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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحلة ـ  يازدهمسنجش 

)23/12/1398(  
 )يازدهم( و علوم انسانيدبيات ا  

  

  :باشد ياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc

پايه  نان بي
اي از  يسـه 

، بـزرگ ـ    
دسـتياران،  
اهشـگري،  

حتاج، هـر  

سـنجه بـه       
ن ـ غزليات  
. هبي اسـت     

) ني نـدارد  

نامـة   الهـي    

 از صـفحة  

: زينـت ) (د 

تة پيشـين   

ationgroup

سخن: تن ـ الف
كي: تن ـ مشـك      

عظـيم،:  سترگ 
د: ل ـ پـايمردان   

عت، خواشـفا : ي   

وشه، آذوقه، مايح

  .ـ صفير 

  .ت هستند

ـر خـود يـك س
ليلي و مجنون. 

ي حماسـة مـذهب
  .ت

 و زمينة قهرمـان

تـابي بـه طـرز ا

گزينة چهار كه

مسـند: يـار .) (د

وابسـت:  خـرمن    

/12/1398(  

دن، زير پا گذاشت
 بـه جـايي رفـت

  جاليز، باغ 

گ خارا، سنگ ـ
زيبايي، جمـال 

شـير ـ پـايمردي

تو: برگ) (تعداد

)رجحان دارد ه

هاي ديگر درست

خيص همـين امـ
.تعليمي هستند    
حملـة حيـدري
ورده شده است

ن عبدود است
  ).است) ع(ي 

ست و مولوي كتـ

اما گ. اند اب شده
  .كند

ير اسنادي دارند

  .ساز ندارند 

ين دارنـد ـ آن

23 ششممرحلة (

پاي مال كرد: ن
كردن، از جـايي
:وانگري ـ پاليز

سنگ: ي ـ خاره 
:ستان ـ صباحت 

ش: پسر ـ هژبـر  

گي، لياقت، است

مسئلهت و امالي 

ه دورافتاده، گروه

ه است كه تشخ
له و دمنه ادب ت

ح. رفاني هسـتند   
نامه آن مناجات

عمروبن در مورد 
يت در مورد علي

تأثير داشته اس 
  .)د است

انتخا 2 نگارش 
ك تن را بيان مي

فعل غي: نهاد: ي

گر پيوند وابسته

وابستة پسـي: ان  

2(

2  


(ت و علوم انساني 

ي بلند ـ سپردن
چ كردن، سفر ك

ثروت، تو: تمكّن

هاي ديني  آيين
بلبل، هزاردس: ب 
فرزند مذكر، : ر 

  .ن از ترس

فضيلت، شايستگ
  )واري

 دو اماليي است

ب ـ مهجور و د

نوع آن ذكر شد
بهارستان ـ كليل
 مرصادالعباد عر
 يازدهم به عنوان

بيت(رق عادت 
بي(قهرماني : هار

مثنويبهاي  ران
طا در متن موجو

كتاب 73و  54
ز نوشتل پيش ا

غباري) (نهاد: دي

هاي ديگ گزينه. 

 دعاي مستمندا

2(و نگارش )  

 يازدهم؛ ادبيات

فرياد، صداي: فير
كوچ: ين ـ رحيل 

كننده، ناباور ـ ت

، اعمال عبادي،
كردن ـ عندليب

ضربه ـ پور) 12
 نمودن، لرزيدن

ف: هنر) (ملكوتي
و خو ة بدبختي

مسأله( ـ غرض 

ب ـ خطا و صوا

ب اثر به عنوان ن
لد ـ بوستان ـ ب
 اسرارالتوحيد ـ
ر كتاب فارسي

خر: قومي ـ دو  
ملي ـ چه:  دوم

سرودن كتاب گر
چهار خطا. (ست

4، 37ز صفحات 
زينة چهار مراحل

گرد) (نهاد: تاب

ستمركب ا) كه

 بالگردان تن ـ
  .رد

)2(فارسي   

سنجش

ـ نف  ناگهان: يك
خشمگي:  ـ دژم 

انكارك: ك ـ منكر

جِ منسك: سك
 گنجايش پيدا ك
 توجه به درس 
راري و اضطراب

معنوي، م: حاني
شوم، ايجادكنند

ابي ـ توفندگي

اصل و نسب: ست

ي غلط بعضاً قالب
عدي ـ روضة خل

ا ـاالولي تذكرة 
ل غنايي است در

:ب در بيت يك
مصراع) فريدون

سن چلبي در س
 به نظم آورده اس

ند و به ترتيب از
در واقع گز. ست

آفت) (مفعول: مع
  )سند

ك(پيوند وابسته 

الگردان جان ـ
ر بيت وجود دار

    
 

 .رست است

يكاي: ا به ترتيب
ادعاعوي باطل، 

فند، ابنان، خيك
 .رست است

مناس: ا به ترتيب
متورم شدن،: ن

با: (گان ـ زخم 
قر بي: ي ـ تپيدن

 .رست است

رو: (ها به ترتيب
ش: بار نكبت) (ياز

 .رست است

لُعا: ط به ترتيب
 .رست است

هاي نادرس  كلمه
 .ت استرس

هاي ه در گزينه
گلستان سع. يد

. غنايي هستند
رين كه در اصل

 .رست است

حماسي به ترتيب
ف(قهرماني :  اول

 .رست است

حس الدين حسام 
عطار الطير طق

 .رست است

ها درست هستند
يان شده غلط اس

 .رست است

شم: ( به ترتيب
مس: دور) (قيد: ز

 .رست است

ه دليل داشتن پ
 .رست است

بال:ها به ترتيب نه
تبعي معطوف د

www.sanjeshse

  
 
در 3گزينه  

ها معني واژه
و اساس، دع
پوست گوسف

در 2گزينه  
ها معني واژه

آماس كردن
كنندگ توجيه

گري ميانجي
در 4گزينه  

ها معني واژه
چيز مورد ني

در 2گزينه  
هاي غلط واژه

در 3گزينه  
امالي گروه

در 1گزينه  
توضيح اينكه
آ حساب مي
شمس ادب
فرهاد و شير

در 3گزينه  
هاي ح زمينه

مصراع: سه
در 1گزينه  

:موارد خطا
منطو  سنايي

در 4گزينه  
ه همة گزينه

كتاب بي 73
در 2گزينه  .

ها نقش واژه
امروز) (نهاد

در 1گزينه  .
جملة اول به

در 2گزينه  .1
توضيح گزين

نقش ت. دارد
erv.ir

1.

2.
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4.

5.

6.

7.
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@sanjesheduc

وابسـتة   6  

  ف

يـابم ـ    مـي   
ـ بسـوخت  

نوشته (يم 
) شته بيامد

ـن تعليـل     

 نشسـت و      
  )پير

صل، نابودي 

طلب اشاره 

:  همـه جـا    

: ينة چهـار  

ationgroup

در كـل. شـود  ي 

ش تبعي معطوف
  

  )عول و متمم
كـنم ـ نم مـي  

ـ) نجا گذراست

مجهول قد) شد
نوش: (زينة چهار

 ملكـوت ـ حسـ

  ـ 

ه ـ تضـاد بـين
 پيران ـ برنا و پ

حاص ت افراد بي

  .شاره دارد

به اين مط: نة دو

حضـور خـدا در

نيكوكاري ـ گزي

/12/1398(  

مـي) واب آلوده
  :ند از

 
نقش) ستة پسين

.ت مشهود است

هار جزيي با مفع
: ..............ينة دو

اين و وجهي و در

نوشته آمده باش (
گز) ضارع التزامي

  .ده است

مجازاً عالم: لك

هـ: ـ جناس) زار

تشـبيه: ـمع دل 
چو(بيه و تضاد 

عاقبت. (شود  مي

شتياق عاشق اش

گزين. پردازد  مي

ح(گر همگي به 

هاي ن نشانه:  سه 

23 ششممرحلة (

منزل پاي خو(  
اي پسين عبارتن
 .ت وجود ندارد

وابس(يب اضافي 
ي تكرار در بيت

چه(ام  دهشني.... 
گزي) ي با مسند

فعل دو:  مفعول
  ).ست

: گزينة دو) اده
مض) ( شته بشود

ت كه مجهول شد

فل: گزينة دو. رد 

  .س دارند
  .شم است

واژة هز(الف : م

شـم: گزينـة دو ) 
تشب: گزينة چهار

ر و تالش اشاره

چهار به شور و اش

به ستايش خدا

هاي ديگ ـ گزينه 

دشمن ـ گزينة

3  


(ت و علوم انساني 

سفر جان غافل
ها وابسته)  است

ة پيشين در بيت
تركي:  عزم تماشا

نقش تبعي) چ بار

) .........با مفعول
سه جزيي(يست 

سه جزيي با(ت 
گذرا به مفعول اس

ماضي سا) ( شد
نوش(جهول قديم 

رع التزامي است

اع اول اغراق دار

گ و سنگ جناس
م استعاره از چش

ب ـ ايها: ستعاره

)تشـبيه : اغ دل   
از پريشاني ـ گ 

به زندگي پر ثمر

 دارد و گزينة چ

ق سيرت خود ب

كند ـ اشاره مي

  .وجود دارد

مدارا با د: نة دو 
  . دارد

 يازدهم؛ ادبيات

س: (ركيب اضافي
واژة مركب: وار

ش تبعي و وابستة
آواز عشق ـ) ن

هيچ(ستة پيشين 

سه جزيي ب(دم 
ني) ............. مسند

بريخت ............. 
هي و در اينجا گذ

نوشته(ل قديم 
مج) وشته بگردد

ال مضار مورد سؤ

ص دارد ـ مصرا

تنگ.  تنگ باشد
غ در مصراع دوم

د ـ اس: ن تعليل

تنـاقض ـ چـر 
)آسودگي(عيت 

در اين گزينه ب 

دن عاشق اشاره

كه هر كس طبق
  .خدا هستند

ا) يابيم  در نمي

 در گزينة سه و

ي خوب ـ گزين
تناسب مفهومي

سنجش

سبب پيدايش تر
چارديو: توجه. (ت

 دامن هيچ نقش
ينوابستة پيش(ي 
ـ وابس) گوشي( 

نديد............ سخ 
سه جزيي با مس( 

:گزينة سه) عول
فعل هم دو وجه

مجهول)  بگرديد
نو(: گزينة سه) 
م) ماضي ساده (

ستعاره و تشخيص

ن با آن وسعت،
تشبيه ـ چراغ: م

ج ـ حسن: شبيه

: براي افروختن
معض در كسب ج

:جز گزينة چهار

 خود بيخود شد

ين اشاره دارد ك
 حال ستايش خ

 با ماست و او را
 

 و پاسخ صحيح

مراقبت از خو: ك
ت كه با سؤال ت

    
 

اي فك اضافه س
يت مشهود است
 يا، خواب، تن،

وصفي: هر نفس
وابستة پسين: 

 .رست است

ها در گزينة پاس ه
هستند ............ 

سه جزيي با مفع
اين ف:  با مفعول

 .رست است

نوشته: (نة يك
)ماضي التزامي (

)نوشته شد(م 
 .رست است

اس: غمت: نة يك

جهان: تناقض در
چراغ دو چشم: 

 .رست است

تش: ها به ترتيب ه
 .رست است

مدد از باد: (ها ه
تناقض: زينة سه

 .رست است

ها درست به ج ه

 .رست است

از ول به مفهوم
 .رست است

 سه و چهار به ا
ة موجودات در

 .رست است

خدا: (به مفهوم
 .اشاره دارد) د

 .رست است

بيت شعر اضافه
 .رست است

گزينة يك: ها هن
اه درون من است

www.sanjeshse

را: گزينة دو
پسين در بيت

جان، غافل،
ه: گزينة سه

:گزينة چهار
در 4گزينه  .1

اجزاي جمله
:گزينة يك

س(بينم  نمي
سه جزيي(

در 3گزينه  .1
توضيح گزين
)شده باشد

مجهول قديم
در 2گزينه  .1

توضيح گزين
  .ندارد

ت: گزينة سه
:گزينة چهار

در 3گزينه  .1
توضيح آرايه

در 1گزينه  .1
توضيح آرايه
برخاست گز

در 4گزينه  .1
مفهوم گزينه

  .)است
در 4گزينه  .1

سه گزينة او
در 2گزينه  .2

گزينة يك،
دارد كه همة

در 1ينه گز .2
گزينة يك ب
وحدت وجو

در 3گزينه  .2
يك بي: توجه

در 4گزينه  .2
توضيح گزين
فعل من گوا

erv.ir
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بـراي  : سـه   

( رساند ي

كار ←

ست 

)  3گزينه

پس ←الم

–) هازينه

خط 

-ارج مي

  

  .اشد

ationgroup

  .شاره دارند

فل هسـتي ـ س

 برساند،سود مي

المعروف -)  4

درس←ن ُيصِلحَ 

رد گ(  فرياد زد

اإلسالعد ظهور
  ) 4ينه 

رد ساير گز( ني 

و تسخ–رها كني

خا –)  2 گزينه
.اضافی است 

ش نمايان شده با

/12/1398(  

ا) يي از تعلقات

حركتند و تو غا

كه به من سود←

4رد گزينه( بده 
  ) 3گزينه

أن–) ها ر گزينه
  )  2ه

←صَرَخ –)  3

  .ت

بع–)  4و3هاي 
رد گزي( بود  ←

تواننمي←التقدر

تو بايد ر:   تدع
  ها جنس

رد( أسنانه←و
۱در گزينه  ←

اشه جاي چهره

23 ششممرحلة (

رها(ب، د، هـ به 

همه در حال ح:  
  

←َينفعني–)  4

فرمان ب←ْأُمرو
رد گ( كار زشت 

رد ساير( وانست 
رد گزينه( دش  

3و1هاي  گزينه
اضافي است 2ينه 

هرد گزينه( صلي 
←کانَ  -)  1زينه 

ال–)  2د گزينه

عليك أن -۳ن
بر اساس: عّيات

  تمساح

هاي اودندان–)  
←ِمن فمه  –ت 

ي زبانش و همه

)2(

4  


(ت و علوم انساني 

ـ بيت ب.  دارند

و قيام كن ـ دو
.خرت كم است

4و1هاي د گزينه
  

و–) 3نهرد گزي 
ك←الُمنکر - )  

تونمي←ستطيع
كارهاي بد←يئة

رد( دانست نمي
در گزين←ونگی

دليل اص←صليّ 
رد گز( ن عربي 

رد( مرغ مگس ←
   

ترين بندگانبوب
حسب الّنوع–ها 

هاي تمدندان  ←

4رد گزينه( ف
اضافی است ۲ 

هاكه در لغزشن

(، زبان قرآن 

 يازدهم؛ ادبيات

اشاره)  تعلقات

شكالت حركت و
 اندوزي براي آخ

رد(  من بياموز 
)  1رد گزينه  

(نماز ←لّصالة
4رد گزينه( ن 

ما کان يس–)  1
أعماله الّسّيئ–) 

نم← کان يعرف
چگو–)3و2 هاي

الّسبب األص–)  
واژگان←العربّية

←) معرفه(ّطّنان

)ها ساير گزينه

محب:   حّب عباد
هقيمت: أسعار 

←سنان الّتمساح

تنظيف←ز كردن
در گزينه←ي 

ده است مگر اين

 عربي،

سنجش

وابستگي به( به 

با وجود مش: يك
فرصت توشه: ر

به←َعلِّْمني–) 
(مرا نجات دهد 

ال–) 4و2هاي ه
باز دار، نهي كن←

1رد گزينه( كار 
4و2هاي  گزينه

ما–) 3و1هاي 
هرد گزينه( هند 

3رد گزينه( ي 
المفردات ا–)  1

الّط–)  4 گزينه
رد س( حركتشان 

أح -۲←ها نه
-4شمگين كني 

أس  -شود  ز مي

تميز–)  1گزينه
اّلذي  -) 4و1ي 

ي را پنهان نكرد

    
 

 .رست است

بيت الف، ج: د
 .رست است

ي: ها به ترتيب ه
ه اندوزيم ـ چهار

  .رست است
3رد گزينه( ايا 

مر←ينقذني–)  
  .رست است

رد گزينه( ي دار 
←ِاْنهَ  -) 2گزينه

  .رست است
مرد گناهك←نب

رد( الح نمايد  
  .رست است

هرد گزينه( اني 
نجاتش ده←وه

  .رست است
عامل ديني←نيّ 

1رد گزينه( الم 
  .رست است

رد( كند واز مي
سرعت ح←تهما

  .رست است
طاهاي ساير گزين
و شيطان را خشم

  .رست است
تميز  ←) جهول

  .رست است
رد گ( يدخل←د
هايرد گزينه( رج

  .رست است
كسي چيزي: يث 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .2
توضيح موار

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه
آخرت توشه

     
   

در 2گزينه  .2
خدا←اّللهمّ 

3رد گزينه 
در 1گزينه  .2

به پاي←أِقمْ 
رد گ( نيك 

در 3گزينه  .2
الرجل المذن
گرداند، اصال

در 4گزينه  .2
جوا←شابٌّ 

لکي ُينقذو–
در 2گزينه  .3

العامل الّدين
از ظهور اسال

در 3گزينه  .3
پرو←يطيرُ 

سرعة حرکت
در 1گزينه  .3

تصحيح خط
و:الّشيطان 

در 4گزينه  .3
مج(  ُينظَّف

در 3گزينه  .3
شودوارد مي

يخرج←شود
در 2گزينه  .3

ترجمه حديث
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در معرض 
 رشدش، 

وچكترين 
بلوط . آيدي

ذايي 
 بلوط را 

ود نه همه 

ساخته 
  .باشدي

- 
 

در يك 

« صلّية 

 - تعّد 

ي است كه 
بسيار (

ل عبادت 
سخن و 

ationgroup

و اين درختان د.
 نوع، در هنگام

آن كو: وط ژاپني
ي آن به شمار م

شود و منبع غذي
ي انواع درختان 

شو استفاده مي

درختان بلوط س
سال سرسبز مي

-3. كندرشد مي
 .كنندغذيه مي

بلوط سفيد د -3

و حروفه األص» 

مت –معرب  – 

خودپسند انساني
(ردن با دروغگو

هتر از هفتاد سال
 كه از شكل و س

/12/1398(  

.كندط رشد مي
اين. سفيد است

بلو. رسدمتر مي
آقه ها براي رشد

مبل استفاده مي
دم پوست برخي

ت برخي درختان
  .شود واقع مي

به از همه انواع د
ت بلوط در كل س

  . كند مي
ني خشك هم ر

خوار از آن تغف

  .  آن
3.  ده متر است

  .ايي است

»تعّدد« مصدره 

»استخدام« ر 

  خبر

 (  
خ -2. غرق شود

از دوستي كر -4

عت انديشيدن به
مك كسي است

23 ششممرحلة (

شك از دانه بلوط
بلوط سها مله آن
م 4.5تا  3حدود 

ي بهترين منطق
سيار در صنايع م

شود و مرده مي

ب پنبه از پوست
ورد آزار و اذيت

چوب پنب -2.  د
درخت -4. باشد

نه بلوط رشد دا
ي در مناطق شن

تنها حيوانات علف

 است نه پوست
ط ژاپني كمتر از
ه حيوانات صحر

ن باب تفعُّل و م

حرف من مصدر

خ/ نکرة  - رب 

 بر وزن فاعل
م نزديك بود، غ

4. پردجاه پا مي

  )سال 
يك ساعت -2. رد
با نم -4. يابدمي

5  


(ت و علوم انساني 

ا خاك شني خش
ي دارد و از جمل
عش تقريباً به ح
 و مناطق ساحلي

چوب بلوط بس: 
عت چرم استفاد

 دارد و نيز چوب
نات علفخوار مو

شوداستفاده مي
رض آسيب مي

 شني خشك از
بلوط ژاپني - 2. د

ت - 4. كندد مي

يوانات صحرايي
ارتفاع بلوط -2 

بعي براي تغذيه

زيادة حرفين من
  »واع

 بزيادة ثالثة أح

معر–رد المؤّنث 

اسم فاعل( َعة 
 كرد و بار چهارم
بيش از صدو پنج

  .هد

(َسَنة←ِسَنة -)
شده، وجود ندار
 براي او تجلّي م

 يازدهم؛ ادبيات

نسبتاً مرطوب يا
انواع متعددي. ند
سال، ارتفاع 12 
رسدمتر مي 9 

: و از جمله آن 
ت بلوط در صنع

  

هاي گوناگونيه
ط از طرف حيوا
در صنعت چرم ا
ت وحشي، در معر

رطوب يا خاك
شودستفاده مي

طق ساحلي رشد

منبع غذايي حي
. گوناگوني دارد

درخت بلوط منب

مزيد ثالثّی بز –
أنو« ل و فاعله 

مزيد ثالثّی – 

للمفرد -» ريض

الّراِبع←الّراَبعة–
د به غرق شدن
ه در يك پرش ب
دهديك جلوه مي

الم مفتوح است
ون كلمات وارد 
گردانيدن كارها

سنجش

در خاك نس. ست
باشنف خوار مي

تا 10 و پس از 
تا 6ن به حدود 
شودكار برده مي

پوست. دهدل مي
.كنندمي ستفاده

ت بلوط استفاده
درخت بلوط فقط

فقط دست بلوط 
ز طرف حيوانات

ر خاك نسبتاً مر
صنايع مختلف ا

در مناط) ت بلوط

ه ، چوب بلوط م
خت بلوط فوايد

پوست د -4. ند

–مفرد المؤّنث 
فعل/ معلوم   -

للمفرد المذکر 
  محذوف

تعر« ن مصدر

–) ی باب تفاعل
ن، سه بار وانمود

سنجاب پرنده -
ر را براي تو نزد

 جمع مذّکر سا
جهان زباني بدو
وند در خالص گ

    
 

  :ك مطلب 
ط هميشه سبز اس
وي حيوانات علف

شود صرف مي
ست و ارتفاع آن
ي مختلفي به ك
حرايي را تشكيل
ن چوب پنبه اس

  .رست است
تن پوست درخت
ط و همچنين د

پوس -1←ها نه
درخت بلوط از - 

  .رست است
 درخت بلوط در

در ص -1←ها نه
درخت(  أنواع آن

  .رست است
متن آمد چه در

درخ- 1 ←ها نه
كندكي رشد مي
  .رست است
للم –ل مضارع 

-الزم  –معرب 
  .رست است

–فعل مضارع 
فعل و فاعله م 

  .رست است
اسم المفعول ِمن

  .رست است
ماضی( ظاَهَر 

جوان -1←هانه
3. بالدودش مي

ري كن زيرا دور
  .رست است

نون در( سبعينَ 
در ج- 1 ←ها نه

ستگويي با خداو
  .آيدشت مي

www.sanjeshse

ترجمه درك
درخت بلوط
آسيب از سو
زمان زيادي

انواع بلوط اس
هايدر زمينه

حيوانات صح
براي ساختن

در 4گزينه  .3
بر اساس مت

درختان بلوط
ترجمه گزين

-3. شودمي
در 2گزينه  .3

طبق متن ،
ترجمه گزين
كوچكترين

در 4گزينه  .3
بر اساس آنچ
ترجمه گزين
سال تنها اند

در 2گزينه  .3
فعل←تتعّدد
م–» ع د د

در 2گزينه  .4
ف←ُيستخَدم
/ مجهول 

در 1گزينه  .4
ا←ُمعرَّضة

در 1گزينه  .4
تظ←تظاِهرَ 

ترجمه گزين
بسيار به خو

دو) دروغگو
در 2گزينه  .4

َس←َسبعينٍ 
ترجمه گزين

راس -3 .است
رفتارش خو

erv.ir
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پيراهن  
به پزشك 

خالق را 
هاي بين 

كردن 
. يابدمي

-ارائه مي
ن از آن 

وزان اين 
گناهان و  

):  عادي

ر ادبيات 
دهند با ي

يشان 
  .يكي كن

ationgroup

: (مختلفي دارد
كسي كه به -4) 

هاي اخبزرگواري
هرا در رستوران

جوان، شناك -2 
اي خدا تجلّي م

ندي به جوانان ا
اديم پس فرعون

  

آموهمه دانش - 2
)شرّ(از بدي  را

جمع(ُعداة -۴ 

افظ شيرازي در
مخاطب قرار مي

اند صداهاشده ي
 به نيازمندان ني

/12/1398(  

هاي مشكل كه 
)ستاره: (شودي

بر را فرستاد تا ب
سفر غذاهايمان ر

  آنچه
.و مشورت مكن

انيدن اعمال برا

پندهاي ارزشمن
را فرستا) امبري

.كنندر كار مي

2. ش آشكار شود
به راستگويي ما

  .يابيدمي

 فاعل: جاهلون

حا -2. ار كردند
ند ايمان دارند م

  .خواهندمي

  .مع مکّسرند
ربيعوارد زبان  

شنودي خداوند

23 ششممرحلة (

لباس زنانه -2 
شنايي گرفته مي

خداوند، پيامب -
سدر -4. و رفتند

ول به معنای آ
ر سازد پس با او
كه با خالص گرد

  

لقمان حكيم پ -
پيا(اين فرستاده

عصره از صبح تا 

چهره و سخنش
ن كه پايبندي ب
 آن را نزد خدا م

الج -۳ ب فاعل

حقيقاتشان آشكا
ي را كه به خداون
ه كه دشمنانم م

مساکين     جم
مات فارسي كه

براي خش-4. شيم

6  


(ت و علوم انساني 

)ساحل: ( است
د و از نورش روش

2. ب وجود دارد
نه توليد خودرو

   شرط
ماء موصو -۴ 

يك را بر تو دور
ت راستگويي ك
.نند اشك است

  ه
-2.  كنيرو مي

به سوي فرعون 
گرفته شدند كه

ت مگر اينكه در چ
بدان -3.ترندقوي

 پيش بفرستيد

نائب: حافظ  -

ن فارسي در تح
راد نادان كساني
جدا شدند آنگونه

الم -۴وات     
كلم -2.ين بخرم

ر هر سختي باش

 يازدهم؛ ادبيات

دريا يا رودخانه
چرخدرشيد مي

  )پرستار( 

  )الَمطعم(  
يش از صد كتاب
 علمي به كارخا

جواب: تستشر
ماء تعجبّيه   

تو نزديك و نزدي
چه زيباست -3. ك

عي است كه مان

جمله وصفيه :ن
ادي دبكاري، ش
-3.  مايي كند

ارگراني به كار گ

هان نكرده است
ها قدو نفر از آن

ي براي خودتان

۲فاعل ) : معّلم

ن عربي را بر زبان
هنگامي كه افر 

از من جوستانم 

أصو - ألفاظ  -
هايي زيباتر از اي
زشتي وشكيبا بر

سنجش

  )ستاره( وکب 
يني كه مجاور د
 كه پيرامون خو

: (كند توجه مي

المطاعم -۴  
من بي  كتابخانه

يك گردشن در

الت –فعل شرط 
- ۳ماء نافيه   

كس دور را بر ت
كمك، كمك: زد

كند مايعشّح مي

يشتغلون–وصوف
ر در دنيا نيكي ب
ه جوانان را راهنم

در كارخانه، كا -

  
سي چيزي را پنه
ي هستند ولي د
ه از خير و نيكي

م( عّلمون  جمع

لمان، تأثير زبان
-3.  شده است

د - 4. دهند مي

   مذكّر سالم
-۲فساتين      
هخواهم پيراهني

يد بازدارنده از ز

    
 

  .رست است
الکوک ←)چراغ 
زمي - 1 ←ها نه

جرمي آسماني
ند و به بيماران
  .رست است

َمصنع  -۳   
در - 1 ←ها هن

آموزاندانش -3
  .م

  .رست است
ف: ُيقّرب –شرط 

-۲←ي ديگر
هرك - 1 ←ها نه

ز بنابراين فرياد 
شمان تمساح ترش

  .رست است
مو: )اسم نکره( 

اگر -1←نه ها 
ها همهسيله آن

-4.  رپيچي كرد
  .رست است

م تفضيل است
كس - 1 ←ها نه

هايشان قويرس
و آنچه - 4. رهاند

  .رست است
المع -۱ ←ی 

معل - 1 ←ها نه
ن الغيب ناميده

ها پاسخك به آن
  .رست است

جمع←صابرين 
-۱←ي ديگر

مي - 1 ←ها نه
ما باي -3.   است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .4
(المصباح 

ترجمه گزين
ج -3)  زنانه

كنكمك مي
در 2گزينه  .4

مکتبة -۱
ترجمه گزين
3. كامل كند

خوريمراه مي
در 1گزينه  .4

داة شا: َمن
هايدر گزينه

ترجمه گزين
دانستنمي

آنچه چش-4
در 4گزينه  .4

عّمال  -۴
ترجمه گزين
دهد تا به وس
فرستاده سر

در 2گزينه  .4
اسم ←أقوی

ترجمه گزين
كالس در در

رها ميعيب
در 2گزينه  .4

هادر گزينه
  فاعل

ترجمه گزين
فارسي، لسان
سخني نيك

در 3گزينه  .5
ناهين ـــــ ص

هايدر گزينه
ترجمه گزين
تغيير كرده
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 ايـن  بـه  ي 
 زمـان  و ت 

 آگـاه  آن ت 

 نـه  شد، مي
.  

دربردارنـدة   
يفة گزينـة  

 از دوري او

 و اسـت  ده 
ص » ...د و 

 كـه  آنـان  

 سـزاوارتر  ن 
. اسـت » ي 

سـت و نـه   

ationgroup

تـوجهي بي و لت
نيسـت ساخته او

ت به آنكه حقانيـ

م مبعوث خداوند
22ص » .كرد ي

، كـه د31ر ص 
 دارد و آية شري

د سـبب  هرگـز  

  .71ص » .شد
7.  

صـدقه داد كوع،
آمد مسجد به د،

و برسـند  دگان 

خودشـان ـان از 
سرپرسـتي و يت

اس» سرپرسـتي  

/12/1398(  

غفل. ... است ...ن 
ا از كاري ديگر 

از آ پس مگر د
  .»قرآن در

طرف خ از كه ي
مي معرفي آنان ه

در د شبسـتري  
يم الشأن اشاره

  .درسي است

راه، ايـن  رهـاي 

ش مي بيشتر روز 
71 ص» .كند ت

رك در كسي و ت
كرد مي آگاه  آن

بازمانـد تـا  ننـد 

مؤمنـا بـه  سـي 
وال«به معني » 

و واليـت «ـاي   

23 ششممرحلة (

انسان هوشياري
كه روزي گرفت،

نپيمودند مخالفت
د تدبر«، 17حة 

جديدي پيامبر ر
راه دهندة  ادامه

محمـودشـيخ  ز 
ن با پيامبر عظي

كتاب د 41 ص 

آزار و هـا  سختي

به روز ايشان با 
هدايت جنگيدند ي

است داده رخ اي
از را مردم و ند

كن توقـف  همـه  
  .89و  88ص 

كس مردم، چه اي
»اولي«س كلمة 

وال « بـه معنـ» مـ

 

7  


(ت و علوم انساني 

ه و بيداري هندة
خواهد گ را سان

م راه آن، در اب
صفح» .داشت ود

هر دهد مي شان
را خود و صديق

از» »اهللا الـي  عو
رسالت و پايان آ

  

در» خود زمان 

  .ست

س كه بود مراهي

قريش سران ي
مي ايشان با كه 

ا واقعه چنين كه
خوان مي را آيه كه

داد دستور) ص
صص» ...ردند و 

ا: نينَ من اَنفُسهِم
پس» .دارند ستي

«ين سخن هـم  

)2(و زندگي 

 يازدهم؛ ادبيات

ده نشان ت؛ زيرا
انس گريبان روزي

كتا اهل و است 
وجو آنان ميان ه

نش الهي انبياي خ
تص را آنها بلكه د،

دعاَ«و نازل شده 
 ختم نبوت و ر

.28ص . دارد ي

اب پيامبر هر زة

كتاب است 59ص 

  .اند ه شده

گم از مردم جات

دشمني ها، حمت
را كساني حتي

ك دريافت) ص( ا
ك در حالي و ب

ص( اكرم پيامبر ،]
آور جا به را نماز

ي النّاسِ بالمؤمن
سرپر و واليت ا

ايپس در . »واله

 دين و

سنجش

است مقدس غولي
ر كه دارد باري 
  .8ص  

اسالم خداوند، 
كه حسدي و ك

تاريخ مطالعه و م
كرد نمي رد و كار

بر او/ ن اين راه 
است به» ن راه

صراحت بيان مي

معجز تناسب«ن 

در ص» قرآن در 

برگرفته 58و  5

نج به مندعالقه ن

زح و ها دلسوزي 
ح كرد مي تالش 

خدا رسول ،]ت
شتاب با كند؛ في

] ابالغ يا تبليغ

ن ابتدا بود؛ شده 

اَولَيمن «: فرمود 
ما بر پيامبرش و

اله فَهذا على مو
  

    
 

 .رست است

دلمشغو و دغدغه
زيان عواقب و ر
».است شده ي

 .رست است

نزد دين قطعاً«
رشك دليل به هم

 .رست است

كريم قرآن يات
انكا را گذشته ن

 .رست است

 ختم آمده پايان
م آمده پايان اين
ن موضوع را به ص

 .رست است

طالب ذيل عنوان
 .رست است

تدبر«رگرفته از 
 .رست است

55و  60ز صص 
 .رست است

چنان پيامبر«: 1
  .70ص » .د
اين همة با« : 2
حضرت، آن«: 4

 .رست است

آية واليت[آيه  ن
معرف را او دارد د

آية[آيه  اين ول
ظهر. برگردند 

 .رست است

)ص(بر گرامي 
و خدا: دم گفتند

من كُنت موال«: د
.90و  89صص 

www.sanjeshse

   
  

در 3گزينه  .5
د يك اين«  

آثار ها، سؤال
سپري جبران

در 3گزينه  .5
«: آية قرآن  

ه آن شدند،
در 2گزينه  .5

آ در تفكر«  
پيامبران تنها

در 1گزينه  .5
بر او«بيت   

ختم«عبارت 
نيز همين 1

در 2گزينه  .5
براساس مط  

در 4گزينه  .5
مطابق و بر  

در 2گزينه  .5
به ترتيب از  

در 3گزينه  .5
1رد گزينة   

نگرديد مردم
2رد گزينة   
4رد گزينة   

در 1گزينه  .5
اين نزول با«  

قصد خداوند
85.  

نزو از بعد«  
اند، پيشرفته

در 1گزينه  .6
ابتدا پيامب«  

مرد» است؟
سپس فرمود

ص. »دوست«
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@sanjesheduc

حضـرت  » 

 اصل ساس
ص » .ينـد 

 پـر  عدل و
 خداونـد «  

 هم آمـدن  
 جهـاني و    

بـه   نحصـر 
سـتا درك       

 خبـر  بـي  ا 

 و باطـل  بر

 هـاي  رمـان 
 سـبب  ،]ت 

 ايـن  از ـي 
 ظهـور  و خ 

» .انـد  فتـه 

ationgroup

»كران بي علم«ه 

براس كه داشتند 
نماي دفـاع  مـردم 

قسط و از را مين
ثانيـاً،. الح ندارد

فـراه تـا  و يابد ه
كيل حكـومتي

من منـدي،  بهـره  
ـز در همـين راس

مـا وضع از و ت

ب عدل و حقّ و 

آر تحقّـق  بـراي 
علـت[همكـاري  

يكـ شـد؛  رگوني
تـاريخ پايان ودن

گف لهـي سـخن  

/12/1398(  

، و به)ع(علي  ن

وظيفه امان نيز
م حقوق از و ند

زم خداوند )ع(ر 
اصالالمي توان 

ادامه غيبت رده
براي تشـك) عج( 

ايـن ب...  .يابـد  ي
شـيخ مفيـد نيـ

نيست ما بين در 

رفت خواهد مال
15.  

بـ و تـالش  آنها 
ه اين. جهان بر 
  

دستخوش دگر 
بو الهي اصلِ در 

ال طرح يك از )خ

23 ششممرحلة (

مؤمنان صف امير

اما كردند؛ مي م
شو اسالم وانين

عصر امام ظهور 
يبت، جامعة اسال

پر از پس و جديد
 حضرت حجت

مي كاهش يبت
مة حضرت بـه ش

ايشان اينكه نه 

سمت كم به خره
57ص » .]معلول

ميان همكاري ي
ستم و يت كفر

.158ص » .]ل

  .ب است

خاتم، پيامبر جز
همه اين، وجود

تاريخ آينده در ل

8  


(ت و علوم انساني 

ست و هم در وص

ستم مردم به و د
گذاشتن قو پا ير

با«): ص(عظم 
س در دوران غي

جد شكلي در مت
و. 150ص » .

غي عصر در شان
و نام» .نيست م

بينيم، نمي را م

  .152ص  

باالخر بشري معة
م[افتاد   خواهد
براي است ندي

حاكمي نفي و ق
معلول[شود  مي 

كتاب 157 ص 

ج پيامبري، هر 
و با .بود جهاني 
 .158ص  

باطل بر حق زي
  .د، نادرستند

 يازدهم؛ ادبيات

اس) ص(ول خدا 

  .ب است

گذاشتند مي پا ر
زي مانع و كنند 

رمايش پيامبر اع
، پس».باشد شده 

امام تا كرد هان
باشد پنهان رها

ايش از مندي بهره 
مرد بين بودن ر

اما كه ا هستيم

».نيست عصر م

جام ،]علت[كند 
طلبان حق ست
ارزشمن فرصت ن،
اخالق عدالت، ي،
ستمگران هاي ه

،»قرآن در تدبر

تعليمات اما ت،
حكومت شكيل

».دارند نظر اق
پيروز( الهي عدة
دارند» تاريخ طول

سنجش

م در وصف رسو
  .101و  100

كتاب 115و  1

زير را اسالم ين
مقابله آنان با كر

اوالً، طبق فر: 3 
پر جور و ظلم 
پنه نظرها از را د
نظر از جهاني ت

  .خواهند كرد

)ع(مهدي  رت
ظاهر نيازمند كه

ها ما انسان«: 2 

امام امامت عدم 

  .ت

ك مي اداره را ان
دس به جهان ارة

پيامبران پيروان
خداپرستي مانند 

توطئه مانع و ان

ت«هوم آن كه در 

است الهي امبران
تش و ظهور ونگي
جهاني اتفا ومت

وع اين تحقق ي
ط در«كه  4و  

    
 

 .رست است

اين حديث هم: 4
صص . اره دارد

 .رست است

16مطابق صص 
 .رست است

قواني غاصب، مان
منك از نهي و ف

 .رست است

و 2 آخر گزينة 
از اينكه از بعد ،

خود حجت و يره
حكومت تشكيل ي

اصيل ظهور خي 
 .رست است

حضر بودن غايب
ك شود مي» نوي

  .151ص 
 .رست است

ست بودن گزينة
151.  
معناي به يبت،

 .رست است

استكتاب  149 
 .رست است

جها حكيم، وند
اد و شد خواهد 
پ بين در منجي 

الهي، پيامبران
حق طلبا همدلي
 .است رست

 و ترجمه و مفهو
 .رست است

پيا همة اصلي ة
چگو به مربوط ،

حكو برقراري ي
براي الهي، مبران

1پس گزينة . ه

www.sanjeshse

در 4گزينه  .6
4رد گزينة   

اشا) ع(علي 
در 4گزينه  .6

ترتيب م به  
در 1گزينه  .6

حاكم اين«  
معروف به امر

135.  
در 4گزينه  .6

رد قسمت  
كرد، خواهد
ذخي آخرين
براي شرايط

البته اسالمي
در 3گزينه  .6

غ دليل به«  
واليت معن«

ص. شود مي
در 2گزينه  .6

علت نادرس  
ص » .است

غي دوره«و   
در 1گزينه  .6

مطابق ص  
در 3گزينه  .6

خدا چون«  
پيروز ظلم،

به اعتقاد«  
همة بزرگ

هم و نزديكي
در 4گزينه  .6

مطابق آيه  
در 2گزينه  .7

عقيدة اين«  
،ها دگرگوني

برا خدا ولي
پيام«ضمناً   

همان صفحه
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@sanjesheduc

ص . »».ود 

رفـع  /مرتفع

و اين . 172

 سراسـري،  
 خـود  خبره
 اعـالم  عـه 

.  

  .اوند است
ationgroup

شـو داده زكـات  

عه به فقيهان مر

2ص » .كنند ه
  .ب است

هـاي س اهپيمايي
خ نمايندگان تدا

جامع بـه  دهنـد، 

.151ص .  است

ساز انكار خد  نه

/12/1398(  

او بـه  تـا  شـد  

، با مراجع»م دارد

مراجعه ن فقيهان
كتاب 172 ص 

را و اجتماعات ر
ابت مردم ساسي،

د تشـخيص  تـر  ه 
  .خبرگان ندارد

 منتظَر خداوند

  .بشري است

كري عوامل زمين

23 ششممرحلة (

نخواهد پيدا ي

اده و حال يتيم

اين به ايشان، به
و حديث شريف

  . تر است كامل
در حضور با و م
اس قانون بر بنا يز

شايسـته رهبري
طي به مجلس خ

  .ع تقليد است
17.  

حجت/ مهدي 

ص نسبي دانش ب

  .د

 

و ناتواني فك  عف

  ديني

9  


(ت و علوم انساني 

نيازمندي كه كند

مام خود دور افتا

به دسترسي كان
، و»قرآن در دبر

 به بيان ديگر ك
مستقيم اي شيوه 

ني اكنون .ستند
ر براي كه را سي

شود و ربط ي مي

مرجع/ فقها / ن 
74ص . يه است

با خود حضرت م

  

  .داند ري مي

سي پيدايش نقص

باشد تدبيري مي

 .باشد حس مي

  .ست

  

 و مربوط به ضع

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ ادبيات

ك برقرار مي اوات

فردي كه از ام«

امك عدم يا مامان
تد«، بخش 171

و. باشد نيز مي 4
به اسالمي الب
بس ياري پيمان ن

كس آن فقها يان
ورد امام خميني

  )عج
 ديني با فقيهان
اهري با ولي فقي
عنوي همچنان ب

  .ست

.افعه عقل است

راي انسان ضرو

ي از عوامل اساس

هاي ت دة فعاليت

 ماده و اصالت ح

دريجي علوم اس

.گذارد زير پا مي

آورد گ، پديد مي

معارف

سنجش

مسا مردم ميان 

«براي ) عج(صر 

ام غيبت زمان ر
 كريمه در ص 

4و  1هاي  زينه
انقال زمان در ما 

ايشان با و رفتند
از مي نيز برگان

قيم مربوط به مو

ع(ضرت مهدي 
در بعد مرجعيت

يت ظادر بعد وال
در بعد واليت مع

كتاب اس 171ص 

به و داذ فاقد جا

يت تكويني را بر

سايي جهان يكي

سان تداعي كنند

ياليسم، اصالتر

شي از تكامل تد

حريم عدالت را ز

هاي رنگارنگ ژي
    

 

 .رست است

چنان آن«): ع(

 .رست است

از غيبت امام عص
 
د دارند وظيفه 

مشترك آيةوم 
 .رست است

دربردارندة گز 2 
كشور مردم«: 3
پذير خميني را 
خب آن و كنند ي

پس شيوة مستق
 .رست است

حض= ظَر خداوند 
سؤليت رسالت د
سؤليت رسالت د
سؤليت رسالت د

 .رست است

ص» قرآن در بر

 .رست است

ن به سوي كار
 .رست است

د در انسان هداي
 .رست است

دن دامنه شناس
 .رست است

ار و عقل در انس
 .رست است

سي مكتب ماتر
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است

رفع نياز خود ح
 .رست است

ي رشد ايدئولوژ
www.sanjeshse

در 4گزينه  .7
(امام باقر «  

164.  
در 3گزينه  .7

خأل ناشي ا  
 .  گردد مي

مسلمانان«  
مفهوم، مفهو

در 2گزينه  .7
زيرا گزينة  
3رد گزينة   

امام رهبري
مي انتخاب را

پ» .كنند مي
در 1گزينه  .7

حجت منتظ  
قلمرو و مس  
قلمرو و مس  
قلمرو و مس  

در 3گزينه  .7
«مطابق    تد

  
  
  

در 3گزينه  .5
محرك انسا

در 3گزينه  .5
دنقص موجو

در 2گزينه  .5
نامتناهي بود

در 1نه گزي .5
اراده و اختيا

در 2گزينه  .5
از اركان اسا

در 4گزينه  .5
نقص نسبي

در 2گزينه  .5
براي ريعني 

در 3 گزينه .5
زمينه را براي

erv.ir

71

72

73

74

75

51

52

53

54

55

56

57

58
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دگي مادي 

اسـت بـه   ه 

  .است

ationgroup

راه مؤثر در زند 

ناتش ناشـناخته

ود محدود خود ا

/12/1398(  

  .ست

نشان دهندةكه 

  .هد

انو امك ستعدادها

لبي از دايرة وجو

23 ششممرحلة (

  .نمايد ص مي

  .باشد 

 

  .ت

كامل تدريجي اس

  .ت

  .گرداند ي

ن بلكها يك ايما

ده ي تشكيل مي

  .گردد ق مي

ه خود بشر و اس

رج شدن توجه قل

10  


(ت و علوم انساني 

را مشخصي آن 

 تفكر مادي مي

  .ست

 .دباش  معاد مي

 و هماهنگ است

به و آزمايش، تك

خداي يگانه است

ود را خشنود مي

 و توحيد نه تنه

 مكاتب غيرالهي

اي علمي محقق

ت، به علّت اينكه

برد، خار يش مي

 يازدهم؛ ادبيات

هي خطوط اصلي

بزرگي، از نتايج

وقوع پيوسته اس

 دليل بر امكان

ج مكتب جامع

ص در حوزه تجر

م به ايمان به خ

هاي آلوده خو دل

نمايد ن آغاز مي

م آوران الهي، با

  .ت

  .د

ها سان، پيشرفت

زندگي بشر است

ل كمال واقعي پي

سنجش

است و وحي اله

ر جهان به اين ب

به و) نظامي -ي

ي در طبيعت و

ت و كمال محتاج

شري به خصوص

  .خداوند است

هي، دعوت مرد

نمايد و د ضاء مي

در زندگي انسان

ارزات ميان پيام

  .ي علّت نيست

استهوناگون بود

باشند ت الهي مي

هان و قدرت انس

ين مفاهيم در ز
  .استانده

 را تا به سر منزل

    
 

 .رست است

ت عمومي بوده
 .رست است

چي و تنهايي در
 .رست است

سياسي -فرهنگي
 .رست است

ام مرگ و زندگي
 .رست است

هيابي به سعادت
 .رست است

هاي دانش بش گي
 .رست است

قاد و ايمان به خ
 .رست است

س همة اديان اله
 .رست است

هاي خود را ارض
 .رست است

دا، دينداري را د
  .ست

 .رست است

تاريخ بشر را مبا
 .رست است

 يك موجود بي
 .رست است

ظهور مكاتب گو
 .رست است

ت عامه و هدايت
 .رست است

شدن ماهيت جه
 .رست است

آميزتري ي از ابهام
 مجهول باقي ما

 .رست است

قدري كه انسان

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
مطابق هدايت

در 1گزينه  .6
احساس پوچ

در 4گزينه  .6
ف(به اشكال 

در 4گزينه  .6
اشاره به نظا

در 1گزينه  .6
انسان در راه

در 4گزينه  .6
يكي از ويژگ

در 3گزينه  .6
در گرو اعتقا

در 2گزينه  .6
بنياد و اساس

در 1گزينه  .6
ه خودخواهي

در 3گزينه  .6
اعتقاد به خد
و معنوي اس

در 4گزينه  .6
بخش مهم ت

در 2گزينه  .7
در پذيرفتن

در 4گزينه  .7
گر، ظ ايتحك

در 3گزينه  .7
هدايت مبين،

در 2گزينه  .7
با دگرگون ش

در 1گزينه  .7
سعادت يكي
صورت يك

در 3گزينه  .7
سرمايه گرانق
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Part A:

رت منفـي      

i  بهتـرين ،

Part B:

ationgroup

: Grammar

 اينجـا بـه صـور

  .كنيم فاده مي

ingاز فعـل بـا   

: Cloze Tes

/12/1398(  

r and Voca

ده كرد كـه در

استف littleت از 

ز حروف اضافه ا

  . بودند

  .باشم

t 

23 ششممرحلة (

abulary 

(have/ استفاد

جمله منفي است

شود و بعد از مي

  .ام كنم راني

  .ت كنيم

نش متولد شده

  .ت

 حضور داشته با

  .كرد

 

 

11  


(ت و علوم انساني 

  .د

 /has + p.p)

ست و مفهوم ج

سؤالي استفاده م

سازي سخنر اده

توانيم پرداخت مي

ي برد كه والدين

 هم تأخير داشت

 امروز بعدازظهر

بدي به او وارد ك

  .لكل هستند

 .آمده است) 1

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ ادبيات

گير مله قرار مي

زمان حال كامل

رقابل شمارش اس

wha از جمله س

  .رست است

آماشتري صرف 

ژه پول كافي نم

ش او را به جايي

شبختانه، قطار

توانم در جلسه 

ي شوك خيلي ب

ت مضر مصرف ا

(تيب در گزينه 

ا

سنجش

ل در ابتداي جم

م جمله بايد از ز

اسم غير) پول( 

at اينكه بعد از 

  

ره زنگ زدن در

كه بايد زمان بيش

كه براي اين پرو

ا  هويت فرهنگي

 رسيدم، اما خو

نيد كه من نمي

جدي نبود وليي 

ن در خطر اثرات

جمله بهترين ترت

    
 

 .رست است

ار به عنوان فاعل
 .رست است

since و مفهوم
  .ه است

 .رست است

moneyينكه 

 .رست است

ختار جمله وسا
.آمده است) 1(

 .رست است

c به معني دوبار
 .رست است

م به من گفت ك
  ردن

 .رست است

عيت اين است ك
 

 .رست است

قيق او در مورد
  

 .رست است

 دير به ايستگاه
  تانه

 .رست است

خواهم شما بداني
  كردن

 .رست است

نكه حمله قلبي

 .رست است

ن بيشتر از مردان

 .رست است

لگوي ساخت ج
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ت اسـتفاده   

ي تحقيـق      

Part C:

ationgroup

th قبل از صـفت

ر مـورد بيمـاري
  .كنند ك مي

: Reading C

/12/1398(  

he mostا از 

كننـد كـه د  مي
ها كمك  مهارت

Comprehen

23 ششممرحلة (

  .شوند  مي

ها ز يك سيالبي

 دكترها كمك م
لول در آموختن

nsion 

. .  

12  


(ت و علوم انساني 

  .ند

كامپيوتر كنترل

كه براي بيشتر از

 كامپيوترها به
د و به افراد معلو

. .  

  .است........ 

............ستند جز 

 

  د

 يازدهم؛ ادبيات

ت آنها را انكار كن

خند به وسيله ك

ي استفاده كرد ك

 است جايي كه
 داروها را بسازند

  .ست

..............اي هوا 

........به معني  2

 تشكيل آب هس

. .....  

 

  .شود مييف 
  جدي نيز دارد

 . ............  
شت سر بگذارند

سنجش

د تأثير و اهميت

چرخ  در فضا مي

د از صفت عالي

مت در پزشكي
كنند كه  ك مي

اس.............. راكم 

كه دما گيرد  مي

ci  در پاراگراف
  ش كردن

وح خوبي براي

............ه، هولي 
  است

. .......  
 شود م پرت مي

توصي............... ك 
 اما يك مفهوم

سوزانند ش مي
ها را پش نكه بدي

    
 

 .رست است

تواند چ كس نمي

 .رست است

ة فضاپيماها كه
  كردن

 .رست است

مفهوم جمله بايد

 .رست است

ترين قسم د مهم
ها كمك دان شيمي

  ا

 .رست است

ق متن، شبنم تر

 .رست است

نم زماني شكل
  .شود ي

 .رست است

"irculateمه 

يدا كردن، گردش
 .رست است

ة موارد زير سطو

 .رست است

ق گفته نويسنده
 ديوالي مشهور ا

 .رست است

........هاي رنگي 
فراد به طرف هم

 .رست است

ي به عنوان يك
ي كه شاد است
 .رست است

د اشياء را در آتش
ن نمادي براي اين

www.sanjeshse
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x m
,

x x

+

+

2

2 2
  

يك تـابع   

f (x) =  

  

g(x) =  

  

x >  

  

g( هماني  
  f تعريف 

f (x) =  

ationgroup

q  p  
1  1  
  1  
1    
    

mx n

x m n

+ + =

+ + =

2

f (x) = 9
11

x
x



− = 



22
2

x
x


− = 


22

f (x) /2

(f (x)) g
از طرفي بنا به 

a , f (y) b=

/12/1398(  

p q  
1  
  
1  
1  

mx



 +

= 





قم است پس 
1

x

x

−

−
2

2 22

2 2

x
x

−
−

2
2

f (x) (x= 1
2

(f (xy)) x=
g(f (xy)) =

b g(a +

23 ششممرحلة (

(p q)  
1  
  
  
  

  :پس. د

x m+ = +2 2

(m  

( −4  

رق 11 همه آنها 

x

x

− ≥

− <

2

2

22

22 

x
x

− ≥
− <

2
2




x ) / (x−2 4

xy
g(f (x) f= +

b) g(a).g=

(  

13  


(ت و علوم انساني 

p ∧  ) p∧
  
  
  
  

q نادرست باشد

m

m )x m− =2

) (= − −29 42

و تعداد ارقام 9

: x

: x

2

2





: x
:

≥
<

2
2

) (x− = 12 2

f (y)) xy=
g(b)

)2(ي و آمار 

 يازدهم؛ ادبيات

[(p  q∧
1




درست و  pه 

m≠− ⎯⎯⎯22

−(ست، پس  9
2

9هاي همراه اول 

(x≥ −

<

2

2

14 2

4

               
x
x<

)+ 2

g(f (x)).=

رياضي

 

سنجش

q) p] ∧ ⇔
1  
1  
1  
1  

ادرست است كه

x⎯⎯⎯⎯→

x x= −2 اس 2

ها  شماره موبايل

) :− 4

x − 2     

g(f (y))

به شرطي كه

    
 

 .رست است

(p q)⇔ ∧

 .رست است

زماني همواره نا 

xدلخواه و   =1
 .رست است

x اعداد منفي 

 .رست است

 اول براي همه

  
 .رست است

x > 2

: x >

 .رست است
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شـود، اگـر   

x≤ <  
x≤ <  

1 قاعده 
2  

  
  
  

f (x) =  
sign  

h(x) =  

fD =   
gD (x=  

fD D  
{= −  

  .فرد باشد 
  .زوج باشد 

fD D1   

x xs=  
  
  
  

ationgroup

ش مـي  1−صـل   
 

x ≤ +1 1
[x] =1 

و 1ت به ارتفاع 

x x− +2 4 1
n([f (x)].f (x

f (x )
g(x )

− =
−

2

2
2
2

  
x )(x− −2 1

{gD f (x)− =

{x ,= − ≤1 1

fD  اگرi

fD  اگرi

fD ... D1 

sign(x) 

/12/1398(  

f (x  
R  

  
  
  

 است پـس حاص
n +2  .است 1

[x+ < 1 2
g(x) =

ورده مثلثي است

(x )= − 22
x)) = +1

x
sign(x

−=
−

2

2

) ≥ 
, g(x)= =

}x≤ ≤ 2

fi = 
{fi = − −

fnD = 

g(x) x(si=

23 ششممرحلة (

) (x )s= +1
{fR x x= >

ها يكي بيشتر ي
1جمالت يعني 

x ]+ = 1 1
=1

ساحت هاشورخو

+ ≥ 2 6 6

x
) x

−


− −

2

2
2

2

} {x= = ≥

}x− < <1 1
{( − − <1

ign(x)) =2

14  


(ت و علوم انساني 

ign(x) x=

}> −1

 x تعداد منفي
ع برابر با تعداد ج

  f (x) x= 2

مس

  [f (x) ≥ 

− ≥ 
− ≠ 

2
2




x ≤2 1

}x )< =1 

  x

 يا

 يازدهم؛ ادبيات

sign(x) s+

رت منفي بودن
 باشد مقدار تابع

  x − >2 2 

} {x ,− =1

{ x− − <1

سنجش

sign(x) x=

رد است در صور
مثبت xو اگر 

x , x= =2

}<1

    
 

 .رست است

x sign(x+

 .رست است

ه توان نهايي فر
شود و مي شد 

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است

}= −1

 .رست است

 .رست است
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ــي    ـند يعن

  . است

به جـاي  ) 

ران ايرانـي  
  هـ ق

هـا    مغـول  
ـز در ايـن    
يـد گفـت   

 ←. رفت 

 از سـختي         

ن ـ خـار ـ           

  .  دارد
  )خيص

ationgroup

ــ ــان باش ا يكس

  .نامه است
ويسندة صد پند

)قصايدي ←ي 

 صد تن از شاعر
73تا سال   ه

و از زمـان ـاده 
اي پيچيـده نيــ 

با: صحيح نيست

پـذير  تـأثير مـي  

  .ت

رد مـن كنايـه

تشـين ـ گلشـن

بخشي ره و جان
و نه تشخ(مكنيه 

/12/1398(  

ــه     ــه رتب ــا  ك ه

ن  سرايندة عشاق
 عبيد زاكاني نو

هايي جاي مثنوي

 احوال بيش از
س و تاريخ ايران ت

اسلوب سـسي به 
هـ  است، نمونـه 

ژگي زباني نثر ص

ز فرهنگ هند
  ب غزل

ت ذكر شده است

ـرخي ـ در مـور
  .ود ندارد

ربـاط ـ زبـان آت

استعار: روزگار) 
استعارة م: قضا) ـ

23 ششممرحلة (

ــت ــن اس د، اي

خرالدين عراقي
مربوط به: ة هـ 

به ج) (سعدي ←

شرح: ة دولتشاه 
عباس خلفاي بني

تاريخ نويسي ←
خ نويسي ساده

، ويژ)نه زباني( 

ي در اين دوره ا
قالب ←مثنوي 

زدهم به صراحت

چـه كنايـه از سـ
شبه وجوگر وجه 

كهنـه ر:  ترتيب
  .هستند) ه

)ي آسمان     ب
 تشخيص    هـ

2(

15  


(ت و علوم انساني 

ــند ــت باش د ثاب

  .ست
مربوط به فخ:  ج

گزينة. گشا است

←جاي حافظ 
  )نظاميي 

  .الشراف

د شعر ـ تذكرة
اي چهارگانه، خ

← تاريخ نويسي 
تاريخ: حيح نيست

بك عراقي است

فرهنگ ايراني) ج
قالب م) د.    ت

علوم و فنون ياز

در مورد غنچـ(م 
هاي ديگر  گزينه

ها به يگر گزينه
ي نهاده و نانهاده

رة مصرحه براي
استعاره و:  تازه

2(فنون ادبي  

 يازدهم؛ ادبيات

ــد ــي  ــد ع توانن
D  

االنس اس  نفحات
گزينة. ب است

ندة تاريخ جهانگ

به ج) (شاعران ←
ها  شيوة داستان

ستان و اخالق اال

قافيه، بديع و نقد
خ پيامبران، خلفا

رواج: يح نيست
ي زباني نثر صح
 فكري شعر سب

  .ح است

ج    اصفهان   ←
پذيرفت  تأثير مي

در درس هفتم ع

ايم خون خورده 
در) مشبه به: ن

در دي. جود دارد
اهت بين معناي

استعا: طاق مينا
گل) د)    خشي

 علوم و

سنجش

ــه    ــ ل رتب ــا م ه
{ }f gD − = 

  .ن هفتم است

 به جامي مؤلف
 نويسندة مكاتيب
ك جويني نويسن

←نويسندگان 
به ←.  است

ه استثناي بهارس

ر علم عروض، ق
تاريخ: يخ گزيده

 زباني نثر صحي
ويژگي) 2.  يافت

مت اول ويژگي
هر دو صحيح) 4

←شيراز ) لف
ز فرهنگ ايراني

هاي ادبي د تصي

:وجه شبه: نچه
مشبه ـ بوستان 

وج) بيت(تعاري 
با عالقة شبا(ي 

سقف سبز و ط) 
بخ و نه جان(يه 

    
 

 .رست است

ــل ــه تفاض تي ك
f (x) g⇐ −

 .رست است

 ويژگي نثر قرن
 .رست است

مربوط: ينة الف
ربوط به مولوي

به عطاملك ربوط
 .رست است

به جاي نو: (متن
بيان كرده مثيل

 .رست است

رفاني هستند به
 .رست است

د: المعجم: ها ب
ـ تاري. مان مؤلف

 .رست است

 .رست است

ويژگي) 1: ها نه
 تيموريان ادامه

قسم) 3. شود مي
4) شود عيف مي

 .رست است

ا: ط در گزينة دو
د در اين دوره از

 .رست است

 .رست است

هاي شخص يژگي
 .رست است

من چون غن: يت
:سرا(ستان سرا 
 .رست است

ك مجاز غير است
گي مجاز استعاري

 .رست است

 موجود در الف
استعارة مكني: ده

www.sanjeshse
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ينـه قبـول   

سـت تلقـي     

مجاز : گين

رحه بـراي   
مصراع دوم  
 كنايـه در  

ـاد ـ نـوح    

كنايـه از  : ر   

) وق بـودن  

ـا را آسـان    

ationgroup

ها، اين گزين عاره

ند، گزينـة درس

  .شود  رد مي

نگ) (جاز استعاري

مصـر: گـين قبـا  
 ـ عمارت در م

چون مبحث) ل

تضـ: نا و هستي 

ي ـ غـم مخـور

  .شود هده نمي

ي عشق معشـو

شق سـختي هـ

/12/1398(  

سان نبودن استع

گر مكنيه هسـتن

ها، اين گزينه ره

مج: ساز) (حليه

رنگ) يه هم دارد
صراع اول تشبيه
صرحه براي اعمال

تشبيه ـ بين فن 

ل كنايه از نابودي

ي در قافيه مشاه

گدا(بيت سه ) ق

عشق و اينكه عش

  )ف همزه

23 ششممرحلة (

با توجه به يكس) 

  ) وجود دارد
صرحه و بار ديگ

ن نبودن استعار

مجاز مح:  و شهر

تشبي: ط باد صبا
مص:  در بيت سه

مصر(كشته ) زند

:سان ـ سيل فنا 
  .كالت

ل مصراع اولـ ك

ها جناسي گزينه

دن در راه عشق

ها در راه ع سختي

دو بار حذف(ت 
  )زه
  
  )ه

×4  

  )4×فعولن  

16  


(ت و علوم انساني 

)مكنيه/ مصرحه 

تشبيه: ر گهربار
 توأماً يك بار مص

ا توجه به يكسان

دشت) (اريستع  

خياط( تشخيص 
وم فقط تشبيه

ه و كنايه از فرز
  .شود ي

يا مجاز از انس/  
ن استعاره از مشك

ـ) ار ـ بر ( بين 

در ديگر گ) دارد

سختي كشيد(ك 

تحمل س:  ديگر 

و ي زو را و رست
و بار حذف همز
)ار حذف همزه

 بار حذف همزه

×فعولن : دو    ل

/− − − 
  )4×فعالتن  

 يازدهم؛ ادبيات

م(مه تابان ) نيه

در) (مصرحه(ل 
هر دو واژه چون

با) مكنيه/ رحه 

ـ ساقي مجاز اس

مكنيه و:  ـ گل 
راع دومص) كنيه

مصرحه(ر چشم 
 تماماً يكسان مي

نيه و تشخيص
 و ياور ـ طوفان

جناس. ود دارد
  .جود ندارد

جناس همسان د

بيت يك. است) 
  .نند

ما مفهوم ابيات

 در چن گ با زو
دو(ا دا رم ت را 

يك با( زد م را 
سه(دا ف تا بي 

ـ فَعل 3×ولن 
  ـ فَعل 3×

 / − − 
/− − −

سنجش

  شخيص

مكن(شم روزگار 

خار، لعل شن، بي
چ) مصرّحه/ نيه 

مصر(رگس گويا 

مجاز جزئيه ـ: 
(  

باد صبا: ت يك
تشبيه و مك(شق 

نور: ر بيت چهار
ها ، نوع استعاره

استعارة مكن: دل
 راهنما و حامي
راعات نظير وجو
حسن تعليل وجو

قافيه، ج(س است 

)قناعت(ة دو زين
رسان را مي) شق

ري از عشق ـ ام

ن) يك: ترتيب
ش زي كز جا و فا
 در آ ت شن دا
ب كـ ب را ي د

فعو: يك: ترتيب
×فعولن : چهار 

/) (ك − −
/− − −

    
 

عاره مكنيه و تش
 .رست است

چش:  گزينة يك

گلش) مكنيه(صبا 
مكني(گل ـ سرو  

نر) مكنيه(دل : 
 .رست است

:لب: ( به ترتيب
)مجاز محليه: رم

 .رست است

 موجود در بيت
شير عش: بيت دو

ها د ي وابستگي
ورد نظر نيست،

 .رست است

اي د: هاي بيت ه
كنايه از: و است

ع واج آرايي و مر
در بيت ح... ش و

 .رست است

قافيه متجانس: 
 .رست است

 داده شده و گز
ارزش بخشي عش

 .رست است

گريزناپذير:  يك
  .ت

 .رست است

ها به ت يي گزينه
 ن دا رم بي ش
 م را سا زد م را

شب آ ن دا ر دم 
 .رست است

ها به ت ك از گزينه
    ـ فَعل 3×

 .رست است

يك: ها به ترتيب
/− − −

www.sanjeshse

استع: ماه) و
در 3گزينه  .12

هاي استعاره
  .نيست

ص: گزينه دو
گ: گزينة سه

  .شود مي
:گزينة چهار

در 3گزينه  .13
نوع مجازها

سر) (جزئيه
در 1گزينه  .13

هاي استعاره
گلبرگ در ب
مصرحه براي
اين سؤال مو

در 4گزينه  .13
ضيح آرايهتو

كشتيبان تو
در بيت انواع
ناراحت نباش

در 1گزينه  .13
در بيت يك

در 2گزينه  .13
مفهوم بيت
(بيت چهار 

در 1گزينه  .13
مفهوم بيت

كند، است مي
در 3گزينه  .13

تقطيع هجاي
جر مي) دو
سو زد) سه

س ر) چهار
در 2گزينه  .13

وزن هر يك
فعولن : سه

در 4گزينه  .13
ه وزن مصراع

−: (دو
erv.ir
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وزن . سـت  
التـن را بـه    

 و ويرانگـر  
 بـه  رفتن و

تن خليفـه   
 سـپاه  ت از  

ationgroup

 انتخاب شـده اس
ول در وزن فعال

  )ريشا

هجـوم . بـود  نه 
و تصوف به مردم

و كشـت بغـداد  
ر عـين جـالوت

/12/1398(  

  .است)  فَعل
  .است) −
  

ن يازدهم است،
ركـن او) ند شد

  .ايم ده
پر ←پريشان (

صـوفيان هـاي  ت 
مر آوردن روي ر

تسخير با سپس
د امـا  بردنـد،  ش

23 ششممرحلة (

  
4 (  

،3×فعولن ) (
−: فدايي) (

−: رفي −(

كتاب فنون 55 
 آن آشنا خواهن

لند استفاده كرد
) (آ ←آن . (د

 

 رشـد 
 شـعر 

طريقـت و صـوف 
د مؤثري نقش 

س او. برد بين از 
يورش شام به د،

17  


(ت و علوم انساني 

)4×مفتعلن  
×مستفعلن  −

)، فاعلن2×ن 
−: ن −(

− − −) (عار
− −(  

 − (  

در صفحه 2صل 
سال بعد با(ني 
  .شود  مي

صوت كوتاه را بل
ساكن وجود دارد

  ف پـ  ري  شا
 − −   

ر نثـر، رو بـه   و 
ش دوره، ايـن  در 

تص توجـه  قابـل 
كرد، ايجاد معه

آنان مستحكم 
بغدا فتح از پس

  .ي باز ماندند

)2(اريخ 

 يازدهم؛ ادبيات

/− − −
/− − − − 

مفتعلن) (فاعلن  ،
− غمزدگان) (−

−: وگويي گفت (
− −) (ارغد :
−) (بنفشه:

رگاه تحليل فصل
وان با اختيار وز

سان تلقي ع هم
ظ شود يعني مص
دة حذف نون س

  ري  
    ر     زلـ     

−      

نظم قلمرو در ،
.كـرد  كمـك  ي 

ق رشـد  موريـان، 
جا در كه يديي

هاي قلعه شودن
پ مغوالن. داد ن

 از ادامه پيشروي

 تا

سنجش

/− − − 
/− − − 

،3×فالعالتن 
−: ها ادبان −

 :− −(
−:  گشتگان −
−: روندگان 

سعدي كه در كار
تو ت كه چون مي

چنان وزن مصراع
تلفظ) ري(بايد ) 

صراع دو بار قاعد

                  
دا       نُ  س 

−       

فارسي، زبان ن،
ايرانـي هويـت  ت 
   .بود متداول 

تيم و ايلخانان ن
ناامي و نگراني و 

گش با را ماعيليان
پايان عباس بني 

و خوردند كست

    
 

/− − 
/− −  −

 .رست است

: (راع به ترتيب
با: (ي گزينة سه

راهنما: (ها گزينه
− ) (گم

− − ) (ر
 .است رست

مصراع از غزل س
است) 4×التن 

چ ير داد، لذا هم
)رِ(هجاي : ة دو
در اين مص: ة سه

  :يي مصراع
                   
س    ت  ز  نَخ 

       − −

 .رست است

  132صفحه 
ايلخانان مانروايي

تقويـت و احيا ه
سرايي شاهنامه

 .رست است

  127صفحه 
دوران مهم والت

ايران به مغول ز
  .داشت ها ه

 .رست است

  115صفحه 
اسم قدرت خست

خاندان حكومت
شكس مصر ملوكان

www.sanjeshse

−: (سه
−( :چهار −

در 3گزينه  .13
وزن هر مصر

هاي وزن واژه
وزن ديگر گ

−: تابدار(  
: جامدات(  

در 4گزينه  .14
اين م: توجه

فعال(مصراع 
غييفاعالتن ت

دربارة گزينة
دربارة گزينة
تقطيع هجاي
             

آ  نَ  خا لَس
−− −

  
        

 
 
 

در 4گزينه  .14
ص 12درس   
در دوره فر  

به و گذاشت
ش و حماسي

در 3گزينه  .14
ص 12درس   
تحو از يكي  

انگيز وحشت
خانقاه درون

در 1گزينه  .14
ص 11درس   
نخس هوالكو،  

ح به عباسي
ممل حكومت

  
  

erv.ir
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. اسـت  سـي 
الً رسـميت    

بسـزايي   ش

  .يران بود

. شده اسـت 
و  اسـالمي 

 شـكوفايي  

 و تغييـرات 
 و گـويي  ام

 عثمـان،  و 
ها را تحـت   

 و زيسـتي  ه 

 گـاه  هـر  ،

يـايي قـرار   
اي  دگينامه

 فيـايي بـه    

ationgroup

فارسـ زبـان  عران 
سـلجوقي عمـالً

نقش فارسي يات

فاي عباسي بر اي

بيان ش تر  جامع
 عـالم  بـه  هنـد 
و فكـري  و مـي 

تغ رو، ايـن  از. ـد 
دشنا همچنين 

عمـر  خالفـت  
وم اين درآمـده

سـاده امـا  بـود، 
  .كرد ري

شود نزاع و مني

اي جغرافيهـ  ـته 
هاي زند  فرهنگ

ـر ناحيـه جغراف

/12/1398(  

شـاع و سـندگان 
در دوره س كـه  ي 

ادبي و سعه زبان

ي ـ نظامي خلفا

تر و ها دقيق ينه
ه و مصر يونان، 

علم هـاي  شرفت

كنـ عمـل  ـامبر 
او. نشود گرفته 

  .گرداند

دوران در. شـد  
خليفه دو .شد ر

نب اسـالمي  وات     
جلوگير آنان يي

دشم مانع و كند

وشـتن در دسـتة     
طبقات، انساب و

هـ ).يابي وحدت

23 ششممرحلة (

نويس تـرين  زرگ 
فارسـي به عربي

ز در رونق و توس

جي سلطه سياسي

بت به ساير گزي
ايران، هاي مدن

پيش در زيادي ار

پيـ سـنت  و ـدا 
جزيه مسلمانان

بازگ بيت اهل ه

دگرگـون  ـتين  
سرازير مدينه در

 بـر پايـه مسـاو
گراي تجمل و زي

ك رسيدگي ها ف
  .افت

رآمـده اسـت و
ت و در دسته طب

و( است آن در ي

18  


(ت و علوم انساني 

بـز ظهور رسي و
ع ري غزنويان از

زبان فارسي نيز 

تدريجي زوال و ش

همين دليل نسب
تم فرهنگي و مي

تأثير بسيا رجمه

خـ كتـاب  به ت
نو م از و شود ف

به را فدك و كرد

خلفـاي نخسـ ن
خزانه مسلمانان د
ـط خليفـه دوم

اندوز ثروت از ش،

اختالف به تا شت
يا الني ادامه مي

ي به نگـارش در
ابي اصيبعه است

انساني و طبيعي

)2(غرافيا 

 يازدهم؛ ادبيات

ان و ادبيات فار
ادا دستگاه زبان
به خود آثار تن

ي ايراني، كاهش

مده است و به ه
علمي آثار انتقال 

تر نهضت. ن بود

گرفت تصميم و د
متوقف فتوحات د

ك منع بود، كرده

دوران در سـالمي  
ح شده بود به خ
حوه توزيع توسـ

قريش بزرگان و ت

نداش وجود يثرب
د براي مدت طو

ر توسط مقدسي
 االطباء اثر ابن ا

ط عناصر نسبي ي

  جغ

سنجش

دوران توسعه زبا
ز تبديل در راني
نوشت به دوره ين

هاي حكومت ظهور

ن جمله كتاب آ
و اقتباس نبش

در دوره عباسيان

كرد اتخاذ كومت
داد دستور جمله

ك رسم اجبار به 

جامعـه اسـ عيت 
فتح هايي كه ين
نح. كرد توزيع ن

خالفت رگزاران

يث در قدرتمندي
آمد مي پيش له

ه االقاليم اين اثر
النبا في طبقات

همگوني و حدت

    
 

 .رست است

  110صفحه 
چهارم تا هفتم، د

اير ساالران ديوان
اي دانشمندان ل

 .رست است

  94فحه 
ظه سياسي يامد

 .رست است

  72فحه 
سوم دقيقاً همان

جن ترجمه، ضت
 به زبان عربي د

  .مانان داشت
 .رست است

  59فحه 
حك در متفاوت ي
ج از: داد انجام ا

معاويه كه را ي
 .رست است

  47فحه 
وضـع نيز صادي
سرزمي از فراواني
مسلمانان ا ميان

كا به نسبت ي او
 .رست است

  30فحه 
ق سياسي مرجع 
قبيل چند يا دو ن

 .استرست 

  12فحه 
اسيم في معرفه
ا كتاب عيون اال

  .د

 .رست است

  4فحه 
وح ناحيه، هر ي

www.sanjeshse

در 3گزينه  .14
ص 10درس   
هاي چ قرن  

د هاي تالش
تمايل و يافت
  .داشت

در 3گزينه  .14
صف 9درس   
پي ترين مهم  

در 3گزينه  .14
صف 7درس   
در عبارت س  

نهض از منظور
ترجمه آنها

تمدني مسلم
در 3گزينه  .14

صف 6درس   
اي او شيوه  

ر اصالحاتي
علي به اهانت

در 4گزينه  .14
صف 5درس   
اقتص نظر از   

درآمدهاي ف
عنوان عطايا

گيري سخت
در 1گزينه  .14

صف 4درس   
كه آنجا از  

ميان جنگي
در 4گزينه  .15

صف 1درس   
احسن التقا  

اما. گيرد مي
گيرد قرار مي

  
 

در 3گزينه  .15
صف 1درس   
اصلي ويژگي  

erv.ir

44

45

46

47

48

49

50

51



  
 

 

@sanjesheduc

 و معيارهـا  
عوامـل  « ت 

 بـه مراتـع    
 بـه  هـوا  ي 

ي طـوالني   

اشـكال  . ت 

 كـه  هـايي 
 پرتگاه شانة

 گياهـان  ق 

 شـود؛  يـاد 
 اسـت  كـن 

 اختصاص ل
 در يميايي 

ationgroup

  .رد

انتخاب. گيرد ي
اسـت ممكـن  ـا 

كـم ـوند و كـم  
خشـكي علـت  ه 

هـاي  طـي سـال   

اسـت ديگـر  ـاي 

جاه در و اسـت  
نش نقشه، روي ن

تعـرق از ستفاده

زي يا كم آن عت
ممك يا دهد  مي

محصول يك ت
شـي هـاي  كش ت

/12/1398(  

دار تفاوت آنها ا

مي صورت او كار
معيارهـ اين. ارد

شـ تر مي و تنگ
بـه شـيه صـحرا  

وبت و غيـره را

هـ مكـان  به آنها 

ماليـم  زمين ب
ميزان هاي نحني

ا ها، بوته و ها چه

و وسع برود بين 
ورزي را كاهش

كشت به متمادي 
آفت و كودها  از

23 ششممرحلة (

با و شود مي مايز

دان و شيوه ك ي
دا بستگي دان ي

تر و ساوان كوتاه 
ان مراتـع در ح 

بارش، رطو دما، 

انتقال و مكان 
  .است ن

شيب دارند، صله
مماس شدن منح

درختچ وجود ت
  .است ضروري

از ناحيه يك ص
يك ناحيه كشا 

ساليان ه مزارع
ده مدوام و زياد

19  


(ت و علوم انساني 

متم خود يرامون

جغرافي يك تفكر
جغرافي تحقيق و

هاي علف و متر
اين. گردند ل مي

به مربوط ماري

يك از ذرات دن
مكان يك در اد

فا يكديگر از ان
م. مين تند است

صورت در ياباني،
ض بسيار يابي هت

خاص هاي ويژگي
كسالي، وسعت

  

دليل اينكه به ي،
به عالوه استفاد 
  .د

 يازدهم؛ ادبيات

پي هاي بخش ير

ت طرز براساس و
و مطالعه هدف 

كم بارندگي ويم،
 شده است تبديل

آم هاي داده حيه،
  .نند

شد كنده حاصل
با توسط ذرات ن

ميزا هاي منحني
شيب زم. شوند ي

بي و خشك اطق
جه هاي مهارت 

و است ممكن ي
خشك وقوع يا حيه
.كند تبديل زي

محصولي تك ت
.است زياد خاك

رساند مي آسيب 

سنجش

از ساي كه است ه

و است غرافيايي
به ناحيه، يك د
  .باشد »

 
رو مي پيش حرا،

وتاه قد تشكيل
  .شوند ي

ناح يك و هواي
كن مي محاسبه 

ح بيشتر رسايش
شدن انباشته صل

م كه جاهايي در
نزديك مي هم ه

منا در آب وردن
داشتن بياباني، 

طبيعي عوامل يا 
ناحي يك از ييان

غيركشاورز اي يه

كشت در زيست، 
خا شدن ضعيف

نواحي اين ست

    
 

رسيده همگوني
 .رست است

  5فحه 
ي كاري صرفاً جغ

حدود تعيين ي
»انساني عوامل« 

 .رست است

 16و  15فحه 
صح بيابان سمت

ز علفزارهاي كو
مي تبديل بياباني

 .رست است

  21فحه 
و آب نوع به ردن

را آن و ميانگين
 .رست است

  47فحه 
فر نوع اين: شي

حاص فرسايش ن
 .رست است

  51فحه 
د توپوگرافي، ي

به خيلي  ميزان

 .رست است

  64فحه 
آو دست به هاي
مناطق در سفر

 .رست است

  16فحه 
انساني هاي يت

روستا مهاجرت 
ناحي به را ناحيه

 .رست است

  92فحه 
محيط شناسان

ض و طر فرسايش
زيس محيط به يز

www.sanjeshse

ه از اي درجه
در 4گزينه  .15

صف 1درس   
بندي ناحيه  

ها برا مالك
يا »طبيعي

در 1گزينه  .15
صف 2درس   
س به هر چه  

مداري كه از
بي هاي استپ

در 4گزينه  .15
صف 3درس   
بر پي براي  

آوري و جمع
در 1گزينه  .15

صف 4درس   
اشكال كاوش  

اين: تراكمي
در 2گزينه  .15

صف 4درس   
هاي نقشه در  

هاي منحني
  .است

در 1گزينه  .15
صف 5درس   
ه راه از يكي  

س براي .است
در 3گزينه  .15

صف 2درس   
فعالي اثر در  

مثال، براي
ن آن كلي به

در 2گزينه  .15
صف 7درس   
كارش نظر از  

خط يابند، مي
ني مزارع اين
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 بـه  و هنـد 
 ماليـات  و 

 ـــ  صـادي 

 بـه  كند، ي

. دارد انـه يو 
. كند يم م

ي هـا  رزش 

ت خـوردة   

آوردنـد و   

 يز باورهـا 

 هـاي  سـفه 
  . آورد

 ازمنـد ي ن 

منـافع   ن

ationgroup

ده كـاهش  خـود 
گمركي هاي رفه

اقتص هـاي  حاديـه 

يرفتار م گرانيد 

سـلطه جو ياه 
ميتقس يرامون

هـا و ار آرمـان  د،

ـ   شكسـت ة، نمون

خود در ياسيس
   .ساختند

از يهـاي  بخش ه

و فلس راهم آورد
صر غرب را پديد

جارت و سـود،

نيتـأم  يبـرا ا  

/12/1398(  

خ اقتصاد و نايع
تعر وضع: از اند 

اتح تشكيل ص،

با خود مي تصم

نگـا ياست ول ي
ريپ ةو منطق ي

ديـ به عقا يعني 
  .كند

بـود، شـده ي حـ 

س سلطة  نفوذ و
را مغلوب س يالم

  .ت
بلكهنند؛ ك ينم ي

فر را روشنگري
د و فرهنگ معاص

تجا يگانان برا
  .كل گرفت

آنهـا. داشـتند  ز

23 ششممرحلة (

صن بر را) واردات
عبارت كارها ن
خاص زماني هاي ه

و شهيساس اند

  .ارد

يگروه خاص ايه 
يمركز ةو منطق

دهد؛ يف قرار م
ك يم جيترو و غي
طراح رانيا يالم

را تحت يسالم
اسال جوامع دانِ

  .آيد مي
ل گرايانه داشت

يرا نف يهست ي

ر هاي ش فلسفه
ق آن تسري داد

داشتند و بازرگ
شكل ت و تجارت

ـ يغ  ازيـ ن يرغرب

  

20  


(ت و علوم انساني 

و و صادرات( جي
اين از برخي .هند

دوره در كاالها ي

  

براس اي كند يم ن

 
تعلق دا انساني

ق به قوم، منطقه
جهان را به دو 
  .رد

كشورها را هدف 
يخود را تبل ينگ

اسالن به انقالب 

جوامع اس مختلف
دولتمرد و مداران

به دست نم يقل
عقل ييشتر شكل

ي كه ابعاد معنو
  .دهند يقرار م

گسترش ةزمين  
عميق يها هيال  به

د ازين بازرگانان
قدرت با ثروت

يصرف كشورها

)2(شناسي  عه

 يازدهم؛ ادبيات

خارج تجارت ي
ده مي انجام ايي
برخي واردات ن
  .ي

انينوشته ب ايته 

 .گويند مي هني
جهان ابه  ديآ ي

آن متعلق يرها
خود،يي ايراف

ريگ يخدمت م

كگريد يفرهنگ 
فرهني ها  ارزش

 قصد ضربه زدن

مي ها بخش ،ي
استميس شترِيب 

و استدالل عق ي
دهم ميالدي، بي

است يهاي لسفه
ق يو اين جهان ي

و زندگي مـردم،
فرهنگ غرب ي

و پول با هيسرما
ق ونديپ ب،يترت 

 ارزان و بازار مص

جامع

سنجش

منفي تأثيرات كه
كارها يابند، ست
كردن ممنوع يا د

تجاري آزاد ناطق

را به صورت گفت
  .شود

جهان ذهي را 
يم دي انسان پد

هنجا ايها  رزش
جغر يز مرزها

را به خ يراموني

تي، هور فرا نو
باورها و و برد ي
كه به، نوژه يس
  .باشد ي

يغرب ياستعمار 
ش،يخو يصنعت

يحس ةه مشاهد
هفدهم و هجد ي

شامل باورها و فل
يت اهداف دنيو

نجارها، رفتارها و
يسطح يها هي ال

درت خود به س
نيبد. بودندن 
كار يروين خام،

    
 

 .رست است

  108فحه 
اينك شورها براي
دس عه اقتصادي

محدود  وارداتي،
من ايجاد و اي قه

 .رست است

اش ر شهيكه اند 
ش يوارد م ينگ
يجهان انسان يد

و عمل شهي اند

 .رست است

ار د،يست كه عقا
با عبور ا ينگ
يپة منطق ،يكز

 .رست است

استعماررب در 
يهجوم م گريد 

سيانگل ييكايآمر
مي  استعمار نو
 .رست است

يها دولت: عمار
و ص يدرت نظام

 .رست است

از را،  شهودي
يها در سده، ري

ش: يسم پنهان
را در خدمت يين

 .رست است

رايج در سطح هن
سكوالريسم را از
 .رست است

قد شيافزا يا
دولتمردان يام

به مواد خ يغرب 

www.sanjeshse

در 4گزينه  .16
صف 8درس   
معموالً، كش  

و توسع رونق
كاالهاي بر

منطق تجاري

 
 

در 2گزينه  .16
يهنگام -  

جهان فرهن
بخش فرد -  
هر چه با -  

  
در 2گزينه  .16

اس يفرهنگ  
فرهن نيچن

مرك ةمنطق
در 1گزينه  .16

جهان غر -  
يها فرهنگ

آ يكودتا -  
هايكودتا

در 4گزينه  .16
دورة استع  

بر قد هيبا تك
در 3گزينه  .16

شناخت -  
روشنگر -  
سكوالري -  

و دي يمعنو
در 1گزينه  .16

ر ييدنياگرا  
س روشنگري،

در 2گزينه  .16
ها بر دولت
نظا تيحما

يكشورها  
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 آنهـا . ردند

ـ ي را  يرغرب

 يهـا  ران 

 يگ جهـان 

 كـه  برنـد  ي
ـ    ،يـع غرب

ت آمـده از    
خود  يزها

گ، انسـان  

 درونـي  ي

م روشـني     

ationgroup

رك ينم  تحمل
  .ردندك يم

يغ جوامـع  يگـ 

  .فتند

بحـرربـوط بـه   

بعد از جنگ. تند

يبه كار م يسان
ـ نظر  جوامـ ،هي

 ثروت بـه دسـت
مرز از روني به ب

فرهنگ نيدر ا. د
  .د

هاي چالش از ري

يجـه و سـرانجا

/12/1398(  

 و نفوذ آنها را
استفاده م يونر

فرهنگ تيـ ها هو

رفيپذ مينها اثر 

مر يها بيآس ي

  .شود

خود ساخت ريرگ

  .كند يم

كس اصطالح را ن
نيابراساس . د
كه با بيترت ن

شان را يد درون

را در آن دارد ي
 خود را حل كند

شوند بسيار عال

ي انسان بـه نتي

23 ششممرحلة (

ودند كه سلطه
فراماسوي ن ها

نه تنه ،يستيون
  .هست زيب ن
  .كند يم تير

آن يعوامل داخل

يجامعه است، ول

ها منجر شوومت

د را همه جهان

م ادي ها گ تمدن

نيا. اشاره دارد ي
اند شده ريفق و ف
نيا به كنند؛ ي م
مشكالت حاد و 

يتصرف گونه هرة 
سائل و مشكالت

فع آن به مربوط 

هاي گيري تصميم

21  


(ت و علوم انساني 

بو ياقوام ينگ
و سازمان يهب

ويصه يها نون
جهان غرب كيت
ريرا مد يرغربيغ

و از ع شدند مي

ج فيو ضع ريفق 

ه فروپاشي حكو

بلكه ه نشدندد 

جنگ با عنوان 

يوتمند و صنعت
فيضع ،يمركز ي
حل يغرب ريغ ي

كنند يم ني تأم

  .ت

ة كه انسان اجاز
مس يتواند تمام

هاي چالش كه 

تسؤاالت اساسي، 

 فلسفه

 يازدهم؛ ادبيات

 مقاومت فرهن
مبلغان مذه از 

ان ثروت و كان
دموكرات يها ش
جوامع غ يعموم

ممحدود  يغرب ي

يمتوجه قشرها
 

تواند بهشود، مي

محدود يو غرب 

جهان معاصر در

ثر يكشورها ي
يملكرد كشورها

يكشورها از يش
خود را في ضع

ي استغرب يدار

داند يم يجان ي
ت يآن، م تصرف 

صورتي در و ت
 .د

كننده براي س ع

سنجش

رهم شكستن
نخست ةدر وهل

ر دست صاحبا
ارزكارا برخالف 

، فرهنگ عسانه

  :ت

يتدا به كشورها

همواره م  و غنا
.رديگ ي در برم

تي كه كنترل نش

يياروپا يشورها
  .نشدار 

د ها يريحله درگ

يبه نقش مركز 
به سبب عمل ين

كش بهره قيز طر
كارگران و اقشار

د هيدر سرما يگ

يخام و ب ةرا ماد
و عتيطب ريسخ

است جهاني ابلي
شد خواهند عال

سخ درست و قانع
  6صفحه 

    
 

د ازمندين خود
هدف د نيبه ا ن

 .رست است

درت رسانه در
گرداند بلكه آشك

رس قيطررب از 
 .رست است

هاي نادرست ينه

در ابت ياقتصاد 

فقر مربوط به 
جامعه را يمام

در صورت صادي
 .استرست 

ول و دوم به كش
برقر دار،يپا يح

 .رست است

مرح نيآخر از ن
 .رست است

رامونيركز و پ
رامونيپ يشورها
خود را از يدرون

ك رفاه ،يرامونيپ
  .هند

 .رست است

شگيهم ي، چالش
 .رست است

ر عتي، طبدرن
ن است كه با تس

 .رست است

تقا جنوب و ل
فع ديگربار غربي،

 .رست است

ست داشتن پاس
ص 1درس . ميد

www.sanjeshse

خي اقتصاد
دنيرس براي

در 1گزينه  .16
تجمع قد -  

گ يمتزلزل م
جهان غر -  

در 1گزينه  .16
بررسي گزي  
  :2گزينه   
يها بحران  
  :3گزينه   
يها بيآس  

تم ياقتصاد
  :4گزينه  
بحران اقتص 

در 4گزينه  .17
دو جنگ او  

صلح زيدوم ن
در 2گزينه  .17

نگتونيهانت  
در 3گزينه  .17

مراصطالح   
معتقدند، كش

د يها چالش
يپ يكشورها
ده يانتقال م

در 3گزينه  .17
،فقر و غنا  

در 3گزينه  .17
فرهنگ مد  

گمان نيبر ا
رد 2گزينه  .17

شمال تقابل  
غ كشورهاي

  
  

در 1گزينه  .17
بدون در دس  

نخواهد انجا
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هسـتي، در   

سـيدن بـه   

خـواني   هـم 

ت را نـدارد  

يـك   فتـار   
 يـك امـر       

ي مختلف 

53  

ر كند زيرا 

ationgroup

سـام هكـي از اق   

ده شود و راه رس

ه» وان شنا كرد

  39صفحه  5

سيدن به حقيقت

ظـري بدهـد گر
س دسـت كـم

ها فاوت استفاده

3صفحه  7رس 

خالقي اظهار نظر

/12/1398(  

ت بـه عنـوان يك

لط تشخيص داد

  

تو  رودخانه نمي
  32حه 

5درس . هام زد

نسان توانايي رس

 كسي چنين نظ
معتقد باشـد پـس

ود از اشياي متف

د. كند تفاده مي

خوب و بدهاي اخ

23 ششممرحلة (

 و علم و معرفت

ت از تفكرات غل

31صفحه  4س 

دو بار در يك« 
صفح 4درس . د

ملتوس فقط اته 

ظر رسيدند كه انس

ير نيست و اگر
رت اول به آن م

عقل خوه كمك 

اي از آن است يده

يعت و اساس خو

22  


(ت و علوم انساني 

  11صفحه  

ودشناسي است
13  

ي فلسفي درست

درس. شود ب نمي

هراكليتوس كه
كند الم اشاره مي

.محاكمه كردند

دريج به اين نظر
  47صفحه  6 

پذي ها، امكان سته
اگر گوينده عبا 
  48صفحه  6

دهد كه به ن مي

 شناخت هر پدي

لمي غير از طبي
  66صفحه  8

 يازدهم؛ ادبيات

1درس .  است

قيقت همان وجو
3صفحه  2رس 

هاي يرد تا انديشه
  22حه 

 ارسطو محسوب

با اين گفته ه» ن
ت و تغيير در عا

 كردن جوانان م

مختلف به تد اي
درس. د، برسد

ستن و همه دانس
.تسي سازگار ن
6درس . ض است

مكان را به انسان

ت كه انسان در

بدأ و وجود عوال
8درس .  نداشت

سنجش

 شبيه رياضيات

تي است، در حق
در. گيرد قرار مي

گي قي كمك مي
صفح 3درس . دد

ستند ولي نظر

و گذر عمر ببين
حركت به وجود 

را به اتهام فاسد

ها فاده از مغالطه
طابق با واقع باشد

ك در اصل دانس
و با شك مطلق

ي فوق در تناقض

هاي اشياء اين ام

 اوليه تعقل است

 نياز جهان به مب
لي را در اختيار

    
 

 .رست است

ط از حيث روش
 .رست است

علم درباره هست
ن وجودشناسي ق

 .رست است

ين توانايي منطق
رست هموار گرد

 .رست است

  25 فحه
 .رست است

درست هس 4و  3
 .رست است

 لب جو نشين و
ع هر دو عبارت
 .رست است

كومتي سقراط ر
 .رست است

  38فحه 
 .رست است

ن به علت استف
 به علمي كه مط

 .رست است

مطلق، يعني شك
ه و همين نظر او
د دارد و با ادعاي

 .رست است

ه مايزها و تفاوت
  51صفحه  7 

 .رست است

ت يكي از قواعد
 .رست است

  59فحه 
 .رست است

ربارهتوانست د 
اي چنين مسائل

www.sanjeshse

در 4گزينه  .17
فلسفه فقط  

در 3گزينه  .17
فلسفه كه ع  

داخل همان
در 3گزينه  .17

فلسفه از اين  
اعتقادات در

در 2گزينه  .18
صف 3درس 

در 2گزينه  .18
3هاي  گزينه

در 1گزينه  .18
بر«عبارت   

در واقع. دارد
در 3گزينه  .18

مقامات حك  
در 1گزينه  .18

صف 5درس   
در 3گزينه  .18

سوفسطائيا  
تواند و نمي

در 1گزينه  .18
شكاكيت م  

تناقض شده
يقيني وجود

در 2گزينه  .18
شناخت تم  

درس. بكند
در 4گزينه  .18

قانون عليت  
در 1گزينه  .18

صف 8درس   
در 3گزينه  .19

تجربه نمي  
ابزار الزم برا
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در اين . ود
 شـيوه  يـن 

 روش ايـن  

 نتوانسته 

  .دارد

رشـد، بـه    

آن  يجـار  

  .م

  )درسي

بـه   يترسـ  

را تجربه  ي

ationgroup

شو ياستفاده م) 
اي از. نندك يت م

.توجه كننـد  

تـاكنون  ي علم

د ازين يريادگي

نـد يدر فرا هـم 

كه قبالً با نـام تج

ميداشته باش ت

  .شود ي

كتاب د 148حه 

وجـود دست بـا   
  .د

ينديناخوشا يف

/12/1398(  

)بدون نظام( تار
مورد نظر هدايت

يت اخالقنكا

ستفاده از روش

يطرق مختلف به 

مهي ژگـ يو نيـ  ا

ك ديكن يخاب م

  .ت

تيفهم موقع يبرا

ينم يعمل يو م

جدول صفح. (ت

كـه يانند كسـ 
از خطا هستند ي

حالت عاطف م،يش

23 ششممرحلة (

حبه بدون ساخت
م يها مت پاسخ

 شيوه بايد به ن

است كه اس ليدل

از ط كودكان در

انسان از يگاه

را انتخ يخودكار

هست فاده ما هم

ب يروشن  مالك

  .ارد

  .است يشخص

ميگاه تصم چيه

گيري است صميم

ما. كند يتفاده م
يعار يو انيهر

نباش يريگ ميصم

23  


(ت و علوم انساني 

بپرسيم، از مصاح
شونده را به سم 

ستفاده از اين

د نيبه هم ديشا

سن د شيت افزا

آ. برد يلذت م ن

ر در فروشگاه، خ
  .گويند ي

  .نديگو م

استف زاني تابع م

  

شود تا ياعث م

كاربرد د ياضير

ش اتي و تجرب

ه يول رد،يبگ مي

حله از مراحل تص

كند، استف ديي تأ
همشه ر است كه

قادر به تص يول 

شناسي

 يازدهم؛ ادبيات

ب يستقيم از فرد
مصاحبه فرد ،ي
اسمحققان در . 

  . است

ش. مواجه است ي
  . دهد

به موازات يناخت

گراني بودن با د
  .كند يم

آن همه خودكا 
مي سازي ماده

همتو احساس، 

از زمان، يريپذ

.رت منفي است

كار با نيا .كرد 

در حل مسائل ر

ها و نگرش يد

ي قصد دارد تصم

، سومين مرحت

را دگاهشيكه د
باور نيچنان بر ا

ميريبگ ميتصم 

ش روان  

سنجش

را به صورت مس
يصول و طرح كل

شود يستفاده م
ويژه يها موزش

ييها تيحدود
شر امروز پاسخ

و شن يجسمان ي

و از است ياع
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