
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنري ، عصر روز برگزاآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

10از  9ون 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

، آدرس هـا   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  سومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)3/3/1398(  
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ها در كمال 

. است ه شده

عر مخاطب 

مراعات » ك

ذهن به  را 

در گزينة . )
تركيب » خن

ationgroup

  .بينيم

.  

ه شود و جمله مي

نوشته) ش، يادتون

شا. برقرار است) 

ناوك«و » كمان« 

  .تطاقتي اس
  .ت

معناي ماه اسفند

)زلف+ـه+ نفش 
سخ يرينش« و» 

1(  

ب مي» شهر ايران« 

.نشيند  سنگ مي

  .است آمده
  .شراب

ن جمله ديده نم

شه، مش مون، مي

)مراعات نظير(ب 

.است  ذكر نشده

ط كه كنايه از بي 
است د اغراق كرده

  .دهند 

م» ارديبهشت«ن 

بن( ل بنفشه است
»شت كردارز« نيز

3/3/1398 سوم 

  )وري
و» شهربانو«، »ر

در دل) سوفار(ها 

  .، اشتباه است

نادرست آ) شيده
يعني ش» راح«. ت

  .محمد عوفي

خاصي در اركان 

معلمم(و گفتاري 
  .نه زبان رسمي

تناسب» گوهر«و  

ي اين موضوعات

ي دريدن پيرهن
ر اشك چشم خود

خدمتي تكان مي
  

سوزانيم اما آمدن

  .آيد مي

هاي گل نند برگ
چهارم نسوم و ة 
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جامع نوبت(اني 

يادآ: اذكار( اوراد 
شهريار«كه در  ان

زند تيرش تا انتها

در متن سؤال،) ه

پو( مستور، و )ها
است» مددكار«ي 

  )رشيد

داستاني است از م
  نامه بهرام=  

جايي اند و جابه 

ه شكل شكسته و
است نهت عاميانه 

»كوه«، »در«و » 

اما دليلي براي» ن

يعني» ردن پيرهن
شاعر در مقدار. ت

خ خواهش و خوش
.است  تشبيه شده

  اي سال
س زخم مي ز چشم

كنايه به حساب م

ي كه موهايش ما
در گزينة. ب است

دبيات فارسي 

 پيش؛ علوم انسا

ذكرها،: اَذكار// ن 
است چنا هم بوده 

سنگ خارا تيري بز

داراي دليل و وجه

  .ست
ه بطن( بطون، )ن

حالت قديمي» گار
خور: هور(. است ه

حد براي يك اثر د
پيكر هفت// نامه  

كار رفته عادي به

به... و » يادتان« 
بوط به اصطالحات

»بحر«، »بحر«و  
  .است كرده

  ز فرمان
كمان« عاشق به 

قبا كر«. است شده
است آرايي داده واج

ي خود را براي خ
زند به لعاب سب

ها ـ فصل2ب     
 كه براي پرهيز ا

ن ماهي است و ك

ت به معني كسي
كيب وصفيِ مقلوب

 زبان و اد

سنجش

بازان و تردستان ه
»كشور« معناي 

اگر به س: جه كرد

د( موجهو ) تر ش

اس نادرست آمده» 
ت، در مقابل بطن

مددگ«. شود ه نمي
اشتباه آمده) نايي

يك نام واح» يات
سعدي= بوستان 

به شيوة ع ،ها مله

،»مشهدي«، »ود
مرب» يخ واستادن

»كوه«بين . ارند
مانند ك» وه گوهر

مجاز ا: خط// س 
تشبيه شده و قد

پر تابش تشبيه ش
و... و / ش / و / ك 

هاي ي است كه دم
روين خم تبرها مي

هاي كتا ـ فصل1
استهاي گياه  ه

مرد نشانة از آب 

است »ق ـ مركّب
ه نيست بلكه تركي

    
 

 .رست است
قة مخصوص حقه

در گذشته به» ه
 .رست است

و منظور بيت توج
 .رست است

خوش( نغزتر» جه
 .رست است

»فاختگان«ي امال
پشت( ظهرامالي 

غلط اماليي ديده
روشن(امالي ضيا 

 .رست است
الرواي ايات و لوامع

ب// سيرالملوك = 
 .رست است

 دستوري در جم
  .تاهي هستند

شو مي«، »علممان
سي«يا » لوس«ير 

 .رست است
جناس ناقص د» 

كو«و » در«، »حر
 .رست است
جناس: خط ـ خطا

ت» تير«به » بال« 

دلبر به گيسوي پ
هاي ك تكرار واج

 .رست است
هايي مجاز از سگ 

يي كه بر جاي ز
: ايهام دارد» صل
به معناي دانه» ها
  .د

شدن ماهي قرمز
 .رست است

شتقم« ةيك واژ» 
يك واژه» كاله ين

  .ب است

www.sanjeshse

  
  
  
در 2گزينه  

حق: شامورتي
شهره«: توجه

در 1گزينه  
بايد به معنا و

در 3گزينه  
خواج«امالي 

در 2گزينه  
ا: »1«گزينه 
ا: »2«گزينه 
غ: »3«گزينه 
ا: »4«گزينه 

در 4گزينه  
الحكا جوامع«

نامه  سياست
در 3گزينه  

همة اجزاي
سادگي و كوت

مع«هاي  واژه
هايي نظي واژه

در 4گزينه  
»در«و » در«

بح«خود را به 
در 2گزينه  

خ: »1«گزينه 
:»2«گزينه 

  .نظير دارد
د: »3«گزينه 
ت: »4«گزينه 

در 4گزينه  
»ها دم«: الف
ها »خزه«: ب
فصل فص«: پ
اسفنده«: ت

كند تداعي مي
تر ش سبك: ث

در 2گزينه  .
»زلف بنفشه«

زري«نخست، 
وصفي مقلوب

erv.ir
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  ت

  )شين
 

  )شين

ام  ام زندگي

 هم مطرح 

دن به مقام 

نين چ 3نة 

حمدبن منور 

  .ت

ationgroup

 

نيست عالي پوچن 
  متمم  مسند

  .نباشد

دو صفت پيش(» .ن
 ) صفت پيشين

سه صفت پيش. (»ر

گويد تما شاعر مي

باعي متن سؤال
  .)ند

تي مادي و رسيد

ست، اما در گزين

مح: سرارالتوحيد

كسره الزم است» 

1(  

 ـ كينِ نامرد 4  

  )اليه ف
همچون) اصالً( چ

م                 د       

شبيه ن كس هيچ 
  صفت 

ت و نَقل و داستان
دو(» قصه«براي 

شاعر«ستند براي 

دوم اين گزينه، ش

در مصراع دوم رب
دهن به ديگري مي

ة ديگر ترك هست

  

اس ظر گرفته نشده

  ي

اس// اق نيشابوري 

»آن«و » فرسنگ

3/3/1398 سوم 

ـ مهر مرد3ين  

مضا اليه مضاف( د
هيچ اين. ي نيست

قيد               نهاد 

شبيه باشد و به 
                   يه   

ظرافت«ست براي 
صفت مبهم است ب
صفت برترين هس

شود اما در بيت د

اين معنا د. دهد
گيرند و ب يكي مي

مفهوم سه گزينة 

.است» 2«گزينة 

 اصلي سخن درنظ

زيركي: دها// شته 

ابو اسحا: االنبيا ص

ف«بيايد و بين » ن
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جامع نوبت(اني 

ـ عيار كي2ر مهر  
  لي

نامردـ عيار كينِ 
حض خوب و خالي

         مسند         

همهش به سخنِ 
الي مضاف                

صفت مبهم اس» ي
ص» بعضي«. »بار«
ص» ترين جوان«و  

  .د

ش هاي او نمي گفته

د و به ديگري مي
از ي(گذارند  ا نمي

.ت تعليمي است
.  

ت متن سؤال و گ

ارزش) و معنوي

  .د است

ديرينه، گذش: تيق

قصص//  آل احمد 
  صفي

  .م معرفت است

آن«پس از ) گول

 پيش؛ علوم انسا

  نه خود مسند

ـ عيار1): ف و نشر
ـ شعر خا3خوب  

2)  اليه يه مضاف
شعر محو  عيار بي

 مسند                 

ي است كه سخنش
                        

مقداري«. له است
«است براي ) بي
»پيرترين«. »شيخ

جمع بسته شود» 

ي متوجه عمق گ

گيرد و  تو را مي
جا ي تو از خود به

ت در حوزة ادبيات
.رفاني جاي دارند

مون مشترك بيت

هاي لفظي و آرايه

رة معشوق خرسند

عت// انديش  رست

جالل: زده شتاب
فخرالدين علي ص

رسيدن به مقام. د

نما، ويرگ درنگ(گ 

سنجش

اند ن  مسند جمله

ه معنا و آراية لف
ـ شعرِ خ2محض  

الي مضاف( مردهرِ 
ب] اين. [مرد است

                 نهاد  

خصوصيت سعدي
                         

ره است براي خاله
ترتيب(ت شمارشي 

ش«ره است براي 

»ها«د بار ديگر با 

 اين كه چرا كسي
  .نم

وفا است و جاي
دزند، چيزي براي

اين بيت. ني است
دبيات عرر حوزة ا

جه نرسيدن، مضم

آ(ي صنايع ادبي 

هي از دور بر چهر

در: مصيب// فتن 

ارزيابي ش// ستري 
ف: الطوايف لطايف 

هستيِ واقعي خود

، بايد نشانة درنگ

    
 

 .رست است
صفات» درويش«

 .رست است
با توجه به(ضافي 
ـ شعرِ مح1: وصفي
ـ عيارِ مه1: وابسته

ر و كين مرد و نام
         مسند         

 .رست است
خ) فقط( تنها، اين

       قيد      نهاد  
صفت اشار» اين«
صفت» نخستين«
صفت اشار» اين«

 .رست است
جمع است و نبايد

 .رست است
ية شاعر است از
كن دوه سپري مي
 .رست است

و دنيا بي: م بيت
چيزي ند از كسي 

 .رست است
فروتن: »1«گزينة 

اين سه بيت در. ت
 .رست است

 كشيدن و به نتيج
 .رست است

كارگيري ة ديگر به
  .شود ه نمي

 .رست است
عاشق به نگاه  ت،

 .رست است
آمد گف حبا و خوش

 .رست است
شيخ محمود شبس

//اقبال الهوري  
 .رست است

 قدر و منزلت و ه
 .است رست

عنا و مفهوم بيت،

www.sanjeshse

در 2گزينه  .
«و » ضعيف«

در 3گزينه  .1
هاي اض تركيب
هاي و تركيب
هاي و وابسته

عيارِ مهر اين
نهاد             

در 1گزينه  .1
ا: »1«گزينه 

ن                  
«: »2«گزينه 
«: »3«گزينه 
«: »4«ه گزين

در 3گزينه  .1
ج» معجزات«

در 4گزينه  .1
بيت اول گال

را در غم و اند
در 2گزينه  .1

معنا و مفهوم
تا: است شده

در 1گزينه  .1
مفهوم بيت گ
فقر و فناست

در 2گزينه  .1
انتظار بسيار

در 3گزينه  .1
در سه گزينة
مفهومي ديده

در 1گزينه  .2
در هر سه بيت

در 3گزينه  .2
مرح: ترحيب

در 1گزينه  .2
ش: اليقين حق
:جاويدنامه// 

در 2گزينه  .2
بينا شدن بر

در 2گزينه  .2
با توجه به مع
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 4 ةت گزين

) ت ساختار

ت را قبول 

 خوبن 

 ) ساختار

دهد،  ن مي

  ).  نيست

ationgroup

ن ندارد اما در بيت

تفاوت... (را  ، آن

، هدايت)زائد(ار 

ه، دانش آموزان

تفاوت سا... (هاي 

به انسان را نشان

نون وقايه( ةالوقاي

1(  

نند، ارزش شنيدن

ـ در حالي كه) 

، بسيا)ظ نشده

ده ـ ارشاد نكرد

ه ، از پديده)اختار

 

  . ست

 شباهت كالغ ب

اـ و النون حرف  

3/3/1398 سوم 

كن شان عمل نمي

)تفاوت ساختار(

لحا(بسياري از 

ـ هدايت نكرد) ر

تفاوت سا(هم ...  

. ه درست است

 ) نشده

 گزينه صحيح اس

 . ست

كه) ، له محاكم

)ع ب ر: مادته: ص
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جامع نوبت(اني 

هايش  خود به گفته
  )نِ فردي عالم

(شايد، از چيزي 

 را پذيرفتند ـ ب
 

تفاوت ساختار (

ـ اشكي، هم) ئد

اين گزينه) باشد

ر تعريب لحاظ ن

اين) ةالزّراعيت 

 گزينه صحيح اس

 . باشد سخ مي

،ةالخاصعقوبتها 

ص(ع ت ر :  مادته

بان عربي 

 پيش؛ علوم انسا

هاي كساني كه ه
سخنانِ: فت عالم

ـ ش) وت ساختار

، هدايت)ختار
) لحاظ نشده» 

...ند، شاگردان 

زائ(ـ اين ) ساختار

دتان بر عليه خو

در(ذاق ـ بسيار 

 ي ـ حقا

و اآلفاتحشرات 

اين) ةالخاصها 

اين گزينه پاس) 

ع ةجريماه، لكل 

ـ)  حرفان زائدان

 زب

سنجش

ين است كه گفته
گف. (است وم آمده

تفاو... (ي، آن را 
 ) وت ساختار

تفاوت سا... (را 
»كثير من«(مان 

توان ، نمي) نشده

تفاوت س(است .. 

گوئيد اگر چه بر

ـ ما يكون، لم يذ

ص ـ حقا ـ ردد إلي

ثر طعامه من الح

عقوبته ةجريمّل 

...ن األخطاء عند

يقوم بدفن موتا 
  

 )حرف الجر

 )مؤخر

له: ص( ةزائدف 

    
 

 .رست است
ت صورت سؤال اين
و و مقابلِ اين مفه

 .رست است
شايد، ولي: تيب

تفا... (ه ـ آن را 
 .رست است

بسياري ر: تيب
، مردم)زائد(يار 

 .رست است
لحاظ(إنّ : تيب

 .رست است
..اين پديده : تيب

 .رست است
 ). زائد( آن 

 .رست است
حق را بگ(معني 

 .رست است
لم يذوق ـ: تيب

 .رست است
ردد، نقص: تيب

 .رست است
أكث(عبارت متن 
 .رست است
لكل(عبارت متن 
 .رست است
من(عبارت متن 
 .رست است

(...متن  عبارات
. باشد پاسخ مي

 .رست است
أشهرِ، مجرور بح

 .رست است
، مبتدأ م ةٌعقوب 

 .رست است
أحرف هًله ثالث: يب

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت
دقيقاً خالف

 
   
 

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

ـ حال اينكه
در 3گزينه  .2

ترت خطاها به
كردند ـ بسي

در 4گزينه  .2
ترت خطاها به

در 1گزينه  .2
خطاها به ترت

در 4گزينه  .3
من به جاي

در 2گزينه  .3
با توجه به م

در 3گزينه  .3
ترت خطاها به

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

در 1گزينه  .3
با توجه به ع

در 3گزينه  .3
با توجه به ع

در 4گزينه  .3
با توجه به ع

در 4گزينه  .3
با توجه به ع
اين گزينه پا

در 3گزينه  .3
أ: ص(أشهرَ 

در 4گزينه  .3
:ص( ةعقوب

در 1گزينه  .4
خطاها به ترتي

erv.ir
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 ) »كلّ

: ةاألصليفه 

 

 نور هستي 

تمام جهان 

ال اله االّ هو 

 اين عقيده 

ationgroup

ك«فاعله : ص(» 

حروف: ص(ش ر 

 .  هستند

 . ند

 باالتر است، او

  

 كه تنها خالق ت

بدوا الها واحداً ال

شوند و رواجمي

1(  

اداألفر«ـ فاعله  

أ ش: ةاألصليوفه 

 همگي مجزوم

 . ق هستند

ر و مبني هستن

 

  .ستند

بسيار برتر وند 

.هم مفهوم است

ت اوست خداوند

االّ ليعب و ما امروا

واج جبرگرايي م

3/3/1398 سوم 

)مجرد ثالثي: ص

ـ حرو) ور و خبر

 . د

ض، ابحث، تجد

 . ري است

مفعول مطلق» دا

بارز، ضمير» نا« 

. ول له هستند

بر ضم هس مبني

 نور بودن خداون

ه»  له كفوا احد

 هستي به دست
  

سيح ابن مريم و

ي باطل سبب رو

مي 
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جامع نوبت(اني 

ص... (زيد ثالثي

جار و مجرو: شهر

گي ناقص هستند

حترم، يقنع، يرض

ي نيست و ظاهر

تماما، حقا، جد«

مستتر،» نحن«

مفعو» ديباً، حبا

كره مقصوده و م

كند وعرفي مي

و لم يكن« آية 

 تدبير همة امور
.در اختيار دارد

ن دون اهللا و المس

هايرخي انديشه
  .ردگيمعه مي

و معارف اسالم

 پيش؛ علوم انسا

ـ مز) » كلّ«له 

رف جر، من أشه

ي، اهتدينا همگ

 تطمع، أنفق، يح

ت اعرابشان محلي

مجد ( 

ها  ر بقية گزينه

«ها  ر بقية گزينه

، تأدةراح«ها  ينه

منادي نك» ةٌزهر

ها و زمين معان
  .گيرند او مي

 داللت دارد و با

تياري است كه
مخلوقات را نيز د

رهبانهم اربابا من

پذير است، اما بر
ط را از فرد و جا

 فرهنگ و

سنجش

فاعل: ص(» ألفراد

مجرور به حر: ص

ضيت، أتمنّي، أري

است اما» أن« 

خبر لعل عالمت

الم ةالمزرعفالح 

ل به است اما در

اما در. نيست ي

 اما در بقية گزي

ز، ، ذهبأي«ب، 

دش را نور آسما
وجود خود را از

براصل توحيد» 

تيعني صاحب اخ
 و پرورش همة م

ذوا احبارهم و ر

 مشهود و انكارناپ
سازندگي و نشاط

    
 

 .رست است
األ«فاعله : رتيب

 .رست است
ص... (خبر: رتيب

 .رست است
اما قض) اجوف( 

 .رست است
نصوب به حرف
 .رست است

اسم و خ» أخوا« 
 .رست است

ف: ص( المزرعه 
 .رست است

مفعول» حقا«نه 
 .رست است

صاحب حال مبني
 .رست است

مفعول له ندارد،
 .رست است

ي مضاف و معرب

 .رست است
قرآن كريم، خود
تمام موجودات و

 .رست است
»قل هو اهللا احد«

 .رست است
 العالمين است ي
ر طبيعي، تدبير
 .رست است

اتخذ«: فرمايدمي
  » يشركون

 .رست است
م يار انسان امري
س فلج، تحرك، س

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

  »ضّالين

و من يكفر 

 زمامداري 
را به مردم 

 بر جماعت 
 روز شادي 

مبر گرامـي          

آنان و فت 

مسير انجام 

كه  كساني

ه آن سنت 

باساً يواري 

يد سالمت 

ationgroup

ب عليهم و ال الض

علم بغيا بينهم و

دست گرفتن به
ر) ع(ضرت علي 

شنود وم را مي
هان آن روز،. د

ي احاديـث پيـام

بب دوستي و الف

شيد و آن را در م

و تالش» وزناً ةم

هر دنيا مردمي ب
  .كم كنند

...«  

د انزلنا عليكم لب

هاي مؤثر و مفي

1(  

يهم غير المغضوب

ءهم الععد ما جا

 خودسرانه براي
صيت ممتاز حض

رود، سخن مردم
رسدماني فرا مي

شـمندان اسـالمي

  »...ض 

ت كه آن را سبب

م و ظرافت بخشي

القيامم لهم يوم 

كه درد، تا وقتي
دهندة آن كنجام

. الي جهنّم زمراً 

  

يا بني آدم قد«: د

هست و فعاليت

3/3/1398 سوم 

 الّذين انعمت علي

الكتاب االّ من بع

هايود، فعاليت
برد تا شخص مي

رختلف جهان مي
لهي و نداي آسم

زهـاي نـو، دانش
  .كردند

فنهم في االرض

دم بر رهبر است

و آنگاه بدان نظم

 اعمالهم فال نقيم

معه جاري سازد
ن اينكه از اجر ان

يق الّذين كفروا

.زي خدا نيست

فرمايد كريم مي

هاس درست از آن
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جامع نوبت(اني 

لمستقيم صراط

لف الّذين اوتوا ا

تماعي زمان خو
كار خود را به

دارد به نقاط مخ
ا  ظهور و وعدة

 متناسـب بـا نياز
آوري كربعه جمع

صالحات يستخلف

 مردم و حق مر

ل طراحي كرد و

و لقائه فحبطت

 نيكي را در جام
گذارند بدون مي

و سي«و » ...زمراً 

سازان مانع چاره

و قرآن. ن است

دي مطلوب و

 پيش؛ علوم انسا

اهدنا الصراط الم« 

السالم و ما اختل

ط فرهنگي و اجت
لت، تمام تالش

ن مردم حضور د
ود تا اينكه زمان

 معارف اسالمي
موعه كتب ارمج

 منكم و عملوا الص

ت حق رهبر بر

 به بهترين شكل
  .ت كرد

روا بĤيات ربهم و

س سنت و روش
 اين شخص هم

ز ةالجنربهم الي 

چ قدرتي در جها

 از اخالق مؤمنان
«  

مند معناي بهره

سنجش

فرمايد حمد مي

 الدين عنداهللا اال
  »ساب

ا توجه به شرايط
همين علبه. كرد

جت خدا در ميان
شو و ديده نمي

  .وست

ت ديني، تبيين
هم السالم را در م

داهللا الّذين آمنوا

اجب كرده است
  .ه است

اي دقيق برنامه
خاص وي هدايت

ولئك الّذين كفر
   .شودرفته مي

هركس: فرمودند
مال را به حساب

سيق الّذين اتقوا ر

 اعتماد كند هيچ

آراستگي: مودند
»قوي ذلك خيرٌ

ي خدادادي به
  .د

    
 

 .رست است
ح در سورة مباركه

 .رست است
انّ«: فرمايدمي

ن اهللا سريع الحس
 .رست است

با) ص(ي اسالم 
كبيني مي پيش

 .رست است
حج: فرمايدن مي
بيندكند مي مي

و پيروان او) ع(ي 
 .رست است

ربوط به مرجعيت
و ائمه اطهار عليه

 .رست است
وعد«: فرمايدمي

 .رست است
حقي كه خدا وا
ينشان قرار داده

 .رست است
چيزي را مطابق

ستيابي به هدف خ
 .رست است

او... «: فرمايدمي
رت هستند پذير
 .رست است

ف) ص(ي اسالم 
ند، ثواب آن اعم

 .رست است
و س«: فرمايدمي

 .رست است
 اخالص بر خدا

 .رست است
السالم فرمي عليه

التقريشاً و لباس 
 .رست است

هايها و نعمتت
عه را باال مي برد

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

فتارها خود 

د آدم، اين 

 و گوش را 

د و عبارت 

 را متحول 

كنيم و آية 

 

 .ست

گويي از . ت
هاي مادي 

قت را پس 

ationgroup

يكي، كه اين رف

اي فرزند«: موده

بت اوليه، چشم

كندگان رفتار مي

بش نشست و او
  . درآمد

ا با خود همراه ك

 .باشد ي مي

ستن به ابديت اس

فلت داشته است
ه طالن دلبستگي

 آدمي آن حقيق

1(  

 تالش، نماز و ني

طاب به وي فرم

 كه عالقه و محب

ضل خود با بندگا

ون تيري بر قلبش
كار و خداپرست

ت كه ديگران را

 زندگاني اخروي

 .ند

ها پيوس وح انسان

 عمري از آن غف
بيند و بط رو مي ه

ده باشد و نفس

3/3/1398 سوم 

بلكه با پارسايي،

تري داده و خط

كهمواره ديده ايم

ما خداوند با فض

شر بن حارث چو
ك مردان پرهيزك

ول شايسته است

 حيات دنيوي و

 . عمل است

كن ه آن حكم مي

و علت فراخي رو

شود كه چه بسا
و با عظمتي روبه

يقت حاصل شد

 هاي دينيت
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جامع نوبت(اني 

ن؛ ب اما نه با زبا

 از مخلوقات برت
«  

ه. س جواني است
  »يصم

دهد، ام جزا مي
 

 و تأثيرش در بش
ر ماند و در سلك

زه سوم در قدم ا
  .ست

ت اساسي ميان

شود تجسم ه مي

اند و عقل به ه مود

يشتر نياز است و

ش نائل مي حقايقي
ا واقعيات برتر و

تايج علم به حقي

اقليت معارف 

 پيش؛ علوم انسا

ندة مردم باشيد

ه و بر بسياري
»خودمو را براي 

ر شور و احساس
لشيء يعمي و ي

اش ومالشان پاد
 .مؤيد آن است

السالم استليه
ن خويش وفادار

 اسالمي در حوز
حاكي از آن اس» 

 يكي از اختالفات

فر به انسان داده

 .د داللت دارند

 .داني است

كه پيامبران فرمو

ه سعي و صبر بي

يد و به درك ح
 اينك خود را با

نترخالف جهت 
 

فرهنگ و

سنجش

كنندعوت: رمايد

 بزرگي بخشيده
ي تو آفريدم و تو

ب تسلط كامل بر
حب ا«راند  مي

ساس ميزان اعم
م» ه عشر امثالها

 موسي كاظم عل
زنده بود به پيمان

هاي تمدنخص
»ن الي الخيردعو

تر است و  ناقص

ان پاداش يا كيف

دي بر وقوع معاد

ته به حيات جاو

ين دليل كا ست به

تر باشد به عظمت

گشاي ه عالمي مي
ساله برخاسته و

اكم بر انسان در
.شود رابر آن نمي

    
 

 .رست است
فرالسالم ميعليه

  .ه هستند
 .رست است

نسان كرامت و
 مخلوقات را براي

 .رست است
ب همسر مناسب
قل را به حاشيه
 .رست است

همة بندگان براس
فله ةبالحسن جاء 

 .رست است
نه از امام هفتم
س توبه كرد و تا ز

 .رست است
ن جامعه به شاخ

يد ةامتكن منكم 

 .رست است
ساس لذّت يا الم

 .رست است
عنوا وز قيامت به
 .رست است

 حكمت خداوند
 .رست است

يقي انسان وابست
 .رست است

 معاد آگاهانه است
 .رست است

تر و با ع د بزرگ
 .رست است

 انسان چشم به
ين چندين ده س

 .ردد
 .رست است

ها و تمايالت حا
 به تسليم در بر

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

كران آن را 

غذا انسان  

ده باشد و 

دت و ي ش

توانيم   نمي
  .است 

گر بخواهيم 
ه ه قندها ب

ضية جزئيه 

 از حوادث 
گير بودن و 

ي متعدد و 
ب و ابتكار 

 .ست

كند و   مي

صحنه وجود 

ationgroup

ك  آثار معنوي بي

.ماند پاسخ نمي

وجود آمد ايي به

هاي غريزي نگيزه

شدني نيست ما
ا»ضرورت«و » 

بسازيم ولي اگر) 
 طرح نسبت به
ه كليه، يك قض

مني، از بسياري
يست بلكه فراگي

هاي كه بر مصداق
ر اختيار و انتخاب

يانوسي بيكرانه اس

 .ست

ت، تقدس پيدا

به صحنباشد، من 

1(  

 به خالق يكتا و

پ جهان برون بي
 .باشد ها مي

علت فاعلي يا غا

ساير رفتارها و ا

ن از چهار جداش
وجوب«رماست، 

)به قندها  سبت
قرار دهيم، اين

جاي يك قضيه ه

داشتن وسايل ايم
 مورد پيروزي ني

مي كلي است كه
موارد نقض ديگر

ي سرگشته به اقي

 روشن نقص اس

شمه گرفته است
 .خرت

ت من موجود نب

  :  از

3/3/1398 سوم 

توانند توجه مي

 نياز درون از ج
 تمايالت و نيازه

ن شيء بدون عل

ها همچون س گيزه

ينيم زوج بودن
حكمفر» ج بودن

نس(ادق و فراگير 
رين را موضوع ق

يعني به. د بود
 . عرضه شود

 علت ضعف و ند
زد، داشتن چند

ما داراي مفاهيم
كند و يكي از مو

اي  و رسيدن قطره

هاي همگي نشانه

خداوندي سرچش
ديت و جهان آخ

ن است كه تا علّت

شوند عبارتند ي
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جامع نوبت(اني 

انديشند نم ي مي

ري است يعني
 و درون، داشتن

كن است كه آن

ين رفتارها و انگ

بي ظر بگيريم مي
زوج«و » چهار« 

م يك قانون صا
ا محلول و شير
ن فراگير نخواهد
نوان يك قانون

 بوده است و به
ساز ل قبول مي

بينيم ذهن م مي
ك سم را انكار مي

عشوقي به عاشق

لودگي و غيره ه

طلق خ حكمت م
سيدن به عالم ابد

دون استثناء اين

 انكار خداوند مي

 پيش؛ علوم انسا

فع و لذّات دنيوي

هاي بسيار تطابق
طابق ميان برون

آمده است، ممك

ريزي هستند، اي

را در نظ»  بودن
ه بر رابطة ميان

توانيم  دهيم، مي
ين حال قند را

شود و بنابراين ي
عن تواند به  و نمي

جاهل ها اقعيت
 يك طرح را قابل

ت كنيم مش دق
 نظريه ماترياليس

مچون رسيدن مع

ز، جهل، ترس، آل

ن كه از علم و
شود براي رس مي

اي بد ل هر پديده

ساز تيجه، زمينه

سنجش

خود مدام به مناف

بيرون او ت جهان
و تط. دهد ذا مي

ون علت پديد آ
 .يي هستند

سير رفتارهاي غر
 .ذيرند

زوج«و »  چهار
و آن چه.  نباشد

د را موضوع قرار
 بدهيم و در عي
بعضي شروع مي
فت فراگير ندارد

ها و و ي از پديده
شته است آنچه

نگيز درون خويش
بل اطالق است

همچنسان به خدا 

نياز.  نقص ندارد

ص زندگي انسان
اي م مادي مقدمه

زبان حال. فكنيم

ن از عقل و در نت
    

 

 .رست است
زندگي روزانة خ

 .د
 .رست است

درون انسان و ج
 طبيعت به او غذ

 .رست است
چيزي بدووييم 

ها منكر علت غاي
 .رست است

كه مربوط به تفس
پذ ل و نقصان مي
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ها را ا بيند آن ي

صيتز طريق شخ

در يافتن جواب
روم آخر كه ننم ي

 فكري يا آيين ع
 .بود

  .كنيم

:توجه كنيدفي 
ded the Nob

در گذشته انجام

“wo صفت جن

  .رودر مي

  . باال ببرد
 3

3  س

اي در حالعادهوق
 3

يش توضيح دادن
 3

ان انگليسي

 پيش؛ علوم انسا

هاي روا عقده - 3

ها مي در ترك آن
 .مصلحت است

 اساسي انسان از
 .باشد 

رح است و او را د
به كجا مي/  بود 

بشري، هر نظام
ز انسان خواهد ب

استفاده مي» ف

وارة توصيفجمله
bel Prize in 

بايد دكند عملي 
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به كار ”to“ون 

د فشارخونتان را
 افزايش دادن) 

  . ندارد
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ن در اين مورد مص
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 ------------.
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 .رست است
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 موالنا كارنگا افتخ
ها را تآمريكاييـ

ي كياناراي شخص
 .رست است

يك از هفت اصم

 .رست است
زا با همة موارد
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----------شتي 
 كند مي

 يي دارند

ي كشتي در نظر
 اهميت را دارند

شآن جمع مي در
ب مورد نياز براي

ا ------------ 
 كشتي) 

از هم مجزا نيست

سنجش

-----------ن،  
   
  

كه سفست زماني
-------- شود 

دار بار بايد طراح
صورت عادي دنب
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ناسازگار ني«: هي
هاي بايد نعمت

 G.D.P است
شكشور توليد مي
مورد استفاده قرار

1(  

n )log− =4
21

  

)) =2 4    

/

/

og log

log lo

=

+ −

= =

=

315

1 48

8 1 84 2
1 33

 

= + −1 512 1

× =3 6 21
, ), ( , ),(2 1 5

هاي الهين نعمت
 نتواند چنانچه

خالص داخلي يا
جغرافيايي يك ك
 در جريان توليد م

3/3/1398 سوم 

(n )= + −1 1 2
. ند پس داريم

/ /

/

log

g log

= +

=

−

−

3 12

3 118

16

1

 



 

= 512
 

   

( , ),( , ),3 3 5 1

حدوحصر بودني
ع باشد و انسان

شورها توليد ناخ
حدودة مرزهاي ج

هات حاصله از آن

14 


جامع نوبت(اني 

2  
باشن جمله اول مي

/

log log+ −3

1 5

 زوج باشند پس

,( , ),( ,5 4 3 6

ن با اعتقاد به بي
منابعمحدوديت 

ط اقتصادي كش
ر محل يكسال د

وام بوده و خدمات

 اقتصاد

 پيش؛ علوم انسا

و جم 2درنسبت 

g2

 

و فرد يا هر دو

})6

ر دسترس انسان
ي انسان سبب م

 و تحليل شرايط
هايي كه در طول
در طول زمان بادو

سنجش

باله حسابي با قد

شد بايد يا هر د

د بودن منابع در
سطح دانش فني

  .ي كند
هم براي بررسي
الها و خدمات نه

اند كه دايسرمايه

    
 

ت جديد يك دنب

 .رست است

 .رست است

 .رست است
 دو عدد زوج باش

 .رست است

 .رست است
ن فرض محدود
ت پايين بودن س

برداريها بهرهز آن
هاي مه شاخص

ش پولي كلية كاال
كاالهاي س» رمايه
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پس جمالت

در 1گزينه  .11

در 3گزينه  .11

در 1گزينه  .11
اگر مجموع

در 4گزينه  .12

 
  

 
در 1گزينه  .12

پذيرفتن) الف
ممكن است
بشناسد و از

يكي از) ب
است از ارزش

عامل سر«) ج
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رفتار : نوان

تواند با  مي
 با تأسيس 
ت مايل به 

شود، بر مي
 .ت

يم مالياتي 
وع ماليات 

  .شودي

زهاي اوليه 

 در توسعه 
حلة توسعه 

ها ور دولت

: ند و سهم

  ، خريداري 
  » يات مالي

ركت اوراق 
ه استثناي 

ationgroup

  .كنيمع مي

Aو  Bكاالهاي 

  .كنيمع مي

  Aو  Bهاي 

 اقتصادي، با عن

دولت:  خدمات
ن زمينه، دولت

مكن است دولت

ن كشور ايجاد م
تأكيد شده است

ماليات مستقي. د
 ارث همه از نو
ستقيم تلقي مي

  .شوندقي مي
 براي تأمين نياز

ت از عوامل مؤثر
ي براي طي مرح
وسعه بدون حضو

بكاهن» ر گردش

تشر كرده است،
عملي«ت بانك را 

اوراق مشار. ست
دي و خدماتي به

1(  

ها را با هم جمع
A    

هاي كوع قيمت

ها را با هم جمع
A    

هاي كاالهاقيمت

بت به تغييرات

عرضة كاالها و
در اين. ها بپردازد
مم. كنداليت مي

  
 با رعايت قوانين

گونه اعمال، تين

شوندتقسيم مي 
قوق، ماليات بر

ين هم ماليات مس
تلق» توسعه«هاي 
ل درآمد راحداق

  

عتقدند كه دولت
ل توسعة امروزي
وامع در حال تو

پول در«:  ميزان

ت اعتباري منتش
اين فعاليت. شند

 بانك مركزي اس
ي سودآور توليد

3/3/1398 سوم 

هضرب آنحاصل
= 4  كااليA

,= 3   مجمو

هضرب آنحاصل
= 3  كااليA
= مجموع ق 42

ها نسباكنش آن

ع - 1. رسي كرد
هضه و فروش آن
شود اقدام به فعا

.شود دارد عهد
يت مشروع كه

هاي ناشي از ايت

»ضمني«م يا 
ماليات بر حق. د

عيين كند كه اين
همتر از شاخص

توان ح مردم مي
.جامعه قرار داد

دي قائلند و معت
ن، جوامع در حال

نظر آنان  جوبه. 
  .ر خواهد بود

 آن توانستند از

ت يا مؤسساتدول
فروشن خود مي

ر ايران برعهدة
هامورد نياز طرح

  .شودشر مي

15 


جامع نوبت(اني 

13  
ضرب كرده و ح 1
,× =75 3 

,+ 84    
1392  

ضرب كرده و ح 1
,× =75 22 5

, ,+ 22 5  

نندگان و نيز و

توان بررمده مي
 و به توليد، عرض
شي شناخته مي

ع و معادن را خود
م شمردن، مالكي
بازگرداندن ثروت

يم و غيرمستقيم
شود دريافت مي

رآمد يا دارايي تع
سوادي كمرخ بي

صرفي و سليقه
خط فقر در آن ج

 دولت نقشي جد
به اعتقاد آنان. د

عه را دنبال كند
شان بسيار دشوار
صادي از طريق

شاركتي را كه د
گذاراد به سپرده

ت دوراق مشارك
 از منابع مالي مو
مان مجري منتش

 پيش؛ علوم انسا

392: ي براي سال
1392: هاي سال
     
,= →114   

ابت، براي سال 
1390: هاي سال
 5    

,= 64 5   

كندگان و مصرف

 در دو محور عم
شوددمات وارد 

هاي دولتيشركت
ري برخي منابع
ي، ضمن محترم
ي و نامشروع و ب

مستقي: ه دو نوع
قي يا حقوقي

صاحبان در ي بر
زندگي بيشتر، نر

هاي مصي، عادت
را معيار تعيين خ

صة اقتصاد براي
اي برعهده دارده

ديت هدف توسع
ست كم حركتش

هاي اقتص فعاليت

 سود، اوراق مش
ش از مبلغ خريد

اظر بر انتشار او
ي تأمين بخشي
دني توسط سازم

سنجش

  
 به قيمت جاري

هرا در قيمت 13
   Bكاالي =
→هاي جاريت

هاي ثا به قيمت
هرا در قيمت 13

   Bكاالي =
→هاي ثابتت

اقدام توليدكنند
 

عرصة اقتصاد را
ي از كاالها و خد
ف كه به نام ش

بردا باشد و بهره
قانون اساسي 49
هاي غيرقانونيش

ها بهدي، ماليات
ز اشخاص حقيق
لت ماليات خاصي
 كمتر، اميد به ز
ه شرايط اقتصادي
اسبه كرد و آن ر

ة دولت در عرص
مينه وظيفة ويژه
ز دارند كه با جد

ردارند يا دسگام ب
و سازماندهي» 

  .ش دهند
به منظور كسب

را به مبلغي بيش

رائي و مقررات نا
نك مركزي براي
عقد مشاركت مد

    
 

 .رست است
 ←ين مسئله 

توليد كل حاسبة
392: قادير سال

= × =7 12  
وليد كل به قيمت
حاسبة توليد كل

392: قادير سال
= × =7 6  
يد كل به قيمت

 .رست است
گيري و اتصميم

 .شودناخته مي
هاي دولت در ع

ي، در بازار بعضي
 مؤسسات مختلف

ضة بعضي كاالها
9و  47:  اصول

اندوزي از روشوت
 .رست است
بندس يك طبقه

طور مستقيم از
ممكن است دول 

گ و مير نوزادان
جامعه با توجه به
گي متعارف محا

 .رست است
طرفداران مداخلة

و در اين زم. ست
رآمد و قوي نياز
ر مسير توسعه گ

»چك«:  با ايجاد
ر مبادالت افزايش

به» اي تخصصي
گاه اين اوراق رن

 .رست است
دستورالعمل اجر
ت كه با مجوز بان
ي در چارچوب ع

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
روش حل اين

براي مح - 1
هر يك از مق

,= 84     
تو  →)الف

براي مح - 2
هر يك از مق

,= 42     
تولي  →)ب

در 2گزينه  .12
نحوة ت) الف

شن اقتصادي
هفعاليت) ب

گذاريسرمايه
ها وشركت

توليد و عرض
براساس) ج

مبارزه با ثرو
در 4گزينه  .12

براساس) الف
است كه به

.اندمستقيم
نرخ مرگ) ب
در هر ج) ج

و سطح زندگ
در 2گزينه  .12

گروه ط) الف
ساقتصادي ا

به دولتي كا
توانند دنمي
هابانك) ب
را د» چك«
هابانك«) ج

آن. كنندمي
 .گويندمي

در 2گزينه  .12
تهية د) الف

بهاداري است
امور بازرگاني

erv.ir
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مين دليل، 
  ست، انجام 

همچنين به 
اكنون   هم

رهاي ايران 

ت آباداني و 
ل است كه 

  بين پيش  

ورت  سرانه 
سط هر فرد 

 .شد

ود را حفظ 
طح عمومي 
طح عمومي 

معه د در جا

  صاحبان آن 
  .شد

شندگان آن 
بازار ناميده 

ع قوانين و 

. غاز كردند

ت به شدت 

فتگي است 
يافته و در 

ationgroup

همن را ندارند، به
المللي اسف بين

اين امر هم. خشد
ز توليدات را كه

كشور ،ي اورانيوم

ه بايد در خدمت
ابع يا به اين دليل

:كند، بنابرايني

صور جمعيت به
ت از سهم متوس
جوامع مختلف باش

 زمان، ارزش خو
عه وابسته به سط
 پايين آمدن سط
 نسبت به توليد

  . جامعه است

يه را نيز به ص
ليدي شريك باش
خريداران و فروش
كه به اصطالح با

وضع - 2خدمات 

شد و شكوفايي آ

ش درآمد، ماليات

يافت سطح توسعه
توسعه«و دسته 

1(  

كنندگان مصرف
در مناطق مصر

 اعضاء تحقق بخ
 حال بسياري از

سازي زمينة غني

 مثالً منابعي كه
محدود بودن منا
ت استفاده مي

ا تقسيم كردن بر
د كه عبارت است
ي و رفاه افراد ج

توانسته در طول
جامع ،يد پول خر

ابد و برعكس با
 حجم زياد پول
جود تورم در آن

 و قيمت سرماي
يدي مؤسسة تول
باط مجموعة خ
، مكان خاصي ك

عرضة كاالها و خ

ي رسيدن به رش
 .تفاق افتاد

ش يا كاهشفزاي

بندي براساسه
ن كشورها به دو

3/3/1398 سوم 

توليدات خود به
د و فروش آن د

 تجارت را بين
كند، در عينمي
  .د

برخوردارند و در

ش از حد باشد،
پس م. ودوزي ش

صورت نادرست به

توان بارها را مي
آيددست ميه به

يسة سطح زندگي

يك واحد پول نت
قدرت) ج. ست

ياول كاهش مي
درت خريد پول
جامعه، نتيجة وج

كنندتفاده مي
توقع دارد در عاي
شود، منظور ارتب
ت و نه ضرورتاً،

ع - 1. رسي كرد

الش جدي براي
ات» محيط زيست

 كلي با جزئي ا

ختلف دنيا طبقه
 كه براساس آن

16 


جامع نوبت(اني 

 را براي فروش ت
ل در مركز توليد

  .شودي
تواند توسعة مي

كشورها كمك مي
جاري مبدل سازد

 فناوري بااليي بر
  .دارند

ت و مصرف بيش
افروشتار و جنگ
هاز اين ثروت

  .ارد
ط اقتصادي كشور
شور، درآمد سرانه

اي مقا بهتري بر

ير است؟ چون ي
كرده اسن را حفظ 

د، قدرت خريد پو
ل مهم كاهش قد
ريد پول در يك ج

هاي خود استت
ن سرماية خود، ت
شسخن گفته مي

اقتصادي استمل 

توان بررمده مي

ر حال توسعه، تال
تخريب شديد م«

رعكس تصاعدي

ي كشورهاي مخ
كننده استيين

 پيش؛ علوم انسا

 و امكانات الزم
ا خريد محصول

ان گفته ميزرگ
ري و مبادالتي
ت داخلي همة ك
، به توليدات تج

جهيزات نفتي از
ي بااليي برخورد
 استفادة نادرست
ن است صرف كش
رده يا اينكه از
 تقابلي وجود ندا

و تحليل شرايط 
ي به جمعيت كش

تواند معياره مي

ل دستخوش تغيي
ها ارزش خودت
ها افزايش يابدت
يكي از داليل) هـ

كاهش قدرت خر

ي تسهيل فعاليت
ر اختيار قراردادن
 كاالي خاص س
ت به تغيير عوام

ا در دو محور عم

كشورهاي در» م
«ن هم به بهاي 

اي برعدي طبقه

بندي براي طبقه
هاي مهم و تعيص

سنجش

فرصت، تخصص
ها كه شغل آن

طالح، تاجر يا با
ش تسهيالت تجار
 و كيفي توليدات
به بازاري ندارند

مينة صنايع و تج
يكستان از فناوري
 منابع به سبب

ا قرار گيرد ممكن
ع را كشف نكر
و تعاليم اسالمي
مربوط به بررسي
سيم درآمد ملي
آمد آن جامعه كه

قدرت خريد پول
طح عمومي قيمت
طح عمومي قيمت

ه. يابدفزايش مي
شود كه كصل مي

ماية مالي براي
مايه در مقابل در
قتي از بازار يك

ها نسبتعمل آن

 عرصة اقتصاد را

نگ جهاني دوم
هاي مختصر آنت

ساس نرخ تصاع

اي بسيار رايج
ز جملة شاخص

  .شوندي

    
 

معموالً فندگان 
ز طريق افرادي
 اين افراد در اصط
جارت، گسترش
قاي سطح كمي

چك، جنبس كو
 .رست است

جان و ايران در زم
 ازبكستان و تاجي
ست محدوديت
هاطح رفاه انسان

ستفاده از منابع
لية علم اقتصاد و

هاي مرز شاخص
با تقس: براي مثال

يزان توليد يا درآ
 .رست است

د كه قوشفته مي
ل در مقابل  سط

هرگاه سط) د. ت
رت خريد پول اف
 اين نتيجه حاص

 .رست است
كنندگان از سرم

سرمازيرا صاحب 
حث اقتصادي وق
الع رفتار و عكس

 .رست است
هاي دولت درت

  .ري اقتصاد
جن«هاي بعد از 

كشورها پيشرفت
 .رست است

اسبة ماليات برا
  .ند

 يكي از معيارها
س درآمد سرانه از

بندي ميطبقه» 

www.sanjeshse

توليدكنن) ب
اين كار را ا

دهند بهمي
از نظر تج) ج

بهبود و ارتقا
دليل مقياسبه

در 3گزينه  .12
آذربايج) الف

و قزاقستان،
ممكن ا) ب

افزايش سحط
انسان راه اس

هاي اولفرض
هر يك ا) ج

مطرح كرد ب
جامعه در مي

در 1گزينه  .12
چرا گفت) الف
پول) ب. كند

ها استقيمت
ها قدرقيمت
كالً) و. است

در 2گزينه  .12
توليدك) الف
پردازند زمي
در مباح) ب

كاال و نحوة
 .شودمي

در 4گزينه  .13
فعاليت) الف

گذارسياست
در سال) ب

اما در اكثر ك
در 4گزينه  .13

در محا) الف
كنتغيير نمي

امروزه،) ب
براين اساس
»حال توسعه
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رچه توزيع 

ي مقتدر و 
حل اوليه را 

  زمان پيش 
 اند به كرده

تريان خود 
ها به  بنگاه

  هاسكناس
  .ص است

  غيرديداري 

   مسكوكات
  غيرديداري

  اندازردة پس
= →35   

  در گردشل 
= →148   
  ميزان نقدينگي

  بنابراين: ي

ي سودآور 

هاي نوين ي
كه انتقال ن

 .ست

ationgroup

 درآمد سرانه هر

حضور دولتي ه به
يش برود و مراح

عضي در طول ز
اندازد خود پس

ي در اختيار مشت
خريد سهام ساير

مجموع اس+ ردم 
ر دست اشخاص

هاي غولي سپرده

ارزش پولي =
سپردة غ= دار ت
سپر= غيرديداري  

→اندازپردة پس  
= حجم پول 85

→ل در گردش
مي= حجم پول  → 

ميزان نقدينگي=

هايورد نياز طرح
  .شودشر مي

 جديد و فناوري
ند در ضمن اين

ب ليث سروده اس

1(  

ر هر سطحي از
  .يشتر است

حل اوليه توسعه
 مسير توسعه پي

ها هر روزه و بع
هايي را كه نزدل

ية خود اعتباراتي
ه اقتصادي يا خر

وجود در دست مر
مسكوكاتي كه د

= 6  ارزش پو

× =385 515

سپرده مدت+ داز 
دارـ  سپردةمدت ه
ميزان سپ →)ف

5→ اسكناس  
حجم پول →) 

ت در دست اشخاص
= + =148 48 

ز منابع مالي مو
مان مجري منتش
ي به اختراعات

دهنها قرار نمي

ر ستايش يعقوب

 ر

3/3/1398 سوم 

ر توزيع درآمد د
بي ر در آن كشور

ل توسعه در مراح
هر قدر كشور در

نند بعضي نيازه
پولافراد . ي كند

ان و سرماية اولي
طريق ايجاد بنگاه

مسكوكات مو+ ها 
زان اسكناس و م

− =12 48 

1→وكاتسك
اندسپردة پس=  

 = →48  سپرده
الف(

ارزش پولي 5+
ج(

 اسكناس و مسكوكات
=گي →196 

 تأمين بخشي از
دني توسط سازما

هاي متماديسال
كشوره تيار ساير

 و اين شعر را در

 سر آرد كوهسار

 ي

17 


جامع نوبت(اني 

يزان نابرابري در
يزان فقر و فقير
شورهاي در حال
 نيازمندند اما هر

 .د

كنها را رفع مي
نزد خود نگهداري

 
دار مشتريا مدت

ين محل و از ط

هبانكمردم در نزد 
مجموع ميز+ ي 

→رديداري 

ارزش پولي مس
پردة غيرديداري

→هاي غيرديداري

51→سكوكات 

مجموع ميزان+ وصي 
ميزان نقدينگ →

ك مركزي براي
عقد مشاركت مد

يافته طي سوسعه
ه رايگان در اخت

يعقوب ليث بود

 هفت رنگ اندر

 ادبيات  فارسي

 پيش؛ علوم انسا

درآمد سرانه و مي
تر باشد، ميادالنه

اند كه كش رسيده
 حركت درآورد،

شودحساس مي

رداخت پول آن
 رفع نيازهايش نز

 .كنندتفاده مي
يرديداري خود،

انك از هميخود ب

  طه
ي و غيرديداري م

بخش خصوصي: ي
هاي غيري سپرده

سپر
هرزش پولي سپرده

ارزش پولي مس+

 ديداري بخش خصو
→) ب(

كه با مجوز بانك
ي در چارچوب ع
ت و كشورهاي تو

هاي خود را بهه

ي، دبير رسايل ي

  :ت با مطلع
پرنيان 

زبان و

سنجش

ن دو شاخص د
 كشور ديگر ناعا
سان به اين باور
اي اقتصاد را به
ور دولت كمتر ا

ن دارند كه با پر
ري پول را براي

ر زمان الزم استف
هاي غيي سپرده

ز ممكن است خ
 .قدام كند

هاي مربوطفرمول
هاي ديداريسپرده
هاي ديداريرده

ارزش پولي

−دم →13 ار

+ مردم →12

هايسپرده+ ها  بانك

 بهاداري است ك
بازرگانياي امور 
اي نيستر ساده

ها يافتهدليل آن
 .ست

 وصيف سيستاني

ي سيستاني است
    پوشد مرغزار 

    
 

 .رست است
الً با در نظر گرفتن
شوري نسبت به
رخي از كارشناس

هاا جديت چرخ
ارد، نياز به حضو

 .رست است
يازهاي گوناگون
رد همواره مقدار
ه حفظ ارزش در
 از محل موجودي

نيز د در مواقعي
ي غيرمستقيم اق

 .رست است
ف ←ين مسئله 

س= يزان نقدينگي 
سپر= حجم پول 

دار مردهاي مدتده

هاي جاريحساب

رديداري مردم در نزد

 .رست است
مشاركت اوراق

خدماتي به استثنا
كار ي به فناوري

همين دند و به
سادگي ممكن نيس

 .رست است
سرودة محمدبن
 .رست است

فرّخي گاه سرودة
 نيلگون بر روي

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
معموالً) الف

درآمد در كش
امروزه بر) ب

كارآمد كه با
ذگپشت سر

در 4گزينه  .13
افراد ني) الف
آيند و فرمي

عنوان وسيله
هابانك) ب

دهندقرار مي
گذاريسرمايه

در 1گزينه  .13
روش حل اين

مي: فرمول - 1
ح: فرمول - 2

موجودي سپرد

موجودي ح

هاي غيرسپرده

در 2گزينه  .13
اوراق م) الف

توليدي و خد
دستيابي) ب

ادست يافته
فناوري به س

 
  

 
  

در 2گزينه  .13
بيت سؤال س

در 3گزينه  .13
قصيدة داغگا

چون پرند«
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 در مثنوي 

 .ست يابد

شاي نادري، 

سال   از يك

: بايد گفت

 .جود دارد

ationgroup

 .ودند

الطّير و مولوي ق

 

ه توفيق زيادي دس

 نادره و جهانگش

 .شده است

 .هد

ضد روسي پس

ب 3در گزينة  

وج) جان ـ جهان(

1(  

اعتقاد بو حث بي

 عطّار در منطق

.كند  انتقاد مي

 ايران و اسالم به

كلّفي چون دره

هنري نزديك ش

ده ود را نشان مي

مشي ض شتن خط

.مدرنيسم است

(و جناس ) شتن

3/3/1398 سوم 

 طريق درس و بح

  

العراقين، هً تحف

معة روزگار خود

 .ته است

تلفيق دو فرهنگ

هاي پرتك ن كتاب

گرايي ادبي و ه ع

پختگي شعر خو

 كه به دليل داش

مد ز اصول پست

پرده برداش(كنايه 

  .ب دارد
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جامع نوبت(اني 

عاليم عارفانه از

.قرن ششم است

خاقاني در نظم 

نده در آن از جام

سم جادويي نوشت

سي درتلسم فردو

رآبادي با نوشتن

نوعي واقع ر آن به

راحل برتري از پ

ر را منتشر كرد

از) انديشي شك

ك) در مصراع دوم

ني و ساز تناسب
  .دگي اوست

 پيش؛ علوم انسا

شتند و به نشر تع

رسي در اواخر قر

. يادآوري است

ي است كه نويسن

را به شيوة رئاليس

نند حكيم ابوالقاس

مهدي خان استر

ست كه شاعر در

زمزمة بهشت، مر

روزنامة نوبهارهد 

ش( 4و ) حقيقت

  .ي است

جهان د(مجاز ) ن

  كليه
وسيقي با دف، ني
دن سمن، شرمند

 .ض دارد

  . دارد

سنجش

ي كار تأكيد داش

ة نثر داستاني فار

س از خود درخور
 .اند ايي رفته

پرداز ايتاليايي صه

ر» آئورا« كوتاه 

 توانسته است ما

صوص او، ميرزام
 .ت

سرودة نيما اس» ز

هاي نو و ز شيوه 

خراسان، در مشه

انكار ح( 2) ت
 . نظر دارد

اعر غيرفلسطيني

شمع جهان(عاره 

ك  است به عالقة
 در معني ابزار مو
ك در دهان افكند
ي از خراب تناقض

  معشوق
لف و نشر :شك

    
 

 .رست است
تر بر جنبة عملي ش

 .رست است
نمونة بهترين» ر

 .رست است
 بر شاعران پس
شيوه حديقة سنا

 .رست است
بوكاچيو، قصاثر  

 .رست است
داستان» وئنتس

 .رست است
ل اجتماعي خود

 .رست است
شاه، منشي مخص
اف الحضره رفت

 .رست است
ربازانوادة يك س
 .رست است

:رازي در دو اثر
 .رست است

نتشار روزنامة خ
 

 .رست است
انكار واقعيت( 1

سم به گوناگوني
 .ترست اس

شا» نزار قباني« 
 .رست است

هاي استع ل آرايه
 .رست است

  )، د
بهار مجاز از گل

د: اسب قانون كه
علت خاك: عليل

باد شدن هستي
 .رست است

استعاره از م= ي 
شم و پاكي با اش

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
عارفان بيش

در 3گزينه  .13
سمك عيار«

در 1گزينه  .14
تأثير سنايي
معنوي، به ش

در 4گزينه  .14
»دكامرون«

در 2گزينه  .14
كارلوس فو«

در 1گزينه  .14
حافظ در غزل

در 1گزينه  .14
در عهد نادر
به شيوة وصا

در 2گزينه  .14
خا«منظومة 

در 1گزينه  .14
حميدي شير

در 4گزينه  .14
بهار بعد از ان
.توقيف شد

در 3گزينه  .14
هاي  گزينه
مدرنيس پست

در 4گزينه  .14
4در گزينة 

در 1گزينه  .15
در بيت سؤال

در 3گزينه  .15
ج، الف، ب،(

ب: مجاز) الف
ايهام تنا) ب
حسن تع) ج
آ: تناقض) د

در 2گزينه  .15
شاهد افالكي
مستي با چش
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 هم وجود 

ساير ابيات 

يات دوري 

، ادبيات از 

 1ت گزينة 

ationgroup

 و نشرها تشبيه

قافيه در س. دارند

وزن ساير ابي. ست

 و فلسفي جديد

ين مفهوم از بيت

1(  

  .ت

در همة لف) / 
 .م وجود ندارد

  يشگي
 ه

صلي مشترك ند

ست و دوري نيس

ك جريان فكري

اي. ي وجود ندارد

  .ت

3/3/1398 سوم 

هر يار در آن است

)لف و نشر(ست 
ر اين بيت ايهام

همي - 2شراب  - 
رودخانه - 2ست 

دو واژه حروف اص

اس) فاعيلُ فعولن

ه تحت تأثير يك

 اختالف طبقاتي

رسيده استمان 
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جامع نوبت(اني 

  .دارد

ت آن است كه مه

خوشگوار اس مي
در. اردو تلميح د

-1: مدام - 2  .ت
ي ساز موسيقي اس

قي است و اين د

فعولُ مفاعيلُ مف

دلر باعث شد كه

كسان هستند و

ت معشوق به آسم

 پيش؛ علوم انسا

  شبيه
در شعر وجود ند

ر دل من نسبت

بار و روضة ارم،
ب زندگي هر دو

يهام تناسب است
نوعي - 1: رود - 4

خلد، ـَ د الحاقي ي

  
  

  وزني= اياني 

مف(= لن  فعلُ فع

ونگ، فرويد و آد
 .يرد

فان شاه و گدا يك

ة عاشق از دست

سنجش

تش: ك مرا ماني
تلميح و اغراق د

كه كينة كسي در

  .شده است

مان طرف جويب
ز باغ بهشت و آب

تناسب دارند و اي
4  ماندهي

برد، مي مي: هقافي

 ن مفاعلن فعلن
ت مفاعيلُ فاعلن
   فعالتن فعلن

د بودن هجاي پا
  .رد
  .رد

  . دارد

−
−  

مستفعلُ مستفلُ 

 كساني مانند يو
رد توجه قرار گي

 كه در بزم عارفا

د زيرا فرياد و نالة

    
 

و را مانم، تو اشك
ناس ـ ايهام ـ ت

 .رست است
علت اينك ←ل 

  مهر. كين
به خانه تشبيه ش

 .رست است
ر آب زندگي هم
ة ارم استعاره از

 .رست است
شكر و شيرين ت 
باقي - 2جاودان  - 

 .رست است
هاي قا واژه 1نة 

 .ت
 .رست است

مفاعلن فعالتن.. 
  مفعولُ فاعالت

فاعالتن فعالتن
 .رست است

زباني ـ بلند: مزه
اختيار وزني دار 
اختيار زباني دار 
اختيار زباني=  

 .رست است

− − − −
− − − −
 
 

 .رست است
، مستفعل3ُزينة 

 .رست است
هاي ها و انديشه

ورشناسي م  روان
 .رست است

 سؤال اين است
 .شود

 .رست است
واسوخت دارد 1

www.sanjeshse

من چشم تو
هاي جنآرايه

در 3گزينه  .15
حسن تعليل

ك ←تضاد 
دل ب: تشبيه

در 2گزينه  .15
به نظر شاعر

روضة. / دارد
در 1گزينه  .15

.ايهام ندارد
-1: باقي - 3

در 1گزينه  .15
در بيت گزين
درست است

در 4گزينه  .15
..حجاب  - 1
...از من  - 2
ف... سيل  - 3

در 1گزينه  .15
حذف هم - 1
=يا رب  - 2
=بازآي  - 3
يا رب از - 4

در 3گزينه  .15
  :كوشمي

×

− −
− − −


 

در 3گزينه  .16
وزن بيت گز

  .است
در 3گزينه  .16

ه تأثير نظريه
ديدگاه علم

در 1گزينه  .16
مفهوم بيت
ش دريافت مي

در 1گزينه  .16
بيت گزينة 
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 .شود

 3، 1هاي  ه

يده داشته 

ـ ) ظ نشده

ـ ) زائد(از 

: ص( بودم 

 ةبالتبعيـ ) 

: ص( الزم 

ationgroup

ش دريافت مي 3ه 

ات گزينهم در ابي

ـ برگش، فا) تار

در ترجمه لحاظ( 

، ا)ختاراوت سا

، آماده شده)د

)ةمشبه ةصف: ص

ـ) ه و منصوب

  .باشند مي

1(  

وم از بيت گزينه

اين مفهوم) تني

تفاوت ساختا(د 

مادام ،خن چين

تفا(رسيم  مي.. 

محول كر: ص( 

ص( ةمبالغ اسم 

مفعول به: ص(ه 

مصادر مزيد مي» 

3/3/1398 سوم 

اين مفهو. رسي ي

ني بود نه آموخت

فايده برساند... ي 

ـ سخ) اظ نشده
 ) حاظ نشده

.ـ به فرياد) تار

حول كرده بود

 شديدةح، 

 ) باب تفعيل

 ) عدد، فاعل

ـ) عبد: مفرده 

ـ مضاف إليه) م

»، تحقّقمناجاة 

 ( 
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جامع نوبت(اني 

ري به جانان نمي

آمدن عشق (شود 

ـ با برگهاي) ده

ي در ترجمه لحا
در ترجمه لح(م 

تفاوت ساخت(ت 

ـ مح)  شونده از

 سّلمي 

، تطفؤ، رياحضيء

يحذِّر، از: ص( 

ع: ص(ـ عدد ) ل

:ص(عابد : ده

 ّالزم: ص( متعد

استحياء،«ها  نه

)بدل(تحه است 

 عربيزبان 

 پيش؛ علوم انسا

 حجاب تن نگذر

ش ش حاصل نمي

رجمه لحاظ نشد

مفعوليضمير (د 
، مادام)حاظ نشده

درس بودن است
  

دور: ص(كننده 

در صافحيه ـ كر

ضاُ ـ أطفأت ـ  ة

ـ يحذَّر)  مؤخر

مصدر باب تفعل

ـ مفرد) د مذكر

ـ) ن باب تفعيل

اما در بقية گزين

ف، و مجرور بالفت

ز 

سنجش

تا زماني كه از 

كه عشق با آموزش

كلّ در تر(مردم 

كند ن، ايجاد مي
ي در ترجمه لحا

سانندگان، فرياد
)زائد(، از )ختار

ـ دور كن) باش 

ضمير مفرد مذك

شديدةطفؤ، رياح، 

صوت، مبتدأ: ص

التخلُّص، م: ص(

مفرد: ص(كسر 
 )عباد: ف

من: ص( تفعل 

در مجرد است ا

منوع من الصرف

    
 

 .رست است
: سؤال اين است
 .رست است

يانگر آن است ك
 .ارد

 .رست است
برگش، م: رتيب

 .رست است
سخن چين: رتيب

ضمير مفعولي(د 
 .رست است

فرياد رس: رتيب
تفاوت ساخ(ست 

 .رست است
:ص(بود : رتيب

  
 .رست است

صافَح ـ ض: رتيب
 .رست است

تكون، تط: رتيب
 .رست است

ص(صوت : رتيب
 .رست است

(التخلَّص : رتيب
 .رست است

جمع مك: ترتيب
للموصو: ص(هللا 

 .رست است
من باب: ترتيب

 .رست است

مصد» الدعاء«نه 
 .رست است

مم» ابراهيم«نه 

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
مفهوم بيت

در 2گزينه  .16
بيت سؤال بي

وجود د 4و 
 
  

 
 

در 2گزينه  .16
خطاها به تر

  . باشد
در 1گزينه  .16

خطاها به تر
كند ايجاد مي

در 3گزينه  .16
خطاها به تر
فريادرسي اس

در 1گزينه  .16
خطاها به تر
)آماده بودم

در 1گزينه  .17
خطاها به تر

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

در 3گزينه  .17
خطاها به تر

در 1گزينه  .17
خطاها به ت

للموصوف اهللا
در 2گزينه  .17

به تخطاها  
ّمتعد.( 

در 4گزينه  .17
در اين گزين

در 2گزينه  .17
در اين گزين
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  . ست

 .مده است

 .باشند ي

 . ستند

سب ثروت 

ها  ، كوشان
مرو اشكاني 
 اما شاهان 

ادشاه آنجا 
ولي پادشاه 
ق محاصرة 
ي رواني و 

د در حين 

ationgroup

ن فعل واجب اس

تغيير بوجود آم 

مي» شروع شد« 

 . هستند

طباق هس» خذت

ت، صنعت و كس

كي از اين اقوام،
هاي شرقي قلمر
مرو اشكاني بود،

  . موفق نشد

پا. حبشه فرستاد
و. شه فرستادند

 گرفتند از طريق
ترين فشارهاي ت

ه بغداد انتقال دا

1(  

دد، و مؤنث بود

»تجارة، آخرة، ة

 . يست

همگي به معني 

از باب تأكيد هس 

لنّوم ـ أعطيت، أخ

  .اند م ناميده

ي، هنر، ادبياتار

يك. ول كرده بود
ن آيين در مرزه
تان جزئي از قلم
ن جدا سازد، اما

مسلمانان را به ح
 مهاجران به حبش
 حبشه، تصميم

وطالب سختب اب

الفت را از مرو به

3/3/1398 سوم 

گرد برمي» النار« 

بيعةط«ها  گزينه

ها چنين نيس زينه

»جعل، أخذ، بدأ

»و قسم، هو، وا

سير ـ يستيقظ، الن

صر طاليي ايالم

 شكوفايي معما
 .يري شود

 را به خود مشغو
جب گسترش اين

ارمنست. ستان بود
سرزمين را از ايران

ش، گروهي از م
راي بازگرداندن
ن مسلمانان از

سه سال در شعب

ار ديگر مقر خال
  .كرد 
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جامع نوبت(اني 

است كه به» ت

ت، ولي در بقية گ

د، اما در بقية گز

ج«سه گزينة ديگر 

كلّ،«ها  ة گزينه

يسهل، عس«ها  نه

  .تر بود عيف
مورخان آن را عص

و، رشد شهرها،
دن بيگانه جلوگي

تمردان اشكاني
بودند، موج  ويده

ران و روم ارمنس
عي داشت آن س

ات پيروان خويش
عمروعاص را بر 

مي در بازگرداند
د و به مدت س

خاندان عباسي، با
ني خود را صادر

 تاريخ

 پيش؛ علوم انسا

سجرت«ستتر در 

 .ست

غيير نكرده است

شود مجهول نمي

باشد، اما در س مي

ست، اما در بقية

، اما در بقية گزين

.  
 ميان دورود ضعي
قدرت ايالم كه م

ه گسترش قلمرو
ذ فرهنگ و تمد

همواره ذهن دولت
به آيين بودا گرو
منازعه، ميان اير
 و دولت روم سع

 آيين اسالم، نجا
گروهي از جمله
كان پس از ناكام
ا از پاي درآورند

راض و خشم خ
 سهل، وزير ايران

سنجش

مس» هي«ضمير 

جايز نيس» يود«ر 

بعد از نسبت تغ 

الزم است و م» 

م» نزديك بود«ي 

 ) متراً

 مقدم و حصر اس

جناس است،» عة

.پري كرده است
 نظر سياسي از
ي تمدن و اوج ق

  سي با آشور 
ر عصر ميانه به
جب شد تا از نفوذ

در شرق ايران ه
ل داده و چون ب
ن مسائل مورد م

د برخوردار بودن

هي براي انتشار
مشركان گ.  بود

مشرك. اري كرد
بر و پيروانش را

 

جلوگيري از اعتر
بن ور قتل فضل

    
 

 .رست است
نه نائب فاعل، ض

 .رست است
در اين گزينه در

 .رست است

»أصفهانيّ «نه 
 .رست است

»هتفت«نه فعل 
 .رست است

به معني» كاد«ه 
 .رست است

كم كيلوم: ص( 
 .رست است

خبر» علينا«نه 
 .رست است

الساعو  ساعة«ه 

 .رست است
رة تاريخي را سپ

دوراني كه ازيم 
نه زمان شكوفايي
عصر رقابت سياس
 نظامي ايالم در
سترش ايالم موج

 .رست است
م قبايل ساكن د

ز تشكيلولتي ني
ترين  ديگر از مهم

استقالل داخلي
 .رست است

به دنبال پايگاه 
دادگري معروف
سليم آنان خودد
 اجتماعي، پيامب
.تحميل كردند
 .رست است

فه عباسي براي ج
د، مخفيانه دستو

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
در اين گزين

در 3گزينه  .17
فك ادغام د

در 4نه گزي .18
در اين گزين

در 1گزينه  .18
در اين گزين

در 2گزينه  .18
اين گزينهدر 

در 3گزينه  .18
كم كيلومترٍ

در 4گزينه  .18
در اين گزين

در 3گزينه  .18
در اين گزينه

 
 
  

در 2گزينه  .18
ايالم سه دور

ايالم قدي - 1
ايالم ميا - 2
ايالم نو ع - 3

رشد نيروي
گس. انجاميد

در 1گزينه  .18
هجوم مداوم
بودند كه دو

يكي. شدند
آن ايالت از ا

در 4گزينه  .18
)ص(پيامبر 

نجاشي به د
حبشه از تس
اقتصادي و

معيشتي را ت
در 3گزينه  .18

مأمون خليفه
سفر به بغداد

erv.ir
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@sanjesheduc

ت چشمگير 
نسجمي را 

هلند نجات 
آن كشور ) 

م سلطنتي 
 .د

در )  آلمان
 در آستانه 
 هزار نفر از 

هاي  ر سال
همين سال 
قتصادي به 

نگان اقدام 
مات فردي 
.  عشاير بود

هبر نهضت، 
امام . ر كرد

مگان اعالم 
 .ون بود

 و فرهنگ 
ن نسبت به 
ن مردمان 

 احساسات 
جمله داليل 

ationgroup

 . كرد

گيري و پيشرفت
مكتب فلسفي من

 .سيد

ود را از سلطه ه
)مترنيخ(راعظم 

 و توانستند رژيم
مقتدر اتريش بو

متحد(رام ژاپن 
ها الي كه ژاپني

و صدها. يختند
 .ان يافت

صرالدين شاه در
او در پنجاه. راند

زات سياسي و اق

الف با نفوذ بيگا
داد و تصميم مي

ن نيروي نظامي

بس و حصر ره
ة مبارزه اميدوار
ت پهلوي به هم

بار كاپيتوالسيو ت

دازد، زيرا جامعه
ردم از يك زمان
ممكن است ميا

 و تاريخ، رشد
 گذشتگان از ج

1(  

مسموم و شهيد

گي ساز شكل مينه
لسوفان ايراني، م
راني به كمال رس

 مردم بلژيك خو
يخواهان، صد زاد

دي قيام كردند
هاي دولت م  پايه

جبهة اقيانوس آر
در حا. واجه شد

و ناكازاكي فروريخ
 شد و جنگ پايا

ناص. فزايش دادند
گذر  و شكار مي

ي و دادن امتياز

ه، مستقل و مخا
ت نم قانون اهمي

ف آن مهار كردن
 .د

ماه حب 10عد از 
بارزان را به ادامة
سرنگوني سلطنت
ويب قانون خفت

ح تاريخ نيز بپرد
ري و زيستي مر

تا جايي كه م. د

  .ردد
شناسي  باستان

خت بهتر زندگي

3/3/1398 سوم 

را م) ع(مام رضا 

تلف به عربي، زم
آورترين فيلس ز نام

يلسوف بزرگ اير

ها، ر اين انقالب
د، در اتريش، آز
سلطنت استبداد
پا، سست شدن

در ج. ن رسيدند
هاي امريكايي مو
هاي هيروشيما و
ژاپن نيز تسليم

ود را در ايران اف
به سرودن شعر

الدين اسدآباد ل

خواه هاي آزادي ت
گذاري و  قانون

هدف. عشاير بود
گانه نيازمند شود

كومت پهلوي بع
ي در شهر قم مب
داوم مبارزه با س
وي بايستد، تصو

 و شرح و توضيح
شود شرايط فكر

شود ل زمان مي

گر  ميالدي برمي
زمينة مي در

ن آثار در شناخ
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جامع نوبت(اني 

ام) معروف گشت

هاي مخت ز زبان
مدفارابي يكي از

سينا، في ا ابوعلي

 گرفت كه در اثر
مهوري برقرار شد

م عليه سك مرد
م در اروپ 1948

ه مرزهاي آلمان
با حملة نيروه. د

ر ساكنان شهره
س از اين واقعه، ژ

سلطه و نفوذ خو
ر وقت خود را ب
تاري با سيدجما

 .ه است

 حذف شخصيت
او به مجلس. ت

سكان اجباري ع
نظر دامي به بيگ

 سبب شد تا حك
وبارة امام خميني
م خود را براي تد
 مقابل رژيم پهلو

بايد به بازگويي
ش يير موجب مي

ن جوامع در طول
 .شد

 به قرن نوزدهم
هاي علم يشرفت

ت به اهميت اين

 پيش؛ علوم انسا

 به مشهدالرضا م

مة آثار فلسفي ا
ابونصرمحم. ي شد

 كه اندكي بعد با

ا را فراالب، اروپ
 دوباره رژيم جم

، سوئد و دانمارك
يج موج انقالبي 

 كردن فرانسه به
تصرف كرده بود
ب اتمي را بر سر

پس.  نابود كردند

اي استعماري س
 اصالحات، بيشتر
 اميركبير، بدرفت
ران ترسيم كرده

ن ابتداي كار، به
ي را پيش گرفت
امات رضاخان، ا
شد كه كشور از ن

ي امام خميني
حضور دو.  كند

خرداد تصميم 1
ديگر قاطعانه در

ها، ب نينش در آ
اين تحول و تغي
ب جدايي ميان
وجود نداشته باش

ش آثار باستاني
ب و گرانبها، پي

يش آگاهي نسبت

سنجش

كه بعداً(د توس 

 و تعقل و ترجم
ايراني ـ اسالمي 

سالمي ارائه كرد

م دو موج انقال 1
، در فرانسه نيز
در اسپانيا، هلند،

ترين نتاي  از مهم

ين پس از آزاد
راليا و چين را ت

ها چندين بمب ي
ه اين دو شهر را

ها ن شاه، قدرت
مأيوس از انجام
رسيد كه كشتن
 وي در تاريخ اير

سلطنت از همان
فردي دادي و رأي

يكي ديگر از اقدا
كاست و باعث ش

ني به دستگيري
آزاد 1343دين 

15سالگرد قيام 
رهبر نهضت بار د

ها و گزي  گذشته
ا.  و تغيير است

ين تفاوت موجب
زباني و ري و هم

نگهداري و نمايش
 اشياي كمياب
ويت ملي و افزاي

    
 

 سهل، در سناباد
 .رست است

ر قرآن به تفكر
در حوزة تمدن

بيني اس ب جهان
 .رست است

848و  1830 
ستقالل رسيدند
 فرار كردند و د

يكي. قرار سازند
 .رست است

وم جهاني متفقي
هايي از استر خش

ن بودند، امريكايي
گناه نظامي و بي
 .رست است

سلطنت ناصرالدين
نتش، نااميد و م
ر حالي به قتل ر

ي ازهرة نامطلوب
 .رست است

س از رسيدن به س
 حكومت استبد

يك. آورد جرا درمي
 رونق دامداري ك

 .رست است
م و علماي دينرد

فرورد 16 تاريخ 
اي در س ر اعالميه

ه سبب شد تا ر
 .رست است

 بر ضبط و نقل
 در حال تحول
ا. متفاوت گردد
فكر ردم امروز هم
 .رست است

ها براي ن ل موزه
 بشر به حفظ
ي و عالقه به هو

www.sanjeshse

پس از قتل
در 3گزينه  .19

توصية مكرر
علم فلسفه د
در چهارچوب

در 2گزينه  .19
هاي در سال

دادند و به اس
را مجبور به
مشروطه برق

در 4گزينه  .19
در جنگ دو
حالي كه بخ
تسليم شدن
ساكنان غيرن

در 2گزينه  .19
در دوران س
پاياني سلطن
پادشاهي در
بيگانگان چه

در 3گزينه  .19
رضاشاه پس
كرد و شيوة
خود را به اج
اين اقدام از

در 1گزينه  .19
اعتراض  مر
ايشان را در
نيز با صدور

اما آنچه. كرد
در 3گزينه  .19

مورخ عالوه
بشري مدام
زمان ديگر م
گذشته با مر

در 4گزينه  .19
سابقة تشكيل
تمايل ذاتي

ناسيوناليستي

erv.ir
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@sanjesheduc

ده و امروزه 

و ستدهاي 
مثالً عقايد 
. كرده است

هايي  ا نماد

هايي چون 

اين .  است

ز اشتباه در 
 كافي براي 

شود  ب مي
دن، كامل و

  .ند
 )كتاب دهم

ياهي نسبتاً 

  )ب يازدهم

 )كتاب دوم

  ل حياتي و 

 )كتاب دوم

  )كتاب دوم
 

ationgroup

ده شدها افزو وزه

كل و شيوه داد و
م. شود  يافت مي

د تجلي پيدا ك

ها يا ده از سمبل

ه منظومه.  است

شده ل بيان مي

شوند، امكان بروز
ك به ناچار فرصت
يت وقت موجب
 و دست اول بو

كندازد، اشاره مي
ك 4وم و صفحة 

ك با پوشش گيا

كتاب 32 صفحة 

  . دخالت دارد
ك 136صفحة (

عنوان يك عامل

ك 146صفحة (

  .آيدت مي
ك 13صفحة (

1(  

د و دامنة كارمو
 

وع معيشت، شك
تابلوهاي نقاشي
اند  باقي گذاشته

ي ادبي نويسند

ادبيات صوفيانه

ي از رمز و تمثيل

ش يه و چاپ مي
ها ب ندركاران آن

عجله و محدود
ت با وجود تازه

پرد و امروزه مي
كتاب دو 2صفحة 

نك و نيمه خشك

كتاب دوم و 43

هاي سياسيمي

 است كه آب به

دستدقيقه به 33

3/3/1398 سوم 

 همواره بر تعداد
.اند لمللي شده

رسوم مذهبي، نو
زنده و گويا در ت

هاي خود فالينه
 .ان است

ها ين نوع نوشته

فاني يا اهاي عر

د هم در پوششي
  .ست

رعت و عجله تهي
ان دستها،  وزنامه

ع. ها را ندارند ن
وجود در نشريات

حيط در گذشته
ص(

وشش گياهي تن

3صفحة (

اني مانند ناآرامس

شر سبب شده

3درجه و  11م 
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جامع نوبت(اني 

جة همين توجه
ال شور و سطح بين

سفي و آداب و ر
سيقي مطالبي ز
وام بر روي سف

يد مسيحياز عقا

در اي. مده است

ه  فارسي نوشته
  . است

اند  سازگار نبوده
ند رهايي داده اس

ت كه چون با سر
ويژه رو ريات و به

ار و جزئيات آن
 مواقع اخبار مو

تباط انسان و مح

يمي خشك با پو

سالي و عوامل انس

ي تأمين غذاي بش

دست آوريمجه به

 جغرافيا

 پيش؛ علوم انسا

در نتيج. مينه بود
در داخل هر كشو

فكرات غالب فلس
 شكل آالت موس
هايي كه آن اقو

اي ا ي اروپا آيينه

 سياسي پديد آ

 تمثيل در ادب
هاي رمزي ستان

 رسمي و عرفي
حكومت قرار گيرن

شريات اين است
ن در توليد نشر
ستي همة اخبا
ين در بسياري

كه به بررسي ارت

يب به ناحيه اقلي

عي مانند خشكس

 نياز به آب براي

درج 35را با  23

سنجش

ها در اين زمي مت
مراكز فرهنگي د

سوم مذهبي، تف
نوع و تربيت و 

ه ورود در نقاشي
رة قرون وسطاي

هاي نبود آزادي
  .كند فاده مي

تفاده از رمز و
 در زمرة اين داس
ي كه با جريان

آزار ح تعقيب و 

ورد مندرجات نش
يمت مسأله زما
 درستي يا نادر

بنابرا. ت راه يابد

 مفهوم جغرافيا ك

ترتيمتر بهميلي 

گي عوامل طبيع

سترش صنايع و
  .شودي مي

3°′لسرطان  27

    
 

 جوامع و حكوم
ترين م كي از مهم

 .رست است
قايد و آداب و رس
 مسائل تعليم و
ردمان ميان دو
باقي مانده از دور

 .رست است
هاي ن ي در دوره

قصود خود استف
هاي مهم است صه

 عطار نيشابوري
هاي مختلفي فرقه

 از اين كه مورد
 .رست است

كالت مهم در مو
به دليل اهي. ست

ررسي پيرامون
چاپي در نشريات

 .رست است
ه به درستي به

 .رست است
 15  3و  

  . است

 .رست است
ري پديده گرسنگ

 .رست است
ش جمعيت و گس
دنده بحران تلقي

 .سترست ا

ال بين مدار رأس

www.sanjeshse

توجه جدي
تبديل به يك

در 2گزينه  .19
در زمينة عق
م اقتصادي و
اساطيري مر

هاي ب نقاشي
در 3گزينه  .19

ادبيات رمزي
براي بيان مق
يكي از عرص

الطير منطق
آثار كالمي ف
بيان آنان را

در 2گزينه  .2
يكي از مشك

ها زياد اس آن
تحقيق و بر
اشتباهات چ

 .نيستند
 
  

 
در 4گزينه  .2

در اين گزينه

در 1گزينه  .20
ميزان بارش
زياد مربوط

در 4گزينه  .20
گيردر شكل

در 3گزينه  .20
روند افزايش

وجود آوردبه

در 1گزينه  .20
اگر اختالف

erv.ir
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@sanjesheduc

  .ي است
 )ب يازدهم

 )كتاب سوم

  . كنند
 )كتاب سوم

است و ) ي

 )كتاب سوم

رت زياد از 

 )كتاب سوم

طي و براي 

 )تاب پيش

ها را با  آن

 )تاب پيش

  )تاب پيش

  )تاب پيش

  .دهندي
  )تاب پيش

ationgroup

ميزان نامساويبه 
كتاب 23 صفحة 

ك 15صفحة (

بل انحالل نفوذ
ك 53صفحة (

ترشياري(ن سوم 

ك 41صفحة (

ي، عامل مهاجر

ك 120صفحة (

ها از عالئم خطن

كت 56صفحة (

بينند و ارتباطي

كت 101صفحة (

كت 96صفحة (

  .ني دارد
كت 75صفحة (

 واقعي را نشان مي
كت 99صفحة (

1(  

راف كره زمين ب
كتاب سوم و 4 

هاي قابدر سنگ

 مربوط به دوران

ي جمعيت شهري

خيابان ي نمايش

ورت تركيبي مي

  .باشد

طوالاي ر سابقه

هاي رفتار پديده

  . د

3/3/1398 سوم 

 كردن هواي اطر
صفحة(

  .ت

آورند كه دوجود 

هاي جوانز كوه

 بر رشد طبيعي

ترتيب براي و به

صوصلي خود و به

بها نادرست مي

ين از فواصل دو

اي هستند كهنه

شوند وابسته مي

24 


جامع نوبت(اني 

گذارد، گرم مي

ي و حامي است

وها را بهو چشمه

ي است و آلپ از

ل توسعه عالوه

است) النيمتري
  .د

را در مقياس اص

ت و ساير گزينه

شود و بررسي زمي

سازي رايان شبيه

اند و وجود آورده 

 .ت

 وم اجتماعي

 پيش؛ علوم انسا

و پيرامون زمين

ر گروه زبان سامي

ي آهكي، غارها و

شناسيول زمين

شورهاي در حال

پال(ي دو بعدي 
شود استفاده مي

ها و اجزاي آن ر

است (G.I.S)ي 

شو محسوب نمي

Pc «هاياز مدل

ها را به ي كه آن

ها است  كنترل آن

علو

سنجش

ه خورشيد بر جو

 سوريه، يمن در

هايدر كوهستان

بوط به دوران او
  

هرنشيني در كش
  . است

هايني از پديده
ز عالئم سطحي

هعي، همه پديده
 

عي از كاربردهاي

ايت و فن تازه

cglobe«افزار رم

هايي ور، به انسان

بيني و اي پيش

    
 

 .رست است
ترين تأثيري كهم

 .رست است
هاي ليبي، مصر،

 .رست است
توانند دمي ورتي

 .رست است
هاي پير و مروه

.ي عميق است

 .رست است
 رشد سريع شه
شهرها نيز بوده ا

 .رست است
 مناطق كوهستا
طق كوهستاني از

 .رست است
ا در محيط واقعي

 .كنندميدرك 

 .رست است
اي پايه و موضو

 .رست است
فعاليت (RS)دور 

 .رست است
ش در آسمان و نر

 .رست است
جتماعي به مرو

 .رست است
هاي اجتماعي برا

www.sanjeshse
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 گفتاري و 

ي فرهنگي 

اشند، نهاد 
 .گويند ي

 .دهد  مي

گيري  شكل

وب برتري 
ي بزرگ را 

كنند و   مي

ationgroup

زبان«تماعي و 

وم مغلوب برتري

ي كل داشته با
ها با يكديگر مي ن

كند و استمرار ي

امناسب امكان ش

 ريزد و قوم مغلو
هاي ر، امپراطوري

ي غيرغربي حل

1(  

 .ست

ترين پديدة اجت

ه فرو ريزد و قو

در نظام اجتماعي
ختار و ارتباط آن

هنگ را توليد مي

يط جغرافيايي نا
 .يند

 

 قرار گرفته فرو
سلطه و استكبار

كشورهايصادي 
  .آيند د مي

3/3/1398 سوم 

اس عيني و خرد 

ت ، عميق»ن دارد

ديگر قرار گرفته

اي د كننده عيين
ي با توجه به ساخ

پردازد، فره ي مي

در شراي. گذارند 
آي اوتي پديد مي

.موجودات است

ي جامعة ديگر
گذشتة تاريخ، س

 .د

يق استثمار اقتص
تمدن واحد پديد

25 


جامع نوبت(اني 

پديدة» آموزي ش

گاه انسان در آن
 .ي هستند

 . يكديگرند

 نظامي جامعه د

 نقش مهم و تع
 جهان اجتماعي

هاي فرهنگي ليت

ط اجتماعي مي
هاي متفا فرهنگ

ر انواع مختلف م

تصادي يا نظامي
دهد و در گ خ مي

كرد را تسخير مي

ي خود را از طري
 يك فرهنگ و تم

 پيش؛ علوم انسا

تحقيقات دانش«

ل جهان و جايگا
هاي اجتماعي يده

عرضختلف در 

ف اقتصادي يا
  

 

ي درصورتي كه
هاي موعة پديده

م و تربيت به فعال

 مناسبات و روابط
ف ،قليمي مختلف

هايي است كه در

 تحت تصرف اقت
سم فرهنگي، رخ

 فرهنگي غرب ر

 غربي 

هاي دروني چالش
ي بود كه درون

سنجش

«هني و كالن و 

 نسبت به اصل
ترين پدي سطحي

هاي اجتماعي مخ

ي كه تحت تصرف
سلطه و استكبار

ري ـ استعمار

ي نظام اجتماعي
جتماعي به مجم

كه از طريق تعليم

لف تأثيراتي در
د و در شرايط اق

 .شود د مي

  ت

ه  از سنخ تفاوت

اي كه ي منطقه
پذيرد، امپرياليس

هاي ترين اليه ق

ر كشورهاي غيرغ

 جوامع غربي چ
هايي ز نوع چالش

    
 

 .رست است
پديدة ذ» تماعي

 .رست است
قادي كه انسان
ز آشكارترين و س

 .رست است
ه  ديدگاه، جهان
 .رست است
اي هنگي منطقه

ط را بپذيرد ـ س
 .رست است

هاي روشنگر سفه
 .رست است

هاي نظام از خرده
گويند و نظام اج ي

 .رست است
هادي است كي، ن

 .رست است
جغرافيايي مختل

ندارد ماعي وجود
 .رست است

گي، زايل و نابود
 .رست است

وع فاقد مقبوليت
 .رست است

ها ها و فرهنگ ق
 .رست است

مقاومت فرهنگي
معة مسلط را بپ

  .ه استد
 .رست است

روشنگري، عميق
 .رست است

 انساني غربي در
 .رست است

ركز و پيرامون،
ك شرق و غرب از

www.sanjeshse
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مسلمان در 

ن نيروهاي 

  .ت آوريم

 .ي هستند

 .ت

 

 .ي بنوشد

چنين غايت 

ationgroup

 در كشورهاي م

 .م كردند

به قدرت رساندن

دستز آن چيز به

ها، جزئير گزينه

 .ت

لة حقيقي ساخت

 .ت

 .ست

.ل هستي است

ه، جام را با بردباري

چهم. ي نيستند
 .شوندي

1(  

حاكمان سكوالر

 غيرمتعهد اقدام

اي بهستعمارگر بر

حدود و ناقصي از

در ساير» )ع(لي 

 .نيست

ركت ذهن است

ها منفصلن با آن

ومي كاذب است

پذير نيسن امكان

 .ست

ث عليت در اصل

ست چون گذشته

  .قع شده است

راي غايت ارادي
خارجي ايجاد مي

3/3/1398 سوم 

عماري است و ح

شكيل كشورهاي

هاي اس  و دولت

ي آن، شناخت مح

هاي حضرت علي

ف دومي ماليم ن

دن نيز نوعي حر

توانو بنابراين مي

اولي صادق و دو 

  .اند شده

 ديگري براي آن

 .ت

رگز رها نكرده اس

سائل آن نيز بحث

ديده و از او خواس

 در عالم مثل واق

مة موجودات دا
لت يك عامل خ
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جامع نوبت(اني 

ي، استبداد استع
 

وگسالوي به تش

م، شكل گرفت

صوصيات غيرذاتي

مجموعه دارايي«

، اما اولي برخالف

و تعريف كرد كند

ل رفع نيستند و

بنابراين. ل دارند

مقدمات تعيين

ه و فرض شكل

 .وجه است

 در اطالعات است

ستي نيز او را هر

ست و يكي از مس

ر ميان زندانيان د

است كه)  مثال

كند، اما همل مي
وادث در اثر دخال

سفه و منطق

 پيش؛ علوم انسا

كشورهاي اسالمي
.كردند قدام مي

هند و تيتو در يو

 افول سكوالريسم
 .د

تن برخي از خص

«و »  اين كيسه

حسوس هستند،

كها حركت مين

قابل جمع يا قابل

 تناقص و تداخل

ي حد وسط در م

دست آمدهلي به

 وجود او مورد تو

يت تفكر و دقت

فتن به اسرار هس

ر فلسفة اولي اس

دي دانست كه در

يا(يك حقيقت 

ت واحد را دنبال
د و برخي از حو

 فلس

سنجش

 
ن غرب زده در ك
جتماعي پيشين ا

 كمك نهرو در ه
 

يي كه ناظر به
كردند ستفاده مي

يك چيز يا دانست

هايكل مهره« 

هر دو كيفيت مح

د كه براساس آن

د كه با يكديگر ق

ه با قضية اصلي

ني براساس جاي

راساس حصر عقل

ش از ساير ابعاد

ي از مغالطه، تقوي

ه و فكر دست يا

، موضوع و محو

ترين فردرا شريف

ر كلي، اشاره به ي

رسطو يك غايت
در آن تفاوت دارد

    
 

.درست است
ومت منورالفكران

اي اجت ساختاره
 .رست است

ناصر در مصر با
.درست است
هاي سالمي، نظريه

ودتاي نظامي اس

 .رست است
ن است با ديدن ي

 .رست است
،»هوري اسالمي
 .رست است

 بوي گل ياس ه
 .رست است

ي خدادادي دارد
 .رست است
اندديق دو مفهوم
 .رست است

 قضية داده شده
 .رست است

رگانه قياس اقترا
 .رست است

قياس اقتراني بر
 .رست است

واطف انسان بيش
 .رست است

وامل براي دوري
 .رست است

اره با انسان بوده
 .رست است

ستي و احكام آن
 .رست است

صراحت سقراط ر
 .رست است

الطون، هر تصور
 .رست است

طبيعت از نظر ار
د د با نظم موجو

www.sanjeshse
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يك موجود
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 وارد وادي 

وجوب . (رد

 

ظر حكمت 

ها تقيم آن

سالي نيز به 

هاي علمي 

 .ذارد

ationgroup

انه يا ناخودآگاه

وابستگي دار) ه

 .ود

.ي وي دانست

  .د

طي است و از نظ

ي و مشاهده مست

 و رفتار بزرگسا

هستفاده از روش

گذي بر آن اثر مي

1(  

ها، شخص آگاها

 از تامه يا ناقصه

ل تعبد ديني ـ بو

هاي عرفانيستان

داندل و دين مي

 مفهومي متواط

 .ده است

 .يند

 .گيرد  مي

كه امكان بررسي

اندشدهي تعيين 

كيد داشته و اس

 شرايط محيطي

3/3/1398 سوم 

ه براي درك آن

  .گرددد باز مي

اعم( علت خود 

اللي ـ در مقابل

توان زبدة دا مي

. 

ي و يگانگي عقل

برخالف آن» غ

خود مشغول كر

گوي ش علمي مي

قرار ورد بررسي

هايي است كهده

ة نيروهاي ذاتي

سرنوشت فرد تأك

 منظم است كه
27 


جامع نوبت(اني 

يقي هستند كه

ت اسالم به بغداد

د، اما معلول به

 .دت است

ن در روش استد

را» الغربيه هًغرب

ازگاري نداشتند

قي و ذوق عرفاني

چراغ« است، اما 

ها را به خن انسان

معين را روش  ت نا

لت آزمايشگر مو

ست بررسي پديد

كودك به وسيلة

 براي انتخاب س

ه رشد طبيعي و

 شناسيوان

 پيش؛ علوم انسا

راي معارف عمي

ز انتقال پايتخت

بخشد وجود مي
 .ت

يابي به سعاست

 .اند

عتزله، افراط آنان

غ«ست و داستان 

سوفان چندان سا

و اشراقش مشايي 

بنديابل درجه

ي است كه ذهن

دن يك موقعيت

 رفتار بدون دخال

ي با آن مواجه اس

رفتار ك: گويدمي
 .ند

ها و آزاديسان
 .داند

كند، داراي برنامه

 رو

سنجش

 سورة توحيد دا

وناني، به پيش ا

معلول وجوب و
ص علت تامه است

 از نظر فارابي د

دايش جهان مي

مين و عرفا با مع

 حكيم فاضل اس

 با فلسفه و فيلس

 را آميختن روش

كك است كه قا
  .كك است

هاييجواب پرسش

كرد راي مشخص

شود كه جام مي

شناسي شناختي

رگرا است زيرا م
گيرني، شكل مي

فرد انس منحصربه
دن نامناسب مي

كنمادر شروع مي
    

 

 .رست است
ن سورة حديد و

  .شود
 .رست است

با فرهنگ يويان 
 .رست است

ر آن واحد به م
جود بخشي خاص

 .رست است
 تشكيل اجتماع

 .رست است
شق را علت پيداي

 .رست است
مل مقابلة متكلم

 .رست است
ردي از زرتشت،
 .رست است

كدام، مان هيچ
 .رست است

يقة خاص خود
 .رست است

زء مفاهيم مشك
ود مفهومي مشك

 .رست است
پي يافتن ج در 

 .رست است
جوي منظم بر و ت

 .رست است
يعي هنگامي انج

 .رست است
شكالتي كه روان

  
 .رست است

د به شدت جبر
ب دوران كودكي

 .رست است
گرا بر تجربةن

اي مطالعة انسان
 .رست است

خود را از رحم م
www.sanjeshse

در 2گزينه  .2
آيات آغازين
شفلسفه مي

در 4گزينه  .2
آشنايي ايراني

در 1گزينه  .25
علت تامه د
بخشي و وج

در 3گزينه  .2
هدف اصلي

در 1گزينه  .25
سينا، عشابن

در 2گزينه  .2
ترين عاممهم

در 4گزينه  .25
تعبير سهرور

در 3گزينه  .25
عرفا و متكلم

در 4گزينه  .2
مالصدرا طر

در 2گزينه  .2
جز» روشن«

متعاليه، وجو
 
  

در 3گزينه  .26
شناسيروان

در 2گزينه  .26
فرايند جست

در 1گزينه  .26
مشاهده طبي

در 4گزينه  .26
يكي از مشك
.وجود ندارد

در 2گزينه  .26
نظرية فرويد
وسيلة تجارب

در 3گزينه  .26
رويكرد انسا
مرسوم را برا

در 1گزينه  .26
انسان رشد خ

erv.ir

251

52

53

54

55

56

57

58

59

260

61

62

63

64

65

66

67



  
 

 

@sanjesheduc

 .شودمي 

 ولي شروع 
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