
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنعصر روز برگزاري  ،آزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

10از  8 ونآزمـ  

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
شـود،   از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي sanjesheducationgroup@yahoo.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)20/2/1398(  
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@sanjesheduc

ش در تعبير 

فن مناظره 

 

 .شودت مي

فعل به  ]م

ationgroup

ن مادة شفابخش

مبتكر ف) 4گ  

(. 

)پارادوكس. بم

فعل اسنادي يافت

با تو هستم[اقل 

1(  

اين. ي قوي است

.عصر بوده است

دگي، ايهام دارد

ياوم، زندگي مي

ها، ف ساير گزينه

اي مرد عا) 3گ

20/2/1398 دوم 

ول آن گندزدايي
 .) كرد

 )نشينيت، هم

 )ل مانين

با رودكي هم عص

دخمي - 2داشتن 

 )شراب - 2

 غمت كشته شو

(  

 .ب

ي نيست؛ اما در

 محذوف است گ

 . است

2 


جامع نوبت(اني 

ص روي كه محلو
مه نبايد اشتباه

مصاحبت: صحبت

  آذار

اثل: بئر سبع راه(

بعه بنت كعب ب

تمايل د - 1: ايل

2پيوسته  - 1ام 

كه با تيغزماني(

 ده

)مفعول: اكسير (

 

ها، تناسب گزينه

هد و فعل اسنادي

،»است«فعل ) 

خبري از خويش

دبيات فارسي 

 پيش؛ علوم انسا

طبيعي و ناخالص
م، توتيا را با سر

ص) (ن و قهرآلود

آ) 3 ادب گ  ماه

 .اش

) (فرانتس فانون 

راب) 2گ . است

ما) (يهام تناسب

ايها: مدام) (شبيه

.) (رار شده است

ساد) 3تند و گ 

)گروه مسندي 

ها، دو جزئينه

 است و در ساير

دهپري شدن مي

)2گ . وف است

  .وده كردن

خ از معشوق، بي

 زبان و اد

سنجش

اكسيد ط: توتيا: (
ي روشنايي چشم

خشمگين: رغندا(

ا) 2  بيت معمور

ر از حيلة روباه با

:انقالب آفريقا (

ر دورة ساماني ا

اي: م تناسب دارد

تش: راب لعل فام

ر مصراع اول تكر

گي مشتق هست

:در اين خيال) (

فعول، ساير گزين

رادفها، تي واژه

ي گذشتن و سپ

نه معنوي محذو

 كار عبث و بيهو

ط با خبر شدن

    
 

 .رست است
:هاي غلطت واژه

اي است براييله
 .رست است

) (نوا و درويشي
 .رست است

حب و مالزم گ
 .رست است

ه شيري بر حذر
 .رست است

)آلن رنه لوساژ 
 .رست است

المحجوب، نثرف
 .ي است

 .رست است
صراع اول با چشم

 .رست است
شر) (جناس: راب

 .رست است
واج ــِ در) (شبيه

 .رست است
همگ» 4و  2،  1«

 .رست است
)مسند: حاصل (

 .رست است
جزئي گذرا به مف

 .رست است
رابطة معنايي» 2

 .رست است
 اين مصراع، معنا

 .رست است
به قرين» است« 

  .ف است
 .رست است

كنايه از: ب زدن
 .رست است

شرط: »ب و د«ة 

www.sanjeshse
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  تن

 )س

  . شودمي

سي با عربي 
فعليه است 

دل صحيح 

را » يغمر« 

 

ationgroup

التفات داشت) د 

جناس: ر و گلنار

دريافت م» 4«ت 

ختار عبارت فارس
ي آن كه جملة ف

معاد(شويد   نمي

ارت زمان فعل

 ـ ) نيست» هن
(  

1(  

 .شودت مي

 

  و تواضع 

گلزار) (استعاره: 

ن مفهوم از بيت

ساخت( ايم ن شده
ت فارسي با عربي

ـ مؤمن) مضارع

  

  )نيست 

در ابتداي عبا» 

وه«ل ادق براي 
1ضيحات گزينة 

20/2/1398 دوم 

دريافت» 2«بيت 

.شوددريافت مي

خاك نهادي) ج

:شودم رانده مي

همين. ري نيست

ـ ما مؤمن) يست
ساختار عبارت( 

ال م اضي بسيط

).1حات گزينة 

»قد جعل«راي 

 )1نة 

»كان«فعل (رد 

معادل(ـ تنبلي ) 
توض ←(تنبلي 

3 


جامع نوبت(اني 

همين مفهوم از ب

د» 3«وم از بيت 

ج 

نسيم) (ي كردن

هاي ظاهريبايي

 بسيط است، نيس
ايم مسلمان شده

معادل ما» آمنّا«

توضيح ←(يم 

معادل صحيح بر

توضيحات گزينة 

گير ـ فرا مي) ت

)ربي وجود ندارد
ـ ت)  تفاوت دارد

  )است 

بان عربي 

 پيش؛ علوم انسا

ه. زل بوده است

همين مفهو. شد

 گمراه شدن ) ب

 ) آمده

 

 .ت

مهريكنايه از بي

كند، زياخته مي

كه معادل ماضي
ايد و م من نشده

«(آوريم  مان مي

ا ـ مسلمان شده 

م( گرديده است 

←(يده است 

  شده

نيست» يخنستا 
   

لي در عبارت عر
سي با عربي آن

...، پيشرفت ما3

 زب

سنجش

ا به معشوق، از 

جب كمال من ش

ب 

، پاكيزه، خوش

.لط آمده است

است» يف فرغاني

ك:  خويش راندن

 را شيفته و دلبا

كه» قالت« براي 
ـ مؤ) فاوت دارد

ـ ايم) 1ت گزينة 
 
)نيست» ولكن«

ـ) نيست» إن« 
  )1حات گزينة 

ـ گردي) 1گزينة 

ر ترجمه لحاظ نش
2  

كنا«صحيح براي 
).كند نه مضارع ي

 چنين قيد و فعل
ختار عبارت فارس
3ضيحات گزينة 

    
 

 .رست است
عشق ورزيدن: ي

 .رست است
عشق موج:  سؤال

 .رست است
 و دورويي 

 .رست است
پاك يافته شده،

 .رست است
غل» ذير و تهديد
 .رست است
سي«شده، معرّف 
 .رست است

از در) (تشبيه 
 .رست است

آنچه عاشق: 4 

 .رست است
معادل صحيح( 

ة فعليه است، تف
.  
توضيحات ←( 

 ) نيست» منوا
«ادل أدق براي 
 .رست است

معادل ادق براي
توضيحا ←(ت 
توضيحات گ ←

 .رست است
در» غمرا«مطلق 

2ضيحات گزينة 
معادل صح(كنيم 

ي استمراري مي
 .رست است

معادل(توانيم  ي
ساخ(است ....  ما 

تو ←(است .. 

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .2
متن داده ش
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:مثل نسيم(

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت

 
   
 

در 4گزينه  .2
اند گفته) 1

آن كه جملة
)تفاوت دارد

اند گفته) 2
لم تؤم«براي 

معا(بلكه ) 3
در 3گزينه  .2

م(هرگاه ) 1
شده است) 2
←(هرگاه ) 4
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توض ←) 3
غفلت نك) 4
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زماني مي) 1
پيشرفت) 3
..ترقي ما) 4
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  .خته شود

اين گزينه  

  معلوم : ص

ationgroup

هاي كودكان ريخ
  . نند

)دهد  نجات مي

(، مجهول )ال 

 ) افتعال

1(  

ه ر غذاها بر لباس
ه آنها را تميز كن

  .ه

 . رد

  ) متعدي

  )ست

  »...ن منه

 .ست

هاي ديگر ماهي

من باب افتعا: ص

من باب: ص(  

 ةأوالوسيل

 

20/2/1398 دوم 

اگر: ص) مجهول
دران دانا صبورانه
جمه لحاظ نشده

سبت معنايي ندار

الزم نه م»  شدن

  ) 1زينة 

نيس» رهاشوي« 

  )تنجو

ستفيد الغواصون

صحيح نيست» ... 

را از م دارد كه آن

ص(ن باب إفعال 

 ـ من باب إفعال

أ ةاآللعلي  ةدالل

.باشد  تفعيل مي

4 


جامع نوبت(اني 

للم مبني» تسكب
و ماد: ص) »هات
در ترج» هم«ير 

 اين گزينه مناس

بيدار«(ـ ايقاظ 

توضيحات گز ←

معادل ادق براي

، ت2حات گزينة 

القرش و يس ةمك

تبتلع فريستها«

ز، خصوصياتي د

ـ للغائب ـ من) 

ـ ةجملـ   اسميه

للدأو الشغل ـ  ة

از باب» قو«عل 

 پيش؛ علوم انسا

ت«(ـ بريزي )  به
األمه«صفت براي 

ـ ضمي) نيست» 
  

با) ي كرد به تو

ـ) نيست» يست

←(ـ ايقاظ) رجو
  )  نرجو

م(ـ تنجو ) يست
  ) جو
توضيح ←( كت

ًقاطعه « 

سمتهرب منها  ةر

«توجه به عبارت 

گهاي متمايزا رن

)ب ل ع: ةألصلي

)ك ش ف: ةصلي

ةالحرفعلي  داللة

 )ة

عله است، اما فع

سنجش

ب فاعل ال مفعول
حال است نه صف 

يعلّمن«ح براي 
.ونه غذا بخورند

 به كسي كه بدي

اميدي ني« براي 
   لحاظ نشده 

، لن نر1گزينة ت 
، لن1ت گزينة 

ني» جامعه«راي 
، تنج2ات گزينة 

نجاتـ ) 2 گزينة 

أسنانًا ق... ريستها

العطرمن الزّيوت 

و با ت» فقط«يد 

ني وجود دارد با

األحروفه : ص (

األصحروفه : ص

للدـ » ها« ضمير

ةسكم: ص( ةسكم

از باب مفا» جين

    
 

 .رست است

نائب» األطعمه«(
»صابرات«(بور 
معادل صحيح(ند 

ها ياد بدهند چگو
 .رست است

نيكي كن(معني 
 .رست است

معادل صحيح( 
ل» سان در تعريب

توضيحات ←(
توضيحات ←(ي

 .رست است

معادل صحيح بر
توضيحا ←(ص 

توضيحات ←
 .رست است

تبتلع فر«عبارت 
 .رست است

نوعا م... « عبارت 
 .رست است

خاطر وجود قي  ه
 .رست است

ماهي پهن(معني 
 

 .رست است
...حروفه : رتيب
 )معلوم

 .رست است
... (حروفه: رتيب

 .رست است
لموصوفها: رتيب

 .رست است
 )تَتبلع 

 .رست است
سـ ) ااكتشَفو: ص

 .رست است
سِ، تواجه، يناج

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .3
با توجه به م
.پاسخ است

در 1گزينه  .3
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مبنيٍ للم(= 
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خطاها به تر
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
در 1گزينه  .4

:ص(تبتلَع 
در 3گزينه  .4

ص(اكتشفوا 
در 1گزينه  .4

وا«سه فعل 
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در اين » ي

وابع نيست 

 

» ... االرض 

 )2(زندگي 

 )2(زندگي 

 )2(زندگي 

م پيامبران 

 )2(زندگي 

 و سرمنشأ 

 )2(زندگي 

 )2(زندگي 

ationgroup

ياأليد«ست، اما 

حال است و از تو
 

  . فرغ هستند

خلق السماوات و

دين و ز 28فحه 

دين و ز 36فحه 

دين و ز 55فحه 

ن روز قيامت هم

دين و ز 82و  8

گردد ن آگاه مي

دين و ز 93فحه 

دين و ز 129حه 

1(  

     

بشان تقديري اس

ح» ...متأملو أنا 
 .  توابع هستند

 . ندارد

ها كه همگي مف ه

من آياته خ«فه 

صف

صف

..«  
صف

 و بهترين گواهان

1صفحه 

شود و انسان بدان

صف

  . در اوست
صفح

20/2/1398 دوم 

)    قُدم: ص(م 

 .د

ند و عالمت اعرا
  

و«جملة )  بودم
ها از ديگر گزينه

ين قيدي وجود

الف ديگر گزينه

خلقت و آية شريف

...و اجل مسمي 

يابد اً تجسم مي

ش سان ظاهر مي

ن برون تراود كه

 مي

5 


جامع نوبت(اني 

يقدم) 4)        ی

آيد عدود خود مي

ي مقصور هستند
.مت اصلي است

ة آن تأمل كرده
در د) عطف بيان

ر اين گزينه چنين

 

باشد، برخال ب مي

مانه بودن خحكي

  .ي داده است

ينهما االّ بالحق و

 خوب و بد عيناً

يك شخص بر انس

كه از كوزه همان

و معارف اسالم

 پيش؛ علوم انسا

 يیُيعافَ : ص(عاف

بعد از معد» دو« 

هاي ها اسم  گزينه
ن منصوب با عالم

حاليكه در منظرة
ع(، االُستاذ )عوت

ل هستند، اما در

. ه مجرور است

 مستثني منصوب

بر ح» الرض بامره
  .اللت دارد

ز مخلوقات برتري

 و االرض و ما بي

نمايد، كارهاي ي

صورت ي  برزخ به
.  

 است، براي اينك

 فرهنگ و

سنجش

يع) 2              

زيرا عدد) ثنتين

در ديگر» الدني
عالمت اعراب آن

وه ايستادم در ح
منع( جديدة، )وف

حال» حث، مغرّده

آمده كه) 10تا  3

 متصل است و

تقوم السماء و اال
گي بشر است دال

د و بر بسياري از

 خلقنا السماوات

سان را مجسم مي

 انسان در دورة
.كسب شده است

عاريتي و موقت

    
 

 .رست است

)  سيظهر: ص(
 .رست است

لغتين اثن: ص(ن 
 .رست است

عصا، المرضي، ال
منقوص بوده و ع

 .رست است
مقابل كو(معني 
معطو(الفهم  في

 .رست است
آمال، أبحث«ها  ينه

 .رست است
3(ه تمييز عدد 
 .رست است

ين گزينه از نوع

 .رست است
و من آياته ان ت«

ه سازگار با زندگ

 .رست است
ا كرامت بخشيد

 .ترست اس
ما خ« : فرمايد مي

 .رست است
قيامت اعمال انس

  .ستند

 .رست است
اعمال:  فرمودند

هشتي فضايل كس

 .رست است
 رياكار، زيبا اما ع

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
(سنُظهر ) 1

در 4گزينه  .4
اثنتين لغتين

در 1گزينه  .4
الع«هاي  اسم

گزينه اسم م
در 4گزينه  .4
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 )2(زندگي 

.«  
  )2(زندگي 

  .گيرد  مي
 )2(زندگي 

  .شود ي
 )2(زندگي 

  )3(زندگي 

توانست  مي

 )3(زندگي 

 )3(زندگي 

 آية شريفه 

 )3(زندگي 

  »كور
 )3(زندگي 

 الهي براي 

 )3(زندگي 

رت مهدي 

 )3(زندگي 

  )3(زندگي 

ationgroup

دين و ز 139و  

..من النار  ةحفر 
دين و ز 145حه 

ين تعلقصاب مع
دين و ز 170حه 

ارچوب برقرار مي
دين و ز 149حه 

دين و ز 9صفحه 

ع كتاب نبود، نم

ين و زد 40و  3

  .ده است
دين و ز 76فحه 

داند و  حق مي

دين و ز 87فحه 

شك  انّ اهللا غفور
دين و ز 95فحه 

ها و امدادهاي ك

دين و ز 112حه 

السالم به حضر يه

دين و ز 124حه 

دين و ز 185حه 

1(  

138صفحه 

 كنتم علي شفا
صفح

شمش با حد نص
صفح

در اين چادم  مر
صفح

 ... «  
ص

از نوع) ص(سالم 

9صفحه 

لسالم معرفي شد
صف

در دفاع از مانان

صف

د له فيها حسنا
صف

ويش را از كمك

صفح

 قوم موسي عليه

صفح

  

صفح

20/2/1398 دوم 

  .شد

 بنعمته اخوانا و

م، جو، خرما و كش

 و آسايش و رفاه

بعد الرسل ةحج

پيامبر گرامي اس

ال ضرت نوح عليه

جة سستي مسلم

نزد ةحسنيقترف 

ان و محبان خو

م آمادگي مانند
  »م

:كنند واست مي

6 


جامع نوبت(اني 

باش سبي زنان مي

فاصبحتم..... وا 

گوسفند و گندم

ت اجتماعي است

حللناس علي اهللا 

د و اگر معجزة پ

 شيعه و پيرو حض

هد و آن را نتيج
  . آن است

ي القربي و من ي

ويژه شيعيا د و به

هور به علت عدم
نشينيم ين جا مي

گونه درخو ند اين
 

 پيش؛ علوم انسا

ر دختر، محرم نس

 جميعاً و التفرقو

قره، شتر، گاو و گ

و برقراري عدالت

ين لئالً يكون للر

ردن مردگان بود
  .د

السالم هيم عليه

ده اميه خبر مي ي
حاكي از آ» سهم

في ةالموداجراً االّ 

وي افراد مستعد

اند در روز ظه رده
 و بجنگيد، ما اي

از خداون دانشان
 »  و تقبل دعا

سنجش

هاي پسر ن و نوه

تصموا بحبل اهللا

ت كه به طال و نقر

سعادت اخروي و

 مبشرين و منذر

 السالم زنده كر
بوت ايشان باشد

و و حضرت ابراه

 حاكم شدن بني
ي يغيروا ما بانفس

 ال اسالكم عليه ا

اس واليت معنو
  .سازد

باطل مبارزه نكر
روردگارت برويد

 خودشان و فرزند
و من ذريتي ربنا

    
 

 .رست است
حرم سببي مردان

 .رست است
واعت«: فرمايد مي

 .رست است
فاق واجب است

 .رست است
 از نظام اسالمي س

 .رست است
رسالً: فرمايد مي

 .رست است
رت عيسي عليه
ضر و دائمي بر نب

 .رست است
ت به معناي پير

 .رست است
ح ي عليه السالم از

غير ما بقوم حتي

 .رست است
قل«: فرمايد مي

 .رست است
رواحنافداه بر اسا
س ي برخوردار مي

 .رست است
خود با ب  زندگي

تو و پر«د گفت 

 .رست است
ران مؤمن براي

و ةالصالي مقيم 
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تجلي پيدا 

 دانشگاهي ش

 روحي در 

 دانشگاهي ش

  دانشگاهي ش

 اهيدانشگ ش

يجة تمايل 

 دانشگاهي ش

  دانشگاهي ش

شناسند  مي

  دانشگاهي ش
 
 

جهان طرح 

ص و نقض را 

ationgroup

ت موجوداتش ت

ديني پيش 7ه ح

 افكنده و مانند

ديني پيش 14 

  .ت دارد
ديني پيش 23 

  .يش نيست
ديني پيش 33 

نسان مختار نتي

ديني پيش 59 

ديني پيش 66ه 

مان نم ي و الهي

ديني پيش 97 

توضيح خلقت ج

 عدم موارد نقص

1(  

 خداوند با خلقت

صفح

آيات قرآن سايه

صفحه

حيد عبادي داللت
صفحه

جاني بي كالبد بي
صفحه

ا. دادهاي اوست

صفحه

  »حسنات
صفحه

هاي معنوي  ارزش

صفحه

 .اشد

 .كندي

 براي تفسير و ت

ع  از جهان مزيت

20/2/1398 دوم 

شوند و رتر مي

ت كه بر تمام آ

بر توح» علي اهللا

يت باشد مانند ك

ور و بروز استعد
  .كنند

ل اهللا سيئاتهم ح

ها و همه هويت
  .مايند

باالوجود ميمكن

 مصداق پيدا مي

طور كاملبه ان

 طرح تفسير او

 .ست

 هاي دينيت
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جامع نوبت(اني 

 به خداوند فقير

است) ال اله اال اهللا

فتوكّل ع«شريفه 

گر عمل بدون ني

ان و عامل ظهو
ك ارا مشاهده مي

حاً فاولئك يبدل

ي جز عدول از ه
دار نم مان را لكه ي

ء با روشنايي مم

گاري وجود دارد

ناگهاني يك جوا

بخشد وسان مي

ن مورد نقض اس

اقليت معارف 

 پيش؛ علوم انسا

ر شوند نسبت

ال(م دين توحيد 

يد ربوبي و آية ش

ت و شكل عمل اگ

شد و تكامل انسا
زيده است، آشكا

و عمل عمالً صالح

خواران، مرزي هان
و شرافت مكتبي

ست و رابطة اشياء

 اجزاء آن ناسازگ

ها و مرگ نا ژن

ج به انسعالم خار

ر بودن و نداشتن

فرهنگ و

سنجش

تر  حقيقي كامل

يه و اساس تمام
  .حضور دارد

بيانگر توحي» ضرّ

 شده است نيت

 به چگونگي رشد
جة آنچه را برگز

من تاب و آمن و

دشمنان ما و جه
 تا هويت ديني و

الوجود اس واجب

ان، مي»طاكارند

س و جهش در

 غيرتطبيقي با ع

سازد فراگيرل مي
    

 

 .رست است
 قدر به معناي

 .رست است
تقاد ديني و پايه
ف و احكام دين ح

 .رست است
ادني اهللا بضان ار«

 .رست است
 دو جزء تشكيل

 .رست است
تالء كه مربوط ب

بيند و نتيج  را مي

 .رست است
االّ م«: فرمايد مي

 .رست است
فرمودند د) ره( 
ما خواهند بود 

 .رست است
روشنايي بيانگر
 .رست است
ها خطهمه انسان

 .رست است
 به بخت و شانس

 .اشد
 .رست است

 توانايي مفاهيم

 .رست است
رح را قابل قبول
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 .هد

و انسان در 

- هي وسيله

 .ست

گي مادي و 

شد كه يكي 

ationgroup

دهفتي پاسخ مي

شود و مرگ مي

 .كندبيان مي

 .خداوند است

اله عنوان سنته

جود محدودش اس

دة مؤثر در زندگ

باشي فكري مي

1(  

 .ا كند

 او در حوزة معرف

 .وده نيست

دگاني انسان با

وند براي انسان ب

مة آن ايمان به خ

  .دهد

زمايش انسان به

قلبي از دايرة وج

دهند بلكه نشان

 به ضعف و ناتواني

  .ت

20/2/1398 دوم 

 

 مرتبة ديگر پيدا

هاين و ويژگي

يلي گزاف و بيهو

 شدن دفتر زند
 

ي از جانب خداو

گيرند و الزم مي

علم را نشان مي

داكاري است و آز

رج شدن توجه ق

 .يست

 تنها يك ايمان

آورد و مربوطي

هدايت الهي است
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جامع نوبت(اني 

 .باشدر نمي

.الوجود استجب

شت سر گذارد و

ارة ماهيت انسان

 طبيعت هيچ مي

 اعتقاد به بسته
.گرددظاهر مي

 .فهومي دارد

 را موهبت بزرگي

ه خدا سرچشمه

ن انسان جايگاه ع

در راه ايثار و فد

برد خارپيش مي

علت نيموجود بي

نمايد توحيد نهي

گارنگ فراهم مي

ت غريزي مبين ه

 پيش؛ علوم انسا

ليسم قابل تفسير

جزاء در ذات واجب

ي از وجود را پشت

. 

 به سؤاالتي دربا

ت زيرا در نظام

گيريبب شكل
همراه با جسم ظ

ن معاد ارتباط مف

حيات دنيايي.. 

دالت از ايمان به

آورد و ذهن مي

 محرك انسان د
 .شد

ل كمال واقعي پ

 پذيرفتن يك مو

ز ميي انسان آغا

هاي رنگيدئولوژي

يا عامه و الهامات

سنجش

رح نظريه ماتريالي

ركيب و بدون اج

اي كه شئ درجه

.است» من«اني 

بيني استجهان

به جاودانگي است

انسان، سب وجود
صيت قبلي خود ه

ي و داليل امكان

.رمت فوت شود 

ر و شجاعت و عد

ر انسان پديدا د

گاه خداوند مورد
باشهاي انسان مي

 را تا به سر منزل

 منكرين خدا در

ري را در زندگي

ه را براي رشد ايد
 .داوند است

هدايت عمومي ي

    
 

 .رست است
 و خالقيت با طر

 .ست استر
روني مستلزم تر

 .رست است
كامل اين است
 .رست است

همة حاالت انسا
 .رست است

ي كه بخشي از ج
 .رست است

رگ زاييدة ميل ب
 .رست است

 بعد غيرمادي و
ر با همان شخص

 .رست است
م مرگ و زندگي

 .رست است
ي اريك درگزت

 .رست است
قي از قبيل صبر

 .رست است
 به سوي عمل ر

 .رست است
سئوليت در پيشگ
كوفايي استعداده

 .رست است
قدري كه انسان

 .رست است
 خداشناسان و م

 .رست است
دا حركت ديندار

 .ت
 .رست است

اني فكري زمينه
ساز انكار خدينه

 .رست است
عي زمين مبين ه
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د، بلكه در 

 .باشدي

 باز كرد تا 

ري قبل از 

نجام كاري 

كنند را  مي

 

 ردن  

  . نند

  از

  

  ي 

ationgroup

كندها را اقناع مي

 و ناشناخته مي

  .ند

چترش را: رود ي

كه به كار)  بعيد

 و پشيماني از ان

 ايتاليا زندگي م

مشاهده ) 4 

ذخيره كر) 4 

يش دستپاچه كن
 بردن ) 4 

نج بردنر) 4 

به زيبايي) 4 

المللي بين) 4 

1(  

هابخشد و عقلي

مكاناتش مجهول

دهندق انجام مي

رت ساده بكار مي

ماضي(ه كامل 

  . باشد 

ني عدم رضايت

حافظت مدني

    

ز برنامه اقتصاديش
 دن 

 

20/2/1398 دوم 

ها را نيرو ميشه

و استعدادها و امك

عقل، علم و منطق

 آن فعل به صور

 به زمان گذشته

even tho« مي

شده است كه معن

يله دپارتمان مح

 رزه  ل پس) 3

  . كسازي كند
اتكا كردن ) 3

اد كردن ازي انتق
انتخاب كرد) 3

  
آرام كردن) 3

 دقيقا) 3

 آگاه ) 3
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جامع نوبت(اني 

هد نه تنها انديش
 .بخشد

زيرا خود بشر و 

ف ع كاري برخال

شود و بعد از مي

اتفاق افتاده، ها

ough it is ex

sho «استفاده ش

ب شده به وسي

 3

ست معتادان پاك
  3

به صورت عمومي
      3

.ها مراقبت كند
3  ن از  

 3

 3

ان انگليسي

 پيش؛ علوم انسا

دهان را رشد مي
گي قداست مي

.شر سعادت است

كرا انكار مي كنند

هدف استفاده مي

 رسيدن سربازه
 .ست

xpensive«ي 

ould + have

 چادرهاي نصب

 اختراع    ) 

خالص شدن از د
ساختن     ) 

س جمهور را با ب
درگير كردن) 

ه بماند تا از بچه
مراقبت كردن) 

  . د را رد كرد
 به ارزاني   ) 

  .  زندگي كنم
 دور   ) 

 زبا

سنجش

ه همه ابعاد انسا
افكند و به زندي

يم در زندگي بشر

بينند و او ر نمي

ن دادن قصد و ه

ها قبل از ن خانه
كند نياز اس ه مي

واره قيدي ه جمله

e + PP«ساختار 

ن نفري كه در

 2(

 كه شهر را با خ
 2(

كنند كه رئيس مي
 2(

ها كند و خانه ب
)2  ) كاربري

 دروغ گفته باشد
 2(

يد بروم و خارج
 2(

    
 

 .رست است
كهواسطة آني به
گي ميزند» شور

 .رست است
آميزترين مفاهيم

 .رست است
 خدا را با چشم

 .رست است
so as براي نشان

 . 
 .رست است

ينكه آتش زدن
در گذشته اشاره

 .رست است
ت نوع كوتاه شد

 .رست است
معني جمله از س

  
 .رست است

زه جديد هزاران
 
  

 .رست است
 قول داده است

 ردن  
 .رست است

 خواهان تالش م
 چه كردن  
 .رست است

د كه كارش را ر
به حساب(دن 

 .رست است
ينكه به مجلس

  ـ محكم 
 .رست است

 آينده دور، شاي
   

www.sanjeshse
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يكي از ابهام
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هايي كهآن
   
   

 
در 3گزينه  .7

s toعبارت 
خيس نشود

در 4گزينه  .7
با توجه به ا
كاري ديگر د

در 2گزينه  .7
گزينه درست

در 4گزينه  .7
با توجه به م

.رساند را مي
در 3گزينه  .8

هر پس لرز
 .ترساند مي
خيريه ) 1

در 1گزينه  .8
دولت جديد

تميز كر) 1
در 1گزينه  .8

ها جمهوري
دستپاچ) 1

در 2گزينه  .8
خواهد او مي

وارد شد) 1
در 1گزينه  .8

او قاطعانه اي
قاطعانه) 1

در 2گزينه  .8
يك روز، در

عميق ) 1
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كيد بيشتر 
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 عاطفي ) 4 

  تمركز ) 4 

  ....ل 
 نزديك ) 4 

.روند صوصي مي
به سرعت) 4 

فضيلي براي تأك

  كاال) 4 

1(  

 .هد 

 . شده بيايد

كنند مثل روع مي

هاي خص  كالس

بل از صفات تف

20/2/1398 دوم 

 معمولي ) 3

  . فتار است
 توجيه ) 3

ده مي»  سالگي

 صورت كوتاه ش

اي را شر ق برنامه
 جمعي ) 3

ص جالب است به
 شانسي ) 3

mu تواند قب مي

 قهوه ) 3

10 


جامع نوبت(اني 

  . ه است
 3

معموالً خوش ر
  3

از سن پنج«ني 

تواند به ش نمي

هاي فوق فعاليت
 3

ت يا به خصوص
 3

uchكلمه . ست

 3

 

 . ند

  د؟

  . دند

 پيش؛ علوم انسا

ر اقتصاد گذاشته
 فوري   ) 

او م. ت فكر كنم
بيني    پيش) 

ده است كه معن

غير وابسته بودنش

روند همچنين ف
 بيروني   ) 

ه برايشان سخت
 معموالً  ) 

arti «درست اس

  .كند شاره مي
 چاي   ) 

 چيست؟ 1ف 
  ك مفهوم

  هاي بعدي
  هوه شتر از ق

ا قبلي داده شده

متفاوتي داشتند

عجب بودودند مت

سنجش

ار اثري فوري بر
 2(

راي رفتار بد پيت
 2(

ارائه شد 4  گزينه

دارد و به علت غ

ر ه به مدرسه مي
 2(

يي از مدرسه كه
 2(

icle + adv +

  

اش..... ..............به 
 2(

ر انتهاي پاراگرا
ها در درك يك ه

ه  براي پاراگراف
ها به استفاده بيش
 كه در جمالت ق

ي كلدي رفتار م
  .ه بودند

 
  

 گيالس ديده بو

    
 

 .رست است
خير تبليغ سيگا

   
 .رست است

م به توجيهي بر
  

  كلوز تست: 
 .رست است

ست كلمات در گ
 .رست است

ل مجهول نياز د
 .رست است

هايي كه ضي بچه
 ـ فوق برنامه 
 .رست است

هاي و براي كالس
 وص

 .رست است
+ adj + nou

  . د

درك مطلب: م
 .رست است
ب 1در پاراگراف 

  
 .رست است

 پرسيده شده در
ردن به خواننده

ها ردن خواننده
ه كردن خواننده

ك كردن اطالعاتي
 .رست است

، چرا بزهاي2اف 
ن قهوه نوشيده

 .ترسيدند ي مي
.ثير قهوه بودند
 براي اولين بار
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نگران ) 1
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توانم من نمي
 دوره ) 1
  

:بخش دوم
در 4گزينه  .8

تركيب درس
در 3گزينه  .8

جمله به فعل
در 1گزينه  .9

بعض: ترجمه
اضافي ـ) 1

در 1گزينه  .9
و: .... ترجمه

به خصو) 1
در 2گزينه  .9

un«تركيب 
استفاده شود

  
بخش سوم

در 3گزينه  .9
د» it«كلمه 

 نفت) 1
در 2گزينه  .9

نقش سوال
كمك كر -1
آماده كر -2
تشويق ك -3
روشن ك -4

در 3گزينه  .9
طبق پاراگرا

قبل از آ -1
از كلدي -2
تحت تأث -3
از اينكه -4
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x − ×2
5  

x =13 315 

× ×
×

6 6 6
4 

ationgroup

 

x =1 393  

x =39 45

× × × =
× ×
6 6 6 6

4 4

1(  

  . شدداشته با

  . دارد
 . شود افت مي

5  

= = =
6 6
3 6

6 6
4 2

20/2/1398 دوم 

 .  نبود

  . ست
  . د

ن برنده نقش د

ي پوشيده مزيت
در طبيعت نيز يا

( ) =6 66 32  

11 


جامع نوبت(اني 

  .داشت مي
سلمانان محبوب

  .شوند ي
ك انجام شده اس
ه دورهام هستند
ن است در تعيين

  . .................  
  .درتراند
  .دارند

تري  قرمز روشن
ضيح داده شده د

. ................  

 رياضي

 پيش؛ علوم انسا

   كرد؟ 

  .ش داد
 شب بيدار نگه م

بين مسز ميالد 

  ت نيست؟ 
ها برنده مي  بازي

ها المپيك ز بازي
هايي از دانشگاه 

وري ديگر ممكن

ث شده است تا
ها مقتد ر ميمون

راكات بسياري د
يمي كهاند، ت ده

بالً در متن توض

...جنس مذكر را 
  .د
  . د

  .رساند  مي
 . مربوط است

سنجش

ز متن برداشت
  . ساخته شد

 كه قهوه پرورش
وه راهبان را در

قبل ا 1000ال 

. ...............  

   

طبق متن درست
وشند در بيشتر

ده روي بعضي از
شناس تون مردم

از هستند، فاكتو

بحث 3 پاراگراف 
ها از ساير ندريل

ها اشتر و ميمون
تيم قرمز پوشيد
شبيه به آنچه قب

ه قرمز اقتدار ج
درسان ها مي سان

ها تأثيري ندارد
 ديگر حيوانات

زان ترس فرد مر

    
 

 .رست است
توان ا  زير را مي

خانه در مكه هوه
ين كشوري بود
شته نوشيدن قهو
 قهوه حدود سا

 .رست است
....ان براي متن 

  هم تراز 
هاي المپيك زي

  ها  رنگ
  ي برندگان 
 .رست است

هاي زير ط  گزينه
پو ي كه قرمز مي

توضيح داده شد
يل و رابرت بارتو
ه رقيبان هم ترا

 .رست است
ها در ي ماندريل

دهد كه چرا ماند
ها و ند كه انسان

ه وقتي هر دو ت
هد كه نتايجي ش

 .رست است
ره شده است كه
ز حيوانات در انس
ه د اما بين مؤنث

هاي ن بين گروه
د زيرا آن به ميز

 .رست است

 .رست است
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mΔ =   
(m    

ها نيز  داده

 ويه مركزي

و با يكي از 

x
x

x

σ =

=

=

24
25

24 2
2

   

σ =2  
σ   اضالع =
σ محيط  

  
  

  هاده
  نگين

  ف معيار

  تغييرات

ationgroup

x y (y+ +
2 1
3 3

1

m ( )( m−2 4 1 2
m )(m− −1 7

گرفت تعداد كل

= ×7 زاو 3625

 داده بايد برابر و

x
x

σ
−
−
1

5 25
25

ix
x

n
− = 2

2

= 4
= × =4 4 16

 ix داد
 x  ميا

σ  انحراف

 
x
σ ضريب

1(  

  

  

 

x y

) x y

−×
−

2
3

1 223 3

m ) m− = 27
4

) =             

ته قرار خواهد گ
  س

/= °6 1 8    

شد پس هر دو
  .شند

− =225 3 16

ibx b−

bx b− 
bσ   

x
σ
−1  
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+ =39 125 9

cos sin
sin

s
sin

sin
( sin

+ α
+ α

+
− α

= −
− α
= − −

2

1
1

1
1

1
1 1

.تواند باشد نمي

y x y
xy

−=
−

1 2
3 3
1 2
3

m− + =8 7 

mيا  7 =1    

نيز در اين دست 
است پس 7 برابر 

تواند ميانه باشمي
باش 2بايد برابر

6  
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جامع نوبت(اني 

(+ = +3 39 5 9

sin
s

sin

( sin )

n ) cos

α − α=
−

α = −

− + α

α = −

2

2

1
1
1

1

α هيچ مقداري

y
y

1
3

 

  

              7

18شود پس مي
م در اين حالت

است و چون نمي
ها ب برابرند داده

 پيش؛ علوم انسا

)(+ −5 81 45
 .ذير است

sin
in

s

α + α =
α

α2

1

αبت است پس 

  

م را شامل 14]/
راواني دسته سوم

ي افراوان 2اراي 
 ميانه و ميانگين

سنجش

)+ = ×25 2 7
پذبخش 61و  7 

sin ( s
sin

+ α −
− α

1 1
1

 سمت چپ نامثب

    

/ازه  /, )5 19 5
باشد و چون فري

بوده و دا 13بر 
بر باشد و چون

    
 

 .رست است

×7 61 
،2 بر اعداد اول 
 .رست است

sin )α =
α

 

 راست مثبت و
 .ست استر

 .رست است

  
 .رست است

هاي داخل باداده
مي 25ديد برابر 

 .رست است
لت اوليه مد براب

1 ،2  براب 22و
 .رست است

 .رست است
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باشد پسصفر مي 
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− + =

−
1

2
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3
3
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133

4 12
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جامع نوبت(اني 

و مقدار آن برابر

(n )+22 1
 

  جه داريم

  :م

3
2  

 پيش؛ علوم انسا

 x = باشد و 3

شود و در نتيجي

 در نتيجه داريم

سنجش

 معني است كه

a d+ فرض مي

هستند d5و  4

    
 

 .رست است

ظر فقط زماني با
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
aث  d− ،a  وd

d3 ،d4مثلث 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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 ضريب رشد

y x= − 2  

  ترين مقدار

y x= −2   
  ترين مقدار

P(A) = 

 

رسد در  مي

ي خانوارها 
ست و اين 

ت كه براي 

 آن افزايش 
يت خويش 

قيمت يك 
آن افزايش 

يدكنندگان 
.  

اري وجود 
مشكل گاه 

  .رده است
هاي  ستگاه

ها را از  واله

ationgroup

=/يا 35  ض

x+2س 3        

= − +9
بيشت 4

1−س           
= كمت 1−

× + ×5 1 3
8 4 8

مصرف مده و به 

مع درآمد تمامي
ايجاد شده ا  معه

 تجهيزاتي است

ن توليد و عرضة
ه به ميزان فعالي

  . بپردازند
 كه با افزايش ق

د آال مقدار خري
  .رند

ن گروهي از تولي
.آيد مت پايين مي

ب باشند و بيكا
حال توسعه اين م

د جامعه تأكيد كر
كليه ادارات و د
راي پرداخت حو

1(  

/3 درصد ي 5

x −= =
−

3
راس 2

( ) =3 93 2 4
x =  را

= =3 14 7
4 32 16

ان خريداري شد

پس حاصل جم. 
ي جامهاي توليد

ازاء ق، و يا مابه

ت يك كاال ميزان
كند كه شويق مي

ب سود به فعاليت
دهد ه نشان مي

اهش قيمت كاال
ابطة معكوس دا
ن ترتيب كه چو
د، در نتيجه، قيم

ي شغلي مناسب
يژه جوامع در ح

 اساسي همة افراد
ك. د، خزانه است

ده، وجوه الزم بر

20/2/1398 دوم 

= 3
2

6  

كنندگا ط مصرف

.شود  تقسيم مي
ه ه بر اثر فعاليت

ت دستمزد، حقو

 با افزايش قيمت
يدكنندگان را تش
د و با اميد كسب

تجربه. كاال است
در مقابل با كا. 

كنندگان با هم را
بدين. آيد جود مي

تر بفروش برسانند

دگان شغل، دارا
وي عضي جوامع به

 و تأمين نيازهاي
ي بر عهده دارد
ت پرداخت كنند

14 


جامع نوبت(اني 

  .ه داريم

كنند و توسط مي

ليد نقش دارند
درآمدي است كه

صورت  توليد به

بريم كه مي ت پي
ت و اين امر تولي

ان شوندز وارد ميد
نندگان قيمت ك

.يابد  كاهش مي
كن وسيلة مصرف ه

وج  مازاد عرضه به
ت  با قيمتي پايين

معه همة جويند
و در بع. ود دارد

  . شود
 فقر و محروميت

جه نقشي اساسي
دهند و ادارات مي

 اقتصاد

 پيش؛ علوم انسا

 مشكي در نتيجه

 به بازار عرضه م
  شود مي

كه در جريان تول
دهندة كل د شان

ت خريد عوامل

به اين حقيقت، 
 سود بيشتر است
ندگان جديد نيز
كنن صادي مصرف

كنندگان مصرف
قدار خريد آن به
عادلي باالتر رود،
خواهند بود آن را

شود كه در جام
شكل بيكاري وجو
ش اعي تبديل مي

كن كردن ر ريشه
 در اجراي بودج
مركزي تحويل م

سنجش

 باشند يا هر دو

كنندگان توليد و
گفته م» ي نهايي

ن عوامل توليد ك
كه نش» ه و سود

  .دارد
 از پولي كه بابت

 .ست

ي توليدكنندگان
به معناي كسب

شود كه توليدكنن 
ذار بر رفتار اقتص
د آن از سوي م
ت يك كاال و مق
ز سطح قيمت تع
بفروشند حاضر خ

ش يتي اطالق مي
وزي معموالً مش
ما اقتصادي، اجت

ل چهل و سوم بر
هاي مالي كه گاه

م  خود را به خزانه
  

    
 

 .رست است

 .رست است
يد هر دو سفيد

 .رست است
يي را كه توليدكن

كاالهاي«: صادي
مد بين صاحبان

مزد، اجاره«معه 
نام د» ش درآمدي

 مالي عبارتست
 توليد ضروري اس

 .رست است
سي رفتار اقتصادي
 افزايش قيمت ب
ش چنين سبب مي
ن عامل تأثيرگذ
 مصرف، يا خريد
بارت ديگر، قيمت
 در بازار قيمت از

ن را بوند كااليشا
 .رست است
وضعي ل كامل به

در جوامع امرو. د
كل حاد و جدي

اسي ايران در اصل
ترين دستگا  مهم

د، درآمدهاي خ
.كنند ريافت مي
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كاالهاي) الف

اصطالح اقتص
اين درآم) ب

در سطح جا
روش«روش 

سرمايه) ج
گيري شكل

در 1گزينه  .12
با بررسي) الف
يابد، زيرا مي

بيفزايد و همچ
ترين مهم) ب

كاال، ميزان
عب به. يابد مي
وقتي كه) ج

شو موفق نمي
در 4گزينه  .12

اشتغال) الف
نداشته باشد

به يك مشكل
قانون اسا) ب
م) ج يكي از

وصول درآمد
اين مركز در
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 در طبقات 
د نسبت به 

 جوامع به 
ش خصوصي 
وامع غربي 

  ت ارائه شده

  ه استهالك

  لص داخلي
  يليارد ريال

  خالص ملي
  + مت دارند 
  خالص ملي
  يليارد ريال 

   ملي سرانه

نقش اصلي 
نجام داد و 
ه بشر براي 

هاي  فعاليت
را از طريق 

 نيازمندند 
 توليدي را 

ي بپردازند، 
تلف بايد از 

الملل  ت بين

ationgroup

تمند، كسانيكه
بي، درآمد افراد

  .شوند ي
ركتد شدن ح

ش تحرك بخش
گويند جو د و مي

ش خدماتارز=  

هزينه= ت دارند 

توليد ناخالص= ك 
مي 2+  كشور 

توليد ناخ) = خلي
كه در خارج اقام

توليد خ= ص ملي 
مي 253→لي  

توليد خالص =

زيرا نق. گويند مي
ن داد و ستد را ا
تي همراه بود كه

رد و در سطح ف
 موردنظر خود ر

د به منابع مالي
 مراكز تجاري و

د كاالهاي خاصي
 كشورهاي مخت
شورها به تجارت

1(  

  .شاهده كرد
سعه يافته و ثروت
يگر، در فقر نسب
فقير محسوب مي
ن را موجب كند
اكارايي و كاهش

كنند د اشاره مي
  .روع كنند

ان مقيم كشور

ه در خارج اقامت

پوشاك - د غذايي 
 خارجيان مقيم

وليد ناخالص داخ
يد مردم كشور ك

توليد ناخالص →
توليد خالص ملي

=

تصاد پولي نيز م
توان وضه نيز مي

ياپاي با مشكالتي

ون نيز ادامه دار
هاي ها و فعاليت

هاي خود  فعاليت
م وام مورد نياز

  .ده است

ن كشور به توليد
رو،  نيست از اين

ري كشب روي آو

  لص ملي
  كل كشور

20/2/1398 دوم 

مدت مش  در كوتاه
 كشورهاي توس

به بيان دي. كنند
 با درآمد باالتر ف

كنند و آن رد مي
اعث گسترش نا
ديشة اقتصاد آزاد
مت توسعه را شر

ش توليد خارجيا

د مردم كشور كه

مواد - آالت  شين
ال ارزش توليد

تو(ميليارد ريال 
يال ارزش تولي ر
→ميليارد ريال 

→)الف 

=

صاد كنوني را اقت
كه از طريق معاو

د مبادله پاداني ي

آغاز شده و تاكنو
ه  مؤسسات طرح

 گسترش دادن
هاي مردم سپرده

قيم و ضمني بود

د كه ساكنان آن
 رفع آنها كافي

ددي كه موجب

توليد خا
جمعيت

15 


جامع نوبت(اني 

توان رشد را مي
عنا كه حتي در

ك ميير احساس 
، نسبت به افراد
ت را در اقتصاد ر
لت در اقتصاد با
ت و گسترش اند
ند حركت به سم

ميليارد ريال ارزش

ريال ارزش توليد

الم ماشع ارزش اق
 3 ميليارد ريا

م 215 - م كشور 
ميليارد 85= ل 

27 - ستهالك 

د خالص سرانه 

تا جايي كه اقتص 
هن خطور كند ك
 ولي چنانچه مي

 كه از گذشته آ
سياري از افراد و

گونه واحدها و 
ند كه از محل س

طور غيرمستق  به

ودش ور سبب مي
ات داخلي براي

عوامل متعد. نند

 پيش؛ علوم انسا

نتايج حاصل از ر
 دارد، به اين مع
 طبقات باال فقي
د كمتري دارند،
وه دخالت دولت
ه دولت با دخال
نعتي و حاكميت
دود شد توانستن

×يال =23 3 م

×85 ميليارد ر 5

ارد ريال مجموع
=ميليارد ريال  

د خارجيان مقيم
ميليارد ريال 27
هزينه اس →ل 

= =253 211توليد

 و اساسي دارد
د اين نكته به ذه
صاد نيازي نيست

  .خاب كرد
يات بانكي است

طوري كه بس به 

اي تأسيس اين
ها بودن حد، بانك

گذاري از مردم ه

اوري در هر كشو
 كه اغلب، امكانا
كديگر را رفع كن

سنجش

ولي ن. دت است
مفهومي نسبي
ود را نسبت به

 افرادي كه درآمد
د آزاد، اين گرو

ها معتقدند كه ن
وران انقالب صن

در اقتصاد محد ت

→2 ميليارد ريا

1=يليارد ريال
5

  ص داخلي
ميليا 165+ شده 

215→اخلي 
  ص ملي

ريال ارزش توليد
 →ص ملي 

ميليارد ريال 17 

/ي سرانه  →2 3

نقش بسيار مهم
شايد. بادله است

ل در صحنة اقتص
سيلة مبادله انتخ
بار يكي از عملي
.ي گذاشته است

  .رند
دي و تجاري بر

اين واح بع مالي
ر گذشته سرمايه

ود طبيعي يا فنا
 گوناگوني دارند
زهاي متقابل يك

    
 

 .رست است
، فرايندي بلندمد
قر به طور عام م
ه قرار دارند، خو

شود و جيده مي
طرفداران اقتصاد

آن. دانند رفت مي
ا به همزماني دو
كه دخالت دولت

 .رست است
   ←: سئله

→ت ارائه شده

مي 17→الك 
سبة توليد ناخالص
 خدمات ارائه ش
توليد ناخالص د
صسبة توليد ناخال

3 ميليارد ر
توليد ناخالص

=

وليد خالص ملي

 .رست است
ر اقتصاد امروز نق
دالت، تسهيل مب
ب به حضور پول

عنوان وس ول را به
وام و تأمين اعتب
امعه تأثير زيادي

آور  به اجرا درمي
 واحدهاي توليد
ها راه تأمين منا

در واقع در. ردند
 .رست است

 و امكانات موجو
 كشور نيازهاي

الملل نياز ت بين

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
سعه،تو) الف
كلمة فق) ب

پايين جامعه
يكديگر سنج

ديدگاه ط) ج
سمت پيشر

آنها. شود مي
فقط زماني ك

در 1گزينه  .12
روش حل مس

ارزش خدما

هزينه استهال
فرمول محاس
ارزش
ت) ب

فرمول محاس

تو) ج

در 4گزينه  .12
پول در) الف

پول در مباد
به اين ترتيب

ها پو رفع آن
اعطاي و) ب

اقتصادي جا
آساني آن به

صاحبان) ج
در قديم تنه
كر تأمين مي

در 4گزينه  .12
شرايط) الف

اما مردم هر
طريق تجارت

erv.ir
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يط اقليمي 

زمينة ء در 
ين شرايط 

 به فناوري 

ن نيازهاي 
د كاالهاي 

ها را با هم 

ت و ساير 
هاده توليد، 
طبيعت اين 

بيني   پيش

  ل معين
  ن

  دوم
  ر سال دوم

 

ه بگيرد يا 

ستيابي به 
 عين حال 

د و دارايي 
ند يكي از 

  .د

و در نتيجه 
شود و   مي

ationgroup

شراي - 3 فناوري 

چه يكي از اعضاء
ز خودبخود از اي

طالعات مربوط

يا براي تأمين» 
كنند  برطرف مي

ه  و سپس جواب

د اوليه، تجهيزات
ولين عامل و نه
ضروري است، ط

هاي توليد، ينه

قدار توليد در سال
عينورم در سال م

ر توليد در سال د
ها تورم د ش قيمت

  ر سال سوم 
ومسرم در سال 

محصولي فاصله ك

اخله دولت و د
عاليت كند و در

 در ميزان درآمد
كن  تغييري نمي

بخشد  تحقق نمي
 .دالر است 3

 مصرف كم تر و
انداز ملي ش پس

1(  

ظر دسترسي به

اين اصل چنانچ
شورهاي عضو نيز

آوري و ارسال اط

»پوشاك، مسكن
ازهاي اوليه را

گيرند كار مي  به

نيروي كار، مواد
گر چه ا.  است

ع توليد، الزم و ض

ت آن كاال، هزي

افزايش مق= ابت 
ها و تو يش قيمت

افزايش مقدار 4=
= −475 افزايش

ش مقدار توليد در
ها تو زايش قيمت

ا از وضعيت تك
  .شود ك مي

 و طرفداران مد
دود از اقتصاد فع

 

تناسب با تغيير
ي ثابت است و
چنين هدفي را

4ه حدود 

د ميل نهايي به
آمد سبب افزايش

20/2/1398 دوم 

ن كشورها از نظ

براساس ا:  است
ء كند، ساير كش

آ شامل جمع» دو

خوراك، پ«: ند
نياكاالهايي كه 

داقل دو روش را

مختلفي نظير ن
مختلف، متفاوت
 كه براي هر نوع

ز سطح قيمت

ن سال بقيمت ثا
افزاي= مت جاري 
−436 35 

− = →436 39 
= 682 افزايش

= −724 68 افز

يش را متنوع يا
ل اقتصادي نزديك

آزادان اقتصاد 
هاي محد  عرصه

 .ي خود بپردازد

رداختي افراد مت
ف درآمد و دارايي
خ ثابت ماليات چ
لي سرانه ساليانه

درآمد  با افراد كم
ري در توزيع درآ

  .شت

16 


جامع نوبت(اني 

يكسان نبود - 2 

دف نهايي گات
ه كشوري اعطاء

يونيد«ل متحد 
  . انساني است

كنندگان مانن رف
ك. شود صرف مي

  . دارد
 كارشناسان حد

يش به عوامل م
ن به كاالهاي م
نساني و سرمايه

وليد عبارتند ا

دار توليد در همان
سال معين به قيم

=) ف →86 
→)  دوم ب و ج

− =35 332 
 (= →82 42 

ي فروش كاالهاي
وضعيت استقالل
 ديدگاه طرفدارا
 دولت در بعضي

هاي ابعاد فعاليت

 ميزان ماليات پر
ر مقادير مختلف
معه است كه نرخ
يد ناخالص داخل

دي در مقايسه
ين بود كه نابرابر
همراه خواهد داش

 پيش؛ علوم انسا

 و عوامل توليد

بخش هد  تحقق
ط مساعدي را به

عتي سازمان ملل
ي و تعليم نيروي

زهاي اوليه مصر
ي گرانقيمت مص
س و تجملي نام
وليد كلّ جامعه،

ي توليدي خويش
ي توليدكنندگان

ي با نيروي انطق

نندگان براي تو
 

مقد - ر سال پايه 
مقدار توليد در س - 

د در سال دوم الف
ها يا تورم در سال

2→) وليد الف
)ها يا تورم ب و ج

رداتي يا بازارهاي
ل فراهم كند به و
ن به تركيب دو

اي كه گونه د به
يت به گسترش ا

ست كه در آن
ر نرخ ماليات در
ت نسبي افراد جا

هزار نفر، تولي 9

هاي باالي درآمد
رو اعتقاد بر اي ن 

ه ر اقتصادي را به

سنجش

ان نبودن منابع

د يكي از اصول
 صادراتي شرايط

زمان توسعة صنع
هاي فني ه كمك

راي تأمين نياز
هاي ستر و فرش

وم كاالهاي لوكس
ه در محاسبه تو

هاي نجام فعاليت
 است كه نيازهاي
ي در مقايسه منط

تصميم توليدكن
ق يا ركود بازار 

مقدار توليد در ←
-به قيمت ثابت 

ي از افزايش توليد
ه  از افزايش قيمت
شي از افزايش تو
ه  از افزايش قيمت

مين كاالهاي وار
يازها را در داخل
ي از اقتصاددانان

دهند زار رأي مي
د بدون محدودي

تي، نرخ ثابت اس
 به عبارت ديگر
ت تعديل وضعيت

1ي در حدود 

ه تصادي در گروه
از همين. تر است

و رشد بيشتر ي

    
 

يكسا - 1رتند از 

الوداد هًولت كامل
ركي وارداتي يا

  .شوند ي
هاي مستقل ساز

ر اداري، ارائه امو
 .رست است

ي توليدي يا بر
لوس:  آنان مانند

االهاي دسته دو
لوگيري از اشتباه

 .كنند
 .رست است

كنندگان براي ا
بديهي. زمندند

نابع طبيعي، ولي
  .ندارد

 تأثيرگذار بر ت
ان در مورد رونق

 .استرست 
←سبة اين مسئله

 در همان سال ب
د كل جامعه ناشي
 كل جامعه ناشي
د كل جامعه ناش
 كل جامعه ناشي
 .رست است
تأميشوري منابع 

 تأمين بعضي ني
ل حاضر بسياري

باز - نه از دولت 
صي و بازار بتواند

 .رست است
ز انواع نرخ ماليا

شود،  زياد نمي
اتماعي اخذ مالي

ر قطر با جمعيتي
 .رست است

اصل اقت«س يك 
انداز بيشت به پس

گذاري ش سرمايه

www.sanjeshse

شود عبار مي
  متفاوت

اصل دو) ب
عوارض گمر
برخوردار مي

ه فعاليت) ج
سازماندهي

در 2گزينه  .12
كاالهاي) الف
تر اهميت كم

ضروري و كا
براي جل) ب

ك مقايسه مي
در 1گزينه  .12

دكتولي) الف
ملزومات نيا
طبيعت و من
فراگيري را ن

عوامل) ب
توليدكنندگا

در 1گزينه  .13
فرمول محاس
مقدار توليد
افزايش توليد
افزايش توليد

توليدافزايش 
افزايش توليد

در 4گزينه  .13
اگر كش) الف

اينكه امكان
در حال) ب

تركيبي بهين
بخش خصوص

در 2گزينه  .13
يكي از) الف
ها كم و آن

اهداف اجتما
در كشور) ب

در 1گزينه  .13
سبراسا) الف

ميل نهايي ب
اين امر افزايش

erv.ir
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د مربوط به 

ث افزايش 

   

  

  

وزيع درآمد 

 به اين دو 

يگر از نظر 

او پيرو . ند

 ي توانسته

هك دهم
هك دهم

د باال
 پايين
صد باال
د پايين

ationgroup

رخ تنزيل مجدد

ت وام كنند باعث

= =21 73
=18

3
= 3

يسه وضعيت تو

ده و اشعاري را

 

اي ديهار گزينه

انالسيك دانسته

ار از هر نويسنده

 د
 د

درصد 20  
درصد 20  

درص 10  
درصد 40  

1(  

پول و كاهش نر

 اقدام به پرداخت

→زيع درآمد 

+ =
+

8 21 39
3 5 8

=
+ + +

21
5 7 9

  و بالعكس . ت
  .ست

آيد كه براي مقا

گوي نام بردسي

 

.اندسي شمرده

آثا.  ادبي است

مال تراژدي كال

 .بود» موپاسان

ت و خواجه بهتر

20/2/1398 دوم 

 . اقتصاد است

ياست انقباضي پ

ها ي باشد بانك

تر بودن توز اسب

/= 4 87

/= =21 8724 

تر است ه مناسب
تر ا معه نامناسب

آ دست مي ص به

ين شاعران پارس

 .ز فردوسي

.ريبندة دنياست

يامبران شعر فارس

 در زمينة علوم

اي او را حد كم

گي دوم«ن گروه 

ته و عالمانه است
  .س كندمنعك

ي

17 


جامع نوبت(اني 

دخالت دولت در

حجم پول يا سي
  

ام معامالت كافي
  .خواهد آمد

نگر نامناخص نشا

7→) ب

مد در آن جامعه
رآمد در آن جام

ي مختلف، شاخص

عنوان نخستي به

 بدانيم نه قبل ا

ه ظواهر فرزدن ب

 و هر سه را از پي

هاي فنّي كتاب

هانقّادان تراژدي

چهرة شاخص اين

نثر كتاب پخت. ت
ر كتاب خويش م

 ادبيات فارسي

 پيش؛ علوم انسا

 يكي از مظاهر د

سياست كاهش ح
طي پول است 
جامعه براي انجا
وز تورم فراهم خ

شاخ) الف

  مد 
 باشد توزيع درآم

توزيع د. ر است
ول در كشورهاي

عباس مروزيو 

ردوسي منسوب

ون آن پشت پا ز

دوسي و سعدي

ه و المعجم از

ه است؛ برخي ن

ال، ديگر چهيل زو

ين همداني است
مانة مغوالن را در

 زبان و

سنجش

وسعة اقتصادي

جدد مربوط به س
 يا سياست انبسا
پول موجود در ج
و زمينه براي برو

ودن توزيع درآم
يع درآمد كمتر

زيع درآمد بيشتر
 دهم به دهك او

حفص سغدي و

به دورة بعد از فر

رو است و مضمو

ي را هم پاية فرد

البالغهر، ترجمان

راماتيك فرانسه
 

غير از امي. بودند

خواجه رشيدالدي
ها و خلقيات زما

    
 

ولت در جريان تو
 .رست است

ش نرخ تنزيل مج
ي يش حجم پول

يطي كه حجم پ
در گردش شده و

 .رست است
  :سئله

تر بو نگر متناسب
ص وضعيت توز

وضعيت توزخص 
بة نسبت دهك

 .رود كار مي

 .رست است
ان از حكيم ابوح

 .ند
 .رست است

نظر زماني بايد ب
 .رست است

سرودة ناصرخسر
 .رست است

سنجان انوريخن
 .رست است

، حدائق السحر4
 .هنگ نيستند
 .رست است

ترين شاعر دگ
.سيسم استسي

 .رست است
ها بضد رمانتيك
 .رست است

التواريخ نوشتة خ
 اجتماعي و باوره

www.sanjeshse

نقش دو) ب
در 3گزينه  .13

افزايش) الف
سياست افزاي

در شرايط) ب
حجم پول د

در 4گزينه  .13
روش حل مس

شاخص نشان
هر چه شاخص
چنانچه شاخ

با محاسب) ج
ها بك بين آن
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در 4گزينه  .13
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موضوع هماه
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در 3گزينه  .14
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در 1گزينه  .14
اكتاب جامع
است اوضاع
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@sanjesheduc

 .ست است

به نوعي از 

ترتيب اثر ه

 .د

. گويند» رم

 .د دارد

  ) نشر(سايه 

 . است

يپاچة اميد 
ق خسرو و 

ـ قافيه  1ة 

 و ماه فاقد 

ationgroup

درس 4و  3، 2هاي 

ها بن درون مايه

 .وي سرود

شتگان زمين، به

ررئاليسم رو آورد

مخَضر«ه است، 

وجود) ه شيرين

)آفتاب و س) لف

كنايه از همدلي

حة رخسار او دي
 به ماجراي عشق

ست طبق قاعدة

نوران. قي است

1(  

هگزينه. دارد مي

اينه هر يك از 

ت، در قالب مثنو

، فرش4ن و گزينه 

به سو» يويورك

مي سپري شده

فرهاد به عشق(ح 

(زلف و رخ : 3 

چيزي كشيدن، ك

صفح: 3تعاره گ 
تلميح) نشر(ور 

حرف اصلي اس» 

الحاق» ي«ماهي، 

20/2/1398 دوم 

شق واقعي را بيان

است كه... ون و 

پانصد بيت داشت

، پاليزبان3گزينه 

شاعر در ني«تاب 

گر در دورة اسالم

و تلميح) راع اول

گ) نشر(كوثر 

و دست بر سر چ

بل و نرگس است
زر و زو) لف(هاد 

ا«حاقي است و 

نوراني، م.  است

18 


جامع نوبت(اني 

 چون مفهوم عش

تربيت نوين، قانو

ده را كه حدود پ

شكسته، گطلسم

است كه با كت» 

هلي و نيمة ديگر
  .النبي است

مصر(، اغراق )ل

)طوبي و ك) لف

 استعارة مكنيه و

مجاز است و سنب
فره خسرو و: 4 

  .سب دارد

 .تاب است

الح» ي«ي، پاي، 

ر هر دو الحاقي

 پيش؛ علوم انسا

گرا نيستعينيت

و ت وطن، تعليم

د، قصة رنگ پريد

، ط2در گزينه . ت
 .ت

يكوگارسيا لوركا

ن در عصر جاه
معروف به شاعرا

خون لعل( تشبيه 

(قامت و لعل: 
 )شر

دست فلك. ست

شهر م: 1گ . ت
گ.  نظير دارند

رغ و هدهد تناس
 

دور شدن رخ آفت

هاي قافيه نشاني

د» ان«ماهيان، 

سنجش

طن نظر دارد و ع

يداري، آزادي، و

ين منظومه خود

درست است 1ه 
دي حميدي است

فدري«ت اسپانيا 

دگاني هنري آنا
ن ثابت انصاري م

،)دل كوه(عاره 

1گ . شر است
نش(ريه و خنده 

از از انگشتان اس

، نادرست است2 
و صفحه مراعات

  ه

ي پرنده كه با مر
 برگيو برگ بي

هي جامة شب د

هايواژه. ف است
  .است 2

رانيان، مقافيه، نو
 .شند

    
 

 .رست است
تف به درون و باط

 .رست است
اي شعر عصر بي

 .ي متأثّر است
 .رست است

، نخستين1299ل 
 .رست است

ن آثار در گزينه
دي، اوستا و مهد

 .رست است
شاعر سوررئاليست

 .رست است
ند كه نيمي از ز
بنشاعران حسان
 .رست است

هاي استعل آرايه
 .رست است

فاقد لف و نش 2 
گر) لف( و بسط 

 .رست است
دست مجا: 3نة 

 .رست است
قابل بيت گزينه

ديباچه و) شبيه
  يرين

 .رست است
  ) ب

دوباره   
   باز  : سب 

نوعي    
نقشي ونقش بي

  دانة اميد 
علت سياه: عليل

 .رست است
رديف» او« 1نة 

2ت طبق قاعدة 
 .رست است

هاي ق، واژه1نة 
باشوف قافيه مي

www.sanjeshse
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فرهنگ غربي
در 4گزينه  .14

نيما در سال
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آورندگاپديد
مهدي حميد

در 3گزينه  .14
ترين شبزرگ

در 4گزينه  .14
به شاعراني

سرآمد اين ش
در 2گزينه  .15

در بيت سؤال
در 2گزينه  .15

بيت گزينه
قبض: 4گ 

در 3گزينه  .15
در بيت گزين

در 2گزينه  .15
هاي مقآرايه

تش(من است 
فرهاد به شي

در 2گزينه  .15
د، ج، الف،(

   
ايهام تناس) د

   
ن: تناقض) ج

:تشبيه) الف
حسن تع) ب

در 4گزينه  .15
در بيت گزين
در ساير ابيات

در 1گزينه  .15
در بيت گزين
حرف يا حرو
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@sanjesheduc

. بخشد مي

 1ت گزينة 

اين .  است

 2گزينه ت 
 و وابستة 

ه از ن و چ

ر او، سجده 

ationgroup

م خاكي ارزش

ن مفهوم از بيت

 و خم زلف يار

بيت. شودان مي
كندك يار نمي

 چه از لحاظ بيا

، بر)وت ساختار

1(  

  )لند به كوتاه
  ) به كوتاه

 

  

به جسمعشق  

اين. ماندصون مي

يگاه او در پيچ

ر گيرد رويگردا
گشت، هرگز ترك

از كمال شكل،

تفاو(كنند  اد مي

20/2/1398 دوم 

مصوت بل(چهارم 
مصوت بلند(وم 

)ت كوتاه به بلند

.ها درست است

. جسماني است

سيب و خطر مص

شوق است و جاي

مهري قرارد بي
يفتة معشوق گش

ر، عبارت است ا

به پاكي يا... ها 
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جامع نوبت(اني 

−   

 عل

راع دوم هجاي چ
ع دوم هجاي سو

مصوت(جاي نهم 

هزن ساير مصراع

   − −


   

      فَعلن

ارزشعنصر بي

خرد خود از آس

گرفتار زلف معش

ست كه اگر مور
 كه اسير و شي

صه در مورد شعر
.  

ـ همه چيزه) تار
  .د

 بان عربي 

 پيش؛ علوم انسا

 − − −




لُ  مفاعيلُ     فع

  ه وجود ندارد
مصر) تاه به بلند
مصراع) ه به بلند

هج) ند به كوتاه

وز. ن فاعلن است

−  − − 

       فعالتن   

ل بدون عشق ع
 .اسب دارد

دمند با اتّكا به خ

كه دل عاشق گ
 .د دارد

اي اسچون پرنده
صورت كه دلي

ميت دارد، خاص
.ه آرمان و هدف

تفاوت ساخت(ند 
كنند مي ، ياد)تار

ز

سنجش

− −


 − − 

فعولُ      مفاعيل

وت بلند به كوتا
مصوت كوت(جم 

مصوت كوتاه(م 
بلنمصوت (شتم 

ن فاعلن مفتعلن

−   − −

−   
         فعالتن 

 ون محذوف

وم است كه دل
، تنا1ه جز بيت 

دارد كه خردمي

ن مفهوم است ك
وجود 4و  3، 1 

 كه دل عاشق چ
صال دارد؛ بدين

اهم) نر براي هنر
 توجه نكردن به

كن تسبيح مي...  
تفاوت ساخت(ند 

    
 

 .رست است

−: اع اول بيت

مف       
 .رست است

، تغيير مصو3نه 
ع اول هجاي پنج
ع اول هجاي نهم
ع دوم هجاي هش

 .رست است
مفتعلن: 4 گزينة 

 .رست است

−راع اول  −

 −
فعالتن  = شعر 

مل مثّمن مخبو
 .رست است

 بيانگر اين مفهو
 با همة ابيات به

 .رست است
ت سؤال بيان م

  .شود
 .رست است

دة ايندر بردارن
هاييات گزينه
 .رست است

بيانگر آن است
مي با بيت سؤا

 .هد بود
 .رست است
هن(تب پارناس 

ب كلمات و نيز

 .رست است
هر چيز: ترتيب

هستن... همة آن 

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .15
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وزن مصراع

در 3گزينه  .16
تقطيع مصر

 
وزن ش       

ر= نام وزن 
در 1گزينه  .16

بيت سؤال
مفهوم فوق

در 1گزينه  .16
مفهوم عبارت
شدريافت مي

در 2گزينه  .16
بيت سؤال د
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در 3گزينه  .16
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خطاها به ت 
مي كنند ـ ه
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@sanjesheduc

اختار متن 

  ) د

 . ند

 . رود ر مي

ationgroup

سا(شود  مي... ت 

  ) رع
ي آن تفاوت دارد

 ) د

 .باشد مي

  ) فاوت دارد

ي مضاعف هستن

بكار» ةخضركثر 

1(  

ـ پيشرفت) ست

ل ماضٍ ال مضار
سي با متن عربي

نبود... ، توجه 3 

ن گزينه پاسخ م

   

 با فارسي آن تف

 :ّمتعد( 

همگي»  عزّ، جلّ

 .  نيست

أك«د بلكه بشكل 

20/2/1398 دوم 

نيس» ةالقوييديه 

فعل» ما كان«(د 
سساختار متن فار
وضيحات گزينة

اين) كند ربيت مي

)ب لحاظ نشده

 ) 2زينة 

تار متن تعريب

:ص(ـ الزم ) ست

 ) باب تفعيل

يضخّ، أعد،«ها 

ها چنين  گزينه

آيد نمي» أفعل«ن 
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جامع نوبت(اني 

أي«صحيح براي 

ـ عنايت ندارد) ت
سا(نبود ... وجه 

تو ←(نداشت 

ترند زمان او را 

در تعريب» فقط«

توضيحات گز ←

  ) يست
ساخت(اكتسبه .. 

 ) 3ة 

علم نيس: ص(م 

من: ص(ب تفعل 

ه ا در بقية گزينه

شد، اما در بقية

تفضيل آن بر وزن

 پيش؛ علوم انسا

معادل ص(درتش 

نيست» ن يفهم
ـ تو) فهمد ، نمي
ند... دقت ) فهمد

ودكي تربيت نكن

«(ـ فهو ) ماضي

←(ـ فهو ) ست

ني» القمند باشي
..ـ كن ) ظ نشده

 ( 

   

  . ن نيست
توضيحات گزينة 

ـ معرفهً، علم) كر

د ثالثي، من باب

اما) باب تفعل( 

باش منسوب مي» 

  رف

ي رنگ است لذا تف

سنجش

ـ قد) ةنكرال  ةف
  .) دارد

  ) 1ت گزينة 
  ) 1ت گزينة 

لم يكن«ح براي 
،1يحات گزينة 

ف ، نمي1 گزينة 

لدين او را در كو

مضارع است نه م
  ) 2 گزينة 

نيس» حاكم«راي 

عال«صحيح براي 
در تعريب لحاظ

)3ضيحات گزينة 

)القليلَ: ص(لِ 
  ه 

 ل به

  عل 
تي براي جزم آن

ـ يدرك  )←

مفردمذك: ص(كر 

ـ مزيد) متعدّ: ص

 مضاعف نيست

»ةالقرآني«صغر و 

  صرف
 ممنوع من الصر

  صرف

 مشبهه به معني

    
 

 .رست است
معرف» العامل«( 

ربي آن تفاوت د
توضيحات ←( 
توضيحات ←( 

 .رست است
معادل صحيح(د 

توضي ←( بود 
توضيحات ←

 .رست است
هركس وا(معني 

 .رست است
فعل م» هست«

توضيحات ←
معادل صحيح بر

 .رست است
معادل ص(حريصاً 
د» همان«(رشد 
توضي ←(رشد 

 .رست است
ـ القليل) أقبِلُ: ص
مفعول به) كُلَّ: 
مفعول) المالَ: ص

 .رست است
فاع) السفنُ: ص
علتي) يدركُه: ص
فاعل) المرء: ص

 .رست است
مثني مذك: رتيب

 .رست است
ص(ـ الزم ) الزم 

 .رست است
فعل» تقبل«نه 

 .رست است
مص» الطفيل«نه 

 .رست است
اسم منص) بدرٍ: 
اسم) مدينَ: ص
اسم منص) نوحٍ: ص

 .رست است
صفت» أخضر«ه 

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .16
فهمد نمي) 1
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@sanjesheduc

ون، ـه در 

ب، استغفاراً، 

 . باشند مي

 

جع ـ ورود، 

ها را در دي
رود باستان 

جانشينان  

يكي برقرار 
ه دربار ماد 
به هگمتانه 

سي ط سيا
ي نامطلوبي 

 .د

شدن پيمان 
هجرت آن 

هجوم ) ص
و خوابيد تا 

ationgroup

واو در يقولو«ب 

رب(يگر كلمات 

ز افعال مقاربه م

. چنين نيست

سج: عراق، وثاق

د فرماندهي اكد
مپراتور ميان دور
.ر آن حكم براند

ل نيز روابط نزدي
ا وي از رفتن به
ش با لشكركشي ب

 ضعف و انحطاط
ياسي و اقتصادي
 و عراق پايان داد

د ولي با بسته ش
زهاي پيش از ه

ص(زل رسول خدا 
 كف در بستر او

  .ن رسيد

1(  

ترتيب ها به گزينه

هاي دي در گزينه

از» ذ، بدأ، جعل

ها چ ر بقية گزينه

طباق ـ األع: ت

ر آنان غلبه كنند
و را نخستين ام
ود را تصرف و بر

 و با پادشاه بابل
د احضار كرد اما
 پيوستند كورش

و آنان، موجبات
ز، پيامدهاي سيا
ل بويه بر ايران

بيشتر شد) ص( 
در واپسين رو. 

يكي شب به منز
جان بر) ع(لي 

صليبيون به پايان

20/2/1398 دوم 

اما در بقية گ. ه
 

وجود دارد، اما د

أخذ«ترتيب  ها به

ذكر شده، اما در

حيات و ممات« 

مري توانستند بر
ت زيادي دارد ا
مالي ميان دورو

 خود جلب كرد
 را به دربار خود
شده بودند، به او

شورش در قلمرو
 در شام و حجاز
 به فرمانروايي آ

سبت به پيامبر
.ثرب فراهم شد
گروهي و در تاري
آگاهي يافت، عل

يبي با پيروزي ص
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جامع نوبت(اني 

  . باشد ح مي

ست حذف شد
 

و) ةقراء( مطلق 

ه ية گزينه در بق

ن ادات تشبيه ذ

ها ر بقية گزينه

ه شهرهاي سوم
يان دورود شهرت

هاي شما قسمت

 ماد را به سوي
داخت و كورش

رش فرستاده شد

الدوله و بروز ش
ي فاطمي مصر
نفس سلجوقيان

 مشركان مكه نس
ش از مكه به يث
فتند به صورت گ
وطئه مشركان آ

آنان، جنگ صلي

 تاريخ

 پيش؛ علوم انسا

حرف عله صحيح

كه ضمير عائد ا
 . هستند

و يك مفعول) ا
 .طلق هستند

ل آن است، اما

چون. جمل است

در كار نرفته، اما

ستند با هجوم به
تاريخ سياسي مي
ز خليج فارس تا

 .ند

د، بزرگان دربار
را به وحشت اند
راي سركوبي كو

يه پس از عضد
طلبي خلفايوسعه

ي، نيروهاي تازه ن

ي مسلمانان، آزار
 اسالم و پيروانش

گرف جهل تصميم
از تو) ص(يامبر 

الم و عدم اتحاد آ

سنجش

جزوم به حذف ح

ك) درسه المعلم
ضمير عائد ه» ح

دروس، هذ( به  
ل به و مفعول مط

فاعل» اُم« تام و 

تشبيه مج» سول

 صنايع بديع بك
  . ست

زيسن دورود مي
ه داشت كه در ت
 بسيار توانست از
 در اختيار داشتن

 حكومت ماد بود
ن ماد اژدهاك ر
ظامي ماد كه بر

 

روني خاندان بوي
همچنين تو. ورد

ر چنين شرايطي

صادي و اجتماعي
 تاريخي پيامبر
 به پيشنهاد ابوج

پس از آنكه پي. 
 . هجرت كند

ي در جهان اسال

    
 

 .رست است
مج» لم تأت«نه 

 .رست است
د(نه ضمير هاء 

مستتر در تنجح
 .رست است

 نه دو تا مفعول
مفعول) دا، أمطارا

 .رست است
فعل» بدأت«نه 

 .رست است
المعلم كالرّس«نه 

 .رست است
نه هيچكدام از

بكار رفته اس» س

 .رست است
 كه در مركز ميا

عهدهبه سارگن 
را طي فتوحات
و قرن قدرت را
 .رست است

شاهد نابساماني
 كورش با بزرگان

فرماندهان نظ. رد
.ماد خاتمه داد
 .رست است

ت و اختالف در
بويه را فراهم آو

در. كومت داشت
 .رست است

محاصرة اقتصمة 
زمينه مهاجرت
مدينه، مشركان
 به قتل برسانند
آسوده به يثرب ه

 .رست است
ليه و جدال داخ

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .18
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جناس: ورود
 
  

 
در 3گزينه .18

ك اقوام اكدي
اين حمالت

دانند، زيرمي
وي حدود د

در 2زينه گ .18
كورش كه ش

اتحاد. نمود
اري كرخودد

به حكومت م
در 4گزينه  .18

تشديد رقابت
بحكومت آل
براي آن حك

در 1گزينه  .18
پس از خاتم
عقبه دوم، ز
حضرت به م
برند و او را
رسول خدا آ

در 3گزينه  .19
دليل تفرقهبه
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ي آلماني به 
ت لوتر، پاپ 
اني از لوتر 

ن مسيحي، 
هاي  ژاپني

 بيش از دو 
  .نداشتند

ت سلطنت 
 غربي قرار 

هاي  قدرت

رواج فكر و 
وي پس . د

 و خواستار 

ت جمهوري 
اما دورة . د

لة منافقين 
اهللا رت آيت

كشاه مأمور 
جده روز از 
شاه تثبيت 

ترين  دقيق

بنابراين . رد
 جغرافياي 
ي جمعيتي 

هاي داستان
صورت ز به

ationgroup

ترضان، كشيشي
قايد و اعتراضات
 شاهزادگان آلما

ت وسيع مبلغان
و ها را اخراجي

پن آغاز شد كه
چنداني به ژاپن ند

شاه قاجار بر تخت
تأثير تمدن حت

وران سلطنتش

 نفي اسالم و ر
ف شرع اعالم كرد
خالفت برخاست

صدر به رياستي
شكيل كابينه كرد

وسيلزيري كه به
ي رفتند و حضر

مان به امر ملك
يم يزدگردي هج

الدين ملكشجالل
 تقويم يكي از

گذشته توجه دار
دامنة مطالعات 

هاي روند حركت

به نقل د) هاخانه
هايش را نيزستان

1(  

يكي از معت. افت
در واكنش به عق
 اين كار برآمد،

بر اثر فعاليت. تند
مين دليل پرتغالي
بست و انزواي ژا
قا بودند، توجه چ

 چهارمين پادش
 ديدن كرد و تح

در دو. ن نداشت

ئه برايس توط
ور رسمي خالف
ي انقالب، به مخ

 .ده است

ي برگزار و بني
هنر را مأمور تش
وزختمان نخست

هاي رأيقصندو
  .د

مجمعي از منجم
جه شدند كه تقو
ماري در زمان ج

اين. اللي است

ي است كه به گ
.دهده قرار مي

اريخي، بررسي

خاخصوص قهوه
مام قهرمان داس

20/2/1398 دوم 

ليسا گسترش يا
د. تراض قرار داد

مپراتور درصدد
 .ش افكند

جارت به ژاپن رفت
هميبرانگيخت، به

 روي اروپاييان ب
سيايي و قاره آفريق

عنوانفراهاني به
د  چندين كشور
فيدي براي ايران

مجلس و احساس
طوس و نظامي به

مجلس و رهبري
خود منحرف شد

جمهوري اسالمي
 محمدجواد با ه
ود در محل ساخ
م ايران به پاي ص
مي انتخاب كردند

الملك، مجه نظام
عمر خيام متوج

شمف اصلي گاه
ساس تقويم جال

 جغرافياي انساني
شته مورد مطالعه

هاي مختلف تاره
 

به(هاي عمومي 
خواني نقش تمه
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جامع نوبت(اني 

و افكار رسمي كل
ليك را مورد اعت
گيرد، اما چون ا

را در آتشان پاپ 

ميالدي براي تجا
ها را برشم ژاپني

هاي خود را بهزه
ت كشورهاي آسي

خان فميرزا تقي
سفر به اروپا، از
چندان مؤثر و مف

 .دادند

هاي غربي در م
 در چنان مجلس
 غرب زده در مج
روطه از مواضع خ

جمهور نظام جس
شد و دكتر روز
وزير انقالبي خوت

يي و باهنر مردم
 جمهوري اسالم

كاردان او خواج
مان به رهبري ع

هدف. يسه كردند
يج در ايران براس

ي تاريخي نوعي
ساني را در گذش

ها در دور دولت
 .ندكررسي مي

هنقال در مكان 
ل ضمن شاهنامه

 پيش؛ علوم انسا

ضات عليه پاپ و
كاتولن در آيين 

 تبليغات او را بگ
ر در مقابل، فرما

 قرن شانزدهم م
 و وحشت و خش
 اين كشور درواز

گران سرگرم غارت

يرزا با حمايت م
 خود طي سه س
غاز شد نتايج چن
ر ايران افزايش د

ه طرفدار انديشه
تصويب قانون را
فوذ برخي افراد
ت كه انقالب مشر

يين اولين رئيس
 در انتخابات پير

همراه نخست به
 از شهادت رجاي

جمهوري نظامس

ك زير دانشمند و
سال تالش منجم
براين آن را كبي

مسي رايقويم ش

گويد جغرافيايي
ه جغرافياي انس
 و حدود و ثغور
ي و معيشي را بر

.ران نقالي است
نقال. پردازدمي 

سنجش

چند دهه، اعتراض
ا بخشش گناهان
تور داد كه جلو

تكفير كرد و لوتر

ي بودند كه در
ور اشاعه يافت

از آن پس،. ردند
ن مدت استعمارگ

 او ناصرالدين مي
 دوران پادشاهي
در دوران وي آغ
صادي خود را بر

دامه نفوذ افراد
ي خود افزود و ت
ت با مشاهدة نف

گفتوي مي. شد

عمومي براي تعي
حمدعلي رجايي
وتاه بود و ايشان

يك ماه پس. د
ن سومين رئيس

ه سلجوقي و وز
م پس از چهار س

بناب. افتاده است
تق. بود)  بهاري

رانسه است و مي
ربوط بهمسئله م

مطالعه مرزها. ت
تحوالت اقتصادي

ومي ـ سنتي اير
)هاي ديگرستان

    
 

 .رست است
يسا با گذشت چ
لوتر بود كه ابتدا
مقدس روم دست

پاپ لوتر را ت. ند
 .رست است

خستين اروپايياني
يت در اين كشو
ده را قتل عام كر

در اين. ل انجاميد
 .رست است

مدشاه، وليعهد
صرالدين شاه در

حاتي كه د اصال
فوذ و سلطة اقتص

 .رست است
هللا با مشاهدة اد

هايي بر مخالفت
نقالب مشروطيت
روطة مشروعه ش

 .رست است
انتخابات ع 135

صدر، محلع بني
هوري رجايي كو
به شهادت رسيد

عنواناي را بهمنه
 .رست است

الدين ملكشاهالل
سرانجام. ندم شد

ن حقيقي جلو ا
اعتدال(غاز بهار 

 .جهان است
 .رست است

ز جغرافيدانان فر
اريخي هر نوع م
ار گسترده است
ت بزرگ اقوام، تح

 .رست است
هاي بوز نمايش

و گاه داس(هنامه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
حاكميت كلي
نام مارتين لو
به امپراتور م
حمايت كرد

در 2گزينه  .19
ها نخپرتغالي

آيين مسيحي
مسيحي شد
قرن به طول

در 4نه گزي .19
با مرگ محم

ناصر. نشست
ولي. گرفت

استعماري نف
در 3گزينه  .19

اهللاشيخ فضل
فرهنگ غربي
از پيروزي ان

رار مشراستق
در 2گزينه  .19

8در بهمن 
با خلع. رسيد

رياست جمه
منفجر شد ب
سيدعلي خام

در 4گزينه  .19
در عهد جال
اصالح تقويم
اول فروردين
نوروز در آغا

هاي جتقويم
در 1گزينه  .19

روژه ديون از
جغرافياي تا
تاريخي بسيا
مثل مهاجرت

در 3گزينه  .19
يكي ديگر از
مختلف شاه
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زيرا . انست

ك و يا چند 
سنادي كه 
 سياسي و 
خط و شيوة 

شيرازي در 
ور به چاپ 
و اجتماعي 

هاي خواسته

 

. ار و نتايج

 دوم 27حه 

 زيرزميني 

 دوم 81حه 

مراه كندن 

 دوم 84حه 

دخالت نابه 

  دوم 92و  

در اين . شد
هاي داخلي 

  دوم 130ه 
  
 

ationgroup

مدارس جديد د

هايي يك نوشته
اس. يخ شده است

دگي اقتصادي و
ط كرد تحول خ

مت ميرزا صالح ش
 و پيشرفت كشو
صحنة سياسي و
م با نظرات و خ

آثا 3. گيري شكل

صفح

يهار سطح آب

صفح

به هم)  مسكوني

صفح

م معتقدند كه د

87 ،86صفحة 

امل طبيعي باش
ه به دليل جنگ

صفحه

1(  

قبل از تأسيس م

صورتر اصل به
ها در طول تاريخ
تي را دربارة زند
ي اسناد استنباط

داشت كه به همت
 اصالح حكومت

شتر در صتي بي
مراه كردن مردم

منشأ ش. 2. دي
  .شود دگي مي

تغيير در. هاگسل

هاي ن به خانه
  .رد

 بعضي ديگر هم

 كشورها و يا عا
شورهاي مجاور ب

20/2/1398 دوم 

موزگاران تاريخ ق
 .آموختندي

اسناد در. آيندمي
هن بسياري از آن

طالعاتاسناد، ا. د
اليتوان از البهي

نام د» اغذ اخبار
ود كه با انگيزة

ها با وسعتوزنامه
نامه سعي در هم

فصل ورود 1ند؛ 
ورد و باعث بارند

ك در راستاي گ
  .پوسته زمين

تبديل شد(ها  ل
د وقوع سيل دار

دانند و سالي مي

ي، حمله برخي
و سومالي به كش
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جامع نوبت(اني 

 نقاالن را تنها آم
خاطبان خود مي

شمار مريخي به
ب از ميان رفتن

شودگاهداري مي
ز مسايلي كه مي

كا«مه تين روزنا
 جملة كساني بو
ب مشروطيت رو
دام با ايجاد روزنا

ص اصلي هستن
آو را به كشور مي

هاي كوچك لرزش
هاي پ شكستگي

 و نابودي جنگل
شتري در تشديد

ت وقوع خشكس

هاي داخلي جنگ
تيوپي، سودان و

 جغرافيا

 پيش؛ علوم انسا

شايد بتوان. كند
تاريخ را نيز به مخ

هاي تارر پژوهش
ري اسناد موجب
 مراكز اسناد نگا

يكي از. گذارندي

نخست.  قرن دارد
اميركبير نيز از 

ن بعد از انقالب
 سياسي هر كد

 داراي سه شاخص
ت درياي سرخ ر

كاهش ل: ست از
دازه فاصله بين

را قطع درختان
انند كه نقش بيش

خورشيدي را علت
  .شود ي مي

 بيشتر نتيجه ج
ستان و سكنه ات

سنجش

كبازي مي) لوگ
هايي از ته گوشه

منابع مكتوب در
ه حفظ و نگهدار
 قرار دارد و در

 اختيار مورخ مي

ي نزديك به دو
.جار منتشر شد

در دورا. م كرد
هايولت و گروه

رودي به كشور
ل زمستان، رطوبت

طور كلي عبارتسه
و تغيير يافتن اند

هم وقوع سيل ر
د ها در مراتع مي

هاي خ آمدن لكّه
ب بروز خشكسالي

ا پناهنده شدن
ا به ايران و پاكس

    
 

مونول(گويي  تك
ب روايات عاميانه

 .رست است
ترين مي از مهم

توجهي بهبي. د
سترس محققان
ران گذشته، در

  .شاء است
 .رست است

ه در ايران قدمتي
ت محمدشاه قاج

اقدا) يع اتفاقيه
دو. آفرين بودند

 .تند

 .رست است
اي تأثيرگذار ور
سوداني در فصل

 .رست است
لرزه به زمين قوع

پايين رفتن آن و

 .رست است
 يكي از علل مه

ه دامرويه  اي بي

 .رست است
شمندان پديد آ
 در طبيعت سبب

 .رست است
جرت اجباري يا
ها ده شدن افغان

  .سته است

www.sanjeshse

يهانمايش
آنان در قالب

در 1گزينه  .19
اسناد تاريخي
برگي هستند
اكنون در دس
فرهنگي دور
نگارش و انش

در 2گزينه  .2
چاپ روزنامه
زمان حكومت

وقا(روزنامه 
آكشور نقش

داشتخويش 

 
  
  

در 3گزينه  .2
هر توده هوا
توده هواي س

در 1گزينه  .20
هاي وقنشانه

يعني باال و پ

در 2گزينه  .20
جغرافيدانان

ها و چرا بوته

در 2گزينه  .20
برخي از دانش
جاي انسان

در 1گزينه  .20
موضوع مهاج
ميان پناهند

وقوع پيوس به
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ها و  سنگ

 سوم 54ه 

هاي دنيا  ن

 سوم 68حه 

شود  ته مي

  سوم 86و  

.  فراهم كند
  .گيرد ر مي

 سوم 147 

هاي   دامنه

 سوم 167 

در جغرافيا 

  دانشگاهي ش

بنابراين . د

 دانشگاهي  ش

  
  دانشگاهي ش

 offlineه 

  دانشگاهي ش

مانند نقشه 
اي و  اهواره

  دانشگاهي ش

ationgroup

اين. برندجلو مي

صفحه

و در برخي بيابان

صفحه

هاي سرد شناخت

85، 7صفحات 

 از خاك خود را
ي در اين نوار قرار

و 146صفحات 

در ك هكتارند و

صفحه

د هاي كميروش
  

پيش 5صفحه 

گيرد س در بر مي
  .م است

پيش 46صفحه 

.دهند  نشان مي
پيش 47صفحه 

گرها و در شيوه

پيش 71و  68، 

شود م ريافت مي
وايي و تصاوير ما

پيش 92صفحه 

1(  

 همراه خود به ج

آيند و وجود مي ه

وزش باده. 3وا و 

ص

رد تا امكان دفاع
و درياي سرزميني
ص

دود و اغلب يك
  .شود ده نمي

 علوم فضايي، ر
.م مشترك دارد

 متوسط مقياس
سط قابل ترسيم

هاي ديدني را ن
ص

Goog (و مرورگ

،67، 66صفحات 

اي در ستم رايانه
G هاي هو عكس

ص

20/2/1398 دوم 

لف درشت و ريز

اي گذشته به چه

خشكي هو. 2د 
  

حق حاكميت دار
هاي داخلي و  آب

عت مزارع محد
 شيميايي استفاد

GIS  مربوط به
 هندسه مفاهيم

سراسر ايران را
 در مقياس متوس

ها و مكان دها، پل

gle Earth(ت 

ص

از سيس... ول و 
G.P.Sله منابع، 
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جامع نوبت(اني 

هاي مختلف اندازه

سوبات نرم درياچ

دائمي، فشار زياد
.اند بندي شده ه

ي ساحلي خود ح
شود كه مال مي

و وسع) ه ساوان
ي هيچ نوع كود

جش از دور و 
با) كارتوگرافي( 

هاي س  و نقشه
گردشگري ايران

ها، سد ، فرودگاه

اني جهاني است
  .شود جام مي

شه، نمودار، جدو
در مرحل.  اراضي

 پيش؛ علوم انسا

 و رسوبات را در

ين عارضه در رس
  . شوند ده مي

سرماي شديد و د
مبود بارش طبقه

هاي پ جنگي بر آب
كشور موردنظر اعم

نه(يا رواج دارد 
ما در كشت نوبتي

علوم مرتبط، سنج
كشيت؛ و نقشه

مقياس كوچك
هاني و مناطق گ

ن شهرها، معادن

رسا هاي اطالع ه
هاي اطالعاتي انج

صورت نقش ها به
شهري يا كاربري

  .ند

سنجش

ها عظيم، سنگ
  . دارند

توان گفت ا مي 
شت لوت مشاهد

س. 1ي قطبي با 
و كم Eا عالمت 

د يك گلولة توپ
ز درياي مجاور ك

طق مرطوب آسي
اما. پردازند ن مي

ن جغرافيايي و ع
و ارتباطات العات

ي و جهان در م
ن در مقياس جه

ي انساني همچون

 اتصال به شبكه
ه افزارها و بانك م

ه تجزيه و تحليل
به فضاي سبز ش
يد محسوب شون

    
 

 .رست است
نند بولدوزرهاي

ناميا يخرفت ن 

 .رست است
ها دايش ياردانگ

غربي مصر و دش 

 .رست است
ب و هواي نواحي

بندي كوپن با يم

 .رست است
حلي به اندازه برد
ت بر نوار باريكي از

 .رست است
شاورزي در مناط

بندي زمين  تراس

 .رست است
رتباط بين فنون
مار و فناوري اطال

 .رست است
اي ه وسعت قاره
مينصفحات كره ز

 .رست است
هاي ساني پديده

 .است رست
Onlin نيازمند

 و استفاده از نرم

 .رست است
ت خروجي نتيجه

ين براي تبديل ب
نابع معتبر و مفي
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سوي نظام 

ترين سطحي

خت عقلي، 

ي به عرصة 

يك جهان 

ت جديدي 

ها هاي آنه

ر، از طريق 
ت استبداد 

در   ت رسانه

ationgroup

سنظام موجود به

 آشكارترين و س

شود و شناخ مي

د فرهنگ آرماني

 .گيردل مي

ويتي در درون ي

لحق شود، هويت

 بر مدار خواسته

ر دوران استعمار
صورت و قومي به

ت ـ تجمع قدرت

1(  

گذار از نا جهت

گيرد و ازرار مي

ي جامعه حاصل

زم را براي ورود

ك آدميان شكل

رد، تغييرات هو

به آن فرهنگ مل

كهرا درصورتي

اي داشت، دريله
ا استبداد ايلي

 اسالمي نداشت

20/2/1398 دوم 

هاي خود راصيه

 مورد استفاده قر

 .ت علمي است

 اندوختة معرفتي

عليم و تربيت ال

 و آگاهي مشترك

حوري شكل گير

كه بد، بدون آن

كميت اكثريت ر

سبات قومي و قبي
ئله سبب شد تا

 مظاهر فرهنگ
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جامع نوبت(اني 

 تماعي 

 و هنجارها، توص

هاي انسانينش

مومي بر شناخت

ي و استفاده از

 

هاي فرهنگي، تع

نگها با فرهسان

هاي محو ارزش

هايي داشته باشد

ت ـ ارسطو، حاك

ر ريشه در مناسب
خورد و اين مسئ

اي جز حذف ره

وم اجتماعي

 پيش؛ علوم انسا

ن يك جهان اجت

هابت به ارزش

 .عي است

ي است كه در كن

أثير شناخت عم

ن زندگي اجتماعي
 

.مخالفتي ندارد

 از طريق نهاده

جهان نفساني انس

ارچوب عقايد و

هداعات و نوآوري
 .آوردي

هدفي معين است

 استعمار، بيشتر
مارگران پيوند خ

جهان غرب، چار

 علو

سنجش

 مختلف ـ درون

ه با داوري نسب

گي جهان اجتماع

خشي از نمادهايي
 

دوديت، تأاد مح

ت كه در جريان
.ي و عام است

ني م و علم عقال

كنند تالش مي
 

هان طبيعي و جه

عي افراد در چا
  .د

رهنگ ديگر، ابد
خود به دست مي

يافته براي همان

مي كه تا قبل از
 با قدرت استعم

دي و فرهنگي ج

    
 

 .رست است
هاي اجتماعي ن

 .رست است
هدف اين بود كه

 .دادم مي
 .استرست 
كنندة ويژگ بيان

 .رست است
ي و نوشتاري، بخ
.جتماعي هستند
 .رست است

ش، حمايت و ايجا
 .رست است

ومي، فهمي است
ايل و قوانين كلي

 .رست است
ياني، با شناخت

 .رست است
 فرهنگي جامعه
.عي فراهم آورند
 .رست است

اعي برخالف جه
 .رست است

كه هويت اجتماع
خوردحد رقم مي
 .رست است

 در مواجهه با فر
هاي خآن نوآوري

 .رست است
مال قدرت سازم

 .راسي ناميد
 .رست است

سي جوامع اسالم
هاي غربي،ولت
  .درآيد

 .رست است
 نيازهاي اقتصاد

 بان ثروت 

www.sanjeshse
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 .رند

ي غربي به 

  آورد و  مي

ف، از حيطة 

هستند؛ هر 

توضيح آن، 

حو طبيعي 

مالحظه . ت
توان نتيجه 

عكس قابل 
  .شود  نمي

ationgroup

ع ضعف قرار گير

 . پديد آمدند

دروني كشورهاي

 اسالمي پديد

مختلف  مفاهيم

ن نيز مساوي ه

 يك كلمه در تو

ذهن انسان به نح

هر ج ب است ←
تو ست ـ پس مي

 . ناقص است

ن ضرب از راه ع
ه قياس تشكيل

1(  

سياسي در موضع

هاي جديد ملت

مشكالت حاد د«

 .انستند

گان كشورهاي

ود، مانند تعريف

حساس و حيوا 

فاده از مترادف

لكه ذجاد نشده، ب

←لف ب است 
در تناقض اس» ت

جربي، استقراي

اين. لف ج نيست
ز دو قضية جزئيه

20/2/1398 دوم 

ظر اقتصادي و س

فرانسه، دولت ـ

«ركز پيرامون، 

داك فرصت مي

زدگهنيت غرب

شو كر مربوط مي

.ست و بالعكس

 نام دارد و استف

قواعد وضعي ايج

هر ا. ج الف است
ضي ج ب نيست

تدالل در علوم تج

بعضي ا ←ت 
و از.  جزئيه است
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جامع نوبت(اني 

ع غيرغربي از نظ

و با انقالب ف. شد

د و در رابطة مر

ي استعمارگر را يك

هايي در ذهتاب
  .آيدجود مي

ده و محتواي فك

ماشيني چرخ نيس

 .شود ه مي

 آن تعريف حد

ت كه براساس ق

هر ج: سازيم  مي
بعض« تضاد و با 

بردترين نوع است

هر ج ب است. ت
كليه نيز موجبة

 سفه و منطق

 پيش؛ علوم انسا

 

جب شد تا جوامع

كار گرفته شم به

شودمصرف مير 

ياسي كشورهاي

ي اروپايي، بازت
وجين كشورها به

ت و آن چه به ماد

ست؛ زيرا هيچ م

ي سطح شمرده

ن استفاده شود،

ي نيست اين است

ي به اين شكل
در»  ب نيست

و پركاربر. ز است

لف ب نيستضي ا
و عكس موجبة ك

فلس

سنجش

ور ليبراليسم 

موجديگر جوامع 

بار بمب اتم اولين

 بين رفتن بازار
 .شودتقل مي

ر اقتصادي و سي

ايپ در كشوره
زدگان در ايغرب

 قواعد فكر است

 نسبت تباين اس
  كس

 
و دوبعدي ذاتي» 

آن» فصل«م از 
 

اي دستوري ديده

ورت سؤال قياسي
هيچ ج« قضية 

 .ذب هستند

هت ميان دو چيز

بعض: رت است از
يه عكس ندارد و

    
 

 .رست است
ي فرهنگي ـ ظهو

 .رست است
عماري غرب با د

 .رست است
هاني دوم، براي
 .رست است

ادي، موجب از
، منت»زهاي خود

 .رست است
زده، حضور غرب

 .رست است
هاي چپ جريان

 نسل دومي از غ

 .رست است
ق بيان صورت و

 .خارج است
 .رست است

 چرخ با ماشين
يوان است و بالعك

.درست است
»ل دوبعدي است

 .رست است
عريف يك مفهوم

.شود شمرده مي
 .رست است

ن كه استدالل پد
 .گيرد  مي

 .رست است
داده شده در صو
 نتيجة قياس با
و قضية اخير كاذ

 .رست است
 در تمثيل شباه

 .رست است
م شكل دوم عبار
؛ زيرا سالبة جزئي
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 .ري است

ه استدالل 

سطائيان را 

و، تا حدي 

علت مادي، 

 .كمك كند

يان علل و 

د و شرحي 

ل از سوي 

ationgroup

نصر تخيل ضرور

ابراين نوعي شبه

كتاب خود سوفس

گفتن ا ده سخن

 نطفه است و ع

طرت ثاني در او ك

 بيانگر نظام ميا

ان محكم نبودند

ثبات عالم مثال

. 

1(  

منطقي وجود عن

ست؛ بنا جزئيه ا

 .الني است

قراط بود، در ك

كند و آن ساد ي

ت فاعلي طبيعت

 و به بيداري فطر

 .ترجمه شد

 .ه باشد

ل سنخيت كه

 اشكاالت، چندا

اث. كند تفاده مي

.گيرداگون برمي

20/2/1398 دوم 

ت؛ زيرا در شعر م

 زيرا كبراي آن

ي آن، تبيين عقال

  .شود ط مي

ن كه معاصر سق

سقراط را بيان مي

ل هستند و علت

گي مواجه سازد

 متفكر ديگري تر

ت امكاني داشته

كند و اصل  مي

 

ا بسياري از اين
 .ن كرد

مكان اشرف است
 .هم كرد

ا از واقعيات گونا
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جامع نوبت(اني 

 .ت دارد

ي ادبي آن است

معتبري نيست؛

در كاربرد عمومي

لسفة هنر مربوط

كرد و گزنفون مي

هاي س  از ويژگي

ساز ايجاد معلول

هاي اساسي زندگ

سطو بيش از هر

تواند با آن نسبت ي

د خدا را اثبات
 

.وري كرده است

ة مشائي شد، اما
خوبي روشن ا بهر

ي، از قاعدة امك
ط مالصدرا فراه

ت كه ذهن آن را

 پيش؛ علوم انسا

ة آن يقين بالذات

ص از شعر به معنا

قياس م. »شاعرند

ص آن و فلسفه د

نسان از آن به فل

 به كلي انكار م

درستي يكي به 

س در فقط زمينه
  .عد است

ه سان را با پرسش

جاميد و آثار ارس

ت، بنابراين نمي

 تسلسل، وجود
.شود  ناميده مي

 شرق و غرب داو

ث تضعيف فلسفة
ت، اين مطلب ر

شمار در هستي ي
د جسماني توسط

ري انتزاعي است

سنجش

نتيجة ي است كه

ن از جهتي اخص

عضي متفكرها ش

ه به معناي خاص

زيبايي و درك ان

س، شناخت را
 .ست

1ه، فقط گزينة 
 .رسيد نظر مي

رسطو، پدر و ما
سبت به مرحلة بع

اي باشد كه انس ه
 

دسال به طول انج

 جلبك ذاتي است

، بدون نياز به
يني سنت الهي

 ميان حكيمان

باعث) و غزالي(ي 
ي بر اشارات نوشت

 
ود فرشتگان بي
بات فلسفي معاد

ماهيت، وجود امر

    
 

 .رست است
ول قياس اقتراني

 .رست است
طالح منطقي آن

 .رست است
 متفكر است، بعض

 .شود
 .رست است

رك ميان فلسفه
 .رست است

سش از ماهيت ز
 .رست است

خالف پروتاگوراس
يبكار دانسته اس

 .رست است
هاي داده شده نه

ن لوحانه به ه ساده
 .رست است

 علل چهارگانة ار
هر مرحله نس) د

 .رست است
تواند زمينه فه مي

.درست است
مه تقريباً سيصد

 .رست است
سبت بهن) نامي

 .رست است
 و اخصر فارابي
ت، در تعبيرات د

 .رست است
 كتاب االنصاف،
 .رست است

كاالت فخر رازي
صيرالدين طوسي
.درست است

براي اثبات وجو
اي براي اثب زمينه

 .رست است
لت مادان به اصا
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 )لتي دارد

 به صورت 

كه  آنجا   تا

سان چگونه 

ر آن را به 

ا به صورت 

اد گوناگون 

ظ كند و يا 

كند و   مي

 .ردازد

ationgroup

هر معلولي علت: ت

گيري كنند و يا

كه طوري هند به
 .وشاند

انس« ين پرسش

شناسائي و تأثير

گيري كنند و يا

ن تغييرات در ابعا
 .دگي فرد دارد

ين لغات را تلفظ

 .مه دارد

ت افزايش پيدا

پر  بيشتر آن مي

1(  

ف است؛ اصل عليت

گ ها را اندازه  آن

ا هوش ارائه ده
دن جامة عمل پو

كرده است تا به ا

ي تاثير گذار را ش

گ ها را اندازهد آن

اين. افتدتفاق مي
بلند مدتي در زند

تواند اوليگي مي

 .گي است

 تا پايان عمر ادام

تزه بدن به سرع

ب و به پردازش

20/2/1398 دوم 

الف الف: هوهويت

كه بتوانند طوري

ن پرخاشگري يا
پذير بود ي آزمون

 شده، كوشش ك

 ساير متغيرهاي

طوري كه بتوانند

تا هنگام مرگ ات
صي است و آثار ب

حدود يك سالگ 

 .كنندي

ت يا منفي زندگ

د است كه رشد

ست، يعني انداز

  .دنباش 

عات ديگر انتخاب

28 


جامع نوبت(اني 

اصل ه. (شوند مي

ط  ارائه دهند، به

هايي چون ز واژه
هاي وان به جنبه

تجربي شناخته

 .نيم

رسي كند، بايد

رائه دهند، به ط
 .گويند مي

د نطفه تمان انعقا
ي الگو و نظم خاص
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