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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)28/09/1399(  

  )يازدهم( ــانزبـ  
  

  :باشد قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير  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 

: »ينچـ « 

  .تسرفته ا

  وهاند 

cationgroup

  .ت

  .ت

  .است» اب

.وجـود دارد ) ام 

تضمين به كار نر

م وغزور و قدرت 

 

  ي

است»  و خطوات

است» بيچارگي«

ثوا«و » صواب« 

 

تـا(س همسـان   

اغراق و تض . دارد

شدن غم و اندوه، ز

  

 28/09/1399( 

آگاهي: درايت) 4

  عنايت

هذيان، قراضه«

«شكل درست آن
  .ت

كل درست آنها

 .ل پرانتز است

جنـاس) 3(ينـة  ز

خيص و استعاره
  طر كردن
   لحظه

كنايه از فراوان ش 

  ي

.مد گويي هست

2  

چهارممرحلة (ن 

4(در گزينة  

:احسان) پ 

«كل درست آنها 

ش» گي بيچاره« 
آواز درست است

شك. ة متن است

هاي داخل د آرايه

 حالي كه در گز

آراية تشخ»  بگو
كنايه از خط: دن

مجاز از: دم 
:غم لشكر انگيزد 

اضافه تشبيهي: ل

دمانن: گانوچي 

)  2(سي 

ازدهم؛ زبــــان

 دوري: بعد) 3

 ملكوت: يب
  

شك. هستند» ط
  »بت

و» ذوالجاللي«
بانگ و آ: »صفير

در ادامة» صواب

  .ت

يص دارد و فاقد

در.  وجود دارد
  »  و شكن

به غنچه«دگي، 
ل به دريا افكند

 سان اختالفي
.داردص و استعاره 

  .شداد ساخت
 و حتي مرغ دل

گوي) 2   بگويم

 فارس

سنجش يا

3(در گزينة   

 

عالم غيب) ت 
مستور: وبمحج

، غراضه و ختواط
رغب« درست آن 

كل درست آن 
ص«ت است بلكه 

ص«در خط اول و 

زارد صحيح است
  .يح است

  .صحيح است

ستعاري و تشخي

همسان حركتي
پيچ«صراع دوم 

 

ل و گره در زند
د  اغراق: نم
جناس ناهمس» 
آراية تشخيص» زد

يا باغ ارمي كه ش
اند ضافة تشبيهي
  مسان حركتي

  
سخن) 1ايهام  

   
 

 .رست است
فرشته: ملَك) 2

 .رست است
 طريقت ≠رع 

 .رست است
 استحقاق: گي
مح) الف  شد

 .رست است
حذيان،«: رست

شكل: رقبت) 1
شك: جالليلذو) 2
نادرست يرفس) 3

 .رست است
د» ثواب«رست 

 .رست است
گز فرض نمي) 1
صحي» زايل«) 3
ص» محجوب«) 4

 .رست است
 .رست است

اضافة اس: و اقبال
 .رست است

ها جناس ناه ينه
در مص» چين« ،
  مقام، مقام) 1
 مقام و مقام) 2
  گُل و گل) 4

 .رست است
كنايه از مشكل: ه
ديده دريا كنم) 1
»ياد«و » يار«) 2
غم لشكر انگيز«) 

 .رست است
ه بهشت شداد ي

اض:  و دانة خال
جناس ناهمس: هر

ستعاره از روزگار
توپ چوگان    

www.sanjeshse 

  
 
در 1گزينه  

2(  در گزينة
در 2گزينه  

شر: شريعت
در 1گزينه  

شايستگ) ث
مرش: پير) ب

در 4گزينه  
هاي ناد واژه

1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

در 2گزينه  
1(در گزينة 
3(در گزينة 
4( ةدر گزين

در 3گزينه  
در 4گزينه  

فرق دولت و
در 3گزينه  

در بقية گزين
،كشور چين
1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 3گزينه  .
بستهوكار فر

1(در گزينة 
2(در گزينة 
)4(در گزينة 

در 2گزينه  .
تلميح به: ت
دام زلف: ب
هر و مهم: ث
اس: چرخ: پ
ت: گوي: الف
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@sanjesheduc 

ينه فـراخ،      

، سـفارش        

» كـه « ـود 
رف پيونـد   

شته باشـيد  

گر تأكيد بر 

بـا دشـمن      

همـين  . ند

در . نمايـد  ي  
گويـد    مي) 

) 4(گزينـة  

ك دل دريـا     

cationgroup

عنـا، اسـبي سـي

يـز، پشـت سـر

بفرمـ )4(زينـة   
حـر» و«حـرف   

دقت داش» 1«ة 

ر سه گزينة ديگر

 مـدارا كـردن بـ

گردن ي بيزار مي

 آز متمـايز مـي
)2(در گزينة . ي

در گ. شـود   مـي    

توانـد بـر چـاك

 

بـازويي رع و بـر    
  ين

ران، مقصـد تبري

كب اسـت در گز
»2« در گزينة 

  . است

در گزينة. د دارد

در. ني او نيست
  . خود

گزينة ديگر بـه

شوند و از روشني

ي را از حرص و
هي آب نخواهي
سـياري يافـت

ت  سـيالب نمـي  

 28/09/1399( 

 خـوش تـراش،
يزريندوم، نشان 

هـاي تهـر روازه
  ز

ملة مركجهندة 
ت در حالي كه
گري پيوند داده

قش تبعي وجود
  

يگاه واالي انسان
 و ريشه و اصل

ر حالي كه سه گ

ش بي ناراحت مي

عي و همت عالي
ناعت طبع از ما

هـاي بس ت نعمت
  .شود ي

ت، همچنان كه

3  

چهارممرحلة (ن 

و بـازوييال، بـر 
شخصي، فرزند د

د، د سـپاه خـو   
راهي تبريز ،شان

ده نشان» چو«و 
 به كار رفته است
ستقل سادة ديگ

نقبنابراين دو . ت
عطف» و«ت نه 

  .تند

ت انسانيت و جا
ر اصالت نسبي

شدند در جسور

ان از شب مهتاب

داند و سع رد مي
سوزد به سبب من
ه در عالم قناعت
پاك و شسته مي

ن دل محال است

ازدهم؛ زبــــان

وجواني ميان باال
هاي ش ر، دريافت
سـپاه،يشاپيش 

خود، اعطاي نش

و» كه«ساز سته
م جملة مركب

ي را به جملة مس

ستمعطوف ا: فا
پيوند است» و« 

.  

  )ت
  )ذشت

رفت  بر كناره مي

سد دليل بر رفعت
د تكيه كن نه بر

ت من دشمنان ج

گونه كه دزد مان

ز دون همتي فر
ت از تشنگي بس

ه كن كهشت پي
معي و قناعت پ

كه تعمير كردن

سنجش يا

نو: ب عبارتند از
ر، شور بسيارايس

پي: از بارتندعب 
فرزند خ   خويش،

 حرف پيوند وابس
ذف شده، باز هم

اي  مستقل ساده

وف» هر و وفام« 
در مصراع دوم 

  .ف است
بعي وجود ندارد

  انم
  قيد زمان: »

  يد حالت

گذشت( آن شد 
گذ(چو برق بشد 

آنكه اهل نظر) 

و جايگاهي برسد
ي و وجودي خود

رمش و مالطفت

هم ،استت كرده
  .م وجود دارد

ناعت را ناشي از
گويد اگر جگرت 

قعي برسي قناعت
طم عار تنها با بي

گويند ك ر دو مي

   
 

 .رست است
 وصفي به ترتيب
سغربي، هيجان ب

 اضافي به ترتيب
هاي ن، دريافت
 .رست است

وجود 1و  3ي 
حذ  وابسته ساز

 است كه جملة
 .رست است

و در» كو« واژة 
»و«ل است ولي 

رخت، معطوف) 2
هيچ نقش تبع) 4

 .رست است
قيد زم: سحر) 2
»بعد از اين«) 3
قي: ناسنجيده) 4

 .رست است
ديوانه از دلِ) 2
روزگار عمر چ) 3
)گذشت(شد ) 4

 .رست است
اگر به مقام و هي

ه به اصالت ذاتي
 .رست است

چرب زباني و نر
  

 .رست است
به تاريكي عادت
 صورت سؤال هم

 .رست است
 گزينة ديگر قن

مي) 1(ر گزينة 
هي به شادي واق

هاي ننگ و ع انه
 .رست است

ل و بيت يك هر
  .د

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
هاي تركيب
هاي غ دروازه
هاي تركيب

آغامحمدخان
در 2گزينه  .1

هاي در گزينه
ندحرف پيو

همپايه ساز
در 3گزينه  .1

نقش تكرار
بدل» خود«

2(در گزينة 
4(در گزينة 

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

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

در 4گزينه  .1
انسان فروما
اين است كه

در 1گزينه  .1
گويد از چ مي

.تاكيد دارد
در 2گزينه  .1

نفس اماره ب
مضمون در

در 3گزينه  .2
سه برخالف

حالي كه در
خواه اگر مي

گويد نشا مي
در 1گزينه  .2

صورت سؤال
اي بزند خيهب

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـاره دارد و    

كنـد و بـه   

 عجيـب و     

بـرادر  « ـ     

ـ » ديگري«

  .هستند

خـت نفـت   

ــ  » آورم ي   

cationgroup

ن مضـمون اشـ

ك  نكـوهش مـي   

 خـدا كارهـاي
  .كني

ـه نشـده اسـت

«: 4گزينه » ند

نادرست ه» ست

درخ«: 4گزينـه  

  .ت هستند

بـه يـاد مـي«: 3

 

 نقطة مقابل ايـن
  .رسيد

يني و عزلـت را

گويـد اي مـي ) 
كمي آشنا ست و

ترجمـ» ُکـم«: 3

 كه شلوغ هستن

رسيده اس«ـ » م

گ» كننـده  آلـوده 

نادرست» شنيدن

3گزينـه  .  اسـت 

)ي

 28/09/1399( 

به 4 در گزينة 
ي رزاق خواهد ر

نشي گوشه) 3(ة 

)2(ي كه گزينة 
را دوس  بيگانهاه 

3گزينـه  » نـده 

هايتان سيمكال

فيلم«: 4گزينه  

آ«ـ » ي روغني

ش«: 4گزينه » ه

ترجمه نشده» 

يرعلوم انساني

4  

چهارممرحلة (ن 

ند در حالي كه
زق توسط خداي

الي كه در گزينة

.  

ره دارند در حالي
آوري و گا نه مي

كنن بسيار توبه«: 

هم«: 3گزينه » 

»هزار«ـ » لوط

خت نفت بذرهاي
  .ت هستند

ياددهنده«ـ » ده

»ك«ـ » دوست«

ويژة غي( )2( 

ازدهم؛ زبــــان

دان ي و تالش مي
م نيست زيرا رز

كيد دارند در حا

عشق سر باز زد

اشار ﴾منْ تشاء لُ
راهيم را از بتخان

:2گزينه » ننده

ه شلوغ هستند

بل«ـ » فيلم«: 3 

درخ«: 2ـ گزينه 
نادرست»  گرفتن

يرنديادگ«: 3نه 

«: 2گزينه . ست

ي، زبان قرآن

سنجش يا

روزي را سعي ب
كسب روزي مهم

يري و عزلت تأك
  .نمايد ي

سنگين ع) يمانه

زُ منْ تَشاء و تُذِّل
، گاه حضرت ابر

كن بسيار توبه«ـ  
  

هايتان كه كالسي
 

گزينه» ه است

ـ»  آتش گرفتن
گ ش سبب آتش

گزين» شنيدن« 

مه ذكر نشده اس
  .ستند

 عربي

   
 

 .رست است
سبكديگر الزمة 

عي و تالش در ك
 .رست است
گي هديگر به گوش

ماعي دعوت مي
 .رست است

پي(ذيرفتن رطل 
 .رست است
تُعزُ﴿ديگر به آية 
دهي، ت انجام مي

 .رست است
  :ها ينه

»اش برادر مرده
.درست هستند

 .رست است
  :ها ينه

همك«ـ » يگري
 .رست هستند
 .رست است

  :ها ينه
رسيد«ـ » بلوط

 .رست است
  :ها ينه

خروجش سبب
خروجش«ـ » غني

 .رست است
  :ها ينه

ـ» اي ياددهنده
 .رست است

  :ها ينه
در ترجم» گاهي
نادرست هس» وب

 .رست است
  :ها ينه

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
سه گزينه د

گويد سع مي
در 3گزينه  .2

سه گزينة د
زندگي اجتم

در 4گزينه  .2
آسمان از پذ

در 2گزينه  .2
سه گزينة د
خارق عادت

  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

بر«: 1گزينه 
نا» اش مرده

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

دي«: 2گزينه
ناد» شلوغ«

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

بل«: 1گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
خ«: 1گزينه 

بذرهاي روغ
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ي«: 2گزينه 

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

گ«: 1گزينه 
دوست خو«

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

erv.ir
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@sanjesheduc 

» ـر كننـد  

ـان عربـي   
 وت كـرد و    

تخته سياه 
ن آورد بـه    

ناگهان . يد
كرده اسـت  
هايتان قرار 

ه كـ مگـر آن 
 ه حـال در       

  . ظرف

cationgroup

پـ... رزشـگاه را  

زبـ! استاد: گفت 
م انـدكي سـكو

معلم روي ت. دند
د مـرغ را بيـرون
ه شكست انجامي
 كه داخل آن ك

ه اي را در ذهن ه
ق نخواهم شد م
نـد مـرغ تـا بـه

 با شكستن آن

 

و«: 4گزينـه  » 

  .ند

كه مي حالي در
معلـم. شي كردند

ن خوشحال شد
ـ   كسي مي دتوان
شان به ه همگي

گونه آورد همان
ا كه شما نظريه
دن آن كنم موفق

حـال مـا چن. د

  .طع كردند

  .كنيم مي
  .كند مي

 
سخت است مگر

 28/09/1399( 

»تماشاچي«ـ » 

نادرست هستن» 

  .ست هستند

ش را قطع كرد د
كش نظم و وقت ر

آموزان دانش .كرد
چه: سپس گفت

ان شروع شد كه
كه آن را بيرون آ

چر. همين است
 آسان جلوه داد
ك آن را گذاشتيد

داد قط  درس مي
  .ت همراه بود

ه آنها را تخيل م
ن به ما كمك نم

 .قابل حل كرد
رج كردن آن س

5  

چهارممرحلة (ن 

ورزشگاهي«: 3 

»پيامبر«: 4زينه 

نادرس» اّلذي«: 4

ي از آنان سخنش
اخالل در ن او و

يگزين خواهم ك
غي رسم كرد س

آموزا هاي دانش 
ه گذاشته بگو ك

گفت پاسخ ه  و
سعي در دهم و

ه كه بدون كمك

گ عربي به آنان
ها با شكست الش

  

است كه وهماتي
هايمان ها از ذهن

شت آن را غير ق
خا ف فكر شده و

ازدهم؛ زبــــان

گزينه» ر كنند

گز» خواهد كرد

4گزينه  »يسمع

داد كه يكي  مي
يد سخنع به تأي

 با يك بازي جا
در داخل آن مرغ
شد؟ آنگاه تالش
 را داخل شيشه
ان را قطع كرد
راي شما شرح د

هگون وريد همان

گامي كه در زنگ
هند ولي تمام تال

.دهد  جواب مي
  . را بلد نيست

تو ةهايمان نتيج
ه ن آوردن عقيده

غ از شيشه گذاش
 كه داخل ظرف

سنجش يا

پر...ورزشگاه را «

تكليف نخ«: 2نه 

 

ي« ـ» اّلذي«: 3

آموزان درس ش
آموزان شروع نش

داريم و درس را
تنگ كشيد و د 

مرغ را نكُش ند و
 به كسي كه آن
ي معلم صدايشا

قدر بر ت پس هر
آن كمك بيرون 

   

خن معلم را هنگ
 كردند پاسخ ده

ها بهتر ن درس
، درس را نداند

ه ل شده در ذهن
بيرون ار دادن و
دن مرغيرون آور

ي فكري هستند

  هر حال  ر
   

   بدون كمك 
  مان به امور 

   
 

«ـ » ورزشگاهي
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

گزينه» نيكوترين
 .سترست ا

 )چراغداني: ص
 .رست است

  :ها ينه
3گزينه » يسمع

  ك مطلب 
ن عربي به دانش

پس دانش. ت است
امروز درس ند: 

باريك و ة دهان
 شيشه را نشكند

پس:  فرياد زد
زان خنديدند ولي
ربي سخت است
را خودتان بدون

ايم؟   قرار داده
 .رست است

  : ها نه
وزان همگي سخ

آموزان سعي ش
بازي در فهماند
ه پاسخ سؤاالت

 .رست است
  : ها نه

افكار داخل ت و
ما در قرا ز خود

كه معلم براي بي
هاي ادي از مرغ
 .رست است

  : ها نه
ه سخن معلم د
آموزش با بازي
دن افكار منفي
تقادمان بر نگاهم

www.sanjeshse 

و«: 1زينه گ
نادرست هس

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ني«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

ص(چراغدان 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
ي«: 1گزينه 

ترجمه درك
م زبالمع

خيلي سخت
سپس گفت

اي با شيشه
شرط اينكه
يكي از آنان

زآمو و دانش
داديد كه عر
اين عقيده ر

هايمان ذهن
در 2گزينه  .3

ترجمه گزين
آمو دانش) 1
شندا ةهم) 2
هميشه ب) 3
كسي كه) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

موضوعات) 1
كسي جز) 2
شرطي ك) 3
تعداد زيا) 4

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

احترام به) 1
اهميت آ) 2
داخل شد) 3
تأثير اعت) 4
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@sanjesheduc 

.  

نادرسـت   )

  .تند

  . هستند

غيبـت بـه   

يح درخـت    

ـه سـختي     

 در گزينـه  

  .ل هستند

cationgroup

ست تغيير دهند

)مصـدره إلقـاء( 

نادرست هست »)

نادرست »الثي

شت سر كسي غ

  .ذيرد
ايـن توضـيح. (ـد 

دف از تعنـت بـ

واقع شدند ولي

اسم تفضيل »ّدنيا

 

 درخودشان هس

ه حـرف زائـد و

)ی ا(فه الزائدة 

من فعل مزيد ثال

كارهاي خوب پش

پذ بسيار توبه مي
كنـ  شـروع مـي   

هـد(ر يادگيري 

وند زيرا مضاف و

الّد«سم مكان ـ 

 28/09/1399( 

  .دهد
  .يند

گر آنكه آنچه را

الثـي و لـيس لـه

حروف ـللغائبيِن 

اسم الفاعل م« 

ست زيرا بيان ك

ند و همچنين بس
هاي درخـت خه

 سخت به منظور

شو ي ترجمه مي
  .شده

اس »المالعب«: 

6  

چهارممرحلة (ن 

  .د خورد
يتي مهمي ياد د
س به معلم بگوين
را تغيير دهد مگ

مجـرد ثال«: 4ه 

لل«: 4گزينه  »ن

:4گزينه  »اف

نادرست اس. (خص

كن سيار توبه مي
 دور تنه و شاخ

يح كردن سؤال

ورت صفت عالي
ا مضاف واقع نش

  .م وحده است

:4فضيل گزينه 

  .آيد مي »فعل

ازدهم؛ زبــــان

ده شكست خوا
تربي ةآموزان نكت

مورد اين درس ر
آموزان ر ر دانش

گزينه »ة اسـمّية

له حرفان زائدان

مضا«: 3گزينه 

  )آلَخرينَ 

ب در غياب شخ

كسي كه بس:»ذير
رهم پيچيدن به

مطرح: »)گيري چ

به صو» َأهـمّ «: 3
زير شود جمه مي

رع صيغه متكلم

اسم تف »خير«: 

أف«ضيل بر وزن 

سنجش يا

ت سخت بكوشد
آ اد تا به دانش د

كه نظرشان را د
تواند افكا د، نمي

جملة«: 3گزينه 

ل«: 2گزينه  »ب

گ » باب مفاعلة

ا: ص(آلِخريَن 

دن كارهاي خوب

پذ ه و بسيار توبه
اش را با در دگي

مچ(گيري  سخت
(  

3گزينه  »خيـر«
ت تفضيلي ترج

فعل مضار »أعلم

:3 مكان گزينه 

م مؤنث اسم تفض

   
 

 .رست است
  : ها نه
در حل سؤاالت 

الي عملي ارائه د
وزان خواستند ك

قدر تالش كند 
 .رست است

  :ها ينه
گ »فاعله الّدرس

 .رست است
  :ها ينه

َتشاُغب: مصدره
 .رست است

  :ها ينه
اسم مبالغة من
 .رست است

اآل ـ) اُألولی: ص
 .رست است

  :ها نه
ياد كرد: »غيبت

  .)آيد 
ندهكن بسيار توبه
زند: »درخت نان

  .)ست
پرسيدن براي س
ؤال شونده است

 .رست است
  :ها ينه
«: 2گزينه  »شـرّ 
به صورت صفت »

 .رست است

أ«ترجمه جمله 
  :ها ينه

اسم »المصادر
 .رست است

 مقايسه دو اسم

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
گزينترجمه 

كس هر) 1
معلم مثا) 2
آمو دانش) 3
معلم هر) 4

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ف«: 1گزينه 
  .هستند

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ا«: 2گزينه 

در 4گزينه  .4
ص(اَألولی 

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

غ«: 1گزينه 
حساب نمي

بس«: 2گزينه 
د«: 3گزينه 
كننده ا خفه

پ«: 4گزينه 
انداختن سؤ

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

ش«: 1گزينه
»أحسن«: 4

در 1گزينه  .4
با توجه به ت
رد ساير گزي

ا«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

براي: توجه
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@sanjesheduc 

» مـا «مـه   

  . هستند

ــ  » كـنم  ي 
  .ند

»  است كه

ــ  » نـدش 

»  سوزانْد مي

تـالش  «ـ  

cationgroup

مطـابق ترجم(» 

  .م است

نادرست» وريد

مـي خشـنود » «
نادرست هستن» 

دهين ماهيِ پرن

فرزن«: 4گزينـه  

م«ـ » ي شديد

»هر گاه«: 4نه 

 

».يف زياد، است

علم» اهللا«: 3ه 

بياو«ـ » كنيد«ـ 

»نمؤمنـا  ردگار
»ندكردشمگين 

اي«: 4گزينه » ش

  .هستند

گ»  ـدايت كنـد  

گرماي«: 3گزينه 

گزين» واهيد شد

 28/09/1399( 

همان انجام تكالي

گزينه. علم است

ـ» راه رفتنتان«

پرور«: 3گزينه » 
خش«ـ » ب ندارد

بالش«ده است ـ 

نادرست ه» ت كه

هـ... را«ــ  » مند

گ» شود  داده مي

خو«ـ » هدافتان

)وم انساني

7  

چهارممرحلة (ن 

خواهيم ه رار مي

ع »البرازيل«: 2 
  ».د گرفتم

«: 3گزينه »  بد

»كنم ميمگين 
ختار عربي تناسب

ترجمه نشد» طح

مان كسي است

پندهاي ارزشم«

رارر روي شن ق

اه«ـ » عي كنيد
  .ستند

علوويژة ( )2(

ازدهم؛ زبــــان

 در حالت اضطر

گزينه.  هستند
ام يادهاي جواني

آوازهاي«: 2نه 

خشم«ـ » كنم ي
ه فارسي با ساخ

سط«: 3گزينه » 
 

هم«: 4گزينه » ن

«: 3گزينه » كند

دم اين مار«و » 

سع«: 3گزينه » 
نادرست هس» د

( زبان قرآن 

سنجش يا

آموزانمان دانش

معرفه به ال »ة
رفتن را در روزه

گزين» وازهاي بد

مي خشنود«ـ » 
ترجمه«: 4گزينه 

»بالش«ـ » رگ
 .درست هستند

دشمنان«: 2نه 

هدايت ك... را«ـ 
  .هستند

»پاي«: 2گزينه 

»ي بسياري كني
خواهيد شد«ـ » 

  :ها

 عربي،

   
 

 .رست است

  .علم است »
 .رست است

آنچه از د«: 4نه 
  .)ت

 .ترست اس
  :ها ينه

الخيانة ـألمانة 
عكس گر«: 4نه 

 .رست است
  :ها ينه

آو«ـ » راه رفتن
 .رست است

  :ها ينه
مؤمنان روردگار

گز» خواهم كرد 
 .رست است

  :ها ينه
بزر«ـ » قيانوس

ناد» بزرگ«ـ » 
 .رست است

  :ها ينه
ـ گزين» دشمنان

 .رست است
  :ها ينه

ـ» نمونه تربيتي
نادرست ه» كرد

 .رست است
  :ها ينه

گ» گرماي شديد
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

سعي«ـ » هرگاه
»اهدافتان«ـ » د

 .رست است
ه ست ساير گزينه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
»يونسکوال«

در 4گزينه  .4
ترجمه گزين
شرط نيست

در 4گزينه  .5
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
ترجمة گزين

  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ر«: 1گزينه 
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
پر«: 2گزينه

خشمگين«
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
اق«: 1گزينه 

»اقيانوس«ـ 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
د«: 1گزينه 

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

ن«: 2گزينه 
ك تقديم مي«

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

گ«: 1گزينه 
نادرست هس

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
زيادي كنيد

در 3گزينه  .3
ترجمه درست
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@sanjesheduc 

» .زل كـرد 

ـي جملـه   
  .دارد

ـان عربـي   
 وت كـرد و    

تخته سياه 
ن آورد بـه     

ناگهان . يد
كرده اسـت  
هايتان قرار 

ه كـ مگـر آن 
 ه حـال در       

  . ظرف

cationgroup

ش و مؤمنان ناز

با ساختار فارسـ 
فارسي تناسب ند

زبـ! اسـتاد : فـت 
م انـدكي سـكو

روي تمعلم . دند
د مـرغ را بيـرون
ه شكست انجامي
 كه داخل آن ك

ه اي را در ذهن ه
ق نخواهم شد م
نـد مـرغ تـا بـه

 با شكستن آن

 

ش را بر پيامبرش

»حال الّتلميذات
با ساختار ف »هنّ 

گف كـه مـي   حالي
معلـم. شي كردند

ن خوشحال شد
توانـد  كسي مي
شان به ه همگي

گونه آورد همان
ا كه شما نظريه
دن آن كنم موفق

حـال مـا چن. د

  .طع كردند

  .كنيم مي
  .كند ي

 
سخت است مگر

 28/09/1399( 

خداوند آرامشش« 

أحسن ح«: 3ه 
ألحسن تلميذاته

ح  قطع كرد در
كش نظم و وقت ر

آموزان دانش .كرد
چه: سپس گفت

ان شروع شد كه
كه آن را بيرون آ

چر. همين است
 آسان جلوه داد
ك آن را گذاشتيد

داد قط  درس مي
  .ت همراه بود

ه آنها را تخيل م
 به ما كمك نمي

 .كرد قابل حل
رج كردن آن س

8  

چهارممرحلة (ن 

:2گزينه » .ارد
  .ست هستند

گزينه. سب ندارد
حاٍل أل«: 4زينه 

آنان سخنش را
اخالل در ن او و

يگزين خواهم ك
غي رسم كرد س

آموزا هاي دانش 
ه گذاشته بگو ك

گفت پاسخ ه  و
رسعي د دهم و

ه كه بدون كمك

گ عربي به آنان
ها با شكست الش

  

وهماتي است كه
هايمان ا از ذهن

شت آن را غير ق
خا ف فكر شده و

ازدهم؛ زبــــان

د را دوست نمي
نادرس» ! نيست؟

تناس »الّتلميذات
گز. نيامده است 

آداد كه يكي از  
ع به تأييد سخن
 با يك بازي جا
در داخل آن مرغ
شد؟ آنگاه تالش
 را داخل شيشه
ان را قطع كرد
راي شما شرح د

گونه وريد همان

گامي كه در زنگ
هند ولي تمام تال

.دهد  جواب مي
  . را بلد نيست

تو ةهايمان نتيج
ها  آوردن عقيده

غ از شيشه گذاش
 كه داخل ظرف

سنجش يا

فروش رسند فخر
ي چشمم نشانه

  )ند

ا«رجعش كلمه 
»تلميذات« از 

موزان درس مي
آموزان شروع نش

داريم و درس را
تنگ كشيد و د 

مرغ را نكُش ند و
به كسي كه آن 

ي معلم صدايشا
قدر بر ت پس هر

آن كمك بيرون 
   

خن معلم را هنگ
 كردند پاسخ ده

ها بهتر ن درس
، درس را نداند

ه ل شده در ذهن
ار دادن وبيرون

يرون آوردن مرغ
ي فكري هستند

  رهر حال 
   

   بدون كمك 
  مان به امور 

   
 

زيرا خدا خودپس
هاي آيا اين اشك
 .رست است

خواهن مي: ص(د 
 .رست است

  :ها ينه
با مر »هم«ضمير 

بعد »هنّ «ـ . د
  ك مطلب 

آم عربي به دانش
پس دانش. ت است

امروز درس ند: 
باريك و ة دهان

 شيشه را نشكند
پس:  فرياد زد

زان خنديدند ولي
ربي سخت است
را خودتان بدون

ايم؟   قرار داده
 .رست است

  : ها نه
وزان همگي سخ

آموزان سعي ش
بازي در فهماند
ه پاسخ سؤاالت

 .رست است
  : ها نه

افكار داخل ت و
ما در قرا ز خود

كه معلم براي بي
هاي ادي از مرغ
 .رست است

  : ها نه
ه سخن معلم د
آموزش با بازي
دن افكار منفي
همتقادمان بر نگا
 .رست است

  : ها نه

www.sanjeshse 

ز«: 1گزينه 
آ«: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
خواستند مي

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ضم: 1گزينه 
تناسب ندارد
ترجمه درك

م زبان علمع
خيلي سخت
سپس گفت

اي با شيشه
شرط اينكه
يكي از آنان

آموز و دانش
داديد كه عر
اين عقيده ر

هايمان ذهن
در 2گزينه  .3

ترجمه گزين
آمو دانش) 1
شندا ةهم) 2
هميشه ب) 3
كسي كه) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

موضوعات) 1
كسي جز) 2
شرطي ك) 3
تعداد زيا) 4

در 4گزينه  .3
گزينترجمه 

احترام به) 1
اهميت آ) 2
داخل شد) 3
تأثير اعت) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين
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@sanjesheduc 

.  

نادرسـت   »

 » بالضـّمة

  » نذهب 

: 4گزينه . 

: 4گزينـه   

cationgroup

ست تغيير دهند

  .ند

»فاعله الوقت« 

ل و مرفـوعفاعـ

  

  .ت

 

...تعال «: 3ه 

   

واب شرط است

. مبالغه هستند

 

 درخودشان هس

نادرست هستن »

-» رفان زائدان

ف« -» مبنـي«: 

.)ه درست است

سانتي متر است

 .شود جمه مي

گزينه. شود  مي

.صفت نيست »

جو »ُنحنَ «ط و 

اسم »الَکّفار« 

 28/09/1399( 

  .دهد
  .يند

گر آنكه آنچه را

»الزم« -» ئدان

له حرف«: 4زينه 

4گزينـه   »سـط

  ».ند
سنجاب پرنده(» 

 طول آن پنج س

ضارع التزامي ترج

امي ترجمه التز

»أّول«: 4گزينه 

فعل شرط »َکوتُ 

و »الکّذابين«: 

9  

چهارممرحلة (ن 

  .د خورد
يتي مهمي ياد د
س به معلم بگوين
را تغيير دهد مگ

له حرفان زائ«: 

گز »له محذوف

کسـير مفـرده بس

بين ص ديگري نمي
»پرَد مي كه مي

  ».است
وي زمين است،

رع به صورت مض

ط است و مضارع

گ. صفت نيست 

َشک«: 3گزينه . 

:2گزينه .  است

ازدهم؛ زبــــان

ده شكست خوا
تربي ةآموزان نكت

مورد اين درس ر
آموزان ر ر دانش

4گزينه » عرب

فاعل« -» الزم«

جمـع تک«: 3نـه  

 را براي شخص
 چتر دارد هنگا
 در دست زنان ا

ترين پرنده رو ك

ع بيايد آن مضار

فعل شرط» بت

»أعلی«: 3ينه 

واب شرط است
  .ط است

اسم مفعول »ت
  .تند

سنجش يا

ت سخت بكوشد
آ  داد تا به دانش
كه نظرشان را د

تواند افكا د، نمي

مع«: 3گزينه  »)

« -» تفّعل«: 2 

گزين » بالضـّمة

  )آِخَرة: ص

ي است كه حقّي
اي مانند ده ويژه

ي از طال و نقره
كوچك): ين پرزر

هي بر سر مضارع

غلب«: 2گزينه  

گزي. ضيل نيست

جو »يعلم«ط و 
جواب شرط »ت

ملّمعات«بالغه و 
اسم فاعل هست» 

   
 

در حل سؤاالت 
الي عملي ارائه د
وزان خواستند ك

ش كندقدر تال 
 .رست است

  :ها ينه
)تقاُطع( مصدره

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مجهول

 .رست است
  :ها ينه

فاعـل و مرفـوع
  .ستند

 .رست است

ص(آَخَرة  -) ِمنَ 
 .رست است

  :ها نه
شخصي: ستمگر

پرد: ماهيِ پرنده
زينتي: دست بند
مرغ ز(رغ مگس 

 .رست است
اه فعل امر يا نه

  :ها ينه
»ُترض... َدع 

 .رست است
  :ها ينه

اسم تفض »أحمر
 .رست است

  :ها ينه
فعل شر »يعمل

حّلت«ل شرط و 
 .رست است

  :ها ينه
اسم مب »عّالمة

»الُحّجاج«و  »

www.sanjeshse 

كس هر) 1
معلم مثا) 2
آمو دانش) 3
معلم هر) 4

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه
  .هستند

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ف«: 2گزينه 
نادرست هس

در 4گزينه  .4
م: ص(َمَن 

در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

س«: 1گزينه 
م«: 2گزينه 
د«: 3گزينه 
مر: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
هر گا: توجه

رد ساير گزي
َد«: 1گزينه 

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

أ«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ي«: 1گزينه 

فعل »جرَّب«
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ع«: 1گزينه 

المنتظرين«
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 تـا  نسـان 

 به توان مي

 و فرهنگ 
 آن اصـل  ا 

 به انبيا ت

از علـل  » ن
در انديشـه  

 اينكـه  ي 
 پيشنهاد ،

رد . ـداريم 

cationgroup

ان كـه  شـوند  مي

م وحي و عقل ن

سطح بودن يي
بـا كـه  يافـت  ي 

تعليمات«علت و  

پيشين پيامبر ت
ش مطرح شده د

  .ت است

بـرا و بياورند را 
آنان، ناتواني و ز

نـ» آيـه «آوردن   

 

  . آيد مي »

م تبديل هايي ل

گرفتن قرار هم ر

ابتدايي علت به :ن
مـي تغييـر  اي نه

»كتابت توسعة
  .ول است

تعليمات تحريف«
ي از پاسخ پرسش
ز علل ختم نبوت

آن همانند ابي
عجز نهايت بات

تحـدي بـراي آ 

 28/09/1399( 

»أفعل«ان وزن 

  .شده است

سؤا به باالخره 

 

كنار با«... » .ت

پيشين پيامبر ت
گو به يا شد، مي

ت عدم و جتماعي
معلو» شد مي ت

  .ت

«و » دممر فكر 
اي توانند گوشه ي

از» زندگي كامل

كتا تا است كرده
اثب براي و است 
:نكتـه . 37ص  

  

 )لوم انساني

10  

چهارممرحلة (ن 

ماث معموالً بر ه

مجزوم نش »صرُ 

و دغدغه شغولي،

 .ب درسي است

آخرت باالتر است 

تعليمات تحريف
م فراموش دريج
اج زندگي و نگ

متفاوت آن اصل 

كتاب درسي است

سطح تدريجي 
كدام مي د و هر
ك برنامة دريافت

ك پيشنهاد رند،
داده كاهش وره
».اسـت  داده ها

.ب درسي است

ويژة غيرعل( )

ازدهم؛ زبــــان

ن دو اسم مؤنث

ينص« 3گزينه  »

مشغ دل به دريج
1.  

كتاب 16ص » د

و دنيا در اش به
16.  

ت) ج...  ]ها نبوت
تد به انبيا يمات
فرهن سطح ودن

با كه يافت مي ر

ك 30ـ  29صص 

رشد«و » عوت
ها هستند  نبوت

د براي بشري عة

شك دا كريم ن
سو ده به را نهاد
آنه به هم را آن

كتاب 43ص  »ن

)2( و زندگي 

سنجش يا

حالت مقايسه بين

تنجحين«: 2نه 

تد به نيازها اين
13ص » .گيرد ي

تكميل كنيد«ا 

رتب است، تر مل
6ص » يافت ست

تجديد ن[متعدد 
تعلي كتابت، سعة
بو ابتدايي«: پس
تغيير اي گونه به

ده، برگرفته از ص

دع در پيوستگي 
 جديد يا تجديد

جامع آمادگي«ا 

قرآن بودن الهي 
پيشن اين دهد، 
قرآ هاي سوره ند

قرآن در تدبر«ا 

  .سي است

 دين

   
 

 .رست است

در ح »م تفضيل
 .رست است

  :ها ينه
گزين »تحصدين

 .رست است
ا ]تر مهمبرتر و  
نمي آرام نيابد، ا

 .رست است
ده از و مطابق با

 .رست است
كام عقلش كه س

دس اساسي هاي
 .رست است

م پيامبران تادن
توس عدم و ماعي

پ. 25ص » .شد 
به يا شد، مي وش

 .رست است
لب خواسته شد

 .رست است
و استمرار«وان 

آمدن پيامبران ج
اما .باشند 32ص 

 .رست است
در كه كساني ه

نشان را آنها ي
مانن سوره يك ي
  .4و  3

 .رست است
ده از و مطابق با

 .رست است
كتاب در 40ص 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
اسم«: توجه

در 4گزينه  .5
رد ساير گزي

ت«: 1گزينه 
  
   
  

در 3گزينه  .5
نيازهاي[«  

را آنها پاسخ
در 2گزينه  .5

برگرفته شد  
در 1گزينه  .5

كس آن... «  
ه سؤال پاسخ

در 4گزينه  .5
فرست علل«  

اجتم زندگي
مي متفاوت
فرامو تدريج

در 2گزينه  .5
هر سه مطل  

در 1گزينه  .5
هر سه عنو  

آ/ فرستادن 
و تحقيق ص

در 1 گزينه .5
به خداوند«  

ناتواني و عجز
حتي آوردن
3هاي  گزينه

در 4گزينه  .5
برگرفته شد  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  
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 شرك آثار
 »طـاغوت 

س و كتـاب   

ص » .شود 

 پـذيرش   

 بـا  را خدا 
 اشـتباه  و 

   .63ص  

 چنـين  در

 پيـامبر  ن 

 )ص( خـدا 

ـي النّـاسِ    
 و واليـت  ا 

cationgroup

آ موظفيم ت، ما
ط «حـاكمش  ون 

هاي مهـم درس

مي شمرده هري

ضـرورت«لمرو 

به محبت شود، 
خطـا  گرفتـار   

».يافت هم ش

د ] ﴾راكعـونَ  م 
زبـان از و بيننـد 

خ رسـول  كـه  نه

مـن اَولَـ«: رمـود 
مـا بـر  پيامبرش

 

است »طاغوت «
چـو«: پـس . 52

طرح شده، از جاه

ظاهر واليت از ر

مربوط به قل ﴾ط
(  

مي دور خداوند
خداونـد اوامـر  

  .اند  نادرست

افزايش بلكه نرفت،

هـم و الزَّكـاةَ  ونَ 
بب چشـم  بـا  دم 

گون همان ست؛

فر )ص( گرامـي   
پ و خدا:  گفتند

 28/09/1399( 

حاكمش چون 
2، ص » رابطـه 

  .علول است

ه سؤال از آن ط

باالتر و برتر اي ه

وم سط النّاسبِالق
)4و  3هاي  زينه

خ رحمت و لطف
جامان در كه رند

ديني و اسالمي

نر بين از تنها نه 

يؤتـو و ةَ لصـال 
مـر كه بود آن 

ا اشتباه و گناه 

ابتـدا پيـامبر گ«
مردم» ت؟اس ر

11  

چهارممرحلة (ن 

است، آميز شرك
كشف» «. ببريم

مع» است آميز ك

شد كه بخشي كه
  .ح كرد

مرتبه كه هاست

ب قو الميزانَ ويل
رد گز. (51 ص 

ل از آن انجام با 
برخوردار عميقي

اعتقادات د/ يم 

)ص( خدا سول

ال يقيمـونَ  اَلَّذينَ
براي ،)ص(خدا 

  .اطاعت/ مر 

از عصمت و مل

«: ش از آن آمده
سزاوارتر خودشان

ازدهم؛ زبــــان

شر نظامي المي،
بين از و كنيم 

شرك يامنظ مي،

يادتان باش: وري
وان از آن مطرح

ه انسان معنوي ي

الكتا معهم اَنزَلنا
تدبر در قرآن. ت

كه داند مي و ند
ع بينش چنان ز

تعالي/ ها  ر آموزه

رس از پس دين، 

آمنوا اَ الَّذينَ و ه
خ رسول جانب ز
  .65ص  

  .ابالغ/  تبليغ 
 كريمة اولي االم

  .درسي است
كام علم نشيني،

  . درسي است

پيش.  شده است
خو مؤمنان از به 

سنجش يا

غيراسال سياسي 
دور آنان حيات
غيراسالم سياسي

يادآو. رسي است
تو ل گوناگون مي

ريرهب و پرستي

اَ و بِالبيِّنات سلَنا
است» اغوتط ت

كن مي مشاهده 
از آنان همچنين

زينة ديگر از نظر

  .سي است

تبيين و تعليم 

كُم اللّه سولُه ور
از )ع( علي ضرت
».نباشد آن دن

  .سي است

ذيل آية شريفة
ك ذيل و ادامة آية

كتاب د 64ص  
جان از مرتبه ين

  .70ص  

كتاب د 66و  67

طرح 69ص » 
كسي ردم، چه

   
 

 .است ستر
نظام هر كه يل

ح از و مسلمانان 
س نظام هر«، و 

 .رست است
كتاب در 53ص 
هايي به اشكال ت

 .رست است
سرپ همان نوي

رس اَرسلنا لَقَد﴿ 
تحاكمي نفي و 

 .رست است
را گناه حقيقت 

ه .كند نمي وض
سه گز. 54ص  

 .رست است
كتاب درس 63ص 

 .رست است
و حكومت به ه

 .رست است

وليك نَّماا﴿ [ آيه 
حض واليت عالم
كرد مخفي مكان

 .رست است
كتاب درس 64ص 

 .رست است
ير پس از و در ذ

ذ ردر پس از و 
 .رست است

مطابق باتست 
اي الزمة« تست، 

».بود دارا را گي
 .است ستر

7ه ترتيب صص 
 .رست است

»تفكر در حديث
مر اي: ن اَنفُسهِم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
دلي اين به«  
جامعة از را

علت،» است
در 4گزينه  .6

مطابق با ص  
است و تست

در 1گزينه  .6
معن واليت«  

52.  
:آية شريفة  

الهي واليت
در 2گزينه  .6

كه كسي«  
عو چيز هيچ
».شوند نمي

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
جامعه نياز«  

در 3گزينه  .6
اين نزول«  

اع و شرايطي
ام تا بشنوند

در 1گزينه  .6
صمطابق با   

در 3گزينه  .6
حديث غدي  
حديث جابر  

در 4گزينه  .6
بخش اول ت  
بخش دوم  

ويژگ دو اين
در 2گزينه  .7

مطابق با به  
در 4گزينه  .7

ت«سؤال از   
بالمؤمنينَ من
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«.  پس در

 خـدا  سـول 
 در و ـتاب 

ي از حديث 

 بيـت  هـل 

 در و رود 
 كـه  سـت 

  

 و فرهنگ 
 آن اصـل  ا 
 تعليمات«

 بـه  كـار  ن
 آسماني ب
 اطمينان 
آيـة  و » .ت 

cationgroup

والهم لىفَهذا ع 

رس ،] ﴾راكعـونَ 
شـ بـا  دارد؛ را و

برداشتي/ فهوم 

اه جزء )س( هرا

فراتـر  روزمـرّه  
اس اي ويـژه  هـاي 

.7ص » .كند ي

سطح بودن يي
بـا كـه  يافـت  ي 

«علت و » كتابت
  .ت

اين و اند نياورده 
كتاب هيچ كريم
با و اند نكرده ياد
اسـت اسـالم  اند 

 

»والهم ن كُنتم

ر هـم  و الزَّكـاةَ  
او معرفـي  صـد 

مف/ دارد، و پيام 

ز فاطمة حضرت

زندگي سطح از
ه سـرمايه  از ـده 
مي تضمين را ن

  .ل ندارند

ابتدايي علت به :ن
مـي تغييـر  اي نه
ك توسعة عدم و 
معلول است» شد

ايمان پيامبر ن
ك قرآن جز به زه
زي و كم را آن ها
برسـا آخرت و ا
  .33ص . د

 28/09/1399( 

«: سپس فرمود 
  .»ت

يؤتونَ و ةَ لصال
قص خداوند و ست

  .65ص » ..

جابر ند حديث و

ح«: ر همان ص

ا انسان، كه ماني
برآمـ كه ازهايي

انسا سعادت كه

ما ربطي به سؤال

پيشين پيامبر ت
گو به يا شد، مي

اجتماعي ندگي
ش مي متفاوت ن

آخرين به قبلي ر
امروز... است  ته

ه انسان و داست
دنيا رستگاري ه

گذارد ب صحه مي

 )نساني

12  

چهارممرحلة (ن 

.است» رپرستي
دوست«ت و نه 

ال يقيمونَ  اَلَّذينَ
اس داده صدقه ع
..و آمد مسجد ه

و ت يا اولي االمر

در» گيري نتيجه
  .2و  1ي 

زم شود؛ نمي او 
نيا بيند؛ مي رو ه
ك است اساسي ي

اند ام بي درست

تعليمات تحريف
م فراموش دريج
زن و فرهنگ طح
آن اصل با كه ت

پيامبر پيروان ه
گذشت پيامبران 

خد جانب از مل
به را مردم تواند ي

به همين مطلب

علوم انويژة ( 

ازدهم؛ زبــــان

سر و واليت«ني 
است» سرپرستي 

آمنوا الَّذينَ و لُه
ركوع در كسي و

به رد،ك مي آگاه

ساء يا آية اطاعت

ن«كات آن و نيز 
هاي رد گزينه. ».

  .ت

غريزي و طبيعي
روبه نيز تري مهم

نيازهاي اين به ح

زينة ديگر، مطالب

ت) ج...  ]ها بوتن
تد به انبيا يمات
سط بودن تدايي

يافت مي تغيير ي

كه است اين نگر
دستورات از ي

كا طور به ي آن
مي كه ديني ها
نيز ب ﴾ ...منه لَ

)2(و زندگي 

سنجش يا

به معني» اولي«ة 
و واليت«عناي 

كُميل اللّه و ُ رسو
و داده رخ اي قعه

آ آن از را مردم 

سورة نس 59 فة
6.  

و نك 70 در ص 
..بوده استن مت

كتاب درسي است

ط نيازهاي به صر
م نيازهاي با را 
صحيح پاسخ. ت

سه گز. سي است

تجديد ن[متعدد 
تعلي كتابت، سعة

ابت«: پس. 20 ـ 
اي گونه به يا شد،

  .سي است

  .سي است

نشان زمان، يك 
پيرو عدم و خدا
محتواي گفت ن
تنه بنابراين، .كرد
يقبل دينًا فَلَن المِ

 دين و

   
 

پس كلمة .دارند
به مع» موال«هم 

 .رست است

ول انَّما﴿[آيه  ن
واق چنين كه ت
و خواند مي را ه

 .رست است
ة شريفآيطي به 

67و  66صص . 
 .رست است

تطهير ة شريفة
امام دار عهدهچه 

 .رست است
ك 68و  64صص 

 .رست است
منحصر انسان ي
خود بينديشد، 
است كرده عطا و

 .رست است
كتاب درس 8ص 

 .رست است
م پيامبران تادن
توس عدم و ماعي

19صص » .شد 
ش مي فراموش يج

 .رست است
كتاب در 22ص 

 .رست است
كتاب در 31ص 

 .رست است
در دين چند يا 

خ فرمان از يچي
بتوا كه ندارد ود
ك آن پيروي از 

السال غَيرَ يبتَغِ من

www.sanjeshse 

د سرپرستي
اين سخن ه

در 2گزينه  .7
ينا نزول با«  
دريافت )ص(

آيه كه ليحا
در 3گزينه  .7

ربط 3گزينة   
.ثقلين است

در 4گزينه  .7
ةس آيااسبر  

اگرچ است و
در 3گزينه  .7

مطابق با ص  
  
  

در 3گزينه  .5
نيازهاي اما«  

باالتري افق
او به اوندخد

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
فرست علل«  

اجتم زندگي
مي متفاوت

تدري به انبيا
در 4گزينه  .5

مطابق با ص  
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 1گزينه  .5

دو وجود«  
سرپي معناي
وجو ديگري
بتوان خاطر
م و﴿ شريفة
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 بـا  را خدا 
 اشـتباه  و 

س و كتـاب   

ص » .شود 

 امبر اكـرم     

 در و شـتاب 

 »!كن فظ

ية شـريفة  

 مطالـب  ه 

 انَّ لنّـاسِ 

 ادا را شت  

cationgroup

به محبت ،دشو 
خطـا  گرفتـار   

هاي مهـم درس

مي شمرده ير

ث و سـخن پيـا

شـ بـا  )ص( اهللا 

حف ناپاكي و دي

نزول آپس از  ←

كـه خواست ران
  .89ص . ير

له كمعصنَ يا م
نكنـي، رسـالت ن

 

مي دور خداوند
خداونـد اوامـر  

  .اند نادرست

طرح شده، از جاه

ظاهر واليت از ر

رتباط بـا حـديث

رسول« ← ﴾

پليد هر از را نان

← ».گفت خن

حاضر از نيز اني
ديث شريف غدي

غت  الّلرِسالَتَه و
چنين اگر سان، و

  .88ص 

 28/09/1399( 

خ رحمت و لطف
انجام در كه رند

ديني و اسالمي ن

ه سؤال از آن ط

برتر و باالتر اي ه

در ار 2ط گزينة 

﴾ ...ةَ الصال مونَ
  .     85ص 

آنا اند؛ من بيت ل

سخ آنان با سالم

سخنرا پايان در 
ليغ و پس از حد

بلَّغ فَما لفعتَ لَم ن
برس شده نازل و

ص» .كند نمي ت

13  

چهارممرحلة (ن 

ل از آن انجام با 
برخوردار عميقي

اعتقادات د/ يم 

شد كه بخشي كه
  . ح كرد

مرتبه كه هاست

اما فقط.  هستند

يقيم آمنوا اَلَّذينَ َ
ص» .آمد مسجد 

اهل اينان !خدايا

اس دربارة و دكر 

و گفت سخن م
تبل/ شريفة ابالغ 

ن كم كبن را و
تو بر پروردگارت

تيداه را كافران ،

ازدهم؛ زبــــان

  .ت

  .ت

كه داند مي و ند
ع بينش چنان ز

تعالي/ ها  ر آموزه

يادتان باش: وري
وان از آن مطرح

انسان معنوي ي

مسلمانان حدت

سولُه ور الَّذينَ و
به كرد، مي آگاه

خ«: ين دعا كرد
90.  

دعوت را هاشم 

مردم با مفصل و
نزول آية شس از 

  . درسي است

الَيك اُنزِلَ ما بلّغ 
پ سوي از  آنچه

؛ خداوند،كند مي

سنجش يا

تاب درسي است

تاب درسي است

كن مي مشاهده 
از آنان همچنين

زينة ديگر از نظر

يادآو. سي است
تو ل گوناگون مي

رهبري و پرستي

  .سي است

وح براي قدامات
  

  .سي است

و اللّه وليكُم انَّما
آ آن از را مردم 

چني) ع(هل بيت 
ص . يفة تطهير

بني بزرگان از ر

و مهم سخنراني
پس ← ».سانند

كتاب 87و  86

الرَّسولُ اَيها يا﴿
رسول، اي« :﴾

م حفظ مردمان

   
 

 .رست است
كتا 45ـ44صص 

 .رست است
كت 42-41صص 

 .رست است
را گناه حقيقت 

ه .كند نمي وض
سه گز. 62ص  

 .رست است
اب درتك 61ص 
هايي به اشكال ت

 .رست است
سرپ همان نوي

 .رست است
كتاب در 73ص 

 .رست است
ها و اق ها، برنامه 
.76-75صص  

 .رست است
ب دراكت 83ص 

 .رست است

ا﴿ :شريفة واليت
و خواند مي را ه
در حق اهل )ص(

ز نزول آية شريف
نفر چهل )ص( هللا

8.  
س يك در )ص(هللا 
برس غايبان به را

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

﴿:  تبليغ يا ابالغ
﴾الكافرينَ القَوم ي

م از را تو خداوند

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
كه كسي«  

عو چيز هيچ
».شوند نمي

در 3گزينه  .6
مطابق با ص  

است و تست
در 4گزينه  .6

معن واليت«  
60.  

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
همة گزينه  
.است )ص(

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
نزول آية ش  

آيه كه حالي
(رسول اهللا   

پيش ا ←
رسول اهللا«  

84ص . انذار
رسول اهللا«  

ر شده گفته
در 3گزينه  .6

مطابق با به  
در 1گزينه  .6

آية شريفة  
ي ال اللّههدي

خ اي و نكرده
  
  

erv.ir

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 بـرادرش  
 را او و فت 

 ال نَبي اَنَّه 

ط كشـيده    

 در» ـولي 
ـي النّـاسِ    

 و واليـت  ا 
«.  پس در

 نيـز  و وده 
، فقـط  »ام  

 مسجد به 
 ايـن  قتـي 

 نازل مه  

cationgroup

كـه  خواسـت  د 
پـذيرف را )ع( ي 
موسى الّا من نَ

بخـش خـط .88

مـ«چـرا كلمـة   «
مـن اَولَـ«: رمـود 

مـا بـر  پيامبرش
والهم لىفَهذا ع 

فرمـو  منصـوب 
ين و نصـب امـا

  . د

)ص( اكرم مبر
وقت. داد تعليم ن
]﴾ ...منكُم الَمرِ

 

خداونـد از ضرت
موسـي حضرت ت

هارو بِمنزلة منّي
8ص  »».نيست 

«: ، آمـده 90ص 
فر )ص( گرامـي 
پ و خدا:  گفتند

»والهم ن كُنتم

ايشان از بعد ت
تعيي«ألة حياتي 

اند مگي نادرست

رو، پيا اين از د،
آنان به را خواندن
االَ اُولي و رَّسولَ

  .است» 

  .ت

 28/09/1399( 

حض آن كرد، ون
درخواست نيز د
م اَنت«: فرمود) 

پيامبري من از 

ص»  در حـديث 
ابتدا پيامبر گ«: 
مردم» است؟ ر
«: سپس فرمود 
  . 89ص . »ت

امتما و )ص( دا
ب موضوع و مسأ
وحي يا مردم، هم

بدانند را خواندن
خ نماز گاه آن. »
 وا اهللاَ والرَّ اَطيع

»)ديني رجعيت

ستي آدمي است

  .است» ص

  ديني

14  

چهارممرحلة (ن 

فرعو با مبارزه ور
خداوند. دهد رار

ع( علي حضرت
بعد اينكه جز 

تفكر«) د(سوال 
:پاسخ بايد گفت

سزاوارتر خودشان
.است» رپرستي
دوست«ت و نه 

شيني رسول خد
در باب: نكته. 84

رئيل يا فرشتة و

  .ت

خ نماز چگونگي 
»بخوانيد هم ما
آمنوا اَطيعوا ذينَ

مر( دين تبيين و

ربوط به همة هس

نقص«هاي   نشانه

هاي ف و اقليت

ازدهم؛ زبــــان

مأمو را )ع( سي
قر مردم هدايت 
ح به بارها نيز )ص
هستي؛ موسي 

در س. سي است
در پ. »دوست؟ 
خ مؤمنان از به 

سر و واليت«ني 
است» سرپرستي 

  . درسي است

  .ي است

جانش به را )ع( ب
4ص » .است ده

مام قبلي يا جبر

تاب درسي است

خواستند ن مي
شم خوانم، مي ماز

الَّذ اَيها يا﴿ :عت
و تعليم« بيانگر 

 تسلط ايمان مر

 نياز و ترس از

معارف

سنجش يا

مو حضرت اوند
امر در شريك و
ص( اكرم پيامبر 

براي هارون نند
  .بوت دارد

كتاب در 90تا  
نه است، پرست

كسي ردم، چه
به معني» اولي«ة 
و واليت«ي اعن

كتاب 89و  85

كتاب درسي 90

طالب ابي بن لي
كرد معرفي را ن

پيامبر اكرم يا ام

  .سي است

كت 91-90و  86

ايشان ياران شد، 
نم من كه گونه 

اطاع/ اولي االمر 
واقعه/ و ماجرا 

ي ديني، حوزة

گيرد و شمه مي

   
 

 .رست است
خد وقتي :نزلت
و پشتيبان شاور،

.داد قرار وي ير
مان من به براي 

ختم نب برداللت 
 .رست است
88ده از صص 

سرپ معناي به ر
مر اي :ن اَنفُسهِم

پس كلمة .دارند
عبه م» موال«هم 

 .رست است
5ه ترتيب صص 
 .رست است

ش سؤال از ص 
 .رست است
علي ميرالمؤمنين

ايشان از پس وم
درست است، و پ

 .تاسرست 
كتاب در 84ص 

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

  .بي است
نازل نماز آيات 

اين«: ن فرمود
ا/ نساء  59ريفة 

پس هر دو .86 

 .رست است
تقادات و باورها

 .رست است
سرچش» نقص«ز 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
من حديث«  

مش را هارون
وزي و ورمشا
تو«: »بعدي

شدة اخير، د
در 4گزينه  .6

برگرفته شد  
غدير حديث
ؤمنينبالمنَ م

د سرپرستي
اين سخن ه

در 2گزينه  .7
مطابق با به  

در 4گزينه  .7
هر دو بخش  

در 2گزينه  .7
، امخداوند«  

معصو امامان
د» خداوند«

در 3گزينه  .7
مطابق با ص  

در 4گزينه  .7
مطابق با به  

در 3گزينه  .7
سؤال تركيب  
كه وقتي«  
آنان به و دآم
شر آية[ آيه

ص. »...شد 
  
  
  

در 3گزينه  .5
بر مبناي اعت

در 2گزينه  .5
عدالتي از بي
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تشـكيل  » 

ـن راه بـه   

حنه حاضـر     

cationgroup

  

  .د

»مـاوراء طبيعـت    

هد تا از ايـد  مي

 شـرط در صـح

  .ند

 

.ر برابر درياست

  .كند ن مي

  .است» 

حاصل خواهد شد

داونـد و انكـار م

  .داشت

طلب امكان صت

قيـد و ن بـي م«

دهن دا نسبت مي

 28/09/1399( 

اي در مانند قطره

درستي تبيينبه

توحيد عملي«د 

ح» وحيد عملي

  .واهد بود

انكار خد«آن را 

 در پي خواهد د

 

  .د

اي فرص  و به عده

  . علمي است

  .د

«با » ز يكدگرند

  . را گم كند

مجهول را به خد

  . رفته است

15  

چهارممرحلة (ن 

م» كران طبيعت

ر زندگي انسان ب

اوند باشد، مؤيد

تو« را دور بريزد 

وراء طبيعت خو

م، پي و اساس آ

را» ت نادرست

 .ه داشته باشد

ختالف نظر دارند

آورد  فراهم مي

عات و كشفيات

گردد ايجاد مي» 

تر از همه درمانده

 و طريق انساني

  .گردد يق مي

ي ناشناخته و م

  

بكار» بت اعظم

ازدهم؛ زبــــان

ك اسرار بي«رابر 

ها را در  سختي

الص براي خداخ

ت زشت اخالقي

جة آن، انكار ما

ي تشبيه نماييم

برداشت«طبيعت، 

دات مادي احاطه

، اخ»نياز يعت بي

هاي رنگارنگ ي

 و اساس اختراع

»وحيد سازگارند

كاهل دنيا ه/ ق 

د كه انسان راه

يز انسان از حقا

هاي ها، علت رخي

.است» عملي« 

ب«ت و دربارة آن 

سنجش يا

نش بشري در بر

، نقش»ها خواهي

هيم، اگر نيت خ

بپردازد و صفات

را نشناسيم، نتيج

 ساختمان بزرگي

ه انكار ماوراي ط

د به تمام موجود

خدا و طبي« در 

ي رشد ايدئولوژي

ري انسان، مبنا

عي با پذيرش تو

شت توقع ز غريق
  .رد

شود موجب مي» 

، سبب گر»قايق

ف اصيل ديني، بر

سيدن به توحيد

است» خود انسان

   
 

 .رست است
 دانشمندان، دان

 .رست است
 انسان از خودخ

 .رست است
د خوبي انجام مي
 .رست است

ه تصفيه درون ب
 .رست است

لمرو كاري آن ر
 .رست است

اي مادي را به

 .رست است
ن علوم تجربي به

 .رست است
تواند نسان نمي ا

 .رست است
گرايان  و مادي

 .رست است
ي زمينه را براي

  .د
 .رست است

بي و جستجوگر
 .رست است

ل و عوامل طبيع
 .رست است

گيري نتوان داش
باط مفهومي دار

 .رست است
»نسان از حقايق
 .رست است

ن از پذيرش حقا
 .رست است

خبري از معارف
 .رست است

ي كردن، راه رس
 .ترست اس

خو«شرك پنهان 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
بنا به اظهار

در 4گزينه  .5
آزاد شدن«

در 2گزينه  .5
وقتي كار خ

در 1گزينه  .5
اگر انسان به

در 1گزينه  .5
اگر علم و قل

در 4گزينه  .5
ها اگر مكتب

  .دهد مي
در 2گزينه  .5

نسبت دادن
در 3گزينه  .6

زيرا حواس
در 4گزينه  .6

خداشناسان
در 1گزينه  .6

ناتواني فكري
نوايي برسند

در 2گزينه  .6
يا حس علت

در 1گزينه  .6
علل«ارتباط 

در 2گزينه  .6
دستگ«بيت 
ارتب» هستم

در 3گزينه  .6
گريختن ان«

در 1گزينه  .6
طفره رفتن«

در 3گزينه  .6
خ به دليل بي

در 4گزينه  .6
از گناه دوري

در 2گزينه  .7
سرچشمة ش
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زي پرهيـز  

رد (ه كـرد  
ـه معنـادار    
ي به اينجا 

  

ت و واحـد   
رد (ع بيايد 

 juiceسـم    
   glass  در

f   اسـتفاده
تـوان از   ـي   

 howا از      
  ).4زينة 

  .يم

cationgroup

  

ورز ري و غـرض  

a little استفاده
اگـر جملـ. كنيم

گردشگري هيچ 
).1رد گزينة ( 

ل شمارش اسـت
 به صورت جمع
 خـالي دوم، اس
كنيد كـه اسـم

 many  وfew
 دارد، پـس نمـ

ت چيـزي تنهـا
رد گز( كار ببريم 

آوريم، بسنجيم ي

  .دا كرد

 

  . بود

.است» رممكن

انگـار گونه سـهل 

eو  littleن از 
معني ك» هيچ«

زنم ن حدس مي
fe درست است

ك باشد غيرقابل
بايد pieceش 
در جـاي). 3ـة  

توجه ك 2گزينة 

توان از س نمي
 شمارش اشـاره

ش در مـورد قيمـت
ساختار سؤالي به

 كه به دست مي

ن زنان جوان پيد
   

 28/09/1399( 

خواهد» و ايمان

غير«، »علت«ن 

 خويش از هر گ

توان با آن  و نمي
 no  به معناي»

من: رجمة جمله
ewدار شد، پس 

اي از كيكور تكه
tw واحد شمارش

رد گزينـ( شود 
در گ. است» وان

.  

شمارش است، پس
ه يك اسم قابل

براي پرسـش. ت
how much س

نظر ميزان پولي
  د دادن

  گيري كردن

ن بويژه در ميان
 ه، ارتباط 

  

 

16  

چهارممرحلة (ن 

  .شود يده مي

ز حوزة توحيد و

  .است» ار

دن، بدون داشتن

تخاب معتقدات

ل شمارش است
ست جمله را با

تر. درست است
مله كامالً معناد

اما اگر منظو. ت
woتوجه به عدد 

استفاده ofد از 
g  ليو«به معناي

).2رد گزينة (د 

جمله غيرقابل ش
مشخصاً به usر 

استرسيده شده 
hت، بايد بعد از 

ه موفقيت را از ن
بهبود) 2 
جلوگ) 4 

ش وزني و افزاي
رابطه) 2 
فشار) 4 

)2(انگليسي 

ازدهم؛ زبــــان

نامي» رك عملي

خروج از«جة آن 

شرك آشكا«دد 

است، پديده بود

 است كه در انت

قطعاً قابل) ي آن
كافيس a fewو  

 a fewا شد، 
جم. زديد نيست

بل شمارش است
، با ت1در گزينة 

بايد piecesش 
glassن معموالً 

باشد مي a مانند 

 food در اين ج
 دوم نيز، ضمير

ه قيمت چيزي پر
در اين حالت). 3و 

خوبي نيست كه

ني بين افسردگي

ا

سنجش يا

شر«ابر غير خدا 

شكار شود، نتيج

گرد ز توحيد مي

ا» غيرممكن«ر 

عادت انسان اين

جمع انتهاي sه 
fewخاب بين 
معنا بيگر جمله 

ي جالبي براي با

ل كيك باشد، قا
دقت كنيد كه د
 از واحد شمارش
حد شمارش آن
يك معرف اسم

w مشخصاً اسم
در جاي خالي. 

  ).3گزينة 

شخص است كه
و 2هاي  د گزينه

 اين اصالً ايده خ
  
  كردن

جام رابطة روشن
   ه غذايي

  

   
 

 .رست است
 و تسليم در برا

 .رست است
موجب شرك آش

 .رست است
ب خروج انسان از

 .رست است
ن بدون وجود نور

 .رست است
راي نجات و سع

 .رست است
tou )با توجه به

براي انتخ ).4و  3
درست است و اگ
ه اين شهر جاي

 .رست است
c اگر منظور كل
 piece د. است

، بعد3در گزينة 
مارش است و واح
 حتماً نيازمند ي

 .سترست ا
was فعل مفرد 

).4و  1هاي  ينه
رد گ(تفاده كرد 
 .رست است

پاسخ نفر دوم، مش
ر(كنيم  فاده مي

 .رست است
من معتقدم: مله

  دادن
ك ن، اندازه گيري

 .رست است
محقق سرانج: مله

ذا، مقدار و وعد
 رتباط

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
سرسپردگي

در 2گزينه  .7
اگر شرك، م

رد 3گزينه  .7
آنچه موجب

در 4گزينه  .7
روشن بودن

در 3گزينه  .7
شرط اول بر

  .نمايد
   

در 2گزينه  .7
uristsاسم   

3هاي  گزينه
د fewشد، 

نيايد چرا كه
در 4گزينه  .7

cakeاسم   
شمارش آن

د). 1گزينة 
غيرقابل شم
حالت مفرد

در 2گزينه  .7
با توجه به  

رد گزي(كرد 
much است

در 1 گزينه .7
با توجه به پ  

much استف
در 3گزينه  .8

جمه جملتر  
افزايش) 1  
سنجيدن) 3  

در 2گزينه  .8
ترجمه جمل  
پرس غذ) 1  
رابطه، ار) 3
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يز از كلمة 

تا يك خبر 

قـب رفتـار   

  .فظ كرد

رش به كار 
 داريـم نـه    

 ت پرسشـي    

cationgroup

لول ميان دو چي

وبي قرار ندارد ت

  ضر

د بدهم كه مراق

  ار كردن
  

  .ترسند  مي
  سب

  
  فه، افزايش

  . دهد
  عاً، حتماً

و را به اشتباه تلف
  ار

ت غيرقابل شمار
نيـاز» كمتـر «  

  م

 بعـد از كلمـات

  راني

  كن

 

رابطه علت و معل

ي در وضعيت خو

مضر) 4 

ختر كوچكم ياد

رفتا) 4 
.دقت كنيد» ن

ستند از تاريكي
مناس) 4 

.آوريم دست مي
اضا) 4 

د صادقانه جواب
قطع) 4 

ر را كرد و نام تو
رفتا) 4 

  .دقت كنيد

much با كلمات
مله، به مفهـوم

مهم) 4 

جمالت سـؤالي،

نگر) 4 

ممك) 4 

 28/09/1399( 

ت و براي بيان ر

ن از نظر عاطفي

 في

 را بكنم تا به د

 سه كردن
رست رفتار كردن

در خانه تنها هس
  خاص

يق آموزش به د
 يت

تواند نجا كه مي
 قانه

دار  اشتباه خنده
 ت

د» خود را گرفتن

hدر ضمن ). 4 
عناي جمجه به م

 وا 

در ج). 4و  2ي 
  

 ك زندگي

 سرد، آرام

17  

چهارممرحلة (ن 

است» ميان افراد

ست داد و اكنون

عاطفي) 3 

ت تالشمد نهاي

مقايس) 3 
ر خود بودن، در

 كوچك وقتي د
ويژه،) 3 

ي تجربه از طري
جمعي) 3 

همه سؤاالت تا آ
صادقا) 3 

وقتي كه او آن
قدرت) 3 

جلو خنده خ«ي 

و 3هاي   گزينه
با توج). 3گزينه 

ناشنو) 3 

هاي رد گزينه(رد 
).4و  3، 2هاي 

سبك) 3 

خونس) 3 

ازدهم؛ زبــــان

ارتباط م«عناي 

 پدرش را از دس

 

كنم كه بايد  مي

 داشتن
مراقب رفتار«ي 

هاي ست كه بچه
 

ش خود را به جاي
 

ش كرد كه به ه
 ت

خودم را بگيرم و

cont به معناي

رد(رتري داريم 
رد گ(رش است 

 ك

ز فعل قرار بگير
ه رد گزينه(نيم 

 مفعول

  است؟  ت

سنجش يا

commu به مع
  .  شود ي

ك هفته گذشته

مشابه) 2 

ك پدر، احساس

تعلق د) 2 
behav به معناي

ن عجيب نيس اي
اضافي) 2 

شتر علم و دانش
اعتياد) 2 

، مرد جوان تالش
به ندرت) 2 

م جلوي خنده خ
 خنده) 2 

ain your lau

ياز به مفهوم بر
calo قابل شمار

كوچك) 2 

ست و بايد بعد ا
مكي استفاده كن

شيء، م) 2 

 اخير) 2 

نادرستس متن 

   
 

unication كه 
rela استفاده مي

 .رست است
دختر كوچك: مله

  .نيز بشنود
 

 .رست است
به عنوان يك: مله
  .د

 شدن
 ve yourself

 .رست است
به نظر من،: مله
 

 .رست است
امروزه ما بيش: مله
 

 .رست است
در مصاحبه،: مله

 ر حقيقت
 .رست است

من نتوانستم: مله
 قلب

ughter جالب 
 .رست است

 معناي جمله، ني
oriesحالي كه 
  ).1د گزينه 

 .رست است
 مشابه، يكسان
 .رست است

prob مفعول اس
h بايد از فعل كم

 .رست است

 .رست است
 رس، موجود
 .رست است

 موارد زير براساس

www.sanjeshse 
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ationship

در 3گزينه  .8
ترجمه جمل  

بد ديگر را ني
جسمي) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمه جمل  

خودش باشد
ناپديد ش) 1  
به اصطالح  

در 1گزينه  .8
ترجمه جمل  
ترسيده) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمه جمل  
آموزش) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمه جمل  
واقعاً، در) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمه جمل  
ضربان ق) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
با توجه به  

رود، در ح مي
ر(» بيشتر«

در 1گزينه  .8
شبيه، م) 1  

در 1گزينه  .9
blemاسم   

howمانند 
در 3گزينه  .9

 خطر) 1  
در 4گزينه  .9

در دستر) 1
در 4گزينه  .9

يك از كدام
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--.  

). 4و  1ي 
ـاد داشـته      

). 4و  1ي  

  .تد
  ر

cationgroup

  .ترين است ك

----------ند 

هاي رد گزينه(رد 
ـالي دوم، بـه يـ

هـاي رد گزينـه (    

  . را پر كند

  . آسيب بزند
  .ر كند

ل يكسان بفرست
گويي، انگار) 4 

 

نزديك --------

 كه خواننده بدان

 رد؟

whe استفاده كر
در جـاي خـ). 3

اسـتفاده كنـيم

ستي جاي خالي

ك بازيكن ديگر آ
ي پر را به درست

ي همه يك ايميل

 28/09/1399( 

-----عنايي به 

ك »شد اين است

 چيزي اشاره دا

 which  وere
3رد گزينة (كرد 
مثبـت ا tag از    

  ).3رد گزينة 

تواند به درس مي

به يك كن است
جاي خالي 2ر 

براي جاي اينكه
 حداقل) 3

سي

18  

چهارممرحلة (ن 

  

ه شده از نظر مع

هفته طول بكش 2
  يست

  .واهد يافت

  .م شد

ده است به چه

------ .  

توان از س نمي
that استفاده ك

ـد، پـس بايـد
ر(ظر قرار بگيرد 

c  م 3تنها گزينة

ممكبپوشند كه 
شكل منطقي هر

به جگانه نوشت 
  3

ختصاصي انگليس

ازدهم؛ زبــــان

.ه فعال هستند

 آن خط كشيده

2ا حداقل براي 
ناي افسردگي ني

ادامه خو ------

  است؟  ت
مريض نخواهيم

 خط كشيده شد
  »ايي

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

g گردد، پس برمي
tضمير موصولي 
كنـ  را منفي مي

مورد نظ tagن 

can’t help b

چيزي ب توانند ي
تواند به ش مي 4 

يك ايميل جداگ
به جاي اينكه) 

 زبان اخ

سنجش يا

شوند، چرا كهمي

زير 2 پاراگراف 
  »دوره«

ها اگر اين نشانه«
به معندت كوتاه 

---------ورد 

  چيست؟

نادرستس متن 
م يه كنيم، هرگز

زير آن 1گراف 
هاي غذا گروه«ي 

-----ذا بخوريد 
  شت

 
girlخالي به اسم 

توان از ض نمي) ,
I don’t جمله

ما نبايد در تعيين

but do some

نمين، بازيكنان 
مله، تنها گزينة

هر يك از اعضا ي
 2(

   
 

چار افسردگي نم
كه در episo“ .رست است

per  به معناي»
 .رست است

« عبارتنده از 
براي يك مددن 

 .رست است
ًال با بحث در مو

  افسردگيلف 
 .رست است

وان براي متن چ
  م

 .رست است
 موارد زير براساس

تغذي ،هرم غذايي
 .رست است

“ea كه در پاراگ
food به معناي

 .رست است
تن اگر خوب غذ
ري خواهيد داش

.درست است
صولي در جاي خ
(گر بعد از كاما 

t thinkساختار 
عبارت داخل كام

 .رست است
thing ساختار 

 .رست است
طبق قوانين: له

 معناي كلي جم
 .رست است

مدير براي ه: له
 ر

www.sanjeshse 
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هدف نويسن  
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در 3گزينه  .9
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در 2گزينه  .9
يك از كدام

اگر طبق ه  
در 3گزينه  .9

”achكلمه   
  d groups

در 4گزينه  .1
براساس مت  
تر بدن سالم 
  

  
  

د 2گزينه   .1
ضمير موص  

از سوي ديگ
يد كه سباش

همچنين، ع
در 3گزينه  .10

با توجه به  
در 4گزينه  .10

ترجمة جمل  
با توجه به  

در 2گزينه  .10
ترجمة جمل  
ه خاطرب) 1  
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و  2هـاي   ه 
سـاز بـودن   

ta   بايـد از

بعــد از ). 4
 زيـر بـوده      

He is a p 

... نه «هوم 

در ضـمن،  
رد (ـفي را  

بعد از ). 4و 
take pa 

  .كند
  

  

 آن اضـافه   

  ن

cationgroup

رد گزينـه(اريم 
س توجه به منفي

nobod درag 

4ة رد گزينــ(يم 
ـل بـه صـورت

whoperson 

فاده كنيم تا مفه

د). 4و  2، 1اي  
 جمله واره وصـ

و 2هاي  د گزينه
art بـراي فعـل     

فزايش حقوق ك
مأموريت ) 4 

  .كي زدند
قابل حمل) 4 

را بـه] مـالي [ 

الزم داشتن) 4 

  

 

د toه مصدر با 
با ت ).4و  3هاي 

dyي جـايگزيني    

  .تفاده كرد

ي اســتفاده كنــي
كه جمله در اصـ

accustom o is
  .خت

استف norيد از 

هـا رد گزينه(يم 
دهيم نه ساختار

رد(كنيم ستفاده 
ضـافه مناسـب

رود و تقاضاي اف

مشترك  به اقدام
 دي

يام اين رسيده

 ن

.كره باز گردانند

  گيري يجه

 28/09/1399( 

خالي اول نياز به
ه رد گزينه(هيم 

باشيد كـه بـراي

است »اما« معناي

واره وصــفيملــه
دقت كنيد ك). 3

med to getti
كوتاه شده ساخت

در جاي خالي با

داري whoseي 
را مالك قرار د 

ضمير موصولي ا
 كنيد كه حرف ا

 دفتر رئيسش بر
 الگو) 3
  .د

ر منطقه دست
دورگه، پيوند) 3

توانم ن حاال نمي

تحويل دادن) 3

به پاي ميز مذاك
  مذاكره) 2
استنتاج، نتي) 4

19  

چهارممرحلة (ن 

ask  خ در جاي
را مالك قرار ده 

به ياد داشته با. 

به م butف ربط 

جــه بايــد از جم
3و  2هاي  گزينه

ing …
مله واره وصفي ك

، د»نتوانستن«ي 

ه ضمير موصولي
the famous 

شود، پس بايد از ض
دقت). 4و  1ي 

يم بهت تا مستق
3  ت

توجه كنيد »مم

 در حال رشد د
3  ه

ام، بنابراين  داده

 3

حزاب درگير را ب
 
 4

ازدهم؛ زبــــان

somebody 
nobody ask

).2رد گزينة (م 

مله، بايد از حرف

داريــم، در نتيج 
رد گ(كار ببريم 

ف كرد و يك جم

ة اول به معناي

ست، پس نياز به
author has 

 جمله معنادار ش
هاي رد گزينه(يم 

ه سر كار شتافت
بينايي، بصيرت) 
با اراده و مصم« 

 محيط زيستي
مشتاق، شيفته) 

حد مالي تحويل

 تهيه كردن) 

كنند تا اح  را مي

سنجش يا

to do some
… kedجملة 

ت استفاده كنيم
  

جمل 2ضاد ميان 

»كــه« مفهــوم 
دار به ك ingعل 

who i را حذف

در جملة failي 

book ملكي اس
 decidedت 

داريم تا »كه«م 
i دار استفاده كني

  ).2و  1هاي 

ك زن مصمم به
 2(

with به معناي

راي حل بحران
 2(

 بودجه را به واح

 2(

مام تالش خود
  
  

   
 

 .رست است
thing ساختار 

بايد ج tagاخت 
مثبت tagبايد از 

t استفاده كرد.
 .رست است

 وجود مفهوم تض
 .رست است

خــالي نيــاز بــه
accust بايد فع

isتوان  ختار مي
 .رست است

 وجود فعل منفي
  .ل شود

 .رست است
aut  براي اسمk

بايد عبارت tagت 
  ). 4و  1

 .رست است
لي نياز به مفهوم

ingبايد از فعل 
ه رد گزينه(است  

 .رست است
سارا مانند يك: ه
 
 h a mission

 .رست است
دو شركت بر: له
 ك

 .رست است
من گزارش: مله

 يي كردن
 .رست است

آنها دارند تم: له
 وليد

www.sanjeshse 
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براي سا). 3

nobody ب
theyضمير 
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در 1گزينه  .10
در جــاي خ  

tomed to
  :است

در اين ساخ  
در 4گزينه  .10

با توجه به  
منتقل »...نه 

در 3گزينه  .10
thorنقش   

براي ساخت
1هاي  گزينه

در 3گزينه  .1
در جاي خال  

give up ب
inمشخصاً 

در 4گزينه  .1
ترجمه جمله
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به اصطالح  

در 1گزينه  .11
ترجمه جمل  
مشترك) 1  

در 3گزينه  .11
ترجمه جمل  

  .كنم
بزرگنما) 1  

در 2گزينه  .11
ترجمه جمل  
نسل، تو) 1  
 تقليد) 3  
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ش را هضـم     

  ي

ـالي اخيـر       

  ن

س وظيفـه  

م و مرمـوز  

  .ب كنيم

آوري  شـرم      

cationgroup

منتظـره پـدرش

  ن

  .ت
خورشيدي) 4 

اطر رسـوايي مـ

بهبود دادن) 4 

ت به آنها احساس

  ، بالتكليفي

  .رمنده باشد
  سرگرم) 4 

  خيريه) 4 

ست هنوز مبهم

  درست) 4 

رو اجتناب ي پيش

 وام بـه شـكل ش

  معجزه) 4 

 

ناك مـرگ غيرم

 قدرداني كردن
  ردن

 اتفاق افتاده است

، كـه بـه خـا]م  

 ن

رده بودند نسبت

اطمينان مت، عد
  ت

ود كه از آن شر
 ضي

  .گاه شد
 كلمه خل

 كه انجام داده اس

هاي ز شرمندگي
  دفي

  يد و شرط

د زيـادي بـراي
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د تا خبر وحشتن

درك كردن،) 2
شناسايي كر) 4

شين ظرفشويي
 خانگي) 3

در اذهـان مـردم

پايين آوردن) 3

ذشته براي او كر

عدم قطعيت) 2
مسير، سمت) 4

ت كاري نكرده بو
خشنود، راض) 3

وارد فرودگ ،شد
ورودي، مدخ) 3
  .د

شماري هاي بي

 دروني) 3

 قطع كنيم تا از
به طور تصاد) 2
قي بيبه طور ) 4

اي چنين سـود

نمره، امتياز) 3

20  

چهارممرحلة (ن 

كرد ت تالش مي

 
 4

انند فريزر و ماش
 3

د[ومي سازمان 

3  ن

و مادرش در گذ

 
 4

را كه باور داشت
 3

 مداران اجرا مي
 3

دقت كنيد »فات

ه ليرغم مصاحبه

 3
  .ت كنيد

طمان را با آنها
 
 4

اشتند كه تقاضا

 3

ازدهم؛ زبــــان

داشتقتي كه او 

 لوازم خانگي ما
 جهاني) 

هبود تصوير عمو

تأسيس كردن) 

ارهايي كه پدر و

ب كرد چر اجتنا
 شرمنده) 

والً براي سياستم
 سفارتخانه) 

تشريف«ه معناي 

اش عل ي شخصي

 جزئي) 
دقت »ي شخصي

د و شرطي روابط

 بودند اعتقاد دا

 سود، عالقه) 

سنجش يا

ي اتفاق افتاد وق

  
  

رابري در قيمت
 2(

 ناچيزي براي به

 2(

ه خاطر تمام كا

  
  

عذرخواهي كند
 2(

ريفاتي كه معمو
 2(
pomp and به

است كه زندگي

 2(
زندگي«ه معناي 

 و بدون هيچ قيد
  
  

ازه ازدواج كرده

 2(

   
 

 .رست است
مكث طوالني: مله

 ردن
 ب آوردن

 .رست است
بر 2افزايش : له
 ي

 .رست است
مدير تالش: مله

  .ده بود، كرد
  كردن

 .رست است
مرد جوان به: مله

 ظيفه

 .رست است
او از اينكه ع: له
 

 .رست است
او بدون تشر: له

  تشريفات
 d ceremony

 .رست است
او بازيگري ا: مله

  .ست
 ، نادر

 inner life به
 .رست است

ما بايد فوراً: له
  روان و سليس

  مكرر
 .رست است

زوجي كه تا: مله
  .ست
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  .ده است

براي ايجاد 
رد ( باشـد   

meaning 

جمله، تنهـا  
هاي   گزينه

ـت كنيـد   
  .كنيم

رد (داريـم  
four mi

  ).3و  2 

اسـم  ). 4و 
  a few از 

س بايـد از   
 

  ن

cationgroup

  .شوند  مي

زافزوني بلند شد
  كيفيت) 4 

ف ربط مناسب ب
ي وجود داشـته

gنقـش  ). 1ـه  
  ). 3و  2هاي 

ج 2عنايي بين 
رد(معناست  بي

دقـ). 4و  3ـاي  
استفاده كن it ي

د» تخمينـي «ي   
 llionنقش ). 
هاي رد گزينه( 

و 3هـاي    گزينـه 
o تـوان فقط مي

 انسان است، پـس
 ).4و  1هاي  نه

 ديگري انداختن

 

ن ممكن قطعي
  

  كردن

زحلي به طور رو
 

حرف). 1 گزينة 
يد تطابق زماني

  ).4و  2

رد گزينـ( كـرد  
ها رد گزينه(ريم 

 ايجاد ارتباط مع
كامالً بي » چيزي

هـ رد گزينه(ست 
يد از ضمير فاعلي

esti بـه معنـاي
)3و  2هاي  زينه

 ing دار داريم

رد(تفاده كنـيم        
onlyبعد از ). 3
r گردد كه برمي
رد گزين(است  »ن

  ن
اري را به گردن

  مالً دانستن
  ار تا كردن

 28/09/1399( 

زمان ترين سريع
سزاوار بودن) 2
گيري ك اندازه) 4

صداي فعالين مح
حجم، اندازه) 3

رد(تفاده كنيم 
جمله با 2بين  
2هاي  رد گزينه(

ل جمع استفاده
جهول به كار ببر

ط مناسب براي
هر«به معناي  

ه غيرمنطقي اس
بايد tagهيم، در 

imatedعـولي  
د گزر(گيرد  مي

شده نياز به فعل

ختار معلـوم اسـتف
و  1هاي   گزينه
relativesي به 

آمدن«به معناي 

حاشيه رفتن) 2
مسئوليت كا) 4

  

چيزي را كام) 2
دو دو تا چها) 4

21  

چهارممرحلة (ن 

يق ماست و در
 
 4

گذرد، ص ا ميست
 3

است to مصدر با 
).2و  1 هاي نه

(رف اسم است 

توان از فعل  نمي
 بايد ساختار مج

حرف ربط). 4و  3
anythingي 

عناي كلي جمله
ده مالك قرار مي

ياز به صفت مفع
جمع نم s هرگز 

واره كوتاه ش مله

س بايـد از سـاخ
رد(ستفاده كرد 

ع ضمير موصولي
به show upل 

 
 4

ارة آن نيستند

 
 4

ازدهم؛ زبــــان

اس تخمين دقي

سافيكي كه از رو
 تخفيف) 

ته باشد بايد از
a  رد گزين(باشد
نيازمند يك معر 

فرد است، پس
باشد، در نتيجه

3هاي  رد گزينه
بكارگير). 4و  3

يز با توجه به مع
مال tagي ساخت 

four millio ني
راه با عدد باشد

ست، پس در جم

اعلي اسـت، پـس
اس muchوان از 

چون مرجع). 4و  
همچنين فعل. )4

ل به صحبت دربا

سنجش يا

اساز در آگهي بر
   دن

   افتن

فزايش حجم تر
 2(

فعول وجود داشت
afterتواند   نمي

questio ًحتما

me است كه مف
تواند مفعولي ب ي

ر(ستفاده كنيم 
3هاي  رد گزينه(

ني shouldمكي 
nothin را براي

on America
millio اگر همر
suffer فاعلي اس

فا invite فعل 
تو ست، پس نمي

1هاي  رد گزينه
4و  3هاي   گزينه

  
  

    دقت  و بي

ي كه افراد مايل

    تالش كردن
    رويت سياه

   
 

 .رست است
ساعات پرواز: له

ردن، قطعي كرد
 دادن، كاهش يا

 .رست است
همزمان با اف: له

 .رست است
 allow اگر مف
جمله قطعاً 2ن 
onاسم ). 4و  2

 .رست است
eaningي جمله 
debate تنها مي

 .رست است
م بايد از صفت اس

an  ياso  باشد)
تفاده از فعل كم

ng can shake
 .رست است
ansختار اسمي 

onاسم ). 4و  2
Am  براي فعلr

 .رست است
my mot براي

r قابل شمارش اس
ر(استفاده كرد   

رد( ه كنيمستفاد
 .رست است
 شانس بودن

  كردن
 .رست است

ست و پا چلفتي
  سان

  دار  شب زنده
 بزرگ و آشكاري

 .رست است
ه براي موفقيت

گويد ه ديگ مي
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قبل از اسم  
ndتواند  مي
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 eكه وقتي 
در 1گزينه  .12

قبل از ساخ  
2هاي  گزينه

mericans
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therنقش   
relatives

a littleيا 
whom است
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  كردن

  ن

  

.  

ي ديگر، در 
 

  طمئن

تـوان از   مي
چه در قالب 

  شدن

فاعـل  ). 3 

cationgroup

آبروداري ك) 4 

   برو بيرون
 كمك به ديگران

  ي

لذت بردن) 4 

توجه كنيد» تن

از سوي). 4و  3 
 ).1رد گزينة ( 

به طور مط) 4 

شود، پس نم مي
 كوتاه شده و چ

  انقضا) 4 

  رفتار) 4 

همزمان ش) 4 

و 1هـاي   گزينه

 

 م پاشيدن

و درست كن يا
كردن پول براي

 جسدم رد شوي

 ي داشتن

ي چيزي نداشتن

هاي رد گزينه( 
s شد شروع مي

اي كلي جمله م
واره  قالب جمله

 

 

 كردن

  ب، پرطراوت

رد گ(علوم داريم 

 28/09/1399( 

  .ود

نمك به زخم) 3

  .دقت كنيد» 

يا رفتارت رو) 2
آوري ك جمع) 4

  حفظاز ) 2
مگر از روي) 4

توانايي خاصي) 3

پول براي/ وقت «

ي استفاده كرد
sinceرف ربط 

 وحشيانه) 3

اقص شدن معنا
ز چه دردار ني 
.(  

هزينه، خرج) 3

ابزار، وسيله) 3

عميقا فكر ك) 3

  پرمنفعت) 2
آبدار، شاداب )4

از به ساختار مع
  ).2د گزينة 

22  

چهارممرحلة (ن 

ت كسي تاب شو

 3

»گرفتن به كسي

 
 4

 
 4

3  كه شدن

hav  به معناي»

و حال استمراري
 جملة اول با حر

 3

ه جمله باعث نا
ingده از فعل 

)1رد گزينة (د 

3  معرض چيزي

 3

3  ن

 
 4

ي است، پس نيا
رد( داشته باشد 

ازدهم؛ زبــــان

  
شود طاقت ث مي

 اخراج شدن) 

سخت نگ«عناي 

 

آتش بيار معرك) 

ve no time/m

مان حال ساده و
ستفاده كنيم كه

 به طور مكرر) 

به »كه« مفهوم 
استفا). 3و  2ي 

ه درستي پر كند

قرارگيري در م) 

 اقدام، عمل) 

دستگير كردن) 

 extend فاعلي
د با آن مطابقت

سنجش يا

ه موكول كردن
 چيزي كه باعث

  .رود مي

 2(

cut sb s به مع

را خراب كردن
  

   ر
  

 2(

money to sp

توان از زم ل، نمي
ن حال كامل اس

 2(

صولي و افزودن
هاي رد گزينه(د 

 جاي خالي را به

 2(

 2(

 2(

  
  

خالي براي فعل
باشد و فعل بايد

   
 

 .رست است
ي را به آيندهشكل

شدن كاسه صبر،
  جباري

 پدر و مادرش م
 .رست است
 فكر كردن

 .رست است
 some slack

 .رست است
اي رقيب خود ر

 كوه ساختن
 .رست است

الف وقت بيشتر
 ر شرايطي

 .رست است
 كسي شدن
 .رست است

 pare for sth
 .رست است

 زمان جملة اول
توانستيم از زمان

 .رست است
 كثراً

 .رست است
ي جمله واره موص
ولي استفاده كرد

تواند جمله نمي
 .رست است

 
 .رست است

 
 .رست است

 ردن
 .رست است

 
 

 .رست است
ي قبل از جاي خ
ب مسلماً جمع مي
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ر موصـولي   

  

 suggest 
توان از  نمي

ه اسـتفاده   

در حالـت   
بايـد از   »ـا 

  . ي است

appr  اگر

  .رين است

cationgroup

ضـمير). 4و  2 
  ).1ينة 

.استفاده كرد »

بعد از). 2  ةگزين
 reformers ن

 از زمان گذشـته

  به جاي) 4 

womanسـم  
تـ«ـان مفهـوم    

 ساختار اختياري

  شهري) 4 

ropriateعد از 
.  

  .ل كمك كند

تر نزديك -----

 

هاي رد گزينه( 
رد گزي(اده كرد 

»توسط« معناي 

رد گ(علوم داريم 
ه به فاعل جمع

early in  بايد

اس). 4و  1هـاي  
بـراي بيـ). 3و  

در اين thatز 

بع). 4و  1هاي  نه
)3رد گزينة (يم 

  .ه ياد بياورند

  .ه دارد

----.  
  يستند

  تند؟
حافظه شرح حال

----------به 

 28/09/1399( 

w استفاده كنيم
استفا whomز 

به by از كلمة 

ياز به ساختار مع
وي ديگر، با توجه
the twentie

 يك زماني) 3

ه رد گزينـه (نيم 
1هـاي   د گزينه
استفاده ايد كه 

 مرطوب) 3

رد گزينه(ه كنيم 
for استفاده كني

فتاده است را به

اشاره --------

-------------
وري خاطرات ني

يگر مرتبط هست
ت به پيدايش ح

 از نظر معنايي ب

23  

چهارممرحلة (ن 

who  ياwhich
توان از  تنها مي

توان ي، تنها مي

علي است، پس ني
از سو). 4و  2ي 

eth century

 3

استفاده كن toا 
a/the/  رد(دارد

ه ياد داشته باشي

 3

 از صفت استفاده
r از حرف اضافة 

 

 سالگي اتفاق اف

------است به 

-------ت كه 
كننده در يادآو ن

ن چگونه به يكد
كند ممكن است 

شيده شده است

ازدهم؛ زبــــان

omر موصولي 
گردد، پس برمي

ل از جاي خالي

sug مشخصاً فاع
هاي رد گزينه(رد 

yجه به قيد زمان 

 عالوه بر) 

بايد از مصدر با 
/this/that/…

به). 4و  3هاي  

 شبانه) 

بايد »ب آوردن
باشيم، تنها بايد

 كنيم موش مي

  درست است؟
 كه پيش از سه

ط كشيده شده ا

اين است 2گراف 
تنها عامل تعيين

 تكامل خويشتن
ن ادامه پيدا مي

خط كش 1راف 

سنجش يا

توان از ضماير مي
ب students به 

ل به كار رفته قبل

ggestراي فعل 
استفاده كر »كه«

با توج). 3گزينة 

 2(

»تالش كردن« 
…رف اسم مانند 

رد گزينه(كنيم 

)2  ده

به حسا« معناي 
ب »ب براي كسي

  چيست؟
ت بچگي را فرام

د 1س پاراگراف 
دادهاي زندگي

خط 2 پاراگراف 

ملة آخر در پارا
هاي زباني ت رت

ظه شرح حال و
خويشتن در زمان

 زير آن در پاراگر
  »احتماالً«ي 

   
 

 .رست است
ف اضافه فقط م
 در جاي خالي 

 .رست است
 ساختار مجهول

 .ست استر
reformers بر

tha  به معناي»
رد گ(ستفاده كرد 

  ).4زينة 
 .رست است

 .رست است
 try به معناي

 نياز به يك معر
so th استفاده ك

 .رست است
كنند كننده، كسل
 .رست است

 consider به
مناسب«ن مفهوم 

 .رست است
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