقص ← قص
رد( ي كاركردن 

فاعل جمع مؤنث 

به معناي» قام به 

كه دور( جتَنبوا 
).با دستانش ( 

المتي انسان است
ي ، اشاره شده ا

 (  
باال رفت –نده 

خشك –بزرگان  ≠

 عربي،

سنجش دهم

1هاي رد گزينه
هميوه ← فواكه

رد گزي(  ت كنيد
احس ←شعرون 

(ن كارگراني كه 
رد گز(ين سازي 

  .)ها 

← ينزِلُ –)  هانه
نب – ) 2و  1اي 

النواق –)  هازينه
ميداني براي ←

»الطالبات « ن 

ق« خاست ولي 

أن يج  ← )زند 
(بِيدي  ←) ش 

سال) باعث ( ن 
سكوت و سالمتي

  ).كشاورز ( ع 

روشنايي( لنّور 
انكار كنن ≠ننده 
≠ها بچه) 4ست 

    
 

  . رست است
ر(  رفتيممي ←
الف – ) 3و  1 ي

  .رست است
كه نصيحت ← 

يش – )1  گزينه
  .رست است

اين ←ل الّذينَ 
كارخانه ماشي ←
هگزينسايررد ( 

  .رست است
گزينسايررد ( ه 

هاهرد گزين(ورد 
  .رست است

گزسايررد ( كس
للعمل  ساحة –
  ).ها 

  .رست است
چون(   شاهدت 

  .رست است
  .اقدام كرد ←
 به معناي بر» م

  .رست است
كه دور ساز( وا 

با دستش( بِيده  
  .رست است

سكوت زبان: يث 
به رابطه س 2نه 

  .رست است
الزّارع ←) شتزار 

  .رست است
ال ←) ن كردن 

باور كن) 1: ها نه
نشس ≠برخاست 

www.sanjeshse

    

در 2گزينه  .2
 كنّا نَذهب←

هايگزينهرد 
در 3گزينه  .2

أن تَنصحوا
رد(  هازباله

رد 1گزينه  .2
هؤالء العمال

← السيارات
آتش گرفت

در 4گزينه  .2
كه ← الّذي

آوبيرون مي
در 2گزينه  .3

هرك ←من 
– ) 1 گزينه

ههگزينساير
در 1گزينه  .3

 دشاه←

در 3گزينه  .3
←برخاست 

قام« : نكته 
در 2گزينه  .3

أن يجنِّبو) 1
–) كنم مي

در 2گزينه  .3
ترجمه حديث
تنها در گزين

در 3گزينه  .3
كش( الزّرع  

در 2گزينه  .3
روشن(  إنارة

ترجمه گزين
ب –توانگران 
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 سرعت از 
ي 

آموزان ش
ر از او 

. ي كرده بود
« : او گفت 

» شوي مي
وبي را نگاه 

اند  گذاشته
هرگز آن را 

كودك به  

سرش 

سر بر 

ايد بر 

ماضٍ  ← 

ationgroup

طفاً كاالها را به
 درباره برشماري

گاه مدير ، دانش
ببندد پس مدير

 مشكالت فراواني
 فراهم كرد و به ا
هنگامي كه آرام م

چو ديوار.  هستم
ري عميق بر جا
ن آموختي كه ه

)3. آموخته شد

كيسه را براي پس

پس) 3. هده كرد

ش برسد پس با

  مضارع )3تعد

139(  

  ).ل
لط) 2 .دانندت مي

كتابي مفيد را )

در صف صبحگ )
شير آب را بب تا 

م ي ، او را گرفتار
فر از  ميخ براي او

وار خارج كني ه
من اكنون آرام 

ها بر روي آن آثار
اً درسي را به من

رسي سودمند آ

پدر ، كي) 3. سازد

 روي ديوار مشاه

واهد كه به آرامش
  .است  واجب

مت ← الزم) 2ن 

23/12/8 ششم 

مصدر باب افعا 
راندن تعطيالت

)4.  ي را ديديم

2!  اي فرزندانم
حميد رفت) 4 

د و اين دو ويژگي
اي پر پس كيسه

ي و آن را از ديو
«: سر جواب داد

هگاه كن كه ميخ
قطعاً«  :  گفت 

  .ست يافت

به كودك د) 2 

ك را دگرگون س

اي زيادي را بر
 

خوركس كه مي
ل خشم بر همه

هاتان ←مستتر 

5  


مرحلة(م انساني 

(إِحصاء  ←صاء 
 ممتاز براي گذ

پرست كوچكيب

 بسيار هستند ا
.ب را ارائه دادند

صبري معروف بود
ل خشم بياموزد

ه خشمگين شدي
ا از او پرسيد، پس
 ولي به ديوار نگ
 شد و به پدرش
و به آرامش ، دس

  .ت
.او خشم گرفت

  . شد

  .يادي بود
كه اخالق كودك

  
هاپدرميخ) 2 .ت

 . وجود داشت

  . گذارد
هر) 2 .رسد مي
كنترل) 4 .گذارد

المس» هي «   - 
  .ن

م؛ ادبيات و علوم

أَحص) 4حرباء   
يران را كشوري

ل رسيديم ، آفتاب

در جهان هستي
پيشنهادي جالب

خاشگري و كم ص
ورد صبر و كنترل
 بكوبي هرگاه كه
 رفت و حالش ر

آفرين« :  گفت 
پس پسر آگاه» 

مش مسلّط شد و

سودمند آموخت
بري پسرش بر ا
الت اندكي روبرو

هاي زيبلكه ميخ
پدر توانست ك) 2
  .خ

. د پسرش رفت
 نزد پسرش رفت
ها بر روي ديوار

گان اثر بدي مي
شد ، به آرامش
گ بد بر قلب مي

فيه حرف زائد ←
هاتان ←» لتاء 

سنجش دهم

←حرباء ) 3 نَ 
 از گردشگران اي
مي كه به جنگل

  .ه كرديم

  ). باب افعال 
هاي خداوند دت

آموزان پز دانش

  :ب 
كي به سبب پرخ
و درسي را در مو
 به ديوار چوبي
ر به نزد پسرش

پس پدر» ست 
»كند  كار را مي

س از آن بر خشم

 پدرش درسي س
به خاطر كم صب

پسر با مشكال) 4

 يك ميخ نبود ب
2 .، سنگي نبود
ميخ سه مگر يك

از يك هفته نزد
س از هفت روز
هار كمي از ميخ

غضب بر دل انسا
س پدرش آرام با

خشم اثري) 3 

←َن حرف زائد 
ا«  -حرف زائد 

    
 

  .رست است
السائحينَ ←ِن 
برخي )1: ها نه

هنگام) 3.  بياور
ردشگري مطالعه

  .رست است
مضارع(  ليغلقَ 

نعمت) 1: ها ينه
برخي ا) 3. كرد

 
تن درك مطلب
ده است كه كودك
 خواست كه به او
هم كه ميخي را
ذشت ، پس پدر

ها شده اس از ميخ
م  با دل همين ك

و پس» واهم كرد 
  .رست است

كودك از ، متن
پدر ب )1: ها ينه

4 . معروف نبود
  .رست است

در كيسه متن ،
ديوار ، )1: ها نه
نبود در كيس) 4 

  .رست است
پدر پس ا ، متن
پدر پس) 1: ها نه

آثا) 4 .سلط نشد
  .رست است

خشم و غ ، متن
هركس) 1: ها نه

.چوبي ميخ بزند
  .رست است

دون – ماضٍ ←
فيه ح ←ف زائد 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .3
السائحين )1

ترجمه گزين
انبار، پايين
شهرهاي گر

در 4گزينه  .3
←ليغلَقَ  

ترجمه گزي
را نصيحت ك
 .تشكر كرد

ترجمه مت
حكايت شد
پس پدرش

خواهاز تو مي
يك هفته گذ
كن كه تهي
و ميخ خشم
وفراموش نخ

در 2گزينه  .3
با توجه به م
ترجمه گزي
پرخاشگري

در 4گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين
.فراهم كرد

در 1گزينه  .4
وجه به متبا 

ترجمه گزين
خشمش مس

در 3 گزينه .4
وجه به متبا 

ترجمه گزين
روي ديوار چ

در 4گزينه  .4
← مضارع )1
دونَ حرف –
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 ←ف زائد 

ل مفرد 
جمع 

نشمندان 
.  

. آن است

اطالعات 

« ) 3. ند

شاهده 

: » رجال 

ريكي 

فاعل  :» 
« عل 

بر ) 3 .د

  )دهم 4 

ationgroup

  .فاعل 

دونَ حرف –مر 

فعل: عصفَت   ←
فاعل ج» لعلماء 

  .شد
دان )3. ن شديم

اندهنمايي كرده

فاعل آ» قليلٌ « 

احسنت ا) 3 .ند

صفت هستن»  ة

هايي شديد را مش
  .ي خوانديم

الر« ) 4. ل است

ست و تو هيچ شر
  .بردمي

»نا «  )3 است 
ر مستتر براي فع

ي راستگو هستند
 ! دوست من

درس 42ص ( 

139(  

←مضاف إليه  

أم ←ماضٍ ) 4 

2 (»  فصع« ←
ال« ذكر غائب و 

ماهنگ مي باش
س بسيار شادمان
اهان دارويي راه

 فعل و » ذهب»
است » د.  

رونبه مدائن مي

شديد« و »  يمة

ياه بزرگ و باده
ن ؛ احمد شوقي

مفعول:  »  هع« 

عمت از آنِ توست
ورت كند سود م

مبتدا :» ؤمنون 
فاعل ضمير : »  

ؤمنان در زندگي
خري ايسي مي

﴾ال حياتنا الدنيا

23/12/8 ششم 

–مذكر  ←ث 

  «←  » أنت «

2 .فاعل است»  
ل ماضي مفرد مذ

   . مذكر است
با مبتدا ، هم) ع 

ح بادي وزيد پس
 را به خواص گيا

ال يذ« ) 2. ست
شاهد«  ل ماضي

ندكي از زائران ب

عظي« ،  » سوداء 

مردم ابر سي) 2 
را از امير شاعران

) 3 .وجود ندارد

طعاً ستايش و نع
س با مردان مشو

المؤ«  )2.  است
أنت« ) 4. ستند

مؤ) 2 .دارند مي
 را براي چه كس

و قالوا ما هي اال﴿

 

6  


مرحلة(م انساني 

مؤنث) 3فاعل   ←

»جدار «  -  امر 

األنجم« ائب و 
 (»  فعل:  »قام

ه مفردمله فعلي
د ، مثني و جمع

در صبح )2 .انده
حيوانات انسان

مبتداي مؤخّر اس 
مفعول براي فعل

ان )2قدر است؟ 
  .يد

سو« ) 2 .هستند
  . است

. حاضر هستند
اي زيبا رقصيده 

 گزينه مفعول و

قط) 2 .ست دارند
هر كس) 4 .ست

فاعل: » حبون 
هست» نعم « عل 

را بسيار دوست
اين داروها) 4 .

﴿نيايي ما نيست 

)1(و زندگي 

م؛ ادبيات و علوم

← مفعول) 2  

← مضارع )2 
 

ي مفرد مؤنث غا
)3. مجازي است

خبر جم» دلَّ «  
مفرد( و عدد ) ث 

بسيار زينت داد
برخي از ح) 4. د

»المسافة« و  م
مف: »  نا«  )4. ت

هد مقدس چه 
 بزرگوار ما را دي

صفت ه: »  كبيرة
صفت ا: »  رائعة

ر سالن امتحان،
)4. گي هستند

در اين )2. ست

 ورزشگاه را دوس
ش آن را كاشته اس

يح« در » واو «  
فاعل فع» نصير 

د كه پاكيزگي ر
.باشدي نيكو مي

ندگي و حيات دن

 دين و

سنجش دهم

فاعل ←خبر  –
 

  ←  » أنت «
 «←  » أنت«. 

فعل ماضي:  »ت 
عل مفرد مؤنث م

 مبتدا و:  »ض
مذكر و مؤنث(  

گان ، آسمان را ب
اندجام دادهيي ان

خبر مقدم:  »م 
است» شاء « عل 

 از تهران تا مشه
ر مدرسه مردي

الكب« و » ؤدبات 
ر« ) 4.  هستند

آموزان باادب در
ي موفق در زندگ

مفعول اس: » ب 

كردن در بازي
ست كه صاحبش

و مبتدا :  »ل 
الن« و »  لمولَي 

ن مرداني هستند
سرپرست و ياوري

تي جز همين زند

    
 

  .رست است
–مفرد  ←سير

 . رست است
»هو «  - أمر ←

»هادئ «  -ائد 
  .رست است

زانَت «) 1 :ها نه
فاعل» ريح «   و 

بعض « )4. ر است
 از لحاظ جنس

ستارگ) 1: ها نه
هاها پژوهشهي

  .رست است
كَم« ) 1 :  نه ها

مفعول براي فعل 
فاصله) 1: ها نه
پشت در) 4. ت

  .رست است
المؤ« ) 1 :ها نه
صفت:  » ناجِح 

آدانش) 1: ها نه
مردم آگاه مردمي

  .رست است
اللعب« ) 1: ها نه
  . ت
هابچه) 1: ها نه

ين محصولي اس
  .رست است

رجا«  )1: ها نه
الم« و » تَوكّلنا « 

  . ست
در آن) 1: ها ينه

ل كرديم ، او س

 .رست است

زندگي و حيات: د

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
جمع تكس )1

در 3گزينه  .4
←ماضٍ  )1

فيه حرف زا
در 2گزينه  .4

بررسي گزين
مؤنث غائب
مكسر مذكر

خبر: نكته 
ترجمه گزين
در مورد ماه

در 4گزينه  .4
گزينبررسي 

:»  ما« ) 3
ترجمه گزين

تو بسيار است
در 2 گزينه .4

بررسي گزين
«و » العالم

ترجمه گزين
م) 3. كردند

در 2گزينه  .4
بررسي گزين
مفعول است
ترجمه گزين

اي) 3 .نداري
رد 1گزينه  .5

بررسي گزين
«براي فعل 

اس» تَشتري
ترجمه گزي 

خداوند توكل
   

در 2گزينه  .5
كافران گفتند
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نيـز  آخرت 
  ».ست

  

تا سـعادت  

نـه  ( و تن 
كـه داراي   

 ﴾ الحيـوان    

رسـاند   مـي 

، اسـتفاده       
ش دنيـا را     

) ع(كـاظم       

ص دهـيم   
اري و راه گ  

ـوة اراده و  
 » ناسـپاس 

الم برزخ و 
 ]از مـرگ [

ationgroup

 عطا كن و در آ
اس» ريع الحساب

)دهم 1درس  

راي ما فرستاد ت
  )هم

وبي براي جسم
»ـانوا يعلمـون  
ر االخـرة لهـي

 اين موضوع را م

ي ديگـر اسـت
 نعمـت و پـاداش

ر روايـت امـام ك

 را از بد تشـخيص
سـپس راه رسـتگ

قـ(دوري كنـيم  
خواهد بود و يا

 ارتباط ميان عا
[ه آنچـه پـيش     

139(  

ما در دنيا نيكي
سر«د و خداوند 

6و  7ص . (ارد

 كتاب راهنما بر
ده 2درس  21 

  

د بلكه آن را غرو
لو كـ«به عبارت 

ان الـدار﴿ است 

مفهومي دارد و
  )هم

دارنـدة چيزهـاي
هر كـس: ﴾خرة

ت اسـت كـه در

ي غلط و خوب
ويش قرار داد س

و از شقاوت د) ش
م يا سپاسگزار خ

ت و مؤيد وجود
شـود بـه ده مي

23/12/8 ششم 

پروردگارا به م: د
اي دارند ب و بهره
انسان د)  بيني

وزي را همراه با
و 20ص . (كند

  .ت

  شيطان
  ن
)دهم 2درس  2

پندارند گي نمي
دانند و با توجه ب
زندگي حقيقي

ارتباط م ﴾الخرة
سال ده 1درس 

 جـامع و در برد
اب الدنيا و االخ

(  

زم براي حركـت

هاي دگي را از راه
ل سرنوشت خو

گزينش(گزينيم 
به او نشان داديم

 بازماندگان است
به انسان خبر دا

  )هم

7  


مرحلة(م انساني 

گويند بعضي مي
 كار خود نصيب

جهان(و انديشه 

يان پاك و دلسو
ق به ما كمك ك

ه و شيطان است

هاست نه ش شمن
 است نه شيطان

23ص . (آيد مي

 بخش دفتر زند
مي د) سم و تن

ه سراي آخرت ز

ثواب الدنيا و اال
د 12و  11ص ( 

ي كه يك چيز،
فعند اهللا ثولدنيا 

)دهم 1درس  1

راه، تصميم و عز

مسير درست زند
ر آفريد و مسئول
 رستگاري را برگ

ما راه را ب«: ﴾راً
  

ت پاداش خيرات
روز ب در آن«: ﴾
د 6درس  66و 

م؛ ادبيات و علوم

ب«: فرمايد ره مي
گاه دار اينان از

ها، نوع نگاه و ف

يامبران و پيشواي
ر پيمودن راه حق

مارهمان نفس ا

ترين دش  دشمن
قرآن نفس اماره
مال به حساب نم

ن مرگ را پايان
نه جس(ح انسان 

ي مبني بر اينكه

ب الدنيا فعند اهللا ث
ف را در بردارند

المثل در جايي ب
كان يريد ثواب ا

0ص . (خداست

 ماندن در اين ر
(  

ن بينديشيم و م
ب اراده و اختيار
سرماية عقل راه
 شاكراً و اما كفور

)دهم 2درس  

د درباره دريافت
﴾ بما قدم و اَخَّر

و 64ص ( ».ست

سنجش دهم

سوره بقر 202و 
 از عذاب آتش نگ
 در انتخاب هدف

زرگ، خداوند پي
و در) ناه السبيل

ه) اهم موانع(ل 

مين نفس اماره
ها در كالم ق دي

موانع رشد و كم

ي و پيروان آنان
تر براي روح خشان

ت، استمرار دانايي
  )م

ن كان يريد ثواب
ند و ديگر اهداف

صورت يك ضرب
من ك﴿ة شريفه 

ا و آخرت نزد خ

هي و ثابت قدم
)دهم 9درس  9

ت كرده تا با آن
وند، ما را صاحب
ا با استفاده از س
هديناه السبل اما

20و  19ص (د 

دهند ن انجام مي
ؤ االنسان يومئذ

فرستاده اس ]رگ

    
 

 .رست است

و 201 در آيات 
مت فرما و ما را
رچشمه اختالف
 .رست است

اي بزه ن سرمايه
انا هدين(ن دهد 

 .رست است

وانع رشد و كمال
  :ها گزينه

ر كالم اميرالمؤم
دهنده به بد رمان

مايالت داني از م
 .رست است

كه پيامبران الهي
و طلوعي درخ) 

ري است استمرا
دهم 4درس  40

 .رست است

من﴿آية شريفه 
ان ها جامع  هدف

 .رست است

باي مولوي به ص
و آية) دف جامع

ت و پاداش دنيا
 .رست است

ر مسير قرب اله
97و  93ص ( .ت

 .رست است

 ما نيرويي عنايت
و خداو)  انديشه

ه ما نشان داد تا
انا ه﴿ة شريفه 

ختيار اشاره دارد
 .رست است

ي كه بازماندگان
ينَبؤ﴿: يه شريفه
از مر[نچه پس 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
قرآن كريم
نيكي مرحم
منشاء و سر

در 3گزينه  .5
عالوه بر اين
را به ما نشان

در 2گزينه  .5
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موارد غلظ گ

در: 1گزينه 
فر: 3گزينه 
تم: 4گزينه 

در 2ه گزين .5
دقت شود ك
)روح و جان
فعل ماضي

0و  39ص (
در 4گزينه  .5

اين شعر با آ
برخي از كه

در 3گزينه  .5
اين بيت زيب

هد(شود  مي
بخواهد نعمت

در 1گزينه  .5
اولين گام د
مشهود است

در 3گزينه  .5
پروردگار به

قوة عقل و(
شقاوت را به

و آية) اختيار
به اراده و اخ

در 2گزينه  .6
اعمال خبري
دنياست و آ
فرستاده و آ
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ة عـالي آن      
» .بيـنم  ـي   

ه آفـرينش    
م و چهـارم    
يـم، بلكـه   
كنـيم كـه     

كـان معـاد    
 ابـر را بـه   

گونه  همين

ص . ( است

ـن اصـدق   

جهـنم   قا    

 از بهشـت   

هـا و   سـمان   
  )دهم 8س 

.  مسـرورند   

ثبـات كـه   
و  73ص  (

كـم شـدن   
  )3رس 

 تـا شـايد   
ationgroup

عت بـه مرحلـة
گ و خـواري نمـ

د در حـالي كـه
و در آيـه سـوم 

آور ت اول در مي
در آيـه توجـه ك

ه بـه امكه اشـار  
سپس آن. يزند

دن قيامت نيز ه

پرتو عدل الهي

و مـ«: يه آمـده 

ـن داد، تـا اعمـا

هـايي آنهـا بـاغ  

 وسـعت آن، آسـ
درس 84ص (» 

ـتگاري بـزرگ

ه شدن صحنه ث
. حقـايق عـالم   

بدن به معناي ك
در 33-32ص (

خورند  دروغ مي

139(  

ر شـود و شـجاع
لمان را جز ننـگ

براي ما مثلي زد
»...ه زنده كنـد 

 آنها را به حالت
د» مجـدداً «و » 
  )م

ر آمده است كـه
تد تا ابر را برانگي
شيديم، زنده شد

رورت معاد در پ

ست و در ادامه آ

هـا تـن  به رذيلت

د بخشد، براي آ

 و بهشتي كـه و
»...كنند نفاق مي

ند و از اين رسـ

و منظور از آماد
ر رفتن پـرده از

هايي از ب قسمت
. (رد انسان است

 قيامت سوگند

23/12/8 ششم 

تر  راه خدا آسان
 و زندگي با ظال

و ب«: فرمايد  مي
وسيده را دوباره

هاي ها استخوان
حالت اول«مات 

دهم 5و درس  5

سوره فاطر 9يه 
فرست ادها را مي

گش زندگي بخش

مربوط به ضر 3 

مذكور اس ﴾يامة
  )دهم 5

شود و اگر ن مي

ويان به آنها سود

ش پروردگارتان
ي و تنگدستي، ان

يابن راي خود مي

ش و كيفر شوند و
ها و كنار  انسان

 از دست دادن ق
 روحاني يا مجر

در روز) فُجار( 
8  


مرحلة(م انساني 

م و فداكاري در
گ را جز سعادت

نخستين انسان
هاي پو  استخوان

نه تنه«: خوانيم ي
به كلما» كنيم ي
53و  52ص . (د

در انتهاي آي» ت
خداست كه با« 

پس از مرگ ]سيله

ي است و گزينه

عنكم الي يوم القي
5درس  51ص (

سجود فرشتگان

ه راستي راستگو

رسيدن به آمرزش
در زمان توانگري

را بر) رضوان(دا 

پاداشه دريافت 
زنده شدن همة

ي ما نيست، لذا
ي مربوط به بعد

كنند، بدكاران ي

م؛ ادبيات و علوم

 از حق و مظلوم
من مرگ«: مايد

درباره پيدايش ن
كيست كه اين 

پردازند، مي  مي
داً خلق مي مجد
اشاره دارد)  وباره

همين گونه است
:ر طبيعت دارد

وسي[رده را بدان 

رتو حكمت الهي

ليجمع﴿ت قرآني 
. (ن خداوند دارد

 درگاه خدا و مس

ز روزي است كه

ب كنيد براي ر
ها كه د ت، همان

ام خشنودي خد

ها آماده تا انسان
ز: وم است يعني

هاي ز ثبات اندام
گيري ب و تصميم

ياد مي ن انسان

سنجش دهم

شود كه دفاع ي
فرم ر اين باره مي

سوره يس د 79
:گفت. كرده بود

كه به انكار معاد
گونه كه بوده ان

خلق دو( انسان 

دن قيامت نيز ه
رگ و زندگي د
م و آن زمين مر

ورت معاد در پر

وحاني در عبارت
ادق القول بودن

سته شد، مقرّب
  )دهم 3رس 

امروز«: خوانيم ي

شتا«: خوانيم ي
 آماده شده است

هشت، يعني مقا

دهد ت ي رخ ميع
 حادثه اول و دو

و خود، ناشي از 
و توانايي انتخاب

هادت اعضاي بدن
    

 

 .رست است

ز مرگ سبب مي
در) ع( حسين 

  )دهم 4س 
 .رست است

9و  78 در آيات 
ش كود را فرامو

اب به كساني ك
ن آنها را نيز هما
دايش نخستين
 .رست است

زنده شد«جمله 
اشاره به نظام مر
يني مرده برانيم

مربوط به ضر 4
  )دهم 5رس 

 .رست است

د جسماني و رو
اشاره به صا» يثاً

 .رست است

ها آراس ه فضيلت
در 33ص . (كند

 .رست است

سوره مائده مي 

وره آل عمران مي
 و براي متقيان
 .رست است

الترين نعمت به
  )دهم 8س 

 .رست است

وم قيامت وقايع
وم است همان

  )دهم 7
 .رست است

كه ثبات هويت
ن انسان نيست و

 .رست است

 و روايات از شه
www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
نهراسيدن از
برسد و امام

درس 41ص (
در 3گزينه  .6

قرآن كريم
نخستين خو
قيامت، خطا
سر انگشتان
اشاره به پيد

در 1گزينه  .6
دقت كنيم ج
جسماني و ا
سوي سرزمي

  ».است
4 و 2گزينه 

در 55و  54
در 3گزينه  .6

معاد  قطعيت
حدي من اهللا

در 2گزينه  .6
اگر انسان به
ك سقوط مي

در 1گزينه  .6
119در آيه 
  ».است

در آيات سو
زمين است

در 1گزينه  .6
بهشتيان، باال

درس 83ص (
در 4گزينه  .6

در مرحله د
در مرحله د

7درس  74
در 4گزينه  .6

جايي كاز آن
هويت و من

در 1گزينه  .7
برخي آيات
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وند شـروع  

ت اول همه 
دم، اكنـون    

 ـده باشـد،  

نهـا شـعله        

 8درس  8

خوبي براي 
 را سـپاس      

يـا مزرعـه   

ationgroup

نها به اذن خداو

درستي قسمت( 
گونـه بـود ته آن

يگري تبديل شـ

ز درون جـان آن

6و  83ص . (ت

هاي خ معه زمان
وب اسـت خـدا

  )9درس  9

دني: عـة االخـرة  

139(  

اعضا و جوارح آ

گيرد ا در برمي
گذشت: گويد  مي

 و به شخص دي

 بـراي همـين از

ي، دور كرده است

و شب يا روز جم
ايـم، خـو  بـوده 

9و  98ص . (ت

زرعالـدنيا م «ي 

23/12/8 ششم 

زند و ا وشي مي

ن ثابت انسان ر
 به پشتوانة آن

ارها عوض شده
  )دهم 3رس 

نسـان اسـت و

رنج و درماندگي

هاي قدر و ، شب
عهد خود موفق

هاست جام پيمان

ود و حديث نبوي

  .ست

  .شود

  .ه دارد

  ديني

9  


مرحلة(م انساني 

ن آنها مهر خامو

ه شخصيت و من
رناپذير دارد كه

در دوران عمر با
د 31ص . (يابد

صل عمل خود ان

ه و از رنان زدود

نيم، بعد از نماز،
ام عد كه در انج

شتيبان ما در انج

شو نيا تعيين مي
  )دهم 9

ها برقرار اس ن آن

شو ها مختل مي ه

 همه چيز احاطه

هاي ف و اقليت

م؛ ادبيات و علوم

 خداوند بر دهان
  )دهم 

روحاني است كه
 و حقيقت تغيير

  .ست
  .باشد  مي
  .رد

م او باشد، بايد د
ي ن را در خود مي

ت اين آتش حاص

ن و اندوه را از آنا

 بايد انتخاب كني
ه اگر معلوم شود
كه او بهترين پش

رفتار آنان در دني
و  8درس  96 

ابطة محكم ميان

ساير دستگاه. ت

  .ردن است

دهد و علم او بر

.  

معارف

سنجش دهم

ند در اين حال،
7درس  75ص 

ان، همان بعد ر
يك محور ثابت

سم وابسته نيس
 وابسته به روح
به استدالل ندار

 وابسته به جسم
ت و هر كس اين

و سوزاننده است

گويند كه حزن ي

ها را ترين زمان
و بعد از محاسبه

دانيم ك م زيرا مي

ساس اعمال و ر
و 91ص . (دارد

است و ر) تدبير

ديگر ارتباط است

ب شده عمل كر

د انتهاي او مي ي

عين باالتر بروند

    
 

هلكه نجات دهن
ص(كنند  فتن مي

 .رست است

حقيقي انساخود 
خصيت انسان ي

  .ستم
  :ستي گزينه

نسان، به جسمن ا
شخصيت انسان
منِ انسان، نياز ب

  )دهم 3س 
 .رست است

انسان» من«ت 
كه چنين نيست

 .رست است

، بسيار سخت و

دا را سپاس مي

 .رست است

ستن با خدا، بهت
با خدا هستند و
كرگزار او باشيم

 .رست است

ها براس دي انسان
به آن اشاره د» 

 .رست است

اراده، عقل و ت( 
 .رست است

ها با يكد دستگاه
 .رست است

به صورت حساب 
 .استرست 

خبر از دانش بي 
 .رست است

 از يك مرتبة مع

www.sanjeshse

خود را از مه
به سخن گف

در 4گزينه  .7
مقصود از خ

شخ) ها گزينه
اين گونه هس
داليل نادرس

م) 2(گزينه 
ش) 1(گزينه 
م) 3(گزينه 

درس 31ص (
در 4گزينه  .7

اگر شخصيت
در صورتي ك

در 1گزينه  .7
آتش جهنم،

  .كشد مي
بهشتيان خد

  )دهم
در 2گزينه  .7

براي عهد بس
عهد بستن 
بگوييم و شك

در 3گزينه  .7
سرنوشت ابد
آخرت است

  
  
  

در 2گزينه  .5
ها، الزمة آن

در 1گزينه  .5
ميان تمام د

در 3گزينه  .5
-حسابگري

در 2گزينه  .5
 نظام جهان

در 2گزينه  .5
توانند نمي
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  .ت

  .نمايد ي

قـع بينانـه       

ationgroup

استسلبيه الهي 

نوعات ايجاد مي

حـت بررسـي واق

  .رد

139(  

و مبين صفات س

 

  .كند  مي

مصن دره انسان 

بـل از همـه تحـ

ولوژي اشاره دار

23/12/8 ششم 

گردد و ضوع مي

  .شته است

 .كتسابي است

هي او را معين

ز نظمي است كه

  .ست

صول بنيادين قب

قيق علمي، ايدئو

10  


مرحلة(م انساني 

ب اثبات آن موض

 به نمايش گذاش

هاي ا  از ويژگي

  

و نوع علم و آگا

تر از ر و پيچيده

 موجود زنده اس

  .آيد  مي

هاي اساسي و اص

مائيم به بحث دق

م؛ ادبيات و علوم

گردد، سبب  برمي

با تمام ابعادش

  .ت

  .دارد

  . انجام دهد

نويسي  و خوش

.ودي خود است

د را نشان داده و

تر ي بسيار عميق

  .ت

  .ست

  .تند

.  

ها، حفظ بقاي ن

ستقيم به دست

ه گيرد و پايه مي

نم د انتخاب مي

سنجش دهم

 نوعي به كمال

ودات هستي را 

 موجودات است

ات نظم اشاره د

 در زمان خاص

اي فطري است

ناخت ابعاد وجو

صيات ناظم خود

  .شوند ته مي

موجودات طبيعي

ز مجموعه است

 داشتن طرح اس

هدفمندي هست

واند مطرح باشد

كنند و هدف آن

 مشاهدة غيرمس

ي منطقي قرار م

زندگي براي خو

    
 

 .رست است

 كمال، خود به
 .رست است

 و نظم در موجو
 .رست است

  .شوند ده مي
 .رست است

داري و نظم در 
 .رست است

جها نس اجزاء و
 .رست است

يد، كار خود را
 .رست است

ها عدل از ويژگي
 .رست است

ناخت خود و شن
 .رست است

ص صفات و خصو
 .رست است

 و تجربه، شناخت
 .رست است

 در ساختمان م
 .رست است

نگري دقيق از  ه
 .رست است

عيني و خارجي
 .رست است

م داراي نظم و ه
 .رست است

تو روني هم، مي
 .رست است

ك ل ميي را دنبا
 .رست است

هدة مستقيم و
 .رست است

يني مورد ارزيابي
  .شود م مي

 .رست است

 كه در جريان ز

www.sanjeshse
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هدف داري

در 1گزينه  .5
كماليه ناميد

در 3گزينه  .5
بيانگر هدف

در 2گزينه  .6
به نوع و جن

در 4گزينه  .6
جزيي باي هر

در 3گزينه  .6
گرايش به ع

در 1گزينه  .6
نيازمند، شن

در 3گزينه  .6
پديدة نظم،

در 2گزينه  .6
راه حس از

در 1گزينه  .6
نظم موجود

در 1گزينه  .6
نشانگر آيند

در 4گزينه  .6
هاي ع جنبه

در 4گزينه  .6
زيرا هر كدام

در 1گزينه  .7
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مفهوم، مشا
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راه و روشي
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Part A:
 

 est از آن 

 

ationgroup

: Grammar

  .گيرد رار مي

  .شود اده مي

و بعد theفت 

139(  

r and Voca

  .د

قر (do) اصلي 

استمراري استفا

ز صفها قبل ا بي

  .شود ي

  .شدند

  

 

23/12/8 ششم 

abulary 

(la استفاده كرد

us قبل از فعل

صورت گذشته ا

 براي تك سيالب

 فعل استفاده مي

جه صحبت او نش

.فاق افتاده دارد

  . است

 .يد لذت ببريد

 

11  


مرحلة(م انساني 

  شود

(ast nightته 

suallyد تكرار 

له فعل قبل به ص

كنيم، كه ده مي

(to b همراه با

ي كوچك متوج

  .س است

ي كه در دنيا اتف

قدر خطرناك چه

  .شتم

دهي كه انجام مي

)1(انگليسي 

م؛ ادبيات و علوم

ش ق و متحير مي

يد از قيد گذشت

رود و قيد كار مي

ه به مفهوم جمل

فت عالي استفاد

be going to)

ها فاده كرد، بچه

ه يك عدد نحس

 بر وقايع اخيري

اين اطراف چدر 

يدهايم را گذاش

  .شي بيان كرد

ن كه از كاري ك

ا

سنجش دهم

پايان، غرق س بي

با (went)مله 

ورت سؤالي به ك

مله است با توجه

ها از صف مام كوه

(ريزي شده از  ه

مة عجيب استفا

 دارند كه سيزده

ي تأكيد خاصي

روي در شب د ه

ر آوردم كجا كلي

ر قالب يك نقاش

اينفق شويد مگر 

    
 

 .رست است

ن عالم و اقيانوس

 .رست است

زمان گذشته جم
 .رست است

به صو whenز 
 .رست است

w در وسط جم
 .رست است

ه يك كوه با تم
  .شود 

 .رست است

كه از قبل برنامه
 .رست است

ن زن از يك كلم
  و غريب

 .رست است

ضي افراد عقيده
  تن

 .رست است

 برنامة تلويزيوني

 .رست است

دانيد پياد ا نمي
  ك

 .رست است

 ناگهان به خاطر
 

 .رست است

حساساتش را در
  .د

 .رست است

توانيد موف ا نمي
  

www.sanjeshse

در 3گزينه  .7
انسان در اين

 

در 3گزينه  .7
با توجه به ز

در 1گزينه  .7
جمله بعد از

در 2گزينه  .7
whenوقتي 

در 3گزينه  .7
براي مقايسه
استفاده مي

در 1گزينه  .8
براي كاري ك

در 4گزينه  .8
چون: ترجمه

عجيب و) 4
در 4گزينه  .8

بعض: ترجمه
باور داشت) 4

در 4گزينه  .8
اين: ترجمه

  تأكيد) 4
در 2گزينه  .8

شما: ترجمه
خطرناك) 2

در 1گزينه  .8
من: ترجمه

 ناگهان) 1
در 2گزينه  .8

او اح: ترجمه
بيان كرد) 2

در 3گزينه  .8
شما: ترجمه

موفقيت) 3
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Part B:

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

: Reading C

  ............... .يرا 

139(  

t 

 

  .يم

Comprehen

 

بي نظر بدهد زي

23/12/8 ششم 

  .م

 .استفاده كنيم

كنيم استفاده مي 

nsion 

  داشت؟

  يد؟

 رست نيست؟

ومه شهر به خوب

12  


مرحلة(م انساني 

  .ت

كنيم ستفاده مي

ا) as+ صفت + 

  .رفت

moreست از 

 بيشتر دوست د

. ..................  

كني  ستنباط نمي

  .ه دارد

در حومة شهر د

 و زندگي در حو
 

. .............  

م؛ ادبيات و علوم

تغيير كرده است

 could see اس

+ as(ت تساوي 

سي اطراف ماه ر

 قابل شمارش اس

 همه چيز ديگر

. هستند به جز 
 ختدا

كننده اس  سرگرم
  .ترسي دارد

اشاره................ ه 

ر مورد زندگي د
  .ر شهر است

زندگي در شهر
 گي كرده است

....ر حومة شهر 

سنجش دهم

ست كه چيزها ت

زمان گذشته از

 كه بايد از صفت

ك فضاپيماي روس

pictures كه

ر مورد پارك از
  .شت

ق متن، درست
اند ر را به كار مي

 در مورد پارك
كنار ساحل دست

به 2ر پاراگراف 

. ...............  
  ت

نظر نويسنده، در
هتر از زندگي در

زدر مورد تفاوت 
 حومه شهر زندگ

ت كه زندگي در
  است

    
 

 .رست است

مدت زيادي نيس
  ردن

 .رست است

مفهوم جمله و ز
 .رست است

دهد ه نشان مي
 .رست است

يك 1959سال 
 .رست است

sمفهوم جمله و 

 .رست است

ن چه چيز را در
ر ساحل قرار داش

 .رست است

ة موارد زير، طبق
ودش رولوكاستر

 .رست است

م جمله را شما
ك به تفريحگاه ك

 .رست است

در "they"نة 
  ن

 .رست است

.سنده اين متن 
تار موافق نيست

 .رست است

م جمله، طبق نظ
در حومة شهر به

 .رست است

تواند د سنده مي
 دو جا، شهر و
 .رست است

ستار معتقد است
زندگي در شهر ا

www.sanjeshse
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كدام: ترجمه
زندگي د) 3

در 4گزينه  .9
نويس: ترجمه

او در هر) 4
در 2گزينه  .1

ويرا: ترجمه
بهتر از ز) 2
  
  

erv.ir

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



  
 

 

@sanjesheduc

1)  حلقه
4  

( π1
4  

y −2  

  شور خورده

x π 2  
  اشته باشد

  د خواهران
A

f m+ 2  

(f +  
(x −  

≠2   اوالً 1
=1   ثانياً 1
x   چون −

f (x) =  

ationgroup

= 3
مساحت( 4

y x )π − π =2 2

x x− = 2 23

مساحت هاش =

yx− + =2 8
 معادله جواب د

        f  :تعداد
A

f
−

− +2 2
m) (f+ −22 2
)(x )− + =4 2

x y − ≠1
x y − =1

y x− ≠ 

xx
x x

=
2

139(  

3) دايره كوچك
4

x= π 23
4

x y =24

xy x= − π 21
2

= 
Δ براي اينكه

برادران         
A

m
= 4

f m)+ −2 8
x=  = 4

≠ 

x y= + 2 2

x y+ =1

+
= −

1
1

f (x) (x= − +2

23/12/8 ششم 

مساحت د(

x /
y

 =2 

=2 4

y= − π24 32

    m  :تعداد ب

(f m)+ −2
2

2
x=  −2

f m +4 2

x y (x − =

x
x

>
<



  

) x+ = − −21 1

13  


مرحلة(م انساني 

/ =5 5 %

yπ ≥  ≥

زندان            

(f m)− +
2

2 2
x− − =2 8 

m = 4

.  

x y)(x y− +

)1(ي و آمار 

 

م؛ ادبيات و علوم

       ≥ π2 2

A  :كل ارث فرز

)
= 1

4

  .باشد

 يك مالك باشد

y)

f (x) =  

رياضي

سنجش دهم

  .باشد

A

mو   ب مي 1=

بيش از داراي 

       x= +2 1

    
 

 .رست است

 .رست است

   
تواند منفي ب مي

 .رست است

fممكن  = 2
 .رست است

زل ممكن است
 .ست است

 .رست است

 .رست است
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x y+ =  

 موازي  

b
a

− −=2 2  

شـد پـس   

h




=
2 3

  

  
S =2  

x ' x= 2  

−=   رأس 2

n
N

=3  

 

سيدن ساير 
ت معنـايي   
ان برسـد؛   
  آبرسـاني،   

  .ي است

 ساحت

ationgroup

x y=  =3

m m = 4

b ' b
a b '

−
 =

′2
a
a '

<   با مـي

S xh

x

= 

− 236

x ( x= −2 36
2

b
a

− = 182

N
N N N+ +

3
1 2

 براي به ثمر رس
ون برق، صـنعت

كننـدگا  مصـرف      
هـاي بـزرگ كه   
هاي اقتصادي ت

مس

139(  

x m=  =2

m ه و  = 

a
a '

=

كس بنـابراين   

S x h =2 2 2

) x= −2 236

x ' S= 18

n
N

× =
3 5 

شود و كشور مي
ذير نيست و بدو
عت بـه دسـت

 راه آهـن، شـبك
فعاليتمطلوب از 

23/12/8 ششم 

= 2

n  دلخوا

a ' >  و بـالعك

bb است.  

2

x x '− =4 36

S (= −2 18 36

  .تناسب باشد

+ +
5

1 2


   

ك توان اقتصادي
پذ شاورزي امكان

 شـده بـه سـرع
ها، خطـوط جاده

برداري م  و بهره

14  


مرحلة(م انساني 

  .ها برابر است

a <    باشـد

'bند پس  < 

x '− 2

  .س است

) ( )− =18 18

ها مت يص نمونه

× =7 1 


ا باعث تقويت ت
كشآب نباشد،  ر

 كاالهاي توليد
خت و احداث ج

الزمة تحقق ود،

 اقتصاد

م؛ ادبيات و علوم

س آنهوئس اوالً ر

ت يعنـي اگـر    

باشند  مخالف مي

داكثر برابر با رأس

) S =2 18

ي بايستي تخصي

 

  .ست

ها گذاري  سرمايه
دانيم كه اگر مي 

ب الزم است تا
ي كه صرف ساخ

شو ين قبيل مي

سنجش دهم

باشند، پس ن مي

رعكس هم اسـت

bو  bي  هم '

پس داراي حد 

8

انس باشند يعني

ي اس جامعه آمار

اين گونه ايي
.ر ضروري است

مناسب طوط آهن
گذاري زيربنايي ه

ها و كارهايي از ا

    
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 به رأس متقارن

هت تقعر آنها بر

هاي عني عالمت

 .رست است

 a = − <1 

 .رست است

ها هم شا  نمونه

 .رست است

 .رست است

 مجهول و ثابت
 .رست است

  .راردادي دارد

 .رست است

هاي زيربنا اري
 اقتصادي بسيار
نين جاده و خط

سرمايه هاي زينه
ها ساخت نيروگاه

www.sanjeshse
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ـه صـورت     
ابـت نگـاه       

بـراي   يـاي 

 خدمات و 
  

سيدن ساير 
ت معنـايي   
ان برسـد؛   
  آبرسـاني،   

  .ستي ا

/48     

/48    

ع ماليـات،    
ـه واسـطه    

شـود؛    مـي 
ر، ماليـات   

  .كند  مي

كه حضرت 
ه ماليـاتي    

  )و خرما

س تقـديم     
مـدها و  درآ  

د و صـرف  

از دو ابـزار    
هـاي    پايـه 

.  برگردانـد     
وجب ثبات 

ـه صـورت       

ationgroup

ر مـاه مبلغـي بـ
ت بـه منظـور ثا

هـ ـردازد، مثـال  

شود كه عي مي
.ي و مواد غذايي

 براي به ثمر رس
ون برق، صـنعت

كننـدگا  مصـرف      
هـاي بـزرگ كه   
هاي اقتصادي ت

/ × 17
1   


/ /− 8   

ايـن نـوع.  است
شـود؛ بـ ـه مـي  

چندگانه پرهيز
به عبارت ديگـر 
ماليات معاف ت

آيد ك يات بر مي
صـورت پايـه ين

، جو، كشمش و

ولـت بـه مجلـس
حده رقـم كـل د
گي كسب درآمد

كننـد كـه ا مـي  
هاي مالياتي يا
ـق را بـه بـازار

اقتصاد، مو ل در

ت بالعـوض و بـ

139(  

 طبق قانون، هر
اي كـه دولـت ـه 

پـ ـت ارزان مـي      

ها و صنايع رخانه
ي، تراكتورسازي

شود و كشور مي
ذير نيست و بدو
عت بـه دسـت

 راه آهـن، شـبك
فعاليتمطلوب از 

=7 816  

/ / =16   

خدمات كاالها و
ش افزوده گرفتـ

گيري چ ز ماليات
.گردد كسر مي 

ي را از پرداخت

رواي اى پارهل از 
در اي. ين نمودند

گندم،(الت اربعه 

دو ـويب هيئـت    
ة واحماد.  است

مربوط به چگونگ

را اجـرا م» ـالي  
ه  كاهش در نرخ

توانـد رونـ ود مي
هش تقاضاي كل

سـت كـه دولـت

23/12/8 ششم 

 به موجب آن،
و يارانـ. شود  مي

 نبـاتي بـه قيمـ

كار جاد و استقرار
جي، خودروسازي

ك توان اقتصادي
پذ شاورزي امكان

 شـده بـه سـرع
ها، خطـوط جاده

برداري م  و بهره

 

/ /= 39 84

قيم بر مصرف ك
يي برحسب ارزش

يابد و از هش مي
يدكننده بعدي
ا  خدمات واسطه

طور مثا مند؛ به
نيز زكات تعيي ا

غالو ) ند و شتر

ن و پـس از تصـ
تبصرهو چندين 

 مقررات خاص م

هـاي مـ سياسـت 
عمراني دولت و
كه در مواقع ركو
واقع تورم با كاه

اس هـايي  هزينه: 

15  


مرحلة(م انساني 

طرحي است كه
 6  سال داده

شـكر و روغـن

دولتي باعث ايجا
هاي نساج رخانه

ا باعث تقويت تو
آب نباشد، كش ر

د كاالهاي تولي
خت و احداث ج

الزمة تحقق ود،

  

ماليات غيرمستق
نهاي ل تا مصرف

فرار مالياتي كاه
ت بر فروش تولي
ت كه كاالها و

نام مي»  مالياتي
ها براي اسب انه

گاو و گوسفن(ه 

ر بودجه تـدوين
ك ماده واحده و

بط وة ضوادارند

س«ف خود بسته 
خارج جاري يا ع

است ك ضاي كل
هم در مو) ليات

هاي انتقالي ت

م؛ ادبيات و علوم

ط شهيد رجايي 
تاييان باالتر از

قند، ش مثل نان،

هاي د گذاري ايه
كا كنند؛ مانند ي

ها گذاري سرمايه
دانيم كه اگر مي 

ب الزم است تا
ي كه صرف ساخ

شو ين قبيل مي

 افزوده، نوعي م
تكميلل توليد و 
انگيزه ف زايش و

ن قبلي از ماليات
اي است ند مرحله

پايه«شود،   مي
گا وه بر موارد نُه

انعام ثالثه) نقره،

مان مسئول امور
بودجه شامل يك

برد ها در  تبصره
  .ت

و اجراي وظايف 
در مخ افزايش. ت

راه تحريك تقاض
لت و افزايش مال

پرداخت. م است

سنجش دهم

ت پوشش طرح
العوض به روستب

االهاي اساسي م
  

اين گونه سرما: 
ردم را توليد مي

اين گونه س: ايي
.ر ضروري است

مناسب طوط آهن
گذاري زيربنايي ه

ها و كارهايي از ا

ماليات بر ارزش
هر يك از مراحل
افيت مالياتي افز

توليدكنندگان ده
ت بر فروش چن

يات بر آن وضع
 زمامداري، عالو

 
طال و ن( نقدين 

 كه توسط سازم
اليحه ب. نامند ي

كند و خص مي
در بودجه است 

ن اقتصاد كشور
شكيل شده است

بهترين ر )ساطي
هش مخارج دولت

هاي غيرمستقيم

    
 

 .رست است

 روستاييان تحت
طور ب  نقدي به

عرضه كاها و  ت
.ي انتقالي است

 .سترست ا

:هاي مولد يار
يي مورد نياز مر

هاي زيربنا اري
 اقتصادي بسيار
نين جاده و خط

سرمايه هاي زينه
ها ساخت نيروگاه
 .رست است

 .رست است

ها، م دي ماليات
اي است و در ه 

زش افزوده، شفا
ات پرداخت شد
زوده، نوعي ماليا

 .رست است

آنچه را مالي: تي
سالم در دوران
 .ش يافته است

 عبارت است از
 .رست است

هادي بودجه را،
مي» اليحه بودجه

يك سال را مشخ
بيني شده پيش

 .رست است

ي مديريت كالن
مخارج دولت تش
ياست مالي انبس

كاه(قباضي ي ان
  .شود ي

ه ركي جز ماليات

www.sanjeshse
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در 1گزينه  .11

در 4گزينه  .12
بند در طبقه  

چند مرحله
ماليات برارز
چرا كه ماليا

ارزش افز بر
در 2گزينه  .12

پايه ماليات  
الس علي عليه

زكات افزايش
اين نه كاال  

در 3گزينه  .12
متن پيشنه  

ال«شود،  مي
هاي ي هزينه
هاي پ هزينه

در 4گزينه  .12
ها براي دولت

درآمدها و م
سي(مالياتي 

سياست مالي
اقتصادي مي

حقوق گمر  
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  .كند مي 

اي معـين   ه 
رخـورداري  
ي خـود را     
، تأسـيس       

. سبه كنـيم 
  .ي است

ـد صـورت     
كـارگيري   
 

ي توسـعه   
 ـاد از نظـر       

 75زندگي 
 11525ود   

ركرد آنهـا     
ه شـده در  
ق سـهام و   

همچنين . 
 بودند كـه  
دند؛ بـدون  
ــان،  ــه ادي

ردم را نـزد  

ننـدگان و     
ري قيمـت   

ationgroup

 خاص پرداخت

 توليـد در دوره
گاه كشوري با بر

ظرفيـت توليـدي
ـطح زيركشـت

  .باشد

ل يكساني محاس
ح توسعه يافتگي
 آن جامعـه رشـ

بـه   بيشـتر يـا   
 .برداشته است

هـاي عيت شاخص
 نـه چنـدان زيـ
ر هزار، اميد به ز
شـور، در حـدو

شـود كـه كـا ي
ين اوراق مبادله
صرفاً شـامل اوراق

كردند أمين مي
اي هم قابل عده

كرد  دريافت مي
هــاي همــ مــوزه 

هاي مر دار، پول

ك از عرضـه كن
گيـر ي در شـكل    

139(  

هاي يد يا گروه

واقعي ي ميزان
گ بارت ديگر هر

تـر، ظ ي مناسـب  
ي از افـزايش سـ
ع و نظاير اينها ب

واحد پولب حس
سطح ي براساس

گـوييم در مـي 
گـذاري سـرمايه  

رشد گام ب مسير

در وضعي اند سته
 درآمـد سـرانه

9/چين  1 در
 سرانه در اين كش

ق بهادار گفته مي
همچني. گويند ي

، اوراق بهادار ص

خود را تأ نوعان
در مق. آوردند ي

ي اضافه بر وام
ــرخالف آم ــده ب

ديند صرافان. ت
  .كنند

−%1 است.  

هـر يـك  و رفتـار  
فين بـه تنهـايي

23/12/8 ششم 

ا، حمايت از تولي

اي اگر در جامعه 
است؛ به عبافته 

ي بهتر و فنّـاوري
توانـد ناشـي مـي   

 امكانات و منابع

ن كشورها را برح
بندي  دنيا، طبقه

ل افزايش يابد، م
د بيشتر مثـل س

گوييم در م  مي

ي بلندمدت توانس
ت كه با وجـود
مير نوزادان در چ
ناخالص داخلي

زبان مردم، اوراق
 اوراق بهادار نمي
ظر اقتصاددانان،

لحسنه نياز همن
دست مي ي را به

در مقابل، مبالغي
ــ. شــوند  ايــن ع

هاي راكد كيست
آن استفاده ك  از

−زد  =%8 %2

ست كه حضـور
يچ يك از طـرف

16  


مرحلة(م انساني 

ها ، رفع نابرابري

ي استومي كم.
رشد صورت گرف

هاي گيري روش
ايـن افـزايش م 

استفاده بهتر از

سرانة آن  درآمد
ورهاي مختلف

ة قبلبت به دور
ي از عوامل توليد
 را افزايش دهد،

هاي جراي برنامه
 اين كشورهاست

نرخ مرگ و م د
حالي كه توليد نا

در ز... ، تمبر و 
صاددانان به آنها

ر حالي كه از نظ

ا ي با دادن قرض
اقتصادي  فعاليت
دادند و د وام مي

ـرري متحمــل ش

ه د كه مالك پول
پول ت صاحب

ش واقعي دستمز

قدري زياد اسبه 
هي ود و در عمل،

  .د

م؛ ادبيات و علوم

اجتماعي،توازن 

ت؛ بنابراين مفهو
م در آن جامعه ر

كارگ به بيشتر يا
.است برداشته 

كز توليدي و يا ا

با يكديگر، بايد
بندي كشو  طبقه

اي معين نسب وره
ي با برخورداري
ت توليدي خود

بيني و اج با پيش
از جمله 9 به

داردبتاً مطلوبي 
رصد است در ح

برات، حوالجات،
در اصطالح اقتص

شود د مرده مي

اي عده: ته بودند
شي از سود آن

گانان متقاضي، و
ــا ضــ كننــد و ي

مسئله اين بود) 
تند بدون رضايت

بوده، افزايش %8

ن و خريداران به
وچك خواهد بو

  .نيستند 
مندنا مي» قابتي

سنجش دهم

جتماعي، ايجاد ت

يش توليد است
گوييم ش يابد، مي
گذاري ب  سرمايه
رشد گام  مسير

ش و توسعه مراك

ورهاي مختلف ب
سيار رايج براي
قعي توليد در دو

گاه كشوري ر هر
تر، ظرفيت ناسب

كه ب حال توسعه
با رتب(ن چي. ند

سعه وضعيت نسب
95/ ساالن در 1

ته، چك، پول، ب
اما د. مين مالي

اوراق بهادار شم 

ي راكد دو دست
ت و يا توليد، بخش

بازرگ ازمندان يا
اركت كدي مشــ

)صراف يا بانك(
توانست براين نمي

8و تورم واقعي  

تعداد فروشندگان
ل بازار بسيار كو

»قيمت گذار« 
بازار رق«صطالح 

    
 

تأمين اج  منظور
 .رست است

فاً به معناي افزا
ة قبل افزايشور

ليد بيشتر مثل
گوييم در د، مي

رشگست جديد، ي
 .رست است

سه وضعيت كشو
ي از معيارهاي بس

واقع اي ميزان معه
؛ به عبارت ديگر
هتر و فنّاوري من

 .رست است

 كشورهاي در ح
نسبي ايجاد كنن

هاي توس شاخص
 باسوادي بزرگس

  .ل است
 .رست است

واردي مثل سفت
دات است نه تأ

نظر مردم نيز از
  .شود كت مي

 .رست است

هاي صاحبان پول
 مالي در تجارت
كد خود را به نيا
عاليــت اقتصــاد

  .ند
(هاي پولي  سسه
بناب. دانستند مي

 .رست است

1%ش اسمي 
 .رست است

 محصول، گاه تع
گان به نسبت كل
 به عبارت ديگر

رت بازار را به اص

www.sanjeshse

هدفمند به
در 1گزينه  .12

صرف» رشد«
نسبت به دو
از عوامل تول
افزايش دهد

هاي كارخانه
در 4گزينه  .12

براي مقايس  
امروزه، يكي

اگر در جامع  
است؛ گرفته
هاي به روش

در 1گزينه  .12
تعدادي از  

خود بهبود ن
بسياري از ش
سال و نرخ

در سال دالر
در 4گزينه  .12

به موگاهي   
تعهد تضمين

بورس كاال ن
اوراق مشارك

در 2گزينه  .12
از دير باز،   

ركتبا مشا
هاي راك پول

فع اينكــه در
رباخوار بودند

در اين مؤس  
خود امانت م

در 3گزينه  .12
چون افزايش

در 4گزينه  .13
در بازار هر  

تقاضاكنندگ
تأثيرگذار و

ر اين صورد  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

: زينة چهار 

  ) دورة قبل

ي بهـار در   

غزنـوي  ) ( 

دو : ينة سه
چشم چون 

ـأثير شـعر      

) ج) آرايـه  

  

ationgroup

  .لجوقي است

  .ال است
ورد درست ـ گز

و نه. (اند است 

بنـدي تقسـيم . ت   

فردوسـي ←  

گزي) ركن ذهني
گوشة چ: ة چهار

ب دارد و بـر تـ

آ بـدون  (دارنـد    

.ندارندتاً سجع 

139(  

  .است ساماني

سلنثر غزنوي و 

ي و در حد اعتد
د غلط و يك مو

زيسته در آن مي
  )قي

ه انداختـه اسـت

رودكـي) (رازي  

  و اخالقي

هر دو ر( توكل 
گزينة) سي است

با عاطفـه تناسـب
  . تند

د پـس تكـرار ند
  مصراع

ن ندارند و نتيجت

23/12/8 ششم 

سيژگي نثر دورة 

ر ويژگي زباني ن

  .ت

اي ادبي طبيعي
دو مورد: ينة سه 

ها د ن آن سبك
نه اخال. (ي است

(  

ت فارسي سـايه

ـدبن زكريـاي ر

تعليمي و: نة دو

خاطر چون: دو
يه يك ركن حس

وزن و آهنگ ب 
 و آهنگ شاد و

همسان دارند س
موازنه بين دو م 

ش، فراش تقارن

1(

17  


مرحلة(م انساني 

ولي گزينة دو وي

گزينة چهار. تند

م ذكر شده است

ها ستفاده از آرايه
سه درست ـ گزي

اي كه صاحبان نه
 تاريخي و ديني

)نه معروف(ريم 

ي بر فضاي ادبيات

محمـ ←سينا 
  هم

گزين          ظوم

گزينة د)  حسي
در هر دو تشبي( 

:اط ـ گزينة دو 
وزن: زينة چهار

جناس) چنگ(ت 
)هـ) م، ل، ع( 

ـ فرش) درست(د 

( فنون ادبي 

م؛ ادبيات و علوم

لجوقي هستند و

كر ي شعر هست

كتاب فنون دهم

اس: گزينة الف. ت
هر س: دوگزينة  

ي محصول زمانه
علمي، حماسي،
 جهان سبك دار

 سبك خراساني

بوعلي س) (ملي 
فنون ده 42حة 

بي منثور و منظ

يك ركن(ر غم 
است نج نيكي

شاد و با نشا: ك
نده و كوتاه ـ گز

كلمات) ب) ياني
آرايي واج) د) ل

ع مطّرف هستند

 علوم و

سنجش دهم

ورة غزنوي و سلج

ويژگي فك: ك و دو

ك 60و  61حات 

گراست شعر واقع
.يار ساده است

  .د غلط

هاي ادبي سبك: ك
ع: ساماني  دورة

ن و نويسندگان

 هندي و بعد از

←ديني : (ي
صفح) مستقل ←

آثار ادب: ينة يك

   دهم

خار: گزينة يك 
گنبراي  ون كليد

نگ در گزينة يك
ن و آهنگ كوبن

فية دروني يا ميا
جهان، گنجد، گل

ين، زمين سجع

    
 

 .رست است

ها ويژگي نثر دو
 .رست است

گزينة يك: ها نه
 .رست است

بندي در صفح يم
 .رست است

ش: گزينة د: ها نه
فيه و رديف بسي
رست و دو مورد

 .رست است

گزينة يك: ها نه
حتواي نثرهاي
به تعداد شاعران

 .رست است

ي قبل از سبك
  .فنون دهم

 .رست است

ها ه بر روي واژه
←تاريخي ) (ي

 .رست است

گزي:  يا نادرست
  دورة ساساني
 .رست است

فنون 43صفحة 
 .رست است

:ها گزينهيهات 
خوي نيك چو 

  )ن حسي
 .رست است

آهنوزن و : ها نه
وزن: گزينه سه. 

 .رست است

قاف(سجع ) الف 
خيال، ج(آرايي  ه

 .رست است

زمردي: يك: ها نه

www.sanjeshse

 
  

 
در 2گزينه  .13

ه همة گزينه
در 3گزينه  .13

توضيح گزين
در 2گزينه  .13

اساس تقسي
در 1گزينه  .13

توضيح گزين
قاف: گزينة ج

يك مورد در
در 4گزينه  .13

توضيح گزين
مح: گزينة دو
ب: گزينة سه

در 4گزينه  .13
سبك عراقي

ف 61صفحه 
در 2گزينه  .13

موارد اشتباه
ساماني ←

در 4گزينه  .13
موارد ناقص
د: گزينة سه

در 3گزينه  .13
توضيحات ص

در 2گزينه  .14
توضيح تشبي
:تشبيه دارد

يك ركن(بال 
در 3گزينه  .14

توضيح گزين
افزوده است

در 1گزينه  .14
:آراية ابيات

تكرار يا واژه
در 3گزينه  .14

توضيح گزين

erv.ir
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@sanjesheduc

 بـا شـكل    
مقام، . برند

ت، قـدمت   

زمـان،  ) (ن

وازن آرايـة   

  

  .يم

ationgroup

  .ند
  .رند

آمـوزان  دانـش  
 اين گروه پي بب

رهـت) متـوازن (   

  )متوازي

زمين، مكين) (ر

  .شود ي
  .جود دارد

  يك متوازن 

هاي متـو  سجع

.ست، اشاره دارد

كني ا تقسيم مي

139(  

و نادرست هستن
ا اصالً سجع ندا

اگـر: توجـه ) ي
يد به نوع سجع

سـر، جـان) ي 

م(وشيارانند د، ه

رازق، ناصر) (فظ
  .جود ندارد

يت مشاهده مي
وج) ت و حيران

  ) وازن

+دو متوازي  ⇐

  يك متوازي

به دليل وجود 

گاه ما عالم باالس

  رازداري 

 سپس به هجاها

  )هجاي كوتاه

23/12/8 ششم 

 سجع مطرف و
 وجود ندارد لذا

متوازي(ت، دولت 
گزينة جواب، باي

متـوازي( گيـري  

  )وازي
تاجدارانند) وازن

 

 

خالق، حاف(بين 
ناس در بيت وج

در بي...) ر، ز، آ، (
غفلت) (ل و افعال

  ها؛
 متو= و، خواست

⇐) متوازي=  
   يك مطّرف

يك مطّرف، ي ⇐

)بالي، جفاي: (

و به اينكه جايگ

)من ستيزي د

  
ن را به اركان و

چهار ه(  د گبر 
 −  

18  


مرحلة(م انساني 

گفته، فرموده. د
هاي كلمات گروه

نعمت) متوازن( 
هاي گ حيح سجع

داري،) تـوازي 

متو(ريان، بريان 
متو(مست، لعل 

 )فاني، شاهد (
  )وصف 
 .تقارن ندارند) 

سجع . دارد... و
دارد ـ اما جن) م
(آرايي  واج اما) 

احوال(نظير بين 

د و نه تعداد آنه
پرتو) (متوازي= 
 

عجب، طرب) (
يك متوازن، ⇐
⇐) متوازي= م 

:سجع متوازي) 

 دارند، گزينة دو

دشم)  تعلقات ج
  .ه دارد

.راج شده است
زن يك بيت، آن

ـ ها   م با خو  
− −   − −

م؛ ادبيات و علوم

و درست هستند
چ تقارني بين گ

اكر، داعيش: ك
د از تعيين صح

مت(جفا، وفا ) زن

گر) متوازن(هرام 
م) متوازن( بادة 

)جهان، فداي (
:ذوق) (وز، در (
)تابش، واشد(ي 

رايي ز، ن، م، آ و
مصراع اول و دوم
ن بين زاد ـ زاد
 نوعي مراعات ن

ها مدنظر هستند
رخشان، گردان 

 يك متوازن+  
متوازن=  عيش 

⇐) مطّرف= غ 
مخدوم، محكوم

هدف، سپر(ـ ) 

 با دوست اشاره

ناپايداري) ي ب
 و فروتني اشاره

نون دهم استخر
ي دستيابي به وز

 شد تي   ز رهـ
− −    −

سنجش دهم

سجع متوازي و 
هيچ: چهار  گزينة

يك: ها به ترتيب ه
ولت آشنا نباشند

وازمت(عزم، راه  
  )ف
خورشيد، به) ن

نرگس،) متوازن

:ب در گزينة يك
:گزينة سه)  سر

هاي يم چون واژه

آر بيت واج: يك 
بين م(موازنه : و
جناس همسان( 

اما به) ه ترصيع

ه ع يكسان سجع
در: (گزينة الف 

دو متوازي ⇐
چيز،) (متوازي

چراغ، داغ) (وازن
م) مطّرف= رديم 

)دل، جان(ـ ) غ

چهار به مناجات

دوستي وطن) لف
 ندارد به تواضع

كتاب فن 69و  6
براي: آن صحيح

 

بِـ: يك:  ترتيب
                

    
 

:گسترد، بپرورد
تماماً درست ـ گ

 .رست است

موجود در گزينه
دو ←ة دولت 

  )زن
)متوازي(گر، ور 

مطّرف(دازم، ريزم 
متوازن(گرز، تيغ 

م(غالم، خراب : 
 .رست است

به ترتيب متوازن
دل،) (ياد، مهر

سجع نداريم: چهار
 .رست است

:ها هاي گزينه ه
گزينة دو. د دارد

بيت تكرار ندارد
نه(موازنه دارد : 

 .رست است

ر گزينه فقط نوع
:ها ههاي گزين ع

) متوازي= نده 
م= چشمز، جانز 

متو= چشم، درد 
گر خويشيم، نمي
 .رست است

تير، تيغ: (زنمتوا
  .آيد  مي

 .رست است

نة يك، سه و چه
 .رست است

ها به ترتيب الف ه
 ربطي به سؤال

 .رست است

68و  67صفحات 
نادرست، شكل ص

. رست است
ها به يي مصراع

                   
www.sanjeshse

بگ: گزينة دو
ت: گزينة سه

در 2گزينه  .14
هاي م سجع

درست كلمة
متواز(طريق 

گ: گزينة دو
اند) مطّرف(

گ: گزينة سه
:گزينة چهار

در 4گزينه  .14
مهاي  سجع

ي: (گزينة دو
در گزينة چه

در 1گزينه  .14
آرايه توضيح 
وجود) مكان

ب: گزينة سه
:گزينة چهار

در 3گزينه  .14
توجه در هر

توضيح سجع
تابنده، پاين(

چ: (گزينة ب
چ: (گزينة ج
خ: (گزينة د

در 1گزينه  .14
هاي م سجع

موازنه پديد
در 2گزينه  .14

هر سه گزين
رد 4گزينه  .15

مفهوم گزينه
و گزينة هـ

در 1گزينه  .15
تعاريف از ص
گزينة يك ن

در 3گزينه  .15
تقطيع هجاي
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@sanjesheduc

شباهنگ  )

 

 در و بودند
 تشكيالت 
 مخـارج  و 

 عنـوان  كـه 
 ـردآوري 

ationgroup

( )− − − 

مطمئني ب و دار
گيري شكل صلي

درآمـد  منـابع  

ك ساسـاني  ربـار 
گـ مسـئوليت  ن 

139(  

(ارتباطات  −)

  .ظر است

پايد درآمد منابع
اص اهداف از كي
دادن سـامان  و

در مرتبـة  عـالي 
بـودن دار عهـده  ر 

  .كرد

23/12/8 ششم 

  )ه

  )وتاه

  )هجاي كوتاه

−(وازان  − −
( −   

جاها هم مورد نظ

م نيازمند همواره
يك .داشت آنها ة
و كشـور  خرج و 

ع هـاي  مقـام  از 
بـر عـالوه  او. ت 
ك مي كوشش نيز

19  


مرحلة(م انساني 

هار هجاي كوتاه

سه هجاي كو(  

چهار ه(شي  ند  
− −  

( )− − دلنو
−(جانانه  −) −

ت لذا ترتيب هج

(  

  ت

ه گوناگون، هاي
خزانة موجودي 
دخل وضعيت 

يكـي . كـرد  دي
رفـت مي شمار به
ن كار و كشت و 

 )1(تاريخ 

م؛ ادبيات و علوم

چه( با   ه  شَل  
−    −   

وا   سِ  تا  نَد  
    − −   

مش كل   نـِ  ش
− −    − 

(−  دوستي)
−(ماللت  −

كوتاه و بلند است

  :ب
( )−−  
( −   

  
)ي  )− − −

    گا     و  رد
دس    ت شست

  جِبـ     ر  ئيل
−       −  

    مي  شد
− −   

ه هزينه تأمين و 
و مالي منابع به
به رسيدگي ن،

زياد كوشش ي،
به كشاورزان و ن
آباداني ترويج و

ت

سنجش دهم

د  را    چ  رو 
−−     − −

   كـِ  دا  دت  و
   − − − 

  بر  خا   ست م
− −    − 

−(خويشتن 
 ( )− −− م

قابل هجاهاي ك
 

يي آنها به ترتيب
(− (يكسان  −
( −  بسوز)

)پيدا  ) )−−
(− − زندگاني

 

  :يب
 دي   ك  جنـ
د     زِ  تن  دي 
دس    ت  او  ج

         − −
 ك  ما  را   چه

 − −    

قدرت حفظ رو،
ب بستگي ها ومت

باستا ايران در) 

120  
كشاورزي يشرفت
روستاييان رئيس

و توسعه براي ي،
    

 

  ين  دا   ز  خُد
− −    −

فَـ لَك چي زي
− − −    

مي   كـِ زِ  با : 
  − −    

 . رست است

خ: ها به ترتيب نه
( خشماهنگ

ور از نوع هجا، تق
. رست است

ه و تقطيع هجاي
−(بدخشان  

−(يمروز  −
)تمنّا  )− −

−(مهرباني : 
. رست است

ها به ترتي گزينه 
    د    نَ  دي 
  را     بـِ    با  
  بو    سِ  بر  د

       − −
ا   ت  دا  ني  

   − −    

 .رست است

  126صفحه 
قلمر ادارة براي 
حكو استواري و
)ساالري ديوان م

  
 .رست است

0و  119صفحه 
پي براي اسانيان

ر داشت، ساالر ن
كشاورزي بخش 
www.sanjeshse

م: گزينة دو
            

  
فَ: سه  گزينة

             
  

:گزينة چهار
             

در 1گزينه  .15
تقطيع گزين

)− − 
منظو: توجه

در 4گزينه  .15
كلمات قافيه
:گزينة يك

ني: دو گزينة
ت: گزينة سه

:گزينة چهار
در 3گزينه  .15

تقطيع همة
پـِ     يا) 1
س  رت) 3
بِ   زد ) 4

    − −
خُ  دا  يا) 2

    − −
 
  

 
در 1گزينه  .15

ص 13درس   
ها حكومت  

و اقتدار واقع
نظام( اداري

.بود عمومي
در 2گزينه  .15

ص 13درس   
سا حكومت  

واستريوشان
هاي ماليات

erv.ir

53

54

55

56

57



  
 

 

@sanjesheduc

 كـه  كردنـد 
 جامعـه  دن 

 سـپاهي  و 
 منظمـي  

 ويژه به شور

 نظـامي  ي 
 مرزهـاي  ر
 حاكمـان  ي 
 را آنـان  و 
 شـوريده  و
  .د

 شـور من ن 
 نسـخة . ـد 

ريتانيـا در    

ست؛ پـس  
ت ج بجـاي   

 هـاي  زمـان 
ـايي بـراي   

 دائمـاً بـه    
 ـاد قبايـل   

 شـبكة  و  

ationgroup

كر مي وانمود ين
شـد فاسـد  جـب 

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

نيـروي و ماليـات 
در روم پراتـوري 

برخـي رو، ايـن  
داد شكسـت  را 
او بر فارس در ه

پاشيد هم از ان

نخسـتين را ورش
شـ ترجمـه  ـاني 

ـلي در مـوزه بر

اس آزاده و شريف
در عبـارت. سـت      

ز از كـه  بودنـد  
آريـا واژة كاربرد

 و غنائم ديگـر،
يان، زمينـه اتحـ

كـرد نوسـازي  

139(  

چني و بودند كم
موجـ ديگـر  طبقة

كشـ مختلـف  ق
سـاالر ديـوان ( ي

مناط و شد استه
  .گرفت 

م اشكاني، ركزي
امپ بـا  پيـاپي  ي

از. گراييـد  ـتي 
رومـي   مهاجم

كه را ساساني ن
اشكانيا سلسلة و

كو منشور ققان،
جهـ نهاد اين ي

نسخه اصـ .ست

ش معني به نيز ي
ـرب صـحيح اس

اروپايي و هند 
ك بنابراين،. يدند

هاي قيمتي نگ
پي آشورياي پيا

را مالياتي و ري

23/12/8 ششم 

حا طبقة تيازات
ط به اي طبقه ز

مناطق بر خود ط
اداري تشكيالت

كا محسوسي ور
قرار ساساني ت

مر حكومت به ه
هاي جنگ اثر بر 

سسـ بـه  يالدي
ود كه نيروهاي

خاندان نتوانست 
و شد كشته و د

محق از بسياري 
رسمي زبان شش

اس شده گذاشته 

آريايي واژة. ست
مت مركـز و غـر

اقوام از گروهي 
نامي آريايي را ود

سنگ فلزات، ردن
ها ها و غارتگري

ادار تشكيالت ن،

20  
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امت و اجتماعي ي
ا رفتن و است م

تسلط و نظارت ة
ت تقويت و وسعه
طو به محلي ثي

حكومت مستقيم

كه بود مستقل ه
اشكاني حكومت

مي سوم قرن يل
 اردوان چهارم بو

و نبود موفق ي
خور ن شكست

.است ايرانيان ة
ش به متحد ملل 

نمايش به ورك

اس آرياييان زمين
عبـارت ب سـم 

آرياييان.  است
خو و شدند ستقر

  . نيست

آو دست به راي
ه يورش. آورد  مي

چين سرزمين بر

م؛ ادبيات و علوم

هاي نابرابري فع
الزم كشور ثبات

دامنة افزايش و 
تو به اقدام ديگر
مورو هاي كومت
م سلطة و ظارت

نيمه هاي كومت
ح. اند خوانده ي
اوا در شرقي، ي

دشاه اشكانيان
داخلي مشكالت ر

گ با اردشير بابكا

مداراجويانة و ي
سازمان ابتكار ه
نيويو در متحد ل

سرز معني به و 
.آزاده است و ف

 گزينه هم غلط
مس هند قارة به

 هنديان درست

بر كه بود نهرين
ي ايران يورش

ب مركزي كومت

سنجش دهم

مدا زرتشتي، ن
ث و نظم حفظ ي

تمركز ايجاد ور
د سوي از و ادند

حك تعداد از ها، 
نظ تحت آن، ربي

حك از اي جموعه
طوايفي ملوك را 

مرزهاي در ظامي
آخرين پاد. مدند
برابر در اما كرد،

ردوان در جنگ

انساني فرهنگ اد
به آن متن رو، ن

ملل سازمان مقر

است شده رفته
شريف مردمان ن

 بگيرد پس اين
شب و ايران فالت
ايرانيان وه جز 

الن در شمال بين
جمله نواحي غربي

  

حك بيشتر تسلط

    
 

 .رست است

  112صفحه 
موبدان ساسانيان،

براي تمايزها و ها

 .رست است

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

 .رست است

  93صفحه 
مج اشكانيان متي
حكومت نوع ن

نظ هاي درگيري 
دد نافرماني برآم

ك غرامت رداخت
سرانجام، ا. كند

 .رست است

  83فحه 
نشور كورش نما

اين از. دانند مي
م در نيز منشور 

  .شود ري مي
 .رست است

  80فحه 
گر آريايي واژة ز

ه معني سرزمين
ها قرار مادي يد
ف در تدريج به و 

هند و اروپايي به
 .رست است

  81فحه 
مت نيرومندي د
ي همسايه، از ج

.آورد فراهم را 
 .رست است

  47فحه 
ت منظور به تي گ

www.sanjeshse

در 4گزينه  .15
ص 12درس   
س در دوران  

ه تفاوت اين
  .شود مي

در 1گزينه  .15
ص 11درس   
س پادشاهان  

نير و دائمي
نت در. كردند
جنوب نواحي

در 3گزينه  .16
ص 10درس   
حكوم نظام  

اين. دادند مي
نيز و غربي

محلي درصد
پر به مجبور

بودند، آرام ك
در 1گزينه  .16

صف 9درس   
بيانيه يا من  

م بشر حقوق
اين از بدلي

لندن نگهدار
در 4گزينه  .16

صف 9درس   
ا ايران واژة  

واژه ايران به
ها بايد ايالمي
كهن بسيار

ديگر اقوام ه
در 1گزينه  .16

صف 9درس   
آشور حكوم  

هاي سرزمين
ماد پراكندة

در 3گزينه  .16
صف 5درس  
هوانگ شي  

erv.ir
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  .ود

 حسـاب  ـه 
 .گرفـت  ره 

 داللـت  ئله، 
 كسـاني،  ـه 

 از كشور ي

 و گرم واي
ي تشكيل 

. دارد متداد
پر همسايه 

 ل تا سوم
 آخرين از 

 تغيير پيدا 

 را تر بزرگ 
هر  براي و 

ationgroup

نمو يكسان را ها

بـ تفكر و ناخت
بهـر تفكـر  و خت
  .ند

مسـئل يـا  پديـده 
چـه يـا  كسـي  چه
  .پردازد مي 

غربي كوهستاني

هو و آب داراي
اي  پر فشار حاره

ام كجا تا كشور 
جزء كشورهاي پ

هاي اول  دوران
پس. است ربوط

وامل فرسايش

آبادي و »يس
كرد تقسيم د،

139(  

ه سكه عيار و ها 

شن قوة پرورش و
شناخ قدرت يت
كنن تفكر كه شد

پ هر ماهيت بر ز،
چ سؤال. پردازد ي
پديده تحول و ن

ك نواحي انداز م
  .ست

د شود و يل مي
ني هوا كمربند

  .شود مي

يك سرزمين د
ايران ج دارد ش

ن بيشتر طي
مر) سنوزوئيك(

ن پس تحت عو

و«را  كوچك ي
باشد مي شهر مان

23/12/8 ششم 

اندازه و ها وزن س

و تقويت براي ي
تقوي براي ذشته

باش بگوي ايشان 

چيز چه سؤال. د
مي موضوعات ي

تكوين سير رسي

چشم كيلومتر، 
اس داده تشكيل را

اي تشكي ر حاره
گيني و فرونشين

م بارندگي و ابر 

دهد مي نشان و 
همسايگانشبا  ي

هاي ايران مواري
( شناسي زمين م

يافت از آ نهايي

آبادي يك اعي،
هما  شهربي كه

  .گفتند مي
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مقياس تجارت، 

ارزشمندي جينة
گذ مردمان هاي

با گذشتگان صة

دارد سر و كار ها
زماني روند به قع،
برر به چطور، ال

صدها طول به 
ر هرمز تنگة تا 

كمربند كم فشار
ي به دليل سنگ

تشكيل و هوا د

است همسايه ر
سياسي مشترك 

ناهم. مده است
سوم دوران اخر

ن شكل ما كشور

اجتما زندگي لة
به سي را كشور
م »ساتراپ« ني

رافياي ايران

م؛ ادبيات و علوم

رونق قصد به ن

گنج و منبع شته،
انديشه و ربيات

قص: توان كرد مي

ه پديده وقوع كان
مو چه سؤال. زد
سؤا. دهد مي قرار

و موازي هاي ه
شرقي جنوب  ـ

و صعود هوا ك 
الجدي ان و رأس

صعود از مانع كه

كشور از كشور ر
مرز كيلومتر، 8

  .اكي دارد

آم وجود به ها
او به آنها نهايي

ك هاي ناهمواري

مرحل نخستين 
ك داريوش شيان،

يونا به و شهربان

جغر

سنجش دهم

همچنين وي. ت

گذش جوامع و ها
تجر از توان مي ه

ه اعراف اشاره م

مك يعني جغرافيا
پرداز مي پديده ع
ق توجه مورد را ط

دره با  مانندي
غربي شمال ت

نليل گرم بود
السرطا مدار رأس
ك است ي خشك

هر جدايي و ص
8755 حدود كه

شترك آبي يا خا

ه ناهمواري سي،
ن يشو پيدا. ست
دورة كواترنر ن ي

در و ايران الت
هخامنش عصر در

ش را آنها كه شت

    
 

ساخت ها جاده از
 .رست است

  9حه 
ه انسان گذشت
گذشته در اوش
سوره 176ه آيه 

 .رست است

  8فحه 
ج اساسي ركن با 

وقوع علت چرا به
محيط و انسان ل

 .رست است

  25فحه 
ديواره هاي گي

جهت با كردستان
 .رست است

  37فحه 
خط استوا به د

مد اطراف در. ت
اراي آب و هواي

 .رست است

  19فحه 
تشخيص عامل ن
ك است وسيعي 
كشور مرز مش 1

 .رست است

  22فحه 
شناس زمين هاي

اس آمده پديد ي
طي دوران، اين 
  

 .رست است

  70فحه 
فال به آرياييان د

د بعدها. اميدند
گماش  مأموريني

www.sanjeshse

ا اي گسترده
در 2گزينه  .16

صفح1درس 
سرگ مطالعة  

كا با. آيد مي
براي مثل به

  
 
  

در 3گزينه  .16
صف 2درس 

كجا، سؤال  
دارد؛ سؤال چ

متقابل روابط
در 1گزينه  .16

صف 4درس 
خوردگ چين

در ك مريوان
در 1گزينه  .16

صف 5 درس
در اطراف خ

است مرطوب
شود و د مي

در 1گزينه  .16
صف 3درس 

ترين مهم مرز
كشور ايران

5است و با 
در 3گزينه  .17

صف 4درس 
ه دوران طي

شناسي زمين
در تحوالت

.كرده است
در 1گزينه  .17

صف 8درس 
ورود از پس

نا مي »گئو«
آنان از يك
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  مشكالتي
 تضعيف و 

 بر ثيرگذار
 آن به را ت

 موقت گير
 هاي آب ها،

 ديگري در 
 كهنسالي 

  .رديگ

 يآگـاه  ي

 كي عنوان 

ationgroup

تواند مي آينده 
فعال نيروي ش

تأ عوامل از رت
مهاجرت اگر كه

آبگ كانون نوعي 
ه ناهمواري شيب

مشكالت هايت
و ت سالمندي

ن نگآبه انجام  م

  .شود ب مي

يبلكـه نـوع   ت؛ 

نفت به ع عيني 

139(  

در كاهش اين 
كاهش) جنس و 

مهاجر بلكه ارد،
ك دهد مي نشان 

دهد، مي رخ ي
ش و زمين شكل

نه در و پيري چار
سمت به كشور ي

ميتصم يشد، ول

محسوب تماعي
  .ت

سـتين يخصوصـ 

بعد ز،ينفت خ 

23/12/8 ششم 

.شد) درصد 1/
سن( جمعيتي،

دا نقش آن در 
را جمعيت عي

اتفاقي و كوتاه ي
ش به توجه با ه
  .د

دچ تدريج به ور
سني هرم كه د
  .بود خواهد 

  .م دهد

آگاه با يبه كار 

كنش اجت گران
 و اعمال آنهاست

و خ يفـرد  يـاه 

يدر كشورها. د

22  
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/( 1395 ل 24
ج تعادل خوردن 

ولد زاد طبيعي
طبيع رشد  مير،

  .آورد خواهيم 

هاي بارش گاهي
كه اي محدوده 
گويند مي آبريز ة

كشو جمعيت د،
باشد اي گونه به

جامعه قتصادي

آنها را انجام ،ير

يكن است فرد
  .ت

گيدور از چشم د
ها يژگيو گران،ي

آگـا رد،يگ يم ل

دارد ياريبس ت
  . بود

)1(شناسي  عه

م؛ ادبيات و علوم

سال در رشد ش
بر هم به توان 

ط عامل تنها نه 
و مرگ و واليد
دست به را يت

گ كه و خشك، 
به. نامند مي قي
حوضة كند، يت

كند پيدا ادامه د
ب جمعيت نترل

اق توسعه راه سر 

كنشگر ديد و با

ممك رايز. است ي
زش كردن است

  .ند
شب و به د مهي

يشگر، ناظر به د

راساس آن شكل

تيها، اهم دهيپد 
آن مفقود ييعنا

 جامع

سنجش دهم

كاهش سبب ت،
مي جمله از كه

  .كرد 

كه است اين ت،
مو. رود مي شمار
جمعي مطلق شد

گرم مناطق به
اتفاق هاي كانون 

هداي آن نقطة ن

شديد ابعاد در ت
كن سياست بايد
بر اصلي مانع ه

  :ت

ان كنش هستند

يضرور زين سان
ورز يارادغير ي

ف و مقصود هستن
يدر ن يو رانندگ 

كنش ةو اراد ياه

بر يجهان اجتماع
  

ذهنيو  ييعنا
و مع ذهنيبعد 

    
 

 .رست است

  67فحه 
جمعيت كاهش ي
ك كند ايجاد ما 
اشاره كشور، ي

 .رست است

  63فحه 
جمعيت رشد در
ش به كشورها ت
رش كنيم، كم آن

 .رست است

  50و  49فحه 
ب نزديك هاي ن

را آنها كه يرد
ترين پايين سوي 

 .رست است

  67فحه 
جمعيت كنترل 

اساساً نب. داشت
پديده اين زيرا ،

 .رست است

هاي نادرست ينه

خودشا ،ياراد 

انس ارادة ،يگاه
يامدهايپاز  ي

 .رست است

از جنس هدف 
ييراهنما نيوان

، آگاش اجتماعي
 .رست است

كه جه ي شناخت
.است ي عموم

 .رست است

معبعد  يجتماع
ب يود داشت؛ ول

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
صف 7درس 

هاي سياست
كشور براي

دفاعي نيروي
در 3گزينه  .17

صف 7درس 
د مهم نكتة
جمعيت رشد
آ از يا اضافه

در 3گزينه  .17
صفح 6درس 

كوهستان در
گي مي شكل
به را جاري

در 1گزينه  .17
صف 7درس 

سياست اگر
بر خواهد د

كند حركت
 
  

 
در 3گزينه  .17

بررسي گزي  
  :1گزينه   
يامدهايپ  
  :2گزينه   
عالوه بر آگ  
يتندرست) 4  

در 4گزينه  .17
ها ارزش -  
قو تيرعا -  
كنشدر  -  

در 1گزينه  .17
و يآگاه -  

مشترك و
در 2گزينه  .17

در جهان اج  
وجو هيسرما

erv.ir
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@sanjesheduc

 يطـ  زيـ  ن
 زنـده در     
 .شـر دارنـد  

ده اسـت  
 چيند و ه

 داننـد،  يمـ  
 ،يجتمـاع 

 ايـ بـودن   
باطـل   و ق 

سـتش در   

 رشي و پـذ    

عي بـاالتر   

ن را تحول 

مقاومـت     
 يبـرا  وي 

ationgroup

را يكسـان ي ريـ 
ه آن موجـود

بش خيبه تـار  يط

  .گويند مي ير

ساخته شد يم
رسن يمصرف م

معتبـر نم ،يمـ 
اج يهـا  ارزش

ـ  ميتـوان  يط م
حـق ايـ ط بـودن  

عشـق و پر ت،ـ 

ـم گـذر زمـان

  . باشد

هاي اجتمـا عيت

و كالن قيعم 
  

سـازگار اسـت،
يهان اجتمـاع 

139(  

مسـ اسـاس  نيـ  
اسـت كـه يت
عده، نگاه خط ن

ابزار تي عقالن

خام موجودات 
شوند، به م يم 

وان دو روش علم
ـ عقاـع،   و ا دي
فقطو مـا   نديآ
درست و غلط ةر

يـخالق ،يوسـت 

رغـ يكـه علـ   ي

اجتماعي داشته

 جامعه، به موقعي

راتييتغ ميكنـ 
.شود يم ليتبد

آن ناس يهـا  زش
جه ياعضا رش

23/12/8 ششم 

و بـر همـ گرنـد 
تفاوت ن همانند

نيا .كند يم داي

گسترشرا  عه
  .است تي

  ل است
صرفاً از مواد و

دگرگون شوند،

را به عنو يو وح
جوامـ نيـ نظـر ا 

آ يم ديپد يسان
دربار يداور يا

د ييبايز ،يواه

يا است به گونه 

بروز و ظهور ا د

برخوردار كمتر

ك ميو كالن تقس
ت گريد يجتماع

و ارز ديـ  بـا عقا  
ري آن مورد پذ

23  


مرحلة(م انساني 

گيكدي هيشب يع
اند و تفاوتشان

يپي ل بزرگسال

و جامع عتي طب
ل عقالنيت ذات

منزل يب ين زندگ
جهان ص. شوند

ش يار گرفته م

عقل و و كنند ي
از ن. نـد يخن بگو  

جوامع انس يع
و بر ميرا بشناس

خو لتيفض ،ييجو
  .ندك

گريبه نسل د ي
  .آورد

تواند نميي افراد 

 افراد محروم و ك

خرد و اي قي عم
به جهان اج يماع

كـه ياجتمـاع  
مربوط به يها

م؛ ادبيات و علوم

اجتماع يها هان
ا ع موجود زنده

تا مراحل يدك

تسلط بر ي، برا
زوالمربوط به  ها

كاروان           
ش يدس طرد م

او به كا ةلي وس

يمحدود م يجرب
هـا سـخ  آرمـان 
واقع اي يو آرمان
آنها ر يخيو تار

  .است ريتغ

ج قتيچون حق 
ك يودات ممتاز م

يقال آن از نسل
آ يماند و دوام م 

 ديني و معنوي

مكان دسترسي

و يسطح راتي
جهان اجتم كي

يها تينواع هو
ه و ارزش ديقا

سنجش دهم

جه ةمعتقدند هم
نوع كي هي شب

د از دوران كود

حاصل از آن، ي
ه ها و ارزش داف

       گل است 
و مقد يصر معنو

رل بشرند؛ به

م را به دانش تج
و ديـ  بودن عقا

صرفاً در قلمرو
 ياجتماع يها

و مت فردي ،ياب

ييها شي و گرا
موجو ري را از سا

انتق يبه معنا ،ي
يم داريآن پا ي

 سكوالر، هويت

عي به معناي ام

ييه دو دسته تغ
ي يحول اجتماع

در برابر ا ماعي،
كه عق يتا زمان 

    
 

 .رست است

جامعه شناسان م
آنها ةهم يعن

تلف رشد خود
  )ي

 .رست است

يفناور ،يم تجرب
 رفتن دانش اهد

آب و گ يش آدم
 متجدد، عناصر

و كنتر ارير اخت
  .ندارند يت

 .رست است

كه علم يجتماع
باطل اياز حق  
هستند كه ص ي

امديپ ها و رزش
  .ميندار ياه

 .رست است

  :ارم
اكتسا ،يياستگو

 .رست است

ها نشيجموعه ب
است كه او سان

 .رست است

هويت اجتماعي
ياساس يها يژگ

 .رست است

در يك جهان: 
 .رست است

ك اجتماعه تحرّ

 .رست است

را به ياجتماع ت
در تح. نديگو يم

 .رست است

نگي جهان اجتم
يفرهنگ تيو

www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
از ج يا عده

عيكنند؛  يم
مراحل مخت

نگاه طولي(
در 4گزينه  .18

رشد علوم -  
از دست -  
در نگاهش -  
در جهان  

كه همه در
گونه قداست

در 3گزينه  .18
اج يها جهان

توانند ينم
ييها دهيپد

ا نيانبودن 
رابودن آنها 

در 1گزينه  .18
عبارت چها  
را يژگيو -  

در 1گزينه  .18
، مجفطرت  

انس نشيآفر
در 1گزينه  .18

بازتوليد ه  
ژيو رات،ييتغ

در 3گزينه  .18
عبارت دوم  

در 3گزينه  .18
باز بودن را  

  .است
در 2گزينه  .18

راتيياگر تغ  
مي اجتماع

در 4گزينه  .18
هويت فرهن  
هو .كند يم

erv.ir
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@sanjesheduc

از دسـت  

 فرا جتماعي

 

كـه صـفت    

ت بـه   اسـ     

ت به دايـره  
در گزينـه   

 دليل عدم 
د كند ولي 

ـث چنـين     

هر كـدام از  

ي ذكر شده 
حـذف  ) ي 

» .شـنويم  ي   

ationgroup

ا ياجتماع هان

اج جهان رزشي

  4صفحه  1 

شخص نيسـت ك

ي تشـبيه شـده

د و هر دو نسبت
)1رد گزينه (ن 
  23و  22 

بودن تعريف به
محدوديت ايجاد

 اسـت كـه باعـث

قابل حمل بر هر

ك قضيه شرطي
همه يا برخـي(ن 

هـر از تـو نمـي

139(  

جهي زد اعضا

ار و اي عقيدتي

درس. يص داد

صورت سؤال مش

صـداي نـي. ارد

م تباين هستند
هم تباين  ناطق

صفحه 3درس  

جامع نب) 1 زينه
ق براي شنونده م

 لفظي نامأنوس

شتن دو موضوع ق

سمت مقدم از يك
داريم كه سور آن

ما بوي مه«در . د

23/12/8 ششم 

عتبار خود را نز

ها بنيان دربارة ي
  ند

ش ذهن را تشخي

در ص. شود م مي

 با خود اشاره دا

تر با هم ره بزرگ
ساوي و اسب و
. داريم و تباين

رد گز. (ده است
ذكر اين مصاديق

  35صفحه 

لفظ قانون. كرد

به واسطه داشت 1

فقط قس 1زينه 
صوره سر و كار د

  58حه 

قط تناقض دارد

24  


مرحلة(م انساني 

و اع تيها اهم 
  .شود ي

بازانديشي به را 
كن مي تشويق ن

وان عوامل لغزش

بارت دو پهلو هم
  17حه 

 مالزم و همراه

وچك داخل داير
نسان و ناطق تس
هار هم من وجه

ل خزندگان نشد
م بودن مالك ذ

ص 4درس ) 3نه 

ستعاره پرهيز ك

1 اما در گزينه 

در گز.صيه است
يك قضيه محص

صفح 6درس . د

ضيه شخصيه فق

 منطق 

م؛ ادبيات و علوم

و ارزش ديعقا
يمواجه م ييها

فكران اجتماعي
فرهنگيِ آن ويت

تو تر مي سريع) ن

 در عبارات و عب
صفح 2درس . ر

معناي اصلي اما
  17فحه 

دو دايره كو. هد
ا.  تباين هستند

در گزينه چه. ت

 نيست كه شامل
مكن است مبهم

رد گزين. (نيست

نوس و ايهام و ا

 بر موضوع است
  57و

كنيم قضيه شخص
با ي 3در گزينه  

صوره وجود دارد

خصيه است و قض

سنجش دهم

گاه ع هر. آورد 
ه با چالش ينگ

متفك و نشمندان
هو مرزهاي از ور

نه يادگيري آن( 

شامل ابهاممير 
گردد يا به در مي

عنايي خارج از م
صف 2درس . دن

ده ق را نشان مي
انسان و اسب. 

 فقط مطلق است

يف به اين علت
مم) 2رد گزينه (

عريف مصداقي ن

اظ مبهم و نامأن
  34صفحه  4 

مول قابل حمل
و 56صفحه  6س 

ك وع صحبت مي
.شود سوب نمي

 يك قضيه محص

 باشد يعني شخ

    
 

ياشد، دوام م
فرهن تيام هو

 .رست است

دا ،معنوي خأل
عبو براي را آنها 

 .رست است

ري علم منطق
 .رست است

م در مرجع ضم
به قفل برم» شده

 .رست است

لتزام لفظ به مع
دن و دردل نمود

 .رست است

طه تباين و مطلق
م و خاص مطلق
ين وجود ندارد
 .رست است

  44فحه 
 .رست است

ص بودن اين تعري
. (رندگان نيست

ناي اشكال بر تع
 .رست است

الفاالزم است از 
درس. ده است

 .رست است

محم 4تا  2اي 
درس. يي نيست

 .رست است

جع به لفظ موضو
ساساً قضيه محس

هم 4در گزينه 
 .رست است

  41فحه 
 .رست است

وع قضيه جزئي

www.sanjeshse

آنها مهم با
بدهند، دوا

در 2گزينه  .19
خ و كاستي  

خواند و مي

 
 

در 1گزينه  .19
با به كارگير  

در 4گزينه  .19
مغالطه ابها  
شكسته ش«

در 2گزينه  .19
در داللت ال  

شكايت كرد
در 3گزينه  .19

شكل، رابطه  
تر عام بزرگ

رابطه تباي 2
در 2گزينه  .19

صف 5درس 
در 4گزينه  .19

دليل ناقص  
ذكر فقط پر
لزوماً به معن

در 2گزينه  .19
در تعريف ال  

برداشتي شد
در 1گزينه  .19

ها در گزينه  
ه تنهايآنها ب

در 2گزينه  .19
هر گاه راجع  

است پس اس
د. شده است

در 3گزينه  .2
صف 5درس 

در 1گزينه  .2
وقتي موضو  

erv.ir
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@sanjesheduc

متـداخلش   

 موضـوع و    

(+) مثبـت       
 8درس . د 

ationgroup

قضـيه م. شـود  ي

جـا كـردن ابـه 

يشـه عالمـت م
گيـرد ـود ـ مـي    

139(  

ضش كاذب مي

يژگي فقط با جا
  73فحه 

ـيه موضـوع همي
و اگر موجبـه بـ

  77صفحه 

23/12/8 ششم 

جمله متناقض. آيد

وي است كه اين 
صف 8درس . ست

ر قضـيه شخصـ
شود و مي+ مول 

ص 8درس . دارد

25  


مرحلة(م انساني 

آ ق به دست مي
  67تا   63 

مه دوم موضوع
رخي ب الف اس

در. جانان هستيم
 سالبه بود محم

ط دوم وجود ند

م؛ ادبيات و علوم

س مستوي صادق
صفحه 7درس 

حمول و در مقدم
بر.  الف ب است

شهربند هواي ج
اگر كيف قضيه 

ها شر اير گزينه

سنجش دهم

  63صفحه  

فقط عكس» ست
د. ي متضاد ندارد

ر مقدمه اول مح
هر: مانند. افتد ي

ما ش. خصيه است
.قضيه استطه 

در سا. جود ندارد

    
 

 7درس .  است
 .رست است

برخي الف ب اس
ت و قضيه جزئي

 .رست است

ول حد وسط در
 عكس اتفاق مي

 .رست است

 يك قضيه شخص
محمول تابع رابط

 
 .رست است

شرط سوم وج 2

www.sanjeshse

جزئي» ما«
در 2گزينه  .20

بر«از صدق   
نامعلوم است

در 4گزينه  .20
در شكل او  

محمول در
در 3گزينه  .20

مصرع فوق  
گيرد و م مي

 76صفحه 
در 2گزينه  .20

2در گزينه   
 

erv.ir
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