
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :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  10ون آزمـ  

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

آدرس  هـا ،  مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
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
  جامع نوبت اولـ  سنجش پيش

)29/01/1399(  
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سـو كـه بـا      

اطراف : يط

ationgroup

ب ژان ژاك روس

محيواژة تناسب 

1(  

 از اميـل كتـاب

ايهام ت) الفيت 

29/01/1399  اول

دبه تقلي.  است

اغراق در كل بي 
 

2 



جامع نوبت(اني 

  ردان

  .ست
 
  .د

  .ت

تهي نگارش ياف

  ر
  ري

)بوجود آدمي 
 اسلوب معادله

يات فارسيدب

 پيش؛ علوم انسا

  دولتي 

مر دان خدا، نيك

  كسي

  مال كردن

  وگو وازه، گفت
  يه

  .ت است
درست اس) سوب

 .درست است 
لطي وجود ندارد

ت ـ نكهت است

بدالرحيم تبريزي
  .رداخته است

السير ي، حبيب
سير طبرجمة تف

ره از زندگي و و
ا) هـعني شراب 

 زبان و اد

سنجش

روزي، بي ، سيه
  ، در حال
  ي، مجروح

ل، اولياء اله، مرد

تنگنا انداختن ك

ب رساندن، لگدما

   فراز
  هگزيد

ن، آواز، صدا، آو
شش، انعام، عطي

درست) اتباع... (
منس.............. (ب 

)نقض( ..............
هيچ غل.............  

ور ـ زلّت ـ برائت

و جلد نوشتة عب
وگو پر به گفت. 

  نامه ابوس
، مقامات حميد

االنبياء، ترج صص
  ستان سعدي

و بوستان استعار
به معيه است لّح

    
 

 .رست است
  :ا به ترتيب

 كردن، بدبختي،
درنگ، ديهه، بي

، خسته، زخمي
ل و بدل و بديل

 .رست است
  :رتيبت ها به
گيري، در ت خت

  ؤ، مرواريدها
  رزش داشتن

آسيب:  لت زدن
  ت، افسانه

 .رست است
  :ا به ترتيب

، كرسي، منبر،
دل، گول، مار گ 

خشم سخن گفتن
ادن، جايزه، بخش

 .رست است
............ملك تا  
تقصير در مذهب 
.تر ملوك  غافل 
ما از آن طبقه 

 .رست است
ت ترجيح ـ مزبو

 .رست است
  ي

 .رست است
اين كتاب در دو

...............ي خود 
 .رست است

نامه، قا  سياست 
تاريخ جهانگشا، 

تاريخ طبري، قص
يله و دمنه، گلس

 .رست است
باغ و) د:  ترتيب

جام مجاز مح) ج

www.sanjeshse

  
 

در 1گزينه  
ها معني واژه

پشت: ادبار
به بد: ارتجاالً
آزرده،: افگار
جِ بِدل: ابدال

در 3گزينه  
ه معاني واژه
سخ: مناقشت

جِ لؤلؤ: آللي
ار: كرا كردن

سيلي،: لت
حكايت: سمر

در 1 گزينه 
ها معني واژه

بلندي: اَفراز
ساده: سليم

با خ: مدمهد
عطا دا: صله

در 4گزينه  
1 در گزينة

2در گزينة 
3 در گزينة

4در گزينة 
در 2گزينه  

امالي درست
در 3گزينه  

بزرگ علوي
در 2گزينه  

ا: چهار خطا
فرزند خيالي

در 4گزينه  
:نثر بينابين
:نثر متكلف
ت: نثر مرسل
كلي: نثر فني

در 2گزينه  
به 2 گزينه

ج ـ اقيانوس

erv.ir
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ــ  )  اسـت  

ن بيـت  رفت   

 

يجـاد سـه   
)  اسـنادي   

 مفعـول و   

نـد ـ ان ـ           

هـاي   زينـه  

پوشـيدگي  

ationgroup

  سيب زدن

 از عشق ديـده

يه از كمك گـر

 )ب ـ گل چهر

ايرا مالكيـت  (ي 
سـه جزيـي(ت  

چهار جزيي بـا(

  اليه اف

ت ـ هـزار ـ چن

  ـ است

كنـد و در گز مي

پ............  زاهـد   

  جود 

1(  

طلوع كردن ـ آس

  ي
ستي هم نشاني

 مصراع دوم كنا

نيم شب) (ه روي

ييد دو جزد دار
اسـت)  و مـتمم   

(بخشند  مي) م

مضا) كرده است

ت ـ ي ـ و ـ اراد

 هزار ـ چندان ـ

  . دنيوي دارد

ه با خدا اشاره م

بـرو اي 3ينـة  

وحدت وجو) لف

29/01/1399  اول

كنايه از ط: زدي

ادشاهيجازاً پج م
 گل در عالم نيس

پيروي كردن ـ

تازه) (صورت بين

جودم به معني و
زيي بـا مفعـول

با مفعول و متمم

  .اند ه

 تركيب اضافي ك

φ  ـ كه ـ دوست

ي ـ و ـ ارادت ـ

هاي رزشي مقام

  .ست

ت به ارتباط بنده

گزي ،في دورويي

ا گزينةدپروازي 

3 



جامع نوبت(اني 

ز: ايهام دارند) ت

  ت
ـ تاج) پا بگذارد

د اين است كه

ع اول كنايه از پ

ص) (ز ـ كارخانه

ست مصراع دوم
چهار جز(يفزايد 

چهار جزيي ب(د 

گر همگي وابسته

ك اضافه و ايجاد

φسان ـ است ـ      

ت ـ كه ـ دوستي

ار د بر نفي و بي

شده اس) ن طمع

در اين بيت. ست

نف............. نوشي 
  .نيست

نفي بلند) جينة 

 پيش؛ علوم انسا

زدي و پست( ـ 

ف و نشر نادرست
ادشاهي را زير پ

شو ل شكوفا مي

 و شرع ـ مصراع
  )رع

بوكش ـ رندسوز

ا )زيي اسنادي 
نيف) ي يا مفعول

گفته خواهد شد

موارد ديگ) اليه ف

را فك( ـ قربت 

ن ـ آي ـ د ـ آس

د ـ آسان ـ است

تأكيد............ گر 

ومندي و نداشتن

ست اديگر متفاو
  

باده 2گزينة ، ..
 عارفان ظواهر ن

گزيها  ي خوشي

  .شاره دارد
  ي اله

سنجش

تشبيه دارد): د

لف. ستعاره دارد
تواند پا ه گدا مي

علت اينكه گل( 

 استعاره بر عقل
توازن عقل و شر

سب: ( به ترتيب

سه جز(است  :ه
سه جزيي(داشت 

گ) فعول و متمم
  ) اسنادي

وابستة مضاف(ي 

مفعول :ـ غمم 

ـ منر   ـ اگر ـ ب    

 ـ بر ـ من ـ آيد

دود اگ 4ز گزينة 

عت و حفظ آبرو

با ابيات د.......... 
.يگر اشاره دارد

...........ستي خيزد
مراد........... هل 

ناپايداري) ب ينة

رار و فنافي اله ا
فيظ اسرار و فنا

    
 

 .سترست ا
شمة خورشيدچ(

  ارزش  ـ بي
پاي بسته اسوسر 
چگونه(تناقض  
حسن تعليل: م
  

 .رست است
تشخيص و: ت

جع متوجود س( 
 .رست است

ها كب در گزينه
 .رست است

ساس فعل جمله
ند) كند عول مي

چهار جزيي با مف
سه جزيي ا(تيم 

 .رست است
گُل باغ آشنايي 

 .رست است
متمم: نخلـ هاد 

 .رست است
ر ـ سخت ـ ي

 
 ـ سختي ـ اگر

 .تسرست ا
ها درست به جز

 .رست است
توصيه به قناع( 

 .رست است
....ك كرامت آبي 

گشت به عالم دي
 .رست است

خودپرست: 1زينة
مراد اه 4 نةگزي 

 .رست است
گزي سليم محض
 .رست است

ظر به حفظ اسر
حفظ: حر مرغ س

www.sanjeshse

در 1گزينه  .
: (گزينة اول

كوتاه: پست
:گزينة دوم
:گزينة سوم
گزينة چهار
.اغراق ندارد

در 3گزينه  .
هاي بيت آرايه

اردوازنه دم
در 1گزينه  .1

هاي مرك واژه
در 1گزينه  .1

ها براس گزينه
جزيي با مفع

چ(گويم  مي
هستي) متمم

در 4 گزينه .1
:مورد پاسخ

در 2گزينه  .1
نه: نكورويان

در 3گزينه  .1
هزا: تكواژها
 φاست ـ 

هزار: ها واژه
در 4گزينه  .1

ه همه گزينه
در 3گزينه  .1

در اين بيت
در 2گزينه  .1

به يك: بيت
ديگر به بازگ

در 1گزينه  .2
جواب در گز

،ار الهياسر
در 4گزينه  .2

تس) گزينة د
در 1گزينه  .2

بيت مورد نظ
اي :1گزينة

erv.ir
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د كسـره را   

ationgroup

  
  .د

  !2ه 

انـد ضـاف شـده  

1(  

. ه استدم نش
المان اشاره دارد

رد گزينه خواهي

ن ال گرفته و مض

29/01/1399  اول

  .طلب  شهرت
  

اي فراهم ي توشه
رگ و نابودي ظا

خ مي ← تريد 

چون مناطقو  ل

4 



جامع نوبت(اني 

  

  .ن است

  تند

گر است يا حيله
.دل شاعر است

  رنج هستند

م مرگ است ولي
زي، به آمدن مر

  !ود

  

  ! 4و  2 ،1

 

أجمل! 2و  4ينه 

بان عربي 

 پيش؛ علوم انسا

رگرداني عاشق

  به و اسرار

درد و هم درمان
  . دارند

قان در رنج هست

ق تازه نشود يا ح
ي روزگار چون د
قان هميشه در ر

ن دارد كه هنگام
لم ستيزضاي ظ

  4و  1 
  ب

شو د نه پاك مي

! 4و  3 گزينه 
 

رد گزينه  ]كن

 !  4ينه 
3!  

  !شتق است

گيرد رد گزي مي

  1و  2 گزينه 

 زب

سنجش

صبا به يار از سر
  حدت وجود

كسب تجرب.... : 

معشوق هم د... 
قل و عشقبل ع

عاشقا............... ن 
  .ن بدي نكن

س از سخن عشق
هاي خيها و تل ت

عاشق............ ش و 

اشاره به اين..... 
الوه بر داشتن فض

 

صفت رد گزينه
ب است نه شعب

يابد د افزايش مي

ي استمراري رد
 ! است نه نكره

قيام ك[است  ةطب

ل منفي رد گزي
3و  2رد گزينه 

فعول له چون مش

نم )ـِـ(رف است 

رد ُسُحبشود  ي

    
 

پيام ص..........:  آن
وح............: عبث
............ها زد   طه

 .رست است
........ درد و غم 

ديگر همگي تقاب
 .رست است

 ما سيه گليمان
به من: دوار بود
هر كس: ك سيه

مرارت: نه همچو
شادي و آسايش

 .رست است
......جل آن كس 

همگي عال: ديگر

 .رست است
خبر است نه ص 
صفت براي قلوب 

 .رست است

شود زياد مي ←
 .رست است

ماضي ←ضارع 
معرفه الّصماء 

 .رست است

للمخاطفعل امر 
 .رست است

بلتقمس ← رع
ر كني  گمراه مي

 .رست است

حال است نه مف
 .رست است

غير منصر ايران
  !3د گزينه 

 .رست است

مي سحابجمع 

www.sanjeshse

گر : 2گزينه
ما ع :3گزينة
غوط :4گزينة

در 3گزينه  .2
اي :3گزينة
هاي د گزينه

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت

اميد: 1ةگزين
خاك: 2ةگزين
زما: 3ةگزين

به ش 4گزينة
در 2گزينه  .2

خج 2گزينة
هاي د گزينه

    
   
  

در 3گزينه  .2
← ةثوروي

ةالمؤمن) 2
در 1گزينه  .2

← کوز زکا ي
در 2گزينه  .2

مض+ کاَن 
ةالصخر ) 1

در 3گزينه  .2
ف ← يور ث

در 1گزينه  .3
مضار+ َلْن 

گ← ِضلّ تُ 
در 4گزينه  .3

ح ← راغباً 
در 1گزينه  .3

و ا مازندران
گيرند رد مي

در 3گزينه  .3
ج ←ابرها 

erv.ir
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رد ! اسـت  

  4و  3و 

  )رد

ationgroup

  .كنند مي

  !ست

ث و معـربمؤّنـ

و 2شد رد گزينه 

  !م

ـ وجود دار ل له

1(  

دم با تو رفتار م

اس طب و متعدٍّ 

م ← ةعاطفـش   

باش مي )انتَ (ر 

نوع معرفه داريم 

ق و حّبًا مفعول

29/01/1399  اول

 

  !يگر استد د

 آن طور كه مر

للمخاطنيست  ةب

دارد و مفـردش

، فاعلش مستتر

3 هستند فقط 

  !مشتق داريم

  !صحيح است

مفعول مطلق ةم

5 



جامع نوبت(اني 

 

 !ود نه بغض ما

  !ش رفتار كند

ولي زيباتر موارد

م رفتار كني نه

للغائب) 4! ط است

ه اعراب اصـلي د

للمعلوم يبنمص 

 

  !ست

و ضمير اضافه

م 2مشبهه است 

ص) 3(ين گزينه 

  )!1و 

اجممهـ  عول به

 پيش؛ علوم انسا

 !صوبمنشد نه 

شو ب تبديل مي

س كرم و بخشش

 كني زيباست و

ت و عشق با مرد

غلط و مجهول 

و چون ال گرفته

 و معتل ناقص

 !گيرد وين نمي

در جواب طلب ا

يها، معرفه به ا

صفت م ←ّب 

بتدا باشد بنابراي

و 3(ل رد گزينه 
 

عفو مالعدـ   فيه

سنجش

 بايد مجرور باش

ض ديگران به حب

ن بايد به مقياس

رد ارتباط برقرار

 براساس محبت

ةللغائب) 2. ست

است و الصرف

طب باب افعال

صرف است و تنو

 قبلش مجزوم د

يبأ   

  !ي است

رب 

تواند فقط مب مي

سم باشد نه فعل
 ! مقدم نداريم

عند مفعول(ها 

  

 !دارد

    
 

اليه است مضاف
 .رست است

معناي متن بغض
 .رست است
انسمفهوم متن ا
 .رست است

 با تو ارتباط دار
 .رست است

مفهوم متن بايد
 .رست است

غلط اس ولجه م
 .رست است

ممنوع من ا ←
  4و  3

 .رست است

فعل امر للمخاط
 .رست است

ن أفعل غير منص
 .رست است

بخاطر فعل أمر
 .رست است

مرفه به َعلَ مع ة
 .رست است

مقصور و تقديري
 .رست است

 سم فاعل 
 .تست ارس

سؤال ما تعجبي م
 .رست است

ي جنس بايد اس
نفي جنس خبر

 .رست است

ه تمامي مفعول 
 .رست است

مضارع+ ال + 
  ناصبه 

 .رست است

هيچ اعاللي ند 
www.sanjeshse

م السماء -4
در 3نه گزي .3

با توجه به م
در 2گزينه  .3

با توجه به م
در 1گزينه  .3

با كسي كه
در 1گزينه  .3

با توجه به م
در 3گزينه  .3

فاعل و) 1
در 2گزينه  .3

← عواطفال
3و  1گزينه 

در 1گزينه  .4
فع ← أْعطِ 

در 3گزينه  .4
بر وزن أْجَمل

در 3گزينه  .4
ب ←َتِجْدُه 

در 1گزينه  .4
ةفاطمـ  اهللا

در 2گزينه  .4
اسم م الدنيا

در 4گزينه  .4
اس ← مقيم

در 3گزينه  .4
س در عنوان

در 2گزينه  .4
اسم الي نفي

در الي ن) 4
در 2گزينه  .4

2در گزينه 
در 3گزينه  .4

+أن = أّال 
             

در 3گزينه  .5
← تهديان

erv.ir
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رسد و   مي

  .شت

 خلقنـاكم   

مؤيـد   ﴾ـم   

ه و حـي و  

 و احتـرام   

ationgroup

ت و فرمانروايي

مراه خواهند داش

اَفحسبتم انمـا  

  .د

.  

يكم آيـات ربكـ

شه زندهد و همي

  .ت ندارد

تحسـين فيـف،  

  .د

1(  

  .ندارد 

به مقام نبوت) ع(

دهند را به هم ي

﴿ : است و آيه

شوند  ناميده مي

شود ن داده مي

منكم يتلونَ علـي

ميرد  يهرگز نم 

خدا را دوست ،د

يند و انساني عف

گردد ستنباط مي

 

29/01/1399  اول

جودو» ماهنگي

 .سليم است

  .ر آن است

(حضرت يوسف 

ي اعمال قرار نمي

م ضرورت معاد

تأخّرمانند و ما ي

ه دست راستشا

م يأتكم رسول م

د توكل كرد كه

دا سرپيچي كند

سان توجه ننماي

ع نشدن است اس

 .شودودات مي

  .يست

6 



جامع نوبت(اني 

ي، ارتباط و هم

حقيقت دين تس

بيانگر ﴾ ...بيل 

آن اين بود كه ح

زان و ارزش براي

 نباشد و مستلزم

 انسان باقي مي

مة اعمال آنها به

الم ﴿رند و آيه 
  .دادند مي

ه بايد به خداوند

 كه از فرمان خد

ران به كرامت انس

 مورد اذيت واقع

اير موجون از س

شان پيامبري ني

ن و زندگي

 پيش؛ علوم انسا

پيوستگي« غايت 

با توجه به آيه ح

انّا هديناه السب ﴿

ي بود و تعبير آ
  .بود) 

ترين مردم، ميز

هدف  انسان بي

ز حيات دنيوي

شد زماني كه نام

گير طاب قرار مي
 آنها را هشدار مي

ويژگي است كه 

د است و كسي

ر كه افراد هوس

رات پوشش كه

يز بنيادين انسا

ست و پس از ايش

 دين

سنجش

ه بدون هدف و

و ب ﴾ ...له اسلم 

﴿ست و آيه ان 

در كودكي) ع(ف 
)ع(ضرت يوسف 

ارتك است و زيان

ند كه آفرينش

خي از آنها بعد ا

باش ي نيكوكار مي

مورد خط ﴾ ...ها 
ه رسوالن الهي

﴾ ...ال يموت و

 پيروي از خداوند

شود ك موجب مي

ثمر ﴾ ... يؤذين 

ست و سبب تما

ن پيامبر خدا اس

    
 

 .رست است
ت داشتن، اينكه

 .رست است

ن اهللا يبغون و له
  ﴾ ...م 

 .رست است

انساختيار  بعد ا
 .رست است

ب حضرت يوسف
 خواب خود حض

 .رست است
دها ارعملكين ر

 .رست است

كن اوند اقتضا مي
  .د آن است
 .تسرست ا

ي هستند كه برخ
 .رست است
هاي يان و انسان
 .رست است

هيف جهنّمبواب 
يي آنها است كه

 .رست است

لي الحي الّذي ال
.  

 .رست است
ان با خدا علت 

 .رست است
دن عزت نفس م

  .انگيزاند رمي
 .رست است

ي أن يعرفن فال
 .رست است

ت ويژه انسان اس
 .رست است

آخرين ،)ص(مد 
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دگي دم آما

  

گـري   ـادي   

ationgroup

عد) عج(م عصر 

.بري اشاره دارد

  .د

.  

مـل گـرايش مـ

1(  

  .در

 علت غيبت امام

ر دورة غيبت كب

اند وصيه فرموده

.دات مادي است

  .نيست

 است كه با عوام

29/01/1399  اول

ي قرآن اشاره دار

  .د آن است

 

گردد و هوم مي

در وط به امامت

ه پيروان خود تو

خصوص موجود

ه بودن حركت ن

زه با خداباوري

  .ارد

هاي ديني
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جامع نوبت(اني 

 اعجاز محتوايي

مؤيد ﴾ ...ًال بعيداً

  .ن بود

 .دارد  بيان مي

مفه ﴾ ...ي قومٍ ل

  .باشد تظر مي

مربوي اه ئوليت

پروا داشتن را به

ست و حركت مخ

زمة پديدهت و ال

ارنگ براي مبارز

د د نهايي باز مي

ه معارف  اقليت

 پيش؛ علوم انسا

باشد و به ميي 

أن يضلّهم ضالال

ي اخالقي ايشان

را» ........... براي 

  .تند

اً نعمةً انعمها عل

ژگي جامعة منت

به مسئ ﴾ ...ه اف

كردن و از خدا پ

ل غير مشروط اس

است دهد، تغيير

هاي رنگا ئولوژي

سيدن به مقصد

م فرهنگ و  

سنجش

ين نزول تدريجي

يريد الشيطان أ 

  .ه است

هاي نند و كرامت

ريخ گذشتگان

ت ظاهري هست

 مغهللاُ لم يكراًي

 سبز است و ويژ

ؤمنون لينفروا كا

ظ دين، ازدواج ك

  .كنند ي

وجود يك عامل

د جة شدن را مي

ساز رشد ايدئ نه

  .شود مي

سان را از رسان كه

    
 

 .رست است
ام دروني، در عي

 .رست است

﴿ر الهي و آيه 
 .رست است

 جابر اشاره شد
 .رست است

مان ير و عمل بي
 .رست است

لعه دربارة تامطا
 .رست است

ت ظاهري و واليت
 .رست است

ذلك بِأنَّ اهللا ﴿ه 
  

 .رست است
 اعتقاد به آيندة
 .رست است

و ما كان المؤ ﴿
 .رست است

اي حفظبر) ص(

 .رست است
و علم معرفي مي

 .رست است
  .باشد لم مي

 .رست است
ها حاكي از و يده

 .رست است
هان طبيعت نتيج

 .رست است
ي، زمينواني فكر

.  
 .رست است

ر خدا منتهي م
 .رست است

گي است كدو آل
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1(  

  .ت مي باشد

  .ي است

29/01/1399  اول

  .رساند مي

ة انسان مصلحتد

ساس داليل عقلي
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جامع نوبت(اني 

ت و خداپرستي م

انگيزانندبرجهت 

  .كند ن مي

  .ان است

شود و براس ه مي

 پيش؛ علوم انسا

  

الم حقيقت به ع

به همين ج دارد

  .ست

 

  .باشد مي

د اقتصادي تأمين

  . حقايق است

 كامل براي انسا

  .دهد مي

  

  .ند

  .ست

ا به انبياء نتيجه

سنجش

  .بادت كند

.گيرد چشمه مي

  .گيرد ت مي

ند كه انسان را

  .ت

 جهت انحرافي د

 تكامل انسان اس

 .فراموشي است

دارد هلقو.  

نسان و حيوان م

شة نيازها را سود

ت و آشنايي با

يجة آن آرامش

خداوند تشكيل م

.باشد  ايمان مي

باشن و بشري مي

اس» توحيد« ،ني

 اول از اعتقاد ما

    
 

 .رست است
كه انسان او را عب

 .رست است
ري انسان سرچ

 .رست است
ص و ناتواني نشأت

 .رست است
لناب به منزله دو 
 .رست است

 امر ذهني نيست
 .رست است

 تدبيري انسان
 .رست است

شرط نجات و ،
 .رست است

فراموشي، خودف
 .رست است

بالحالت   انسان
 .رست است

مشترك ميان ان
 .رست است

اركسيستي ريش
 .رست است

 از موهبت هدايت
 .رست است

داوند است و نتي
 .رست است

 عبادات را ياد خ
 .رست است

م تبديل علم به
 .سترست ا

هاي آسماني و ب
 .رست است

بينش دين ركن 
 .رست است

 معاد در درجة
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Part A:
 

ر گرفتـه   

 3و  2ـاي  

  ن

رنـت ديتـا       

  دن

   ».بماندن 

 

ationgroup

: Grammar

در نظـرهرمـان   

هـ د گزينـه كنيـ 

   ».ست

  

   ».هم

بت كردرقا) 4 

ودكـار بـه اينتر

سازمان داد) 4 

ي دارد در ذهنتان

 چسبيدن) 4 

  مشاهده) 4 

   ».د
  شرمنده )4 

1(  

r and Voca

رد، به عنـوان قه

توجه ك. ستل ا

 
  .د

بوده اسر موفق 
  .گيرد مي ر بر

 ».بوديم موفق 

انجامش د كنم

بـه صـورت خو 

 ن

حتمال بيشتري

 

سوزاند ر روز مي
 اه

29/01/1399  اول

abulary 

رش اوديسه دار

جه جمله مجهول

  ».وست ندارم
ت كاربرد هستند

 آن زمان بسيار
 زمان حال را در

نسبتاً و خوريم
  

ك ام را مي  سعي

 كوشيدن )3

شما ي هوشمند

بررسي كردن )3

ب انجام دهيد، اح

اطالع دادن )3

 جاذبه )3

2  كالري در
خالصه، كوتا )3

9 



جامع نوبت(اني 

شتركي با همسر

، وجمفهوم جمله

را دو ني اسكي
صفت ”ski“ و 

داشت و از همي
“some y (تا

نخ چيزي غذايي 
.رود به كار مي “

تمامد بود ولي 

  3

گوشيت بدهيد، 

 3

گر كاري را مرتب

 3

   ».روم هي مي
 3

 ي 15  تا
3  ي

 زبان

 پيش؛ علوم انسا

گونة مش  قهرمان

باتوجه به مت و 

سياه نايلونلوار 
“n صفت جنس

وهش كشف مهژ
”ears ago ي

وعدهاي بين م
”to“ت مصدر با 

ار دشوار خواهد

سرگرم كردن )

ايفاي را از دست

 ادامه دادن )

 اين است كه اگر

 شامل شدن )

اهبترم مسير اش
 درك، توجه )

عاديك فرد بالغ 
اديمتوسط، ع )

سنجش

هاي لوپه ويژگي

“c متعدي است
  .د

خواهي، اين شلو
”nylon رنگ، 

ال پيش در پژس
يعني( از گذشته 

كنيم سعي تا م
فعل به صورت “

 كار تا فردا بسيا
  :صدري

 2(

اي به اينترنت و

  :صدري
)2  شدن

هاي قبلي درس
  :صدري

 2(

شدم كه دار هج
 2(

هاي اخير، يك ه
 2(

    
 

 .رست است
هر چند پنلو«: ه
   

”onsiderعل 

تار معلوم هستند
 .رست است

راستش را بخ«: ه
 “blackصفت

 .رست است
او چندين س«: ه

مان حال كامل
 .رست است

كرديم توافق«: ه
”agree“از د ع

 .رست است
تمام كردن«: ه
در حالت مصها  ه

 ش كردن
 .رست است

اگر دسترسي«: ه
   ».كند ي
در حالت مصها  ه

ش منتقل كردن، 
 .ست استر
علت مرور د«: ه
در حالت مصها  ه

 ت كردن
 .رست است

متوجناگهان «: ه
 

 .رست است
مطابق يافته«: ه
 

www.sanjeshse
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   ».د

  برن 

ه زمان نياز 

  باً
 
Part B: 

جـه كنيـد   
  

ي اسـت و  

 بـه  سـيدن 

  

  ردن

Part C: 

  كنند؟ مي

They ca
  

ationgroup

سازند ميمپيك 

كردن اصرار) 4 

ها به سي دقيقه

  بحث) 4 

اغلب، مرتب) 4 

Cloze Test 

توج .هـول اسـت     
“spen است.  

ن گزينه اختياري

رس در شـما  ايي 

پازل، معما) 4 

مقايسه كر) 4 

Reading Co

سوخت ذخيره م

an go twenty
» .ي طي كنند

1(  

هاي الم را در بازي

 كيل دادن

ما خود روند تنه

جـه جملـه مجه
dond (time) 

 “that” در اين

توانـا روي واننـد 

 دن

omprehensi

هاي هيبريدي س

  كند؟ ي
  .دازد

y-five to for
ك ماشين معمولي

29/01/1399  اول

گانه ر  ورزش سه

تشكساختن،  )3

ت زمان است، ام

 تشويق )3

  
 اساساً )3

نرفته اسـت، وج
omeths oing

ضمير موصولي 

تو مي كه دارند

 ابزار) 3

جانشين كرد) 3
  .است “

on 

ه نماشي) بق آن

شده را بيان مي
دنا مي را جا مي

rty percent 
مقدار بنزين يك

10 



جامع نوبت(اني 

احد تحت عنوان

3  ن

ند چندين ساعت

3  ودن

 ». نخواهم بود
  3

عد از آن به كار ن
”hingورد نظر 

توجه كنيد كه
  .مله داريم

د وجود تعددي

 3

3  ن
”organize“ل 

مطاب(نيست كه 

جملة مشخص ش
 يا اطالعات مهم
farther on th
ري را با همان م

 پيش؛ علوم انسا

رخدادي و) ا هم

جستجو كردن )

د پزشكي نيازمن

در دسترس بو )

ربيشت شايد يا 
احتماالً، شايد )

 چون مفعول بعد
ر واقع تركيب مو

ت. ب اجزا را دارد
نياز به يك جم 

مت عوامل اقعيت

 هدف) 

مند كرد عالقه) 
عل مترادف فعل

ه مواردي ن جمل
  .كنند ر مي

العات اصلي در ج
دهد يي تغيير م

he same am
صد مسافت دورتر

سنجش

با(رزشي جداگانه 
  :صدري

 2(

براي اين روند ي

 2(

 براي چهار روز
 2(

متعدي است و 
در .فعول نيست

ترين ترتيب اسب
”that“ بعد از 

  :وجه كنيد
و در اما برسد، 
  ».ند

 2(

  :صدري
 2(

“str  فع نقشدر

هاي زير از زينه
هاي زيستي كار

ترين شكل اطال
ا به نحوي جدي

mount of gas
نج تا چهل درص

    
 

 .رست است
سه مهارت ور«: 
در حالت مصها  ه

 شدن
 .رست است

سازي آماده«: ه

 سازي
 .رست است

من حداقل«: ه

 .رست است
”spend“عل 

“commun مف
 .رست است

منا 4نها گزينة 
ضمناً. ذف شود

 .رست است
ه معني جمله تو

ساده نظر به ت
بگذارن تأثير طي

 .رست است

 .رست است
در حالت مصها  ه
 د كردننم

”ructureكلمة 

  :1ة 
 .رست است

يك از گز ن، كدام
ه ورها با سوخت
 .رست است

 موارد زير به بهت
 نادرست معنا را
s as a norma
وانند بيست و پن

www.sanjeshse
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 طرفـداري  

{A ..=  

{ , , ,2 5 8  

(4 3 2  

x = و  3

x +29 4  

ationgroup

زهست كه امـرو 

., , ,− − −7 4

 

, , ,1114 2 44

) × ×3 2 22 2 2

yـس    = و  6

y z− −2 24 36

1(  

  رد

   زبان نيستند

يار نامحتمل اس

, , , ,..−1 2 5 8

 .دارند 2مانده 

, , ,4 56 11 14 

= =24 892

رسـيم پـس مـي  2

xy (− =12 3

29/01/1399  اول

  كند؟ شاره مي
 .شته باشند

.   
ستوري ياد بگير

. ........  
وري در آموزش

ن انگليسي، بسي

.{ }دارند 2 =

باقيم 3قسيم بر 

, , ,2 44 3   

=8 3 82 8

× =23 32 73

x y)− −22 3

11 



جامع نوبت(اني 

  .دارد...... .......

هاي هيبريدي اش
تري داش مناسب

...........سي، فرد 
ي ساختارهاي دس

...بان انگليسي، 
ساختارهاي دستو

داي آموزش زبان

باقيمانده  3 بر 

3 8 كه در تق

}3 8 

36بـه تسـاوي   

z ( x=236 3

 رياضي 

 پيش؛ علوم انسا

.معنا را به  نري

ي خريد خودروه
دي بايد قيمت م

يري زبان انگليس
طريق تسلط روي

دهاي آموزش زب
نتيِ تأكيد بر س

دستوري در ابتد

 

ي كه در تقسيم

هايي از   عليه

، بxبـه جـاي       

y z)(− +2 6
 

سنجش

تر نزديك انزدهش

ماية دولت براي
ودروهاي هيبريد

 كه هنگام يادگي
بان را تنها از طر

ر گرفتن رويكرد
وادار رويكرد سن

  ............... .ه 
در ساختارهاي د

 .اشاره دارد.... 

 
اعدادي{

يعني مقسوم 3

قمـي طبيعـي ب

( x y− −3 2 6
x3 وجود دارد. 

    
 

 .رست است
“maj  شدر خط

  )اصلي( 
 .رست است

ده به تأمين سرم
هاد كند كه خو

  :2 ة
 .رست است

كن ، درست است
هاي زب د مهارت

 .رست است
ن، هنگام در نظر

وهدرسين ديگر 
 .رست است

ن شده است كه
 كسب مهارت د

 .ستارست 
“wh  به............
  كرار 

.درست است

 
t

∈  3 8

  .ضو دارد
 .رست است

 .رست است
 اعـداد يـك رق

x است.  
 .رست است

z)6
x y z− +2 6

www.sanjeshse
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در 3گزينه  .9
در متن بيا  
رويكرد) 3  

  پيدا كند
در 3گزينه  .1

”hichواژة   

تعداد تك) 3  
  
  

د 3گزينه   .1

با توجه به  

عض 13پس   
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(x )− 33  

ل برخـورد   

y

y


= −


 =

  

  

y = 3
2  

  

ز برخــورد 

به وسيله . 

  :ت است از

m =

3
2
7
4

  

R(x) = 
R(x)  و

k= ×  

x = −1  

  

x = ×2  

ationgroup

x x= −3 3 9

از محـل Aت 

x

x

+

−

3 33
3 3

x

y
 =3 3

ا Dــات رأس 

B باشد مي =

عبارت ABط 

−
= − 

−

 6
176

ax bx= + +2

=xس  +2 1

( )( )(− − −2 4

( + +1 1
16 16

( ) (+1 1316 16

1(  

x x+ −2 27 2

mپس مختصا ،

x
3 4 3

3

3

M(3 و مختصــ

M D (− =2

معادله خط پس 

y = − 6
17

k    بـه فـرمc+

Rپــــــــــس ،
 

) k− + 6 2

)
x

+ +5 1 1
16 4

) ( )+ +346 16

29/01/1399  اول

= − 27 2 2

m tan=2 6

x= 2 3

y  برابــر, )−3 1

)ت رأس  , )6 

آيد، ه دست مي

(x )− 67

k(x )(x− −1
R  و( ) =5 26

 :ر نتيجه داريم

k p(= 
1
24

) x = 3
16

( ) (+ +55 616

12 



جامع نوبت(اني 

x x −3 29

m1  و= 3

x = 3
2

y x= − +2 5

ر نتيجه مختصات

 A( , )
7 3
4 به 2

c

a
= 6

 )(x )− −3 5
 ،R( ) =3 1

p( )− ، در1=

( ) = ×14 324

) ( )+ =1 174 8

 پيش؛ علوم انسا

x+ +2 27 2

tan= − 3

y x= 1
5و  3

D( ,−2 و در

y = نقطه 2−

،3اي درجـه   هـ 
)Rن  ) =1 2،

p(x) و  =

( )× − +3 1 17

  :س داريم

= =8 516


  .ستند

سنجش

=2 27

=ها  ط − 3
3

− دو قطــر  2

y = 2(برابر  2

y xو  = +2 5

هلـ بـر چنـد جم   
 و چــــــــــون
k(x )(x− −1

/=7 16 875

است پس 1ي برابر 

 و باالي زير هس

    
 

 .رست است

 .رست است

ينكه شيب خط

  :ر است با

 .رست است

محــل برخــورد

y xو  = −2 2

=xخط  −2 2

 .رست است

p(x)قسـيم  

باشــــــــــد ي
)(x )− −3 5

 .رست است
ع فراواني نسبي

 .رست است
اي كران پايين

www.sanjeshse
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− =64 8
7  

i(x −  
  

y σ =2  

ix =4 8  

x x

x x

x x

−

−

−

2

2

2

2
2
2

  

x− +2 2  

  

y x= +  

( f g)−2  

جموع آنهـا  

x − −4 1  
(x +  
(x +  

f (x) =  

f ( ) =5
3  

ationgroup

[ ,= 8 8 16

  .ت

)− = 3 1

+ +=
2 21 5 3

x =8 2 

 

x x

x x

x x

= 

= 

= 

15
35
63

x= − 2 2

, x+ = 2 2

(x)
x

)
x


= −

4

شه معادله و مج

x− − =5 5 
)(x x+ −3 21
)(x )(x+ −1 2

ax bx+ +2

a
 +25

9

1(  

) ,[ , ) ,6 16 24

×12 21 
 

است 

+ − − +5 3 1

+ +2 2 23 1 2

 σ =2

 σ =1 

,

,

,

= −
= − 
= − 

5 3
7 5
9 7

g(x= 2

y = 4

+ −
+

2 2
12 2

xو  = ريش 1−

(x )( −1
x )+ − −1 5

x x )+ + =2 3

c , ( , )+ − 5

b+ − =5 53 

29/01/1399  اول

[ , ) ,[24 32 32

=وسط  24 

k+ + − −2 3

+ + +


2 22 3
1

iX
(x)− 2

1
                  

 − + −5 3 7

x
x)

x

− +
=  −

2
4

x
f (x)

+
= 
 4

x

x

≤ ≤
≤ ≤

2 2
6

x و 2پس  4=

x )(x+ +21
) (x=  +

x=  = −

c = −5

a ,b = 3

13 



جامع نوبت(اني 

, ) ,[ ,2 4 4 48 

 فراواني دسته و

− − = 2 1

+ + + 2 2 22 1

) =2 1 

 

− + − =5 9 7

+ −2 4
2

+ −2
4 2

x: ريم +5 6

) (x− +1 5 1
)(x+ −31 8
,−  −1 2 1

b = −2

 پيش؛ علوم انسا

) ,[ , )8 48 56

− =72 6 و

k = 2

/= =


2 58 51

= 6

x

x

< ≤
< ≤

2
6

x

x

− ≤ ≤
≤ ≤
2 2

2 6

g(x) x= دا 5

) = 
x x− + +2 4

+ =2 1

سنجش

,[ , )56 64

12دسته وسط 

/ 8

  

f (x و x + 6

x )− =2 

    
 

فراواني نسبي د

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
 

(xو تابع  x= 4

  . است −
 

 .رست است
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f ( ) = −1  
f ( ) 2  

x −23 4  

(x 3  

x دارد.  

  .ي است

b− +1 3  

n(n −1
2  

n −2  

!

7
2 ــس  2 پ

ــل   س در ك

رف را حـ  8

!

! !
=8 12 2  

 كـه  رديـ گ

 و منـابع  ز

 در را هـان 
 الهـى  هاى

ationgroup

a b−  +4
) ( ) (= −3 4 2

x
x

+ − +44 2

) (x
x

+ −21 4

xك ريشه  =1

 به هر دو سهمي

b ( ) b= +25 

)
n n+ =15

n− +27 162

!م 

!
=1262 

ــس ــت دارد پ ال

8هاي اين  گشت

1 8  

گ مى ميتصم ازي

از اسـتفاده  هـت 

جه محـدود  اى
ه نعمت انسان، 

1(  

− = −5 4
( ) − =2 5 3

(x
x

+ = +2
3 3

x )
x

+ − =1 4

ست كه فقط يك

y = مربوط −

b b = 1
2

n(n )+ +1 81

(n=  −

ــداــت  ــر ك و ه

!

!
× =72 حا 52

ت، پس كل جايگ

ين احساس دنبال

جه روش نيتـر 

ها ثروت و منابع
ازهاىين كردن 

29/01/1399  اول

)
x

+ − −21 6

(x=  +

x قابل قبول اس

 b− + +9 3 8

n +21 2 2

)(n )− −18 9

 
= 

 

4 ــ 43 حال

ــس   5پ 4 

شي برابر است 

د به گر، انساني

بهت رىيكـارگ  ه 

م كه است حدود
محدود ارتى،عب

14 



جامع نوبت(اني 

(x )
x

− + +14

)
x

±=1 2
3

س 
x

+ =1 2

x و عرض آن

n n n− +22

n=  =

sseeh  ــه 4ك

s ،eeshayt

n nشي از  −

يبه عبارت د ت؛
 .كند مى

بـه و انتخاب ن

نامح ازهاىين ى
ع به و ىيگرا رف

 اقتصاد

 پيش؛ علوم انسا

+ =2 

,= −16 22 3
شود پس 2−و  2

y  برابر= −3

n− +3 16

,  +18 9 18

ــثالً  hayشــد م

ــي   sehaytن

  . اخت
1−اد جايگشت 

است تالش و تي
م تيرضا حساس
نيبهتر انجام راى

داراى و ريناپذ رى
مصر از زيپره و 

سنجش

2ن تواند بي نمي 

y (x )= +5 3

=62 

+ =9 27

ــا   ــرار ب 2ب اشتك

  .لت دارد

ــد، يعن ــرار باش

توان سا كلمه مي
 n شي با تعدا

يفعال براى او ك
احس از،ين رفع از 

بر انسان ىيهنما

ريس موجودى ن
قناعت بر ديأك

    
 

 .رست است

xينكه 
x

+ 1

 .رست است

(سهمي  b+2

 .رست است

 .رست است

ــر دو حــرف ب ه

×4 126 حال

ــا   تكـ 2ــروف ب

× =2 5 4  ك
تعداد جايگشت

  .كنيم ي

 .رست است
محرك انسان  ى
بعد و سازد رفع
راه اقتصاد، علم

  .است شي
 .رست است

انسان اقتصاد، لم
تأ ضمن اسالم .

www.sanjeshse
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ه: روش اول

= 5 4 
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=1 8  
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 علـم  هـاى 
 الزامـاً  ـان، 

محسـوب   
 امكانـات  ن

 نيبـد  اند؛
   

  ص داخلي
  ص داخلي

  خلي سرانه

ـه اول كـه     

  مرحله اول

  د اقتصادي


1375
1   

  رصت 

ـاهش داده  
سـيده كـه   

رعت رونـد    
ها با   دولت

 .دود كند

ي و تـأمين  
 حكمرانـي   

 اقتصـاد و     
ه مباحـث   
 مسـائل و   

ationgroup

ه فـرض  شي پـ 
انسـ ازهاىين ن
ارزش نـوعى  د
نيتـأم  و شـتر ي
دا مى ارزش را ن

  .سازد فراهم
  .ردي

= توليد ناخالص 3
= توليد خالص 5

توليد خالص داخ

يم، بجـز مرحلـ

         = م 45

سود =رآمد د –
=  3 4  

5× اقتصادي 


= هزينه فر %3

ها را كـا ه قيمت
75ه بـه       رس

و افـزايش سـر 
در اين زمينه. د

را در جامعه محد
هاي اقتصادي ت

كشـور،  كـالن     

شـود بـا عنـوان
البتـه. رده اسـت  

 غيرمستقيم بـا

1(  

انيـ م كـه  رسد
بودن نامحدود كه
ايـ ز مصـرف  ى، 

يب چـه  صرف هر
انسان روحى و ى
ف را او شرفتيپ 

يپذ نگى صورت

/+ +39 16 2
/ /−7 4 5 4

= =52
8
   ت

مرحله قبل كنـي

ه سوم           

–نه حسابداري 

−      26

= سود 3712

/ ×37 5 27 

كننده ليل عرضه
 و مقـدار عرضـه

وسعه اقتصادي
انبه كشور باشد
تواند ابعاد فقر ر

 در عرصه فعاليت
 و راهبردهـاي

ش مي پنجم جاه و
ود را ترسيم كـر

مستقيم ياطور 

29/01/1399  اول

ر نظر به نيچن 
ك افتيدر توان ى

راسـالمىيغ وامع
مص شيازهاين ن
فكرى تعالى و د
اسباب انسان، ى
فرهن نهادهاى س

 / /=4 57 4
=رد ريال  52

= 65  

حله را منهاي م

=15  مرحله

هزين –ه فرصت 
−  66875

5ي   
=1     

 كه به همين دلي
هش يافتـها كا

براي گسترش تو
همه جا يشرفت

پردازند كه بت مي
دف ايجاد نظم
جـراي قـوانين

ل و سوم تا پنج
مطلوب خو دي

ط  ديگري هم به

15 



جامع نوبت(اني 

است ممكن س،
تأمل مى اندكى

جو از اى پاره در
بودن نامحدود و 

رشد ر اسالمى،
تعالى و رشد ت
سيتأس براى ى

ميليارد ريال
ميليار

 محصول آن مر

− =85 65

هزينه
−/ي  ×%37 5

سود اقتصاد =

125   

ضه وجود دارد
ها واحد قيمت 4
  .د

م درآمد، راهي ب
عي بر سر راه پي

هايي م  سياست
نظر خود و با هد
 طراحي، و بـا ا

شامل اصول چهل
كلي نظام اقتصا

شود و اصول مي

 پيش؛ علوم انسا

اساس نيا رب. ند
با ولى دارد ود
د .ستين مادى 
انسان رىيناپذ 
تفكر كه حالى ر
جهت در كافى ت

مىيعظ هاى ذارى

بايست ارزش ي

سود اقتصادي   

27      

115  مازاد عرض
− =45 35 

يابد ه كاهش مي

ايت از اقشار كم
تواند مانع رده مي

اجراي طراحي و
مطلوب و مورد ن

هايي را سياست

ران، كه شمي اي
خته و چارچوب ك

نم صول محدود

سنجش

كن مى معرفى د
وجو آشكار قابلى
بر مظاهر ديأك
رىيس به توجه 
در شود؛ مى زيجو
امكانات صرف با 
گذ هيسرما است 

هر مرحله ميده 
  .حصول است

   

 

− =25 9  
1رسد پس  

حد مقدار عرضه

 رفع فقر و حما
؛ زيرا فقر گستر
فقر، معموالً به ط

در مسير م صاد
ايي را وضع، و س

 جمهوري اسالم
ي كشور پرداخت
ساسي به اين اص

  

    
 

نامحدو و حصر 
تقا اسالمى ميال

تأ و ىيگرا صرف
با جوامع، نيا 
تجو تجملى و ى
دياسالمى باة ع
الزم امر، نيا ق

 .رست است

 .رست است
ن به ارزش افزود
ه برابر ارزش مح

 .رست است

 .رست است
45  مقدار ، 

ر به تعادل مي 3
−115 75 واح

 .رست است
گاه اقتصاددانان
گي جامعه است
رورت مقابله با ف

براي هدايت اقتص
عه، مقررات اجر

 .رست است
م قانون اساسي
ه مسائل اقتصاد
تصاد در قانون ا
.ي مرتبط است

www.sanjeshse

حد و بى را
تعا و اقتصاد

مص معناى به
در .شود مى

رفاهى مادى،
جامع سبب،

تحقق براى  
در 1گزينه  .12

در 1گزينه  .12
براي رسيدن
ارزش افزوده

در 2گزينه  .12

   

  

در 1گزينه  .12
در قيمت 

35تا در  
=5 4  

در 3گزينه  .12
از ديدگ )الف

يافتگتوسعه 
توجه به ضر

دولت ب )ب  
جامع مصالح

  .كند مي
در 3گزينه  .12

فصل چهار  
امور مالي به
مرتبط با اقت

امور اقتصادي

erv.ir
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@sanjesheduc

هاي  عاليت
تعداد رشد 

  زان ماليات
=12135  
  ص دريافتي

   در گردش
  اندازه پس

  

ي سهامي 
الزم را نيـز   
ركت پـس  
پذيرش يـا  

 دهياز تحت
هـا   گذارى ه

 دارىيـ خر 
ات يـ عمل« 

 بـه  دگىيس

 در ـورهاى 
 بـه  آسان 

ationgroup

ها و توزيع فع تان
خور نيازها و است

= 9    ميز
5   

= 84   خالص

= حجم پول 9
ارزش سپرد =

ها ه فقط شركت
ست و شـرايط ال

اين شر. رائه كند
كت، نسبت به پ

 . شده است

تح ن،يا بر عالوه 
هيسرما در ميتق

اسـت،  كـرده  ر 
را بانـك  تيـ ل

رس منظور به و 

كشـ در زندگى 
طيشرا با اعتبار

  . نوشته است

1(  

سطح است ي در
فراخ هر منطقه 

× +%25  

−12    

+ +9 3   
− = 36 13

كه شوند سيم مي
ش در بورس اس
 بهادار تهران ار
يق وضعيت شرك
م روي آن درج

.كنند مى كسب
رمستيغ طور به 

منتشـر تبـارى 
فعا نيا .روشند

جهانى بانك از 

سطح و رىو ره
ا اعطاى نيچن م
  .است بهتر ى

 رسوم آن زمان

29/01/1399  اول

ز درآمدهاي ملي
شد به طوري كه

+15      

=135 7 

+ =14 134
= 23

عام و خاص تقس
پذيرش ه خواستار

كت بورس اوراق
س از بررسي دقي
ت او و ميزان سهم

ك عمرانى دى و
قيطر نيا از و

اعت مؤسسـات ـا  
فر مى خود ذاران

گرىيد  شعبه

ش بهريافزا دى،
هم و ها سخنرانى

جهانى بانك طيرا

رخي از آداب و

  . سروده است

ي ادبي

16 



جامع نوبت(اني 

يعي و استفاده ا
كار نباش يض در

  

× +%2 225 

71865   

يداري    و    

مي به دو نوع ع
شركتي كه. شند
به شرك نياز ورد

 و اين هيئت پس
ست و مشخصات

ديتول هاى طرح ر
و كنند اعطا الى

يـ دولت را كه ى
گذ سپرده به دير

  .شود ي

عنوان به الدى

اقتصاد هاى تيل
س و نارهايسم ى
شر از سازمان ن

صر قاجاري و بر

صباحي بيگدلي

هاي ت و آرايه

 پيش؛ علوم انسا

ري از منابع طبي
كشور، بايد تبعي
.»س داشته باشد

×5 %    

سپرده غير دي =

هاي سهام شركت
ضه كنند و بفروش
همراه مدارك مو

دفرست مي رش
 مالك سهام اس

در ميمستق رى
ما التيتسه ص

مشاركتى اوراق 
خر مبلغ از شي

 از غنا صادر مي

196 سال  اليم
  .شد سيتأس
فعال گسترش ه،

برگزارى العاتى،
نيا طرف از تبار

قاد از ايرانيان عص

آذر بيدگلي و ص

 تاريخ ادبيات

سنجش

بردار در بهره«: م
مناطق مختلف ك

دسترس م را در

+12 2925 

= −5 14  

ش.  سهامي است
 در بورس عرض
رش خود را به ه
براي هيئت پذير

دارنده سهام،. د

گذا هيسرما قير
به اشخاص وانند

سود، كسب ور
يب مبلغى را به 

 از كوبا و كاكائو

س هيژانو 26 در 
ت توسعه حال در
توسعه المللى ني
مطا هاى طرح ى
اعتب اعطاى طيرا

ر اعتراض و انتق

ت را خطاب به آ
    

 

ل چهل و هشتم
ها و م يان استان

ه و امكانات الزم
 .رست است

× %12  

 .رست است
= 36 

 .رست است
ه سهام، شركت

سهام خود راند 
ند تقاضاي پذير

ب را ليه، مدارك
كند  آن اقدام مي
 .رست است

طر از را خود مد
تو مى زين مجاز ى

  .ند
 .رست است

منظو به خصصى
اوراق نيا گاه ن
  .نديو

 .رست است
ور مصر، نيشكر
 .رست است

توسعه المللى ن
د هى كشورهاى

يب سازمان صلى
اجراى قيطر از 

شر .است مذكور

 .رست است
ه اين كتاب را د

 .رست است
اني اين اخوانيات

www.sanjeshse

مطابق اصل  
اقتصادي مي
خود، سرمايه

در 2گزينه  .12

در 2گزينه  .13

در 3گزينه  .13
صادركننده  

توانند عام مي
توان دارد، مي

از بررسي او
رد تقاضاي

در 1گزينه  .13
درآم ها بانك
اسالمى عقد

نيجو شركت
در 3گزينه  .13

تخ هاى بانك
آن .كنند مى

گو مى »مالى
در 2گزينه  .13

پنبه از كشو
در 4گزينه  .13

نيب سازمان  
بده تيوضع

ا فيوظا از  
توسعه حال

م كشورهاى
  
 

 
 

در 2گزينه  .13
جيمز موريه

در 3گزينه  .13
هاتف اصفها

erv.ir
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@sanjesheduc

رد آزادي و   

شي بـافقي  

 

  . دارد

د بوسـتان       

ationgroup

ارشـان در مـور

و شيرين از وحش

 .اند ر هم نبوده

  .ه است

 حدودالعالم نام

ن جهـت ماننـد

 

1(  

د و جان ماية آثا

ي ناتمام فرهاد و

دو اثر تحت تأثير

حتسب ياد كرده

زبان فارسي نيز

 اسـت و بـه ايـن

 .شاه فرخ است

  .ست

  .ت

29/01/1399  اول

 و انقالبي بودند

  صبا

 در اتمام مثنوي

  اني
  

يچكدام از اين د

شت با عنوان مح

اب جغرافيا به ز

لن فَعل سروده

  .سي شد

وط به مرزبان ش

تصحيح كرده اس

سروده است» د

17 



جامع نوبت(اني 

خواه زدي آزادي

 فتحعلي خان ص

يد از بوستان و

خاقا حفةالعراقين
. بوستان نوشت
ن از قاآني و هي

  .رار نداشت

  . بوده است

ر و ديكتاتور داش

  .استوار است

  .د

د و نخستين كتا

عولن فعولن فعول

د وارد زبان فارس

 حوادث آن مربو

ثنوي موالنا را ت

  ن با مطلع 
رگس تر بگشاييد

 پيش؛ علوم انسا

  .ت

 مانند فرخي يز

  .اي است راغه

نامه از  و عبرت

 است كه به تقلي

تحيد از با به تقل
با را به تقليد از

ي است و پريشان

ادبي مشتاق قر 

رد توجه دهخدا

اي منفور ه چهره

ر خرد و دانش ا

اده شده هستند

گردد رآن باز مي

 بحر متقارب فع

واژگان عربي زياد

ي قرن ششم و

 نيكلسون نيز مث

دش رشيدالدين
لة صبحدم از نر

سنجش

آمده استدرست 

 ميرزادة عشقي

العابدين مر ز زين

 از نظامي است

 وصال شيرازي

فتحعلي خان صب
 صبا گلشن صب
شا از عبيد زاكاني

شگامان انجمن

 قرن هشتم مور

لدين محمد كه

ساماني بيشتر بر

صوف عناوين د

سير طبري از قر

ب مثنوي و در

سبك خراساني و

ستانيمونه نثر دا

را ترجمه كرد و

ي در مرگ فرزند
ژال  اييدبگش

    
 

 .رست است
در گزينة چهار د

 .رست است
لدين گيالني و

  .ياسي بود
 .رست است

 ابراهيم بيگ از
 .رست است

چهار اسكندرنامه
 .رست است

ك بزم وصال از
  .د

نامه از فت و عبرت
سه فتحعلي خان
چهار رسالة دلگش

 .رست است
هاني در گروه پيش

 .رست است
ي از طنزپردازان

 .رست است
ره از امير مبارزا

 .رست است
س ي شاعران عصر
 .رست است

ن گزينة يك مو
 .رست است

ه به ترجمه تفس
 .رست است

هنامه را در قالب
  .ت

 .رست است
راقي برخالف سب

 .رست است
ك عيار بهترين نم

 .رست است
 رباعيات خيام ر

 .رست است
اي يدة سوگوارانه

ي سر خونابه زر ب

www.sanjeshse

در 4گزينه  .13
همة موارد د

در 2گزينه  .13
ا سيد اشرف
زندانيان سي

در 4گزينه  .14
نامه سياحت

در 4گزينه  .14
زينة چهدر گ

در 4گزينه  .14
يك در گزينة 

به وجود آمد
در گزينة دو
در گزينة سه
در گزينة چه

در 1گزينه  .14
عاشق اصفها

در 1گزينه  .14
عبيد زاكاني

در 1گزينه  .14
حافظ هموار

در 2گزينه  .14
محور فكري

در 1گزينه  .14
فقط شاعران

در 4گزينه  .14
اولين ترجمه

در 3گزينه  .14
فردوسي شا
سعدي است

در 3گزينه  .15
در سبك عر

در 3گزينه  .15
كتاب سمك

در 1گزينه  .15
فيتنرجرالد

در 2گزينه  .15
خاقاني قصي

صبحگاهي«

erv.ir
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@sanjesheduc

 البته آتش 

سرت يـك  

  

  .ود ندارد

حه از لـب      

 و ميخانـه  

سـب پيـدا      

  .كند ي مي

ـا بـه نظـر      

 پر از نقش 

دي فـردي  

ationgroup

عر روشن است

 كه شاعر از حس

  .نيست

.همه جا هست

رة مصرحه وجو

 اسـتعارة مصـرح

 بيت ج مسجد
  .ت

شـم ايهـام تناس

  .د
ز در ذهن تداعي

هـرة پريـان زيبـ

و بوتة گل راد 

  .ز است

نهد و به زود  مي

1(  

  .ستوي است

ت كه در دل شاع

 خاطر آن است

تاب ديگر زيبا ن

و ديوار مجاز از ه

ما در بيت استعا
  .نندگان است

باشـد و لعلـت  

  .رد

 تناقض دارد در
وق قد بلند است

رف ديگر بـا چش

يهام تناسب دارد
ون و شفا را نيز

بد، همچون چهـ

سازد وتة گل مي

پاييز! : و فريادي

، رسم بدي بنا

29/01/1399  اول

 صلح نيز از تولس

سطة اتشي است

آزادگي است به

 پيدا كرده و آفت

بيه است و در و

تشخيص دارد ام
كنن فان و عبادت

مـي) دهـان (م 

تشخيص هم دار

ن پارادوكس و
 مصرحه از معشو

ده است اما از طر

ن محمود بوده ايه
هاي قانو ب كتاب

ها بر او بتاب و گل

باغ را پر از بو. ند

  .بهار است: د
ست، بدون ناله و

ا به دست گيرد

  .ست

18 



جامع نوبت(اني 

  .دانند

سكي و جنگ و

به واس) رتشتيان

 نماد بلندي و آ

 كه تمايل به تو

وم چو ياس تشب

تعارة مكنيه و تش
ز عاشقان و عار
كي از معاني كام

از فلك بپرسم ت

 خنده جان داد
سروي استعاره

ي و انگوري آمد

كه غالم سلطان
با توجه به طبيب

  .ر وصف پاييز
رار گيرد و پرتو

كن  از حوري مي

كنند  سيراب مي
 به دنيا آمده اس

 به زور قدرت را
  ».د

ي مورد تأكيد اس

 پيش؛ علوم انسا

د كلمه را خدا مي

زوف از داستايوس

عبادتگاه زر(غان 

درخت سرو كه

آفتاب آن است

ت در مصراع دو

 مست باشد است
داران كنايه ا ده

ا واژة لب زيرا يك

است و اين كه ا

ت در بيت ب با
ند و در بيت د

اي  مفهوم شيشه
  ) هستند

رف ديگر با اياز ك
متي يافتن اما ب

و بيت چهارم در
ها قر در ميان گل

و گلستان را پر

زارها را ري الله
ي انگور بسياري

كشتن و توسل
نشيند اي او مي

 ياد نيك از آدمي

سنجش

سيسم در اصل ك

و برادران كاراماز

شاعر در دير مغ

 تابوت از چوب د
 

شيدن، عيد بر آ

ي تشخيص است

شد و نرگسر با
مكنيه و شب زند
م تناسب دارد با

ضافة تشبيهي ا

تشبيه بليغ است
ا شر پديد آورده

ي به ترتيب در
هاي چشم پرده

سنديده و از طر
يعني قاعدة سالم

وف بهار هستند 
ت اهريمن اگر د

باغ و) فروردين(
  . است

زاي بها ه و باران
هاي رتاك، خوشه

كسي كه با ك«: د
كشد و بر جا مي

 جا ماندن نام و

    
 

 .رست است
مكتب رمانتي س

 .رست است
هايي از ماركز و

 .رست است
علت احترام به ش

  .عشق است
و علت ساختن

 .ميرد  دارد مي
چهار علت تيغ كش

 .رست است
ب اضافة استعار

 .رست است
ك الله ساغرگير
و آهن استعارة م
سه واژة كام ايهام

  .ت
چهار گوي فلك ا

 .رست است
 سيل سرشك ت

مانچه لف و نش ك
 .رست است

ك زجاجي و عنبي
جاجي و عنبي پ
محمود يعني پس
ارم قانون شفا يع

 .رست است
در وصف 3و  2 
صورت زشت: 1 

  .ر است
(ابر آذار ماه : 2 

بهار):  و شكوفه
هابرهاي سيا: 3 
از شاخة پير: 4 

 .رست است
گويد ، شاعر مي

رسد و او را م مي
 ديگر ارزش بر

www.sanjeshse

در 2گزينه  .15
هنرمندان م

در 4گزينه  .15
صد سال تنه

در 3گزينه  .15
عگزينة يك 
استعاره از ع
در گزينة دو
يار بلند قد

گزينة چهدر 
در 3گزينه  .15

شيون مهتاب
در 1گزينه  .15

در گزينة يك
در گزينة دو

س  در گزينة
معشوق است
در گزينة چه

در 4گزينه  .15
در بيت الف
با محراب و

در 3گزينه  .16
در بيت يك

زج(كنند  مي
دو مدر بيت 

در بيت چها
در 4گزينه  .16

،1هاي  بيت
معناي بيت

بها. رسد مي
معناي بيت

گل(و نگار 
معناي بيت
معناي بيت

در 1گزينه  .16
در بيت يك
ديگر از راه م
در سه بيت
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@sanjesheduc

اي فـردي        

سـب مهـم      

  .ست

دارو  نوش (

  !ارد

حتمـاً  ) 4 

ationgroup

يـرا چهـرة زيبـا
  .واهي شد

راين اصـل و نس

 و ريا در كار نيس

.فايده است  بي

 جمله وجود ند

. برخـورد شـود   

1(  

تـرام بگـذار، زي
تو نيز خاك خو
وده اسـت؛ بنـابر

ست؛ اما دورويي

هر كاري كنيم،

  )ف ديگران نپر
  . سپرد

ر امان باشي در

  !ت

  !دارد

ن مفرد مؤنـث

29/01/1399  اول

شسته اسـت احت
پس ت! سته است

ها بو سبان بتكده

دان مهربان نيس

 پس از مرگش ه

وسط حرف(كن 
هاي خطير ليت

فعل در) 4غايب 

  

  !صحيح است 
نش صحيح است

 جملة وصفيه د

د چون بايد با آن

19 



جامع نوبت(اني 

ات نش ه بر چهره
و صورت تو نشس

ر است كه پاسآز

گويد كه چند مي
  .ت

.  

او ياري رساند،

خودت را آغاز مك
ن رسيده، مسئول

خاطب است نه غ

)4و  3( گزينه 

)2(شود گزينه 
همكارانش) 4مفرد 

طل نكره است و

شوند حذف مي 3

   1و 

بان عربي

 پيش؛ علوم انسا

 گرد و خاكي كه
و اكنون بر سر و

شكن، پروردة آ ت
  .د

رين لب سخن م
است» مان بردن

س از مرگ است

 ناتوان بايد به ا

  .د دارد
ذيرفته، سخن خ
 و تازه به دوران

جمع مخ ريدون

ت نه كُشتن رد
  !خارج شوند

ش وان ترجمه مي
جمع است نه مف

 و همچنين باط

3و 2ست گزينه 

و 4رد گزينه  ام

   أنَّ شود نه  ي

  جواب طلب

 ز

سنجش

يباروي من، به
اك شده است و
يد و ابراهيم بت
مي اهميت دارد
سپيد پيكر و شير

زيره به كرم«ل 

ن به زندگي پس

ن از بدنِ فردي

يدي و رفاقت تأك
 كسي پايان نپذ
 افراد كم تجربه

تر) 3!  نه ترجمه

است ]مبارزه كرد
خارج كنيد نه خ

س به صورت رو
قواعد ج) 3! ست

ملة وصفيه است

مع غير عاقل اس

هذه االّيا بخاطر 
  !ت نه شايد

استفاده مي إنَّ  ز

حذف شود در ج

    
 

 .رست است
گويد اي يار ز ي

پس از مرگ خا
آي ل از خار برمي
 و شايستگي آد
 ياري زيبارو، سپ

المثل صداق ضرب
 .رست است

 دوم، باور داشتن
 .رست است

ش از رفتن جان
  !)گ سهراب

 اهميت دوستي
گويد تا سخن ي
گويد نبايد به ي

 .رست است

شعري آن است ن
 .رست است

م[به معناي  تل
آنها را خ ←هم 

 .رست است
تمييز است پسداً 

جمه شده غلط اس
 .رست است

ست و داراي جم
 .رست است

جم الجبـالينكه 
  ! نيست

 .رست است

باشد تکونُ يد 
معناي كاش است

 .رست است

از قال يقول هاي
 .رست است

آن ح) ن(بايد  ←

www.sanjeshse

در 1گزينه  .16
مي: 1گزينة 

همچون تو پ
گل: 2گزينة 

نيست، هنر
از: 3گزينة 
مص: 4گزينة 

در 2گزينه  .16
مفهوم بيت

در 1گزينه  .16
پيش: 1گزينة 

پس از مرگ
بر: 2گزينة 
مي: 3گزينة 
مي:  4گزينة 

  
  
   

در 1گزينه  .16
مفهوم ش) 2

در 1گزينه  .16
قاتَل ُيقات) 1
تخرجوهم )2

در 2گزينه  .16
چون اجتهاد

فعل ترج) 1
در 1گزينه  .16

حق نكره اس
در 1گزينه  .17

ايبا توجه به 
معادل فقط

در 2گزينه  .17
بايکون  )2
به م ليت) 3

در 1گزينه  .17
ه بعد از فعل

در 3گزينه  .17
← ُتْعَرفون
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آن ) ن(ف   

 هـا  صـليبى 
 رضـايتى   

ationgroup

  !ست نه حال

در حالـت مضـاف

ص نصـيب  فقيتى
جديـد هـاجران 

1(  

مفعول اس !نادياً 

اسم مثني د ←

موف جنگ اين ر
مه آمـدن  از بى 

29/01/1399  اول

من) 4! نه جامد 

  !هستند اف

  .د

←َاَخـوينکم  )4 

در ر جنگ دوم،
صـليب اول جنـگ 

ن

20 



جامع نوبت(اني 

مشتق است ←

  !ب شرط شود

منادای مضاها، 

 منصوب هستند

.گيرد ه ال نمي

  !مبتسمة

ها در رده فئودال
ج فاتحـان  ديگر

 ايران و جهان

 پيش؛ علوم انسا

ربّ ) 3! / ضم ←

  
  . دارد

 

  . شرطي است

قرون به فا جواب

  !ست

داه كه بقيه منا

همگي ساجدين

مضاف شد بـاب

مو  مسرورة سة

 مشاركت گستر
د سوى از و دند

 تاريخ

سنجش

ف ن است نه ض

!نه غير منصرف
معلوم مجهول ند

  !ل است

 !سجع نداريم 

، ماي2 گزينه 

است بايد مق بي

جمع اس طالبن 

است در حالي ه

س هم القمرو  س

  !شده است

الب )3. گيرد نمي

مدرس معلم: ريم

 !غوصاً ي 

در جنگ اول و
بود شده آماده ن

    
 

 .رست است

مبني بر حذف ←
 .رست است

منصرف است ن 
زم و متعدي و م

مزيد باب افعال 
 .رست است

1جع در گزينه 
 .رست است

تنها ]ما شرط[ 
 .رست است

َطَلبط وقتي فعل 
 .رست است

رست است چون
 .رست است

ی نکره مقصوده
 .رست است

الشمس کوکباً  شر
 .رست است

ر به حرف جر ش
 .رست است

مضاف شده ال نم
  .شود

 .رست است

چهار نكره دا) 1
 .رست است

صفت است براي

 .استرست 
  213صفحه 

ها د وزي صليبي
مسلمانان يكسو 

 .استرست 
  207صفحه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .17
← آِمنوا ) 2

در 1گزينه  .17
← اهللا) 2
الز !ُکْنُتم) 3
!ُتحّبون) 4

در 1گزينه  .17
سج=  لهصفا

در 2گزينه  .17
= ما عاملة

در 4گزينه  .17
جواب شرط

در 1گزينه  .17
حاضرين در

در 2گزينه  .18
منادای اّيتها

در 1گزينه  .18
أحد عشر ی

در 1گزينه  .18
مجرور قرب

در 2گزينه  .18
م افضل )1

بايد حذف ش
در 1گزينه  .18

1(در گزينه 
در 1گزينه  .18

ص ←أکثر 
   

  
 

در 2گزينه  .18
ص 22درس   
پس از پيرو  

از زيرا نشد؛
  .نداشتند

در 2گزينه  .18
ص 21درس   
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 خـود بـه    
ز مسـيحي   
ـن گزينـه        

. كتاب است
هـاي   سـي 

كار بودنـد    
 در نيـز  ان
 ماليـاتي  ي 
 هنگـامي  ا 

 هـاي  ينـه 

. رسـيد  ود
 تثبيـت  قي 

 مپراتـوري 
 آق ـابودي 

فرهنگـي و   
 گونـه  هـر  
 جاهليت، ر

 ايـران بـر     

 پهلـوي  يم
ت سياسي 

 در سياسـي 

ationgroup

بـراي باشكوه ي
من را كه هنـوز
 غلـط بـودن ايـ

جمله به متن كت
برر. گيـريم  مـي 

 و اليق بـر سـرك
دهندگا ماليات ي،

بخشـودگي و فـو 
يـا و شد مي زل

گنجي و يافـت  ه

خو اوج به او نان
شـرقي منـاطق  ي 

ام روزافـزون  رت 
نـ موجبـات  يگر

اجتمـاعي، ف ـاد 
قـرآن،  آيـات  ه 
عصر در اعراب ي

آنـان از تسـلط

رژي سرنگوني ي،
فعاليت پهلوي ي

س آگـاهي  زايش 

1(  

درباري و مقتدر 
ضي از اقوام ژرم
ب آسـيا باعـث

ترين ج ن و شبيه
 سئوال در نظر م

نگر، كاردان نده
شرايطي چنين 

عف مشمول يگر،
متزلز مركزي ت

گذشته از بيش ي

جانشين عهد در 
اسـتثناي ران به

قـدر. رفتنـد  ن
دي سوي از ويان

ابعـ واكـنش  ـن 
استناد بـه با ني

زندگي باستان و
  

آ زيـرا  جنگيد؛ ن

:  
خميني گرانه امام

اساسي قانون وب
افـز: زيـر اسـت     

29/01/1399  اول

حكومتي انست
شارلماني بعض. ت

پس غـرب. ش داد

 از پاسخ بهترين
سخ صحيح اين
ن و وزيراني آين

در. م بوده است
دي بالياي بروز يا

قدرت و حكمفرما

شتابي و رونق ن
  .د

و شد آغاز يمور
اير نواحي از ري

ميا از قويونلوها 
صفو گيري ـدرت

ايـ. دادنـد  نشان
ايرا نويسندگان 

ب ايرانيان زندگي
. معروف شدند

ايران عليه و فت
  . بودند

برشمرد گونه ن
سخنراني روشنگر

چارچو در لطنت
يج بـه صـورت ز

21 



جامع نوبت(اني 

تو ميالدي نهم 
ل قرون وسطاست
در اروپا گسترش

 ولي مقصود ما
م و به عنوان پاس
 داشته و حاكما
ي مرتب و منظم

يا و خشكسالي ب
ح سياسي هاي ش
  .كرد ي

تيموريان و والن
آمد وجود به ان

تي زندگي پاياني
بسيار بر را  خود
آق توسط نلوها
قـ و يكسو از ير

نش واكنش اميه، ي
و شاعران مان،

يگر با مقايسه ز
نان به شعوبيان

گرف را ها رومي ب
ن واسطه ايران بو

اين توان مي را 13
س از بعد سياسي؛
سل اساس ذيرش

 ديگر اين نتـايج

 پيش؛ علوم انسا

قرن در رلماني
روپا در نيمه اول
پ مسيحيت را د

 بيان شده است
كنيم نتخاب مي

ت مركزي ثبات
فا و امور مالياتي

سبب به گاهي 
كشمكش و شوب

مي تغيير ضعيت

مغو حاكميت صر
زبا آن قالب در 

پ هاي سال از ت
ت دهند و سلطه

قراقويونل. داشت 
صغي آسياي رقي

بني قومي روشي
عالم از ي گروهي

اما شماري د. د
اين. تفاخر كردند

جانب روميان، ا
ط بازرگاني بدون

342 خرداد زده
س هاي گروه ذبة

با پذ كه احزابي
موارد. ست دادند

سنجش

شا نام به فرانك
ترين پادشاه ار گ

و با همراهي پاپ

زينه به درستي
را ان 1گزينه  20

 هر گاه حكومت
تيفيت ديوان اس

حتي و بردند مي
آش كه شرايطي 
وض آوردند، مي ش

عص در نويسي ي
عرفان و ادب م،

قدرت به ستيابي
اهرخ را شكست

گرايش تشيع ب
شر مناطق سمت

فخرفر و آميز ين
ماعي و فرهنگي

ناروا دانستند و د
تف خود تمدني و 

با خسرو هاي گ
 و خواهان روابط

پانز خونين قيام
جاذ شدن رنگ 
ا و شد مطرح زه

به خود را از دس

    
 

ف معروف شاهان
بزرگ شارلماني 

او. ، شكست داد

 .رست است
  200صفحه 

وال هر چهار گز
00اد به صفحه 

گر آن است كه
ر بسامان و فعالي

م بسر نسبي فاه
در عكس، بر د؛
يورش كشور به ن

 .رست است
  181صفحه 

فارسي و گويي ي
علم از رزشمندي

 .رست است
  173صفحه 
دس براي ويونلوها

شا جانشينان د
مذهب به سلسله
س به آن يشروي

  .آورد فراهم 
 .رست است

  139صفحه 
توهي رفتار برابر 

در بعد اجتم. شت
مردود را قومي ي

فضائل فرهنگي
 .رست است

  83فحه
جنگ در ها هپتال

م ناراضي بودند
 .رست است

  209صفحه 
ق نتايج و أثيرات

كم و مبارزه يان
مبارز نهايي دف

حبوبيت و جاذب

www.sanjeshse

پادش از يكي  
.وجود آورد

بودند،نشده 
  .شود مي

در 1گزينه  .18
ص 20درس   
در اين سئو  
س با استناپ

تاريخي بيانگ
اوضاع كشور

رف و آسايش
شدند مي نيز
بيگانگان كه

در 2گزينه  .18
ص 19درس   
فارسي روند  

ار و نظير بي
در 4گزينه  .19

ص 18درس   
قراقو تالش  

توانستند آنها
س اين. كنند

پي و عثماني
را قويونلوها

در 3گزينه  .19
ص 15درس   
در ايرانيان  

سياسي داش
جويي برتري

ف و تاريخ به
در 4گزينه  .19

صف 9سدر  
ه فرمانرواي  

جاده ابريشم
در 3گزينه  .19

ص 22درس   
تأ ترين مهم  
جريا تكامل  
هد عنوان به
كردند مح مي

erv.ir
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 امـام  بـري 
  .يستي

ي دو شعبه 
ايـران؛   ولي 

 بـراي  ـران 

جهاني اول 
 نظـر  از. ند 

ـت سـلطه   
 ل، رضاشـاه     

تصـادي و   
 تحكوم ي،

باشد  را مي

 گسترش و
 نداشـتن  ، 

 معروف هد
 از دالناصـر 

. خورد ست
 بـا  آمريكـا 

م .1918 ر 

ationgroup

رهب شـدن  سـته 
صهيوني رژيم و 

تعطيلي: از رتند
پـو گـردش  ستم

ايـ بازرگانـان  و 

 مصائب جنگ ج
شـون كمونيسم 
تحـ كشـورهاي  

ه همـين دليـل

هـاي اقت سـاماني  
انگليسي و وسي

جرت صغرا با مه

و ايجاد راه سر ر
دريـايي نقـل  و 

غيرمتعه جنبش 
عبد جمال نبش

شكس بزرگ نگ
م آ.1917 سـال 
نـوامبر در انجام 

1(  

رژيم؛ برجس با زه
آمريكا با وي طة

عبا آنها از رخي
سيس از جنوب ت

دولـت   فشار به

همچنان گرفتار
دام به ها آلماني
رؤساي به سي
سـازند؛ بـه راهم 

سياسـي، نابس ار 
رو نيروهاي سط

ر كه در ارتباط

بر اساسي س مانع
ر توسعه حمل

به و نكردند ول
جن اين گذاران ه

جن در نهايت، در
درس اينكـه  يگـر 

سـر. دهنـد  ـت 

29/01/1399  اول

مبارز صحنة در
رابط شدن برمال

بر كه دادند جام
نفت ايه شركت

الهه؛ المللي ين

ه كه آلمان شور
آ افتادن  مانع از

انگليس ستمداران
فـر كشورها ين

ناپايـدا وضـعيت 
جنوب كشور توس

 سه گزينه ديگر

روسيه و انگليس
حكومت قاجار د

قبو را غرب و ق
پايه. بود جهان ر

و د فرانسه از ت
د و كردند، فاده

شكسـ را آلمان 

22 



جامع نوبت(اني 

 اجتماعي قشار
ب و شاه منافقانه 

انج را زيادي مات
رج كردن سرما

بي دادگاه در ران

كش تقويت با تند
اين همكاري با
سيا كه بود اين 

ا در را آلمان ي
 

و. داشـت  رانـي 
يي از شمال و ج

صحيح است و با

ر هاي دولت ري
و مشكالت ح ع

شرق نظامي هاي
در استعماري طه

  .بودند وستان

علت دو به ولي اد
استف ها آلماني ه

توانستند فقين

 پيش؛ علوم انسا

ا همة فراگير ور 
چهرة ه؛ افشاي

اقدام ايران در ت
ايران؛ خا قتصاد

اير از رح شكايت

گرفت تصميم ها ي
ب و بكاهند شده
آلمان به عدت

صنعتي و تجاري 
 .گشود آلماني 

بحر و آشـفته  ي
هاي  اشغال بخش

مهاجرت كبرا ص
  .باشد مي

استعمار هاي بت
موانع ترين بزرگ 

ه بندي بلوك از ك
سلطه هر گونه ا

هندو از نهرو عل

دا ادامه شدت ه
عليه بود، جديدي
متف جهت همين

سنجش

حانيون ـ حضو
مبارزه راهنماي 

نفت شدن ملي ز
اق تخريب منظور
ايران؛ طر ظامي

  .خود ي

انگليسي ضاشاه،
ش ياد كشور ادي

راه مسا بهترين 
هاي فعاليت كان
هاي سرمايه وي

اوضاعي ايران ول،
هاي خارجي و 

  .بود كرده

ت مردم هنگام م
ه چهار صحيح م

رقا. راه آهن بود
از يكي. آمد مي
  .ايران بود رد

يك هيچ عضويت
با مبارزه رمتعهد
لع جواهر ونزي و

به را جنگ انسه
ج سالح كه نك

ه به و آمد رانسه
  .شد سليم

    
 

رو ميان و لميه
عنوان به ذهب

 .رست است
  197صفحه 

از ممانعت براي 
من به ايران در س

نظ تهديد و صادي
هاي بدهي سريع

 .رست است
  191صفحه 

رض سلطنت آغاز 
اقتصا مشكالت ز
شرايط، آن در 

امكا تا تور دهند
رو به را ايران ور

 .رست است
  178صفحه 

او جنگ جهاني
 گسترده قدرت

ك متزلزل و عيف
 .رست است

  166صفحه 
ر، درباره خواست

پس گزينه. دارد
 .رست است

  147 صفحه
وره قاجار فاقد ر

م شمار به ايران 
بناد نامساعد ضع

 .رست است
  95صفحه 

عض كه بودند نيز 
غير كشورهاي ف
اندو از سوكارنو 

 .رست است
  84فحه 

فرا با جبهه غرب
تان از ها نگليسي

فر كمك به فس
تس شرط و قيد 

www.sanjeshse

عل هاي حوزه
مذ و خميني

در 1گزينه  .19
ص 21درس   
ها انگليسي  

انگليس بانك
اقتص تحريم

س بازپرداخت
در 2گزينه  .19

ص 20درس   
با همزمان  

از كمي. بود
ها، انگليسي

خويش دست
كشو درهاي

در 4گزينه  .19
ص 19درس   
در آستانه ج  

هاي دخالت
ضع را قاجار

در 4گزينه  .19
ص 18درس   
گزينه چهار  

ناهمخواني د
در 3گزينه  .19

ص 16درس   
ايران در دو  

در آهن راه
وض و كشتي

در 2گزينه  .19
ص 11درس   
كشورهايي  

هدف. شدند
احمد مصر،

در 4گزينه  .2
صف 8درس   
آلمان در ج  

ا اينكه يكي
نف تازه قواي
بدون آلمان

erv.ir
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 اسـت؛  رده
در ايـن  . د 

 كـم  هـوا  ر 
 بارنـدگي  ب 

ـت و بايـد       

 و آيـد  مي 
 افـزايش  ي

 بارش يزان

ationgroup

آور وجـود  به ي
انـد ـدوين كـرده  

فشـار جـايي  در
موجـب الزم يط 

سـتوا غلـط اسـ

باال درياها و ها س
خشكسالي هاي ه
مي و آب بخار ن

1(  

 كـه  ارد

شهري مسئوالن 
سعه شهري را تـ

د وقتـي .  نيست
شـرايط سـاير  و ي

نـه دوم مـدار اس
  .گرفت ر مي

اقيانوس آب طح
دوره طول. د شد

 كره زمين ميزان

29/01/1399  اول

دا وجـود  اسري
  .  اند ه

براي را شكالتي
هرها، برنامه توس

  . شود ده مي

رافيايي يكسان
كافي رطوبت ود

گزين. آمـد  ن مي
 بايد مانع از قرار

: آمـد  مـي رت       

سط .شود مي وب
سيل خواهد جاد

ديگري از خش

23 



جامع نوبت(اني 

سرا شرقي گسل 
شده جا جابه و ه

مش ها شهرك ش
 كنترل رشد شه
ري زمين استفاد

هاي جغر ه عرض
وجو صورت در ،

 بايد به جاي آن
 به جاي سبب

د بـه ايـن صـور

  . ده است

جنو و شمال ب
ايج و جزاير خي
بخ در .شود مي م

  .كرد

 جغرافيا

 پيش؛ علوم انسا

غربي ـ جنوب ش
شكسته گسل ن

پيدايش و شهرها 
ي مسئول براي

هاي كاربر  نقشه

شار هوا در همه
شدن، سرد از س

ط است و چين
و در گزينه سوم

ت صـحيح بايـد
  .كند مي 

درستي بيان شد

قطب در يخ هاي 
برخ و دلتاها و ت
كم كشاورزي الت

 تهديد خواهد ك

سنجش

 امتداد شمال غ
اين رس در محل

اطراف در اي مه
هاي خانه وزارت و

اي و ي ماهواره

فش. ن شده است
پس و رود مي ال

غلطه جزيره هند 
و. آمد جدي مي

ينه چهار عبـارت
فشرده را خاك

به د 2گزينه  58

توده شدن ذوب
پست سواحل تن

محصوال ميزان 
ل آن مناطق را

    
 

 .رست است
  20فحه 

وه زاگرس و در
زاگر خوردگي ين

 .رست است
  39فحه 
حوم و جديد فت
و ها سازمان يل،
هاي ها از عكس ح

 .رست است
  44فحه 

ر به درستي بيان
با سبكي علت ه

 گزينه اول شبه
السرطان و الج س

 .رست است
  50فحه 

داشت كه در گزي
خ ذرات سنگين 

 .رست است
  58فحه 

8 نمودار صفحه 

 .رست است
  66فحه 

ذ باعث هوا زياد 
رفت آب زير به ث
مناطق، برخي ر

خطر سيل و يابد

www.sanjeshse

 
 
 

در 1گزينه  .2
صف 2 درس

در رشته كو  
چي هاي اليه

  
در 2گزينه  .20

صف 3درس  
باف پيدايش  
دلي همين به

برنامه و طرح
در 4گزينه  .20

صف 4درس   
گزينه چهار  

به هوا باشد،
در. شود مي

مدارهاي رأس
در 4گزينه  .20

صف 5درس   
بايد توجه د

آالت ماشين
  
   

در 2گزينه  .20
صف 7درس 

با توجه به  
  
  
 

در 4گزينه  .20
صف 8درس   
شدن گرم  

باعث امر اين
در و يابد مي

ي مي افزايش
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 آنهـا  بـه  ن 

 ـــــتقاق و

 و شىوكا 
تـر تبـديل          
گي، سنگ 

 فظ
 ناشى آب ا

 اپيد جي

 زمـين در  

 مسائل گرا
 بايد ى،شهر

ationgroup

زمـين درون از ه

اشــــــنظريه  

رتصو دو به كه
و بـه ذرات ريزتـ

بادبردگ:  تراكمي

محاف تنها نه لى
تا شوند مى اعث

سفنجا حالت كا

سوم با كاربري 

 ،ليلد همين ه
ش ىها ىيزر ه

1(  

كه نيروهايي رابر

وزى،مرا ىها ره

ك ستا دىبا ش
ي مـدت خـرد و

انوع اشكال. ند

جنگل نختادر ار
با و كاهند مى ن
خا ايرز نيايد دجو

 خدماتي، مورد
  .ت

به .عكس به و د
برنامه در .در

29/01/1399  اول

بر در را ت خود
  .شود د

رقا شناسى مينز

فرسايش ديجاا ل
نبسـاط طـوالني

كن حمل دخو با 

يرز ؛ستا اههمر 
مينز به رانبا رد
جوو به ها آب ديد

ي تسهيالتي و
ي اقتصادي است

يدآ مى وارد سيب
كر ىيزر رنامه

  .دو

24 



جامع نوبت(اني 

ته زمين، مقاومت
آزا زيادي نرژي

ز ىها مشابهت و

ملاعو جمله از مر
ـه انقبـاض و ان

را يزر ذرات ين

ننساا و محيط
ربرخو سرعت از
شد سطحى نيا

ها  دوم از مالك
هاي ارم از مالك

سآ هم آن خلى
بر انتو نمى نيز 

شو نظرگرفتهر 

 پيش؛ علوم انسا

اي از پوست احيه
ا و بشكنند هاني

و ها خشكى از ى
  .طرح كرد

نر ىها كخا و د
ها در نتيجـ سنگ

يا نداتو مى دبا .د

م اىبر مشكالتى
بلكه ،ندا رانبا 
جري و كند اپيد 

  .شود ن مي

مورد. شود  مي
و مورد چها. شود

دا محيط به ،ند
ىشهر تمشكال

د نيز ستاهارو و

سنجش

هاي نا  كه سنگ
ناگه طور به و د

بعضى حلاسو ن
ل قرن بيستم مط

6  
شديد ىهادبا ،ك

س: شكال كاوشي
گويند مى گىزد

  .ياردانگ

م با ها جنگل يع
اتقطر رسايش

را كخا ىها يه
جذب قطرات بارا

معيتي محسوب
ش ئوال تلقي مي

ببين رتخسا شهر
م فعر اىبر د،شو

و آن افطرا حى

    
 

 .رست است
 67فحه 

 .رست است
  78صفحه 

افتد ي اتفاق مي
بدهند دست از ،

 .رست است
  47فحه 

دنبو قرينه به جه
را در اوايلها  رهقا

 .رست است
69تا  66فحات 

خشك يىاهو و 
اش .دگير مى رت

اهوه اين فرايند 
ي، ساييدگي و يا

 .رست است
  80فحه 

سيو امنهدا كه ت
فر مقابل در ها ك

الي در بجذ صت
موجب جذتيجه 

 .رست است
  112صفحه 
هاي جم ز مالك

ت و پاسخ اين سئ
 .رست است

  134صفحه 
شه يك نمواپير 

نش حل تاهاسرو
حانو و شهر تقابل

 .رست است
  147صفحه 

www.sanjeshse

در 1گزينه  .20
صف 8درس 

 
 
 
 
  
  
  
  

در 2گزينه  .20
ص 10درس  
زلزله زماني  

آيد، مي وارد
در 1گزينه  .20

صف 5درس   
توج با گنرو  

ق جابهجايى
در 2گزينه  .2

صف 7درس   
آب يطاشر  
رصو كمىاتر
شوند، به مي

فرش بياباني
در 3گزينه  .2

صف 8 درس  
ستا بديهى  

كخا طبيعى
فرص رانبا از
نتدر  و دهكر

در 3گزينه  .21
ص 11درس   
مورد اول از  

ارتباط است
در 2گزينه  .21

ص 13درس   
محيط گرا  
ر تمشكال و
مت بستگىوا

در 3گزينه  .21
ص 14درس   

erv.ir
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 مربع شبيه
 نهاآ بخش 

 .پنژا ركشو

جودات را 

 جريـان را   

را  حي صـح  

ationgroup

ش نهاآ شكل كه) 
يك كه دار باله
ك يا ىنزوندا رشو

موج يكل نيوان

ايـن. غالب شـد 

مناسـب و يع

1(  

دهفشر(ر جو و ع
نبد ىهاركشو - 3
كش مانند رهپا رها

قوپردازد بلكه  ي

غ كرد يحدود م

اجتما يريضع گ

  .سان است

29/01/1399  اول

جمع ىهاركشو - 
3 .نهاستآ وسط

پا يا تكه چند ى
 

 

ينمي و انسان يع

مح يو تجرب يس

  .كرد ي
  .داند ي

ت واكنش و موض

انس ياده و آگاه

  .شود يم مي

25 



جامع نوبت(اني 

-1: ع زير را دارد
متو ضعر برابر ش

هاركشو - 4. ست
.صور شده است

.تاس جتماعي

  ي

عيطب يد موجود

را به دانش حس ي

يانسان معرف يع
يم يوم اجتماع

فرصت ،يجتماع

آن مستقل از ارا
  .ردازد

يعلم جامعه تقس

شناسي امعه

 پيش؛ علوم انسا

انواع. ستا ركشو
شش قلاحد نهاآ 
ساجد مينزسر ى

ر ديگر محصكشو

اجعلوم  ديز فوا

يعيطب جهاني 
  آن ي
خاص مانند يد

يه شناخت علم

اجتماع يها نش
جزء علو ي رازش

اج يها رة كنش

موضوع آند كه 
پر يم يام هست

 علم اخالق و ع

 جا

سنجش

ك يك شكل ،ملى
لطو كه طويل 
صلىا بخش از ن
ك درون ركشو ك

ها ازانسان يماع

يها دهيپدو  عت
يامدهايو پ يان
به موجود يعن ي

كه ييگرا ز حس
  .نامند مي سم
را كن يشناس معه
ار يها يداور، ي
و انتقاد دربا ير

  .رد

گوين و دانشي مي
عا نيقوانبه كه  

ش علم خانواده،

    
 

 .رست است
  151صفحه 

م رتقد در مؤثر 
ىهاركشو - 2 .ت

نالدا يا هجزير به
يك كه محاطى ى

 .رست است
اجتم يهاكنش 

 .رست است
عيعالم طب: يعي
كنش انسا :اني

است صل وجود
  .كند يم

 .رست است
از ينوعنوزدهم، 

ي يا پوزيتيويس
موضوع جام، وبر

شناسي انتقادي
با داور، جتماعي

آور يند فراهم م
 .رست است

به هر علم و ري
ي استعلم ري
به سه بخش ملي

www.sanjeshse

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در 4گزينه  .21
ص 15درس   
عامل يگرد  
ستا هيردا يا
شب رتصو به
ىهاركشو - 5
  
 
  

 
 

در 1گزينه  .21
ييشناسا -

در 2گزينه  .21
علوم طبي -  
علوم انسا -  
اص: فلسفه -  

م ييشناسا
در 4گزينه  .21

در قرن نو -  
گرايي اثبات

ماكس و -  
ش جامعه -  
علوم اج -  

دانشمن يبرا
در 4گزينه  .21

علم نظر -  
علم نظر -  
علوم عم -  

erv.ir

15

16

17

18

19



  
 

 

@sanjesheduc

 تيـ ـظ هو  
 ريلـم تـدب  

 تغييـر در        

اي   پديده

به تفاوت  

سير واحـد،  
ـد جوامـع    

ش شـناخت  

هـاي   رمـان  

هـاي   ـان   
ق وجـود   

ationgroup

بـا حفـ. كنـد  ي
عل يعني، مدن ر

 زمـاني كـه بـه

ترين عميقد،  

  .شوند  مي

ايتر نباشد  ق

ز آنها در اين مس
انـد، بايـ ب مانـده 

  .د

، ارزشدهد ينم

  .هستند ها ن

هـا و آر واقعيـت  

ـي بـراي جهـ
ل و قبول حـق

1(  

مي دايرا پ يتماع
ريتدبرا علم  ي

 .گيرند ي

خـي از آنهـا تـا

گي و مرگ خـود

آشكار جتماعي

قيعم راتييز تغ
  . ماند

گيرند، بعضي از
ظ تاريخي عقب

 و جهان بپردازد

ن تنزلي عموم

انسان ياجتماع 

و باطل بـودن و

يعنـپذيرنـد  يير  
ن خروج از باطل

29/01/1399  اول

اجت يها ة ارزش
يعلم اجتماع يب

ض تغيير قرار مي
رند و تغيير برخـ

  .شود ي نمي
سيرشان از زندگ

نهادهاي اجم، 

از يكه ناش ين
خواهند يد باق

گ ك خط قرار مي
معي كه به لحاظ

انسان يد معنو

را به شناخت ع

يها حاصل كنش

اند دربارة حق و

ي و واقعـي، تغي
گونه كه امكان

26 



جامع نوبت(اني 

دربارة يان داور
فارا رو، نياز ا د؛

 كمتر در معرض
ختلف قابل تغيير
ن جهان اجتماعي
سان در آن و تفس

م در نظر بگيريم

يتا زمانگردد،  ي
واحد يجتماع

جوامع در يك مه
اند و جوا ب مانده

 به شناخت ابعاد

ر يو عمل يظر
  .ند

حا... صلح و ت،ي

تو ، ميود نكند

در قلمرو آرمـاني
گ ود دارد؛ همان

 پيش؛ علوم انسا

تو ي عقل و وح
رديگ ير عهده م

 فراگير دارند و
هاي مخ ر زمينه

 و تغيير بنيادين
هان، جايگاه انس

ا در ارتباط با هم

يآن باز م مانند و
جهان اج كين 

، همي يا طولي
 پيشرفته، عقب

  

  .ت
  
  .است ي

تواند يم نظري

عقل نظكـه   ني
كن يتلف حفظ م

يخانواده، امن. ت

جربي آن محدو

ت قرار گرفتن د
رش باطل وجو

سنجش

كه با استفاده از
بر زيرا ن يجتماع

ت همه جانبه و
سب شرايط، در
، موجب تحول

سبت به اصل جه
  .ند

هان اجتماعي را

ادها، هنجارها و
نشود، درون جر

هاي اجتماعي ن
قايسه با جوامع
.خود قرار دهند

است يآدم واس
.است ل انسان

يدل و قلب آدم

عقل ستفاده از 

يا ليبه دل يماع
ها و جوامع مخت

است يش اجتماع

را به معناي تج
  .د

اند؛ ولي از جهت 
ف از حق و پذير

 ي و ثابت

    
 

ك يهنگام يماع
اج ريتدب فةي وظ
  .مد

 .رست است
، تأثيراتي عميق

برحس ا و نمادها
ميق منجر نشود

ها نس تقاد انسان
آين ه حساب مي

هاي جه زا و اليه
 .رست است

كه به حوزة نما 
منج تر قيعم ي

 .رست است
 شباهت جهان
د و بعضي در مق
 الگوي حركت خ

 .رست است
حو ،يخت حس
عقل ،يخت عقل

د ،يخت شهود
 .رست است

  ارم
با اس يعقل يماع

 .رست است
به علوم اجتم يل

ه بت به فرهنگ
 .رست است

كنش يكقانون 
 .رست است

علم راعي، اگر 
اعي داوري كند

 .رست است
 چند خود ثابت
 امكان انحراف

 .رست است
سابي، اجتماعي

www.sanjeshse

علم اجتم -  
خود يعلم

نا يجوامع م
در 4گزينه  .22

هاي اليه -  
هنجارها -  

هاي عم اليه
باور و اعت -  

به اجتماعي
وقتي اجز -  

در 3گزينه  .22
ييها تفاوت
يها هيدر ال

در 3گزينه  .22
ديدگاهدر   

ترند پيشرفته
پيشرفته را

در 3گزينه  .22
ابزار شناخ -  
ابزار شناخ -  
ابزار شناخ -  

در 2گزينه  .22
عبارت چها  
علم اجتم -  

در 1گزينه  .22
عقل كرديرو  

را نسب يعلم
در 3گزينه  .22

به ق احترام  
در 1گزينه  .22

علوم اجتما  
جهان اجتما

در 4گزينه  .22
حقايق هر  

اجتماعي،
  .دارد

در 2گزينه  .22
انتس: ايراني  
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  .د

ـ   يفرهنگ
ـ  درد،   نيب

 ميو تصـم 

 يعلمـ  خت 

رسشـي در   

طـه مطلـق   

رد (يسـت    

 باشـد نـه     

ationgroup

گردد يبازم ياع

ف يخودباختگ 
ردندك يالم القا م

  وكراسي
و رگـذار يد تأث   

شـناخ ي دارد و

هـاي پر  عبارت

لث و شكل رابط

بـودن جـنس ني

ت كه نـه سـالبه
  42تا  40 

1(  

 

اجتما جهان ي

به سلمانان را
جهان اسال تيهو

  .ال شود

آريستو: رسطو
 تعـداد افـراد

به عالم هستي ي

و»  تماشا دارد؟

 و حيوان يا مثل

خوار ب گياه) 2ه 

اي داشت  قضيه
صفحه 7درس  

29/01/1399  اول

.شود انجام مي 

  .يابند مي

ياعضا يها تي

مس تيذهن ازي 
از هو يغرب گاران

ي و ارزشي اعما
  .شود  مي

ار ياسيس يها م
براسـاس: رند

يويدن يكردي رو

چه كسي عزم«

بريم بين انسان

رد گزينه) (است

توان مي.) يست
.افتد تفاق نمي

27 



جامع نوبت(اني 

ترل اجتماعي
تحقق م جتماعي

يها و فعال يآور

ييها بخش ها، ي
نگ خيتار و اسان

  

  .آيد  نمي
يك نظام عقيدتي

اعمالت بر آنها 

نظام يندب  دسته
گذارريخود تأث ي

جهان غرب كه

  .معين است

«ين صورت كه 

شكل را به كار بب

عرض ا( نيست 

ايراني ني ارسطو(
اساساً انفصالي ا

 سفه و منطق

 پيش؛ علوم انسا

پذيري و كنت عه
هاي اج كنشق 

نواست و به  ي

ييارويرو نيست
كه شرق شنا ي

.كند دايرواج پ

ق ديگران پديد
قدرت مطابق ي 

ي است كه قدرت

اكمان براساس
ياسيسرنوشت س

با فرهنگ ج ت كه
  .ار است

ته براي هدفي م

بدي. سشي است
 

 تعريف مثلث ش
 

دار بودن فصل ه

(د هم شخصيه 
در اين حالت) 

فلس

سنجش

  ي و ثابت
  ابي و فردي

جامعي از طريق 
جتماعي از طريق

ياز علل درون يش

غرب در نخس 
يريبب شد، تصو

ر رانيا ةجامع در

ن پذيرش و توافق
كه معناست ني

ت و ارادة كساني

حا تيو با اقل ت
مردم در س تير

ي استاسيم س
كند، سازگا ير م

رت سازمان يافت

عبارتي پر» ست
 32صفحه  6 

ان حيوان يا در
 15و  14فحه 

مهره) 1د گزينه 
  22تا  20

 هم سالبه باشد
.)بخش هستند م

    
 

انتسابي، فردي 
متغير، اكتسا: س

 .رست است
 هويت اجتماعي
و هنجارهاي اج

 .رست است
ناش يگاه ،يهنگ

 .رست است
يو نظام ياسي

امر سب نيو ا ت
و از جمله د يم

 .رست است
، بدونيجتماع

يبه اقدرت  تي
خواست ت،يبول

 .رست است
لتيبراساس فض 
كه در آن اكثر ي

نظا دموكراسي
را انكار يجتماع

 .رست است
به كارگيري قدر

 .رست است
تماشا كه راسزم 

درس. ي ندارند
 .رست است

د در تعريف انسا
صف 3درس . يرد

 .رست است
رد(ذاتي نيست 

0صفحه  4رس 
 .رست است

اي داشت كه يه
ها آرام رخي رنگ

www.sanjeshse

:گندمگون  
شناس وقت  

در 2گزينه  .23
بازتوليد -  
ها و ارزش -  

در 1گزينه  .23
تعارض فره  

در 2گزينه  .23
يقدرت س  

دچار ساخت
جوامع اسالم

د 2گزينه  .23
قدرت اج -  
يمشروع -  
مدار مقب -  

در 3گزينه  .23
يحكومت -  
ييها نظام -  
  رندهيگ
ليبرال د -  

اج يها ارزش
د 4گزينه  .23

، بسياست  
  
 

 
در 3گزينه  .23

عز«عبارت   
منطق كارايي

د 4گزينه  .23
فرض كنيد  
گي كل ميش

د 4گزينه  .23
شاد بودن ذ  

در) 3گزينه 
در 1گزينه  .23

توان قضي مي
بر(شخصيه 
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د يـا رسـم   

ين حالـت  
 آن موجبه 

اي كه  ايده

صفحه  13

. ده كـرديم 

سـت كبـرا     

يت مفهوم 
  9صفحه 

م فعاليـت  

 1ر گزينـه  

 موجـودي     
ازد؟ خـود   

صـفحه   3 

ationgroup

را تعريف به حد

در ا.  كلي است
س هر دو مقدمه

اثر و فا) . 3ينه 

درس .  انعكاس

لمي استفادهان 

ن شـكل دوم اس

ي حقيقت و ماهي
ص 2درس . ييم

باط باشد باز هم

در.  كـار داريـم   
  3فحه 

ـه آيـا انسـان،
تي خود ازاد سـا

درس. م تجربي

1(  

ان آن رتو د نمي

تماً يك مقدمه
ست پسوجبه ا

گز(شود  خته مي

مغالطه ايهام 3

بريم از بره ل مي
  صفحه 12

7  

  50تا  48ه 

قياسـمان نچو »
 87  

اي دروني يعني
خودرا روشن نماي

ارتب نادرست و بي

موضوعي سـر و
صف 1درس . ست

ن مطلب است كـ
رط پايگاه طبقات

  10فحه 

ت نه صرفاً علوم

29/01/1399  اول

نباشد) س و فصل

يد نكرده كه حت
و اگر نتيجه مو) 

ي كه در آن ريخت

3ضع تالي گزينه 

لت پي به معلول
درس ) 4و  1ه 

75صفحه 11س 

صفحه 8درس . 

».كچري نيستند
صفحه 13رس 

 بخشي از محتو
هيم و مجهول خ

ف يا استدالل نا

 چه به صورت م
؛ به كار رفته اس

ناسان دارد، اين
قيد و شر ثير بي

صف 2درس . ت

ت استوار شده اس

28 



جامع نوبت(اني 

قلي مانند جنس

صورت سؤال تأكي
)1رد گزينه (ت 

اي و ماده) 2نه 
   80 صفحه

مغالطه وض 2نه 

 پس وقتي از عل
رد گزينه(دالل 

درس. ه استدالل

.ي نامعلوم است

ها الك  دوچرخه
در) ه در صورت

شند كه همه يا
 دقيقي ارائه ده

د حتي اگر تعريف

صورت تاريخي
ن عقالني پديده؛

شن لسفي جامعه
اند خود را از تأث

ديشمندان نيست

م انساني بر آنها

 پيش؛ علوم انسا

عق(داراي اجزاي 

ص) 4رد گزينه (
 نتيجه كلي است

گزين( آنها دارند 
12درس . ست

گزين)  در محتوا

 است به معلول
ست نه نوع استد

الل است نه ماد

لي كذب قضيه ك

برخي«ست كه 
مغالطه(ده است 

اي باش د به گونه
توانيم تعريف ي

شود ستدالل مي
  

م فلسفه چه به ص
ينيردم يعني تب

يشه در بينش فل
توا ه انسان ميك

ي از فالسفه و اند

م تجربي و علوم

سنجش

ي باشد يعني د

(شه سالبه است 
د در شكل اول

  66صفحه  10

ها از ارائه انسان
پنج گونه اس) 4 

مغالطه(ب است 

نند رابطه علت
 پرسيده شده اس

استدال) صورت( 

ق باشد صدق و

صورت صحيح اس
ط را رعايت نكرد

بريم بايد  كار مي
صورت هرگز نمي

شامل تعريف و اس
6صفحه  2رس 

ع خاصي از علم
كار رفته بين مر

شناسي كه ري عه
اتي خود؛ يا اينك
يده هيچ گروهي

ي است كه علوم

    
 

 .رست است
ي بسيط و بديهي

  28صفحه  5 
 .رست است

شكل دوم هميش
مقدمه كلي باشد

0درس ) 3زينه 
 .رست است

نابر اهدافي كه ا
گزينه(ب است 

 .رست است
دمه كبرا كاذب

 .رست است
مات با نتيجه ما
سؤال نوع برهان

 .رست است
 بررسي ساختار

 .رست است
اگر جزئي صادق

 .رست است
م قياس به اين ص
شد كه اين شرط

 .رست است
كه در تعريف به

رد در غير اين ص
 .رست است

ش فكري انسان 
در. شود سوب مي

 .رست است
با نوع 4تا  2اي 

مان معناي به ك
 .رست است

 از مباحث جامع
 تابع پايگاه طبقا
 لزوماً نظر و عقي

 .رست است
ك مباني و اصولي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .24
اگر مفهومي  

درس. نمود
در 2گزينه  .24

نتيجه در ش  
اگر هر دو م

رد گز(است 
در 1گزينه  .24

استدالل بن  
بر آنها مترتب

در 4گزينه  .24
مقد 1گزينه 

  88و  87
در 2گزينه  .24

رابطه مقدم  
در صورت س

در 2گزينه  .24
كار منطق  

در 1گزينه  .24
در تداخل ا  

در 3گزينه  .24
مقدمه دوم  

بايد كلي باش
در 2گزينه  .24

ك مفاهيمي  
را در بر بگير

در 3گزينه  .24
هاي فعاليت

فكري محسو
در 1گزينه  .25

ها در گزينه  
به همفلسفه 

در 1گزينه  .25
يكي ديگر  

است كامالً
طرح سؤال

در 4گزينه  .25
فلسفه درك  
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 اسـتداللي   

ت ويژگـي    
 محسـوب  

 و تنظـيم      

اگـر  . است
قـت نائـل   

ا در مـورد  
شـود    مـي  

هـد تـا بـه        

دة مـورد  

آن را بـه   ر

: رديـ گ يمـ  

  

ationgroup

هـاي س با بحث

ري چيـره دسـت
صيتيخهاي ش 

و عوامـل طـرح

معنا و فلسفي بي
كنند تا به حقيق 

اما. فكيك است
يل طبيعي هـم

يـدي سـوق ده

 تجربي از پديد

ريو تأث ييشناسا

شـكل م يـودك 

ست شناختي

1(  

بر عكس. نطق را
25  

ور سـخن . داشت
سطو جز ويژگي

 بود  ولـي جـزو

هاي علمي و ش
وگو مي گر گفت

ه روشني قابل تف
علت فاعلي و مي

ت و فعليـت جدي

توصيفيد كه 

را ش رگذاريتأث ي

تجارب دوران كـ

رويكرد زيس: شد

29/01/1399  اول

ه مباني علم من
5صفحه  4رس 

ز آن دست بر ند
ي چهارگانه ارس

وارده بر سقراط

ها و كاوش ه بحث
ء و عقايد يكديگ

به) علي و غايي
شود ع  جسم مي

آن را به صـورت

يابد ي تحقق مي

يرهايمتغ ريسا 

ت ةليبه وس زين ي

باشمغز  ييايميش

29 



جامع نوبت(اني 

تزلزل ساختند نه
در. ن قرار گيرد

 دم مرگ نيز از
ها الطون و علت

ن جزء اتهامات و

همه.... ست باشد 
مردم درباره آراء

فا(وامل بيروني 
طبيعت. شوند ي

د دارد كه ماده آ

اين هدف، زماني 

ديبا كند، يررس

  .دآگاه است

ي رفتار بزرگسال

ش ستيز نديفرا

شناسيوان

 پيش؛ علوم انسا

 و حقيقت را متز
وجه انديشمندان

د كه سقراط تا
نظريه مثل افال) 
  26ه 

ز آيين پدرانشان
  30و  2

درس) سايي است
بلهانه است كه م

و عو) ي و صوري
ني محسوب مي

هر چيزي وجود
  68صفحه 

.مورد نظر است

را بر گريد ريغمت
  .گويند

د، نيروهاي ناخو

اند و شده نييع

نامناسب در ف ي

 رو

سنجش

خود مباني علم
ن منطق مورد تو

صيت ممتازي بود
)4رد گزينه (س 
صفحه 4درس  

رگرداندن آنان از
29صفحه  5س 

 
سي همان شناس
ت شمرده شود ابل

 

مادي(ل دروني 
ها درون همه علت

  68تا  65 

بيعي در درون ه
ص 7درس . رسد

بيني پديده م ش

بر م ريمتغ كي 
گ مي كنترل ند

فرويد كاوي وان

تع يذات يروهاي

يكاركردها ةجيت

    
 

 .رست است
ن با مغالطات خ
اهم كردند تا فن

 .است رست
حقيقت خصوص
د نه پروتاگوراس

)3و  1د گزينه 
 .رست است

ختن جوانان و بر
درس. ه او نيست
 .رست است

  32فحه 
 .رست است

  57فحه 
.درست است

ادراك حس(يده 
ر عقيده درست

 48صفحه  6س 
 .رست است

عوامل 3تا  1اي 
طبيعي اساساً هم

صفحه 7درس 
 .ت استرس

طو يك ميل طب
به كمال خود بر

 .رست است
اليت علمي، پيش

  .شده باشد
 .رست است

ريآن كه تأث ي
نيفرا نياند، به ا

 .رست است
روض در نظريه 
 .رست است
ين ةليدك به وس

  كاوي ان
ممكن است نت ي

www.sanjeshse

د 1گزينه  .25
سوفسطائيا  

اي فرا زمينه
در 2گزينه  .25

جويندگي ح  
گرگياس بود

رد(شود  نمي
در 3 گزينه .25

گمراه ساخت  
ادعانامه عليه

در 1گزينه  .25
صف 5درس 

در 2گزينه .25
صفح 6درس 

د 3گزينه  .25
ن عقياگر اي  

قرار باشد هر
درس. شوند

در 4گزينه  .25
ها ر گزينهد  

هاي ط پديده
.علت غايي

در 1گزينه  .26
از نظر ارسط  

آخرين مرتب
  

  
در 3گزينه  .26

هدف فعا -  
نظر انجام ش

در 4گزينه  .26
يمحقق برا -

حداقل برسا
در 1گزينه  .26

پيش فرض -  
در 1گزينه  .26

رفتار كود -  
رويكرد رو

يافسردگ -  

erv.ir

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64



  
 

 

@sanjesheduc

رضـيه كـه       
گار و افـراد   
يـن گونـه      

 

 گـاه يپا ،يع 
ي را مرتفع 

ـه تناسـب   

و  زهيو جـا 

هر چـه   ي

  .آيند ي

پـارگراف   ا

ationgroup

  ي

 مثـال، ايـن فر
سـيگ لاسـتعما 

ت كـه بررسـي ا

 .سازگار كند ط

ياجتمـاع يهـا  ت 
ختالالت رشدي

كـ يبه نحـو  دي

و قياز تشو يالق

  .كنند ي م

يريادگيالعات و 
  .هد بود

به حساب مي ي

ايـ جملـه و   كـ 

1(  

رويكرد رفتاري

بـه طـور. اشـد 
ردن افرادي به ا
ت؛ لذا بايد گفـت

  .است ي

طي خود را با مح

مهـارت ني تمـر 
ند تا نقايص و ا

يآ يم ديدك پد

و رفتار اخال رديگ

  .هده دارد

  .ارد

تر جلبشي را ب

م ثبت اطال هنگا
افظه بهتر خواه

اي حافظة رويه 

يـآن در  ةنـ يزم

29/01/1399  اول

ر: ميباش يم يد

با پذير نمـي  كان
ز طريق وادار كر
 مذكور پرداخت

  .ذيرد

  .كند يم 
اعتمادي رابر بي

كند تا يكمك م

و يريادگيد از 
كن سان كمك مي

در قد و وزن كو

يگ يصورت م يص

  .د
طالعات را بر عه

نقش د يزشيگ

ما يارادغيره 

در :ثرتر است
شد، عملكرد حا

العات مربوط به

ز ايـ معنـا   قيـ ر 

30 



جامع نوبت(اني 

ديلوح سف ايو  ي

ش آزمايشي امك
توان از ود را نمي

 بررسي فرضيه
پذ صورت مي گي

جاديرفتار فرد ا
اعتماد در برن، 

ت كه به انسان كم

بعد ستند،يشان ن
به انس پذيري ف

د يا وستهيم و پ

منفعت شخص ي

شوند  ادراك مي
د و رله كردن اط

و انگ يجانيه يا

باشند، توجه زيگ

مؤ) ضمني(ي 
با شتريطالعات ب

ي از زمرة اطالت

كلمـه را از طر 

 پيش؛ علوم انسا

يتوخال ةجعب ك
  رفتاري

تي از طريق رو
شو جسماني مي

كرد و سپس به
روش هم بستگ

حساس، تفكر و ر
 از نظر اريكسون

است يزندگ يس

ساالنش  قبول هم
انعطافاين  .ابد

مداوم شيافزا ،)
  .شود يم

يبر مبنا يخالق

دازش اطالعات
كند تي عمل مي

و رفتارها يينايب

و تعجب برانگ ن

گيري غيرارادي
اط يابيباز ة نحو

و حركت يادراك ي

كيكند تا  يك م

سنجش

كي هيشب م،ييآ ي
رويكرد ر: ست

هاي روان شناخت
هاي ج وز بيماري

از سيگار وادار ك
رصرفاً از طريق 

در اح يبتاً دائم
يسالگ كيد تا 

اساس نديفرا كي

كه مورد يشگر
اي يشان بهبود م

)سالگي 6تا  2
نند بزرگساالن م

استدالل ا ،دي
  .رديذ

الترين سطح پرد
 ايستگاه اطالعات

در ادراك ب ،هي
 

نيمتبا رمنتظره،

ارادي از يادگ) 
و يريادگي اني

يها و مهارت ي

آموزان كمك ش

    
 

يم ايكه ما به دن 
اس يستيمكان رد

 .رست است
ه ياري از فرضيه

خانيات باعث برو
تفاده اه عدم اس

 روان شناختي ص
 .رست است

نسب يراتييتغ ،ي
مرحله تولد نيل

 .رست است
، يهوشه پياژه 

 .رست است
كودكان پرخاش 

ساالنش ن نزد هم

 .رست است
( كودكي اول 

مان شيك كم و ب
 .رست است

 قبل از قراردا
پذ يم ريتأث هينب

 .رست است
، باال خاكستري

به عنوان يك س
 .رست است

گيجگاهي كستر
.درست است

ريكه تازه، غ ييا
 .رست است

)رمزگرداني(ي 
ياز جر رندهيادگ

 .رست است
يشرط يها يريگ

 .رست است
به دانش، ي متن

  .كنند

www.sanjeshse

يهنگام -  
كريرو نيا -  

در 2گزينه  .26
بررسي بسي  

استعمال دخ
ديگري را به

هاي فرضيه
در 4گزينه  .26

يادگيري -  
اول بحران -  

در 4گزينه  .26
از ديدگاه -  

در 2گزينه  .26
در مثال، -  

شان ياجتماع
  .سازد

در 3گزينه  .26
دورهدر  -  

كودك يبدن
در 1گزينه  .27

دورهدر  -  
اجتناب از تن

در 4گزينه  .27
قشردر  -  
تاالموس -  

در 3گزينه  .27
قشر خاك -  
د 3گزينه  .27

ها محرك -  
در 2گزينه  .27

يادگيري -  
اياطالع فرد 

در 4گزينه .27
ادگانواع ي -  

در 2گزينه  .27
ها نشانه -  

ك يبازشناس
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@sanjesheduc

ـوالً تحـت   

ه دلهـره و  

رابـر فشـار     
تـاه مـدت    

ationgroup

دارد و معمـ يد

ي رفتن منجر به
  .شود ي

  .است ي

ومـت مـا در بر
كند كـه در كوت

1(  

اديـ توقع ز گران

ت هدف خواستني
ي در شخص مي

 فكري ـ عملي

ين مرحله ، مقا
ك هايي ترشح مي

29/01/1399  اول

گيده، از خود و د

ك سو به سمت
ايتيكف كامي و بي

وسواسي افراد 

در اي. وقتي است
ه سرعت هورمون

31 



جامع نوبت(اني 

بود يرقابت جو 

ستند، زيرا از يك
 باعث ايجاد ناك

شتغاالت ذهني

مو شوكه شدن 
فشار رواني، به س

 پيش؛ علوم انسا

داًيست كه شد

ختي قابل حل هس
نشيني از آن قب

  .است شگري

از اش ردد بودن

مل فشار رواني،
 تأثيرات اولية ف

  .گذارند مي

سنجش

اس يتعلق به فرد

به سخ اجتناب 
 ديگر فرار و عق

پرخاش ناكامي، 

مركندي و / دن 

نش بدن به عام
ي كنار آمدن با
گاه ايمني بدن م

    
 

 .رست است
مت ،رفتاري الف

  .كند يكار م
 .رست است

گرايش ـ ااي 
شود و از سوي ي

معمول در برابر
 .رست است

تميز كرد/ كردن 
 .رست است
، واكنله هشدار

بدن براي. شود ي
وبي بر كار دستگ

www.sanjeshse

د 1گزينه  .27
الگوي ر -  

كا اديفشار ز
د 1گزينه  .27

ها تعارض -  
اضطراب مي

واكنش م -  
در 1گزينه  .27

وارسي كر -  
در 3گزينه  .28

مرحلدر  -  
رواني كم مي
تأثير نامطلو
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