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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحلة ـ  دهــمسنجش 
)10/11/1399(  

  )دهـم( و علوم انسانيادبيات   

  

  :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

ي يا كاري، 

حسن (شود 

ationgroup

  

ت داشتن سخني

ش يي جهان مي

  .ند
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.درست است» 

  

معقوليت: نايه از

ح موجب روشنا

  

  )ز و آوا

ا هم مرتبط شده

10/11/99 ششمة 

قياس«) 4(ينه 

  )بيهي
)ضافة تشبيهي

كن: به ده داشتن

س صادقانة صبح

  .تعليل ندارد

ر و ممكن شود

با ساز( و آهنگ 

  دم آورد

 
همپايه ساز به ه

2  


مرحلة(وم انساني 

  صندوق 

  .است 

  .است» گزار

گزي. رست است

اضافة تشب(خدان 
اض(شهد آسايش 

راه ب) صميم ـ ت 

كند و تنفس ع مي

ست اما حسن ت

ميسر) 2 

با نوا) 2 
 

ن دير خراب آباد

 )جملة پيرو(ت 
پيوند ه» و«رف 

  )ملة پيرو
  )جملة پيرو(

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علو

:حقه) يان، الف

  ت، باالي كمر

  

»غلغله«ست آن 

گ حق«رست آن 

د» تقريظ«) 2(

  .ي است

سيب زنخ) 2(ه 
ش) 4(و گزينه ) ي

قصد، تصجاز از 

ح خورشيد طلوع

ضافة تشبيهي ا

 گر نظاره) 2ان 

آورد يا آدم درين
  .ناخت

  .فت

هاست بند هوس
د دارد كه با حر

جم(فتار در آيد 
(قناعت رسيد ج 

 فارس

سنجش ده

چارپاي: بهايم) ب

پشت: گرده)  پ

قيم) 3بنشن) 2

ت كه شكل درس

ست كه شكل در

(گزينه . ح است

الملك توسي ظام

، گزينه)تشبيهي
اضافه استعاري(

مج: سر) م ـ الف 
(  

تي، هنگام صبح

اض» كوه غم«ت و 

 طلوع كند 
  

 سازگار
ناراحت و پريشا 

دير خراب آباد آ
ب بخت مرا نشن
ي تو از يادم برف

حجاب تو زبان ب
ستقل ساده وجو
لب لعل تو به گف
 خاكدان به گنج

    
 

 .رست است
سب سركش، ب

 .رست است
اراده، خواسته، 

 .رست است
2خيل ) 1: ست

 .رست است
است» غلقله«: ت

 .رست است
اس» گذار حق«ت 

 .رست است
صحيح» وقاحت«

 .رست است
اثر خواجه نظ» هم

 .رست است
اضافة ت(تير دعا 

(» گوش هوش«
 .رست است

استعاره از چشم 
)تشبيه(عل فام 

 صداقت و راست

 .رست است
راية اغراق است آ

 .رست است
ط) 1ايهام : رآيد

.فاقد ايهام است
س) 1ايهام : ساز
)1ايهام  :گران

 .رست است
آدم مرا در اين د

هيچ منجم كوكب
ه هواي سر كوي

 .رست است
هر چند كه ح) 1
دو جملة مس): 2
ل) كه(هر جا ) 3
هر كه درين) 4
www.sanjeshse

  
  
در 3گزينه  

ا: توسن) پ
در 2گزينه  

:مشيت) ب
در 1گزينه  

هاي درس واژه
در 1گزينه  

واژة نادرست
در 2گزينه  

واژة نادرست
در 3گزينه  

«) 1(گزينه 
در 1گزينه  

نام سياست«
در 3گزينه  

ت) 1(گزينه 
«) 3(گزينه 

در 2گزينه  
:نرگس) ب
شراب لع) پ
به سبب) ج

  )تعليل
در 1گزينه  .

بيت داراي آ
در 2گزينه  .

بر) 1(گزينه 
ف) 2(گزينه 
بس) 3(گزينه 
نگ) 4(گزينة 

در 2گزينه  .1
آ) 1(گزينه 
ه) 3(گزينه 
به) 4(گزينه 

در 2گزينه  .1
1(در گزينه 
2(در گزينه 
3(در گزينه 
4(در گزينه 
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  )است(

وهان يـك  

ز خـود انـدا   
 پيمـان ـ     

ت و گويي 

 سـرو را از     

  .ارد

  .ش نهيم

گويـد   مي) 
ارزد و   مـي    

ationgroup

( عيب پوشيدن 

  . شد

ست هر سه گرو

با خـداي خ)  پ 
داري در عهـد و

ابة ماتمكده است

زادگـي درخـت

يده و سودي ند

ليم و رضا بر پيش

)2(كه در گزينة 
 بـه همـة آنهـا

139(  

خواست و گفت

  وي

  ي
قدر خواهي گران

كري و سپاهي اس

 طريق كردن ـ
وفـاد: طي نكنيم

منشين بد به مثا

ثمـري و آز بي) 

ب مكاني هيچ فاي

ن عشق، سر تسلي

تابد، در حالي كه
زيبايي دارم كه

10/11/99 ششمة 

ست؟ جام مي بخ

ف به قرينه معنو

  .ست

  .د
  .م است

 فرشته خو شوي
فرداي قيامت گر

اصطالح لشك) 3

ون تعلقات طي
 ره اين شيوه ط

هم) 2(ر گزينة 

)4(كه در گزينة 

 باشد، اين قرب

كران  درياي بي

ت ها رو بر نمي ي
يم كه معشوق ز

3  


مرحلة(وم انساني 

  .ست

راه نجات چه اس
  نة معنوي

 
حذف): نه هستم

ك در دو بيت اس

 رسيدگي كنيد
دلجويي از مردم
ي داشته باشي
سازگاري كني ف

3( اما در گزينة 

طي كردن و بدو
ي آن بود كه جز

  م و رضا

 در حالي كه در

ست در حالي ك

شان از هم دور

پس بايد در اين

و عاشق از سختي
گوي را سپاس مي

هم؛ ادبيات و علو

متمم اس» ت«شد 

يكده گفتم كه ر
حذف به قرين): ت

  قرينة معنوي
تشن(ن بر لبش 

  .ضاد

ي مفهوم مشترك

اب دنيوي خود
ك شدن به خدا د
حيا پرده و حجابي
چ و شكن دنيا س

است» گُرد«ع 

كنايه از تنها ط: 
شرط عاشقي) ب

تسليم: ت اوست

شي، نيشي است
  .شود

ن و شرمساري اس

ها  باشند اما دل

افزايد پ عشق مي

سان سعادتمند و
 باشند خداي ر

  .كند  مي

سنجش ده

نبخش توي را به 
          متمم

به پير مي. د دارد
است( همان به 

حذف به): ستم
و من) است(شنه 

رادف دارند نه تض

ت و نيك اختري

و اينكه به حسا 
هاي نزديك ن راه

وند از شرم و ح
اليمات دنيا و پيچ

پهلوانان جمع: »ن
 

:جريده رفتن) ف 
بر خدا كردن ب
مة لطف و عنايت

 در كنار هر نوش
ش تم و اندوه مي

ي موجب حرمان
  .دارد  مي

ي نزديك به هم

ي بر خطر راه ع

الزم است و انس
ن دلم را داشته

بر آب را نقش 

    
 

 .رست است
مستي لذت، رقه

      مفعول    
 .رست است

ينة لفظي وجود
دست رنج تو) 1
با تو هس(هان ) 3
او به خونم تش) 4

 .رست است
رابطة تر: نياز بي

 .رست است
اپايداري سعادت

 .رست است
»َل اَنْ تحاسبوا

ترين يكي از مهم
خداگر در برابر 

گر در برابر نامال
 .رست است

گردان«نة ديگر 
 .دهد شكيل مي

 .رست است
تواضع ـ الف: ري

ز توكل و تكيه ب
هر چه ريخت هم

 .رست است
نة ديگر در دنيا
جنس موجب مات

 .رست است
ثمري نة ديگر بي

ها در امان نگه 
 .رست است

ر از لحاظ مكاني
 .رست است

قراري بي: ت بيت
 .ترست اس

ر زندگي شرط ال
يبارو قصد ربودن
 همه زيبارويان

www.sanjeshse

در 3گزينه  .1
تسبيح و خر

نهاد         
در 2گزينه  .1

حذف به قري
1(در گزينه 

3(گزينه در 
4(در گزينه 

در 2گزينه  .1
مستغني و ب

در 3گزينه  .1
ثباتي و نا بي

در 2گزينه  .1
حاسبوا قبل«

ي) 1(گزينة 
اگ) 3(گزينه 
اگ) 4(گزينه 

در 3گزينه  .1
در سه گزين
گردان را تش

در 1گزينه  .2
خاكسار) ث
كنايه از: كار
ساقي ه) ت

در 2گزينه  .2
در سه گزينة
مصاحب ناج

در 4گزينه  .2
در سه گزينة
گزند آسيب

در 2گزينه  .2
ها اگر نسانا

در 4گزينه  .2
مفهوم درست

در 2گزينه  .2
ها در سختي

اگر صدها زي
قصد و نيت
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ــ  » شـمانِ 

  .ست

  .هستند

و «ــ  »  ما

» ـته كـرد  

پراكنـده  «  

  .ت هستند

ن در زبـان   
شهر طـائف  

خريد  گل و
پـس  . سـد 

ationgroup

.درست هستند

چش«: 4گزينـه   

ترجمه نشده اس 

نادرست ه» دازد

پيامبر«ـ » بوب

 مدتي باز و بسـ

ــ» نـگ زدنـد  

نادرست »ؤّثر ي

مهرگـان ة كلمـ  
سال در ش ه هر

گمحتلف والت 
رس عـدد مـي   36

139(  

ناد» هر چه«ـ » 

» حركت دهـد 

»أيّ «: 4گزينه 

اند مي... ختان را

محبمسلمان ِ« 

بعد از«ـ » شنيد
 

چن«: 4گزينـه   

فال« ـ» جسمه

بـه) مهرجان(ه 
 طائف هست كه
ش ساخت محصو

6هاي گل بـه   اه

10/11/99 ششمة 

»يا«: 3گزينه » 

سرش را«ـ » د

گ» زمان براساسِ

درخ««: 4گزينه  

:4گزينه » بود«

صداهاي زياد ش
 .رست هستند

»لمانان هستند

ج« ـ» تنشر«: 4

اصل خود كلمه 
گل ةها جشنوار

شنا شدن با روش
كارگا عدد گل و

)1(

4  


مرحلة(وم انساني 

نداشتم«ـ » يا«

تواند مي «: 2ينه 

رآن ما در گذر ز

»چهره و ظاهرِ

ه نشده است ـ  

ه بعد از اينكه ص
نادر» ببندد«ـ » 

اين مسلم«: 3نه 

4گزينه  »ؤّثر ي

مذهبي است و
آنه ةجمل از. ست
همچنين آش ها و
مليون ع 500ه 

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

«: 2گزينه » خدا

گزي» ركت دهد

سالت تربيت قر

چ«ـ » استان«: 2

ترجمه» ه«: 3ه 

فاطمه«: 3گزينه 
»ندباز ك«ـ » شد

گزين» رّق نشوند

فال« ـ» جسمه

تي فرهنگي يا م
ايران اس يمي در

ها راي ديدن گل
ه بهه توليد ساالن

 عربي،

سنجش ده

هر چه خ«ـ » م

سرش را حر«ـ  
.  

رس«: 3گزينه » ه

2گزينه » اندازد 

گزينه» ني است
  .باشند

گ»  و بسته كرد
ي زياد باعث ش

متفرّ«ـ »  بزنند

  ) آورد

  

ج«: 3گزينه  »ر
 :  

ني براي مناسبت
 از عيدهاي قديم
 گردشگران را بر

كه. كند ذب مي

    
 

 .رست است
  :ها ينه

نبايد داشته باشم
 .رست است

  :ها ينه
»باغ وحش زيبا
.ادرست هستند

 .رست است
  :ها ينه

همه«ـ » تربيتي
 .رست است

  :ها ينه
مي... درختان را

 .رست است
  :ها ينه

داشتني كه دوست
ب نادرست مي» ش

 .رست است
  :ها ينه

بعد از مدتي باز
هاي شنيدنِ صوت
 .رست است

  :ها ينه
چنگ«ـ » بايد

  .رست هستند
 .رست است

بيرون: ص(ورم 
 .سترست ا

)اندازد نمي :ص
 .رست است

  :ها ينه
تنشر«ـ  »لَذْنب

ن درك مطلب
ه، جشني همگان

گردد كه يكي ي
شود و گ گزار مي

، جذحصوالت آن

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

نب«: 1گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
ب«: 1گزينه 

نا» بچرخد«
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
ت«: 2گزينه 

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

د«: 1گزينه 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
ك«: 1گزينه 

از معجزاتش
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ب«: 2گزينه 
ش«: 4گزينه 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ب«: 1گزينه 
نادر» نشدند

در 4گزينه  .3
آو بيرون مي

در 3گزينه  .3
ص(نينداخت 

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ل«: 2گزينه 
ترجمه متن
جشنواره

ي برميفارس
عربستان برگ
بعضي از مح

erv.ir
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ل مختلـف  

 » الّزائــرين

ationgroup

هزار گل 100ل 
  .د

فاعلــه«: 3ينــه 

  .ست هستند

139(  

تر مربع كه شامل
دكن زده مي حيرت

 !رد

 ! ران است

 

گزي» زن أجــذب

نادرس »يه َتحّيرَ 

10/11/99 ششمة 

متر 900ساحت 
همگان را ح اي

 !زد

 

 !تس

 !شود

 !وشاند

جود دانقاشي و 
مدن باستاني اير

!است ق افتاده

ماضــيه علــی وز

ماضيه«: 4زينه 

  . هستند

5  


مرحلة(وم انساني 

يده از گل به مس
ها است كه نگاه

پرداز طرف مي ر
!اخت آنها است

هر گرفته شده ا

ش زده مي ن حيرت
  !    تر است

پو متر را مي) 9

 !است ه شده

شعر و ةجشنوار
تم جزو فرهنگ و

كه در تاريخ اتفاق

   

   

مزيــد ثالثــي و م

گز »صدره َتَحيُّر

نادرست» مثنی

هم؛ ادبيات و علو

خت فرشي پوشي
جذاب ي زيبا و

گردشگران از هر
شدن با روش سا

 !شود وليد مي

 به معني ماه مه

ايي فرهنگي آن
عدد بيشت 30از 

00( 100نهاي 
 !برند ه كار مي

 از فارسي گرفته
ج سينما و ةنوار

، جهم ي معاصر
ي ديني است ك

  »......مگر 

 !د

 ! 
  !آشنا شوند

م«: 2گزينــه » 

باب تفّعل و مص

م«: 3گزينه » ر

سنجش ده

ل طائف، به ساخ
اي ن جشن برنامه

ساله به جذب گ
به خاطر آشنا ش
ها مليون گل تو

هاي ايراني ز ماه

اره به دليل زيبا
ر اين جشنواره ا

من 1000ساحت 
ها هزار گل را به

.«  
عربي،  رفته در

هنگي مثل جشن
هاي مناسبت ي و
، براي مناسبتي ي

روند مگ طائف نمي
  

مثل گالب بخرند
رهنگي يا ديني
خت محصوالت آ

»ــن بــاب إفعــال

من ب«: 3گزينه 

خبر«: 2گزينه » 

    
 

گل ةجشنوار ةار
اين قطعاً و. ختند

 .رست است
  :ها نه

اي طائف همه س
محصوالت گل ب
ر جشنواره صده
هرجان از يكي از

 .رست است
  :ها نه

 مردم درجشنوا
هاي گل در رگاه

اي گوناگون مس
صدهن جشنواره 
 .رست است

  : ها نه
....يابيم كه  مي 

هاي به كار لمه
هاي فره جشنواره

ز عيدهاي قديمي
مذهبي ةجشنوار

 .رست است
  :ها نه

ط ةن به جشنوار
 !سال در

كه محصوالتي م
فرايي مناسبتي 

كه با روش ساخ
 .رست است

  :ها ينه
زيــد ثالثــي مــم«

  .ستند
 .رست است

  :ها ينه
گ »فاعله أنظار
 .رست است

  :ها ينه
»خبر«ـ » مثنی

www.sanjeshse

مسئولين اد
است، پرداخ

در 3گزينه  .3
گزينترجمه 

شهر زيبا) 1
خريدن م) 2
ساالنه د) 3
مه ةكلم) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

هاي نگاه) 1
تعداد كا) 2
ها شكوفه) 3
مسئولين) 4

در 1گزينه  .3
گزينترجمه 

متن در از«
بيشتر كل) 1
بعضي ج) 2
بعضي از) 3
موضوع ج) 4

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

گردشگران«
يك بار د) 1
اينكبراي  )2
براي برپا) 3
اينكبراي  )4

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

«: 1گزينــه 
نادرست هس

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ف«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 
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متـرادف  » 

 اسـت كـه    

گزينه . دارد

دا اسـت و   

 و معيار د

ationgroup

»حجـرة و غرفـة

خبـر »موعـةٌ ج

ك حرف اضافه د

مبتـد »هـؤالء« 

نيازمند كنيم، ب

139(  

  )ت

ح«: 4گزينـه  . د  

مج«: 4گزينه . ت

است و يكاعلة 

:3گزينه . يست

  . هستند

را انتخاب خود ي

10/11/99 ششمة 

  !د
نادرست! (دهند ي
  !ديگر است 

  

متـرادف هسـتند

 و موصوف است

مفاباب  »جالس

ست و موصوف ني

 

نادرست »خوتي

 
هاي هدف درست،

 

6  


مرحلة(وم انساني 

مانند منتظر مين 
 در آن درس مي

]مكان[كاني به 

!چهارشنبه است

م »ايـة و األّول

خبر »ريحٌ «: 3 

ج«: 3گزينه . رد
  

مبتدا اس »حـون

 .مثني هستند 

ثالث إخ«: 4نه 

  . است

 .6ص » .رود ي
د نگاهي با وانيم

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

  )ساحةٍ مِ  :ص

 هدفشان در آن
آموزان  و دانش

دن صداها از مك
 و قبلش روز چ

بدا«: 2گزينـه   

گزينه.  هستند

 حرف اضافه دار
.رف اضافه دارد

الفّالح«: 2گزينه 

»أخوا«: 4زينه 

گزين » معّلمين

كتاب درسي 1

مي هدفي سراغ 
بتو اينكه براي ،

 دين و

سنجش ده

ص( ساحةٍ مَ ) / ن 

براي رسيدن به
خوانند رس مي
جا كرد به راي جا

 ايام هفته است

.متضاد هستند 

خبر و موصوف 

عيل است و يك
است و سه حر 

گ. و مضاف است

گز» القرنينِ «: 2

اثنين«: 2گزينه 

2يمة تدبر ص 

به خود خاص ش
ها، انسان نديشة

    
 

 .رست است

المسلموَن: ص(
 .رست است

  :ها نه
كاني كه مردم بر
معلمان در آن د

اي بر وسيله: مراه
روز ششم از: به

 .رست است
  :ها ينه

»سائل و جامد

 .رست است
  :ها ينه

»بالد و شعب
  .باشد

 .رست است
  :ها ينه

باب تفعي »تحّول
استفعالباب  »ر

 .رست است
  :ها ينه

مبتدا و» زمـالؤ
  .ست

 .رست است
  :ها ينه

2گزينه » معّلما
 .رست است

  :ها ينه
گ »خمسين کتباً 

 .رست است
گرفته از آية كر

 .رست است
نگرش و بينش ا
ا و نگاه تفاوت ه

  .7ص » .يم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .4
(المسلموُن 

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

مك: سالن) 1
م: كالس) 2
تلفن هم) 3
پنج شنب) 4

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

س«: 1گزينه 
  .هستند

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ب«: 1گزينه 
ب مضاف نمي

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ت«: 2گزينه 
استغفر«: 4

در 4گزينه  .4
گزيرد ساير 

ز«: 1گزينه 
موصوف نيس

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .5

رد ساير گزي
خ«: 1گزينه 

 

در 2گزينه  .5
مطابق و برگ  

در 4گزينه  .5
با كس هر«  
به توجه با«  

هستي مالك
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 بـه  قـرب 

قاد به معاد 

 43در ص 

بـود، حـق   
درس . (»؟ 

 وارد شما،

ن كـه آيـة    

ationgroup

تق و نزديكـي  ن، 

 پيامد اول اعتق

و منكران معاد د

  .شده است

ب داده وعـده  ان 
خداسـت از وتر 

ش سالم بر: گويند

حـال آن. انـد  ت 

  .74ص » 

139(  

انسـان زنـدگي  ف 

يگر و مربوط به

 39عاد در ص 

رگرفته و طرح ش

پروردگارتـا چـه 
راسـتگو كسـي  

گ مي آنها به ند،

ظر به عالم قيامـت

».داشت خواهد 

10/11/99 ششمة 

هـدف ترين صلي
  .18ص 

  .ست

ر ارتباط با يكدي

  .ه شوند

و معتقدان به مع

كتاب درسي، بر

آنچ نيـز  شما آيا
چـه  و... «: ﴾ًثا 

  .دارند

ا پاكيزه و پاك ه

مربوط و ناظ 3 

تري افزون رزش

7  


مرحلة(وم انساني 

اص و ترين جامع«
ص» .است شده

 از جسم او نيس
  . روح دارد
  .ت باشد

  .ستي ا

ه گزينة ديگر د

ه و ياد گرفتهعطال

و 43عاد در ص 

  .درسي است

ك 53ص » تدبر«

آ يافتيم؛ حق د،
ديث قُ حـ نَ اللّهم

دة الهي داللت د

كه حالي در رند
  .66ص 

و 2و  1 شريفة 

ار باشد، تر زديك

هم؛ ادبيات و علو

  .ت

«. 21ص » .شد
ش شمرده ها انش

كند و برخاسته 
ان هم جسم و

چند درست  هر

كتاب درسي 33

عاد است، اما سه

با دقت تمام مط

منكران مع: رتيب

كتاب د 54-55 

«وم سؤال از  س

بود داده وعده ما
و من اَصدق﴿ :ه

يي گفتار و وعد

.  

گير مي را حشان
ص» تدبر» «.ديد

آيات. است 6و 

نز بران و امامان

سنجش ده

اب درسي است

باش هايمان سرمايه
دا سودمندترين 

سان تغيير نمي
حيو. هيتي است

 به سؤال ندارد؛

3برگرفته از ص 

دوم اعتقاد به مع

ي دارد كه بايد ب

برگرفته از به تر

رگرفته از صص

و بخش دوم و 

م به روردگارمان
آية شريفه) 64ص 

راستگو/  صدق 

اب درسي است

روح فرشتگان كه
داد انجام كه لي

و 5و  7 دروس 
  .خ اشاره دارد

پيامب روش و راه

  .سي است

    
 

 .رست است
كتا 21-20صص 

 .رست است
س وسعت به ايد
خودشناسي«و 

 .رست است
من حقيقي انس: 
حيوان دو ماه: 2
عبارت، ربطي: 3

 .رست است
ش، مطابق با و ب

 .رست است
ربوط به پيامد د

  .41-40ص 
يدگاه پيامدهايي

 .رست است
ش، مطابق با و ب

  .ي است
 .رست است

ش، مطابق با و بر
 .رست است
54سؤال از ص 
 .رست است

  .بي است
پر آنچه«: )ص( 

درس ششم، ص
دو بر و هر) 51

 .رست است
كتا 64-63صص 

 .رست است
ك آنان«:  شريفه

اعمال خاطر به د
 .رست است

بي از به ترتيب
به عالم برز 4ة 

 .رست است
ر به ها انسان مل

 .رست است
كتاب درس 73ص 

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .5
با ما هدف«  

و» .خداست
در 4گزينه  .5

1رد گزينة   
2رد گزينة   
3رد گزينة   

در 1گزينه  .5
هر سه بخش  

در 1گزينه  .5
مر 1گزينة   

صص. هستند
هر دي: نكته  

در 1گزينه  .5
هر سه بخش  

كتاب درسي
در 2گزينه  .5

هر دو بخش  
در 1گزينه  .6

بخش اول س  
در 3گزينه  .6

سؤال تركيب  
خدا رسول  

د. (»يافتيد؟
1پنجم، ص 

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
ترجمة آية  

شويد بهشت
در 4گزينه  .6

سؤال تركيب  
كريمة گزينة

در 4گزينه  .6
چه عم هر«  

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  
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ه سـه آيـة    

 دروغ به ه

 مهلكـه  از

يـدن نامـة      

سـيار مهـم   

 ـ3زمين،  

 به ترتيـب  
ــ  5مـال،  

 كه گويند 

ص » .آورد  

ationgroup

  .76 ص 

ت، حال آن كـه

مهلكه از خود ت
ا را خـود  شـايد 

كاران بعـد از دي

يعي هستند، بس

و ها آسمان هل

و پنج حادثه). 
اعم نامة دادن ـ4

گمي آميز سرزنش
مـي سـخن  بـه 

139(  

برتد» .بازداشت

 اول قيامت است

براي نجات كه ي
ش تا دخورن مي غ
پـس بـدك. 75-

وقاي/ حوادث  چه

ا مرگ ـ2هيب، 

)تمهيد=  شدن 
4الهي،  عدل گاه

لحني سر با خود
ب را چيزي هر ه

10/11/99 ششمة 

با خدا ياد از را ا

ربوط به مرحلة

جايي تا آورند مي
دروغ سوگند مت
-74صـص  » ...و

چند و چ داراي 

مه صدايي شدن

آماده( .شوند ر
دادگ شدن برپا ـ

خ بدن اعضاي به
كه آورد ه سخن

  ديني

8  


مرحلة(وم انساني 

ما او .كرديم نمي

  
مر ﴾َكثيبا مهيالً

  .75تا  73

م روي خود ست
قيام روز اران در

و زنـد  مـي  شـي 
  .2و  1هاي  ه

كدام از مراحل 

ش ـ شنيده1 :رد

كيفر و پاداش ت
ـ3عالم،  حقايق

  .ست

ب خطاب و آيند ي
به خدايي را ما :

  .ه وجود دارد

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

ن انتخاب خود ت

.73ص » .ست
و كانَت الجِبالُ ك

صص . هستند 

ناشايس اعمال كار
بدكا. ... اند نداده

خاموش مهر آنها ن
رد گزينه.  از آن

ت و اين كه هر

دثه به ترتيب دا

دريافت آمادة ها ن
ح از پرده رفتن ر

كتاب درسي اس 7

مي شگفت به ش
گويند مي آنها ن

دگي بشر هميشه

معارف

سنجش ده

دوست عنوان به 

اس همراه قيامت 
الجِبالُ و و الَرض
حلة دوم قيامت

  .سي است

انك به بدكاران ي
ن انجام اعمالي ن

بر دهان خداوند
زنند و نه قبل ي

  .سي است

اد مراحل قيامت

:  

شود و سه حاد ي
  .ها سمان

انسان تا دهد مي
كنار ـ2ها،  سان

 

72ت كريمة ص 

  .سي است

خويش اعضاي ي
بدن اعضاي يد؟

در كل زند) نامه

    
 

 .رست است
را شخص فالن

 .رست است
برپايي با جهان 
يوم تَرجف االَ﴿ 

ر، مربوط به مرح
 .رست است

كتاب درس 75ص 
 .رست است

برخي اعمال، مة
چنين كه خورند

خ حال، اين در .
ست به انكار مي

 .رست است
كتاب درس 75ص 

 .رست است
ه باشيد كه تعد

  .م به ترتيب
ي مراحل قيامت

  : قيامت
مي آغاز دنيا تن

آس و زمين اختار
  : قيامت

م رخ وقايعي حله
انس همة شدن ده

 .گواهان و دان
 .رست است

 برگرفته از آيات
 .رست است

كتاب درس 72ص 
 .رست است

گواهي مشاهدة ز
دهي مي شهادت 

 .رست است
هي ـ هدف ـ برنا

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .6
اين پايان«  
:آية كريمة  

مباركة ديگر
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
در 3گزينه  .7

نا ديدن با«  
خ مي سوگند
دهند نجات

اعمالشان دس
در 2گزينه  .7

مطابق با ص  
در 1گزينه  .7

توجه داشته  
است؛ آن هم

توضيح كلّي  
مرحلة اول  
يافت پايان با  

سا در تغيير
مرحلة دوم  
مرح اين در  

زند ـ1: دارد
شاهد حضور

در 2گزينه  .7
مطابق با و  

در 3گزينه  .7
مطابق با ص  

در 4گزينه  .7
از بدكاران«  

ما عليه چرا
75.  
  
  
  

در 2گزينه  .5
آگاه(عنصر 
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يـادين آن     

هـاي   ـاخته 

اي جهـان   

  

ينـد، درك  

ationgroup

سـي و اصـول بني

  .است» شگاهي

  

نظم در بين سـا

هـا شـگفتي «ن  

.است» ات زنده

بي ن در روز مـي       

139(  

هـاي اساسـ  پايه

تجربي و آزمايش

.رود به كار مي 

هاي من  دستگاه

  .دني نيست

مبـين» ـار كـرد   

اختمان موجودا

 چـه كـه انسـان

.  

  .ماياند

10/11/99 ششمة 

  . دارد

ينانه قرار گيرد،

 .ست

  .ذيرد

ت« غير مستقيم 

»نظم«ي اثبات 

ر ديگري از اين

  .ت

تمام شد» . كرد

در گـردش پرگـ

سا«بيانگر » .ارد

ب بـيش از آن

ل كردن استم

نم گاهي او را مي

  .بوده است

9  


مرحلة(وم انساني 

ز جهان هستي

بين و بررسي واقع

اس ليدل محتاج ز

تواند، انجام بپذ ي

هدة مستقيم و

براي» .يده است

هاي بسيار  نمونه
  .گيرد

  .ح است

برقرار است» ري

بيني ي آن پيش

  .يابيم

مه نقش عجب د

اي دا ويژه مفصل

خود، هنگـام شـب

، عم»حساب شده

دهد و علم و آگ ي

 فيلسوفي توانا ب

هم؛ ادبيات و علو

كه يك مكتب از

مه، مورد توجه و

زين آن انكار رايز

مي» مختلف«ي 

ستي، تنها مشاه

دخته و آماده گر

باشد و مي» ظم
رد مطالعه قرار گ

مطرح»  خارجي

ماهنگي و همكار

ن پاياني را براي

ي را مي» نظم«، 

كاين هم/ كنيم 

خود تشكيالت مف

 مافوق صوت خ

ح«ي، به صورت 

خود را نشان مي

بريم كه ايشان،

سنجش ده

شناختي است ك

 بايد قبل از هم

ز، الزم ندارد لي

هاي وناگون از راه

خت واقعيات هس

خاطر كاري ساخ

منظ«ه است نيز 
تواند مور ت، مي

عيني و«جنبة 

هم«هر دستگاه 

توان چون نمي«ش 

و كرات آسماني،

ش جان افشان ك

حياتي است و خ

هاي مك گيرنده

اء و به طور كلي

صوصيات ناظم خ

ب فارابي، پي مي 

    
 

 .رست است
دهندة ش نشان» ي

 .رست است
بيني آنچه جهان

 .رست است
يدل يزيچ وجود

 .رست است
هاي گو  واقعيت

 .رست است
كرد كه راه شنا

 .رست است
 دستگاهي به خ

 .رست است
تگاه زايندة گياه

هاي طبيعت ورده
 .رست است

، فقط ج»نظم«ص 
 .رست است

 و قيافة اجزاي ه
 .رست است

ي جهان آفرينش
 .رست است
ها و نهايت بزرگ
 .رست است

بر كلك آن نقاش
  .ست

 .رست است
ك سلول، واحد ح

 .رست است
به كمك» ل اسبي

 .رست است
در انتخاب اجزا«

 .رست است
صفات و خص» م

 .رست است
»آثار و تأليفات
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  .د است

فضاي مساعد و
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نيز نامحدود» ن
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ي مطالعاتي جها
امه) 4 

 .ستفاده كنيم

  .ت
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حفاظ) 4 

هميشه خوشمزه
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نزد ---------
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باشـد،  مـي 

f ( )− =1  

R(x) =  

x = 8
5

1

  

a = − 5
2  

f ( ) = 8  

α
 =

2

2  

(x= +1
2  

b

b

−
 +

4 2
4 2  

f ( ) 3  

  :ت با
x + 2 6  

a b+ =  
f ( −  

f ( )− =1  

f (n) =  
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fن  ( ) = 4 م

= × − × −2 2 3

=xسود  1

= 
8 165  

 

  .ست

( )
= 

56 142

b f (= 8

=  α =28

) f (+  −24

b c

b c

+ =


+ =
8
4

) = − −9 9 2

 به سر برابر است
x=   4

, a b= + =5 3
/ ) f ( /− 1

a
= =

− −1
 

( ) (− +1 1 1
1 2 2
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باشد و چونمي 

=3 12

P(x) = سو −

y = 639

y ab= اس =

y (= −14 56

x) x= +21
2

=  α =16

)− = × 212 22

b = − 4 12

= −2

، پس نقطه سر
x =  2 6

a= − 7 2
/ ) a( /= − 1

, f ( )
a

=
−
21

b f ( )= 5  

) ...− + +1 1
2 3
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f (x)= ± 4
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R(x) x= 4،
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a= − 12
/ / )− =1 1 1

, f ( ) =
−
2 21

(س  = =6 2
9 3

n n
+ −

−
1 1
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x)(مي  )−1 2
x برابر است =

x− − +2 5

جه مساحت آن

2

(x )− α 21
2

) x= +21 42

c = −2

C(x  و درآمدx

 

a ,b= − =6
/1 2

, f (
a −
3 52 1

f شود، پس مي

n
= − 

+
11 1

هم؛ ادبيات و علو

پس معادله سهم
1− برخورد با 

x /= −1 

a و در نتيج 2+

x +4 8

x) x= +2 6

11

)
a

=
−

65 5 1
f )و  ) ) =2 1

f ( ) = −9 1

سنجش ده

α هستند، پ=
 در نتيجه محل

x +225 8 

+bشد،  = 56

بع هزينه 

a  باشد( ) =1 2

/− =1 91 
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x = −1  

x −2  

S ( x= 3  

x = 3  

x ax+2  
a = −2  

x + =4 1  

 از طريـق   

يـق ايجـاد   
كـديگر در  

رو  از ايـن .  
  گرفت؛ به

و از تـأمين   

بـه آن   ابي  
 و طبقـات   
گر ناكـافي  

كمـك بـه    
ها كـاهش  

ن صـورت  
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 − +1 4
2 8

x− − + =1 3

x )( x+ +2 2 1

S = 21

x b [x+ = −
,b = 5 2

x /= +7 4

انـد ها موظـف  ت

از طري تواننـد  ي  
ي جهادي، از يك

  .ر گرفت

اسـت  نـاممكن 
نظر زان فقر در
انـد و ـر مطلـق    

ن بـراي دسـتيا
هـا گـروه   رفـاه  

، براي گروه ديگ

يمه بيكـاري و ك
ه ش توليد شركت

در اين .شته باشد
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a− += 
−
1

4
x x=  −24

) x( x− +1 2

( )− +5 3
ba = ×4 5

x / =3 

دولت. دالت است

آنهـا مـي. دارنـد 
هاي فعاليت سنه و

 نظر فقر، درنظر

سخت و شايد 
سنجش ميز راي

زيـر خـط فقـ ،

هاي آنان انمندي
وضعيت نسـبي

رسد، مي نظر  به

جتماعي مانند بي
كارگران و كاهش

تقاضا نداش  است

10/11/99 ششمة 

x
a

x
 = 1

x − = 2 

x(x
)

+− 21 2

)][x (− −5
=5 2

x / =6 

كردن عد برقرار
  .كنند

 فقر مسئوليت د
الحس هاي قرض ق

بندي آنها از تبه

، بسيار پيچيده
ان معياري را بر

،درآمد دارند روز

يا خانوار را با توا
طور خاص به وه

كافي يك گروه

اج هاي ف برنامه
بيكار بودن ك ل

خي افراد ممكن

14  


مرحلة(وم انساني 

x

x x

+ −
− −

1 1
3

x = 2

)
/= 

2 48 5

)] (x− =3

8    گرم/ 2

اي فقرزدايي و ب
يكاري مبارزه ك

قابل ويروسر م
تأسيس صندوق

معياري براي رت

تعداد افراد فقير
تو با آن مي ابق
/1 دالر در ر 9

هاي افراد و ي ي
ها به ين شاخص

ها كه براي ي ص

بيشتري را صرف
ه دليلي دولت ب

هاي برخي مهارت

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

x x
=

−2
4

1 4

x
x +

27 52

x )− −25

يك كيلو و 

ها جراي سياست
و بي فساد، با فقر

تصادي خود در
ي مردمي و نيز ت

  

متوان ميورها را 

ت سبةت كه محا
كه مطا» مطلق 

  افرادي كه زير

ست كه نيازمند
ودن يا نبودن اي

صني از اين شاخا

كند تا پول   مي
لياتيامكه درآمد 

و م ل تغيير است

سنجش ده

x + 3

x /+ =2 48

x= −
2 23

 هر كشوري، اج
دي و مبارزه با ف

هاي اقت  پيشرفت
هاي ريه و كمك

.محافظت كنند

كشو نةارآمد سر

توان گفت ي، مي
فقر«شود به نام 

ر بانك جهاني،
  .د عاجزند

ميزان فقر آن اس
آنجا كه كافي بو
ممكن است ميزا

دولت را مجبور
ك  كند؛ در حالي

حال  هميشه در
  .ويند

    
 

 .رست است

 .رست است

/ 5

 .رست است

x− + 2 5 2

 .رست است

 .رست است
ها در ايف دولت

هاي توليد شركت
راي حفاظت از

نمندسازي، خير
قر و نابرابري، م

 .رست است
ص داخلي يا در

 .رست است
 مفهوم فقر نسبي

ش ري تعريف مي
، مطابق با معيار

زندگي خود يةول
 .است تسر

كلي در تعيين م
اما از آ. سه كنيم
م گردد، م برمي

باالي بيكاري، د
هاي نيازمند ده
  

 .رست است
ساختار توليدي
ي ساختاري گو
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  .باشد
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تغذيه خانواد
.يافته است
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به آن بيكاري
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  .كنند  مي

تن شـغلي    
. ر هسـتند   

نـد برخـي    

جمله عـدم  
  . نياز است

ـين دليـل     

w +1   

w = 4  

  رخ بيكاري

 به تعريف، 
وقـت   تمام

؛ در چنين 

افـراد   براي

ationgroup

توصيف د سالم

 و به اميـد يـافت
ود به بـازار كـار

دهنـد، مانن مـي  

د به داليلي از ج
متخصص مورد

يابـد و بـه همـ ي 
  .كنند

w= − +5 

SN =1

−= 24 18
نر 24

نيست؛ بنا ل ما
تواند ت  شغل مي

گيرد؛ مي ده قرار
  .تفاده شود

  .كنند گزار مي

ي كاالهايي كه ب

139(  

براي يك اقتصاد

اليلي رها كرده
زگي در حال ورو

ود را از دسـت م

هاي موجود شغل
ولي نيروي كار م
ليد كاهش مـي

ك يخود را بيكار م

w+ 27

D, N =4 7

× =1 %2 

شغل  اينها لزوماً
شوند؛ اين مي ب

ري مورد استفاد
از آن است دمات

مات مناقصه برگ

حتي. شته باشيم
  .ه دارد

10/11/99 ششمة 

طبيعي بيكاري ب

  عريف
لي خود را به دال
 است كه به تاز

  .ها وجود دارد
 فصلي شغل خو

 
ي كار و انواع ش
اد وجود دارد؛ و
ر دورة ركود، تول
ي از نيروهاي خ

= 17 351
 



5

اما. دهيم ام مي
 شاغل محسوب

كمتر ية و سرما
 توليد كاال و خد

كاال و خدمة مد

 ديگر كمتر داش
صتي براي جامعه

  .كنيد مي

15  


مرحلة(وم انساني 

ط نرخ ،جود دارد

تع
ود كه شغل قبل

شامل كساني ن
 در همة كشورها
 دليل تغييرات
 .فصل زمستان

بين افراد جويار
ر ساده در اقتصا

در. دهد  رخ مي
كنند يا بخشي ي

/ 3

  . وجود دارد

ي مختلفي انجا
گيرند، حقوق مي

 مورد نياز است
توانست براي مي

عم ه و خريداران

خدمات الها يا
ود و هزينه فرص

ويت و شكالت م

هم؛ ادبيات و علو

شه در جامعه وج

شو ل كساني مي
همچنين. تندهس

ه مدت است و
 كه كارگران به
و كشاورزان در ف
از عدم تطبيق ب

مثالً نيروي كار 
 ركود اقتصادي

خود را متوقف مي

ت مازاد عرضه

م تا شب كارهاي
ند دستمزد يا ح

ران كمتري هم
 كه اين منابع م

ها، مزايده حراجي

 كه از بعضي كا
شو مي ان صرف

نها صرف بيسكو

سنجش ده

ري را كه هميش

وع بيكاري شامل
وجو ه جست رد

وع بيكاري كوتا
افتد اتفاق ميي 

ران ساختماني و
اي كه ناشي ا ي

هاست، ق مهارت
اي كه هنگام ي
ها استخدام خ ت

هزار نفر ساعت 1

  . است

شويم ب بيدار مي
دهند كه انجام مي

دن ركود، كارگر
ع بيكاري است

و ح ها  نمايشگاه

ن بايد بپذيريم
ي توليدشان زما

در روز تنتومان 

    
 

 .رست است
از بيكار ين ميزان

 .رست است
  اري

اين نو  طكاكي
دبهتر 
اين نو

زماني  لي
كارگر

بيكاري  ختاري
تطابق

بيكاري  اي  ه
شركت

 .رست است

− =4 7 3 
 .رست است

سال 15 باالي 

 .است رست
صبح كه از خواب
در ازاي كاري ك

  . باشد
 .رست است

وليد و پديد آمد
صاد داراي منابع

 .رست است
ن آثار هنري در

 .رست است
رايگانخدمات ن 

براي ست، معموالً
 .رست است

هزار ت 25 شما 
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آوري  جمـع   

 

ـه مشـهود     
  .ست

يه فشـردة   

اسـتعاره و      

عراقي است 

در . آورد ـي  

ationgroup

ش خودشـان ج

ه در ايـن گزينـ
 بار تكرار شده اس

تشـبي: ـاغ عـالم  

حسـن تعليـل ا

 فكري سبك عر

 ايجاز پديـد مـ

139(  

 

از فـرواليات را 

  وقي

جوقي است كـه
 آنها دو يا چند

بـ. (يـدن اسـت  

هـاي تشـبيه، ح 

طلب از مضامين

ها ر و تعدد فعل
  .طناب گويند

  .ينيم

10/11/99 ششمة 

كارها، منبع ما و

سلجو) 3غزنوي 

ورة غزنوي و سلج
ت كه برخي از

گل از رخ تو چي

  .ست
  ) پنهان

ر اين بيت آرايه

ه است و اين مط

م، تكرارنيك  مي
شده كه آن را اط

بي مي) 4( گزينة 

1(
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مرحلة(وم انساني 

ر است، كسب و
  .كنند خت مي

غ) 2ساماني ) 1

هاي نثر دو ژگي
هاي عربي است ژه

ن باغ، گاياشاي 

بايي معشوق اس
استعارة(خيص 
كه دري  در حال

  .عتدال است

درز در آن نهفته
  .د

سيار كوتاه بيان
زئيات پرداخته ش

ن ويژگي را در

( فنون ادبي 

هم؛ ادبيات و علو

ش افزوده برقرار
كارها، پرداخ و ب

  .گرفته است

: از است عبارت

ل، يكي از ويژقب
از واژ» ش، قبول

 و مقصود از تما

ن از جمال و زيب
مراه با آراية تشخ
 و طبيعي است
د آرايه فراتر از اع

  )شبه به
  )شبه به
   گل

ست و پند و اند
ية تاريخي دارند

ه موضوعي را بس
ده است و به جز

ناب گويند و اين

 علوم و

سنجش ده

ار ماليات بر ارزش
د از ديگر كسب

 ارسطو صورت گ

ز جهت زماني ع

قنسبت به دورة 
وش، نقاش، نقش

ن باغ عالم است

مند شدن  از بهره
ستعاري است هم
 در حد اعتدال
 دارد كه كاربرد

مش(وش نيكوان 
مش(وح زمردين 

نا يه از شكفتن

مسائل اخالقي اس
ة ديگر درون ماي

يجاز گويند، گاه
 سخن رانده شد

ن داستان را اطن

    
 

 .رست است
كا و يي كه ساز
خريد را از طريق

 .رست است
ندي از ديدگاه
 .رست است
 .رست است
 .رست است

ساني به ترتيب از
 .رست است

برد لغات عربي ن
مثال، منقو«اي 

 .رست است
تو چون گل اين

كنايه: ز رخ تو
اضافة اس:  چشم
ها رايه آ: راساني

عات نظير وجود
بناگو) مشبه(اغ 

لو) مشبه(دشت 
كن: خنديدن گل

 .ت استرس
ن گزينه بيشتر م
ي كه سه گزينة

 .رست است
سخن راندن را ا
ديگر به تفصيل
 .رست است

 جزئيات در بيان
 .ترست اس
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استعاره  :ن

ationgroup

  .آرايي ه

زندان /روز قيامت
  

139(  

تي دارند نه واژه

  

مجاز از ر: فردا 
ه از اعمال پليد

  هجا 11    

  هجا 11 

10/11/99 ششمة 

 ناهمسان حركت

  راب
−  

.شوند طرّف مي
  ع متوازي

 

  ع متوازي

.شوند سوب مي
استعار: شوخگن

  بار

  
  

 

سود             
  ــ    

    بود          

17  


مرحلة(وم انساني 

راية جناس د و آ

 مرآت   ،   محر
− −    − −

ك باشند سجع مط
سجع: ش، رانش

 سجع مطرّف: 

سجع: ت ـ رايت

لة علم بيان محس
جامة ش / از گناه

  

ب 12) 3( گزينة 

قاز    ف     را 
ــ      ــ    

  ت   ياق
   ــ  

   مي    گشت
  ــ       ــ  
  )فعولُن(ل عي

چِ/       نونْ    
/       ــ     

ر/       كا       

هم؛ ادبيات و علو

 تكراري نيستند

داب             
 −         −

 پاياني مشترك
خواهش           

:كورمال، ماالمال
  خشش 

آيت ،سجع مطرّف

 دارد كه از جمل
كنايه: ي باليده
  »خواستي
جناس: ر و غدر

  ي

 .ه شده است

بار               

/       ح حي   
ـ/       ــ       

اش   ت/  د دي 
ــ    /   ــ    

ز  /    ي    خ  
 /   ــ       

مفا/               

ك ت    نَ/     
     /      ــ
د     ني /       

سنجش ده

هاي واژه» َكني 

 غمخوار   ،    آد
− −      −

 حرف يا حروف
سجع متوازي   

ك  طرّف 
ـ درخشش و بخ

  زي
س: سرادق ـ فايق

  رّف

ه و كنايه وجود
و موي جن المؤمن

خواستم، خ  ،ستي
سجع ـ عمر: ت
گيري دستو » ت

استفاده او   آ   
  اي    

ب 9) 2(  گزينة 

شَر    حِ     شر
ــ      ــ    

شَر    حِ    در  
ــ      ــ    

تا    م    رس  
      ــ     ــ

مفاعيلن        

ش    تَن   كُش 
      ــ     ــ

ت   اينْ    بو  

    
 

 .رست است
كمي«و » كُني ي

 .رست است
س              
ــ                
 .رست است

واژه كه فقط در
:مهابت و نيابت

سجع مط: الينده
سماوات، آيات ـ

سجع متوا: ريت
كمند ـ بند ـ س 

سجع مطرّ: شفته
 .است ترس
مجاز، استعارهه 

الدنيا سجميح به 
خواس«آرايي  واژه

كاست و نخواست
دست«آرايي  واژه

 .رست است
هاي بلند  صوت
                  

بار              9
 .رست است
ش/    خا    هم   
ـ/    ــ    ــ    

ش/    يم    گو   
ـ/    ــ    ــ    
 .رست است

 ي

/        شا    ن
/ ــ          ــ

/     مفاعيلن   
 .رست است

ش/        ي   خ
/            ــ 

ت/   رف          
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 بـا صـورت    
همين  قابل

ها تأكيـد   ي

 

 كوچانـدن  
 معمـاري   
 از. كننـد  ي 

 نظـامي  ي 
 مرزهـاي  
 حاكمـان   

 را آنـان  و 
 شـوريده  و
  .د

ationgroup

  .كنند

ه گزينـه بايـد ب
 شده و نقطة مق

  

 و تحمل سختي

و جديـد  رهاي  
براسـاس شـهرها 

جلـوگيري رو چ 
  .وردند

نيـروي و ماليـات 
در روم راتـوري 

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

پاشيد هم از ان

139(  

ك زوير دعوت مي

يابيم كه سه  مي
ن شاعري اشاره

. به جان بخري

 به صبر كردن

ايجـاد شـهر بـا  
شـ اين. دهند ج
كـوچ طوايـف  وم
آو مي فراهم را ك

م اشكاني، ركزي
امپر بـا  پيـاپي  ي

ا از. گراييـد  تي 
رومي ي مهاجم

كه را ساساني ن
اشكانيا سلسلة و

10/11/99 ششمة 

  / گو 

 دوري از ريا و تز

 دقت كنيم در
شدن اوج دوران

 كني و خطر را

 و صورت سؤال

داشتند قصد ها
رواج آسيا، در ندر

هجو و احتمالي 
نزديك و ي دور

مر حكومت به ه
هاي جنگ اثر بر

سسـت بـه  يالدي
 بود كه نيروهاي

خاندان نتوانست 
و شد كشته و د
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بِ/ هي / آ / گو 

  عيت

يگر به صدق و

كه اگر به سؤال
 زوال و سپري ش

ستي بايد خطر

سه گزينة ديگر

آنه .كردند بنا ود
اسكند متصرفات 

هاي شورش وع
ها سرزمين با ي

كه بود مستقل 
ب اشكاني كومت

مي سوم قرن يل
 اردوان چهارم

و نبود موفق ي
خور ن شكست

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

  موز
  ـ 
 

گو/ ب / كي / ش 

ن حقيقت و واقع

هاي د كه گزينه

در حالي ك.  دارد
به  مطرح شده

  .شود ي

 و جوياي نام هس

ي، در حالي كه س

خو قلمرو در را 
ديگر و ايران در
وقو از داشتند فه

تجاري هاي عاليت

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

پادشاه اشكانيان
داخلي مشكالت ر

گ با اردشير بابكا

ت

سنجش ده

     كا     را    م
    ــ    ــ    ــ
 س     را   مد

    ــ   ــ  

اش/ تي / س /  

 شدن، پذيرفتن

 شد، در حالي ك

خواني سؤال هم
در سؤال  باشند

ديده مي 1و  2 

ر در پي بزرگي

دباري و صبوري

  91ه 
شهرهاي زيادي

د را يوناني هنگ
وظيف آنها كنان
گسترش فع ينة

حك از اي جموعه
طوايفي ملوك را 

مرزهاي در ظامي
آخرين پ. آمدند
برابر در اما كرد،

ردوان در جنگ

    
 

 .رست است
  نَ   فس     ،

            ــ
   ژن            س

  ــ              
 .رست است

  :ت تقطيع
چي/ لي / يا /  

 .رست است
ودبيني و مغرور
 .رست است
فايده انة من بي

 .رست است
 نظر با صورت س
 معنايي داشته 

و 3هاي   گزينه
 .رست است
اگر: رك دو بيت
 .رست است

دز و ناتواني از بر
  

 .رست است
صفحه 10درس 

و جانشينان او ش
فره شهرها، ين
سا و بودند شده

زمي اين شهرها، 
 .رست است

  93صفحه 
مج اشكانيان متي
حكومت نوع ن
نظ هاي درگيري 

صدد نافرماني برآ
ك غرامت رداخت

سرانجام، ا. كند
 .رست است

  91صفحه 

www.sanjeshse

رد 4گزينه  .14
د    رانْ    
       ــ

شي     رو 
 ــ       ــ

در 2گزينه  .15
شكل درست

خ/ بي / خا 
در 1گزينه  .15

پرهيز از خو
در 2گزينه  .15

عاي صادقاد
در 4گزينه  .15

مورد ةگزين
سؤال تقابل

گ مضمون در
در 3گزينه  .15

مفهوم مشتر
در 3گزينه  .15

زعج: مفهوم
 .رنددا

  

 
در 2گزينه  .15

د ـ سلوكيان
سلوكوس و  

ا به يونانيان
ش برپا يوناني
ديگر، سوي

در 3گزينه  .15
ص 10درس   
حكوم نظام  

اين. دادند مي
نيز و غربي

ص محلي در
پر به مجبور

بودند، آرام ك
در 2گزينه  .15

ص 10درس   

erv.ir
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 امـروزي  ن 
 كمنستان

 بغـداد  كـي 

 در كوچـك 
 داد رخ ادر 
 مصـر  او ي 

 را ـلطنتي 
 قلمـرو  مة 

 به يرصغ ي
 آنجـا  ورده،

. گرديـد  ف  
 هنـد  اقوام

جـوار خـود   
 زيـاد،  مـال 

 هـاي  شـت 
 كردند پا ر

 تمـدن . ـد 

گ نوشـته   
 ايران در ي
 از پـس . د
  .د

 شامل يان
 و معـدني  

ationgroup

قوچـان حـوالي  ر
ترك در نسا شهر 

ديكنز در سـفون 

ك كـورش  درش 
بـرا دو ميـان  ـه 

فرمـانروايي وران
سـ خانـدان  از ي
ضـميم دوبـاره  ا

نشين آسياي ني
آو هجوم سارد ر

ب يونـان كشـف
ا مهاجرت از ش

همجـر منـاطق    
احتم بـه  .دارد ن 

دش از يابـانگردي 
بر را ي، شهرهايي
گوينـ سـني مـي   

و سـنگ شـد  ـي 
شناسي ي باستان

آورد دسـت  به ن
شدند مشغول ش

ايالمي اصلي ين
طبيعي منابع د

139(  

در اي ناحيـه  در
:از اند عبارت ب

تيس شهر و نوني

بـراد او، مـداري 
كـ جنگـي  در 

د در. بود شهور
كساني حكومتش

ر مصـر  و بـود  و 

يونان شهرهاي از
شهر به ورشيان

ت واقع در جنوب
پيش ها قرن سيان

 با مصـر و ديگـ
آنـان پيشـرفتة  
بي هـاي  طايفـه . 

 تمدن مينوسي
را عصـر ميس ان

ميخـ خـط  ـدن 
هاي ن به فعاليت

ايران سرتاسر در
كاوش و حفاري 

سرزمي. شود مي ز
نيازمند النهرين ن
  . دندكر

10/11/99 ششمة 

د ي سلوكيانروا
ترتيب به سلسله 

حوالي دامغان كن

زمام ابتداي در. د
.شـد  پايتخـت  
مش طلبي راحت و

ح ابتداي در وم،
جنگجـو و طلـب 

ا يكي ها ل آتني
شو همراه به پس

جزيرة كرت در ن
مينوس. شد ميده

بودند و ريانورد
معماري و رفاه 

.م.ق 2000 دود 
ماال تحت تأثير

يونا تمدن دورة 

خوانـ بـه   موفق
ي عالقه اروپاييان

د را باستاني هاي
به شوش ستاني

آغاز دارد، وجود
بين اقتصاد كه 

كر شكركشي مي
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ن بود كه بر فرما
اين هاي ايتخت

گفتند در ح  مي

شد دروني فرقة
راهي يوناني ان
و گذراني خوش ه

دو اردشير نشين
ط جـاه  دشـاهي 

 و به همين دليل
سپس و كردند يان

كهن تمدني آثار
نام مينوسي مدن
در قومي آنان .د

قدرت، از كايت
حـد در .باشد ه
احتم و دريجت ـه
اولين كه است 

  .شد

نري راولينسون
شدن خط ميخي

ه كاوش حصاري
باس محوطة در و 

و آن دربارة وبي
آنجا از. بود اني

ها لش مين ايالمي

هم؛ ادبيات و علو

در شرق ايران) 
پا. كرد خارج ان

ن هكتام پولس

تف دچار ،دوم شير
مزدورا از سپاهي

به دوم اردشير. 
جانش و پسر سوم،
پاد او. رساند قتل

ر ناراضي بودند
هخامنشي  عليه

يل قرن بيستم آ
تم جزيره، آن ي

بودند كرده ذاري
حك مينوسيان، ي

رفته بين از هاجر
بـ هـا اين طايفه 

شهر همين طة
 داخلي ضعيف ش

نام سر هن به سي
با خوانده ش. كرد

انح زامتيا سپس 
آمدند ما كشور

ومكت اطالعات كه
جنوبي و ميا س

به سرزي پياپي 

سنجش ده

اپرني(يله پرني 
سلوكيا دست از

ه يونانيان به آن

  87حه 
اردش پادشاهي 
س با و برداشت ش

.كشته شد و رد
س اردشير. شد ج

قت به كنند شاهي

 بر آسياي صغير
شورش به شويق

 
در اواي شناختي

اي شاه افسانه س،
گذ پايه را خود ي

شاهي كاخ اياي
مه اقوام با مكش

.آمدند يونان رة
واسط به. داشت م

هاي و جنگ ها

انگليس افسر يك
يستون ترجمه ك

و حفاري جازة
ك به فرانسه از ي

ك ايالم تاريخ با 
زاگرس كوهستاني

 سومري و اكدي

    
 

ين سلسله از قبي
ا را گرگان و رت
دروازه كه صد هر

 .رست است
صفح 9درس  ن؛

زمان از خامنشي
شورش به سر ير

خو شكست چك
خارج هخامنشيان

ش يادعا داد مي 
  .كرد

 .رست است
  86فحه 

 تسلط ايرانيان
تش را) طيهمل(س 
  .د

 .رست است
 52و  51فحه 

ش باستان هاي ش
مينوس واسطة ه
شهرهاي يونان، ه

بقا .گاني داشتند
كشم اثر در سي
جزير شبه به ي
نام ميسن آنها ن

شهره رقابت ليل
 .رست است

  64فحه 
ي قاجار حمدشاه

خامنشي را در بي
ا فرانسه لتدو و
شناساني باستان 

 .رست است
  76فحه 
راناي فالت خي
ك مناطق و ستان

 بود فرمانروايان
 .رست است

  58فحه 

www.sanjeshse

بنيانگذار اين  
پار و شوريد

شه امروزي،
  .امروزي

در 1گزينه  .15
هخامنشيان  
هخ خاندان  

صغي آسياي
كوچ كورش

هخ سيطرة از
لاحتما كه

ك هخامنشي
در 3گزينه  .16

صف 9درس   
ها از يوناني  

توسنام ميل
زدند آتش را

در 2گزينه  .16
صف 6درس   
كاوش پي در  

به تمدن اين
به اروپايي و

روابط بازرگ
مينوس تمدن
شرقي اروپاي

ترين مهم كه
دل به ميسن

در 4 گزينه .16
صف 7درس   
مح مانز در  

داريوش هخ
و شد بيشتر

كه، بود آن
در 3گزينه  .16

صف 8درس   
تاريخ دوران  

خوزس جلگة
فالت ايران

در 1گزينه  .16
صف 6درس   

erv.ir

59

60

61

62

63

64



 

   
 

 

@sanjesheduc

 از كـارايي   
 و اخلـي د  

 ايران مردم
الب راجـع  

 

 شويم، مي 
 رودهـا  آب

مرطـوب،    
 هاي سال ر

 موقـت  ـر 
 هـاي  آب 

 آب، سـطح 

ي روزهـاي      

ايـران   غالباً

مود اسـت  

ationgroup

پهنـاور هاي ن
جنـگ ب دچـار 

م و مي سرزمين
كهن بوده و مطا

تر دوره نزديك ن
آ مقـدار  م،بروي 

نـواحي در دهـا 
در آنها آب مقدار

آبگيـ كـانون  عي 
،هـا  نـاهمواري  ب 

س تغييـرات  بـه  

رات آن را بـراي

به دليل اينكه غ

هر نزديك به عم

139(  

سرزمين ادارة اي
طلب جاه سرداران

عموم تاريخ ننده
هاي ك و قصه نه

اين پايان به چه
كشور شرق مت
رود اين اگر. تند

م و ني و اتفاقي

نـوع دهد، مي خ
شـيب و زمـين  

توجـه  با آن ت

ت هـوا و تغييـر

ب 3گزينه . است

ورشيد هنگام ظه

10/11/99 ششمة 

بر جمهوري ين
س رقابتم بر اثر 

بازگوكن كه روند
افسا با آميخته 

چهر دليل اين به
سم به غرب از ه

هست دائمي وند،
طغيانك بيشتر 

رخ اتفاقي و كوتاه
شكل به توجه 
  .د

مساحت. است متر
  .است تر ين

توانند وضـعيت مي

 ايران نام برده ا
  .ي بگذارد

 زاويه تابش خو
  . است
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اي نهادهاي و سي
جمهوري رم ،الد

ر مي شمار به ي
ها، نامه خداي ي

ب بارد، مي بهار ل
چه هر آنها، هت
شو مي تغذيه گير

اطق نسبتا خشك

ك هاي بارش هي
با كه اي حدوده

گويند مي آبريز ة

3 ن   كيلوم
پايي متر 28 دود

ن هواشناسي م

ر بر آب و هواي
ثير چندانيأشور ت

يايي قرار دارند
تر تر و هوا گرم

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

اساس قانون كه د
ول پيش از ميال

ساساني دورة خي
محتواي. هستند

  .ي انطباق دارد

فصل اوايل تا ييز
جه و ها اهمواري

گ برف و بلند اي
رودهاي منا. بود

گاه كه خشك، و
مح به. نامند مي ي

حوضة كند، يت

آن متوسط عرض
حد آزاد هاي آب 

كارشناسا ، آنها

ن عوامل اثرگذار
هواي كش  آب و

تر جغرافي ي پايين
ش خورشيد بيشت

جغر

سنجش ده

شد معلوم رم، ي
ين رو در قرن او

تاريخ هاي نوشته
ه ساساني كومت

واقعيات تاريخي

پايي فصل اواخر ر
نا به توجه با .د
ها كوهستان از ه
ب خواهد بيشتر 

 
و گرم مناطق به

اتفاقي هاي انون
هداي آن نقطة ن

ع و كيلومتر 12
سطح از دريا ن

سرعت و جهت 

  
 عنوان مهمترين

تواند بر روي مي

هاي كه در عرض
احي مقدار تابش

    
 

جمهوري قلمرو 
از اي. دار نيستند

  .د
 .رست است

  68فحه 
ن ترين مهم از ها

حك اواخر تا نش
ساني در آنها با و

 .رست است
  48فحه 
در ها بارش شتر

شود مي بيشتر ها
كه رودهايي .ود
آنها آب مقدار د
  .است توا

 .رست است
 50و  49فحه 

ب نزديك هاي ن
كا را آنها كه يرد

ترين پايين سوي 
 .رست است

  51فحه 
2 حدود دريا 
اين آب سطح. ت

 .رست است
  33فحه 

و هوا ة نوع تود
  .بيني كنند

 .رست است
39تا  35فحه 

مل كه كتاب به
نم ،شود سوب مي

 .رست است
  36فحه 
بي كشور ك جنو

 دليل در اين نوا

www.sanjeshse

گسترش با  
الزم برخورد

شد آشفتگي
در 3گزينه  .16

صف 7درس   
 نامه خداي  
آفرين آغاز از

به دوره ساس

 
 

در 2گزينه  .16
صف 6درس   
بيش ايران در  

روده آبدهي
شو مي كمتر

جريان يابند
متفا مختلف

در 3گزينه  .16
صف 6درس   
كوهستا در  

گي مي شكل
به را جاري

در 3گزينه  .16
صف 6درس   
د اين طول  
است اوتفتم

در 4گزينه  .16
صف 5درس   
با توجه به  

ب آينده پيش
در 3گزينه  .17

صف 5 سرد  
از بين عوام  

مرتفع محس
در 4گزينه  .17

صف 5درس   
طقدر منا  

و به همين
  

erv.ir
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 يـك  ثـال 
 رونـد  يـن 

 از كشـور  ي 

 بـا  همـراه 
 در هـا  ري 

  .د

 آزادي و ت 

در  ي بعضـ  

ationgroup

مث طـور  به رند؛
اي. بـالعكس  و رد 
  .شود ي

غربـي هسـتاني 

ه زاگـرس  ـتايي 
نـاهموار شـكل  ر 

اشاره دارد ساني

امنيـت عـدالت،  

  .ها هستند ن

ترنـد و شـرفته 

139(  

پذير مي تأثير هم
گـذار مـي  اثـر  ن

مي ها مكان شكل

كوه نـواحي  ـداز 
  .است داده ل

روسـ و شـهري  
يـرتغي انسـاني  

  .ود

بودن كنش انس

جتمـاعي ماننـد  

انسان اجتماعي ي

شيواحـد، پ  ريمس

10/11/99 ششمة 

ه از خود نوبة به
آن اشـتغال  ـوع 
ش تغيير سبب و

انـ چشـم  لـومتر، 
تشكيل را رمزه 

نواحي در ورزي
عوامل ديگر از و

شو  محسوب مي

دار ب هدفار به 

اجت هـاي  ارزش ز

هاي كنش حاصل

م ني جوامع در ا
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ب و گذاشته أثير
نـ بـر  آن سـاني 
و دارد ادامه كان

كيلـ صدها طول 
تنگة شمال تا 

كشاو اراضي از ب
و است بوده اه ت

ز عوامل طبيعي

و اين كا كند يم

از يك هيچ و رد

ح... و صلح يت،

از يبعض ،)طي

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

تأ يكديگر بر كه
انس نيروي و مايه

مك در تهپيوس ي

به و موازي اي
شرقي جنوب ـ 

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

اتاق را باز م ةجر

گير نمي شكل ي

امني خانواده،. ت

  هني

  ي

خط(ر طول هم 
  

 جامع

سنجش ده

ك هستند ختلفي
سر آب، خاك، 
جرياني صورت ه

ها دره با مانندي
غربي شمال ت

اس و ها جنگل ن
ها دامنه ضرر به 

مي شمار به خير

و در و پنج زديخ

هنجاري هيچ د،

است اجتماعي ش

د معنايي و ذهن
  ني

ايي و ذهنيمعن

ي اجتماعي در
.اند  عقب مانده 

    
 

 .رست است
  3فحه 

 .رست است
  4فحه 

مخ هاي پديده ن،
كه بگيريد نظر 
به تأثيرپذيري و 

 .رست است
  25فحه 
ديواره م هاي گي

جهت با كردستان
 .رست است

  27فحه 
برد بين از ها، ده

روستاها و هرها
اخ سال پنجاه ي

 .رست است
خ يجمع برم اني

 .رست است
نباشد اجتماعي

  .شوند
 .رست است

كنش يك قانون 
 .رست است
بعد: ي اجتماعي

د معنايي و ذهن
  خرد: رس

بعد م:  ي دروني
 .رست است

هاي جهانيدگاه 
شرفته،يجوامع پ
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ك در مريوان
در 3گزينه  .17

صف 4درس   
جاد احداث  

شه گسترش
طي زاگرس،
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ش نمي ققمح
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در 1گزينه  .17
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بعد: نظم -  
كالس در -  
هاي كنش -  
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با ج سهيمقا
erv.ir

72

73

74

75

76

77

78

79

80



 

   
 

 

@sanjesheduc

 كـرد،  يـدا 

 پـذيرش  و 

ولـد شـده   

 در سـتش 

 و شوند مي

 

موضـوع؛  » 

 65  

ationgroup

پي تحقـق  سـان 

  .است...  و

  .د

زمـان  گـذر  ـم 

كه در آن متو ي

پرس و عشـق  ت، 

م نمودار تماعي

»مـن « ».هسـتم 

تا 63صفحه  7 

139(  

كنش انس با كه
   .ت

قتصاد، خانواده و

ديآ يم به حساب

رغـ علـي  كه اي 

يها را با جهان يي

خالقيـت وسـتي، 

اجت هاي نقش به
  .سازند ه

  . باش

ه دليل نشاط ه

درس. شوند مي

10/11/99 ششمة 

آنك از پس ديده،
نيست افراد تك 

اق است،ينگ، س

  . است

از آن ب يو بخش

گونه به است گر

يآشنا نيتر  مهم

دو باييزي واهي،

ب مربوط تكاليف
برآورده را جامعه

 مواظب خودت

راندازنده كاله به

هم كاذب نم ن با

22  


مرحلة(وم انساني 

پد اين ولي. آيد ي
اراده تك و رداد

مطلوب فرهن ت

هويت انسان ي

و يجهان اجتماع

ديگ نسل به سلي
   .آورد

و نياول ند،يب ي

  .شود يم يون

خو يلتفض ويي،
  .كند

ت و حقوق در رها
ج انتظارات آنها 

 من باشي پس

من بر« .ي كنيم

زمان ستند و هم

 منطق 

هم؛ ادبيات و علو

مي پديد ساني
قرار به وابسته ه

تياز وضع يتماع

بعد نفسانيط به 

ارتباط ما با ج ي

نس از قال هويت
آ مي دوام و ماند 

يم خانوادهه در 

نگ در افراد درو

جو حقيقت چون 
ك مي ممتاز ودات

هنجار همان يا 
رعايت با بايد د

خواهي به فكر ي

منطقي بازنويسي
  .ت

با هم صادق نيس

سنجش ده

انس افراد ارادة و
كه آورد مي نبال

جهان اجت يعضا

  مرو واقعي
  و واقعي

ي مربوطو اخالق

يمجرا زيما ن ي

به معناي انتق ي
پايدار مي آن ي

كه يگارو ماند 

آن، فرهن ةواسط

هايي گرايش و 
موجو ساير از را 

عمل الگوهاي ق
يرندگ مي عهده ه

اگر مي. ي است

رت يك قضيه م
رابطه است» ستم

 

زمان ب هستند هم

    
 

 .رست است
و آگاهي با ماعي
دن به را هايي زام

 .رست است
تصور اع، تماعي

 .رست است
درون قلم: يزي
قلمروبيرون : ي

 .رست است
و يروان يها يگ

 .رست است
ياجتماع تيضو

 .رست است
هويت اجتماعي

اساسي هاي ژگي
 .رست است

ياساس يها ش
  .كندمي

 .رست است
است كه به و ي

 .رست است
ها بينش جموعه

او كه است سان
 .رست است

طريق از جامعه
به را ها نقش ين

 .رست است
يك قضيه شرطي

   56فحه
 .رست است

ت را بايد به صور
هس«ول و ممح» 

 57 و 56فحه 
 .رست است

ي كه متناقض هس
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بـه جزئيـه   

هـاي   رضيه

 و ايهـام و     

آنانـاس و   
صـفحه   3 

 و 2 گزينـه 
ماست ( ت

 از مفهـوم      

ا هم تغيير 

ationgroup

موجبـ شـود   مي

جهت بررسي فر

بهم و نامـأنوس

)1 رد گزينـه ( 
درس) 4 زينـه 

در گ. است شتن
از ماستكه نوعي 

داللـت تضـمن

 سور و نسبت با

139(  

جبه كليه هموم

استنتاج ج ن نوع

ت از الفـاظ مـب

   31 و 30 حه

.شـود  ـرار نمـي   
گزرد ( .ين دارند

برداش خود كار ز
الت لبني است ك

 سـاير گزينـه د

ضاياي متناقض

10/11/99 ششمة 

عكس م.  صادق

 علمي نيز از اين

ن جهت الزم است

صفح 4 درس. ت

انـه برقـگي چهار 
محلي رابطه تباي

از دست كسي د
توليدي محصوال

در. ـر نيـاوردي  

در قض). 4 و 1 ه

23  


مرحلة(وم انساني 

ود موجبه كليه

در مسائل. دارد

بدين. كنيم فاده

ف مصداقي است

هـاي كلي نسبت
تبريزي و شير م

تهديد از رسيدن،
 از يك شركت ت

تر گيـ  و ضعيف

رد گزينه( . باشد

هم؛ ادبيات و علو

شو هم باشد مي

 بسيار كاربرد د
  

تر استف خته شده

، تعريف3 ينهزگ 

فهوم جزئي با ك
پنير ت) 3  گزينه

تر خوردن، جا: 
 آگهي بازرگاني

15  

تر را از ما مظلوم
15  

 يكسان و ثابت

سنجش ده

زئيه كه كاذب ه
 

ر زندگي روزمره
49صفحه  5 س

تر و شناخ روشن
  34صفحه  4 

.وي وجود دارد

ت و بين يك مف
گ( .جه هستند رد

:از كنايه »كرد ه
يك 4ر گزينه 

5صفحه  2 رس

م يعني كسي ر
 و 14صفحه  2

 و محمول بايد
 صفحه  7 س

    
 

 .رست است
 قضيه سالبه جز

  68تا  63فحه 
 .رست است

هترين تبيين در
درسشود  ده مي

 .رست است
  47فحه 

 .رست است
ايد از مفاهيم رب

درس .هيز كنيم
 .رست است

ها تعريف لغو ينه
 .رست است

  21 و 20فحه 
 .رست است

هومي جزئي است
خاص من وج  و

 .رست است
كيسه را ها است

در. ي وجود ندارد
در. كند بليغ مي

 .رست است
به داللت التزام 4

2 درس. ود دارد
 .رست است

  5فحه 
 .رست است

  5 و 4فحه 
 .رست است

 متقابل موضوع
درس )3 د گزينه
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  24 و 23
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