
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آني ، عصر روز برگزارآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  11ون 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
هاي ارزشمند  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)19/02/1399(  

  )پيش( علوم انساني
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@sanjesheduc

زشـت  : اره

ختن، تاوان 

 و پا، كسي 

 ـ سسـت،    

ليمـي  ت تع 

  

هجـويري و   

ـ لف   ونقي
ه و حسـن       

 و ه، كنايـه 
ين آشـنا و     

ـران نـيش     

ationgroup

پتيا) (بيهوده: ير

  )كار ستيزه 
ا به مال او فروخ

دست و اليق، بي

نسوب به مـاه

 نوع دوم ادبيـات

 )خي سيستاني

  
جالبـي هج) ه هـ

رو كنايه از بي: د
 اسـلوب معادلـه

يهدر بيـت تشـب  
دارد ـ تضـاد بـين

رد ـ كنايـة دگـر

1(  

  ) ف، بخشش

خيره خير) ( امل

:عنود) (درمانده
خون كسي را: ه

نا: چلمن) (ردن

من: مهين) (شيار

  نفحات : ر

موضوع: ط دارد

فرخ ←گرگاني 

گلشن راز: ثر او
ـ گزينه  الحياة :و

 روز بازاري نماند
تعاره، تنـاقض،

د ـ  )ز اسـتعاري 
در بيت وجود د

تشبيه دار: ست 

19/02/399 دوم

دادگري، انصاف: ش
(  

 دراز، تمام و كا

ملول، د: ستوه (
مصادره) ( كاغذ

جويي، بهانه آور

آگاه، هوش: يهبن (

فراقت ـ چها: سه

غلط) هـ(مورد . 

خرالدين اسعد گ

د شبستري و اث
حكيمي و اثر او

ـ) نه تناقض ( 
در بيـت اسـت: ه

مجاز(شمان يار  
د ،يگانه بسوخت

  .د ندارد
يا ـ او مرهم ادن

2 


دجامع نوبت (اني 

دهش) (ب، نوادر
)سم، هر چيز تلخ

زماني  ور مداوم،

) شكايت كردن
وشتة دراز، لولة

  )د شده
ج انه كردن، بهانه

  )رومي

)آوازه، شهرت 

سه /ماري ـ صبا 

  حت ـ طيش

...اند و ه بنا شده

فخ( ،)رودكي ←

شيخ محمو )ب
محمدرضا ح) ه د 

ن تضادفر و دي 
توجه. ظير دارند

س استعاره از چش
ش برفتم، دل بي

در بيت وجوديه 
مجازاً مردم د: ق  

دبيات فارسي

 پيش؛ علوم انسا

 تازه و نو، غرايب
زهر، سم: شرنگ(

وبه ط: آزگار) (د

دخواهي كردن،
نو  ب، نامه، دفتر،

ناخته شده، عهد
بها: تعلّل) (ستن

هاي ر ان، از ماه

:صيت) (والدي 

عم :ود /ازل  :ك

 ـ نزهت ـ فسح

تشبيه و مقايسه

←عنصري (، )م

ـ گزينة بن رفته 
 شرقي ـ گزينه

دو تشبيه ـ كف: ن
نظ و رخ مراعات 

زاً مردم ـ نرگس
سوز من، از خويش

بيلي مجاز و تش
هم و نيش ـ آفاق

 زبان و اد

سنجش

چيزهاي ت: رايف
) (مال كردن اي

خود كاله: ترگ (

داد: رفع كردن (
كتاب: طومار) (ور

معمول، شن: هود
ردن، رحم خواس

ماه اول تابستا: ز

گرز فو: كوپال (

يك: ها به ترتيب

غالب ـ ضيمران

بر ت نمادينات ف

قرن چهارم ←

از كاروان:  اثر او
هاي تبسم :ثر او

فر و دينمياي ك
ـ زلف) ر و دين

مجاز عالم، جهان
سه كناية دلس: و 

شود ول اهده مي
 و دشمن ـ مره

  ) و ناراحتي

    
 

 .رست است

طر: (ها به ترتيب
ر پا گذاشتن، پا

 .رست است

)1: ها به ترتيب

/ز،  1 )متر 4
ول خورده، مغرو

معه) (يمه كردن
طلب رحم كر: م

تموز) (ردب بخو
 .رست است

:خطا عبارتند از
  ). ضعيف

 .رست است

ه رست در گزينه
 .رست است

غ: تن عبارتند از
 .رست است

صيفتو: غلط دارد
  .است يبايي

 .رست است

قرن سوم (: ست
 .رست است

ووستا امهرداد  
كريا اخالقي و اث

  ف المحجوب 
 .رست است

كيمي: هاي بيت ه
زلف و رخ با كفر

  .د ندارند
 .رست است

ع: يت يكب :ها ه
 ندارد ـ بيت دو
نه و خويش مشا
ضاد بين دوست
نايه از ايجاد غم

www.sanjeshse

  
 

در 2گزينه  
ه معاني واژه

زير: سپردن(
در 4گزينه  

ه معاني واژه
  ) و مهيب

گز: ذرع) (2
گو: غرّه) (3

گرفتن، جري
استرحام( )  4

كه زود فريب
در 1گزينه  

چهار مورد خ
خوار، زبون،

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

در 3گزينه  
پنج غلط مت

در 1گزينه  
غ) ب(مورد 

زيحقيقت و 
در 2گزينه  

موارد نادرست
در 4گزينه  

) گزينه الف
كز) گزينه ج

كشف :اثر او
در 4گزينه  

توضيح آرايه
ز(و نشر در 

تعليل وجود
در 3گزينه  .

توضيح آرايه
تضاد وجود
غريب، بيگان

تض: بيت سه
كن(زنند  مي
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چهـرة  : وم

 ـ نظـر بـر     
 ـ سپهر و  

  نيا

اهللا  نـا فـي   

ـ گزينـة  ) 

زينـة سـه   

  سرم

  ) اليه مضاف
ش  )هسته

: وابسـته (ن 

همـين  ) ته

ationgroup

كنايي مصراع د

 از سر گـرفتن
استعاره از باران

ناپايداري دن: هار

 و معشـوق و فن

)راي او نخواستن

گردد ولي گز مي

 وجودشان ـ ز س

وابستة م(اين ) 
ه(بار ) اليه مضاف

ارزان) صـفت : ه 

هست(آينه ) اليه

1(  

م كمفهوـ . دارند 

دو كنايه ستم 
شاباش ا) بيت د
  .ي است

برند ـ چه ميي 

 به اتحاد عاشق

را بر دوغير خ( 

و به آنجا باز مت 
  .شوند ه نمي

ز دستم ـ از: ت

)اليه مضاف: سته
وابستة م(ردون 

وابسـته(نـادر  ) 

ا مضاف: وابسته(
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اعات نظير هم د

)ـ در بيت ب) 
ـ در بي)  هستند

انيفرامش طو  آ

عنوي به اسرار پي

يت گزينة چهار

رت عاشقغي: ه 

سان، عالم باالست
هي سير و خسته

م اختياري است

وابس(سرا ) صفت 
گر) اليه مضاف: ه

صفت اشاره: ين

(من ) هسته(ده 
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دجامع نوبت (اني 

شب هر چند مر
  .شود نمي

گلة اسب، گروه 
ي براي يكديگر
ناقض در ياد تو

  .هاي شاعر ه

افراد بصير و مع 

ره دارند ولي بي

ست ـ گزينة سه

د كه جايگاه انسا
 گاه از عشق اله

ها گروه متمم ينه

:وابسته(ر ندگا
وابسته(طاقت  )

پيشيوابستة (ن 
  
ديد) اليه مضاف 

 . مفعولي است

.جواب اسم است

 پيش؛ علوم انسا

 بين شمع و امش
ر بيت مشاهده نم

:خيل(ر واژة د 
اع مصداقيو مصر

تن) ـ در بيت هـ 

رزوها و خواسته

:صيف خدا ـ دو

حدت وجود اشا

اية حيات من اس

 اين اشاره دارند
يچهستند كه ه

  .ست

در ديگر گزي ل ـ

ما) هسته(سدار 
هسته(پشت ) ه

آن) هسته(عقيق 
)اليه مضاف: سته
ةوابست(او ) اليه

در گزينة جواب

ت و در گزينة ج

  .ده است

سنجش

ـ به نوعي تضاد
ت ولي مجاز در

ايهام تناسب) ف
هر دو(ب معادله 

ـ)ستعارة مكنيه

د هستند براي آ

عجز از توص: يك

ول همگي به وح

عشق ما: ينه دو
  .عشق

ديگر همگي به
د كه فقط عرفا ه

است) را با دشمن

مفعول: تو را: ب

پاس: يك:  ترتيب
اليه مضاف: بسته

ع) صفت: ابسته
وابس: هش ضمير

ا مضاف ةوابست( 

ر فك اضافه و د

همگي صفت يگر

مؤخر شد ،مسند

    
 

تشبيه ماه رخ ـ
افروز محفل است

 .رست است

در بيت الف: ها ه
اسلوب) ر بيت ج 

اس(تعاره دارند س
 .رست است

 گل هر دو نماد
 .رست است

ي: ها به ترتيب ه
 .رست است

و سه گزينة او ل
  

 .رست است

گزي: هاي ديگر ه
پذيري از غم ع نا

 .رست است

هاي د ل و گزينه
كند وم اشاره مي
 .رست است

 .رست است

مدار( گزينة سه 
 .رست است

ل در گزينه جوا
 .سترست ا

هاي اسمي به ه
واب(زمانه ) هسته
  )اليه ضاف

وا(خرد ) هسته(
جه(م ) هسته( 
رخ) هسته(ه گا

  )صفت: شين
 .رست است

هاي ديگر  گزينه
 .رست است

اي ديه در گزينه
 .رست است

و ممقدم  ،)م(ي 

www.sanjeshse

ت: بيت چهار
يار روشني ا

در 2ينه گز .
رايه توضيح آ

گرفتن ـ در
گلشن هم اس

در 2گزينه  .1
سفر و ساق

در 3گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .1
صورت سؤال

.اشاره دارد
در 1ينه گز .1

مفهوم گزينه
گريز: چهار

در 3گزينه  .1
صورت سؤال
به اين مفهو

در 1گزينه  .1
در 3گزينه  .1

مفهوم بيت
در 2گزينه  .1

ضمير متصل
در 3گزينه  .2

توضيح گروه
ه(پشت : دو
مض: وابسته(

(عقيق : سه
آرزو) صفت
گ لوهج: چهار

وابسته پيش(
در 4گزينه  .2

در) را(نوع 
در 2گزينه  .2

ها د نوع واژه
در 2گزينه  .2

فعل اسنادي
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  .عربية

 أفضـلَ ي ـ 

ationgroup

  جوش م 

العاست نه  واعد

ـ  آ ز جهتـو ا! رخَ

1(  

   بجوشم
ـ جاز زمين ب تا 

  !4و  3و  2

القوا صفت براي 

    )رف جر

نه است درست

  !حيح است
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  .است) 

ر كن تا از زمين
φمن گذر كن 

2رد گزينه  .ستند

)الجميلة(هتي 

  )!2(نه 

  !دعوت كرد

نه حر(كيد است 

د) ُاخری(ل است 

صح) استه بوده
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دجامع نوبت (اني 

)مفعول و مسند

خاك ـِ من گذر
مت بر خاك ـِ م

زم هست هر دو ال

و از جه !شود مي

  )!4و  3
ل باشد رد گزين

است نه د ه كرد

أكالم ت← حبُّ 

 جمع غير عاقل

همت بلند آر هب

  ! شده است

  !ت

  !رد

بان عربي 

 پيش؛ علوم انسا

چهار جزيي با م(

ـِ خ ررحمت ب ن 
عين ـِ رحمره ز 

  )!1( گزينه 
  !جمة آن

  

كه) كم شد( ت

د ترجمهي بعي

3(رد گزينة ) د
د تأكيد كنار فعل

د به معناي رها

  !ت گفتاسر

َاحڷ )!4و  2و  1

و چون) 1و  3(
  ! باشد

ب نجام دهد پس

زه وعده داده ش

در راه كمال است

 بلند همتي ندار

 زب

سنجش

(اسنادي جمله، 

بي يك ره ز عين
ـِ خوب ي يك ر

 نه دوستان رد
آن است نه ترج
!كسرند نه مفرد

َقلَّتو ) آسان شد

، ماضيآمده کان 

ثابت شد(معناي 
كيدي است قيد

باشد مي) َيَدع ـ 

است نه ر)  كرد

(شد رد گزينه 

(ست رد گزينه 
كه بايد منصوب

 كار مهمي را انج

 آن همان معجز
  !استرست 

لندي همت او د

ربطي به 4ينه 

    
 

 .رست است

ه فعل آخرين ج
 .رست است

سار ـِ خوب چشمه
ـِ  چشم ـه سار 

 .رست است

دوستي است ←
معادل شعري آ 

جمع مك ابب الذُّ 
 .رست است

آ( َسُهلتمعناي 
 .رست است

ماضي است و با
 .رست است

الزم است به م تَ 
تأكمطلق  مفعول

 .رست است

ودع(يشه از ر ←
 .رست است

باور(به معناي  
 .رست است

بايد مرفوع باش نَّ 
 .رست است

رف اسص غير منص
وم جعل ست ك
 .رست است

هر كس(معناي 
 .رست است

ترين رها و پست
درمعناي متن نا
 .رست است

 با فرهنگ در بل
 .رست است

يزگ ،معناي متن

www.sanjeshse

در 1گزينه  .2
توضيح اينكه

در 4گزينه  .2
اي چ: ها واژه

اي: تكواژها
    
   
  

در 3گزينه  .2
← َوداد) 1
2گزينه ) 2
و ةُوشا) 4

در 1گزينه  .2
با توجه به م

در 1گزينه  .2
م َتَعّلمچون 

در 1گزينه  .2
ثَبَتفعل ) 1

م ثبوتاً چون 
در 4گزينه  .3

← ال َتَدع
در 4گزينه  .3

← َصدَّقَ 
در 3گزينه  .3

ِانخبر  أَحبُّ 
در 2گزينه  .3

چون خواص
مفعول به دو

در 3گزينه  .3
با توجه بر م

در 2گزينه  .3
ارواالترين ك

با توجه به م
در 2گزينه  .3

تمايز انسان
در 4گزينه  .3

با توجه به م
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ationgroup

 .نمايد يافت مي

1(  

 4!  

ورت ماهانه دري

19/02/399 دوم

و 2و  1 گزينه 

  !4و  3

  )!4و  1(ه 

  

هم خود را به صو

5 


دجامع نوبت (اني 

رد. قديري دارد

3و  2رد گزينه  

ينهرد گز!  فرعي

  ! مرفوع است

.م ناصبه نداريم

 

  ! بيان است

  !د

كند و بانك سه 

ن و زندگي

 پيش؛ علوم انسا

الزم و اعراب تق 

!و مبني است ل

د نه تقديري نه

و مستثني مفرغ

  !صوب شود

  !د

الم هاساير گزينه

   
  !ظاهري

  

 !ِخْفنَ شود نه  ي

عطف الکتاب) 

  ! دارد

  !نداريم دا

سجع دارد 4نه 

عه مشاركت مي

  .ن است

 دين

سنجش

تفّعلص از باب 

لتفاعُ ت از باب 

ري داردراب ظاه

و ست نه مفعول
 

تي دارد بايد منص

گير ا ميسره ـِ ر

در سو صبه است 

!عل مرفوع است
ديري است نه ظ

!فت استص 2 

مي َخْفنَ  خاطبات

)1( است گزينه 

ت اعراب تقديري

نادم يب استغا 

س يا سجع گزين

  . است

ايه با افراد جامع

 بيشتر از مردان

    
 

 .رست است

فعل معتل ناقص 
 .رست است

فعل ماضي است 
 .رست است

منقوص و اعر ←
 .رست است

فاعل مرفوع اس 
 .رست است

حرف ناصبه حتي
 .رست است

ون ال گرفته كس
 .رست است

الم ناص ِألصل :
 .رست است

نائب فاع  إثنتان
است تقد منقوص
چون عدد إثنان

 .رست است

للمخابراي  خاف
 .رست است

ؤال عطف بيان
 .رست است

است ی منقوص
 .رست است

يرحمنیجمله  
 .ست استر

فظي يعني جناس

 .رست است

و دومي صحيح
 .رست است

ان صاحب سرما
 .رست است

خداوند به زنان،
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 پيـروي از   

ationgroup

  .دارد

رد و بازتـاب آن

  .شود ي

 

1(  

مان الهي اشاره د

  .مي دارد

اره دارلـوق اشـ   

المي تشكيل مي

 .ت داللت دارد

  . است

19/02/399دوم 

ريسما به تمسك

  . دارد

ارتباط مفهوم ﴾.

به خـالق و مخل

  .يمان است

بناي قوانين اسال

ام در عصر غيبت

  .شاره دارد

مؤيد آن ﴾منكر

 

  .ره دارد

  .شد

6 


جامع نوبت د(اني 

المي، به الزمة تم

ت پوشش اشاره

...ي اخرج لعباده

و محبت دو جانب

  .د

يروي آنان در اي

  

  . دارد

  .شود گناه مي

زيرا بر مباست، 

بر بيان احكا ﴾ن

هاي منتظر اش ت

 و ينهون عن المن

 .گردد ستفاد مي

اشار ﴾سكوا اليها

گذشته راحت باش

 پيش؛ علوم انسا

ه در جامعه اسال

به علت ﴾...ناتك

حرّم زينة اهللا الّتي

به دوستي و ﴾ي

گاه خود بداند يه

ادر در صورت پي

.شرط الزم است

رآن كريم اشاره

وري انسان از گ

ساالري ديني ا م

  .شد

ليتفقّهوا في الدين

، از مسئوليت)عج

مرون بالمعروف

مست  دين اسالم،

فسكم ازواجاً لتس

تر و جبران گذ ن

سنجش

 اختالف و تفرقه

واجك و بنل الز

قل من ح﴿شريفه 

حبون اهللا فاتبعوني

ل كند و او را تكي

دان به پدر و ما

ا پروا داشتن، ش

زن و مرد در قر

 لوامه، موجب د

ي اسالمي، مردم

باش ت به خدا نمي

لي﴿است و ) ع(م 

ع(محبت به امام

يأم﴿و ست و آيه 

 خردمندانه در

 خلق لكم من انف

ست كه توبه آسا

    
 

 .رست است

دري و دوري از
 .رست است

يا ايها النبي قل﴿
 .رست است

با آيه ش) ع(لي 
 .رست است

قل ان كنتم تحب﴿
  .ت

 .رست است

لباً بر خدا توكل
 .رست است

يفه، الحاق فرزند
 .رست است

خدديگر آن، از 
 .رست است

حمت به وحدت ز
 .رست است

ود عالي و نفس
 .رست است

ي نظام جمهوري
 .رست است

حق از آثار محبت
 .رست است

و امام) ص(مبر 
 .رست است

م عرفت، ايمان و
 .رست است

گاني، مناسب اس
 .رست است

  .باشند  مي
 .رست است

حتواي عقالني و
 .رست است

و من آياته ان﴿
 .رست است

ن توبه زماني اس

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .6

به تقويت مع
در 2گزينه  .6

نظارت همگ
در 4گزينه  .6

هر دو حرام
در 1گزينه  .6

تأكيد بر مح
در 2گزينه  .7

﴿آية شريفه 
در 2گزينه  .7

بهترين زمان
  

erv.ir

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71



  
 

 

@sanjesheduc

، »توانـايي «

ationgroup

  .باشد مي

  .برسد

«و » قـدرت «ت  

1(  

  .رد

ن به حقيقت نم

ب» بيايمان قل« 

  .ن است

  .جاد كنند

در نهايـت» لقي 

19/02/399 دوم

باط مفهومي دار

هاي رسيدن رنامه

به مرحلة» هني

  .شود س مي

انسان» ميل«از 

  .رند

ت كمال ايججه

  .باشدمي

خـال« سـخن از    

هاي ديني

7 


دجامع نوبت (اني 

ارتب ﴾... و اتقّوا

ت اخالص، از بر

شناخت ذه«لة 

  .شده است

شوند، احساس يم 

  .ارد

برخاسته ا» يانه

آور ي، بيرون مي

هايي در ج جهش

  .دن است

  .رد

دي بودن روح م

 به زبـان حـال

ه معارف  اقليت

 پيش؛ علوم انسا

ي آمنوار اهل الق

هاي درخت ميوه  

دهد كه از مرحل

 باطني تعبير ش

 محسوس تقسي

 بشري اشاره دا

جو لذت«هاي  ت

ني و خودپرستي

 حركت تاريخ، ج

  . است

ت الهي نايل آمد

  . اشاره دارند

داللت دار» روح

 و مؤيد غير ماد

  .كند ي مي

افكنيم، همگي

 فرهنگ و م

سنجش

و لو اَنَّ﴿شريفه 

دگي و اخالص،

د ميوة خود را مي

عنوان پيامبربه 

محسوس و غير

 به نقص مطلق

است وفعاليت» ي

ا از عالم خودبين

اند در مسير سته

ة توحيد نظري

ا، به جوار رحمت

ه تجسم اعمال

تجرد ر«سان به 

مان آينده است

  .باشد  مي

الت عقلي را نفي

ا ش كه نظر مي

    
 

 .رست است

ف با پيام آيه ش
 .رست است

  .عرضي است
 .رست است

ن به حقيقت بند
 .رست است

خداوند، زماني مي

 .رست است

»عقل«يني از 
 .رست است

هاي جهان به م 
 .رست است

ص نسبي ودومي
 .رست است

ارادي« تدبيري 
 .رست است

 شدائد، انسان را
 .رست است

لم توحيد، توانس
 .رست است

ي، نتيجه و ميوة
 .رست است

ها  خلقت انسان
 .رست است

دادي و دومي به
 .رست است

جود انسيت در و
 .رست است

از حوادثي در زم
 .رست است

ات امكان معاد
 .رست است

جدد انسان، محاال
 .رست است

ي دستگاه آفرينش

www.sanjeshse
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بيانگر علل ع

در 4گزينه  .7
براي رسيدن

در 4گزينه  .7
معرفت به خ

در 3گزينه  .5
در معارف د

در 1گزينه  .5
وقتي پديده

در 1گزينه  .5
اولي به نقص

در 4گزينه  .5
هاي فعاليت

در 2گزينه  .5
ها و سختي

در 3گزينه  .5
قهرمانان عال

در 1گزينه  .5
توحيد عملي

در 4گزينه  .5
هدف واالي

در 2گزينه  .5
اولي به قرار

در 3گزينه  .6
ثبات شخصي

در 2گزينه  .6
بيانگر خبر ا

در 3گزينه  .6
از داليل اثبا

در 1گزينه  .6
آفرينش مج

در 4گزينه  .6
به هر كجاي
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Part A:
 

كسـل،  «ي   

ationgroup

.  

: Grammar

  ».شد

  

  ».تر بنويسد

  ».شناسم  مي
بـه معنـاي(ولي  

  .كنيم ي

1(  

.زوده شده است

r and Voca

ز نزديكان او باش
  .كنيم ي

.كنيم ستفاده مي

بيشتر هايي مان

آدمي است كه 
“b  مفعـو صـفت

“th استفاده مي

19/02/399 دوم

  .باشد  مي

او افز» جهل«به 

  .ت

abulary 

كار كسي از ايد
شته استفاده مي

«  
مالت مركب اس

رم چنينر است 

ترين كننده سل
”boredو ) »ه

”heريف نامعين 

8 


دجامع نوبت (اني 

ت، نعمت حيات

  .اندد آورده

به» علم« شده و

  .است» شتن

وجود بسيط است

  .باشد مي

باطبوعات گفت؟ 
گيري در گذش جه

.ي خواهند كرد
در جم) آور عجب

 كرده و اميدوار
  .كنيم ي

كساو . رف بزنم
كنند آور، كسل ل

“m (از حرف تعر

 زبان

 پيش؛ علوم انسا

 داده شده است

ها بوجود ر جامعه

ل انسان كاسته

  .اند بوده» 

نظم داش«جهان 

  .گذارد

الو رتي كه واجب

الوجود م ن ممكن

ت وزير را به مطب
براي بيان نتيج 

نشوند، ولي سعي
تع( غير مستقيم 

ي خود را منتشر
 اسم استفاده مي

 دقيقه با تام حر
كسل«ه معناي 
”mostر اينجا 

سنجش

خداوند به انسان

تحوالت را در ن

ي تاريخ، از جهل

»حرومان جامعه

  

  .ت

  .ربرد دارد

 طرح تصادفي ج

گ ها به ظهور مي

ن است در صور

ن هستي، مبين

هاي نخست رنامه
“must have

كن است موفق ن
راي بيان تضاد

ن علمي تخيلي
از ”such“ندة

م بيشتر از پنج
به(صفت فاعلي  

د( صفات عالي 
    

 

 .رست است

ي كه از جانب خ
 .رست است

ترين داوند، عظيم
 .رست است

 است كه در طي
 .رست است

مح«عموالً مدافع 
 .رست است

.شود  ناميده مي
 .رست است

ي به تاريخ است
 .رست است

ريه تصادف، كار
 .رست است

ابل قبول بودن
 .رست است

ه الق را در انسان
 .رست است

عدد، مركب بود
 .رست است

 موجود در جهان

 .رست است

چه كسي بر«: ه
”e ppز ساختار 

 .رست است

ممك اگرچه« :ه
بر ”though“ز 

 .رست است

او اولين رما«: ه
عد از تشديدكنن

 .رست است

توانم من نمي«: ه
”boring“والً 
ثانياً قبل از. ست

www.sanjeshse
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معني جمله  
او: توضيح  
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  ». دهند

 رواني قرار 

 

 را حاضر و 

  يل

  ن

  ».ا كنم
  لي

مـرا  . سـپرد    

  ن

Part B:

  ن

ationgroup

ت بهتري ارائه
  شوك) 4 

هاي فيزيكي و 

 چسبيدن) 4 

باشد، ماشينش

مشتاق، ماي) 4 

فراهم كرد) 4 

م اين كار را رها
ارتقاي شغل) 4 

  ».ر كند
  شئ) 4 

ـاطر خـواهم س

درك كردن) 4 

: Cloze Tes

باعث شدن) 4 

  

1(  

آموزان خدما ش

  ».رود
  ون دردسر

حشتناك و رنج

اشته باد )ماشين

  ».ز خرد كن

 فتن

ن تصميم گرفتم
 سايي صدا

هايش را مرور ت

 بياموز و بـه خـ

 دن

t 

  كردن

 كه ، وقتي
.كنيم تفاده مي

19/02/399 دوم

در باشند به دانش
 علم) 3

پيش بر دردسر
به نرمي، بدو) 2
  احتماالً) 4

عرض خطرات وح

 ربودن) 3

يا يك م( سواري

 گوناگون) 3

 را به قطعات ريز

ميانگين گرف) 3

شت، براي همين
نورافكني، رس )3

توانست يادداشت
 ضبط) 3

به من. هم كرد

جانشين كرد) 3

تالش و تقال) 3

  بنابراين) 2
كه، حالي در) 4

 يا دو انسان است

9 


دجامع نوبت (اني 

ارس بايستي قاد
 3

د بدونميدوارم 
 
 4

شود و در مع مي

 3

ر كسي نياز به س

3  ي

و آن بياور در 

3   ساختن

وجود داش شغلي
 3

بنابراين ت ،اشت
 3

 و فراموش خواه

 3

 3

 
 4

هاي دو چيز گي

 پيش؛ علوم انسا

ين است كه مدا
 تالش) 

ام. ايم مرين كرده

مربوده  دستي ي

 دادن) 

سي است كه اگر

ينخوانا، خواند) 

ها را م استخوان

درآوردن، جدا) 

ش ارتقايي براي 
 ارائه) 

مصاحبه را د دة
 حافظه) 

به من بگو: گفت

 سامان دادن) 

 احاطه كردن) 

ان مقايسه ويژگ

سنجش

ة اين تغييرات اي
 2(

ت فردا خيلي تمر
  

   كلي كوتاه

يهت كودكان ين

  :صدري
 2(

كس مشتاقفرد 

 2(

يرون بياور، تمام
  :صدري

 2(

كت شانس كمي
 2(

شد فايل ضبط
 2(

زماني گ نرانكلي
  ».م آموخت

  :صدري
 2(

  :صدري
 2(

  
  

“whil براي بيا
    

 

 .رست است

همة نتيجة«: ه

 .رست است

براي نشست«: ه

ق تلگراف، به شك
 .رست است

چني كودكي«: ه
  
ها در حالت مص ه

 ت كردن
 .رست است

نمونة يك ف«: ه
  ».د
 ي

 .رست است

گوشت را بي«: ه
ها در حالت مص ه

 ت كردن
 .رست است

در اين شرك«: ه
 ت

 .رست است

فآن شخص «: ه

 .رست است

بنجامين فر«: ه
خواهم) آنگاه(و  
ها در حالت مص ه

  كردن

 .رست است

ها در حالت مص ه
 ادن

 .رست است

 د
 ي كه

”leز حرف ربط 

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .8
معني جمله  
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 اي گونـه  ، 

ـمناً چـون   

Part C:

ationgroup

گرفتـه نـام  19

ضـ .كنـيم   مـي  

: Reading C

1(  

  تن
  دن

 يدووك زمان ن

اسـتفاده» مـل 

Comprehen

  ت؟

  

19/02/399 دوم

گشت... دنبالِ) 2
بود ... مراقبِ) 4

آن از و شد، يي

گذشتة كا«س از 

nsion 

تر است زير نزديك

  ؟نيست 

  .شوند  مي

  ست؟

 برداشت كرد؟

10 


دجامع نوبت (اني 

 
 4

  .»د

شناسا چيني ت
«  

“J پس. برگردد
 .ل است

هاي ز  از گزينه

 دريايي درست

يافت.......... موالً 

 ) ياخته

تر اس ينه نزديك

توان  چيزي مي

 پيش؛ علوم انسا

 آن موقع به بعد

مقامات توسط يه
».بود نشده خته

”anuary 7ز 
ه جمله مجهول

يك ايي به كدام

هاي شقايق بارة

هاي دريايي معمو

  .كند ي
ي(خم، يا تقسيم 

ايي به كدام گزي

  ؟

/1 چه ،اينچ 12
  .كنند قوط مي

سنجش

  :صدري
   ر لغتنامه

  

“sin  از«يعني
  :د
ژانوي هفتم در كه
شناخ انسان در ن

يم كه به قبل از
ه كار نرفته، وجه

ل به لحاظ معنا

هاي زير در زاره
  .هستند

ها كرد كه شقايق
  ت

توليدمثل مي..... 
، ايجاد تخ)ياخته

  ت؟

به لحاظ معنا 3

رها چقدر است؟

25تر از   بزرگ
سمت زمين سق

    
 

 .رست است
ها در حالت مص ه

معني د و كردن
 بودن .

 .رست است

”nceقت كنيد 
جمله توجه كنيد

كه جديد، روناي
اين زا پيش كه 

 .رست است

ياز به زماني داري
 از جاي خالي به

  :1ة 
 .رست است

“sh در خط اول
  كل

 .رست است

يك از گز ن، كدام
 بسيار كوچك ه

 .رست است
توان استنباط ك
ه به سطوح ثابت

 .رست است
....ايي از طريق 

روي بدنة ي(ني 

  :2ة 
 .ستارست 
ن چيستتلي م

  م باران
 .رست است

“min در سطر
  ، ظريف

 .رست است
طر ريزقطرات ابر

/1   اينچ 2
 .رست است

ات باران با قطر
ي بدون باد، به س
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  14و  15و 

ationgroup

z w+ + = 24
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( a )
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+45 7 3
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x x− +2 33 5

x)(+ −28 4
3

) (x )−25 13
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y x = 1
2

y→ = 26 3

+ × +
+ +
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1 1 3
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و 15و  16و  16
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w = 4
z y= 2
x = 2

( ) ++ =25 25
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( ) −341 32

(= −45 56
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+(و در  1+ 21

x x
x
+ +
−

4 3 8
3
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+ =1 4

x x =2
3

× + ×
+ + +

65 3 7
4 3 4

=154 46

6و  17و  18و  
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16 41

4 4

=413 42

)(− +24 5 7
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1 است.  

x) (
x

− +=
−

8

x= − + 2 4

+ × =79 4 92

19و  2و  2
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a
a

 + 1

−× 41 121 8

)+ = 43 5

x6 1ضريب 
 + =3 4  

(x ))(
x

+ +
− −

5 5
3

x / = =3 12

= 75

2و  21و  22 

 رياضي 

 پيش؛ علوم انسا

= 41
2

= 29 418

(× −8 49 45

(x )(x+2 ض 1
برابر x6ضريب 

)(x ))−
−

1
3

/ 5

  

و 23و  25
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) =5

x )(x+ +2 22
− ، پس ض2×

:كنيم حاسبه مي

  :يم
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 .رست است

 .رست است

 .رست است

)(x )+ +23 4
× = −3 5 3 
 .رست است

 .رست است
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انگين وزني مح

 .رست است

كني  را مرتب مي
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Q =1  

  ميانگين =

ـافه كنـيم     

  ميانگين =

 σ =  

= 


=

2 2
3 3

  

ا محاســبه 

h(x) =  

h( ) 2  

s
mx = 3  

  

( ×1
4  

  
m

 − 3
4  

m 29  

ي ادبيـات   

! !− ×9 5  

S =2 1   
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, Q= =216

= =281 11815 1
ها بـه آنهـا اضـ

+ += 7 11 9
5

/ ~ /3 2 1

ab

a b

 =

 +2 2
3

)hريــم،  را 2(

a(x )(x+1

) = − × ×5 33

s
m , y

m
+ =1

2

m( )
m

+ −23 1

m ( m
m
+ +1 34

m− − =2 8 1

هـاي ي كه كتـاب 

! != × ×34 5 5

(× × +2 1 19

1(  

/ , Q319 5
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15

ه تر از داده  بزرگ

+ + =12 11

CV =8

(a −
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h( ) = 5 را دا
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( )× − =1 5

mm(
m
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2
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2
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m=  = −

گيرند، به طوري
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)× =9 42 8 
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+ ++21 3
2

m −29 1

sx−  =1
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ب ادبيات قرار بگ
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كن ه تغييري نمي
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+ + =1 3 1

m=1 8

= −
−

2
3 32
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× × =2 3 7
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ميانگين و ميانه

اول تغييري نمي

/+ =1 3 2

a b− =1

ســهمي اســت و

+ 3

توا ب رياضي مي
:  

42قدر نسبت 

سنجش

م 111715و  19

اشود و چارك  ي

h كــه يــك س =

كتاب 4التي كه 
پس داريم .ست

و ق 1 جمله اول 
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واريانس زياد مي

 .رست است

 .رست است

 .رست است

fتــابع  g= −

 .رست است

 .رست است
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xlog
3

5  

  
x =  

/x = 52  

a b+ =2  
s = 3  

x×⎯⎯→  

+ +26 6  

كه ابتـدا و  

n(A) =  

 بـوده  »راه 
 شـرفت يپ 

 بشرى رف

 مهـم  ةكتـ 

 مشـكل  ى 
رى كـه در   

ة كـر  در ن 

 رفـع  ـراى 
 و بـرد  بـه 

 و كـار بـرد  
ationgroup

x
x

− −
+

3 25 27
2

xlog − 3
59

log× =
55 22

b=  =148
(× −37 148

x yx→ − +29

+ + +3 42 2 2
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= × × 
 

3 422 3

نيبهتـر « فتن
ژهيـ و به و شرى

ن معايمهمتر ز

نك دو بـه  كنـد،   

قـدرى نكته نيا 
روى كـاريـ و ن ه

بـودن فـراوان  ود
 .ستندين 
بـ توان مى آنها ز
پنب كشت ريز به
ك بـه  دلىصن و 

1(  

x lo− =7 26

log− = =2 25
5

= × =2 5

a= − 148 2
)× =2 37 27

+ =  Δ4 

+ =5 62 2 16

باشند، از جمع

!
!

 
+ × 
 

34 213

فيـا  و »انتخاب 
بش تمدن شرفت

ا يكي گاهيجا ر

كمـى ا اسـتفاده  

رشيپذ اول، ظر
هيعـدنى، سـرما  

وجو با معدنى ر
نامحدود باز ر،
از كه معنا نيد
به پوشاك ديتول 

زيم ديتول راى

19/02/399 دوم

(xog −2
5

7

= 2

lo= 1

s a( = 14
738
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62

ل و آخر برابر نب

!
!

× = +4 242

نيبهتر« انجام 
شيپ و گسترش 
د »اقتصاد علم«

آنهـا از خود ى

در نظ البته .ت
مع ريذخا ورزى،

ريذخا عالوه، به 
بشر فنى دانش 

بد ند؛دار دىتعد
براى توان مى م

بر توان مى را لى
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صدد در مواره
با .است »صادى

« عنوان با و ت

ازهاين رفع براى

است محدود سان،
هاى كشاو ني زم
.است محدود ،
بودن محدود زي
مت مصرف هاى ت

هم را كشاورزى
جنگل درختان ز

 اقتصاد

 پيش؛ علوم انسا

) x+ = 
2 1

g = 11 2

s = 37

y⎯→ ≥12

n(s داد حو تع

  .يد

p = =96
12

هم خود، فكرى 
شه اقتصياند« ن

فتيا شترىيب مل

ب انسان كه هان

انس دسترس در 
مقدار يابيم، مي
باشد اديز كه م
ين و ريذخا نيا 
تيقابل مذكور ت

هاى ك نيزم ثالً؛
از شده هيته لوار

سنجش

x x− −2 7 18

!s)
!

= =6 123
آي شد بدست مي
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قواى رىيكارگ 
آمدن ديپد كرى،
تكام زين بشر دى
  .ت

جه در موجود ت

موجود مكانات
م در را آن تح
هم قدر هر ــ د

ارى ازيبس ودن
امكانات و منابع 

مث كرد؛ ستفاده
الو .كاشت  گندم

    
 

 .رست است

=8 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

2رقمي برابر  
باش 2نباشد و  2 

 .رست است

به با زمان طول
فك تالش نيا ل

صادشه اقتي، اند
گرفت قرار شگاهى

 .رست است

امكانات و منابع 
  :كرد ره
ام و منابع كه ن

صح دقت، اندكى
دارد قرار جامعه 
بو ناشناخته ليل
كه است نيا ه

اس متنوع و ختلف
آن در غذا، هيه
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 در توانـد  ى 
 كـه  نابعى

بـراى   كـه 

 مصـارف  ز
 »رفتـه  ـت 
ميليـون   د  

  خدمات =

×12 23  

4376
4



  

  عداد خانوار

9375    
/937 5

48    

 نظـم  ظفح

−6 %25  

/
=45

7 5  

 از ادىيز ر
داخلـى   ص 

ationgroup

مـى هـم  جامعـه، 
من شتريب ،ينابرا
بلك رود نمـى  كـار 

از واقـع  در م،ين 
دسـت از فرصـت  

ترين بـازده صـد

(= ×1 12 233

+ ×45 36 

=1 94

= 5
4

    تع

× =1 9   

%2 

  .كند  كاال مي

  .آيد د مي

ح شامل كه تند

× =5 6 %75

6ميليارد ريال 

ريمقاد صادرات 
ناخـالص ديـ تول ، 

1(  

جيـك   جـود در 
بنا باشد؛ كشور 
ك بـه  )ازيـ ن آن 

رسـا مـى  اصـى 
نـه يهز« يا »ت

در اين مثال بهت

+ ×45 36 

+ ×6 4 12 

=125   

9375    

رف خريدد را ص

 طبيعي به وجود

داشت مشخصى 

 × =5 6 45

م

و )نفت رينظ( ى
91 نفـر، هزار

  .اردد
  .دارد
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موج كـار  روىـ 
تيامن نيتأم ت

رفـع  بـراى  كاال

خا مصرف به د،
فرصت نهيهز«. 

د. ميا داده دست

) =6 974 

+ =974 4 

ه    

=/ت  937 5

وددرآمد خننده 

شده و انحصاري

و نسبتاً محدود 

ميليارد ريال

بهاى معدنى ن
 حدود در تىي

باال ند ،دازه رشد
د هماهنگى شور
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يـن از بخشـى  .د 
خدمت ظامى در

كا ديتول( نيمع 

متعدد دارد ارف
ميا كرده نظر ف

د از را آن ارتى،

  ) يم

4376 

شده پ خاموش

مگاوات

د يعني تقاضاكن

تر ش د انحصاري

فيوظاو حال  

گرا ماده يك ن
يجمع با قطر ور

اي به اند ي توسعه
كش نيا در رشد

 پيش؛ علوم انسا

كـرد اسـتفاده  ا
نظ روىين شكل 
ازينيك  رفع ى
  .شود مى 
مصا تيقابل كه 
صرف آورد، بار به
عبا به و كرده ر

كني فر حذف مي

:  

= پداد المتع %

كند حركت مي 

كند كه عرضه مي

گذشته دوران 

داشتن با كه سعه
كشو در(  دارند

هاي و شاخص) 
ر يينپا سطح با

سنجش

گرما جاديا براى
به هم و كند ت

براى حصراًمن د،
استفاده آنها از 
را دسترس در 
توانست ب مى كه
نظر صرف آن  از
  .ت

صف 5ل جمالت 

  : است با

:انه برابر است با

×%25 125  

Mبه  Nا از 

بيند كاري ك مي

در ــ كوچك ه
  .بود شمنان

توس حال در ى
را باال سرانه مد

.است دالر 34
ك بيموزامب شور

    
 

ب آن از زميه ت
شركت دىيتول 
دارد قرار انسان 

زين گريد زهاى
امكانات و منابع
ك جىيتان و آثار

كه ا است زىيچ
ه فرصت آن است

 .رست است

كل از: (بار است 

ص داخلي برابر

الص داخلي سرا

 .رست است

× =3 9  

 .رست است

يمت كاال، تقاضا
 .رست است

هايي كه م موزش
 .رست است

چه و بزرگ چه
دش تجاوز با ابله

 .رست است
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كشورهاى از ودى
درآم به ىيابست
 حدود نه  
كش در توسعه ن
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 اجتمـاعى  

 جـا كـه   ن
 سـطح  بـه 
 كاهش ول

 ديـ رت خر 
 آن ديخر ت

 شـكلى  ـه 
 بـه  ط،يـرا 
 دولـت  ت،

 بـه  را زارها
مثل  هياول 
.  

  .شود ى

 ران،يـ ا هـم 
 ــ است ى

ationgroup

هـاى  هنجـارى  

آن از .اسـت  اده
ب آن ديـ خر رت 

پو ديخر قدرت 
قـدر كاهش لي

قدرت باشد، متر

بـ كـارى يب شـد، 
شـ نيـ ا در .بديا
تين وضـع يـ ا از 

باز گونه نيا والً
و خام مواد و ى
.رنديگ مى قرار ه

مى نگهدارى اكز

و مه كيستراتژ
اى منطقه عمران 
. 

1(  

نابه كاهش  و

د دست از را ش
قـدر كـه   گرفت

بد،يا مي شيفزا
دال از يكي .بديا
كم جامعه ديتول

باش ركود دچار د
ي مى كاهش ها ت
ىيرهـا  بـراى  .

معمو .نديگو مى 
اى واسطه الهاى

معامله ى موردي
مر نيا در آنها 

اس كشور سط سه
همكارى ازمان

داد ادامه خود ت

19/02/399 دوم

دانش جيترو عه،
  .ابدي مى قق

دشيخر قدرت م
جهينت توان مى

ا ها متيق مومى
ي مى شيافزا ول

به ت نسبت پول 

اى اقتصاد جامعه
تميق ىمعمو ح

ـ  مـى  اهش  دياب
  .دهد ش

  :از اند بارت

»كاال بورس« 
كاال شتريب كاال 

يايميش مواد خى
ى ازيها نمونه ط

   غالب
  ـ پسته

  به
  شكر
  ائو
  ت
  وه

  ت دامي

توس سازمان، ن
سا اختصارى ام
اتيح به »اكو«

15 


دجامع نوبت (اني 

جامع افراد روح 
تحق ها برىنابرا ش

مييگو مى ليدل 
م است، نكرده ظ

عم سطح هر چه
پو ديخر قدرت 
حجم هچ هر .

ج در اگر : )ول
سطح كارى،يب ة
كـا ديتول سطح 

شيافزا را ردش
عب رد،يگ مى كار

رند،يگ مى قرار 
هاى بورس در .د

برخ و چرم نبه،
فقط و ستندين د

توليد  ور
فرش ـ  
پنب  
نيشك 
كاكا 
نفت  ه

قهو  
محصوالت  ن

نيا .دارد نام »كو
نا كه ــ »ى دى

 نام با زمانى فه

 پيش؛ علوم انسا

و جسم در مت
كاهش و فقر تن

نيهم به و كند
حفظ را خود ش
ه گر،يد انيب به

ها متيق مومى
.است جامعهك 

پو انبساطى ت
ةدور النى شدن

ندارند، ديتول ى
گر در پول حجم

ك به پول محج 
  نى

 
  مردم

معامله مورد نى
كنند مى گذارى

پن نفت، سنگ، 
موجود انبوه كل

نام كشو
ايران
مصر
 كوبا
 غنا

نيجريه
برزيل
آرژانتين

اك« انه،يخاورم ه
سى آر« نام با دا
وقف يك با ران،ي

سنجش

سالم جاديا ناى
رفت نيب از ورت

ك حفظ خود را 
ارزش ها متيق ى
ب دارد؛ بستگى 

عم سطح ن رفتن
يك در ديتول به ت

استيس( گردش
طوال صورت در 
براى اى زهيانگ ن

ح انبساطى، هاى
شيافزا براى ى
قانو ريذخا ت
 مجدد ليتنز
م دست در ت

نيمع كاالهاىيا 
گ نام شود، مى مله

زغال مس، هن،
شك به كاال ورس

دى مهم منطقه
ابتد در و شد ى
يا اسالمى بقال

    
 

 .رست است

معن به زين »عى
صو در فقط امر 

 .رست است

ارزش است سته
عمومى سطح بل
جامعه در اه مت

نييپا با رعكس،
نسبت پول اديز 

  .شود
 .رست است

گ در پول حجم
.كند مى دايپ ج

دكنندگانيه تول
ه استيس عمال

مركزى بانك كه 
نسبت آوردن ن
ت نرخ آوردن 
مشاركت اوراق 

 .رست است

ي كاال آن در كه
معام آنها در كه

آه كاكائو، قهوه، 
بو بازار در االهاك

 .رست است

 .است رست

اقتصاد هاى هيحاد
گذارى هيپا هيترك

انق زبعد ا و كرد 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .13
اجتما رفاه«

نيا و است
در 3گزينه  .13

نتوانست پول  
مقاب در پول

ميق عمومى
بر و دياب مى

حجم پول،
ش مى شتريب

در 1گزينه  .13
ح شيافزا  

رواج گسترده
كه نيا ليدل

ا با تواند مى
ييها روش  
نييپا )الف  
نييپا )ب  
ديخر )پ  

در 4گزينه  .13
ك بازارى به  

ك ىيكاال نام
جو، گندم،

ك نيا البته  
در 2گزينه  .13

در 3گزينه  .13
اتح از يكي 

ت و پاكستان
كار به آغاز
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@sanjesheduc

با كـاروان  «
ي مختـرع   

  

رد و ايهـام     

شـود امـا    ي 

ationgroup

«ة معروف صيد
وچهري دامغـاني

.ضي آمده است

هين تناسـب دار

مـيديـده  »فس

  .دشومييده

1(  

قصي سيستاني با 
 طاهر بود و منو

  . شد

ي در مفهوم راض

  .رد

 و مـرغ و شـاه

نفمسيح«ه واژة 

ـ ديد  آمده است
  .ند

19/02/399 دوم

فرخي .بخواند ن
وب به دربار آل

  .روف است

متولد 1914ل 

ژة غايب و ديگري

ايهام دار» ياراز 

ي است با كبوتر

  . ناقص دارند
با توجه به) ع(ي 

چون به فرياد ـ
جناس ناقص دارن

ي ادبي

16 


دجامع نوبت (اني 

  .ف شده است

يامبر ستايشگران
غيسي منسوه باد

 خزان بسيار معر

او در سال .ل شد

  .است 

  .خراساني است

ا واژش در تقابل ب

دور ا«اما  شراب،

  .ندهستق 

كه پرندة شكاري

ق و عرق جناس
حضرت عيسي ي

ـ ژة محرابي وا
و كوش با هم ج

هاي ت و آرايه

 پيش؛ علوم انسا

تأليف )ق . هـ 37

پي را انوريكوب 
حنظله. فتاه يا

ط او در توصيف

دبي نوبلازة  جاي

انج بي هاييده

 

ا حبيب خ ميرز

در معني خودش
  
  

ش ه نهميشه آمد

  .ريم
معشوق و دل  از

  .آمده است
ناي دوم آن كمع

ت و واژگان غرق
ي مردگان از سو

 و تشخيص براي
 گوش و هوش و

ريخ ادبياتتا  

سنجش

72سال (چهارم 

كدكتر زرينشد 
دربار چغانيان ر

كه مسمط  دارد

برندة 1990در 

پديبخشي به  ان

  .ف است

 .ن جامي است

و صفايي تخلص

هام دارد يكي د
.ايهام دارد» دن

.دارد هام تناسب
ط در معناي هم

ابرو تشبيه دارن
 ترتيب استعاره

لواپس آنده و د
 آمده است و مع

فة تشبيهي است
جزه زنده كردن

 ابرو به محراب
گ ر دارد و واژگان

    
 

 .رست است

ن چرقدالعالم در 
 .رست است

ش  انوري موجب
دبه  »سيستانز 

عت ناماعر طبي
 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

مكزيكي بود و د
 .رست است

ستقبال بيايد جا
 .رست است

بدالرحيم طالبوف
 .رست است

ت از عبدالرحمن
 .رست است

ت وسي اي فداي
 .رست است

ايه »حاضر« يك 
نقش بر آب زد« 

ايها» چين« سه 
فقط دامم م چهار

 .رست است

 مرغ دل و كمان
تر و شاهين به

كنن اي نگاهر معن
بارهوددر مفهوم 

  .د كرده است
 .رست است

ك تنور الله اضا
و تلميح به معج

  .درود ندال وج
سه تشبيه مضمر

تكرارچهار گوش 

www.sanjeshse

  
 

 
در 3گزينه  .13

كتاب حدود
در 4گزينه  .13

هايمديحه
زلّه برفتم ح

مسمط و شا
در 3گزينه  .13
در 1گزينه  .13
در 2گزينه  .14
در 3گزينه  .14

اوكتاويوپاز م
در 1گزينه  .14

گردباد به اس
در 2گزينه  .14

اين اثر از عب
در 3گزينه  .14

اشعة اللمعات
در 4گزينه  .14

تخلص نراقي
در 3گزينه  .14

گزينةدر ـ 
ـ گزينة دو
ـ در گزينة
ـ در گزينة

در 3گزينه  .14
در تركيبات

كبوت دو واژه
در »نگران «

د» باز«واژه 
تناسب ايجا

در 2گزينه  .14
در گزينة يك
در گزينة دو
حسن تعليل
در گزينة سه
در گزينة چه
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@sanjesheduc

 قلـب نيـز    

نيـز بـه    »ر  

بيـرون آب  

اشد رديف 

اسـاس و   »

راع رديـف   

ت و ق اسـ  

» /لُـط  / ز  

ationgroup

ع آمده اسـت و

فصـل بهـار«ـا  

ور كه تا وقتي ب

اب» است«خفف 

»ت«و  »ش«ت  

  .رديف هست 
 در هر دو مصـر

الحـاق يـتند و   

  .اند اخته
  .اندساخته 

نـز/  ك/ لـي  «ز  

  »/ت 
  

1(  

در مفهوم شجاع

د امـزير كه مي »

طو است همانه 

 

كه مخ» ست« و 

با دو صـامت» ا«

»دما افت«و  اند 
اند و رفت  قافيه

مات قافيـه هسـ

دو قاعدة يك سا
يك ة جفا قاعد

  .است دو
  .ه استر شد

دوم نيـزاع صـر  

 

ت ها/  هي«ت 
       − −

19/02/399 دوم

ود دارد و ديگر د

  . است

»وفة نارنج آمده

دويي آلوده شد

 .دنا پديد آورده

ار گرفتهفيه قر

« و مصوت بلند 

حروف قافيه» م
حروف» م«مت 

الني و جاني كلم

ي و گيسو و جاد
ي است و خطا و
د ةراساس قاعد

ستوارا يك ةاعد

ن آمـده و در مص

 .ن گشته است

ده كرده استستفا
                  

17 


دجامع نوبت (اني 

  
ا با خو كه دل ر

 
س ايجاد كرده

  . عاشق است

شكو« در مفهوم 

 خدا به تهمت د

و نشر مرتب را پ

اساس قا» ا«ند 

الحاقي است» 

م«و صامت » ا« 
با صامت» ا« بلند 

فال ،يكر گزينة 

الحاقي» يت«ند 
در حكم الحاقي
ت و گذر و سر بر
ساس قافيه بر قا

ه به جاي فعالتن

كوتاه تلفظ شدن

لن اس فَعلن از فع
                   

/«  
  

 پيش؛ علوم انسا

.استيه قة ظرف
كسي ،ند دلدار

 . هم نظر دارد
ن باشد پارادوكس

خوردن خون ،ن

  .ي دارد
چون واژة بهار 

حدت و يكتايي

ض و قامت لف و

 فقط مصوت بلن

يم«اند و   قافيه

 و مصوت بلند
اند كه مصوت ه

هستند در) 2( ة

ان ت كلمات قافيه
د» يي«اند و  فيه

الحاقي است» م«
اند و اس فيه شده

اعالتن است كه

مشمول ك» ري«

 شاعر به جاي فَ
ل                

عشق /  در«ت 
       − −

سنجش

ز شراب به عالق
و قلب ايهام دارن
د به مركز سپاه

و هم پريشانمع 
بودن دهانرنگ 

ميزيحس آ» ار
دهام تناسب دار

 خودداري ما وح
  .افتد ب مي

و با واژگان عارض

و فيه شدهجا قا

شتيم و داشتيم

اند م و دام قافيه
 و نام قافيه شده

ةها براساس قاعد
  .باشد مي» 

سويت و جادويت
جفايي كلمات قاف
«م قافيه شده و 
 صحرا و دريا قا

فا» /ما / بي / ش 
  .ده است

«مصراع نخست 
  .ف شده است

ياني مصراع اول
 آخر مصراع اول

ن سود برده است
                  

    
 

 .رست است

پيمانه مجاز ا ،ب
واژگان دلدار و ،

ناي نزديك خود
جم مهدل كه  ،
ريققعلت ع ،ف

 .رست است

ديدنِ گفتا«» ج
ايها بهارواژة » د

  .كند مي
گويد از مي »ب
در داخل آب ست
گل و سرو »الف

 .رست است

خطا و اينج يك 
 
واژگان پنداش دو 
  .اند ه

 سه دو واژة مقام
ز صيام چهار ني

  .ست
 .است رست

ها قافيه ،لف و د
»ان«رك قافيه 

واژگان گيس» ب
ايي و جخط» ج
و سرم گذرم» د
نيز دو واژة» ث

 .رست است

دوش«صراع اول 
جاي فعالتن آمد
ل ركن دوم در م

نيز حذف» از«ژة 
 .رست است

 يك در ركن پاي
 سه نيز در ركن

ي فَعلُن از فع لن
                   

www.sanjeshse

در 1گزينه  .14
ب بيتـ در 
،د بيتـ در 

عالوه بر معن
ج بيتـ در 
الف بيتـ در 

در 2گزينه  .15
ج« بيتر ـ د

د« بيتـ در 
ذهن خطور

ب« بيتدر  ـ
عكسهستي 

ا« بيتـ در 
در 2گزينه  .15

گزينةدر ـ 
 .شده است

ةگزيندر ـ 
يهقاف حروف

ـ در گزينة
ـ در گزينة
قرار گرفته ا

در 2گزينه  .15
ـ در ابيات ا
حروف مشتر

ب« بيتـ در 
ج« بيت درـ 

د« بيتـ در 
ث« بيتـ در 

در 4گزينه  .15
ركن اول مص
فاعالتن به ج
ـ هجاي اول

ژواهمزه در 
در 2گزينه  .15

ـ در گزينة
ـ در گزينة

  
شاعر به جاي
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@sanjesheduc

/  وه«ست 

وم مشـهود   

  .د

ationgroup

ه اسرد استفاده ك

ينـة دوع در گز 

اي ندارد ا نتيجه

1(  

 فَعلُن از فع لن

  .اند ده شده

  .دو آمده است

  .دهم جان مي

د و اين موضـوع

ه زيرا كمك آنها

  ]ح است

19/02/399 دوم

ي شاعر به جاي

سرود» فاعالتن 

ع كه در گزينه د

د براي وصالت ج

نمايد ا نفرين مي

مك نخواهنان ك

صحيح[ )1(ول 

18 


دجامع نوبت (اني 

 در اركان پاياني

 فاعالتن مفعولُ
  .ت
  

  .آمده است

الت مفتعلن فع

  .س

گويد ة سه ميين

  

كند يا تهديد مي

گويد از دشمن مي

س فقط گزينه او

بان عربي

 پيش؛ علوم انسا

 در مصراع دوم

مفعولُ« دوري 
است »يلُ فاعلن

.آمده است» لن
آ» عالت مفعولن

الت با مفتعلن فاع

 به مكتب پارناس

 است اما در گزي

  .كند ي مي

  .تأكيد دارد
.كند ق تأكيد مي

خرد و او را ت مي

  »راهللا

گزينة دو ماما  ،

شود پس حذف مي

 ز

سنجش

صراع اول و هم

ه هر دو بر وزن
ُل فاعالت مفاعي

ل فاعالت مفاعيلن
الت مفعولُن فاع

منحور برابر است

  من/  
−  
  ل
  
  لَم/ عا 

−  
  دم/ 

− −  

و مربوط  است

وصل تو زندگي

ش باشي و شاد

راهنما و مرشد ت
 و دهان معشوق

ناز معشوق را نم

العالم محضر« .د

،ارددماع اضداد 

ت بحث منادا ح

    
 

هم در مص ، چهار
  »هي/  

 .رست است

ؤال و گزينة سه
مفعول«ك بر وزن 
مفعول« بر وزن 

الفاع«وزن ر ار ب
 .رست است

 مثمن مطوي م
 .رست است

اَز/ بر / م :  يك
      − − 

د/ زان / ا َ :  دو 
     − − 
ع/ رين / د :  سه
     − − 

/نين / م :  چهار
               

 .استت رس

ز تئوفيل گوتيه
 .رست است

 .رست است

گويد و ها مي ينه
 .رست است

سه دعوت به خوش
 .استت رس

ها به لزوم يك ر
 بر كيفيت لب
 .رست است

اشق نسوخت ع

 .ترست اس

ه جا حضور دارد
 .رست است

ها تأكيد بر اجتم

 .رست است

ماضي استْلَبَس 

www.sanjeshse

ـ در گزينة
هي«ـ » هو

در 3گزينه  .15
ـ صورت سؤ
ـ گزينة يك
ـ گزينة دو

ـ گزينة چها
در 2گزينه  .15

بهر منسرح
در 1گزينه  .15

ـ در گزينة
             

در گزينةـ 
             
ـ در گزينة

             
ـ در گزينة

             
در 1گزينه  .15

سخن از اين
در 4گزينه  .15
در 3گزينه  .16

در همة گزي
در 3گزينه  .16

در گزينة سه
در 4گزينه  .16

ه گزينه همة
گزينة چهار

در 2گزينه  .16
در مكتب وا

  .است
در 1گزينه  .16

همه خداوند
در 2گزينه  .16

ه همة گزينه
  
   

در 1گزينه  .16
َاْلچون فعل 
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 با توجه به 

 مفرد شود 

ationgroup

  !ه نداريم

و 4و  1 گزينه 

  !ت

بايد )قتلـوا(عل 

  !مؤنث است ض

  .شود

1(  

جمله حاليه. ست

گيرد رد ن نمي

و مجزوم نيست ت

فع) 4. گيرد  نمي

رض أچون  )ةً ضر 

  !وجود دارد

شيم) هی(ستتر 

19/02/399 دوم

اضافي اس) ليكه

صرف است تنوين
  

[  

است الزم ← 

  ! اعراب ندارد

رف است تنوين

مخض() 4! مفرد

 دو مفعول فيه و

 مرجع ضمير مس

  !هستند

19 


دجامع نوبت (اني 

درحا(و  ه لبش

صنمغير  أَضلّ ه 
!بهترين است) 

  عاِلمين

 حرف جر است

استقاموا )4! رّبنا

فعل ماضي! ت

غير منصر مـارين

ع باشد نه مم ج

ساير گزينه فقط

چون !نث شود

فرعي ه ]اکبرو 

 پيش؛ علوم انسا

 

بر روي لبانش نه

با توجه به اينكه
)3(ت پس گزينه 

العنه  العاَلمين) 

لـِ[ !رست است

  

ربخبر است براي 

علّمت) 3! ي شده

  !شده است

  يَتأت

تمـ) 3! يح است

بايد )متقّدمين( 

يه هستند در س

جب است كه مؤ

و مسائل[لّي و ح

  !ي

سنجش

 پدر و مادرش 

  !فعول لأجله

مثني است ب ←

و ب) 4(د گزينه 
اضافي است) 2(

 .  3(

نابراين مرفوع د

!يد مرفوع باشد

، خاهللا) 2!  خبر

مبني! اللّهم) 2! ت

ي فعلش حذف نش

َتأشود نه  مي ِت 

صحي ُتْعَرفست 

)1نصوب شود 

مفعول في )مساءً 

شود و واج) رت

حم ← هُ إنّ ) ير

مر باشد نه ماضي
    

 

 .رست است

← هـ+ بواِن 
 .رست است

ه مفحال است ن
 .رست است

←َشَفتيها ينكه 
 .رست است

سلوب تعجب رد
(در گزينه  يشُبه

 .رست است

.صحيح است علم
  !عل امر است
 .رست است

الم جر نيست بن
 .است ترس

فاعل است بايد ←
 .رست است

صله است نه ←
 .رست است

اداست نه صفت
 .رست است

عامل آن يعني 
 .رست است

آت ← ُتؤتی از 
 .رست است

اس لقاعمع غير 

 .رست است

خبر كان بايد من
 .رست است

م() عند) (بين( 
 .رست است

أنار(بايد  أنار) 1
 .رست است

يتقدير ( يالقاض 
 .رست است

بايد ام أْکِرْمنا) 1
www.sanjeshse

در 2گزينه  .16
أب ← هُ واأب

در 1گزينه  .16
←خائفًا 

در 1گزينه  .16
با توجه به اي

در 3گزينه  .17
با توجه به اس

يه فعل اينك
در 2گزينه  .17

المع هذا) 1
فع ُاْطُلبْ ) 4

در 4گزينه  .17
ال ←َحقٌّ لَ 

در 2گزينه  .17
←العلماُء 

در 3گزينه  .17
←قالوا ) 1

در 4گزينه  .17
انم! ريْ خَ ) 1

در 2گزينه  .17
)نعبد كِاّيا(

در 3گزينه  .17
امر مخاطب

در 1گزينه  .17
جم شياءأ) 2

  !نه جمع
در 3گزينه  .17

خ )دوؤباً () 2
در 2گزينه  .18

2در گزينه 
در 1گزينه  .18

1(در گزينه 
در 3گزينه  .18

3در گزينه 
در 1زينه گ .18

1(در گزينه 
erv.ir

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83



  
 

 

@sanjesheduc

ميز خبر از 

ا جامعـه و        
ـك زمـان    

ش رسـميت  
ز مكـه بـه   

هـا    سـنت     
ـز و رازهـا       
 به دسـت  
 آن اسـت  

  .وند

ارش ـد نگـ     

ت جامعه و 

 آمـدن  باال 
 مصـريان  ن 

ationgroup

أكيد است نه تم

ز بپـردازد؛ زيـرا
ستي مـردم از يـ

13ين   4 ش
از) ص( پيـامبر   

گـذاري اعيـاد و
ـا دنيـايي از رمـ

وي داده است ر
نگرد، مانند  مي

شو ر تفكيك مي

آنهـا را بـه قصـد

ون ميزان وحدت

ميزان گيري زه
ميـان در اضـي 

1(  

  !د

بيشتر براي تأ  ه

ـيح تـاريخ نيـز
يط فكري و زيس

فـرورد 11ريخ     
 تقويم هجـرت

زارهـا، بنيـان گ
كنـد، انسـان بـا
و دقيق از آنچه
هاي تاريخ است
 اشياء از يكديگر

خان پيشـين، آ

وامل ديگري چو

ضرورت انداز شد،
ريا و هندسـه  ت 

19/02/399دوم 

ي مرفوع هستند

ه در ساير گزينه

 و شـرح و توضـ
شود شراي ب مي

جـب قـانون تـا
 قانون مبدأ اين

شدن وسايل و ابز
ك ي را بـازگو مـي   
وضيحي روشن و
ه ط به دور دست
ين حال اجزاي

زيرا مور. ه است

هنگامي كه با عو
  .گردد ع مي

ش مي كشاورزي 
پيشـرفت موجـب 

ن

20 


جامع نوبت د(اني 

ها همگي گزينهر 

ست در حالي كه

بايد به بازگويي
ول و تغيير موجب

ست كه بـه موج
بر طبق اين. د

  .تايي است

سان، ساخته شد
 جوامع انسـاني
ر همان حال تو

بوطها مر واي آن
عيدر . رود رو مي

نروايان آن دوره

هاي جسمي ه ي
 پيشرفت جوامع

هاي زمين هاي
مو كـه  بودنـد  ي 

 ايران و جهان

 پيش؛ علوم انسا

ب است در ساير

 مبتدا و خبر اس

زينش در آنها، ب
اين تحو. ر است

ه تقويم جاللي ا
المي تثبيت شد
هاي ايراني اوست

ونگي پيدايش انس
ها، گذشته سانه
، اما درشود و مي
ها كه محتو سانه
اي از ابهام فر اله

 زندگينامه فرمان

وحيات و توانايي
دن اختالف در

27  
ه گذاري نشانه تن
امـوري جمله از 

 تاريخ

سنجش

ي به غير منصوب

راي جدا كردن

  7فحه 
ها و گز ل گذشته

ل تحول و تغيير
  .ت گردد

  22فحه 
 شمسي بر پايه

روزي انقالب اسال
ه  برگرفته از ماه

  43فحه 
ها، چگو ز افسانه

كه افسوقتي  .ند
رو يال انگيز روبه

 كه انسان به افس
 همه چيز در حا

  يخ شناسي
خي در حقيقت

  .اند نوشته

ديشه، اراده و رو
 سبب آشكار شد

صفحه )  1(ن 
رفت بين از وجب

اهرام برپايي به 

    
 

 .رست است

مستثني) 1(ينه 
 .رست است

فقط بر) 2(زينه 

 .رست است

ريخ شناسي صفح
نقله بر ضبط و 

ري مدام در حال
مان ديگر متفاوت

 .رست است

يخ شناسي صفحر
مي ايران هجري
انون پس از پير

ها  و اسامي ماه
 .رست است

ريخ شناسي صفح
ها با استفاده از 

كنن ن ميها را بيا
هاي خي  زيبايي

ر حقيقت وقتي
هاي  دور دست
 .رست است

تاري 127صفحه 
هاي تاريخ  كتاب

هان عصر خود ن
 .رست است

  165صفحه 
ها از لحاظ اند ن

يت همراه شود
 .رست است

ريخ ايران و جها
مو كه نيل رود 

مربوط حاسبات

www.sanjeshse

در 1گزينه  .18
فقط در گزي

در 2گزينه  .18
ضمير در گز

  !مبتدا
   
 

در 1گزينه  .18
تار 1درس   
مورخ عالوه  

فرهنگ بشر
نسبت به زم

در 2گزينه  .18
تار 2درس   
تقويم رسم  

اين قا. يافت
ستمدينه ا

در 4گزينه  .18
تار 4درس   

و ملتاقوام 
ه همانند آن

ها و شگفتي
آورد در نمي

ها كه در افق
در 2گزينه  .18

ص 10درس   
بسياري از  

اقدامات شاه
در 1گزينه  .19

ص 14درس   
تفاوت انسا  

قدرت مديري
در 4ينه گز .19

تار 3درس   
هاي طغيان  

مح نيز و آب
  .شدند مي
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ه قدرتمند 
 تنبيـه  دت 

 سـختگيري 
 ظـن  سـوء 

در . كردنـد 
 راه، ايـن  ر

ن روزهـاي   
 مرقـد  رت

مـان معتـز       

 انحطـاط  و
 و سياسـي 

 بـه  ديگر ي
 ايـران  در ي

 هـاي  ليـت  
يشـيليو و  

ها  روتستان
 يـا  شـراف  

. خورد ست
 بـا  آمريكـا 

م .1918 ر 

ationgroup

م سومين پادشاه
شـد به بودند ور
س دوم شـاپور  ت 
س مـورد  ايـران  
ك نمـي  كمـك  ه 

در. زد دست نها

تـرين از سخت. د
زيا از مدتي يان

زرگـوار بـه فرم

و ضـعف  جبـات 
س پيامـدهاي  ـاز، 

هاي ملت تجارب
وري پيشـه  و ني 

توسـعه فعالپايه 
ر چـون  فـايتي 

و پر ها كاتوليك 
حمايـت ا از ياز

شكس بزرگ نگ
م آ.1917 سـال 
نـوامبر در انجام 

1(  

شاپور دوم: ست
كشو جنوب در ي
اقـدامات ديگـر  ز

مسيحيان يجه،
شـاه به روم وري
آ اذيت و آزار ي

الفت متوكل بود
شيعي و گرديد ن

جام ايـن امـام بز

موج آنـان،  لمـرو 
حجـ و شـام  در 

ت انتقال و زديك
شهرنشـيني شـد 

  :بود ير
بر پ.  آمريكا بود

كف بـا  هـاي  عظم
كميان مذهبي ي
ني بي را خود لذا 

جن در نهايت، در
درس اينكـه  يگـر 

سـر. دهنـد  ـت 

19/02/399دوم 

ات شاپور دوم ا
امني نا موجب ه

از .شد پيروز ن
درنتي. بود شده ي
امپراتو با جنگ 

حتي و مسيحيت

خال دوران و كان
ويران كربال داي
و سرانج .كرد دار

قل در شـورش  ز
مصـر  فـاطمي  

نز و دور هاي ين
ر و شهرها رش

ز عوامل  معلول
بادآورده قاره ي
صدراع و آگاه ن

هاي جنگ و فات
و است »الهي ت

  .كرد مي ادگي

و د فرانسه از ت
د و كردند، فاده

شكسـ را آلمان 

21 


جامع نوبت د(اني 

ها از اقداما گزينه
كه را اعرابي. هد
روميا بر بزرگ ي
رسمي روم در ي

در زيرا كرد؛ مي
م تبليغ از گيري

ترك استيالي ن
شهد ديگر و) ع( 

واد سامرا در مت

بروز و عضدالدوله
خلفـاي  طلبـي 

سرزمي در يراني
گستر موجب ي،

برتري و قدرت 
طالهاي و ثروت 
مشاورا تدبير و 
اختالفا فرانسه، ر

موهبت« او طنت
ايستا رأي قالل

علت دو به ولي اد
استف ها آلماني ه

توانستند فقين

 پيش؛ علوم انسا

82  
شود و ساير گ مي

 سر و سامان ده
نبردي در و داد 

مسيحي دين ن،
مي نگاه روم داران

جلوگ سنگين، ي
  .دند

 132  
بــا دورا معاصر 

حسين امام گاه
اقامت به را) ع(ي 

151   
ع از پس بـويه ن

ط توسعه مچنين
  .ت

 197  
ا فرهنگ و سالم
هجري نخست ي

16  
اين .بود اروپا ر

از ناشي كه انيا
رأي از فرانسه ن

در مذهبي زادي
سلط منشأ كه د

استق با آنان هاي

84  
دا ادامه شدت ه

عليه بود، جديدي
متف جهت همين

سنجش

2صفحه ) 1(ن 
 اول محسوب مي

به اوضاع كشور
شكست را شرق
زمان اين در. ست

طرفد چشم به ا
هاي ماليات رفتن

مشوق شاپور بود

صفحه) 1(هان 
كــه) ع(ـادي 

تور متوكل بارگ
چنين امام هادي

  .سيد

صفحه ) 1(هان 
خـاندان درونـي

هم. آورد فراهم ا
داشت حكومت ن

صفحه) 1(هان 
اس ترويج و نشر 

هاي سده در جارت

6صفحه ) 2(ن 
برتر قدرت رانسه

اسپا عكس بر ه،
پادشاهان) ب. د
آزا سياست) پ 

بود مدعي رانسه
ه درخواست برابر

4صفحه ) 2(ن 
به را جنگ انسه
ج سالح كه نك

ه به و آمد رانسه
  .شد سليم

    
 

 .رست است

ريخ ايران و جها
 اقدامات شاپور

ت كه توانست به
ش شمال ساكن 

اس ايران يسويان
را آنها او. رفتند
گر چون قداماتي
و م محرك شتي

 .رست است

تاريخ ايران و جه
هــ امام امامت 

به دست. عيان بود
همچ او. شدند وم

ي به شهادت رس
 .رست است

ريخ ايران و جها
د اختالف و ابت
را بويه آل ومت

آن براي مطلوبي
 .است رست

تاريخ ايران و جه
در بسزايي سهم
تجا شكوفايي. د

 .رست است

ريخ ايران و جها
فر هفدهم، قرن

فرانسه ثروت و ت
بود استوار جاري

.كردند تفاده مي
فر پادشاه) ت .د
ب در و دانست مي

 .رست است

ريخ ايران و جها
فرا با جبهه غرب
تان از ها نگليسي

فر كمك به فس
تس شرط و قيد 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .19
تار 9درس   
از 1گزينه   

ساساني است
تركان كرد،

عي به نسبت
قرارگر شاپور
اق به نتيجه،
زردش موبدان

در 3گزينه  .19
ت 14درس   
هــاي سال  

زندگي شيعي
محرو ايشان

خليفه بعدي
در 2گزينه  .19

تا 16درس  
رقـا تشديد  

حكو سياسي
نام اقتصادي

در 1گزينه  .19
ت 20درس   
س بازرگانان  

داشتند ايران
  .شد

در 1گزينه  .19
تار 2درس   
ق ابتداي در  
قدرت) الف  

تج و توليدي
مازارين است

را كاهش داد
م پاپ تأييد

در 1گزينه  .19
تار 8درس   
آلمان در ج  

ا اينكه يكي
نف تازه قواي
بدون آلمان
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 كمونيسم 
 ايـن  رهاي 

 حكومـت  و
 مرزهـاي   
 كشور دو 

و  )ع( هـار 

 در جمله ز
 تظـاهرات  

 در و تحـد، 
 از محمـد     

 پسـت،  حي
 و آب يرات

  .اند ه

 هـم  بـه  ي 
 طبيعـي  ن 
 ها بيابان ش

 گيـاه  شـد 

 آنهـا  بـه  ن 

ationgroup

نفوذ از جلوگيري
كشـور بـه  نگـي 

دو ميان رگيري
تثبيـت بـراي  زا 
ميان اول الروم 
اطه ائمه مقابر به

از ايران سراسر ر
ايـن  .زدنـد  ـاد 

متح ايـران  مردم 
ه ديگـري غيـر

نواح بر جديد ي
تغيي به توجه با 

شده ظاهر ويرها

طبيعـي تعـادل  
تـوان نظـر  از ك 
گسترش موجب 
رش براي خاك ن

زمـين درون از ه

1(  

جل براي فرهنگي
فرهن هداشتي و

در تنش و اروپا، 
ميـرز عبـاس  ه،
ارزنة قرارداد ي،

ب ها عثماني امي

در نفر ها ميليون
فريـ را اسـالمي  
.است نداشته ه

ان به فكر مهـره

هاي آبرفت. است 
و زمان طول در
كو و ها بيابان ن،

باشد، سرزمين 
خشـك نيمـه  و ك

و دهد مي اهش
توا كاهش وجب

كه نيروهايي رابر

19/02/399دوم 

ف و اقتصادي ي
به اقتصادي، هاي

شرق در ثماني
شاه فتحعلي نت

عثماني رخواست
احتر بي و كرد 
  . د

م و رسيد خود ج
حكومـت  راري
همرا به اي يجه

نافع خود در ايرا

بوده ها همواري
د. رسد مي نيز ر

ايران مركزي ت

آن توان از شتر
خشك نواحي. د
كا سرعت به را 

مو كه است اني

بر در را ودت خ
  .شود د

22 


جامع نوبت د(اني 

هاي زمينه در شد
ه زمينه در آن س

عث مشكالت و ي
سلطن اواخر در 

در با گرچه. كرد
پيدا ادامه نيز ه

كرد فراهم را شور

اوج به عاشورا و 
برقر و پهلوي يم

نتي ازهاري تشبد
د براي حفظ منا

ناه شكل ي تغيير
1 دود   متر
پست نواحي در ص

بيش برداري بهره ن
گير مي قرار طر
نواحي اين توان

انسا هاي فعاليت

ته زمين، مقاومت
آزا زيادي نرژي

 جغرافيا

 پيش؛ علوم انسا

 94  
رش كم كشورهاي

براساس و شد، را

 139  
شمالي مرزهاي ر

تنها. يافت هش
ك پيشروي بغداد
محمدشاه لطنت

كش دو ميان بط

 224  
تاسوعا روز در 
رژي سقوط آميز 

ارت نظامي دولت
آمريكا بايد. ستند

خارجي عامل ن
حد به آنها قطر 

خصوص به و يده

ميزان اگر حال 
خط در معرض ن

ت نابخردانه، ساني
ناشي از ف عمدتاً

  
اي از پوست احيه
ا و بشكنند هاني

سنجش

صفحه) 2(هان 
ك به د كه كمك

اجر خاورميانه ي
  .ت

صفحه) 2(هان 
در ايران رفتاري

كاه محسوسي رز
ب تا و كشيد شكر

سل زمان زي در
رواب مينه تيرگي

صفحه) 2(هان 
پهلوي خاندان و

مسالمت اهرات
د :كه رساند جه
هست جدي و مم

   13ن صفحه 
ترين مهم روان، ي
گاه كه شود مي 

گرايي خشكي به

   49ن صفحه 
.دارد معيني ت
انسان و جانوران 
انس هاي فعاليت 

ع زايي بيابان اين

 78تان صفحه 
هاي نا  كه سنگ

ناگه طور به و د

    
 

 .رست است

تاريخ ايران و جه
دين مضمون بود

كشورهاي در رم
ك صورت گرفت

 .رست است

تاريخ ايران و جه
گر سبب به جار
طر به قبل وران

لش سمت آن به 
مرز اختالفات ما

يان در كربال، زم
 .رست است

تاريخ ايران و جه
و شاه از تنفر و 

تظا يك در ركت
نتيج اين به را كا
مصم خويش هبر
  .شد

 .رست است

ل دوم دبيرستان
هاي ه وسيله آب

انباشته ها يكوه
ب ها درياچه از ي

 .رست است

ل دوم دبيرستان
ظرفيت و توان ني

گياهان، زندگي
.اند حساس و ف
بنابرا. شود مي ي

 .رست است

سال دوم دبيرست
افتد ي اتفاق مي

بدهند دست از ،

www.sanjeshse

در 2گزينه  .19
ت 11درس   
اين اصل بد  

چهار و اصل
كمك منطقه

در 1گزينه  .19
ت 15درس   
در دوره قاج  

دو به نسبت
ايران غربي
ا شد منعقد

كشتار شيعي
در 3گزينه  .2

ت 24درس   
انزجار ابراز  

شر با تهران
آمريك عظيم،
ره از اطاعت

رضا شاه باش
  
 

 
در 1گزينه  .2

سال 2درس 
فرسايش به  

پاي و ها چاله
برخي هوايي،

در 4گزينه  .20
سال 5درس 

سرزميني هر  
ز و خورد مي

بسيار ضعيف
زايي يا بيابان

  .شود مي
در 3گزينه  .20

س 10درس 
زلزله زماني  

آيد، مي وارد
  
  
  

erv.ir
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 بيشـتر  يت
ن ـ وجـود        

  .آيد ي

 سه نسانىا
 آوردن ست

 ـــــتقاق و

ــده اي در  ن
 مسكن ديا

 و تسيسا
 به شهر نا

ــوالً . ـد اص
 تأمين ى،ر

 نهاآ شكل 
 دار نباله

 مانند رهپا 

 هكرمانشا ن
 اق،عر تير

ationgroup

جمعيت آنكه ضمن
اهران و بـرادران

ها به حساب نمي

ا  توسعه ىگير ه
سد به و عامل سه

اشــــــنظريه  

ى ارزنها مقد نيا
بنيا بـه وسـيله     

تأس ننداتو نمى ،ن
ساكنا ندگىز د،

ــي  ــ ري م پردازن
شهر ىيزر برنامه

كه) دهفشر(ر جو
د ىهاركشو -3

رهپا يا تكه چند
.  

نستار توسـعه ا  
رياز يشهرها به

  .ست

1(  

ض داشت خواهد
ثـر وجـود خـوا

در توسعه كشوره

ازهندا اىبر. سـت 
س ينا جمع از س

وزى،مرا ىها ره

يياستارو به تال
مـران روسـتاها

شهرنشين معيت
دنشو يتاهد و ل
ــهر ــه ــزي ش ري

ب از نهايى فهد 

ج و جمع ىهار
3 .نهاستآ وسط
چ ىهاركشو ــــ

حصور شده است

براي نمونـه، در 
ب يكيدنز ،ها ري

ر توسعه يافته ا

19/02/399دوم 

نخ وجود بيشتر 
اده عاطفي در ا

نتيجه اين مورد د

رها يا نواحي اس
پس و گيرند مى

  .شوند ه مي

رقا شناسى مينز

تسهيال و تخدما
دف توسعه و عم

جم سريع شدر 
لكنتر گرا كه د
ــمر ا به لف برنام

.تسانظررد مو 
  .ت

ركشو -1:  دارد 
متو ضعر برابر ش
ــــ4. ستاجد ن
ر ديگر محكشو 

.گيرد قرار ميي 
ارناهمو ضعيتو 

ساختا ن با اين

23 


جامع نوبت د(اني 

جمعيت براي ي
قتصادي ـ خانو

باشد و در نت ط نمي

كشورنه اسر مدآ
م ارقر توجه ردمو

قشه نمايش داد

ز ىها مشابهت و

ــه ــا ارائ خ رزي ب
ي روستايي با هد

 

ازاتمو به اندير
يدآ مى پديد ى

مختل ىهاركشو
ىها فهد به ن
ستا شهر در تر

ـــواع زيـــر را
شش قلاحد نها
مينزسر صلىا 

درون ركشو ك

سيربر ردمو ها ه
ن،ستاا تباطير

حتي مركز استا

 پيش؛ علوم انسا

1  
مشكلي كشور در

ر براي توسعه اق

1  
رت جزيي مربوط

 
درآ انميز ،حىا

م ندگىز به ميد
ه انساني روي نق

 
و ها خشكى از ى

  .طرح كرد

1  
د كشــاوجها ،ى
ى هاديها حطر 
 .ستا هشد اجر

13  
مد و نمسئوال ،
دىياز تمشكال 

ك در اننظر حب
نسيدر جهت در

ت سالم و لپذيرتر

15  
انـ. ستا ركشو ك

نآ لطو كه طويل
بخش از نالدا ا
يك كه محاطى ى

هپديد ساير با ي
ار يها راهشبكه  

ديگر پيوسته و ح

سنجش

34تان صفحه 
د موجود منابع 

وجود نيروي كا
  .الل كشور

160تان صفحه 
صورن توسعه به 

 21تان صفحه 
انو ىبند تقسيم 

ما و ادىباسو ان
از نظر توسعه  ف

 47تان صفحه 
بعضى حلاسو ن

ل قرن بيستم مط

18ستان صفحه 
سالمىا بنقالا ى

چنين هم .شت
جا و تهيه ناطق

33ستان صفحه 
،يابند مى شستر
،نتيجه در .ند

صاح ،ليلد همين
د منطقى و لمى
د محيطى ديجا

51صفحه ستان 
يك شكل ،ملى 
طو ىهاركشو -2
يا هجزير شبه ت
ىهاركشو -5 .ن

  10صفحه 
فيايياجغر پديده

مانند ستانيا م
به يكد...  آب و 

    
 

 .رست است

سال دوم دبيرست
صحيح مديريت

و: جمله از دارد، 
ي و حفظ استقال

 .رست است

سال دوم دبيرست
 به مطالعات ميزان

 .رست است

ال سوم دبيرستا
در يجى راهاريا
ــزاخريد  ، ميــ
مختلف حىانو ،ص

 .رست است

ال سوم دبيرستا
دنبو قرينه به جه
را در اوايلها  رهقا

 .رست است

سال سوم دبيرس
وزىپير از پس ما
شدابر ستايىرو ه

من بعضى در مى
 .رست است

سال سوم دبيرس
گس سرعت به ها
كنن همافر را زم
ه به. ددگر مى ل

عل يك فعاليـت  
يا طريق از نينا

 .رست است

سال سوم دبيرس
رتقد در مؤثر 
2 .ستا هيردا يا 

رتصو به نهاآ ش
پنژا ركشو يا ىز

 .رست است

ش دانشگاهي ص
ليل رابطه يك پ

سيستم ينا از ي
، منابعحاصلخيز

www.sanjeshse

در 4گزينه  .20
س 15درس   
م صورت در  

نيز مزايايي
نيروي دفاعي

در 3گزينه  .20
س 18درس   
گزينه سوم  

در 1گزينه  .20
سا 2درس   
معي از يكى  

رتقد عامل
شاخص يك

در 1گزينه  .20
سا 5درس   
توج با گنرو  

ق جابهجايى
در 4گزينه  .20

س 11درس   
ما ركشو در  

مسير توسعه
سالما بنقالا

در 3گزينه  .20
س 13درس   
شهره قتىو  

زال اتتجهيز
مختل تشد

ريزي برنامه
شهرنشي هفار

در 4گزينه  .2
س 15درس   
عامل يگرد  

مربع شبيه
بخش يك كه

نزوندا ركشو
در 2گزينه  .2

پيش 1درس   
در اين تحل  
مهمي ايجزا
ح يها شتد

erv.ir
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ند كه خط 
آن سـطح   

ــد ي . گوينـ
  .ند

رين اصـل  

 يبـرا  )عي   
بـا   ان،يشـنا  

 ي تفهمـي  

تزلزل شده 

ationgroup

كنن ي مماس مي
در كه ارىمد ه

ــي جش از دور مـ
كنن  پردازش مي

مهمتر. ي هستند

اني و اجتمـاع
بـا آش يرد آدمـ  

شناسـي معـه 

جامعه دچار ت ن
  .بود ا

1(  

اي د نظر به گونه
به .دگير ارقر ها 

ــنجة  دور را سـ
يد توسط رايانه

ى جغرافياييها 

 زمـاني، مكـا
برخـور يگـونگ  

جامناسـي او را  

نيشيپي نجارها
و كنترل آنها ي

19/02/399دوم 

 جغرافياي مورد
قطب از يكى ى

فاصلة از مينز ف
آي ر به دست مي

لمد از بخشى ز
  . ست

هاي ا موقعيت
دارد؛ يـا چگ فرق

  .رديگ يشكل م
شن ، جامعهداشت

ها و هن ارزش د،
ينيب شيپ يبرا

24 


جامع نوبت د(اني 

بر سطح كرهى 
ىباال در نداتو مى

مختلف ىها هديد
از دور سنجش ق

نيز نهاآ بلكه د؛و
 در يادگيري اس

اسب داشتن با
في سال ان بزرگ

متقابل ش يماع
فتار كنشگران د

ديجد يعة صنعت
بري اجتماع يا

شناسي امعه

 پيش؛ علوم انسا

5  
طىومخر شكل ه
م وطمخر رأس ،

  .گويند د مي

پد از شيميايى 
طريق از كه را ى

شو نمى قطالا ا
فاده و تأثير آنها

تنا( .تفاوت دارد
كنش او در دورا

اجتم يها كنش ة
ر يت فهم معان

در جامع يويدن
ها دهيناخت پد

 جا

سنجش

   23صفحه 

53و  52صفحه 
به را عكاسى س

،حالت ينا د در 
مدار استاندارد. 

  76صفحه 
و فيزيكى تالعا
هايى داده انگر ل

  98صفحه 
هاژموال و ها كت

ي سهولت استفا

مختلف تف هاي ت
با ك يوران كودك

  .كند ياوت م
ةليبه وس  كالن

س وبر به ضرورت

د كرديبا غلبة رو
شنر آن مقطع، 

    
 

 .رست است

ش دانشگاهي ص

 .رست است

صش دانشگاهي 
سحسا كاغذ ستم

 از مدارها باشـد
كره مماس است

 .رست است

صش دانشگاهي 
طالا ثبت و افت
تحليل و انهشگر

 .رست است

صش دانشگاهي 
ماك به تنها فيايى

هاي جغرافيايي ل

 .رست است

ساني در موقعيت
فرد در دو كيش 

 افراد ناآشنا تفا
تماعي خُرد و

كه ماكس يتوجه

ر قرن نوزدهم، ب
در يشناس امعهج
www.sanjeshse

در 3گزينه  .21
پيش 3درس   

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
    

در 1گزينه  .21
پيش 5درس   
سيس ينا در  

يكي تماس
مخروط با ك

در 1گزينه  .21
پيش 7درس   
يادر ل،ساار  

هوپژمعموالً 
در 3گزينه  .21

پيش 9درس   
فاجغر لمد  

در تهيه مدل
  
 

 
در 2گزينه  .21

كنش انس - 
مثال، كنش
برخورد او با

نظام اجت -  
به علت ت -  

  .نامند مي
در: هدف -  

هدف ج. بود
erv.ir
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شـكالت او     
 يعيوم طب

 قدرت ود،

 احساس 

 بلكـه  ـت 

 دنبال عت

 را تمـاعي 

بـه   يرمان

عبور  ي برا

.  

ationgroup

نـد بلكـه بـر مش
نسبت به علو ند

  .شود مي

خو تجربي روش

  .است 
و مشاهده ي،

نيسـ استدالل و 

طبيع راه از را ت

اجت هـاي  نظام و

  

فرهنگ آورود 

و آنها را. خواند

.شود يم يرهنگ

1(  

كننـ ينمـ  را حل
دهن يا نشان م

م مختلف هاي ن
  .زد

ر با علوم اين. ت

واستدالل فكر
حسي شناخت ش

مشاهده هودي،

بر طبيعت سلطه

و ها خود كنش ة

.نام دارد ماعي

  .شود ياد مي 

و يرا برا الزم ت

خ  فرهنگ فرا مي

 

فر ل و داد وستد

19/02/399دوم 

ر يه تنها مشكل
را يعيطب علوم

جهان پيدايش ب
پردا مي خويش 

تجربي است علوم

تف عقلي، ناخت
نيستند و روش س

شه شناخت ش
  .است ي

س اي، اسطوره ان

ارادة و اختيار س
  .د

جهان اجتم رند

ختار اجتماعي

تيتعليم و ترب ،ي

  .گيرد ي
  .ود

يدتي و ارزشي

 .گردد ي باز مي

ت كه مانع تعامل

25 


جامع نوبت د(اني 

او نه يعلوم ابزار
و ع عتي از طب

سبب آنها ختيار
بازتوليد به خود

ع و ها دانش ي،
  .دهد مي سان

شن ست و روش
محسوس بيعي،

رو .است الهي 
آدمي عمل و ر

انسا زيرا ندارد؛ 

براساس مختلف 
گيرند مي قرار ش
  .است رج

ريگ يسان قرار م

ساخبا نام   دارد

يفرهنگ يهادها

تماعي شكل مي
هنگي منجر شو

هاي عقي رة بنيان

ات بين فرهنگي

است يفرهنگ ق

 پيش؛ علوم انسا

گرفتار شود، ع ي
ه راه استفاده

اخ و اراده نوع
خ فرهنگقال 

ابزار عقالنيت ز
به انس را طبيعي

ا طبيعي غير و
طب غير امور ست،

غير و الهي ت
رفتار نحوة خره

ارزشي نيز زاري

جوامع ها در ان
آزمايش و متحان
خار جهان ناخت

انس ياجتماع يگ
  .اشاره دارد

وجود ياجتماع

نه قيكنند از طر

هاي اجت و ارزش
تحول هويت فره
بازانديشي دربار

  .كند يم
طااجهات و ارتبا

قيعم بيآس كي

سنجش

ي بحران گمراه
كه نيه سبب ا

  .رند

تن همچنين و ا
انتق با مختلف، 

ا مراد ؛ابزاري ت
ط مسائل و وادث

و طبيعي قايق
است طبيعت الم

الهامات و وحي 
و باالخ تزكيه 

ابز و تجربي قل

انسا ،الهي الي
ام معرض در ريق
شن مهم هاي راه

زندگ ة در گستر
ا ظام اجتماعي

ا يها دهيپد نيب

كن يعه تالش مم
  .هم آورند

 بر مدار عقايد و
 به دگرگوني و ت
 متفكران را به ب

م قيتشو جامعه
به موا فرهنگي

ي يفرهنگ يگ

    
 

 .رست است

ه خود انسان به
به يعلوم انسان

برخوردار يشتري
 .رست است

ها انسان عرفت
هاي نسل طي ه

 .رست است

عقالنيت سعة
حو گيري پيش و

 .رست است

حق عقلي، ناخت
عاحسي،  ناخت

  .است مختلف
شهودي، ناخت
تصفيه، سلوك،

 .رست است

عق ،اساطيري ن

ابتال و امتحان ت
طر از اين هند و
ر از يكي تجربه

 .رست است

كه ييها دهي پد
نظبه  ن ورزشگاه

يكه ب يوندي و پ
 .رست است

جام يفرهنگ زان
فراه ينگ واقع

 .رست است

جامعه رهنگي
تواند مي هويت

، و خأل معنوي
جي فرهنگ تيهو

روني تحوالت ف
 .رست است

  :رت غلط
خودباختگ :نجم

www.sanjeshse

در 1گزينه  .21
كه يهنگام  
ع. نديافزا يم

يب تياز اهم
در 3گزينه  .21

مع تنوع -  
جامعه هر -  

در 1گزينه  .21
تو و بسط  

و بيني پيش
در 2گزينه  .22

شنا منبع -  
شن منبع -  
م حواس با
شنا منبع -  

س رياضت،
در 4گزينه  .22

جهان در -  
  .كند نمي

سنت در -  
ده مي شكل

ت و حس -  
در 4گزينه  .22

مجموعه -  
ساختمان -  
ارتباطاز  -  

در 3گزينه  .22
زير برنامه -  

فرهن ةعرص
در 4گزينه  .22

هويت فر -  
بحران ه -  
كاستي -  

ه ياز مرزها
علل بير -  

در 3گزينه  .22
بررسي عبار  
عبارت پن -  
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@sanjesheduc

براساس  د

در جامعـة   

 معرفـت و  
يـد غـرب،     

  

خـاص   يا   
 تيريو مـد 

هـاي   ران 
 فقـر  الش

   .د

در  زيـ را ن 

ationgroup

  

  .ابدي ي

رنديگ يم ميصم

.  

قـدرت د جيتـدر   

از يروشـ  و ـود 
ل فرهنـگ جدي
. حقيقت است

بـه منطقـه يـ 
و ييرا شناسـا  ي

بحـر از ناشـي 
چا با اغلب صادي

دانستند يم صت

خـود ي هـا  لش    

1(  

.نامد مي راسي
  .نام دارد ه

يردم سازمان م

خود تص ي شخص

  .است 
را برپا كرد تير

شـد و بـه ت اني

شـو يب گفتـه مـ   
ز چهارصد سـال
هود در شناخت

المللـ نيبي ها ت
ي سـطح جهـان  

ن فشارهاي د،
بحران اقتص يل،

  معنويت

فرصرا  آناني اد

د، راه حـلّ چـال

19/02/399دوم 

دموكررا  باشد 
مدينه فاضلهي 

مر تياكثر ة اراد

ها و اغراض سته

  .شود يه م
ياسيو س يظام
بشر خيتاري دار ه

ينما يمعه اسالم

ر فرهنگ غـرب
از بيش طول  در

و شه يوح شتن

شركت يگذار هيا
در ياقتصـاد  ت

دارند كه رهايي
دلي همين به ؛د

  ي
 

م بحران: ي خود

و اقتصا ياسي س

شـده بودنـد يـ 

26 


جامع نوبت د(اني 

آنها يها خواسته
فارابي دگاهياز د 

ند با خواست و

براساس خواس اي

گفته يا ع سلطه
سل به قدرت نظ

برده نيتر بزرگ 

در جام دوبارهي 
 

پذيرفته شده در
اين روش. ست

كنار گذاش آنها 

سرما ،يا  منطقه
راتييـ تغ ،يالعات

ابزار از ستفاده
دهند مي نتقال

  معنويت ران
معرفتي بحران 

 معرفتي حران
وي هويت ديني

حضور بلكه، د

عوب جوامع غربـ

 پيش؛ علوم انسا

كه بر مدار خ يت
يت و قانون اله

كن يكه ادعا م ي

يهستند  ليدخ
  

ست و به هر نوع
با توس ،يخارج ن

يالديجدهم م

يجاهل يرفتارها
 .داد شكلي ا ه

يشناس معرفت
م همراه شده اس

همة مشترك ه

مشترك يرها
اطال ميعظ يها 

اس با بينند، مي 
ا خرد نندگان

  .شود مي 

بحر :دروغين و 
:مدرن پست ي

بح: خود جهاني
هاي غربي به سو

كردند ينمخطر 

ار، مقهور و مرع

سنجش

مردم در صورت ت
براساس سنت يه
ياسينظام س يع

د ياسيسي ها ي
.است يرگذاري

گرفته شده اس ي
نيسرزم كيل 

دة هفدهم و هج

ها، هنجارها و ر
رهيعش وي ا لهيب

م ي، به مبنااص
ريسم و اومانيسم
ده است كه وجه

و بازا يالملل نيب
ستفاده از شبكه

كه هايي سيب
توليدكن و عيف
افزوده آن دامنة

كاذب هاي ويت
هاي جريان گيري

ج حضور توجيه 
ن ساكن كشوره

مارگر احساس خ
 

  :ت
استعما ةدر دور 
  .دانستند يم 

    
 

 .رست است

تياكثر تيحاكم
اله يا جامعه ير

نوع، دموكراسي
 .رست است

يريگ مي در تصم
گيري و تأثي يم

 .رست است

ياز امپراتور سم
اشغا يبه معنا ر

در سد يير اروپا
 .رست است

ه ، ارزش خالفت
راساس روابط قب

 .رست است

خا يمعنادر  ي
ت كه با سكوالر

پيدا كرد يمختلف
 .رست است

ب ينهادها يريگ
، آنها با اسشود ي

 .رست است

آس وجود ان با
ضع اقشار به را
د بر و خورد مي 

 .رست است

معنو شيدن بازار
گ شكل و شنگري
براي غرب جهان

ه شدن مهاجران
 .رست است

استعم يكشورها
.درست است

هاي نادرست ينه
كهيي ها رهنگ

يه جوامع غرب

www.sanjeshse

در 1گزينه  .22
حارسطو  -  
ريگ شكل -  
ليبرال د -  

در 1گزينه  .22
كه يكسان  

روش تصمي
در 4گزينه  .22

سياليامپر -  
استعمار -  
استعمار -  

در 2گزينه  .22
دوراندر   

را بر ياسالم
در 3گزينه  .23

يروشنگر -  
شناخت است

مخ يها شكل
در 1گزينه  .23

گ با شكل -  
ينممحدود 

  .كنند يم
در 2گزينه  .23

دار سرمايه
ر اقتصادي

پيوند غنا و
د 2گزينه  .23

بخش رونق -  
روش افول -  
ج ناتواني -  
فراخوانده -  

در 1گزينه  .23
نسبت به ك  

د 3گزينه  .23
بررسي گزي  
فر: 1گزينه   
به وستنيپ

erv.ir
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@sanjesheduc

قاجـار بـه    

جود آمـده  

صداق دارند 

1  

ل آب نرسد 

درس . پايي

) به جزئيـه  

ه هميشـه     

 87  

پـس  , ايند

گار خويش 

ationgroup

تار حكومـت   

ز رنسانس به وج

ستند كه يك مص

11صفحه  2س 

  20صفحه 

اگر به گل. دارد

اشد نه غير اروپا

سـالب(» .سـتند 

كل سـوم نتيجـه

8  

صفحه 13رس 

خود را شروع نما

1  

ضاي فكري روزگ

1(  

مـان و سـاخت

گرفت كه پس ا

مفاهيم كلي هست
 

درس. شد نه اخص

ص 4درس . سازد

ي شرط ند معنا

نه غير تهراني با

 داراي گوهر نيس

در شـك.  اسـت 

84و  83صفحه 

در.) كاذب است

يدا كند و كار خ

10صفحه  2س 

  19صفحه  3 

كاكيت را در فض

19/02/399دوم 

الح رفتار حاكم

شكل گ يمدرن ي

برخي مف. ه باشد
 14و  13فحه 

شان نه اعم باش

س ك شيء را مي

رت شرط لزوماً

ل است شهريار ن

برخي بحرها«. 

ياس شكل سوم

ص 12درس . ست

براي استدالل ك

ند موجوديت پي

درس. ئل نيستند

درس. لوم دارد

 از ناباوري و شك

27 


جامع نوبت د(اني 

اصال يرا برا ييا

يها ها و ارزش ن

ق ديگري داشته
صف 3درس . خدا

ش رت ديگر رابطه

شي از حقيقت يك

عبا 4گزينه . هد

محال. عه الجمع

كنيم زسازي مي

قي) كبري. (ست

آور نيس كه يقين

كب. (ر ماده است

توانن د، علوم نمي
  6حه 

وجود مستقل قا

سبت به ساير عل

اختند و موجي

 سفه و منطق

 پيش؛ علوم انسا

ها جنبش ران،يا

با آرمان يالديم 

حال است مصداق
مانند مفهوم خ. د

عبابه . رار باشد

هر جنسي بخش

ده  را شكل مي
  

منفصله مانع 2 

صورت صحيح باز
  45صفحه 

لي خرگوش نيس

گيرد ك ه قرار مي

مغالطه در 3ينه 

م مفروض نگردد
صفح 1درس . ت

فراد حيثيت و و

رين احكام را نس

لم را متزلزل سا

فلس

سنجش

در ا ياسالم ران
  .آوردند ي

1789 در سال

صداق دارد و مح
ي داشته باشند

 

بطه تساوي برقر

پس ه. اتي است

از قضيه شرطي
34و  33صفحه 

گزينه. قي است

به ص را» ر دارد
ص 8درس . كليه

هيچ گل) صغري
  66حه 

ي مورد استفاده

گزي. صورت است

بيعي براي علوم
 اين اصول است

امعه جداي از اف

تر كلي ،ترين امل

ي خود مباني عل
  25حه 

    
 

دارگريب نيخست
يبه وجود م گري

د فرانسه قالب
     

 .رست است

ي قطعاً يك مص
ت مصداق ديگري

.درست است
 و معرَف بايد را
 .رست است

ومي دروني و ذا
 .رست است

ط يك قسمت ا
ص 6درس . شود

 .رست است

منفصله حقيق 4
4  

 .رست است

 هر بحري گوهر
شود موجبه ك مي

 .رست است

. ( گياه هستند
صفح 10درس . 

 .رست است

ر استدالل جدلي
 .رست است

ها مغالطه در ص 
 .رست است

فلسفي علوم طب
بار هر علمي به

 .رست است

لت فرد براي جا
 .رست است

ترين و شا د عام
 .رست است

هاي ن با مغالطه
صفح 4درس . ند

www.sanjeshse

نخ: 2گزينه   
يد يحكومت

انق :4گزينه   
.      بودند

  
 

 
در 2گزينه  .23

مفهوم جزئي  
و محال است

د 3گزينه  .23
بين معرِف  
در 1گزينه  .23

جنس مفهو  
در 2گزينه  .23

فقط 3گزينه 
ش پژمرده مي

در 3گزينه  .24
4و  1گزينه 

40صفحه  7
در 3گزينه  .24

نه«عبارت   
متناقضش م

در 2گزينه  .24
ها همه گل  

.جزئي است
در 2گزينه  .24

مسلمات در  
در 3گزينه  .24

بقيه گزينه  
در 1گزينه  .24

اني فاگر مب  
تحقق و اعتب

در 4گزينه  .24
پيروان اصال  

در 4گزينه  .24
احكام وجو  

در 3گزينه  .24
سوفسطائيا  

كردنمنتشر 
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@sanjesheduc

گونه تـأثير  

 شـياء هـم     

ليل عقلـي  
صفحه  4س 

صـفحه   6 

  122ه 

  
 

ايي ماننـد         

ationgroup

بيعت آدمي چگ

شـند ماهيـت اش

زيرا در تحل. ست
رسد. علول خود

درس. كنـد   مي

صفحه 11درس 

.شود ستفاده مي
 .كند  تأكيد مي

يرنـده فراينـدها

1(  

كه تربيت در طب

  10صفحه 

ا هم مغـاير نباش

ممتنع الوقوع اس
د هم معلول مع

آن اشياء تعبير

د. مار خواهد بود

ردهاي رواني اس
 دوران كودكي
ـت كـه در برگي

19/02/399دوم 

و نمايان سازم ك

  63ه 

ص 1درس .  است

جود و ماهيت با

تناقض است و م
لت خودش باشد

شود، طبيعت آ ي

شم هايي بي خانه

كاركرف و تبيين 
 و تجارب اولية

يـك رايانـه اسـت

28 


جامع نوبت د(اني 

راه تمثيلي بر تو

صفحه 7درس  

فه مطرح نشده

اگر قرار بود وج. 

دور مستلزم ت. ي
واند هم علت عل

و سكون آنها مي

 يك جدول با خ

ي، براي توصيف
عامل غرايز ذاتي
ذهن ما شـبيه ي

شناسيوان

 پيش؛ علوم انسا

خواهم از ر م، مي

.علت غايي: شته

صطالحات فالسف

و مشترك است
2  

به صورت دوري
تو يك شيء نمي

 سبب حركت و

 نزد ما شبيه به

ق زيست شناختي
سان به نقش تع
فرض است كه ذ

  .ت

 رو

سنجش

كته فارغ شديم
5  

ادي فرشعلت م 

سفي در قالب اص

جودات يكسان و
28و  27صفحه 

سلسل هست نه ب
انجامد؛ ي ش مي

 اشياء را نيز كه

 

سيماي جهان؛ 

، از طريقاختي
 تبيين تحول انس
اس اين پيش ف

هاست دآوري داده

    
 

 .رست است

  41فحه 
 .رست است

نون كه از اين نك
54صفحه  6س 

 .رست است

:علي برگ توت
 .رست است

يني مسائل فلس
 .رست است

ود بين همه موج
ص 3درس . شدند

 .رست است

 و معلول نه تس
يء بر نفس خويش

 .رست است

  63فحه 
 .رست است

بدأ دروني همه

 .رست است

  97فحه 
.درست است

  117صفحه 
 .ترست اس

 با ماهيت باشد؛
 .رست است

  139صفحه 

 .رست است

رد زيست شنا
در كاوي  روان

براسا  شناختي
ي و يادساز خيره

www.sanjeshse

در 1گزينه  .24
صف 5درس 

در 2گزينه  .25
اكن: سقراط  

درس. كند مي
در 3گزينه  .25

علت فاع: تو  
در 1گزينه  .25

در متون دي  
د 2گزينه  .25

معناي وجو  
ش يكسان مي

در 1گزينه  .25
رابطه علت  

به تقدم شي
44  

در 3گزينه  .25
صف 5درس 

در 1گزينه  .25
ابن سينا مب

72  
در 2گزينه .25

صف 8درس 
د 3گزينه  .25

ص 10درس 
در 1گزينه  .25

اگر اصالت  
در 1گزينه  .26

ص 12درس 
  
  

  
در 1گزينه  .26

رويكردر  -  
رويكرد -  
رويكرد -  

داد، ذخ درون
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@sanjesheduc

ـد آنهـا را         
به حداقل 

كـه از   ـت 

بـا ايـن    ن

اي نيازهـا    

ن مرحلـه،   

هنـد و بـه   
ريـزي   يه

ـا بـه يـك     
يـه برقـرار   

ران اتفـاق     

يگـر رشـد    

ationgroup

ـوري كـه بتواننـ
ها را ب اين واژه

استقراســش،   

توان نميلولي را 

شـرفت در ارضـا

ايـن و در پايـان  

ده ان نشان مـي 
فكر منطقي پا

شـود تـ كثير مي
اي تغذينـين بـر     

رات در ايـن دور

هـاي دي ر جنبـه 

  .ش دارد

1(  

 دهنـد، بـه طـ
ميزان ابهام ات 
 

م در ايجـاد دانـش

رابطه علت و معل

ه عنوان اوج پيش

انـد  ارثـي اي 

فتارهاي خودشا
ر اين دوره تفد

چندين سلول تك
ـين مـادر و جنـ

تـرين تغييـر ريع 

  .ست

د به تغييرات در
 

 

ي و انگيزشي نقش

19/02/399 دوم

ف دقيقـي ارائـه
 كه ممكن است
 .مل پوشانيد

اما اولين قدمود 
.  

ه همين دليل ر

، را بهانايي فرد

ها اراي بازتاب

شناختي را در ر
د.  اشيا هسـتند 

به چ) زيگوت(ل 
شده و ارتبـاط بـ

شد است و سـر

ركزي كودك اس

ك جنبه از رشد
 .دارد  مختلف

 .هستند رايي

  .يتي است

  
فتارهاي هيجاني

29 


دجامع نوبت (اني 

ظر خود، تعريف
ري كه تا آن جا
 بودن، جامة عم

شو س انجام مي
.شود پذير مي ان

شي قرار دارد به

درك كامل توا

در اين دوره د
 . دهند

 دوره عمليات ش
كنند، همان مي

ت كه يك سلول
م مادر متصل ش

هاي ر ي از دوره

خودمر اول كي
  .نامند مي 

در يك ، تغييرات
هاي ت و جنبه

ستدالل استقر

آموزي جنسي ش

.ايي نقش دارد
و رف) ند صورت

 پيش؛ علوم انسا

نظ هاي مورد  واژه
ن دهند؛ به طور
ة آزمون پذير

ل، استقرا و قياس
امكا ش تجربي

هاي آزمايش  روش

تحقق خود و د

كودكان د): گي
 را از خود نشان
كودكان در اين
 ظاهري تغيير م

اي است مرحله :
ي به ديوارة رحم

نامند كه يكي مي

ي در دوره كود
رسش يكي را

پذيرند و ير مي
گراست دي كل

اراي ن بيشتر دا

، نقشاجتماعي ـ

ت بينايي و فضا
كال پيچيده مانن

سنجش

، بايد ازملياتي
صورت كمي نشان
 بتوان به جنبة

 دو فرايند مكمل
ي منظّم با روش

نسبت به تري
.  

يي، نياز براي ت

سالگ 2از تولد تا 
حركتي ـحسي 

ك): سالگي 11تا 
يا اگرچه از نظر

)دو هفته اول(
اين تودة سلولي 

م ورة طفوليت

شناختيرشد  
بر يك نقشه ژنتي

د از يكديگر تأثي
فرايندگي رشد، 

نيسه با نوجوانا

ـ روانيدر رشد 

اط دادن اطالعات
اشك( راك بينايي

    
 

 .رست است

تعريف عم در 
د و يا به صو كنن

 از اين طريق
 .رست است

 علمي از طريق
ها ع آوري داده
 .رست است

ت پاييندر سطح 
.ردها استنباط ك
 .رست است

به خودشكوفاي
 

 .رست است

ا(حركتي  ـ  سي
رهاي پيچيده ح

ت 7( ليات عيني
رسند كه اشي مي

 .رست است

(زيگوت رحله 
 تبديل شود و

داول زندگي را 

خصوصيات مهم
زيستي مبتني بر

 .رست است

عاد مختلف رشد
د مربوط به ويژگ

 .رست است

دبستاني در مقا
 .رست است

موضوعات مهم د
 .رست است

در ارتبا: اي يانه
در ادر :جگاهي
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@sanjesheduc

را  فيتكـال 

ص به فـرد  

و معنـايي   

با سرعت و 

ابي مراجع 

تر را  تيهم

.  

 اري الـف 

ationgroup

داخل در انجام ت

 برهم و نامشخص

)ظـاهري ( كـي 

زيابي اطالعات ب

هاي اضطرا پاسخ

اه يب ايتر و  چك

  .شود

ترسد ي مداوم م

الگوي رفتاتي  

1(  

و تد اموزديب في

صورت درهم و
  .رديبگ ادي 

هاي فيزيك جنبه
  .شود ه مي

باز رفظه، فرد د

پا يق اين روش،

كوچ يها ن، هدف

ش ر را شامل مي

 طرز نامعقول و

هاي شخصـيت ي

19/02/399 دوم

يانجام هر تكل ي

كلمات مبهم به ص
 و سپس آن را

ت گوناگون و از ج
ون داد نيز گفته

در اين حا. گردد
  .دارد

است كه از طري 

آن يند و به جا

آور ازگار و عذاب

به شدت و به ي

ك زمان، از ويژگي

30 


دجامع نوبت (اني 

يرا برا يديجد 

در آن كشد كه 
كند داينظر را پ

ها و خصوصيات
ند كه به آن درو

گ ي استفاده مي
 به آن آگاهي ند

دايي تدريجي

كن يصرف نظر م

ي نابهنجار، ناسا

يخاص تيوضع 

م دو كار در يك

 پيش؛ علوم انسا

ي كه راهبردها

باش مي ثر توليد
مورد ن ةتدا كلم

ه ژگيالعات با وي
شون ختي ما مي

هاي تبليغاتي هي
لي خود نسبت

زد حساسيتي، 

خود ص يف اصل

ست كه معيارهاي

اي ءيمبتال از ش

 و سعي در انجا

سنجش

دهد يمكان را م

 

اعال، مربوط به 
شود كه ابت يه م

اطال )نگهداري
ارد سيستم شنا

، در آگه ادراكي
كند، ول حاضر مي

در رفتار درماني
  .برند مي

فرد از هد ،گري

اس ختالل رواني

شخص م ،راس

هنگام استراحت

    
 

 .رست است

امك نيبه انسان ا 
.  

.درست است
واع يادگيري فعن

د و از او خواسته
 .رست است

( رمزگردانيه 
ند و اطالعات وا

 .رست است

سازي ه آماده
تر اطالعات را ح

 .رست است

هاي مشهور د ش
ده و يا از بين م
 .رست است

جايي پرخاشگ
  .ند

 .رست است

اختي، مربوط به 
 .رست است

الل اضطرابي هر
 .رست است

 گناه مبهم به ه

www.sanjeshse
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