
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي نآ، عصر 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  10ون 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
  چهارمجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)31/3/1398(  
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چه منزّه از 

 ) كدكني

 علي اكبر 

و بيت فاقد 

ميوة ) 3گ 

اليه   مضاف

 متمم است

 .  ت

ationgroup

محض باشد، آنچ

 .)د

دكتر شفيعي ك 

طاط روميان از

ضافة استعاري و

  

گ ).ستعاره است
 ) شبيهي

 )كواژ

،»عل بدخشان

خودش م» به« 

تق ـ مركّب است

13(  

ي كه روحاني مح
  .)د

 آن عبادت كنند

:ح اسرارالتوحيد

 عظمت و انحط

چنگ قضا، اض« 

)دور شراب -2 

و فاقد اسمعادله 
اضافة تش: شمان

تك 17(من +  م

لع«دي دارد و 

 واسطة آمدن

مشت» روا فرمان«

31/3/398چهارم 

غيرمادي، امري 
رگي حركت كند

ي كه راهبان در

وضيح و تصحيح

القوانين و ة روح

.ي استعاره است

روزگار -1يهام 

 داراي اسلوب م
برگ چش) (.ست

ـَ+ كرد + بـ+ ن 

ت و نقش نهاد

به» جنگ«في 

«مركّب و واژة » 

2 


جامع نوبت چ(ي 

:مجرّد) (تعويذ
 ركاب شاه يا بزر

دير، محلي: معه

تو) (مود صناعي

ترجمة) ( كوب

فقط داراي) 2گ 

اي: دور) (تضاد: ي

بيت) (2گ ) .ت
فاقد جناس تام ا

تن+ خويش +  

است» اسم«پس 

از طرف ←ست

»راپرده، پرمعني

دبيات فارسي 

پيش؛ علوم انساني

بازوبند، ت: حرز (
ه، كسي كه در

صوم. (آمده است

 .شته

دكتر محم: ربيت

دالحسين زرين

گ.  هم استعاره

غم و شادي) (ه

 لف و نشر است
بيت ف) (4گ   .

با+ چه + آن +  

دهد، پ مي» تن
  

 اليه مضاف

اس» جنگ«تممِ 
 

  . دم

دادخواه، سر«ي 

  .يي نمودن

 زبان و اد

سنجش پ

)صاحب زمين
همراه: ملتزم() ح

غلط آ» صومعه«

ارزاني دا تنمعو

 پرست رذل و 

آزادي و تر) (يع

از دكتر عبد» ه

شبيه هستند و

استعار: ش كرد

بيت فاقد) (ضاد
.است» رادوكس

رستاخيز+ به + 

شكست« معني 
  بدخشانلعلِ 
اليه م مضاف     

مت» تو«←ست
 .آيد حساب مي

حشر پيش آرند 

هاي واژه. ق است

شكيباي: »ل زدن

    
 

 .رست است

 مالك، قسمت ص
مانند عقل و روح

 .رست است

«ه كلمه، معني 
 .رست است

متوفيق ... ص كه
 .رست است

جوي رذلت مگر 
 .رست است

جالل رفي: شداد
 .رست است

هاي دوشنبه صه

 .رست است

هم داراي تش» 4
 . ست

 .رست است

ي ز خون دلم نوش
 .رست است

تض= رين و تلخ 
پا«بيت فاقد  .يه

 .رست است

+تا + د+ ا + ين
 .رست است

در مصراع اول 
شكستنِ ل: است

                   
 .رست است

اس» جنگ« به 
متممِ متمم به ح

 .رست است

ت كه به ديوان
 .رست است

مشتق» نشانه«ة 
 .رست است

سنگ بر دل«ي 

www.sanjeshse
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رة آفرينش 

بي قبل از 

 .  

ن مفهوم از 

ني، همان، 

 .رده است

ationgroup

 است و در داير

م جواني را دريا

.ر چه خبرداري

 قبر 

  .ص نيست

همين. ش يابيم

ـ جها)  ساختار

 شكل، و

اال برـ محبوب، ب

13(  

ترين صورت سته

وش باش تا ايام

دالن زار و نزا ي

ق: خوابگه) راد د

ر قابل تشخيص

 (  

خوش آن پرورش

 ، همة امور

تفاوت( انتخاب 

كمك كرد ـ مش

ال كشانده است ـ

31/3/398 چهارم

رين و شايسكوت

هو پردازي، به مي
 .شود ت مي

 است، از حال بي

نما، پير و مر راه 

 و از روي ظواهر

  .است ب

 

يم كردناز تعظ
  

در آب و هواي خ

ـ آسمان،) ختار

شدند،نيان، مي

ـ و، ك) اظ نشده

وست داشتند، باال
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چجامع نوبت (ي 

ندة هستي در نك

ب صبحگاهي م
ن مفهوم دريافت

جود دارد، ميسر

:دليل) ديد ج ح

راد با يك ديدار

غالب صبر قوت 

)148.ص. ساني

كنايه ا: س بودن
)حسن تعليل: ت

نشان دهيد تا د

تفاوت سا... (اع 

ـ لغت، جها) تار

در ترجمه لحا( ة

گذاشت، دوـ مي

 )كند

بان عربي 

پيش؛ علوم انساني

ه حكمت آفرينن
 

بامدادي و خواب 
نهمي» 1«بيت 

ي كه در عالم وج
 . ت

حصال: ديد صلحت

خالق و منش افر

شوق را بر) ب 

ادبيات سوم انس(

زمين بوس) (عاره
در مقابل توست

يخانه را به ما نش
 . شود

ـ ارجا) ت ساختار

تفاوت ساخت... ( 

ةقرب، مشكل، و، 

ـ) زائد(ـ خود ) ر

كمنع نمي: ص(

 زب

سنجش پ

 هستي باشد به
.  بايسته است

 به نوشيدن مي
از ب. سپري شود

هر كام و آرزويي
مثل مذكور است

مص)  زودگذر ب

 علم و دانش، اخ

.ستسالمت ا ن
 هراس ش

. (است» مان رنو

تشخيص و استع
 تعظيم كردن د

ي پژمرد، راه مي
ش يز برداشت مي

تفاوت... (گشت 

اند، انتخابسته
 

)تفاوت ساختار(

تفاوت ساختار(م 

(نع نكرده است 

    
 

 .رست است

هر چه در عالم 
 هست، به جا و

 .رست است

تا چند ب:  سوال
ت خوب عمرت س

 .رست است

براي تو كه ه: 4
الم  معادل ضرب
 .رست است

دوران: سير بك
 .رست است

د كه بر خالف
 .رست است

 ) مل، كجاوه
 .رست است

ضمان در امان و 
غدرشم ندارد ز 

 .رست است

آرم«شده، معرّف 
 .رست است

ت ←گوژ آمد  ت
شت بودن فلك،

 .رست است

نهال شادي» 1« 
ني 4و  2و ابيات 

 .ست استر

آسمان، باز: تيب
 .رست است

فراگير، وابس: تيب
) اوت ساختارف

 .رست است

... (تصميم : تيب
 .رست است

مورد احترام: يب
 .رست است

ـ من) اجتماعي 

www.sanjeshse
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 .د

  .شد

، متعد )ين

و مجرور و 

ها و مستثنا

ationgroup

 .باشدي

  حتفظ، بالثمن

باشد ه پاسخ مي

باشد ه صحيح مي

حرفي ةبزياد: ص

ـ جار و)  مجرور

.  

ا مستثني تام و

13(  

ينه مناسب نمي

  النّهار

، احةالخاصيظ ـ 

اين گزينه)  زرقاء

اين گزينه...)  ةد

(حرف واحد  ةد

جار و: ص(ول 

 .ندآي

. 

.حال هستند» ن

هادر بقية گزينه

31/3/398 چهارم

مفهوم اين گزي) 

 الواحد، الليل و

، هو ـ احتفظ)ست

 .ت

مياه... رب منها 

واحد ةقطعض كان 

بزيادـ )  افتعال

 ) ةللغائب: ص( 

و مجرور و مفعو

آشمار ميعت به

.ها چنين نيست

عجلين، خاشعين

رفوع است، اما د

4 


چجامع نوبت (ي 

)دن باطل نكنيد

ليالً ـ قد تعبت،

مؤنث اس ةخاصي

زينه صحيح است

و كلّما تقتر... ير 

 شد

خمس من األرض

من باب: ص(ل 

ـ للغائب) ةلغائب

ـ جار و)  مذكر

(  

نع»  السابع، واحد

ها در بقية گزينه

منتظرين، مستع«

جاي فاعل و مر

پيش؛ علوم انساني

ذاشتن و آزار داد

 الواحد، نهارا و لي

خزيرا خواص ج ( 

ين گزا)  كذلبعد 

دها عن بعد كثي

با زينه پاسخ مي

وثهم أنّ هذا الخ

ـ من باب انفعال

لل: ص( ةلمخاطب

بحث،: مفرده: ص

ليرَ: ص(ـ ليري 

اثنين،«ها گزينه

ة فعليه است، اما

«ها  بقية گزينه

در اصل به ج» و

سنجش پ

تان را با منّت گذ

يتعب،س، كان 

د، ثمن ـ واحد

ت الموجودات بع

عند ما تشاهد(ن 

 سطر اول اين گز

بحو فيد العلماء 

ـ) للمخاطب: ص

للـ ) ةللغائب: ص(

ص(حث، مؤنث 
 

 )اعل

ـ) لن تنسي: ص

ت اما در بقية گز

و جملة» إنّ«بر 

عت است، اما در

أخو«است و  رغ

    
 

 .رست است

هايتصدقه(معني 
 .رست است

تتعب، النفس: تيب
 .رست است

ـ قد ةخاصي: تيب
 .رست است

نشأ(عبارت متن 
 .رست است

معني عبارت متن
 .رست است

معني عبارت دو
 .رست است

وجد(عبارت متن 
 .رست است

ص( ةللغائب: رتيب
 

 .ت استرس

(للغائبات : رتيب
 .رست است

بح: مفرده: رتيب
) جار و مجرور

 .است رست

نباتات، نائب فا 
 .رست است

 )عمقُ، فاعل
 .رست است

ص(ـ لن تنس ) د
 .رست است

ه عدد تابع نيست
 .رست است

خب» ال تأكل«ه 
 .رست است

نع» نشيطين«ه 
 .رست است

نه مستثني مفر
  .ستند

www.sanjeshse
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با توجه به م

در 1گزينه  .3
ترتخطاها به
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با توجه به م

در 2گزينه  .3
ع با توجه به
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در 3گزينه  .3
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در 3گزينه  .4

خطاها به تر
ج: ص( هًصف

در 3گزينه  .4
 ص(نباتات:

در 1گزينه  .4
ع: ص(عمقَ 
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منصوب هس
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 .ند

ها ية گزينه

 عبارتند از 

 همه امور 

  . ص اوست

 

 و با اصرار 
شوند و  مي

من و عمل 

الم نيازمند 
حيح است 

ه صرفاً در 

ن قبله من 

ationgroup

از توابع هستن» ة

اما در بقي.  است

شود، جودات مي

  » فوراً

ها ها را دارد اين

 بندگي مخصوص

 . باشد فعلي مي

 همين امكانات
تر م بدي نزديك

الّ من تاب و آم

يت به عصر اسال
هاي خاص صح ت

را نه» توانيم  مي

و ما كنت من«: 

13(  

 .منادي است» 

 ،ٍّةالصحيفالعلمي

 اسلوب تعجب ا

 او از ساير موج

ما شاكراً و اما كف

ها م چيستي آن

 است پس فقط

رالهي با حسن فع

ا با استفاده از
 سوي هالكت ا

اال«و » ور رحيم

ر از عصر جاهلي
، سنت)4(گزينة 

ما«د و عبارت 

يفةود و آية شر

31/3/398 چهارم

»رب«ين گزينه 

ميع، المؤمنات، ا

داراي ن گزينه

ب تمايز بنيادين
  . ست

ديناه السبيل ام

ما گنجايش فهم

ره كننده جهان

مراهي نيت غير

ها افزايد و آن مي
تدريج به ، و به

 عليه انّ اهللا غفو

 همين مبنا گذر
در گ. ي مردم بود

يمان و باور دارد
  . كرد

 درس نخوانده بو

مي 

5 


چجامع نوبت (ي 

در اي)  دور شوم

النّهار، جم«: يب

اين) چه زيباست

ده است و سبب
رب به خداوند اس

انا هد«و » ...بلنا 

 حقيقت ذهن م

، سرپرست و ادا

ست و در ريا هم

نات گمراهان م
ت فاصله گرفته

  . ن است

 فان اهللا يتوب

و بر»  بانفسهم
ردي و اجتماعي

ه توانايي خود اي
عت فتح خواهد ك

پيامبري امي و
  . ن است

و معارف اسالم

پيش؛ علوم انساني

م كه هرگز از تو

ترتيها بهة گزينه

ست نيكوكاران چ

د انسان قرار داد
نسان، يعني تقر

ينا لنهدينّهم سب

باشد، در ن مي

ني خداوند مالك

ل صالح برقرار اس

ت دادن، بر امكا
ه قدم از انسانيت

مؤيد آن» ...جهم

د ظلمه و اصلح
  » ...سنات 

 حتي يغيروا ما
 شيوه زندگي فر

ملتي كه بهت و 
فتخار را به سرعت

ن كريم توسط پ
حاكي از آ» لون

 فرهنگ و

سنجش پ

شو اي پروردگارم

ندارد، اما در بقية

هاي نيك به دس

خداوند در وجود
ا هدف خلقت ان

دوا فينلّذين جاه

 دسترسي به آن

يعني» كم فاعبدوه

علي و انجام عمل

عالوه بر مهلت 
روند و قدم به ي

باياتنا سنستدرج

من تاب من بعد
هللا سيئاتهم حس

وميغير ما بقال 
ول بنيادين در

هاست طرت انسان
هاي اف كنند، قله

 زيبا عرضة قرآن
ذا الرتاب المبطلو

    
 

 .رست است

راضي مش(مفهوم 
 .رست است

ن ه از توابع وجود
 .رست است

اين كاره(مفهوم 
  .نفي است

 .رست است

هايي كه خ  ارزش
ل كه متناسب با

 .رست است

و الّ«: فرمايد مي
 .رست است

ه بر هر موجود
  . تند

 .رست است

بي و ربكان اهللا ر«
 .رست است

وجود حسن فاع
 .رست است

ستدراج، خداوند
 در فساد فرو مي

والّذين كذبوا ب« 
 .رست است

فم«: فرمايد  مي
 فاولئك يبدل ا

 .رست است

ان اهللا«: فرمايد
ها و تحو ش انسان

 .رست است

 پيامي براي فط
ك  عمل بيان مي
 .رست است

انگيز و ت شگفت
خطه بيمينك اذ

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
با توجه به م

در 4گزينه  .4
دراين گزينه

در 1گزينه  .5
با توجه به م

حرف ن» ما«
  

  
 

در 4گزينه  .5
ها و ويژگي

تفكر و تعقل
در 1گزينه  .5

قرآن كريم م
در 2گزينه  .5

الزمة احاطه
محدود هست

در 3گزينه  .5
«آية شريفه 

در 1گزينه  .5
در اخالص و

در 3گزينه  .5
در سنت اس
خود بيشتر
«آية شريفه 

در 2گزينه  .5
قرآن كريم
عمالً صالحاً

در 1گزينه  .5
ف يخداوند م

تغيير نگرش
  .نه عام

در 4گزينه  .5
پيام اسالم،
لفظ، كه در

در 2گزينه  .6
از موضوعات
كتاب و التخ
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@sanjesheduc

 به درستي 
   

د، مردم را 

الم نمود و 

امام را . ضور

شود و   مي

كنند و   مي

نگرش اين 
اط زندگي 

رده است و 

و » ق عليم

حق و هم 

رد و قرآن 

و كند و در 

ationgroup

قتي كه بخواهد
».معنايش كنند

 دانش الهي خود

را از آن خود اعال

ور است نه حضو

السالم انجام هم

ر برابرم سجده

پيامد اين ن. »ن
ه، شادابي و نشا

ي خود كمك كر

و هو بكل خلق 

قضي بينهم بالح

خو شكست نمي

خالقشان را نيكو
  . باشد ي

13(  

ز قرآن نيست وق
 نفع دنيا طلبان م

داد و با تكيه بر
  » ...علي بابها 

 حق حكومت ر

ت در مقابل ظهو

عليهآله و امامان 

خورشيد و ماه د

ن لوكانوا يعلمو
ميدي دچار شد

مت و تندرستي

مرة انشاها اول 

ن و الشهداء و ق

شود و ش يم نمي

يد تا خداوند اخ
د ربا و حرام مي

31/3/398 چهارم

بهاتر از االيي كم
ورت وارونه و به

ضرت را ادامه د
العلم و عل ةمدين 

در مراسم حج،

 كرد كه غيبت

اهللا عليه و آ صلي
  »...ب 

يازده ستاره و خ
  . د

لهي الحيوان ةخر
ناامجه به يأس و 

زش كند به سال

ل يحييها الّذي

و بالنبيين ء جي

ل ديگران تسلي
  » مون

زدواج فراهم كني
معامله قرار بگيرد

6 


چجامع نوبت (ي 

هد رسيد كه كا
صو كه بخواهند به

 و آله راه آن حض
انا«: فرمود) ص

 ودر روز عرفه د

ن مطلب توجه

 از رسول خدا ص
فظا غليظ القلب

خواب ديدم كه ي
رسد  سلطنت مي

ب و انّ الدار االخ
شود و در نتيج ي

زانه مقداري ورز

قل«:  بود فرمود

ضع الكتاب و ج

ست كه در مقابل
لمنافقين ال يعلم

ن خود امكان از
 مستقالً مورد م

پيش؛ علوم انساني

ي زماني فرا خواه
گاه ك ن نيست آن

اهللا عليه دا صلي
ص(رسول خدا . د

كرد  ود را علني
  . ام داد

غيبت بايد به اين
  . است

نشيني و نيابت
 لهم و لو كنت ف

پدرم من در خ: 
سالم به قدرت و

دنيا اال لهو و لعب
ارزش مي ش بي

ست مثالً اگر روز

 فراموش كرده

 بنور ربها و وض

ن عزيز كسي اس
مؤمنين و لكنّ ال

ان و پسرا دختر
ي است كه پول

سنجش پ

به زودي«: مودند
تر از آن نا و فراو

س از رسول خد
يني هدايت كرد

سالم مبارزة خو
ي خود اجازه قيا

 امام در عصر غ
 از نظرها غايب ا

 اسالمي، به جانش
من اهللا لنت ةم

: به پدرش گفت
السال ف عليه يوس

الد ةالحياما هذه 
د روزه دنيا برايش

ل خود عمل اس
  . برد مي

ش خود رافرين
  . ت

 اشرقت االرض

يري است انسان
و لرسوله و للمؤ 

براي«: فرمودند
در صورتي» .دهد

    
 

 .رست است

السالم فرم ي عليه
تر  و كااليي رايج
 .رست است

السالم پس ي عليه
حكام و معارف د

 .رست است

الس ن محمد عليه
د بن علي، عموي

 .رست است

 درست رهبري
اند زيرا ايشان ه

 .رست است

بري در جامعة
رحمفبما «: مايد

 .رست است

السالم سف عليه
ست كه حضرت

 .رست است

و م«: فرمايد  مي
مين زندگي چند

  . دهد مي
 .رست است

فري كه محصول
ود با آن سود مي

 .رست است

سخ كسي كه آف
د جسماني است

 .رست است

و«: فرمايد  مي
   

 .رست است

ناپذي ني شكست
ةالعزوهللا «: مايد

 .رست است

ف) ص(ي اسالم 
ها توسعه د ي آن

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
حضرت علي
خوانده شود

در 4گزينه  .6
حضرت علي
در زمينه اح

در 4گزينه  .6
امام جعفربن
حتي به زيد

در 3گزينه  .6
ركبراي د

غايب ناميده
در 1گزينه  .6

واليت و رهب
فرم قرآن مي

در 2گزينه  .6
حضرت يوس
تعبير اين اس

در 1گزينه  .6
قرآن كريم

است كه هم
را از دست م

در 2گزينه  .6
پاداش و كيف
با تطبيق خو

در 4گزينه  .6
قرآن در پاس
دليل بر معاد

در 3گزينه  .7
قرآن كريم
»اليظلمون

در 4ه گزين .7
عزّت به معن

فرم كريم مي
در 3گزينه  .7

پيامبر گرامي
رزق و روزي
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@sanjesheduc

دهد  ور مي

تا ميدان  ت

ر در ركوع 

 

 

س، آلودگي 

دم داشتن 

ي از شرك 

 مرغ كامل 
ت عمومي 

 .  باشد

» بين خوش

بيعي بشر، 

ationgroup

د به آنان دستو

هاست  به خوبي
  

خواهيم شد و اگر

. ت گرفته است

، جهل، ترسنياز 

ها و مقد و هوس

ن بر محور دوري

متوجه يك ،دا
اصل هدايت. شود

برخوردار» سبي

خ«و قوانين آن 

ست و حيات طب

13(  

ودند لذا خداوند
  . وشيده شود

 ترغيب ديگران
. ت عملي است

حرام متمايل نخ
  . هيم كرد

انسان صورت» ي

.ندارد صجز نق

يروي از اميال و

ن اعتقاد الهيون

ارد از همان ابتد
ش مي، تعبير مي

نقص نس« نوعي 

ه نظام هستي و

 . رد

را پيدا نموده اس

31/3/398 چهارم

د آن آشنا نبوو
يبان آنان نيز پو

يي و تشويق و
ترين روش دعوت

ب درآمد از راه ح
 و خشوع نخواه

جستجوگري«و  

اي ج سرچشمه 

شود، پي  راه مي

ترين ست و اصلي

گذ شت سر مي
 به هدايت عموم

 از زمان قهراً از

داند نسبت به مي
 . وردار است

ت ايمان نقش دار

ميان دو قطب ر

  .ف است

 هاي دينيت

7 


چجامع نوبت (ي 

دند ولي با حدو
اف صورت و گر

عوت براي آشنا
 بهترين و مؤثرتر

 كنيم، به كسب
ستكبران خضوع

»يابي علت«س 

عدالتي د كه بي

سبب گم كردن

 انكار خداوند اس

مراحل رشد را پش
يت دارد از آن

 در هر مقطعي

 خير و كمال م
ني خاصي برخو

تقويت ح نيز در

حركت نوساني، م

خدا، قابل تعريف

اقليت معارف 

پيش؛ علوم انساني

پوشاند ود را مي
ك كنند تا اطرا

اين دع. ف است
ها كاهش يابد و

ازگزار را رعايت
يم در مقابل مس

 كنجكاوي و حس

وم خواهد گرديد
 . تند

حقايق شده و س

افتد م اتفاق مي

 گرفتن است مر
مخلوقات عمومي

كه دانش بشري

 هدف جهان را
و آرامش باطن» ر

است، عمل صالح

 بعد حيواني، ح
 .  دارد

بطه با خنها در را

فرهنگ و

سنجش پ

دا موي سر خو
 را به خود نزديك

ل از امر به معروف
ه ل به سوي آن

س  و مكان نما
داشته باشي نظر 

علمي بر اساس

ه عمل آيد، معلو
وشن نقص هستن

سبب گريز از ح

ناسي بسيار كم

م در حال شكل
در ميان همة م

 . ت

شود ك  سبب مي

ان را هدفدار و
اطمينان خاطر«

مة عمل صالح ا

دادهاي عالي و
 سعادت جاويد

خود حقيقي او تن

    
 

 .رست است

ن از همان ابتد
هايشان  پوشش

 .رست است

خير و نيكي قبل
نگ شود و تمايل

 .رست است

صبي نبودن لباس
ظمت خدا را در

 .رست است

ات و كشفيات ع
 .رست است

بررسي كامل به
هاي رو گي نشانه

 .رست است

مل مهمي كه س
 . يقت است

 .رست است

ر مباحث خداشن
 . ت

 .رست است

ه در درون تخم
ن هدايت داي و 

بيني الهي است 
 .رست است

دن تكامل علم،
 .ت استرس

ن جهت كه جها
«و » روشن دلي
 .رست است

ه ايمان سرچشم
 .رست است

لت وجود استعد
قدس در نيل به

 .رست است

قعي انسان و خو

www.sanjeshse

در 1گزينه  .7
زنان مسلما

ها و روسري
در 2گزينه  .7

دعوت به خ
ها تن بر بدي

در 3گزينه  .7
اگر شرط غص
و سجود عظ

  

در 4گزينه  .5
تمام اختراعا

در 1گزينه  .5
اگر دقت و ب
و غيره همگ

در 2گزينه  .5
يكي از عوام

ها بر حقي آن
در 3گزينه  .5

ه درآنچه ك
بنا شده است

در 1گزينه  .5
اي كه جوجه

شدن است
الزمة جهان

در 3گزينه  .5
تدريجي بود

در 2گزينه  .5
انسان از آن

ر«است و از 
در 1گزينه  .5

هم چنان كه
در 4گزينه  .5

انسان، به عل
اي مق وسيله

در 2گزينه  .6
شخصيت وا
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@sanjesheduc

يم در برابر 
ل به ملكة 

 

را از زندان 

يند اساس 

 مؤمنين و 

م تشخيص 

 . شوند

وجود آمده 

داشت   مي

ه نزد آنكه 

 . ماست

ationgroup

و حاضر به تسلي
بديلمرور زمان ت

. گردد حقق مي

ها ر ست كه آن
  . رساند  مي

نماي مشاهده مي

ست، بنابراين بر

باشيم تا بتوانيم

ش لهي ناميده مي

سب تصادف به و

ع موجود را نيز

به«:  كه با بيت

و ضرورت حكفرم

13(  

ت را پس زده و
ها به م ن گرايش

و روز حساب مح

ت با عظمتي اس
وار رحمت حق

 همگان آن را م

م دهندة آن است

ري داشته بمعيا
  

كنند فطرت ال ي

ين جهان برحس
 . صادف است

ضعي به جز وضع

ها حاكم است ن

وج بودن وجوب و

31/3/398 چهارم

 آدمي آن حقيقت
خصوص اگر اين

 . كند مي

 ايمان به خدا و

ن، مرگ واقعيت
ها را به جو ت آن

مشهود كه  و

 .باشد

 . ست

 نيت الهي انجام

، بايد مالك و م
.ز حقيقت دارد

مربخشي پيدا مي

اگر اي. گريزد  مي
صكه دقيقا ضد ت

گر جهان هر وض
 . نان باشد

 و يگانگي بر آن
 . ي دارد

 . نمايد  مي

ميان شش و زو» 

8 


چجامع نوبت (ي 

علم باشد، نفس
كند به خ ين نمي

ون دل ما نفوذ م

سئوليت انسان با

لكه در نظر آنان
و در عالم ملكوت

نمونه محسوس

ب  امكان معاد مي

ا شرط كافي نيس

وح عمل همانا

گيري كنيم، دازه
اي از  و چه بهره

د و ثمشة نيرومن

ود و از تصادف م
ديد آمده است ك

 اين است كه اگ
 است كه آن چن

ك نوع وحدت
ارتباط مفهومي» 

خدايي را نقض م

»شش زوج است

پيش؛ علوم انساني

يج و لوازم آن ع
ن حقيقت تمكين
و پود روح و درو

ئول است و مس

دانند، بل وار نمي
گ رها ساخته و

ن است و ارائه ن

اشته و ناظر بر

رط الزم بوده اما

ارد و روحي، رو
 . ود باشند

را از حقيقت اند
كند، چه ارزشي

 . يزه را ندارند

شوند و ريش  مي

شو ل ناميده مي
صادف، امري پد

ت مادي اشياء
شياء اقتضا كرده

مختلف جهان يك
».ق تعالي است

ت دارد و چند خ

عدد ش«و »  است

سنجش پ

خالف جهت نتاي
ر دل در برابر آن
 مذهبي در تار و

برابر جامعه مسئ

ناگو نها مرگ را
جهان حس و رنگ

 انسان و جهان

ي در طبيعت د

 اعضاي بدن شر

عملي كالبدي د
 مراقب نيات خو

و نزديكي خود ر
ك ما پيشنهاد مي

ي انگيخته و انگي

 واحدي سيراب

گرا باشد عقل يت
والت ناشي از تص

ر اساس خاصيت
 كه خاصيت اش

هاي م  در بخش
ه عالم، كتاب حق

وب وجود مغايرت

 شش عدد كتاب

    
 

 .رست است

هاي حاكم در خ
د به تعبير ديگر
ه باشد و ايمان
 .رست است

شري انسان در ب
 .رست است

تن كتب وحي نه
هاي ج حدوديت

 .رست است

رستاخيز عظيم
 . باشد ن مي

 .رست است

ام مرگ و زندگي
 .رست است

هنگي خاص در
 .رست است

دين الهي، هر عم
 است كه مدام
 .رست است

 بتوانيم دوري و
رحي كه ذهن م

 .رست است

هاي دام از جنبه
 .رست است

كه از سرچشمة
 .رست است

گرا و غاي ه هدف
ه از ميان محصو

 .رست است

 تفسير جهان بر
وانستيم بگوييم

 .رست است

ها وجود كثرت
همه/ جلي است

 .رست است

كب بودن با وجو
 .رست است

عدد شش معرف

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
ه اگر گرايش

شود آن نمي
نفساني شده

در 4گزينه  .6
در مكتب بش

در 4گزينه  .6
شاگردان مك
طبيعت و مح

در 3گزينه  .6
فصل بهار ر
استدالل آن

در 1گزينه  .6
اشاره به نظا

در 2گزينه  .6
نظم و هماه

در 1گزينه  .6
ر منطق دد

خداشناسان
در 2گزينه  .6

براي اينكه
دهيم كه طر

در 4گزينه  .6
ها هيچكد آن

در 3گزينه  .7
رفتارهايي ك

در 4گزينه  .7
موجودي كه
باشد، چگونه

در 3گزينه  .7
نقص عمدة
تو باز هم مي

در 1گزينه  .7
با توجه به و
جانش در تج

در 2گزينه  .7
عبارت، مرك

در 3گزينه  .7
ع«ر قضية؛ د
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  . نيمك  مي

 

 ن  

  

   

 

ationgroup

such  استفاده

ing دار است . 

قال دادنانت) 4 

اضطرارها ) 4 

  . اراحت شد
  فعال ) 4 

  عميقاً  ) 4 

فرياد زدن) 4 

 انقراض  ) 4 

  مؤثر ) 4 

  عمل  ) 4 

13(  

a بعد از آن از 

gه صورت فعل 

  .وگيري شود
 ن  

 

لم نا نداشت، مع

 ن  

  . ه است

  . عفوني است

  . گردد

31/3/398 چهارم

 توجه به جمله

كه خالصه آن به

 

اچه شدنش جلو
مشاهد كردن) 3

 .هاي اشتباه ي
 نتايج ) 3

كنفرانس ربطي
 مربوط ) 3

 قوياً  ) 3

 
روشن كردن) 3

اي وحشي شده
 آوري  جمع) 3

هاي ع طر بيماري
 دور  ) 3

گ اي قديم برمي
 تعريف  ) 3
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چجامع نوبت (ي 

ت قبل از آن و با

استفاده كرد ك) 

 . ب است

  . كنيم  مي

. كنيم فاده مي

د كه از دست پا
 3

ريزي تند تا برنامه
 3

عي كرد كه به ك
 3

  .  گفته بود
 3

 . تان نچسپيد
    3

ها  زيادي از گل
 3

تاني افزايش خط
 3

ها ت كه به زمان
 3

ان انگليسي

پيش؛ علوم انساني

رد است و صفت

who teache(

م بهترين انتخاب

Altho استفاده

مان گذشته استف

به اين خاطر بود
 مانع شدن  ) 

دقتي هست طر بي
 رازها ) 

 در مورد موضوع
 مستقيم ) 

ه پارلمان دروغ
 به نرمي  ) 

تهاي  اگر به درس
مراقبت كردن) 

ه انقراض تعداد
 بيني  پيش) 

 مناطق كوهستا
 جهاني  ) 

شهور كاري است
 تمركز  ) 

 زبا

سنجش پ

 

بل شمارش مفر

es( وجه وصفي 

شرطي نوعي سوم

ough جمله از 

فعل مجهول زما

حيح نمودن او ب
 2(

در نتايج به خاطر
 2(

روع به صحبت
 2(

 را رد كرد كه به
 2(

س نخواهيد كرد
 2(

شاورزي منجر به
 2(

شدن جهاني در
 2(

C  

هاي افراد مش نامه
 2(

    
 

 گرامر و لغت 
 .رست است

day كه اسم قاب
 .رست است

profes بايد از
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ها شر ساير گزينه
 .رست است

تضاد در مفهوم
 .رست است

مفهوم جمله از ف
 .رست است

حتمال زياد تصح
 دن 

 .رست است

باهات موجود د
  

 .رست است

ني كه فرانك شر

 .رست است

وياً اين موضوع
 ني

 .رست است

ا امتحان را پاس
 ن 

 .رست است

هاي نوين كش شن
 

 .رست است

م شي از نتايج گر
 

 :Cloze Test 

 .رست است

ظ و محبوبيت نا

www.sanjeshse

 
   

 
:بخش اول

در 4گزينه  .7
yبا توجه به 

در 2گزينه  .7
ssorبعد از 

در 1گزينه  .7
با توجه به س

در 3گزينه  .7
با توجه به ت

در 4گزينه  .8
با توجه به م

در 2گزينه  .8
به اح: ترجمه

جدا كرد) 1
در 1گزينه  .8

اشتب: ترجمه
ها برنامه) 1

در 3گزينه  .8
زماني: ترجمه

 جديد ) 1
در 3گزينه  .8

او قو: ترجمه
به سنگين) 1

در 1گزينه  .8
شما: ترجمه

چسپيدن) 1
در 4گزينه  .8

روش: ترجمه
ساخت ) 1

در 2گزينه  .8
يكي: ترجمه

طبيعي ) 1
  

:بخش دوم
در 4گزينه  .8

حفظ: ترجمه
 موضع ) 1

erv.ir

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



  
 

 

@sanjesheduc

 

وي هستند 

  اب طبيعي

 شوند

ationgroup

موفقيت  ) 4 

 كشيش ) 4 

 و آنهايي كه قو

تئوري انتخا) 4 

  .روش رسيد
  .  گرفت

ش ش مديريت مي

13(  

  ند؟
  .اند  آمده

كند،  رقابت مي
  . ر است

 شناسي  ن

فر ن به بيشترين
اروين را ناديده

ها به يك روش ه
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  .رند
 ارائه ) 3

  . آيد مي toا 

  . است

 دانشمند ) 3

كن ها حمايت مي
حيات به وجود

 غذا و براي بقا
مشهور............... 

مطالعه انسان) 3

داروين كتاب) 2
دنيا كتاب د) 4

. .........  

كه همة كتابخانه
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چجامع نوبت (ي 

د هنوز وجود دا
 3

 صورت مصدر با

amon درست ا

 3

ه صل تمامي گونه
تر ح هاي پايين ل

ي بدست آوردن
..ند، به نام كن ي

3   مرج 

 
 4

........شده است، 
  ه است

  ست
  ي پيدا شود

مطمئن شوند ك

  دهد ي
  ه است

  

پيش؛ علوم انساني

شوند ت داده مي
 اتصال  ) 

مله فعل بعد به

  . رود ي

ngمفهوم جمله 

  . بود.......... 
  سياستمدار) 

وين در مورد اص
كامل شدن شكل

  .ثر ندارد
  .د

چه هر گونه براي
بعدي منتقل مي

تئوري هرج و) 

  د؟
 .كردند

 .د نكردند

ها زياد ش كتابخانه
شخيص داده شد
ه عهده گرفته اس
موضوعات علمي
شكل گرفته تا م

. ...........  
   است

ها را تشكيل مي
حد سكون رسيد

شود  امريكا مي

سنجش پ

به افالطون نسبت
 2(

are con در جم

hav به كار مي

ها و با توجه به م

  

........اروين يك 
   2(

ت زير از باور دارو
در طي زمان از ك
ت روي زمين اث
مجزا خلق شدند

 . باشد  مي

اين مورد كه بچ
شان را به نسل ب

 2(

گونه برخورد شد
داروين را تأييد ك
ب داروين را تأييد

ور كه اهميت ك
مر كتابداري تش
ها، كار اجرا را به
 جداگانه براي م
بيشتر كشورها ش

........تابخانه ك ك
 شناخته نشده

آموزش كتابداره
نون تقريباً در ح
 هئيت كتابخانه

    
 

 .رست است

اي كه به زده نامه

 .رست است

nsideredفعل 
 .رست است

veز فعل كمكي 
 .رست است

ه تعداد زياد نامه

درك مطلب: م
 .رست است

ق متن، چارلز د
دهندة حيوانات

 .رست است

يك از جمالت م
هاي حيات د رم

 طبيعي بر حيات
ها به صورت م نه

ها  نسل ميمون
 .رست است

ضيح داروين در ا
ند و خصوصياتش

 گرا  قت
 .رست است

تاب داروين چگ
دان فوراً كتاب د
ن مذهبي كتاب

 .رست است

طو ق متن، همان
ربيت افراد در ام
ر بيشتر كشوره
ت كه تسهيالت
ي كتابخانه در ب

 .رست است

شرفت در تكنيك
 خارج از امريكا
خيلي جزيي از آ
يافته است و اكن
يادي مربوط به
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  ن  

A B
B C

n(A

⊂
=Ι

Ι

 

a b+ =  

sin

cos

cot g

α =

α =

α

 

 شده است 

( +1 1
1 1ο

  

x =5
3ο  

  

ationgroup

تأمين كرد) 4 

A

n(A C)
(B C))


= Φ

=
Υ

Υ

a b= + + 2

c

t

c

= − 

= −

=

2 5
5

5
5

1
2

پررصد استخر 

)x =1 9
5 1ο

/x =9 5 41ο

13(  

  . است.... 
   

C

) n(A) n
n(A B)

= Φ

= +
=

Ι

Ι

ab

cos

sintan
cos

cot g
tan

α = −

α =

α =
α

2 1

1
4

د 1οاعت اول 

4   ساعت= يقه 
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..............ه معني 
حفظ كردن) 3

n(C)
n(A)

= +
= =

4
4

sin− α = −

−α =
α

−

2 1

2 5
5
5

5

سا 1ند پس در 

دقيق 24ساعت و 
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چجامع نوبت (ي 

 نيا است

 كشيده شده به
  3

=6 1ο

− =

=

2 1
25 5

2

ο

خر را پر مي كنن

  

س 5 

 رياضي

پيش؛ علوم انساني

. ......  

  كند ي
  كايي است

ي در سرتاسر دن

كه زير آن خط 
توسعه دادن ) 

,1 1
15 1ο از استخ

:ض كنيم داريم

سنجش پ

.................ليسي 
  رد

كتابدارها ايفا مي
امريك  ن كتابخانه

در علم كتابداري

p « 11در خط
 2(

  رسانيم مي 2 

در هر ساعت 
ο

فرض xساعت را  

    
 

 .رست است

ون كتابخانه انگل
عموم ارتباط دار
الي در آموزش ك
ك كپي از كانون
پيشرفت سريع د

 .رست است

promotes«مه 
 ردن 

 .رست است

 .رست است

عادله را به توان

ab =ο 
 .رست است

 .رست است

به ترتيب د 2ير 

2 شدن بعد از 
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m (−2 4  
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m m

Δ <

−2
ο

 

  نه تغييرات

  ها  ل دسته

 واني نسبي

( b +7 3  

 واني نسبي

 ها اد دادهد

15  
16  

 
 ها  دسته

5 

7 

 

ationgroup

x b+

mx

x

= +

+ =

1
1 ο

( )( ) = 1 1 ο

جواب مورد نظر 

m (

m m
m

−

+ + <
< −

2

2
4 4

2
2

= −55 دامنه 3

      = 2
4
οطو

= =3
15 فراو 5

a) ( b=2 5 4

=
× +1 فراو 5

تعد ميانگين

16  
16  

تعداد  ها سته

b
 

b
 

13(  

m = ±2
mس  = ج2−

m )(m+ −

<

1
ο

=35 2ο

     دسته سوم:

1
5

a) b+ 3

/

×
+ × +

25
1 2 2 2ο

i(x x) − 
6ο  
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طول دس  

a−
5

b

a−
7
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حيه دوم است پس

)− <2 ο

[ ): ,45 5ο
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  باشد پس 

/

/

×
× +

8
5 8 3
ο

ο ο

2  واريانس

4  

/=6 316
ο 

ي دسته وسط
a a− × +35

b +4 3
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چجامع نوبت (ي 

طه برخورد در ناح

ي دسته آن مي

/
=

× 5 5ο ο

و

/75

كران بااليي
b a+= 3 2

5
a3

پيش؛ علوم انساني

b باشد مي.  

يجه  و چون نقط

تناسب با فراواني

+ + +
2

24 2
ο

ο

سنجش پ

1=كند پس  ي

شته باشد در نتي

   

  .ند

 هر مستطيل مت

= يا 
+

5
15 16

    
 

 .رست است

ز  
 
 1
ο

عبور مي 

يد يك جواب دا
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 ن داده 
   داده 

ها با هم برابرن ده
 .رست است

ستطيلي سطح

/ %31 25

 .رست است
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ationgroup

(x x− −2 6

m ( )(m+2 4 1

= ×3 تعداد 8
= ×3 تعداد 8

تعداد ك=  216

!
!

= 4
تعداد ج 2

مجموع سه =
مجموع سه =

n

n

=

=

1 612

q
= =

+
1 4

1 5

x ) L
x

x x

x (x
x

+ =
−

+ =

+ =
=

22
3
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ο
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چجامع نوبت (ي 

}نه آن  مي 3{

(m )+ ≥22 ο

) (n+ +2 2 2

پيش؛ علوم انساني

د در نتيجه دامن

ο

  .گيريم ي

n ) n− =3 2 6

سنجش پ

x شود تعريف مي

  .ست

حالت در  نظر مي
   باشد
  ج باشد

n − 6

    
 

 .رست است

xها براي  = 3
 .رست است

 داراي جواب اس
 .رست است

ن پرسش دو ح
گان عددي فرد
گان عددي زوج

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
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R( درآمد  

=   سود 24

bx = − 2   

  شترين سود

 

  1احتمال 

  2احتمال 

انديشة » ي
  .فت
صورت  ت، به

→75   

7 ريال  

ationgroup

(x) x= 24ο

xx − −
2

4 1ο
ο

b
a

= − =16
1
5

ο

(=16ο  بيشت

= × =4 6
8 9 3

= × =4 5 5
8 9 1

+1
3 1 

علم رياضي«رفت 
نشگاهي قرار گرف
ردن بر جمعيت

 .ويند

  . ند

  .فروشند مي» 

  . دارند ه مي

→ة مرحله اول 

 مرحله چهارم 

13(  

xx −
2

1ο
− −24 8οοο ο

= 8οο

) − 648 1
ο

οο

1
3
5
8

=5 11
18 18       

ويژه پيشر به ري
بشري و علوم دانش
وان با تقسيم كر

  .آيد ت مي
گو مي» مايه مالي

  . فروشند

فروشند بافي مي ه

»توليد پوشاك« 

كنندگان عرضه ف

ش افزودارز+ ل 

ارزش افزودة=ل
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x x=16ο ο

−241
οοοο

οο
ο

                 

شرفت تمدن بشر
ارف بشعترين م هم

تو  كشورها را مي
دست مد سرانه به
سرم« اقتصادي 

ف يسندگي ميي ر

هاي پارچه كارگاه
 

هاي ل به كارگاه
  ل

ريال به مصرف 1

→15   ريال

ريال 18→ي 
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چجامع نوبت (ي 

xx − −
2

241 ο
ο

= 4οοο οοο

                  

 گسترش و پيش
يكي از مهجايگاه 

شرايط اقتصادي
عيت كشور، درآم
شود، در اصطالح

  »توليد
هاي ل به كارگاه

9   ريال به ك
−9   ريال 

ريال 11ش 
−11 ريال

8ه ارزش  
  ريال 18

→دة مرحله دوم

ي مختلف اقتصادي

 اقتصاد

پيش؛ علوم انساني

οοο

οο

  ر گرفت

                  

با. ستا» صادي
در ج» لم اقتصاد

سي و تحليل ش
آمد ملي به جمع
ش بكار گرفته مي

روش تو«زوده يا 
75زش    ريال

 
ود را به ارزش 

− =75 15  
ي خود به را ارزش
− =9 2 
وليدي خود را به

−11   
ارزش افزود+ ل 

هاي ش افزودة بخش

سنجش پ

لت بايد در نظر

  

 

  

انديشة اقتص«شر 
عل«ت و با عنوان 

 مطرح براي بررس
با تقسيم درآ: ل

ر جريان توليد ب

ارزش افز» رگانه
خود را به ارز» ي
→75  ريال 

خو» نخ توليدي
→)  1الف ( 

يز پارچة توليدي
→)  2الف ( 

تو ك هم پوشاك
 = →7 

2   ريال →

ت از مجموع ارزش

    
 

 .رست است

حا 2ن پرسش 
  :ل سفيد باشد
 :ل مشكي باشد

 .رست است

 تالش فكري بش
شر نيز تكامل يافت

هاي  از شاخص
طور مثال ح كرد به

 و وجوهي كه د
 .رست است

مراحل چها«بة 
پنبة توليدي«ن 

→ة مرحلة اول 
ن«ي ريسندگي 
ة مرحلة دوم   

بافي ني ي پارچه
ة مرحلة سوم   

توليد پوشاك  ي
ة مرحلة چهارم
→ة مرحلة سوم

كل جامعه كه عبارت

www.sanjeshse

در 4گزينه  .12
براي حل اين

گوي اول) 1
گوي اول) 2

 

   
  
  

در 1گزينه  .12
حاصل) الف

اقتصادي بشر
هر يك) ب

سرانه مطرح
ه مبالغب) ج

در 1گزينه  .12
روش محاسب

كشاورزان - 1
ارزش افزودة

ها كارگاه - 2
ارزش افزودة

ها كارگاه - 3
ارزش افزودة

ها كارگاه - 4
ارزش افزودة
ارزش افزودة

  ريال
ارزش توليد ك
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@sanjesheduc

ست كه هر 
اليي، كم و 

  . هستند
دست خود 

  .كنند ه مي
 استفاده از 
ت سالم به 

ستفاده قرار 
اي و  الوده

نه يا توليد 

زهاي اوليه 

روزي كامالً 
يان توسعة 

ار ما كامالً 

حد و  را بي

شوند كه  ي
 آن كه به 
ت نيست و 

ها  حبان آن
  .باشد

اندازها در  س

تنوع آب و 
ي را داشته 
وايي برخي 

ationgroup

 حالت رقابت اس
د فروشندة كاال
ونقطة مقابل هم
 و صنايع را در د
هاي مختلف ارائه
ند، يك گروه با

ه ديگر با فعاليت

ها مورد اس ل آن
يربنايي يا شا

درآمد سرا:  مثل

 براي تأمين نياز

 توسعه يافتة امر
ت آلمان در جري

فة پول در روزگا

هاي الهي ر عمت

ش منظور مينج
 قاچاق و مانند

 دقيقي در دست

 را نيز به صاح
توليدي شريك ب

و بكارگيري پس

ت.  متفاوت است
حصوالت خاصي
شرايط آب و هو

13(  

دار بيشتر باشد
ي چنانچه تعداد
بت و انحصار دو

هاي معادن خانه
دولتي در كشوره
 ما حضور داشتن
ده بودند و گروه

كه با بقاي اصل
هاي ز گذاري ه

وليد كل جامعه

حداقل درآمد را
  

ت» عه كشورهاي
مثال، نقش دولت

اين وظيف.  باشد

 .دشو وب مي

يازهاي انسان نع

در محاسبه و سن
 غيرقانوني نظير

ها اطالع  فعاليت

 قيمت سرمايه
ايدي مؤسسة تع

انداز و دم به پس

شرايط اقليمي 
 شرايط توليد مح
 بادام خوب در ش

31/3/398 چهارم

ه از تعداد خريد
ود را دارند ولي
جه گرفت كه رقاب
د و تصدي كارخ
ديريت ناكارآمد د
صادي در جامعة

دست آورد اف به

شود ك الهايي مي
سرمايه: ها  آن

هاي تو شاخص: 

توان ح  مردم مي
.جامعه قرار داد

توسع«ج حركت 
براي م. وده است

هاي آتي داخت
  .گيرد ي

ك مركزي محسو

محدود كردن ني

 كاال و خدمات د
هاي فعاليت.ست

 يك سو از اين
.  

كنند و فاده مي
د توقّع دارد در ع

كه با تشويق مرد

.شود الملل مي ن
كه هر سرزمين

دق ويران و فن

15 


چجامع نوبت (ي 

ه تعداد فروشند
روش كاالي خو

توان نتيج س مي
 اقتصاد وارد شود
د فراواني را از مد
ت و فعاالن اقتص

هاي گز ي، ثروت

بنا يا خريد كاال
اي از نمونهو  

:راي سنجش آن
.  

صرفي و سليقة
خط فقر در آن ج

رخالف تصور رايج
دي اقتصادي نبو

مناسبي براي پرد
ي آتي صورت مي
وظايف مهم بانك

ي و به عبارتي م

ي اعم از توليد
هاس جاز بودن آن

شود، زيرا از نمي
.شود ها تلقي مي

يدي خود استف
دن، سرماية خود

معه اين است ك
.  

ا به تجارت بين
شود ك  باعث مي

ي برخي نقاط اي

پيش؛ علوم انساني

افتد؛ هرگاه ق مي
تري بيشتر و فر

پس. آيد وجود مي
 دولت در حوزة

شواهدآنان .  كند
روه صاحبان ثرو
ت اموال عمومي

 صرف احداث ب
.گويند ت مي

  .ت
 بهترين معيار بر

هاست آن ن رشد
هاي مص ي، عادت

را معيار تعيين خ

قتصاد جامعه بر
راساس اصل آزاد

  . مشهود است
تواند وسيلة م ي

هاي ابل پرداخت
ها يكي از و  بانك

گرايي ز از مصرف

هاي توليد عاليت
قانوني و مج: ط

كشور محاسبه نم
ه يت دادن به آن

هاي تولي فعاليت
ر اختيار قرار داد

س در اقتصاد جام
. تورم مؤثر است

آوري كشورها ي
هاي مختلف ين

رايط آب و هوايي

سنجش پ

ب معموالً اتفاق
 در جذب مشتر

و انحصار به حالت
معتقدند كه اگر
رت كارآمد اداره
ب اسالمي دو گر
ت حاكم، با غارت

هاي دولتي كه 
دولت» اي سرمايه

ي يا فرهنگي است
وليد است، پس
ي ثابت، و ميزان

ه شرايط اقتصادي
اسبه كرد و آن ر

ولت در اداخله د
عبارت ديگر ، بر
سيار محسوس و

ظ ارزش كند مي
ت تجاري در مقا
فيه حساب بين ب

 قناعت و پرهيز
  .كند 

ط آن دسته از فع
كي از اين شرايط
ست، جزء توليد ك
ها، نوعي مشروعي
يه مالي براي ف
مايه در مقابل در

هاي بورس عاليت
 در كاهش نرخ
ويي كه موجب ر

فاوت در سرزمين
 مرغوب  در شر

  .آيد ي

    
 

 .ترست اس

ر، دو حالت غالب
وشندگان سعي

اال بيشتر باشد ح
ن اقتصاد آزاد مع

صور ها به واند آن
ي پيروزي انقالب
 با دربار و هيئت

 .ثروت بودند
 .رست است

 دسته از هزينه
هاي س هزينه« 

اجتماعي هاي ي
معناي افزايش تو

هاي خلي به قيمت
جامعه با توجه به
گي متعارف محا

 .رست است

قاد طرفداران مد
ها و به ع ت دولت

بس 19 دوم قرن 
ول بتواند حفظ پ

ست، زيرا معامالت
دن عمليات تصف

 .رست است

 ضمن تأكيد بر
كحدود معرفي مي
بداري ملي فقط
شرط باشند، يك
ميني معروف اس
ه گر، محاسبة آن

ندگان از سرماي
زيرا صاحب سرم

 .رست است

ز آثار و نتايج فع
 مفيد اقتصادي،
 عوامل متعددي
رايط طبيعي متف

پستة: طور مثال
عمل مي  تركيه به

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
در بازار) الف

كدام از فرو
خريداران كا

طرفداران) ب
تو نمي. بگيرد

در ابتداي) ج
روابط قوي

دنبال خلق ث
در 2گزينه  .12

به آن) الف
گيرند، مي

گذاري سرمايه
م رشد به) ب

ناخالص داخ
در هر ج) ج

و سطح زندگ
در 2گزينه  .12

به اعتق) الف
بدون دخالت
آن در نيمه

چنانچه) ب
محسوس اس

انجام داد) ج
در 2گزينه  .12

اسالم) الف
حصر و نامح

در حسا) ب
داراي چهارش
اقتصاد زيرزم

ديگاز سوي 
توليدكنن) ج

پردازند، ز مي
در 2گزينه  .12

يكي از) الف
هاي فعاليت

يكي از) ب
هوايي و شر

ط و به. باشد
نقاط كشور

erv.ir
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ت نياز يكي 

 ـ اشخاص 

ا است كه ب

اقتصادي  ي

فهوم كمي 
كاهش نرخ 

و اين . ست

مة كشورها 
حال بعضي 

رهاي مؤثر 

ة صنعت و 

زيل مجدد 
د و قبل از 

آالت و  شين
  

هستند كه 

 در فرمول 

  نياز ساليانه
  جاره ساليانه

  كارمند 4ي 
  كارمند 4ي 

ationgroup

 اعضاء در صورت

ادي و خانوارها

اين معنا عرضه به
  .بد

هاي رصة فعاليت

توان يك مف ا مي
، كلم و بهداشت

هاي اجتماعي اس

 جهان امروز هم
ت و در عين ح

هان يكي از ابزار

 اخير در زمينة
  .ساخته است

نرخ تنزن آوردن 
دهند مركزي مي

 

تريان خود، ماش
.فروشند خود مي

مدتي ه دار كوتاه

ه نمود و سپس

مواد اوليه مورد ني
, ,=4   اجا

وق ماهيانه براي
وق ساليانه براي

13(  

ق اعطاي وام به

هاي اقتصا بنگاه 

 بودن منحني ع
يا نيز كاهش مي

 و انضباط در عر

و از اين رو آن را
رسي به آب سال

ه هش نابهنجاري

در. دي دانست
ديگر وابسته است

ثر كشورهاي جه

وزافزون ممالك
تر و پربارتر س ين

گيرد، پايين ر مي
خود را به بانك م

 .كنند زريق مي

ضاي كتبي مشت
ي به مشتريان خ

ها اوراق بهاد آن 

درآمد را محاسبه

/=4 خريد م 45
× =12 48

پرداختي حقو  =
پرداختي حقو  =

31/3/398 چهارم

ي عضو از طريق

)هـ 2مسير ) د

ست و صعودي
ش قيمت، عرضه ن
دف ايجاد نظم

 .كند ي مي

نيز داللت دارد و
هايي چون دستر

  .گي است
ويج دانش و كاه

 استقالل اقتصاد
 به كشورهاي د

مروزه نيز در اكث

افته و شتاب رو
را رنگين»  جوامع

كار ت انبساطي به
سناد اعتباري خ

ها را به بازار تز ل

ها بنا به تقاض نك
صورت قسطي  به

.ناد خزانه است
 . است

كل دها و  هزينه

/5    
, ,8  

,= ×2 4 
,= ×8 1  

16 


چجامع نوبت (ي 

خارجي كشورهاي
 .ست

اي د روش هزينه

 توليدكنندگان اس
 مقابل، با كاهش
ظر خود، و با هد
در كشور طراحي

 كيفي ديگري ن
ه  سري شاخص
يش اميد به زند
 افراد جامعه، تر

 .يابد مي حقق

صادي را معادل
ز نظر اقتصادي

ها بوده و ام ولت

نيا عهورهاي توس
توسعة اقتصادي
م پول يا سياست

ها اس بانك. يابد ي
به مردم، اين پول

ه بموجب آن بان
كنند و داري مي
اسنا. شود در مي

ماهه و يكساله ش

درآمد، بايد كلّ ه

,=4 8  
, ,=12 9 6  

پيش؛ علوم انساني

هاي خ ة پرداخت
اس» المللي پول ن

ر) وامل توليد ج

 رفتار اقتصادي
واهد يافت و در
طلوب و موردنظ

اجرا دي را براي 

ييرات و تحوالت
دستيابي به يك
كاهش فقر و افزاي
در جسم و روح

ها تح ش نابرابري

دم وابستگي اقتص
، هر كشوري از

  .دارند
 منابع درآمد دو

يافته با كشو سعه
داخلة دولت در ت
ي افزايش حجم
ركزي كاهش مي

دادن ب گاه با وام ن

ساطي است كه
كسال است خريد

الي صاد منابع م
ماهه، شش ها سه

د= سود + زينه 
  .د


 

سنجش پ

 مشكالت موازنة
صندوق بين«مة 

ه پرداختي به عو
 

هندة چگونگي
 كاال افزايش خو
صاد در مسير مط

هايي ده و سياست

ش توليد بر تغيي
وسعه مستلزم د
توزيع درآمد و ك
ي ايجاد سالمت د
فتن فقر و كاهش

توان عد دي نمي
 اقتصادي دارند،
كشور وابستگي د
 همواره يكي از

 .ست

 كشورهاي توس
مد«ران ديدگاه 

انك مركزي براي
 مجدد بانك مر

آن. كنند فت مي

فروش اقس:  مجاز
ها بيش از يك آن

كه براي تأمين
ه  و سررسيد آن

هز: طبق فرمول 
ن مشخص شود

    
 

ه برطرف كردن
درج در اساسنام

 .رست است

وجوه)  توليد ب
شخاص حقيقي
 .رست است

ي عرضه نشان د
ت، مقدار عرضة
راي هدايت اقتص
يني را وضع كرد

 .رست است

در كنار افزايش» ه
رسيدن به تو. ت

 نوزادان، بهبود ت
تماعي به معناي
 صورت از بين رف

 .رست است

 استقالل اقتصاد
ه هم وابستگي

يگر هم به ان كش
ل تاريخ، ماليات

هاس د براي دولت
 .رست است

 عظيم و عميق
ت، داليل طرفدار

هايي كه با  روش
 كه نرخ تنزيل
يد آن پول درياف

 .رست است

ز عقود اسالمي
ا كه عمر مفيد آ
 اوراق بهاداري ك

شوند ت صادر مي
 .رست است

←ين مسئله 
ميزان سود يا زيان

www.sanjeshse

كمك به) ج
از اهداف مند

در 1گزينه  .12
عوامل )الف

حقوقي و اش
در 4گزينه  .12

منحني) الف
افزايش قيمت

دولت بر) ب
جامعه، قواني

در 1گزينه  .13
توسعه«) الف

كيفي دانست
مرگ و مير

رفاه اجت) ب
امر فقط در

در 4گزينه  .13
دربارة) الف
اي به گونه به

اي دكشوره
در طول) ب

كسب درآمد
در 3گزينه  .13

فاصلة) الف
انباشت ثروت

يكي از) ب
زماني. است

زمان سررسي
در 4گزينه  .13

يكي از )الف
تأسيساتي ر

يكي از) ب
توسط دولت

در 1گزينه  .13
روش حل اي
قرار داد تا مي

erv.ir
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  الك ساليانه

/ /4 45    
  اه اقتصادي 
  ه كل توليد

  درآمد كل−
,225   

» كاكائو«نا 

ي مختلف، 
مين دليل، 
 نيست، از 

 .ت

 . ناميد 

آخرين . ت

ه است كه 

 . س شود

خود، به آن 

ationgroup

هزينة استهال  =

+ 48     
رآمد كل اين بنگا

هزينه−آمد كل 
−زينه كل توليد 

,توليدي  ه 

غن» نيشكر«وبا 

هاي ادن آزمايش
هم ست يابند، به

ه سادگي ممكن

بان فارسي است

»اي عرفاني سه

م او، تراژدي است

 نويسنده تركيه

 . ت

ي مشتاق، تأسيس

ع بند عرفاني خ

13(  

, ,=9 6  

/+ 9 6     
=»دي 75 در
→زيان در =
→فعت هز =

رآمد كل اين بنگاه

كو» پنبه«مصر  

مادي با انجام د
هاي نوين د ري

نتقال فناوري به

 . ت

ر بخشيدن به ز

 بي

 . ندي است

حماس«ان آن را و

هاي منظوم نامه ش

شاعر و) ت ادگو

وي كرماني است

يرسيد محمدعلي

 سرودن ترجيع

31/3/398 چهارم

,× =12 11521
/ /+1152   

هاي توليد  دستگاه
ضرر يا ز: محاسبه

سود يا منف: اسبه
, ,−63 2 2 در

»پستهفرش، « 

هاي متم ي سال
ت جديد و فناو
 ضمن اين كه ان

 .ست

بن احمد است يل

 اهميت و اعتبار

سي نوشت نه عر

الدين راو ي نجم

تو ي است كه مي

تر نمايش بيش. 

فريت( 2گزينه  

ساوجي و خواجو

اروان ساالري مي

ت كه هاتف در

 ي 

17 


چجامع نوبت (ي 

,2 

/ /=2 63 2 
×3 »تعداد

فرمول م
فرمول محا

 توليد اين بنگاه

ايران: مده است
«  

توسعه يافته طي
ند به اختراعاتا ده

دهند  قرار نمي
ختلف متفاوت اس

 و استادش، خلي

فرهنگ قومي و

 را به زبان فارس

ي نوشته» لصدور

 تمثيلي فارسي

.ين كشور است

.شاره شده است

فهاني، سلمان س

ي اصفهان، به كا

ق اصفهاني است

 ادبيات فارسي

پيش؛ علوم انساني

/ →2 2  
,»توليدي 

هزينه كل 16=

ر كتاب درسي آم
محصوالت دامي
ت و كشورهاي ت
 فراوان موفق شد
ر ساير كشورها
ر كشورهاي مخ

شاگرد او اخفش

ي، برحمايت از ف

عاليي  دانشنامه

ال راحة«اريخي 

هاي رين مثنوي

 شاعران بزرگ ا
 

اشا» ناتوراليست

عدي، كمال اصف

د كه انجمن ادبي

الدين عبدالرزاق ل

زبان و

سنجش پ

دستگاه ت زش يك

,دي ,61 798 

شان در ر كه نام
م«و آرژانتين » ه

اي نيست ر ساده
ف صرف هزينه هاي

رايگان در اختيار
 سطح فناوري د

سيبويه است؛ ش

ي فردوسي  دوره

سينا كتاب د ابن

در مورد كتاب تا

يكي از مشهورتر

رانسه و يكي از
. است» شكاني

ن«ان ه نويسندگ
 

تر، سع رايي بيش

جب شدصائب مو

د مشهور جمال

  نگاه اقتصادي

    
 

,=225 »ارز

اقتصاد ت اين بنگاه
 .رست است

غالب چند كشور
قهوه«برزيل » ت

ي به فناوري كار
يات متعدد و صر
هاي خود را به ر
ر شرايط حاضر،

 .رست است

عالم علم نحو، س
 .رست است

 جريان شعر در
 .رست است

، بايد گفت كه ا
 .رست است

در متن سؤال، د
 .رست است

عطار، ي  ، سروده
 .رست است

پدر تئاتر فر» ي
سورنا، سردار اش«

 .رست است

به 4و  3، 1ي 
.  رئاليسم است
 .رست است

فظ در غزل سر
 .رست است

ص   از سبك دوره
 .رست است

بند  مطلع تركيب
 . ست

ي ساليانه اين بن

www.sanjeshse

, 

سود يا منفعت
در 3گزينه  .13

توليد غ) الف
نفت«نيجريه 

دستيابي) ب
كسب تجربي

ه ها يافته آن
همين رو در

  
 
 

رد 4گزينه  .13
ترين ع بزرگ

در 3گزينه  .13
تكية اصلي

در 2گزينه  .13
،2  در گزينه

در 4گزينه  .13
شرح آمده د

در 1گزينه  .14
الطير، منطق

در 3گزينه  .14
پي يركورني«

«تراژدي او 
در 2گزينه  .14

هاي در گزينه
پيرو مكتب

در 1گزينه  .14
سرمشق حاف

در 2گزينه  .14
گرداني روي

در 3گزينه  .14
بيت سؤال

نظر داشته ا

ها كلّ هزينه
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بي است و 

او : 3زينه 

 گرايش به 

 .  است

ationgroup

ري در اصل عرب

گز. خصي نيست

،نار اين سبك

ت، فاقد موازنه

  . اهنگ است

13(  

تاريخ طبر 3ه 

 و عواطف شخ

يدا شد و در كن

      

  .وجود دارد) 

باشد پس بيت مي

  .ت

 ساير ابيات هما

 ) مزّه
 و هيجان

31/3/398 چهارم

در گزينه.  است

ي غزلش عشق
 . ت

  . هري است

خاصه لبنان ـ پي

شور               

جهان و عالم(ز 

سجع متوازن نم 

  
  .كشد

مشوش است ←

 .شبيه دارد

قافيه در.  است

نوعي(
شادي و
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چجامع نوبت (ي 

اي بهار رسيده

محتواي: 2زينه 
رانش كمتر است

سهراب سپه  وده

رهاي عربي ـ خ

ش:  ايهام تناسب

و مجاز) كند  مي

)تمنّا و سودا( 

. صراع اول است
ك صل هجران مي

←) نشر( و بحر 

سا تش جعد سمن

صامت+ مصوت 

پيش؛ علوم انساني

يح ملك الشعرا

گز. درست است
 شعر او از معاصر

وررئاليستي سرو

انتيك در كشور
  . د

،)خنان شيرين

 به ذهن خطور

و) جز و غيرِ(ي 

 مشابه براي مص
در وص: تناقض) 

، برّ)لف(گردباد 

  كنيه

  
قه زلف دو تا و

حروف اصلي م 

سنجش پ

همگي به تصحي
 . مي است

 فرّخي يزدي د
گيرايي: 4زينه 

اي از اشعار سو ه

 دنبال شعر رما
شود رب ديده مي

سخ= شكر(تعاره 

ر تناسب دارد و

هاي واژه. د ندارد

دوم بيت، مثالي
)ج  

گرداب و رقص گ
  يد

يص و استعارة مك
  وت و شادابي

 عات نظير

 .رد

  )نشر(
.شبيه شده است

حلق.  وجود ندارد

)ا د(حاقي است 

    
 

 .رست است

ه 4و  2، 1هاي 
همان تاريخ بلعم

 .رست است

در مورد 1نه 
گز. داشتثابتي 

 .رست است

نمونه» س خيس
 .رست است

به) سمبليك( 
 نيز در شعر عر

 .رست است

هاي است ل آرايه

وعي مزّه با شكر
 .رست است

ايهام وجو 2نه 
 .رست است

  ) ، د، ب
مصرع د:  معادله

باران= گوهر: ه
سرگشتگي گ: ر
چشم خورشي: ص

 .رست است

  .ميزي ندارد
تشخيص: دن اندوه

ه از طراوكناي: ن
مراع: درختـ بز 

 .رست است

  وار
  شي خوي من

   ش ـ كـ
ندار) پارادوكس(

 .رست است

(، سال و مه )لف
 و رخ به ماه تش

ها لف و نشررع
 .رست است

الح) ايم ه(، 1  نه

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
ه آثار گزينه

ترجمة آن ه
در 1گزينه  .14

عبارت گزين
بيني ث جهان

در 2گزينه  .14
فانوس«شعر 

در 4گزينه  .14
شعر رمزگرا
سوررئاليسم

در 4گزينه  .15
در بيت سؤا

  
در معنيِ نو(

در 2ينه گز .15
در بيت گزين

در 1گزينه  .15
هـ، الف، ج(

اسلوب) هـ
استعار) الف
لف و نشر) د
تشخيص) ب

در 1گزينه  .15
آميبيت حس

سر رسيد - 2
سبز بودن - 3
كوه ـ سب - 4

در 2گزينه  .15
وبنده: تشبيه
باركش: كنايه
آرايي درواج

(نما  متناقض
در 3گزينه  .15

ل(زلف و رخ 
زلف به سال
در ساير مصر

در 1گزينه  .15
در بيت گزين
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 .) است

اين . يست

ما سرانجام 
 .ارد

 لطف حق 

وصل   مانع

 

تفاوت (ت 

شوند،  ز مي

  شم  و
  ـــ  ـ
  ـــ  ـ

ationgroup

وف اصلي قافيه

 اعلن فعلن

چون و چرايي ني

وااليي داشتند ام
وجود د ا 3و  2 

اي در د، خدشه

حجابي است كه

نيست... ميشگي 

 ـ هرگاه، پيروز

رو  فـُ  نَ
Υ  Υ  ـــ
Υ  Υ  ـــ

13(  

ون حرو:  ميگون

اعلن فعالتن مفا

 و جاي هيچ چ

شكوه و عظمت و
،1وق در ابيات 

 هر اندازه باشد

رسي تن تو ح ي
 . ستند

گذرد ـ هم ، مي

دهند شكست مي

نَ  لَم   
Υ  ـــ  ـ
Υ  ـــ  ـ

31/3/398 چهارم

گلگون ـ(و ) ت

مفا - 4  

ت نگرفته است

دگي اين دنيا ش
مفهوم فو. شناسد

 جرم و گناه ما
 .  دارد

قت معشوق نمي
وق هماهنگ هس

، از آن،)ساختار

، ش)لحاظ نشده

عا  د
 Υ  ـــ
 Υ  ـــ
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چجامع نوبت (ي 

 اصلي قافيه است

  .ت

تن فعالتن فعلن

چ خطايي صورت

مندي كه در زند
ش ير و جوان نمي

ر زياد است كه
وجود د 4و  3، 1

 هستي، به حقيق
با مفهوم فو 4و  

تفاوت س(يست 

در ترجمه ل» هم

  بـِ  را
 Υ  ـــ
 Υ  ـــ

  بان عربي

پيش؛ علوم انساني

.  
الف حرف= جفا 

  ديـ  دن
− −    
  عالتن

شكيل شده است

  عيلُ فاعلن

التن فعالتنفاع - 3

ش هستي هيچ
 

هاي قدرتم نسان
گ شاه و گدا يا پي

قدرش خدا آن 
1فهوم در ابيات 

 پرورش جسم،
3، 1هاي  گزينه

.و قافيه است
  

ني...  ـ ماندنش 

أعدائه« اضافي 

فا  و  
Υ ـــ  
Υ ـــ  

ز

سنجش پ

صلي قافيه است
وفا ـ ج(و ) اصلي

ديـ   دا ر   يار د
 − − −

 مفعولُ       فاع
ب يا دو لختي تش

  .ستند

عولُ فاعالت مفاع
  ستفعلن فَعل

3   مفاعلن

ت كه در آفرينش
 . شود افت مي

يار ان كه چه بس
شيد يعني مرگ

ه عفو و بخشايش
اين مف. ده است

د تا اسير تن و
راه يابي ابيات گ

دو) ري و خبري

ماند يست، نمي

ضمير( دشمن 
 ) جود ندارد

و  رِ  ذَر
Υ  Υ  ــ
Υ  Υ  ــ

    
 

 .رست است
حروف اص: ــَ م= 

ان حروف ا =ن 
 .رست است

چيست دو لت   د
− − −     

فاعالتن          
دو بخش متناوب
ها دو لختي نيست

 .رست است

 .رست است

مفع - 1وزن ....  
تفعلن مفاعلُ مس
 مفاعلن مفتعلن
 .رست است

 بيانگر آن است
دريا 2ت گزينه 

 .رست است

 سؤال آن است
را به كام خود كش

 .رست است

دارد كه بيان مي
ند و او بخشايند

 .رست است

گويد ل شاعر مي
د بگذر تا به او ر

 .رست است

هنر(و )  ـ جهانم

 .رست است

ماندني ني: تيب
 جا را

 .رست است

زماني كه،: تيب
عبارت عربي وج

ذَ  يك  
ــ  ـــ
ــ  ـــ

www.sanjeshse

در 1گزينه  .15
=قدم ـ عدم 

كمان ـ زما(
در 1گزينه  .15

داني ك   چ
− −  −

مفعولُ      ف
اين بيت از د
هساير مصرع

در 4گزينه  .15

در 2گزينه  .16
آمد به جلوه

مست - 2وزن 
مفتعلن - 1

در 2گزينه  .16
عبارت متن

مفهوم از بيت
در 4گزينه  .16

مفهوم بيت
مرگ همه ر

در 2گزينه  .16
بيت سؤال ب
كن ايجاد نمي

در 2گزينه  .16
در بيت سؤا

از خود. است
در 3گزينه  .16

دير مغانم( 

 
 

در 4گزينه  .16
تر خطاها به
، آنج)ساختار

در 1گزينه  .16
ترت خطاها به

در ع(قطعي 

 تقطيع بيت
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جمه لحاظ 

، األعمال، )

، أن يبعد، 

 ) ين

گزينة ديگر 

د كه تعداد 

حاليه و واو 

ها مستثني 

ationgroup

در ترج» ألنّه«( 

 . كند ش نمي

)زائد(ح ـ علينا 

ب، العدو ـ كان

  )سور است

للمخاطبي: ص(ن 

نيدر سه گ» ةلب

باشد مي» يبعد«

جملة ح» يديهم

ه ر گزينهدر ديگ

13(  

،) لحاظ نشده

داد، فراموش ميم 

، عمل صالحةخير

عب إبعاد، الشعب

اسم فاعل مكسدر 

ـ للغائبين) مذكّر

 ) عولاسم مف 

ايل و النُهير و 

« به براي فعل 

الكتب بأي«)  بود

وب است، اما د

 .  

31/3/398 چهارم

در ترجمه» إالّ

ـ درسهايي تعليم

الذخمل الحسن، 

ـ األعداء، الشع) 

زِم، عين الفعل د

مفرد م: ص(ذكّر 

:ص(اسم مكان 

قُبي«مات مصغر 

مفعول» لشعب

 

به دستهايشان

ع متصل و منصو

.مييز آمده است
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چجامع نوبت (ي 

إ«ادب ( قلة ـ 

ـ) فاوت ساختار

، العم)حاظ نشده
 ) ار

لحاظ نشدهيب 

عازِ: ص(ـ عازم  

ـ مثني مذ) عال 

ـ ا) ةنكر: ص(م 

 ةبالتبعيصوب 

باشد، اما كلم مي

ا«ل محذوف و 

ت نه فعل مقاربه

 حاليكه كتابها ب

ا استثناء از نوع

در نقش تم» لقًا

پيش؛ علوم انساني

،)فاوت ساختار

تف... (آموزان  ش

در تعريف لحا» 
تفاوت ساختا.. (

در تعري» همواره

 ) ب، مفعول

)ل مكسور است

من باب افع يثال

، علم ةمعرفـ ) ل 

ت و نعت و منص

بياء الضمير م  ف

مفعول به لفعل» 

فعل تام است» 

خارج شدند در

ذكر شده لذ» ب
 . ول به است

أعوام، علماً، خل«

سنجش پ

تف(است ... شدن 
 ي

ت ـ كارش، دانش

»انجام«كلمه (، 
 سن، من أحب..

ه«قيد ( تنحي، 

 الحطب: ص(طب

عل در اسم فاعل

ثالمزيد : ص( يث

اسم فاعل: ص( ة

سم منسوب است

قديرا زيرا مضاف
  .ست

»اكّم، االختالف
  .  است

قرارداد«معناي 

وزان از مدرسه خ

الطالب«ي منه 
وب بإعراب مفعو

«ة ديگر كلمات 

    
 

 .رست است

حاصل ش: تيب
هاي رهاي، مبارزه
 .رست است

پذيرفت نمي: تيب
 .رست است

ينبغي لنا،: تيب
ـ العمل الحس ةوب

 .رست است

قدحاول،:  تيب
 زام

 .رست است

ـ الحط) نّار، فاعل
 .رست است

متردد، عين الفع 
 .رست است

يثمجرد ثال: رتيب
 .رست است

ةمبالغاسم : رتيب
 .رست است

در اين گزينه اس
 .رست است

ي و منصوب تق
بشان ظاهري اس

 .رست است

إيا«نه دو كلمة 
ها بيشتر  گزينه

 .رست است

ر اين گزينه به م
 .رست است

آمو دانش(معني 
 . ه است

 .رست است

ن گزينه مستثني
منصو» غير«ف و 

 .رست است

نه در سه گزينة

www.sanjeshse

در 3گزينه  .16
تر خطاها به

ـ كار) نشده
در 2گزينه  .16

ترت خطاها به
رد 1گزينه  .17

ترت خطاها به
محبو ةذخير

در 4گزينه  .17
ترت خطاها به

الشعب، انهز
در 1گزينه  .17

 النّ: ص(النّار
در 4گزينه  .17

:ص(متردد 
در 3گزينه  .17

خطاها به تر
در 2گزينه  .17

خطاها به تر
در 2گزينه  .17

د» ةاألجنبي«
در 2گزينه  .17

»ٍْنيمناد» ب
عالمت اعرابش

در 3گزينه  .17
در اين گزين
آنها از بقية

در 4گزينه  .17
در» جعلت«

در 1گزينه  .18
با توجه به م
آن واو حاليه

در 4گزينه  .18
فقط در اين
منه محذوف

در 3گزينه  .18
جز اين گزين
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يگر از نوع 

 توانستند 
 دوستانه و 
ومر اتَنَ نام 

 . ر بود

ر اقتدار آن 
را از ميان 
 آمد، زيرا 

و ) ص(مبر 
هاي  ن كوه
 . ردند

در دوران  
قلمرو آنان، 
ر اطاعت و 
 از مداخلة 

رات پرتغال 
طة خود را 

ند و ف شد

 به سرعت 
. حده افتاد

 امريكا در 

ationgroup

ما سه گزينة دي

 . ددارد

وتاه يا طوالني
خصمانه و گاه

 بسيار كهن سو
 نخستين سومر

كرد و هر روز بر
دولت سلوكي ر
مشكالتي پيش

و اجتماعي، پيام
اي در ميان ه دره

شتي را تحمل كر

.بردند  بهره مي
ديگر شهرهاي قل

ها اظهار  به آن
النهر را و ماوراء

را مركز مستعمر
ي ساحلي، سلط
ين را نيز متصرف

اين دولت. ردند
زهاي اياالت متح
س جمهور وقت

 .د

13(  

مجمل نيست، ام

 يك تضاد وجود

 براي مدتي كو
 سياسي، گاه خ
ي از فرمانروايان
يگر فرمانروايان

ك كومت ميپا ح
ردند و بقاياي د
ت ايران و روم م

صرة اقتصادي و
طئه مشركان، به
ي رواني و معيش

انيشمند و كارد
ت سامانيان و د
اشتند و نسبت
ستند خراسان و

د و آنجا رل كر
باران شهرهاي وله
كنگ در چين نگ

ريكا را ايجاد كر
 بر فراسوي مرز

ظور مونرو، رئيس
دكا مداخله نكنن

31/3/398 چهارم

 تشبيه از نوع م

ها فقط ر گزينه

د كه هر يك
ز با آنان روابط

يكي. بودندمري 
گمش نيز از د ل

مند روم در اروپ
نيز پيشروي كر
يان دو حكومت

د از طريق محاص
وط ساختن اين ت

ترين فشارهاي ت

و مشاوران دانش
ت، بخارا، پايتخت

گذ ، احترام مي
سامانيان توانس. 

ه نام گوا را اشغا
ها با گلو پرتغالي
ها بندر هن تغالي

االت متحدة امر
قتصادي خودو ا

بدين منظ. ت بود
ر امور قارة امريك
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چجامع نوبت (ي 

ذكر شده لذا) 

ل آنكه در ديگر

زيستند اري مي
ين سرزمين نيز
ت شهرهاي سوم

گيل. مسلط شود

 حكومت قدرتم
 آسياي صغير ن
ي نپاييد كه مي

، تصميم گرفتند
اثر منظور بي  به

 سه سال، سخت

ز وجود وزيران و
اري شكل گرفت
 خلفاي عباسي،

.آمدند ساب مي

اي به تان، جزيره
رقي افريقا نيز پ

پرت.  اشغال شد
 . د

يدند و دولت ايا
سلطة سياسي و
عماري آن دولت
شدار داد كه در

 تاريخ

پيش؛ علوم انساني

)الناس ةهدايي 

تضاد دارند، حا 

ي انساني بسيا
دور و نزديك اي
فرمانروايان دولت
رهاي سومري م

 يونانيان بودند،
ان و مصر در

ديري. سايه شدند
 .  آسيا بودند

لمانان از حبشه
 ياران باوفايش

آنان به مدت. د

اليق بودند و از
مد ديواني و ادا
اني اگر چه به

ي مستقل به حس

در هندوستا» ك
حل غربي و شر
ز به وسيلة آنها
آن خود ساختند

 به استقالل رسي
 توسعة نفوذ و س
ستين گام استع

هاي اروپايي هش ت

سنجش پ

 

في(كه وجه شبه 

»الباطل، الحق«

هاي م و گروهقوا
د، همسايگان د

نيز نخستين ف» 
 همه دولت شهر

ل بيرون راندن
الوه بر فتح يونا
 اشكانيان همس
صرفات خود در

 بازگرداندن مسل
و) ص(پيامبر  

پناه بردند» طالب

راني با تدبير و ال
ت منظم و كارآ

اميران ساما. ند
عمل، فرمانروايي

 . گاه دارند

آلبوكرك« به نام 
در سراسر سواح
و بندر هرمز نيز
رق زمين را از آ

يكا پس از آنكه
 نهاد و به فكر

 قارة امريكا، نخس
اي به دولت الميه

    
 

 .رست است

) الظالمون: ص
 .رست است

ن گزينه است ك
 . ت

 .رست است

«و »  شل، انتصر

 .رست است

 ميان دورود، اق
ي تشكيل دهند

»ها انسي«. اند ته
وانست مدتي بر
 .رست است

اشكانيان مشغول
ها عال شد، رومي

دين ترتيب، با
صدد توسعة متص

 .رست است

س از ناكامي در
. از پاي درآورند

شعب ابوط«م به 
 .رست است

ني، سياستمدار
مانيان، تشكيالت
ني فراوان يافتن
كردند، اما در ع
يندگانش دور نگ

 .رست است

نوردان پرتغالي
د. زمين قرار داد

بندر عدن و. تند
ب، تجارت با مشر

 .رست است

هاجرنشين امريك
ستعمارگري گام
امور كشورهاي

م با انتشار اعال 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
ص(الظالمين 

در 4گزينه  .18
فقط در اين
مجمل است

در 1گزينه  .18
فش«كلمات 

  
 

 
در 2گزينه  .18

در سراسر
هايي حكومت

تمدني داشت
او تو. داشت

در 3گزينه  .18
كه ا هنگامي

ش افزوده مي
بد. برداشتند

ها درص يروم
در 1گزينه  .18

مشركان پس
پيروانش را

مكه، موسوم
در 4گزينه  .18

اميران ساما
حكومت سام
رشد و آبادا

ك بعيت ميتا
خليفه و نما

در 2گزينه  .19
يكي از دريان
در مشرق ز
برقرار ساخت
بدين ترتيب

در 1گزينه  .19
هاي مه ايالت

در مسير اس
مداخله در ا

1823سال 
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 كشورهاي 
م گرفت از 
دين منظور 
بله با نفوذ 

 را با دادن 
سيس كرده 
 كشاورزان 

ا به دست 
از . ران بود

.  اقدام كرد
 در مسجد 

با خشونت 
يد آموزگار 
كنار كند و 
 تازة رژيم 

ش ممتاز در 
ا وپا به آسي

ستعمار در 
 . ست

ي اطالعات 
ها و   زمان

 اين نشان 

ته شده به 
با گذشت  

ار ررسي آث

ationgroup

را در رقابت با
د، امريكا تصميم

كند، بد شوروي 
ق آن، براي مقاب

تنباكوي ايران
ان تأسدر اير» ي

بسيار بدي را با

 غارت كشور ما
عمارگران در اير
ن حجاب بانوان
مسلمان مشهد

رات كردند كه ب
هي بود و جمشي
ر شد وي را برك
و افشاي نيرنگ

فارس نقش خليج
مهم ارتباطي ارو
عة سير تاريخ اس
س، گره خورده اس

شناسي تطبيقي
ها، تحول ن آن

اند كه يشه بوده
 . گويند ي

هاي شناخت شي
.سيم شده است
بر. راوان گرديد

13(  

داري ر  ي سرمايه
آسيب ديده بود
ي نظامي ضد ش
ئه كرد كه طبق

روش توتون و ت
رژي«ت به اسم 

 قرارداد، رفتار ب
  . خشنود بودند

 دوره نويني از
فظ منافع استع
ا و نيز برداشتن
د از قيام مردم م

رم و اهواز تظاهر
 نظام شاهنشاهي
درضاشاه مجبور
 با ارسال پيام و

و در ميان آنها خ
هاي م  از گذرگاه
مطالع.  قرار دارد

متاز خليج فارس

ش اسطوره. ي است
ت فرهنگي ميان
يونان از يك ريش

مي) آريايي(يي 

ترين نقاش ش كهن
يا و فرانسه ترس

هاي فر دگرگوني
 

31/3/398 چهارم

داري كشورهاي
 خراب شده و آ
ها را وارد پيمان

طرحي را ارائ» 
 . خت شود

متياز خريد و فر
شركتي كه تالبوت
ن بر خالف مفاد
ز رژي بسيار ناخ

همزمان با آن،
رضاشاه براي حف
ها ل كردن لباس

از آن جمله بايد

رهاي يزد، جهر
 تنفّر نسبت به

مر نبود و محمد
ن امام خميني

اند و ي بشر بوده
ي يافت و يكي
را تحت الشعاع

ت جغرافيايي مم

شناسي تطبيقي
ديگر و مبادالت
ند و زئوس در ي

ها هند و اروپا ن

نشزمان آفري. 
رهايي در اسپاني

هم دچار د  شي
 . يد آمده است

22 


چجامع نوبت (ي 

تصادي، سردمد
 در اثر جنگ،
ها ر  و سپس آن

»ترومن«مهوري 
ني و مالي پرداخ

ه نام تالبوت، ام
ن و كارمندان ش

آنان. ا پرداختند
 اقتصادي امتياز

ران است كه ه
 همه اقدامات ر
ي، به يك شكل
اومت زدند كه ا

 . ح شدند

ـ مردم شهر 57
قالب و افزايش
دابير نيز مثمرثم

ليكن. ري بگمارد
 .شدن 

ي مادي و معنوي
رس نقش جهاني
ش بازرگاني آن ر
 ايران با موقعيت

ش ها، اسطوره سه
ها از يكد ن آن

ا دئوس در هن ب
ك دارند كه به آن

ريده شده است
ترين نقاط غار ك

 پديد آمد، نقاش
 هنر نقاشي پدي

پيش؛ علوم انساني

ده از برتري اقت
تر اروپاي غربي
نحوي بازسازي

جم  مان رياست
نهاي ف بي كمك

دي انگليسي به
مأموران. ت آورد

و ساختن كليسا
يز از پيامدهاي

دي از تاريخ اير
و. شهرت دارد

پرستي ه با كهنهز
ي دست به مقا
 كشته و مجروح

7ريز ـ فروردين 
هد با رهبري انق
قرار كند، اين تد
 به نخست وزير
دشاهي در ايران

آوردهاي ة دست
فار دريايي، خليج

ي آن حتي نقش
ستعمارگران در

ة افسانه و حماس
گونگي جدا شد
الً ديو در ايران

ة قومي مشترك

وسط انسان آفر
ثار در دل تاريك
 اجتماعي بشر
چه تحوالتي در

سنجش پ

 امريكا با استفا
ز آنجا كه، بيشت
ن كشورها را به ن
جة امريكا در زم
ه كشورهاي غرب

شاه به اروپا، فرد
راهان او به دست
تبليغ مسحيت و

بازرگانان ني. تند

واقع فصل جديد
 به استعمار نو ش
 و تجدد و مبارز
 برابر اقدامات و

اي ريان آن، عده

هلم شهداي تبر
ها، تجديد عه م يا
ت نظامي برقوم

عار آشتي ملي،
سرنگوني نظام پا

ي انتقال و مبادلة
ردي و تجارت د
ي اهميت نظامي
ست كه حضور اس

ي مطالعه دربارة
وام و ملل، چگ

مثالً.  داده است
ها ريشة  و يوناني

دانند كه تو  مي
اين آث. گردد مي

 كه در زندگي
اي چ در هر دوره

    
 

 .رست است

گ جهاني دوم
از. دار شد  عهده

لي، اينهاي ما ك
وزير خارج» شال

بازسازي اروپا، به
 .رست است

وم ناصرالدين ش
يار به شاه و همر
ر بازاريابي، به تب
ي در پيش گرفت

 .رست است

ت پهلوي، در و
شود كه غاز مي

شاه به نام تمدن
سلمان ايران در
م برد كه در جر

 .رست است

 گراميداشت چه
پيام اين قي. دند

 در اصفهان حكو
ف امامي را با شع
هان مبارزه تا س

 .رست است

اره بستري براي
 با شروع دريانور
و بعد از چندي
 اين حقيقت اس

 .رست است

هاي عرصهترين  م
 مورد روابط اقو

دست رهنگ به
ها ها، هندي ني

 .رست است

قاشي را هنري
هزار سال باز م 

دنبال تحوالتي
دهند كه د ن مي

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
پس از جنگ

كمونيستي
طريق كمك

جرج مارش«
كمونيزم و ب

در 2گزينه  .19
در سفر سو
هداياي بسي
بود، عالوه بر
و تجار ايراني

در 3گزينه  .19
ز سلطنتآغا

بيگانگان آغ
ش جمله رضا

اما مردم مس
گوهرشاد نام

در 2گزينه  .19
به مناسبت
سركوب شد
مجبور شد

جعفر شريف
پهلوي، خواه

در 3گزينه  .19
ها هموا آبراه

تاريخ دارد،
تبديل شد و
ايران بيانگر

در 4گزينه  .19
يكي از مهم
فراواني در

دگرگوني فر
دهد ايران مي

در 2گزينه  .19
محققان، نقا

200حدود 
زمان و به د
نقاشي، نشان
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@sanjesheduc

معموالً . ند
. باشد ي مي

و ) گ آنان
 اروپائياني 

 تكنولوژي، 
.  هوا است

ست يكي از 
 . 

ي در پشت 

 دوم 46حة 

  .اند
 )دوم 37ه 

  .يايي باال
 دوم 84حة 

ربند مياني 

 )دوم 81ه 

خير واقعي 

 دوم 140ة 

  هش؛ تعداد 
انون ناحيه 

  )سوم 22ه 
 

ationgroup

د و عزم سفر كن
سفرهاي اكتشافي
ي اقوام و فرهنگ

از» ديوالفوا«و 
  . رداختند

به عالوه. است
 مسئله آلودگي

زيس حران محيط
. از صنعت است

وبتي و قرارگيري

صفح

اباال مستقر شده
صفحه(

هاي جغرافيرض
صفح

وس آرام و كمر

صفحه(

بخنگين ساالنه ت

صفحة

ها كاهنوع گونه
حيه به سمت كا

صفحه(

13(  

ر خود دل بكند
ها س سيلة انسان
بررسي(، انساني 

و» راولينسون« 
ها به تحقيق پر

نبوده ا آن، مؤثر
زيست ن محيط

لحاظ، بح  بدين 
 و سوء استفاده

ري از منابع رطو

2   متر به ب

طق مرطوب و عر

ند اطراف اقيانو

قعي است و ميان

  :ت
سالي افزايش؛ تن
چه از مرزهاي ناح

31/3/398 چهارم

ي از شهر و ديار
وس ز انواع سفر به
،...)كوير، دشت 

مثالً. تبوده اس
ستاني اين كشوره

ختن مديريت آ
كي از ابعاد بحران

.دهد ر قرار مي
ز سوء مديريت

دور. توسط است

−2 1   و

در مناط←الني 

ـ هيماليا؛ كمربن

گي و تبخير واق

توان گفتيي مي
هاي خشكسسال

 و بالعكس هرچ

23 


چجامع نوبت (ي 

 داشت تا فردي
يكي از. راه است

ك(هاي طبيعي  ه
مورد توجه بو) ي

 بر روي آثار باست

المللي ساخ ن بين
يك.  آورده است

بيش تحت تأثير
ت و هم ناشي از

هاي متي عرض
  .شودمي

ارتفاع بين 

  : شودسيم مي
دگي آرام و طوال

وهستاني آلپ ـ

ه باالتر از بارندگ

هاي باراني استوا
ها و سنيم، دوره

يابدن كاهش مي

 جغرافيا

پيش؛ علوم انساني

هاي قوي نياز ه
حي همري و رو

 و بررسي پديده
هاي قديمي خط

 سفر نمودند و

ژي جديد، بدون
ا به همراه خود
همگان را كم و ب

 از توسعة صنعت

هاي داخلي بيابان
ها مبه اين بيابان

ترتيب در اان به

 به دو بخش تقس
بارند - 2.  خشك

كمربند كو:  از

النه تبخير بالقو

هي ناحيه جنگل
احيه حركت كن
دد و قد درختان

  .كنندمي

سنجش پ

 نبود و به انگيزه
 و تحوالت فكري
منظور پژوهش

ها، خ ها، نقش به
به ايران و عراق

كافي از تكنولوژ
خريب طبيعت ر
 آلوده شدن، ه
ت كه هم ناشي

ي هر دو از نوع
هواي مرطوب ب 

گي شهرهاي ايرا

علل وقوع سيل
در مناطق ←

 جهان عبارتند

فت ميانگين ساال

 كانون و مرزهاي
سمت مرزهاي نا
 و در نهايت تعد
لت عكس پيدا م

    
 

 .رست است

مسافرت آسان
ها با تغيير سان

 اخير سفر به م
ر باستاني، كتيب
ر دوران معاصر ب

 .رست است

رداري كامل و ك
يط زيست و تخ
زمين در صورت

رگ عصر ما است

 .رست است

كله ماكان و گُبي
ن توده از رسيد

 .رست است

كمترين پراكندگ

 .رست است

بارندگي از نظر ع
 شديد و كوتاه 

 .رست است

خيزاطق زلزلهن
  .س

 .رست است

توان گفتيسه مي
  .دار را دارد

 .رست است

هاي شكليژگي
نون ناحيه به س
ع بارش كاهش؛
م موارد فوق حال

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
در گذشته م
سفر براي انس

هاي در قرن
آثا(تاريخي 

بودند كه در
در 4گزينه  .2

بر اصوالً بهره
آلودگي محي
هواي كرة ز

بزرمشكالت 
  
 
  

 
در 3گزينه  .2

هاي تكبيابان
ها، مانعكوه

در 3گزينه  .20
بيشترين و ك

در 1گزينه  .20
هاي بويژگي

بارندگي - 1

در 4گزينه  .20
ترين منمهم

اقيانوس اطلس

در 1گزينه  .20
در يك مقاي
كمترين مقد

در 3گزينه  .20
با دقت بر وي
هرچه از كان

هاي وقوعماه
حركت كنيم
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 در قسمت 

 سوم 55ة 

ش سرعت 
كه در ساير 

  سوم 69و  

 سوم 126 

حصوالت از 
 د و فروش

 )سوم 165

شود جام مي

 دانشگاهيش

كه در . شود

  .اشد
 دانشگاهيش

ستند الزم 

 دانشگاهيش

ين در اين 
  .د
 دانشگاهيش

وط به يك 

 دانشگاهيش

ationgroup

عت حركت آب

صفحة

پس از كاهش. ست
هاست كري آن

68صفحات 

صفحة

ونقل محت حمل
دليل خريدبه) د(

5صفحه (

زمون فرضيه انجا

پيش 23فحة ص

شكار گرفته مي

باينه صحيح مي
پيش 46صفحة 

ي كه مدنظر نيس

پيش 48صفحه 

شوند و بنابرامي
گيرند فاصله مي

پيش 52و  51ت 

سه تصاوير مربو

پيش 88صفحه 

13(  

و سرع) زياد(ت 

شكال تراكمي اس
باد و شكل ظاهر

  توريستي؛ ←

دليل خدماتبه) 
(و مورد . ع دوم

ها و آززش داده

ص

اي مختلف به ك

تواند در اين زمي

وند اما مسيرهايي

ص

تر ترسيم مدقيق
شكل واقعي خود
صفحات

رين اقدام، مقايس

ص

31/3/398 چهارم

و پايين دست) د

ضه مربوط به اش
رضه در جهت با

←»نيس«و » يز
  معدني ←

)ب(مورد .  است
ها از نوع فرآورده

ها، پردازري داده
  .شودطرح مي

هامراني سازمان

رديف مي ر اين

ر كامل رسم شو

مسطح د سيستم
قشه مناطق از ش

تر زلزله مناسب

24 


چجامع نوبت (ي 

زيا(، مياني )كم
  .است) كم

كه هر دو عارضن
تفاوت دو عار. د

سن مورتي«بي؛ 
←» ژوهانسبورگ

 دريا از نوع اول
صول به كاشي و

آور فرضيه، جمع
هدف پژوهش ط

هاي عمدر پروژه

هر عدد مياني در

طورتوانند به مي

ك و جزاير در س
حركت كنيم، نقش

ي مانند سيل و
  .زله است

پيش؛ علوم انساني

ك(مت باالدست 
بسيار ك(ن دست 

سيف به سبب اين
كنند رسوب مي

  .رت زير است
مذهب ←» رس
ژ«صنعتي و  ←

حصول زمين يا
شكل يك محص

 پيش از تدوين
سأله و اهميت و ا

خوردار است و د

توجه كنيد ه. ود

ورد نظر هستند

كشورهاي كوچك
تر حهاي پايينض

خاطرات طبيعي
 بعد از وقوع زلز

سنجش پ

اي روان در قسم
و پايين) زياد(ي 

عني برخان و سي
هاي كوچكگي

  .شده است

صورهم جهان به
بنار«و » لورد«؛ 
←» منچستر«؛ 

ج مواد خام يا مح
 توليد و تغيير ش

  .شوند مي

وان گام چهارم
غازين، بيان مس

 دقت كافي برخ

شوترسيم مي 1

سيرهايي كه مو
  .م شوند

شمال به همراه ك
شه به سمت عرض

ت حاصل از مخ
ف از جمله قبل و

    
 

 .رست است

هابريز حجم آب
، مياني)خيلي زياد

 .رست است

شكل الف و ب يع
رت برجستگصوه

شتباه مقايسه ش

 .رست است

صلي شهرهاي مه
يدانشگاه ← 

اي و هنريموزه

 .رست است

دليل استخراجبه 
دليلبه) ج(ورد 

ع سوم محسوب

 .رست است

ي پژوهش به عنو
پس از پرسش آ

 .رست است

زرگ مقياس از
1

2  1تا
   

 .رست است

ي ذهني صرفاً مس
طور ناقص ترسيم

 .رست است

طب جنوب و ش
چه از مركز نقش

 .رست است

و برآورد خسارات
هاي مختلفمان

www.sanjeshse

در 3گزينه  .20
در حوضه آب

خ(باالدست 

در 1گزينه  .20
در هر دو ش
باد، ذرات به

ها به اگزينه

در 4گزينه  .20
هاي اصنقش

شهر بِركُلي
م ←» رم«

در 1گزينه  .2
)الف(مورد 

نوع سوم، مو
كاالها از نوع

در 2گزينه  .2
مدل تحليلي
و همچنين پ

در 3گزينه  .21
هاي بزنقشه

مقياس 


در 3گزينه  .21
هايدر نقشه

طاست كه به

در 2گزينه  .21
هاي قطنقشه

سيستم هر چ

در 2 گزينه .21
در ارزيابي و
منطقه در زم
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ويت علمي 

 . الل است

ستعدادهاي 

ز ابزارهاي 

يي از نهاد 

گر رويكرد 

  . شوند  مي

 د دنيوي و

ationgroup

 . ت

  

كند، با حفظ هو

 . كنند ي

ي، تفكر و استدال

ها و اس  ظرفيت

عنوان يكي ا  به

هاي عالي نمونه 

آورد و اگ ديد مي

نسبيت فرهنگي

ونيسم با رويكرد

13(  

شناخت ميت مي

 كند ـ ديلتاي 

ك عي را پيدا مي

جربي استفاده مي

ش شناخت عقلي

ة سكوالر همة

وحياني، حس را

سانه و آموزش

ي و هويتي را پد
 . فزايد

ر نسوم باشند دچا

ت دارد و صهيو

31/3/398 چهارم

ش علمي به رسم

هاي ارزشي ري

هاي اجتما شرز

ها از علوم تجر ف

 آدمي است و روش

شود و جامعة مي

شود و شناخت و

، رس د و خانواده

 . رد

 . شته باشد

هاي فرهنگي ان
اف تي جامعه مي

فاع نمايد، محرو

در ديگر موجودا

25 


چجامع نوبت (ي 

را به عنوان روش

تواند داور د، نمي

 داوري دربارة ار

يدن به اين هدف

ودي، دل و قلب

محترم شمرده م

ش عي حاصل مي

سازند عي را مي

نگ باطل را دار

هور اجتماعي داش

 . ل نكند

تعارضات و بحرا
 بر شكاف طبقا

ها دف ي كالن آن

ه ارادة تصرف د
  . د

 وم اجتماعي

پيش؛ علوم انساني

حسي و تجربي ر

صلت تجربي خود

ل و وحي توان
 . گيرد  مي

اند و براي رسي ي

زار شناخت شهو

يا عقل عرفي م
 . يرد

ن زندگي اجتماع

كه جهان اجتما

ق و پذيرش فرهن

جامعه بروز و ظه

روحي افراد عمل

ور شود زمينة ت
ت سرمايه باشد،

هاي يني و ارزش

 جهاني است كه
داند د خاصي مي

علو

سنجش پ

ش صرفاً حي، رو

مي به دليل خص

با استفاده از عقل
ي را نيز بر عهده

جه اهداف دنيوي

يعت است ـ ابزطب

ناخت عمومي ي
گي كار مي هان به

ت كه در جريان
 . دهد ي

هايي است ك ده

ف از فرهنگ حق

تواند در ج  نمي

زهاي معنوي و ر

هاي فرهنگي دو
ر آزاد و حاكميت

بي ي كه از جهان

ن موجودي اين
 در خدمت نژاد

    
 

 .رست است

سي پوزيتيويستي
 .رست است

شناسي علم معه
 .رست است

ي هنگامي كه ب
 تدبير اجتماعي

 .رست است

ن، آدميان متوج
 .رست است

ت حسي، عالم ط
 .رست است

ساطير، فقط شن
ر خدمت اين جه

 .رست است

ومي، فهمي است
رد توجه قرار مي

 .رست است

 و چينش پديد
 . ستند

 .رست است

ه، امكان انحراف
 .رست است

ي و معنوي افراد
 .رست است

ياز متناسب با ن
 .رست است

ه ي اگر از ارزش
ي در جهت بازار

 .رست است

ي كه از عقالنيتي
 .رست است

 اومانيسم، انسان
 خود، ديگران را

www.sanjeshse
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هايي  بخش
ز معرفت و 

ي نبود كه 

ن دو دسته 
ي است كه 

 . د شد

 رونق بازار 

ي با اين كه 
خي مفاهيم 

برخي . ذات
و و اژدهاي 
يك خدا و 

لب هست، 

را از انسان 

ationgroup

پردازد، بلكه ب مي
 خاص روشي از

اي گرفت به گونه

 و نزاع بين اين
ب تقابلي جهاني
 بار فعال خواهند

ع غربي موجب

خي مفاهيم كلي
برخ. وجود آيدبه

الوجود بالذاجب
د سيمرغ و ديو
ود آيد مانند شر

به درك اين مطل
 .اند ده

نعمتي، نعمت ر

13(  

عنوي هستي نمي
گري در معناي

گر لف شكل مي

 عمارگر

برند كه چالش ي
ل شمال و جنوب
اي غربي، ديگر

ريسم در جوامع

برخ. سالمي ايران
ها را بگري از آن

ود آيد مانند وا
وجود آيد ماننده

وجو در خارج به

ند و عقل قادر به
بشركشف نشد ط

 كه هر كفران ن

31/3/398چهارم 

 به نفي ابعاد مع
دهد و روشنگ ي
 

كشورهاي مختل
  . هد  مي

 كشورهاي استع

ساني به كار مي
ظر دارند و تقابل
 دروني كشورها

 گريز از سكوالر

  .ين دارد

هبر جمهوري اس
اند مصاديق ديگ

وجو در خارج به
 ديگري از آن به

ز آن مصداقي ا

خاص خود هستن
نواع، هنوز توسط

 .كنند

گويد مي 3ت 
  . است

26 


جامع نوبت چ(ي 

هايي است كه ي
ن جهاني قرار مي

. راه شده است

 فرهنگي بين ك
يا اقتصادي قرار

سياسي و نظامي

 غني و فقير كس
هنگي آن نيز نظ

هاي ي از چالش

شد، رايي منجر

 دايره نسبت تباي

خت و امام و ره
توا اكرم ولي مي
هايگري از آن

تواند مصاديقي
تواندرند و نمي

ع داراي فصل خ
ل فصول بيشتر ان

ك وني را بيان نمي

عبارت. صيه است
يز جملة انشايي

سفه و منطق

پيش؛ علوم انساني

بيني ها و جهان ه
ام دنيوي و اين
 و اومانيسم همر

ادي، نظامي و
سياسي، نظامي يا

به قدرت برتر س

ت به كشورهاي
به ابعاد فرهند و 

ال شوند بسياري

گر جهاني به پوچ

عريف ذكر شده با

ي دارند مانند درخ
د كعبه و پيامبر

صداق دتواند م
ي ندارند ولي مي
داق خارجي ندار

نابراين همة انواع
و به همين دليل

همة مفاهيم درو

يك قضية شخص
نيز 4ت ـ عبارت 

 فلس

سنجش پ

ها، فلسفه ديدگاه
 در خدمت نظا
اي سكوالريسم

 سياسي، اقتصا
 راتابع روابط س

ي استعمارزده ب

مارزده را نسبت
كنن محدود نمي

مربوط به آن فعا

 دنيوي و اين ج

 خط، بنابراين تعر

ق متعدد خارجي
ارند مانند مولود
ت دارند ولي نمي
 مصداق خارجي
ي كه هيچ مصد

ك نوع است و بن
اي نيست و ساده

، ه)ناقص و تام( 

ي 2ي و عبارت 
لي محصوره است

    
 

 .رست است

 پنهان، شامل د
نوي و ديني را

با دو مبنات كه 
 .رست است

از طريق روابط
عامالت فرهنگي

 .سترست ا

تصادي كشورها
 .رست است

تعمارگر و استعم
 ابعاد اقتصادي م

هاي م كه چالش
 .رست است

شيدن به انسان
 . ي كاذب شد
 .رست است

 مي 

 .رست است

طح است نه يك
 .رست است

مصاديقيم كلي 
صداق خارجي د
صداق خارجي

كه هيچي با اين
رخي مفاهيم كلي

 
 .رست است

ي ذاتي خاص يك
صل هر نوع كار س

 .رست است

ريف، مانند اسم
 .رست است

ك قضية شرطي
حملنابراين يك 

www.sanjeshse
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در 1گزينه  .23

دايره يك سط
در 1گزينه  .23

برخي مفاهي
فقط يك مص
كلي يك مص
مفاهيم كلي

بر. هفت سر
مربع دايره
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نشان داده  

ن معتبر و 
با  3 گزينة 

 

نايي بود و 

 .ايمده

طون ادراك 

نند حركت 

ملة شايعي 
 كه چنين 

يار، شريك 

ن به همان 
 .م دارد

ationgroup

)؟( و با عالمت 

باشد تا نتيجة آن
گ درحالي كه در

.ا متفاوت است

ناي دوستدار دا

 

ي دست پيدا كرد

ت و از نظر افالط

ي از حوادث، مان

كرد، جممي) ات
اي خارج شده

 نقيض، ثابت سي

نابراين نتيجة آن
يط مشابه تعميم

13(  

ست كاذب باشد

د و كبرا كلي با
جه قطعي است

هاولي صورت آن

ف در ابتدا به معن

.ه سقراط گرديد

رست و مطمئني

ارد و نسبي است

ت، اما در بسياري

آيات و روايا(ين 
گفتند از ديني

ضد، اجتماع دو

گيرد و بن ق مي
ن را به همة شراي

31/3/398 چهارم

شد و ممكن اس

الف داشته باشند
 و رفع تالي نتيج

ة يكسان دارند و

  .ست

 . نشده است

ل يافت فيلسوف

 تربيت نسبت به

سيم به دانش در

 يقيني وجود ندا

ملي دروني است

طرح شده در دي
كرد ميسؤال مي

لث، اجتماع دو ض

موارد جزئي تعلق
توان آن ت كه مي

27 


چجامع نوبت (ي 

ن است صادق با

ب و ايجاب اختال
د، با وضع مقدم

 .ت

مادة 3در گزينة 

مه تكرار نشده اس

كل سوم رعايت

كار تنزل مغالطه
  .كاري استه

  .ده است

مدعيان تعليم و

 تعاريف اشيا برس

يست و معرفت

يعي همواره عام
 .ست

دربارة مباحث مط
 و اگر كسي س

دايرة مثلث. ستند

 همراه است به م
 اصل عليت است

پيش؛ علوم انساني

متضاد آن ممكن

 مقدمه در سلب
ستثنايي هستند

است ه گرفته شده

ا متفاوت است د

  
 حدوسط به تمام

  .ست
 شرايط انتاج شك

ي بعداً به معناي
 سفسطه مغالطه

ن رمزي بيان شد

باعث حسادت م

ي است و اگر به

بت و پايداري ني

لي تغييرات طبي
ي عامل حركت ا

گر كسي سؤالي د
ؤال بدعت است

الوجود هس ممكن

دة موارد خاص
ل عقالني، مانند

سنجش پ

ول كاذب باشد م

م است بايد دو
چون قياس ا 4 

رفع مقدم نتيجه

هاهم صورت آن

.ط و كاذب است
ح ت وجود دارد و
صورت معيوب اس
ت وجود دارد و

انشمند بود ولي
ت و معناي رايج

 در ابتدا به زبان

 و افكار سقراط ب

راي تعريف ثابتي

 داراي متعلق ثاب
 .يزي را دريابد

روان او علت فاعل
ك فاعل خارجي

بودند و اگر تعقل
ت نامعلوم و سؤ

 

 و درياي جيوه،
 

زمايش و مشاهد
ط براساس اصول

    
 

 .رست است

ضاد، اگر قضية او

 .رست است

ل دومچون شك 
و 3در گزينة . 

با ر 4 در گزينة 
 .رست است

هم ماده و ه 4و  
 .رست است

مقدمة دوم غلط 
اشكال در صورت 
هم ماده و هم ص 
اشكال در صورت 

 .رست است

دا» سوفيست« 
شمند ارتقا يافتن

 .رست است

 پيرامون هستي
 .رست است

ن به راه و روش
 .سترست ا

ط هر چيزي دار
 .رست است

گوراس حقيقت
واند حقيقت چي

 .رست است

ظر ارسطو و پير
ر اثر لگد زدن، يك

 .رست است

 مخالف تفكر و ت
گفتند كيفيتمي

.كنيمطرح مي
 .رست است

فشسر، غول بن
.الوجود هستند
 .رست است

ن جهت كه با آز
شود و فقط د مي

www.sanjeshse
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كمت بالغة 

حكيم غرق 

ين اشياء و 

به صاحبان 

آوري   جمع

ي اوليه را 

ت و معلولي 

  . است
ationgroup

كه خداوند با حك

ح. ه صور برهاني

رشتة وجودي بي

ل فلسفه بة انتقا

در اين روش. ت
 . تغيير يابد

هاي چنين حدس

 .ه است

 

ل كه رابطه علت

 يا منفي زندگي

13(  

 

داند كهستي مي

توجه بهطامي بي

ش بشر است و ر
  

ة اسالمي واسطة
 

قعيت نامعين است
جا كه الزم باشد

دهد چ ر ارائه مي

 .ظر است

نهاده شده ني بنا

.گذاري كرد  نام

رند، به اين دليل

ل تجربيات مثبت
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.فاده كرده است

ا يك مرتبه از ه

ري و بايزيد بسط

 .گرددمي

 .كند مي

ن و علم و دانش
.نمايدخدوش مي

 نيست و فالسفة
 .باشندمين مي

ص كردن يك موق
 قرار گرفته و هرج

پديده مورد نظر

ن پديده مورد نظ

هايي ماشين  مدل

شناسي در روان

 آزمايشي قراردا

 .باشد ي مي

ي تغيير در مقابل
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 بر معلول، استف

 سينا طبيعت ر

ج و بوسهل تُستر

 ميان مردم باز م

م  وجود را مطرح

اشي نظام جهان
وانين هستي مخ

ل فلسفة يوناني
نس در مغرب زم

ظم براي مشخص
ظم مورد بررسي

 بررسي دربارة پ

 كلي براي تبيين

ناختي اساساً بر

 را نيروي سوم د

هاي ت به روش

ك نقشه ژنتيكي

ظرفيت انسان براي

شناسي وان

پيش؛ علوم انساني

 اصل تقدم علت

ابن. عشق است

حالج.  استداللي

به سوي خلق و

نيز اصالت 4نه 

فروپاي، به منزلة 
ما را نسبت به قو

چيزي جز تفصيل
گامان رنسانسيش

و جوي منظ جست
طور منظ  فرايند به

دس اوليه قابل

ك اسي، يك نظام

هاي شن ه تبيين

گرا اين رويكرد ن

تري نسبت ح پائين
 .د

خود مبتني بر يك

يري به معناي ظر

 رو

سنجش پ

علل نامتناهي از

ريف عتع 4زينه 

كامل در فلسفة
 ن

ق بالحق، سالك ب

جود دارد و گزين

ك اصل عقالني
كند و شناخت م

لسفة اسالمي چ
 اصلي فلسفه، پي

 علمي ـ فرايند ج
ها در اين نظريه 

ت اوليه، يك حد

شنا ويژه در روان

ي است، در نتيجه

انسانشناس  وان

ور كلي در سطح
ها استنباط كرد ش
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@sanjesheduc

هاي رشد  ه
تفكر، (خت 

يتي انسان 

اقبان خود 
گر مراقبان 

 بلوغ است 

ترتيب، هر 

ي خويش و 
زگاري فرد 

 .ند

 

ationgroup

 به يكي از جنبه
 به مطالعه شناخ
 عاطفي و شخصي

 .شود ل مي

له نسبت به مر
شته است اما اگ

 .عتمادند

عالم شروع دوره

 .اند رك

 .نيست

ت شود و بدين مي

محيط اجتماعي
شود ساز حظه مي

ب به مردم هستن
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ن كنند، معموالً
صص شناختي

هاي ع ي به جنبه

ي پيچيده تبديل

ند در اين مرحل
سر گذا ت پشت

ها نيز غيرقابل اع

به منزله اع) ون
. 

راد مختلف مشتر

كي يك محرك ن

 .د

ره منتقل مك  نيم

 .همراه است

تغيير و اصالح م
طور كه مالح ان

ي رفتاري مناسب
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م توصيف و تبيين
وان نمونه، متخص
 رواني ـ اجتماعي

تارهاي شناختي

اگر نوزاد بتوان. ت
حران را با موفقيت

ه شده و آدماك 

روژن و پروژستر
.آورد ه همراه مي

.  

افر برايستند و 

خصوصيات فيزيك

ت را بر عهده دارد

اي به جسم پينه

ري بيشتر فرد ه

ن، و توانايي در ت
شود كه هما  مي

ي و ارائه الگوهاي
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د انسان را با هم
عنو به. كنند  مي
ه متخصصك ي

 كودك به ساخت

اعتمادي است ي
ب نمايد اين بح
ل كودك خطرنا

استر(و دختر ) ن
 در نوجوانان، به

.تر خواهد بود ي

قل از شخص نيس

ز داراي همان خ

ه كردن اطالعات

ها با نام جس سون
  

يختگي و هشيار

اهنگ با ديگران
صي خود ناشي

ش سالمت رواني
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ات در مغزاطالع 

كند و رله مل مي
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شود و با انگي  مي

زون و هماط مو
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 يك سالگي، اع
كنند، اعتم ضا مي

اي او را ارضا نكن
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