
 

 

https://www.heyvagroup.com/subnews/53/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C.html


 

 

١

 

 

 

 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومسمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)07/09/1399(  

  )يازدهم( زبــان  
  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي 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   ت ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ر ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه د

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

آميـزي،   س

. تعاره دارد
كنايـه دارد  

 و استعاره 

 ناهمسـان   

cationgroup

  

حس:  كار شيرين

 تشخيص و است
ك: چشـم بـه راه     

تشخيص:  ندارد 

جنـاس: و سـاز    

  حركتي

اجازه، رخصت: 

  شراع: خيمه 

  د

  .دايي است

رد خواب تلخ و

آراية: افتد ن مي 
مـردم عـالم ـ چ

ار ـ دل كه پا

رحـم ـ سـوز و ي  

ناس ناهمسان ح
  .ي آن

07/09/1399(  

:اذن) 4( گزينة 

)ب  عارضه: دثه

  بد
گردن بند: ، عقد

جد: »مفارقت« 

فهوم كنايي دار

چشمش بر زمين
مجاز از م: عالم 

دل اسير و گرفتا

كنايـه از بـي: ل  

جن: مهر و مهر) 
هاي  و وابستگي

  .ط كرد

2  

 سوممرحلة (ان 

ترديد در: بهت

حا) ث    ون

  .اند ده
هاي خوب و بد ت

)عفو كردن: دن
  گر حيله

  ي، غربت
  .ست است

  .ست

دريا و: »بحر«ا 

هر سه مف: شدن

ن ـ خورشيد چ
)4 ـ در گزينة  

كنايه از د: كسته

كنايه ـ سـنگدل

)ه استعاري ـ پ
 رها كردن دنيا

ا به زمين هبوط

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــا

شب) 3(  در گزينة

مقرو: پيوسته) ت

درست معني شد
خصلت: ق، خصال
بخشود(بخشيدن

ح: پاداش، دغل 

  .است» ل

دوري: »غريبي« 
بانگ و آواز درس 

آسوده درست اس

شكل درست آنها

ن خواب و لنگر ش
  شوقة فرهاد

 خجالت كشيدن
اغراق: مين دارد

الفي، دل پا شك

ص، استعاره و ك

اضافه: ست عشق
 تعلقات دنيوي،
 داشت و از آنجا

  حركتي
  ن حركتي
  ن حركتي

 فارس

سنجش

تاندن، گرفتن د

ت 

ها د د بقيه گروه
مشتاق: ت، شايق

بخ: ف كردن، اعطا
: و دشوار، صلت

زايل«درست آن

ت شكل درست
:»صفير«ست و 
آ: »فراغت«ت و 

اند شنادرست» 

 كار و تلخ شدن
نام معش) 2كش 

كنايه از: ن باشد
 چشم سر بر زمي

  
س ناهمسان اختال

تشخيص: دن شمع

دس) بيهي ـ الف
كنايه از ترك: 

در بهشت منزل

ناس ناهمسان ح
جناس ناهمسان
جناس ناهمسان

   
 

 .رست است
ست: »ستدن«) 2

 .رست است
 وشك

  محجوب: ر
 .رست است

شود جيوه مي: ب
غيرت: حميت) 
تصرف: تسخير) 
سخت: صعب) 

 .رست است
ت است شكل د

 .رست است
نادرست: قريب) 
نادرس» سفير«) 
نادرست: فراقت) 

 .رست است
مفارغت«و » هر

 .رست است
 .رست است

شيرين شدن) 
نغز و دلك) 1: ن
چشم بر زمين) 

يي تو خورشيد
.جود نداردهام و

جناس: نوا، دوا) 

 .رست است
زدشبيه ـ خنده 

 .رست است
اضافه تشبي:  ابرو

 جهان برچيدن
ه اينكه انسان د

 .رست است
جن: نَقل و نُقل) 
ج: انعام و اَنعام) 
ج: تُرك و تَرك) 

www.sanjeshse 

  
 
در 1گزينه  

2(در گزينة 
در 3گزينه  

كو: قصر) پ
مستور) الف

در 1گزينه  
فقط سيماب

)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

در 2گزينه  
نادرست: ذايل

در 3گزينه  
)1در گزينة 
)2در گزينة 
)4در گزينة 

در 2گزينه  
به«هاي  واژه

در 4گزينه  
در 4گزينه  

)1در گزينة 
شيرين: ايهام

)2در گزينة 
از شرم زيباي
تشبيه و ايها

)3در گزينة 
  .دارد

در 1گزينه  
تش: چو شمع
  اختالفي

در 3گزينه  .
محراب) ث
دامن از) ب
تلميح به) ت

در 4گزينه  .
)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 
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  ضاد

در . بيايـد  
بـدون  » جه

قيـد  : سـت 

. رفته است

  .ي يافت
.  
  ؟

 مانـد چـه     

رت سـؤال   

رود و  و مي

. ردـواني دا   
كه هميشه 

رد هر جـا  

cationgroup

دوش و شانه: م

رابطة تض: سليمان

ـ     ـاي اضـافه ـِـ
خواج«واژة ) 3(  

ممكن اس: شايد 

  
ي چشم به كار ر

ود دست خواهي
. نخواهي داشت

اي؟ يدار نشسته
نشـئه خـواهي

  .ت

صـور طـة مقابـل   

سل در عسل فرو

صـراع دوم همخـ
را از آن جهت ك

ه حب وطن ندا
  

وش دوم و سوم

مور و س) 2زينة 

 القاب نقـش نمـ
ده ـ در گزينة

)3(ه در گزينة 

شد و ديده شد
در معناي: ديده 

 گرانبهاي مقصو
خي براي گفتن
ر اين دنياي ناپا

اي و ن ـي نبـرده  

ق ذكر شده است
  .ي دارد

كه درسـت نقطـ

راي خوردن عس

ت سـؤال در مصـ
سرو ر) 2 گزينة 

گويد انساني كه ي
.ني اشاره دارند

07/09/1399(  

ش اول ديشب، د

 و ميوه ـ در گز

بايد بعد از اين
بدون اسم آمد» 

  .ست

كهدهد در حالي

زاييده ش) 4زينة 
:گذشتتظارت 

  .داند ياگري
  عول

قيامت به گوهر
داي قيامت پاسخ
چنين آسوده در
ت كه نان و رزقـ

عاشق به معشوق
خواني  سؤال هم

كوشش نيست ك

اي كه بر  مورچه

ست كه با صورت
اني دارد اما در

مي 4 در گزينة 
يز از غربت گزين

3  

 سوممرحلة (ان 

مسان دارد دوش

سيب) 4گزينة 

م بيايد، ضمناً نب
استاد«واژة ) 2(

ه با اسم آمده اس

د معني مي» ست

كشته شد در گز
كه در انت) چشم

كيميكند  بري م
مسند         مفع

بسازي، در روز ق
گي كني كه فرد
 است چرا اين چ
ي فرداي قيامت

و مانع رسيدن ع
ت كه با صورت

 نياز به جهد و ك

رد درست مانند

و اشاره شده اس
ت سؤال همخوا

  

رد در حالي كه
پرستي و پرهي ن

 يازدهم؛ زبــــا

جناس هم) سوم

بل و مرغ ـ در گ

ه بعد از آن اسم
(رفته در گزينة 

همراه» شاه«ژه 

تر استه است، به

ك) 2ل در گزينة 
چ(بس ديده : ول

نثار سيم  صدق
 متمم    گروه م

اليمات دنيوي ب
ساب خود رسيدگ

ر در پيش ناگوا
نيوي هستي برا

و تالش حجاب و
زي ضروري است

شود و اصل مي

گذر گي خود مي

ت و درستي سر
مصراع اول صورت

.سي نموده است

 وطن تأكيد دار
نيز به وطن 1و  2

سنجش

دوم و س( دوش 

بلب) 3 در گزينة 

ست كه بالفاصله
ـِـ گر» حضرت«
وا: شاه كاووس 

شايست«: »شايد

مجهول: ته شود
مرتب مصراع او 

از رويرا  ة جان
مفعول     گروه

ها و نامال  سختي
دنيا بايد به حسا
ين دنيا حوادث
كر رزق و نان دن

ي، جد و جهد و
 براي كسب روز
سعي و تالش حا

ك لقمه از زندگ

ستگي و صداقت
اره دارد كه با م

آيد بررس در نمي

پرستي و حب ن
2و  3هاي  گزينه

   
 

با) اول(دوش ) 
 .استرست 

بيت و شعر ـ) 
  تضاد: زرگ

 .رست است
 شاخص اين اس
«حضرت دوست 

)4(ما در گزينة 
 .رست است

« 1و  2و  4ي 
  .د است

 .رست است
گفت: گفته آيد) 

)3(ه در گزينة 
  .اي گذشت
 .رست است

خردةكه  كسي 
نهاد      گروه م 

 .رست است
اگر به: مفهوم) 
امروز در اين د) 
هر لحظه در اي) 
قدر فك چرا اين) 

  اي؟ يشيده
 .رست است

در عالم عرفاني) 
سعي و تالش) 
روزي بدون س) 

انسان براي يك) 

 .رست است
به وارس 1و  4ي 

ه بخشندگي اشا
 به رنگ ديگر د

 .رست است
ل به حس ميهن

گ. ا وطن اوست

www.sanjeshse 

)4در گزينة 
در 2گزينه  .1

)1در گزينة 
درويش و بز

در 4گزينه  .1
شرط: توجه

ح) 1(گزينة 
اسم آمده ام

در 3گزينه  .1
هاي در گزينه

شك و ترديد
در 3گزينه  .1

)1در گزينة 
در حالي كه

در معنا: شد
در 2گزينه  .1

:مرتب بيت
             

در 3گزينه  .1
)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 
)4در گزينة 

تدبيري اندي
در 3گزينه  .1

)1در گزينة 
)2در گزينة 
)3در گزينة 

  .است
)4در گزينة 

  .ميرد مي
در 2گزينه  .1

هاي در گزينه
به) 3گزينة 

سبز است و
در 4گزينه  .2

صورت سؤال
كه رود آنجا

  

erv.ir
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سر تجلـي  

لحظه مـرا  

رسـد و   ـي      
زمـاني  دك 

صـيحت را   

ارنـد مگـر    

  دشو ز مي

 
 وفا، رسـم  

cationgroup

پسارهاي پدر در 

ل عقل هر) 4نة 

ـه بـه فريـاد مـ
د گرايي، به انـد

گويـد نص مـي ) 4

 است، اشـاره دا

آغاز ـ يده شدن

  عيب هستند ـ

 :   مفهوم باشد
ر نتيجه از خود

اخالق و رفتا) 3

در گزين. ل عاشق

 عشـق اسـت كـ
خر و به عقل و 

4كـه در گزينـة    

و زيبايي آفريده

پيچي ـ كننده فه

ي هستند ـ ما ه

  همان 

واند معادل اين
 وجود ندارد، در

)ي

07/09/1399(  

3( كه در گزينة 
  .ت

ق از حل مشكل

شود اين ن مي
ساني رها شوي

دارد در حـالي ك

در كمال نظم و
  .شده است

  ج ساخت

 اين درختان خف

  كند 

ـ كسانيهمانا ) 

ـمحتاج تو  ـ ه

تو ن عبارت نمي
ري استاد باشد

يرعلوم انساني

4  

 سوممرحلة (ان 

در حالي.  نَسب
ه قرار گرفته است

  .واني دارد
ناتواني عشق) 3 

قل عاجز و ناتوا
 اگر از اميال نفس

 و اندرز اشاره د

 تمام هستي را د
اجز و درمانده ش

خارج) 4 

زندگي) 4 ن از

ك م ـ مدفون مي

)4 ه ياد نياوريم

گاههر) 3 

اين. ش به پاخيز
سي كه در وفادا

غي ويژة( )2( 

 يازدهم؛ زبــــا

 دارد نه اصالت
 بيت مورد توجه

رت سؤال همخو
در گزينة. عشق

كه هر جا كه عق
گويد مي) 2(ة 

 نصيحت و پند

ه خداوند عالم،
ك آفرينش تو عا

 ها مرده) 

آويزان شدن) 3د 

هاي سالم بلوط) 
  كند

به) 2 بهترند ـد 

 ر 

زرگداشت مقامش
كس:  وفا بياموزم

ي، زبان قرآن

سنجش

صالت فرد اشاره
ت نَسبي در اين

 است كه با صو
 عقل از وصف ع

.  

شاره دارد به اينك
كه در گزينةحالي

  .ه قرار گيري

فايده بودن ه بي
.  

يب عالم و اينكه
ل و خرد از درك

)3  ها ا و هسته

كند ت ـ آغاز مي

)3    ي
ك مي مخفي ـم 

كساني هستندـ 

همانطور ـي كه 

احترام معلم و بز
از پس وفا/ تاد 

  )ما(ردگار 

 عربي

   
 

 .رست است
به اص 1و  2و  4

د بنابراين اصالت
 .رست است

يران نمودن دل
عجز و ناتواني) 

.كند تر مي يچاره
 .رست است

اش 1و  3و  4ي 
كند در ح ي مي

 باالترين جايگاه
 .رست است

به 1و  2و  3ي 
. آن عمل كردم
 .رست است
ترتي ها به نظم و

گويد عقل  كه مي

 .رست است
ها دانه) 1: رتيب

 .رست است
درخت) 2: رتيب

 .رست است
  :رتيب
بلوطي ة ـهر دان
بلوط سالم ةر دان

 .رست است
ـقطعاً ) 1: رتيب

 .رست است
مردمي) 1: رتيب

   همانطور
 .رست است

به ا: فِّه الّتبجيال
ت كس تمام اُست

  .آموزم ي
 .رست است

اي پرور: ربَّناست 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
4هاي  گزينه

كند پيدا مي
در 1گزينه  .2

كار عشق وي
)2در گزينة 

تر و بي ويران
در 2گزينه  .2

هاي در گزينه
گشايي مشكل

تواني در مي
در 4گزينه  .2

هاي در گزينه
شنيدم و به

در 4گزينه  .2
ه همة گزينه

ك) 4(گزينة 
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

بود كه ه) 2
هر ـ يك) 4

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

ـ گاههر) 4
در 1گزينه  .3

قم للمعّلم وف
در وفا نيست
وفاداري مي

در 4گزينه  .3
ترجمه درست

erv.ir
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-الها و لكه

ه اين هنـر  
اني دوم يا 
مانند بيـت  
ن سـعدي   
پاپ ايراني 

 أِدر کأسـًا 

cationgroup

راي خاستش دا
ور را ادا كند كه
 از شعر را به زبا
ن بوده است؛ م

همچنـين. »كلها    
زه در موسيقي پ

 يا أّيها الّساقي

 َاحتوی ضيه

سبي است كه پوس
عر است، تا منظو

اي يا بيتي پاره
عربي با اشعارشا
لـي افتـاد مشـك
مانگونه كه امروز

أال«: شود ع مي

  ي ديگر
 

ماض) 3 

07/09/1399(  

  ارم

  هاي ي

مع به معني اسب
ي فروزان به شع
يه اين است كه

كردن ع آميخته
ان نمـود اول و

هم. يرازي است

  . عربي است

 . ر ببرد

 . است

  ! تلميح

ين مصرع شروع

  :تلميع
هاي  زبان يا زبان

 .ي زمينه است

   

5  

 سوممرحلة (ان 

همكا) 4 

ويژگي) 4 

  ها) 4 

 بديع است و ملم
دن برق و جاليي
گيري از اين آراي
ي شاعران ايراني

كه عشق آسا/ ا 
ي شي سي و لهجه
  .خته است

شعر آميخته به
 .افزايدمي

 .اندخته

 اشعارش به كار

شتارها و اشعار
 

 .شودمي ميده

شود نه ميده مي

شهور حافظ با ا

هاي تل  و ويژگي
ت يا مصراعي به

ف رنگ اصليخال

خبر) 2 

 يازدهم؛ زبــــا

 ود و هفت 

  هستند  

 أن تکّلم) 

ي ادبي در علم
كردن يا دادرنگ

گش آنان در بهره
يشيوه.  نيست

 أدر كأساً وناولها
 از عربي و فارس
نگليسي درآميخ

 دارد كه شبيه ش
 زيبايي و جال مي
ن انگليسي آميخ

نر تلميع را دره

سازي نوشلم زيبا
.ربي بوده است

ت كه تلميح نام
 .  دارد

ت كه تلميع نام

يكي از قصايد مش

  .ت
ه دارد به معاني

استفاده از بيت 
هايي متعدد و مخ

 وف

سنجش

نو) 2هاي       ن

فراري) 2  

)2  ـه ـطاء 

هاي يكي از آرايه
شد و عبارت از ر

روش. يابيمر مي
عري را توان آن
 يا أيها الساقي
لارد كه متشك

نيم كه با زبان ا

پ ايراني وجود
ني ديگر به آن

عارشان را با زبان
تواند هبداند مي

ديع است كه عل
ر فارسي زبان عر

اي ادبي استرايه
ت دو و سه زبانه

ن آراية ادبي است

 شده است كه ي

شبيه نشده است
ن به ترتيب اشاره

)3ت شعر       
ه ها و خال نقطه

فاعله محذو) 1 

   
 

 .رست است
پيراهن )1: رتيب

 .رست است
اين  ) 1: رتيب

 .رست است
  :رتيب

أخط ـ أن تکّلم 
  :ك مطلب

زبانگي در شعر
ز رنگ اصلي باش
ن زبردست شعر
ايند كه هر شاع

أال«ظ شيرازي 
معي سه زبانه د
بين شبيه شعر مي
 .رست است

  : گزينه ها 
 در موسيقي پاپ
كردن شعر با زبا
شعر فارسي اشع
ري كه دو زبان ب

 .رست است
  : زينه ها

اي در علم بدرايه
م تلميع در شعر

زبانگي آي يا سه
شيرازي ملمعات
يا سه زبانه بودن

 .رست است

طور واضح ذكر

 .رست است
اي به آراية تش ره

ها براساس متن
زيبايي و جذابيت
سبي كه داراي ن

 .رست است

:ها به ترتيب ينه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

ـُيفّکْر  )1
ترجمه درك
تلميع يا دوز
هايي غير از

را نزد بزرگان
سراوم ميس

معروف حافظ
شيرازي ملم

هايي ش متن
در 2گزينه  .3

ترجمه ي گ
ملمعاتي )1
كآميخته) 2
بزرگان ش) 3
هر شاعر) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

تلميع آر )1
زبان دوم) 2
زبانگيدو) 3
سعدي ش) 4

دو ي: توضيح
در 4گزينه  .3

در متن به ط
  »و ناولها

در 1گزينه  .3
در متن اشار
ه ساير گزينه

افزايش ز) 2
پوست اس) 4

در 4گزينه  .4
علت رد گزي
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هريمنـان ـ     

cationgroup

  ل

  لس

  خبر :َخير

     

پسـندد ـ اهر ـي    

اج إلی المفعول

    »کبار«فه 

  .ست

مجل) 4 

  .ت

َخ )4خبر  :َخير

ُنغّير )4      

  ي ـ كنيم

ردبار خـود ـ مـ

07/09/1399(  

يحتا ـحرف زائد 

صفٌة و موصوف
  ةٌ 

  .درخواهي كن

اسم تفضيل اس :

  عم

است )ترين(الي 

خ) 2مفعول  :سط

أتکّلم       )3

ده بودم ـ درسي

سلماً ـ كوشا و بر

)وم انساني

6  

 سوممرحلة (ان 

له ح) 3  َتفعيل

ص/ ) کثرة الّصفة
صفٌة) 4 

كه از ايشان عذر

:أفَضلبا مفرد  

مطاع) 3 

صفت عا ها گزينه

أوس) 1:  ترتيب

 .است 

رسبوا          

آمد -3 

   نيك و خوب
  مه نشده 

مس -3  

علوويژة ( )2(

 يازدهم؛ زبــــا

کيل علی وزن

يدّل علی کث(غة 
 حرفة

و واجب است ك

أفاضل. خواهد ي

 ت

ست و در ساير گ

به ها ساير گزينه

»األدب ليقلو 
تر) 1: هاي  فعل

ها آن ـ انسان -
ترجم ،یلَ عَ ن ـ 

ـ كند) نادان را
  خواهد شد -

( زبان قرآن 

سنجش

َتشکمصدره ) 2 

ِاسم للمبالغ) 1 
ی الِمهنة أو الح

 غيبت كند بر ا

م تفضيل را مي

َمکتبات) 2 

اس) تر(تفضيلي 

اعل دارد و در س

  .ف نفي است

هو«مله اسميه 
به ترتيبشرط 

 ام  سيدر ←

-3  كند ي
ه نشده ـ دشمنا

(كند ـ را  ـ مي 
-4  دهد 

 عربي،

   
 

 .رست است

:ها به ترتيب ينه
  حرف زائد

 .رست است

:ها به ترتيب ينه
يدلُّ َعلی ـبالغة 

 .رست است

 .رست است

 كس از مؤمنان
 .رست است

صورت سؤال اسم
 .رست است

 مكان م
 .رست است

صفت ت 3گزينه 
 .رست است

نقش فا 3گزينه 
 .رست است

ها حرف ير گزينه
 .رست است

جواب شرط جم 
ش جوابي ديگر 

 .رست است
  :رتيب

 پدرم ـ درسي 
  رفته بودم

 .رست است
  :رتيب

ارد ـ سفارش مي
ترجمه ني انسا

 .رست است
  :رتيب

)اهريمن را( را 
جاهالن ـ كيفر د

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
علت رد گزي

يس لهل) 4
در 2گزينه  .4

علت رد گزي
ِاسم المب) 3

در 3گزينه  .4
در 4گزينه  .4

هر :تابَ ِاغْ 
در 4گزينه  .4

ص :الّرجحان
در 1گزينه  .4

فاقد اسم) 1
در 3گزينه  .4

در گ» خير«
در 3گزينه  .4

در گ ّ»شر«
در 2گزينه  .4

در ساي» ما«
در 2گزينه  .5

2 هدر گزين
هاي در گزينه

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

زماني ـ -1
پدرم ـ ر -4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

دا باز مي -2
باوفا براي -4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

تالش ـ -2
كند ـ ج مي
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-لكه الها و

ه اين هنـر  
اني دوم يا 
مانند بيـت  
ن سـعدي   

ايراني پاپ 

cationgroup

ستش داراي خا
ور را ادا كند كه
 از شعر را به زبا

م ؛ن بوده است
همچنـين .»اكله    

زه در موسيقي پ

  ذارند

 

سبي است كه پوس
تا منظو ،عر است

اي يا بيتي پاره
اشعارشاعربي با 

لـي افتـاد مشـك
مانگونه كه امروز

07/09/1399(  

گذ تو ـ تأثير مي

  ر كرده بودم

  كند  مي

  وردگارا

 ِمن عيبکم -4

مع به معني اسب
به شع انفروزي 

يه اين است كه
ع كردنآميخته 

ان نمـود اول و
هم. زي استاري

  . عربي است

 . ر ببرد

7  

 سوممرحلة (ان 

   

برتو -3 

كار -3 

را دچار خسران

پرو -2  د

  !ت را بچشيم

 4

ملم  بديع است و
جاليي دن برق و

گيري از اين آراي
ي شاعران ايراني

كه عشق آسا/ ا 
يي ش لهجه سي و

  .خته است

شعر آميخته به
 .افزايدمي

 .اندخته

 اشعارش به كار

 يازدهم؛ زبــــا

 فخر فروش -
  ـ استاد

  خوب دارند

  هم، همچنين
  ت

حال آنكه تو ر -
  ـ ولي

كند نمي ←د 
  د شد

مي از كرامتاج 

 شّراً  -هدايًة  -

علم ي ادبي در
كردن يا دادرنگ

گش آنان در بهره
يشيوه. يست ن

 أدر كأساً وناولها
فارس  از عربي و

نگليسي درآميخ

 دارد كه شبيه ش
ي و جال مي زيباي

آميخ ن انگليسي
هنر تلميع را در

سنجش

-2  ن ـ صداهاي
نخواهد داشت ـ

سبت به تو تأثير
  

نيز،: شده است
جمه نشده است

-2  ر حالي كه
دارد ـ ست ـ دو

نيامده ـ كند» زء
ركس اخالقش بد

نكنيم تا از آ ي

 2-

هاييكي از آرايه 
رعبارت از  د وش

روش. يابيمر مي
ان آنوتعري را 

 يا أيها الساقي
ارد كه متشكل
نيم كه با زبان ا

پ ايراني وجود
آن هبني ديگر 

عارشان را با زبان
تواند هبداند مي

   
 

 .رست است
  :يبرت

صداهايشان ←
فخر فروشان ـ ن

 .رست است
  :رتيب
هايت ـ نس  عيب

غيبت ـ خودش
 .تاسرست 
  :رتيب

ترجمه نش أيضاً ـ 
ترج أيضاً شته ـ 

 .رست است
  :رتيب

جمه نشده ـ در
ترجمه نشده :ة

 .رست است
  :رتيب

جز« ـ بعد از به 
هر ←قي فرد 

 .رست است
تالش مي): 3(نة 

 .رست است
  :رتيب

  تعريب نشده 
  :ك مطلب

در شعرزبانگي 
گ اصلي باشنرز 

زبردست شعرن 
شاع ايند كه هر
أال«ظ شيرازي 

معي سه زبانه د
بين شبيه شعر مي
 .رست است

  : گزينه ها 
 در موسيقي پاپ

زباكردن شعر با 
شعر فارسي اشع

زبان ب ري كه دو

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

←صداها  -1
چون ـ ف -4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

خوب ـ -1
عيب ـ غ -4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

بهاري ـ -2
سال گذ -4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ترج :َفإّنهُ  -1
ُمصادقة -3

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

ها نفس -1
بد اخالق -4

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

بدترين -1
ترجمه درك
تلميع يا دوز
هايي غير از

را نزد بزرگان
سراسوم مي

معروف حافظ
شيرازي ملم

هايي ش متن
در 2گزينه  .3

ترجمه ي گ
ملمعاتي )1
كآميخته) 2
بزرگان ش) 3
هر شاعر) 4
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 أِدر کأسـًا 

cationgroup

 يا أّيها الّساقي

  .ست

  ُيساِفرونَ = 

أال«: شود مي ع

اس موصول ةصل

  

) =ِفـ(كسور باشد 

07/09/1399(  

 . است

 

  ! تلميح

روعين مصرع ش

  !شد

صنيست بلكه  بر

»ملّمع«فاعله  

  ي

بايد مك ـفَ حرف  

8  

 سوممرحلة (ان 

اشعار شتارها و
 

.شوداميده مي

نهشود  مي هميد

شهور حافظ با ا

  !قصود است
  !است
  !ت

باش گ پوستش مي

خب -2 

-للمجهول  - 

  صوف
يمبن -)  شعار

:ُيساَفرونَ  شد ـ

  !ن است

 يازدهم؛ زبــــا

سازي نوشلم زيبا
.ربي بوده است

ست كه تلميح نا
 . ه دارد

منا عتلميت كه 

يكي از قصايد مش

  : عني
ساندن كامل مق

و تازگي ابايي ي
هاي ديگر است ان
اي مخالف رنگ ه

 !شود فته مي

له حرف زائد -

موص صفة و - 
ألنَّ مفرده: رفة

باش »لُمساِفرونَ 

ن فصل زمستان

  ت

سنجش

ديع است كه عل
ر فارسي زبان عر

اي ادبي اس آرايه
سه زبانهو ت دو 

ن آراية ادبي است

 شده است كه ي

ملمع يع:  نيست
رسن أشعار براي 
كردن شعر به ز
ه يك زبان يا زبا
رآن نقطه و لكه

  :ب
فعل مجهول گف

  :ب
 3-

   فقط»  تـ « 

  :ب
)الّصفة  کثرة 

 المهنة أو الحر

ا«بايد مفتوح  ن 

ط است چونغل ة

مصدر است صادقة

   
 

 .رست است
  : زينه ها

اي در علم بدرايه
م تلميع در شعر

زبانگيي يا سه
 شيرازي ملمعات
يا سه زبانه بودن

 .رست است

طور واضح ذكر

 .رست است
  :و سؤال ها نه

 جمله در متن
دنتشبيه در سرو

يا مهيا ك كردن 
يت يا مصراع به

ه برسبي است ك
 .رست است

به ترتيبها  زينه
براي ف=  محذوف
  نیمبـ  ف زائد

 .رست است
به ترتيبها  زينه

حرف زائدـ  ّعل
 .رست است

به ترتيبها  زينه
يدّل علی (لغه 
لیيدّل ع (لغه 

 .رست است
  :رتيب

المسافريِندر  نِ 
 .ترست اس

  :رتيب
بديعة خضرة) 4

 .رست است
  :رتيب

ُمص= عول ندارد 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
گزي ترجمه

تلميع آر )1
زبان دوم) 2
زبانگيدو) 3 
سعدي) 4 

دو ي: توضيح
در 4گزينه  .3

در متن به ط
  »و ناولها

در 1گزينه  .3
ترجمة گزين

كدام: سؤال
صنعت ت) 1
رنگارنگ) 2
ربرد بيكا) 3
پوست اس) 4

در 4گزينه  .4
گزاشكاالت 

فاعله مح -1
حرف له -3

در 1گزينه  .4
گزاشكاالت 

 متعدٍّ  -2
تفّع وزن -4

در 2گزينه  .4
گزالت اشكا

اسم مبال -1
اسم مبال -3

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ن): 3(گزينة 
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
4(در گزينة 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

اسم مفع -1
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ر تـدبر در  
راه درسـت   

 در كـه  ت 

 دائمـي  ج 

 گـاه  و ت 

 و يابـد  ـي 

cationgroup

ية شريفه نيز د
كشـف ر«مـان  

شده اسـت سبب
احتيـاج«پـس  . 
متفـاو هـاي  امه

مـ را زندگي حيح

  .ن نيست

   

  .دارد ن

، و آ14و  13ص 
سران زدگي، هم

س كند، تضمين 
12ص » .شـيم 
برنا ارائة«علت و 

راه صحي نبايدها،

07/09/1399(  

  

؛ اسم مكانالدی

 .است صدر

اسم مبالغه  -4

ي انسان در صص
 جلوگيري از خس

را او سعادت د و
باش بشري مكاتب
عل» كند تضمين

ن و بايدها خيص

)لوم انساني

9  

 سوممرحلة (ان 

.ستحرف جر ا

بال يف= ود ندارد 

؛ مصشرّ = دارد 

  .صوف نيستند

  :ه خبر است
4  .دارد

  اعل و فاعل

ي برتر و اساسي
ية شريفه براي

باشد نيازهايش 
م از جانب تضاد

ت را او سعادت و

تشخ و معرفت ب

ويژة غيرعل() 2

 يازدهم؛ زبــــا

ن و مجرور به ح
  .عل است

 اسم مكان وجو

اسم تفضيل ند -

ف هستند؛ موص

خواهد كه  را مي
بالغه نداسم م -

اسم فا :ُمزاِرعُ  -

، و نيازهاي18ص 
 ارائه شده در آي

پاسخگوي كه 
مت گاه و متفاوت

باشد و يازهايش
  .ت

  .ت

كسب با و كند ي

2(ن و زندگي 

سنجش

اسم مكا :َتخَرج
اسم فاع نتظرين

ضيل است ولي

-2  ست

  . صوف نيست
سم فاعل و مضاف

  نه موصوف

اي لغهل اسم مبا
-3  .  است

-3  صفت
  و مضاف اليه

شه و تحقيق ص
راهكار. اند  آمده
  .ست

اي داشتن برنامه
م هاي برنامه رائة
ني پاسخگوي كه
معلول است» ري

كتاب درسي است

مي تفكر الهي ام
 16.  

 دين

   
 

ُمستعول ندارد ـ 
المن= عول ندارد 
 .رست است

  :رتيب
ير اسم تفض؛ خ)1

 .رست است
  :رتيب

خبر و مرفوع اس 
  بتدا و مرفوع
 .رست است

  :رتيب
ضاف است موص

هر دو اس و ُمبعِّد
نه مضاف است ن

 .رست است
  :رتيب

كه صورت سؤال
ولمفعمبالغه و 

 .رست است
  :رتيب

اسم فاعل و ص :
اسم فاعل و :ين

 .رست است
ي در بخش انديش

كتاب درسي 1
ا» چگونه زيستن

 .استرست 
د به انسان ئمي

همواره شاهد ار 
ك اي شتن برنامه

بشر مكاتب انب
 .رست است

ك 14و  13صص 
 .رست است

پيا در خود عقل
و 15صص » .د

www.sanjeshse 

اسم مفع -2
اسم مفع -3

در 1ه گزين .4
ها به ترخطا

1(در گزينة 
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
:أحسن -1
مب :أکبر -4

در 3گزينه  .4
به تر خطاها

مض :يدُمر  -1
ُمقّرب و -2
ن :الّزارع -4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر
دقّت كنيد ك

م :عّالم -1
در 2گزينه  .5

خطاها به تر
الماهر -۱
الُمالعبي -4
   
  

در 3گزينه  .5
شعر سعدي  

4قرآن ص 
زندگي يا چ

در 3گزينه  .5
دا احتياج«  

تاريخ طول
داش به انسان
از جا متضاد

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
ع با انسان«  

رود مي پيش

erv.ir
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 اختيـار  م 

 حفـظ  و ي

بـه   نيازي 

 ايم كه شده

 و شـود  م 

 آن شـدند، 

  .ه است

 احكـام  ي 

 بـه  مردم 

» .اسـت  ي 

گر ارتبـاط      

  .37ص 

ا در سـاير  
بـا كفـار و     

cationgroup

اسـال جـز  دينى

آوري جمـع  در) 
كتاب اين جهت

ش مأمور يامبران

مـرد فرهنـگ  و

ش آگاه آن انيت
و چندديني شده

برخـي در انبيـا  م
  .25ص 
با ايم كه شده ر

الهـي كتاب اين 

ـت و بـا يكـديگ

ص» .است  نمانده

اما. دارند الهي ت
جهـاد، رابطـه ب

  .16ص  

د كه كس هر و

)ص(اكـرم   مبر 
ج همين به .ديد

پي ما: عقوِلهِم درِ
  .ست

و آداب و ـدگي  

حقا به از آنكه س
 منشا اختالف و

تعاليم وجود، ن
ص» .است داشته

مأمور پيامبران ا

  .ي است

هاي سوره از كي

تاب درسـي اسـ
  .ت دارند

باقي آنها از ري

حكومت تشكيل
(رد از آنهاسـت    

07/09/1399(  

».يافت دست ي

«: ﴾الخاسرينَ نَ
  .31ص » .د

پيـام هتمامي كه
نگرد كم آن از ا

لي النّاس مقَد ع
يامبران همين اس

سـبك زنـ جـزء  

پس مگر يمودند
و اين،. 23 ص 

اين با .اند آورده ن
د يكديگر با ايي

ما: عقوِلهِم قَدرِ 

كتاب درسي 44

مشابه يك اي وره

كت 36ظ از ص 
داللت و اشارت 

اثر امروز و بود ه

ت به بيشتري ياز
ا داراي دو مـور

10  

 سوممرحلة (ان 

اساسي هاي سؤال

ي ورَةِ فنَ اآلخم
بود خواهد كاران

اه با و الهي يت
يا افزوده  بر آن

نُكلّم اَن اُمرنا بياء
اساساً وظيفة پيا

الهـي  تعـاليم  
25.  

نپي مخالفت راه 
تدبر در قرآن،» 

دين يك آنها مة
ها تفاوت دوره هر

لّملي النّاس كع

4 و تحقيق ص 

سو آوردن كريم،

شعر حضرت حافظ
»اعظم پيامبر ن

  .ي است

مشاهده قابل ان

ني الم هستند كه
و يـا) 1 گزينـة  

 يازدهم؛ زبــــا

س پاسخ به توان

هو منه و يقبلَ ن
ك زيان از آخرت

عنا پرتو در و ن
اي كلمه هيچ  و
  .29ص » .ند
االَنبي معاشرَ انّا: د

پس ا. 25ص » 

تا شد سبب ]ت
5ص » .بگذارند 

آن، در كتاب ل
».داشت وجود ن

هم در واقع .ست
هر نيازهاي و دم
نُك اَن اُمرنا نبياءالَ
 

و انديشه 41ص 

  .37ص » .يند
ك قرآن و اسالم 

ش/ ، و بيت 43 
بودن ناخوانده س

كتاب درسي 37

زما آن مردم ي

اسال دين تورات
رد(شود ده نمي

سنجش

ت مي وحي و قل

دينًا فَلَن السالمِ رَ
آ در شد و واهد

مسلمانان كوشش
نشد تحريف چار

مان  باقي خواهد
فرمايد مي )ص( 
».بگوييم سخن 

دعوت در وستگي
كنار راحتي به 

اهل و است سالم
آنان ميان كه ي

يكسان اس مبران
مرد سطح آگاهي

اال معاشرَ انّا: مايد
 .25ص » .ييم

 تدبر در قرآن ص

گوي مي» تحدي«
دادن نشان هي

ص» ر در قرآن
درس و امي« بر 

7جمة آن در ص 

برا فقط گذشته،

  .سي است

دست و  از احكام
دست احكام ديد

   
 

عق گرفتن قرار م
 .رست است

 ﴿ن وبتَغِ مغَير ي
نخو پذيرفته او ز

  :ها زينه
ك و شتال با«: 2
دچ كتاب اين ،

ندارد و جاودانه
اكرم پيامبر«: 4

عقل شان ندازه
 .رست است

پيو و استمرار[ 
را آن نتوانند ن

 .رست است
اس خداوند، نزد ن
حسدي و رشك 

 .رست است
پيام دعوت صلي
س و زمان با سب
فرما مي ) ص(رم

بگوي سخن شان
 .رست است

رگرفته شده از
 .رست است

«را  مبارزه به ت
غيراله براي راه ن

 .رست است
تدبر« مربوط به 

معنايي داشته و
 .رست است

ية شريفه و ترجم
 .رست است

گ پيامبران جزات
 .رست است

كتاب در 49ص 
 .رست است

، هر سه مورد،3
 موردي از اين د

www.sanjeshse 

هم كنار با«  
در 3گزينه  .5

آية شريفة  
از كند هرگز

رد ساير گز  
2رد گزينة   

داشت قرآن
ن» تصحيح«
4زينة رد گ  
ان به مردم با

در 1گزينه  .5
تداوم اين«  

دين دشمنان
در 4گزينه  .5

دين قطعاً«  
دليل به هم

در 2گزينه  .5
ا محتواي«  

متناس فرعي،
اكر پيامبر«  

عقل ش اندازه
در 3گزينه  .5

به ترتيب بر  
در 4گزينه  .6

دعوت اين«  
ترين آسان«  

  .38ص 
در 3گزينه  .6

آية شريفه  
مع/ مفهومي 

در 2گزينه  .6
مطابق با آي  

در 4گزينه  .6
معج البته«  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 3گزينه  .6
3در گزينة   

ها، يا گزينه
erv.ir
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ـؤال اول و  

 ديگـر بـه       

سـت و آيـة   

 كـه  سـاني 

همان طـور  
. قع ندارنـد 

ستور آمده 

 قـرآن  يم 

، )ص(كـرم     

 ـسٍ علَـي  

 و نمـاز  ـر 
ايـن  ). 3و  
رد . (50و  

cationgroup

، سـ58يـق ص   

كـه سـه گزينـة

اسـ» طـاغوت  ت 

كس: ﴾قَبلـك  ن 
ته شده است، ه

اما در واق.  دارند
ان و دسراكه فرم

  .شد

تعـالي تبيـين  و 
53.  

سـوم، پيـامبر اك

  .ت

 لـي  ـالمخَمـ ع
بـ: اسـت  شده ر
2رد گزينـة  (» 

49صـص  . شـد 

انديشـه و تحقي 

، حـال آن ك)53
 52.(  

 50.  

حاكميـت نفـي  و
5.  
 

ك ـن اُنزِلَ ما وم
 آية شريفه گرفت
است كه ايمان

چر. كردند ي مي
ماعي انسان باش

تعلـيم «ـؤليت     
و  52صص . »)

مطـابق درس س

  .است
تاب درسي است

االسـ بِني«): ع(  
استوار پايه پنج 
».اسـت  شـده  ت

باش مـي » )اهري 

07/09/1399(  

).4م در گزينة 

3ص (كنـد   مـي 
تا 49صص(» )ي

ص» .كنند بنا 

و الهـي  واليت ش
51 در قران ص 
 :ضيح داده شود

الَيك اُنزِلَ بِما منوا
در) يمان دارند

زعم خودشان ا 
ت طاغوت را نفي
شاي مسائل اجتم

  .شته نيست

مربـوط بـه مسـ
)ص(خدا  رسول

ادتان باشد كه م

ا الهي آيات ميق
كت 49ق با ص 

حديث امام بـاقر
بر اسالم«: »الية

دعوت واليت به 
ظـا واليـت ( مي

11  

 سوممرحلة (ان 

ين قضايي اسالم

اللت و اشارت مـ
ظاهري اليتو( 

  .ست

عدل پاية بر ي

پذيرش ضرورت
و تدبر 51و  50

توضير دربارة آن 

آم اَنَّهم يزعمونَ 
اي شده نازل تو ز

/پندارند  مي/ د 
رفتند و حاكميت

گش تواند گره نمي
اي آسماني گذش

در بخـش دوم، م
ر معنوي واليت

يا: نكته. بود) ع(

عم فهم براي ي
هر سه، مطابق. ت

ح. ل سوم است
بالوِال نوِدي كَما 

كه گونه ده آن
اسالمي حكومت 

 يازدهم؛ زبــــا

دشمنان، قواني ل

دال» )ص(خدا  ل
اسالمي حكومت

كتاب درسي اس 

ا جامعه مردم، ه

ض«ي در جامعه، 
0صص . ع است

كه قدري بيشتر

الَّذينَ﴿ عبارت 
از پيش آنچه به

كنند ن گمان مي
پذير  الهي را مي

 ايمان پنداري نم
ها ند، نفي كتاب

بخش اول و يا د
« مرتبه و مقام 

(علي  حضرت ،

مرجع علمي رين
است بوده قرآن م

، سؤال58ق ص 
لَم و نادبشَيٍء ي

نشد دعوت گري
تشكيل با الهي 

سنجش

دل در رعب جاد

رسول معنوي ت
ح تشكيل با هي

ك49و  50و  49

  .سي است

كه بود آن مبران

 حكومت اسالمي
 با همين موضوع
يفه، الزم است ك

ن پنداري كه از
ب و شده نازل تو

ندار است؛ اينان
داشتند، واليت

ثانياً،. فر بورزند
راستين به خداون

ي ديگر، يا در ب
، و نه)49ص ( 

كريم، قرآن افظ

معتبرتر و اولين 
معلم ترين بزرگ

 انديشه و تحقيق
الوِاليِة و و الحجِّ 

ديگ چيز به ت، و
قوانين اجراي« 

   
 

، و ايج2ر گزينة 

 .رست است
واليت«به  1ينة 

اله قوانين جراي
 .رست است

9ه ترتيب صص 
 .رست است

كتاب در 49ص 
 .رست است

پيام ارسال هداف
 .رست است

ضرورت تشكيل
در ارتباط كامل
ت زياد آية شري

  :ها زينه
اوالً، ايمان: 4و  2

ت بر آنچه به نند
 معلوم است، پن
 ايمان راستين د
كه به طاغوت كف

الزمة ايمان ر: 3
 .رست است

هاي گزينه: ها زينه
هستند» )ديني

 .رست است
حا و كاتب رين

  .د
)ص(پيامبر  تار
بز و اولين) ص( 

 .رست است
و 50بي از ص 

 ة وومِ كاالص و
واليت و حج و ه

ط به مسؤليت 

 .رست است
  .بي است

www.sanjeshse 

بيگانگان در
  .دوم

در 1گزينه  .6
حديث گزين  

اج«مسؤليت 
در 3گزينه  .6

مطابق با به  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
در 4گزينه  .6

اه از يكي«  
در 1گزينه  .7

دليل دوم ض  
شريفه نيز د

بنا به اهميت  
رد ساير گز  
2رد گزينة   

كن مي گمان
كه از نامش
چرا كه اگر

امر شده ك/ 
3رد گزينة   

در 4گزينه  .7
رد ساير گز  
د مرجعيت(

در 2گزينه  .7
برتر و اولين  
بودند» اُمي«
رفت و گفتار  
رسول خدا  

در 4گزينه  .7
سؤال تركيب  

الزَّ و الصالة
روزه و زكات

حديث مربو
  )1گزينة 

در 1گزينه  .7
سؤال تركيب  

erv.ir
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 ـامي كـه  

 كـم  آن ز

و ايـن،  . 29

 م يـا ك ي

 به مصـون  

را  آنـان  ي 
 معرفـي  ن 

 در كـه  ت 

 انسان مي

از  متضـاد  

، 4و  2 و 1
ـا انتخـاب      

 نه شد، مي

 از جديـد  

 از داشـت، 

 / مفهـوم  / 

 بـا  و الهي 
 از يا فزوده

cationgroup

اهتمـ بـا  و لهـي 
از يـا  افـزوده  آن

9و  28 صـص  

اي ذره بدون و رد
و اين نيز. 49 

هـاي برنامه فريب
دشـمن را مانان 

شده اسـت سبب
دائم احتياج«س 

گاه و متفاوت ي

1هـاي   ر گزينـه  
 بيـان ديگـر، بـ

م مبعوث دخداون
پيـامبر . كرد مي

د قرار انبيا لسلة

ي از نظـر پيـام   

عنايت پرتو در 
اف آن اي بر كلمه

29.  

ال عنايت پرتو در
آ اي بـر  كلمه چ
درس دوم،» .ـد 

كر مي دريافت ي
رس چهارم، ص

ف و بشناسيم ند،
مسـلم و برخـي  

س كند، تضمين 
پس. 6ص » .يمش
هاي برنامه ارائة«

رد ذكر شـده در
بـه. ذكور اسـت 

طرف خ از كه ي
م معرفي آنان ه
سلس در كه نيز )ص

ند، اما ارتبـاطي
  .د

و مسلمانان ش
ك هيچ و نشد ف
9ص » .ماند هد

07/09/1399(  

د و مسلمانان ش
هيچ و نشد حريف

مانـ باقي خواهد

وحي فرشته از ل
در» ...داد انجام 

ورزن مي  دوستي
دوست را ها ست

را او سعادت د و
باش بشري مكاتب

«علت و » كند ن

و موار» .دارند ي
 هر سه مورد مذ

جديدي پيامبر ر
را دهندة را ادامه
ص( اكرم پيامبر

ب درستي هستن
اند اخذ شده 17 

كوشش و تالش با 
تحريف دچار تاب

باقي خواه اودانه

)م انساني

12  

 سوممرحلة (ان 

كوشش و تالش 
تح دچار كتاب 

ب دارد و جاودانه
 .صحيح است

كامل طور به را م
كامل طور به را

اسالم دشمنان
صهيونيس مانند 

باشد نيازهايش 
م از جانب تضاد
تضمين را او ت

  .11ص 

مشتركي فطري 
در بردارندة 3 
1.  

هر دهد مي شان
ر خود و تصديق

پي .دهند اش ري

ي و قرآني مطالب
ص» ر در قرآن

  
:تحريف از كريم

كت اين داشت، ن
جا و ندارد» حيح

علومويژة () 2

 يازدهم؛ زبــــا

با :تحريف از يم
اين داشت، رآن
ند» تصحيح«به 

نيازي از تص  و بي
كريم قرآن آيات

ر مسئوليت اين 

د با ولي نامند مي
اسالم دشمنان 

پاسخگوي كه 
مت گاه و متفاوت

سعادت باشد و ش

  

ص» كميل كنيد

  .ست

هاي ويژگي گان
اما گزينة. ستند

18ص . م داريم

نش الهي انبياي خ
تص را آنها بلكه د،

يا و يروي كنند
 
تعاليم ديني / ها

تدبر«از .  ندارند

محفوظ ماندن 
ك قرآن حفظ« 

قرآن حفظ و ري
تصح«به  نيازي 

2(ن و زندگي 

سنجش

كري قرآن  حفظ
قر حفظ و آوري

ب نيازي كتاب ن
مجيد از تحريف

آ) ص(خدا  سول
)ص(اكرم  مبر

  .كند ت مي

م مسلمان را ود
كه است چنين

اي داشتن برنامه
م هاي برنامه رائة

نيازهايش خگوي
  .ل است

.ب درسي است

تك«و  12ص » ق

كتاب درسي اس 2

همگ... تاكنون  
هاي فطري هس ي

نة ديگر را با هم

تاريخ مطالعه و م
كرد نمي رد و كار
پي او از خداوند ر

 .22ص » .ست
ه كه از نظر آموزه
شريفة ذكر شده

/ محفوظ بودن
:نه درست است

آور جمع در) ص
كتاب اين جهت

 دين

   
 

ـ2: ... تم نبوت
آ جمع در) ص( 

اين جهت همين
ن ماندن قرآن م

رس: وحي ابالغ 
پيام. رساند مي م

 مجيد هم داللت
 .رست است

خو ظاهر به كه 
چ ها اين گروه ش

  .57ص 

 .رست است
د به انسان ئمي

همواره شاهد ار 
پاسخ كه اي رنامه

معلول» بشري ب
 .رست است

كتاب 8و  7صص 
 .رست است

نديشه و تحقيق
 .رست است

23و ص  19ص 
 .رست است

انسان آفرينش 
ژگيين دست وي

ويي هر سه گزين
 .رست است

كريم قرآن آيات
انك را گذشته ن

دستور به واست
اس كرده پيروي ش

ديگر، هرچند ك
ستنباط با آية ش

 .رست است
م= صيانت = دن 

ل هر چهار گزين
ص( اكرم پيامبر ه

ج همين به. ديد
www.sanjeshse 

عوامل خت«  
اكرم پيامبر
ه به. نگرديد

همان مصون
و دريافت«  

مردم به زياد
ماندن قرآن

در 1گزينه  .7
را كساني«  

روش. نخوريم
ص» .كنند مي
  
  

در 3گزينه  .5
دا احتياج«  

تاريخ طول
داشتن بر به

مكاتب جانب
در 3گزينه  .5

مطابق با ص  
در 4گزينه  .5

ان«براساس   
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 3گزينه  .5

ابتداي از«  
مواردي از اي

، گو3گزينة 
در 1گزينه  .5

آ در تفكر«  
پيامبران تنها
خو مي مردم
روش ينهم

سه گزينة د  
اس / برداشت

در 4گزينه  .5
مصون ماند  
قسمت اول  

اهتمامي كه
نگرد كم آن

erv.ir
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 بـه دليـل   

: ... ثابت ي
اي  گونه به 

 دربـارة  ـه  

3.  

 آن از ـوي 

 فرق ،)ست

 و﴿شريفة 
دو آيـة  . ت

 2ه گزينـة   

 از اي تبـه 

 بـه  دايت، 

 هـاي  دايت 

 ) ع( علـي   

 و صـورت     
ا  اُنـزِلَ  مـ 

cationgroup

29.  

تم نبوت است،

نيازهاي به توجه 
اسالمي معارف

نيـاز جامعـ ورد 
30و 29صص » 

دنيـ اميـال  اطر 
اس اندك بسيار 

، و آية ش46ص  
كتاب درسي است

بـه. يكي اسـت  

مر بـه  الهي، ب
هـد ايـن  از ها ن
هـد دريافـت  ت
حضـرت بـا  )ص

در آيـة كريمـه
بم آمنوا اَنَّهم مونَ

9ص . بوت است

عوامل و علل خت

عين در متغير،
م. ... كند ن تغيير

مـو قـوانين  ـده، 
».دهند قرار ردم

خـا به اما اند، ده
تعدادشان عموالً

 

»تدبر در قرآن«
ك 48ص » رآن

»قرآن تعاليم 

قرب مسير در و ي
انسان مندي بهره 
لياقت و استعداد 
ص( خـدا  رسول 

مرتبط به هـم د
يزعم الَّذينَ﴿رت 

07/09/1399(  

ينه ساز ختم نب

گي كه يكي از ع

م نيازهاي به جه
زمان هر در ست
آمـ وجـود  بـه  د
اختيار مر در و د

كرد درك را قت
مع كه( اند يافته

 . قرآن هستند

«از  ﴾كَثيرًا الفًا
قرتدبر در «از  ﴾
 42    .  

تبيين و تعليم«

بندگي و بوديت
ميزان... و  كند

باشد، باالتر ها 
رفتار در توانيم 

  

خواسته شده و م
با عبار 3 گزينة 

13  

 سوممرحلة (ان 

زمي / از عوامل» 

زندگ كامل رنامة

توجـ   اول... الم 
اس ممكن ستد و
جديد نيازهاي ه
كنند استخراج را

حقيق كه كساني
ني را حقيقت ند،

 اسامي مختلف

اختال فيه لَوجدوا 
لونَ رتاببطالم﴾

ص. ؤال ندارند

«و » عيت ديني

عب وظايف نجام
ك مشاهده را عت
نسانا عمل و ن
مي را هدايت ع

.اند ه يك معني

 به دو موضوع خ
اما. اشاره دارد 

 يازدهم؛ زبــــا

»زندگي كامل مة

بر دريافت براي 

اسال دين بودن د
و داد چگونگي و
به توجه با آن ن

ر جديد هاي الح

ك و ميان است ه
ان كشيده كه متي
  .34ص » .رد

  .50-49ص 
ن حكيم، همگي

غَيرِاهللاِ عند منَ 
لَا اذًا بِيمينك و 

ت و ربطي به سؤ

مرجع«: نكته. ت

ا با )ص( خدا ل
طبيع ماوراي و 
ايمان قدر درجة 
نوع اين از كامل 

سيدن همگي به

با توجه. اند ربط
»ستن از نااهالن

سنجش

برنام دريافت ي

بشري جامعة ي
  .ت

روزآمد و پويايي 
و شيوه اما ست؛
درون از توانند مي
سال از استفاده و

آگاه همه درون 
با همة زحم كه 
كر نخواهد خذها

، صص2شمارة » ق
ن مجيد و قرآن

كانَ لَو و القُرآنَ 
تَخُطُّه ال و تابٍ

است» حدي قرآن

  .سي است

كتاب درسي است

رسول: ... )ص( ا
غيب عالم نست
هر. دارد ستگي

اي نمونه .كنند 

ول، ايصال، و رس

  . سي است

ر كه بي 2و  1ة 
في داوري خواس

   
 

براي بشري جامعة
 .رست است

، آمادگي29 ص 
ها تحقق يافت ن

 .رست است
-4... نبوت  تم
اس ثابت نياز يك

م دين خصصان
و خريد اس،سكن

 .رست است
و قلب از خداوند
كساني و كنند

مؤا را دوم گروه 
 .رست است

نديشه و تحقيق
رآن كريم و قرآن

 .رست است

اَ فَال يتَدبرونَ﴿ 
كت قَبله من من وا

تحد«ر مربوط به 
 .رست است

كتاب در 41ص 
 .رست است

ك 56و  55صص 
  

 .رست است
خد رسول نوي
توانس مي كه شد،

بس آنان عمل و 
كمي كسب يشتر

  .60ص 
شدن، نيل، وصو

 .رست است
كتاب در 55ص 

 .رست است
ها، دو گزينة ينه
نف«فقط به  4ة 

www.sanjeshse 

ج آمادگي«  
در 2گزينه  .5

با توجه به  
تكامل انسان

در 3گزينه  .5
خت عوامل«  

ي ستد و داد
متخ كه است

اس بانكداري،
در 4گزينه  .6

خ البته... «  
ك نمي پيروي

گذارد و مي
در 3گزينه  .6

ان«براساس   
قر: يادآوري  

در 2گزينه  .6
آية شريفة  
تَتلو كُنت ما

شريفة ديگر
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
!دقت كنيد

در 3گزينه  .6
معن واليت«  

ش نائل كمال
ايمان درجة

بي را معنوي
ص» .ببينيم

نائل ش: نكته  
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 3گزينه  .6

از ميان گزي  
سؤال، گزينة

erv.ir
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 يريـدونَ ﴿

 59 .  

ا در سـاير  
بـا كفـار و     
ـؤال اول و  

 از ديگـر   

سلطة  كه 
 يجعـلَ  لن

 را آنان ي
 معرفـي  ن 

» .بورزنـد  ي 

 در ي شـما  

 69.  

 بـدين  ين 

و » ، علـت  

 ديگـر،  ـار 

 در ايشان 

مسـلمانان،  

ص » ...كـه  

cationgroup

﴿و با عبارت » يا
دبر در قرآن ص

اما. دارند الهي ت
جهـاد، رابطـه ب

، سـ63يـق ص   

يكـي: اسـالمي  
خواهد مي منان

لَن و﴿آية شريفة 

هاي برنامه فريب و
دشـمن را مانان 
دشـمني مانان،

بـراي قطعـاً «: ﴾
ص» .كند مي د

پيشـي ملـل  و م 
عـدالت، جـراي 

بـ تا كردند واني
.بود خميني ام

م بـه  خـود  هاي

كـ هسـتيم  قـي 

 زمان نبوت انبي
و تد 58ص . ت

حكومت تشكيل
( رد از آنهاسـت   

انديشـه و تحقي 

جامعـة  ـتقالل 
مؤ از كريم رآن
و آ. 58ص » .ند

بشناسيم و زند،
مسـلم برخـي  و 
مسلم از گروهي 
   

﴾كَثيرًا اللّه كَرَ ذَ 
ياد بسيار را خدا

اقـوام«:فرمايد مي
ا داشتن در روا 

فراو هاي شنگري
اما علما، اين از 
ه پيام از يكي در

هاي دقيق برنامه 

07/09/1399(  

ة وحي الهي در
 داللت كرده است

ت به بيشتري ياز
ا داراي دو مـور

).3م در گزينة 

اسـ حفظ رورت
قر .است اسالمي
گوين مي» سبيل
  .است

ورز مي دوستي م
دوست ها را ست

با و كنند ستي
.74ص .  ندارند

و ومالي رَ واآلخ
خ و رستاخيز روز

م) ص(سول اهللا 
تبعيض«پس . »

روش در ايران، ص
يكي .شوند آنان

د ايشان. داشت ي

اجراي نيازمند 

14  

 سوممرحلة (ان 

ادامة / استمرار /
شاره وا» هالن

ني الم هستند كه
و يـا) 4د گزينة 

ين قضايي اسالم

ضر) ج... ه گانه 
ا جامعة ستقالل

س نفي قاعدة« را
مشهور ا» سبيل

اسالم دشمنان ا
صهيونيس مانند 

دوس واقعي اسالم
ي به اين سؤال

اللّه و يرجوا كانَ
ر و خداوند به د

آمده است، رس 7
»...داشتند وا مي

خصوص به سالم،
آ ميان هاي يري

بازمي اختالفات 

... و كنيم قويت

  .ست

 يازدهم؛ زبــــا

/ ستين به تداوم
ي خواستن از ناا

اسال دين تورات
رد( شود ده نمي

دشمنان، قواني ل

داليل سه) ... 57
اس كند، مي روري

ر قرآني حكم ن
نفي س«يا قاعدة 

با ولي نامند، مي
اسالم دشمنان 

و دشمنان با يج
هستند اما ربطي

ك حسنَة لمن سوةٌ
دارد اميد كه سي

70-69در صص 
رو تبعيض دالت،

  .ت

اس جهان در سوز
مانع درگي و نند
از و كرد مي ت

تق را خود ميان 

كتاب درسي اس 

سنجش

ايمان راس« ، به 
نفي داوري«، به 

دست و  از احكام
دست احكام ديد

دل در رعب دجا

7ص (اسالمي  ت
را ضر اسالمي ت
ناي نروند؛ آنها ار
به آيه ي ﴾سبيلًا 

م مسلمان را خود
كه است چنين

دريت به عادي دم
مطالب درستي ه

  .سي است

اهللاِ اُس رسولِ في 
كس براي است ي

و د» نمونه«وان 
عد اجراي در كه

است» ن، معلول

دلس دانشمندان 
كن متحد اسالم 
دعوت» وحدت« 

وحدت بتوانيم 

71و  72 صص 

   
 

،﴾قَبلك من نزِلَ
 ليا الطاّغوت﴾،

 .رست است
، هر سه مورد،2

 موردي از اين د
، و ايج1ر گزينة 

 .رست است
حكومت تشكيل
حكومت تشكيل
با زير و  نپذيرند

المؤمنينَ علَي َن
 .رست است

خ ظاهر، به كه 
چ ها گروه اين ش
مرد كه طوري 

م 4و  3هاي  ينه
 .رست است

كتاب در 73ص 
 .رست است

لَكُم كانَ لَقَد﴿ 
نيكويي سرمشق

 .رست است
جرا كه تحت عنو

ك شدند سقوط 
م و ملل پيشين

 .رست است
و علما كه ست

دشمنان عليه 
نان را بهمسلما 
  . 74ص » ..
مسلمانان ما ه

 .رست است
رگرفته شده از

www.sanjeshse 

كليا اُن ما و
اَن يتحاكموا

در 2گزينه  .6
2در گزينة   

ها، يا گزينه
بيگانگان در

  .دوم
در 4گزينه  .6

تش ضرورت«  
ت كه عواملي

را بيگانگان
رين اللّهلكافل

در 1گزينه  .7
را كساني«  

روش .نخوريم
به كنند؛ مي
گزي. 76ص 

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
:آية شريفه  

س خدا رسول
در 4گزينه  .7

در اين ماج  
دچار سبب

سقوط اقوا«
در 1گزينه  .7

هاس سال ...«  
را مسلمانان

فرصتي، هر
: .فرمايد مي

اينكه براي«  
75.  

در 1گزينه  .7
به ترتيب بر  
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وجـود  «ـد  

جـود خـدا    
  .شود ي

موجـود در   

وجـو و   ـت     

cationgroup

گوينـ خـي مـي  

  ». نمود

و آنها كه بـه وج
جا جمع نمي يك

  

هـاي م ا واقعيت

فـراوان بـه جسـ

  

برخ -1ت بگيـرد  

س خود دريافت

نكار خدا ندارد و
ر نبوده و هرگز

.گيرند كمك مي

 براي آشنايي با

  .كند ال مي

حمـل زحمـات ف

.از از علت است

  .ستند

07/09/1399(  

  .كنند  ادعا مي

مكان دارد صورت
«  

ن با حواستوا مي

اي جز ان د، چاره
بول علم سازگار

ك» نيروي عقل«

ه كرد كه انسان

  .ت

سؤا» علت آن« 

  .رد

شت، هرگز با تحم

نيا ده نباشد، بي

ز خدا، پديده هس

 ديني

15  

 سوممرحلة (ان 

ود ندارند، فقط ا

گيري ام  موضع
»دانم نمي«ويند 

خدا را نم«ويند 

  .دن است

  .ان است

بي بداندعلم تجر
 قبول خدا با قب

«ز پردازند ا مي 

تشبيه» هيگيري

ندي، پديده است

كند از خورد مي

گير صورت مي» 

داش وجود نمي ،

و اگر چيزي پديد

دي، همه غير از

هاي د و اقليت

 يازدهم؛ زبــــا

لي بر ادعاي خو

كنند سه گونه ي
گو برخي مي -3

گو كنند، مي  مي

، سكوت كرد»ت

شه عاجز و ناتوا

 و خود را پيرو ع
زيرا. كنند ل مي

»فرامادي«مور 

تور ماه«يا » ربا
  

موجود نيازمنهر 

  .است» 

اي كه برخ پديده

»سانتجوگري ان

قل و فكر انسان
  .خت

 به علت است و

  .اند رده

موجودات غير ما

معارف و

سنجش

كنند دليل كار مي

ك شيء بحث مي
3» وجود ندارد«

ليلي كه مطرح

ماوراء طبيعت«ر 

هميش» اي مادي

مي وفادار بماند
 تفكر علمي عمل

علمي به اثبات ا

ر آهن«توان به  ي
.افكند مي» ستي

است، زيرا ه» ده

»پديده بودن«ي 

زانة خود با هر پ

جست« براساس 

دار در اعماق عق
پرداخ ها نمي يده

نيازمند»  بودن

پر كر» ها پديده

ده هستند اما مو

   
 

 .رست است
وجود خدا را انك
 .رست است

دربارة وجود يك
«گويند  رخي مي

 .رست است
ن وجود خدا، د

 .رست است
 تجربي در برابر

 .رست است
ماور«ن از انكار 

 .رست است
ه طرز تفكر علمي

د، برخالف طرز
 .رست است

با تكيه بر امور ع
 .رست است

گانه انسان را مي
هس« در درياي 
 .رست است

پديد«صوصيات 
 .رست است
هاي يير از نشانه
 .رست است

ريان زندگي روز
 .رست است

 كشفيات علمي
 .رست است

د س اصيل و ريشه
 يافتن علت پدي

 .رست است
پديده«ز جهت 

 .رست است
«ت و مادي را 
 .رست است

ادي، حتماً پديد

www.sanjeshse 

  
  

در 3گزينه  .5
كساني كه و

در 3گزينه  .5
افرادي كه د

بر -2» دارد
در 4گزينه  .5

انكاركنندگان
در 2گزينه  .5

موضع علوم
در 3گزينه  .5

حواس انسان
در 1گزينه  .5

اگر كسي به
اعتقاد دارند

در 4گزينه  .5
كساني كه ب

در 2گزينه  .5
گ حواس پنج
جهان آن را

در 3گزينه  .5
از خص» نياز«

در 4گزينه  .6
حركت و تغي

در 3گزينه  .6
انسان در جر

در 2گزينه  .6
اختراعات و

در 4گزينه  .6
اگر احساس
كاوش براي

در 2گزينه  .6
هر چيزي از

در 3گزينه  .6
جهان طبيعت

در 1گزينه  .6
موجودات ما
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  .رود ود مي

  .آورد مي

  .م
m  و few 

زيـاد  ) ايي 
ن كميـت     

كـه در آن  
، 52 عـدد     

لت حرفـي  

بعد از  1ة 
 بـه زمـان       

only   تنهـا
ست و جمع 

cationgroup

هر يك به راه خو

در او به وجود م

 داد تشكر كنيم
manyكارگيري 

p )صبر و شـكيبا
بـه هـيچ عنـوا 

“give som )ك
بـا توجـه بـه. د
بايد در حالت 99 

در گزينة). 3ينه 
ضـمن بـا توجـه

yبعـد از  ). 3و  

ابل شمارش اس

شوند و ه يم مي

صب ضد ديني د

ك از خود نشان
ت، در نتيجه به ك

patienceزان 

little، كلمـة  

 .  

mething to 

نادرست هستند
تا 21عداد بين 

رد گزي(ده كرد 
مع بيايـد، در ض

  ).4ة 

1هـاي   گزينـه 
غيرقا »وقت«ي 

07/09/1399(  

  .ت است

  .ت

 

ي مخالف تقسي

 

ربيت، نوعي تعص

هاي كوچك  بچه
رار نگرفته است
 جمله، قطعاً ميز
جاي خالي دوم

است kidsسم 

somebody”

ن 4و  1هاي  ينه
سوي ديگر، اع ز

غيرسوالي استفا
د به صورت جم

رد گزينة(ه كرد 

رد گ(جمع بست 
 time به معناي

 

16  

 سوممرحلة (ان 

  .ست

ها بر حقيقت وس

است» ي عقيدتي

 .است» خالقي

هاي ها به گروه ان

 .ات اشاره دارد

ند، نتيجة اين تر

ر برخورد با آن
جمع قر sي آن 

 به مفهوم كلي
در ججه كنيد كه 

براي اس »كوچك

“give som  و”

گزي) ل غيرانسان
از). 4و  3هاي  ه

 بايد از ساختار غ
بايد 4در گزينة  

ل ساده استفاده

توان آن را ج مي
اسم). 2و  1ي 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــا

ان از حقايق اس

  .ست

شتن اميال و هو

ماديگري« مبين 

ماديگري اخ«صراً 

انسا» پرستي حق

به ضعف نفسانيا

ربيت قرار نگيرن

بر زيادي كه درص
چرا كه در انتهاي
ت كنيد با توجه

توج). 4د گزينة 
ك«فت به معناي 

mebody som

someth مفعول
رد گزينه( بيايد 

  ).4و  1

در وسط جمله،
penاسم ). 1ة 

توان از زمان حال

مارش است و نم
ها رد گزينه(كرد 

ا

سنجش

  .ه وجود ندارد

ي رويگرداني انسا

اس» انكار خداوند

ها، مقدم داش وس

عالم ماده ديدن

، منحص» نفساني

رستي به جاي ح

ب» هاي رواني ده

ن واقعي تحت تر

علم به خاطر ص
 شمارش است چ

دقت). 3و  2ي 
رد(ر شده است 

كه تنها يك صف

 ”methingي    

hingن است و 

به صورت جمع
هاي  رد گزينه( 

 how muc د
ينةرد گز( بيايد 

didn’t(تو ، نمي

غيرقابل شم »كار
 a f استفاده كر
  ).3و  1اي 

   
 

 .رست است
رگوني در مالئكه

 .رست است
عامل اصلي» قل

 .رست است
ا«گري عقيدتي 
 .رست است

ي از اميال و هو
 .رست است

 را منحصر در ع
 .رست است
هاي ه خواهش

 .رست است
جايگزيني خودپر

 .رست است
عقد«كار خداوند 
 .رست است

 از طرف مربيان

 .رست است
ما بايد از مع: مله

patie بلغيرقا
هاي رد گزينه(ت 

كه موجب تشكر
مارش نيست، بلك

 .رست است
 بـه سـاختارهاي

so مفعول انسان
 در جمله بايد ب

باشندط فاصله 
 .رست است
how ma  وch

peo (بايد فعل
t know(ل اول 

 .رست است
w  ك«به معناي

a little  ياfew

ها رد گزينه(شود 
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enceاسم   
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غيرقابل شم
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omebody

اسم موجود
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anyبعد از  

ople(فاعل 

گذشته فعل
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workاسم   

 eتوان از مي

ش بسته نمي
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رد (ه كـرد   
  ).4و  3 

اي انتخاب 
 a   درست

  ).2 گزينه 

cationgroup

  معيت

  يسه كردن

 
  سب

  .ا را بخنداند
  طقه

  .دند
  مل كردن

.آن جا پيدا كرد

.جالب بود ،بود
  ه، خاص

  .ود
مًال، قطعاً، حتماً

  رت، انرژي

 a few اسـتفاده
هاي رد گزينه( 

بر). 3و  1هاي  ه
fewمعنا شد  ي

رد گ(رست است 

  .شبيه هستند
جم) 4 

  .مصدوم شد
مقاي) 4 

 . محبوب است
مناس) 4 

رگرم كند و آنها
منط) 4 

ي شبيه هم بود
كامل) 4   كردن

دوستان زيادي آ

 شغل مطمئن ب
ويژه) 4 

ن بسيار دشوار بو
كامال) 4  ن

قدر) 4 

wو  fewز ن ا  

fe استفاده كرد

رد گزينه(ه كرد 
ت است و اگر بي

 a fewپاسخ در

07/09/1399(  

جمعيت خيلي ش

ارك به شدت م
 ل كردن

  .يد

اش بسيار شتني
 مكن

ت تا افراد را سر
 

آنها خيليچرا كه 
ك جه شدن، توجه

مند شد و د القه

  ه كردن
  .ه كنيد

ي كه از گرفتن
 ئن

ملي كردن آنع
ور سليس و روان

 ه

تـوان همـراه آ ي    
ewيا  little از 

  ي كردن
  ه كردن

 a littlاستفاده
درست few شد 

wمعنا شد، پس  ي

17  

 سوممرحلة (ان 

ز نظر اندازه و ج
 الگو) 3 

زي فوتبال در پا
تبادل) 3 

توجه كني »شدن

صيت دوست داش
غيرمم) 3 

يي ذاتي را داشت
عمل) 3 

تصوير شوم چ 2
متوج) 3  بودن

رهنگ ايراني عال
   
اشاره) 4 

توجه »مند شدن

حبه رفت در حالي
مطمئ) 3 

كل اين بود كه ع
به طو) 3 

وسيله) 3 

ش اسـت و نمـي
توان تنها ميها 

پيروي) 2 
تجربه) 4 

leو  littleن از 
اگر معنادار. نيم

بي جمله كامالً. 

 يازدهم؛ زبــــا

كشور همسايه از

شته در حين باز
 ت كردن

مصدوم ش«عناي 

ا به خاطر شخص
 ب

ناكش، اين تواناي
 فايده، امتياز

2جه تفاوت ميان 
وت با بودن، متف

 جان واقعاً به فر
 تصور كردن) 

م عالقه« معناي 

ه به اتاق مصاح
 ند

هاد كرد اما مشك
 ر اضافي

يرقابـل شـمارش
v هاز ميان گزينه

توان مراه آن نمي
ترجمه كن »هيچ

.» دوست نشويد

سنجش

ك 2زارش اخير، 
 قرن) 2 

ترم هفتة گذش ك
دريافت) 2 

receive به معن

ها  در ميان بچه
محبوب) 2 

ود بيماري دردن
نكته، ف) 2 

ن نبود كه متوج
متغير) 2 

متش در ايران،
)2   كردن
  

develop a به

رد جوان ماهر كه
ارزشمن) 2 

مالً خوبي پيشنه
به طور) 2 

 مقدار) 2 

غي »توجـه «اي  
very ديگر، با 

 منتقل كردن
  

مارش است و هم
ه«ت جمله را با 

ر بوميشوچ گويِ

   
 

 .رست است
براساس گز: مله

 ماني
 .رست است

برادر كوچك: مله
 ح دادن

e an injuryح 

 .رست است
معلم تاريخ: مله

 ، در دسترس
 .ترست اس

بيمار با وجو: مله
 ، قابليت

 .رست است
خيلي آسان: مله

 ي كردن
 .رست است

در طول اقا: مله
ك ش دادن، ايجاد

 شتن
an interestح 

 .رست است
مشاهدة مر: مله

 ه، متأسف 
 .رست است

او ايدة كام:  مله
 ر مكرر

 .رست است

 .رست است
attent به معنـا

از سوي). 4و  1
 .رست است

 برقرار كردن؛ م
 كردن

 .رست است
speak قابل شم

a  و fewكافيست
توانيد با هيچ  مي

www.sanjeshse 
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شما«. است
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از ). 4و  2  
ن سـاختار      

و  1هـاي   ه 

  .است ن

راي جـاي  
ـين، بـراي   

در جـاي  . 

براي فعـل  

cationgroup

هـاي رد گزينـه 
كنيـد كـه چـون

رد گزينـه(ايـد  

ينتر نزديك ---- 

ز سوي ديگر، بر
همچنـ). 4و  1 

).3و  1هاي  ينه

 اضافة مناسب ب

ر(ه قرار بگيـرد  
مچنين دقـت ك

الي بياؤت غيرس

----------ي به 

  .د

ا). 2و  1هاي  ه
هاي رد گزينه( 

رد گزي(باً داريم 
  ).3و  2ي 

وي ديگر، حرف

07/09/1399(  

ho مورد استفاده
هم). 1رد گزينة 

نها بايد به صورت

از نظر معنايي ،ت

اشاره دارد -----

  .د نيست

------ .  

رد گزينه(د دارد 
 نادرست است

.  

به معناي تقريب 
هاي رد گزينه(د 

از سو). 4و  2ي 

سي

18  

 سوممرحلة (ان 

ow muchاه 

how m  ر(بيايد
ملة بعد از آ، ج

  دارد؟

-.  
  .مفكر كني م

كشيده شده است

------ست به 

و ديگر بد استج 

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

ت و نياز به قيد
غيرمنطقي و» )

).4و  2هاي  ينه

nearlyه قيد 

سازد  را الزم مي

هاي رد گزينه(م 
  

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــا

تواند به همرا مي
manyبعد از  ه

اند ط جمله آمده

ال وجود دؤام س
  ؟

----.  

-------------
مبراي آن نداري 

زير آن خط ك 2 

ط كشيده شده اس

بسيار رايج تقلب

---ين است كه 
  رايج است

ل غير ربطي است
)نصيحت(بايد «

رد گزي( شود  مي

خالي اول نياز به
كارگيري صفت

دار استفاده كنيم
).4و  3هاي  ينه

 زبان اخ

سنجش

مارش است و نم
m بايد بالفاصله

how  در وسط

اي پاسخ به كد
؟دهند  شكل مي

-------------
  بينند  مي

----ت كنيم كه 
اي يزي كه كلمه

كه در پاراگراف 
  »شوار

  چيست؟
  

خط 1 پاراگراف 

عتقاد ندارد كه ت

 پاراگراف آخر اين
بين نوجوانان ر ر

يك فعل»  دادن
sho  به معناي»
استفاده inفة 

hadدر جاي خ ،
w را داريم كه بك

د ingد از فعل 
رد گزي(باشد  مي

   
 

 .رست است
mista قابل شم
mistakes اسم 

how   وmuch

 .رست است
طالعات كافي بر

رامن  بان افكار
 .رست است

- مردم گينه نو 
مانند بقيه مردم
 .رست است

برداشت توانيمي
در مورد چيز مني

 .رست است
“complicate

di  د«به معناي
 .رست است

نوان براي متن چ
رايج اما اشتباه 
كه زير آن در “ .رست است

 .رست است
تن، نويسنده اعت

 .رست است
سنده از نوشتن 
 كه تقلب چقدر

 .رست است
انجام«ه معناي 

ouldستفاده از 

tro از حرف اضا
 .رست است

d فعل غيرربطي 

wasفعل ربطي 

 .استرست 
recomme بايد

reco  ًقطعاto م

www.sanjeshse 
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تفاده كـرد  
  to   و هـم

ـراي فعـل   
ين، چـون   

  studies 
از سـوي  ). 
داريم  toا 

 takeعـل   
 و نيـاز بـه   

 youمـراه   
هـاي   زينـه 

ت كـه آن      
رد ( بيايـد     

  ).4و  3

ـه دخالـت   

  .قسيم شد
  رداني

cationgroup

است toمصدر با 
وان از مصدر بـا

بـ youر، نقش 
همچنـي). 3و  1

نقـش). 3و  1  
)3 و 2هـاي   نـه 

نياز به مصدر با 

بـراي فع) دامات 
غيرربطي است

كه نبايد بـه هم
رد گز(فاده كرد 

ـام كسـاني اسـت
راه فعـل جمـع

3هاي  رد گزينه

تواند منجر بـ مي

  ميزبان) 4 

 
  ر دادن

ي بين پسران تق
تشكر، قدر) 4 

would بايد از م
تو  از آن هم مي

از سوي ديگر. د
هاي  رد گزينه(

هـاي رد گزينـه 
رد گزينـ(داريـم  

howبعد از ). 2

  .درست است

measure )اقـد
غ takeفعل ). 3

اما دقت كنيد ك 
استف theعريف 

نيم منظـور تمـ
 و بايد به همـر

t  ر(استفاده كرد

شر در آن جا مي

 

 .ثير قرار دادأ ت
ثير قراأ، تحت ت

  ن
  

ه به طور مساوي
 ي

07/09/1399(  

d preferد از 

ر رود، آنگاه بعد

كند اول را پر مي
( مجهول داريم 

  ).4و  3اي 

ر(ستفاده كنـيم  
ساختار مجهول د

2و  1هاي  زينه

د 4گزينة ) اري

esنقـش  . اشـد  

3و  1هاي  گزينه

).4و  1هاي نه
ن بايد از حرف تع

the استفاده كن
آيد ه حساب مي

firs  بايد ازthe

حقوق بش نقضه 

مورد، نمونه) 3

ران نفر را تحت
لمس كردن،) 2
اطاعت كردن) 4
.دقت كنيد »ي

درگذشت، ارثيه
جهل، ناداني) 3

19  

 سوممرحلة (ان 

بعد). 4و  2هاي 
 would به كار

كل جاي خالي ا
 نياز به ساختار

ها رد گزينه(ريم 

 گذشته كامل اس
نتيجه نياز به س

رد گز(باشد  مي 

ردن به انجام كا

تواند درسـت با ي
رد گ(هول داريم 

رد گزين( ده كرد
ز صفات برترين

 eشوند، از م مي

 عبارت جمع به
st, second, t

كنند كه  ياد مي

3  ورزي

مور خيريه هزار
 
 4

ر قرار دادن كسي

انگيزي د طور غم
 3

 يازدهم؛ زبــــا

ه رد گزينه( كرد 
 prefer بدون

ه به بهترين شك
عولي است، پس

دار wellه قيد 

w(بايد از زمان ،
عولي است، در ن

stu  ًمشخصاon

get u )عادت كر

اني مختلف مي
 به ساختار مجه

m  وcan استفاد
وي ديگر، قبل ا

–ch//-ish ختم
ين صورت، اين

… ,thirdنند 

اي  عنوان نمونه

صول كشاومح) 

ر كودكان براي ا

ثيرأتحت ت«اي 

 حملة قلبي به ط
 فاجعه) 

سنجش

ing دار استفاده
ت كنيد كه اگر

  

 به معناي جمله
مفع» يت كردن

طي است، نياز به

was(جملة اول 

مفع» نجام دادن
udy براي اسم 

used to doin

mu هر دو با معا
، در نتيجه نياز

  ).4و  

mayتوان از  مي

از سو). 3 گزينه 

ese-/يي كه به 

در اي). 3و  2ي 
عداد ترتيبي ما

 از آن كشور به

 2(

زيون دربارة كار
   ص كردن

  
touch  به معنا

 پدرشان بر اثر
 2(

   
 

 .رست است
q  بايد از فعلg

دقت). 4و  3اي 
.ار استفاده كرد
 .رست است

با توجه mayي 
حماي«به معناي 

يك فعل غيرربط
 .رست است

 زمان گذشته ج
do  ان«به معناي

 اضافة مناسب
  ).2و  1اي 

 .رست است
ng sth ساختار 

 .رست است
should  وust

مفعولي است،) ن
1هاي  رد گزينه

 .رست است
درخواست تنها م

رد(تفاده شود 

 .رست است
هاي  اسامي مليت

هاي رد گزينه(ند 
قبل از ا ).4و  3

 .رست است
كارشناسان: له

  .شود

 .رست است
گزارش تلويز: له

چيزي را مشخص
 ن
 sb’s heart 

 .رست است
بعد از اينكه: له
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در 2گزينه  .10
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در 2گزينه  .10
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است  mayاز
  ).4و  3
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  .ند

وح پـايين    

ي كشـور را    

رشكستگي 

بـه تجربـة     

م دادي بـه   

 فقـر بـاال،       

  .ست

  ودن

cationgroup

آين  به شمار مي
  معادل) 4 

ه زنـان در سـطو

  ساختار) 4 

هـاي نـژادي روه  

اين دليل با وره 

  هتوج) 4 

اري دسـتيابي ب

  جنبشي) 4 

كاري كه انجـام

طق بـا ميـزان

  به ندرت) 4 

داده اس اضافي] ق
  حالت) 4 

 محور چيزي بو

 تفكر اقتصادي
 ج

ند، در حالي كه

 ق

اسب ميـان گـر

  

بهت داديم، كه 

و به آن نيـاز دا

و بايد به خاطر ك

  
  زي كاستن

يعنـي منـا ـت، 

افزايش حقوق[ 
 س

گشتن، حول ي
  

07/09/1399(  

د در زمينة طرز
مشترك، رايج) 3

رسن ح بااليي مي

تصادف، اتفاق) 3

روابط منا  شود

  شمردن) 2
هضم كردن) 4

در بازار را از دست

 مصرف) 3

م اما آنچه كه تو

 شيميايي) 3

كند، بنابراين تو

ادغام كردن) 2
از ارزش چيز) 4

اسـود آنها نيـاز  

 سابقاً) 3

درصد 2 دارند 
ميزان، مقياس) 3

  .  آن بود
چيزي به دور) 2
جذب كردن) 4

20  

 سوممرحلة (ان 

 دو قطب متضاد
 3

ستاري به سطوح

3  عبارت

باعثي كند كه 

 
 4

 موقعيت خود د

3  وعه

رت تئوري بدانيم

 3

تو كم كد تاورس

 
 4

ه بيشتر به وجو

 3

 ميزان حقوق را
 3

  .توجه كنيد »

ي و راه مقابله با
 
 4

 يازدهم؛ زبــــا

 عنوان نماينده
 متضاد) 

ان در شغل پرس

حالت چهره، ع) 

ايل نيست كاري

 

اي از عوامل وعه

تركيب، مجمو) 

چيزي را به صور

 اخالقي) 

د] ارزش[زي از 

را به مناطقي كه

 يعني) 

ترين  كه پايين
 عمل) 
»ميزان حقوق« 

ور علل بزهكاري

سنجش

ناس احتماالً به
 2(

 نيست كه مرد

 2(

ور قابل دركي ما

دن، فاسد شدن
  

 به خاطر مجمو

 2(

خوب است كه چ

 2(

قرار نيست چيز

  
   

هاي بيشتري ر م

 2(

ديد به كاركناني
 2(

pay  به معناي

 ابتدا حول محو
  

   ن

   
 

 .استرست 
كارشن 2اين : له

 ، جايگزين
 .رست است

اين تصادفي: له
  .ند

 طراحي
 .رست است

دولت به طو: له
  

كردن، فاسد كرد
 ي كردن

 .رست است
ما متأسفانه: له
  .م
 ي

 .رست است
اين خيلي خ: له
  

 كاربردي
 .رست است

يك اشتباه ق: له
  .خار كني

 ردن
دن، ارتقا دادن
 .رست است

ما بايد معلم: له

 طعاً، حتماً
 .رست است

مديريت جد: له
  موضوع، بحث

scaleواژگاني 

 .رست است
بحث آنها از: له

 شدن
نشتن، نياز داشت
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] قتصـادي  

  متوسط

هاي   گزينه

و  1هـاي  ه 

 ).3و  2

ه سـاختار    

فـرد  «ـاي     

cationgroup

هـاي ا[ توسـعه  

  خالق) 4 

  .ي كنند
   
 

  . است
ميانگين، م) 4 

  .ده كرد

It (آيد  مي)رد

  ).3و  
رد گزينـه( ريم

2هاي  رد گزينه(
ت، پس نيـاز بـه

  
  ).2نه
.  

  
  ).3ينه

 

ك اسـم بـه معنـ

، امـاشـوند مـي 

 لي

بيني وايي را پيش
 

 دن، انديشيدن

ته افزايش يافته
 م

medium استفا

alian(ه مليت 

1هاي  رد گزينه
ساختار معلوم دا

  ).3نه 

(سم به كار رود 
inc مفعولي است

).1رد گزينه ( 
رد گزين(ل داريم 

)3و  1هاي  زينه

).4رد گزينه ( 
رد گزي(ل داريم 

  
  ).4و 

 ).ها ك از گزينه

 coward يـك

07/09/1399(  

ماي اقتصـادي   

خانگي، داخل) 3

غييرات آب و هو
توليد كردن) 2
منعكس كرد) 4

1 سال گذشت
مرتب، منظم) 3

mنبايد از كلمة 

 صفت مربوط به

ر(دارد  a مانند 
 نتيجه نياز به س

رد گزين(م داريم 
  ).4و  2ي 

د بدون معرف اس
cludeاي فعل 

تار معلوم داريم
 ساختار مجهول

رد گز(سته شود 
3.(  

تار معلوم داريم
ه ساختار مجهول

).4و  3هاي  نه
و 1هاي  د گزينه

رد هيچ يك(سم 

كه دقت كنيد. 
   

21  

 سوممرحلة (ان 

هـا مدت فعاليت
  .ند

 3

انگيز تغ  شگفت
 
 4

سعه يافته در 
3  ني

هرگز ن »ك مقدار

 )old (قبل از

  ).4و  3ي 
 يك معرف اسم
فاعلي است، در

ه ساختار معلوم
هاي رد گزينه(ود 

تواند ت مفرد نمي
Answerin بر

س نياز به ساخت
ت، پس نياز به

مع بستواند ج ي
3و  2هاي  گزينه

  ).1ه

س نياز به ساخت
شد، پس نياز به

رد گزين(ت است 
رد(ستفاده كنيم 

د و هم بعد از اس

. اسم قرار بگيرد
).4و  1هاي  ينه

 يازدهم؛ زبــــا

 سريع و كوتاه م
تر هستن ي مدت

 جداگانه) 

د با ميزان دقتي

ر كشورهاي توس
قديمي، باستان) 

ن و متوسط يك

ت مربوط به سن

هاي رد گزينه(يم 
ش است، نياز به

ف» اصرار كردن«

ست، پس نياز به
سته شو جمع ب

 است، در حالت
ng the mail 

فاعلي است، پس 
enc مفعولي است

ارش است و نمي
رد گ(داريم  toة 

رد گزينه(داريم 

 فاعلي باشد، پس
تواند مفعولي باش
ه مثبت نادرست

اس to مصدر با 
ز اسم به كار رود

تواند قبل از مي
رد گزين(ي بيايد 

سنجش

كاهش باعث ها
طوالني هاه ركود

 2(

توانند امروزه مي
  
  

ل عمر انسان د
 2(

ميانگين«مفهوم 

ي صفات، صفت

داري onف اضافة 
د و قابل شمارش

ins  به معناي»

inclu فاعلي اس
ش است و نبايد
ن قابل شمارش
and making

(.  

encounterل 

counter فعل 

غيرقابل شما» ك
ز به حرف اضافة

دار د ing فعل 

sp تواند تنها مي
spare ت تنها مي

در جمله» هيچ«
spare n بايد از

تواند قبل از  مي

م» بزدالنه«ناي 
ل از اسم ديگري

   
 

 .رست است
هاساساً ركود: له

ستند و نسبت به
 ي

 .رست است
دانشمندان ا: له

 كردن
 ني كردن

 .رست است
ميانگين طو: له

 توسط
 كه براي بيان م

 .رست است
ي ترتيب قرارگير

ins نياز به حرف
acc چون مفرد

m  براي فعلsist

 .رست است
d  براي فعلude

غيرقابل شمارش 
appointm چون

g appointme

)4رد گزينه (يم 
 .رست است

offic براي فعل
difficul براي
كمك«ه معناي 

get throu نياز
difficu نياز به

 .رست است
pareبراي فعل 

 ef  براي فعلe

any  با معناي»
no effortار ت

responsi هم
 .رست است

 cowar به معن
تواند قبل ت و نمي
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4.(  
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mailاسم   
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entsنقش   
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در 4گزينه  .12

cialsنقش   

ltiesنقش   

به aidاسم   
ughبعد از   

ultyبعد از   
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ffortنقش   
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  ي

in )  زنـدگي
كلي از نظـر  

cationgroup

  ). 4و  1هاي 

  

شغل اصلي) 4 

  .دقت كنيد 

   كردن
   كردن

nhabitي فعل 

به طور كل 2زينة 

ه رد گزينه(ريم 

  ).2و  1ي 

 سياه فرستادن
  نشان زدن 

  حال

  راحي رفتن
  رف بودن

 من

»ش مسلط است

آرزوي موفقيت
ست كسي عمل

براي animalsش 
گز. ر معلوم باشد

07/09/1399(  

دار) .p.p( سوم 

هاي رد گزينه(م 

دنبال نخود) 2
2با يك تير ) 4

  طرف بي) 2
بسيار خوشح) 4

زير عمل جر) 2
وراج و پرحر) 4

وعده سرخرم) 3

  )ور دارد

  .ت

ر خود و افكارش

براي كسي آ) 2
مطابق خواس) 4

نقش. تفاده كنيم
كه داراي ساختار

22  

 سوممرحلة (ان 

 نياز به قسمت
 2.(   

by استفاده كنيم

 
 4

  .ود

 
 4

 
 4

3  ورد عالقه

  )شدن

ه در جايي حضو

 فرار از آن نيست

كسي كه بر«ف 

 
 4

ه واره وصفي است
كنيم ك استفاده 

 يازدهم؛ زبــــا

عولي است، پس
رد گزينه( كرد 

yز حرف اضافة 

شو ي استفاده مي

فرد يا چيز مو) 

  ختن
ي و خودماني ش

دون جلب توجه

 كه راهي براي

co براي توصيف

س بايد از جمله
اي  از جمله واره

سنجش

carry ou مفع
 از قيد استفاده
سط كسي بايد از

  
  

ر كردن مهماني

  
   ) ي درختان

  
   ن

 2(

طالعه يا كار پرداخ
كنايه از صميمي(

  ر كردن
  ي

ه از كسي كه بد
  يم
  ن

  وب و مناسب

    ن
   روبرو شدن

خوشايند كردن

ol, calm and

  
   ي را كردن

داريم، پس »كه«م 
 جاي خالي بايد

   
 

att  براي فعلut

 was توان نمي
نجام عملي توس

 .رست است
 ردسر كردن

 هاون كوبيدن
 .رست است

thro براي برگزا
 .رست است

 ر و اذيت
براي( گل دادن 
 .رست است

 كردن
حرف درستي زدن

 .رست است
  جنجالي

 .رست است
هاي شب به مط
(ي را شكستن 
ردن، رفتن، فرار
ك بودن به چيزي

 .ست استر
كنايه(وي ديوار 

ينكه به دنيا بيا
 و پر انرژي بودن
مراد، شرايط خو

 .رست است
ويي شديد كردن
ه با كار سختي

انجام كاري ناخ ه
   داشتن

 .رست است
 d collected

 .رست است
 خونسرد بودن

رنامة قبلي كاري
 .رست است

لي نياز به مفهوم
ي است، پس در

www.sanjeshse 
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رد گزينـة  (
ت طبيعـي  

Large an 

Large an 

  فاصله

انـد جـاي   

هول داريـم  
تواند  و نمي

رد (داريـم    
  ).3گزينة 

هاي   گزينه
 »آسيب«ي 

cationgroup

(ل مجهول است 
رباره يك حقيقت

  :ت
that nimals 
  :نوشت
inhanimals 

بالف) 4  كه

تو مـي  »كـه «ي 

 به ساختار مجهو
ت داشته باشد و

اختار مجهـول د
رد گ(شته باشد 

  ضروري) 4 

رد(تفاده كنيم 
harm به معناي

ت كه داراي فعل
ه كه د كلي جمل

ت زير بوده است
the  inhabit
دار ن ingت صور

the d abiting

كه، بيشتر از اينك

  ن
  ن

 whi به معناي

است، پس نياز
يد با آن مطابقت

سـاس نيـاز بـه     
 آن مطابقت داش

ير انعكاسي است
mز سوي ديگر، 

  ر
   و سليس

07/09/1399(  

اي است كوتاه شده
همچنين مفهوم ك
در اصل به صورت

desert have
د و فعل را به ص
desert have 

به جاي اينك) 3

تحريك كرد) 2
متفاوت شدن) 4

 ichتنها.  باشد

قطعاً مفعولي ا) 
فعل جمله باي عاً

عولي باشـد، پـس
خالي نيز بايد با

  محبوب) 2
  دار خنده) 4

 كشنده) 3

ردد، بايد از ضمي
از). 4و  1هاي  ه

به طور مكرر) 2
طور روانبه) 4

23  

 سوممرحلة (ان 

جمله واره ك 4ة 
have ev (و ه
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