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آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
رحلة اولمـ  دهــمسنجش 
)10/8/1398(  

)دهـم( ادبيات و علوم انساني  

:باشد قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير  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

آدرسهـا ،   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

8از  1آزمــــون 
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صـفتهـم  

+ 152و  1

األسـرار ـف   
. ق گريـه هـ 

گوارنـده و
) ـي اتفاقـاً   

! بيفتـد ـد   

.»يكـاووس  

را» خـود «
ـت تربـت

)4و ) 2در 

در شخيص
بـه مـا ـت 

شـدن بـا
ه هر حال،

شـيهةدر 
]است؛ دني

را صـحنه 

اسـت و يه 
ationgroup

ه» نمـوده «، زاد

151صـفحات   (

ت؛ مـثالً در كشـ
ه قه، و ]»نيامد

گ( م ضـ اهو نـه  
بـه معنـ(ا قضـ  ز

آغـازي بايـ) ِ ـف 

نصـرالمعالي كيك

«شاعر صرع دوم
غربـ« فقـط  )2ر 

د[. اسـت  يافتـه 

تش برسانيد؛ ثانياً
نيسـ ديـدني ) د

رو ه وقـت روبـه     
به. را ندهد ]نما ض

اسـتعاره . خـش  
شنيدي كه عطر

ينجا، هم يعني

تشـبي» م جواني

13(  

رها و آزيعني » 

تيمار .»غم«: ،

رفـتدر نظـر گ 
سر ن هو با از تي

و[درست اسـت  
ازهـم  ) و در ه

الـف(» ا«بيايـد،  

عن«نامه از  بوس

مصست؛ در »]ما
دانسته؛ در» شيه

ي» همسايه پسـر 

به جواب ب اسب
فرياد/ صدا  ⇐

ـرض شـده كـه
همين متناقض

فريـاد آذرخدر  ص
ع[است؛  ديدني

، ا»ببينيد«: آيد

جام«) 3در . ند

10/8/398 لة اول

»يله«است و  ن

»فرومانده«: يره

)نامه واژه+  1

د) جرعـه  (= عـة
جرعت كشيد كه

د) ط و دورانديش
).]رود ه كار مي

ـ / مـ / بِـ «ن  »نَـ

قا). اسفندياري

م ء[بندة آزاده«
رون زده از حاش

دو ه«همچون 

تناو  كنايه دون
⇐(شنيدنيكه 
ي مستقل فـا يه

ستعاره، كنايه يا
تشخيص. داست

اي كه همهمه
آ ي به دست مي

كن مي استعارهر 

1(

2  


رحلم(لوم انساني 

تكيه كردن» ادن
)امه

، خي»روتند«: پا

151صفحة . (»ج

جرعطي ديگر از 
هادند، جمله درك

به معني محتاط
هنوز به هاضمه

شد و قبل از آن

علي(ما يوشيج 
 27(  

در حكمِ» ]تو[ِ 
خط بير«مانند 
را خود ]باز هم

بد دارديبي استان
ست بگوييد اين
به اين هدف آرا

مثالً اس[ية ديگر 
پيد شدن شاعر

است؛ ديدنينه 
اً از همين آخري

ـي است كه كا

1(و نگارش )  

دهم؛ ادبيات و علو

يله دا«. افالكن 
نا واژه+  152و 1

، تيزپ»شايستگي

رفتن غم و رنج

توان صورت خط
و بر دست او نه

ب(م زاح) و در د
جهازو  هاضمه

آغاز شده باش» اُ«

ه و سنگ از نيم
 ،14 ،17 ،18،

سرو آزاد « اول
را» خود« فقط

[ فقطهم ) 3ر 
.]اند دي

آراية تركيسؤال 
حاال ممكن اس. ]

اصالً ب آميزي س
به هيچ آراية ايي

ه شدن و فرياد
يي كه در آييندا
در فعل دقيقاً ]ي

!]شبشنويدكه 

ـتشخيصـ» سحر

)1(فارسي 

سنجش د

آن جمع مكسر
51صفحات . (ر

ش«: ، لياقت»هان

انياز م ،در كار 

ت را مي تعجر[ 
شراب افكندند

و.متناسب است
سوءم در قالب 

 23(  

«) /ا ⇐(» اَ«

چشمه. است» ي
10فحات ص. (»

مصرع ادر : فت
)1اما در . كرده
ديده؛ در» سياه

اسناد  ـ صطالحاً

نيم خود را در س
)]2و [) 3و ) 1 

حسين است كه 
خودنماگر اجازة 
آيينهدر  تشبيه

صد: ، به ترتيبي
مفهومي[ِ  ايهام

جاي آن ك[. را د

اي س«) 2در . رد

.رست است
است و م مفرد

اسم مصدرت نه 
.رست است

ده«: ، كام»رين

.رست است
د شيگشا ش،ي

.رست است
تئ، جر]درست

وادر «: ين آمده
)27و  26، 1

.رست است
رابت مقوستي با 

هم هاضمهرسي 
،17صفحات (ت 

.رست است
با بن فعلاگر 

(  
.رست است

عطار نيشابوري«
»مال ميرصادقي
.رست است

توان يا شبيه مي
ك» تشبيه» «ان

ابري«ر هيئت 
اصـ و  ندارندت 

.رست است
كن پيشنهاد مي

است در ستعاره
جواب ا. دهد مي

با يكديگ نجگانه
]دست كم[: ت

آميزي حسهاي 
.است ديدنيه 

يادفرهم اين كه 
.رست است

ندار تلميحت كه 
www.sanjeshse

در 2گزينه  
اسم» فلك«  

است مفعولي
در 4گزينه  

آفر«: يزهـ  
)نامه واژه

در 1گزينه  
گشا«: فرج  
در 2گزينه  

د[= واب ص  
ميبدي چني

7صفحات (
در 4گزينه  

دو) در الف  
گوارا؛ در فار
درست است

در 2گزينه  
يادتان باشد

)23صفحة (
در 3گزينه  

نامه از الهي
جم«ديوار از 

در 4گزينه  
دو تش) 4در 
بيد بيابا«به 

را د» حافظ
ها ادات تشبيه

در 2گزينه  
به شما اوال  
اسهمان ) 4

م پارادوكس
هاي پن حس

در مقام اثبا
ه نمونه. تندر

ي كهفريادو 
، هنگاه كنيد

در 1گزينه  .
بديهي است

erv.ir
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پلّـة«!] رد   

،)ابـراهيم   
.مرگ#

كـهبل ،سـت 

را كنـار) 2
در معنـي

]ا[ن فعـل  
قرينـةبـه  

:است آمده

آشـكار«ز  

خواهد ضع

فهـوم پـي

در حـوزة

ي سـومين 

كار خويش
ationgroup

يـد، عيبـي نـدا

سـالمي، عمـوي
شدن زندگي ي

نيسـ» مسند» «

2پـس اول. ديم   
اسـت، و نـه ي 

توان نگيريم، مي
، يعنيبة زباني

آ) 2مصرع اول 

شـاعر ا )4، در 

چنان متواض هم،

بـراي درك مف ا
)10ة 

)3ن اسـت كـه      

ماهينوشتي كه 

نتوانستند از كه 

13(  

رياي دا مسأله» 

هاي اس ر روايت
چشيدني) هدر . 

بينايي« )3در 

در معنـاي قـد
برابـريـه معنـي   

را قيد» ر و زار
تجربني است بر 

)24و  23

به اين بيت در

ت، اما، بالعكس،

هم رسيد، مرتبه

رارزش معنـاييِ  
صفحة. (است ته

رنـد، مهـم ايـن

رست همان سرن

از اين است كه

10/8/398 لة اول

بام سعادت«تنِ 

د(» تراش زر بت
.است تشخيص

بدين ترتيب .ند

نـهرود، امـا   مي
بـ» همسـري «   

بيما كس و بي«
صرفاً مبتن» سان

)20حة 

3صفحات : 1ش 

ترين مفهوم ك

است» ناپذيري او

باالترين مگر به 

به ار) 3اگر در 
به كار رفته) رگ

دار برحذر مـي » 

؛ دراشاره دارد» 

سخن) 1اما در 
3  


رحلم(لوم انساني 

گرفت) استعاري

آز«ي به ماجراي 
مزاج به جمال

نناگذرس هر دو 
.»ست

فارسي به كار م
زيـد كـه در آن

اگر[ اند لفظي
خراس« بعد از] ت

صفح). (ضي نقلي

نگارش. (اهندبود

نزديك. است» وند

نا وصف«يا » وب
)10ة 

گويد حتي اگ مي

اما. »اند آفريده
مر ⇐( گورني 

»استكبار«و » ت
.است» عاشق

»سر غفلت ي از

ا. است) فروشي

دهم؛ ادبيات و علو

اضافة(استعاره 
!بختياول بد

دارد؛ يكي لميح
ت دادننسب) ب

؛ پس»ـداشتن]نـ
يا موجود نيسد 

در چنان همژه 
بپرداز) 4عد به 

2] ( دارد[
است[ حذف) 3

ماض(است  ه͠، )د

خوا تر كوتاهطبعاً 

ندگي عام خداو
)10صفحة 

بوك و وصف مح
صفحة. (گويد مي

شاعر م) در ه. د

سان را از خاك
در معن مجازاً» ك

أنانيت«د ما را از 
بيچارگي ع«ن از 

گرفتارل جبران 

نمايي و جو ندم

سنجش د

اگر با[هم ) 4ر 
ازبگيريد ] رّحه

تلدو ) ج: ترتيب
در ب. ]او» ِ  نگ

نـ[وجود «يعني 
نايي وجود ندارد

است، يعني وا ي
است، بع متروك

و در] د خواهد
اما در]. گرفت

ماضي بعيد(بود 

ط ها هجملاشد، 

دهن دگي و روزي
ص. (»وجود است

ي انسان از درك
م» وصف بسيار

كند مي به تواضع

انس«ين است كه 
خاك«شد كه  د

دارند) 4 و) 2 و
ني در آن سخن

ت بد و غير قابل

گن(نكوهش ريا 

در. »بيزار«از  ز
مصرّ ء[استعاره 

.رست است
، به تكننده عيين

ارژن« و [» ماني«
.رست است

ي» ـبودن]نـ[«) 
وقتي كه بين«: ت

.رست است
تحول معناييرة 

»نمط«در آن 
)15صفحة (

.رست است
ماند ) [1در 

لفظاً محذوف )
)19فحة 

.رست است
ه͠، )ضي التزامي
.رست است

با بيشتر اد فعل
.رست است

آفرينند«سؤال 
خش هر چه مو

.رست است
ناتواني«سخن از 

شقش به سبب
.رست است

به) ند ج سفارش

.رست است
حرف از اي) 4و 

متوجه خواهيد
.ست استر

)1ز اين كه در 
يعن! نيست ليمي

.رست است
عاقبت«ت كه به 

.بدان دچار آمد
.رست است

ر چه هست در
www.sanjeshse

مجاز» سير«
را» فُرودين

در 4گزينه  .
تعهاي  آرايه

«ديگري به
در 3گزينه  .1

)3و ) 1در   
است» نهاد«

در 4گزينه  .1
سؤال دربار  

بگذاريد كه
. (نشامروزي

در 3گزينه  .1
دست كم د  
4را براي  َم

صف. (معنوي
در 1گزينه  .1

ماض: (باشـ ه͠  
در 1گزينه  .1

تعدهر چه   
در 2گزينه  .1

مفهوم بيت
بخ اي حيات«

در 4گزينه  .1
)3تا ) 1از 

شدن سرّ عش
در 2گزينه  .1

هم مانند) ب
!بود

در 3 گزينه .2
)2 و) 1در 
باشيد، برده

در 3گزينه  .2
حاال فارغ از

تعلمفهومي 
در 4گزينه  .2

است )4 فقط
در داستان ب

در 1گزينه  .2
، هر)4تا ) 2

erv.ir
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.وز حساب

. كنـد  مـي  
ل مفهـومي  

  (- 

 (–

←
رد( د 

 (–

رد( ي 
) ها گزينه

ب كردن
.يم

زدد مي

ationgroup

نسان از ترس رو

خواري و يـاري
تقابـل) 2با ) 4

هاهد ساير گزين

3 (

1رد گزينه ( ه 

لغيوم السوداءا –
بارباران مي←

4و3هاي گزينه

انگشتر طاليي ك
رد ساير گز( اي 

طلب -3. كندمي
مي اهميت بدهي

فريا ←) شودي

13(  

راري و التهاب ان

ز همو طلب غمخ
و) 3و ) 1. »رد

رد( شد ، گرديد 

3و1هاي د گزينه

مدير مدرسه←
.ت

–)  3و2 هاينه
←إنّها تُمطر–) 

گرد ( د شديدي 

يك ← ماً ذهبياً
يك انگشتر نقره

ست به او رحم م
تأسيسات عموم

راري ترجمه مي

10/8/398 لة اول

قر بيبه ) 3ما در 

ندارد و از) بوب
و شادي تو را دار

ش ← صارت –

رد( ش فروزانش 

←المدرسة مديرة

اضافي است 4نه 

رد گزين( ديد ي
)3و  2هاي زينه

گردباد ← )كره 

خاتم –)  4 زينه
يك←خاتماً فضّياً

كه در آسمان اس
يد به نگهداري

.زد ، شنيدممي
البا ماضي استمر

)1(

4  


رحلم(لوم انساني 

ام. ره شده است

محب(مخاطبش 
و ي كه تيمار غم

) 4و1هاي  ينه
2  (

پاره آتش ←  رة

م –)  4و2هاي 
در گزين) كمك 

كرد، مياهده مي
رد گز(  گفتمي

نك( عصار شديد 
  (

رد گز) ( ل است
خا –)  1 گزينه

حم كند كسي ك
ايما ب -4. باشد

درپايش فرياد م
ز فعل ماضي غا

(، زبان قرآن 

دهم؛ ادبيات و علو

اشار» ن تحاسبوا

ه غمخواري جز
ه آن كس گوي

رد گزي( باران  ←
2رد گزينه ( ش 

المستعرجذوتها 

هرد گزين(  كرد 
ك( –)  1گزينه 

مشا ← يشاهد 
م ←يقول ... ن 

إع –)  4و3هاي 
هاد ساير گزينه

فاعل( مادرم←
رد( هر كوچكم 

مين به مردم رح
ن مناطق جهان

را كه از دردي
ل مضارع پس ا

عربي،

سنجش د

 18(  

حاسبوا قبل ان«

كند كه شاره مي
و شاديت بود، به

←المطر –) 2
غبارآلودگي اش،

– )4 رد گزينه

ك كرد يا قدرداني
رد( مه ديواري 

...كان  –) 1 نه
كان –)  1 گزينه

هرد گزينه( داد 
رد( شكسته شد 

أمي –)  4ينه 
خواهر ← صغيرة

هر كس در زم -
رچه در دورترين

صداي مردي←
فعل( يصرخُ  –ه  

صفحة. (ل كنند
.رست است

«به مفهوم) 4و 
(  

.رست است
اش) 2ت سؤال و 

و«: بارت اگر غم
)18حة 

.رست است
رد گزينه( ريد  

اشتيره رنگي←
.رست است

ر( اه كن ، بنگر 
.رست است

از من تشكر ك←
روزنام ← دارية

.رست است
رد گزينه( پدرم 

رد گ) ( معرفه(ه

.رست است
تفاق افتاد، رخ د

ش ← )فعل الزم
.رست است

رد گزي( خريد  ←
الصأختي  –) ها 

.رست است
-2ها  ست گزينه

ب ديني است اگر
.رست است

←4يح گزينه
مردي كه ← ي

پايش
)نكره( ي 
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در 3گزينه  .2
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)20صفحة (

در 2گزينه  .2
شاعر در بيت

اين عبنظير 
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در 3گزينه  .2
بار ← نزلَ

←اغبرارها
در 2گزينه  .2

نگا ←اُنظُر 
در 3گزينه  .2

←شكرَتني

الجد الصحيفة
در 4گزينه  .2

←والدي
ابرهاي سياه

)2 گزينه
در 1گزينه  .3

ات ← حدثَ
فع( انكسرت 

در 2گزينه  .3
←اشتَرَت

هساير گزينه
در 1 گزينه .3

ترجمه درس
دانش واجب

در 4گزينه  .3
ترجمه صحي
الرّجل الّذي
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درد ← ألم
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اي كسان -3.  ند
.را بخوان

پذيرآنان را نمي
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ي متعدد ندارد و
سالم كرد خودش

.هايش يافتم

توكّل به خ -2
هايسلبا -4. د

توصيه نامه و گ
4.نكردمراجعه 

پسنديده نيس) ود

من باب ←عال 

له ←ي الماضي 
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2هايرد گزينه

كنزيان درو مي
اه پروردگارت فر

دير هيچ يك از
اي از ديگران نه

هايو توصيه نامه
به همه س. يز بود
هتوانايي ننده به

.ي متعدد دارد
ي را انتخاب كرد

هر كسي را كه
ته كسي به آن م

تعريف از خو( د 
.شودي مي

من باب انفع - 3

حرفان زائدان في

غيوم
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( معرفةأعرف ، 

دشمني بكارد
اندرز نيكو به را

اري از افراد، مد
نامه هي و توصيه

ونامه هاي زياد
ش ساده ولي تمي
ش و اعتماد كنن

هايو توصيه نامه
ايارمند با تجربه

مدير -2. ش بود
كارمندي شايست

ستايش خود -2
وفقيت در زندگي

حرف واحد دة

له ح -3 »  درة

.كردندي

جمعه ←غيام 
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أن ←دريابم 
  )ها نه

هركس -2.  نم
با حكمت و -4

جعه تعداد بسيا
ندك بود و گواه
ن جوان گواهي

هايشلباس... ت 
نده به پروردگارش

وگواهي هاي زياد
پايان ، مدير، كا

اشخوش اخالقي
نياز شركت به ك

2.اجازه بگيريم
باعث موديگران 

بزياد مزيد ثالثي

قد« مفرده  ←» 

ي را مالحظه مي

جمعه أ -4

دهم؛ ادبيات و علو

–)  3و2هاي ه

رد ساير گزين(  ة

 تا شما را ياد كن
.دهيدجام نمي

رد و با وجود مرا
 كه تجربياتش ان

ينا: مدير گفت 
جازه ورود خواست

او را توكّل كنن. 

كسي است كه گو
در پ -3. وان بود

ادب جوان و خ
پس از اعالم ن -

)ير سالم كرد

ود به يك مكان
م كردن منزلت

م ←حرفين  دة

»قدر« مفرده –
معه األبواب

اه و بادهاي قوي

ريح: مفرده  ←

سنجش د

رد گزينه(  حاول
الظاهرة كتل←

س مرا ياد كنيد
د آنچه را كه انج

نياز كر ته اعالم
ك را انتخاب كرد
خابش پرسيدند،
منتظر ماند و اجا

.كردان كم نمي

رمند شايسته كس
يل استخدام جو

، ز انتخاب مدير
-3. كردقبول مي

فقط به مد( رد 

بايد قبل از ورو
كم -4. د كنيم

 :
بزياد مزيد ثالثي

يل

 :  
–سالم للمؤنث

جم ←األلباب 

آموزان ابري سيا

←ريحة: مفرده 

الهِجرية ← رية

.رست است
كنت أح ← ردم

←آن پديده –) 

.درست است
پس - 1 ← هاهن

گوييدد چرا مي
  :ك مطلب 

كارمندي شايست
ها مدير، جواني
ر درباره راز انتخ
آمد پشت در م
از منزلت ديگرا

.رست است
كار - 1 ←ها نه

فس يكي از دالي
.ز بود

.رست است
راز - 1 ←ها نه

ات باال داشت قب
ز مدير سالم نكر

.رست است
ما - 1 ←ها نه
هايمان اعتمايي

.رست است
هاطاهاي گزينه

م -للغائب  ← ت
باب تفعي ← عل

.رست است
هانهگزي طاهاي
جمع ←تكسير
جمعه - 4ضي  

.رست است
دانش آ  ←ت 

:هاطاهاي گزينه
←      مف -2متعد

.رست است
الهجر –يحتَفلُ 
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←اليوم الخمس
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)مجهز كرد
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گبي -4. و خريد

اقتراح – جدارية
گردباد، ماهي -2

س ماشين خالي

آمرزدن را ميها
.دريافت كردند

-3)   آيدد مي
0تا  3دود اعداد 

روز پنجم از -3

د و پنجاه سال
م خوابند پس هر
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نيروي انديشه
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نتظر پدر و مادر
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الجد اللّوحة-3
2.ي ديگر است

ا پايين آورد پس

سي جز خدا گناه
طريق اينترنت د

به بعد، مفرد 11
معد( أمتار  ←

.ك مجلّه خواندم

ميان آنان نهصد
مردم -3. كردند
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ايرانيان -2. ردم
ساعات -4. ستند

وجود دارد نگاه
اي در آسمانرده

به فقط انسان را

←الهتمامهم

ار مدرسه منت ك
پدر حامد -3. 

.كنندگزاري نمي

الثّمينةبضائع 
ا از جايي به جاي
هاي ارزشمند ر

ستند و چه كسي
هايي را از طنامه

معدود اعداد از
متراً -4)   شود 

دو كتاب و يك -
.ر است

ستاديم پس در
ديگر همكاري ك

.شد) پرميوه 

سار

و علودهم؛ ادبيات 

ه عراق سفر نكر
ربار چه زيبا هس

ماه و ستارگان
ابر بخار فشر - 3

خداوند ف.( نكرد

-2)  الميذ است

س از پايان ساعت
سه قدرداني كرد

ها شكرگشتر آن

الب-2     ن بعيد 
ي انتقال صداها

كارگر كااله -3
.ي است

)» نظر« ي  
شان آمرزش خواس

هايمانكالسيم

م( شخصاً  ←ص 
شي استفاده مي

-2. شهيد شدند
قد زرافه سه متر

.ت
ا نزد قومش فرس

نه با يكدش كتابخا
(ت سپس پربار 

اليس ≠اليمين  -

سنجش د

سفانه تاكنون به
داراي درختان پر

منْه ← ه
ه در آنشب ك

.كندروشن مي
انديشه مجهز ن

:ها
رجع ضمير التال

(  
نش آموزان پس
پاكيزگي مدرس
ته است ولي بيش

مكان -1 ←ها 
اي برايفن وسيله

.بردن دوري مي
پيشنهاد خوبي

حروف اصلي( ت 
س براي گناهانش

هم - 3. رش بود

أشخاص -1 ←
ب از اعداد ترتيبي

نفر ش 72كربال 
داني كه طول قي

عل متعدي است
ه تحقيق نوح ر
و حفظ آرامش

اي روييده استه

-3      آخرة≠

متاس -1← هانه
هاي دآن باغ -3

.رست است
منْه -السحاب  ←
به - 1 ←ها نه

ت پس جهان را
به نيروي) سي را

.رست است
هطاهاي گزينه

مر( والديهم  ←

)مير حامد است 
دان - 1 ←ها  نه

شان بهطر توجه
ردم ارزاني داشت

.رست است
هصفت در گزينه

تلفن - 1 ←ها نه
ها را به مكانآن

تابلوي ديواري
.رست است

باب افتعال است
پس - 1 ←ها نه

خانه منتظر پدر
.د

.رست است
←ها طاهاي گزينه

راي بيان ترتيب
در - 1 ←ها نه

آيا مي -4. ست
.رست است

فرستاديم فع: نا 
و به - 1 ←ها نه

اگيزگي مدرسه
ن درخت از دانه

.رست است
دنيا -2كثير   
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االرض و سماوات

كه جواب 4ينة 
ك موضوع باشند
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بسيار آن كشند
دانش -3. ميريي

را خالي و درش

تايش از آن خدا
ولر را از يكيي ك

.ب

جود دارد؛ زيرا خ
الس خلقنا ما و« ة

مثل گزي(است 
ده در سؤال، يك
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رساند و بميود 
ن گويي فردا مي
نگاه كردم اتاق ر

ست -2 .زيباست
علي صداي -4

كتاب 18ص  »ام

جهان هدفي وج
فهوم آية شريفة

تر، يك موضوع
ارد خواسته شد

)1(و زندگي 

دهم؛ ادبيات و علو

ست اندك آن سو
تت چنان كار كن
تي كه به دقت ن

حجرات–

ان و طبيعتش ز
.ند مرده نگوييد

ات مرتبط با پيا

موجودات اين ج
و اين مف» .دهد ي

.فرق گذاشت 

ت و يا حتي بيشت
ها و مو سا گيومه

و دين

سنجش د

خن مانند داروس
ني و براي آخرت

وقت-4. يستادند

–السماوات –ت 

هاي مازندرانگل
شوندا كشته مي

.ت

.ت

پيام و آيا جدول

.است 16 

ر پس تك تك
هوده انجام نمي

.ت

.ت

.ت

.ت

.است 2

.ت
»مقصد«و » ود

.ت
ها، دو قسمت نه

كرد؛ زيرا چه بس

.ت

سخ - 1 ←ها نه
كنشه زندگي مي

هم سمت چپ ا
.رست است

غابات ←سالم  
أموات ←ر 
جن - 1 ←ها نه

ي كه در راه خد

.رست است
است 15، ص 1

.رست است
است 15 ص ،1

.رست است
ج«و  17ص » ر

.رست است
و 15ص ص ،1

.رست است
در«: آمده است

هيچ كاري را بيه
است» بالحق اال ا

.رست است
است 17 ص ،1

.رست است
است 18 ص ،1

.رست است
است 20 ص ،1

.رست است
1و  20 ص ،1

.رست است
است 21 ص ،1

مقصو«بايد بين  
.رست است

است 21 ص ،1 
ي اوقات در گزين
دي نبايد شك ك

.رست است
است 21 ص ،1
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ي قسـمت اول ه
ارتبـاط» آلخـره 

در اختالفـي  ن
اسـت و انسـان  ب

.به سؤال ندارد

ي نصيب انسان
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اي از بحث خود آيه

و3 و 2هاي  نه

هر سه با هم مر
ثـ فعنداهللا لدنيا
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1در ص » آلخره
.ندارد

.او بدهد

ونه نيست كه د

.ب
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خو 2گزينه  .تند

گزين .اند آمده 21
.ل ندارند

و. اند آمده 21ص 
ال ثواب يريد كان

و مر 18ص  »ت

حيرت دنياي با م،
درست انتخاب م
«  

!ست
اآل و الدنيا ثواب

ربطي به سؤال

بخواهد خدا به
.ل

اً و حتماً اين گو

كتاب 18 ص »ام

دهم؛ ادبيات و علو

هست 15در ص 

1-20در صص 
المثل ي به ضرب

ص ة شريفه در
ك من«ط با آية 

پيام آيات«جدول 

نگريم مي ها سان
كدام راستي، به
»نيست؟ گونه ن

اس) ع(منين علي 
ث فعنداهللا الدنيا

است و ر 17ص 

ه هر چه انسان
ربط به سؤال بي
و البته لزوماً. ت

پيا با مرتبط ات

سنجش د

ال دؤس ةهيم آي

.ت

)ترجمه( 1ينه 
اند و ربطي آمده

، و آية20در ص 
اند فقط ل معروف

زير ج »گيري جه

.ت

انس دنياي به تي
كه شويم مي م
اين يك كدام و ت

.ت

.ت

حديث اميرالمؤم
ثواب يريد كان

ص»تدبر« جدول 

.ت

گونه نيست كهن 
و. مان جا است

است 2س گزينه 

.است 17

آيا و پيام« دول

.رست است
از مفا 4 و 3 و1

.رست است
است 21 ص ،1 

.رست است
گزي ةال و آيؤس
17ص » تدبر«

.رست است
و قول معروف د

المثل و قول ضرب

.رست است
نتيج«متن  عيناً

.رست است
.كتاب است 2

.رست است
است 21 ص ،1

.رست است
وقت«: آمده است

سردرگم ابتدا كه
اوست معنوي و ي

.رست است
است 21 ص ،1

.رست است
است 15 ص ،1

:ها زينه
يه نيست بلكه ح

من«جمة آية ر
اي از ج رجمة آيه

.رست است
است 17 ص ،1

:ها زينه
زوماً و حتماً اين

اي ديگر از هم يه
ين گزينه بر عكس

.رست است
و 16ص ص ،1

.رست است
جد و 17 ص »ر

www.sanjeshse

در 2گزينه  .6
1هاي گزينه
.نيست

در 1گزينه  .6
درس متن  

در 1گزينه  .6
المثل ضرب
و 15صص 

در 4گزينه  .6
المثل ضرب

گزينه كه ض
.دارند

در 3گزينه  .6
ال عؤمتن س

در 3گزينه  .6
20ص  متن

در 2گزينه  .6
درس متن  

در 2گزينه  .7
16در ص 
ك دارد وجود
مادي فراوان

در 2گزينه  .7
درس متن  

در 1گزينه  .7
درس متن  
رد ساير گز  
آي: 2گزينه   
تر: 3گزينه   
تر: 4گرينه   

در 1گزينه  .7
درس متن  
رد ساير گز  
لز: 2گزينه   
آي: 3گزينه   
اي: 4گزينه   

در 3گزينه  .7
درس متن  

در 4گزينه  .7
تدبر« جدول
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را دو را بـه
ص. (سـت 

بود و نبود

ر پايـة آن
از طريـق

حقيقت را
ـد و علـوم

ريسـيته و
قابـل درك

ز در سـايه
. هي اسـت 

خدا، اساس

هاسـت و ن  

طريقـي ـه 
اي عميـق

آيا جهاني«
ن دغدغـه

ationgroup

ه گرفـت و آن ر
ها گرديده اس تب

يلي براي اثبات

علـم بشـري بـر
ربـايي يت آهـن   

اگر انسان اين 
آمـ دسـت نمـي    

رن بر وجود الكت
غير مسـتقيم قا

ـعادتمندانه جـز
ن شناخت و آگاه

يعني خ) هستي

ي عمـل انسـان
)هم

رت منطقي و بـ
ا گـر را بـه گونـه   
«:دار نيست كه

ـذكور مؤيـد ايـن

13(  

ن مرز را ناديـده
ر بسياري از مكت

ولي وقتي دلي» 
)دهم 2رس 

است بلكه كاخ
انـد و خاصـي ده    

)دهم 2درس 

و معقول است،
از ديگـري بـه

ناسي و پي بردن
تگي به صورت

)دهم

ه و زندگاني سـ
ن به آن، داشتن

مبدأ(ن توحيد 

كند و راهنماي مي
ده 1درس  6و 

ان بيني به صور
امي مسائل ديگ
ز اهميت برخورد
يا نه؟ و بيت مـذ

10/8/398 لة اول

كند و نبايد اين ي
بزرگ فكري در

»نيست«ييم كه 
در 15و  14ص 

سخن عقالني ا
بـه دسـت آمـد

د 15و  14ص (

سخني صحيح
علمي يكي بعد

ست يعني خداشن
ن اتو يا برق گرفت

د 1درس  4ص 

تقليد كوركورانه
زي براي رسيدن

ت و در اين ميان

ميجهان ر وشن
4ص . (اهد بود

ديگري در جها
در اين مورد، تما
زة اين موضوع از
صاحبي، هست ي

ديني

9  


رحلم(لوم انساني 

را از هم جدا مي
منشاء انحرافات

توانيم بگوي م مي
ص. (توان گفت مي

برد، يك لت مي
به اين حقيقـت
. (و آگاهي است

كه» علت بردن
ن همه مسائل ع

ن در برابر خداس
راغ يا گرم شدن

ص. (يني نام دارد

ست آيد نه روي
ريز سپس برنامه

معاد استوار است
)دهم 1

يف ما را در اين
تر خوا تر و كامل

اي از هر مسئله
خطا و اشتباه د

اي به انداز سئله
ي دارد و آن را ص

هاي ف و اقليت

دهم؛ ادبيات و علو

دارد كه آن دو ر
م» نيست«و » م

ت داشته باشيم
نمي» دانم نمي«ز 

معلول پي به عل
مي كه با توجه ب
و فهم و شناخت

و از معلول به ع
داشت هرگز اين ي

)دهم 2س 

رزيابي موضع آن
روشن شدن چر

جهان بي  هستي،

و تفحص به دس
نتخاب هدف و

وحيد، نبوت و م
درس 9ص . (ت

است كه تكلي» 
ت دئولوژي عميق

بايد قبل) روي
زيرا هر گونه. د

طقي نيز هيچ مس
يا آغاز و انجامي

معارف

سنجش د

مزري وجود د» 
دانم ينم«ن مرز 

ي چيزي در دست
ت جزر اين صور

برد و از م ؤثر مي
ارند مسائل علم
ل و خرد قابل ف

به مؤثر رسيدن
و ترديد روا مي

درس 15ص . (ت

ي يك مكتب ار
قي يا مشاهدة ر

)دهم 2

سبت به جهان ه

و راساس تحقيق
آيد زيرا الزمه ا ي
(  

 اصل اساسي تو
جهان بيني است

»بايدها و نبايدها
تر باشد، ايد ميق

جهان اخر(معاد 
رزيابي قرار گيرد

از لحاظ منط. زد
يم مبدأ و معاد

)دهم

.رست است
»دانم نمي«و » ت

همين آميختن ،
)، دهم2

.رست است
في براي نيستي
اشته باشيم، در

.رست است
از اثر پي به مؤ
ست و چه بسيا
و به وسيله عقل

.رست است
از اثر ب«حقيقت 

ا در آن شكت ي
گرفت و مايه نمي
.رست است

در بررسي) خست
در يك مدار برق

درس 12و  11
.رست است

گاهي هر فرد نس
.رست است

صول دين بايد بر
ي به دست نمي

)دهم 1درس  1
.رست است

بي براساس سه
صول ديگر اين ج

.رست است
ب«اي از  مجموعه

بيني انسان عم ن
.رست است

و) خداوند(بدأ 
مورد بررسي و ار

ساز و انحراف مي
كني دگي مين زن

د 1درس  8و  7

www.sanjeshse

در 2گزينه  .5
نيست«بين 

هم آميخت،
2، درس15

در 4گزينه  .5
اگر دليل كا
در دست ند

در 2گزينه  .5
اينكه انسان
نهاده شده ا
غيرمستقيم

در 3گزينه  .5
با توجه به ح

شناخت نمي
تجربي پايه

در 1گزينه  .5
نخ(گام اول 

جريان برق
ص. (است

در 1گزينه  .5
شناخت و آگ

در 2گزينه  .5
پذيرفتن اص
علم و آگاهي

10و  3ص (
در 1گزينه  .5

بينش مذهب
و شالودة اص

در 2گزينه  .5
ايدئولوژي م

هر چه جهان
در 3گزينه  .6

اعتقاد به مب
بينانه م واقع

و دچار خطا
كه ما در آن

7ص . (است

erv.ir
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»و نبايـدها  

خدا و اگـر
اقتصـادي    

چار لغـزش
د و نسـبت

.دهد ار مي

ـود دارد و

ه يا كاهش
تـوان مـي   

)دهم 1

ر پنهـان را

يـدئولوژي

خاب هدف
اي ع رابطـه       

مذهبي را

ن ترتيب با
ـاهده غيـر

ص. (كنـيم 

ationgroup

و«ت از   بايـدها

قادي نسبت به خ
ي، اجتمـاعي و

رسم زندگي دچ
د نيز غافل گردد

ت تأثير خود قرا

دف، برنامـه وجـ

رد به طوري كه
اده، بـه خـوبي

درس 3ص . (

يم و دريا و فكر

دهـد، امـا ا مـي  

تر باشد، انتخ حيح
عنـي يـك نـوع

ور اصلي بينش
)دهم 1درس  8

شود و بدين مي
افزايـد، در مشـ 

كن دريافـت مـي  

13(  

اي اسـت جموعـه  

اعتقعتقاد يا بي
مسـائل سياسـي

)دهم 1س 

ب هدف و راه و
ي از خطاي خود

اي عميق تحت ه

نصر آگاهي، هـد

قات داره آن اتفا
به اين مثال سا
.ت و آگاهي است

را با روش مستقي

قـرار م ختيار مـا 

تر و صح ا عميق
خواهـد بـود يع

محو» توحيد«ل 
8ص. (ته است

ند و به آن آگاه
هـاي خـود مـي   
و انديشه آنها را

10/8/398 لة اول

ه ايـدئولوژي مج

بارت است امر ا
صل نمايد، تمام م

درس 8و  7ص (

آدمي در انتخاب
و شناخت، حتي

انسان را به گونه

همواره سه عن ،

ست كه نسبت به
گرديد، با توجه
داشتن شناخت

ف و قال و قيل ر

ي از جهان در اخ

ه جهان بيني ما
تـر تر و كامل ق

است كه اصل» دا
توجه قرار نگرفت

كن شناسايي مي
هـ بـر آگـاهي  يج 

و از نيروي خرد

)دهم

10  


رحلم(لوم انساني 

ت و حال آن كه

استوار است، عب
ت و آگاهي حاص

. (كند ي پيدا مي

ر حقايق نباشد آ
و د بودن آگاهي

هاي گيري وضع

دهيم، انجام مي
)م

ه به شناختي اس
گرگوني خواهد گ
رسيدن به آن،

م است زيرا كف

ن بيني تصويري

ولوژي، و هر چه
ميقع) يدئولوژي

خد«ت موضوع 
مورد» توحيد«

ا، تا خدا، آن را
كند و به تدريج ي

با ياري گرفتن

د 1درس  4ص 

دهم؛ ادبيات و علو

است» ها و نيست

هان بيني بر آن
د و بدان معرفت
و اهميت خاصي

شد يا منطبق بر
حدودت ناقص و م

ست كه تمام مو

س عقل و تدبير
دهم 1درس  3ص 

كند بسته  م مي
خوش تغيير و دگ

ريزي براي رنامه

تقيم غيرمستقيم

جهان. كند ن مي
)م

هان بيني و ايدئو
ا(حقيقي برساند 

)دهم 1

ا توجه به اهميت
«ندازةاي به ا ئله

ن و طبيعت، خد
شنايي حاصل مي
حس و سپس

. (ح مكتب است

سنجش د

ها هست«ت از 
(  

كه هر جه) اي ه
ش را در نظر آورد
و ي او نيز ارزش

انسان ناقص باش
بسا كه به علت

.ر باشد
ك باور اساسي اس

دة خود و براساس
ص. (رقرار است

ت در شهري اقدا
ي انسان دستخ
هدف و سپس بر

ش مشاهدة مست
.شاهده است

ين جهان روشن
دهم 1درس  4

جه: ساسي است
را به سعادت ح

درس 6و  5ص 

استوار است و با
ينش، هيچ مسئ

برخورد با جهان
س از ديگري آش
يي از مشاهده و

عادل با اصطالح

.رست است
اي است مجموعه

)دهم 1درس  4
.رست است

شالوده(اي  پايه
ني ابدي خويش
ندگي اين جهاني

.رست است
كه جهان بيني
هد گرديد و چه

خبر ويش نيز بي
دايا عدم آن يك

)دهم 1درس 
.رست است

ايي كه به اراده
اي محكم بر بطه

.رست است
سان براي اقامت

ريزي گاهي، برنامه
الزمة انتخاب ه

.است رست
موالنا مؤيد روش
مستقيم قابل مش

.رست است
كليف ما را در ا

ص. (مل ماست
.رست است

داراي دو جزء اس
ي كه بتواند ما

ص. (ت نه عكس
.رست است

بي به سه اصل
دهد و در اين بي

.رست است
داي زندگي، از ب

هستي يكي پس
گيري ابتداي بهره

)دهم 2
.رست است

ه معناي عام، مع
www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
جهان بيني

4ص. (است
در 4گزينه  .6

ترين اساسي
كسي زندگا
مربوط به زن

در 2گزينه  .6
در صورتي ك
و خطا خواه
به لغزش خو
اعتقاد به خد

7و  6ص (
در 1گزينه  .6

در همة كاره
ميان آنها را

در 1گزينه  .6
وقتي كه انس
و افزايش آگ
دريافت كه

در 4گزينه  .6
اين بيت از
با روش غير

در 3گزينه  .6
ايدئولوژي تك
راهنماي عم

در 3گزينه  .6
هر مكتبي د
و راه و روشي
مستقيم است

در 2گزينه  .6
بينش مذهب
د تشكيل مي

در 2گزينه  .7
آدمي از ابتد

هاي واقعيت
مستقيم با ب

2درس 12
در 2گزينه  .7

ايدئولوژي به
erv.ir
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ي سـروده

ص. (سـت  

هـا، بايـد و

)دهم

Part A:

.كنيم

 be“ربرد  

توان موقع 

مكن اسـت

ationgroup

طور كه مولـوي ن

ريافت درونـي اس

ه ها و تكليـف  ش

1درس  4ص  (

: Grammar

“b ك استفاده مي

».روم بخرم
كـار(رده اسـت   

يي است كه مي

اكطرن

يش يافته

دارد درخت مم

كردن

13(  

شود همان ك مي

)م

ن، به صورت در

اي است از ارزش
)دهم

.دئولوژي ماست

r and Voca

be going to

بر وني تمام شد
ريزي كـر هبرنام

ترين كارهاي اك

خط) 4

».شده بود وح
افزاي) 4

دهن بازرس عقي

پر ك) 4  بودن

10/8/398 لة اول

غير مستقيم درك

دهم 2درس  13

ادي در خويشتن

ا خاص، مجموعه
1درس  4ص  (

ماييم نشانگر ايد

abulary

».ديگر
.است) ي

».بارد ي
”بنابراين از. د

ن برنامة تلويزيو
د و براي خريد

خطرنان يكي از 

ط

مجروبه شدت 
عي

چون طع كنيم

ن از، اهل جايي

11  


رحلم(لوم انساني 

وس و دريافت غي

3ص (» ل و قيل

ر درك غم و شا

وژي به معناي خ
.است» مكتب«

نم د انتخاب مي

چند ثانيه: ب
اليؤر جمالت س

نميامروز باران 
كند بيني مي يش

اين قصد دارم. م
داند موضوع را مي

ند كه پيام زدن

مرتبط) 3

مسافران بود كه
طبيع) 3

قطسال را  ت كهن

آمدن) 3

)1(انگليسي 

دهم؛ ادبيات و علو

ورت غير محسو

نهان آشكار قال

لي دردن است و

رود، ايدئولو ر مي
«ا اصطالحدل ب

زندگي براي خو

فتر من لطفاً؟
در(ن درخواست 

قطع به يقين! ن
اساس شواهد پي

دانم مي: جان
د جان از قبل م

بايد متوجه باشن

دار، استمراري

ر يكي ديگر از م
ب

م بود آن درخت
».د

كردن

ا

سنجش د

ولي دريا به صو

فكر پن/ از دليل 

م قابل حس كرد

م و خاص به كار
مفهوم عام، معا

كه در جريان ز

دف آييد ميحظه 
بيان ”will“ي 

ان زيبا نگاه كن
اول، گوينده بر

.ي شير نداريم
“I دهد نشان مي

زنند پيامك مي
».داد

ادامه د) 2

نِ درگذشته مادر
مناسب) 2

ما مجبور خواهيم
مان بيافتد خانه

:صدري
قطع ك) 2

.رست است
شود ن حس مي

س بيني و دريا
.رست است

صورت مستقيم
)دهم 2رس 

.رست است
ه دو معناي عام

و به) ام ارزشي
.رست است

ه و راه و روشي

.رست است
يك لح: الف«: ه

كي از كاربردهاي
.رست است

به اين آسما«: ه
توجه به جملة
.رست است

هيچي: جولي«: ه
”I knowخش 

g(.
.رست است

افرادي كه پ«: ه
رسيكلت انجام د

مثبت ،
.رست است

يكي از زنانِ«: ه

.رست است
ما«: ه متأسفانه،

ان شديد، روي
در حالت مصها  ه
به

www.sanjeshse

در 1ه گزين .7
كف با ديدن

:است
كف به حس«

در 1گزينه  .7
بوي گل به

در 16و  14
در 3گزينه  .7

ايدئولوژي به
نظا(نبايدها 

در 4گزينه  .7
هدف، برنامه

در 2گزينه  .7
معني جمله  
يك :توضيح  

در 2گزينه  .7
معني جمله  
با :توضيح  

در 3گزينه  .7
معني جمله  

بخ :توضيح
going to”

در 4گزينه  .7
معني جمله  

راندن موتور
تأييدي،) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
مجروح) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

يك طوفا در
معني گزينه  
افزودن) 1  

erv.ir

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

@physicsjeiroodi



 @sanjesheduc
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ي مـا بـاز

Part B: 

ationgroup

درسشـان در م

ويژه

».ت كنيد

ش آموخته شدن

از سـال آن رد   

العاده قر

به شكلي به سو

دست دادن

«
ادفي

رستان

Cloze Test

ئله

فكن

خك

.كنيم ده مي

13(  

ـ   ه تـازگيد و ب

به و) 4

مراقبت هايتان ه

دانش) 4

ـت، هفـت مـو

خار) 4

داريم، در آخر ب

از د) 4

.خاورميانه بيايد
تصا) 4

».نخواهد شد
شهر) 4

مسئ) 4

نورا) 4

سرخ) 4

استفاد» ل ساده
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گردنـد ل كار مي

صاً

ر كشيدن از بچه

كردن

هاي تاريخ ايالـ ي

ب

حوي كه انتظار

وار بودن

تواند به خ لح مي
ست

هيچ كاري انجام
ي، فصاحت

ط زيست

صول

منفعت

حال«د، از زمان 
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ت كه دارند دنبال

شخص) 3

رون خانه سيگار

بيان) 3  كردن

سوزي آتش ترين

مخرب) 3

هميشه به آن نح

اميدو) 3

ري است كه صل
نادرس) 3

م قرار ندهيم، ه
رواني) 3

محيط) 3

محص) 3

سود،) 3

بودن عمل دارد

.مناسب است

دهم؛ ادبيات و علو

اني دشوار است

انه

د، با هميشه بير

كردن، تمرين ك

ت مخربده تا از 

رض خطر

اگر نه ه ،دهيم 

ويس كردن

ديگر ميدبخش
خش

عموم توجهورد 
الت

ت

ت

ت از هميشگي

)”give“فاعل 

سنجش د

براي كسا ويژه

داوطلبا) 2

يد سيگار بكشيد
:دريص

ورزش) 2

ت كال فاير از د

در معر) 2

از دست ميه 

:صدري
نو پيش )2  ن

ا بات هم نشانة
اميدبخ )2

مسئلة مهم را مو
تسهيال) 2

موقعيت) 2

عدد) 2

فعاليت) 2

حكايت ط كلي كه

“th )به عنوان ف

.رست است
بهبازار كار «: ه

».م شده است
ت، به سنگيني

.رست است
اگر حتماً باي«: ه
در حالت مصها  ه

كردن
.رست است

طبق فهرست«: ه
«  

عي
.رست است

چيزهايي كه«: ه

در حالت مصها  ه
دن، از بر خواند

.رست است
نتيجة انتخا«: ه

.رست است
اگر ما اين م«: ه

.رست است

.رست است
ت، جا

.رست است

.رست است
توجه به شرايط

.رست است
”heyنها ضمير 
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x x+ +
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Reading Co

x x+ + + =12 4

n− + =6 

13(  

omprehensi

.هند

 ...  

x= 
1167 4

(n )( − 3
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on

ده نظر مي........ 

.كنند صرف مي

................شد اگر 

x
x= 66

(n )+ = 2 
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.......... مورد سايز

. ......  

بيشتري مص..... 

ش زنشان كم مي

= 24

n , = −3 2

)1(ي و آمار 

دهم؛ ادبيات و علو

بخرد؟

.. ..............چون 

تحده اغلب در م

.............ي غربي 

..............كشورها 

مردمان امريكا وز

:نويسيم ا مي

.د

.جواب ندارد
2

رياضي

سنجش د

خواهد ب گون مي

.ن كيوي است

ماركت نخريد چ
ست بخرد

زدند؟

دگان اياالت متح

وزن مردم اروپاي
ت

مردم در ديگر ك

گويد كه م ي مي
رفتند 

باشد، معادله را

+ =2 شود مي 4

aشرط  =  ج

.است 3+

:1ة 
.رست است

مدل ميوة گوناگ

.رست است
عاشق خورد.... 

.ه تشنه است
.رست است

اي از سوپرم ميوه
خواس ك چيز نمي
.رست است

ربارة چه حرف
هايشان

:2ة 
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مقاله، بازديدكنند

.رست است
مقاله، ميانگين و

هاست ز امريكايي
.رست است
ها، م با امريكايي

.رست است
ه صورت ضمني

 كار مي رخه سر

.رست است
اد اعضا خانواده

=ارقام برابر  6
.رست است
ax b+ به ش =

)دير  )− =2 1
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x(x + 2

x +24 8
x = 16

x +131

x ضـلع

x + ×4 3

احت 

x =2 1
 +1 4

(x )+ 21
x

 −4

x x+2 5

a
(− + 23
I) ( x +3

II) ( x9

ationgroup

x
) (

+= 22 3 2
x (x= +28 3
 + =1 6 7

.د
x= 992 17

1 اگـر. است

× = 1 119

( /= 22 مسا 2

(x )+ +1 29
=4 5

:م

x
x (= +2 2

2
x= 3 4

x + = − 4 2

) ( )+ −2 12 3 3
) x+ + =22 3

) x+ +22 3

13(  

) +22 45

x )+ + +4 4 1

هزينه برابر باشد
x =4 992

ضلع آن برابر ،

x = =89
4

) +   225 1

x −29 1

ستند، پس داريم

x
)− 

2
21 4

x=  =3
1

:يم

(x )(x + 2

) (=  −2

x=  +29

x=  281
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x −28

فر بايد درآمد و
x =2 24

1ر   باشد مي

/22 25

595

x − =39 

الزاويه هس ث قائم

x− = 
2

3 

,= 12 5 12

a است و داري =

x )+ = 3 

a
)− = 2 13
x+ + =15 4

x+ +2 39 4
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x − =4 192

دن به زيان صفر
8

تر مربع كوچك

:م
(x ) −13

سه ضلع مثلث ،

x
x( ) − 34

,2 13

( x2  پس= 4

x , = − −2 3

a
, − =2 13

( x +3

( x=  3

دهم؛ ادبيات و علو

.كنيم ض مي

(x −16

ست و براي رسيد

اينكه مساحت

كنيم، پس داريم
)(x )+ =3 

xهمراه  −12

) = 

.است

x ) x− =2 21 4

3

a−  =1 3

)( x )+ =1 3 4

)( x+ +1 27

سنجش د

xو  + فرض 2

)(x )+ =6 12

اس x17ك ساله 

بع و با توجه به

ك فرض مي xو 
x =13

متوالي باشند به

+ +5 12 ا 13

x− + =2 4 1

,3 9

x=  = −

) x= 4 

.رست است
وxج متوالي را 

= 

.رست است
واحد فروش يك

.رست است
طه مساحت مر
:تر باشد، داريم

.رست است
xالي را  و1+

x + =1 1

.رست است

x دو عدد م +

3=مثلث  3 
.رست است

شه مضاعف 

.رست است

,− −1 4
3 3

,= − −1 4
3 27
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a+ +4 2

(x ســپس

x x−4 5

(x a)(−

x +312

(x )− 1
2

k + =2 8

دهـد؛ مـي   
بـه نـوعي

تر خواهـد 
د به خلـق
ي در رفـع

.ب كند
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a+ = 9

x ) x± =23
.است−)

x − = 2 36 

(x a)+ =2 

x x+ −212

(x )+ =1
3 

k=  = −

بـه او دسـت نم
كمـال      جـويي،

ن صورت تشنه
تبه متوقف بماند

روي ب و يـا زيـاده  

ها را انتخاب هترين

13(  

.ز باشد

= − = −13
2
x± + =2 6 9

/ ) (− × ×6 5 6

(x ) +2 4

x a , =

( x= +21 4 4

x x −2 1
6

−4

نيازي بي حساس
متوقـف شـود،

ف كند كه در اين
مرت ند و در يك

ي نيازهاي كاذب

استفاده، و به نه
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x ax+ نيز 2+

/−6 5

=ت بــه فــرم  
( )− =6 234

(x )− =2 9 

a
a

−− 
22

.شوند مي
x )( x+ +4 1 3

x است.

x − = ⎯1
6 

ز نيازهايش، اح
حيـواني خـود
آب دريا برطرف

خوبي طي نكن ه
پيگيري. كند ب

حو صحيح و بهين
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+ريشه  =9 

بايســت يكــه مــ
برابر aختلف 

x =2 9

:يم
a = −2

دله درجه يك م
) x+ = 32 12

x  وx + =1
3 

x×⎯⎯→ −6 26

.ف دارد

اي اه شدن پاره
و يازهاي مادي

شنگي خود را با
راتب نيازها را به
ي خود را سيراب

ع و امكانات به نح

اقتصاد

دهم؛ ادبيات و علو

xت پس  = 2

مضــاعف دارد ك
لضرب مقادير مخ

x = ±3
x3 است.

x ax+2 داري

ن تبديل به معاد
x+ +22 1

xي  − =1
2 

x− − =1 

cريشه مضاعف

دليل با برآورده
اگر انسان در ني

تش اي كه تشنه
طبيعي خود، مر

يجويحس كمال
.شود مي انسان

ع نيازها، از منابع

سنجش د

شه معادله است

x ريشــه 2+
پس حاصل. باشد

−بر  = −3 9

a (x− =22

ز گسترده كردن
x + 1 2 8

هاي ترتيب ريشه

.ست

cبه شرط  = 

ست؛ به همين
.گيرد شكل مي

شود؛ مثل انسان
ر رفع نيازهاي ط

كند تا ح قدام مي
ف و يا انحطاط

انسان براي رفع

.رست است
:رد

x − =2  ريش

ax + =9 
a تواند ب نيز مي

.رست است

ها برا ضرب ريشه
.رست است

a)(x a− + 2

.رست است
بعد از 3و  2و  1

x x+ +28 1
.است 2درجه 

.رست است

x = − 1
به3

x  اس 1−برابر
.رست است

(ax b)+ =2

.رست است
ودي كمال جو ا
ي تازهاي در او

ش يل ميري تبد
ين اگر انسان در
ذب براي خود اق

دي، موجب توقف
.رست است
كند د كمك مي
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رين منافع
ـاد، يعنـي
چه كسي و
ست كه بـا

كـاري كـه
زيـادي در

هـا ع انسان
و نيـز خاير

يشـتري را
.شد

ديت دارد؛
ـد از آنهـا
هيه غذا در

خواهد مي

د و سـطح

و كمترين
نـافع آن از
تشـخيص

هيچگـاه)

فاً نگـاهير 

كند، ده مي
اي كسـب
جـايگزين

آورنـد مي
ـر منـافع،
كشـاورزي
د دارد و با

ationgroup

ل آورند و بيشتر
صـلي علـم اقتصـ
روشي، توسط چ
وزمره همه ما اس

رمايه و نيروي ك
شاورزي نسبتاً

زندگي و تجمع
سياري از اين ذخ

هاي بي حدوديت
نسلي همراه باش
ن منابع، محـدو

توانـ ختلفـي مـي  
هم براي ته رد و
همه آنچه را ند

دست آورد را به

بيشترين منافع
م و چنانچـه منـ
مكـن اسـت در
)ينـه ـــ فايـده   

كنند و يا صـر ي

تري سوء استفاد
ـ  ه... د، و  رمـه ب

ي و بلندمـدت

دست نتخاب به
ه خـود را از نظـ

ك ينخصي كه زم
را در ذهن خود

13(  

به عمل امكانات
ي و موضـوع اص
ه چيزي، با چه ر

هاي رو ز انتخاب

نابع طبيعي، سر
هاي كش ست زمين

نزديك به محلّ
شناخته بودن بس

مح قرن گذشته،
ايت عدالت بين

اين برداري از هره
هاي مخ با روش

ر كشت پنبه بر
توان هايش، نمي ت

)مانند توليد( ع

ب ي به دنبالخاب
دهـيم ه قرار مي

ته چـه بسـا مم
هز(» ش انتخاب

خالصه مي يواني

اطالعي مشتر بي
كنـد نيايش مـي 

افع زيـاد، دائمـي

د، يك فرصت ان
و برترين گزينه
عنوان مثال، شخ

از محصوالت ي
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ي را از منابع و
مسائل زندگي ن

اينكه چه.  كنيم
شود، فهرستي از

من معدني، خاير
حتي ممكن است

هايي كه نز زمين
ن ــ به دليل ناش
ويه از منابع در

از آنها و رعا نت
انسان در به شد،

ددي دارد و هم
د پوشاك به زير
دليل محدوديت

.گويند مي» ي

رين ميزان منافع

خود در هر انتخ
توجه آن را مورد

البت. كنيم ظر مي
روش«ا در مورد 

نافع مادي و حي

يا از فروشي، و
خود را خرج دن
مدت را بـا منـا

يزي كنندچ چه
هميشه بهترين

دهند؛ به ع ت مي
او فهرستي. بكارد
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انتخاب بهينه ا ،
يكي از مهمترين

ك ن ها را انتخاب
وليد يا مصرف ش

ي كشاورزي، ذخ
محدود است .ـ

وبي دارند، و يا ز
زمين ةن در كر

رو بين استفاده 
د با حفظ و صيان
شر نامحدود باش
ن مصارف متعد

توان براي توليد ي
انسان به. است

.د
كميابي«ها به آن 

ابع بتوان بيشتر

طرت و سرشت
هاي آ ع و هزينه
صرفنظ ت از آن

داشته باشيم، اما

ع را صرفاً در من

اي كه كم ف شنده
فردي كه آخرت
موقتي و كوتاه

ت خود را صرف
ها و جوامع، سان

خود را از دست
چه محصولي را ب

دهم؛ ادبيات و علو

ن محل استفاده
رتيب، انسان با

بهترين كند ك مي
ه چه مقداري تو

.شيم

اي زمينه. است ود
كه زياد باشد ــ

بازدهي خو ي كه
جود فراوان بودن

عالوه بر اين. ست
ده از منابع بايد

هاي بش م و داشته
هم امكان انسان،

ورزي را هم مي
گون ا ي هم گونه

بايد انتخاب كند
ه كه اقتصاددان

تفاده از اين منا

ت كه به حكم فط
هر انتخابي منافع
در غير اين صورت

نادرستي د خاب

طور مثال منافع

كاهد، فروش مي
فر اي زيرزميني،
ما منفعتي كم،

.كردهاند

و ساير امكانات
انس .دهند ت مي

»گزينه بعدي«
در زمين خود چ

سنجش د

ش، و در بهترين
بدين تر. ن كنند

اقتصاد كمكش 
چه مكاني و به

انديش خ آنها مي

س انسان، محدو
ــ هر قدر هم ك

وبيهاي مرغ ين
خاير معدني با وج

ــ محدود اس شر
؛ بنابراين استفا

نداشتيم» منابع
و امكانات براي ا

هاي كشاو زمين
كشت و آبياري
شد؛ در نتيجه ب

كند ي ايجاد مي

ن است كه با است
.ن فراهم كرد

اي آفريده است ه
بارت ديگر در ه

كنيم و د ب مي
تباه كرده، و انتخ

حدود دارند؛ به

ت محصول خود
ها ز جنگل و آب

زنند؛ ام مي ست
رفتار نك» عقالني

مين، زمان، پول
ر خود را از دست
«تخاب، بهترين

انديشد كه د مي

يد با بهترين روش
د و جامعه تأمين

دانش. شود رو مي ه
سي، چه زماني،

ش اقتصاد به پاسخ
.رست است

كانات در دسترس
جامعه قرار دارد

عه باشد ولي زمي
ذخ. است محدود

ن دانش فني بش
راهم كرده است

كمبود م«مشكل 
و يگر اين منابع
د؛ به طور مثال

هاي روش. شت
هميشه داشته با
دوديت وضعيتي

.رست است
اين» ترين بودن

فاه را براي انسان
.رست است

ها را به گونه سان
رر هستند؛ به عب

شتر باشد، انتخاب
ها اشتب و هزينه

.كنيم
.رست است

ها عقالنيت مح ن
.دارند

.رست است
ي كه از كيفيت
رداشت بيرويه از

ها د اين انتخاب
ع«عبارت ديگر 
.رست است

نتخاب اينكه زم
اب ممكن ديگر

با اين انت كنند و
اين م زراعت به

www.sanjeshse

ها باي انانس  
را براي خود
انتخاب روبه
براي چه كس

دانش كمك
در 1گزينه  .1

منابع و امك  
در اختيار ج
اختيار جامع

قرار دارند مح
محدود بودن
براي بشر فر

حتي اگر م  
به عبارت دي
استفاده كند

گندم كا آن
همزمان و ه

اين دو محد  
در 4گزينه  .1

بهت«مالك   
باالتري از رف

در 3 گزينه .1
خداوند انس  

هزينه و ضر
ها بيش هزينه

دقيق منافع
ك اشتباه نمي

در 4گزينه  .1
برخي انسان  

كوتاه مدت
در 1گزينه  .1

ا توليدكننده
تخريب و بر
ا منفعت، به

اند؛ به كرده
در 3گزينه  .1

هميشه با ا  
ها انتخا و ده

ك انتخاب مي
دارد قبل از
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ين مرتـب
ه است امـا
اده اسـت؛
دارد چـون

وجـه قـرار
انسان را از
آخـرت را

با خدا فرد
اسـالم در
رسيدن به
ـي كـه در
امـا عقـل

را از طريق
د؛ براي بـه 
ن اشـيايي

ه گندم تـا

در اختيـار
ـت ـــ بـه     
 كارمنـدان
د اسـتفاده
و زيان هـر 

ن شـريك
حسـنه در
ارت ديگـر
ـالم حـرام

نسبت سان
يـب سـاير

ationgroup

را از باال بـه پـايي
اي نكرده هزينه

ود را از دست د
دسـت داده را د

.كنند ظ نمي

ـا هـم مـورد تو
كند ا تالش مي

دست آوردن به
صرفاً به رابطه

.زنـد  ـادت مـي  
براي رفع فقر و
شد، همانند كسـ

اي دارد؛ ت ويـژه 

سان نياز به غذا ر
همه كاال هستند
ي است بنـابراين

نندهمثال توليدك

زمـين را د دازد؛ 
خـاص يـا دولـت
ك به كـارگران و

خـود ت توليـدي  
و حصول و سود

در سـود و زيـا
الح صـورت قـرض  

بـاشـود؛ بـه ع   ي
در اسـ ود و ربـا  

نكار كرد، اما انس
تركيزيرا وظيفه 

.تها اس نسان

13(  

هاي خود ر زينه
نكرده و ظاهراً

خو نتخاب خوب
ينـه خـواب از د

ه ــ فايده لحاظ

همـراه بـ رت را
رار داده است و
ا قبول ندارد و ب
ت كه عبادت را

رنگ عبـ هم) ي
ر اسالم، تالش ب

كوش نوعانش مي
دگي فرد اهميت

شود؛ مثالً انس ي
ه... انواع ميوه و

اقتصادي مفهومي

نامند؛ براي م مي

پـرد بان آنها مي
ست يك شخص
يرد و در مقابل

براي فعاليـت) و
توليد، همه مح يا

ـتمزد بگيـرد و
ص مايه مالي يا به

زيان شريك مي
شـو حسوب مـي 

توان ان نمي ك را
رود؛ ز شمار مي

صل كار گذشته ا

10/8/398 لة اول

دهد، گز جام مي
به زراعت اقدام
ظار از دومين انت

آيـد هزي فه مـي  

هزينه محاسبات

ست و دنيا و آخر
او را مدنظر قر ن

ي و اقتصادي ر
م اسالم اين است
ه روابط اقتصادي

از نظر) 2. كند ي
ني خانواده يا هم
م، اقتصاد در زند

مي هاي توليد ست
بازي، پارچه، ب

كاال م.بپردازيم

م» ستقيم توليد

ل توليد به صاحب
است كه ممكن ن،

گي كار مي را به
يا گاوآهن و گاو
ن ترتيب در پاي

دسـ توانـد  مي م
اما صاحب سرم
بكار در سود و

د؛ چرا كه ربا مح

و تأثير هيچ يك
عامل توليد به

در واقع حاص) د

17  
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هايي كه انج طالعه
چند هنوز و هر

منافع مورد انتظ
د و كالس اضـاف

د كه برخي در م

هاس كامل انسان
و خداگونه شدن
به مسائل دنيوي

هاي مهم ويژگي
از جمله(كديگر 

مي سان را تهديد
ي سطح زندگي
ب از نظر اسالم

.داند نمي

ين نياز يا خواس
باس، دارو، اسباب
ندگان آنها پول

.رود ار نمي

هاي مس هزينه«
.شود مي

د يا اجاره عوامل
به صاحب زمين

انساني يا نيروي
تراكتور(يزيكي 

پردازند؛ بدين مي

شود و هم» وليد
شده است؛ داده

ا به عنوان صاحب
اجاره بگيرد) تور

ت است و نقش
برترين ه عنوان

يا ابزار توليد(كي 

دهم؛ ادبيات و علو

مط ها و مشورت
او. دهد نجام مي

ر فهرست خود،
شود ب بيدار مي

.آموزش ببيند
گويند مي» صت

سعادت واقعي و
و معنوي انسان

اعتنايي بي هاند،
از. بيند نيا نمي

د با يكندهاي افرا
كه اعتقادات انس

براي ارتقاي ي كه
بدين ترتيب) 3؛ ت

ن به هدف كافي

ت كه براي تأمي
لبا التحرير، لوازم

كنن رضهگان و ع
شود، كاال به شما

كنند، صرف مي
م هايي را متقبل
ت كه براي خريد

در مقابل. دازد
پردازد و ي مي» 
از سرمايه في ين

به صاحبان آن
.رسد

صاحب تو«واند 
نتخاب به وي د

برد و يا ماعي مي
تراكت(ه فيزيكي 

ود داراي اهميت
خوردار است و به
سرمايه فيزيكي

سنجش د

در پايان كار، و
خود را ان تخاب

مهم كرده، و در
كه زودتر از خوا
ند تا در كالس

هزينه فر«مهم 

كامل در پي س
با اينكه ارتقاي

ن به دنيا برهست
كنار گذاشتن دن
 ارتباطات و پيون

داند ك خطري مي
فردي. ديده است

سته تقدير است
وفقيت و رسيدن

بازاري استدي و 
.كند رطرف مي

د به توليدكنندگ
ش و فروش نمي

ن براي توليد، ص
ه خرمن، هزينه

هايي است ن پول
ت كشاورزي بپر

باشد،  اجاره«ــ
همچني. پردازد ي

زار توليد را نيز
ر مي) صاحبكاران

تو انساني هم مي
يت انسان، دو ان

و اجتما جر الهي
ند مانند سرمايه

وليد در جاي خو
ميت خاصي برخ

همچنين. دارد

فع فروش آنها د
جام بهترين انتان

خود، يك هزينه
آموزي ك ل دانش

ز خواب خود بزن
اين هزينه ن به

.سترست ا
به عنوان ديني
به عبارت ديگر
ت شدن و دل بس

دادن و ك دست
كند و به همه ا ي

ودن معاش را خ
ري مادي پسند

شايس كند، اد مي
تنهايي براي مو

.رست است
با ارزش اقتصاد
صوالت غذايي بر

بايد ن اين كاالها
در بازار خريد ه

.رست است
كه توليدكنندگا
دن به عايدي و
ها در واقع همان
در آن به فعاليت

ـ ةد كل جامعه
مي» حقوق«يا 

ابز يمت يا اجاره
يا ص(صاحبكار 
.رست است

عوامل ا اسالمي
قع به دليل اهمي

كند و اج كت مي
توان نمي) پول(ي 

.رست است
يك از عوامل تو
مل توليد از اهم

عهده د را نيز بر

www.sanjeshse

محاسبه منا
سر. كند مي
انتخاب خ با
لطور مثا به
بايست از مي

اقتصاددانان  
در 3گزينه  .1

دين اسالم  
)1 دهد مي

اسير ماديات
در گروي از
محدود نمي
دسترس نبو
رفاه و توانگر
راه خدا جها

را به انسان
در 2گزينه  .1

شيئي :كاال
مصرف محص
دست آوردن

كهمانند هوا 
در 2گزينه  .1

مبالغي را ك  
قبل از رسيد

ه اين هزينه  
گيرد تا د مي

عنوان نمايند
»مزد«خود 
كند و قي مي

چه باشد به
در 1گزينه  .1

در اقتصاد ا  
در واق. نشود

توليد مشارك
مالي سرمايه
.است

در 3گزينه  .12
اگرچه هر ي  

به ساير عوام
عوامل توليد

erv.ir
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علف مراتع،
ـن، اولـين

دسـت به
ابـزار، ده از   

.گويند مي

س و غيـر  
مراجعـه، و
ده، امـا در

معلمـان، ه  

(=  لفظـي 

و) شـعر  =

اگر نه كه

ـت، چـون
(  

يمـ يتعلو 

(  

هـا نهنـگ 

ationgroup

برداري از ع بهره
بـدون ايـ. منـد 

خودروي وحشي
خـود و اسـتفاد

.گويند ي

»خدمات« و ود
ملمـو غيـر زد و  

سات آموزشي م
خريـداري نكـرد

خـدماتي كـه. ت   

قرينةبه  مفرد

(نظـم  ) 4. اري 

؛است ضروري گ

اسـ غلـط ) 3. رد 
16تا  13فحات 

يشـ ينما ،ييـا 
)1 ت

)18-16صفحة 

اين كه ست كم

13(  

مثل ب جام دهد؛
نا مـي » حيازت«

هاي خ ا از گندم
مچنين با كـار خ

مي» احيا« وليد

رو به شمار مي» 
سـاز طـرف مـي  

ياز بايد به مؤسس
ي ملموسـي را خ
د افـزوده اسـت

شخص نهاد اول

شـنيدا/ اري اند

لحن و آهنگف 

قل خـود را دار
صفح). (را(دارد  ف

غنـ ،يحماسـ ع  
انوشت، پ16حة 

ص( .گويند مي رگ

دسهم ) ستعاره

10/8/398 لة اول

كاري روي آن انج
«شود، فرد مي

ت، بذر گندم را
ت طبيعي، و هم

اين نوع از تو به

»محصوالت نرم
را برط هايش سته

براي رفع اين ني
ن مثال، او كاالي

هاي خـو دانسته

نه) 4در . ي است

خوا) 4و ) 3. ت

انجام براي كشف
)13حة 

بيت قافية مستق
رديفت چهارم 

نـوع چهـار ها از 
صفح. (داشت يي

رِ خيالصمراز  و

ا ⇐( تشخيص

1(
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رحلم(لوم انساني 

د بدون اينكه كا
مالكيت موجب

ي كه گندم كاشت
نابع و محصوالت
.و پرورش ماهي

« بارت امروزين
ن نيازها يا خواس

نياز دارد و ستن
در اين. اري كند

فت كرده و بر د
.اين نوع است

عربي امافقط ) 2

است متنك گردد 

متن از آغاز تا ا
صفح)! (3يعني 

)15تا  13

هر يك از چهار
بيت، چون فقط ط

آنه گرفته است،
يمحتوا ةو جنب

صازي مبتني بر 

ت؛ آشيانهشده  ا

(فنون ادبي 

دهم؛ ادبيات و علو

كند برداشت مي
ين اقدام را، كه

اولين انساني لا
ختيار داشتن من
و راعت، باغباني

س نيست و به عب
وسيله آن د و به

ل، انسان به دانس
از خود را خريدا
ملموسي را دريا

كنند نيز از مي

2در. است نوي

درك ي پنجگانه

به كلّينگاهي 
؛ كهاست آنش 

3ات صفح( .ست

است، چون ه ط
غلطهم ) 4. »راه

صورت باستان
بود شعر بر يتن

ر دو با تصويرسا

ادريين است كه 

علوم و

سنجش د

عت را مستقيماً
اي. ماهي درياها

ست؛ به طور مثا
د، انسان با در اخ

رساند؛ مثل زر ي

سوس و ملموس
كند خريداري مي

دارد؛ براي مثال
آموزش مورد نيا

ازاي نام به ه، ما
ران حقوقي ارائه

معن مطلقاً حذف
)10فحة 

هاي حسيك از 

،خوانش متن ز
همان خوانشتن 

كه مرده اس  كرد

غلط) 2. »تن«و 
نه  ر«و » گاه«،

ونانيدر  يع ادب
مبت شتريب يبند

هر) 2ت سؤال و 

)19فحة 

در اين تشبيه! هم

.رست است
صول آماده طبيع

ها، معادن و يا ل
ممكن نبوده اس

اول توليد در نوع
ي را به توليد مي

.رست است
صوالتي  كه محس
در مقابل پول خ
ت، خدمات نام د
پول يا ماليات، آ
كه پرداخت كرد
نندگان و مشاور

.رست است
حداريد،  ة ندايي
صف( .است ذوف

.رست است
ه به واسطة هر

 12( 
.رست است

پيش ااست كه 
نگرانه با متن ييجز

.رست است
وانموديعني » 

.رست است
»جان«ميان  د
اند، قافيه» راه«و

.رست است
انواع يبند طبقه
ب ميتقس نياند، ا

.رست است
ج شده در صورت

.رست است
صف( .حركتي: »ر

.رست است
نيز ه جناس .ند

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
صانسان مح  

چوب جنگل
توليد انسان
د. آورده بود

منابع طبيعي
در 1گزينه  .1

توليد محص  
آنچه انسان

فيزيكي است
با پرداخت پ

ك ليبرابر پو
پزشكان، رانن

در 3گزينه  .1
جملةوقتي   

محذ) شناسه
در 2گزينه  .13

هر آنچه) 1  
صفحة( .نثر

در 2گزينه  .13
ناگفته پيدا  

جرويي  روبه
در 4 گزينه .13

كردمرده «  
در 1گزينه  .13

تضاد) 1در   
»سحرگاه«

در 4گزينه  .13
ط نيتر ميقد  

ا گفته سخن
در 2گزينه  .13

عبارت درج  
در 4گزينه .13

پر«و » پر«  
در 3گزينه  .13

ندارن تلميح  
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براي اولي

ظر داشـته
گيـري ـكل  

ـت بعـد از
20(  

نگـاه 1ال 
ي با مفعول

جمله چه
) =3ه؛ در 

نـه بتوانـد
تركيـب[ر  

درست،    ـ

و ]درِ قاهر
حـاال! سـت 

ن منطقـي
ن كه جـان

نَّـا عرَضْـنَا  
)].ب

يلي مواقـع

يعنـي! من   
د و نرگس،
ه يك جاي

ationgroup

به) آويزيدن(=  

در نظ زاد ن آدمي
و مايـة شـك[ـي  

اسـ جملـة دوم   
0صفحة . (]بانه 

جواب سؤايد به 
جملة سه جزئي

در ساختار راكه 
به) = 2و ) 1در 

ن راـه؛ و وقتـي   
پـدر -دل = دل 

هم كه) 3در  .

قاد: معلوم است
سپيدابس كه ز 

را پيش چشمتان
چشم دل باز كن

إِنَّتلميح دارد به 
احزاب 72( جهولًا

هم خي) 1از ) 4

ي امروز ـ تضـم
گر فقط گُل بود

بهكه ، گُلو  س
 17(  

13(  

عد در آويختن

عين» قطره«كه 
است بر اولـ ـيـ

اولـي): در ج ـا 
است، ن بهامروز 

برگرديد ف معنوي
كه فشردة يك

1(  

كند ك عيين مي
را؛ بنابراين، »د

صرفي در جملـ
د؛ پـدر را  باشـد 

را )1، هم گرفت

طرف خطابش
ازو پنهان ست، 

ر )4 در رع دوم
چ«: »هاتف«ول 

ت) د[. عقل است
ظَلُوما ج نَّه كَانَ

4ين كه تفكيك

به سياق فارسي ـ
اگ[. گوييم مي خ

نرگسست  خواسته
صفحة(. د نداد
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ببينيد، بع ساحل

اين ك) 2در . ده
ـتمثيلصرع دوم 

هـ مفعـول ! ست
در فارسي فتن

حذفبراي . φو
، بلكخشك ـب  
7، 15و  14ت 

تع غير صرفي) / 
اعتماد«) 3و در 

ي غيرئ، نه جزت
با فـك اضـافه  ه 

گغلط را بايد ) 4

چون[بگيريد  ك
ا: رخواهيد يافت

مصرو )1 در كم
خواهد؛ به قو مي

صبوري تبع از ع
إِنْسانُ إِنَّحملَها الْ

ضمن اي. است ي

ـ سب است، و نه
گُل سرخه به آن 

دانش و خ«: ت
قد فارسي امروز

19  


رحلم(لوم انساني 

سو  موجن ميان 

ماننده شد] گين
هم مص) 3در ! ت؟

در كار نيس حذف
گففة اختصاصي 

جو ـ مي: هم مي
لب مقلوب ِشكل 
صفحات(. ك است

)فعل(زء صرفي 
و»جفا«) 2در  ،
است متمم/ ول 

ماند جز اين كه ي

4همپس جود؛ 
)20صفحة 

مالكلمرو ديگر 
در) 1را در  خدا
مصرع يك، )3 در
م» چشم دل«ه 

صل از شوق بر ص
وأَشْفَقْنَ منْها وح

تعليمي وع ادبي

تناسموع ـ البته  
شد كه امروزه مي
سطور استم» خي
عمرشان به)  ـ

دهم؛ ادبيات و علو

را هم اول ميان

سنگ) [زنجير( ند
نباشد چيست ص

حاساساً ) در ب. 
حرف اضاف): ه[ 

باشي؛ در  سومـ
، نه ش»لب خشك

كه لبش خشك

جزوير برآمده از 
،»دادن«) 1در 
مفعونيازمند » ن

هي برايش نمي
17(  

است از كل وج ز
ص. (است راجح) 

را در يك قل) 3 
خ دايي و پنهاني

مصرع دوم ض
، كه»چشمِ سر«

)10فحة 

قراري حاص و بي
و نَ أَنْ يحملْنَها

نو، جمع شونده 

ـ در مجم) 1در 
مي زينتي اطالق

شهيد بلخ«ب به 
4و ) 3و ) 2 در 

سنجش د

تضاد! حرام] و
!دومي

بنبه  تأمل) 1ر 
تشخيصشود اگر 

1(  

.!]نه تو[» ]يـ[ـ
)»زدن« ⇐( ب

ـ:است محذوف
خ«ست؟ اين كه 

آن/  خشك دارد

تصو/ كه مفهوم 
خواهند؛ د مي م
به هم بر آمدن«

، راحرف اضافه
7صفحة .] (ست

مجاز» گل و آب
)طبيعت(ر اصل 

اما اگر. است ز
پيدن گاه، علّت 
تناقضيد تا شاعر 

پيدايي خدا نه
صفح. (» آن بيني

 غلبة ناصبوري
ضِ والْجِبالِ فَأَبين

آميز كه ز حكمت
)16صفحة ( 

د بيدو  نرگسو 
ه نوعي گياهي

در بيت منسوب
ـ د كاژو  آينه هر

حالل[دينشان 
از) پرهيختن= 

.رست است
در .مجازدارد، نه 

خودش كسي ش
19صفحة ]. (له

.رست است
ـپنداشت«]خليفه
چوب] صد[مي 

.رست است
نهاد م جملة دوم

اشكال چيس) 4ر 
لبِ خ آن كه: ت

.رست است
ين قدر بدانيد ك

متممسه تاي اول 
«نه ) 4اما در  .) 
قرار گيرد، نه ل

جمله اس نهادجا 
.رست است

آ«كه است اين 
بر تربيت آمده ـ

.رست است
آشكاري ران از 

انطباق دهيد، آ
برگرد )3م ع يك
درك: گويد مي

آ ه ناديدني ست،
.رست است

سخن از) و ه) ج
السّماوات واْلأَرض

.رست است
پندآموز بيانو 

!اي نيست ساده
.رست است
كه رابطة  ولگُ،

فقط به گُل قديم
د؛ همچنان كه

هو  تمغا .]»!هم

www.sanjeshse

؛دين دارند
(پرهيزيدن 

در 4گزينه  .1
د ميحتلنه   

باشد براي خ
اسلوب معاد

در 1گزينه  .1
خ[ )الفدر   
؛ دو»گفت«

در 4گزينه  .1
جدر ) 1در   

اما در! كنيد
است مسند/ 

در 4گزينه  .14
عجالتاً همي  

ست؛ س كاره
ِ(بر  در حقّ

نشانة مفعول
اين ج اضافي

در 2گزينه  .1
   4درست(

برَغمِ آنچه آ
در 2گزينه  .1

سخن) 2در   
را با آن) 4

مصرعباز به 
جلوه دهد؛ م

آنچه// بيني 
در 1گزينه  .1

و ج) در ب  
علَى الْأَمانَةَ

در 3گزينه  .14
امري لحن  

چندان كار
در 1گزينه  .14

دقت كنيد،  
فارسي قدر 
شد تضاد مي

ه نشكفند به

erv.ir
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وارد بـازي

گيـرد و ـي 

صـفحة! (د  

،مفهومـاً م، 

دل اي«: ت
ي رسـيده

»بهـار «ن  
ـه قناعـت   

باسـتان  ن 

قب گرفـت

نتـايج  و ار 
بـه  و تنـد 

ationgroup

14(  

ن و مالئـك را و

مـ »ابـر «را  »ن 

حتيـاجي نداريـد

هم) 2در ]. ي[

است عظ سعدي
به حال و مقـامي

را چـو» قناعـت 
سـفارش بـ فهومِ

يونـان در تـاريخ 

در علم تاريخ لقب

آثـا علـل،  سـي 
پرداخت مـي  يـان 

13(  

4فحة ص(. فتارند

خدا و شـيطان! ر

زبـان«هـم  ) 3. ت 

اح هم هـيچ  ده

خرسند #] ي[

چنان كه در مواع
خواهد بگويد ب ي

ق«و ) 2در » تن
مفه اين سه تا به

ت علم گسترش و

ر هرودت كه پد

برر بـه  چنـداني 
فرمانروا حال ح

10/8/398 لة اول

گرف اي از تضاد ه

هش دار[داند؛  ي

اسـت» مـار » « 

شدسبك] ر آمد،

[خشنود )نا (= 

همچ[اند  ي باقي
مي) 3اما در . ]»
)19، 17و  1

دوخت) حرص =
ياس ساختاري ب

.كند مي

وشكوفايي بر ي

با ظهور و استان

چ توجـه  و تنـد 
شرح و نظامي و ي

20  
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چرخهميشه در 

مي قاتلزاد  دمي

زمانـه«گويـد   ي 

از بس ناكار[ية 

نه) 1در . »ستن

سراي/ منزل  ِي
»كارواني نيست

6اتصفح( !قي

(ديدة آز «و ) 1
؛ همين قي»!ي؟

را مؤكّد م قناعت

مهمي تأثير سفه،

با يونان در يالد

پرداخت مـي  وقايع
ياسيس حوادث

.دادند ي

)1(تاريخ 

دهم؛ ادبيات و علو

هم آتش و خاك

و را عين يك آد
17(  

مـي) 4. باشد» ر
1(  

و آرادبه آن  .ت

پيوس« #» ستن

ناگزير راهي فاني
ساختن آيين ه

ي دارد، نه آن با

1در» )گرفتن =
قناعت تا كيِ« ي

نكوهش قمفهوم 

فلس و ادبيات نق

مي از پيش پنجم

و نگارش و ثبت
بيان بهبيشتر 

يت چنداني نمي

ت

سنجش د

آب و باد وعني 

بخشيده و او اني
7صفحة ( !]نيد

سپر«تواند  مي» 
9صفحة ). (طره

مشهود است يص

گسس«ز ت است ا
 18(  

ف رِد رباط دوين 
كه خانه//  مبند

ش قدري و بهايي

(=قناعت كردن 
استفهاميساخت 

م ـ ه تقابلبـ ) 

رون و رواج كه د

پ قرن از آن، مل

ث تنظيم، به المي
اين مورخان. د
اهمي فرهنگي و

.رست است
چهار عنصر، يعن

.رست است
صفت انسا» زهر

نكن) انگاري نسان
.رست است

»عقل«ست كه 
قط (=را سرشك 
.رست است
تشخياست كه 

.رست است
عبارت) 3ود در 
صفحة. (زندگي

.رست است
ديگر همه از اي

سراي م ن كاروان
ديگر پيشش اني

.رست است
در سر كوي) ر
را بسنجيد با س) 

)4حالي كه در 

.رست است
4فحه 

معتقدند هشگران
.  

.رست است
4فحه 

كام مفهوم در ي

.رست است
5فحه 
اسال دوران خان

نداشتند تاريخي
اقتصادي ماعي،

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
ياد بگيريد  

در 2گزينه  .1
ز«به شاعر   

ان(تشخيص 
در 2گزينه  .1

مدعي ا) 1  
ر »حكمت«

در 1گزينه  .1
)1فقط در   

19(  
در 4گزينه  .15

مشهو تضاد  
ز #مردگي 

در 3گزينه  .1
در سه تاي  

ينا رفيق در
فاكه نه اين 

در 4گزينه  .15
قرار (=جا «  

)3ديدن در 
دهد، در مي

در 2گزينه  .15
صف 1درس   
پژوه برخي  

است داشته
در 3گزينه  .15

صف 1درس   
نگاري تاريخ  

.آغاز شد
در 1گزينه  .15

صف 1درس   
خبيشتر مور  

ت رويدادهاي
اجتم مسائل

erv.ir
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بيراهـه  از
يـا  و دادها 

كمـك  يـز 
رويـدادها، 

بشـر  كـه  
خورشـيد، 

سـتور داد

قلمـرو  در
هـاي  ماري

بـه  كـه  ها

رفتـار  و ق

GRAPH

ationgroup

ا مانع كنند، مي
رويـد نتايج و ار

ني آينـده  مسـير 
ايـن  يامـدهاي 

بـود سـنجي  مان
رصـد را براي 

د) ليوس سـزار 

بـابلي  قمـري ـ
شم گاه شكانيان،

رويداده ترتيب و

اخالق تاريخ، بر م

HYو ) زمـين ( 

13(  

مشخص را هش
آثا ها، علت ها، نه

م ترسـيم  و حـال 
پي و آثـار  امـا  د، 

زما به نياز تيجة
مثل اسطرالب

زو(مپراتور روم 

ـ  خورشـيدي  ي 
اش دورة در. ودند

ونظم بنابراين،

اقليم و جغرافيا

GEO كلمـات 

».كند مي ف
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پژوهش هدف آنكه
زمينه از اغلب ي،

ح زمان درك ه
انـد پيوسـته  ـوع 

نت دررده است و 
تري يله پيچيده

قبل از ميالد ام

شـماري گـاه  كـه 
بو شده گذاري م

كنند؛ تحليل و
.د

تأثير به را خود

ك شـامل  شـد،  
تعريف انسان گاه

21  
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آ بر عالوه ها ش
تاريخي هاي هش
.دشو

هب بلكه شود، نمي
وقـ به گذشته ر

زمان ابداع كر ق
و همچنين وسي

46در سال  يل

ك دهنـد  مـي  ان 
نام ايراني آيين و

توصيف آنها وع
دارد فراواني يت

العبركتاب  مة

ارائـه يونـاني  د 
جايگ عنوان به ن

رافياي ايران

دهم؛ ادبيات و علو

پرسش. است سش
پژوه در. شوند ي
ش مي پرسش دها

نممحدود گذشته
د معيني زمان ر

.دهد مي

دقيق گيري ندازه
ي، آبي و شني

.د

دلي همين به ند؛
.شود اصالح ي

شـان جمشـيد  ت
وفرهنگ اساس

وقو زمان راساس
اهمي تاريخ، هش

مقدم از بخشي ز

دانشـمند توستن
زمين مطالعة لم

جغر

سنجش د

پرس چند يا يك 
مي پژوهش رست
رويداد آن در ير

گ به فقط ريخي
در اگرچه ريخي

م پيوند يكديگر

اند براي انسان كه
يآفتاب هاي ساعت
كند اختراع رگان

نداشتن دقيقي ي
مصري شماري گاه

تخت و بيستون 
بر ها ماه اما ست،

.بود تداول

بر را رويدادها ن
پژوه و مطالعه ر

نيز تونسي لمان
.ت

ارات توسط بار ن
عل« را جغرافيا و

.رست است
6فحه 

نيازمند علمي ش
در مسير از شگر

درگي هاي گروه و
.رست است

10فحه 
تار آگاهي و خت
تار رويدادهاي را
به را آينده و ل

.رست است
12فحه 

ك است نظامي،
س مانند زارهايي
ستار و سيارگان
.ترست اس

13فحه 
شماري گاه آغاز،
گ براساس رومي

.رست است
14فحه 
هاي نوشته نگ

اس داشته رواج ن
مت اوستايي و ي

.رست است
16فحه 

اين كه كوشند ي
در. گويند مي ري

.رست است
17فحه 

مسل انديشمندن 
تاس داده صاص

.رست است
2فحه 

اولين براي كه يا،
او است،) وصيف

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
صف 1درس   
پژوهش هر  

شپژوه رفتن
وافراد نقش

در 2گزينه  .16
صف 1درس   
شناخ دامنة  

زير كند؛ مي
حال گذشته،

در 4گزينه  .16
صف 2درس   
شماري، گاه  

ابز شد موفق
س ديگر و ماه

در 4گزينه  .16
صف 2درس   
در روميان  

ر شماري گاه
در 3گزينه  .16

صف 2درس   
سن محتواي  

هخامنشيان
سلوكي بابلي،

در 2گزينه  .16
صف 2درس   
ميمورخان   

شمار گاه آن
در 1گزينه  .16

صف 2درس   
ابن خلدون  

اختص آدميان

در 3گزينه  .16
صف 1درس   
جغرافي واژة  
ترسيم و تو(
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انسان يا ي

يـك  ثـال 
رونـد  يـن 

محيطـي 

مسـئله،  ـا 
يـا  كسـي 

.پردازد مي

مسـئله،  ـا 
يـا  كسـي 

پردازد مي

ationgroup

طبيعي عوارض

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

هـاي  ظرفيت و

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد
پديده تحول و

يـ پديـده  هـر  ت 
چـه  سؤال. دازد
پديده تحول و

13(  

تواند مي كه شود

پذير مي تأثير هم
گـذار مـي  اثـر  ن

مي ها مكان شكل

ها توان شناخت

ماهيـت بر چيز،
پرد مي وضوعات

تكوين سير سي

ماهيـت بر چيز،
پرد مي وضوعات

تكوين سير سي
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ش مي گفته اشد

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

ش بنابراين كند، ي
.است

چ چه سؤال. دارد
مو زماني روند ه

بررس به چطور،

چ چه سؤال. دارد
مو زماني روند ه

بررس به چطور،
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با شده مشهود و

ب و گذاشته أثير
نـ بـر  آن سـاني 
ودارد ادامه كان

مي بررسي و عه
بهتر زندگي ي

د كار و سر ها ده
به موقع، چه ؤال

سؤال. دهد يم ر

د كار و سر ها ده
به موقع، چه ؤال

سؤال. دهد مي ر

دهم؛ ادبيات و علو

ومحسوس كه ي

تأ يكديگر بر كه
انس نيروي و مايه

مك در پيوسته ي

مطالع محيط، با
براي علمي غرافيا

پديد وقوع مكان
سؤ. پردازد مي ه

قرار توجه مورد

پديد وقوع مكان
سؤ. پردازد يم ه

قرار توجه مورد

سنجش د

جغرافيايي ويداد

ك هستند ختلفي
سر آب، خاك،

جرياني صورت ه

را انسان متقابل
جغ پس نيست؛

م يعني جغرافيا
پديد وقوع علت
محيط، و نسان

م يعني جغرافيا
پديد وقوع علت
محيط، و نسان

.ده يك پديده

.رست است
3حه ف

.رست است
4فحه 

رو يا واقعيت ك
.د

.رست است
4ص 
مخ هاي پديده ن،

كه بگيريد نظر
به تأثيرپذيري و 

.رست است
5فحه 

م روابط جغرافيا
ممكن جغرافيا

.رست است
8فحه 

اساسي ركن با
ع ل چرا بهؤاس

ان متقابل روابط
.رست است

8فحه 
اساسي ركن با
ع ال چرا بهؤس

ان متقابل روابط
هاي بوجودآورند 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
صف 1درس   

در 1گزينه  .16
صف 1درس   
يك به پديده  

باشد ساخت
در 4گزينه  .16

ص1درس   
مكان هر در  

در را روستا
تأثيرگذاري

در 1ينه گز .17
صف 1درس   
كه آنجا از  

دانش بدون
در 4گزينه  .17

صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ داللت
كساني، چه

در 3گزينه  .17
صف 2درس   
كجا، سؤال  

دارد؛ داللت
كساني، چه

مانند زمينه
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صـورت  ه 
نـامعلوم  و

با مرتبط

را يمقررات

ationgroup

بـه را خـود  ـئلة 
وكلـي  جمـالت 

اطالعات حفظ

.ود

م ستد،يا يم قرمز

13(  

مسـ بايد ابتدا ت،
ج يـا  خبـري  ت 

و غيرضروري ت

.ي دارد

.نش است

شو يمحسوب م

قر پشت چراغ ي
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است آمده پديد
عبـارات از و شـته 

اطالعات حذف ي

بستگيسترس او 

كن دفدار بودن

.دهد مي

كنش او ياراد
.شود يجام م

يا راننده يوقت .د
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ذهنش در كه ي
نوش سـؤالي  شكل

يعني پردازش لة

پژوهشي در دس

هدط به ويژگي 

م نساني را نشان

فدار بودن

امديسالم او پ
حتماً انج يعني؛ 

.رند

رديگ يورت نم

.گويند مي ي

)1(شناسي  عه

دهم؛ ادبيات و علو

اي مسئله از هي
ش به را مسئله ت

مرحل اطالعات،
.شود ي

ربيات و سوابق

، مربوشود يم م

كنش ان ي بودن

بودن

هدف: جمع انيم

پاسخ ندادن اين 
ستا يان، قطع

دارآن توجه  ي

صو گرانيد يك
.ت

هاي اجتماعي ه

اعي
تماعي

.تند

جامع

سنجش د

آگاه و شناخت ه
صورت است هتر

بندي طبقه و ج
مي آغاز طالعات

يزان دانش، تجر

انجام يدف خاص

اراديي، ويژگي 

هدفدار ب: خانه
ودن

يدر م يسط فرد

پاسخ دادن. كند
كنش انسا يراد

م كنش، به معنا

كيزير حضور ف
است گرانيول د

پديده، آن يها

كنش اجتما: ي
هنجار اجت: يع

ف و مقصود هست

.رست است
10فحه 
به دستيابي راي
به. كند بيان شن
.شود

.رست است
12فحه 

استخراج آوري، ع
ا تحليل و جزيه

.رست است
10فحه 

پژوهشگر به مي

.رست است
سان با قصد و هد

.رست است
ن بر سر دو راهي

.رست است
در كنار رود يد

آگاهانه بو: فتن
ن پنجره اتاق توس

.رست است
:ها ينه
ك يسالم م يرد
ارغير يهاامدي

ها در انجام سان
.رست است

تنها در ،يماع
كند كه مورد قبو

.رست است
امديو پ يجتماع

.رست است
ياجتماع ةديپد ن

جام كنش اجتماع
.رست است

از جنس هدف،

www.sanjeshse
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صف 2درس   
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روش و واضح
ش جلوگيري

در 3گزينه  .17
صف 2درس   
جمع از پس  

تج و پژوهش
در 3گزينه  .17

صف 2درس   
هاي فرضيه  
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انس تيفعال  
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قرار گرفتن  
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باز كردن -  

در 2گزينه  .17
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در 1گزينه  .18
كنش اجتم  

ك يم تيرعا
در 4گزينه  .18

به كنش اج  
در 4گزينه  .18

نيخُردتر -  
انج ةويش -  

در 3گزينه  .18
ها ارزش -  
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ت بـه آنهـا

،كنند يم  

بـه ميصم

و مطالعـة

)1 گزينـه 
.يم

ـوگيري از

م هسـتند

ationgroup

جامعـه نسـبت ك 

ه و هدف عمـل

تص يه باشد؛ ول

وشـود  نمـي 

.دهند

رد( ري كنـيم  
برداران را نخوري

هـاي جلـ شـيوه  

...درو است

مـا از آن مفهـو

13(  

يـكو افـراد   .د

اراده ،يبا آگاه

آگاه يبه كار ي

ماعي محسوب

.نيستند يع

ي از آنها نشان

گيـر ـت تصـميم      
ب و فريب كاله) 3

ي هستيم كـه

كنترلي يك خود

ـان تصـديقات م
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هستند رشيو پذ

.ديابن 

از آنجا كه افراد

يفرداست  كن

كنش اجتم خود

اجتماع د كنش

هاي جلوگيري راه

ر كنـيم و درسـ
3 رد گزينه(ويم 

ش نيازمند علمي

هاي ك ن سيستم

كـه همـ هـا  زاره  
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و كه مورد توجه

يتحقق م ياع

آورند و يمجود 

راممكياست ز ي

.نجار است

در خانه خ نايس

افتند يها اتفاق م

بندي آنها، ر سته

يم درسـت فكـر
م دچار خطا نشو

غلط بيش از پيش

منطق همچون .

دهـيم گـز ه مي

منطق

دهم؛ ادبيات و علو

ك يب و خواستن

اجتما يها نش

به وج گريكديبا 

يضرور زينسان ن

پيدايش يك هن

س يتوسط ابوعل
.ت

دون توجه به آنه

اهاي ذهن و دس

خـواهي زيرا مـي 
در تعليم و تعلم

العات صحيح و غ

هاست م و دانش

يك مفهوم ارائه

سنجش د

مطلوب يها دهيد

كن قياز طر ياع

ها در ارتباط ن
.ستندهر 

ان ةاراد ،ير آگاه

.است ش دروني

،حضور ديگران

افالطون يها ب
وني استش در

بد يول گرانير د

ررسي انواع خطا

طق نياز داريم؛ ز
د) 2 رد گزينه( 

حجم انبوه اطال
.موزش دهد

دمت ساير علوم

ت يا نادرست از
.شند

پد ي اجتماعي
.دارند ليما

.رست است
اجتما يهنجارها

.رست است
را انسا يجتماع
معنادار يجتماع

.رست است
كنش، عالوه بر

.رديگ
.رست است

كنشيل از نوع 
.رست است

عه كردن در ح
.رست است

از كتاب يكي قي
راه با تفكّر كنش

.رست است
:  
كه در حضور ي

.رست است
اند با بر كوشيده

3ص
.رست است

گي خود به منط
را متقاعد كنيم

5ص
.رست است
ها و ح شدن رسانه

نديشه را به ما آ
5ص

.رست است
ق، ابزاري در خد

5 و 4ص 
.رست است

ه تعريفي درست
صادق يا كاذب باش

7ص 
www.sanjeshse

ها ارزش -  
و تم شيگرا

در 1گزينه  .18
ها و ه ارزش

در 2گزينه  .18
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اج يها دهيپد

در 1گزينه  .18
انجام يبرا  

انجام آن نگ
در 3گزينه  .18

  تفكّر و تخي
در 2گزينه  .18

آرام مطالع  
در 4گزينه  .18

يعم ةمطالع  
عميق همر

در 1گزينه  .19
عبارت دوم  
ييها كنش -  

در 3گزينه  .19
دانان منطق

ص   درس يك
در 4گزينه  .19

سراسر زندگ  
دوستانمان

ص   درس يك
در 1گزينه  .19

با فراگير ش  
در انخطاي 

ص   درس يك
در 1گزينه  .19

دانش منطق  
ص   درس يك

در 2گزينه  .19
هنگامي كه  

توانند ص مي
ص   درس يك
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.بشود

آن عبـارت
ضـمني يـا

اده مخـدر

لي داشـته
)4 گزينه

ـف نكـرده

در معـرض

دنده ي يك

يه و اقسام

درسـخوان

ationgroup

در ساير موارد ب

ي متفاوتي از آ
قي بـه جـاي تض

)3 رد گزينه

تواند هم بـر مـا

ند معنـاي اصـل
رد گ( تراك لفظ

چ چيزي را تعريـ

ذهـن همـواره د

از طرفي) ي شوند

استدالل با قضي

سـميرا د -2 .ت  

13(  

واند باعث خطا

ها جر به برداشت
ن داللت مطـابق

( .شود ضمير مي

ت لفظ گُل مي) ت

توانند چن ان مي
شود نه اشتر ري

.شود مي» مات 

ست و البته هيچ

انديشد؛ اما ذ مي

معناي ظاهري

ثورود به مبح

رسـخوان نيسـت
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تو يكي از آنها مي

تواند منج شد مي
ند با به كار بردن
هام در مرجع ض

ه نگارش كلمات
)تراك لفظ

زما بلكه هم. تند
ل به معناي ظاهر

نگارشي كلم« 

گزاره اس كه يك

صورت طبيعي م

مغالطه توسل به

لفاظ و پيش از

ل هم مانند او در
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دارد و خطا در يك

جود نداشته باش
توان لفظ هم مي

جر به مغالطه ابه

شيوه( .فظ نمود
اشت( .به كار رود

عناي فرعي نيست
ه مغالطه توسل

د آمدن مغالطه

است ك 3گزينه 

س قواعدي به ص

م اءتواند منش ي
 16  

رباره مفاهيم و ال

نيست و سهيل
20و  19حه 

دهم؛ ادبيات و علو

ج ارتباط وجود د

اي در جمله وج ه
ز يك عبارت و

لو هم منجدو په

تلف» گُل«و » گل
و تزئيني ببو  ش

صلي و چند مع
تواند منجر به مي

لمات، باعث پديد

فقط .جود دارد

كند و براساس مي

ها مي كنايه(جباز 
و 15دو صفحه 

ست با نكاتي در

سميرا درسخوان
درس دو صفح. 

سنجش د

دنياي خارج/ ن

 باشد اگر قرينه
هاي متفاوت ا ت

عبارات) 2 زينه

گ«توان  كت مي
راي گياهي خوش

ي يك معناي ا
م كلمه دست هم

ي و حركات كلم

عي از تعريف وج
9 و

ي منطقي رفتار
4صفحه 

از يك انسان لج
درس د. ي است

ث تعريف الزم اس
10صفحه 

س -1 .شت است
رسخوان نيست

.رست است
زبا / حيطه ذهن

12ص 
.رست است

رك لفظيمشت
برداشت) 1 گزينه

رد گز( .ق بيفتد
16 ص

.رست است
را با تغيير حرك» 

الق شود و هم بر
16 و 14ص 

.رست است
دارا» دوش«و » 

ك) 3 و 2 گزينه
15 و 14ص 

.رست است
ت عالئم سجاوند

16ص 
.رست است

نوع 4و  2 ،1اي 
و8 يك صفحه 
.رست است

ن به طور طبيعي
درس يك. دارد

.رست است
است نده كنايه

بار ارزشي منفي
.رست است

داختن به مبحث
درس يك ص. ويم

.رست است
حاوي دو برداش
سهيل مانند او د

www.sanjeshse
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بودن داراي
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پيش از پرد  
آن آشنا شو
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اين عبارت  

است ولي س
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