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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  فتمهمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)1/12/1399(  

  )يازدهم( زبـــان  
  

  :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   ات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظر 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 بگذاريدارزشمند 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 

: و بوسـتان    

عقـل و  «ي  

تشـخيص   

  يي

cationgroup

  عظيم: گ

نـا ـ گلسـتان و

هـاي ـ بـين واژه     

:كند با ما چه مي

الدست، چه صفا

سترگ) ري ـ ث

موال: ي معنوي 

سـان حركتـي ـ

شوق ديدار چه) 
  آميزي س

  .د

ن رود، مردم باال

  .د

  )1/12/1399 م

ضرور: فرض) پ

ن شمس و مثنو

جنـاس ناهمس: 

)متناقض نما ب 
حس: آه سرد) پ

 بيت تضاد ندارد

ب، چه زالل، اين
   گاوهاشان 

شود ه، متمم مي

  .ت

  .م است

2  

هفتممرحلة (ـان 

ستشهادنامه ـ پ

  .ت

عطار ـ ديوان: مه

:ـ انعـام و اَنعـام     

:شود ت و پا مي
وق و اشتياق ـ پ

ًاضمن. يح ندارد

چه گوارا، اين آب
هاشان، ، چشمه

د از حرف اضافه

كندگي تاج است

ربا و خوش اندام

  )ب

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــ

اس: محضر)  ـ ب

  .صحيح است
 

صحيح است» يان

الولياء و اسرارنام

 اسـتعاره دارد ـ
  .ير وجود دارد

ت و پايي، دست
نايه از شدت شو

پادشاه، تلمي: سرو

نان خشكيده، چ
 دست درويش،

، واژة بعد) مانند

رير است و سرافك

 معناي زيبا، دلر

رابطة تناسب: (ه

 فارس

سنجش

ناگهان: يكايك 

.  
ص» ليگر و آشپز

 .صحيح است 
  .صحيح است

  .ست

پايا درياي بي: ن

اال ةتذكرجامي ـ 

تشـخيص و: ن 
مراعات نظي» ش

دست بي) لم ـ ت 
كن: كند چاك مي

خس) ندارد ـ ت

 آب، آب روان، ن
پيدار، اندوه دل،

معناي مثل و ر

افتادگي سر. ست

حمق، امروزه به

، چنگ و چغانه)

   
 

 .رست است
 .رست است
 .رست است

)اله خود ـ الف
 .رست است

.صحيح است» ع
غو و فرياد، خوال
»تبرئه و توجيه
ص» الحاح و آغوز
 .رست است

صحيح اس» طره
 .رست است

پايا بحر بي«وم 
 .رست است

ج: االحرار تحفة 

 .رست است
اداي غير انسـان

قانع و درويش«، 
 .رست است

مجاز از مردم عا
پيراهن چ)  الف

 .رست است
  . و ايهام ندارد
 .رست است

آميزي ن حس: خ
 .رست است
اين: هاي وصفي

پاي سپ:  اضافي
 .رست است

در( اضافه است 
 .رست است

 همپايه ساز است
 .رست است

ت يعني ابله و اح
 .رست است

)كوك كردن(ن 

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  

كال: ترگ) ت
در 1گزينه  

ابا و امتناع«
غ«) 2گزينة 
ت«) 3گزينة 
ا«) 4گزينة 

در 3نه گزي 
زهد و سيط«
در 2گزينه  

در مصراع د
در 4گزينه  

بهارستان و
  سعدي

در 1گزينه  
منا: اي عقل

،»دورانديش
در 2گزينه  

م: عالمي) ج
و استعاره ـ

در 3گزينه  .
بيت تلميح

در 3گزينه  .
دهن تلخ) پ

در 1گزينه  .1
ها تركيب) 1

هاي تركيب
در 1گزينه  .1

چون، حرف
در 2گزينه  .1

پيوند» واو«
در 3گزينه  .1

در لغت: رعنا
در 2گزينه  .1

به ساز كردن
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@sanjesheduc 

ي و كبـود    

در . شـوند  ي

نانكه مرگ 

رويان لـب  

گريـزي   دم 

  .د

ك تعلقّات 

cationgroup

نـين خاكسـتري

ها تسليم مي ش 
  . خواهد شد

است همچن  مايه

ي و قرب به زيبار

نشيني و مـرد شه
  .ستايد را مي

شود يافت مي) 1

بر ترك) 1(گزينة 

گ آسمان را چن

ها و دانش ديشي
وباره دستگير تو

نّا از انسان فروم

انكه از نزديكين

 حقيقت به گوش
ان خلق بودن ر

1(ون در گزينة 

در گ ر حالي كه

  ةنتيج )4  

   كرد

)ي

  )1/12/1399 م

ز خاكستر ما رنگ

  )شترك

اند شود همة چاره
كشاند هم او دو

دگي بهتر از تمنّ

همچن. ري ندارد

اي است و در ه
و در مياكند  مي

د و همين مضمو

 بهشت است در
 

  رسيد نميـ ماً 

كند   شخص مي

ك سخنراني ـان 

رعلوم انسانيي

3  

هفتممرحلة (ـان 

اكستر نمود و از

مفهوم مش(گزيد 
  .ت

ت الهي مقدر ش
گي و بيچارگي ك

و مرگ و درماند
  .ريم

خطر نصيب ديگر

لت امر پسنديد
مت و نكوهش م

هيچ نقشي ندارد

بارويي بود آنجا
 .داند علقّات مي

حتم )4  

مش ـ ةنتيج ـ ه

واژگا )3  

ويژة غي( )2( 

 يازدهم؛ زبــــ

  ) ضمن

 

ت، عشق ما را خا

يد خاموشي برگ
از آن آگاه نيست

نگامي كه مشيت
هي تو را به تيرگ

خواستي نمود و
 دهان سگ بگير

ي جز اندوه و خ

گيري و عز وشه
گيري را مذ وشه

ل، در راه عشق ه

وش بگذرد و زيب
 دل بريدن از تع

 ديد       

كهـ  وتاه هماني

 ياد داد ـ 

ي، زبان قرآن

سنجش

  )تضمن( 
تض(جهان و دريا 

  )تضمن(» 

 ترسم شاه نمي

ي پر خطر است

كايت نمود و باي
 است اما كسي ا

 اين است كه هن
يد اگر قضاي اله

رومايه نبايد درخ
هما استخوان از

قرب و نزديكي: 
  .دد

 اين است كه گو
گو) 4(ه گزينة 

ن است كه عقل

د هر جا كه خو
بهشت واقعي را

نرسيد )3  

كو ةقص )3 

واژگان )2 

 عربي

   
 

آتش و زبانه) 1
موج و دريا، ج) 3
»ماه و فلك«) 4

 .رست است
هرگز از پادش: ت

 .رست است
عشق، راهي: رك

 .رست است
ق نبايد گله و شك
 آه و نالة عشق
 .رست است

رك همه ابيات
گوي مي) 4(زينه 

 .رست است
از انسان فر: رك

 است كه براي ه
 .رست است

رك هر دو بيت
گرد ب كس نمي
 .رست است

ل عبارت سؤال
مايد در حالي كه

 .رست است
ل بيت سؤال اين

 .رست است
گويد ي ديگر مي

د شده است و ب

 .رست است
  :رتيب

      د
 .رست است

  :رتيب
  كه ـ  كوتاه

 .رست است
  :رتيب

  د

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .1
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  .نمود
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در راه عشق
دل ما پر از

در 4ينه گز .2
مفهوم مشتر
حالي كه گز

در 1گزينه  .2
مشترمفهوم 

بهتر از اين
در 3گزينه  .2

مفهوم مشتر
خندان نصيب

در 4گزينه  .2
مفهوم مقابل

نم دعوت مي
در 1گزينه  .2

مفهوم مقابل
در 1گزينه  .2

هاي در گزينه
دنيوي تأكيد

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

رسيد نمي) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
داستاني )2

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

تعليم داد )1
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@sanjesheduc 

  !ن است

شد ابتداي 
ط زنـدگي،  
كرد و زبان 

با هدف  ي
ـي متعلـق   
ضـوعات و  
ي مختلـف  
دن ابـوابي   
 ايتاليـايي  

  .هد

cationgroup

  )امتحان(ي 

 !عيب را داري

  ستند 

شيرين بودن آن

د شد و دوران رش
سپس شرايط. د

شين معاشرت ك
هايي كمتح و ها 

اطن آن حكمتـ
ياري از موض بسـ  

هاي يات و بخش
افـزوداز ع پـس  

نيايي، آلماني و

  .شدند داري
ده ي نظر قرار م

  .رد

هاي ـ ورقه تحان

   كند

 كه خودت آن ع

هس ـ اينها )4 ند

هاي انگور ش ژگي

دي فارسي متولّ
و يوناني آشنا شد

نش  با اعراب باديه
 تعاليم، آموزش
يت يا اتفاق و با
بردارد كه نمـاد
ب، نمايشگر جزئي
ـ   عآنگاه ابـن مقفّ

اسپا: ن، از جمله

  .كند

ير نظر داشت، ب
است را مد اني

ريگ يت را در برم

  )1/12/1399 م

امت سالن) 4 كرد

ويران ـ ك بود

ي عيب بگيري

تالش كن ـكس 

ترين ويژ از مهم 

  ها ـجل 

زبان در فضايي  ي
 تمدن هندي و
 عربي زيست و

اي از ه مجموعه
ش بيان يك حكاي

ي خيالي در بهاي
يوانات در كتاب
ي ترجمه شده، آ
شتر از يك زبان

را آغاز ك يديجد
  .رفتيپذ 

ابش دردر كت ده
فرمانروا استيس

 و مشكالت است

4  

هفتممرحلة (ـان 

توزيع ك ـ را ـد 

نزديك) 4  

ين است از چيزي

هر ك) 2  

:مه نيامده است

للرج )4     

ري فارسي متفكّ
 طريق آن با دو
 فرهنگ و زبان

كهو دمنه است 
 كتاب، ظاهرش

ه المثل ب، ضرب
پس جهان حي. د

ن فارسي پهلوي
ين كتاب، به بيش

ج يتا زندگ شد
ريزبان، تأث گان
سنديكه نو ييها
كه مربوط به س 

حاالت مردم ةم

 يازدهم؛ زبــــ

بنشينند ـ ه بود

 ديد

ترين عيب اي گ

 )اليش

در ترجم» ترين 

   کيم للرجل  

اسين عصر عب،
 و آموخت و از
كه در فضايي با
او كتاب كليله و

اما روش. است 
اين كتاب.  است

افتد ن اتفاق مي
 دارد كه به زبان

اي. رجمه ساخت

رهنمون ش يعرب 
ندگيبا گو يستيز
ه و حكمت ماتي
يو اجتماع يتي

كه دال بر هم ي

سنجش

خواسته) 3 

باد شد) 3  

بزر: » فيك ِمثُله

بزرگسا: ه نشده

مهم«به معني  

الحک )3       
 

ترين نويسندگان
اندفارسي را خو

به طوري ك. كرد
از آثار مشهور ا 

هر زمان و مكان
موضوعي تربيتي

انسان ةگي روزمر
 اصالتي هندي

رسي به عربي تر

  
ياز شهرها يك

ش، به علت همز
ي و مكان، از تعل

يترب ي موضوعات

  
ياليخ يها لمثل

   
 

 .رست است
  :رتيب

  بنشينند ـ
 .رست است

  :رتيب

 .رست است
  :1وم گزينه 

ب أن تعيب ما
 .رست است

  ادربزرگم
 .رست است

  :رتيب
ضمير ترجمه(ي 

 .رست است

أهمّ : 3خ گزينه 
 .رست است

  :رتيب
تکلِّم          ـ

: درك مطلب 
مشهورت ع ازمقّف

زبان ف. را گذراند
ر بصره هدايت ك

.گرفت خوبي فرا
فرمانروايان در ه
فرمانروايان يا مو
ست كه در زندگ

كتاب،. ي است
ز فارتاب، آن را ا

 .ه است

 .رست است
:ها به ترتيب ت

كيع به بن المقفّ
او و زبانش يهنگ

در هر زمان اني
ع آموزشن مقفّ

 .رست است
:بيها به ترت ت
ال از ضرب ياريس

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ـ امتحان) 1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
 ةخان) 2

در 1گزينه  .3
بررسي مفهو

أکبر الَعيب«
در 4گزينه  .3

ما: »جّدتي«
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
بزرگسالي )1

در 3گزينه  .3
بررسي پاسخ

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

ـِافتخر  )2
ترجمه■■
ه بن ماللّعبد

اش ر زندگي
او را به شهر
آنان را به خ

فر سازي آگاه
به سياست ف
مشكالتي اس
زندگي بشري
جديد به كت
ترجمه شده

در 3گزينه  .3
ترجمه عبار

ه باللّعبد) 1
كار فرهاف) 2
يفرمانروا) 3
كتاب ابن) 4

در 3گزينه  .3
عبار ترجمه

كتاب بس) 1
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  .هاست شته

 

  »عيل

  .مه شده است
.رفتيانجام پذ 
در نوش يعمل ي

  ...عصر است 

  ....متن  ي
 ...ر نمايشگري

َتفع«علی وزن  

       

  ّرف بأل

    

              

  )1/12/1399 م

ترجم زبان  يرس
يديجد يها ش

يها نمونه ة و ارائ

  
عص انين فرمانروا

  ...ست 
ياصل يل در معن

ن از روش آن در

»َتعريف«صدره 

  ه اسم ظاهر

معر ـسم المکان 

  

ده بود           

يجعل      ـق 

5  

هفتممرحلة (ـان 

دست متفكر فار
ضافه كردن بخش

انسان يزندگ ش

.كند  آشكار مي
 از آن، آگاه شدن

اس يپند ايكمت 
بدون اخالل ،يرب

آمدن مترجمين

مص )4  

فاعله )3 
  

اسم )3   

الشَّفاءُ  )3     

شنيد : قد َسِمعَ 

يخلق )4 

 يازدهم؛ زبــــ

زبان، به د كيز 
بعد از اض يه عرب

شينما يوش برا

. ...........  
.  
  .دانست 

  .بود
  .بود يش عرب

آ............ دمنه  را
سان كه منظور

كه نماد حك يت
به عر يان فارس

بر به شگفت ت

 بة       

»الکتاب«عله 

       » ينة

      القاِفِلة ـ 

كان) 2 شود  ي

  :تيب 
 الّله يغفر

سنجش

از شيت كه به ب
به يصل از فارس

رو نيبهتر شاني

.........ع ابن مقفّ 
گ زمان خود بود

يم يرا به خوب 
ب ير عصر عباس
شل رشد و نمو

كتاب كليله و د 
انس يختلف زندگ

تيحكا ايداستان 
زبا ةترجم او در 

ي استر، دليلديگ

للغائبة )3  

   
فا ـ» ِانِتقال«ه 

 صفٌة     
مدين«موصوفها 

ِلَزُمالئي )2    

  :تيب
كشته مي :ُيقَتلُ  

  د شد

  .فضيل است

واب شرط به ترت
ا ـيندم  )3    

   
 

است يدمنه كتاب
األص يكتاب هند

يكارها و واناتيح
 .رست است

:بيها به ترت ت
بزرگ يها تمدن
نينش هياب باد
مشهور در دگان
و محل يش فارس

 .رست است
:بيها به ترت ت

مخ يها و بخش 
به شكل د يتيرب

ترجم و مهارت
د هاي زبان به ن

 .رست است
  :رتيب

 ضارع      
 .رست است

  :رتيب
مع فاعله     

مصدره ـف زائد 
 .رست است

  :رتيب
ـمذّکر  ـکان 
صفٌة و م/ بأل 

 .رست است
  : رتيب

        النُّوع ـ
 .رست است

ها به ترت ر گزينه
/ شنيده است :
ساخته خواهد :

 .رست است

اسم تف »َخير« 
 .رست است

ها فعل و جو ينه
جد            

www.sanjeshse 

و د لهيكل) 2
ك ةترجم) 3
ح جهان) 4

در 4گزينه  .3
عبار ترجمه

آشنا با تم) 1
زبان اعرا) 2
سندياز نو) 3
زادگاهش) 4

در 2گزينه  .3
عبار ترجمه

اتيجزئ) 1
تر يروش) 2
قدرت مت) 3
آ مةترج) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

فعل مض )۲
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
ـ معلوم )1
له حرف )4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

اسم المک )2
معّرف ب )4

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

ـَسرواًال  )1
در 3گزينه  .4

بررسي ساير
:قد َسِمعَ ) 1
َسُيصَنعُ ) 4

در 3گزينه  .4
3در گزينه 

در 2گزينه  .4
در ساير گزي

تج ـتقرأ  )1
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cationgroup

  از آن نيستند

  ست 

  .ست

  وا

ر به خارج شدن

 را ـ مؤمنان ـ ا

   است

   ـ حركات

 

  دهد ـ تا ي

  )1/12/1399 م

آن اس ةيف كنند

ِلَيتعّلمو )4     

شويد ولي ـ قادر

وند آرامش خود

و اندرز ـ نمانده

تي ـ صداهايي

 ي ـ زبان عربي

خرد و ـ قرار مي

  شود  مي

)وم انساني

6  

هفتممرحلة (ـان 

د از نكره و توصي

ی ال تيأسوا   

ش مي -3 

خداو -3 

پند و -3 

سرعت -3  ي

زباني -4 

خ مي -4     كند

برده -3 

علوويژة ( )2(

 يازدهم؛ زبــــ

جمله بعد »...ب

  :د به ترتيب
حّتی ـأن تکونوا 

      

 ت

 شد

رغ باران ـ زنگي

 تر ن نزديك

ك اهد ـ كار نمي

 زنند مي

 

( زبان قرآن 

سنجش

وهب«ره است، 

  .ضافي است

ع التزامي هستند
أ )3)        وا

  .رد

         توانست
  

 نازل كرده است

خواهد ش -2     

ي ساز است ـ مر

زبانشان -3 

خو مي -3 

حرف م -2 

 خطاست/ يت 

 عربي،

   
 

 .رست است

اسم نكر :»خالقاً 
 .رست است

تركيب اض کبرينَ 
 .رست است

ه معادل مضارع
أن ال يقتربو(بوا 

 .رست است

نقش مبتدا دار 

 .رست است
  :رتيب

بتي ـ نخواهيد
شويد شان ـ مي

 .رست است
  :رتيب

ش را ـ مؤمنين
  

 .رست است
  :رتيب
       ماند  نمي

 .رست است
  :رتيب

ـ باران ـ شگفتي
  ن ـ بالش

 .رست است
  :رتيب

 گفتاريشان
 .رست است

  :رتيب
  همراه

 .رست است
  :رتيب

 كنند ي
 .رست است

سختي موقعي=  

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
أخ«: توضيح

در 4گزينه  .4
أمام المستک

در 2گزينه  .4
هايي كه فعل

أّال يقترب )1
در 4گزينه  .5

:»ِمنضدةٌ «
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

هم صحب -1
بد انديش -4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

اهللا آرامش -2
مؤمنان -4
  

در 4 گزينه .2
خطاها به تر

دانش ـ -1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
سرعت ـ -1
مرغ باران -4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

نبود ـ گ -2
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
خرد مي -2

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

عمل نمي -1
در 3گزينه  .3

3در گزينة 
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ابتـداي  در 
. شـنا شـد    

 بـا اعـراب           
 از تعـاليم،  
حكايـت يـا   
 در بـردارد   
 در كتـاب،     
مـه شـده،     
ك زبان، از 

يسـنده در   

  .هد

cationgroup

دد شـد و  متولّ ي
دي و يونـاني آش
ربـي زيسـت و

اي كه مجموعـه 
رش بيان يك ح

ي خيـاليهاي ل
هـان حيوانـات د
ي پهلـوي ترجم
، به بيشتر از يك

كـه نويهـايي   ت

ده  نظر قرار مي

  .يرد

 

  .هاست شته

 

ايرانيدر فضايي 
با دو تمدن هنـد
نـگ و زبـان عر
 و دمنه است ك
ش كتاب، ظاهر

المثل تاب، ضرب
پـس جه. افتـد  ي   

ه به زبان فارسـي
اين كتاب. خت

  .كند

حكمت عليمات و

يان است را مد

گي ت را در برمي
 .مه شده است

. انجام پذيرفت
ي عملي در نوش

 ...است  ها وره

  )1/12/1399 م

  نيتعجب ـ 

د است كه رسي
 و از طريق آن ب
 فضـايي بـا فرهن
ر او كتاب كليله

اما روش. است كان
اين كت. تي است

سـان اتفـاق مـي
ي هندي دارد كه
عربي ترجمه سا

ديدي را آغاز ك
 .ير پذيرفت

تع ازفت نمودند 

سياست فرمانروا

 و مشكالت است
زبان ترجم رسي
هاي جديدي ش

هاي نمونه ة و ارائ

دن فرمانروايان 
 ...ست 

7  

هفتممرحلة (ـان 

أَری -4 

ي فارانديشمند 
خواند و آموخت
طـوري كـه در

از آثار مشهور. ت
ر هر زمان و مك
ا موضوعي تربيت

انس ةدگي روزمر
كتاب، اصالتي. ت

را از فارسي به ع

شد تا زندگي جد
، تأثيآنهاستي با 

ة آنچه كه درياف

 كه مربوط به س

حاالت مردم ةم
دست متفكر فار

ضافه كردن بخش
ش زندگي انسان

 از آن، آگاه شدن
كمت يا پندي اس

 يازدهم؛ زبــــ

  !ؤال نيست

 تعجبني ـ 

اسين عصر عب،
بان فارسي را خ

به ط. هدايت كرد
گرفت  خوبي فرا

يان درفرمانروا ي
ت فرمانروايان يا
 است كه در زند
گي بشري است
د به كتاب، آن ر

  .ه شده است

عربي رهنمون ش
به علت همزيسن 

به واسطةشدند، 

يتي و اجتماعي

ي كه دال بر هم
ز يك زبان، به د
ه عربي بعد از اض
وش براي نمايش

.  
 .دانست

 .بود

  .ش عربي بود

 .كند

سان كه منظور
تي كه نماد حك

سنجش

در صورت سؤ 3

أخوها -3 
 

ترين نويسندگان
زب. ي رشد يافت

 به شهر بصره ه
 زبان آنان را به

سازي  هدف آگاه
متعلق به سياست
ت و مشكالتي

اي مختلف زندگ
دن ابوابي جديد
 ايتاليايي ترجمه

كي از شهرهاي ع
از اهالي زبانش، 

بيدار ش  و مكان

 موضوعاتي تربي

هاي تخيلي لمثل
ت كه به بيش از
صل از فارسي به
يشان بهترين رو

گ زمان خود بود
د را به خوبي مي
ر عصر عباسي ب
ل رشد و نموش

ك را آشكار مي... 
ختلف زندگي انس
داستان يا حكايت

   
 

 .رست است
3شده در گزينة 
 .رست است

  :رتيب
 أَری 

: درك مطلب 
مشهورت ع ازمقفّ

در فضايي فارسي
ندگي، او راط ز

معاشرت كرد و
با هايي كمتح 

ن آن حكمتي م
ياري از موضوعا
ها زئيات و بخش

افزود از ع پسقفّ
يايي، آلماني و
 .رست است

 : ها نه

ن المقفع به يك
هنگي او و زبانش
يان در هر زمان

 .ظر داشت

ن مقفع آموزش
 .رست است

 :ها نه

ال سياري از ضرب
دمنه كتابي است
كتاب هندي األص

كارهايو  حيوانات
 .رست است
. ................ 

هاي بزرگ تمدن
نشين راب باديه

دگان مشهور در
ش فارسي و محل

 .رست است
.........له و دمنه 
هاي مخ  و بخش

ربيتي به شكل د

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
بيت آورده ش

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

ـقالت  -2
ترجمه■■
ه بن ماللّعبد

داش  زندگي
سپس شرايط

نشين م باديه
و ها آموزش

اتفاق و باطن
كه نماد بسي
نمايشگر جز
آنگاه ابن مق

پانياس: جمله
در 3گزينه  .3

ترجمه گزين
عبداهللا بن) 1
افكار فره) 2
فرمانرواي) 3

كتابش در نظ
كتاب ابن) 4

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

كتاب بس) 1
كليله و د) 2
ك ةترجم) 3
جهان ح) 4

در 4گزينه  .3
...ابن مقفع 

آشنا با تم) 1
زبان اعرا) 2
از نويسند) 3
زادگاهش) 4

در 2گزينه  .3
كتاب كليلـ 
جزئيات) 1
روشي تر) 2
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ره خواسته 

 يغة مبالغـه

cationgroup

  

  ول

 وفه

 را براي اسم نكر

صـيغ سـّتار -3 رة

 ....ي متن 

...در نمايشگري

للمجهو ـغائبين 

جرور و موصو

يا جملة وصفي

أّمـارة -2 حـّالف؛

  .ت

 

  )1/12/1399 م

ل در معني اصلي
ن از روش آن د

  الزم ـر 

للغ) 4            

صفة و مج ـفة 

  االبتعاد ـب 

  )بازيكن 

سؤال صفت ي! (

ح -1 ه ترتيـب 
  .ه كار است

وع نادرست است

 .ة وصفي است

8  

هفتممرحلة (ـان 

ربي، بدون اخالل
 آمدن مترجمين

ُشراتع) 4 

»عاَلم« فاعله 

يدّل علی الحرف

االجتناب -4     

:الِعب(زند  مي

!ي براي آن است

  .ر است

  .ؤال است

ها به د، در گزينه
سم ابزار و وسيله

 و مبتدأ و مرفوع

فعل جملة 4نة 

 يازدهم؛ زبــــ

عر ان فارسي به
ت بر به شگفت

  زائدانِ 

نائب ـ  زائدان

اسم المبالغه يـ 

  َهدنا ِسنجاباً 

         َيسَخر ـ

ُل هدفاً  گل م :جِّ

جملة وصفي :ـه

رور به حرف جر
  .بر است

عول و جواب سؤ
  .بر است

فتي داللت كند
اس :بّطارّية: 4نة 

اسم تفضيل. ت

تند ولي در گزين

سنجش

زبا ة او در ترجم
ديگر، دليلي است

حرفان) 3 

حرفان) 3   ل

ـ حکيم) 3  )کماء

شا= ا َسنجابًا 

ـ يستهِزئ -2  

ُيسج/ تماشاچي  

تکذيبـه نخـافُ  و 

كه مجر معّلمٍ ي 
كه خب صديقٌ ي 

كه مفع سّيارةً ي 
كه خب طبيبةٌ ي 

خواهد كه بر صف
 دارند ولي گزين

أمر مخاطب است

جواب شرط هست

   
 

ترجم و مهارت
هاي د ن به زبان
 .رست است

  : ها زينه
  ألعراب

 .رست است
  :  ها زينه

للمجهول ـالزم 
 .رست است

  :ها زينه
ُحک(جمعه  ـ رد
  »الُحکماء«

 .رست است

شاِهدنا=  4زينة 
 .رست است

  :ه ترتيب
              والدة

 .رست است

:المتفرِّج=  3نة 
 .رست است

اسم نكره :کـالمٍ 

 .رست است
  : ترتيب

جملة وصفي براي
ملة وصفي براي

جملة وصفي براي
جملة وصفي براي

 .رست است

خ اي را مي مبالغه
بر صفت داللت
 .رست است

فعل أ :أْحِسنْ  -
 .رست است

  :رتيب
ها جو نة اول فعل

www.sanjeshse 

قدرت مت) 3
آ ةترجم) 4

در 1گزينه  .4
خطاهاي گز

فاعله األ) 2
در 2گزينه  .4

خطاهاي گز
ال ـتفّعل ) 1

در 1گزينه  .4
خطاهاي گز

اسم مفرد) 2
مترادفه ) 4

در 4گزينه  .4
خطاهاي گز

در 3گزينه  .4
ها به مترادف

و ـاُالمُّ  -1
در 3گزينه  .4

خطاي گزين
در 2گزينه  .4

ک -2گزينة 
  .)است

در 3گزينه  .4
ها به گزينه

ج :يتکّلم -1
جم :ينقذ -2
ج :تسيرُ  -3
ج :تعالج -4

در 4گزينه  .4
سؤال اسم م
هستند كه ب

در 2گزينه  .4
-2در گزينة 

در 4گزينه  .5
خطاها به تر
در سه گزينة
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 افـق  در و 
 بـه  خداوند

 آرام نيابـد، 
 كامالً«ي 

:  ﴾كَثيرًا فًا
 آيـه  اين 

 آن در دي 

در قـران  «   

 از پيش و«

، آمـده و  »

 آن بـه  كه

مالً هـا كـا        
ظر گرفت و 
. ث ندارنـد  

 دانـش  و 

cationgroup

رود فراتـر  زمرّه
خ كه است اي ژه

ني را پاسـخ آنهـا  
هاي پاسخ/ ها  اب

اختال فيه وجدوا
به توجه با«: ده

زيـاد ختالفـات 
كنـد كـه  مـي 

لونَ ببطالم﴾ :»
».افتادنـد  مـي  ك
  .ت

ك شده داده ستور

ـداري از گزينـه
غلط در نظ/ ت 

مفهوم حـديث/  
بود پيامبر انش

زندگي روز سطح
ويژ هاي سرمايه 

پا تـا  انسـان  كـه 
پي جو رند و در

لَو غَيرِ اهللاِ عند ن
، پرسيده شد».د
ا و ناسـازگاري  

وصيه و سفارش

كمينذًا يلَارتاب ا
شك به باطل هل
اشاره شده است» 

  .50ص » .
دست آنان به نكه

  .51ص » ن

گزينـه و يـا تعـ
ها را نادرست زينه

برداشت/ تنباط 
دا به متصل شان

  )1/12/1399 م

س از انسان، كه 
از برآمده كه ي

ك شـوند  مي ديل
ها دار پرسش/ ا 

من كانَ لَو و رآنَ
يافتند  بسيار مي

قطعاً بود، خدا ر
تو/ خواهد  ن مي

بِي تَخُطُّه ال و بٍ
صورت، اه آن در

»)ص( مبر اكرم

.كنند بنا عدل ة
آ حال ،برند وت
آنتدبر در قر«» 

ست هر چهـار گ
موارد، بايد آن گز
ما ربطي به استن

ايش دانش يقت،

 )لوم انساني

9  

هفتممرحلة (ـان 

زماني ؛شود نمي
نيازهايي بيند؛ مي

تبد هايي سؤال 
ها خردمند، سؤال

القُر  فَال يتَدبرونَ
 آن ناسازگاري

غير جانب از آن
 مخاطبين قرآن

كتاب قَبله من من 
د كه نوشتي مي

 امي نبودن پيام

ةپاي بر اي جامعه
طاغو نزد به ري

».بكشاند درازي 

  .سي است

ها ممكن اس ست
در اين مو. باشند

ام. اند مالً درست
حقي در« :ت كه

رعلويژة غي( )

 يازدهم؛ زبــــ

ن او غريزي و عي
م رو روبه نيز ري

به باالخره و دغه
هاي فكور و خ ن

  .ستند

اَ﴿ن آية كريمة 
بود در ر خدا مي

قرآ اگر كه دارد 
ها و فه از انسان

﴿ما و تَتلوا كُنت
نم را آن خود، ت

طل، در صورت

ج ،مردم كه بود 
داور خواهند مي 
و دور گمراهي 

كتاب در 64و  

در بعضي تس: شابه
ه شده نداشته ب

كا 4و  3و  1ي 
شود اين است  مي
  .83ص » .ت

)2( و زندگي 

سنجش

طبيعي نيازهاي ه
تر مهم نيازهاي 

دغد مشغولي، ل
ها، به ويژه انسان

هس »جانبه همه

  .سي است

، پس از آوردن4
د اگر از نزد غير

تأكيد نكته ين
آية شريفدر اين 

﴿، آية مباركة 4
دست با و واندي

ه افتادن اهل با

آن پيامبران ال
الطّاغوت﴾ :»...

به را آنان واهد

68رتيب صص 

  .سي است

هاي مش و تست
 پرسش خواسته

هاي تست، گزينه
شريف برداشت

گرفت مي رچشمه

  .سي است

 دين

   
 

 .رست است
به منحصر نسان
با را خود ديشد،

  ».است ه
دل به تدريج به ا
ه انسان. 13ص  

ه«و » اعتماد بل
 .رست است

كتاب در 25ص 
 .رست است

41ص » ر قرآن
كنند ن تدبر نمي

اي بر خداوند چرا
اوند دو خد. »د؟

.  
43ص » ر قرآن

خو نمي را اي شته
به شك و شبهه«

 .رست است
ارسا اهداف از ي

ا الَي ن يتَحاكَموا
خو مي شيطان و

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است
كتاب درس 66ص 

 .رست است
براي اين تست و
ند، اما ربطي به

مثالً در اين ت. ت
ديث شوم اين ح

سر الهي وحي ز
 .رست است

كتاب در 79ص 

www.sanjeshse 

   
  

در 1گزينه  .5
ان نيازهاي«  

بيند باالتري
كرده عطا او
نيازها اين«  

».گيرد نمي
قاب و درست

در 3گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
تدبر د«در   
آيا در قرآن«

چ كنيد بيان
شد مي يافت

.»تدبر كنند
تدبر د«در   

نوش هيچ آن
«صراحتاً به 

در 1گزينه  .5
يكي اصوالً«  
يريدونَ اَن﴿  

كفر بورزند
در 4گزينه  .5

مطابق با و  
در 3گزينه  .5

مطابق با ص  
در 2گزينه  .5

نكتة مهم ب  
درست باشن
كنار گذاشت
آنچه از مفهو

از نيز پيامبر
در 4گزينه  .5

مطابق با ص  
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 يـاً، خطـر  

انـد   كساني
رائه كـرده  

 سلسـلةُ ث  

 ن اگرچـه  

 )ع( طهـار 
 گـويي ...  

 عمـل  و ه

هـر  . 102 

گنـاه   در ن 

ؤال ربطـي   

 به خوشا«

 دسـتورات  

ص » .رنـد 

اكنون  هم 

cationgroup

دهد، ثاني مي مبر
ك رسالت، نعمت 

 سوي خداوند ا

حـديث... )ص( ر 

آنـان«: ... كمـان 
ا ائمـة  رفتار«.. 

كـه  است ديگر
برگزيده را ناسب

ص» .خيزنـد  ـا 

شـان روي زيـاده  

ث شريف و سـؤ

«: فرموده است 
همگي از جمله

دا نظـر  اتفـاق   

چرا كه ايشان 

پيامب زمان مردم
واقعي سگزاران
پيامبر از ي كه

پيـامبر سيرة و 

حاك تأييـد  عـدم 
: ..مبارزه ستدر

يكد مكمل چنان
منا هاي ي روش

پـ بـه  وظيفه ن

و هـا  ي انسـان  

ست، اما به حديث

)ص( سول خدا
ما موارد ديگر، ه

جهـاني كومـت 

  .شد
.هور خواهد كرد

  )1/12/1399 م

م به هشدار اوند
رد، و ثالثاً، سپاس
ا س همان برنامه

سخنان حفظ -

ع -1... حاكمـان  
د هاي شيوه خاب

چ غيبت ايشان، 
فرهنگي و سياسي

اين دادن انجام ي

سـتمگري علت ه
  .112ص  

المي درست اس

ر. نيست» )ع( ر
ام» .باشد او پيرو

حك برقراري راي

ش حق خواهد ش
ظه باشد، مي )ص

10  

هفتممرحلة (ـان 

خدا، اوالً:  است
ندار پيامبر زمان

نگردند و براساس

 

-2... كريم  رآن

ح بـا  مبارزه در 
انتخ -3... » ...د

و )ع( عصر مام
س فمختل شرايط

براي بود الزم و 

به خداوند، اما .د
».]معلول  [ زد

خي و تعاليم اسال

عصر امام هاي ن
پي نيز او قيام از 
   

بر خدا ولي ظهور

پذيرش آمادة ري
ص(  پيامبر اكرم

 يازدهم؛ زبــــ

كتاب 89ص » 
ز به اختصاص ط

ن ي آن زمان باز

 .ب درسي است

قر تفسير و عليم
10-101.  

امامان كلي ول
گرفتند مي نظر ر
ا امامت تا )ص(

ش در و است ده

شده سپرده نان
  .شده است

ماند نمي خالي) 
ساز مي بهره بي ن

 آن از نظر تاريخ

فرمان از پيروي«
پيش حالي كه 

.117ص . ست

ظ و يختار پايان

بشر جامعة روزي
كه از نسل) ع(

سنجش

»تدبر در قرآن« 
فقط جاهليت ن

هاي تارها و ارزش
  .گي كنند

كتاب 93 با ص 

تع -1: ديني يت
0صص ) ... . ي

اصو: ... ظاهري 
در را حاكمان ي
( پيامبر رحلت ز

كرد زندگي سال
103 .  

آنا خدا به جانب
برگرفته ش 104

  .درسي است

)امام( خدا حجت
ميانشان در جت

و رابطة علّيت 3

«دليل » رسيدن
در برسد، »قائم

يروي از ايشان اس

  .درسي است

پ بودن الهي صلِ

ر اما خواهند، مي
(  مهدي موعود

 

   
 

 .رست است
يب سه پرسش

دوران هاي ارزش 
ن جاهليت و رفت

، زندگ»امامت« 
 .رست است

ش سؤال مطابق
 .رست است

مرجعيت به ربوط
طاليي زنجيرة ي

 .رست است
واليت راستاي ر

رفتاري و خالقي
از بعد الس 25
25 كه ست س

3-102صص » 
 .رست است

ج از جامعه ادارة 
-102 از صص 

 .ت استرس
كتاب د 117ص 

 .رست است
ح از زمين«: )ع
حج وجود از را ن

3كه گزينة چند 

 .رست است
ر» قائم«حضور 

ق«حضور  به كه
و از عالئم پي) ع

 .رست است
كتاب د 116ص 

 .رست است
اص در«ران الهي 

نمي مستكبران: 3
در آخرالزمان: 4

 .عه حضور دارد

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سؤال، تركي  

به بازگشت
كه به دوران
است، يعني

در 2گزينه  .6
هر دو بخش  

در 4گزينه  .6
مر اقدامات   
يعني(هب ذَّال

در 1گزينه  .6
در مجاهده  

ا هاي تفاوت
5 طول در 
اس انسان يك

».است كرده
در 3گزينه  .6

و رهبري«  
چهار گزينه

در 3گزينه  .6
طابق با صم  

در 1گزينه  .6
ع( امام علي  
آنان ،]علت[
چ هر: نكته  

  .ندارد
در 2گزينه  .6

به ح«صرف   
ك كسي حال

ع(امام زمان 
  

در 4گزينه  .6
مطابق با ص  

در 1گزينه  .6
ة پيامبرهم  

115.  
3رد گزينة   
4رد گزينة   

در جامع هم
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 امام دربارة

 واليـت و  

قطعـة  «: ه 

 به شناسد،

 كنـد،  ات 

قـرار  » مـام 
-116ـص  

ه اقـدامات   
 ،لكـه سـؤا   

 كسـي  ي

cationgroup

همة امامان، د ي
كنـد،  مالقـات  

كـه گويـد  مـي  ن

نش را خود زمان 
مالقـا او ضـايت 

ت  و ام بـه  محبـ
صـ. كننـد   مـي  

، از جملـه2و  1
در حـالي كـ. ت

است براي يكويي

معرفي ضمن ني
او رضـايت  ورد

نسـخ  عـه جام و

امام و بميرد س
رض مورد سلماني
و معرفت تقويت
تأكيـد» ر زمان

  .ست

هـاي   م گزينـه 
 سؤال، يكي است

ني خدا سرمشق 

  )1/12/1399 م

سخنان در )ص( 
مو مسلماني و ل

و خـود  مـادگي 

  .ت

  

كس هر«: »اهليةً
مس و كامل يمان

ت«و » منتظران 
هر امام جايگاه 

كتاب درسي اس 

  .ست

 يعني بخش دوم
ت و با بخش اول

  .2و  1

رسول در شما 

 )م انساني

11  

هفتممرحلة (ـان 

اكرم پيامبر: ام
كامل ايمان حال

آم عدم از كند و

كتاب درسي است

.113ص . يست

ه ماتجا ميتَةً ان
ا حال در را خدا

هاي مسئوليت«
ناخت و معرفت

17ص »  قرآن

كتاب درسي اس

،»ن قرآندرم ك
است» مردم به 
هاي  رد گزينه 

براي قطعاً«: مه
  ».كند يم د

علومويژة ( )2

 يازدهم؛ زبــــ

  . است

اما به محبت و ت
ح در را داخ دارد

.  

  .ست

ك مي نجوا خود ا

ك115-114ص 

نيس  امام آن هري

زما امام يعرِف م
خ دارد دوست ه
«ان عنول ذي در 

لزوم شن«د و بر 

تدبر در«در ) ج

  .ت

ك 50-49صص  

مرتب و تنظيم«
وحي ابالغ و ت

.خواهد را مي» 

ترجمة آية كريم 
ياد بسيار را خدا

2(ن و زندگي 

سنجش

كتاب درسي 1

معرفت تقويت -
د دوست كه كس
.116ص » .ذيرد

كتاب درسي اس 

با گونه اين )ع(ن
12.  

صص» بر در قرآن

ظاه واليت و ت

لَم و اتم من«: ي
كه كس هر«و  »
».بپذيرد را )ع(

ط مفهومي دارند
  .117ص 

  .سي است

ج(ة دوم و سؤال 

كتاب درسي است

»يشه و تحقيق

«و  »مردم براي 
دريافت«سئوليت 

مردم به وحي ن

:ه درست است
خ دارد و اميد يز

 دين

   
 

 .رست است
14و  113صص 

 .رست است
-1: منتظران ي
كس هر«: فرمايد ي
بپذ را) ع( عصر 

 .رست است
111-110صص 

 .رست است
زمان امام منتظر

0ص ). شعر(» 
 .رست است
« برگرفته از  تد
 .رست است

حكومت امكان ره،
 .رست است

يث شريف نبوي
».است مرده يت
( عصر امام حبت

 با يكديگر ارتباط
ص» حديث در كر

 .رست است
كتاب درس 8ص 

 .رست است
ط به آية شريفة

 .رست است
ك 29و  31صص 

 .رست است
اندي«ش سؤال از 
 .رست است

قرآن آيات ةهم
در ذيل مس )ص

رساندن بر عالوه
 .رست است

ل هر چهار گزينه
رستاخي روز ند و

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
ها مسئوليت

مي )ع( عصر
امام محبت

در 3گزينه  .7
مطابق با ص  

در 4گزينه  .7
م و مشتاق  

...اي گمشده
در 4گزينه  .7

مطابق با و  
در 2گزينه  .7

دور اين در  
در 3گزينه  .7

هر دو حديث  
جاهلي مرگ

مح واليت و
گيرند و مي

تفك«و  117
  
  

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 3گزينه  .5
سؤال مربوط  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
هر دو بخش  

در 4گزينه  .5
هخواندن «  

ص( رسول اهللا
ع«اي  وظيفه

در 3گزينه  .5
قسمت اول  

خداون به كه
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 تـا  كوشـيد 
ي فقـط در   

. آيـد  در ـا 

يث ثقلـين    
/ ت دارنـد   

 نافرمـاني  

 ابتدا«يف 

 علـم «لت 

 حكومـت  

 اجتمـاعي  
 بـه  ماشـ  

.  

ل برداشـت  

 حيـاتي و   
ي براي در 

cationgroup

ك و كرد عمل ت
يعنـي. 69ص » 

  برابري و لت
  م

پـ از فـراوان  دوه 

  سالمي  

وضـوع در حـدي
صـيانت/ هسـتند   

را خـدا  مـوري، 

، و حديث شري»
فضيلت، به ».كني

تبـديل  ،)ص( 
زنـدگي  وارد د 
اآي شود، كشته 

111ص . ه دارد

ز از مفاهيم قابل

اساً در موضـوع
جايگاه خاصي» ا

قاطعيت با مورد 
».باشـند  يكسان

عدال برقراري ي
مردم با مدارا و 

انـد و غصه شدت

اس اُخوت ايجاد ←

ظ است و اين مو
باهي مصـون ه

  .»حديث در 

م دهـان  از وج 

»بابها من  فَليأتها
شناسايي ك را ن

خدا رسول از س
جديـد شـكلي  ـا 

كيا بميرد او اگر
ن جاهليت اشاره

نيز 1گزينة . ت

باشد و اسا نمي/ 
ها فسانيت انسان

  )1/12/1399 م

اين در ايشان و
ي الهي قانون ابر
 

براي تالش ← 
محبت ← .ند

ش از بود نزديك

← .كرد باطل 

مصون و محفوظ
ز هر خطا و اشتب

تفكر«، 99 ص 

پوست گرفتن ة
  .داللت دارد )
العلم اَراد فَمن ا
آن اهل بتواني تا 

پس يسسيا عي،
بـ جاهليت )ص

ا پس«: ﴾عقابِكُم
هاي دوران رزش

 

كتاب است 150 

/ها نيست  نسان
نف« بسيار مهم، 

12  

هفتممرحلة (ـان 

و بود عدالت اي
برا در همه و شد

 . واحد هستند

.باشند يكسان ي
ببرن پناه ايشان 
گاه ن كه داد مي 

بود، جاهلي لط

طا و اشتباهي م
ن قرآن كريم، از

و درس هشتم، 

اندازة به تا دهند
)ع( ؤمنين علي

علمِ ول ليها عباب
بشناس را طل

-104.  

اجتماع فرهنگي،
ص( خدا رسول ت

اَع على َل انقَلَبتُم
ن بازگشت به ار

 .ب درسي است

صفحة» ر قرآن

غيير نفسانيات ان
قايسه با عوامل

 يازدهم؛ زبــــ

اجرا )ص ( خدا 
نباش خبري يض

انگر يك مفهوم

الهي قانون برابر 
به ها سختي در 

ادامه مردم يت
  ردم

غل ايه سنت از 

يد از هرگونه خط
همچون )ع( يت
»حديث در كر

بد من را به دنيا
اميرالمؤ »مانند ي

 مدينَةُ اَنَا«بوي  ا
با ابتدا نيز و ي؛
-100صص . ند

فر مشكالتيا ) ع
رحلت از مدتي ت

قُتل اَو مات  فَان
، نيز به همين»د؟

كتاب 140ز ص 

تدبر در«شده در 

 خداوند، تابع تغ
ر ايشان و در مق

سنجش

رسول الهي مت
تبعي از آن در كه
يكديگر و بيا ا ب

در همه و باشد
و بدانند خود ن
هدا تحمل، به و

مر هدايت در ي
هك را عربغير 

مچون قرآن مجي
كه اهل بي تس ا

تفك«، 87م، ص 

د همة اگر خدا، 
بي عدالت«ضيلت 

حديث شريف نب
را بشناسي آن ل
اشاره دارن )ع( ي

ع( ائمه عصر ي
گذشت از پس« 

اَ﴿و آية كريمة 
گرديد مي باز ]د

  .درسي است

ق با و برگرفته از

  .درسي است

هاي كامل ش رت

هاي غيير نعمت
و ظهور )ع( عصر

  .دن ندارد

   
 

حكوم مهم هداف
ك كند بنا اي النه

بارات در ارتباط
:  

نبا خبري بعيض
مهربان پدر را ن

و صبر و هرباني
دلسوز و كوشي

بر عرب برتري 
 .رست است

  .بي است
همچ )ع( ين علي

كيد قرار گرفته
درس هفتم. ستند

 .رست است
به سوگند«يف 
فضي، به ».كرد م

ب نهج البالغه، ح
اهل بتواني تا س

يرالمؤمنين علي
 .رست است

هاي چالش ترين م
:سلطنت بود به
و. 116ص » .شد

خود پيشين يين
 .رست است

كتاب د 127ص 
 .رست است

ش سؤال مطابق
 .رست است

كتاب د 142ص 
 .رست است

عيناً عبار 4و  2

تغ: 3ستي گزينة 
ساز غيبت امام ع
شدن و مؤثر بود

www.sanjeshse 

اه از يكي«  
عادال جامعة
، عب3گزينة 

نكات ديگر  
تب از آن در  
ايشان مردم،  
مه با قدر آن  

ك سخت ←
حضرت آن 

در 2گزينه  .5
سؤال تركيب  
اميرالمؤمني  

هم مورد تأك
محفوظ هس

در 4گزينه  .5
حديث شري  

نخواهم كنم،
وجود كتاب  
بشناس ار قح
امي» كران بي

در 3گزينه  .5
مهم يكي از  

ب نبوي عدل
ش مسلمانان
آي و[گذشته

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
هر سه بخش  

در 1گزينه  .6
ق با صمطاب  

در 3گزينه  .6
2هاي  گزينه

  .آيه است
علت نادرس  

سرنوشت س
نظر گرفته ش
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@sanjesheduc 

 آسـماني  ن

 وجـود  از 

ان اصـالح   

  ».ت
 بـه  را ـود 

نـه ايـن   ت،  

 تظاران ،ند

 الهي بران

 در شـند، 

 مـا  گيـد، 

و . 165ص 

cationgroup

رهبران از تن ده

كامـل  مندي ره

و يا سايرين تـوا
 4 .  

اوست پيروان و ي
خـ حضـرت  آن 

اسـت» غايب«ا 

خداو نزد كارها 

پيامب آرمان كه 

با نداشـته  حضور
بجنگ و برويد رت

ص» ...كننـد  گي

يازد كه رفتند ش

بهر و ظهور رك

 اگر مسلمانان و
و 3هاي   گزينه

علي فرزندان دي
رو اين از. يابد ي

نظرها از ايشان 

ترين محبوب كه

است اي جامعه 

حض مستكبران يه
پروردگار و تو« 

بند را خدا وانند

  )1/12/1399 م

پيش گمراهي ير

  .ندوش  مي

  .151ص  

د شايستگي ني

شود، اما تم مي
رد. نخواهد بود

شاد روز روز، آن
مي كاهش يبت

كه اند ناميده» ب

كه بدانيد و شويد

و حكومت مان

علي طلبان حق د
:خواهند گفت )

تو مي بهتر ها ان

13  

هفتممرحلة (ـان 

مسي رد چنان و 

س كنار گذاشته

».است سلمانان

جامعة انسان لكه

 پر از ظلم و ست
چندان معنادار ن

آ !هان. رسد مي 
غي عصر در شان

غايب«جهت  ن

نش مأيوس الهي 

هم سازد، مي كه 
  .164ص 

نبرد صحنه در و
)ع( مهدي امام 

  . درسي است

انسا. است فراهم
  

  .ت

 يازدهم؛ زبــــ

نشناختند را د

  .سي است
پس. رسي نيست

مس ياور و حافظ

بل مسلمانان، نها
1.  

، زمين)ع( هدي
 و ظهور ايشان چ

فرا آسماني اي
ايش از مندي بهره 

15.  
آن از را )ع( امام 

  

لطف از و اشيد

اي جامعه و هد
ص» ...اند كرده زه

و نندك رس دعا و
به )ع( موسي م

كتاب 161و  1

ف افراد همة مل
.است ﴾شَيئًا ي

تاب درسي است

سنجش

خو مهربان دران
 149.  

  .درسي است

كتاب درس 150 
يگر در كتاب در

ح سرپرست، )ع(

تن نه كه يابد مي
150ص » .كند 

ظهور حضرت مه
ر فلسفة غيبت

و ند الهي وعدة 
)ع( مهدي رت
51ص » .اند كرده

كه كنيم توجه 
.همان صفحه »

با الهي فرج تظر

د مي تشكيل )ع
مبارز آن تحقق 

و گريه با تنها ت
قوم مانند دگي،

1.  

63 صرتيب ص

تكام و رشد هاي
بي يشرِكونَ ال ني

كتا165-164 ص

   
 

 .رست است
پد قدر اسپاس،

ص» .كردند يد
 .رست است

كتاب د 149ص 
 .رست است

 برگرفته از ص
ب سه گزينة دي

 .رست است
( عصر امام نيز ن

 .رست است
م ادامه قدر آن ت

پيدا را الهي ت
ت كه تا زمان ظ
ه باشند كه ديگر

 .رست است
و ظهور زمان ه

حضر بودن غايب
ك تشبيه ابر شت
يداب«: 4و  3نة 

».عه حضور ندارد
 .رست است

منت«: )ع(علي ن
  .163ص  
ع( عصر امام كه 

براي تاريخ طول
 .رست است

غيبت عصر در ه
آما عدم علت به

62ص » .شينيم
 .رست است

 برگرفته از به تر
 .رست است

ه زمينه مهدوي 
يعبدونَن﴿ همان 

 .رست است
صص ز برگرفته ا

www.sanjeshse 
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مطابق با و  
مطالب: نكته  
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در 1گزينه  .6

غيبت اين«  
حجت آخرين

درست است  
آن را داشته

در 1گزينه  .6
اينكه تا ...«  
غ دليل به«  

پش خورشيد
رد دو گزين  

كه در جامعه
در 2گزينه  .7

مؤمنان امير  
».است فرج

حكومتي«  
ط در و بوده

در 3گزينه  .7
كه كساني«  

به ظهور، روز
نشي مي اينجا

در 4گزينه  .7
مطابق با و  

در 4گزينه  .7
جامعة در«  

بندگي خدا
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ـد علـت و   

cationgroup

  .شته باشيم

اي نيازمنـ ديـده  

  . نيست

  .است» 

  .شود  نمي

  

را در اختيار داش

هـر پد«مؤيـد  » 

 

 دليل و منطق

»خداپرستي«ي 

  . است

ز توحيد خارج

  )1/12/1399 م

  .ت

 

. تجربي نيست

آن ر» شناسايي«

»ـر از يكدگرنـد  

  .مادي است

 .درست نيست

همواره بر مبناي

  .است» ي

به جاي» دپرستي

 نظري با عملي

 شده است اما ا

  .يم

  ديني

14  

هفتممرحلة (ـان 

كتاب درسي است

 .آورند الل نمي

را در حوزة علوم

«براي » زار الزم

تـ همـه درمانـده  
  . دارد

كنند كه غير م ي

به بحث پديده د

تقدات انسان هم

ماديگري عقيدتي

خود«جايگزيني 

ر، رابطة توحيد

ب شرك پنهان

اي رسيده»  نظري

  .ت

  .شود  مي

  .ي پيدا كند

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ زبــــ

ك158-157ص 

و استدال»  ندارند

 انكار كنند، زير

ابز« نماييم كه 

كاهل دنيا ه/ ق 
ارتباط مفهومي

معرفي مي» خدا

با توجه ب» .ست

ست زيرا همة معت

م«مؤيد »  است

ها در ج ي انسان

بيانگر» .ي است

ماد نمايد، مرتكب

توحيد«صل به 

است» ها ن با رنج

 ستم محسوب

قيقت دسترسي

معارف

سنجش

صص» بر در قرآن

ادعايي بيش« 

ند وجود خدا را

د چيزي را انكار

ريقشت توقع ز غ
باشد و با بيت اي

خ«و خداپرستان 

متكي به خود اس

انكار خداوند است

صر در عالم ماده

 فكري و اعتقادي

ناي توحيد عملي

وت خود اعتم ثر

در اص پيدا كنيم،

  .است» ص

آشنا شدن«ها،  ت

از عوامل ظلم و

تواند به عالم حق

   
 

 .رست است
« برگرفته از  تد

 .رست است
دا، در انكار خود
 .رست است
توانن ي هرگز نمي
 .رست است

توانيم وجود  مي
 .رست است

گيري نتوان داش
مي»  خود است

 .رست است
و» ماده«را » ت

 .رست است
فا و ميعت خودك

 .رست است
هاي ا ي از انگيزه

 .رست است
م هستي منحص

 .رست است
 بروز اختالالت
 .رست است

حيد نظري زيربن
 .رست است

ه جاي خدا، به
 .رست است

داوند شناخت پي
 .رست است

نقص«عدالتي  ي
 .رست است

ده كردن از لذت
 .رست است

ا» قيدة جاهالنه
 .رست است
ت مي» لم و عمل
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@sanjesheduc 

  

mone  در
proble  را
رد (ه كـرد   

ـال كامـل   

 يك اسـم  
ha   داريـم

ي جملـه،       
ل شـمارش       

 give  اگر

، در جـاي     
رد (داريـم  

cationgroup

.شود ناميده مي 

 

m . در حقيقتey

emsبايد  تيجه،

much اسـتفاده
بايد از زمان حـ 

است كه»  قوي
as givenعني 

توجـه بـه معنـا
سـم غيـر قابـل

بعد از همچنين،
.  

 گذشـته اسـت،
د) دار ingفعـل  

  . باشيم

»دايت عمومي

 »عمل به اعضاء

moneyت نه 

در نت. تقل شود
hتـوان از    نمـي     

»از ماه گذشته«

هاي ارتباطي ت
كل مفرد فعل يع
وي ديگـر، بـا ت

يجـه، قبـل از اس
ه). 3و  2هاي  ه

)4و  2هاي  ينه

ي مشخصـي در
ف(ه اسم مصدر 

  )1/12/1399 م

 و ترديد داشته

  .است» 

هد«كند،  يت مي

 اقرار به زبان، عم

problems است
منت» كالت مالي

ـمارش اسـت،
sin  به معناي»

داشتن مهارت«ي 
يجه، نياز به شك

از سو. ب نياوريد
در نتي. ود نه كم

رد گزينه(داريم 
رد گز(را نداريم 

يانگر مبدا زماني
give up نياز به

 

15  

هفتممرحلة (ـان 

  .د

مان واقعي شك

  .ست

»هدايت انسان«

دف معيني هداي

  .گيرد  مي

  .باشد ي

  . است

اعتقاد به دل،«

sمي قرار دهيم 

مشك« تا مفهوم 
مـع آن قابـل شـ
nce last mon

Havi به معناي
در نتي. زين كرد

ل به حسابرا فاع
شو فس زياد مي

د much كمي 
ر to استفاده از 

since re كه بي
pبعد از فعل ). 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــ

سلط داشته باشد

يم به وجود ايم

اس» ي و عقالني

«بيانگر » .شود ي

سوي مقصد و هد

نشأت» ي الهي

مي» هدايت الهي

او» يت تدبيري

 عبارت است از 

ي آن صفت كم
pr كند بازي مي

جم sوجـه بـه   
 nth به ساختار

ing strong c

وان آن را جايگز
ر skillsشتباه 

عث اعتماد به نف
نياز به صفت» 

يايد هرگز حق

eceiving tha

3و  1هاي  زينه

ا

سنجش

تواند تس مي» ن

تواني مي»  نبينيم

ارادي« مبين نوع 

هان محسوب مي

دات آنها را به س

بيني جهان«د به 

ه«ت از مظاهر 

فعالي«مربوط به 

ديني به ترتيب

صلي كه بايد برا
roblemsراي 

كه اين اسم با تو
 ديگر، با توجه

  ).4و  1ي 

communica

تو مي itبا ضمير 
ت كنيد كه به اش
ي قوي منطقاً باع

اعتماد به نفس«
بي) him(انسان 

at serious in

رد گز(مل داريم 

   
 

 .رست است
همة هستي انسان

 .رست است
مان را در عمل
 .رست است

 تدبيري انسان
 .رست است

سان جزيي از جه
 .رست است

در درون موجود
 .رست است

ه انسان از اعتقاد
 .رست است

ظم اقمار و سيارات
 .رست است

نسانيت انسان م
 .رست است

دگاه پيشوايان د

 .رست است
الي اول، اسم اص
نقش صفت را بر

ك از آنجا دهيم و
از سوي). 2و  1

هاي رد گزينه(يم 
 .رست است

ation skills ه

شود و ب سوب مي
دقت). 4و  3اي 
هاي ارتباطي رت
con  به معناي»

الفاصله مفعول ا
 .رست است

njury ساختار 

كام ه زمان حال
  ).3و  2

www.sanjeshse 
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ه«ايمان به 

در 1گزينه  .6
آثار ايم«اگر 

در 1گزينه  .6
هاي فعاليت

در 2گزينه  .7
انس«عبارت 

در 3گزينه  .7
نيرويي كه د

در 4گزينه  .7
هدايت عامه

در 4گزينه  .7
حركت منظ

در 2گزينه  .7
شرط الزم ان

در 3گزينه  .7
ايمان از ديد

   

در 3گزينه  .7
در جاي خا  

اين جمله، ن
مالك قرار د

1هاي  گزينه
استفاده كني

در 1گزينه  .7
فاعل جمله  

مصدر محس
ها رد گزينه(

داشتن مهار
nfidence

قرار باشد بال
در 4گزينه  .7

با توجه به  
خالي نياز به

2هاي  گزينه
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اسـت كـه    
look    بـه

ي جملـه،      
look aft 

.«  

  .كنيد

«  

  ».هستند

  ».ت

  ».ست

ي خـود را  

ه هرگز در 

و  2هـاي   ه 
كـم و  «ي 

cationgroup

»فرزنـدش  4ن  
afterاي  لمـه   

توجـه بـه معنـا
terاي  دو كلمـه   

غير ممكن است
  عيت

د از اسم دقت ك

».د دور نگه دارد
  گرمي

ار به هم شبيه ه
  ود دادن

  ».كند بت مي
  شتباه

ساخت] ن خود
  ي

ده آنها ممنوع اس
  سرده، راكد

يد نيازهاي فردي

  اسايي كردن

 اين حقيقت كه

  وه بر، بعالوه

  جيح دادن

رد گزينـه(ست 
 little به معناي

ن فرزند از ميـان
گـر، فعـل دو كل

بـا ت. باشـد  مـي  
 بايـد از فعـل د

مأموريت غ يك 
وضع) 4 

گيري صفت بعد

 كند و از اعتياد
سرگ) 4 

يرند چرا كه بسيا
بهبو) 4   كردن

د دربارة تو صحب
به ا) 4 

در ذهن[س زيبا 
بومي) 4 

كشيدن در خانواد
افس) 4 

ام هر چيزي باي

شنا) 4 

كند با وجود مي

عالو) 4  ينكه

ترج) 4 

رقابل شمارش اس
ري صفت كمي

  )1/12/1399 م

ترين كوچك«ي 
از سوي ديگ). 4
»وجـو كـردن   ت

هـت، در نتيجـ  

ب امتحان مثل
 ط

و به كارگ» مكن

مشغول را  آنها

گي  هم اشتباه مي
اه گرفتن، گيج

نستيم كه دارددا
 رت

 يك لباس عروس
 راري

ست كه سيگار ك
 ع

نيد، قبل از انجا

 ذاشتن

يي صحبت مانيا

جود، علي رغم اين

 شرت كردن

 انتهاي آن، غير
به كارگير» هرگز

16  

هفتممرحلة (ـان 

the y به معناي
4و  1هاي  گزينه

جست« معناي 
معناسـ طقي و بي

ي مطالعه در شب
شرايط) 3 

مأموريت غير مم

جديدي دارند تا
 دارو) 3 

ن دو خواهر را با
اشتبا) 3 

د  اما همة ما مي
به ند) 3  

ي از خودش در
اضطر) 3 

ن اين عجيب نيس
ممنوع) 3 

كن ريزي مي رنامه

اثر گذ) 3 

 اين خوبي اسپا

با وج) 3 

معاشر) 3 

جمع در sجود 
ne  ه«به معناي

 يازدهم؛ زبــــ

youngest of 

رد گ(باشد  د مي
به look forي 

ل بسيار غيرمنط

جاي ساكتي براي
 ت
mi  م«به معناي

هاي ج  سرگرمي
 متياز

كه افراد اغلب آن 
  كردن

اشاره نكرد وت م
ر روان و سليس

ن تصويري ذهني
 ي

ك هستند، بنابراين
 ل

ري يك زبان بر

  دادن

آقاي اميريان به

 ي كردن

توجه به عدم وج
everجود كلمة 

سنجش

his four chi

يك فعل مفردند
اي فعل دو كلمه

سال 2 به مدت 
  ).4و  3ي 

ت پيدا كردن ج
مأموريت) 2 

ission impo

ين سن نياز به
نكته، ا) 2 

تعجب نداردكنم 
ك) 2  تبادل

مشخص به اسم
به طور) 2 

خانمان چولوي بي
پزشكي) 2 

ش هر دو پزشك
متعادل) 2 

براي يادگير شما

كاهش) 2 

آور است كه آ ت

 باالي) 2 

ميزباني) 2 

و با ت» ورزش« 
ه با توجه به وج

  ).4 گزينة 

   
 

 .رست است
ildrenي جمله 

رد است و نيازمن
و ف» قبت كردن

يك نفر در خانه
هاي رد گزينه(يم 

 .رست است
گاهي اوقات«: مله

ossible جالب 

 .رست است
ها در ا بچه«: مله
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 1هاي  زينه

--------.  

 

ه سـاختار  
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  سب

از سـوي). 3و  
رد گز(تر است  ي

------ان دهد 

دقت كنيد كه). 
  ).3رد گزينة 

دليل) 4 
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ل است منطقي
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ر(مله قرار بگيرد 
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 س، عاطفه

 مند

ر(را جمع بست 
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   اشاره دارد؟

است نادرستد 

رد گز(لي داريم 
د در انتهاي جم

سي
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---------.  
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-----  
  .د
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----------كه 
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ورد كپكي كه د
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www.sanjeshse 

در 2گزينه  .9
آموزش) 1  

در 2گزينه  .9
خوش ش) 1  

در 4گزينه  .9
eightاسم   

توجه به مفه
  ).2و 

در 1گزينه  .9
بهترين عنو  
تاريخچه را  

در 2گزينه  .9
يك از كدام

  abacus به
در 1گزينه  .9

از متن مي  
مردم در اس  

در 4گزينه  .9
طبق متن،  
ماشين حس  

در 1گزينه  .9
2پاراگراف   
چگونه فلمي  

در 2گزينه  .9
هدف نويسن  
فلمينگ تق  

در 4گزينه  .9
هك itكلمة   
eriaكلمة   

در 3گزينه  .1
يك از كدام  
در ظر] آن[  

  
  

  

در 4گزينه  .1
با توجه به  

or not نمي
  

erv.ir

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ـل كمكـي    
t   اسـتفاده
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ه اسـتفاده     
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ه سـاختار    

 بـه زمـان     
ايي كـامالً  
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در نتيجـه،  
 بهتر است 

سوي ديگر، 
ر مجهـول    
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شـود و فعـ مـي 
to مصدر بدون 

d man sitting
در سـاخت). 3و  

ـان حـال سـاده
 به صورت مصدر

دوم، با توجـه بـه
  ).4و  

m كـه مربـوط
به لحاظ معنا» ه
  .ت

ر نتيجـه بايـد
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ها ي همه فاعل
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 بعـد از سـاختا
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ي بـا ادارة ماليـا
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 دچار وارونگي م
بايد از» ر كردن

g next to me
2هـاي   د گزينه
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مت شرط از زمـ
l فعل دوم بايد

در جاي خالي د
2هاي  رد گزينه

mustتوان از  مي

مگر اينكه«ناي 
است» اگر«ناي 

گذشته است، د

 غيرواقعي صحب
براي 2شرطي نوع 

ها رد گزينه(كرد 
همچنين،). 3و 

...نه تنها «ناي 

 سـاعات كـاري

  )1/12/1399 م

جمله» شرايطي
مجبور« معناي 

e said: “I go
رد(شود  مل مي
رد گزين(كار رود 

get someb 

جه، بايد در قسم
let بعد از فعل 

د). 2و  1هاي  ه
ر(استفاده كرد  

تيم، در نتيجه نم
 unless به معن

و به معن if عادل

جمله مربوط به گ
  ).4و  2

رة يك موقعيت
وي ديگر، در ش

  ).3ه 

جمله استفاده ك
و 1هاي  د گزينه

  ).3و  2ي 

Not on به معن

مالياتي در طـي

 ها    رقابت) 3
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به makeفعل 

ot my car pa
زمان گذشته كام

به ك toمصدر با 
body to do s

در قسمت نتيج 
از سوي ديگر،. 

رد گزينه(شود  ي
bef  ياwhen

رو هست قيم روبه
يگر، بكارگيري

provided  معا

ست كه زمان ج
2، 1هاي  گزينه

ص است كه دربار
از سو). 4و  1ي 

رد گزينه(  شود

كل غيرسؤالي ج
co رد(شود  مي
هاي رد گزينه(يد 

nly …, but (

 هر نوع سؤال م
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 يازدهم؛ زبــــ

Unde به معناي
بعد از ف). 4و  1 

  : است
ainted two d
ساده تبديل به ز

بايد به صورت م 
something

will be fac(
).3و  1هاي  ينه

رونگي جمله مي
foreحرف ربط 

 قول غير مستق
از سوي دي). 4و 

thatه ساختار 

سؤال مشخص اس
رد گ(تفاده شود 

ملة آخر، مشخص
هاي رد گزينه(رد 

دن جمله تأكيد

ستقيم بايد از شك
ouldتبديل به  

بياي .p.pصورت 

… (also)ختار 

اند تا براي  داده
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سنجش

er no circum

هاي رد گزينه( 
 .  

ه شكل زير بوده
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بر غيرواقعي بود
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ساخت 1طي نوع 
)2رد گزينة (د 
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رد(ستفاده كرد 
 و نادرست است
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uld وجود كلمة 

ربوط به زمان گ
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له و مفهوم جم
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 كردن  

  )1/12/1399 م

م دربارة شروع ي

به دست آور) 3
 فكري به طور ن

 سرطان، ميزان

كسر بودجه،) 3
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ن قوانين راهنما

بزرگنمايي ك) 3

19  

هفتممرحلة (ـان 

ن است پدربزرگم

 3
رسيدن«معناي 

ناسايي و درمان

 3

م ميل باطني م
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 2(

by one’s ab

ها كه متعلق خانه
 2(

immediatel
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 واضح   
bsence جالب 

  .دقت كنيد» 
 .رست است

رديفي از خ«: له
  ناگهاني  

 ly adjacent

 .رست است
اين واقعاً نف«: له

».كند ورد نمي
 بودن 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .11
ترجمة جمل  

ارائه داشته
دنبال ك) 1  
به اصطالح  

در 4گزينه  .11
ترجمة جمل  

سرطان افزاي
تورم   ) 1  

در 3گزينه  .11
ترجمة جمل  
پشت  ) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .11
ترجمة جمل  

  ».است
نظمي بي) 1  

در 2گزينه  .11
ترجمة جمل  

سختي نيست
منع كرد) 1  
به اصطالح  

در 3گزينه  .11
ترجمة جمل  
مضر   ) 1  

در 1گزينه  .11
ترجمة جمل  
آشكار، و) 1  
به اصطالح  

»خالي بودن
در 2گزينه  .11

ترجمة جمل  
به طور) 1  
به اصطالح  

در 1گزينه  .12
ترجمة جمل  

برخوهستند 
سزاوار بو) 1  

  

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

.«  

د ارگانيك 

آمـوزي در  

  م

  ».كرد

 نـه زمـان       
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  ). 3و  1

ي محافظان محيط

به] وش قديمي
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بحران، ذخ] دازه
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دگي كرده باشيد

 3
حدو«به معناي  

گ ماشين آن ر
 3

و اند[آنزا به مرز 
 3

the follo بايد
previous we

somebodyي 

يرد، جمله دچار
th  ت«به معناي

ين جمله حتماً ن

وارة اسمي با ضم
ديگر، در ساختا

nlessكارگيري 

گيرد، جم رار مي
ه يك معرف اسم

 يازدهم؛ زبــــ

بردار ر برابر بهره
 معادل ) 

ها قادرس يارانه] ز

ر اين كشور زند

 تخفيف) 
somewhere

ندازة بسيار بزرگ
 مسئول ) 

دن شيوع آنفلوآ
 تفريح) 

owing week

eekختار زماني 

 به ساختار فعلي

گي جمله قرار مي
hreatenي فعل 

همچنين، اين). 
  ).4و 

 به يك جمله و
ي داز سو). 3و  
بك). 3و  1هاي  ه

ر ابتداي جمله ق
m حتماً نياز به

سنجش

 قطب جنوب در
 2(

هدف از[ويد كه 

  
   دن   

ال درس 2حداقل 
  ».رايط باشيد

 2(
e in the regi

رسد ا ه نظر مي
 2(

ها، با رسيد زارش
 2(

kساختار زماني 

همچنين، ساخ). 
با توجه). 1ينة 

  ).4و  1ي 

Li در ابتداي ج
براي dangerش 

)4و  3هاي  زينه
و 2هاي  د گزينه

had kno نياز
2هاي  رد گزينه

رد گزينه(ر رود 

در» به ندرت« 
messageاسم . 

   
 

 .رست است
حفاظت از«: له
 متوسط   

 .رست است
گو وزير مي«: له

 كردن
ادن، تبديل كرد

 .رست است
شما اگر ح«: له

ار دالر حائز شر
   

 ion of جالب 

 .ترست اس
متأسفانه به«: له

 ه       
 .رست است

براساس گز«: له
 مقدار، نسبت 
 .رست است
ها، س  توالي زمان

)2رد گزينة (ل 
رد گزي(ر بگيرد 

هاي رد گزينه(د 
 .رست است

ttleساز   منفي

نقش). 2 گزينة 
رد گز(وم داريم 

whic  رد(داريم
 .رست است
wnبعد از فعل 

ر( whichولي 
بكار toدر بدون 
  ).2 گزينة 

 .رست است
Seld با معناي

)4رد گزينة (د 
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وقتي كلمة  

رد(رود  مي
ساختار معلو

chموصولي 

در 4گزينه  .12
اين جمله ب  

ضمير موصو
صورت مصد

رد(كند  مي
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گيرد قرار مي
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هـا    شرطي
در نتيجـه،  

ظ بـه لحـا   

  حقيق زياد

  )افتد ي

  ست بكش

cationgroup

يچ يك از انواع
د. اشـته باشـيم    

»كم و ناكافي«

و بدون فكر و تح

  ادند
ي كه هرگز نمي

  دن

  

  ر مورد چيزي

از انتقاد دس) 4 

  باشد

رند و مطابق هيا
 غيرمسـتقيم دا

littl  با معناي»

 از روي ظاهر و
  ساختن

هات گذشته را د
كنايه از اتفاقي( 

  كردن
ارزش خريد و بي

.دقت كنيد» ت

به فكر كردن در
  قيمت بودن

 خواي

  .دقت كنيد 

زنم اينطور نب مي
  وافقم

  )1/12/1399 م

هيچ تناسبي ندا
قـوله بايد نقل

leكه بكارگيري 

قبول چيزي) 2
از كاه كوه س) 4

تاوان اشتباه) 2
وقت گل ني) 4

پارتي بازي ك) 2
چيز بنجل و) 4

رها هم بد نيست

عدم تمايل ب) 2
بسيار گران ق) 4

راستش رو بخ) 3

»ت خنجر زدن

من حدس م) 2
من كامالً مو) 4
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ه 3و  2هاي  ينه
You در ادامه ،

ن، دقت كنيد ك

 
 4

 
 4

 
 4

اوضاع آنقدر«اي

 
 4

3  ري باشهو

از پشت« معناي 

  ده است

 
 4

  ري

  لي كند

 يازدهم؛ زبــــ

 و نتيجه در گزي
said ساختار 

همچنين). 4زينة 
  ).4و  2ي 

  چيزي

it’s no به معنا

 م ميل باطني

اميدوارم اينطو) 

stab some به

د را از دست داد

  جود ندارد

ي براي انجام كا
  ادن

يا حرفش را عمل
  حمقانه زدن

سنجش

ر قسمت شرط
با توجه به). 3 

رد گز(روند   مي
هاي رد گزينه(ت 

  
   

   
  

   ن كسي
ي، فرار كردن از

ot all doom 

رغم م كاري علي
  

 2(

ebody in the

درت و تأثير خود

ي چيزي كه وج

  
   م

 عدم اقدام جدي
ح دري را توضي

ي اينكه تهديد ي
ست به ريسك اح

   
 

 .رست است
ي به كار رفته در

و 2هاي   گزينه
ك زمان به عقب

ًال نادرست است
 .رست است
 خانه بودن

 كار زياد كردن
 .رست است
شه گل بهار نمي

 گ مرگه
 .رست است

ن و تشويق كرد
 كردن از چيزي

 .رست است
 and gloom

 .رست است
دن و قبول انجام

 كردن چيزي
 .رست است

  نيستم
 .رست است

e back جالب 

 .رست است
  احساس  بي

 يا چيزي كه قد
  ر خرمن
فايده براي وي بي

 .رست است
 لفم

يمانم، شك دارم
 .رست است

 و دهان بودن،
 اصول انجام كار
ست از كسي براي
 بازي كردن، دس
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ي اسـتفاده  
سـت، پـس    

  ده

و  2هـاي   ه 
رد (شـد  با 

. ـراد اسـت    
سـنت  «ي 

ضافه بايد از 
 يك معرف 

  صادي

  ن

  ي

 sentفعل 

دين مـورد  
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 كامل استمراري
قطعاً فـاعلي اس 

كنندخسته) 4 

رد گزينـه( كرد 
of بـه همـراه     

رابطـة بـين افـ 
نيز به معناي 4ة 

حروف اض عد از
ت مفرد نيازمند 

  ).4و  3اي 

فعاليت اقتص) 4 

تأييد كردن) 4 

به طور كلي) 4 

  پيشرفته) 4 

his fath براي ف

هر پاريس با چند

ل كامل يا حال
»مفتخر كردن«

  س

in دار استفاده
m حتمـاً بايـد

communica

گزينة. زها است

از سوي ديگر، بع
ست و در حالت

ها رد گزينه(نيم 

 وردن

herنقش ). 4و 

ه به مقايسه شهر

  )1/12/1399 م

ايد از زمان حال
ho  به معناي»

 دوجانبه) 3

  نابودي) 2
بنيان، تأسيس) 4

ngس بايد از فعل 

muchفت كمـي     

ationامـا  . نند

 معلول بين چيز

ا). 4و  3هاي  نه
قابل شمارش ا 

 آن استفاده كن

 راز و رمز) 3

به حساب آو) 3

 به هر حال) 3

 درونگرا) 3

و 1هاي  د گزينه

 ديگر و با توجه
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 گذشته است، با
onorبراي فعل  

 3

 
 4

اعلي است، پس
ل از اسـم، صـفت

  

كن را منتقل مي 
گر رابطة علت و

رد گزين(باشد  ي
rockنين اسم 

د از شكل جمع

 3

 3

 3

 3

رد(خالي نيست 
  ).4و  3اي 

از سوي). 4و  2
  ).4و  3

 يازدهم؛ زبــــ

شروع عملي در
the Noble 

  ). 3و  1 

 دارخنده) 

فا» گذاشتن«ي 
قبـل his ملكي 

o استفاده كنيم.

»ارتباط«عناي 
ميان افراد، بيانگ

  . را پر كند

مي forمشخصاً 
همچن). 4و  1ي 

سم در جمله، بايد

 بخش) 

 راضي كردن) 

 همچنين) 

 معتاد) 

در جاي خ» كه« 
ها رد گزينه(ريم 

2 هاي رد گزينه(
3هاي  رد گزينه(

سنجش

كه بيانگر زمان ش
prizeنقش ). 4

هاي رد گزينه( 

 2(

  
    قيمت

leave به معناي
 به وجود صفت

on روز بايد از 

مع 3و  2، 1ينة 
عالوه بر رابطة م
تي جاي خالي 

techniques م
هاي رد گزينه(م 

 وجود معرف اسم

 2(

 2(

 2(

 2(

يازي به مفهوم
اختار معلوم دار

(داريم  toدر با 
( استفاده كنيم 

   
 

 .رست است
ك since وجود 
4و  1اي ه زينه

تار معلوم داريم
 .رست است

 ه
 .رست است

فهم، افزايشي، 
 .رست است

No  براي فعلe

 ديگر، با توجه
  ). 3و  1

 .رست است
تاريخ دقيق يك

 .رست است
گزي 3ها، هر  ينه

relation نيز ع
تواند به درست  مي

 .رست است
sة مناسب براي 

ار استفاده كنيم
ا توجه به عدم
 .رست است

 .رست است
 چيزي بودن
 .رست است

  خالصه
 .رست است

 .رست است
 معناي جمله، ني
، پس نياز به سا

 .رست است
see نياز به مصد

ز صفت برترين
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 به صورت 

 

ن حشـرات     

cationgroup

بايد inventل 

 سرگرمي) 4 

جـه، قطعـاً ايـن

در نتيجه، فعل. ت

  . دارد

  دهند؟ ل مي

در نتيج). 3ينـة  

  )1/12/1399 م

نجام شده است

 واحد) 3

  .تر است غني

اشاره --------

ي باراني تشكيل

رد گزي(آيند  مي

 

  .اشاره دارد -

  

  .زد
  زند ش مي
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me در گذشته ا

 3

باراني استوايي غ

------ست، به 

هاي را در جنگل 

شره به حساب م
  .ستند

  .كنند

  »تي

 است؟ درست
  . بمانند

--------- به 

 ترسيده است؟

پرداز مي ------
ايشه خم و جوجه

 يازدهم؛ زبــــ

eetبل از عمل 

 3.(  

 مايع) 

هاي ب ي از جنگل

ط كشيده شده اس

]حياتي[هاي  نه

ها نوعي حش رچه
هاي باراني هس ل

  است؟ ت
ك دريا زندگي مي

   است؟
وع زيست شناخت

  .ب دهيم

نادرد مرغ باران 
شان يك آشيانه

شده شده است،
  

كند كه مود مي

---------الً به 
ي حفاظت از تخ

سنجش

قب inventعمل 
و 2، 1هاي  ينه

 2(

حيات، دريا حتي

خط 2پاراگراف 

ترين بخش گون گ
  »رات

 شده است، مور
حياتي در جنگل

درستموارد زير 
ي از حيات در د

تن تعريف شده
b  تنو«به معناي

  چيست؟
كارچيان را فريب

موارد زير در مور
كنند تا نزدي  مي

خط كش 3گراف 
»شكارچي«ي 

باران چگونه وانم
  نظم

آيد احتماالً ن مي
ه مرغ باران براي

   
 

 .رست است
 مفهوم جمله، ع

رد گزي(ل باشد 
 .رست است

  اتفاق
 .رست است

   چيست؟
 اينكه از نظر ح

 .رست است
كه زير آن در پ 

  گي
 .رست است

 موارد زير بزرگ
حشر«ه معناي 

ه در متن اشاره
بيشترين گونة ح

 .رست است
يك از م ن، كدام

هاي بيشتري گروه
 .استرست 

 موارد زير در مت
biological d

 .رست است
وان براي متن چ
د مرغ باران شك

 .رست است
يك از م ن كدام

گام خطر تالش
 .رست است

ه زير آن در پاراگ
 preda به معناي

 .رست است
، مرغ ب4راگراف 

ك مسير غيرمن
 .رست است

كه در ادامه متن
ك حقة ديگر كه
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  ست؟

  نقش ندارد] 

-------------

--------.  
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شده است چيست

]در اين فرايند[ 

---جز  است به

----------كه 
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  ي

ن خط كشيده ش
  

.  
يچ چيز غريزي

ها گساالن با بچه

ن هستند چرا ك

 يازدهم؛ زبــــ

تدايي رشد زباني

زير آن 1راگراف 
 ارائه يك مثال

------------.
گيرند و هي د مي

حرف زدن بزرگ
  همة كلمات

 به آواز و داستان

سنجش

ن در مراحل ابتد

اي كه در پار مله
تر كرده است با

------ كرد كه 
ك زبان آن را ياد

هاي نحوة ح ژگي
يكسان بر روي ه

 به گوش دادن
 يابند

   
 

 .رست است
  متن چيست؟

ها از صداي انسان
 .رست است

نده از گفتن جم
دعايي كه پيشت
 .رست است

برداشت توان ي
وش دادن به يك

 .رست است
 زير در ميان ويژ
كيد مساوي و يك

 .رست است
ها مايل ن، بچه
ي بخش مي  لذت
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