
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنوز برگزاري ، عصر رآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  12ون آزمـ  

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

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

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  سومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)9/03/1399(  
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@sanjesheduc

  .ي سوم

. وم انساني
ميل است 

بالدر در . ت

صفحه . ت

  . انساني

شعر فارسي 

 

ationgroup

1حه  9 فارسي
 . معناي آسان

  . د

فارسي سو 62ه 
حمد نام ديگر ا

اشاره شده است

 نوشته شده است

فارسي سوم 67

از عرايس ش 3 

1(  

صفح.) فته است
به م 4ر، گزينه 

اند ي به كار رفته

صفحه. ده است
كتاب اح. است 

اي خاص ا حيه ا
  . نساني

ش به نثر فني

7صفحه .  است

  . نساني

جنون در گزينه

  

9/3/1399وم س 

ن معنا به كار رف
آزا به معناي بي 

همگي به درستي

  . اهي

  . 43ه 

نين انتخاب شد
)ص(مبر اسالم

  . ي

پذيري او از نا ب
فارسي سوم ا 7

اش ت زباني و ادبي

گردان از آن رو 

ادبيات سوم ا 7

مجو ليلي و  2ه 

2 


جامع نوبت(ساني 

نيز در همين 2ه 
1مت، گزينه  ال

ه) آسودگي(ت 

دانشگا يات پيش

رسي دوم صفحه

مسالك المحسن
م گذشت پيا  سر

يات سوم انساني

تني او و آسيب ن
صفحه . ر است

واسطه مختصات

صر خسرو شديداً

75صفحه ) ست

رامين در گزينه
  )نون

دبيات فارسي

ش پيش؛ علوم انس

ت كه در گزينه
عناي سالم و سال

، فراغت)فت يافت

ادبي 83، 61، 4

فار. اپ نداشتند

وشته از كتاب م
اريخ نبوي در

  . د

ادبي 2و  1صفحه 

ست كه به رويين
ايسه با اسفنديا

به و 3گزينه . ت

ناص مضموني كه 

واه به كار رفته ا

، ويس و ر1ينه 
ذيل ليلي و مجن

 زبان و اد

سنجش

 

 

لوح است ني ساده
سليم به مع 3ه 

  . ست
خف(طيره گشت 

4، 7صفحات   

اجازه چا 57 -3

ن نودي متن، اي
به سپهري يا تا

شوند حذف مي 1

ه و تحميديه ص

 داستان بالدر اس
قابل مقا) يناوي

 
ي نثر ساده است

 محمود است، م

عناي شاهد و گو

ق و عذرا در گزي
ذ(ي بخش اعالم 

    
 

  .رست است
.ت سوم انساني
  .رست است

.ت سوم انساني
  .رست است

يت نمونه به معن
گزينه: ها ر گزينه

  .رست است
يح واژه خاييد اس

، ط)پند دادن(ت 
  .رست است

)مگذار: مگزار/  
  .رست است

32علوي از سال 
  .رست است

مايه انتقاد  درون
نخب: ها ر گزينه

1و  3 دو گزينه 
  .رست است

وط به ديباچهمرب
  .رست است

ت در خصوص
اسكاندي(ل اروپا 

 .درست است
نام ديگري براي

  .سوم انساني
  .رست است

در مدح سلطان
  .رست است

ين گزينه در مع
  .رست است

وامق: ها ر گزينه
سي سوم انساني

www.sanjeshse
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@sanjesheduc

 از يرغوي 

كجا و   من 

 داده شده 

خه  شبيه شا

ي آن را در    

ationgroup

  

بلكه: 1گزينه / 

ها معني  گزينه
  )  آفتاب تموز

 به عادت اسناد

 

ب برداشتن؛ تش

ام دهـد، جـزاي

1(  

  . 123حه 

) هد شد ته خوا

/ ]بشكست[هم 

  ).ه بيندازيم

در همه اين! ؟
مر برف است و

خت  به جاي در

)ص(ت پيامبر

نايه سر از خواب

انجـا يكـار بـد   

9/3/1399وم س 

رسي دوم صفح

ستان نيز هم گفت

ست پيمان نيز ه

توانيم پنجه  نمي

كار و من خراب
وط به مصرع عم

سبز  1گزينه  ر 

وم انساني در نعت

رختان است؛ كن

كوچك هـم ك ةر

3 


جامع نوبت(ساني 

فا. موج نو باشد

گويم به دس  مي

عهد ما بشكست: 

 در برابر عشق

صالح ك! ل ريا؟
توضيحات مربو( 

در. ت داده شده
  . ه

  . ت

فارسي سو). ست

ير برگ درنار ز

يك ذر ةبه انداز
  .رساندنمي

  .ه نشده است

زبان قرآن ي،

ش پيش؛ علوم انس

تواند م اين نمي بر

 در پرده سخن

:4گزينه /  ]ارد

ما: در برابر است

من و صحبت اهل
سي سوم انساني

كه به وهم نسبت
نسبت داده شده

نسته شده است

  )طلب 

اشاره شده اس) ص

شد چراغي از گلن

گر انسان حتي ب
صورت سؤال را ن

درستي ترجمهبه

 عربي

سنجش

روضي است بناب

  .گاهي

  . ي

 . ت

ستان دو: ه است

دا[آن نيز هم و 
 

ي در مقابل و د

م: 2گزينه ! / ؟
6و  57  فارسي

ت درخت است ك
ت كه به اعتماد ن

ل جان ارجح دا

:4فقر، گزينه : 

ص(جزات پيامبر

 باغ تاريك نباشد
  )ها ن نام گل

ضوع دارد كه اگ
مفهوم عبارت ص 

به... و» ندرك«و 

    
 

  .رست است
آهنگ و وزن عر

  .رست است
دانشگ رسي پيش
  .رست است

دانشگاهي ي پيش
  .رست است

گر صحيح است يا
  .رست است

ر دو مصرع آمده
  : ها ر گزينه

ر ما اين دارد و
 .]نترسيد[هم 

  .رست است
ن گزينه در معناي

  : ها ير گزينه
ن و انكار شراب

7صفحه . د دارد
  .رست است

سبز صفت: ها نه
ت خوابگاه است

  .رست است
  .رست است

 بذل مال بر بذل
  .رست است

:3ستغنا، گزينه 
  .رست است

نه ديگر به معج
  .رست است

براي اينكه : ل
ختر، تناسب بين

  .است رست
شاره به اين موض

اين گزينه .يند
  .رست است

و» ليتنا« ها ينه

www.sanjeshse
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شعر داراي آ 

در 2گزينه    .1
فار 2صفحه  

در 4نه گزي   .1
اعالم فارسي 

در 1گزينه    .1
مسعود كيمي 

در 2گزينه    .1
فعل در هر( 
بررسي ساير 
يار: 3گزينه  

سلطان نيز ه
در 3گزينه    .1

او در اينو(  
بررسي ساي  
من: 4 گزينه 

x كجا وجود
در 4گزينه    .2

ي گزينبررس 
آجري صفت/ 

در 3گزينه    .2
در 1گزينه    .2

در اين بيت 
در 2گزينه    .2

اس: 1گزينه ( 
در 1گزينه    .2

در سه گزين( 
در 4گزينه    .2

حسن تعليل( 
درخت به دخ

  
 
 

در 2گزينه    .2
اشاين گزينه 
بيقيامت مي

در 4گزينه    .2
در ساير گزي
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@sanjesheduc

عطـوف بـه    

  .هستند» 

ationgroup

نيـز مع» راجـع 

»ياء«راب فرعي 

1(  

مر« .گيـرد مي ه

«  
  »!ست

  

  .ت

عالمت اعر  دو با

9/3/1399وم س 

صلي تنوين فتحه
  .گيرد ن نمي

»!ست؟اه زيان ن
فعي براي تو نيس

  

  .ست

  .استده 

 

  . است

.نادرست است» 

است  جمع مؤنث

ه و منصوب، هر

.  

4 


جامع نوبت(ساني 

عالمت اعراب اص
رف است، تنوين

كني كه در آن مي
ن است، هيچ نف

.جه نشده است

 ترجمه نشده اس

ستي ترجمه نشد

  »ت؟
  »!گذارد 

 ».ي ذليل شود

  .ت

نادرست» لة اآل

»فاعله أنا« و » 

  .ست است

در صيغه» التي

بهمفعول» سلين

.ب تقديري ندارد

ش پيش؛ علوم انس

عول به است و ع
سمي غير منصر

ز چيزي طلب م
رسا زيان حقيقتاً

به درستي ترج.. 

به درستي... و 

به درس... و» قدر

دان جايز نيست
ت انسان اثر مي

وسيلة شوخي به

بط شوخي است

اسم« و » صرف

»هللمتكلم وحد«

نادر... و» مستتر

الال«صول خاص 

  

المتكاس«ف جر و 

خر بوده و اعراب

  .فه هستند

 

  .شوندل نمي

سنجش

به تبعيت از مفع
ست، اما چون اس

آيا سود را از«: ل
هر چيزي كه ح«

.و» شادي«و » 

»الجوارح«و » ن

ما كنت اق«و » ي

هاي ناد  با انسان
بر شخصيت ، آن

ان ممكن است

، شرايط و ضواب

ممنوع من الص«  

«و » ت المستتر

فاعله هي الم«و 

، موص»لم يعدن«

.شبه جمله است

جرور به حرفم 

اسم صحيح االخ 

اسم معرف 3»  نا

 .كار رفته است

م و ناقص مجهو
    

 

  .رست است
فت و منصوب به
صوب با فتحه اس

  .رست است
صورت سؤالت 

«: ت هم مفهوم
  .رست است

»موفقيت«ها ينه
  .رست است

لن يكون«ها ينه
  .رست است

ال تنسي«ها ينه
  .رست است

چرا شوخي«: ل
زيرا«: خ صحيح

  .رست است
انسا« :نه درست

  .رست است
لي متنصود اص

  .رست است
،»نكره« ها ينه

  .رست است
فاعله أنت« هاينه

  .رست است
و» معتل«ها ينه

  .رست است
«سب براي فعل 

  .رست است
ه خبر از نوع ش
  .رست است

»المجدين«ت 
  .رست است

»الخميني«ت 
  .رست است

،جةذا، الحا«ت 
  .رست است

كت الي نفي به
  .رست است

ها افعال الزمينه
www.sanjeshse

در 1گزينه    .2
صف» علمية«

و منص مفعول
در 3گزينه    .2

ترجمه عبار
عبارترجمه 
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@sanjesheduc

ري اصـلي      

گي و نظام، 

پس  . است

صـراحت و   
تاپرسـتي،    

يابـد و  مـي      

هايي كه راه

. 

عملش  ةد
ل فرد ثبت 

ationgroup

ـه اعـراب ظـاهر

مكاري، پيوستگ

وجود انسان از 

با چنـان ص كريم
 از توحيـد و يكت

يـات او پايـان م

جمله راز.  است

كنندريافت مي

 دنيا رفته، پروند
در پرونده اعمال

1(  

  .است

عل و مرفـوع بـ

 

هم. گيردل نمي

بوط به اين بعد

قرآن ك. اندنسته
تاب الهي، بعـد

مـي شـود و حي

ن را ثابت كرده
   عدل الهي

 تمام و كمال د

اين كه فرد از
 پيش از مرگ د

9/3/1399وم س 

مرجعش أسماء ا

مي باشد كه فاع 

 .است »قام«ل 

  .را دارد

داراي نظام، شكل
 .ي برسد

خالق، همه مرب

يمان به خدا دان
در اين كت. گذارد

 عمرش بسـته م

هان ضرورت آن
حكمت الهي، :

طورني آن را به

يعني با ا. نامند
مال و آثاري كه

مي

5 


جامع نوبت(ساني 

 هي مستتر و م

  .باشدال مي

»بخالءال«كلمه 

ه فاعلكباشد مي

به رنقش مفعول

د ةساساً مجموع
 سرانجام روشني

  .ت

 و احساسات و ا
  .سازدما را مي

اي ة و آن را الزم
گذي را باقي نمي

ي در دنيا، دفتر

رها با دليل و بر
ست، عبارتند از

كنند، يعني مي

ند، ما تأخر مي
همچنين به اعما

سالمو معارف ا

ش پيش؛ علوم انس

ب فاعلش ضمير

حا» شاكرين« و

و صاحب حال ك

م »هو« مستتر 

است كه ن» أخ«

 معنا ندارد و اس
منجر شود و به

نقل شده است) 

گيري، عواطفم
خصيت واقعي ما

 را مطرح كرده
ايشك و شبهچ 

  . نگفته است

 از مدتي زندگي

عت نكرده و بار
ها تأكيد كرده اس

ن روح است، توفّي

 بر جا مي ماند
ه. گرددثبت مي

 فرهنگ و

سنجش

ل مجهول و نائب

ول مطلق بوده و

حال است و» ن

اليه براي ضمير

«حال مفرد براي 

 

اط و هماهنگي
ه هدف معيني م

)ع(ث از امام علي
 

ختيار و تصميم
قي ماست و شخ

 ايمان به آخرت
ند كه جاي هيچ

معاد سخن ةاز

 هر انساني پس

دن از آخرت قنا
هرت معاد بر آن

 

سان را كه همان

اعمال انسان از
ار عمل در آن ث

  .ند

    
 

  .رست است
فعل» تخلد« نه 

  .رست است
مفعو» حقا« ت 

  .رست است
قلقين«كلمه ت 

  .رست است
حا ةجمل» خجل

  .رست است
ح» مظلوما « نه

. رست است
 پيوستگي، ارتبا
ي آن است كه به

 . رست است

اين حديث 35ه 
. رست است

انديشه، قدرت ا
ت كه خود حقيق

 . رست است

 ايمان به خدا، ا
كنآخرت ياد مي

 موضوعي به اند
 .رست است

 زندگي است و
  .شودستي مي

 .رست است

 تنها به خبر داد
براي بيان ضرور

. رست است
وجود انس حقيقت

 .رست است

ه بعد از مرگ ا
شوده است و آثا

گوينما تقدم مي

www.sanjeshse

در 4گزينه    .4
در اين گزين

در 3گزينه    .4
در اين عبارت

در 1گزينه    .4
در اين عبار

  .است
در 2گزينه    .4

ال يخ« فعل 
در 4گزينه    .5

در اين گزين
 

در 4گزينه    .5
بدون هدف

ره برايهموا
در 2گزينه    .5

طبق صفحه
در 3گزينه    .5

تفكر و ا ةقو
اين بعد است

در 1گزينه   .5
آنان پس از
قطعيتي از آ

هيچ ةدربار
در 2گزينه    .5

مرگ پايان
ر نيسرهسپا

در 4گزينه    .5
قرآن كريم

قرآن كريم ب
در 3گزينه    .5

فرشتگان حق 
در 1گزينه    .5

آثاري را كه
مچنان گشه

شده است، م
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@sanjesheduc

رو تر روبهم
رد تا پاسخ 

  . در بيرون

 موقعيت و 
دن پيروان 

افظ قرآن، 

منين علـي    

ه يك اصل 

زار سخن ه

ق شاگردان 

هر كدام  ة
حاطه پيدا 
رخي ديگر 
زي احاطه 

خالق تمام 
ه سوى آن 

ationgroup

ازهايى مهم با ني
گيرم را از او مي

  .ت

رستادگان الهى

طرحفظ مقام و
 چند دسته شد

رين كاتب و حا

ونـد، اميرالمـؤم

توجهي به. را بي

م شامل يازده ه

  . خ طوسى

كردند و از طريق

ةاه و روش ويژ
ي تواند بر آنها اح

بر.حدود هستند
شناخت هر چيز 

خداوند كه تنها خ
كند و بهداره مى

1(  

ينديشد،خود را
د كه قرار و آرام
ى انسانيت است

او و فر ون وجود

كند كه به خاط
بب اختالف و

اولين و برتر. ند

يابيم كه خداوي

توجهي  به آن

ُالكَلم حكَم و درر

از مرحوم شيخ» 

حفظ ك  خود را

مي توانيم از را
 كه ذهن ما مي
نها همه امور مح

ةزيرا الزم. كند

خ. دست اوست
 كه جهان را اد

9/3/1399وم س 

ر افق باالترى بي
گردند تبديل مى

ى و ورود به وادى

عقل در درو: ست

كني معرفي مي
سب كار كردند و

ناميدنمى» وحى

ريخ اسالم در مي
   .رموده است

تمي كردند و بي

الح غُرَر«  است،

»التهذيب « و  

ز پدران گرامي

ي هر كدام را م
حدودي هستند

اين. ي آنها را دارد
آنها احاطه پيداك

مور هستي به د
اوست. تيار دارد

6 


جامع نوبت(ساني 

ى فراتر رود و د
تى درد متعالى

ارى و هوشيارى

غ به وى داده اس

ه از رهبران دين
امبري او را انك

حافظان«ت را

مبر و مطالعه تار
شان منصوب فر

سي اسالم ياد م

ت حضرت على
 

»االستبصار «  

عارف بازمانده از
  .شدند

صيات و چيستي
مه موجودات مح
ش فهم چيستي

تواند بر آما نمي

كه تدبير همه ا
ت را نيز در اخت

  .برديش مى

ش پيش؛ علوم انس

و نيازهاى طبيعى
ى، دغدغه و حت

نشان بيدا  درد،

خداوند دو چراغ

يني را آن دسته
 ايستادند و پيا

كنندگان آياتفظ

 نقل شده از پيام
 امامت بعد از ايش

ن يك اصل اساس

ها و كلمات نامه
 .از امام سجاد 

ز مرحوم صدوق

مع)ع(ن عسكري 
كتب اهل بيت ش

هنم كه خصوص
اينها هم.  دارند

 ذهن ما گنجايش
هستند و ذهن م

 اختيارى است ك
مخلوقات ش همه

نمايد و به پيمى

سنجش

زندگى روزمره و
مشغولىج به دل

اين دغدغه و. د

رسيدن به آن، خ

تالف و چند دي
ت پيامبر جديد

 

حف» بان وحى 

طمئن و مسلّم
ي رسول خدا و

به عنوان» عدل 

ها،ى از خطبه
»سجاديه ةحيف

 

از» ضُرُه الفَقيه 
 

و امام حسن) ع
 مانع نابودي مك

ن، بهشت و جه
 چگونه وجودي

در حقيقت. بد
ما ه هگاه انديش

، يعني صاحب
، تدبير و پرورش
رموده، هدايت م

    
 

 .رست است

ى كه از سطح ز
تدريجن نيازها به
گيردد، آرام نمي

 . ت استرس

ص هدف و راه ر
 .رست است

 منشأ اصلي اخت
 در برابر دعوت

  .دند
. رست است

كاتب«  قرآن را 
   .بود) ع(ى

 . رست است

يات و روايات مط
ب را به جانشيني

  .رست است
ع« ن، همواره از

  .شمردند
 .رست است

هايىكه بخش»ه
صح« حضرت و  
 .رست است

من ال يحض« ني،
 . رست است

ع(و امام هادي) ع
 بعد رساندند و
 .رست است

ها، ستارگانيوان
 بدانيم كه آنها

شان را دريانگي
 از توانايي دستگ

  . به آنهاست
 .رست است

 العالمين است،
طور طبيعى، به

 برايش معين فر

www.sanjeshse

در 4گزينه    .5
انسان، اندكى

اين. مى بيند
ها را نيابدآن

در 2گزينه    .6
براى تشخيص

در 4گزينه    .6
قرآن كريم
ودمنافع خ

پيامبران شد
در 3گزينه    .6

نويسندگان
حضرت على

در 1گزينه    .6
با تدبر در آي
بن ابي طالب

در 3گزينه    .6
وارااين بزرگ

اسالم مي ش
در 2گزينه    .6

نهج البالغه«
كوتاه از آن

در 4گزينه    .6
كافي از كلين

در 1گزينه    .6
ع(امام جواد
هايبه نسل

در 3گزينه    .6
گياهان، حي

م وبشناسي
كند و چگون
از آنها فراتر
و دسترسي

در 2گزينه    .6
خداوند رب
جهان است،
مقصدى كه
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@sanjesheduc

-اي انسان
 از خداوند 

زرگى ذكر 

وارد مسير 
يافت، به  را

 آن ايمـان   
 وجـودش  

م و استوار 
آگاهانه و  

ساس لذت 

 ت وجدانى
  .ست

ationgroup

ربوبيت الهي برا
خلوقات مستقل

هاى بزن، پاداش

ست، به آسانى و
 آنان حقيقتى ر

ا شناخت و بـه
دهد وورش مى

هاي محكمديشه
د كه فرد بتواند
ور از فساد، احس

  .ست

ست، يك حقيقت
ر يا ترك آن اس

1(  

ي در كنار ر يعن
ها يا آن مخسان
  .ند

شود و براى آني

سليم و خاضع اس
د و وقتى عقل

حق و حقيقت را
لح، انسان را پرو

 به معرفت و اند
شودت، سبب مي

و به دوى سالم 
هاى دنيوي است

ترك يك كار اس
ي انجام يك كا

  . شد

9/3/1399وم س 

شوند؛وبيت مي
كنند كه آن انس
شكلي را رفع كنن

دين بار تكرار مي

 مقابل حقّ تسل
بع دليل هستند

ي انسان مسير ح
عمل صا. ايستد

دستيابي  است
سان قرار گرفت

ش روانى، زندگى
ي مطلوب از لذت

يي بر انجام و ت
صميم گرفتن براي

باش ح تصادف مي

هاي ديني

7 


جامع نوبت(ساني 

تار شرك در ربو
كنند و گمان مي
فا بخشند يا مش

روز چند ت، هر
  .هللا است

دركسى كه .ت
پذير، تابراد حق

زيرا وقتي.  است
اجاهدت باز نمي

 فرِد با اخالص
ت، در اختيار انس
طمينان و آرامش

هايسب زيبايي

ه به معناي توانا
حال تص روز دره

  . نمايد  مي

  . گردد مي

ض و ارزيابي طرح

  

  .باشد ي مي

ه معارف  اقليت

ش پيش؛ علوم انس

 دارند، اما گرفت
كنناي باز ميانه

الً بيماري را شف

 است، اين عبارت
شت ال اله اال اهللا

پذيري استص حق
افر. پيمايدرا مى

دهن معرفى نمو
تالش و مج ار و

او از ن و يأس
ن و محكم است

احساس ا. شود
ها و كس اضطراب

اختيار كه. است
بيند كه شبانهي

  . وند است

معرفيتصادفي 

تكميل م) گيرد

 جزو موارد نقض

. رساند يب مي

ع نظري و عملي

 فرهنگ و م

سنجش

خالقيت را قبول
ت حساب جداگا
خالت كنند و مثال

 

سلمانان به نماز
بهاى بهش: فرموند

 

ندگى و اخالص
ت راه موفقيت ر

 

ح را بعد از ايمان
گذارد و از كامى

شيطان در انسان
مان دانش متين
چار سرگرداني نش

ها وت از دغدغه

اشي از اختيار ا
يابد و ميخود مى

و هاي انكار خدا ه

هدف و ت دي بي
 

چشمه نگ لص سر

مل طور كا به» 

يت حيوان، آسين

ست و بر دو نوع
 
 

    
 

 .رست است

ها توحيد در خن
يا ساير مخلوقات
ر امور جهان دخ

. رست است
ن كه دعوت مس

ف) ص(مبر اكرم
. رست است

براى ورود به بن
شود و به سرعت

  .روندى
. رست است

غالباً عمل صالح
ر ميدان عمل م

  .سازدى
 .رست است

ص، عدم نفوذ ش
 حكمت، كه هم
ميم بگيرد و دچ
دگى خود، نجات

  .رست است
خاب و گزينش نا
كس آن را در خ

  . رست است
ل، يكي از انگيزه

  . رست است
جود  انسان را مو
 . رست است

گر از ايماني خالص
  . رست است

خت، زبان، عقل
  .درست است

كتسابي به حيوان
  .رست است

حيد اس  شرك تو
 . رست است
 . جي آن است

www.sanjeshse

در 1گزينه    .7
برخي انسان
هاي ديگر ي

توانند درمي
در 4گزينه    .7

نداي اذاندر 
اند؛ پياكرده

در 1گزينه    .7
اولين قدم ب
شبندگى مى

دنبال آن مى
در 3گزينه    .7

قرآن كريم غ
آورد، پاى د
را خالص مى

در 4گزينه    .7
اخالص  ثمره 

وقتي. است
درست تصم
واقعى از زند

در 1گزينه    .7
توانايي انتخ
است و هر ك

در 4گزينه    .5
گريز از عقل 

در 2گزينه    .5
تفكر مادي، 

در 3گزينه    .5
اگ(با عبارت  

در 1گزينه    .5
خ شنا«موارد  

د 2گزينه    .5
هاي اك رفتار 

در 4گزينه    .5
نقطة مقابل 

در 3گزينه    .5
مل تدريج تكا 
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@sanjesheduc

ود و انسان 

ط مفهومي 

اقع شود و 

 و آزمايش 

وجه » .بود

ationgroup

شو  با مرگ مي

ارتباط» .ر دهند

و تاريخ مؤثر و 

 فداكاري است

شد در ميان نب

1(  

  . ست

گاني انسان  زند

  

ديشة بشري قرا

مع نوشت جا  سر

 در راه ايثار و

صاحب شعور باش

9/3/1399وم س 

صادق اس» يست

  . تري دارند

 .  

سته شدن دفتر
  .ردد

. شود نمون مي

 را بر سر راه اند

تواند در يد، مي

، محرك انسان

مادي و ص ي غير
  . دارد
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جامع نوبت(ساني 

دارد و فراگير نيس

  . شد

كه بر يكديگر برت

.وند است از خدا

 .  استوار است

ري اعتقاد به بس
گر سم ظاهر مي

مبدأ هستي رهن

ي چراغ هدايت

نماي  انتخاب مي

وند  پيشگاه خدا
  . د

معلول، حقيقتي
اشاره د) لكتيك

ش پيش؛ علوم انس

نقض د«مورد » 

باش ادي است مي

خوردار هستند ك

  ها    در انسان

ن همان اطاعت ا

مي  هدايت عمو

  . گردد مي

گير  سبب شكل
خود همراه با جس

خت م سان به شنا

ك رسول باطني

با اراده و اختيار

ليت در س مسئو
باشد  انسان مي

واند مخلوق و م
 ماترياليسم ديال

سنجش

»داپرست هستند

ما آدمي كه غير 

  .ها ه
 

  .يف است

ب و درجاتي برخ

دادن خداباوري

كمان طاعت از حا

است و بر اصل

تكميل م» مادي

  چك   كو

نسان،ي وجود ا
شخصيت قبلي خ

رون و برون انس

يفه دارند با كمك

مل خويش كه ب
  . شد

 
و معاد، احساس

هاي يي استعداد

تو كه جهان مي
ف، ماترياليسم و

    
 

  .رست است
ها، خد مة ترسو

  .رست است
  . يداري است
  . رست است

»شخصيت«و  
  .رست است

وط وجود پديده
 . رست است

قابل تعري»  خدا
  . رست است

هشتي از مراتب
  .رست است

اعتبار نشان د بي
  .رست است

ند كه اطا ا ه داده
  .رست است

 اراده مصلحت ا
  . رست است

م«و » ملكوتي« 
  .رست است
هاي ز قيد هدف
  .رست است

 و بعد غير مادي
حشر با همان ش

  .رست است
جه با تطابق د وا

  . رست است
نبياي الهي وظي

  . رست است
هي، ايمان و عم 

ساز باش نوشت سر
 . رست است

بتني بر مبدأ و
فاي  حصول، شكو

  .ت استرس
ك تگو دربارة اين

تصادف(هاي  ريه

www.sanjeshse

در 1گزينه    .5
هم«در طرح  

در 4گزينه    .5
عي بي زيرا نو 

در 2گزينه    .6
»من«مؤيد  

در 4گزينه    .6
حضور مشرو 

در 3گزينه    .6
رابطه با«با  

در 1گزينه    .6
هاي به تنعم 

در 3گزينه    .6
براي اثبات  

در 2گزينه    .6
اينگونه جلو 

رد 4گزينه    .6
نندة برانگيزا 

در 1گزينه    .6
به ترتيب با 

در 3گزينه    .6
آزاد شدن از 

در 2گزينه    .6
با انكار روح 

در عرصة مح
در 1گزينه    .7

انسان در مو 
در 4گزينه    .7

ان«با عبارت  
  . دارد

در 1گزينه    .7
گاانسان با آ 

براي خود س
در 3گزينه    .7

در بينش مب 
انسان براي

در 4گزينه    .7
گفت«عبارت  

اشتراك نظر
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@sanjesheduc

فعل
 اصلي يا پايه

   

شبه جمله 
به . رود مي

V + فاعل  

     

بكار  حتمال

دن عمل را 

بارت ديگر 

Global w 
 to beعل 

ها اعتقاد  ن

  ب 

 از دنيا كه 

ationgroup

 ف
 جملهرعي

واره اسمي يا ش
بكار م ت خبري

wh  +V+ فاعل 

و اح يان امكان

  همان

W همزمان بود

به عب. باشد  مي

warming w
tha به همراه فع

  . كند
  آموزش) 4 

آن.  كمك كنند

بطور مناسب) 4 

 در هر قسمتي

  دن 

1(  

جمله پيرو يا فر

و عنوان جمله  به
بصورت whد از 

ف+ فعل +  000

لهم كه براي بي

يعني ه ingل با 

While eating 

بصورت مجهول

hich / that 
 which  ياat

هم ك شتريان فرا

ه طرق مختلف

  يا مؤثر 

 مؤثر با يكديگر

ردن، توضيح دا
  ر كردن 

9/3/1399وم س 

 ج

  .وجود است

گيرند  قرار مي
ند و جملة بعد

000

I’m no و امثال

by به همراه فعل

(when). ندرو

شد و فعل آن ب

is caused by
جا كلمه در اين 

ممكن را براي مش
 محافظت ) 3

شترين اوقات به

بطور كارآمد) 3

 آساني و بطور

اظهار نظر كر) 2
ارتباط برقرار) 4
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جامع نوبت(ساني 

الو  جب در ذات وا

ره بين جمالت
باشن ت ربطي مي

ot sureجمله 

yكند، گزينه  ي

ر منظور بكار مي

باش تاه شده مي كو

y…………
.رود ل بكار مي

  .   شود

مات م خدهترين 
3  ش سخت 

د كه اكثر يا بيش

3  اوم 

كه به ست تا اين

 
 4

انگليسي ان

ش پيش؛ علوم انس

ودن اجزا دب و ب

 where و غير
عنوان كلمات  به

جود ج شده و و
  . باشد

كاري را بيان مي

 بيان هدف و م

واره توصيفي ك 

مله براي مجهول
تاه ف و جمله كو

دهد تا به ام مي
كوشش، تالش) 

كنند  و سعي مي
  . ج دارند

بطور دائم، مد) 

 بوجود آورده اس

 ن 

 زبا

سنجش

ي مستلزم تركيب

و whatمثل 
شند و در واقع

 جمالت داده
با درست مي 2ه 

 طريق يا شيوه ك
  .شود  مي

as to so براي

ختار جمله ك سا
   : باشد

 by در اين جم
a (تواند حذف مي

ش سخت را انجا
 2(

مذهبي هستند
يكديگر احتياه 

 2(

ن را براي مردم
  . قرار كنند

بستگي داشتن دل
  

    
 

  .رست است
كه، تغيير دروني

  .ست است
م whenلمات 

Noun (باش مي
  . جه كنيد  تو
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در 3گزينه  .12
اين عب) الف 

انسان را تهد
در 4گزينه  .12

در 2گزينه  .12
رديف) الف 

كاهش قي –
در 2گزينه  .12

براي محاسب 
  .كنيم

در 3گزينه  .12
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@sanjesheduc

سترس بشر 

×7488  

×3 54  
+7488  
−7488  

يا خدماتي 

: ه در ژاپن

هاي  حاديه

 

ي نامبرده 

ationgroup

ال و نقره در دس

→ =1 24963

→ × =1 15272
+3 54 82
=2496 499

يدي، عمراني ي

ص داخلي سرانه

شكيل اتحم به ت

  . ممنوع است

اي صادي منطقه

ها  است و كتاب

1(  

 بودن ميزان طال

→ساب جاري 

→دار  ي مدت

=16 18758
− =92 1527

ي مشخص تولي

و توليد ناخالص 

  .ت

 

  .داشته باشد

اقدا نع تجاري،

يط زيست است

دهاي اقتصنها) ج

 سنايي و عطار

9/3/1399وم س 

محدود) ود ب

موجودي حس

هاي سپرده

 →نقدينگي 
3465→حد 

هاي ن مالي طرح

4/: بيك 9

 

پايين است %5

  .ت
  شود ي

 .ه عهده گرفت

ف كشور وجود د

و كاهش موا يه

جب تخريب محي

شورهاي جهان ج

سرو، سهرودي،

ي

16 


جامع نوبت(ساني 

شو ورم ايجاد مي

احو →س انداز 

بايد صرف تأمين

دگي در موزامب

 .هماهنگ است

دو برابر سهم 

ي اقتصادي است
صادي كشور مي
ي و توليدي را به

ن مناطق مختلف

ضاي آن اتحاديه

 اقتصادي كه موج

 اقتصادي بين كش

رتيب از ناصر خس
   

 ادبيات فارسي

ش پيش؛ علوم انس

اهنگ نباشد تو

هاي پس سپرده 

 از فروش آن با

اميد به زند .5 

جوامع امروزي ه

 )%2 د )باال

ها عرصه فعاليت
تقويت بنيه اقتص

ي صنعتيحدها

يد تبعيضي بين

 بين خود و اعض

هاي ت و فعاليت

ش سريع روابط

نامه به تر و الهي
.عران است  و شا

وزبان   

سنجش

زايش توليد هما
  .را حفظ كند

دريافتي حاصل

:ساالن در چين

سعه در بيشتر ج

هك نهم و دهم

م و انضباط در ع
نايي كه باعث ت

و اداره برخي واح

انون اساسي نباي

مبادالت تجاري

ظيفه عمومي است

گسترش) صنعتي ب

نامه و ق، مطايبه
گان ين نويسند

    
 

  .رست است
زايش پول با افز
ند ارزش خود ر

  .ترست اس

  .رست است
كت كه وجوه د

  .رست است
سوادي بزرگس ي

شد با سطح توس
  .رست است

سهم ده) ب 16
  .رست است

دولت ايجاد نظم
هاي زيربن گذاري

 ناچار مالكيت و
  .رست است

چهل و هشتم قا
  .رست است

هدف افزايش م
  .كنند ي

  .رست است
محيط زيست وظ
  .رست است

 سبك و نيمه صن

 .رست است

  .رست است
العشق لةين، رسا

نيز مربوط به اي 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .12
اگر افز) الف 

پول بتوا) ج
در 4گزينه  .12

در 2گزينه  .12
اوراق مشارك 

  .شود
در 3گزينه  .12

نرخ بي) الف 
382  

سطح رش) ب 
در 4گزينه  .13

6−) الف  8
در 4گزينه  .13

هدف د) الف 
گ سرمايه) ب 
دولت به) ج 
در 2گزينه  .13

طبق اصل چ 
در 2گزينه  .13

كشورها با ه 
اقتصادي مي

د 3گزينه  .13
حفاظت از مح 
د 3گزينه  .13

صنايع) الف 
  
 

 
در 4 گزينه .13
در 1 گزينه .13

زاد المسافري 
3در گزينه 
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@sanjesheduc

ان اردشير 

هاي سمك 

هاي  واهش

ي به شيوة 

يد از شيوة 

 .ود ندارد

: دارد، مجاز

يه است و 

ationgroup

سفنديار كه هما

ه راوي داستان 
  

هن براي خوي ك
 

 ات

گشاي نادري هان

شته و در قصايد

تشبيه بليغ وجو

سب با نمكدان د

  . كند ي

سيالب غم تشبي
  .ت وجود دارد

1(  

ن بهمن پسر اس

.است نوشته  6 
.جه است خور تو

هاي زن به سنت
. گذاري كردند ن

معالال شعةان و ا

 درة نادره و جه

و انوري نظر داش

نشده و يا ت ذكر 

ي هيجان و تناس

بين كه بازي مي

س.  از بدن است
ت نظيري در بيت

9/3/1399وم س 

با روي كار آمدن

ن را در قرنآ 
شناسي در خ معه

ز ي جهان و لگد
رئاليسم را بنيان

بهارستا: جامي، 

ست و دو كتاب

ايي وخود به سن

ها هر دو با هم ذ

شور به معناي: ب

 
س گستاخ را بب

 

و دوش عضوي
دو شبكه مراعات

17 


جامع نوبت(ساني 

 تاريخي است ب

.است لي فارس 
ت تاريخي و جام

چي  اعتقاد او پو
 كه مكتب سورر

نامه، عبرت: شاني

كلف و دشوار اس

ي در قطعات خ

ه  در ساير گزينه

ت، ايهام تناسب

 . ـ بازي كردن
تو مگس. كند ن مي

 . داند خني مي

ه معناي كتف و
د عضوي از بدن

ش پيش؛ علوم انس

وم آن كه بخش

د ارجاني از اهال
 از نظر مطالعات

ترين رد و مهم
ك پيروان او بودند

، صباي كاشرين

كتابي بسيار متك

و.  معاصر است

تشخيص،:  ناله

نند نمكدان است

ـ2پرنده شكاري 
 ادعاي باز بودن

 

سخ نستن شيرين

   ب

ر مصراع دوم به
وش به معناي ع

سنجش

ست و بخش سو
  

رامرز بن خداداد
اين كتاب. ست

ريزي كر را طرح
 پل الوار نيز از پ

رهاد و شيرفر ـ 

ضره شيرازي ك
 . ت

پرداز ن مناظره
 . ه است

ت شكوه ـ دوش

زمين ما: شبيهت
 

پر: ـ باز1. م دارد
ستاخ را ببين كه
. ادرست است

دن پسته را ندان
  

آبو    آتش     
 1نشر    2 شر

  
شب و دوش در

نو و دو مشب و زا

    
 

  .رست است
بخش اس 3راي 

.شود ت آغاز مي
 .رست است

  .رست است
ك عيار نوشتة فر
اس بن ابي القاسم 

  .ست است
ارا مكتب دادا ر

تون و آندره پر 
  .رست است

ناظر و منظو: ي
  .سترست ا

ف اثر وصاف الحض
وشته شده است

 .رست است

  .رست است
ترين صامي معروف
كرده  پيروي مي
  .رست است

شبيه بليغ، دست
  .رست است

خندة لبريز مه، ت
 قصد و تصميم
  .رست است

مصرع دوم ايهام
تو مگس گست: ع

ها نا  ساير گزينه
  .رست است

  زي ـ بدوزي 
علت بسته بود: ل
گفتار رنگين : 

    دل  و  ديده
نش         2 لف  

  .ست است
. ار وجود ندارد

ش به معني ديش
ناي ديشب با ام

www.sanjeshse

در 2 ينهگز .13
شاهنامه دار 

ساساني است
در 3 گزينه .13
در 2 گزينه .14

كتاب سمك 
عيار صدقه 

درس 1 گزينه .14
تريستان تزا 

.خويش بود
در 3 گزينه .14

وحشي بافقي 
در 2 گزينه .14

تاريخ وصاف 
اين كتاب نو

در 4 گزينه .14
در 3 گزينه .14

پروين اعتص 
ناصر خسرو

در 1 گزينه .14
تش= بار غم  
در 4 گزينه .14

خ: تشخيص 
سر مجاز از

در 2 گزينه .14
در م» بازي«

معني مصراع
آرايه مقابل

در 3 گزينه .14
بسو: جناس

حسن تعليل
:آميزي حس

د: لف و نشر
  1 لف           

درس 1 گزينه .15
در بيت تكر

دوش: جناس
دوش به معن
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@sanjesheduc

ي نادرست 

  . ي است

  . ست

ationgroup

گي هجاي پاياني

  .  است
ز اختيارات زباني

ساني سروده اس
  . ت دارد

  . ست

1(  

هنگ يل عدم هما

  . ي

تن آمده ي فاعال
د دارد كه آن از

  . ت

 و به سبك خرا
كتاب ديگر تفاو
 دورة ساماني اس

   

9/3/1399وم س 

دلي ها به ير قافيه

اختيار زباني: ول

عر وزني به جاي
تاه به بلند وجود 

ختيار زباني است

عمالً نظم است
ن است و با دو ك
 اما التفهيم نثر

.شود معنوي مي

18 


جامع نوبت(ساني 

سا) عداد ـ شاد

اردهم مصراع او

  . وزني است

طبق اختيار شاع
بديل مصوت كو
ه بلند از نوع اخ

  .  است

  . ند

  . ست

  . استه 
مه ع ت اما شاهنا

هقي ساده و روان
 سلجوقي است

هاي م ن به آرزو

ش پيش؛ علوم انس

اع) (ن ـ دختران

  .تيار وزني
د در هجاي چها

 هر دو اختيار و
  . ي

تن است كه ط عال
يه آوايي اول تبد

تاه به ل هجاي كو
نگرفته ي صورت 

  .تند

دا زيبايي آن مي
  .دبي است

وجود نداشته اس

سجع نوشته شده
 نوشته شده است
سبك تاريخ بيه
و ر دورة غزنوي

 منجر به رسيد

سنجش

پسران) ( درشت

  
  ن 

 فعلُ فع لن 

  حذوف
  ذوف 

 

اخت:  مصراع اول
تاه به بلند يل كو

  . زه
ياني مصراع اول

بلند، اختيار زباني

 اول اين بيت فع
U U−

در پا) 
U U−

تبديل) 
عري اختيار شا) 

وزن دوري هستن

مندي و ز ر سود
ين شيوه نقد اد
صورت مستقل و

لستان و نثر مس
مه سبك مرسل

اما س. ريخي دارد
ياي سعادت نثر

ش فقر است كه

    
 

  .رست است
پشت ـ: (رست

  .رست است
 مفاعلن فع لن 
لن مفاعلين فعو

لُ مستفعلُ مستف
  .رست است

مثمن مخبون مح
من مخبون محذ

مثمن مخبون 
  .رست است

تاه پايان هاي كو
ها تبدي ت مصوت

باني حذف همز
حذف هجاي پاي

تاه به بل كو هجاي 
  .رست است

−
−پايه آوايي

−U(و نادر است 

U(آفتاب  U −

−U(ل  − −(
  .رست است

د هر دو داراي و
  .رست است

درارزش شعر را 
تر القي از قديمي

ص القي در ايران به
  .رست است
  .رست است
  .ست است

ب به تقليد از گل
نامه مه و سياست

كتاب موضوع تار
محجوب و كيمي

  .رست است
 الف ـ در ستايش

www.sanjeshse

در 3 گزينه .15
هاي در قافيه

 . هستند

در 4 گزينه .15
تن ـ فاعال1
ـ مفاعلين2
ـ مستفعل3ُ

در 1 گزينه .15
ـ مجتث م2
ـ رمل مثم3
ـ مجتث م4

در 2 گزينه .15
ه حذف هجا

تغيير كميت
ـ اختيار ز1
ـ ابدال و ح3
ـ تبديل ه4

د 3 گزينه .15
U U
U U

− 
− 

تو نـ حس1
ـ اي نظر آ2
دل ـ بيا اي 4

در 4 گزينه .15
ابيات ب و د

در 2 گزينه .15
ـ هوراس ا1
ـ نقد اخال3
ـ نقد اخال4

در 1 گزينه .15
در 4 گزينه .15
درس 1 گزينه .16

هر سه كتاب
نام ـ قابوس2
ـ هر سه ك3
ـ كشف الم4

در 3 گزينه .16
مفهوم بيت
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@sanjesheduc

در ساير . ت

مالً مشهود 

  .ست

ationgroup

شاره شده است

م شهريار كا بيت

اس ي بيان نشده

  .است شده

1(  

  . شده است

ست نيز به آن ا

ازد كه در اين ب

درستيست كه به

درستي بيان نشه

9/3/1399 سوم 

واري ستايش ش

 

بيت گزينه درس

پردا  معشوق مي

  .رخت است

  .ست

.  

  .شودجمه مي

اس... و» مؤنث: مة

  .ت

است كه به... و» 

19 



جامع نوبت(ساني 

  . ست

ها اميدو ر گزينه

  . داند
 . ه نكرده است

ن است كه در ب

شاعر به نفرين

تا بر روي د ز ده

ا ي ترجمه نشده

  .است نشده

.است جمه نشده

  .است  نشده

ه يك روش ترج

قائم«، »اف اليه

است ي بيان نشده

»غائب: ذلّت«، »

بان عربي

ش پيش؛ علوم انس

  ستگي 
شمت و بزرگي اس

دارد ا ما در ساير

  . است
د نگويي فرد مي

داند و هنوز توبه

پا در گل ماندن

عر است و گاه ش

در دست، بهتر از

درستيبه... و» ن

درستي ترجمه ن

درستي ترجبه.. 

درستي ترجمه

ابراين عبارت به

مضا: قابوس«، »

درستيست كه به

»غائب: توكّل«، 

  . است

 ز

سنجش

  . وند ي از خدا
عدم تعلق و وابس
حلم موجب حش

دي نظر مثبت د

 شور و اشتياق ا
ش را سبب سخن
د  را گناهكار مي

در گريستن و پ
  . رح است

 واقع حاالت شاع

گنجشكي د : از

ميزان« ،»ساء« 

دبه... و» يثبت« 

..و» أن تغير«، »

دبه... و» فقط«، 

ستثناء است و بنا

»من باب تفعيل 

است... و» ل النفي

  .ل نيست

»جار و مجرور: 

ول مطلق للنوع

    
 

 ب ـ طلب ياري
 ج ـ آزادگي و ع
 د ـ صبوري و ح

  .رست است
ت شاعر به نااميد

  .است رست
يف پاييز و عدم

ري ـ شاعر دانش
دن ـ شاعر خود

  .رست است
ن سؤال اغراق د
رفاً گريستن مطر

  .رست است
تب وقوع بيان

  .رست است
نه، عبارت است

  .رست است
،»خُلقي« هاينه

  .رست است
 ،»ينصر« هاينه

  .رست است
»أن تؤثِّر«ها ينه

  .ست است
،»األعداء«ها ينه

  .رست است
داراي اسلوب است

  .رست است
:سجلت«ها ينه

  .رست است
فعل: ال يبلغ«نه 

  .رست است
نه، اهللا اسم فاعل

  .رست است
:علي اهللا«ها ينه

  .رست است
نه، اهتماماً مفعو

www.sanjeshse

مفهوم بيت
مفهوم بيت
مفهوم بيت

در 2گزينه  .16
درك درست 
در 4گزينه  .16
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در 4گزينه  .16
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در 2گزينه  .16

از اصول مكت 
  .است

  
   

در 3گزينه  .16
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در 1گزينه  .16
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در 2گزينه  .16
در ساير گزي

در 4گزينه  .16
در ساير گزي

در 1گزينه  .17
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@sanjesheduc

اري كمك 

هاي ديگر 
، 1و جهان 

 ارمنستان، 
يخ ايران و 

ها حتي  آن

اي همدار ت
 از تسخير 

ationgroup

هاي بسيا  دانش

 شوش به شهر
تاريخ ايران و( 

اطقي همچون
تاري( .آمدند  مي

ي و درگيري با آ

گاه از سياست يچ
ن محمود پس

1(  

براي اين كار از

الم، پايتخت از
.الم سقوط كرد

 آنان شاهان منا
پادشاه اشكاني

ن دليل رويارويي
 103( 

الطين غزنوي هي
سلطا. گير بودند

  )156حة 

9/3/1399وم س 

كند و ب رسي مي

 به سرزمين ايال
د و حكومت ايال

 طول حكومت
جنگ به كمك پ

به همين. كردند
، صفحة11رس 

ني بود؛ اما سال
ب شيعه سختگي

فح، ص17درس 
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جامع نوبت(ساني 

  .است شده

  .صحيح است

  .د

  . ندارد

  .صر است

 به جا مانده برر

ها مكرر آشوري
گري ويران شد

اند؛ زيرا در يده
 فقط هنگام ج

ك مان معرفي مي
، در1ن و جهان 

 دانشمندان ايران
به پيروان مذهب

، د1ان و جهان 

 تاريخ

ش پيش؛ علوم انس

درستي بيان نشه

يها المسلمون ص

  .رد

  . هستند

فاعل وجود دارد

ي جنس وجود

راي اسلوب حص

  .كيدي است

را كه از گذشته
  )3 صفحة 

هاي م يل حمله
يكي پس از ديگ

الطوايف نامي وك
خوردار بودند و

هر خود را مسلم
تاريخ ايران( .بود

گو و فارسي ان
آنان نسبت ب. د

تاريخ اير( . كرد

سنجش

است كه به» رب

 باشد و لذا يا اي

 حرف وجود دار

جملة فعليه» د

جرور و دو اسم ف

جود دارد و ال نفي

  .يست

نه ندارد، لذا دار

عول مطلق تاكمف

همة چيزهايي ر
،1، درس 1هان 

به دلي. پاييدي ن
ها، شهرها ي مله

كانيان را ملو اش
قالل داخلي برخ

72( 

يمانشان در ظاه
 تر  وديان سخت

را مملو از شاعرا
ن پيروي نكردند
 و قساوت رفتار

    
 

  .رست است
معر: المكتبة« نه

  .رست است
د مرفوع أيها باي

  .رست است
ت بيست و سه

  .رست است
 طلب، جد، وجد

  .رست است
ت، دو جار و مج

  .رست است
ب يك صفت وج

  .رست است
نه، كثيراً حال ني

  .رست است
ز إلّا مستثني من

  .رست است
ر باب إفعال و م

  .رست است
نگارش تاريخ، ه
اريخ ايران و جه

  .رست است
مت ايالم ديري

در اثر اين حم. ت
 )44فحة 

  .رست است
سلمان حكومت
و پارس از استق

2، صفحة 8رس 
  .رست است

اي خالف باطن بي
ا مشركان يا يهو

  .رست است
مانند دربار بخار
رهنگي سامانيان
يان به خشونت

www.sanjeshse
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اقتدار حكوم 
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در 1گزينه  .18
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@sanjesheduc

روپاييان با 
اي،  ي پنبه

 اروپا، بروز 
 .منجر شد

ب عصيان 

هاي  قسمت
كرد و يت 

بارت است 

 .شده است

طالعة تاريخ 
3( 

اگر در . ود
 .طلبي بود

 در بارة آن 
رف شهرها 

، 11 درس 

ationgroup

شروع تجارت ار
هاي نما، پارچه ب

دت مذهبي در
ليساهاي ملي م

كردند، موجب مي

پس با تصرف قس
ي شرقي را تثبي

( 

و بند دوم آن عب
 

مي، شرح داده ش

ي تاريخي به مط
36، صفحة 3س 

اهان مستقل بو
ط ور و استقالل

هاي مهم ديگر
ن صنايع و حر

شناسي، تاريخ( 

1(  

با ش. ت گرفت
قهوه، كاغذ، قطب

  )215صفحة 

 بين رفتن وحد
گيري كل و شكل

هندوها اعمال م

وي سپ. يعه بود
ت ازبكان مرزهاي

)104، صفحة 1

يده ود اشاره گر
)132، صفحة 

حزب ملل اسالم

چون جغرافياي 
شناسي، درس ريخ

مخصوص پادشا
ضد پادشاه كشو

ه ياري از آگاهي
وران و صاحبا ه

. مطمئن باشد

9/3/1399وم س 

صادي نيز صورت
ي نظير شكر، ق

، ص22، درس 1 

 و پادشاهي، از
ناسيوناليستي و

سي نسبت به ه

ردن مذهب شيع
ي آن، با شكست

2، درس 2هان 

تان بسته شد،
،15، درس 2ن 

هلوي از جمله ح

.رفي شده است
تار( . علم ندارد

ت و ضرب آن م
 شورش بر ض

صناف شهر و بسي
به توصيف پيشه

آن نجعلي نبود
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جامع نوبت(ساني 

هاي اقتص  عرصه
والت و كاالهايي
خ ايران و جهان

هاي ملي كومت
شد احساسات ن

عمارگران انگليس
6(  

رسمي كر. ق 9
در پي. يان نهاد

اريخ ايران و جه

ن ايران و انگلست
ريخ ايران و جها

عليه حكومت په

افياي تاريخ معر
ي به موضوع آن

رفت  به كار مي
رد، معناي آن

ها و اص گر، شغل
ها ب آشوب  شهر

كند و ج تناد مي

ش پيش؛ علوم انس

ي جديدي در
ل آفريقا، محصو

تاريخ( .ن رسيد

ا به تقويت حكو
، رش)ها كاتوليك

6( 

حقيري كه استع
63، صفحة 7س 

907ي در سال 
 قدرتمند را بني

تا( .ماني جنگيد

 مفصل كه ميان
تار( .گيري كند

 گروه سياسي ع
 214-215( 

عاتي دانش جغرا
 چندان ارتباطي

 ديگر كشورها
كر ي ضرب مي

ن شهرهاي ديگ
ه رفته مضمون

  )104ة 

ي كه به آن است

سنجش

هاي بي گشايش
مديترانه و شمال
ه دست اروپاييا

وتستان در اروپا
ها و ك پروتستان

6، صفحة 1س 

ارت هند و تح
، درس2ان  و جه

گذاري بعد از تاج
متي متمركز و
سلطان سليم عثم

 از مفاد قرارداد
 هندوستان جلو

ي مسلحانة سه
، صفحة23س 

ي از قلمرو مطالع
دازد، گزينة دوم

الت بزرگ و با
اي  چنين سكه

 )76فحة 

ازات آن در ميان
رفته.... شود  مي

، صفحة8 درس 

 از اصالت سندي

    
 

  .رست است
هاي صليب جنگ

ز طريق شرق م
وهاي گوناگون به

  .رست است
رشد مذهب پرو

ميان پ(مذهبي 
، درس2ن و جهان 

  .رست است
قرن نوزدهم، غا

تاريخ ايران( .د
  .رست است

 شاه اسماعيل ب
الت ايران، حكو
در چالدران با سل

  .رست است
حه به سه مورد

ن بهحملة افغانا
  .رست است

هاي ها فعاليت حه
، درس2ن و جهان 

  .رست است
برخي 36صفحه 

پرد غرافيايي مي
  .رست است

معموالً در معامال
اكم يك ايالت

، صف6سي، درس 
  .رست است

خي شهر و امتيا
ها ارائه ر آشوب

شناسي، تاريخ( 
 .رست است

 از هر چيز بايد
(  

www.sanjeshse

در 3گزينه  .19
در نتيجة ج 

مسلمانان از
داروادويه و 

در 1گزينه  .19
پيدايش و ر 

هاي م جنگ
تاريخ ايران(

در 2گزينه  .19
در اواسط ق 

سپاهيان شد
در 1گزينه  .19

اولين اقدام 
زيادي از فال
پس از آن د

در 3گزينه  .19
در اين صفح 

از ايران از ح
در 4گزينه  .19

در اين صفح 
تاريخ ايران(

در 2گزينه  .19
صدر نمودار  

در عرصة جغ
در 1گزينه  .19

ة طال مسك 
كشوري حا

شناسي تاريخ(
در 3گزينه  .19

يط تاريخشرا 
در اين شهر
.محدود شد

در 4 گزينه  .2
مورخ بيش

140صفحة 
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@sanjesheduc

ديكـي بـه    

ري وجـود   
هاي بـاز   ره

ـت نـواحي      

 حركـت  )
 ي ساحلي

ن اسـت در     

 بـا  سـپس 
سـطح   در 

 كـه  اى خره 
دريا  سايشى

 آيند و مى ال

بـه  . است ت
ژاپن  در و 

 برابـر  نـد  

 يكى كه ل
 اروپـا  در ، 

   .ينو

ationgroup

كم جمعيـت، نزد

ن گسل سراسـر
شرقي با در نوب

شـتي و در نهايـ

)ض جغرافيـايي  
هاي بيابان مانند 

ـان و نوجوانـان

س و گيرند مى ار
مرزهـا  گونـه  ن 
          .است 

صـخر سواحل. د
فرس امواج تأثير 

باال چاله كف ده در
           

مختلف، متفاوت
نفر 10000 نيا

آنهـا چن معيـت 

برزيل همسايگى 
مقابـل، در. سـت 

ماري سن و شتاين

1(  

في مانند تراكتل

شرقي آن جنوب 
 نيمه زاگرس جن

سـت، نـواحي دش

كمترين عـرض(وا 
شوند؛ مى واحى

بـه كودكـ بـوط 
          

كا به ر مرتبط را
ايـن واقع، در. ند

زمين سطح در 

هستند اى  صخره
تحت شدت به 

شد انباشته هاى يه
.اند آمده ودوج  به

م نواحى در» ند
اسپان در نفر، 20
جم كـه  دارد جود

در مثالً است؛ر 
كوچك اس بسيار

اش ليختن مانند د؛

9/3/1399وم س 

اني، عوامل مخت
   .كنند ل مي

-غربي شمالاد 
به دو. اند  شده

 

اي و پس هي جلگـ   

استو سمت به )
نو اين بارش در 

عده هرم كه مرب
.  يكساني دارد

معيار چند يا ك
كنن مى رسم )ين
آنها تشخيص ز

سواحل جزء ل
...)ها و بار، حفره

   .وند

الي و مواد لذا. شود 
شكل همين به... و

كنن مى تلقى هر
000فرانسه  در 
وج روستاهايى 

گير چشم بسيار 
ب برزيل با قايسه
آيد نظر مى به رگ

22 


جامع نوبت(ساني 

هاي انسا فعاليت
ط با يكديگر عمل

در امتد. ي دارد
جا كسته و جابه

 .شود قسيم مي

عـد از آن نـواحي
  .        شود ي

)رض جغرافيايي
ايجاد مانع هوا،

  .غرب آفريقا ر

شود، يعني قاع ي
دهد، ضخامت ي

يك حيه صنعتي،
نه سطح زمي(ه 

از تر فيايى آسان

سواحل برخى و د
اي سنگي، دريابا

شو ىم تبديل وار

صفحه مى دو بين
و زاگرس هيماليا، 

شه را آن  برسد،
نفر، 500 رلند
مانند هند  ورها

تفاوت گاه اين .
مق در كه دارد ر
بزر سياسى واحد 

 جغرافيا

ش پيش؛ علوم انس

شهر و يا ساير ف
 نگري در ارتباط

منظم و موازي ب
ن گسل شكل اي

نفوذ توده هوا تق

بع. خوردار اسـت 
ر ما مشاهده مي

بيشترين عر(ها 
ه نشست و سرد 
در ناميب بيابان 

نگ، مشاهده مي
ي را تشكيل مي

ناح يك حدود ن
روى نقشه را حيه

جغراف هاى نقشه 

اند بوده پست و ر
ها ستون(ه است 

و همو پست حل

بي چاله شدن فضاى
آند، هاى كوه رشته

معينى تعداد ه
اير در نفر، 250 
كشو برخى در 

.دارند تفاوت يگر
قرا گويانكشور  

يك با آنها، گويان

سنجش

ك فروشگاه در ش
 تركيبي يا كل

هاي اغلب  وردگي
دگي آن در محل

اي در برابر ن واره

برخ شهرها تعداد 
 شهرها در كشور

ه قطب از كه سى
هواى ايجاد اب 

و يكاى جنوبى

نها به صورت زنگ
وه فعال اقتصادي

تعيين براى  خود
مرزهاى ناح يا د

روى آنها كردن

واحل هموارس زء
شده كشيده آب
سواح به زمان شت

ش كوچك سبب ت
ر. آورند ه وجود مى

 
به ها سكونتگاه ت

هايى با كونتگاه
ولى .شود مى ب
    

يكديگ با وسعت ر
كآيد، مى شمار ه
ب مقايسه در كه د

    
 

  .ست است
ن براي ايجاد يك

با ديد... كوني و 
  .رست است
خوزاگرس، چين

خوردچينهاي  ه
ي به صورت ديو

  .رست است
هي از بيشترين
ز كمترين تعداد
  .رست است

اقيانوس سرد آب 
سواحل ر برخى

كا در غرب آمري
  .رست است

كه هرم سني آن
يانه هرم كه گر

  .رست است
براساس تفكر ن
حدود معيارها، ن
ك پيدا و ندارند 

  .رست است
جز گذشته از ل
داخل آ به آن ى

گذش از پس جام
  .رست است

صفحات شدن سته
به را خورده چين ن

  .رست است
جمعيت اگر«كه 
سك دانمارك  در
شهر محسوب نفر

    .است وپايى
  .رست است

نظر از جهان سى
به وسيع جهان ى

دارند وجود وچكى

www.sanjeshse

 
 

درس 3گزينه. 2
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غربي و شمال
در 1گزينه . 20
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ن 30000 با
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كشورهاى از
كشورهاى كو
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@sanjesheduc

خود  هدف
هـر   بـه  ـر 

 در ـيادان 
 درياچه ى
   . گرفت 

ه يا رويـداد  

مچنـين از  

 بـه  صـال 

سـتفاده از     
هاي  ز بانك

 -3هـا؛   اده

 نمره دادن 

طبيعي  وم 
توانـد    مـي  

باز   نمايد،
كه سطوح 
ز جزءعلوم 
ير حسي و 
جهان هاي 

   اجتماعي

ationgroup

ه به است ممكن
اگـ و بالعكس،. د

صـ كـه  صـورتى   
هاى ماهى تعداد ز

خواهد قرار خود

ه و اقدام با پديده

هم. شود مى فاده

اتص در كـه   رخط   
ن كليـدي بـا اس
مانند استفاده از

ورود دا -2ها؛  ه

آموز استانش

پذيري از علو گو
مواد شـيميايي

 كه بايد دنبال
بلك، كندده نمي

ي ارزشي را نيز
ستدالل هاي غي
س اين ديدگاه ج

ا: ي عمومي هنجار

1(  

م مدت در كوتاه
كرد خواهند بود

طـه مقابـل در ص
از ظاهراً  اگرچه
خ اطراف ساكنان

ارتباط يك پديده

استف مسطح وير

آناليـن يـا بـر ش
گـانژسـتجوي وا 

رساني م اطالع ي

آوري داده جمع 

ي پيامد ارادي د

وونت با الگ .رفت
 انسان همانند م

هاييها و آرمان
 و تجربي بسند
ليل ، داوري هاي

اس ها و را با روش
براساس. مي آورد

عزاي/ ش اجتماعي

9/3/1399وم س 

د بپردازند، رويه 
نابو درياچه را تم

در نقط. شد واهد
كنند، صيد ها، 

س استفاده مورد

ي همبستگي با ا

سيستم تصو از 
  . شود مى

روش -الـف  :ـرد 
مانند جس، كند ي

هاي شبكه به ال

-1: عبارتست از
   .جام كار

هاي امتحانيش

گري در نظر مي
كه ذهن و رفتار

ه شناخت ارزش
 شناخت حسي
سد،به همين دل
ي ارزشي خود ر
خود را به وجود

ارادي كنش يامد غير
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جامع نوبت(ساني 

بى صيد به شتر
سيست نهايت، در

خو تبديل دابى
بچه ماهى ايش

م همين شكل ه

هاي رند و پژوهش

آن نظاير و ها ه
م استفاده استوا 

گيـر قرار ستفاده
مي متصل دانش

ين يا بدون اتصا

يايي به ترتيب ع
انج -5گيري؛  يم

خ دادن به پرسش

هاي طبيعي ديده
او معتقد بود كه 

دگي خود و از
شناسي بهمعه

سميت مي شناس
عني داوري هاي
تمدن مناسب خ

پي: جان باختن/ ت

شناسي امعه

ش پيش؛ علوم انس

بيش ثروت كسب
اما د باشد، شته

ماند به ن درياچه
افز رشد و با ب

سال به هاى سال

ديده سر و كار دا

جزير ى كوچك،
اطراف شورهاى

اس مورد تواند مي
د از وسيعي ياي

آفالي  روش -ب. 
  .  و اكسترانت

طالعات جغرافيا
العات براي تصمي

موز است و پاسخ
  .ت

پد ي را به منزلة
.را تأسيس كند

سان از تدبير زند
ي اين نوع جام
خت علمي به رس

دانش ،يع خش از
ت عي ،فرهنگ و

  .ر طول هم

عدم عقالنيت: يريت

 جا

سنجش

ك براى بخواهند 
داش مثبتى خورد
اين زودى به ند،

متناسب و پردازند
س درياچه اين ت،

 يك رويداد يا پد

كشورهاى ها، ب
كش در تهيه نقشه

م شيوه دو به ي
به دني را ما هاني

m ،yahoo  و...
وزشي، اينترانت

ر يك سيستم اط
اطال -4ها؛  داده

آموارادي دانش ر
ه اراده معلم است

هاي اجتماعي ده
شناسي ر ه روان

  .يرد گ

انس شكل شوند،
شناسي انتقاديه

را براي شناخت 
شناسي ، اين بخ

هرجهان اجتما. 
 يكديگرند نه در

مدي سوء/ گ آرماني

    
 

  .رست است
ده اگر صيادان

بازخ اقدامشان و 
دست بكشن دى

بپ صيد كار به ن
نهايت در اما شود

  .رست است
 علّي با علل بروز

  .  دارد
  .رست است

قطب نقشه تهيه 
اي د وير استوانه
  .رست است

اي رايانه فنّاوري ش
جه رسانيطالع

msnاز جمله  ي

رم افزارهاي آمو
  .رست است

ي گردش كار در
حليل دجزيه و ت

  .رست است
رس، پيامد غير
 ارادي وابسته به

  .است رست
پديد جامعه وت 

ستين آزمايشگاه
يل تجربي قرار
  .رست است

ساني گرفتار مش
بق روش جامعه

عقالنيت معرفت و
جامعه ش.ي داند 

 دنبال مي كند
ختلف در عرض
  .رست است

فرهنگ: اسم تشيع 

www.sanjeshse

در 2گزينه . 2
در اين دهكد

يابند دست
صياد از علت

معين فصول
ش مى كاسته

در 1گزينه . 21
هاي پژوهش

ديگر تاكيد د
در 3گزينه . 21

براى امروزه
سيستم تصو

در 2گزينه . 21
پژوهش يك

اط هاي شبكه
مرورگرهايي
اطالعاتي، نر

در 1گزينه . 21
مراحل اصلي
پردازش و تج

  
 

 
در 4گزينه . 21

يادگرفتن د
معلم پيامد

در 1گزينه . 21
آگوست كنت
توانست نخس
موضوع تحلي

در 2گزينه . 21
اگر علوم انس

طب ماند،مي
معديگري از 

اجتماعي مي
غير تجربي

اجتماعي مخ
در 3گزينه . 21

شركت در مرا
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ضور داشته 
مچنين در 

ي 

رند

  .ن است

  .دارد

  .كان تولد
عي فرد كه 

ن اجتماعي 

تي كـه در    
ــد    .ذب كن

تجـدد، بـا   
ـن جهـان        

 اجتمـاعي     

 ،وجود دارد
شي از اين 

  .شناسدي
  . آورند

تباطات بين 

جتماعي را 
جا تكاثر و 

ationgroup

حض - قرن نوزدهم
 غالب باشد و هم

  .د داشته باشد

دهد و كنش هاي

اسب خود را دار

ي پذيرفته شدة آن

هند وجود د معة

مثل زمان و مك.د
ام اجتماعو احتر

و پهلوان شدن 

 مـثالً در صـورت
ــذ ــكي ج ي پزش
تماعي جهان مت
معـي دنيـوي ايـ

ريـق موقعيـت

هان اجتماعي و
ناش ،ي داده بودند

 ها به رسميت مي
د را به دست مي

ي به مواجهات و ارت

جاند رفتارهاي ا
ج در اين. ر شود

1(  

اول ق ةني تا نيم
گرايي بر آن س

تواند وجود ي نمي

  ان اجتماعي 
د ن را تغيير مي

يك ساختار متنا

قواعد و هنجارهاي

ني و واقعي جام

گويندتسابي مي
مثل منزلت و. د

ن تولد، فردي

د را تبليغ كند؛
ــته   ــه رش ي را ب

نه كه هويت اجت
د بـا هويـت جم

زند و از ايـن طر

كه در يك جهد 
مت اسالمي راي

  .د 
وده همان ارزش
بي اجتماعي خود

علل بيروني. شوند

د و فرهنگ نتو
ل فرهنگي منجر

9/3/1399وم س 

يعن - گرايي حس 
ر جوامعي كه حس
م اجتماعي عقلي

جها← ي ايران 
ي زندگي آدميان

ران دارد كه هريك

ي و حرمت ربا از ق
  .ت 

ون فرهنگ آرما

، خصوصيات انت
گويندبي ميتسا

زما .هنگي است
  

هاي خود  ارزش
ــراد ر ي       ــد اف كن

همان گون. است
توانـد ن نيز نمي

  )ماعي
ز  به نوآوري مي

  .شود ي

هايي باشدفرصت
به حكوم ن مردم

لهي وجود ندارد
محدوماعي را در 

د و هويت اكتسابي

ش روني تقسيم مي

 تداوم پيدا كند
تواند به تزلزل ي

24 


جامع نوبت(ساني 

ة تا قبل از غلب
در. ي عقلي است

 گرفته باشد، علو

س شوراي اسالمي
هاي و ارزشها  ن

هان اجتماعي
و محل تماشاگر

ي اصلي اقتصادي
نگ واقعي است

رود يي است كه

باشندي نداشته
خصوصيات اكت ،

و فره اجتماعي
.كند اشاره مي

 باورها، عقايد و
ــي ــعي م ــاع س
ي افراد سازگار ا
قي و الهي انسان
د با جهان اجتم
 اجتماعي دست

د جامعه واقع مي

د و فراتر از فاش
لجزاير كه در آن
وانين معنوي و ا

تحركات اجتم رد،
كنندورد مي برخ

 بخش بيروني و د

ي يك فرهنگ،
ش فرهنگي مي

  .نوع است  هم

ش پيش؛ علوم انس

در جهان غرب) 
شناخت اجتماعي
نظري و عملي را

ايندگان مجلس
ي طبيعي، آرمان

بسط جه         
ند مكان بازي و

هاي قسط از ارزش
ي و هم در فرهن
داب و هنجارهاي

ها تاثيريداوم آن
 اثرگذار هستند،

  . است 
ا ،صي و بعضي

دي و اجتماعي،

كوشد تا شي مي
ــ ــغ و اقن ــا تبلي
ت اخالقي و رواني
ت، هويت اخالق
القي و رواني افراد

هاي ي از عرصه
خشد، مورد تأييد

هاي جامعه نبا 
تايج انتخابات ال
 راي دادن به قو

گيراني شكل مي
ط اجتماعي خود

آورند، به دو د مي

هاي اجتماعي ش
رض اين دو بخش

 ارزش كمك به

سنجش

)ل نظري و عملي
اي از ش طو نمونه

ومي جاي عقل نظ

 نايب رئيس، نما
ن و جهان ماوراي

.      سازد   مي
اي مختلفي مانن

سالمي، عدالت و
ر فرهنگ آرماني

از جمله آد: تان 

 در پيدايش و تد
هايد آمدن آن

ب مقام پهلواني
ما فردي و شخص

هاي فردب هويت

رهنگي و آموزش
ــ ــت، ب ـومي اس

ويتي خاص از ه
وي ناسازگار است
سب هويت اخال
ار خود، در يكي

بخ عه را ارتقا مي

ق عقايد و ارزش
عدم اجراي نت.هد

و دنيوي ،امكان
دنيوي و اين جها

اي فعال با محيطه

وجود فرهنگي را به

 با عقايد و ارزش
مان بخشد، تعار
گي متعارض با

    
 

  .رست است
عقل(ص عقالنيت 

 سياست از ارسط
كه شناخت عمو ي

  .رست است
هاي رئيس، ش

داوند و فرشتگان
ها را دگرگون ن

ها رزشگاه بخش
  ظام اجتماعي
  .رست است

ر نهاد اقتصادي اس
ري باطل هم د
نات در هندوست
  .درست است
ها را كه انسان

كه افراد در پد 
،كسبهاي آنونه
هاي هويتي مي

ت آخر به تناسب
  .رست است

ريق نهادهاي فر
ــ ــالمت عم ظ س
جتماعي با نوعي
ي و اخالقي معنو

تناس. (شته باشد
ا تالش و پشتكا
ي از افراد جامع

  .رست است
مطابق ،ت هويتي

نگي رخ مي ده
جوامع سكوالر و

هاي درمدار ارزش
 از مدتي به گونه

  .ترست اس
هاي فر ي كه بحران

  .گردد مي
ندگي ناسازگار
باني خود، سازم

اي از زندگ  شيوه

www.sanjeshse

در 4گزينه . 22
معناي خاص

كتاب. است
هايي فرهنگ

در 1گزينه . 22
مجموعه نقش
شناخت خد
 اجتماعي آن
 ساختمان ور

نظ            
در 2گزينه . 22

در: حرمت ربا
عنصر: تكاثر 

تقدس حيوا
د 3گزينه . 22

هاييويژگي
هاييويژگي

از جمله نمو
برخي ويژگي

عبارت .تاس
د 4گزينه . 22

جامعه از طر
ــظ ــي حف پ
هر جهان اج
هويت رواني
سازگاري دا

فردي كه با 
خود و بخشي

در 1گزينه . 22
اگر تغييرات
تعارض فرهن
بود كه در ج
جهاني كه بر

ها پسانسان
د 3گزينه . 22

علل و عواملي
فرهنگي باز مي
اگر شيوة زن
مطابق با مب

اندوزي مال

erv.ir
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روز شـكل         
  

و بـيش از   
هـا و   سـانه     

ـتعمار يـاد     

   .دهـد   مـي    
   .مي داشتند

هاي غربـي  
مـورد   تند، 

ود كنـد و  
يگـر نظيـر    
ـت سـخن    

توانـد   مـي     
در صـورتي   

ـا    شناسـي ب
 سياسـي از  

يـن علـوم     
هـا را از   گ 

ي از انسجام 
ـادهاي    و تض

ationgroup

م سـربازان پيـر
.كند  داللت مي

ر استعمار فرانـو
ي بـه ويـژه از رس

پرياليسـم و اسـت

ان اسـالم نشـان
زش با آن گام برم

  .د
همكاتب و روش

دوش مي سـاخت

رفت عقلي محد
هـاي ديگه ارزش  

 در برابـر حقيقـ
تضـعف جامعـه

اقتصـادي د ران 

ش ن مقابلـة جامعـه    
دانشمندان علوم 

  .كند ي ياد مي
كنـد زيـرا اي مـي 

هنـگهـا فر  ديـده 

ه باشد نظام جهاني
ـا وني با چالش ه

  .شودمي

1(  

  .يخي است

حضـور مسـتقيم
ظامي و سياسي

ريزد، اما د و مي
هنگـي و علمـي

هايي ماننـد امپ

المي را در جهـاـ 
 و يا در جهت سا

  .تماعي بود

  .المي داشت
 را گوشزد كردند
طة استعمار، از م
 اسالمي را مخد

  .صنعتي بود

ت را فقط به معر
شـود كـهميجه 
ليت انسانمسو

 محـروم و مستض
زايد و يك بحـر

ـان ـاعي امك  اجتم
.بخشد موجود مي

دوكس دموكراسي
نگ غرب ايفا م
واني كند اين پد

گ جهاني را داشته
نظام جها. ب باشند

ي و سلطه انجام مي

9/3/1399وم س 

ريخودبيگانگي تا

درت نظـامي و ح
سل به قدرت نظ
ي يا نظامي فرو

هاي فره ظرفيت

ه صورت آن با نام

أثيرات انقالب اسـ
شناختند ميت مي

د يك انقالب اجت

ه در فرهنگ اسال
 هويت اسالمي

ابله با سلطي مق
كه وحدت امت

  .گرفتندمي
مي و اقتصادي ص

 رويكرد شناخت
مردم مواجي با 

گردانند و از مي
به قشـر  بحران
بحران بيفز امنة

ري دانستن علوم
و نظام اجتماعي م

آيد با عنوان پاراد ي
زيع جهاني فرهن
نگ غربي بازخو

  .گرداند مي

طلوب يك فرهنگ
هاي مطلوبيژگي

فرهنگ امپراطوري

25 


جامع نوبت(ساني 

ر به معناي از خ

گشايي و بـا قـد
ن خارجي با توس
ر تصرف اقتصادي
ود، از ابزارها و ظ

از نخستين ص. ت

، بعد ديگري از تأ
اسرائيل را به رسم
را تغيير مي داد

فت كه ريشه گر
موشي فرهنگ و

مي ايران ،برايسال
كاتب عالوه بر ك
ودند، نيز قرار نم
دي ، فنون نظام

مي دهد كه اين
 دموكراسي وقتي
 ارادة الهي باز مي

انتقال. جز است
تواند به ديز مي
  .ر شود

ت كه ابزار اين اس
 نسبت به جهان و
يكراسي بوجود م

رين تأثير در توز
د را از نگاه فرهن

 باشد محروم مي

هاي مطگ ويژگي
 تاثيرگذار فاقد ويژ
و پيرامون توسط فر

ش پيش؛ علوم انس

ه با فرهنگ ديگر

گ گشايي و جهان
ال يك سرزمين

اي بر اثر  جامعه
دي استفاده شو

پديد آورده است
  .گ غرب است

ته به بلوك شرق،
ند، دولت غاصب ا
سياسي جامعه ر

هايي شكلمت
نگ غرب و فرام
بل از انقالب اس

اين مك. كردندمي
تربيت يافته بوم 

دريانورد ر زمينة

ي هنگامي رخ م
ليبرال .ي شود

يا حقيقت را به
ل نظري آن عاج
مت محرومان ني
م سياسي منجر

 به علوم اجتماعي
كارانه تي محافظه

ياسي، ليبرال دموك
تر ر غربي عميق

ديني هويت خود
شان ي و قدسي

دازة كه آن فرهنگ
هاي غالب وهنگ
هاي مركز وخش

سنجش

يخي در مواجهه

ز طريق كشورگ
است كه بر اشغا
قاومت فرهنگي

سياسي يا اقتصاد
  .شود مي

في از سلطه را پ
محصول فرهنگ

ابر حكومت وابست
ذ بلوك غرب بودن
هت كه ساختار س

مقاوم ،هنگ غرب
فرهن رات سلطة

اي اسالمي تا قب
سيسم استفاده م
ن فرهنگ اسالم

از پيشرفت در ي

ه علوم اجتماعي
 حسي و شوهد

دانند يزادي مي
شود كه از حلي

و همچنين مقاوم
به فروپاشي نظام

فاً حسي، تجربي
برد و به آن خصلت
نسبت به نظام سي
ر كشورهاي غير
هاي معنوي و د

اي معرفتي ديني

سطح جهاني به اند
فرهنگ يا فره اگر 

جامعة جهاني به بخ

    
 

دن فرهنگ تاري
  .رست است

و شاهنشاهي، از
اي ا ستعمار، واژه
، مقسم فرهنگي

هاي نظامي و س
عات بهره برده م

ل مختلفب اشكا
تعمار فرانو نيز م
  .درست است

ي افغانستان در برا
رهايي كه زير نفوذ
تخانه از آن جه
  .رست است

وذ و سلطة فرهن
هان اسالم، خطر
خبگان كشورها
ناليسم يا ماركس
مي كه در دامان
ي استعمار، ناشي

  .رست است
 رويكرد عقلي به
 علمي شناخت

تر از ارزش آزهم
دچار تناقضي مي

و يك آنان شود
تواند بهمي ،شود

  .رست است
هاي رويكرد صرف ب

ب اكم را از بين مي
ز نارضايتي مردم نس
 انساني غربي د
ه شوند تا فرهنگ
ها بتني بر بنيان
  .درست است

 يك فرهنگ در س
ا.وردار خواهد بود

شود تقسيم ج مي

www.sanjeshse

فراموش كرد
د 2گزينه . 22

امپراطوري و
اس. گيرد مي

در امپرياليس
آنكه از ابزاره

اطالع فناوري
فرهنگ غرب

اند است كرده
د 3گزينه . 22

جهاد اسالمي  
برخي از كشو
جنبش عدالت

د 1ينه گز. 22
در مقابل نفو

ران جهمتفك
بسياري از نخ
نظير ناسيونا
حمايت مرد

هايموفقيت
در 2گزينه . 23

آسيب مهم
منكر ارزش
عدالت را مه

گويند، دمي
موجب تحري

كه كنترل نش
در 4گزينه . 23

يكي از آسيب
هاي حا ارزش

تناقضي كه از
ترويج علوم
ش موجب مي

كه مبعلمي 
د 3گزينه . 23

مغلوب بودن
بيشتري برخو
دروني مواجه
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هـاي   يـده    
 عقالنيـت  
ـد و بـراي   

المللـي را   ن 

  دميان
 ← غربـي  

، عقـل  طير
ي  در صورت

ان را ديگـر  

ق نيسـت؛   
-سان مـي 

وع تعريـف   
  

  . م است

ationgroup

، بلكـه فهـم پد
عطوف به هدف،

انـ ـداف دنيـوي   

راه تجارت بـين

   
ماني و طبيعي آد

پـردازان غظريـه     

اساط )فرهنگ(  
كند وخاب مي

 جهاني خـود ، د

هدة خود منطـق
ين قواعد نيز انس

اعتبار چهار نـو. 
.يف ناقص است

ق و كذب نامعلوم

1(  

جتماعي نيسـت،
هاي عقالني مع 

ميان متوجـه اهـ

 موجود بر سر ر
  .سازند ي

ي و روحي افراد
ي نيازهاي جسم

ـتعمار توسـط نظ

جهان در. شوند
انتخ نگ ديگر را

د دنيوي و اين

شيا، هرگز بر عه
دون آشنايي با ا

حسوب نمي شود
م قوي تر از تعري

   نامعلوم است
 آن از نظر صدق

9/3/1399وم س 

ها در نظام اج ش
ي كنش ت غلبه

آدمي ر اين جهان

المللي موانع ين
ي را مخدوش مي

 نيازهاي معنوي
گ در سازمان دهي
حـت سـلطة اسـ

شر كند، منع مي
هايي از فرهنخش

  .كندفاده مي
و با رويكردداند ي

عريف و تبيين ا
 نيست؛ يعني بد

 

ريف منطقي محس
دارد و تعريف تام

ق نيست؛ پس
ة جزئي متداخل

26 


جامع نوبت(ساني 

 نسبت به ارزش
در عبارت» النيت

 است، يعني در
 

هاي بي ق سازمان
هاي ملي سياست

نگ متناسب با
واني يك فرهنگ

هاي تحه تمدن

ي افراد را آشكار
ق با نياز خود بخ

ها استفاس از آن
د خاصي مي نژا

ج قاعده است، تع
نطقي ضروري

  .ت

 است) نامي(ه 

رح لفظ جزء تعر
، قوت بيشتري د

  . ت
الصدستوي الزم

كاذب باشد، قضية
  . ت

 سفه و منطق

ش پيش؛ علوم انس

زشي و انتقادي
عقال«مراد از . ت

س در اين جهان
 . كنند اده مي

ع خود، از طريق
هاي مختلف و س

نكردن يك فرهن
ناتو  ←يشتي   

هاي غربي بهژي

ديني كه هويت 
م و فعال مطابق

آورد و سپس مي
 خود را متوجه

دارد، تبيين پنج
با قواعد منشنايي 

  . تعريف كند

هومي جزئي است

  .  است
  .  است

مي، رشد كننده

شر. قيق تر است
 تعريف به رسم،

اي كاذب استيه
عكس مس:  است

ست و اگر كلي كا
 پس صادق است

فلس

سنجش

ي ارهدف، داور
و كنترل آنهاست
مور قابل دسترس
وم تجربي استفا
راي حفظ منافع
قتصادي كشوره

عمل ن   ←   ي
طي و اقتصاد معي
جنگي از ايدئولوژ

هايير ، فعاليت
لمفرهنگ سا. رد

ها به وجوددرآن
هايها و ارزشن

  .گيردي

عهده دتعريف بر
 يك مفهوم، آشن
 بصورت دقيق،

تند و شيعه، مفه
 

 مقدار پيوسته
مقدار ناپيوسته
 و فصل جسم نا

م دروني باشد دق
به حد نسبت به

و قضي» ب است
هر ب الف -1:د

ة متداخل آن اس
قيض آن است؛

  :  هد بود

    
 

  .درست است
شناسي تفهمي، ه

بيني و اي پيش
ظور از هدف، ام
ين اهداف از علو
ثروت و قدرت بر
رند و استقالل اق
  .درست است

دن نشاط زندگي
هاي زيست محيط
رهاي عمليات ج

  وك شرق 
  .رست است

سكوالر) رهنگ 
اري ارزشي ندار
شد تغييراتي را د

الملل آرمان بين
ن نژاد به كار مي

  .رست است
نطق در بخش ت
ي تعريف دقيق
فهوم مجهول را
  .رست است

يراني، كلي هست
 .درست است

 سطح، مقدار يا
 عدد، مقدار يا م
ل حيوان است
  .رست است

مفاهيم كمكبه 
ب ت؛ بلكه تعريف
  .رست است

هر الف ب«يعني 
ا درست هستند

قضية: است ف ب
نق: ف ب نيست

نادرست خواه 2

www.sanjeshse

د 2گزينه . 23
شن در جامعه

اجتماعي بر
ابزاري و منظ
رسيدن به اي

هاي ث كانون
دار نيز برمي

د 4گزينه . 23
دست داد از

هابروز بحران
رانتقال محو
فروپاشي بلو

در 1گزينه . 23
فر(درجهان 
بزتجربي و ا

كه الزم باشد
صهيونيسم

درخدمت اين
  
 

 
در 2گزينه. 23

آنچه علم من
بنابراين براي
تواند يك مف

در4گزينه . 23
ماه مهر و اير

د 3گزينه . 23
جنس بعيد
جنس بعيد

حساس فصل
در 1گزينه . 23

تعريفي كه ب
يكسان نيست

در 3گزينه . 24
اين عبارت ي
هااين گزينه

بعضي الف - 4
بعضي الف -3

پس گزينة 

erv.ir

33

34

35

36

37

38

39

40



  
 

 

@sanjesheduc

متضـاد آن     

شـكل اول   

ه گرفـت و   

«  در يكـي 

آن روزگـار  

ي مشـهور   
 

شـد، هـيچ    

ationgroup

 باشـد، قضـية م

قيـاس ش.  اسـت 

توان نتيجـهنمي

  .مه است

ياس حد وسط

 .ر نرفته است

ويش بر مردم آ

را به دانـاييمله م
 .دانمد، من مي

راك حسـي باش

1(  

كـاذبـية اول   

  .باشد

هر ب ج.  ست

وجود نيست و نم

يا مورد قبول هم

كه در اين قي. تم
  

فيست ها به كار

شد تا نوعي تشو
  . ي پرداختند

د كنند و از جم
داندآنچه او نمي

حقيقي همان اد
 

9/3/1399وم س 

ت، زيرا اگـر قضـ

  ) دق

ضيه بايد كاذب با

بعضي الف ب اس 
  :  مي شود

  
اج شكل اول مو

  . غلط است

گر از مشهورات ي

شما بدهكار هست
.استكرار نشده

 لفظ توسط سوف

ه كردند، سبب ش
ست و سخنوري

  . گشته بود

هايي بر من وارد
كنند كه آن مي

 اگر شناسايي ح
 .ين را پذيرفت

27 


جامع نوبت(ساني 

اي غلط استنه

صا. (ف ج نيست

پس اين قض ،ود

:آمده اين است
تيجة اين قياس
. ل اثبات است

آيد، شرايط انتاي
  . ندارد

هاي ساير گزينه

ي سه گزينة ديگ

من به ش: نتيجه
سط به تمامه تك

 است؛ ولي اين

ن باستان عرضه
 به آموزش سيا
 النهرين پديدار

هاست كه تهمت
ران مجلس گمان

آورد، پست مي
توان ايي كه نمي

  .ست صورت

ش پيش؛ علوم انس

گزين» خواهد بود

  : ت است
هيچ الف: نتيجه 

  .  ق است
  . ق است

 نتيجه صادق بو

، قياس بدست آ
ايت شده كه نتي
 عكس صغرا قابل
 اول بدست مي
 عكس مستوي

محتواي. تر است

ست ولي محتواي

  : ه
نت.  بدهكار است

پس حد وس. »يد

ست گرفته شده

ه جهان شناسان
 كردن نظر آنان
 در مصر و بين

ا من سبب شده
كنم حاضرر مي

ست كه به دست
باشد، در صورتي

 و آنچه بودني ا

سنجش

ت، و صادق آن خ

 كه به اين صورت
.    است ب ج 

  . ادق است
ن نتيجه و صادق
ن نتيجه و صادق
جه است و چون

س مستوي شود،
ج شكل اول رعا
ن نتيجه، از راه

كه شكل صغرا 
ة جزئي است،ب
 

مكان خطا بيشتر

 
بات يا تجربه است

اين صورت بوده
م، سعيد به شما

سعي«در ديگري 

ي از لفظ سوفيس

غالباً متضادي كه
 به جاي دنبال
ن، پيش از يونان

كاوشاين :  كه
ي كسي را آشكا

هايي اس احساس
 انسان ديگري با

ست ماده است

    
 

چ الف ب نيست
  .ت نه صادق
  .رست است

شكل دوم است
هر.     نيست 

يجة قياس و صا
ضية متداخل اين
كس مستوي اين
تناقض اين نتيج

  .رست است
، اگر صغرا عكس
يد و شرايط انتاج

پس اين. ج است
با عكس 4و2ي 
چون صغرا سالب 

 .درست است
هاي پيچيده، ام

  .رست است
ن گزينه از مجربا

  .درست است
نه، استدالل به ا
د بدهكار هستم

است و د» هكار
  .است رست

طه در زبان عربي
  .رست است

ت گوناگون و غ
ان و سوفسطائي

ل سازندة تمدن
  .رست است
گويددادگاه مي

 هر بار كه ناداني
  .رست است

س بهترين داور
تر ازتواند عاقل

  .رست است
طو آنچه شدني ا

www.sanjeshse

هيچ«: گزينة
نامعلوم است

در 2گزينه . 24
اين قياس ش

بهيچ الف 
نتي: 4گزينة 
قض :2گزينة 
عك :3گزينة 
مت: 1گزينة 

در 1گزينه . 24
،1در گزينة 
يآبدست مي

بعضي الف ج
هايدرگزينه

3در گزينة 
د 3گزينه . 24

در استدالل
  

د 4گزينه . 24
محتواي اين

د 3ينه گز. 24
در اين گزين
من به سعيد
به سعيد بده

د 4گزينه . 24
لفظ سفسطه

د 2گزينه . 24
آراء و نظريات
عارض شود

بيشتر عوامل
در 1گزينه . 24

سقراط در د
سازند، زيرا

د 4گزينه . 24
چون هر كس

تي نميانسان
در 2گزينه . 25

از نظر ارسط
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@sanjesheduc

ي، درسـت    

. جـود باشـد  
  .رض شود

  .سيده باشد

 اسـت كـه     

اي فكـري  ـ 

دو گزينـة   

هـد؛ بلكـه   

ـد، حيـات       

ر خصوص 
درستي آن 

ل منطقـي      
گر، همگـي  

ationgroup

ي شـود عقالنـي

ضوع، ممكن الوجـ
 نتواند بر آن عار

  .پذير است

ل فعال است، رس

ـوار اسـپهبدي ا

برخوردهـ. ه نكرد

.وجـود و عـدم   

ده گواهي نمـي 

مـرگ ابـن رشـ
  . ندارد

  . است

اي در يچ فرضيه
 نظر است كه د

د كـه بـه شـكل
هاي ديگ گزينه 

1(  

صورتي كه جهاني

شود كه خود موض
 كه هر محمولي

خيت انفكاك ناپ

ملك وحي يا عقل

 انوار مدبر يا انـ

ق و عرفان استفاده

ساوي آن ميـان و

ر و تأثر دو چيز

عم ايشـان، بـا م
طرفدار چنداني

ي روان شناختي

كند، اما هي  مي
رد پديده مورد

ي را تبيين كنـد
.ي آن ارائه كرد

9/3/1399وم س 

ص سان است، به

 امتناعي، مي شو
ض شود، نه اين

يت، از اصل سنخ

 همان اتصال با م

  .كردندمي

وساطت عت به
  .سهروردي

ل فلسفي از اشراق

در ماهيت و تسا

 حادثه، به تأثير

ي نيست و به زع
ق گرا در غرب ط

ي از پديده هاي

واع آن را بيان
ي تجربي در مور

هايي تواند پديده
حي منطقي براي

28 


جامع نوبت(ساني 

سير و حركت انس

در رابطة. ي است
ز بر آن عارض هرگ

همين دليل، علي

عادت بشري كه

 اسالم معرفي م

ب انواع در طبيع
ده اند، نه خود س

راي تدوين مسائل
  .استيار نهاده

داند نه دجود مي

آيد و تعاقب دو

سفة يونانييل فل
ين بينش مطلق

مون پذير وتجربي

ري باشد كه انو
قابل بررسي لية

ت ناخودآگاه مي 
توان توضيح  نمي

شناسيوان

ش پيش؛ علوم انس

فلسفه س: ت كه

ا موضوع، امكاني
جود، نمي تواند

بطه است و به ه

جة سع به اعال در

سالمي از ساحت

يعني همان ارباب
 يا ملكوت ناميد

ابن سينا بر. ن دارد
سالمي تأثير بسيا

ت را در اصل وج
  .جود است

حس و تجربه درآ
  . است

چيزي جز تفصي
هر چند امروزه اي

توصيفي آزمو.شود

پرخاشگر ة پديد
 يك حدس اول

.ناخودآگاه است
ن دست است و

  .ند

 رو

سنجش

فتگتوان يعه مي
  .و خارجي

 رابطة محمول با
ت كه محمولِ وج

در حكم نفي رابط

فاضله بايد خود

ن عناصر غير اسال

قة عرضي انوار ي
ن را عالم مثال

ن بر عقل رجحان
سرنوشت فلسفة ا

يازمندي به علت
جود و اصالت وج

 نيست كه به ح
 از عادت ذهني

فلسفة اسالمي چ
ه. ش شده است

گيري آن مي شو

علميتوصيف 
چرا كه فرضيه 

  .ود

 فرويد، پديدة ن
از اين» 1«زينة 

ن منطقي هستن

    
 

  .رست است
هدف مابعدالطبي
ير جهان عيني و

  .رست است
است كرويين 

ود، موضوعي است
  .رست است

طة بدون نظم د
  .رست است

ف مدينةي، رئيس 
  .رست است

ف خود را زدودن
  .درست است

وردي تأثير طبق
د از سهروردي آن

  .رست است
، ذوق و عرفانراق

ان با فالسفه، بر س
  .درست است

وجودي، ريشة ني
انگر تشكيك وج

  .رست است
م، عليت چيزي
به عليت، ناشي
  .رست است

 خاورشناسان، ف
رق زمين خاموش

  .رست است
طلب باعث يادگ

  .رست است
تواند ت مي"4"نه

.دهد مي ارائه ن
 اثبات يا رد شو

  .رست است
نظريةرك ما از 

عبارت گز. شوند
بل توجه و تبيين

www.sanjeshse

در 3گزينه . 25
با توجه به ه
مشابه و نظي

د 2گزينه . 25
در قضية زمي
ممتنع الوجو

در 1گزينه . 25
پذيرفتن رابط

د 4گزينه . 25
از نظر فارابي

در 1گزينه . 25
اشاعره هدف

د 3گزينه . 25
از نظر سهرو
حكماي بعد

در 1گزينه . 25
اشردر فلسفة 

عرفا و متكلما
د 4گزينه . 25

نظرية فقر و
ديگر هم بيا

در 1گزينه . 25
از نظر هيوم
اين اعتقاد به

در 2گزينه . 26
به نظر اكثر
فلسفي مشر

  
  

  
در 2گزينه . 26

تكرار يك مط 
د 4گزينه . 26

عبارت گزين
پرخاشگري
ممكن است

در 1گزينه . 26
ترين در مهم

ش تبيين نمي
به نحوي قاب
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 هم تغييـر  
ـگري نيـز     

ثير دارد يا 
  

لف رشد از 

ف بـا هـم   

يير زيـادي  

اسـت و از         

تشويق :  از

شندگي از 

ــت    .ه اسـ

ش كـردن  

يـادگيري    
ـه چنـدان     

ationgroup

ر كدام، ديگري
هش آن، پرخاشـ

تأث) تغير وابسته
.ه كنترل است

  .سازد
ها و ابعاد مختل ه

سة شرايط مختلف

كودك تغيي ةداز

 او آغـاز نشـده

آن كه عبارتند 

ادراك درخش. ارد

ــبكيه ــايي شـ ـ

ت به همراه گوش

،»2«ل گزينـة  
عملكـرد حافظـ

1(  

ه با تغيير در هر
يابد و بـا كـاه ي

مت(آموزان  دانش
گرو» ب« ةدرس

دي را برطرف س
تقاد دارند جنبه

ست كه با مقايس

  .يرد

شكل، قيافه و اند

ز بلـوغ جنسـي

ز رفتار اخالقي

ها وجود دا ه آن

ــاي بينـ ــده  هـ

فني با يك دوست

در مثال. تر است
ومي و معنـايي ع

9/3/1399وم س 

ديگر هستند كه
گرانه افزايش مي

بر يادگيري د) ل
ه آزمايشي و مد

د تا نواقص رشد
خصصان رشد اعت

جنگ بر رشد اس
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  .است شده

گيرد و ارت مي
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و شـباهت     

ــايي  )معنـ
ــي(    )حسـ

 51جموعاً 

رل عوامـل  
 اسـت امـا       

جايي   جابه

  .اند

هـاي   مـان        
تخصـص   ة

ationgroup

ت اصـل زمينـه و

ــد     م(ـه او بدهـ
ــي   ــدند نمـ شـ

مج 87ه در سال 

ي فرد براي كنتر
شـارزا يكسـان

وسل به روش

  .شود خص مي
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 نامطلوب است

  .ايش دارد

سـكيزوفرني تنهـ
هـاي ر اخـتالل    

9/3/1399وم س 

در گزينة و ملي
 .ي مؤثرتر باشد
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