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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هفتممرحلة ـ  دهــمسنجش 
)1/12/1399(  

  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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

جمـع بكـار    

  .ت

ز دارند كه 

ationgroup

معناي محـل تج

ن اسارت اوست

ساز بستهپيوند وا

13(  

  وتر: زه)  ج

در مع) 2( گزينة 

ومه آباد در دوران

  چارپايان

ها حرف پ  گزينه

1/12/99 هفتمة 

سردار ـ:  ساالر

گ در حالي كه در

رح احوال معصو

كت در آوردن چ

تقل ساده بقيه

.  

  )اغراق(ست 
2  


مرحلة(وم انساني 

س) هماورد ـ الف

كار رفته است د

  .ندن است

شر: ام من زنده: 

زي براي به حرك

ي دو جملة مست

وند يا ربط است

مچون شعله اس

)  1(سي 

هم؛ ادبيات و علو

  زه

  مدبر 

ه: رقيب) حير ب

ر ديوار و قلعه بك

گذران: »گذارد« 

  
 

  .است

:ي خود نويسنده

ازيانه و آلتي فلز
   شكال

  .ت

   گفت
  . او داد

  ش

خوبي است براي

ها واو پيو  گزينه

 من خورشيد هم

 فارس

سنجش ده

سرنيز: ه، سنان
  ل

:گر شيدن، چاره

متح: خيره) ـ ت

دانة برجسته سر

شكل درست آن

.صحيح است» ت
 .صحيح است 

صحيح ا» ئامت

رح احوال زندگي

  د
به معني تا: هماز

مخفف اشكال و
سرزنش است: اب

  .ف اضافه است

ذشتش پرسيد،
م، زر و گوهر به

 به عقل آزمودش

پايه ساز نشانة خ

ف است در بقيه

 و آتش دروني
    

 

 .رست است
دسته، گرو: فوج
خاندان، آل: دوده

خروش: ر دميدن
 .رست است

رخ و پيچ زلف ـ
 .رست است
ي دندها در معنا

 
 .رست است

 .رست است
رست است و ش

 .رست است
  .صحيح است

احتتقريظ، وق«
»ترجيح، قالب«
قرض و دين، لئ«

 .رست است
ويسي يعني شر

 .رست است
 نعمت، ثروتمند

ممال مه: مهميز
شكيل ممال و م

ممال عتا: عتيب
 .رست است

متمم با دو حرف
 .رست است

آنچه از سرگذ) 1
به شكر قدوم) 2
نخست ببايد) 4

 .رست است
همپ» و« پيوند 
  .اند  مركب

 .رست است
ن بيت واو عطف

 .رست است
 شوق و اشتياق

www.sanjeshse

  
  
در 3گزينه  

ف) 1(گزينة 
د) 2(گزينة 
بر) 4(گزينة 

در 1گزينه  
چر: تاب) پ

در 2گزينه  
ه بقية گزينه
 .رفته است

در 1گزينه  
  خاست

در 1گزينه  
ناد» گزارد«
در 1گزينه  

جزر و مد ص
«) 2(گزينة 
«) 3(گزينة 
«) 4(گزينة 

در 2گزينه  
نوحالحسب

در 1گزينه  
داراي: نعيم

م) 2(گزينة 
ش) 3(گزينة 
ع) 4(گزينة 

در 3گزينه  
مت: به هم در

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

در 2گزينه  .
وجود حرف
نشانة جملة

در 1گزينه  .1
در اين» واو«

در 1گزينه  .1
در برابر) ت
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@sanjesheduc

ـر سـرقلم      

  )ن تعليل

 حماسه به 

سـمان بـر   

هـا حايـل   

ationgroup

كنـد تـا كـارد بـ

حسن(رده است 

ي قومي و ملي

ره و تار شدن آس

 ه ميـان انسـان    

13(  

  سرو پرويز

ك شاعر ادعـا مـي  

  

ت تو سيلي خور

هاي معه از ويژگي

  .ايي تو

رت سؤال به تير

فكننـده و آنچـه

  .نين نيست

1/12/99 هفتمة 

  رو پرويز 
ين معشوقة خسر

  عشوقة فرهاد

  وح و روان
تراشيدند ش  مي

اضافه تشبيهي 

ز خوي و سيرت

ينند، عقايد جام

ست نه صرفاً زيبا

ينه ديگر و صور

افر نماد جـدايي 

چن) 3(ر گزينة 

3  


مرحلة(وم انساني 

  .ست

خسر) 2 
شيرين) 2 

نام مع) 2 

  .رد
ر مصراع دوم رو
ه با كارد قلم را

 

 
:         باغ هنر

  خيص
اهاي آتش  شعله

بين گز آسيب نمي

شدن تو شده اس

حالي كه سه گزي

هاي ديگر ديوار ه

ت در حالي كه در

هم؛ ادبيات و علو

هر مانند ارباب اس
  .ت

  تر ش

حس آميزي ندار
ساري ـ روان در

گذشته يسند در
  )عليل

 ﴾تذلُ منْ تَشاء

 ج مقام رسيدن
مشبه به      : ه

 استعاري و تشخ
 اين است كه ش

گناه هرگ راد بي

باعث جهانگير ش

  ن اسب

شاره دارد، در ح
.  

ست اما در گزينه

ه پرداخته است

  .وجود دارد

سنجش ده

  آزردن كسي

بيهي است ـ ده
ص حركتي است

 شاه ) 1سب 
 زة شيرين 

ارزش بي )2  
 و شيرين

آراسته است و ح
رونده و س» ع اول

دند تا با آن بنوي
حس تع(گشايد  ي

تُعزَّ منْ تَشاء و ُت

كنايه از به اوج: 
      گل و سبزه

اضافة: شم غربال
پرد اه حمام مي

شده است كه افر

كنار هم بادو در 

 از متوقف نمودن

طلوع خورشيد اش
نگ اشاره دارند

گاه است اه و سايه
 

يد از عزم و اراد

ر همين گزينه و

    
 

كنايه از آ: ستن
  از لحظه از

اضافه تشب: فيت
جناس ناقص:  درم

 .رست است
خسرو ايهام تناس

مز) 1م تناسب 
كمتر ) 1كمتر 

نغز و) 1شيرين 
 .رست است

كنايه از روي آ: 
در مصراع«روان 

تراشيد قلم را مي
ب به سخن مي

تُ﴿تلميح به آية 
 .رست است

سر افالك نهادن
مشبه       :  آه

چش): الك(ربال 
نكه چراغ آتشگا

  مجاز از سخن
 .رست است

ذشتگان اشاره ش
  .يد

 .رست است
كين بودن هر د

 .رست است
كنايه: ن كردن

 .رست است
 صبح شدن و ط
بار حاصل از جن

 .رست است
گا نجا نماد تكيه
 .رح شده است
 .رست است

نة ديگر به تمجي
 .رست است
 .رست است

ت بر صورت در

www.sanjeshse

دل شكس) ب
مجا: دم) پ
گنج عاف) ث
درم و) الف

در 4گزينه  .1
خ) 1(گزينه 
ايها: شيرين
ك) 2(گزينة 

ش) 3(ينة گز
در 3گزينه  .1

:روي رنگين
ر) 1(گزينة 
ق) 2(گزينة 

گذارند لب مي
ت) 4(گزينة 

در 3گزينه  .1
پا بر س) الف
آ) ب گريه و
ديدة غر) پ
دليل اين) ت
م: حرف) ث

در 2گزينه  .1
به عقايد گذ
آ حساب مي

در 4گزينه  .1
زيبايي و نمك

در 1گزينه  .1
عنان را گران

در 4گزينه  .2
اين بيت به
باثر گرد و غ

در 4گزينه  .2
در اين: ديوار
شود مطر مي

در 3گزينه  .2
در سه گزينة

در 2گزينه  .2
در 1گزينه  .2

ترجيح سير

erv.ir
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@sanjesheduc

» كـه «ــ   

از » ح شـد  
  .ت هستند

  . هستند

ـ » خانه آن
همه «ـ » ه

ــ  » زدنـد  ي  

ه ادار« :3ه  

ationgroup

»نگـاه كرديـد  «

زبان گربه ترشـح
نادرست» يم داد

نادرست» ندين

كتابخ«ـ » سالن
كتابخانه مدرسه

چنـگ مـي« :4

  .هستند

گزينـه »نيسـت 

13(  

  .شده است

«ــ  » گشـتيد « 

هاي ز ي از غده
ترمي«ـ  »مش را

چن«ـ  »يكشنبه

كولرهاي س«ـ   »
هاي ك ن و چراغ

4گزينه . ي ندارد

نادرست ه» عمق

ن«شـده اسـت ـ     

  .ت هستند

1/12/99 هفتمة 

ي اشاره شدقرار ي

:4گزينـه   » ما

ا كننده مايع پاك
زخم« :3گزينه  

ي« :4گزينه » بد

»آموزِ مدرسه ش
كولرهاي سالن«ـ  

معادل عربي »ن

ع«ـ » بانه و روز

ترجمـه نش »ـي

نادرست» كرديد

)1(

4  


مرحلة(وم انساني 

هاي ديگر به بي

گذشتگان«ـ   »

م« :2گزينه » د
»ترميم داد«ـ  

خواب مي«ـ  » نُه

دانش« :3گزينه » 
مه نشده است ـ

اين« :3گزينه » د

شب« :3گزينه » 

لـي«ــ  »  پلـيس 

فراموش ك« :4ه 

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

ه ي كه در گزينه

»روي« :3گزينه 

ترشح شد«ـ » ز
»زخمش را«  ـ

قبل از ساعت« 

»شود اموش مي
ترجم» هـذه« :4
  .د

شدند تفرّق نمي
  .ي ندارد

»بينند مي«ـ » د

اداره« :2گزينه  

گزينه» داناترم« 

 عربي،

سنجش ده

ي ندارد، در حالي

گ» ندا بوده چطور

ا«ـ   »كننده بود
ي تناسب ندارد

:3گزينه » وابد

خا«ـ   »توسط« 
گزينه » كند مي

نادرست هستند 

مت«ـ » زدند  مي
معادل عربي »ن

روند مي« :2ينه 

گ»هايم قرص«ـ 
  .ده است

  )تمگر

:2گزينه» وزيد

    
 

 .رست است
 وجود من جايي

 .رست است
  :ها ينه

كه گذشتگان چ
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

ك مايعي كه پاك
تار با جمله عربي

 .استرست 
  :ها ينه

خو مي«ـ  »شش
 .رست است

  :ها ينه
ـ» اش كتابخانه

خاموش م« ـ » 
»كند موش مي

 .رست است
  :ها ينه
چنگ«ـ   »همه
اين«ـ  »شدند مي

 .رست است
  :ها ينه

گزي» ترين عميق
 .رست است

  :ها ينه
ـ» پليسِ گمرك

ترجمه نشد »لي
 .رست است

قوم ست: ص(ان 
 .رست است

  :ها ينه
آمو مي«ـ  »كنيد

 .رست است
  :ها ينه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
پريشاني در

  

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

ك« :1گزينه 
نادرست هس

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

م« :1گزينه 
لحاظ ساختا

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

ش« :1گزينه 
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
ك« :2گزينه 

»همه روزه«
خام«ـ » روز

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ه« :1گزينه 
پراكنده نم«

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ع« :1گزينه 
در 4گزينه  .3

رد ساير گزي
پ« :1گزينه 
ل«ـ » پليس

در 2گزينه  .3
قوم ستمگرا

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ك« :1گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي

erv.ir
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@sanjesheduc

سـاختار  « 

آن اوالً آن  
ـي اسـتوار     
 بـر نقـاط     
 م تفرقـه و 

بـه   و دنـد 

ـان تـالش     
 و شـوند  ار 

 بـه غـارت    

ــ  » )ي(د 

ationgroup

:4گزينـه   »ران

آهـدف از  وده و  
ـه ريسـمان الهـ
رهيـز از اصـرار

آنها را به عدم  و
كر پراكنـده  و ا 

ـراي همـين آنـ
بيـدا بايـد  نـان 

  !است 

هايشـان را روت 

ل و حرفـه الزائـد

13(  

إلـی إيـر«ـ   »ارد  

 آن اشـاره نمـو
زدن بـچنـگ   و 

پر هـي و ديـان ال 
خواند ن فرا مي

جـدجـدا  را خود

بـ .بـرد  ود نمـي 
آ پس. ت نمايند

آميز مسالمت ي

  ! چنگ بزنند

ثـر كنـد و   مـي 

  !ست

  !نفر به دور دو

 مـن بـاب إفعـال

1/12/99 هفتمة 

آن تناسـب نـد

ه قرآن كريم به
كـردن از بدي

ن بين پيروان اد
برابر مشركان  در

خ دين كه ساني

شمنان از آن سو
هايشان را غارت 

  !ت

  !بان تنوع داد
همزيستي تحقق

 
شترك بينشان

آنها حكومت بر

ن فراخوانده است

  !دهند  مي
از د تنها است و

مزيـد ثالثـي« :

5  


مرحلة(وم انساني 

 جمله با عربي آ
  .هستند

قعيتي است كها
هي كه بر دوري

يكسان ة به كلم
يكپارچگي ت و
كس از نباشيد، ن

   ». شادمانند
كسي غير از دش 

ثروت ت كنند و

ها واجب است هن
 
  !ت

زب شكل و  را در
ت ابزارهاي ور، از

 !ن استوار است
مش يكسان و ةلم

  !د
  !رسانند مي

مي كه دشمن ب

ين خود وديگرا

آن را شركت در
ت طان با يك فرد

4گزينـه   »)ي(

هم؛ ادبيات و علو

ساختار« :3ينه 
نادرست ه» يران

و ها، ه بين ملت
هاي اله پيام دين

ثانياً دعوت د و
انان را به وحدت

مشركان از«: وده
ي به آنچه دارند

آور است و زيان
ها حكومت ر ملت

روشني ذه شي و
 !است خوشحال

ديگر واجب است
  !بيند مي

 آفريد ولي آنها
محو يك دور ن

كردن به ديگران
شركان بايد به كل

 هدف مهم دارد
ها سود م ه ملت
كنند هنگام  مي

اي يكسان بي لمه

ش ة به ملت اجاز
 تفرقه زيرا شيط

(و حرفه الزائـد 

سنجش ده

گزي» يران يدوّية
إلی إي«ـ  »دارد

عقيده رنگ و  و
براساس پ وند و

ميز داشته باشند
س اسالم مسلما
اوند متعال فرمو
شدند، هر گروهي

ها ز ملتة ي هم
زند تا بتوانند بر

بخشراي آگاهي
خ آن و از آزاد ش
هاي د برابر دين 

 اختالف ضرر نم

مادر يك پدر و
شد و جمع خدا
ر عدم بدي كي، ب

مش هاي الهي و 

 اشاره شده، دو
 رواج دشمني به

آميز همزيستي 

به كل ب كند پس

ت كه حاكمان
بپرهيزيد از ي و

مزيد ثالثي و« :
  .ند

    
 

صناعات في إي
ي آن تناسب ند

 :ك مطلب
تفاوت در زبان 

يكديگر آشنا شو
آم ستي مسالمت
پس. شمني است

خدا. كند مر مي
ها تقسيم ش رقه
دشمني براي ف و

ه دشمني بينداز
  .يابند هي

 .رست است
نقاط اختالف بر 

اش عقيده در هي
ين مسلمان در
 جز دشمنان از

 .رست است
تمام خلق را از ي

خ ريسماندن به 
عوت اديان الهي

پيروان دين ن و
 .رست است

قرآني كه به آن
 با تالششان بر
ه طور مسالمت

 از بدي اجتناب
 .رست است

اي است نها وسيله
اد به همبستگي

 .رست است
  :ها ينه
:3گزينه » مبني

نادرست هستن »
 .رست است

  :ها ينه

www.sanjeshse

ص« :2گزينه 
جمله با عربي
ترجمه درك

گوناگوني و
است كه با ي

زيس است، هم
د اختالف و

پراكندگي ام
فر ها و ستهد

پس اختالف
كنند كه مي

آگاهي همگي
در 2گزينه  .3

اصرار بر) 1
گروه هر) 2
وحدت بي) 3
كسي به) 4

در 4گزينه  .3
خداوند ت) 1
چنگ زد) 2
اساس دع) 3
مسلمانان) 4

در 1گزينه  .3
واقعيت ق) 1
دشمنان) 2
ها به ملت) 3

  !برد مي
كس هر) 4

در 2گزينه  .3
  شعر) 1
جنگ تن) 2
شما با بر) 3
  شعر) 4

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م« :1گزينه 
»فاعله هم«

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي
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 »مبنـي« :4

سم فاعل بر 

ationgroup

4گزينـه   »)ُول

  .هستند

اس )الّطاِلبات :ص

  .د

  .8ص » .ستند

13(  

تحـاو(و مصـدره 

نادرست هس »سير

ص( الّطاَلبات 

شود ر برده ميكا

  .كنند

  .ضاد هستند

هس ضروري ما ي

1/12/99 هفتمة 

حرفـان زائـدان و

 مکّسر أو تکس

ـ» كند خالي مي

جسم و هوا به ك
  .برند كار مي

  .د
كن ر جا به جا مي

متض »ت و الکالم

   .ستند

  

 

  .ر هستند

  .ند

6.  
زندگي براي و د

 

6  


مرحلة(وم انساني 

ب تفاعـل و لـه ح

م« :4زينه  جمع

خ«الزم است نه 

 درجه گرماي ج
دن حشرات به ك

كند شمن كار مي
ي به جاي ديگر

الّسکوت« :3نه 

عال هستفاباب  »

.متعدي هستند

 .هستندخبر  »

جمع مكسر »ن

هستنل و مبني 

6ص » .دارد سان
باشند خوب مي 

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

مـن بـاب« :3ـه  

گز »)فرحة(رده 

و ال »خالي شود

 اطّالع يافتن از
باً براي دور راند
راي مصلحت دش
ياه آن را از جايي

گزين »ض و دواء

»انتشر« :4ينه 
  .ست

مت »يبلغ« :3نه 

»کبيت« :4ينه 

قوانين« :4گزينه 

مفعول »ي« :4 

انس انديشة و گاه
دو هر كه ست،

 دين و

سنجش ده

گزينــ   »)و.ي

مفر« :3گزينه  »

خ«مطابق ترجمه 

ي است كه براي
كه حيوانات غالب
خصي است كه بر
ت كه ابرهاي سي

مرض« :2زينه 

گزي »انتخب« :3
مصدر اس 1زينه 

گزين »يفوق« :2

گزي »أّول« :3ه 

گ »تمارين« :3ه 

گزينه »هذه« :2

نگ نوع در ريشه
ا فرعي و اصلي 

    
 

(حروفه الزائدة 
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

»مرفوع بالضّمة
 .رست است

م )أن َتفُرغَ  :ص
  .آيد مي »

 .رست است
  :ها ينه

اي وسيله: ماسنج
عضوي است ك:م 

همان شخص: زدور
بادي است: ردباد

 .رست است
  :ها  ينه
گز »كو علي كل

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه  »ينتقل
در گز» انتظار« 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه  »يساوي
 .رست است

  :ها ينه
گزينه »لصديقي

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مساکين
 .رست است

  :ها ينه
2گزينه  »هؤالء

 .رست است
ر ها، در هدف ف
هاي هدف از ن

www.sanjeshse

ح« :2گزينه 
نادرست هس

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

م« :2گزينه 
در 4گزينه  .4

ص(أن ُتفِرَغ 
فاِعل«وزن 

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

دم :1گزينه 
دم :2گزينه 
مز :3گزينه 
گر: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ل« :1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ي« :2گزينه 
كلمه: توجه

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ي« :1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ل« :2گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م« :1گزينه 
در 3گزينه  .5

رد ساير گزي
ه« :1گزينه 

 

در 1گزينه  .5
اختالف اين«  
سخن اينجا«  
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 و شـراب  

 احتياج ي

 بازي و ي

 اسـت،  ده 
ص » .ـوند 

 دريافـت   

73.  

 كنند مي م
وعدة  به كه

ationgroup

وسيلة به خواهد

استداللي گونه چ

سرگرمي دنيا، جز

نشـد تبـديل  ـي 
شـ مـي  غافل رت

  .51ص » .ند

كمـال و تمـام  

3ص . است» ها

سالم بهشتيان ه
ك سپاس را داي

13(  

خ مي شيطان« 

  .پذيرد نمي

هيچ كند به مي» 

د زندگي اين«: 

قلبـي و باور يمان
آخر ياد از و هند

اند دانسته به خدا

طـور  بـه  را آن 

ه آسمان و زمين

به و آيند مي نان
خد گويند مي ن

1/12/99 هفتمة 

:ب درسي است
  » .دارد باز

جزيه و تحليل ن

»من«ن تعبير به 

: ﴾يعلَمونَ كانوا

اي به داشتن ول
دهن مي قرار خود

ب ايمان الزمة را 

يعنـي . كننـد  ي 

ز ساختار در يير

آن سوي به قبال
بهشتيا .كنيد ي

7  


مرحلة(وم انساني 

كتاب 24دبر ص 
ب نماز و خدا ياد

پذيرد؛ تج يير مي

 چيزي كه از آن

وانُ ِهييك لَو الح
  .40ص » .ند

قبو اين اما ارند،
هدف خ و معبود 

آن و اند كرده ح

مـي» تـوفّي «ت،  

تغي«مت، يعني 

استق براي شتگان
زندگي آن در شه

هم؛ ادبيات و علو

ية شريفة اول تد
از ي را شما و كند

  .است 3
كند و تغي ير مي

در اثبات وجود

اآلخرَةَ لَه الدار نَّ
دانستن مي ت اگر

د قبول را معاد 
را دنيا ها، هوس

مطرح را آخرت 

اوسـت روح مان
  .نيز نگاه كنيد

قيا اول م مرحلة

فرشدري  هر از 
هميش براي و يد
  .83ص » .د

سنجش ده

  .سي است

  .سي است

و آي 20يفة ص 
كن ايجاد كينه و 

31ها از ص  ينه
 روح انسان تغيي

دارد و د» خود« 

ّ لَهو و بلَع ن وا
است حقيقي گي

كه نيز را ساني
ه در رفتن فرو 

  .سي است

به ايمان خدا، ه

  .سي است

كه هم را انسان 
ني 55سخ پرسش 

ط به حادثة سوم

  .سي است

...صديقان  و ن
شوي بهشت وارد 
كرد عطا ام به را 

    
 

 .رست است
كتاب درسي 5ص 

 .رست است
كتاب درس 23ص 

 .رست است
ه ترتيب آية شري

عداوت شما ان
 .رست است

و گزي 33 از ص 
روحاني يا همان
 .رست است

درك روشني از
 31.  

 .رست است

االّ الحياةُ الدنيا 
آخرت، زندگ راي

 .رست است
كس گريبان مدها،

دليل به افراد ن

 .رست است
كتاب درس 54ص 

 .رست است
به ايمان از پس 

 .رست است
كتاب درس 63ص 

 .رست است
  .بي است

وجود حقيقت 
به پاس. 63ص  

 .رست است
، مربوط4 گزينة 

 .رست است
كتاب درس 75ص 

 .رست است
خصوص پيامبران

 آمديد؛ خوش 
زيبا جايگاه ين

www.sanjeshse

در 3گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
مطابق با به  

ميا در قمار،
در 1گزينه  .5

متن سؤال  
بعد ر: نكته  

در 3گزينه  .5
كس د هر«  

ص» .ندارد
در 4گزينه  .5

  ﴿ما و ههذ
سر نيست و

در 1گزينه  .5
پيام و آثار«  

اين .گيرد مي
43.  

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
آنان همة«  

در 3گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
سؤال تركيب  
فرشتگان،«  

».نمايند مي
در 4گزينه  .6

آية شريفة  
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

مخ در يك«  
:گويند مي و

اي و وفا خود
  

erv.ir
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  .است 83 

هماهنـگ   

مربـوط بـه     

  .83ص » 

 نشـين  هم
 اگر زيرا د؛

  . 88ص 

از  را ما او .

ص » .ـتند 

 را يتيمان

 شود، رمال
 آخـرت  ن 

ationgroup

 متن كتاب ص

/ تطبيق دهند 

اسـت كـه م» ل

».اند صحبت هم 

ه آن آنگاه ... ود
باشد نيك كني،
ص» .توست ردار

.كرديم نمي خاب

هسـ نشـيناني  م

ي خورند اموال ي

بر دنيا همين در
جهـان وارد او ـه 
  .88ص 

  .86و  83ص 

  .هري

13(  

از 2ش و گزينة 

  .ست
يد خود را با آن

تجسم عمل«ني 

خدا با هشتيان

شو مي دفن تو با
ك انتخاب مي كه
كر نشين، هم آن

انتخ خود دوست

هم چه نيكو آنان

مي كه كساني« 
  ».درآيند وزان

د او عمل واقعي
كـ هنگـامي  و د 

».كشد مي زبانه

  .91ص » قيق

صص 8درس . ران

 و نه جنبة ظاهر
  .شود نمي ه

1/12/99 هفتمة 

ز از همان بخش

نيس/ جود ندارد 
دهند، بلكه بايد ر

جزا، يعني و عمل

به... يابند  مي ود

ب و گردد نمي جدا
ك نشيني هم كن،
آ .شود مي تو ت

د عنوان به را ص

آ و اند نيكوكاران

:﴾سعيرًا صلَونَ
فرو آتشي در ي
و و چهرة باطن 

شـود نمي آشكار
ز او درون از ش

  .83ص » 
انديشه و تحق «

دوزخ گناهكار/  

ماند، مي باقي ي
داده نمايش سان

8  


مرحلة(وم انساني 

نيز 4و  3 گزينة 

وج كيفر جرم و ن
تغيير را رابطه ن

ع ميان م رابطة

خو براي را خدا 

جد تو از هرگز ه
ك دقت پس .تي
موجب وحشت ت،

شخص فالن اش

ن و شهيدان ان،

سيص نارا و طونهِم
زودي به برند و ي
اگر كند، مي حب
آ آتش دنيا ا در
آتش و ددگر مي ار

».بينند مي شوده
».است آخرت ل

  .64ص 
  .75و  74ص 
جهنم: »تنگ ي

هر انساني روح ر
انس عمل از رشي

هم؛ ادبيات و علو

دو. كتاب است

ميان زا، تناسب
اين جديد وانين

ربوط به نوع سو

خشنودي مقام 

كه بود خواهد ي
هست آن مسئول

صورت اين غير ر

كا اي...  :گويند ي

راستگويا مبران،

بط فى يأكُلونَ ما
مي فرو خود شكم

تصاح ناحق به ا
اما ؛است آتش ن

آشكا عمل اطن

گش روي خود به
محصول كشت ي

ص 6درس . تأخّر
صص 7درس . ان

جايگاهي«صلي؛ 

در و رود نمي ين
گزار يا انسان ل

سنجش ده

ك 84ص » تدبر«

  .سي است

جز و عمل ميان 
قو وضع با توانند

عمل، مر عينر 
  .88و 

به رسيدن عني

نشيني هم ناچار و
م تو و شود مي ه
در و بود دخواه 

مي و شود مي د
.  

پيام آنجا، در سان

ظُلما انَّم ليتامى
ش در آتشي كه 
را يتيمي مال يا
خوردن حال در 

با حقيقت و رود،

ب را آن درهاي ،
براي زمين رين

  :يب از
آثار مات: »يگران

اماما و پيامبران 
د يا اُخروي يا اص

بي از هرگز عمل
اعمال تصوير مت،

    
 

 .رست است
«گرفته شده از 
 .رست است

كتاب درس 87ص 
 .رست است
  :ها ساير گزينه

در اين رابطة: 
ت نمي ها انسان: 3

پاداش يا كيفر :4
و 87صص . شد

 .رست است
يع بهشت، عمت

 .رست است
تو براي«: )ص( 
برانگيخته تو با ز
تو انس ماية د،

 .رست است
بلند دوزخيان ت

85ص » .داشت
انس نشينان هم و

 .رست است

ال يأكُلونَ اَموالَ 
نيست اين  جز

ي و خورد مي ربا 
او كه ديد هند
ر مي كنار ها رده

 .رست است
رسند، سر شتيان
تر مناسب و ترين

 .رست است
بي است به ترتي
طلب مفيد به د

:»قيامت واهان
بهشت موعود: »

 .رست است
  :ها ساير گزينه

باطني ع جنبة: 
قيام عرصة در: 2
www.sanjeshse

در 1گزينه  .6
مطابق و برگ  

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
داليل رد س  
1رد گزينة   
3رد گزينة   

  .كنند
4رد گزينة   

با آخرت مي
در 3گزينه  .6

باالترين نع«  
در 4گزينه  .7

خدا رسول  
رستاخيز در
باشد نيك او

در 3گزينه  .7
حسرت نالة«  

بازد خدا ياد
و دوستان«  

83.  
در 2گزينه  .7

الَّذينَ انَّ﴿  
ظلم روي از
كه كسي«  

خواه همگان
پر و شود مي

در 2گزينه  .7
بهشت چون«  
بهت» دل««  

در 3گزينه  .7
سؤال تركيب  
آموزش مط«  
گو بهترين«  
»دارالسالم«  

در 4گزينه  .7
داليل رد س  
1رد گزينة   
2رد گزينة   
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ل نيسـت،    

  .دهد

  .ت

ationgroup

قـراردادي اعمـال

  .ت

  .است» گاهي

انجام د»  خاص

  .د

بل است دسي 1''

  

13(  

طبيعي يا ق صول

است» يت الهي

جربي و آزمايشگ

.  

در زمان«خود را 

اندازند  زمين مي

  

/ه  ''11   

  .د

.گردد مين نمي

1/12/99 هفتمة 

محص شود، مي ه

فرمان و هدا«ر 

تج« غيرمستقيم 

.ود به دست آيد

  .يرد

 

  .رد

جزيي بايد كار خو

نوند، خود را به

.است» اي آنها

 آن در هر ثانيه

  .است» گي آن

باشد د، دقيق مي

  .يابيم در مي

تأ» هدف نهايي

  ديني

9  


مرحلة(وم انساني 

داده شخص به ر

  .ستوار است

 انسان منطبق بر

  .دهد

هدة مستقيم و

روش درست خو

تواند انجام پذي ي

 .است»  معين

وجود داردارند، 

هر جز ،گاه منظم

شنمي» هستند،

  .رسند 

ها گوش«كند  ي

ه تعداد نوسانات

شدگ هدايت«ت 

حل حركت خود

را به روشني د» 

ه« ،صورت نگيرد

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

كيفر يا پاداش 
  .89و  88ص 

اس»  نبوت، معاد

مشي زندگيط

د ير را تشكيل م

ستي، تنها مشاه

ز راه صحيح و ر

هاي مختلف مي

منظم و«جموعه 

ي كه بر عهده د

فاوت يك دستگ

ه حساس به آن 

يم» تيف سالم

ر دشمن ياري مي

كند كه خش مي

ام اجزاي طبيعت

ت در تمامي مراح

»هدف«، وجود 

عت و كارخانه ص

معارف

سنجش ده

عنوان به قيامت
صص. عمال است

توحيد،«هاي  ل

ها و خط م برنامه

لودة اصول ديگر

خت واقعيات هس

دارد، كه از» يي

ه از راه» گوناگون

جزء در يك مجم

ر دستگاه و كاري

اعضاي متفف و 

صوت را كهوق 

هدف« زمين به 

ها را از خطر وانه

 مافوق صوت پخ

انگيز در تما گفت

طبيعت»  بر آن

ند يك كارخانه،

 تبديل در طبيع

    
 

ق وزر در آنچه: 3
عين اع/  اعمال 

 .رست است
بي براساس، اصل

 .رست است
ي توحيدي، تما

 .رست است
اساس و شال» د

 .رست است
كرد كه راه شنا

 .رست است
ها ويژگي«ته به 

 .رست است
اي گه واقعيت« 

 .رست است
ضو و مقدار هر ج

 .رست است
ميان هر» هنگي

 .رست است
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ه رد گزينه(ست 

ستن اتفاق افتاده
ارگيري زمان گذ
اعل و مفعول يك
جلوگيري از تكر
ي جملـه، بكـار
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  ).3 گزينة 

ج» ها باكتري«ي 
gerous(يفيت 

ا

سنجش ده

خداوندي را بايد
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دوران المللـي، از 
ها، پهنـاوري نگ

وران حكايت مي

دش از شور و ح
قعيت است كه ا

جمعي اس ةاراد .د
دانـ نمي. ه كنند

نظريـهي كـه در   
در تاريخ ظهور ك
ـابع ملـي، عـدم

تـا شـاه، يـ نـد 

 قدرتي برخورد
ماننـ صـطالحاتي   

مقـ. كننـد   مـي  
ك كشـور، روي پ

13(  

  .روند ي

دن اقتصادي مي

ي را كه از شكم
ـد، يكجـا از ميـ
ز هندوستان، به
 تـا در ناوگـان

هندوستان، مست
زرنگي«اين  ي از

ا راه بيندر چهار
و جنگ ها كركشي

 ايران در آن دو

آنچه خودة دربار
 انقالبي، اين واق

دان شتها اقبالي د
تحليل يا توجيه

جمعـي ةين اراد
گونه د ه و بدين

ي از چپـاول منـ
اي بودن كننده ين

از چنين سلمان،
صـاددانان بـا اص

تأكيـد تصـادي  
 خـدماتي يـك

1/12/99 هفتمة 

  .است  ه شده

  

ريزي بكار مي مه

ريم و مقاوم كر

اي ه بودند، آذوقه
ت حريـف نيفتـ

آذوقه از كردن 
كند ايران ميدة 

كردن گندم از ه
يپلمات آمريكايي

ي و قرار گرفتن د
هاي بزرگ، لشك

اقتصاد و بزرگي

، د»روحجهان بي
اين رويداد ماي

چنين فرصت و
هادها و غيره را ت

اي. رخورد كرديم
خود تعيين كرده
گانگـان، بيـزاري

تعيي همه عوامل

 كه ايرانيان مس
اقتص )ب. اند فته

سـازي اقت قـاوم 
و توليـدي سـات  

14  


مرحلة(وم انساني 

رش قبالً ذخيره

.س نسبتي است

تنباط و يا برنامه

ي، مقابله با تحر

گي به جان آمده
ي آنكه به دسـت

جاي وارد ن، به
دز و قحطي سنه

ك ماند؛ زيرا وارد
وگو با دي گفت در

از منابع طبيعي
ه سلسله و اه مت

روم، از اهميت و

جران، روح يك 
نم زهاي سرشت

در تاريخ چ دمي
به كمك آن، نه

ك ملت برعي ي
 معين را براي خ
 از اطاعت از بيگ

ها، همه و ه كايي

ثابت كرده است
بزرگي دست ياف

، بر مق»پايداري«
سـمؤس ،اه شركت

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

ف آموزش و پرو

  .گويند ي

پسباشد،  ير مي

در محاسبه، است

ل مزيت اقتصادي

از گرسنگ ك شهر
هاي عثماني براي
ات خود در ايران

گرس مردم حتاج
نگلستان باقي بم

وقه دارك آذ تد

ي، برخورداري ا
كوموجود ح. ست

ن و امپراتوري ر

اير«كتاب  ةسند
يكي از چيز«: د
كند و كمتر مر 

كنند ب مي تالش
جمع ةران با اراد

روشن و  كامالً
باز زدن سر. ت

شكار آمريكجا آ 

در طول تاريخ ثا
هاي ب ه پيشرفت
«و » ري اقتصاد

يروهاي مولد، ش

سنجش ده

ر سايتي از طرف

باشد، پارامتر مي 

پذ ده و شمارش

ضوع هستند كه د

ي، توجه به اصل

ي كه مردم يك
ني از برابر نيروه
ه مورد نياز نفرا
 جو و ساير مايح

نظامي ارتش ان 
گليسي مسئول

ناوري جغرافيايي
جهان داشته اس

 و تجارت با چين

 فرانسوي و نويس
گويد يده بود، مي

ي را نمايان مي
ن يا فيلسوفان ت

سرتاسر اير ران و
 در ايران هدفي

ت قوي بوده است
همهت  و دخال

  

ي مردم ايران د
اند، به كردهاده ف

آورتاب«، »صادي
ت كه مجموع ني

    
 

 .رست است
آموزان در  دانش

 .رست است
 كل جامعه مي

 .رست است
 خودرو كمي بود

 .رست است
يتي از يك موض

 .رست است
ده از توان داخلي

 .رست است
گلستان، در حالي

نشين عقب نگام
آذوقه اي تدارك

د گندم وو خري
ري براي ترابري
 چگونه ژنرال انگ

 .رست است
يل وسعت و پهن
هاي در اقتصاد ج

ابريشم ةن، جاد
 .رست است

و، متفكر شهير
ن در آن ايام دي

جمعي اي مطلقاً ه
كه حقوقدانان ت

ه، اما ما در تهر
اي كلي است، ه

نهايت ق ملي بي
ستگي به خارج
.»ب به شمار آيد
 .رست است

ها ها و دالوري ت
استفد قدرت خو

استحكام اقتص« 
معناي آن است 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .11
چون معدل

در 4گزينه  .11
چون معرف

در 4گزينه  .11
چون تعداد

در 3گزينه  .11
ها واقعي داده

  
 
 

در 3گزينه  .11
موارد استفاد

  .باشد
در 1گزينه  .11

نيروهاي انگ  
بودند، به هن

بر انگلستان
وآوري  جمع

خالي بيشتر
است؛ و نيز

در 2گزينه  .11
دلي ايران به 

جايگاه ويژه
ايران باستان

در 1گزينه  .11
ميشل فوكو  

اسالمي ايران
انقالبي اراده
سياسي است
موافقيد يا نه

دهه اراهموار
ايران عرق در

سياست وابس
غرب ةنشاند

در 4گزينه  .12
رشادت) الف

كجا از اين ق
،»اقتصادي

اقتصادي به

erv.ir
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ن كننـد و      
 وشي است

 ت متوجـه     

توي سرما  
ه به ثروتي 

. كنـد   نمي
ن ه اهدافما

بعـد از   ون 

ت كمتـر از     

ضـه را  د عر 
 هـا   دولـت 

سياسـت   ي   
 كـاهش و    

 بـازار بـاز    
قدينگي در 

x /
/

− 3
3 8   

=25
1   

د يا شو متر

  

ationgroup

 توليـد و تـأمين
كو مردمان سخت

ولـت بـه سـرعت

،كشم حمت مي
دسري يك شبه
 اقتصاد تالشي
ت در رسيدن به

چـوكـرده اسـت    

س سـود شـركت

توانـد روش مـي   
زمانبر است، والً

 بانـك مركـزي
سـطح توليـد ه  

سياسـت گيـرد، 
تقيم از مقدار نق

/
/

=8     
    

ن است حتي كم

ل جمعيت فعال
 عيت فعال

13(  

ان را خودشـان
جانبه و فراگير م

شـود، دو سته مي

زح ،كنم الش مي
هيچ دردبدون  ،

سي براي اصالح
م انتظار موفقيت

خريـداري كـ ل، 

ت كاهش، سـپس

دولـت بـه دو ر 
مو اين روش مع

  .كنند

ش سـرعت آن،
د اقتصـادي كـه

گ دش به كار مي
مست طور كت به

/ /
/
−= 3 15 2

2 1

−


18

ي كاالها ممكنخ

كل       
كل جمع

1/12/99 هفتمة 

شـا حيـاتي  ي و
مجاهدت همه ج

  .د

رآمد مردم وابست

 صبح تا شب تال
كند استفاده مي

ديگر كس م شود،
توانيم نميدازيم، 

ز اتمام و تحويـل

د فروش شركت

.را افزايش دهد
كه آنجا ؛ اما از

 بازار را تنظيم ك

اهشك ها يا قيمت
در حالت ركود. 

قدينگي در گرد
ش اوراق مشارك

  .ه تزريق كند

/ x= 
1 1

2

 جمعيت فعال 

ي يا در مورد برخ

15  


مرحلة(وم انساني 

ي نيازهاي اساسي
و م وري، تالش

ن وابسته باشند

دولت به در رآمد
  .هد بودنخوا 

من كر كند كه
ا ي كه از رابطه

 در جامعه حاكم
ست به آنها نپرد

  .ست

ك سال پيش از
  .داده است

يابد ر از تورم مي

كاالها ر ضةن عر
دهد؛ را افزايش 

،)ارض گمركي

يري از افزايش ق
گيرد  به كار مي

  .شود مال مي
نقم تورم و تنظي

تواند با فروش  مي
جامعه شتري به

x / /= 5 7  

/
= 18

75
كل 

بيشتر شود واند

هم؛ ادبيات و علو

ن بحران، تمامي
 محصول خودباو

به آنان ي كنند و

ست كه چون در
گر از مردم غافل

رگر با خودش فك
اما فالني. مد دارم

 چنين تفكري
گردد اگر درس مي

اي ا ميان رشته 

 ساختماني را يك
ساختمان روي د

 يا افزايش كمتر

 تورم بايد ميزان
هاي توليدي ت

مثالً كاهش عوا(

ود، براي پيشگي
ل در گردش را

اعم ي انبساطي
ها براي كنترل ت
ش بانك مركزي

ت، نقدينگي بيش

/   

= 24

تو واع كاالها مي

سنجش ده

ت به وجود آمدن
اقتصاد مقاوم،. 
بيگانگان زندگي 

ي درست اين اس
خواهد شد و ديگر

كنوني، يك كار
ميليون درآم 2 

ضح است كه اگر
كه به عدالت برم

يها ت كارگروه

ي كه آن واحد
يش در قيمت س

ندما اد ثابت مي

و كنترل مقابله
تفيظر  است كه

( فزايش واردات

شو فتار تورم مي
كاهش حجم پول

هاي سياست موالً
 مركزي كشوره

در اين روش. ت
يد اوراق مشاركت

انوة ما از هم يد

    
 

بتوانند در صورت
.يگانگان نباشند
يةيستند زير سا
 .رست است

ات نظام مالياتي
مردم خو تصادي

 .رست است
 كه در شرايط ك

كنم، آخرش مي
به نظر واض. دس

هتر موضوعاتي ك
شيم و اين رسالت

 .رست است
 واحد ساختماني
خاطر تورم، افزاي

 .رست است
ينكه حقوق افرا

  .يابد ش مي
 .رست است

رت دولت براي م
اول آن د؛ روش

دهند از طريق اف
 .رست است

تصاد كشور گرف
ينگي يا همان ك

يابد، معم يش مي
نكهايي كه با ش

است) ق مشاركت
 بكاهد يا با خري

 .رست است

 .رست است
 

 .رست است
درآمد مقدار خري

  .د

www.sanjeshse

بايستند تا بت
وابسته به بي
كه حاضر ني

در 4گزينه  .12
يكي از بركا  

اوضاع بد اقت
در 3گزينه  .12

فرض كنيم  
و گرما كار م
رس فراوان مي

به عبارت به
را داشته باش

در 2گزينه  .12
خريدار يك  

خ تحويل، به
در 1گزينه  .12

با توجه به اي
تورم افزايش

در 2گزينه  .12
اين صوردر 

افزايش دهد
د مي ترجيح

در 4گزينه  .12
اقت كه زماني

كاهش نقدي
افزاي بيكاري

يكي از روش
فروش اوراق(

دست مردم
در 2گزينه  .12

در 1گزينه  .12
 

در 4گزينه  .12
با افزايش د  

نكند ريتغيي
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ـد شـركت    

 

ز خالصه و 

ز تمثيـل و      

ابـل  قه از ت    

زنـه پديـد   

ationgroup

  :گيريد

امكـان توليـ ثر 

را گويند و ايجاز

ن و اسـتفاده از

  .د

يـة ترصـيع كـه

متوازن آراية مواز

13(  

وست در نظر بگ

حـداكث ةدهند ن

  .ي است

ه اقتضاي مقام ر
  .الً پيداست

ي دورة سـامانيان
  .ن است

تاهي سروده شد

هاي ديگـر آراي ه

هاي مت يگر سجع

1/12/99 هفتمة 

رو ي، با آن روبه
  تقسيم كند؟

شود و نشان ه مي

نثر دورة ساماني

لفاظ متعارف به
ايجاز كامالً 1و  

هـاي زبـاني گـي  
يان و سلجوقيان

هاي كوتا ب قطعه

  .ي

لي كه در گزينه

هاي ديگ در گزينه

1(

16  


مرحلة(وم انساني 

ك شركت توليد
ن انواع توليدات ت

توليد گفتهت انا

هاي نث از نشانه» 

د به بيشتر از ال
2و  3هاي  زينه

  .اند هاي عربي

 مربوط بـه ويژگ
هاي دورة غزنو ي

ده و در اين باب

ود نه قلمرو ادبي

ي متوازن در حا

د. د آورده است

( فنون ادبي 

هم؛ ادبيات و علو

يك كار، مثالً ب و
 خود را در ميان

آيد، مرز امكا مي

»اندر» «ايدون« 

ناي اداي مقصو
در گز. ني نشود

ه واژه» و محرمي
  اب و حافظ

  .ب و تحسين

كوتاهي جمالت
مربوط به ويژگي

رم معمول گرديد

  .جود ندارد

شو ر بررسي مي

هاي  تقابل سجع
  .شودي

 ترصيع به وجود

 علوم و

سنجش ده

ي را كه هر كسب
د منابع كمياب

دست م نقاط به
  

ي است، كاربرد

ت، اطناب به معن
ي كه مخل معن

ق، كليم، عاشق و
وق، حايل، حجا

  عشق و اشتها
ن، مستمع، صائب

جمع فارسي و ك
فعال به قرينه م

  فه

ز آغاز قرن چهار

  .وايي است

اربرد فارسي وج

مرو زباني يك اثر

يعني ؛جود دارد
، ديده ميشود ي

راية ر اين بيت آ

    
 

 .رست است
هاي اساسي خاب

تواند  چگونه مي
صال اين نه از ات

.ع موجود است

 .رست است
ي از تاريخ بلعمي

 .رست است
مقابل ايجاز است

ا است به گونهي 
 .رست است

مانت، سرّ، عشق
عاشق، معشو) 1
سير، عشق، ع) 2
انع، تحسينق) 3

 .رست است
هاي ج برد نشانه

 آيات و حذف اف
 .ت استرس

 .رست است
  برر  كوه   

       حرف اضاف
 .رست است

ظه و نصيحت از
 .رست است

عر داستاني ـ رو
 .رست است

هاي كم كا  واژه
 .رست است

گان كهن در قلم
 .رست است

 آراية موازنه وج
متوازي ايجاد مي

 .رست است
هاي متوازي در

  

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
يكي از انتخ  
اين شركت  
به خطي كه  

شما با منابع

  
 

در 3گزينه  .13
متن انتخابي

در 4گزينه  .13
اطناب در مق
مختصرگويي

در 4گزينه  .13
ام«هاي  واژه

(در گز ينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 1گزينه  .13
افزايش كارب
استشهاد به

در 3گزينه  .13
در 2گزينه  .13

سر  بر       
حرف اضافه

در 3گزينه  .13
آوردن موعظ

در 2گزينه  .13
لحن اين شع

در 2گزينه  .13
ين متندر ا

در 2گزينه  .14
بررسي واژگا

در 3گزينه  .14
در اين بيت

هاي م سجع
در 3گزينه  .14

ه تقابل سجع
.آورده است
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هـاي   هزينـ   

گـوي  جيده  

واب غفلت 

حظه مـرگ  

 

ationgroup

كـه مفهـوم گزي 

 ديگر بـه سـنج

رود و خو ست مي

هر لح .ر نيست

  .اند ده

13(  

  .يد

در حـالي .ذشت

هاي كه گزينهي

  .ستت ا

ن و سريع از دس

اي آسايش و قر

ت اول پديد آمد

1/12/99 هفتمة 

  )مك 

آ اب مي به حس

  ني   وا
  ــ  ــ

پوشي از آن گذ م

 پي برد در حالي

مشترك دو بيت

صت سبك عنان

جاي ،كمين است
  .دنيا هستيم

ر پايه منابع دست

17  


مرحلة(وم انساني 

  ست
  ــ

  ي

  ران، توليد

) صامت استي 

 گويند و صامت

ت   ج       س
ـ    ــ    

با غفلت و چشم

 راز و سرّ سخن

م  جواني مفهوم

ذراندن است فرص

ل در كلحظه اج
ي خود در اين د

شود كه بر ه مي

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

  .ه است
  »ي«
 
  »ي«

د     راس       مو
ـ      ــ     

نَ   نَ   هي  ي 

زن، كواكب، دور

ي( ياسِ  : وجه

ملفوظ» ه« را 

  ما      م   سلَج
     ــ    ـ

ر است كه بايد ب
  .ت

توان به نگ مي

شن دوران خو

مر به غفلت گذ

ين دنيا كه هر لح
شة خانه و مأواي

ت و آثاري گفته

ت

سنجش ده

حاصل شده» خ«
«و » د«و صامت 
 »ش«و صامت 

«و صامت » ا« 

  ه+ ل 

   م بِنْ  ِش    ت
       ــ   ـ

 تا   بـِ   خا   ري

واد، جوالن، تواز

تو( آدينه، منيژه 

شود كه آن  مي

  دا     نُ   اَن 
     ــ   ــ

د فلك و روزگار
ي راه عشق است

ل و درنكه با تأم

كردن و پايانلنزّ

بودن و عم افل غ
  .ست

ن است كه در اي
ي كه ما در انديش

به همه تحقيقات 

    
 

 .رست است
«ز تكرار صامت 

و» ا«مصوت ) 1
و» ا«مصوت ) 2
مصوت ــِـ و) 3

 .رست است
نال. وندي است
 .رست است

    اَر    نَقْ   ش
       ــ   ــ

 .رست است
سب   زِ     رِ  

 .رست است
د، سو موارد، مولّ
 .رست است

اينان، مينا،  ب،
 .رست است

خوانده» ه«:  ه 
 .است رست

  ت     كس  را
   ــ   ــ    

 .رست است
بيت جور و بيدا

باليايها و   رنج
 .رست است

بيت اين است ك
.  

 .رست است
فرش آمدن و تن

 .رست است
رك دو بيت به

ه را فرا گرفته اس
 .رست است

رك دو بيت اين
زند در حالي  مي

 .رست است
  9فحه 

:فرعي يا دوم ت

www.sanjeshse

در 4گزينه  .14
واج آرايي از

1(ينة در گز
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 4گزينه  .14
» ناله«واژة 

در 4گزينه  .14
آ   يِ     نِ

   ــ 
در 2گزينه  .14

س پا   بر  
در 3ه گزين .14

وان،بر گست
در 1گزينه  .14

زيرك، مهيب
در 4گزينه  .14

ش  ـَـ: شه
در 1نه گزي .15

كَ   م    هـَ 
     ـ

در 1گزينه  .15
مفهوم اين ب

لمديگر تح
در 3گزينه  .15

مفهوم اين ب
.تأكيد دارند

در 4گزينه  .15
از عرش به ف

در 3گزينه  .15
مفهوم مشتر
سنگين همه

در 2گزينه  .15
مفهوم مشتر
بر حلقة در

 
در 1گزينه  .15

صف 1درس   
دست منابع  
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 حفـاري، . د 
 تـرين  چـك 

 در المللي ن
 و بزرگ ي

 از بخشي 
  .ند

 قـرار  ومي 
 اصـلي  ـعار 

 و سياسـي 

ationgroup

انـد گرفته قرار ك
كوچـ بـا  اسـت  ن 

بين تجارت زرگ
شهري همچنان ز

پذيرش مورد ها،
ثارش را بسوزانن

عمـو فرهنـگ  و
شـع و نـدارد  ـود 

س مقـام  ـاالترين 

13(  

  .باشد ي

خاك دل در كه
ممكـن كـه  چرا

بز مراكز از يكي
نيز بعدي هاي ه

ه آيين ديگر و س
 و دستور داد آث

و زرتشـتي  دين 
وجـ زن و مـرد  
  .است شده ه

بـ اشـكاني  شـاه 

1/12/99 هفتمة 

م مي.ق 559ل 

ك است آثاري دن
چ است؛ فراوان ت
 

ي به جغرافيايي، 
سلسله دوران در

كنفوسيوس يين
مخالفت كرد س

هاي زهآمو تأثير
ميان چنداني ت
توصيه مردان و 

  .بود بزرگ ند

پادش. رسـيدند  ت

18  


مرحلة(وم انساني 

 در پارس معادل

كرد نمايان و ن
دقت و تجربه ش،

 .وش وارد شود

و سب سياسي
د بابل. دگردي ار

آي كنار در دريج
كنفوسيوس هاي 

ت تحت باستان، 
تفاوت است، شت

زنان براي كسان

خداون درگاه به 

قدرت به ايران، ق

هم؛ ادبيات و علو

روش هخامنشي

آورد راي بيرون
دانش نيازمند و 

خي در حال كاو

منا موقعيت تن
برخورد فراواني 

تد به و يافت راه 
ديشهنا با شدت

دوران در جامعه
زرتش به منسوب

يك به نيك، ندار

رگزاريشك و ت

شرق صحراگرد 

سنجش ده

رت رسيدن كور

ناسي، حفاري بر
شناسان باستان 
بناهاي تاريخ و ر

داشت دليل به ها،
رفاه و ثروت از 

چين به بودا ن
 به تي هوانگ ي

ج از نيمي عنوان
م كه اوستا كتاب

پن و نيك كردار 

ادتعب باستاني، ي

قبايل جنگاوران

    
 

 .رست است
  16فحه 

قدر ،اليت كتاب
 .ت استسر

  25فحه 
شن عاليت باستان

كار حساس حل
آثا به گيربز ب

 .رست است
  37فحه 

ه پايتخت اموري
و شد تبديل ن

 .رست است
  49فحه 
آيين هان، سلسلة

شي .گرفت قرار 
 .رست است

 57فحه 

 .رست است
  114صفحه 
ع به زنان، حقوق

ك از ييها سمت
نيك، گفتار ني

 .رست است
  116صفحه 

هاي جسته جشن
 .رست است

  102صفحه 
ج به اتكاي كاني

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
صف 2درس   
بر طبق فعا  

در 2گزينه  .15
صف 3درس   
گام دوم فع  

مراح از يكي
آسيب اشتباه،

در 4گزينه  .15
صف 4درس   
شهر بابل پ  

باستان جهان
  .بود آباد

در 3گزينه  .16
صف 5درس   
س دوران در  

چين مردم
در 4گزينه  .16

صف 6درس   

در 2گزينه  .16
ص 12درس   
ح و جايگاه  

قس در. داشت
يعن زرتشت،

در 2گزينه  .16
ص 12درس   
ويژگي برج  

در 1گزينه  .16
ص 11درس   
خاندان اشك  

erv.ir
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. بودنـد  يم 

 بزرگـان  و 
و يـا   شـاه  

 و سياسـي 
 ديگـر  و ن 

 

 هـدايت  و
 البـرز،  ي 

سيسـتان و        

در  هـم  مـا 
 ريـزش  نع 

ر بـودن از      

 تـر  نزديـك 

ationgroup

سـهي حكومـت  

سـفيدان ريـش 
از سـوي  كـه  د 

س جـرايم  بـه  هي 
شـاهزادگان ـورد 

  است؟ ه

و سـدها  حـداث 
هـا كـوه  فـراوان 

ضـر زنـده در س
  .ود

م كشـور  كه ست
مـا و كنـد  مـي  

و زاگـرس ـ دو

دوره ن ايـن  ـان 

13(  

و قـدرت  در يـز 
  ر ري

ر اغلب را قضاوت
بـود قضاتي نيز 
، و قضات شـاهي

مـ در حتي شور

داده رخ كجا در

اح ،)آهـن  راه و ه
ف معـادن  از اري 

وه بزمـان يـا خض
شو مي ناميده ي

اس آمده وجود ه
پيشـروي  كشور

هـاي البـرز و كوه 

پايـ بـه  چـه  هـر 

1/12/99 هفتمة 

ني ديگـري  زرگ 
ستان، مهران در

قض غيررسمي كل
و زرتشتي يون

مدني حقوقي و 
كش و شاه به انت

د اتفاق اين. دارد

شوسه( ارتباطي
بـردا بهـره  و ون 

   

و قلـه كـو زوين 
مركزي وهستاني

بهاي  جنب حاره
ك داخل به ستان

ـ جهت رشته ك

ه دليـل  ايـن  هب
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مرحلة(وم انساني 

بـز هـاي  خانـدان 
د، سورن در سيس

شك. گرفت م مي
روحاني عهدة بر ر

به اختالفات دتاً
خيا و نافرماني ،

  .شد مي

د كار و سر ها ده

ا هاي جاده داث
گونـاگو شـاورزي 

.است آورده در

قـز اسـتان  در ج
كو منطقه كه ود

 عامل پر فشار ج
تابس دراي   حاره

اي ـ  جنب حاره

ب بارد، مي بهار ل

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

خ شاهي، خاندان
 كارن در نهاوند

مي و رسمي انجا
بيشتر رسمي، ت
عمد روحانيون. 
ي،عموم نظم به 
مالحظه اجرا م ن

پديد وقوع مكان

دحا كرج، تهران،
كش هـاي  فعاليت

د ناپايدار شكلي 

آوج گردنـه  وي،
شو مي تشكيل ي

ره زمين در اثر
 پر فشار جنب

.  

پر فشار :دارند ش

فصل اوايل تا يز

جغر

سنجش ده

خا بر عالوه. فت
از بودند عبارت 

غيررسمي شكل 
قضاوت. داشتند 

.شدند صوب مي
مربوط قوانين 
نسخت و بدو ي

م يعني جغرافيا 

ت مثل اقتصادي 
ف گسترش آنها، 

به را كوهستاني

رضو خراسان در
مثلثي كنيد، صل

باني كرشك و بيا
قرار دارد، عامل

.شود مي شورك ر

نقش ايران هاي

يپاي فصل اواخر ر
 .شود مي شتر

    
 

رف مي شمار به ور
ها خاندان اين 

 .رست است
  104صفحه 

دو به قضاوت ي
عهده بر قبايل 

منصطق مختلف 
.كردند مي دگي
خيلي شاهي دان

 .رست است
  8فحه 

اساسي ركن با 
 .رست است

  19فحه 

 .رست است
  24فحه 

رونقپر شهرهاي
از برداري بهره و

ك منطقة اين ي
 .رست است

  28فحه 
د جغتاي كوه طة
وص يكديگر به را

 .سترست ا
  37فحه 
دهاي خشكمربن

كمربند خشك ق
در سال گرم ورة

 .رست است
  42فحه 

ه بيابان ايجاد در 
  بع رطوبتي 
 .رست است

  48فحه 
در ها بارش شتر
بيش رودها بدهي

www.sanjeshse

كشو نظامي
ترين معروف

در 2گزينه  .16
ص 11درس   
كلي طور به  

و ها خانواده
حاكمان منا

رسيد نظامي
خاند اعضاي

 
 

در 4گزينه  .16
صف 2درس   
كجا، سؤال  

در 1گزينه  .16
صف 3درس   
    
 

در 3گزينه  .16
صف 3درس   
ش گسترش  

و ها رودخانه
هاي ناهمواري

در 3گزينه  .16
صف 4درس   
نقط سه اگر  

ر بلوچستان
در 1گزينه  .17

صف 5درس   
مهمترين ك  

داخل اين ك
دو در بارش

در 2گزينه  .17
صف 5س در  
زير عوامل  

درياها و منا
در 4گزينه  .17

صف 6درس   
بيش ايران در  

آب شويم، مي
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 ـان يابنـد   

 مرطوب مه
: از انـد  رت 
 بعضي قله

 دليـل  به ا

 كـم  هـاي   
 درياچـه  ن 

-مـي  ـتان 

 بـه  هـا  ني 

 جمعيت ي
ي را بيـان   

  
 و جهـان   

 امـدها يد، پ

ationgroup

 .شود مي 
مرطـوب، جريـ 

  .ست

نيم و مرطوب ي
عبـار ايران ئمي

ق در البته.  ... و 
اما شود مي مين

سـال در يـا  و م
ايـران فصـلي  ي

بلوچسـ و نستا

سيسـتا ـاجرت 

جنسي و سني ت
تـري سـخ جـامع   

.هستند ها سان
از افـراد يني
  .سازد يم نيع

كرد داي تحقق پ

13(  

كمتر رودها آب
نـواحي  در دهاو

اس متفاوت تلف

نواحي جزء هوايي
دا هاي درياچه ن
)ارسف استان( 
تأم ها برف ذوب 

گرم هاي ماه در 
هاي درياچه ترين
سيس و كرمان ان

مهـ باعـث  بـود،  

وضعيت از طالع
هـا پاس ير گزينـه  

انس ياجتماع يها
يمع يازهايفع ن
افراد را مع يزها

 با كنش انسان

  .شود يته م

1/12/99 هفتمة 

آ مقدار برويم، ر
ور اين اگر. ستند

مخت هاي سال در

هو و آب شرايط 
ترين مهم. دارند 
مهارلو ،)فامور( 
از آنها آب كه د

ولي كنند مي اد
تمهم. آيند مي ر

استا دو بين يان

هيرمنـد  ريخي

اط. دهد مي قرار ي
گرفت كه از سـاي

  .ابندي يم

ه حاصل كنش. 
رف يست كه برا

ازياز ن يبعض ني

پس از آنكه ده،
  .نيستد 

شناخت هيمان ال

20  


مرحلة(وم انساني 

كشور شرق سمت
هس دائمي شوند،

د آنها آب مقدار

نظر از كه دارند
شيرين آب يگر

پريشان دستان،
دارند وجود چكي

 
يدپ بيشتري عت
در زار شوره و الق

يجازمور و ستان

تار بند به وجهي

بررسي مورد را 
اي را در نظر گ ه

تحقق م جتماعي

..و صلح ت،يمن
اس ييها و نمادها

يقابل قبول تأم 

ديپد نيا يول. د
ده تك تك افراد

ِم متناسب با هم

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

سم به غرب از چه
ش مي هتغذي گير

م و اتفاقي، و ني

د قرار كشور ربي
دي برخي و شور 
كرد استان در ن

كوچ هاي درياچه
 . است بسته خ
وسع بارش پر ل
باتال شكل به يا 

بلوچس و سيستان

تو بي از ناشي كه

يتجمع گيري ه
بايد گزينه .ست

  .كنش هستند
هاي اج كنش ق
  .ت

خانواده، ام. ت
ها، هنجاره رزش

ةويش ي اجتماع

ديآ يم ديپد يسان
 به قرارداد و اراد

با علم ،يجتماع

 جامع

سنجش ده

چ هر آنها، جهت
گ برف و بلند هاي
 .بود د

طغيا بيشتر شك

غر نيمه در يران
ها درياچه اين ز

مريوان غرب) وار
د هم سبالن ند
يخ سال مواقع ب

فصول در ها ياچه
شده خشك نها
س در هامون س،

ك سيستان، طقه

اندازه قابل هاي ي
اس ريزان برنامه جه

نتيجه طبيعي ك
قياز طر يجتماع
است هنجاريك 

است يش اجتماع
ار د،ياز عقا يا ه
هر نهاد. كند يم

افراد انسا ةو اراد
آورد كه وابسته

از جهان اج هيال

    
 

ج و ها ناهمواري 
ه كوهستان از ه
خواهد بيشتر نها

خش ناطق نسبتاً
 .رست است

  56فحه 
اي دائمي هاي چه
از بعضي آب. ند

زريو( زريبار ميه،
مانن فشاني آتش

اغلب ارتفاع از ي
دري اين: فصلي ي

آن آب تبخير يل
فارس در نيريز م،

 .رست است
  70فحه 

منط آب منابع ن
  .شد رگان

 .رست است
  67فحه 

ويژگي جمعيت،
توج قابل موارد 

 .رست است
ن، ي غيرارادي

اج يو هنجارها
يك دن به ديگران
 .رست است

كنش يكه قانون 
مجموعه يتماع

م دايختصاص پ
 .رست است

و يبا آگاه يماع
آ يرا به دنبال م 

 .رست است
طل بودن هر ال

www.sanjeshse

به توجه با  
كه رودهايي  

آن آب مقدار
رودهاي من  

در 2گزينه  .17
صف 6درس   
درياچ اغلب  

هستن كشور
اروم درياچه

آ هاي كوه از
ناشي سرماي

هاي درياچه  
دلي به بارش
قم در مسيله
  .باشند

در 3گزينه  .17
صف 7درس   
شدنخشك  

گر سرزمين
در 4گزينه  .17

صف 7درس   
ج ساختمان  

از كشور هر
  .كند مي
 
 
  

در 2گزينه  .17
پيامدهاي -  
ها و ارزش -  
سالم كرد -  

در 2گزينه  .17
به احترام -  
نهاد اجت -  

اخ ياجتماع
در 1 گزينه .17

جهان اجتم  
ييها و الزام

در 3گزينه  .17
حق و با -  

erv.ir
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است و با  ي

 نزولـي  ي

 اجتمـاعي   

 در تقابـل  
  

... ت، نـژاد و 

 ديـ د را پد   

سـازند،   ي
ب از سـطح   

فرا  يجتماع

ل بـا آنهـا     
   .داخت

از خـود  ر 

ationgroup

يز فطرت انسان

يحـرك اجتمـاع  

هـاي  موقعيـت   

ها عقايد و ارزش
. به همراه دارد

مانند وراثت يب

ناسـب بـا خـود

يرا م يجتماع
اغلـب يسـازگار 

جهان اج يرزش

بـه تعامـل خـود 
آن عناصر پرد ي

 آن جهان دچار

13(  

انحراف ا حاصل

  .دارد ي

دهد، تح يدامه م

دار جامعـه، بـه

ندگي را كه با ع
جتماعي فراواني

انتسا يها يژگي

متن... و يشـغل  ،

اج جهان يهنگ
ناس گر،يارت دعب

ار و يدتيعق يا

خ يفرهنگ تي
يبه بازساز از،ي ن

ن و جهان شود،

1/12/99 هفتمة 

  .ت

ح يزندگ يها هو

يگروه اجتماع ك

به كار خود اد ي

 و كمتر برخورد

هايي از زن  شيوه
هاي اج  و نگراني

ي افراد براساس و

  . رديگ ي م
،يخانوادگ يِاعم

فره تيكه هو ي
به ع. بدهند ست

  .رسد يها م 

ها انيبن ةدربار ي
   .ند

يبا حفظ هو ـر، 
د در موارد مور

انسان قتيبا حق
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  .ود
ويت انسان است

وياز ش يت و برخ

كيدر  اي جامعه 

يرت كارمند عاد

سي افراد محروم

ماعي رخ دهد و
ود كه اضطراب

عيت اجتماعي

شكل يجتماع
اجتم يها تيهو

ييها ا و ارزش
مردم از دس يدگ
و ارزش ديعقا ي

يشيرا به بازاند 
كن يم قين تشو

گـيد ياجتماع ي
و گرفت  از آنها

آن ب ياعضا يي

هم؛ ادبيات و علو

شو يها متبلور م
هو بعد نفساني

است يزندگ يا

ست كه فرد در

ه صوربشود و  ي

ي امكان دسترس

جهان اجتم لبو
شو منجر مي گي

ود دارد كه موقع

جهان اج يفرهنگ
ه يريگ شكل ت

ها آرمان د،يعقا
ر خود را در زند

يعنيتر  قيعم ح

يفكران اجتماع
آن يِفرهنگ تيو

يها با جهان يي
خود را تيبا هو

يمانع از آشنا ،ي

سنجش ده

ه در ارزش يماع
بعمربوط به  ،يق

ها وهيش يابيارز 

  :ت

ا يگاهيجا ،عي

يعزل م تيريمد

به معناي ماعي

 از مرزهاي مقب
تعارض فرهنگ 

 در جوامعي وجو

ف تيدر پرتو هو
فرصت ،ي اجتماع

عدهد كه  يخ م
و ثبات و استقرا

شود و به سطوح 

انشمندان و متف
هو يور از مرزها

يارويرو نِينخست
عناصر سازگار ب 

يجهان اجتماع ك
   

    
 

جهان اجتم يا
و اخال يروان ي

 .رست است
يها از مالك ي
  .ند

 .رست است
هاي نادرست ينه

 
موقعيت اجتماع

 
كه از م ي هنگام

 
تحرك اجتم راه
  

 .رست است
ت هويتي بيرون
دنبال بياورد، به
 .رست است

بيشتر يجتماع
  .شود

 .رست است
د افراد يجتماع
جهان يرهنگ

 .رست است
رخ يهنگام ينگ
و رنديقرار گ د

ينجارها آغاز م
 .رست است
دا ،ي خأل معنو

عبو يرا برا آنها 
 .رست است
ن يها م در سده

ل،يدل نيه هم
 .رست است

كي يها و ارزش
.شود يم حقيقي

www.sanjeshse

ها آرمان -  
ها يژگيو -  

در 4گزينه  .18
يكي فطرت  

آن ناسازگار
در 1گزينه  .18

بررسي گزي  
 : 2گزينه   
مومنظور از   
 : 3گزينه   
اداره ريمد  

  .دارد
 : 4گزينه   
باز بودن ر  

.باالتر است
در 4گزينه  .18

اگر تغييرات  
هستند به د

در 3گزينه  .18
انسداد اج  

ش تعيين مي
در 3گزينه  .18

اج تيهو -  
فر تيهو -  
  .آورد يم

در 2گزينه  .18
تزلزل فرهن  

ديمورد ترد
رفتارها و هن

در 4گزينه  .18
و يكاست  
خواند و يم

در 1گزينه  .18
جهان اسال  

پرداخت و به
در 2گزينه  .18

و دياگر عقا  
ح يگانگيب
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@sanjesheduc

شكالت و 
 شـوند و در     

در آن . دنو

 

بـه كشـف     

ـع ضـمير   
ه اشـتراك    

 يـه معنـا       
 ...د را ديـد  

شـود   و مي
صـفحه   3 

تعريـف    را    

ـيه و يـك    

دهنـده   شان

ي اسـت و     

ationgroup

ساس نيازها، مش
تمـاعي ديگـر ش

شو هنگي مي فر

هـاي معلـوم ب ق  

ت ابهام در مرجـ
 ايجـاد مغالطـه
غالطـه توسـل بـ
ي، وقتي محمـد

خودرو لمهم شا
درس ...راش و 

م يكـي از آنهـا

فقط يـك قضـ 2

وضوع قضيه؛ نش

ك قضـيه شـرطي

13(  

ل و خلّاق براس
هـور جهـان اجت
چار خودباختگي

  .د

دالل از تصـديق

جهت از اين. ددر
د؛ وجود ندارد تا
ـا منجـر بـه مغ

يا پدر علي... ديد

مفهوم ماشين ه
تر ، ماشين ريش

ريم، و بخـواهيم

2 در گزينه. تند
   44 تا 4

ي بودن موي جز

 

 قسمتي از يـك

1/12/99 هفتمة 

ن، به طور فعال
ن مبهوت و مقه
ست بدهند، دچ

دنگير دي فرا مي

  .ت

اسـتد ـه كمـك    

گر ه محمد برمي
رك لفظي باشد
ز وجود ندارد تـ
وقتي محمد را د

م. خاص مطلق و
ي،يشين لباسشو

د؛ در نظر بگيـر

ي تمثيلي هست
41صفحه  5 س

كلي يا) 4 و 2 
  59 و

  58 و 56حه 

. كنيم سي مي

يك 2گزينه . د
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اعضاي آند كه 
ما اگر اعضاي آن
هنگي ديگر از دس
به صورت تقليد

 جهان غرب است

ي مجهـول و بـ

به »خريدهايش«
اي كه مشتر كلمه

آميز اري يا كنايه
پدر، علي و .واند

ها عام و ر گزينه
 ظرفشويي، ماش

وجه دارند ص من
  35 و 34 

هاي  هم استدالل
درس. وجود ندارد

رد گزينه( .ست
 58صفحه  6 س

صفح 6 درس. ت

ه منطقي بازنويس
   56 حه

شوند حسوب مي

 منطق 

هم؛ ادبيات و علو

دپرداز تعامل مي
ام. رويارو شوند

نش عناصر فره
و گزينش ويق 

ع تعامل آنها با

شناخت تصـورها
  9صفحه  1 

«پس  ؛گاه ديده
ال هيچ كلؤت س
الفاظ استعا مله،

ونه خوگوان دو 

در ساير. جه است
گر مانند ماشين

رابطه عام و خاص
صفحه 4 درس 

ي سوم و چهارم
تداللي در آن و

ودن كل قضيه اس
درس) 3  گزينه

هارم شرطي است

ندارد يك قضيه
صفح 6 درس .ت
  ه

ي محيمالت انشا

سنجش ده

ه داد و ستد و ت
تماعي ديگر ر
 خود را در گزين
گر را بدون تحقي

مانع نيتر مهم ي

هاي معلوم به ش
درس .يابيم  مي

مد را در فروشگ
در عبارت صورت 

چنين در جم هم
تو ال را ميؤت س
  16حه 

وج  و خاص من
يا مكانيكي ديگ

 و سفيد را كه ر
.شود نه مانع مي

هاي گزينه. ست
ه البته هيچ  است

لبه يا موجبه بو
رد( .قضيه است

چه هضيق.  است

ت ساختار استان
است       و الله
رابطه      ول    

پس جم. هستند

    
 

 .رست است
ماعي هنگامي به
د، با جهان اجت
ت فعال و خلّاق
صر فرهنگي ديگ
 .رست است

يرغربيجوامع غ ي

 .رست است
عريف، از تصوره
 مجهول دست
 .رست است

علي محم يا پدر
)2 رد گزينه( .
ه). 3 رد گزينه(
ورتصعبارت . ود
صفح 2 درس) 4

 .رست است
نوع رابطه عام 4

هر وسيله برقي ي

 .رست است
هوم مانند لباس
فمان نه جامع م

 .رست است
ستدالل قياسي ا
ي وجود دارد كه

 .رست است
يفيت نشانه سال
محصوره بودن ق

 .رست است
و سوم شخصيه

 .رست است
بارت را به صورت

باغِ گل     ي تو
محمو            

 .رست است
پرسشي ه 4 و 1

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
جهان اجتم  

مسائل خو
نتيجه، حالت
صورت عناص

در 3گزينه  .19
يزدگ غرب

 
 

در 4گزينه  .19
به كمك تع  

هاي تصديق
در 1گزينه  .19

چون علي ي  
.وجود ندارد
 .لفظ نمايد

ظاهري بشو
4 رد گزينه(

در 4گزينه  .19
4 در گزينه  

هم شامل ه
  23 و 22

در 3گزينه  .19
اگر دو مفهو  

كنيم، تعريف
در 2گزينه  .19

اس 1گزينه   
يئاشجمله ان

در 1گزينه  .19
نسبت يا كي  

شخصيه يا م
در 2گزينه  .19

قضيه اول و  
در 1گزينه  .19

ابتدا اين عب  
زيباي ةخند  

موضوع     
در 3ينه گز .19

1هاي  گزينه
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A   كاغـذي
ها A4خي 

در تـداخل  
هميشه ض 

  

   77 حه

الزم اسـت     
 8 درس. د 

بـاط پيـدا   
» حد وسط

 +ات هـم   

ationgroup

A4هـيچ «       
برخ         خل 

د. ـامعلوم اسـت   
در تناقض. ه است

 65تا  63 فحه

صفحه 8درس . ت

 عبـارت ديگـر ال
گوينـد مـي » ـط 

ه با يكديگر ارتب
عدم تكرار ح«طه 

شتند در مقـدما

13(  

نقـيض) صـادق 
متداخ) كاذب( »

ش متضـادش نـ
ه نشدهه آن اشار

صف 7 درس. س

دمه منفي است

بـه. شـته باشـد   
حد وسـ« قضيه 

است تا دو قضيه
 فرد دچار مغالط

داش +جه عالمت 

1/12/99 هفتمة 

ص(» .هسـتند  ـذ 
A كاغذ نيست.

كاذب باشد؛ ارزش
ها به ه در گزينه

رسيم و بالعكس ي

ط در هر دو مقد

 آنها وجـود داشـ
شترك ميان دو

ا) ظي و معنايي
گيري شود، جه

مول كه در نتيج
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  56 و 55حه 

ها كاغـA4خي
A4هيچ «. ست

ب است و اگر ك
ل مالك است كه
ب متناقضش مي

 عالمت حد وسط

ميان  مشتركي
به جزء مش .داش

صورت لفظ به(ط 
نشده است، نتيج

 موضوع يا محم

هم؛ ادبيات و علو

صفح 6 درس .ود

رخب«       ستوي
ه كلي نامعلوم اس

كاذب ادش حتماً
و قضيه متداخل

ك قضيه به كذب

ها،  ساير گزينه

باشد، بايد جزء
حمول ديگري با

، تكرار حد وسط
تكرار ن ط در آن

 كه هر كدام از

سنجش ده

شو داد نمي ه قلم

عكس مس» .تند
داخل يك قضيه

 

صادق باشد متضا
تعيين ارزش دو

از صدق يك. ست

در.  سالبه است

دو قضيه برقرار ب
موضوع يا مح ين

يك قياس، ي از
سي كه حد وسط

7  

تراني اين است
  

    
 

 در نتيجه قضيه
 .رست است

هست A4 غذها
ارزش متد) اذب
  )نامعلوم( .د

 66 و 65فحه 
 .رست است

ر قضيه اصل ص
ي بودن هم در ت
يش مشخص اس

 .رست است
هر دو مقدمه 1

 .استرست 
اي ميان د رابطه

حمول يكي قري
  73و 

 .رست است
گيري براي نتيجه

صورتي كه از قياس
74صفحه  8 س

 .رست است
قت اعتبار قياس ا

77صفحه  8 س

www.sanjeshse

ناقص است
در 4گزينه  .2

برخي كاغ«  
كا( ».نيست

كاغذ نيستند
صف 7 درس  

در 4گزينه  .2
در تضاد اگر  

ييكلي و جز
ارزش قضايا

در 1گزينه  .20
1در گزينه   

در 3گزينه  .20
براي آنكه ر  

موضوع يا مح
و 72صفحه 

در 2گزينه  .20
ول بشرط ا  

در صو. كنند
درس .شود مي

در 4گزينه  .20
شرط سوم  

درس. باشند
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