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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  دهــمسنجش 
)29/9/1398(  

  )دهـم( انسانيلوم عو ادبيات   

  

  :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

 پخـتن ينة 
، و  بـااليي  

» خيرگـي «

و » بـودن   

مانـد  . مان   
امـارت ـ   ي 

هـاي   سجع

ضـرورت   ، 

ationgroup

ـ يكي به قري» ا
در بيـت» يرين 

«ـ   ده دوخـتن  

محتـاط«ـم بـا   

 ه شده

 كـه از آن آسـم
هايتاً دعواينـ و  

  
  

 

مبنا را بر س[» ت

بنـابراين!  دهـد   

139(  

سودا«يك از دو 
شـي» «تلـخ «و  

ديـدـ به قرينـة   

را هـ) 1و . نيـد 

  در باب إفعال
صفت جمع بسته

  ه جاي صفت

 ي

هـم حكـم ت و 
ها گفته بوديم ـ

مفهومي/ اري 
]مريشة خذالن

  گشتن 
كسي بودن شم

نبوت«ـ » دولت«

 آن بـه دسـت

29/9/98وم سة 

هيچ ي) 3در . ت
»شـور «، ع اول  

در بااليي ـ): 2 

رد كن» احتيـاج 

  قرينه
ي بودن مفهوم د
 اسم به جاي ص
ت كاربرد اسم به

 به قرينة مفهومي
  ض
  صبا
  ابت
  يات

هم كه تلخ است 
تر از آنه ه باز قبل

  .ي غلط

قرينة ساختا 
هم[مخذول 
... بر

خار چشكناية 

  )30و  46ت 

«و » مملكت«ـ 
7(  

 بياني درست از

1(

2  


مرحلة(وم انساني 

روزگار نيستت، 
ر هـر دو مصـرع

اما در. ني نمود

ا«] متضادش[ 

متعدي
ضرورت كاربرد

ضرورت

آواي درست هم
نقض
ص
قرا
حي

فراق. رده بوديم
ـ كه  گذاشتن] 

ست است و اولي

امالي درست
  ذلت
  غالب
  خار

صفحات. (شمرده

ـ» دولت«) 4ر 
7درس ]. (يافت

آن كه آورد، بي

1(و نگارش )  

هم؛ ادبيات و علو

يچ يك از دو بيت
در، درف اضـافه،   

معن آرزوتوان  مي
  )   مه

و] ناستغَعني 

  عني درست
 افكندنگمان 
  يدشمن
  يجداي

ه الي نادرست
  نغز
  سبا
  غرابت
  حياط

شان بحث كر ره
باقي] [نامرعي 

مفهوماً درس ردن

 درست اماليي
  زلت
  قالب
  خوار

هاي شعري بر ش

؛ د»پاك«ـ » ك
سجع ي شتر هم

آ مي جع متوازن

)1(فارسي   

سنجش ده

، در هي»عهد«؛ 
 به قرينة حـرف

را نم» كام«، ني
نام واژه. (هودگي

كه مع[» نيازي ي
  )52ة 

مع  واژه
گ به  ايهام
 عداوت
  فرقت

امال

5 ،52 ،53(  

 به تفصيل دربار
/مهمل [/ ضايع 

آبادان كرمعني 

صورت نا سطرِ
  كم
  دوم
  سوم

ه در قالب معموالً

هالك«) 3؛ در »
شود بيش مي) 4ر 

سج كه نمونه از 

    
 

 .رست است

كه معلوم است؛
هم) 4در . ست
بيت پاييندر  تن

بيهت، در پاييني 
 .رست است

بي«توانيد با   مي
صفحة+ نامه  واژه

 .رست است

 گزينه
1(  
2(  
4(  

  )49صفحة  
 .رست است

17 ،43 ،47 ،51
 .رست است

الخطي را قبالً م
چيزي را ضو  ت

ينجا دومي در م
 .رست است

س
يك
د
س

 .است رست

م. وع نظم و نثر
 .رست است

»روان«ـ » ودان
م، اگر نه كه در

 .رست است

 كتاب شماست

www.sanjeshse

  
  
در 2گزينه  

ك)1تكليف   
معامله نيسـ 

شكست درهم
است حيراني

در 3ه گزين 
را) 4و ) 2  
و. (»كيسه«
در 3گزينه  

+نامه  واژه(  
در 1گزينه  

7صفحات (  
در 3گزينه  

مسائل رسم  
گزاردن امانت

كه ا عمارت
در 2گزينه  

در 4گزينه  
در هر دو نو  
در 2گزينه  

جاو«) 1در   
پاياني نهاديم

در 1گزينه  
اين مشكل  

erv.ir
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ـون ادبـي     

 

ــ  » چـاه « 

    در . نيسـت 
 دو معنـي   
 معنـايي ـ     

   نـد از بنـد

ـرة اضـافه   
 رف اضـافه 

بال هسـته  

ationgroup

ـاي علـوم و فنـ

    )53 صفحة 

و» ]ي[خـو «ـ  

نيي در كـار  اسـ 
 در مصـراع اول
ته به برداشـت

  )48 صفحة 

بن( مبند از بنـد 

   ن

كسـ مابعدتواند 
حرشكل قالبي، 

وه اسمي به دنب

139(  

هـ بط در كتـاب  

،7درس ( .اند ه

ــ» ]ي[رو«) 3  

  جنا، ]پروانـه
مشخصاً» سودا

ا ميانشان ـ بست
 

،6درس . (است

ب ⇐ار مفعول 

آورد]به جا[صدر 

ت نمي هستهست، 
، به ش»مثلِ« كه 

د يايد درون گرو

  

29/9/98وم سة 

هاي مـرتب  درس

شكل گرفته بلند

هـا در جنـاس  

[هـام هسـت   
س«) 3اما در ]. د
داشته باشد تا م
 )49، صفحة 6

ا متمم» ـت-« 

  داشتن 

مير درون ساختا

صرف شده از مصد

 كسرة اضافه اس
اين است) 3ر 

مانند/ شتن مثلِ 

  پيشين. و
)هيچ  )×2

-  

-  

3  


مرحلة(وم انساني 

ت انواع سجع به

دو هجاي بو از 

.تكـرار » سيرت

اگر چه ايه) 2ر 
دارند هام تناسب
ايهام ظاهر مكرّر

درس . (س تام

!  
ر سه تاي ديگر

   ساختاري

وجودكسي  ي

   بودن فعل
جايي ضم  جابه

  
پذيري فعلِ صر ل

ه ظاهر صاحب
مسأله د. ف كرد

بدون درنظرداش

  پسين 
)ش  )×2  

  ]ها[+اخه

  ]]ها[+رگ
  مهر بي+  

  غروب
  مامان

  ـش-

  )54 صفحة 

هم؛ ادبيات و علو

ي ديدن تفاوت

اند، چون هر د ن

س«ـ » سيرت«و 

در. ندارند ايهام 
ايه سايهو  رفتن

هاي به ظ  از واژه
جناسوي ديگر، 

كنند ط حفظ مي
در. گرفت مفعول

قرينة  ]ها[ير

براي....   م

ناگذر  ليه

امكان  ليه
) من

مفعول  ل

ه صفت، خود، به
ر يك نگاه حذف

شود؛ يعني ب مي
  ]    »وار

.و  زينه
ـش-  )1

2(  

شا
بر[
زرد
غ

م  )4

،1نگارش . (نج

سنجش ده

م انساني هم برا

هم وزن» شادي

دارند و سجع» ي

چ يك نشاني از
در گر[ي  جناس

يكيكافي است 
ر باشد، هم، از س

 كساني كه فقط
مرا » ـت-«وان 

نقش ضمي  ]ا
متمم   

ا مضاف

ا مضاف

مفعول 
48(  

 كه] »همة«نند
شود در را مي) 4

شروع م ه اسمي
ديو«ها از درس 

گز

سن به جاي زمان 

    
 

آموزان غير علوم
  .د
ش«و » محنت«) 

 .رست است

گرداني«ـ » واني
  )7س 

 .رست است

هيچ» ماهـ«و » ه
نهي هست، هام

ك. خيال. 2مله؛ 
برقرار تكرارسو، 

 .رست است

هشدار است به
تو است كه مي 

 .رست است

ها[ضمير
 ـت-  ال

 ش-
  م-

  م-

 ش-
8و  47صفحات 

 .رست است

ما[رد استثنايي 
4و ) 2و ) 1ين، 

گروه ه بعد از آن
ه جمله) [34حة 

 .رست است

 .رست است

)timer(» يمر

www.sanjeshse

آ است دانش
عه كنندمراج

)1اينجا در   
در 3گزينه  .

بتو«) 1در   
درس. (»گاه«

در 3گزينه  .
ماه« )1در   
نه ايههم ) 4

معا. 1: دارد
هم، از يك س

در 2گزينه  .1
اين سؤال ه  
)2فقط در   

در 1گزينه  .1
  بيت

صورت سؤا
1(  
2(  

3(  

4(  
، ص6درس (  

در 3گزينه  .1
جز در موار  

باشد؛ بنابراي
است، و تازه

صفح. (گشت
در 3گزينه  .1

در 4گزينه  .1
تاي«كاربرد   

  
erv.ir

10

11

12

13

14

15

16



  
 

 

@sanjesheduc

) 4. گويـد  ي    

 عين حال، 

يـان ديگـر    

ز اين حال 

دوان ) 4در  

 مثبـت ـت  

؛ بـه  ] هـم  

 1گزينه 

- مي ←

4 (  

شعرُنَ 

هاي  گزينه
  ) 3و
ationgroup

ـت عاشـق مـي

شق رسيد؛ و در

، بـه بي)ست بگو

اسير تقدير از) 1

امـا د. گويـد  ـي 

اسـ ف بـه عشـق  

  )39حة 

و شـادي دره ـم 

رد گ( پوشد مي 

←كانَ يرمي  –) 
4و3هاي  گزينه

يش-) ها ير گزينه

رد(  خراب كرد 
و2 رد گزينه( ت 

139(  

ة هسـت و نيسـ

(  

هرگز به كُنه عش

فقط به دوس(=  

اما در . ي است

مـ» طلـب «قام 

چون معطوف» 

صفح. (رگ است

غـط بر تـو       

 هـ ـ د ) 4

  (–  ستَلب← 

) 1رد گزينه (  
رد( ني خوش 

رد ساي( ن وكارا

 پس ←فَخَرَّب
كشت ←قَتَلَ  – 

29/9/98وم سة 

د دوست با همة

)55صفحة . (ل

توان ه ن كه نمي
  )   55فحة 

دوست مگو به 
  ) 47حة 

رش مشيت الهي

از مق) 3. »گردد 

حرص« مصرع 

گريزان از مر نهرا

نه فقط[تو ست  

 4

4و1رد گزينه  

كردنصيحت مي
با سخن ←طَيبٍ 

همانند نيكو ← 

ف –)  1رد گزينه 
) 3و1هاي زينه

)1(

4  


مرحلة(وم انساني 

از برابري وجود) 

ست از شوق وصا

اش؛ از اين دانگي
صف. (اند مفهوم  م

را جز) راز عشق
صفح. (تر است ك

تأكيد بر پذير) 3

گصل خود باز مي
  

در اين. است ل

رشما  دم غنيمت

كه با روزيد تا 

 ج ـ الف) 3 

(گياهان ← ت 

 حنصنص ←كانَ ي
بكالمٍ طَ –)  3ه 

كالمحسنينَ –
  

ر( ردبادي شديد 
رد گز( گون كرد 

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

)3. گويد مي ساز

اس  خودخواسته

 ضرورتاً از جاود
كامالً هم) 4و ) 

ر/ حديث (ست 
يت سؤال نزديك

3هام انكاري ـ و  
  )47حة 

هر چيزي به اص
)43صفحة . (ت

متقابلها  ر گزينه

دد؛ در اين يكي 

گويند ي دنيا مي

النباتات –) ها ه
  ) 2و

ك –)  3 گزينه 
رد گزينه( ها له

–) ها ساير گزينه
)  3رد گزينه  

 شديد گر ←صار
 (–  واژگ ←قَلَّب

 عربي،

سنجش ده

نگارِ شكرس صورت
  )55صفحة 

رنجكُنانِ  كايت

گويد؛ نه مي شق
1. است ناچيزق 

حديث دوس: گويد
به بي) 2، )4 از 

ـ در قالب استفه
صفح. (غيير است

ه«: گويد مي) 2 
است  سرگرداني

دومش، و ديگر 

شوق مردن دارد

يشتر از ناپايداري
   )41صفحة 
  ـ ج 

 
رد ساير گزينه( 
و1رد گزينه ( ي 

رد(  هموطنان 
زبال ←النُّفايات 

رد س( ش آموزان 
(كنند وليت مي

إعصا –)  3گزينه 
) 2رد گزينه (   

    
 

 .رست است

ص» الخالقين سن
. (هربينان است
 .رست است

حك» كَنان ديده« 
 .رست است

كرانگي راه عش ي
دراك ما از عشق

 .رست است

گو مي بيت سؤال
بعد.  بيگانه مگو
 .رست است

ـ) 4و ) 2ؤال و 
ت و در آرزوي تغ

 .رست است

.كند مي جهلش 
نشان سيارگان 

 .رست است

با مصرع) 3 در 
  )40حة 

 .رست است

 ديگر گوينده ش
 .رست است

از بي) 3و ) 2ي، 
ص). (4در ) ر، د

د) 2  ـ

 . رست است
(شود آراسته مي

هاييلباس ←ً 
  .رست است

يكي از ←نين 
ا –)  1د گزينه 

  . رست است
آن دانش ←ب 
احساس مسئو ←

  .رست است
رد گز( فاق افتاد 

 هاخانه ←يوت
www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
احس«از ) 1  

نكوهش ظاه
در 3گزينه  .1

آن عبارت  
در 2گزينه  .1

بياز ) 2در   
از اين كه اد

در 4گزينه  .2
بآن كه در   

به: شود مي
در 1گزينه  .2

در بيت سؤ  
ي نيستراض

در 4گزينه  .2
نكوهش) 1  

بودن مانند
در 3گزينه  .2

مصرع اول  
صفح. (است

در 3گزينه  .2
در سه تاي  

در 1گزينه  .2
به طور كلي  

همين اعتبار
هـ ب ـ) 1  
    

در 3گزينه  .2
آ ←تَتَزَينُ 

ثياباً –)  2و
در 2گزينه  .2

أَحد المواطن
رد( انداخت 

در 1گزينه  .2
اُولئك الطُّلّاب

←  ابملَسؤولّية
در 4گزينه  .2

اتّف ←حدثَ 
البي –)  3و1

erv.ir
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در  ←يٍة 

  ) شود 

 ≠مع 

محافظ =  

م و زمـاني   
رحالي كـه  

  .  نه امر
روزي 

ي زنانه از 

 فتاح– 

نش 
كني 

 از آنِچه 
د ولي بي 
ندارد به 
-سيم مي

 مورد 

ationgroup

قريةفي  –)  1نه 

  .د ذكر شود

شفرد ترجمه مي

جم –باز  ≠سته 

حارِس) 4گواه  

آمد خواب بـودم
است در هبان ما

ي نيازمند است
رزمندگان پير) 2
هايپيراهن) 4د 

 فتاحت ←لمالم

گاه ، معلم از دان
مي از جمله اماك

ي كرد كه آن بچ
چه راست بگويند
دن آنها سودي ن
ير به دو نيم تقس

در  از حق خود

139(  

گزين رد( ادرانم 

د به شكل مفرد

  ) 3و4

شد به صورت مف

بس) 3سفيد  ≠ه 

=و الشاهد بين 

مي كه نزد من آ
دانش نگه) 4ور 

  .ت

اضيله به فعل م
2رزندگان است 

بارندر زمين مي

 يباحالص الم) 3ف

در صف صبحگ) 
هاي عمومبخانه
  . است

ز آن دو ادعا مي
د تا در مورد بچ
كه نصيحت كرد
بچه را با شمشي

من! رياد زد نه 

29/9/98وم سة 

خواهران و برا ←

 است ؛ فعل بايد

4هاي رد گزينه 

باش» ال « فه به 

سياه –اال بردن 

ببي=  شاِهد۫ ) 3كه 

هنگامي) 2دهند 
و را به اينجا بياو

ش كشنده است

جمل) آنها ( » م 
داوند بهترين آمر

ها بروزند باراني

 ي ←فافصطاال

)2ز دور بشنوند 
ها و كتادرمانگاه

 اتاق هتل قطع

دند و هر يك از
ا را نصحيت كر

ديد ك) ع ( مام 
ن گفت اكنون ب
وزن ترسيد و فر

5  


مرحلة(وم انساني 

 تاي و أخَواي←
  ) 4د گزينه 

اسم ظاهر» ون 

(مساعي  ←ن 

شار اليه آن معرف

با ≠يين آوردن 

هنگامي ك= لَما  

دا با شمشير مي
ببين و او) ع (  

مند است و زيادش

هم« و ضمير )  
ش كردند و خد

هاي شديد مياد

يباحفاف الصصط

هاي ضعيف را از
ها و دموزه) 3د 

ن برق در چهار

ديگر شكايت كر
هاه آنيفاين خل

داد ، زماني كه ا
به آن دوزن) ع ( 

س يكي از آن دو

هم؛ ادبيات و علو

أُخت –)  4و2ي 
رد( مهمان نواز 

المؤمنو....... « ه 

تالشهايشان –) 

ره جمع اگر مش

پا) 2گران  ≠ن 
  .برخاست 

=إذا ) 2شمشير 

پاسخ شمشير را
در مشهد الرضا

د اندكش سودم

 مردم( » لناس
خود طلب آمرزش

هنگامي كه با) 3

األصط) 2) نيدن 

هتوانند كه صداي
مومي تشكر كرد
شنيدم كه جريان

اي از يكدد بچه
داوري كند بنابرا

ارجاع د) ع ( ي 
( پس امام علي 

م ، پسدهشما مي

سنجش ده

 
هايرد گزينه( د 

م ←مضيافونَ  –

چون فاعل جمله

) 3و1هاي گزينه

اسم اشار( ردان 

ارزان –دور  ≠ك 
≠نشست  –رد 

ش= السيف = م 

گان در جنگ پ
شاهد را د) 3ود 

 

باشدنند دارو مي

ال« با توجه به ( 
م براي گناهان خ

3گيرند شن مي
  .ست

شن( سماعِ  ← 
  .صفات

 از حيوانات مي
 به تأسيسات عم

ش) 4باشند  مي

 :  
يفه دوم در مورد
د تا ميان آنها د
ت را به امام علي
مشيري بياورند

 به هر يك از شم

    
 

 . رست است
كنندزندگي مي 

–)  2رد گزينه 

  .رست است
چ( يتعاونُ  ← 

  .رست است
رد گ( سائلَ ر ←

  .رست است
اين مر ←رجال 

  . رست است
  القريب  ←
نزديك) 1: ها نه

خالي كر ≠كرد 
  .رست است

الحسام) 1: ها نه

رزمند) 1: ها نه
دم غيب شده بو
 . ثروت هستيم
  .رست است

سخن همان: يث 
  .رست است

(استَغفَرُوا  ←ا 
مردم) 1: ها ينه

شمنان كافر جش
يباي رنگارنگ ا

  .رست است
سماعِ) 1: ها نه

المستَوص← ت  
بعضي) 1: ها نه

خاطر توجه آنها
در اختيار دولت

ن درك مطلب
ايام خالفت خلي
نزد خليفه آمدند

شكايت هخليف س
ستور داد كه شم

را  نيمي از بچه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .3
 يعيش← 

ر( روستايي 
در 1گزينه  .3

يتَعاونونَ)1
در 2گزينه  .3

←هايي نامه
در 1گزينه  .3

هؤالء الر) 1
در 1گزينه  .3

←الغريب ) 1
نترجمه گزي

پر ك) 4منها 
در 3گزينه  .3

بررسي گزين
  .نگهبان= 

ترجمه گزين
كه بيدار شد
ما نگهبانان

در 2گزينه  .3
ترجمه حديث

در 1گزينه  .3
استَغفروا) 1

ترجمه گزي
خود را بر دش

ي زهالباس
در 4گزينه  .3

بررسي گزين
المستَوصفات
ترجمه گزين
آموزان به خ
هستند كه د

  
متن ترجمه

دو زن در ا
اوست پس ن

پس بود فايده
اصحابش دس
كنم سپس

erv.ir
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@sanjesheduc

ي كرد و 

مچنين 

) 4دانست 

م و  ترح

امام ) 3 

 كلّم وحده

) 4 ٍف زائدة

 3 -10  
 مركب 

» ي 
س از معدود 

  .باشندمي
ّ برادرم 

ationgroup

بچه دلسوزي ي

كرده بودند و هم

 

  .اد

ت و امام آن را د

 توجه به متن ،

دهد نجات مي

للمتكل ←غائب 

ثالثة حروٍف ←ن 

 
اعداد) ( رود مي

در اعداد) : ال 
اُولي« ) اتاق اول 

 زبان عربي پس
ش صفت را دارا م

سنّ) 3خوانم ي

139(  

ايراي اينكه او بر

يحت را قبول نك

   .ند
  . دروغ گفتند

فه دوم ارجاع د
  .ير شناخت

اش دروغ گفتچه

باكند و زي مي

 توكل كننده را

للغ –مضارع  ←
  

حرفانِ زائدان - م

 )باشدصوب مي
د مذكر به كار م

نَةً  سا 18: ( »  سـَ
( » االُولي  لُغرفة
در)  2و 1( داد 
باشند و نقشمي

قرآن كريم را مي

29/9/98وم سة 

را به او بدهيد بر

ز آن دو زن نصي

را پذيرفتن) ع ( 
ن در مورد بچه

.  
كايت را به خليف
قي را با يك تدبي

در مورد بچ) 3د 

 ميكنند مهرورز

 خداوند شخص

    صفة ←

← ماضٍ) 2عيل  
 فيه حرف زائد.

 دتَعم  ←  الزم

كب مفرد و منص
عدد»  ُسورة« ع 
 ( » َة سثماني َعَرشَ

ا« ) 4آيدس مي
اعد) : و روزنامه 

ا آن هماهنگ م
سوره از ق 5فته 

6  


مرحلة(وم انساني 

ه رچبچه است ب

و نيز خ داده بود
  .گفتوغ مي

(ن نصيحت امام 
يكي از آن دو زن

.ارجاع داده بود 
شك) ع ( امام ) 2
مادر حقيق) ع  

 
  .ر ديد

 را در خطر ديد

مهرباني ني كه
  

توكّل بر) 2كند 

←مضاف اليه ) 3

 - تفع ←ل تَفع
←رفانِ زائدانِ 

 –مضارع  ←ضٍ

معدود اعداد مرك
جمع( » سور «  

)3) روند كار مي
ود از لحاظ جنس

دو: ( »  اثنتينِ 
با) س و ناشناس 

ك هفدر ي) 2ند 

هم؛ ادبيات و علو

فرمود او مادر ب 

دوم رخ هت خليف
يكي از آنان درو

آن دوزن) 2 .ود
ي) 4 .ذشت كرد

)ع (  امام علي 
2 .م تقسيم كند

(امام ) 4 .وردند

 »........... ينكه 
اش را در خطره

اشبچه) 2خت  
  .بسپارد

 خداوند بر كسا
.گرددش او باز 

كبانان رحم مي
  .يي است

 ترتيبي 3  عدد

فيه حرف زائد ←
فيه حر –وحده 

ماض) 3م وحده 

م) ( سرباز  12 
با معدود مؤنث 

الف معدود به ك
عدد موافق معدو

صحيفتينِ«يد 
شناس(  و نكره 

د چهارم ايستادن
  .زنامه را ديدم

سنجش ده

)ع (  امام علي 
  .ار كرد

ه در ايام خالفت
غ نگفتند بلكه ي

بو) ع (  امام علي
اش گذ مورد بچه

م شكايت را به
بچه را به دو نيم
شير را براي او آو

ن ترسيد براي ا
د چون جان بچه

شناخعلي را نمي
 به زن دروغگو ب

تيجه گرفت كه
اش به آغوش بچه

 مهربان به مهر
تگوهايي در راس

  أعدد صلي←

←رفان زائدانِ 
للمتكلم و ←ب 

للمتكلم ←ئب 
  .ٍف زائدة

(» عشَرَ جندياً 
)سوره  5: ( ورٍ 

كر و مؤنث بر خال
ود و جزء دوم ع
آعدود مؤنث مي
 اعراب و معرفه
ز روبروي مسجد

روز 2ر اتاق اول 

    
 

كنم پست مي
ر به گناهش اقر
  .رست است

عهاين واق ،  متن
ر مورد بچه دروغ

  : ها ينه
در ايام خالفت ا
حق خودش در
  .رست است

متن ، خليفه دو
نخواست كه ب)  

شمش) ع (  امام 
  .رست است

در زن: سؤال   ه
زن ترسيد ، متن
امام عل) 1: ها نه

اش را ت كه بچه
  .رست است

داستان چنين نت
ر سبب شد كه

خداي) 1: ها نه
ره) 4شجاع بود 

  .رست است
)2  صفة ←يه 

  .رست است
←  دتَعفيه حر -م

للغائب) 4عد  متَ
  . رست است

للغائ –مضارع  ←
ثالثة حروٍف ←نِ 

  .رست است
اثناع« ) 1: ها نه
خَمس سو ←رٍ

ذكي از لحاظ م
دد برخالف معدو

است و با مع» ل 
ز لحاظ جنس و

سرباز 12: ها نه
در) 4سال است 

www.sanjeshse

گذشت امبچه
آن زن ديگر

در 3گزينه  .3
با توجه به
هردو زن در
ترجمه گزي

شكايت د )1
مادر از ح) 3

در 2گزينه  .4
با توجه به م

ع( امام  )1
اصحاب) 3

در 2گزينه  .4
ترجمه جمله

وجه به متبا 
ترجمه گزين

خواستنمي
در 1گزينه  .4

توان از دمي
مهرباني ماد
ترجمه گزين

ش) ع ( علي 
در 4گزينه  .4

مضاف الي )1
در 3گزينه  .4

1(  الزم←
-  الزم← م

در 2گزينه  .4
← ماضٍ )1

حرفانِ زائدا
در 2گزينه  .4

بررسي گزين
سور َمخسةَ ) 2

در زبان عربي
جزء اول عد

اول« مؤنّث 
آيند و ازمي

ترجمه گزين
س 18تقريباً 
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@sanjesheduc

فعال 
اسم ) ن 

سيار باران 
ي بندگان 

 از باب » د

د به طور 

« ثني 
ن ( ضافه 

 برادران 
شود در 

»  رات 

ن باطل 
 

ست كه هر 

ationgroup

ي مزيد از باب ا
سودمندترين( » 

شود آسمان بسي
مندترين آنها براي

تَنجمد« ) 4يل 

مان ترجيح دهد

 يداسم مث» وال
كه به هنگام اض 

بهترين) 2ستند 
شد خانه من مي

  .ستند

الطائر« و » ات ن

ن و آزار رساندن
كردن ازراحت 

اس 3فقط گزينه 
  

139(  

فعل مضارع ثالثي
أنفَع « و ) رين 

 كه هوا سرد مي
ن خداوند سودم

فعياز باب ت» نُ 

 كه كفر را بر ايم

 

و« ) 3» أَخ « ر 
)سيدانِ ( مثني 

هاي آنها را شكس
 كسي را كه وارد
ن اهل بهشت هس

بن« و » صدقات 

 با منّت گذاشتن
ها براي استربان

ت و ثانياً، چون ف
. خواهيم داشت

29/9/98وم سة 

فع» تُمطرُ « ) 2 
 محبوب تر( » ب

هنگامي) 2كرد 
وب ترين بندگان

تُزَين« ) 3تفعال 

هركس) 2كرد 
  كرد نت مي

 .روندن آن مي

جمع مكسر» ن 
اسم م» سيدا « 

هاشيشه از خانه
درم و هرر و ما

دو سرور جوانان

ص« ها به ترتيب 

هايتان راصدقه 
خلب) 4ش دهيم 

ش نادرست است
كاري نخ 4گزينه 

  . يي دارند

 

7  


مرحلة(وم انساني 

باب افعال است
اَحب« ) 4است 

 اتوبوس پياده ك
محبو) 4آورد ي

 از باب است» حب

پدرش دريافت ك
يي رنگارنگ زين
گران براي ديدن

اإلِخوان« ) 2نّي 
«) 4 شده است 

ها دو شد كه بچه
مرا و پدر! داوندا 

د) عليها السالم (

ه در ساير گزينه

)2يرازي است 
ت قرآن را آموزش

  . ت

چون بخش اولش
 به بخش دوم گ

گر ارتباط معناي

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

 ثالثي مزيد از ب
د از باب افعال ا

ها را ازنده بچه
ميوه را بيرون مي

يستَح« ) 2عال 

ريق اينترنت از پ
هاه وسيله چراغ

زند گردشگخ مي

اسم مثنّ) شيشه 
ام اضافه حدف

ه ما اطالع دادند
خد) 3ي رساند 

(حسن و حسين 

جمع مكسر و:  

شعار سعدي شي
دخترانمان قرائت

 طرح شده است

اما اوالً، چ.   است
 ، پس به ناچار

و هر دو با يكديگ

 دين و

سنجش ده

فعل ماضي» لَ 
ضارع ثالثي مزيد

  .هستند
ز پايان سفر، رانن

ها م آفريد از آن

 از باب افتع» لَم

اي را زا طر نامه
مادر ، اتاق را به

هاي دريا يخآب 

دو ش( » جتين 
مثني به هنگا)  

ها به از همسايه
در مشكالت ياري

ح) 4ود بيامرز  

»أبيات « :  1 
 

ا ابياتي زيبا از ا
كه به پسران و د

  . شدند

ل كتاب درسي

  . ول است
طور كلي درست
الب كتاب است

  . است

و.  اند اخذ شده 1

    
 

  .رست است
أنزَل« ) 1: ها نه
ي فعل مض» خرِج

ه) صفت تفضيلي 
پس از) 1: ها نه

آنكه درختان را
 

  .رست است
استلَ« ) 1: ها نه
.  
حامد) 1: ها نه

م) 3 كرده است 
تان هنگامي كه
  .رست است

زجا« ) 1: ها نه
ن( كه » ي «  
  .ت
بعضي) 1: ها نه

ست كه به من د
شويامت برپا مي
  . رست است

در گزينه: ها نه
 . سالم هستند

اين ها) 1: ها نه
ر ما الزم است ك
 جنگي ، پياده

 .رست است

، درس اول 10ص 
 .رست است

، درس او 7و  6 
به طو 4م گزينه 

 درست و از مطا
 .رست است

كتاب ا 5از ص  
 .رست است

11 هر دو از ص 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .4
بررسي گزين

ي« ) 3است 
صف( تفضيل 

ترجمه گزين
آ) 3بارد مي

 .او هستند
در 3گزينه  .4

بررسي گزين
انفعال است
ترجمه گزين
آشكار زيان

در زمست) 4
در 2گزينه  .4

بررسي گزين
+» والدينِ 

افتاده است) 
ترجمه گزين
من كسي اس
روزي كه قي

در 1گزينه  .5
بررسي گزين
جمع مؤنث
ترجمه گزين

بر) 3نكنيد 
هواپيماهاي

  
 

در 1گزينه  .5
سؤال از ص  

در 3گزينه  .5
متن صص  
قسمت دوم  

دو بخشش
در 3گزينه  .5

آيه و متن  
در 2گزينه  .5

آيه و شعر  

erv.ir
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@sanjesheduc

 در را آنها ز

 سـرانجام  و

 از بعـد  و د

» مـن «بـه   

ationgroup

از مندي بهره يي

و اسـت  تحليـل 

شود تالشي نمي

ه از آن تعبيـر بـ

  . يرد

 

139(  

توانايي و آفريده ن

ت و تجزيـه  حـال 

مت پذيرد، نمي ل

وجود چيزي كه

  . دقت شود
پذ و تحليل نمي

  . شوند  نمي

 . يار توجه كرد

29/9/98وم سة 

  . ند

انسان براي ست،

ح در دائـم  ـواد، 

تحليل و تجزيه ،

ارد و در اثبات و

د 60اسخ تست 
پذيرد ؛ تجزيه و

  . كند ي
ين به آن راضي

ل و مصدرها بسي

8  


مرحلة(وم انساني 

اند برگرفته شده 

اس زمين و ها مان

مـ و اجسام ساير

انسان، جسماني
  . دهد نمي ت

دا» خود«ني از 

 به توضيحات پا
پ كند و مي مي» 

  . ندا ح شده

مي منتقل )خرت
بنابراي.  سپرند مي

بايد به افعال	»ي

هم؛ ادبيات و علو

12ص 	»تدبر« 

آسم در آنچه ند

س مانند جسماني

غير و روحاني د
دست از را خود 

كس درك روشن
  ». رد

ضمناً.  هستند 3
»تغيير«ح انسان 

طرح 33ها از ص 

آخ( باالتر هستيِ
 و دنيوي دل نم

  .  است

  . ده است
دين و زندگي«س 

سنجش ده

و آيه از بخش 1

  . ت

خداون«: 19ص 

  . ست

ج بعد: رروحاني
 .  
بعد مقابل، در: ي

حيات و آگاهي

هر ك«: است سي
اللي احتياج ندار

31ها از ص  زينه
ني يا همان روح

ه و گزينه 33و  

  . كتاب است

ه به )دنيا( ستي
 به زندگي دنيا
وب عوض شده

  . ده است

  . آمده است 4

 درسي اخذ شد
هاي درس  تست

  . كتاب است

    
 

 .رست است

11سؤال از ص 
 .رست است

كتاب است 18 
 .سترست ا

متن كتاب ، ص: 2
  ».است داده ر

 .رست است

كتاب اس 20ص 
 .رست است

  . است 20ص
 .رست است

غير=  جسماني 
. شود مي تالشي

غيرجسماني= ي 
آ و ماند مي باقي

 .رست است

درس كتاب 31ة 
هيچ گونه استدال

 .رست است

و گز 33 از ص 
بعد روحا:  مهم

 .رست است

31كيب صص 
 .رست است

ك 39حديث ص 
  :ها زينه

هس ز يك مرحلة
معتقدان به معاد

و غرو جاي طلوع
 .رست است

آمد 41ث در ص 
 .رست است

42مة آن در ص 
 .رست است

كتاب 43ن ص 
ين تست و كالً
 .رست است

ك 39حديث ص 
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 آن بـه  مـا 

ري اشتباه 

سـياري را  
را »  شـدن 

» . شـويم  ي 

 دنيا ها، س

  ».كند مي 

ationgroup

ا كننـد؛  مي گي

ر كدام را با ديگر

در آيه شايد بس» 
مردن و زنده« 

مـي زنده ]روهي

هوس در رفتن فرو

تأكيد آخرت ي

139(  

زندگ هم زيبا و د

و مطالب هر.  يد

»نَموت نَحيي و«
به اشتباه» يات

گر[ و ميريم مي 
  . رند

ف دليل به افراد 

زندگي بودن قي

29/9/98وم سة 

كنند مي زندگي 

دقت كني» و آثار

«عبارت .  ه است
موت و حي«را از 

]ما از گروهي[ 

 تاريخ اشاره دار

اين. گيرد مي ت،

حقيق و دنيوي ي

  ديني

9  


مرحلة(وم انساني 

دنيا در ي گرچه
41 .  

پيامد و«ختلف 

  . قت شود

بيان شده» معاد
هستند؛ زير» اد

همواره«: ست از
جوامع در طول

است نشده ديل
  ». شوند مي

زندگي بودن ش

  .ت

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

حقيقي پرستان
ص » . دانند مي

تماً به دو نوع مخ

ها د ساير گزينه

منكران م« زبان 
عامعتقدان به م«

بخش عبارت اس
ي معمولي همة ج

تبد قلبي و باور ن
م غافل آخرت د

  . ت

ارزكم بر گونه ن

  .رد

يم بگوييم نيست

معارف

سنجش ده

خدا«.  است تاب
نم را ناگوار مرگ

حت» قاد به معاد

  . است 3

به افعال س . است 

  . اند آمده 4
 خط اول آيه از
«ين گروه افراد 

كه ترجمة اين ب
ن جاري زندگي

ايمان به داشتن
يا از و دهند مي 

است 43و  41و  

اين نيز قرآن«: ت

  .نمايد مي

  .باشيم ميت 

  .مكانات دارد

  .لت دارند

جهان هستي دار

وانيت نكرديم نمي

    
 

 .رست است

كتا 41و  40ص 
م ،رو اين از رند؛

آثار اعتق«خش 

 .رست است

39و  38 صص 
 .رست است

كتاب 41ص  ،
 .رست است

42مة آن در ص
دانيم كه سه ي

اه بيندازد كه اي
حال آن ك.  اند ده

ن معاد به جريان
 .رست است

د قبول اين اما.. 
قرار هدف خود

 .رست است

40يي از صص 
 .رست است

است كتاب 40 

 .رست است

با ديگران وادار م
 .رست است

العات و معلومات
 .رست است

ه نسبت به آن ام
 .رست است

ف و برنامه دخالت
 .رست است

ه آن مكتب از ج
 .رست است

   يعني خدا
 .رست است

شاهده دريافت ن
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  .گ باشد

  .ت

139(  

جموعه هماهنگ

ودات زنده است

29/9/98وم سة 

با ساير اجزاي مج

مان منظم موجو

10  


مرحلة(وم انساني 

 

ست كه بتواند با

ر و مؤيد، ساختم

  .ي كرد

هم؛ ادبيات و علو

 .ناميم نظم مي

  .دهد مي

اي اس ظم به گونه

  .به بدن است

  

دات زنده، بيانگر

بيني ي آن پيش

سنجش ده

  . انجام پذيرد

 

ي منظم آن، من

منظم را نشان م

  .شود مي

در مجموعة منظ

  .كنند مي

  .گردد م مي

ساندن اكسيژن ب

.نمايد ختل مي

ساختمان موجود

وان پاياني را براي

    
 

 .رست است

  .باشد از مي
 .رست است

تواند مختلف مي
 .رست است

 غيرمستقيم

 .رست است

  هدة مستقيم
 .رست است

 علت پي بردن
 .رست است

هاي  نظم و پديده
 .رست است

ي يك مجموعه م
 .رست است

  .شود مي
 .رست است

 هدف داخل نم
 .رست است

 شكل هر جزء د
 .رست است

  .دهد  نمي
 .رست است

 به روي ما باز م
 .رست است

ي آفرينش مفهوم
 .رست است

اي تنفسي و رس
 .رست است

  .ت
 .رست است

ها را مخ ي دستگاه
 .رست است

ي موجود در س
 .رست است

تو  نيست و نمي
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Part A:

صـفت  . رد

اسـتفاده   )

ز صفت يـا  

  .گيرد

ي عـالي و  

ationgroup

: Grammar

عالي استفاده كر

(be going to

  .ست

 يا بيشتر قبل از

 را در دستش بگ

كند شما فردي ي

139(  

r and Voca

ت بايد از صفت ع

(o + verb از  

آمده اس) 2(ب در 

عال دو قسمتي

  .دا كنند

ازه دادم كه آن

د و هنوز فكر مي

29/9/98وم سة 

abulary 

ت كه ديده است

كنـد حبت مـي  

ه بهترين ترتيب

افع در مورد كه 

خون اهدبود يده 

  .يدن

كردم و به او اجا

  .فظت كنيم

داند ت شما را مي

 

11  


مرحلة(وم انساني 

خوانندگاني است

 براي آينده صـح

استفاده كرد كه

ي استفاده كرد
  .رود ر مي

حت سنگين دي

ن را خاموش كن

ا به خود جلب ك

ش خورشيد محاف

 همه اشتباهات

  .ردند

  .برم  لذت مي

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علو

خواننده با تمام خ

in (to است.  

بل تعيين شده

ز جمله سؤالي

ز صورت تفصيلي
به كار thanن 

كارگري كه جرا

لطفاً آن. دهد مي

توجه او را ،ديدم

بخش ابر اثر زيان

 كسي است كه

 بسيار تعجب كر

هاي مختلف ان

ا

سنجش ده

ه مقايسه يك خ
  .است 

o be interes

ك تصميم از قب

(How m بايد ا

ن با زنان بايد از
شود و بعد از آن 

ب شدند كه به ك

عجيبي م يصدا

ساعت مچي جد

ست خود در برا

دگي پيدا كردن

ضايي را ديدند

مخصوصاً به مكا

    
 

 .رست است

مفهوم جمله كه
 the worst

 .رست است

(sted مناسب 

 .رست است

ينكه در مورد يك

 .رست است

many + No

 .رست است

ه رانندگي مردان
m استفاده مي

 .رست است

داوطلب يد زياد
  دن

 .رست است

شين لباسشويي ص
 

 .رست است

 با نشان دادن س

 .رست است

م است كه از پوس
  كردن ت

 .رست است

رين چيز در زند
  .يد

  انگيز حيرت
 .ت استرس

 وقتي سفينه فض
   تعجب

 .رست است

م ، از سفر كردن
  صاً

www.sanjeshse
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Part B:

Part C:

ationgroup

: Cloze Tes

.  

  .كافي نيست

: Reading C

139(  

t 

.كنند زندگي مي

 خطر انقراض ك

Comprehen

29/9/98وم سة 

  . است

ب غربي چين ز

  .ند

انات در معرض

nsion 

12  


مرحلة(وم انساني 

آمده) 4(ت در 

 در مركز و جنوب

ها تخريب شد ل

گ از ليست حيو

  
  ند

  .ورند

. .....  

. ..  

هم؛ ادبيات و علو

ات بهترين حالت

طق كوهستاني

ن بيشتر، جنگل

 نام پانداي بزرگ

.خورند را مي... 
شو ت پخته مي

  .كنند  مي

  .ست دارندو

بخو........... دارند 

........بپوشد زيرا 

...........وشد زيرا 

سنجش ده

ي و ترتيب كلما

in است.  

هاي مناط  جنگل

و خطوط راه آهن

ي خارج كردن
  

........... مختلف 
هاي متفاوت روش

درست.............  

دو.........  صورت 
  ون

ر شرق دوست د
  ه

. ...............  
  ند

كاله صورتي را ب
  .يار بلند بود

ت بكي كاله بپو

 ....  
  بود

    
 

 .رست است

شكل صفت عالي
 .رست است

n مناسب سال 

 .رست است

اهاي بزرگ در
 

 .رست است

ها و ساختن جاده
  ردن

 .رست است

ين اقدامات براي
ض خطر انقراض

 .رست است

م در كشورهاي
 يكسان كه به ر

 .رست است

آلمان، سوپ را
  سنگين

 .رست است

ها كره را به دي
ده در روغن زيتو

 .رست است

ياري از مردم در
شيده شدة ساد

 .رست است

...ه آگاتاي بكي 
كند ل زندگي مي
 .رست است

ندارد كي دوست 
ره پاپيونش بسي

 .رست است

خواست ه آگاتا مي
  ر داغ بود

 .رست است

..........اي  ه قهوه
بزرگ بي بسيار 
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x x+3  
x(x  

aπ + π2  

a =  

x 'y ' =  

x

x

−
−2

6 2
9 1

  


2

( x3
  

x


+
2

3  

n(n )+1  

( )+3 3 1  

Δ = −4  

×1 9 9   
(= 1   

(x )− 2
1

1
  

ationgroup

x x= 22
)− = 21 

a ( aπ = +2 2 2

π
6

(x x)(y+ 1
3

x
= 

+
1

3 1
( x −2 3 1)

x −1)( x +3 1

x
=

+ +
1

1 3 1

)(n )+ =2 6

)( )+ =3 2 3

a (− = −24 4 1

(=991 1  
) − =2 29 1 

x
=

−2 2
1

2 6

139(  

x x x− +3 22
x  ياx = 

a) a+  π4

y y) (+ =1
4

( x )

( x)

−


−2
2 3 1
3 1

x)
=

+
1

3 11

x + =6 2

6 

× × =4 5 6 

a )− < 2 

)(+ −9 1   
− 8     

x + 4

29/9/98وم سة 

x x(x= 
x =1

a a=2 6

x)( y) =4 5
3 4

x
=

+
1

3 1

                  

x= + 3 1

  !اب ندارد



a − < 21 

)−9
=81 999919

  

13  


مرحلة(وم انساني 

x x )− +2 2 1

xy= 5
3

xيعني   ≠ 1
3

x = − 3 1

 پس معادله جو

  :يعني
a >2 1

  .ست

9

)1(ي و آمار 

هم؛ ادبيات و علو

= 

 x − ≠3 1 

x
−

 = 1
3

شود مي كسر 

  :متحان نمود

Δستي  <  ي

گزينه صحيح اس

رياضي

سنجش ده

به شرطي كه

x = كمخرج  −

جايگذاري را ام 3

داشته باشد، بايس

واند باشد يعني گ

    
 

 .رست است

 .رست است

a ≠ (  

 .رست است

 .رست است

−ه به ازاي  1
3
 .رست است

3و  2و  1عداد 

 .رست است

ريشه حقيقي ند

a = 1
تو نمي 2

 .رست است

  حاد مزدوج

 .رست است

www.sanjeshse
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(x )− 2
1

1
  

(x )−
1

1  

 
  
  ن روز اول

x

y

x
y

 =

 =


=

2
3
1
3

2

  

x ' +  

(x
3
2  

/


4 5
2  

x
3
2  

T =  

. كن اسـت    

a

a

+ =1  

a −2  

x

x

x

+

−
×

=

2
3

7

  

ationgroup

(x
=

−2 2
1

2 3

(x )
=

−
1

2 2

   زمان رياضي 

T x= كل زما

T

T

x







2
x ' x

x= +2 2
x / x)+ =5

x x +=5 3 4
2
x=  =4

4

 و ايـن غيـرممك

a
a

+


1 33
a− − =2 3 

y

y

x

=

− =

= 

2

2
3 2

2

8

139(  

x )


+3 2

(x ) −2 2

زمان ادبيات    

x y ; T '+

x ' T '

y ' T '

x '
y '

 =


=


=

2
3
1
3

2
x

x+ 
32 2

x= + 
3 22

/ x =4 4 5

T x =8
3

ي صفر باشـند

a a+ = +23

(a )(a +1

x y=  28
7

29/9/98وم سة 

(x )
=

− 2
1

21

) (x )= − 1

                

x ' y '= + =

' x= +3 22
( / x) =3 1 52
x= + 3 4
x

x + = +8
2 3

ر است كه همگي
  .شه ندارد

a+

a )− = 3 

  :يكسان باشد

= × −2 82 27

14  


مرحلة(وم انساني 

(x )(x− −
1

2 1

x = 3

x y+ + 2

x= +3 22
/ x =1 5 4

+ =4 12
3 3

ها زماني صفر ت
پس معادله ريش 

aيا   = −1

وم نيز بايستي ي

−= 16 142 7

؛ ادبيات و علوهم

)− 2

جمع مثبت. ستند
x صادق نيست.

  :ري نماييم

a = +3

ن است عضو دو

= 2
7

سنجش ده

ها مثبت هس مت
xچ مقداري از 

را جايگذار د 

 عضو اول يكسا

    
 

x ≠  

 .رست است

  

 .رست است

مسئله همة قسم
دله به ازاي هيچ

 .رست است

عدد xبه جاي 

 .رست است

ف تابع زماني كه

www.sanjeshse

≠به شرط  1

در 3گزينه  .10
   

در 2گزينه  .1
در عبارت م

اين معادبنابر
در 2گزينه  .1

كافي است ب

در 1گزينه  .11
طبق تعريف

erv.ir
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@sanjesheduc

x +  

تري بانـك    

/ (
n

11 2   

n


12  

n =  
 

ي و كـالن  

الع دقيقي 

. »است ده
 جغرافيايي 
ر سنجيده 

 مهمترين 
ة  و استفاد

گي اعضاي 

مل، جز در 
 توليد ملي 
) گ كنگ،

ان با كسر 

ationgroup

y = +2 8 2
7 7

ي كه هـر مشـت

)
n

=
−

1
1

  

n
= 

−
1

1
 

6

اي ـهري، منطقـه  

ها اطال ن فعاليت

شد ك ملت توليد
مرزهاي حدوده

رازو و يك معيار

شود و هر دو از
التر آن كشورا

ت و سطح زندگ

در عم دارند اما 
مثل لبنان كه(

مثل هنگ(دارند 

 دليل اقتصاددانا

139(  

= 1
7


در حالي. ي است

  .واند قطع كند

n −12 12 

شـ) توليـدي،  ت

 از يك سو از اين
  .ود

سال، توسط يك
 سال، داخل مح

ا با يك تره گونه

"G ش مي ناميده
وري با تر و بهره

 پيشرفت هر ملت

ف با هم تفاوت
(كنند  ن كار مي

ن چند مليتي د
  .روند مي

به همين. شود

29/9/98وم سة 

راي يك كد ملي

طه نمودار را بتو

n= 1  

ها و مؤسسات ت

شود؛ زيرا نمي ه
شو نها تلقي مي

 در طول يك س
ه در طول يك

گو اين  ةملي هم

"GDP ختصار

و توليدي بيشت 
به عنوان درجه

داخلي در تعريف
ج از مرزهايشان
ز توليدكنندگان
يكديگر به كار م

ش مي زيست يط
  .نند

15  


مرحلة(وم انساني 

راني تنها دارر اي
 

 بيش از يك نقط

n =2 12 

ح خانوار يا شركت

د كشور محاسبه
وعيت دادن به آ

هايي است كه
ت نهايي است كه
در حسابداري م

ص داخلي به اخ
درت اقتصادي
ين دو شاخص ب

 توليد ناخالص د
خارج  از آنها در

ور چشمگيري ا
جاي ي  ايران به

جب تخريب محي
كن را محاسبه مي

 اقتصاد

؛ ادبيات و علوهم

بع باشد زيرا هر
 ... شته باشد و

ها درyمحور 



يعني سطح(رد 

د آن جزء توليد
آنها نوعي مشرو

نه ا و خدماتاله
خدمات كاالها و

تلفي دارد؛ اما د

و توليد ناخالص 
د آنها، بيانگر قد
رخي موارد از اي

ناخالص ملّي و
هاي زيادي مايه
خود حضو شور

كشورهايي مثل

ت صنعتي موج
سبز ر GDP ت،

سنجش ده

تواند تا  ملي مي
شماره حساب داش

ر خط موازي با م

وح چهارگانه خر
  .شود ي

ير قاچاق و مانند
آ  ديگر، محاسبه

 پولي تمام كاال
ش پولي تمام ك

هاي مخت د گونه

 "GNP"تصار

ت كه ميزان زياد
در بر.  خود است

 شاخص توليد 
يروي كار و سرم

يا در كش)  است
د و بنابراين در ك

 افزايش توليدات
ي از كل توليدات

    
 

 .رست است

هر ايراني با كد
 بيش از يك ش

 .رست است

ع نيست كه هر
 .رست است

 .رست است

تصادي در سطو
ارائه مي) المللي

 .رست است

قانوني نظي  غير
ست و از سوي
 .رست است

ص ملّي، ارزش
لص داخلي، ارز

توليد. شود د مي

 .رست است

ص ملّي به اخت
ي اقتصادي است
مه عوامل توليد

  .شود فاده مي
بينيد، دو كه مي

 كشورها، كه ني
ز توليد داخلي

دندارن شي با هم
 .رست است

 توليد از طريق
 زيست محيطي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11
تنها رابطه ه
ممكن است

در 1گزينه  .11
نموداري تابع

در 4گزينه  .11

 
 

در 4گزينه  .11
آمارهاي اقت  
ا ملي و بين(

در 4گزينه  .11
هاي فعاليت 

سني در دست
در 3گزينه  .11

توليد ناخالص 
توليد ناخال«

كشور توليد
  ».شود مي

در 2گزينه  .11
توليد ناخالص 

هاي شاخص
بهينه از همه
آن نيز استف

طور ك همان 
مورد برخي
آن بيشتر از
تفاوت فاحش

در 3گزينه  .12
گاهي رشد 

هاي تخريب

erv.ir

13

14

15

16

17
 

18
 

19
 

 

20
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  وق بگيران

   مستغالت

  درآمد ملي
  رآمد سرانه

 هـر كـس    
ه هـم گـاه    

 كـاهش، و   
» ثبتـي «ا 

نقـدينگي   

رنوسـان و  
 .جـود دارد   

هـا بـروز    ت   

هاي  ه پول
ين سـبب،    
 به مؤسسه 
 صندوق بـه 

همچنـين   
 بودند كـه  
دند؛ بـدون  

  .دند

  )رات
. كنند  مي

تجاري هم 

ationgroup

= 2
درآمد حقو 3

درآمد صاحبان 

=155324  د
/14 2  در

گرفـت و م مـي  
گويند و امـروزه

ك دي حسـابي را
يا» پول تحريري

كاهشتوان از  ي

رويه، پر ها، بي ت
اي مختلفـي وج
 افـزايش قيمـت

كه(هاي فلزي  ل
كنند و بـه همـي
عدادي از افراد

چگاه موجودي ص
  .د

.كردند مين مي
اي هم قابل عده

كرد  دريافت مي
رباخوار بود ديان،

نك توسعه صادر
اي را نيز ايفا ه

هاي ت ه فعاليت
  .است

139(  

× 2 2329863
= ×1 23783

+79297  
4

انجـام ال با كـاال 
گ مي» تهاتر«دله 

كه بانك، موجود
پ«ويسند به آن 

فقط زماني مي. 

قيمتسطح  ش در
هـا امعه، نظريـه 

صـورت ضـه بـه  

  .م شود

پول وارد صاحبان
ك سه خارج نمي

مان با مراجعه تع
نتيجه، هيچ در 

كار گيرند  را به
خود را تأم وعان

در مق. آوردند ي
ي اضافه بر وام

هاي همه اد موزه

مثل بان( مردم ه
ش بانك توسعه

اي است كه سعه
اي ا توسعهبانك 

29/9/98وم سة 

=  15532

=891 79 

+7 2329  

صورت كاال ت به
نوع از مباد  اين

شود بلك دل نمي
نو آن مي را روي

.شود تقسيم مي

وقتي اين افزايش
مدن تورم در جا
ي تقاضا بر عرض

تواند سبب تورم ي

نكه در اغلب مو
صندوق مؤسس  از

گر اينكه هم زم
.كنند مي راجعه

راكد در صندوق
حسنه نياز همنو

دست مي ي را به
در مقابل، مبالغي
 عده برخالف آم

كند نه به همه ي
هاي تجاري، نقش
ه بود، بانك توس

نيز ب) س اسالمي

16  


مرحلة(وم انساني 

  24

9297   
+986 23  

پول، مبادالت نام
به. ن نياز داشت

  .ي

ين افراد رد و بد
خود مبلغ چك ر

اسمي و واقعي ت
  . باشد

و. هاست  قيمت
مآ وجود علت به
اين فزوني.  است

هنگ نباشد، مي

اول اين: م شدند
مي پول خود را

نكته ديگ. ي است
 به حسابشان مر

هاي ر ت كه پول
الح  با دادن قرض

اقتصادي  فعاليت
دادند و د وام مي

اين. حمل شوند

 ارائه خدمات مي
ها ند، گاه بانك

ون شكل گرفته
سازمان كنفرانس

؛ ادبيات و علوهم

+37891  

سيار مهمي به ن
كرد كه بدان مي

المللي  سطح بين

 واقع پول نقد بي
چون افراد خ. د

به دو گونه دي
شده كمترتورم 

د افزايش سطح
در مورد ع. ستيم
در جامعه ي كل

يش توليد هماه

وجه دو نكته مهم
تمام) اند،  گرفته

كافي ه مراجعان
ريز كردن پول

 اين فكر واداشت
اي عده: ه بودند

شي از سود آن
گانان متقاضي، و
و يا ضرري متح

خاصي از اقتصاد
كن ع ميها وض ك

وق توسعه تعاو
وابسته به س(ده 

سنجش ده

+35983   

وري اجتماعي بس
االهايي مبادله م
 روستايي يا در

شود در جام مي
دهد  افزايش مي

تغيرهاي اقتصاد
ن از نرخ رشد ت

تاب يا نرخ رشد
رو هس  و بد روبه

عرضه و تقاضاي

در جامعه با افزاي

ذشت زمان متو
دگذاشته و رسي

ي پاسخگويي به
اي نيز براي وا ه

له، برخي را به
ي راكد دو دسته
ت و يا توليد، بخش

بازرگ ازمندان يا
مشاركت كنند و

فعاالن عرصه خ
دولت براي بانك
ون، كه از صند
ي مستقر در جد

    
 

 .رست است

=1 6532  

 .رست است

وجود آمدن فناو
افه خود را با كا

در مبادالت(ود 
 .رست است

ي كه با چك انج
ساب ديگري را

  .ود
 .رست است

مانند همه متهم 
د كه نرخ رشد آ

 .رست است

 علم اقتصاد، شت
، با تورم زيانبار
 تورم، نابرابري ع

گر افزايش پول د
 .رست است

ن مؤسسات با گذ
مانت نزد آنان گذ
ل موجودي براي

عد ت پول خود،
اين دو مسئل. سد

هاي صاحبان پول
 مالي در تجارت
كد خود را به نيا

ي ماليت اقتصاد
 .رست است

صي كه فقط به ف
 تكاليفي كه د
نك توسعه تعاو

ك توسعه اسالمي

www.sanjeshse

در 1ينه گز .12

28   

در 1گزينه  .12
و قبل از به  

كاالهاي اضا
شو ديده مي

در 3گزينه  .12
مالتيدر معا  

موجودي حس
شو گفته مي

در 2گزينه  .12
نقدينگي ه  

صحبت كرد
در 2گزينه  .12

تورم از نظر
مداوم باشد،
گاهي علت

  .كند مي
همچنين اگر

در 2گزينه  .12
مديران اين  

خود را به ام
بخشي از كل
براي دريافت

رس صفر نمي
از ديرباز، ص  
مشاركت با

هاي راك پول
فعا اينكه در

در 3گزينه  .12
بانك تخصص 
در ايران با 

بان همچنين
بانك. كند مي

erv.ir
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گيرنـده   وام   
 به موجب 

را تـا   د آن 
ه باشـد تـا   
 خـت مـثالً    

نـد و  ك) ي

. كند ورزي

 مايه نقدي

 ي از سهام

بانكي يات 
ا از طريق 

 

 گفتنن كه 
 هـا  زوج بـا     

) 3. اش ـته 
 نج مصـرع   

 توانـد  نمـي 

صـرفاً  ) 3ر   

را  اغـراق [  

ationgroup

 اعطـاي وام از و
سندي است كه
يافت سفته بايـد

اي نوشته شده ه
تـوان بـه پرداخ ي

ظهرنويسي(يسي 

  .بپردازد
د تا در آن كشاو

سرم) جمله بانك

مين، و يا قسمتي

ساس، قانون عملي
 درآمد خود را

ست، به علت آن
ون مصـرع اول

هسـ» ملكــ «ت؛   
هـر پـنچون در 

نم هرگـز  اسـمي 

ر حـالي كـه در

هـا ـافتن آرايـه       

139(  

هـا در مقابـل ك  
سفته س. گيرد مي

لبكار پس از دري
سفته الً اگر روي

ست و با آن نمي

نويس پشت سفته را

ت معيني به او بپ
دهد يگر قرار مي

از ج(  يا حقوقي

مي جديد را تأم
  .شود

بر اين اس.  است
ها ون ربا، بانك

نادرست اس) 2. 
نيـز؛ چـو) 4. ت

مفعـول اسـت» 
نادرست؛ چ) 3ت؛

تة هستة گروه ا

است، دركامل  

ت ذهنتـان در يـ

29/9/98وم سة 

نادي كـه بانـك
د استفاده قرار م

طلب. رداخت كند
كردن دارد؛ مثال

اعتبار اس  داراي

تواند س كند، مي

ر يا عامل، اجرت
 اختيار طرف دي

شخص حقيقي
  
هاي سها كتشر

ش نها شريك مي

شود و حرام مي
مليات بانكي بد

است هسته» ن
است مفعول» ت

»نام ملكي ارداناه
است  بعد از فعل

وابست): 2اما . ود

يهماهنگن در 

ل، بـراي تقويـت
!:[    

1(

17  


مرحلة(وم انساني 

يكي از اسن .ست
زرگاني نيز مورد

بكار پرص به طل
صي براي تعهدك

زار تومانه 10

ل آن نياز پيدا ك
  .هد

مشخص كارگزار
مدت معين در

 آن دو يا چند ش
.آميزند رهم مي

از سرمايه شمتي 
طريق در سود آن

رنده، ربا تلقي م
عم طبق قانون 

 .كنند سب مي

جها«ه باشد ـ  
-« ر پنج مصرع

كا«گروه اسمي 
كلّ جملة  فعل

شو ش معلوم مي

آن ي رزميمحتوا
  )21حة 

ذيـالً در جـدول
ته هميشه هس

( فنون ادبي 

هم؛ ادبيات و علو

سال يا كمتر اس
در معامالت باز 

 در زمان مشخص
 سفته سقف خاص

0 ثر براي تعهد

سيد سفته به پول
يگري انتقال ده

د در برابر عمل م
شخصي را براي م

  .شود م مي
ت كه به موجب

ور ايجاد سود در
بانك قسم ي آن

كند و از اين ط ي

گير  اضافي از وام
.درآمده اجرا 

عمراني كس ي و

ـ كه نهاد جمله 
هرست؛ چون در 

پذير است؛ كلّ گ
مفعول يكي ـ   

ني درست بودنش
  )16ة 

با م نده و كوتاه
درس دوم، صفح

باقي هم ذفتاد؛ 
فرض بگيريد كه

 علوم و

سنجش ده

ه از اسناد يك س
اين سند.  است

 مبلغ معيني را
هر برگ. هدارد

آن سفته حداكث
.  

ل از زمان سررس
لب خود را به د

كند رما تعهد مي
 بانك زمين مش
 دو طرف تقسيم

بازرگاني است ي
مشاع و به منظو
دي است كه طي
 را خريداري مي

وع دريافت پول
به 1363 ز سال
هاي توليدي طرح

»هر دو جهان« 
نادرست) 3. خص

  )10صفحة  

پذ مفعول داشتن 
دي ـ مانند اين
م كه در بازگردان
درس اول، صفحة

زن و آهنگ كوبن
د. (ير شده است

ا كارتان راه مي 
را هم ف كنايه و 

    
 

 .رست است

هداخت اين دست
كنند، سفته مي

شود مي  متعهد
يد نزد خود نگه

يعني آ» ن ريال
.ومان تعهد كرد
 كه طلبكار قبل
بلغ كمتري، طل

 .رست است

رق قرارداد، كارف
بق اين قرارداد،
نسود حاصل بي

قراردادي: مدني
خود را به شكل م

قرارداد: حقوقي
 سهامي موجود

 .رست است

ه اسالمي، هر نو
صويب شد و از

ي مستقيم در ط

 .رست است

 است، چون در
شخواهد، آن هم 

درس اول،(. ت
 .رست است

 است، چون در
ت، چون در موارد

هم) 4. تاس ول
د(! باشد اي جمله

 .رست است

وز 4و  2و  1ي 
 سوگواري تصوي

 .رست است

)الف جناسو ) 
ن بررسي نكنيد

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
زمان بازپرد  

درخواست م
آن، بدهكار

زمان سررسي
يك ميليون«

هزار تو 200
در صورتي  

با دريافت مب
در 4گزينه  .12

طبق: جعاله
طب: مزارعه 

در نهايت، س
م	 مشاركت 

ح	 مشاركت 	يا جنسي خ
هاي شركت

در 1گزينه  .13
براساس فقه 

بدون ربا تص
گذاري سرمايه

 
  

 
در 1گزينه  .13

درست) 1  
خو متمم مي

قافيه است هم
در 2گزينه  .13

درست) 1  
درست است

مفعو» ت-«
هيچ جنهاد 

در 3گزينه  .13
هاي در بيت  

اي از صحنه
در 2گزينه  .13

)د تلميح با  
االمكان حتّي

erv.ir
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 ...صرت از 
  ...ولت از 

» شـير «ـا  

درس ( .نـد 

درس (. ـان 

ationgroup

  انواع ديگر

-  

ص باالتر نبودنِ ن
تر نبودنِ دو عقب

-  
-  
-  

  )27و  

 كنار بگذاريد تـ

نبود نيامـده  در 

، توأمـا و منثـور  

139(  

  استعاره

 

تر يا پايين
جلوتر يا ع

.(  

26ات م، صفح

را ـي نكرهل ـ   

كتابت به غالباً 

منظـوم): 4! ت   

  )40صفحة 

29/9/98وم سة 

  ]قابل دفاع[ص 
ناي تنِ بوستان
  تنِ فاخته

-  

  زآوردن بهار
-  
-  
بيرون: مجازاً(» 

 مجموع »ـا
 11  
 8  
 7  
 8  

درس سوم(!] شما

  تكرار
-  
5  

)ريا  )×2 
-  

هم اول) 2در . ت

داشته، اسالم ز

  )39حة 

 مـدعايي نيسـت

درس چهارم، ص(

  )40صفحة 

18  


مرحلة(وم انساني 

تشخيص 
عود سوخت
ساخت

گل فراز

»باغ«و ) اندرون 

ـ«تعداد  »د« 
  5 
3  5 

  3 
  4 

 بيهودة وقت ش

  جناس تام
  چين ـ ين
 نـĤري ـي 

در  -
  قلب لب ـ

آرايي هست واژه 

از پيش ايران در

س چهارم، صفح

ي شما همچـه

( .منثورهاي  مه

درس چهارم، ص( 

هم؛ ادبيات و علو

]مشهود[تضاد 

-*  

  بر ≠فرود 
  باز ≠فراز 

-  
-  
-**  

:مجازاَ(» كاخ« 

تعداد گزينه
1(  6
2(  3
3(  4
4(  4

يم از هدر دادن

ج گزينه
چي  )1
ناري  )2
3(  
قل  )4

دومي و آخري 
  )28و  

د شفاهي سنّت 

درس. (شود ت مي

در متن درسي): 3

ليمي در اندرزنا

.ساساني انباري

سنجش ده

  جناس

 بساز ـبسوز 

-  

-  
-  
-  

و در، ساختنو 

ن كه ناگزير بودي

  ). 28و 

»بار«ط ميان دو 
27وم، صفحات 

كه اهميتي بب

بگذاريد درست ي

3. اند زردشتير 

اخالقي ـ تعل وم

دربه و مكاتبات 

    
 

 ]مشهود[يح 

-  

-  

-  
  صراط ⇐

-  
و سوختندر : ماً

 .رست است

گي دوباره از اين
 .رست است

و 27ات م، صفح
 .رست است

فقط )1در اشد 
درس سو. (مايد

 .رست است

سب بهثار پهلوي 
  )38حة 

 .رست است

يپارت» سي ميانه
 .رست است

آثار شترِيب: كس
  )40حة 

 .رست است

منظوقطعات : ن
 .رست است

زبان محاوره بان

www.sanjeshse

تلمي بيت

 )الف

  )ب

  )ج
⇐  )د
  )ه

مفهوم **، *  
در 1گزينه  .13

با شرمندگ[  
در 3گزينه  .13

درس سوم(  
در 4گزينه  .13

حواستان با  
مكرّر رخ بنم

در 4گزينه  .13
آثا: بالعكس  

چهارم، صفح
در 3گزينه  .13

فارس«جاي   
در 1گزينه  .14

، بالعك)2در   
چهارم، صفح

در 4گزينه  .14
درستش اين  

در 4گزينه  .14
زبمنحصراً،   

erv.ir
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كـه جعـل    

 يذهنـ  مي
  )43صفحة 

و  »طبـري  

بـر  ) 4. ست

ني، سخن 
» صـنم  ي

كنيـد؛ هـم   

ع كنيد به 

بي چنـين  
، صـفحات  

ationgroup

هـم ك) 2 .ر رود
4(  

ي داشتند و مفاه
درس چهارم، ص

تفسـير ط رجمـة 

ل هم مفهوم اس

ك به بياني و لحن
ا حور تو چو ند

لي خوب نگاه كن

رجوع. [درد عشق
30[   

گرداب«را از   راه
درس دوم،( ) ج

139(  

حكومت او به كار
1چهارم، صفحة 

42(  

نظر يرونيب تي
د(. است) 1 قابل

4(  

  )43 صفحة 

تر«طبـري،  » ك 

با بيت سؤال) 3 

ي ديگر، هر يك
ببين كه هر//  ود

خيل) 1به [ .رند

ناپذيري د درمان
س سوم، صفحة 

ترسناكيگيريد؛ 
در گُلگشت» ِي

29/9/98وم سة 

ن در دستگاه ح
درس چ( .استه 

2چهارم، صفحة 

يبه واقع شتري، ب
متقهمين نكته، 

43چهارم، صفحة

درس چهارم،( 

الرسل والملـوك خ

.اقتي برابر جور

يد كه در سه تاي
بو بهشتي كه ن

تأكيد دار حبوب

ه تاي ديگر، از د
در درس» نيست

سراغ بگي) خَستَن
شادي«عشق بر  ِ

19  


مرحلة(وم انساني 

زبان نيداد تا ا زه
اشاره كرده دبي

درس چ(. غزنوي

  )42ة 

عصر نيشاعران ا
، من بابِ ه)4د 

درس چ(. است» 

».و رونق گرفت

تاريخ« بازنوشتة
  )45و  4

طا از بي )1ويد، 
19(  

اي ادگي در يافته
مپوشان روي«به 

راه رسيدن به مح
2(  

است؛ در سه) ي
ن درمانيش آنكه

خَ(خَليدن رة ربا
ِغم«ر داشتن  «

هم؛ ادبيات و علو

اجاز نه و داشت
فقط به فضاي اد

د به دوران پيشا

س چهارم، صفحة

ش«: پس ! است
ز اگر دقّت كنيد

»كسايي«) ِ رو ه

و افتيرواج  ،يس

ـ ترجمه و ب» ي
44ات ، صفحرم

گو  ستمگري مي
9س اول، صفحة 

ده باشيد، به سا
رجوع كنيد ب. [ن

ر ها در  دشواري
24دوم، صفحة 

عشقي بي(دردي 
آ است عشق رد

در) دمصرع دوم 
تن را از برتر ش

سنجش ده

د ييآشنا ي عرب
فش اين است كه 

  )41، صفحة 

گردد بازمي» يي

درس. (بگذاريد» 

طبيعت در ميان
با ».رفت يتر نم

دنباله(= وه تالي 

يشعر پارسمانند 

تاريخ بلعمي«رة 
درس چهار( .»ي

آوري برابر آزار
درس(. كيد دارد

را نخور» چه رو
ت، يا تقاضاي آن

   

ضرورت تحمل
درس د(.] ي عقل

د بر بي) عشق( د
د // هست نيش

ستفهام انكاري م
آسايشعشق بر  ج

    
 

 .رست است

با زبان نه  ليث
هم اشكالش) 4 

 .رست است

درس چهارم! (س
 .رست است

كساي«و » ودكي
 .رست است

»پنجم«ه جاي 
 .ست استر

 پاي توصيف ط
فرات ياخالق يرو

 .رست است

در اين شيو» رو
 .رست است

م نثر هم ،يسامان
 .رست است

دربار ،به ترتيب 
ابومنصوريمنثور 

 .رست است

آ ضرورت تاب از 
گي تأكني و آزاد

 .رست است

 به چ«در  رولفظ
نمايي است ورت

]22وم، صفحة 
 .رست است

هر دو بر ض) 4و  
كند، هم نفي مي

 .رست است

ترجيح دردن از 
درماني است ردي

 .رست است

را در اس  ندادن
رنجو ترجيح  ف

 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
يعقوب): 1  

.طرّاح است
در 2گزينه  .14

و بس بخارا  
در 3گزينه  .14

رو«شاعريِ   
در 1گزينه  .14

را به چهارم  
در 4گزينه  .14

خير قربان،  
آنان از قلمر

در 2گزينه  .14
صر خسرنا«  

در 1گزينه  .14
در عهد س«  

در 2گزينه  .15
،توضيحات  
مشاهنامة «

در 1گزينه  .15
بيت سؤال  

سادگي باطن
در 3گزينه  .15

اگر فريب لف  
از رخداد ِصو
در درس دو

در 4گزينه  .15
بيت سؤال  

نفي عشق م
در 2گزينه  .15

سخن) 2در   
در كجا هر«

در 2گزينه  .15
آزارهوم فم  

در الف »هايل
)25تا  23
  
  
  
  

erv.ir
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 در قلمـرو       

عنـوان   بـه 
 بزارسـازي، 

 

 د حكومـت  
در حـدود   

  .ط شد

 داده شكيل

ationgroup

 ـن 

  .اند ده

ـ قمـري بـابلي

ب را روسـتاها  ن 
ابز ـوراك ماننـد  

رسـيدند قـدرت 
.خــود افـزود    

 سومري مسلط

تش را ممتازي قة

139(  

كهـ پادشاهي به

ت اول پديد آمد

ي خورشـيدي ـ
  .ودند

نخسـتين و شـتند 
خـ توليد از غير 
 

ق بـه  بودند، ين
ثـروت و قلمـرو 

شور ـ شهرهاي

طبق يا كاست و

29/9/98وم سة 

ب مربوط »شاهي

ر پايه منابع دست

شـماري كـه گـاه   
گذاري شده بو م

برداشـ دسـت  ي 
 فعاليت ديگري
 .خصص يافتند

النهر بين شمال 
ق بـر  آنها، كردن

شهي سارگن بر ك

و كرده كسب ي

20  


مرحلة(وم انساني 

ش سالنامة«نام  ه

شود كه بر ه مي

دهنـد ك ان مـي   
و آيين ايراني نام

   
 
 
  
  

گـردي از دوره ل، 
اي به  نياز، عده

الت مهارت و تخ

در مي جنگجو
ك ويران و غـارت
به فرمانده. ست

فراواني ثروت و ت

 )1(تاريخ 

؛ ادبيات و علوهم

به يادبود سنگي

ت و آثاري گفته

ت جمشـيد نشـا
اساس فرهنگ و

محصـول اشـت 
اضافه بر توليد 

وليد اين محصوال

آشوريان كه قوم 
غ و همجوار هاي

زيس النهرين مي ن

قدرت خويش، ي

ت

سنجش ده

س ستون يك از گ

به همه تحقيقات 

 بيستون و تخت
ها بر ست، اما ماه

 

بردا و داشـت  ت،
دليل كردند به 
در تو و آوردند ي

مت بابل قديم،
ه سرزمين به پي

كز سرزمين بين

مذهبي موقعيت 

    
 

 .رست است

  3فحه 
بزرگ اي تكه مو،
  

 .رست است

  9فحه 
:فرعي يا دوم ت

 .رست است

  14فحه 
هاي نگ نوشته
ته اسن رواج داش
 .رست است

 30و  29فحه 

 .رست است

  34فحه 
كاشت منظور به

ك ايجاد دائم هاي
روي بافي پارچه 

 .رست است

  37فحه 
حكوم زوال و ف

پياپ هاي كركشي
 قوم اكد در مرك

 .رست است

   44فحه 
و مقام واسطة ه

www.sanjeshse

 
 
 

در 4گزينه  .15
صف 1درس   
پالرم سنگ  

 .است مصر
    

در 1گزينه  .15
صف 1درس   
دست منابع  

در 2گزينه  .15
صف 2درس   
محتواي سن  

هخامنشيان
در 1گزينه  .15

صف 4درس   

در 3گزينه  .16
صف 4درس   
ب كشاورزان  

ه گاه سكونت
و سفالگري

در 4گزينه  .16
صف 4درس   
ضعف از پس  

لشك با آشور
م،.ق 2400

در 1گزينه  .16
صف 5درس  
به برهمنان  

erv.ir
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 و گيـري  ل 

 اين. گرديد
 و هنـد  وام 

خود روابط 
 تمـدن  ـاد، 
 اروپـاي  ي 

 كـه  كردنـد 
 ميسـن  دن

از كـارايي   
 و داخلـي   

 ايران ردم
ـب راجـع   

 

ل تـا سـوم    
 آخـرين  از 

غيير شكل 

 در) داغ ره 
 وهسـتاني 

 دورة در ي 

ationgroup

شـكل براي را نه

گ كشفب يونان 
اقـو مهـاجرت  ز

ناطق همجوار خ
زيـا احتمـال  ـه 
هـاي دشـت  از ي 

كر پـا  بـر  را هايي
تمد. گويند  مي

پهنـاور  هاي ن
جنـگ دچـار  ب 

مر و سرزمين ي
هن بوده و مطالـ

هـاي اول  دوران    
پـس . اسـت  ط

أثير فرسايش تغ

قـر( ارسـباران  ه 
كو تـودة  دو ها، 

فشـاني آتـش  ي

139(  

زمين و شد آن ن

ت واقع در جنوب
از پيش ها قرن ن

 مصر و ديگر من
بـ. دارد آنـان  تة

بيابـانگردي هـاي 
شهرهامينوسي، 

را عصر ميسني

سرزمين ادارة اي
طلـب جاه رداران

عمومي تاريخ نده
هاي كه قصه و ه

ن بيشـتر طـي
مربوط) نوزوئيك

آن پس تحت تأ

كـوه رشـته  دو 
كوه اين بر عالوه

  .دارند د

ها فعاليت. است 

29/9/98وم سة 

پيروان از برخي 

كرت جزيرة در 
مينوسيان. شد ه

و با بودند انورد
پيشرفت معماري 

ه طايفه. م.ق 20
تأثير تمدن م ت
ر وناني تمدن رة

بر جمهوري ين
سر رقابت بر اثر 

بازگوكنن كه وند
افسانه با آميخته

هـاي ايـران واري 
سن( شناسي مين
آ از و يافته هايي

.دارنـد  ارتفاع د
ع. است برگرفته

وجود منطقه ين

سال ها ميليون 

 

21  


مرحلة(وم انساني 

گرداني روي جب

كهن تمدني ثار
ناميده مينوسي 
دريا قومي آنان 
و رفاه قدرت، ز
000 حدود در .
تحت احتماالً و ج
دور اولين كه ت

اي نهادهاي و سي
الد جمهوري رم

رو مي شمار به ي
آ ها، نامه خداي ي

نـاهمو. اسـت  ده 
زم سوم دوران ر

نه شكل ما شور

آزاد درياهاي طح
بر در را منطقه ن

اي در فشاني، تش

طي رسوبي واد
  .ده است

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

موج تدريج به ي
  .آورد هم

آثل قرن بيستم 
تمدن جزيره، ن

.بودند كرده ري
از حكايت سيان،

باشد رفته نبي 
تدريج بـه هـا يفه

است شهر همين 
  . ضعيف شد

اساس قانون كه د
ول پيش از ميال

ساساني دورة خي
محتواي. هستند

  .ي انطباق دارد

آمـد وجـود  به 
اواخر به آنها ايي

كش هاي اهمواري

سط از متر هزار 
اين غرب و شمال

آت هاي فعاليت ر

مو زايي كوه صل
ن رشته كوه شد

جغر

سنجش ده

برهمني آيين ي
فراه هند در يگر

 
اوايل در شناختي

آن اي افسانه شاه
گذار پايه را خود 

نوسمي شاهي كاخ
از مهاجر اقوام ا
طاي اين. آمدند 

واسطة به. شت
هاي داخلي نگ

شد معلوم رم، ي
رو در قرن اوين 

تاريخ هاي وشته
ه ساساني كومت

يخيواقعيات تار

ها ناهمواري سي،
نها پيدايش. ست

ناكواترنر  دورة ي

از بيش اغلب كه
ش تركيه، و يران

اثر بر سبالن و د

حاص وسيع، دگي
له دماوند در اين

    
 

فرساي طاقت ك
ديگ هاي انديشه و

 .رست است

 52و  51فحه 
ش باستان هاي ش

ش مينوس، سطة
شهرهاي ن،ونا

كا بقاياي. شتند
با كشمكش اثر 

يونان جزيرة به
داش نام ميسن ها
جن و شهرها بت

 .رست است

  58فحه 
جمهوري قلمرو 

از اي. دار نيستند
  .د

 .رست است

  68فحه 
نو ترين مهم از اه

حك اواخر تا نش
ساني در آنها با و

 .رست است

  22فحه 
شناس زمين هاي

ي پديد آمده اس
طي دوران، اين 

 .رست است

  23فحه 
ك كوهستاني ي
اي مرزي كوه ته
سهند هاي نام به

 .رست است

  24فحه 
خورد چين اين م
قل گيري شكل ب

www.sanjeshse

مناسك. بودند
و آيين رواج

در 2گزينه  .16
صف 6درس   
كاوش پي در  

واس به تمدن
يو به اروپايي

بازرگاني دا
در مينوسي
شب به شرقي
آنه ترين مهم
رقاب دليل به

در 1گزينه  .16
صف 6درس   
گسترش با  

الزم برخورد
شد آشفتگي

در 3گزينه  .16
صف 7درس   
ه نامه خداي  
نآفري آغاز از

به دوره ساس

 
  

در 2گزينه  .16
صف 4درس   
ه دوران طي  

شناسي زمين
در تتحوال
  .اند يافته

در 4گزينه  .16
صف 4درس   
هاي سرزمين  

رشت و شمال
ب ديگر، مهم

در 1گزينه  .16
صف 4درس   
اعظم بخش  

سبب كواترنر

erv.ir
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 از كشـور  ي 

 بـا  مـراه ه
 در هـا  ري 

 در كاكـان 
 از اي پـاره  
 از برخـي  

 ايجاد ادي

 تنگـه  يـن 
  .است هان

 و منـابع  ز
 مـورد  كـان 

 در. ـردازد 
 ابزارهـاي   

 ،مسـئله  ـا 
 يـا  كسـي  
 ايـن  در ي 
 و تكوين ير

نگـاه  ) ب. 

 

ationgroup

غربـي هسـتاني 

ه زاگـرس  ـتايي 
نـاهموار شـكل  ر 

ك دشـت ( انـد  ده
.)نهاونـد  دشـت 
).فارس در رژن

با فرسايش اثر ر

اي. كند مي متصل
جها مهم تجاري

از را الزم العـات 
مك به است گزير
بپـ اطالعـات  ري 

جملـه از ـاهده، 

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد
انسـاني هـاي  امه
سير بررسي به ر،

.انيازهـ  رفـع  ي 

139(  

كوه نـواحي  ـداز 
  .است داده ل

روسـ و شـهري  
تغييـر انسـاني  

  .شود

شد ايجاد ها، يس
د( انـد  آمـده  ود 

ار دشت و مانشاه
بر جديد هاي ري

م فارس خليج ه
ت هاي گذرگاه از 

اطال كنند مي ش
ناگ اطالعات ري
گـردآور بـه  عـه 

مشـ و مصـاحبه 

ماهيـت بر چيز،
پرد مي وضوعات

برنا و ها فعاليت 
چطور سؤال ).ك

بـراي منـابع  از ده

29/9/98وم سة 

انـ مچشـ  ـومتر، 
تشكيل را هرمز 

نواحي در ورزي
عوامل ديگر از و

ش ي محسوب مي

ناوديس ميان در يا
وجـو به پست ي

كرم دشت ماهي
ناهموار آنها روي

به را عمان رياي
يكي و اهبردي

تالش آنها. دارند 
گردآور براي ش
مطالع مورد كان

م نامـه،  پرسـش  

چ چه سؤال. دارد
مو زماني روند ه
كدام يا كساني 
خاك تثبيت به ي

استفاد و ها توان

22  


مرحلة(وم انساني 

كيلـ صدها طول
تنگة شمال تا 

كشاو اراضي از ب
و است بوده ها ت
از عوامل طبيعي 

ي و ها طاقديس 
نواحي در سايش

م لمث( هستند 
ر در اما اند، انده

در و هند يانوس
را آبراهة ترين م

نياز اطالعات به
روش اين در هشگر

مك با ممستقي ط
.ببـرد  نظـر  ورد

د كار و سر ها ده
به موقع، چه ؤال

چه« .دهد مي ر
توجهي بي( »ت؟

ت درك) الف :ت

هم؛ ادبيات و علو

ط به و موازي اي
شرقي جنوب ـ 

نامناسب ستفادة
دشت و ها دره ا،
3گزينه ـ  .آيد 

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

ما جاي بر قديم

اقي آزاد هاي آب 
مهم است، فارس

ب خود سؤاالت ه
پژوهش ميداني 

ارتباط برقراري و 
مود را به مكان 

پديد وقوع مكان
سؤ. پردازد مي ه
قرار توجه مورد 
چيست انسان و ط

است گونه دو به ي

سنجش ده

ها دره با مانندي
غربي شمال ت

اس و ها جنگل ن
ها دامنه ضرر به 

مي شمار به خير

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

كه است شكلي
ف خليج نفت جي

به گوييپاسخ و 
در روش .آورند ت
محيط يا افراد 

و اطالعاتي خود
  . است

م يعني جغرافيا 
پديد وقوع علت
محيط، و نسان

محيط بر آن ير

طبيعي محيط ا
  ها ه خواسته

    
 

 .رست است

  25فحه 
م ديواره هاي گي

جهت با كردستان
 .رست است

  27صفحه 
برد بين از ها، ده

روستاها و هرها
اخ سال پنجاه ي

 .رست است

  30فحه 
چ هنگام در ها ت

ب ها دشت از ضي
مواد انحالل صل

زمين هاي دوران
لوت دشت مثل

 .رست است

  19فحه 
ش هاللي آبراهة ،

خروج دروازة كه
 .رست است

  12فحه 
مطالعه براي ن

دست به ختلفي
به مراجعه با و د
سنجش و ابزار د

طالعات ميداني
 .رست است

  8فحه 
اساسي ركن با 

ع ال چرا بهؤ س
ان متقابل روابط 

تأثي و است شته
  .پردازد مي ه

 .رست است

  5فحه 
با ارتباط در سان

 براي رسيدن به

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
صف 4درس   
خوردگ چين  

ك در مريوان
در 3گزينه  .17

ص 4در س   
جاد احداث  

شه گسترش
طي زاگرس،

در 2گزينه  .17
صف 4درس   
دشت برخي  

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

در 3گزينه  .17
صف 3درس   
هرمز، تنگة  
اينك سبب به

در 3گزينه  .17
صف 2درس   
دانا جغرافي  

مخ هاي روش
برود تحقيق
بايد او واقع،

اط گردآوري
در 1گزينه  .17

صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ داللت
كساني، چه

دا اثر پديده
پديده تحول

در 3گزينه  .17
صف 1درس   
انس عملكرد  

سودجويانه
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@sanjesheduc

فعال و  ير
 ياجتمـاع  

سير واحـد،  
ـد جوامـع    

ن مربـوط  

هـان را در   

بـه جهـان   

هـاي   ـنش 

از نـوع  ه     

ـه وجـود     

  .يرد

ationgroup

، بلكه كنشگرت
يهـا  جهان ش

ز آنها در اين مس
انـد، بايـ ب مانـده 

هاي آ د و ارزش

 زندگي ايـن جه

ي انسان دارند ب

دهد و كـ يير مي

ف نيسـت، بلكـه

رادة اعضـا بـ

گي ميها شكل  ن

139(  

  .گرفته است

ستين رندهي و پذ
شيداي، سبب پنها

گيرند، بعضي از
ظ تاريخي عقب

ي است كه عقايد

بيند و يعت مي

طي كه با زندگي

ي آدميان را تغي

جتمـاعي مختلـف

س آگـاهي و ا

انسانهي و ارادة 
  .شود ي

29/9/98وم سة 

  .م دهد

راد جامعه قرار گ

  .ديابن يم

منفعل يموجود
آن اريده و اخت

گ ك خط قرار مي
معي كه به لحاظ

ر از آن، فرهنگي

ي را فراتر از طبي

 به واسطة ارتبا

  .ود
هاي زندگي رزش

هاي اج ن جهان
  

براساس؛ يعنـي  

؛ يعني با آگاهت
نمييگر منتقل 

23  


مرحلة(وم انساني 

، آنها را انجامير

د قبول افره مور

تحقق م يجتماع
  

شود، صرفاً م يم
تنوع ارا نيچن

در يك مه جوامع
اند و جوا ب مانده

گويند و منظور ي

 فرهنگ، هستي

كند ولي اد نمي

شو ترش آن مي
ها و ار ، آرماني

 نوع تفاوت ميان
.شود رفته مي

است تكويني 

اعتباري استه 
نسلي به نسل د

)1(شناسي  عه

؛ ادبيات و علوهم

كنشگر ديد و با

است كه يجتماع
  .است 
اج يها كنش ق
.نديگو يم ياع

تقل مبه او من ت
ها و همچ نسان

، همي يا طولي
 پيشرفته، عقب

  

 سكوالر نيز مي

اين .نوي دارد
  .اند

سان آنها را ايجا

باعث گست ماعي
ماوراي طبيعي 

گردد، از  باز مي
 اجتماعي پذير

 زنده و نظم آن

، بلكهنيستني 
طريق وراثت از ن

 جامع

سنجش ده

ان كنش هستند

انجام كنش اج ة
ارزش كيحقق 
قياز طر يجتماع

اجتما ةديپدن، 

تيترب قيه از طر
و معرفت ان يه

هاي اجتماعي ن
قايسه با جوامع
.خود قرار دهند

، فرهنگنيوي

ي، فرهنگ معن
رداگ  متعالي مي

هايي كه انس ديده

جهان اجتم به 
شتگان و جهان

ادها و هنجارها
نون يك جها

 بدن موجودات

و نظم آن تكوين
عي، فرهنگ از ط

    
 

 .رست است

، خودشاياراد 
 .رست است

ةوي، شيجتماع
تح يگريحقوق د

اج يو هنجارها
آن يامدهاي و پ

 .رست است

كه يبال فرهنگ
تنوع آگاه. ست
  .شود

 .رست است

 شباهت جهان
د و بعضي در مق
 الگوي حركت خ

 .رست است

  :ت غلطار
فرهنگ دبه : م

  .است جهان
جهان معنوي: م

 برتر، مقدس و
 .رست است

، پداي تكويني
  .يابند ه مي
هاي طبيعي ده

 خداوند، فرش
  .سازد گون مي

 .رست است

 كه به حوزة نما
ي است كه درو

 .رست است

  :ها ينه
عضويت اعضا در

جهان اجتماعي و
ر جهان اجتماع

www.sanjeshse

 
  

 
در 2گزينه  .17

يامدهايپ  
در 4گزينه  .17

هنجار اج -  
ح تيرعا -  
ها و ارزش -  
به كنش -  

در 1گزينه  .17
انسان در قب  

اس رگذاريتأث
ش يمختلف م

در 3گزينه  .17
ديدگاهدر   

ترند پيشرفته
پيشرفته را

در 2گزينه  .18
بررسي عبار  
عبارت دوم  

همين جبه 
عبارت سوم  

ساية حيات
در 4گزينه  .18

ها پديده -  
اجتماعي راه

ورود پديد -  
شناخت -  

آنان را دگرگ
در 2گزينه  .18

هايي تفاوت
هايي تفاوت

در 3گزينه  .18
بررسي گزي  
ع: 1گزينه   

  .آيد نمي
ج: 2گزينه   
د: 4گزينه   
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ند كـه بـر    

بشـر از   ف 

 

گي بـه آن       

ي چرايـي  

دان الزم ق 

 

ننـد لفـظ   
ationgroup

  .يابند اج مي

ـ  د هسـتن يكالن

انحـراف محصـول 

  .گويند مي ي

  .مطرح كردند

در سراسـر زنـدگ

ريف كرده نه براي

طـقها بـراي من ن

.ي تصور نيست

آورد ماپديد مي

139(  

به شدت رود، 

ديعقا ،ي اجتماع

  .كند

قائل است و م ي

عقالنيت ابزاري

م شناسان مردم

هريـك از مـا د
  )4زينه

 نه چيزي را تعر

ن رو دانستن آن

 . دارد

 و هيچ تصديقي

شتراك لفظ را پ

29/9/98وم سة 

كنند  تعقيب مي

جهان يةال نير

ك يم ميتقس يك

يعيفوق طب يها

گسترش عرا ه 

  .رد

مها را  فرهنگ ر

امـا ه) 1 گزينـه 
رد گز. (ها دانش

از طرفي) 1ينه

از اين. رحذر بود

تگي آن داللت

صديق نيست ت

ند كه مغالطه اش

24  


مرحلة(وم انساني 

يلة علوم تجربي

تر قيعم. هستند

كيو ارگان يكيكان

ه گاران و قدرت

و جامعه عتي طب

اشاره دا ت ذاتي

ريآن از سا ةساد
 .نابود شد يل

رد.(وردار اسـت  
م وت ساير علو

رد گزي.(ده است

ها برشدن به آن

يز بودن و آراست

ي هيچ تصوري

عناي اصلي باشن

 منطق 

؛ ادبيات و علوهم

دنيوي را به وسيل

ه يجهان اجتماع

قطع، جوامع مك

د كه به خداوند

تسلط بر ي برا

زوال عقالنيت 

گ غرب و تصور س
جاهل ةجامع يد

اي برخـوت ويـژه 
ي است در خدمت

و اسناد داده شد

ه بايد از دچار ش

اللت التزام بر تمي

ل يافته است ولي

د داراي چند مع

سنجش ده

يي كه اهداف د

ج يها هيال نير
  .گذارند يم

را به دو مق يشر

دارد يرياساط 

حاصل از آن، ي

به ها ف و ارزش

فرهنگ يدمدار
اديبن يها  ارزش

فلسفه از اهميت
نطق ابزاريش م

صي نسبت وشخ
  ) 4و3گزينه

هايي هستند كه
 .زه كند

ن ماشين به دال

ند تصور تشكيل

توانند دارند مي
    

 

 .رست است

هاي متجدد، كنش
 .رست است

تر قيعم اه رزش
م ريتأث يجتماع

 .رست است

حركت جوامع بش
 .رست است

فرهنگ ،يريط
  .است يديح

 .رست است

يو فناور يتجرب
 .رست است

دانش اهداف فتن
 .رست است

انتقادها به خو ن
و ديعقا  اسالم

 .سترست ا

طق براي فهم ف
دانش) 2رد گزينه

  5و  4صفحه 
 .رست است

معما گفتن به ش
رد گ. (رده است

  7صفحه 

 .رست است

هچون بيماريهم
ها مبارزند با آن
  4صفحه

 .رست است

نه عروسك شدن
 15فحه 

 .رست است

ر تصديقي از چن
  22صفحه 

 .رست است

ه ظاهر مشترك
www.sanjeshse

در 4گزينه  .18
در جهان م  

در 1گزينه  .18
و ار ديعقا  

اج يها ارزش
در 1گزينه  .18

ح، دوركيم  
در 3گزينه  .18

جهان اساط  
فرهنگ توح

در 2گزينه  .18
رشد علوم ت  

در 4گزينه  .18
از دست رفت  

در 1گزينه  .19
نيتر مهم -  
ظهوربا  -  

 
 

در 3گزينه  .19
دانستن منط  

ر.(نيازمنديم
درس يك ص

در 2گزينه  .19
م 2در گزينه

آن دليل آور
درس يك ص

در 4گزينه  .19
مغالطات ه  

است تا بتوان
درس يك ص 

در 1گزينه  .19
در اين گزين
درس دو صف

در 3گزينه  .19
هر چند هر  

درس سه ص
در 4گزينه  .19

عباراتي كه  
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  16و  13ه

لـي عـام و     

جزئـي   تماً

ـي خـاص   

جامعيـت   

اسـتدالل   
ـيم وجـود     

ationgroup

درس دو صفحه 

ب و كتـاب تخيلـ

نداشته باشد حت

و و يژگـ) مرعـام 

4و3و2هـاي  ـه 

)2رد گزينه. (ود
ل تمثيلـي تعمـ

139(  

.آورد وجود مي

كتـاب)  2گزينه

تواند مصداق ني

ام(فاهيم مشـابه 

در گزينـ.  اسـت 

شون قطعي نمي
در اسـتدالل) 4ه 

29/9/98وم سة 

شيوه نگارش به

 

رد گ. (باين دارد

چه كه نميو آن 

ك با ساير مفرشت

 حيوان خزنده
  

گاه نتيجه آنيچ
رد گزينـه(كـرد   

25  


مرحلة(وم انساني 

ست مغالطه شت ا

.لت التزام است

 غير شيرازي تب

)4و1ينهرد گز(

م به ويژگي مشت
  .پردازيمي

ست و هر ماري
.گرا نيستندقل

اما هي. شودر مي
 بـا آن مقابلـه ك

هم؛ ادبيات و علو

لفظشان متفاوت

ها دالقيه گزينه

شيرازي و) 1نه

( باشد يا جزئي 

هاي يك مفهومي
تعريف مفهوم مي

ي حيوان ناطق اس
، دانشمنداني عق

ترل تمثيلي قوي
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