
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنروز برگزاري ، عصر آزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  14ون آزمـ  

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   يـن آزمـون  مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هاي ارزشمند  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  پنجمجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)10/05/1399(  
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 )مـا أکثـرتْ 

ationgroup

م(! ثابـت اسـت   

1(  

  ! 4و  3و  2

هميشـه ث) فعـلَ 

10/5/399 پنجم

2فرعي رد گزينه

مـا َأف(ت و وزن 

  ! ست

5 


پجامع نوبت (اني 

  )! 3و 1(نه 
 

صلي دارد و نه ف

  ! ت

صحيح است مـين

  ! ست
  ! ت
  ! يرد

  ! حيح است

صحيح اس طبين

  ! د

  ! شد

 پيش؛ علوم انسا

  ! ج و سختي

  )! 4(ينه 
  )! 3(ه 

رد گزين للغائبهه 
 )! 4و  1(زينه 

گرفته اعراب اص 

  

صحيح است) ب

  !ي است

المعلم) 3(و ) 2(

ود چون حال اس
صوب مفعول است

گي ت كسره نمي

صح )ُکنُت أشُربُ 

ُيبعدون للمخاطه 
  ! ح است

  ! حذف شود

آن حذف شود له

باشد) َتَعّلمي(يد 

سنجش

  ! خطاست 

ش است نه رنج

  ! ت نه نفي
طب است رد گزي
 مزيد رد گزينه

مخاطب است نه
 نه انفعال رد گز

)ال(ت و چون 

! گيره وين نمي

ال َتعَجب(ي نه نف

ظور ماي شرطي

(باشد رد گزينه 

شو صالحين ←
منص كصديقي ←

غير منصرف است

ک(صيغه نيستند، 

نه تُبعدون )1(ه 
صحيح )ُتقال(ت 

ب فاعل شود نه ح

ت بايد حرف عله

ه مؤنث است باي

    
 

 .رست است
)1(متن گزينه 
 .رست است

به معناي آسايش 
 .رست است
 .رست است

فعل نهي است 
و چون مخاط) 2

د است نه ثالثي
 .رست است

 توجه به متن م
ب افتعال است

 .رست است

غير منصرف است
 .رست است

مضاف شده تنو 
 .رست است

متن نهي است ن
 .رست است

منظ ←عامله ) 
 .رست است

بايد منصوب ب ه
  

 .استرست 

←صالحون ) 1
← كصديقا) 2
اسم غ کرمان) 4

 .رست است

هم صَاشرُب  با 
 .رست است

ها گزينه ر گزينه
مضارع است يقول

بايد نائب معلمی
 .رست است

جواب شرط است
 .رست است

كه صديقيجه به 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .3
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@sanjesheduc

  ! ه

  .ند

  .ره دارد

ـاكي از آن  

سـت و آيـة   

ش شكسته 

  .شاره دارد

ي خـود را     

م پيـرو در  

 و حضرت 

و انسـانيت  

ationgroup

 نه جملة وصفيه

  .باشد مي ﴾

دانن مي»  به خدا

خ صور اول اشار

حـ ﴾م و ريشـاً   

اسـ» ـدم تفرقـه   

سخ نباشد، نمازش

ديان مختلف اش

نـدگي اجتمـاعي

و در اينجا مفهوم

فرمايند رفي مي

سترش عدالت و

1(  

خبر است يتقّدم

﴾...و اليه يرجعون

  .است» )ع( 

ايمان «را الزمة 

به نفخ ﴾ء انشقّت

اري سـوء اتكـم

هاي الهـي و عـ 
  .د

فرس 8 كمتر از 

 ريشة پيدايش ا

ط مردمـي و زن

بود و» )ع(سي 

معر» پيش گيرد

تالش براي گس« 

10/5/399 پنجم

ي) 3(در گزينه  

 طوعاً و كرهاً و

حضرت يوسف«

است و آن ر» ت

اذا السماء﴿ريفه 

 عليكم لباساَ يوا

بول فرمانق«ت 
ها اشاره دارد سان

ت و برگشت او

به ﴾ ...ياً بينهم

روابطبنا كنند و  

حضرت مو«يرو 

ي به سوي خدا پ

 سرخ و عبارت
  .د

مي
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پجامع نوبت (اني 

!فعول فيه است

ماوات و االرض

«عبيركنندة آن 

د و سراي آخرت

و آيه شر» ر دوم

  .ست

ني آدم قد انزلنا

مل اصلي وحدت
يت مشترك انس

ي و مجموعه رفت

جاء هم العلم بغي

»عدل« بر پاية 

يكي از آنها پي ﴾

كسي كه راهي«
  .اند ه

گذشتة» ...هي،
شوند ناميده مي 

و معارف اسالم

 پيش؛ علوم انسا

مف دائماً ) 2(ينه 

سلم من في السم

 اشاره دارد و تع

خبر از معاد«د ن

نفخ صور«به  ﴾

مبين آن ا ﴾ت

يا بن﴿ه شـريفة  

عام ﴾و ال تفرقوا
به مسئولي ﴾نكر

فرسخ شرعي 4 

ب االّ من بعد ما ج

اي مردم جامعه

﴾ ...لةٍ من اهلها

«را ) ص(پيامبر 
معرفي نموده» ن

خواه ر راه عدالت
»آيندة سبز«ن 

 فرهنگ و

سنجش

در گزي! ط است

اهللا يبغون و له اس

مادي بودن روح

ا براي بشر آورده

﴾ل ذرة خيراً يره

 الّذي اليموتلحي

داند و آيه مي» ن

حبل اهللا جميعاً و
 و ينهون عن المن

رفتن او كمتر از

ذين اوتوا الكتاب

ران آن بود كه م
  .بنا نهند

نةُ علي حين غفل
  .ست

ند اجر رسالت پ
دين«طلبان را  ق

ثار و شهادت در
شناسان ه جامعه

    
 

 .رست است

جواب شرط شاهد

 .رست است
ير دين اافغ﴿آيه 

 .رست است
به غير م» صادقه

 .رست است
خبري كه انبياء ب

 .رست است
فمن يعمل مثقا﴿

 .رست است
و توكّل علي الح﴿

 .رست است
تي و ضعف دين

 .رست است
واعتصموا بح﴿فه 

مرون بالمعروف
 .رست است
رود، ر ه سفر مي

  .د روزه بگيرد
 .رست است

و ما اختلف الّذ﴿
 .رست است

ف ارسال پيامبر
ب» وانين عادالنه
 .رست است

دخل المدين﴿فة 
به كار رفته اس» و

 .رست است
ة شريفه، خداون
الك و معيار حق

 .رست است
آمادگي براي ايث«

از ديدگاه» جهان

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

 منطقي به 

هـا معرفـي       

ـه خداونـد     

وابسته بـه  

 ثمـرة آن،  

 از گذشته 

وم االخر و 

 و خريـد و   
المي گردد، 

ationgroup

 روش درست و

دت روحـي آنه
  .است» 

  .اند رموده

ـدايش و بقـا بـه

 خود نيازمند و و

  .دت است

ره دارد و اولين

  .ختيار است

كند و پشيماني

ن آمن باهللا و اليو

اسـت» حـرام «
ي به دولت اسال

1(  

با«ره دارد كه 

ـيم بخـش وحـد
»گي و اجتماعي

داري معرفي فر ه

جهان در پيـ«ه 

ات در كارهاي
  .است» بيت

ة توحيد در عبا

اشار ﴾اً له الدين

گيري اراده و اخ

ك ي پشيماني مي

من﴿ آية شريفة 
  .يرون بردند

« به دنبال دارد 
ن ضرر اقتصادي

  .شود ده مي

10/5/399 پنجم

ري با مردم اشا

ن و مرد و تحكـ
هاي غلط فرهنگ

كاف و شب زنده

وند اين است كه

همة مخلوقا«كه 
ربوب« توحيد در 

الزمة ﴾الطاغوت

 فاعبداهللا مخلصاً

ساز، به كارگ مينه

ده و فقط ادعاي

 بيان داشتند و
ودة تنگ دنيا، بي

 فرهنگ آنها را
نجر به وارد شد

اي طبيعت ناميد

هاي ديني

7 


پجامع نوبت (اني 

ه اين رفتار رهبر

را ثمرة پيوند زن
باوره«ان معلول 

تر از اعتك محبوب

بودن خداو» نور

ين اشاره دارد ك
و بيانگر» .دارد

و اجتنبوا ا﴿،  ﴾

ك الكتاب بالحقّ

است و زم» لهي

ده، پشيمان نشد

را »الّ اهللا تفلحوا
ها را از محدو ان

 اسالم و ترويج
اند، كه من هد شد

ن هستند، ماورا

ه معارف  اقليت

 پيش؛ علوم انسا

به ﴾...و الموعظةِ

فرزند ر ﴾...اجاً
شده نسبت به زنا

را م» مسر خود

ن«مقصود از  ﴾ِض

به اي ﴾...زرعونه
 به آنها نيازي ند

﴾... اَنِ اعبدوا اهللاَ

انّا انزلنا اليك﴿ 
  .است

  .ست

تقدير ال«تجلي، 

كنند وبهر اصل ت

قولوا ال اله اال« 
، انسا)ص( اكرم 

شدن به دشمنان
ستعماري توليد

هري انسان نهان

 فرهنگ و م

سنجش

 ربك بالحكمة و
«  

 من انفسكم ازو
ب روا داشته شد

ن مرد در كنار هم

ماوات و االرض

 تحرثون أاَنتم تز
 در ادارة جهان

ي كلّ امةٍ رسوال

 پيام آية شريفه
او از وسوسه اس 

توحيد عبادي اس

ر جهان خلقت ت

خوشش بياد، در
 

ول دعوت، شعار
ست كه پيامبر ا

يي كه شبيه شد
هاي ا سط دولت

كه از حواس ظا

    
 

 .رست است
اُدع الي سبيل﴿

».دپرداز مردم مي
 .رست است

واهللا جعل لكم﴿
فتارهاي نامناسب

 .رست است
نشستن«) ص( 

 .رست است
اهللاُ نور السم﴿فه 
  ».ت

 .رست است
افرأيتم ما﴿ريفه 

تند، اما خداوند
 .رست است

يلقد بعثنا ف﴿فة 
 .رست است
به» حيد عبادي

طان بودن و يأس
 .رست است

ناي ديگري از ت
 .رست است

 و نظام حاكم بر
 .رست است

رد از گناه خود خ
 .همراه است» 

 .رست است
در روز او) ص( 

د اين اسمؤي ﴾...
 .رست است

ي، تقليد از مدها
هايي كه توس س
  .ت

 .رست است
مادي كودات غير

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

ماننـد  » ت  

، مشـخص      

  .ست

  .»گ است

-سـت و بـا  

  .دهد ي

  .رسد نمي

ationgroup

  .علت است

  .نمايند ي

كـران طبيعـت ي

  ».است

ش ايـن نظريـه،

اس» يدن به خدا

جهان بعد از مرگ

اس وجـود آورده    

رخ مي» .شود ي

بدو ن» چ نگاهي

1(  

نياز از ع باشد، بي

ي خدا تصور مي

اسرار بي«ر برابر 

ه او اعطا كرده ا

علـت پيـدايش«    

رسي«شند و آن 

سرنوشت او در ج

  .ت

 در جامعـه بـه

ا فهميده مي آنه

هيچ«يچ دست و 

  .يد

10/5/399 پنجم

نب» پديده«يزي 

جهول را به جاي

 دانش بشري د

  .باشند 

ت كه خداوند به

م ايـن اشـكال

خويش داشته باش

س«دارد،  ول مي

پس از مرگ است

رين تحـوالت را

شته كه از اعتقاد

 بلند است و هيچ

نما س را رد مي

8 


پجامع نوبت (اني 

چيز است و اگر 

ي ناشناخته و مج

هار دانشمندان،

اراده و ميل مي

  .د

اختياري است«ي 

تصور بكنـيم» م

 افق زندگاني خ

 را به خود مشغو

ي بر بقاي بشر پ

  .ت

تر ست كه عظيم

ضعف روحي داش

 كه بس رفيع و

ش دين در اثر ترس

  ».ها گرفت ته

 پيش؛ علوم انسا

 نيازمند به علت

هاي ها علت رخي

ينش، بنا به اظه

استه ازون، برخ

نمايند خارج مي

  ات بشري

ي، نتيجة منطقي

ها از هم يل نسل

د، يك هدف در

 خود جلب و او

است و دليلي» ي

است»  به خداوند

اسآفرين بودهكت

تقدين به خدا ض

قرار دارد» خدا

، نظرية پيدايش

ارز انگيخت د، هم

سنجش

است،» پديده«

 اصيل ديني، بر

ظمت جهان آفري
  

جويانه در انسان

ها و تحير خ ريكي

ستعدادها و امكانا

  .ت

 مذهبي و ديني

دلي پذيرش بي« 
  .ست

ها بايد انسان  ني،

انسان را به جه

يل به جاودانگي

رسيدن«خداوند 

شورانگيز و حرك
  .آفريده است

معت«ي، مغالطة 

خ«ة معتقدان به 

،»دا را پرستيدن

ها را نبايد انگيزه«

    
 

 .رست است
«ز آن جهت كه 
 .رست است

خبري از معارف
 .رست است

گستردگي و عظ
.ت در برابر دريا

 .رست است
ج  تدبيري و لذت
 .رست است

ها را از تار نسان
 .رست است

ناخته بودن استش
 .رست است
است» خودبيگانگي
 .رست است

سان، در بينش
 .رست است

عتقاد به خدا را
 اين طرح وارد اس

 .رست است
هاي آسماني كتب

 .رست است
ئلي كه مدام توج

 .رست است
مي«رگ ناشي از 
 .رست است

تش و عبادت خد
 .رست است

آن چنان ش» خدا
را آ» ها حماسه«

 .رست است
 تحليل روانكاوي

 .رست است
وي و فراراه همة

 .رست است
 عين امنيت خد

 .رست است
«ست است كه 

www.sanjeshse
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مورد كاالى دير

شود مى كاال ت
كنندگ مصرف گر،
شيافزا نيا .ابد

متيق سطح نيا 
 .رست است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .11
ها براي داده

در 1گزينه  .11

در 4گزينه  .11

عرض از مبد
در 3گزينه  .12

 
 
 

در 1گزينه  .12
نيازهاى انس  
رفع سازد را

در 2گزينه  .12

در 1گزينه  .12
يق سطح در  
د است؛ اديز

  .شود مى
هنگ بازار در  

خر به موفق
متيق شيافزا
گيد سوى از

اي مى كاهش
شود؛ برقرار

در 4گزينه  .12
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  درآمد ملي

  خالص ملي

و يم بگيرد 
بـه   دارد ار

  مت جاري

  يمت ثابت

 د و سـطح 

  .است وده
شـكل گـاه     
ي بيكـاري،        

−3
24
  


  

  مسكوكات 

  نقدينگي =
  ير ديداري

  حجم پول 
  انداز ه پس

  
  

ationgroup

= + 2 4  د

= توليد ناخ 23

اين منابع تصمي
ى را كه در اختيا

توليد كل به قيم 

توليد كل به قي 

 را به دست آورد

بو» بهترين راه«
توسعه ـ اين مش
اعي و فرهنگـي

x− −=24
3

 
 

= ×3 344 

= +34 25 
= سپرده غي 24

= −835 1
=195  سپرد

1(  

رآمد سرانه 

+ + ×434 45 3

ة استفاده از احو
اورزى محدودى

= × +24 7

= × +24 4

ن ميزان توليد

«و يافتن » خاب
جوامع در حال ت
تصـادي، اجتمـا

−


3
3
  
  

= 255 

+55 24  
− =4 45  
=95 64  

− =54 14 

10/5/399 پنجم

= ×2 4
7
 


در 

× − ×124 23

 مي

  ى

 بايد در مورد نح
هاى كشا  زمين

+ × = 45 2

× =45 1 

ع بتوان بيشترين

بهترين انتخ«ام 
وامع ـ به ويژه ج
ل آثـار سـوء اقت

  .د

x = 375 

= 835 
=195 

1

14 


پجامع نوبت (اني 

× =1   

=24 3 3

 شاورزى
 

ياوران سازى غنى
 
صنعتى سبك مه

ن دارند، انسان
صميم بگيرد كه

  .صاص دهد

=  1 68
  

546 

فاده از اين منابع

اره در صدد انجا
 و در بعضي جو

به دليـل .شود ي
كنند ر تالش مي

 پيش؛ علوم انسا

 29142857

كش آالت نيماش
نظامى دفاعى 

غن ينةزم در تان
نفتى زاتيتجه 
مين و سبك عيا

ربردهاى گوناگو
ى مثال، بايد تص
توليد پنبه اختص

−  1 6 54

 است كه با استف

كرى خود، هموا
كاري وجود دارد

تماعي تبديل مي
و مهار آن بسيار

:  

سنجش

ريال

م و ماسازىيواپ
عيصنا و اى سته
كستيتاج و ستان

و عيصنا ينةزم
صنا ينةزم در ن

ترس انسان، كار
نتخاب كند؛ براى
ن كه آنها را به تو

 = 46 522

اين» رين بودن
  .ن فراهم كرد

ارگيرى قواى فك
موالً مشكل بيك

اجت ـ   اقتصادي
ه با اين مشكل و

سال داريم 2بر 

    
 

 .رست است

 .رست است
هو ةنيزم در تان
هس ينةزم در ان

ازبكس قزاقستان،
ز در رانيا و انج
رانيا و پاكستان 

 .رست است
ه منابع در دست

نى را انتوش معي
گندم ببرد يا اين

 .رست است
  :داريم 13

                   

 .رست است
بهتر«ن، مالك 

نسانفاه را براى ا
كاول زمان با به

مع امروزي، معم
و جديكل حاد 

ها براي مقابله ت
 .رست است

فاصله زماني براب

 .ست استر

www.sanjeshse

رد 2گزينه  .12

در 1گزينه  .12
ازبكست )الف

قزاقستا )ب  
ق ران،يا )پ  
جيآذربا )ت  
ه،يترك )ث  

در 3گزينه  .12
از آن جا كه  

چنين رو هم
زير كشت گ

در 2گزينه  .12
98در سال 

              

در 4گزينه  .12
به يقين) الف

باالترى از رف
انسان در طو

در جوا) ب  
يك مشك به

دولت معموالً
در 3گزينه  .13

با توجه به ف

در 1گزينه  .13

erv.ir
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 بررسـى . د
 تگى تـأثير    
 ـد و بـراى  
 شـورها وارد     

ى اجتماعى 
الك بـراى     
در فقـر در       

 قبـال  در 

 بـا  شـورها 
 كـه  رفـت 

 و هـا  تيـ 
 شيافـزا  و

(−9 %1  

  :شود مي

، دستيابى 

 و از آنهـا د     

ـوت بلنـد   

ationgroup

سرعت آن بيفزايد
ت توسـعه يـافت

گوينـ ي سخن م
صـه اقتصـاد كشـ

هاى يابه هنجار
ايد بهتـرين مـال
د؛ زيـرا هـر قـد

و بودنـد  مـردم 

كش كـه  چرا شد؛
گر دهيـ ناد ديـ با
يقابل ىيشناسا ن

و فراوان كوشش

× +1 1 %15 

تة كلى تقسيم م

 در اغلب موارد

ايـد ـ بشناسـد

نة يك فقط مصـ

1(  

يا برعكس بر س
 جوامع به سـمت

هاى توسعه طرح
آرمـان بـه عرص

نش و كاهش نا
همين دليل، شـا
ن جامعـه باشـد

  

م اعتمـاد  مورد و

باش سودآور واند
نب اما. كنند خود
ضمن كه اند رنده
ك و كار با و سند

× + ×5 2 %22

توراق به سه دس

است گفتنى. ت

 را ـ چنان كه با

اما در گزين. ست

  .ه است

10/5/399 پنجم

سعه كُند سازد ي
ركت اين گونه

ز طجديت تمام ا
 با اين هدف و آ

جامعه، ترويج دا
يابد؛ به هم يق م

زيع درآمد در آن
.شتر خواهد بود

و ثروتمند روف،

تو مى اندركار، ت
خ مردم بينص 
بر كسانى فقط 
بشناس خوبى به 

  :ست با
× + ×3 %3 

شود؛ اين او ي م

ان توسعه دانست

هاى فراوان مت
  .كند ينده م

 تشكيل شده اس

 دو رعايت شده

ي

15 


پجامع نوبت (اني 

 را به سمت توس
ها در حر ه دولت

ها با ج عه، دولت
كنند و يارى م

م و روح افراد ج
ها تحقق ي نابرابر

ضعيت فقر و توز
م آن جامعه بيش

معر بازرگانان ها

دست افراد و سات
را ادىيز منافع 
رقابتى، اىفض ر

زين را المللى ن

ه شخص برابر اس
)× =1 744 

نابع مالى صادر

توا يشدى را نم

انسان نتواند نعم
چيزى از آنها بسن

صامت+  كوتاه 

گزينة سه قاعدة
  )W( و 

 ادبيات فارسي

 پيش؛ علوم انسا

حركت جامعه 
دهد كه يشان م

ى در حال توسع
زى و سياستگذ

سالمت در جسم
ن فقر و كاهش

اهى يافتن از وض
ر باشد، رفاه مرد

آنه مؤسسان كه 
  .كردند مى ت

مؤسس و كشورها
توانند مى جارت
در و است قابت

نيب هاى فرصت ،
  .شوند مند هره

 و خالص ماهانه
    

ه براى تأمين من

؛ در واقع، هر ر

شود كه ا يب م
ده از قسمت ناچ

قافيه از مصوت

ت شده، اما در گ
وتاه ـُـ و صامت

 زبان و

سنجش

تواند يى دولت م
ى پيشرفته نيز نش
ر اكثر كشورهاى

ريز  بيشتر، برنامه

معناى ايجاد س ه
ورت از بين رفتن
 يك جامعه، آگا

تر آمدها مناسب

بود جهت آن ز
افتيدر كارمزد 
ك تمامى براى ن

تج قيطر از سبى
ر و تالش ةعرص

خود) نسبى تي
به آنها از المللى 

شود ي گفته مي

 اوراقى است كه

 نيز داللت دارد
  .شد است

ى در جامعه سبب
، فقط به استفاد

حروف مشترك ق
  .رفته است

 در قافيه رعايت
 دو از مصوت كو

    
 

 .رست است
هاى اقتصادى ت

عه در كشورهاى
امروزه در. اند شته

 رشد و توسعه ب

نيز به» جتماعى
صو  امر فقط در

اجتماعى ح رفاه
آتوزيع در متر و

 .رست است
از مؤسسات نيا 
دادند، مى ارائه 
آسان الملل نيب 

نس تيمز يا رى
ع المللى، نيب ت
يمز( دىيتول ى
نيب ةجانب دو ى

 .رست است
اي ياتي، طبقهمال

 .رست است
 از اوراق بهادار،

  هام
  زانه

  شاركت
 توسعه بر رشد

داشتن رش يازمند
پايين دانش فنى
 كند؛ در نتيجه،

 .رست است
هاي ديگر، ح ينه

س قافيه قرار گر
 .رست است

ها قاعده يك ينه
قاعده» درو«با 

www.sanjeshse

در 2گزينه  .13
سياست) الف

تجربه توسع
بسزايى داشت
دستيابى به

  .شوند يم
رفاه اج«) ب  

است و اين
تعيين سطح

اى كم جامعه
در 4گزينه  .13

اعتبار) الف
كه خدماتى

تجارت) ب  
برتر به توجه
تجارت ةعرص

ها توانمندى
هاى همكارى

در 3گزينه  .13
به اين نرخ م

در 4گزينه  .13
منظور) الف

اوراق سه )1
اسناد خز )2
مش اوراق )3
مفهوم) ب  

به توسعه ني
سطح پ) پ  

بردارى بهره
  
 

 
در 1گزينه  .13

در همة گزي
اساس» الف«

در 3گزينه  .13
در همة گزي

ب» نو«قافية 
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التن سـود     

ت از كوتاه 

ست و زبان 

  

صـراع اول  

 به پيروي 

نظم و نثـر  

/ خاموشـي   
تـاريخ  (ت  

ationgroup

فعالتـن از فـاعال

يير كميت مصوت
  .فته است

  .برده است

  .است
  .شود  مي

 ايهام تناسب اس

.يه تشبيه دارد

دامه و تكميل مص

در بيست مقاله،

كتاب متون ن 7

در فوايـد خ: ارم  
در آداب صـحبت 

1(  

شاعر به جـاي ف

تغي» شكسته شد
بلند صورت گرفت

 از فع لن سود ب

آن به كار رفته ا
تبديل» رِ« به 

  
ه و داراي آراية

آرا» چو خامه« 

ناً مصراع دوم اد

اين اثر، د. است 

7و ص  64ص : 

بـاب چهـا/ عت 
:بـاب هشـتم  / 

10/5/399 پنجم

ا شن اول همة آنه

ش«ت گرفته در 
وت از كوتاه به ب

ر به جاي فَعلُن

اخرب در آ» ولُ
ختيارات شاعري

  .شود ساب مي

  .شده است
  .جناس دارند

.ود اغراق است
اسب ايجاد كرد

گويد وقتي مي 

  .شود د مي

مده است و ضمن

»مخزن االسرار

:رخي سيستاني

در فضيلت قناع 
/ر تأثير تربيـت  

16 


پجامع نوبت (اني 

ستند كه در ركن

ذف همزه صورت
يير كميت مصو

يعني شاعر. ست

  .ت

مفعو«پس ركن 
د است طبق اخ
ت وزن بلند حس

سليمان اشاره ش
ج» پسر«و » پدر

رده است كه خو
ي آن با شمع تنا

»د«بيت  در. ت
  .ت

نابود -2. رود  مي

صراع ديگر نيامد

م«سرايندة كتاب 

فر/  142ص : ي

:باب سوم/ شان 
در: باب هفتم/  

 پيش؛ علوم انسا

عالتن فَعلُن هست

  .است 

حذ» من اين«ر 
تغي» من دل«در 

اي بلند آمده اس
 

سروده شده است

است پ» لُ فعولن
كه هجاي بلند ]

ت طبق اختيارات

ستان حضرت س
پ«. بارويان است

شك مانند كر م
ده و معني اصلي

 پديد آورده است
ستاخ و پررو است

  .اند د آورده
با باد -1: است

ثيل براي فهم مص

س» نظامي«سف 
.  
نظامي/  29ص  

اخالق درويش در
در ضعف پيري 

سنجش

عالتن فعالتن فع

»فعولُ فاعالتن

در: صورت گرفته
حذف همزه و د 

ها دو هجا مصراع
 . نيفتاده است

 مثمن اخرب س

 مفاعيلُ مفاعيلُ
ري[هجاي دوم 

كشيده است» ود

 نداريم اما به داس
ل استعاره از زيب
 رهگذر يار را به
عناي اجازه آمد

  .ي است

 تناسب با مرغ
يده كنايه از گس
 جناس تام پديد

مشهود ا» به باد

عي به شكل تمثي

ه الياس بن يوس
روده شده است
:ل دوم؛ رودكي

  )122ص : ي

  :اند از  عبارت
د: باب دوم/ ان 
:باب ششم/ ي 

    
 

 .رست است
ها داراي وزن فع

 
مف«سه وزن شعر 
 .رست است

 گزينه اختيار ص
»هر كه در او«

 .رست است
ها در پايان م ينه

ة يك اين اتفاق
 .رست است

ع در بحر مضار
 .رست است

مفعولُ«ر وزن 
م مصراع دوم، ه

وب«ي دو مصراع 
 .رست است

چهار، پارادوكس
ك، بتان سنگدل
و، حافظ، خاك

سوم، پروانه در مع
 از خوش سخني

 .رست است
ايهام» باز«واژه 

دريركيب چشم
هاي دوش  واژه

رود ب«نيز ايهام 
 .رست است

چهار هيچ مصراع

 .رست است
ه شده مربوط به

نايي، سرس حقيقة
سال) 1(ت سال 

نصراهللا منشي/ » 
 .رست است

ستان به ترتيب
ر سيرت پادشاها

در عشق و جواني
  )125 ص 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .13
ه همة گزينه
 .برده است

در گزينة سه
در 4گزينه  .13

در هر چهار
«در . به بلند

در 1گزينه  .14
در همة گزي
اما در گزينة

در 4گزينه  .14
گزينة چهار

در 4گزينه  .14
چون بيت بر
در ركن سوم
هجاي پاياني

در 4گزينه  .14
در گزينة چه

يك  در گزينة
در گزينة دو
در گزينة س
آوري كنايه

در 1گزينه  .14
در بيت ب و
در بيت ج تر
در بيت الف
در بيت هـ ن

در 4گزينه  .14
چه در گزينة

  .است
در 2گزينه  .14

توضيح داده
حديقه الحاز 
تاريخ ادبيات(
»قصيدة ابر«

در 3گزينه  .14
هاي گلس باب

در: باب اول
د: باب پنجم

ادبيات دوم؛
erv.ir
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  زوال

گيـر و بـه   

ت تركـي و   

  

ل عارفانـه   

اصـطبل  «   
سـود بـرده   
ش امـرا و   

ـة مـردم و       
اننـد رنـج      

ه از پيام و 

ا در گزينة 

ationgroup

اميل ز: پول/ ي 

  ل
  باد الي المعاد

بگ: ـتمم، ماننـد   

ورود لغـات. (ـت 

.درست هستند

غـزل. شـود  ه مي  

كـه خـود را در
خالقي خويش س

 از مدح و سـتايش

و تمـايالت عامـ
 كـرده اسـت ما

زيبايي و پيراسته
  .تجلي است

دهد، اما خود مي
  .ارد

1(  

خواجوي كرماني

، آواز پر جبرئيل
مة بلخ، سيرالعب

  دولراني

(  

براي يـك مـ) ه

رفـ ـه كـار مـي   

ن گزينه همگي د

ن اسالمي ـ ديده

ك آن ه است، بـي 
ي اجتماعي و اخ
ست و شاعر را

 شـعر، نيازهـا و
ر آثارش اشـاره

ت از هنر خلق ز
 فني خاقاني مت
 را به مخاطب خ
جامعه و مردم ند

10/5/399 پنجم

خ: روضه االنوار/  

طير، لغت موران،
ريمه القلم، كارنا
ي خضرخان و د

169/225/204(

دو حرف اضافه( 

  ي

ر آن دوره نيز بـ

گر اينهاي دي له

عر و رواج عرفان

روايان آزاد كرد
يها طرح ديدگاه

دحي و ارزشي ا

ر اين نـوع يا د
عشقي به آنها در

  )97و  96ص 

رد و عبارت است
 فرخي و قصايد
القي و آموزنده
ن توجهي به ج

17 


پجامع نوبت (اني 

سلمي نيشابوري

عشق، رساله الط
، تحر)خري نامه

ت بهشت، مثنوي
  غ

114/134/9: ص

آمدن دو نشانه 

ج عرفان اسالمي
  يشة ديني

د شد و در اشعار

ست وگرنه جمله

ت صوفيه در شع

هاي فرمانر ستگاه
هاي كوبنده و ط

ها شعر غير مد ه

در اين ابيات. د
ي كه ميرزادة ع

ت سال سوم؛ صص

گير ، قرار مي)ت
فات منوچهري،

و پيامي اخالارد 
و شاعرا. ي است

 پيش؛ علوم انسا

بوعبدالرحمن س

سيمرغ، رساله الع
نامه يا فخ لهيا( 

سكندري، هشت
اليي، سايه، كالغ

دوم، صصدبيات 

.ني وجود دارد

ه در شعر و رواج
رواج حس و اند
 مغولي نيز وارد

ي عبارت شده اس

كار و اصطالحات

  حوادث
  ه

  .ه تمثيل

ن و تعلق به دس
راي بيان انتقاده
ت و ديگر گزينه

ت كارگري دارد
مضاميني. گردد ي
تاريخ ادبيات( 1

تعهد در ادبيات( 
، در توصيف)حض

در قبال مردم دا
رگبارهاي بهاري

سنجش

  :اند ده
ابو: بقات الصوفيه

طفوليه، صفير س
حديقه الحقيقه، 

لع االنوار، آينة ا
گ، سوسك طال

تاريخ اد(در قايق 

ي سبك خراسا

طالحات صوفيه
واژگان عربي و ر
به ايران، واژگان

، سبب نادرستي

عراقي ـ نفوذ افك

سليم در برابر ح
 و الفاظ محاوره
ب المثل و تشبيه

ستايش گردنكشا
ز قالب قصيده بر
شعر مدحي است

 

اشاره به ادبيا) 4
شعر منعكس مي

16ص ... قاتي و

سئول و متعهد
هنر مح( اشعار 

تعهدي د) 4و  2
و بارش باران و ر

    
 

 .رست است
ه اشتباه ذكر شد

طبق/ يك ايبسن 
  :ها نه
في حاله الط: دي

طريق التحقيق 
مطل: سرو دهلوي

تيمور لنگ: ن پو
فرياد، او، د: دگو

 .رست است
ويژگي سبكي): 2

  بر بدوز
نفوذ افكار و اصط

وزافزون وورود ر
با حملة مغول ب

 .رست است
»نبايد«نه، واژة 

 .رست است
 ويژگي سبك ع

تقديرگرايي و تس
استفاده از زبان
استفاده از ضرب

 .رست است
ي، سر از قيد س

و از. گرفتار كند
يك ش) 2(گزينة 

 .دارد رحذر مي
 .رست است

4و  3، 1(هاي  ه
روم جامعه در ش
رگر، فاصلة طبق
 .رست است

ابر هنر مس در بر
هاي آشكار اين 

2، 1(ت گزينة 
ي از فصل بهار و

www.sanjeshse

در 2گزينه  .14
آثاري كه به

نريه: اشباح
بررسي گزين
آثار سهرورد
:آثار سنايي
آثار اميرخس

آثار ادگار آلن
آثار فريت اد

در 2گزينه  .14
2(در گزينة 

گيسوي او بر
ن): 1(گزينة 
و): 3(گزينة 
):4(گزينة 
  ) مغولي

در 3گزينه  .15
در اين گزين

در 4گزينه  .15
در اين بيت

  .است
ت): 1(گزينة 
ا): 2(گزينة 
ا): 3(گزينة 

در 2گزينه  .15
سيف فرغاني

گ» ثناخواني
بيت گ. است

پادشاهان بر
در 2گزينه  .15

ابيات گزينه
طبقات محر
دهقان و كار

در 3گزينه  .15
هنر محض،
تعهد، نمونه
سراينده ابيا

توصيفي) 3(
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ه با ظلم و 
 تحـرك و    

ريـدي تـو    

) خـدا (ف او   

از طرفـي   
لم وحـدت      
مـاد عـالم      

كثيـر هـم       

در ادبيـات        

تـب، شـعر   
د تئوفيـل   
ي روزمـره    
ـز زيبـايي   
مسئوليت و 

  .ي دارد

ان شـق بيـ   

ي كـه سـر     

ationgroup

؛ مبارز)2(زينه 
شـيني اسـت و

المثـل بر ل ضرب

دهنـدة لطـف ن  

.شـهود هسـتند  
نـوان رمـز عـالم
ـر چينيـان را نم

د از نمودهـاي ك

ان و شـاهدان د

  . د

از نظر اين مكت 
از ديـد. ف اسـت    

زيـرا وارد زنـدگي
يز ديگري به جـ
 ادبيات نوعي مس

  

نر مسئول جاي

و سـختي راه عش

  .ي مطرح است

  .كند ره مي

همـة بالهـايي: 

1(  

زة زمان شاعر، گ
نش وري از گوشـه 

معادل: ي گفتار

هـا را نشـان امي 

و اهل كشف و ش
روميان را بـه عن

دانـد؛ در برابـ ي 

ب بصـيرت باشـد

ن نمـاد زيبارويـا

داند يبايي آن مي

.باشناسي است
 آرمـان و هـدف

ز. واند زيبا باشد
هنرمندي به چي
در فرانسه، براي

).181و  178ص 

دبيات تعهد و هن

انتهايي و بي 2ة 

ن درويش و غني

ومت عاشق اشا

گويد  مي 4زينة 

10/5/399 پنجم

اجتماعي جامعة
 و خاموشي و دو

 انديشه و آنگهي

ها و شـادكا ختي

دالن و د صاحب
ي، ظاهر سفيد ر

رنگي مـييكي و 

ر انسان صـاحب

ربـاز بـه عنـوان

در سودمندي زيب

  )197 ص 
و توجيه نقد زيب
وجه نكردن بـه
تو شد، ديگر نمي

از ديد او هر ه. ت
د» آلبر كامو«و 

صص 26 درس 
18(  

18(  
د و در حيطة اد

اما در گزينة. ق

اي بين مقايسه 4

به مقا 3 گزينة 

ح است اما در گز

18 


پجامع نوبت (اني 

وارونگي اوضاع ا
كوهش سكوت

اول. (ويي است

178(  

 خشم و خوشبخ

يان مظهر و نما
ن كاركرد معنايي

رنگي ل عالم بي

اگر. تباري دارند

، ايشان از ديرن

 ارزش شعر را د

بيات سال دوم،
ت و نوعي بيان و
ب كلمات و نيز تو
ي وقتي مفيد ش
 بلكه هدف است

و» ژان پل سارتر
يش دانشگاهي،

1ص  26 درس 
80ص  26رس 

دفي در نظر دار

دانگي از راه عشق

4 اما در گزينة 

اما. شيدن است

مطرح» ل الْوريد

 پيش؛ علوم انسا

اند و و ن را گرفته
ر بعد ديگر آن نك

گو تن و سنجيده
  

8ص  26 درس 

 را نشانة قهر و

ي هستند و رومي
ند؛ موالنا در اين
ري، ايشان را اهل

ا موجوديتي اعت

 زيبارويي روميا

هوراس؛ هوراس

اريخ ادبيت. (ج بود
است»  براي هنر

از جهت انتخاب
ديد او هر چيزي
ر وسيله نيست

ژ«چون دگاني 
سي تخصصي پي
ش دانشگاهي،

اهي، درش دانشگ
عهد، آرمان و هد

شق است و جاود

ران مطرح است

 راستاي ناز نكش

نُ اقرَب منَ حبل

سنجش

ان جاي دانايان
و در. ر آن است

گفتشيده سخن
)رده پاره كردن
يش دانشگاهي،

ها ها و بدبختي 

ن ظاهرير عالما
ماد اهل وحدتند
 اين نشانة ظاهر

ها  است و كثرت
  . يابد

ويان؛ با توجه به

سوي است، نه ه

ب در نقاشي رايج
هنر«ن مكتب، 

حاظ بيان و چه ا
از د.  بودن است
هنر. جالل است

در مقابل، نويسند
ادبيات فارس. (ند

سي تخصصي پيش
ي تخصصي پيش
اي شعر خود تع

بخشي عشحيات

يردستان و فقير

ق به معشوق در

نحنُ«رت سؤال 
  .ش است

    
 

نادانا): 1(گزينه 
 سكوت در برابر

  .تن است
سفارش به انديش 

جامه را يا گز نكر
سي تخصصي پي

 .رست است
ن بيت گرفتاري

 چينيان، مظهر
 شعر، روميان نم
كند و براساس

  .اند
دت، اصل عالم
عالم وحدت راه
ميان نماد زيبارو

  .اند كار رفته
 .رست است

فرانس» ديدرو«ز 
 .رست است

زون؛ اين مكتب
س؛ نام ديگر اين
 است چه از لح

عر، فقط زيبا ش
ر آزادي است، ج

د. نرمند نيست
شون عي قائل مي

ادبيات فارس(ي؛ 
ادبيات فارسي(؛ 

ت داده شده، برا
 .رست است

ها تأكيد بر ح ينه
 

 .رست است
ها توجه به ز ينه

 .رست است
ها پيام عاشقينه

 .رست است
نة اول مثل صور

د از سوي خودش

www.sanjeshse

گ: پيام ابيات
ستم و عدم
پويايي داشت

):4(گزينة 
ناكرده گز ج

ادبيات فارس(
در 3گزينه  .15

شاعر در اين
  .داند مي

در آن قصه،
ديگر در آن
ك توصيف مي
د كثرات مي

وحد: 1نكته 
تواند به ع مي

روم: 2نكته 
فارسي به كا

در 1گزينه  .15
اين سخن از

در 2گزينه  .15
مكتب باربيز

مكتب پارناس
كمال شكل
گوتيه، هنر

هنر. شود مي
فكر كند، هن
تعهد اجتماع
نقد اجتماعي
نقد اخالقي؛
شاعر در بيت

در 2گزينه  .15
در همة گزي
 .شده است

در 4گزينه  .15
در همة گزي

در 3گزينه  .16
در همة گزي

در 4ه گزين .16
در سه گزينة

آيد انسان مي

erv.ir

55

56

57

58

59

60

61



  
 

 

@sanjesheduc

گويـد   مـي  

اسـت نـه    

 اسـت نـه    

ationgroup

4در گزينـة  . ت 

قلبي فتي براي

مبنـي) 4(زينه 

1(  

مطرح اسـتها  

  .اند د و قافيه

صف )األبيض(ي 

در گز! رف است

10/5/399 پنجم

ن در همة گزينه

ني متفاوت دارند

  . دو هست

  )! 2و  1

و از جهتي). 3و  

  ! آمد 

غير منصر) سوافر

  ! شود

19 


پجامع نوبت (اني 

 را خدا دانستن

ها و بادها معان ت

اش ة قافيهقاعد

1(ست رد گزينه 

1(ود رد گزينه 

  )! ايستاد(
  ! صدر است

بالفاصله مي ب

  ! ت

سو) (3(ر گزينه 

ش للغائببايد  ةب

بان عربي

 پيش؛ علوم انسا

ها يا همة پديده

گزينة يك نيست

  
سدس است كه ق

ض و گذشت اس
 

ترجمه شو) دارد

  ! ت

  )! شد

(است نه ) م داد
مفعول الجله مص

يستجابست نبايد 

تقديري است وانٍ 

  

  !  است

در! صحيح نيست

للغائب) 2(گزينه 

 ز

سنجش

ي»  دانستن خدا

 رديف دارد در گ

.ة تعليمي دارد
قطعه و هزج مس

  .پذيرش است

كند قابل اغماض ي
 ! ترجمه نشده

احتياج د( بايد 

شكايت نكن است

محقق ش( است 

انجام(به معناي  
شود چون موفًا 

است ِاعزاء چون 

ثولط است ثانياً 

.دارد ل بالقلب

چون خبر مرفوع

براي فعل امر ص

در گ!  غلط است

    
 

 .رست است
يكي«ت وجود 

.  
 .رست است

 يعني بيتي كه
 .رست است

كند جنبة ت مي
 شده در قالب ق

 .رست است
فهوم عصا قابل پ

 .رست است

عناي جبران مي
جمله كامل ت) 3

 .رست است

است پسفعل  
  )! 2(نه 

 .رست است

به معناي ش )كُ 
 .رست است

الزم ← حقق
 .رست است

←قام ِب ) 1
خوبايد خائفًا ) 2
جملة فارسي) 3

 .رست است

غل )فعل+ ِإلنَّ (
 .رست است

ِاعاللحيح است 
 .رست است

صحيح است چ 
 .رست است

فعل مجزوم ب) 2

 .رست است

فعل منصوب) 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
مفهوم وحدت

.آزار باش بي
در 1گزينه  .16

بيت مرّدف
در 4گزينه  .16

چون نصيحت
سرودة داده

در 3گزينه  .16
عكازه در مف

  
   

در 4گزينه  .16
به مع )يقال(

3(در گزينه 
در 4گزينه  .16

← تحتاج
خبر رد گزين

در 1گزينه  .16
كالتش(چون 

در 1گزينه  .16
تحچون فعل 

در 4گزينه  .17
1(در گزينه 
2(در گزينه 
3(در گزينه 

در 4گزينه  .17
(از  اوالً بعد

در 1گزينه  .17
صح )يتحّلی(

در 3گزينه  .17
طلبیُّ فعلُها 

در 1گزينه  .17
2(در گزينه 

  ! معرب
در 4گزينه  .17

)1(درگزينه 
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ي فتوحـات    

ـه شـاهان       
 كردسـتان  

 هـا  يالمـي 

 انحطـاط  و
 و سياسـي 

ationgroup

زيـرا طـي. ننـد 

ن بـار در نامنامـ
كو لرستان مان،

ا. ت آمده است

و ضـعف  جبـات 
س پيامـدهاي  از، 

1(  

دان ن دو رود مـي 
  .ند

 ايـالم نخسـتين
كرم از هايي سمت

هر شوش به دست

موج آنـان،  لمـرو 
حجـا و شـام  در

10/5/399 پنجم

  ! صلي گرفته

  ! بيايد

ميان امپراتور ن
 بر آن حكم بران

نـام. اسـت  رود
قس بوشهر، و س

ن تمدن، از شه

قل در شـورش  ز
د مصـر  فـاطمي 

20 


پجامع نوبت (اني 

اصصول و اعراب 

  .ت

ب غراء و تحذير

نخستين را او د؛ 
آورد و خود در 

ر دو ميان هاي ه
فارس هاي استان 

العات تاريخي اين

بروز و عضدالدوله
ف خلفـاي  طلبي

 تاريخ

 پيش؛ علوم انسا

  )! مقول

موص) ما(شده به 

   

  ! حذف شود

ست و فاعل است

ِاغجداگانه بعد از 

  

هرت زيادي دارد
ود را به تصرف

 
نوشتهخي از گل

خوزستان، شت
بيشترين اطال .د
  .ناميدند مي »

1   
ع از پس بـويه ن

ط توسعه مچنين
  .ت

سنجش

م(است نه  قول(

ف است مضاف ش

!شود ستفاده مي

  ! شود )رت

بايد نون ح طلب

!  

   

  ! ي مصدر

اس )المرء( براي 

بايد جملة ج ير

!ب افعال است

  16ن صفحه 
ميان دو رود شه
س تا ميان دو ر

  42ن صفحه 
برخ و تورات يون

رزمين شامل دش
بودند و كشاورز 

»خداوند سرزمين

151تان صفحه 
خـاندان درونـي

هم. آورد فراهم ا
داشت حكومت ن

    
 

( قائالمصدر ) 3
 .رست است

كه غير منصرف 
 .رست است

مضارع نيز اس کاد
 .رست است

أنارت(بايد  )أنار(
 .رست است

طدر جواب ) ون
 .رست است

!استِألجله  ول
 .رست است

!ل است نه تميز
 .رست است

صفت شده براي) 
 .رست است

جملة حاليه) ی
 .رست است

تحذي ِاغراوجه به 
 .رست است

شود از با مي ِت 

 .رست است
ل دوم دبيرستا
رگن در تاريخ م

ت از خليج فارس
 .رست است

ل دوم دبيرستا
مديو را خود نام 

اين سر. ده است
دامدار آن مردم

سر« تمتي هل را
 .رست است

سال دوم دبيرست
د اختالف و ابت
را بويه آل ومت

آن براي مطلوبي

www.sanjeshse

3(در گزينه 
در 3گزينه  .17

َأثمن چون
در 3گزينه  .17

کاد يکفعل 
در 2گزينه  .17

(چون فعل 
در 3گزينه  .17

تفهمو(چون 
در 4گزينه  .18

مفعو) طلباً (
در 4گزينه  .18

لحاضعيفًا 
در 1گزينه  .18

)غير(چون 
در 2گزينه  .18

َيَتجّلی(چون 
در 4گزينه  .18

چون با توج
در 4گزينه  .18

تی آتأمر ُتؤ 
   
 

در 4گزينه  .18
، سا2درس 

حمالت سا  
بسيار توانست

در 1گزينه  .18
، سا4درس 

حفظ ايالم  
سومري آمد

م كه شد مي
ر كشورشان

در 4گزينه  .18
، س16درس 

قـار تشديد  
حكو سياسي

نام اقتصادي
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 ايرانـي  اي 
 نظـامي  ت

ه بـود كـه         

 كشـور  ين 
شـدند، امـا   

هـاي   ـبش    
 دوران بـه  

كمونيسم  
 ايـن  رهاي 

هـا در   ينـه  

 حكومـت  و
 بـي غر هاي
 منعقد شور

و كشـتار   )

 جلب آن ب
 فـرد  يـك  

 امـا . ودنـد 

ationgroup

هـا سلسله ديگر 
قدرت طريق از را 

درتمنـدي شـده

قدرتمنـدتر  بـه  
ش متحـد  ـديگر 

جـود ايـن، جنـ
ديگـر،  سـوي  ز

نفوذ از جلوگيري
كشـور بـه  نگـي 

سـاير گزي.  آورد

دو ميان رگيري
مرزها تثبيت ي
كش دو ميان اول

)ع( اطهار ائمه ر

تصويب براي را 
انتخـاب  دليـل 

بو ايـران  نفت ت
  .كرد بيشتر ت

1(  

و سامانيان نند
ضعف اين ودند

سـط نسـبتاً قد

نظـامي  ـــ  ي 
يكـ بـا  فرانسه ه

بـا وج. ف درآورد   
از روسـيه،  در ن 

جل براي فرهنگي
فرهن هداشتي و

صوف را فراهم
  .د

در تنش و اروپا، 
برا ميرزاعباس ،

ا الروم ارزنه رداد
مقابر به ها ماني

نمايندگان فقت
د .رسيد وزيريت

صنعت شدن ملي
نفت كردن ملي 

10/5/399 پنجم

همان توانستند ي
بو ناگزير نابراين

ـري طبقـه متوس

سياسـي نظر از را
بارها عليه) لمان

ري را بـه تصـرف
نـاپلئون بزرگ ش

ف و اقتصادي ي
به اقتصادي، هاي

و رونق جريان تص
كند ويه صدق مي

شرق در ثماني
شاه،فتحعلي نت
قرار عثماني، ت
عثم احترامي بي و

مواف تا برد ملي 
نخست مقام به 

دادهاي نفتي و
براي را مصدق 
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پجامع نوبت (اني 

نمي آنان بود، وار
بن باشند؛ دلگرم

گيـ وجب شـكل 

ر فرانسه مدت، 
آل(پروس و ريش
بسـيار هـاي  ين 

ارتش ت هولناك

هاي زمينه در شد
ه زمينه در آن س

ش دنياگريزي و
ورد سلسله صفو

عث مشكالت و ي
سلطن اواخر در 

درخواست با گرچه
و كرد پيدا دامه
  . كرد راهم

شوراي مجلس 
آرارزم سپهبد ر،

ن لغو همه قرارد
دكتر و كاشاني

 پيش؛ علوم انسا

1  
استو قدرتمند و 

د مردم هاي وده

   
خرد در يثرب مو

  . باشد

  
اين در او. بود ر

اتر انگلستان، ند
سـرزمي و شـود  

ك سو و شكست

9  
رشكم كشورهاي 
براساس و شد، را

10  
ي زمينه گسترش
ده است و در مو

13  
شمالي مرزهاي ر

تنها. يافت هش
گ. كرد پيشروي

اد نيز محمدشاه 
فر را كشور دو ن

به را نفت حاقي
منصور ستعفاي

بود كه خواهان 
ك اهللا آيت هبري

  

سنجش

155تان صفحه 
مجهز سپاهي ر

تو و محلي متنفذ

99ستان صفحه 
وري خ و پيشه ي

هر خود اثرگذار

42صفحه تان 
امپراتور م.1814
مانن اروپايي هاي

پيـروز  آنهـا  بر 
طلبانه مردم از يك

  .داد مه

94ستان صفحه 
به ود كه كمك

اجر خاورميانه ي
  .ت

02ستان صفحه 
ساماني اقتصادي
درست بيان شد

39ستان صفحه 
در ايران رفتاري

كاه محسوسي رز
پ بغداد تا و شيد

سلطنت زمان ر
ميان روابط رگي

الح قرارداد جديد،
ا با. كرد امتناع 

نمايندگاني ديد
ره به مذهبي ــ 

8گاهي صفحه 

    
 

 .رست است
سال دوم دبيرست
ومت غزنويان بر

م هاي خاندان ي
  .د

 .رست است
 سال دوم دبيرس

دامداري اورزي،
 بر سرنوشت شه

 .رست است
سال سوم دبيرست

4 تا 1804 سال
ه دولت. كرد يل

بار چندين ست
نه و استقالل ط

خاتم اروپا  تاريخ
 .رست است

ال سوم دبيرس س
دين مضمون بو

كشورهاي در رم
رفتك صورت گ
 .رست است

سال، سوم دبيرس
نابس و ج اجتماعي

م رونق تصوف نا
 .است رست

 سال سوم دبيرس
گر سبب به جار
طر به قبل وران

كش لشكر سمت 
مرزي در الفات

ينه تير كربال، زم
 .رست است

  196صفحه 
جد وزيرنخست ر
آن تصويب از س

تهد وزيريخست
ـملي نيروهاي م

 .رست است
ريخ پيش دانشگ

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
، س17رس د
اساس حكو  
پشتيباني به

كنند جبران
در 2گزينه  .19

،11درس   
كشا اقتصاد  

توانست مي
در 2گزينه  .19

، س5درس   
س از ناپلئون  

تبدي اروپايي
توانس ناپلئون
خواها آزادي
در او اقتدار

در 1گزينه  .19
،11درس   
اين اصل بد  

چهار و اصل
كمك منطقه

در 3گزينه  .19
س 12درس   
و مرج هرج  

مورد مفهوم
در 2گزينه  .19

،15درس   
در دوره قاج  

دو به نسبت
آن به ايران
اختال اما شد،

شيعيان در
در 3گزينه  .19

ص 21درس   
منصور علي  

مجلس كند،
نخ به نظامي

عزم كار اين
در 4گزينه  .19

، تا1درس   
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@sanjesheduc

يش را بـه   

 اطالعـات  

ند كتبـي،    

ر شـرايطي       
و را جلـب    
رد، سـبب   

ـد نگـارش      

 يـابي  علـت 

 كشورها ن

ايـن   از .ت 

 دارد ستگي
 جمعيـت  ب 

ationgroup

ي پژوهشي خـو

تخراج و تنظيم

تر از يـك سـن ي

مـل بكنـد و در
بينـد توجـه او ي  

همـراه داكه بـه 

آنهـا را بـه قصـد

ع و بينـي  پـيش  

ميان فرهنگي دل

سـتباال بسـيار  ي 
  .ست

بس اجتماعي و ي
متناسـب حـد «

1(  

اند دستاوردهاي

ي در مرحله است

ر و قطعيت  جالب

تي سـفر را تحم
رامون خـود مـي
كني و تجاربي ك

خان پيشـين، آ

بـا  كـه  عتقدند

تباد به يردشگر

رشـدهاي  نـرخ  
اس افغاني هندگان

اقتصادي مختلف
«: گفـت  تـوان  ي

10/5/399 پنجم

ي بنويسد، تا بتو

هاي تاريخي گاهي

توانند مداركي ي

زحمـت و سـخت
چه انسان در پير

شك ه دليل عادت

زيرا مور. ه است

مع آنها. دانند مي
  .ني كرد

نگي، توسعه گر

 رسيد كه جـزء
پناه هاجرپذيري

م عوامل به عين
مي بنابراين ست؛

  .»زمين

22 


پجامع نوبت (اني 

ها را به درستي 

ر رفته و ارائه آگ

 قرار گيرند، مي

ز. ـود دل بكنـد   
در مسافرت، آنچ
 و در مجموع به

نروايان آن دوره

م منطقه ره واي
بين حدودي پيش

هاي فرهن  زمينه
  .يابد مي ش

3/ه  درصد 9
مه به مربوط صد

مع زماني در شور
اس جمعيت سب

سرز يك جمعيت

 جغرافيا

 پيش؛ علوم انسا

ها و آگاهي يشه

6  
سايي مواد به كار

9  
مورد نقد كامل

11  
ه از تعلقـات خـ

د. آن مدارا كند 
يابد افزايش مي

127  
 زندگينامه فرمان

  
هو و آب وضع ت

خشكسالي را تا ح

  
ي است و هم در

افزايش المللي ين

  ن
ما به كشور در ت
/ و ي 7 درص

  ن
كش يا ناحيه يك

متناس حد تعيين
جم تعداد و منابع

سنجش

ست كه اين اند

60گاهي صفحه 
گذاري، شناس خ

92گاهي صفحه 
خبري و مستند م

  .ه دهند

8گاهي صفحه 
ت هر چند كوتاه
ل قرار گيرد و با
تأمل و تفكر او ا

7 شگاهي صفحه
خي در حقيقت

  .اند نوشته

 دوم دبيرستان
تغييرات در را ي

هاي خ ان، دوره

 دوم دبيرستان
 زمينه اقتصادي

بي تفاهم و ماعي

ل دوم دبيرستان
جمعيت مطلق د
طبيعي رشد به ط

ل دوم دبيرستان
ي جمعيت براي 

ت در اساسي مل
م بين ممكن دل

    
 

گي مورخ اين اس
  .ب ارائه كند
 .رست است

ريخ پيش دانشگ
يي مانند تاريخها

  .گيرد
 .رست است

ريخ پيش دانشگ
هاي خ  كه فيلم

ي يا عكس ارائه
 .رست است

ريخ پيش دانشگ
بايست ت، فرد مي

ز زندگي معمول
 نتيجه دقت و ت

  .گردد ي مي
 .رست است

 تاريخ پيش دانش
هاي تاريخ  كتاب

هان عصر خود ن

 .رست است
سال 92صفحه 

خشكسالي علت 
تو مي هوايي و ب

 .رست است
سال 99صفحه 

دشگري هم در
اجتم بينش و ند

 .رست است
سال 128صفحه 

رشد ميزان 136
مربوط درصد 3

 .رست است
سال 134صفحه 

تعداد ترين سب
عوام از يكي ابع،

تعاد بهترين از ت

www.sanjeshse

آخرين ويژگ  
نحوي مطلو

در 3گزينه  .19
، تا5درس   
معموالً كار  

گ صورت مي
در 3گزينه  .19

، تا7درس   
در صورتي  

تابلوي نقاشي
در 3گزينه  .19

، تا9درس   
در مسافرت  

تر از متفاوت
كند، در مي

تحول روحي
در 3گزينه  .2

،10درس   
بسياري از  

اقدامات شاه
 
 

 
در 2گزينه  .2

ص 11درس   
دانشمندان  

آب تغييرات
در 1گزينه  .20

ص 12درس   
اهميت گرد  

كن كمك مي
در 3گزينه  .20

ص 14درس   
65 سال در  

3/ ميزان 2
در 4گزينه  .20

ص 15درس   
مناس تعيين  

منا عامل اما
است عبارت

erv.ir
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ي بـه نـام   
. گرفـت  رار 

 اقتصـادي    

ن گياها .ند
 شيدرخو ز

 1زيـل،    

ــده اي در  ن
 مسكن ديا

5 از ش   
فـارس    يج

  تنگه هرمز

ايي توجـه   
 خوردن هم

ationgroup

اي تـازه  عنوان شد،
قـر تأكيـد  ـورد 

 الزمـه توسـعه

گوين مى سيستم
از را دخو زنيا رد

 

هـا در كشـور برز

ى ارزنها مقد نيا
بنيا بـه وسـيله     

بـيش طقه ـ وجود 
خلي در سواحل 

تسلط بر تن و قه

محيط جغرافيـا
هبه و اقتصادى و

1(  

شد معروف زمين
مـ نيز جنوبي ي
زا انـرژي  مواد ر

  . كنند ده مي

كوسا ،ندا طتباار ر
رمو ژىنرا ،ندها

هـدرصـد آن  3

ستاييارو به تال
مـران روسـتاها

منط انرژي منابع
طول ميزان ين

منطق كنترل در 

و م مكان نقش ه
و اجتماعى هاى

10/5/399 پنجم

د و به اجالس ز
آفريقاي دوربان ر
ديگر و سنگ ل

 محيطي استفاد

در آن با داتجو
ينافر ينا ته همه

وشانند؛ كـه  

تسهيال و تخدما
عم دف توسعه و

من از بزرگي خش
بيشتري بودن دارا 

نايرا ستراتژيك

به بايد ريزى امه
ه فزايش نابرابرى
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پجامع نوبت (اني 

زيست بودمحيط
در ميالدي 200

زغال و نفت ها، ب
ناچار از منابع ه

موج ينا كه اى ه
و البتهند دار ابل

پو سياره ما را مي

ــه ــا ارائ خ رزي ب
ي روستايي با هد

 

  : عبارتند از
بخ رب  ـ مالكيت 

جمعيتي ـ د ب
ژئواس م ـ اهميت

برنا و مديريت ر
ب افها، سب ريزي

 پيش؛ علوم انسا

  ن
مورد م در كه 19

02سال  در مين
آب مراتع، ها، گل

به خود، ي مردم

هندزغير طبيعى 
متقا طتباار  هم

 

 
مربع از سطح سر

  .  دارد

  ن
د كشــاوجها ،ى
ى هاديها حطر 
 .ستا هشد اجر

  ن
قه خليج فارس

جهاني فرهنگ
قطب ترين مهم ن
اسالم جهان در 

در كه دهد مى ن
ر كاني در برنامه

سنجش

ل دوم دبيرستان
992 سال در رو
زم اجالس در ه

جنگ معادن، مثل
نيازهاي به گويي

  وم دبيرستان
محيط و هندز ت
با ژىنرا و دهما 

 سوم دبيرستان

 سوم دبيرستان
ميليون كيلومتر
صد در زئير قرار

ل سوم دبيرستان
سالمىا بنقالا ى

چنين هم .شت
جا و تهيه ناطق

ل سوم دبيرستان
ايران در منطق ي

ف و تمدن و ريخ
عنوان به ايران ر

سياسي و هبي

  ش دانشگاهي
نشان ما پيرامون

وجهي به بعد مك
  .شود ها مي ت

    
 

 .رست است
سال 156صفحه 
ريودوژانير رانس

كه شد، مطرح ار
م يطيمح منابع
گپاسخ براي ورها

 .رست است
سال سو 8فحه 

اتدموجو از اى ه
ز طريق مبادله

  .آورند ي
 .رست است

سال س 29فحه 
 .رست است

سال س 79فحه 
م 11گلي حدود 

درص 9دونزي و 
 .رست است

سال 118صفحه 
وزىپير از پس ما
شدابر ستايىرو ه

من بعضى در مى
 .رست است

سال 162صفحه 
آفريني نقش علل

تا ترين كهن از 
در منطقه معيت

مذ فرهنگي، وذ
 .رست است

پيش 105صفحه 
پ محيطى يست

تو بي. شته باشيم
انواع فعاليت اى قه

www.sanjeshse

در 2گزينه  .20
ص 18درس   
كنفر از بعد  

توسعه پايدا
م از استفاده

كشو و است
در 3گزينه  .20

صف 1درس   
مجموعه به  

و جانوران از
ميست د به

در 2گزينه  .20

صف 3درس   
در 1گزينه  .20

صف 8درس   
اراضي جنگ  

درصد در اند
در 2گزينه  .20

ص 11درس   
ما ركشو در  

مسير توسعه
سالما بنقالا

در 4گزينه  .2
ص 15درس   
ع ترين مهم  
برخورداري  

جم از درصد
نفو و ـ نقش

در 3گزينه  .2
ص 10درس   
زي مشكالت  

بيشتري داش
منطق تعادل

erv.ir
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 در را آن ي

 با انتو مى
 به شبيه ى

علّـت   يرا 

و  رنـد ييتغ 
  .ود

ationgroup

ايجزا و ها هپديد

م س،ساا ينابر  
مدلى ساختن ى

شـود، دا يع مـ   

  .رود ر مي

مختلف قابـل ت 
شو ينم يجتماع

1(  

134  

پعـي، همـه    واق  
  .نند

.تنهاسآ ىبعد
معنا به زىسا يه

كـه واقـع يا دهي

به شمار انساني

يها نهيزم در ط
جهان اج رييو تغ

10/5/399 پنجم

4ز مي گردد؟  
  رانسه

 
 

هـا در محـيط   
كن مى درك اءجز

بسه ىها لمد د
شبي ،قعوا در 
   .نفشا

دهد و هر پد يم

فوايد علوم از 

  .داد يم تيهم

طيبرحسب شرا 
ل وموجب تحو 

24 


پجامع نوبت (اني 

اي باز ط چه دهه
ر آغاز گرديد؟ فر
  مناطق كشور
  عمراني پنجم

  مرحله سوم

 و 

رد؛ زيـرا انسـان
جا ساير با را نهاآ

يجاا و فيايىاجغر
.باشد قعىوا ى
فتشآ يك ىعد

عالم رخ نم در ي

ي ازابزار يها ش
  .شود ي

اه يشناخت علم

نمادها يول ت،
نشود، منجر يع

شناسي امعه

 پيش؛ علوم انسا

ان به اواسطيرا ر
ن با كدام كشور

شود؟ كليه  مي
؟ تا اوايل برنامه
اي حس شد؟ م

رحله سوم است

ميت بسياري دار
آ طتباار و بينند

ج ىها هپديد ى
ىنياد مشابه كه 

بعسه لمد و زى

يخود اتفاق د به

و دانش يعيوم طب
محسوب مي ش

ش يشاخص اصل

ستين نينماد يا
اجتماع قيعم ي

اج  

سنجش

  ش دانشگاهي
در مينزسر يش

ن، مذاكرات ايران
مل چه مناطقي

اي ادامه يافت؟ ه
ا ي در چه مرحله

  انشگاهي 
متعلق به مر 1 

  .تعلق دارد

  ش دانشگاهي
ها اهمي يم پديده

ب مى تركيبى رت

  دانشگاهي
زىسا شبيه ،فياار
ساخت مدلى ،ف
زسا شبيه مانند .

كه خودنا است 

استفاده از علو ح
حقق يك ارزش
جربه به عنوان ش

ها و رفتارها نش
يها هيدر ال رييغ

    
 

 .رست است
پيش 117صفحه 
مايآ ىيزر برنامه

آمايش سرزمين 
 اول آمايش شام
 دوم تا چه دوره
ساماندهي فضايي

  .است رست
پيش د 92فحه 

گزينه! ه باشيد
ت 4ها به مرحله 

 .رست است
پيش 101فحه 

 مشاهده مستقي
رصو به د،خو ى

 .رست است
پيش د 72فحه 

جغر در يانهرا ى
مختلف تطالعا

ستا ضعيتو يا

 .رست است
معن نيبه ا تيل

حيصح ةويدن ش
تح، گرانيحقوق د

جبه حس و ت وبر
 .رست است

از كن ازين يب يا ه
كه به تغ يا زمان

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
ص 11درس   
تفكر) الف  
درباره) ب  
مرحله) پ  
مرحله) ت  
لزوم س) ث  

در 1گزينه  .21
صف 8درس 

توجه داشته  
ه ساير گزينه

  
  
  
  
  
  
  

در 1گزينه  .21
صف 9درس   
در جغرافيا  

صلىا سمقيا
در 3گزينه  .21

صف 6درس   
هادبرركا از  
طا از دهستفاا

ي هپديد يك
  
 

 
در 2گزينه  .21

قانون عل -  
  .است

نشان داد -  
ح تيرعا -  
ماكس و -  

در 2گزينه  .21
جامعه چيه  
آنها تا رييتغ
  

erv.ir
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@sanjesheduc

ش عـاطفي،    

 مسئله بـه  

عطـا شـده     

ن اندوختـة   
  .شود يم ه

ن اندوختـة    

 يان داور 
ـ  ي  يتجرب

ـا، نمادهـا،      
س همـان   

  .كند ي م

شـد افـراد   

د و اراده و  

ationgroup

ـه ارزش، كـنش

پرسش و يعلم

بـه پيـامبران اع

  .ند
همـان. كـرد  ده 
دهينام زين يمع

كـرد، همـان ده

ـ   تـوا يم تجرب
يهـا  را بـا روش   

واعـد، هنجارهـا
براسـاس يجتمـاع 

تعامل )ها نسان

باش شـتر ينـگ ب 

بگـذارد ريتـأث  ن 

  وكراسي

1(  

  .اند
الني معطوف بـ

  .كند نگ مي

شناخت ع يبرا 

ب انيآدم تيهدا

گوين مي جريدي
اسـتفادي تجرب ي
عقل جم اي يرف

استفادي تجرب ي

علـوم يعنـي  .
مـارانيب يمداوا

اسـاس آنهـا قور
ر درون جهان اج

ان يو روان يخالق

فرهن كيـ  نـاع 

گـراني بر اراده د

  .شود ده مي

آريستو: ارسطو 

10/5/399 پنجم

ا آن فرهنگ يصل
كنش عقال ،هدف

ها تن ساير كنش

شود، يمواجه م
  

ه يف خداوند برا

يرتجربي يا تج
يشناس و جامعه

فهم عركه  ميد

يشناس و جامعه 
  .شود 

شود يشناخته م
م ةويبودن ش ت

بر و رديـ گ يل م
در زيي هر فرد ن

اخ تيهو( ساني

اقنچه قـدرت   ر

داف خود بتواند

ناميد اقتدار شد

ياسيس يها ام

25 


پجامع نوبت (اني 

اص ي و سنگرها
ي معطوف به ه

ول عرصه را بر س

كه با آن م يكالت
.خت علمي است

ست كه از طرف
  
غيي، استدالل ع
و يعلم حس يها

كرد ادي ي عموم
  .كند يم يي

يعلم حس يها
مي ادي ي عموم

با همان بخش ش
نادرست ايدرست 

كالن خود شكل 
اجتماعي تيهو 

و جهان نفس عيي

هر. شود وني مي

به اهد دنيرس ي

باش شده رفتهيپذ

نظا يبند  دسته

 پيش؛ علوم انسا

ها انير حكم بن
كنش عقالني: 

هاي نوع او كنش

ب مسائل و مشك
عمومي بر شناخت

بوده اس يشهود
.گويند نيز مي ي

عيرطبيو غ سوس
ه يرفع كاست ي

 عنوان شناخت
را شناسا يرزش

ه يرفع كاست ي
 عنوان شناخت

 علم متناسب با
د مثالً .را دارند

يها ها و ارزش
همچنين بند و

يبا جهان طب ود

نگ در افراد درو
 .دهند يجام م

يانسان برا د كه

  .ت
پ ي صورت رسم

اكمان بر اساس

سنجش

هر فرهنگ در ن
كند عي ياد مي

ان متجدد ك جه

به تناسب يموم
 تأثير شناخت ع

شناخت ش يوع
وحي تشريعي 
رمحسيامور غ ةر
يبرا يانتقاد يس

ست كه از آن با
و احكام ا دهايبا

برا انتقادي يس
ست كه از آن با

ش از فرهنگ، با
ر يياجرا يها ش

ه آرمان د،يس عقا
ابي يه سازمان م

  .ورد
خو تيسب هو

واسطة آن فرهن
رهنگ را بهتر انج

شود يم دايپ يم
  .رديت بگ

است  باطل بودن
همراه باشد و به

حا تيو با اقل ت

    
 

 .رست است
نياديو بن قيعم

هار كنش اجتما
در نگاه او در. ي

 .رست است
شناخت عم: ش
و مربوط به .رد

 .استرست 
نو خاص ي معنا

،خاص يمعنا ن
دربار يعقل يها
شناس ه جامعهك 

اس يناخت بشر
و نب دهايبا، ملي

 .رست است
  :رت نادرست

  :م
شناس كه جامعه 

اس يناخت بشر
 .رست است

ل بودن هر بخش
ها و روش كي

  .ناخت
 .رست است

اسبراس يجتماع
هاي جامعه زمان
خو يرقم م ها ش

به تناس يجتماع
 .رست است

است كه به و ي
تناسب با آن فر

 .رست است
هنگام يجتماع

نان را به خدمت
حق و  ت،يروع

هم تيه با مقبول
 .رست است

لتيبراساس فض 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
عم يمعان -  
وبر از چه -  

سنتي كنش
در 4گزينه  .21

طرح پرسش  
آور يوجود م

در 1گزينه  .22
در يوح -  

نيبه ا. است
ه استدالل -  
يشناخت -  

شن ياجتماع
عقل عم -  

در 3گزينه  .22
بررسي عبار  
عبارت سوم  
يشناخت -  

شن ياجتماع
در 2گزينه  .22

طلحق و با  
يتكن ةدربار

شن وانت يم
در 4گزينه  .22

هر جهان اج  
نهادها و ساز

ارزش و ديعقا
جهان اج هر  

در 4گزينه  .22
يروش اقناع  

مت يرفتارها
در 3گزينه  .22

قدرت اج -  
آن يكار اراد

مدار مشر -  
كه يقدرت -  

در 1گزينه  .22
يحكومت -  

erv.ir
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@sanjesheduc

 ميو تصـم 

  .انند

 پيـدا  ـند 

كـرد و بـه   

 معرفـت و  

 ،سـتم بي 
دنبـال آن،   

ـ    نيـ ا يول
. رگر اسـت  

ـان حفـظ   

 يهـا  ران 

گ، انسان بر 

ationgroup

و رگـذار يد تأث  

دا يم يش آزاد

باشـ داشـته  اني 

  .ت

ك دايـ پ يرانيو ا 

  . وجود آمد

از يروشـ  و ود 

و نـوزدهم ده 
و بـه د يشـنگر 

كننـد  يم قل
اسـتعمار يورها 

ـ ي همچنـ ،يرغرب

  .فتند

بحـرربـوط بـه   

فرهنگ نيدر ا 
  

1(  

 تعـداد افـراد

مهمتر از ارز را 

جهـا ايـن  و وي 

 همراه بوده است
  .شود ي
يهند ،ينيچ ي

به ستميقرن ب ي

 

شـو يرب گفته م

سد در .داشت ي
اصل روش ،ييگرا

منتق ستعمارزده
كشـو شـتر يفع ب

ـ  يها  يو غ يغرب

رفيپذ مينها اثر 

مر يها بيآس ي

  .جر شود

.را در آن دارد ي
.ود را حل كند

10/5/399 پنجم

براساس: ذارند

عدالت رينظ گر،

دنيـو تفسيري ه

فراوان يقتصاد
ي تهاجم منجر م

يتي مغلوب، هو

يمستعمره، ط ي

 ).است ي هست

ه در فرهنگ غر

يستيوناليو راس 
گ تجربه با افول م

اس ي كشورها
در جهت منافع ه

كشـوره يسـتگ  

آن يعوامل داخل

يجامعه است، ول

ها منج حكومت 

يتصرف هرگونه 
ل و مشكالت خو

26 


پجامع نوبت (اني 

گذ ريخود تأث ي

گيد يها ه ارزش

صورتي كه در را

و اق يانسان يها ت
مورد ييايجغراف
اقوام يها رهنگ

يكشورها ةطلبان
  .اند ن

از جهان يخش
  .داشت

پذيرفته شده ي
  .ست
انهيگرا عقل يد
ستميقرن ب انيا

  

وابسته را به ع
بلكه ستيروت ن

ه، فاصـله و وابس

و از ع شدند مي

ج فيو ضع ريفق 

يند به فروپاش

ة كه انسان اجاز
مسائل يند تمام

 پيش؛ علوم انسا

ياسيسرنوشت س

شود كه يواجه م

ر ها ارزش اين ه

كشتار و خسارت
ان در مناطق ج

فر ريتحت تأث ن

استقالل ط يها
هر دو پنها انير

انسان بخ( .است 
د ديد انسان تأك

يمعرفت شناس ي
م همراه شده اس

كرديرو شتربي م،
كرد و از پا دايپ 
.ستشده ا يخت

عيصنا يبرخف، 
ثر يجهان ليتعد
استعمارزده يها

ممحدود  يغرب ي

يمتوجه قشرها
 

توا يرل نشود، م

داند يم يجان ي
توان يآن، م صرف

سنجش

مردم در س تير

مو يبا مردم يت

به دستيابي راه 

غلب با ك، ايور
مهاجما ميمستق

رانيهند و ا ن،ي
  .ل درآمد

ه جنبش يريگ ل
عمارگران و مجر

سميكوالرس يق
وجود يعد معنو
ي، به مبناخاص

ريسم و اومانيسم
هجدهم و هفدهم

يستيو آمپر ه
ن معرفت شناخ

بازار مصرف يضا
ت ايكشورها  ني
كشوره تحول  و

  :ت

يتدا به كشورها

همواره م  و غنا
 .رديگ ي در برم

كه كنتر يصورت

يخام و ب ةرا ماد
تص و عتيطب ري

    
 

كه در آن اكثر ي

وقت يدموكراس
 .رست است

كه است بزاري

 .رست است
و امپراتو ييشا
به حضور م يام
يدر چ مغول ير

حكومت مستقل
پس از شكل ر نو

استع ،مار فرانو
 .رست است

منطق جياز نتا م
بر بع يون وسط

خ يدر معنا ير
ت كه با سكوالر

هفدر دو سده  ي
انهيگرا حست 

رن، گرفتار بحرا
 .رست است

به اقتض يغرب ي
يجهت استقالل ا

با وجود رشد ب،

 .رست است
هاي نادرست ينه

در ابت ياقتصاد 

فقر ربوط بهم 
جامعه را يمام

درص ياقتصاد ي
 .رست است

ر تعي، طبدرن
يست كه با تسخ

www.sanjeshse

ييها نظام -  
  رندهيگ
د براليل -  

در 4گزينه  .22
اب تنها علم،  

  .كند مي
در 3گزينه  .22

گش هانج -  
نظا ةغلب -  
امپراتور -  

صورت سه ح
استعمار -  
استعمدر  -  

در 4گزينه  .22
سمياومان -  
هنر قرو -  
روشنگر -  

شناخت است
يوشنگرر -  
صورت شتريب

فرهنگ مدر
در 1گزينه  .23

يكشورها -  
انتقال، در ج

بيترت نيبد
  .شود يم

در 1گزينه  .23
بررسي گزي  
  :2گزينه   
يها بحران  
  :3گزينه   
يها بيآس  

تم ياقتصاد
  :4گزينه   
يها بحران  

در 3گزينه  .23
فرهنگ مد  
گمان اس نيا

  
erv.ir
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@sanjesheduc

به سـطوح  
ـا عنـاوين    

  .است يع
 ليـ بـه دل  

را  يسـالم  

ـروه تحـت   
  .شود ي م

 ني نخسـت   

جوامـع  ت   
 يةدر حاشـ 

را  د بيگانه

ديق كلـي  

) نبات(وان 

 محسـوب       

هـم كـاذب   
ـك قضـيه     

جبـه بـودن   

ationgroup

ب ،ينيو د يعنو
اسـت ، بـ غرب

عيو ماوراء طب ي
ياسـتعمار  داد
امـع اجو يصـاد 

گـر نيا. دادند ل
شناخته يسالم

بـه مـوازات ير 
  . رت يافتند

را بـه صـورت ي
ـ يغ د زيـ ن يرغرب

نباشد يعني افراد
  11صفحه  

مصا) 3د گزينه 

شكل با غيرحيو

 لزومـاً شـرطي

و ه »يـا «طـرف     
عبـارت سـوم يـ

موجب ي بودن يا

1(  

نگاه مع آن،ي اني
ت در فرهنگ غ

يقدس قي حقا
استبد. ال داشت

و اقتص ياسـ يس
  .كرد يب م

شكل شنفكران را
اس ي كشورها

گـريدي جتمـاع 
رروشنفكران شه

ـ  جوامـع  ه يغرب
غ يگ كشـورها  

.  

ريفي كه مانع نب
2درس .  است

رد. (داشته باشد

نين مفهوم غيرش

رطي هسـتند و
  34و  3

ـودن هـر دو ط
ع. متصـل اسـت  

در تناقض جزئي 

10/5/399 پنجم

يپا يها  در سال
بحران معنويت

به يآدم يطر
را به دنبا يمار

س اسـتقالل  ورها، 
سركوب زيد را ن

د، نسل دوم روش
چپِ شنفكران

اج انيـ جر ،يالم
سل دوم آن به ر

شكل گرفت كه 
مدت، فرهنـگ ن
كرد دايپ ريپذ ب
  .ديخش

تعر) 1رد گزينه 
ربط عريفمان بي

قط يك صداق د
  14و  13حه 

چن و هم) يوسته

يك قضـيه شـر
3صفحه  6رس 

ون هم صـادق بـ
م يك شرطي م

.تماً صادق است
  48و  
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پجامع نوبت (اني 

ج نشد بلكهخار
نشانة بموج كه 

فط ازينانسان،  ي
استبداد استعم

كشـو نيـ نافع ا
خود ياسالم تي

ن معترض بودند
روش ا عنوانسل ب

اسال يكشورها
نورالفكران و نس

يديجد يتصاد
نياي ط. درآورد 
بيمتزلزل و آس 

سرعت بخ را ران

ر. (مع هم نيست
 كيفيت پس تع

د مثل جزئي فق
صفح 3درس ) 4 

مقدار غيرپي(دد 

هارم بخشي از ي
در. شود هيل مي

عبارت دوم چو 
عبارت چهارم هم

قضيه كاذب حتم
47صفحه  8س 

 سفه و منطق

 پيش؛ علوم انسا

مردم خ ي عموم
اين م تفكران از
  .ياد كردند

يدر زندگ يعنو
ا ،ياسالم يرها

كردن مطابق من
يهو حفظي برا 

 اول روشنفكران
نس نيا. بودند ي

در ك يغرب يها
اين جريان به من

و اقت ياسيس ي
يرامونيوامع پ

يتيوضع ،يجهان
دار هيثروت سرما

ت كه لزوماً جام
قدرت نطق يك

تواند كلي مي) 2
رد گزينه(خص 

وهر متناظر با عد

هاي سوم و چه ت
ي از كارها تسه

.است)  پرسشي
ع. آيد ساب نمي

4  

ت و نقيض يك ق
درس) 4و  2نه 

فلس

سنجش

 
از فرهنگ ني د

مت يبعض. گشت
يا سكوالريسم

و مع ينيد يرها
رب گرا در كشور
عمارگر و عمل ك

يمردم يها مت
به عملكرد نسل

يياروپا يشورها

ه  و نفوذ دولت
نسل اول ا .رفت

 
يسازمانده ستم،

ا به صورت جو
جي و اقتصاد ي

ود كه انباشت ث

 اين معني نيست
ك جسم است و ق

2رد گزينه (دارد 
ي و مشخماً عين

 
جناس و انواع جو

  24و  23حه 

رتعبا. ئي است
فاده شود بسياري

جمله( انشائي 
ساً منفصله به حس

0صفحه  7رس 

حتماً كاذب است
رد گزين. ( نيست

    
 

.درست است
نه تنها ستمي ب
ها بازگ انسان يگ

الريسم و پساس
علت تداوم باور ن

 منورالفكران غر
استع ي كشورها

ساخت و مقاوم ي
كه ب ييگرا غرب

چپ در كش يها ن
 .رست است

استعمار يري
شكل گر يسالم

.درست است
سيدة نوزدهم و ب

جوامع را گريد
ياسيس يها زمان

بو يگري عنصر د

 .رست است
 مانع نباشد به

مغز يك. گيرد ي
 .رست است

 چند مصداق ند
ني باشد نه لزوم
.درست است

ي در سلسله اجن
صفح 4درس . ت

 .رست است
 يك جمله انشا
گر از رايانه استف

 .رست است
ست يك عبارت
تمل است، اساس

در. الرفع است ه
 .رست است

 قضيه صادق ح
ق و كذب قضيه

www.sanjeshse

د 2گزينه  .23
قرن يط -  

مختلف زندگ
افول سكوال

نيتر مهم -  
حكومت -  

به يوابستگ
يمخدوش م

نخبگان غ -  
انيجر ريتأث

در 1گزينه  .23
يگ شكلبـا    
اس دارگرانيب
د 2گزينه  .23

در دو سد -  
و د يمركز

روابط و ساز
،صنعت -  

  
 

 
در 4گزينه  .23

تعريفي كه 
هم در بر مي

در 1گزينه  .23
كلي لزوماً  

تواند ذهن مي
د 3گزينه  .23

غيرجسماني  
تراز است هم

در 2گزينه  .23
عبارت اول  

اگ. شوند نمي
در 3گزينه  .24

عبارت نخس  
بودنش محت
شرطي مانعه

در 1گزينه  .24
متضاد يك  

مالك صدق
erv.ir
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@sanjesheduc

  69حه 

  83ه 

خـتالف دو   

قدمـه هـم       
يجه شـكل  

  12صفحه 

 4درس . ت  

هـر  . باشـد    
معنـا   ي بـي  

غ سـيمرغ  
ي نيسـت و  

د را بـه مـا    

فهوم وجود 
 11درس  

ل بـا ايـن    

ationgroup

صفح 10درس  

صفحه 12درس 

ر شـكل دوم اخ

ت بـا ايـن دو مق
اس نتيجشان براس

ص 2درس . است

35  

تـوان يافـت مـي   

ـل از ديگـري ب
علمي و فلسـفي

سيمرغ«قضيه . د
 ماهيتي بديهي

اي خـود  واسطه

گر قرار باشد مف
.ت نهنـگ باشـد     

د و صورت سـؤا

1(  

.ضع مقدم است

د. ن استوار است

د(ـرايط انتـاج   

در ايـن حالـت 
گرفتن مقدماتش

 63  

 در فلسفه هنر ا

5صفحه  5رس 

چ حقيقتـي را نم

توانـد عاقـ ي نمي
هاي ع ا و كاوش

توان اقامه كرد ي
مل وجود بر هر

هيچ هت كه بي

اگ.  يكسان دارد
 همـان ماهيـت

شود ت صادر مي

10/5/399 پنجم

اساس قاعده وض

يقاً بر اين برهان

م عدم رعايت شـ

.ل صغرا نيسـت 
م بدون در نظر گ

صفحه 10رس 

و جاي طرح آن

در. شود وب نمي

گفت هـيچ س مي

ابد، هيچ انساني
ها يز، همه بحث

يل برايشان نمي
ولي حم. ي است

ست و از آن جه

شود معنايي قع
ماهيت درخـت

ن علتمرتبط با آ

28 


پجامع نوبت (اني 

  .ام موده
 اين استدالل بر

 معلولي هم دقي

 وعبارت چهارم
  

لزوماً مقدمه اول
 دو شكل از هم

در. كنيم خذ مي

 عقالني است و

شده به او محسو

 است، گرگياس

يا  چيز را در مي
و باالتر از هر چي

شند و اساساً دلي
يك قضيه بديهي

، علم حصولي اس

ي كه محمول واق
ي باشند و مثالً م

 معلول خاص م

 پيش؛ علوم انسا

ود را پرداخت نم
ام رداخت كرده

وجوب علي. يم

دوم تمثيل ناروا
88صفحه  13 

پس ل. شده است
م و تفكيك اين

اكبر را از كبرا اخ

ه محتاج تبيين

ه اتهامات وارد ش

نداشت حقيقت

حقيقت هرسي 
آورد و  دست مي

باش ز از اثبات مي
 خودش است ي

  28و  2

جي حكايت دارد
  97صفحه  8 

اي  در هر گزاره
هم با هم مساوي

 كه از هر علتي
  

سنجش

باشم ماليات خو
ماليات خود را پر

بر  به معلول مي

عبارت د.  وسط
درس.) ده است

و مقدمه ذكر نش
هم شكل چهارم
 از صغرا و حد ا

ت مهمي است كه

ات سقراط عليه

ر كس هر چه پن

د كه ادراك حس
تي است كه به

 48  

نياز ستند كه بي
 چيزي خودش

27صفحه  3س 

ه از شيء خارج
درس. ري است

 
يعني. وي است

س بايد ماهيات ه

كند  را بيان مي
41صفحه  4س 

    
 

 .رست است
ش بانكي داشته ب
نكي دارم پس م

 .رست است
مي از علت پي
 .رست است

 عدم تكرار حد
كيف رعايت نشد

 .رست است
سؤال ترتيب دو
كل اول ساخت ه
ني حد اصغر را

 .رست است
سؤاالت، سؤاالت

 .رست است
دفاعيا ه ها لزوماً

 .رست است
س معتقد بود هر

 
 .رست است

يده درست باشد
ن داور احساسات

صفحه 6درس  
 .رست است

  63فحه 
 .رست است

يهي قضايايي هس
عتبار اين كه هر

درس. باشد ت مي
 .رست است

ه از آن جهت كه
سازد، علم حضور
.درست است

ود مشترك معنو
كسان باشد پس

  121و  
 .رست است

 اصل سنخيت 
درس. اقض است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .24
اگر تراكنش  
تراكنش بان  

در 4گزينه  .24
در برهان لم  

در 3گزينه  .24
عبارت اول  

مه در كمقد
در 2گزينه  .24

در صورت س  
توان شك مي
يعن. گيرد مي

در 1گزينه  .24
اين قبيل س  

در 3گزينه  .24
ساير گزينه  

در 1گزينه  .24
پروتاگوراس  

 26صفحه 
در 1گزينه  .24

اگر اين عقي  
كسي بهترين

.خواهد بود
در 3گزينه  .25

صف 7درس 
در 1گزينه  .25

قضاياي بدي  
به اعت» است

نيازمند اثبات
در 2گزينه  .25

صور علميه  
س نمايان مي

د 3گزينه  .25
مفهوم وجو  

با ماهيت يك
120صفحه 

در 1گزينه  .25
عبارت اول  

قاعده در تنا

erv.ir
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رت داللـت    

اي مدينـه   
. كنند ز مي

يعي ماننـد  
 بـه ظـاهر     

مورد توجه 

ن، رفتـار را  

افتـد، را   مي

ق ديگـري    

ـ   اتيصوص

ationgroup

 وحـدت و كثـر

اعضـا. ه فاضـله  
 در مدينه احراز

گر طبيع يع ويران
همـه آنچـه. ند

لت و معلول را م

آن قيـ ان از طر   

  .كند ييد مي
ي انسان اتفاق مي

شـاهده، حقـايق

وراثت، خصكه 

1(  

ها بر ساير گزينه

نه رئيس مدينـه
خود موقعيتي را

دار يا حتي وقاي
كنند ت كمك مي

 

ند رابطة بين علت

اسـت كـه بتـوا

تأي وران كودكي
سيستم شناختي

ـ   ل مشي رفتـار قاب
  .باشد ي

  .شود ي م

ع و نكته است ك

10/5/399 پنجم

س. ري دارديشت

نه فاضله است ن
دادهاي خاص خ

د  مرگ يك جان
ل نهايي طبيعت

72صفحه  6س 

تواند شناس مي ن

ا ييها وهيها و ش

 تجارب اولية دو
هايي كه در س ده

دند كه فراسوي
پذير نمي ا امكان

اطالق ،شود ي

هنده اين موضوع
  . است

29 


پجامع نوبت (اني 

قرابت بي) ماهيت

هاي مدين ويژگي
د بر حسب استع

شدن يك گل يا
مال دارند و به ك

درس. ت هستند

ر آن هنگام روان

ه رفتار و روش ن

ل غرايز ذاتي و
طريق بتوان پديد

ن نكته واقف گرد
رسي و فهم آنها

يابيارز ايو  يريگ

ده ، نشانميهست
د ما قرار داده

شناسيوان

 پيش؛ علوم انسا

ود و اعتباريت م

ها جزء و نمندي
ارند و هر كدام

 قبيل پژمرده ش
اني تأثير مثبت

 بيشتر در طبيعت

، درعتبار باشد

نييو تب حيتوض 

ن به نقش تعامل
ست تا از آن طر

ب كرده تا به اين
مرسوم امكان برر

گ تواند اندازه ي م

ه گريكدي هي شب
رشد يعيو طب 

 رو

سنجش

 
اصالت وجو( 3ه 
1  

ينه براساس توانم
سابي و ارادي دا

رسد از  نظر مي
ك نظم كلي جها
از خير و كمال

جه بااليي از اع

يبرا ي، راهيس

يين تحول انسان
انه شبيه شده ا

ناسان را ترغيب
هاي علمي م ش

از رفتار كه ييا

از رشد ياريس
يشناخت ست

    
 

 .رست است
  108فحه 

 .رست است
  117صفحه 

 .رست است
  120صفحه 

.درست است
ت سؤال با گزينه

21صفحه  11 
 .رست است

ائف اعضاي مدي
ئل و اعمال اكتس

  60فحه 
 .رست است

راً شر و بدي به
ه، همگي در يك

سا هستند زمينه

 .رست است
يني داراي درج

 .رست است
شناس در روان رد
.  

 .رست است
در تبي كاوي وان

به رايا شناختي
  .بيين كرد

 .رست است
شن ، روانگرا سان

 كه از طريق روش
 .رست است

ها به جنبه، سته
 .رست است

بس يها  در جنبه
سيز ةرا در برنام

www.sanjeshse

در 4گزينه  .25
صف 9درس 

در 1گزينه  .25
ص 10درس 

در 2گزينه .25
ص 11درس 

د 3گزينه  .25
بيت صورت  

درس. دارند
در 2گزينه  .25

تقسيم وظا  
فاضله، فضائ

صف 5درس 
در 1گزينه  .26

چه ظاهر آن
سيل و زلزله
بدي و شر ه

  
  

  
در 3گزينه  .26

بي اگر پيش  
  .رار دهدق

در 2گزينه  .26
رويكريك   

.كرد يبررس
در 2گزينه  .26

رونظرية  -  
شرويكرد  -  

توصيف و تب
در 4گزينه  .26

انسرويكرد   
نهفته است

در 1گزينه  .26
متغير وابس  

در 3گزينه  .26
ها ما انسان  

ر يمشترك
  

erv.ir
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مربـوط بـه   

 كـه اشـيا   

) سـالگي  1

چنـين بـه      
كنـد؛ ولـي   

  .ه دارد

ر درسـتي   

ـ   يريادگي

ـ   يريادگي

كلمـه   نيـ 

دهي زماني 
 از سه نوع 

 اجتمـاعي        

ationgroup

م .ابـد ي رييتغ ي

رسند نتيجه مي

11تـا   7( ي دوم 

 بپردازنـد و همچ
ك تـر مـي    بـيش    

  .كند فا مي

ي اشارش غيراراد

خواهد تفسـير ي

ـ اسـت  هيـ ف  يـ ؟ 

ـ ن قـرار داد   يـ ؟ 

يدر ا» ب« ـرف 

د  از يك سازمان
حافظه به مراتب

  

صـالح محـيط

1(  

يند به طور ناگها

دهند و به اين ن

دوره كـودكي

رسـي و تفكـر   
هي نوجـوان را

  .هده دارد
ش مهمي را ايفا

ها به پردازش نه

وزة بينايي ما مي

هـم قاف» كباب«

تـوان ي گرفتم م

حـ ايـ هـد كـه آ  

گيرد، اطالعات
 هشياري اين ح

.باشد آشكار مي

ي در تغييـر و اص
  .شود

10/5/399 پنجم

تواند يرشد م ةر

د شان نشان مي

در اطالعـات   ي

ـارة خـود بـه وا
گرچـه آگـاهزي 

  . داشت

طالعات را بر عه
يف و حافظه نقش

اشد و بقيه گزين

يت حسي در حو

« ةبا كلم» تاب

ست خود قرض

سؤال پاسخ ده ن

گ مرحله قرار مي
ميزان آگاهي و

ه از نوع حافظه آ

يگـران و توانـايي
ش خود ناشي مي

30 


پجامع نوبت (اني 

فرد، دور يزندگ

ر رفتارهاي خود
  

يابيباز يهبردها

دهد كه دربـ مي
ري و خودمركز
ه همراه خواهد

ند و رله كردن ا
رل حركات ظري

با مي )رل شده

وجه به محدودي

كت« ةكلم ايكه آ

را از دوس يديمف

نيجه كند و به ا

كه در باالترين م
م. باشد  زياد مي

 اين نوع حافظه

 هماهنگ بـا دي
ايالت شخصي خ

 پيش؛ علوم انسا

گوناگون ز راتيي
  .باشد ، ميارد

ت شناختي را در
.ن اشيا هستند

اطالعات و راه ي
  .است 

وجوانان امكان م
نگر درونيژگي 

را به مان سازي

كن عمل مي اتي
ت ادراكي، كنتر

كنتر(ش ارادي 

د كه ادراك با تو

قضاوت بپردازد ك

م.........  من ةجمل

كلمه توج نيف ا
  ول

ين نوع حافظه ك
اهي و هشياري
العات مربوط به

رتباط موزون و
ي هيجاني و تما

سنجش

يي كه براساس تغ
ذيري وجود د

عمليات  عيني
كنند، همان ر مي

يساز رهيذخ يها
رشد شناختي

الل قياسي به نو
ويژ. پردازند ي مي

اپذيري و قهرم

 ايستگاه  اطالعا
در تكلّم، ثبا ني

پردازشربوط به 

كند ده اشاره مي
  .ته باشد

  :ت

ق نيبه است كه 

را در ج» كتاب«

ست كه به حروف
اودرجه  يطح

در اي: )ويدادي
ري، مستلزم آگا

نوع بازيابي اطال 

ايجاد ار  فرد در
هاي طقي تعارض

    
 

 .رست است
ك  رشد معتقدند
رشد انعطاف پذ

 .رست است
عملياتر دوره 

ظر ظاهري تغيير
 .رست است

تفاده از راهبرده
رتد و مربوط به 
 .رست است

سازي و استدال ه
 و خودمركزبيني

شكست ناگي 
 .رست است

به عنوان يك س
كستري پيشان

 .رست است
مر ند و آهسته
 .رست است

به اين پديد كي
ك خارجي داشت

 .رست است
هاي نادرست ينه

 
خواس رندهيادگي 

  رجه دوم

« ةكلم ايد كه آ
  جه دوم

خواس رندهيادگي 
سط يريادگي ـ 

 .رست است
ر(وادث خاص 

باشند و يادآور ي
.تر است ر بيش

 .رست است
از قابليت واني،

ل مناسب و منط
www.sanjeshse

در 3گزينه  .26
متخصصان  

در رويژگي 
در 4گزينه  .26

كودكان در  
اگرچه از نظ

رد 2گزينه  .26
است ييتوانا  

افتد اتفاق مي
در 1گزينه  .27

تفكر فرضيه  
نگري درون

خطرات ويژگ
در 2گزينه  .27

تاالموس -  
قشر خاك -  

در 1گزينه  .27
كنپردازش   
در 1گزينه  .27

ثبات ادراك  
از يك محرك

در 3گزينه  .27
بررسي گزي  
 : 1گزينه   
توان از يم  

در سطحي
  :2گزينه   
قضاوت كند  

عمقي درج
  :4گزينه   
توان از يم  

؟وجود دارد
در 4گزينه .27

حافظه حو  
رخوردار ميب

حافظه ديگر
در 1گزينه  .27

سالمت رو  
خويش و حل
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زي كـه در   

 ايـ تـر و   ك 

ationgroup

  

آمـوز ال، دانـش   
  .د

.  

كوچـك يها هدف
.  

1(  

.ستا گوي الف

بـراي مثـا. ونـد  
برد خدر پناه نمي

.است اي سانحه

آن هد ياج و به 
فاق افتاده است

10/5/399 پنجم

رفتاري الگواي 

گي پرخطـر نرو
سيگار يا مواد مخ

فشار پس سالل 

كند ينظر م ف
اتف پرخاشگري

31 


پجامع نوبت (اني 

ها كن، از ويژگي

هاي زندگ  سبك
دن خودش به س

اختال، از عالئم 

خود صرف ي اصل
جايي پ بهجاط 

 پيش؛ علوم انسا

 داخل زمان ممك

د كه افراد سراغ
ت براي آرام كرد

زا باشد بيد، آس

از هدف رديگ ي
در اين شرايط .ند

سنجش

 
تر در  چه بيش

 
شود باعث مي ي

موفق نشده است

كند يكه فكر م 

يكننده قرار م ام
كن يرا دنبال م ي

    
 

.درست است
ريزي هر  برنامه

.درست است
كنترل شخصي 

ها م دي دانشگاه
 .رست است

يياه تيز موقع
 .رست است

ناكا طيد در شرا
يتر تي كم اهم

www.sanjeshse
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امتحان ورود
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اجتناب ا -  
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فرد يوقت -  
و تياهم يب
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