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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دوممرحلة ـ  يازدهمسنجش 

)23/08/1399(  
  )يازدهم( ناــبز  

  

  :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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

  .ست

ابوالفضـل   

ـران خيـر    

  شدن بدان

و » جـام « 

ك پوسـتة   

cationgroup

پارچة ندوخته اس

»قاضـي بسـت  

  ن
  )جز بودن
بـه ديگـ(مانـدن   

ور ش يي و حمله

⇐رار بگيـرد    

ز بادام داخل يـك

برابر با پ» جامه«

  
«در حكايت . ت

خانه افكنده شدن
عاج(را انداختن 

براي ديگـران ما

افتادن در جا: ه

يام و غـالف قـر
  .) يي هستند

مانند دو مغز(ت 

  .ست
 

23/08/1399(  

  

«ه گزينة ديگر 

  

  .شد ه مي

.»نيكي«حكايت 
ول شخص است

در رودخ: ه شبه
خود ر: وجه شبه

چيزي از ما ب: ه

وجه شبه) 4چو 

مشير بايد در ني
 مصراع دوم كناي

يمي بودن است

نوعي استعاره اس
 .دستوري دارند

2  

3 دوممرحلة (ان 

صاحب بر و بار 

ه است اما در سه

  .ت

زبونخوار و ) 5
  )سپاهي

ر شهر توز بافته

  .ست

دارند؛ مانند ح ي
شد، زاوية ديد ا

  .ت تاكنون

وجه) 4چو : بيه
و) 4چو : تشبيه

وجه شبه) 4چو  

چ: ادات تشبيه) 3

  .مجاز است 
  .مجاز است» 

و واقعاً شم!) ماند
هر دو جملة(ي 

دن و بسيار صمي

شد، تشخيص و ن
 بيت استقالل د

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــا

:برومند// جيوه 

چة دوخته آمده

رست آمده است

5خيلتاشان ) 
جو و س ي جنگ

  .ت نيست
اي كتاني كه د ه

  )لند شد
درست اس)  چانه

تعليميي جنبة 
حضور داشته باش

  . است
بوده است شروطه

ادات تشب) 3تي 
ادات ت) 3شل  ه
:ادات تشبيه) 3

3آتش : شبه به

»جام« ⇐ت 
»شمشير« ⇐

م كف دست نمي
 دارند نه مجازي

ايه از همزاد بود

  . است
چنگ داشته باش
 اول است و دو

 فارس

سنجش

به رنگ ج: گون ب

عني لباس و پارچ

در» ماندنفرو«و 

4شدن زايل ) 3
است به معني» ه

ة ننگ و خجالت
ي نازك از پارچه
به وجود آمد، بلن

زنخدان،(و زنَخ 

ي بوستان سعدي
ت در آن روايت ح

  .حضور دارد
در قالب مثنوي

مشرايي از دورة 

كشت: مشبه به) 
روباه: مشبه به) 

3شير : مشبه به

مش) 2. شده است

راب و مستي است
ت جنگ نيست 

شراب در ك(شد 
 معناي حقيقي

پوست بودن كنا

آميزي حس» تار
سازِ چ) رة ناهيد

ع مصداقِ مصرا

   
 

 .رست است

سيماب ←يوه 
 .رست است

در مع جامه» 1
 .رست است

و» شبهت«، »د
 .رست است

3حطام ) 2يه 
غزوه« م خانوادة

 .رست است

ماية: نيست ري
قبايي: قباي زي

ب( برخاستزاهز 
و» مرغزار«الي 

 .رست است

هاي لب حكايت
قتي راويِ روايت
جريان داستان ح

د» تحفه االحرار
واج چهارپاره سر

 .رست است

)2بادپا : مشبه) 
)2خود : مشبه) 
م) 2تو : مشبه) 

مشبه حذف ش) 
 .رست است

نوبت شر= ست 
وقت= نيست  ير
بايد در كف باش» 

در مصراع دوم،
 .رست است

در يك پ  كسي

گريستن به گفتا
سيار(ن كه زهره 

راع دوم مثال و

www.sanjeshse 

  
 
در 2گزينه  

جيو: سيماب
در 1گزينه  

«در گزينة 
در 1گزينه  

نژند«معناي 
در 3گزينه  

ما اندك) 1
هم» غازي«(
در 4گزينه  

عا: 1گزينة 
تو: 2گزينة 
هز: 3گزينة 
امال: 4گزينة 

در 2گزينه  
غا: 1گزينه 
وق: 2گزينة 

بيهقي در ج
ت«: 3گزينة 
رو: 4گزينة 

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

در 2گزينه  
 اس جامنوبت
 شمشينوبت
»جام«واقعاً 

د» شمشير«
در 1گزينه  

با) بيت الف
  )بادام

نگ«) بيت ب
اين) بيت ج
مصر) بيت د

erv.ir
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@sanjesheduc 

نـاس تـام   

  .ه است
  

 بيـت دوم     

.  

 فعل شدن 

  

  .ه مسند

ه بـه پـول    

cationgroup

جن ⇐ن اسـت  

ر شده و استعاره
.صراع اول است

كـم قيـد بـراي

  .شده است

.شود رداشت مي

يك ساخت از+ 

.شدكرده) 4  

فعل گذرا به» شود

، تظاهر كن كـه

 عقاب و شاهين

  
جانشين شاعر» 
 در مص» كبوتر«ت

شود كه در حكه

اليه تشكيل ش ف

.  

  .اسب ندارد
مله، اين معنا بر

+ـه + ه مفعول 

ش«مسند است و 

 

تشخيص بدهي،
  .ت

23/08/1399(  

همان» باز«لي 

.كرار وجود دارد
»كبوتر«راع دوم 

صفت) رهيده(ه 

  .ت
اي خوانده  گونه

ز مضاف و مضاف

نيز هست» تب«
  .تضاد دارد» ت

اي تنا چ واژه هي
ه معني كلي جم

ضيِ فعل گذرا به

 مد

م» پژمرده«: شود

 .رح شده است

دوست ظاهري ت
گرفت را خواهند 

3  

3 دوممرحلة (ان 

 در دو مورد قبل

آراية تك ⇐) ل
 كرده و در مصر

رسته. است» دم

  .نما است ض
رديف است» يش

بايد به كل بيت

ا» خاميِ خود« 

« معنا متضمن 
درست« معنا با 

ه در اين معنا با
ده كه با توجه به

  .م است

بن ماض« الگوي 

گفته آم) 3 .     د

پژمرده ش ←ت 

جويان مطر جنگ

ت واقعي را از د
، دستت ماندگي

 يازدهم؛ زبــــا

  .ن دارند

هد در حالي كه

چنگال(عنا دارد 
ه كبوتر تشبيه

بود« مخفف فعل

ض دارد و متناقض
خويش«. م هستند

ر نرفته است و ك

اما) زده ند بهت

ست كه در اين
ست كه در اين

آمده كه و سالم
، آمدمحضر شاه

  .جمله هستند
  .مسند است» 
متمم» راي«. ت

  . است

هول حتماً بايد

شود ار بسته مي

عل مجهول ساخت

منان به دست ج

ي اين كه دوست
ت در زمان درم

سنجش

جناس ناهمسان 

ده مي» دوباره« 

و مصراع يك مع
خست خود را به

خواند كه مخ» دم

ن ظاهري متناقض
هاي بيت دوم يه

هيچ فعلي به كار

مانن( واژه است 

 
  )چرا(= 

  ي سه چار

آمده اس بيماري 
آمده اس بيماري 

تن درست وي 
جازة ورود به م

هر دو فعل ج» ه
»اقبال«. ه است

فعل مركب است
مسند» آگاه«. 

ساختار فعل مجه
  .شد

به كا) 2 

توان از آن فع نمي

 بسياري از دشم

ين است كه براي
يك از دوستانت م

   
 

»دست ـ دوست
 .رست است

سوم معني» باز
  

در هر د» چنگ
اعر در مصراع نخ

بد«را بايد » بدم
 .رست است

 خامي، سوختن
قافي» رفتار ـ كار

ر بيت نخست ه

يك» زده غرامت
 .رست است

 پس) 2بسي ) 
(چه ) 2چنان ) 
يروز) 2القصه ) 
  سخت) 

 .رست است

در معني» علت
در معني» علت

در معني» درست
اجدر معني » بار

 .رست است

داده«و » گشاده
اليه مضاف» حال
بخشي از ف »پاي
متمم است» راه

 .رست است

 باشيد كه در س
برقرار باش»  آن

 .  خواهد شد
 .رست است

گذر است، پس ن
 .رست است

ت كشته شدن
 .رست است

 صورت سؤال اي
اي و ببين كدا ه

www.sanjeshse 

د«) بيت هـ
در 2گزينه  

ب«: 1گزينة 
.وجود دارد

چ«: 2گزينة 
شا: 3گزينة 
بد«: 4گزينة 

در 2گزينه  
از: 1گزينة 
ر«: 2گزينة 
در: 3گزينة 
  .باشد

غ«: 4گزينة 
در 4گزينه  .

)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
)1: 4گزينة 

در 3گزينه  .
ع«: 1گزينة 
ع«: 2گزينة 
د«: 3گزينة 
با«: 4گزينة 

در 1گزينه  .
گ«: 1گزينة 
ح«: 2گزينة 
پ«: 3گزينة 
ر«: 4گزينة 

در 3گزينه  .
دقت داشته

معناييا هم
افروخته) 1

در 3گزينه  .
ناگ» پژمردن«

در 2گزينه  .
بيتدر هر دو 

در 3گزينه  .
معناي بيت
نيازمند شده

erv.ir
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ـش اسـت    

رده اسـت؛    
نـزد او بـاز    

ضـر نيسـت   

صف عاشقي 

  تقليد كارِ

زمـرة آنهـا   

نـد دادن و    

   هستند 

cationgroup

ت جهـد و كوشـ

  .نمود ي

 اسير خـود كـر
كنـد و نـ را نمـي 

شك دارد و حاض

ت چهارم در وصف

پس با! را بگيرد

 و بزرگان، در ز

هـوده بـودن پنـ

  .سازد مي

ـ زيراـ    ايم ده

  ها موفقيت

ين در، در مشت

ران را فراهم مي

هن و وجود مرا
ر  ديگر هواي او

هدية سلطان ش

بيت. ندگار است

كه جاي چشم ر

ليد رفتار نيكان

هوم بيت دوم بيه

ن را ماندگار نم

شد ينهـ  خداوند

م) 4ت           ر

)ي

23/08/1399(  

 كرد كه كليد اي

زي خود و ديگر

 روي تو تمام ذه
ارش دل بكند،

در حالل بودن ه

 و عظمت خداون

شود ك باعث نمي

تواند با تقل  نمي

مفه. اقالن است

ت و شكوه هم آ

خ كتاب) 4     

   

روزگاره نشده ـ 

يرعلوم انساني

4  

3 دوممرحلة (ان 

اي را باز رِ بسته

خود روزو تالش 

ور باشم، خيال
ويد كه اگر از يا

اين است كه د» 

ت حقايق غيبي
  .داند مي

رود اما اين ب مي
  .يد

ذات عالي ندارد،

صيحت عات و ن

ي است كه قدرت

     هستندي ـ 

       زند ف مي

ترجمه كحياتر 

ويژة غي) (2( 

 يازدهم؛ زبــــا

ِي مقدر، بايد در
  .آيد ي

ز، شير با سعي و

حتي اگر از تو د
گو گزينة يك مي

»ت نزديك است
  .يرد

در دريافت  عقل
شوق را بيهوده م

پا هم به خواب م
 شايستگي رسي
ي كه جوهر و ذ

عاشقان به مالمت

 و هستي دنيوي

يجوي عيب) 3  

حرفـ   كرده بود

در» ك«ضمير ) 

ي، زبان قرآن

سنجش

 رسيدن به روزي
ش به دست مي
ستان سعدي نيز

گويد كه ح ر مي
 شاعر در بيت گ

قيامت سخت«ة 
 صله و انعام بپذ

ناتواني 3و  2، 
صف عشق و معش

پا: نخوانند آن را
وان به بزرگي و

كسي: كان نرسد

 اهميت ندادن ع
  . است

ي زندگي انسان

ه نشده          

اخراجبود ـ  گر
 گفته بود  

  گويد  مي

 3(

 عربي

   
 

 .رست است

براي: وم مصراع
 با تالش و كوشش
مورد نظر از بوس

 .رست است

رت سؤال، شاعر
مقابل اين معنا،

 .رست است

ي بست از جملة
ك را به عنوان
 .رست است

1هاي  رك بيت
ر سخني جز وص

 .رست است

اب رود، چشم ن
تو ايستگان، نمي

ز ره تقليد به نيك

 .رست است

،4و  3، 1هاي 
ردن افراد نادان
 .رست است

و بيت ناپايداري

 .رست است

  :رتيب
ر كتابش ترجمه

 .رست است

  :رتيب
شلوغگش كه موز
گسخن ـ  كند ي
م سخنكند ـ  ي

 .رست است

  :رتيب
 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .
معنا و مفهو

روزي ←
در حكايت م

در 1گزينه  .
در بيت صور
درست در م

  .گردد نمي

در 3گزينه  .
منظور قاضي

ناكمال شبهه
در 4گزينه  .2

مفهوم مشتر
است كه هر

در 2گزينه  .2
پاي اگر خوا
بزرگان و شا
طبعِ دون از

  .در آيد
در 2گزينه  .2

ه مفهوم بيت
راهنمايي كر

در 3گزينه  .2
مفهوم هر د

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ضمير در) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
دانش آم) 2
اخراج مي) 3
مياخراج ) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

 سختي) 2
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 پارسـايي و 
ي از آن بـه  

پـس  . كـرد  
ه او گفتـه   
 به سرعت 

از  و افتاد و
ميـر  ا. كـنم       

cationgroup

وف بود، داراي پ
ايعمامه شيده و

سويش پرتـاب ك
پس بـه. خير: ت

لك هراس كرد
اورد روي پاهاي 
لـب آمـرزش ك

  أخط ـ 

بزرگي معرو ت و
جنس نخ پوش ز

او، آشغالي به س
رت كردي؟ گفت

از خشم ما يد و
شده بود آنگاه مر
ـه بـراي تـو طل

  .ند

23/08/1399(  

 ين 

  كند ها مي

  األبدان) 4

المکالمة ـ ذي

ينكه به شجاعت
اهني سفيد ازير

ه و با اهانت به ا
 به چه كسي پر
رس به خود لرزي
خل مسجدي شد
م جز بـراي اينكـ
 نفسش غلبه كن

5  

3 دوممرحلة (ان 

تريو بد ترينخوب

ن به اوست ـ ر
  ستند

                 4

اّلذ )4          

درضمن اي سالم،
كه پيحالي ت در

ه مسخره گرفته
دانيمي: ته شد
مرد از تر. هست
ي نماز داخ اقامه

نيامدم سجد در
ست كه بر هواي

 يازدهم؛ زبــــا

   م دهد

خيم ـ كن وت مي
     كنيم

بدي ـ ضرر رسا
ساننده به او هس

  ...تند

  واهد شد

    في ـالّنعم  

           خطأ

السمؤمنين عليه
رفتوفه راه ميك

لباسش را به ه و
آنگاه به مرد گفت
سردار سپاهش ه
يكه مالك براي

خدا سوگند به مس
ن مردم كسي اس

  .كنيد اب
 .  كرد

سنجش

انجاجمه نشده ـ 
  ه نشده  

  علم

دعو ....راآنها  ما 
ك دوري ميـ  تر ت

   كنيم

هر ب) 3 نشده   
 نشده ـ ضرر رس

هايي هست شيشه

  دارم ) السي
ه ـ پشيمان نخو

                2(

خط )2          

المرين ياران امير
كروزي در بازار  

گان وي را ديده
آ. توجهي نكرد 
س المؤمنين وير

حالي هي كند در
به او گفت به خ

شجاعترين: دند

 صحيح را انتخا
ودش را كنترل

   
 

 .رست است

ترج يهُرب ال  ـ
ترجمه أداءـ  هد

جمه نشده ـ مع
 .رست است

  :رتيب
فه معني شده ـ

و زشت تر  خوب
ك دوري مين ـ 

 .رست است

  :رتيب
ها ـ كلّ ترجمه
ها ـ كلّ ترجمه
 .رست است

ش) اينها(اين : تٌ 
 .رست است

  :رتيب
         

همكال(ار همك: لٌ 
ضافه ترجمه شده

 .رست است

  :رتيب
                  
 .رست است

  :رتيب
في           

  :ك مطلب
تر يكي از گرامي
.خالق نيكو بود

يكي از فروشندگ
هش ادامه داد و

مياخص، دوست 
خواهرفت تا عذر

مالك ب. هي كرد
ليه السالم فرمو

 .رست است

يگزينه :هازينه
ربرابر نفسش خو

www.sanjeshse 
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اين اضاف) 1
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ه صداقت) 4

در 4گزينه  .3
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در 3گزينه  .3
خطاها به تر

خطاها   )1
لي زميٌل) 2
هرگز اض) 4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

   القلب) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
ف ـ تکلَّم )1

ترجمة درك
مالك اشتر
اخ بردباري و
ي. سر داشت

مالك به راه
اين شخ: شد

به سويش ر
او عذر خواه
المؤمنين عل

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

مالك در) 1
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@sanjesheduc 

  

  .است» ناه

cationgroup

            

!شود ل گفته مي

  باشد  

گن :الَذْنب«رباره 

                  

  ضيه ِاشتِهرَ 

اي فعل مجهول

  مجرور

بعينَ سَ كه بايد 

الي كه شرح در

23/08/1399(  

                  

 ند 

ماض )4       

؛ برا»محذوفله 

الجار و الم ـ) ة

ك بعينِ سَ   ـکُّــر 

 دم است در حا

6  

3 دوممرحلة (ان 

 

.  
  .د

 .ست

 .گيحت

   
 . بود

 . بود

                .ت

  

   .درت است
كه خود را بشكن

»   ش ـ ر ـ ه

فاعل«ن تَوقيع ـ 

علی کثرة الصفة

تَفـک: مصدر است

به معني الَذَنب 

 يازدهم؛ زبــــا

.د سبك شمارد
.ر شدن هستند
كندش تواضع مي

  كنيد  ص
جه نكردن به اوس
، خشم او را برانگ

 .كرد

 . ش، بخشيد

سب متن است؟
ون از نخ سفيد
دار لشگر ايشان

. 

 او شجاعتر است

م متن چيست؟

دن به هنگام قد
 شير آن باشد ك

 

ش«ته األصلية 

علي وزنمصدره 

يدلُّ َع(لمبالغة 

 مبتداي جمله م

)2. صحيح است
  .است »کبر

سنجش

 اهانت كرده بود
 از عوامل مشهو

 برابر پروردگارش

 خطا را مشخص
خره كننده، توج
ن زباله به مالك،
 طلب بخشش ك
 را با دعا برايش

جمله مناسكدام 
غال پرت كرد چو
ف شد چون سرد
.خل مسجد شد
 غلبه كند پس

مناسب با مفهوم
  . ظلم كرد

ب بهتر از بخشيد
ف را بشكند    
.به تو بدي كرد

ماّدت )2        

م) 2              

إسم ال) 3     »ی
  » صحاب

ارست است زير

ص» َميت«كلمه 
أک«جمع مكسر 

   
 

ردي را كه به او
خالقي و تواضع

تر فقط درشجاع
 .رست است

يگزينه :هازينه
كار در برابر مسخ
ه با پرتاب كردن
الك در مسجد
رد اهانت كننده
 .رست است

مفهوم ك :هازينه
باس مالك آشغا
 شجاعت معروف

داخ قط براي نماز
بر هواي نفسش

 .رست است

ي نامجمله: ها نه
هركه را به تو ظل
دن هنگام غضب
ن شيري كه صف

كسي كه بهن به 
 .رست است

  :رتيب
حذوف        
 .رست است

  :رتيب
                   

   زائد
 .رست است

  :رتيب
َفعَلی«علی وزن 
أص«  موصوفها

 .رست است

نادر رُ تفکَّ  :3ينة 
 .رست است

  :رتيب
داده شده براي ك

اسم تفضيل و ج 

www.sanjeshse 

مالك مر )2
خوش اخ) 3
انسان ش )4

در 2گزينه  .3
ي گزترجمه

بهترين ك) 1
فروشنده) 2
مرد از ما) 3
مالك مر) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

مرد به لب) 1
مالك به) 2
مالك فقط) 3
هركس ب) 4

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

ببخش ه) 1
غلبه كرد) 2
سهل دان) 3
نيكي كن )4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

فاعله مح )1
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
جهولم) 1
له حرف) 3

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

مؤنثه َع) 2
صفة و) 4

در 3گزينه  .4
خطا در گزي
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اسـم   :َجـر

cationgroup

َمتج ـ) يل نيست

  )آيد يز مي

  ت

  گفتند  د ـ مي

اسم تفضي( زرد 

  أقَبح ـَری 

هي و مستقبل ني

دگار ـ راه راست

ـ سراييده بودند

  كنند

23/08/1399(  

:األصـَفر) 3   

الُصغَر )4      

  .ت

سر فعل امر و نه

نيكو ـ پرورد) 3

اي ـ از ـ عده) 3

ك ين عمل ميتر 

 

)وم انساني

7  

3 دوممرحلة (ان 

اسم مكان: اِکن

أفاِضل       

 اسم تفضيل است

مله اسميه، بر س

  . ترجمه كرد

  .باشد مي َفعُّل

 3

 3
  ملمعات 

ي ندارند ـ آگاه

 دهند نجام مي

ويژة علو) (2(

 يازدهم؛ زبــــا

 مضارع وَ مسا

أ )3      أقَوی ـ

ها ر ساير گزينه

  : رتيب

شرط عالوه بر جم

به شكل مضارع

 .ت

َتَف ماضي از باب 

  

 نشده است ـ مل

ني كه ـ اعتقادي

دانند ـ ا د ـ مي

( زبان قرآن 

سنجش

فعل :أِحبُّ ) 2 

ـاآلَخريَن  )2   

ضارع است و در

جواب شرط به تر
       
 
در جواب شر فـ( 

توان ب شرطي مي

ز باب تفعيل است
ي شرط همگي

   داند ي
سبت ـ راه خدا 

 سرودند ـ كه 
ترجمه ممزوجةً 

مه نشده ـ كسا

ـ اعتقادي ندارند

 عربي،

   
 

 .رست است

     سم تفضيل

 .رست است

م تفضيل      
 .رست است

فعل مض 3گزينه 
 .رست است

 فعل شرط و جو
رهه يغفاللّ  ـ دم

 َحصلوا ـ حّملوا
ّبهُ سوف َيتنَ  ـرأ 

 .رست است

 را در جمالت ش
 .رست است

مضارع از ُتَفکِّر 
هاي ي ديگر فعل

 .رست است

  رتيب
كنيد ـ زيرا ـ مي
ر حالي كه ـ نس

 .رست است

  رتيب
معني نشده ـ س 

أبياتًا م بودند ـ 
 .رست است

  رتيب
ترجم: عندناي ـ 

  ـ آنچه را
ردمي ـ آنانكه ـ

www.sanjeshse 
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2در گزينة 
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آنكه ـ د) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

ممزوجة) 2
شاعراني) 4
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خطاها به تر

بد مردمي) 2
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  ن 

 نا ـ کانَ 

 پارسـايي و 
ي از آن بـه  

پـس  . كـرد  
ه او گفتـه   
 به سرعت 

از  و افتاد و
ميـر  ا. كـنم       

cationgroup

  !رنج و عذاب
  ! بچشي

ترين محبوب) 4 

  .نشدم

ه ـ الزبمن ـ قلبن

وف بود، داراي پ
ايعمامه شيده و

سويش پرتـاب ك
پس بـه. خير: ت

لك هراس كرد
رد روي پاهاي او
لـب آمـرزش ك

 در دوري از او ر
زديكي معشوق

  ي

  رنده ـ النه

م يعني نااميد ن

وته ـ لسانهحالـ 

بزرگي معرو ت و
نخ پوشجنس  ز

او، آشغالي به س
رت كردي؟ گفت

از خشم ما يد و
شده بود آنگاه مر
ـه بـراي تـو طل

  .ند

23/08/1399(  

ش برقرار است و
و محبت را در نز

 . د

كه هر جواني) 3

گويد ـ پر مي) 2

ه اميد بر نگرفتم

ـ البخاطر عدّی 

ينكه به شجاعت
يراهني سفيد از
ه و با اهانت به ا
 به چه كسي پر
رس به خود لرزي
خل مسجدي شد
م جز بـراي اينكـ
 نفسش غلبه كن

8  

3 دوممرحلة (ان 

آرامش و آسايش
جامي از عشق و

هستند سودمندـ 

 3

 

  . ت

قسمت اول گفته

الّسع) 4ـ و  دی

درضمن اي سالم،
كه پيحالي ت در

ه مسخره گرفته
دانيمي: ته شد
مرد از تر. هست
ي نماز داخ اقامه

نيامدم سجد در
ست كه بر هواي

 

.  
  .د

 .ست

 يازدهم؛ زبــــا

 محبوب بودن آ
تا ج) داشته باش

محبوب ـ) 3   

 .كند ايت مي
  .د

 

ترجمه شده است

درحالي كه ق/ م 

سعدجايي كلمه 

السمؤمنين عليه
رفتوفه راه ميك

لباسش را به ه و
آنگاه به مرد گفت
سردار سپاهش ه
يكه مالك براي

سوگند به مسخدا 
ن مردم كسي اس

  .اب كنيد
 .  كرد

.د سبك شمارد
.ر شدن هستند
كندش تواضع مي

  ص كنيد 
به اوسجه نكردن 

سنجش

دارد كه در كنار
در نظر ند(ا كن 

.            روند ي

هداندان ـ كه ـ 
شود ـ هدايت مي

ها ـ زاري كنم ه
  خوانم ه مي

ت، اميدي ندارم 

نااميد شدم: وساً 

جابج) 2ـ   القلب

المرين ياران امير
كروزي در بازار  

گان وي را ديده
آ. توجهي نكرد 
س المؤمنين وير

حالي هي كند در
به او گفت به خ

شجاعترين: دند

 صحيح را انتخا
ودش را كنترل
 اهانت كرده بود
 از عوامل مشهو

 برابر پروردگارش

 خطا را مشخص
خره كننده، توج

   
 

 .رست است

به اين موضوع د
دنيا را رها: جمه

 .رست است

  رتيب
به آرامي راه مي

 .رست است

  رتيب
 ارزشمند ـ فرزن
 كه هر جواني ـ

 .رست است

  رتيب
 ـ ندانست ـ چه
ب هستم ـ مرثيه

 .رست است

اميدوارم: أرجو 
 .رست است

صرُت مأيو: 3نة
 .رست است

  رتيب
 ُينشُد ـ األّيام ـ

  :ك مطلب
تر يكي از گرامي
.خالق نيكو بود

يكي از فروشندگ
هش ادامه داد و

مياخص، دوست 
خواهرفت تا عذر

مالك ب. هي كرد
ليه السالم فرمو

 .رست است

يگزينه :هازينه
ربرابر نفسش خو
ردي را كه به او
خالقي و تواضع

تر فقط درشجاع
 .رست است

يگزينه :هازينه
كار در برابر مسخ
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الّلسان ـ) 1
ترجمة درك

مالك اشتر
اخ بردباري و
ي. سر داشت

مالك به راه
ين شخا: شد

به سويش ر
او عذر خواه
المؤمنين عل

در 1گزينه  .3
ي گزترجمه

مالك در) 1
ك مرمال )2
خوش اخ) 3
انسان ش )4

در 2گزينه  .3
ي گزترجمه

بهترين ك) 1
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 است پس 

ت در اينجا 

cationgroup

            

 

نجا اسم مفعول

كلمة درست) / خ

                  

  افتعال ـ متعدٍّ 

در اين» الُمَجرِّب

قرمز، سرخ: مـَراء

23/08/1399(  

                  

 ند 

حرفين من باب

  ُفعَلی ) 4  

ا«صحيح است ـ 

أْحَمـر ـ َحم«ي 

  ص شد

9  

3 دوممرحلة (ان 

 .گيحت

   
 . بود

 . بود

                .ت

  

   .درت است
كه خود را بشكن

بزيادة ح) 4      

                ي

ص» جرَّبَ «عيل 

 مجرّد است برا

مل شد ـ ناقص

 يازدهم؛ زبــــا

، خشم او را برانگ
 .كرد

 . ش، بخشيد

سب متن است؟
ون از نخ سفيد
دار لشگر ايشان

. 

 او شجاعتر است

م متن چيست؟

دن به هنگام قد
 شير آن باشد ك

 

  للمؤّنث )2   

  ) ت
  !شود ته مي

مبني) 3          

ل ماضي باب تفع

مصدرثالثي» ن

كا :تمَّ ـ َنَقَص ) 

سنجش

ن زباله به مالك،
 طلب بخشش ك
 را با دعا برايش

كدام جمله مناس
چو غال پرت كرد

ف شد چون سرد
.خل مسجد شد
 غلبه كند پس

مناسب با مفهوم
  . ظلم كرد

ب بهتر از بخشيد
ف را بشكند    
.به تو بدي كرد

)        ل ندارد

، درست استدان
 فعل مجهول گفت

»         خام« 

فعل» َجرِّبَ «: 3 
  !د

سرخ و قرمز بود
  !خر، االغ: ناي

)2  ) ر ـ گران
  ـ صبحگاه

   
 

ه با پرتاب كردن
الك در مسجد
رد اهانت كننده
 .رست است

مفهوم ك :هازينه
باس مالك آشغا
 شجاعت معروف

داخ قط براي نماز
بر هواي نفسش

 .رست است

ي ناملهجم: ها نه
هركه را به تو ظل
دن هنگام غضب
ن شيري كه صف
ن به كسي كه به

 .رست است

  رتيب
فعل الزم مفعول

 .رست است

  رتيب
زائد حرفان(ـ  ئد

؛ براي»محذوف
   روف زائدة
 .رست است

  رتيب
موصوفهـ  ضيل

 .رست است

رتيب در گزينة
باشد درست مي 

 .رست است

س«به معناي » رة
باشد به معن» ر

 .رست است

  ها به ترتيب ه
تر ارزان( ـ غالّية 
شامگاه ـ :غداة

www.sanjeshse 
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أرخص) 1
عشية ـ ) 3
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مشـهد   4 

فت داللـت        

 

ن نيازهـاي      

ـت بيـانگر    

مـاد باشـد    
  .ست

cationgroup

در گزينة. ندارد

  ردن

ند كـه بـر صـفت

صـحيح بـه ايـن

رگ چگونـه اسـ

ست و قابـل اعتم
ه جانبه بودن است

  !غلط است

دو گزينه وجود ن

كمك كر: مفاَعلة

م مبالغـه هسـتن

پاسـخ ص.  اسـت 

گي او پس از مر

موضوع كامالً درس
ط به موضوع همه

23/08/1399(  

غ» ُحسَنی ِمن« 

 مكان در اين د
  .يل نيست

ممصدر باب : دة

  !كند  نمي
؛ اسـمرة، سـّتار

  ! داللت دارند

. 

 

  .هاست ن

به او عطا كرده

وضوع نحوه زندگ

ست، مربوط به م
نگ باشد مربوط

) لوم انساني

10  

3 دوممرحلة (ان 

شود و فاده مي

  ضيل اسم تف 
ل هستند و اسم

اسم تفضي 4دد 

ُمساَعد) 2       

بر صفت داللت
حـّالف، أّمـارت؛ 

ستند كه بر ابزار

.ي مزيد استالث
  .ول است

  .شد
 !، مزيد نيست

ز جمله ما انسان

ست كه خداوند ب

دگي است و مو

  .ست

جربه و آزمون اس
 به صورت هماهن

ويژة غيرعل) (

 يازدهم؛ زبــــا

استف أفَعلز وزن 

:بر جمع أکبر
اسم تفضيل بلـغ

عد أربع . نيست

  !است َفعَّلَ 
 فاعل مجرد    

نه اسم مبالغه ب
به ترتيب كلمات 
اسم مبالغه هست 

ز باب افعال و ثال
م مفعول و مفعو

باش ي مفعول مي
ولي مجرد است،

ش جهان مادي از

اي است هاي ويژه 
  .كند  مي

شناخت هدف زند

درست زندگي اس

يازمند تجشكوك ن
ختلف انسان بايد

)2( و زندگي 

سنجش

چيز يا دو كس از

أکاب/ اسم مكان  
أب و أفضـليب؛ 

فضيل در جمله

َف تفعيل و وزن 
اسم: راضياً ) 1 

  جرد

كه در كدام گزين
4و  3و  1هاي 

جّوالو بّطارّية 

ل و اسم فاعل از
اسم: الُمجرَّب) 1

ب افعال است ولي
عل هم هست و

بخش آب حيات 

رآمده از سرمايه
سان را تضمين

بيانگر ش) ع(جاد 
 

مويد كشف راه د

ي احتمالي و مش
خ به نيازهاي مخ

 دين

   
 

 .رست است

ه و برتري دو چ
 .رست است

:مغازه: ع َمتَجر
به ترتي 2و  1ي 

ست ولي اسم تف
 .رست است

م مفعول از باب
:ديگر به ترتيب

اسم مفعول مج 
 .رست است

جمله اين است ك
ه در گزينه: ها نه

ب 2ي در گزينة 
 .رست است

فاعل: المؤمنونَ  
ديگر به ترتيب 
سم فاعل از باب

اسم فاعل و فاع: 

 .استرست 

:فرمايد رآن مي
 .رست است

 نيازهايي كه بر
ت كه سعادت انس

 .استرست 

 دعاي امام سجا
 . خويش است
 .رست است

 هر دو عبارت م
 .رست است

هاي  عبارت پاسخ
بارت اينكه پاسخ

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
براي مقايسه

در 3گزينه  .4
متاِجر جمع

هاي در گزينه
اسم مكان اس

در 3گزينه  .4
اسم: »ُمَقدَّمٌ «

هاي د گزينه
:مسؤول) 4

در 2گزينه  .4
مقصود از ج
توضيح گزين

ولي! كنند مي
در 2گزينه  .5

2در گزينة 
هاي د گزينه

ا: الُمتِقنَ ) 3
:الّناقُص  )4
   
  
  

در 3گزينه  .5
ـ قر9صفحه 

در 4گزينه  .5
ـ13صفحه 

اساسي است
در 4گزينه  .5

ـ13صفحه 
درك آيندة

در 3گزينه  .5
ـ14صفحه 

در 2گزينه  .5
ـ14صفحه 

باشد و عب مي
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@sanjesheduc 

راه درسـت   

جام دهند و 

داشته  زاني
ن در برابـر  

ـه، دربـارة   

ده و كاالي 
خواهد شـد  

ـو عنايـت      
رد آمادگي 

ودن ديـن      

كـاران   يـان  

ع مختلـف   

م پيامبران 
د ولـي در   

cationgroup

موضوع كشـف ر

 عمل صالح انج

 

ها ارز ي به انسان
ناي تسليم بودن

  .ست

 آن سخن گفتـ

وشگاهي باز كرد
از او پذيرفته نخ

سـلمانان در پرتـ
عي انسان از موار

يي و روزآمـد بـو

در آخـرت از زي

 فرهنگي جوامـع

 در واقع به تمام
انـد يني را داشته

سد، مربوط به م

آورند و  ه ايمان

 .قرار داده است

 يك برنامه كلي
 دارد كه به معن

در حيطة عمل ا

 خداوند و مانند

م براي خود فرو
تيار كند هرگز ا

ش و كوشـش مس
 فردي و اجتماع

  .ايي است

 نبـوت و پويـايي

 نخواهد شد و د

مادگي فكري و

هي ايمان بياورد
نبياء واجبات دي

23/08/1399(  

هدف خلقت برس
  .ده است

د مگر كساني كه

ل آفرينش وي ق

خداوند... واهي 
برنامه اسالم نام

فضايل اخالقي د

عدالت و عبادت
  

تند كه هر كدام
ي جز اسالم اخت

ه موضوع تـالش
 پاسخ نيازهاي

 به اعجاز محتوا

ده از موارد ختم

گز از او پذيرفته

ي داشتند اما آم
  . كند

خرين پيامبر اله
چون مثالً تمام ا

11  

3 دوممرحلة (ان 

خدادادي به ه ي
د را از دست داد

در زيان هستند

 خداوند در اصل

د عدالت خيرخو
ت برساند اين ب

يمان و كسب ف

 توحيد، معاد، ع
.باشد متعدد مي

هستندگان كاال 
و هر كس ديني 

 تحريف است كه
به دست آوردن

رت دوم مربوط

ين تنظيم كنند

اختيار كند هرگ

ح فرهنگي پاييني
دريافت و حفظ

 اگر كسي به آخ
ياء بنمايد چم انب

 يازدهم؛ زبــــا

هاي ي از سرمايه
شناسد عمر خو

ها د  همانا انسان

رينش است كه

رك فطري مانند
ان قرار داده است

 هستي حيطة ا

شد دربارة ث مي
تادن پيامبران م

ران مانند فروشن
:فرمايد قرآن مي

ظ قرآن كريم از
است و موضوع ب

  .دگي است

جاز لفظي و عبا

ربارة وجود قواني

يني جز اسالم
  . است

ردم حجاز سطح
نامه زندگي را د

ش چنين است
ل به تمام احكام

سنجش

مندي واند با بهره
دف زندگي را نش

قسم به عصر: د
  .ه باشند

ي نوع خاص آفر

هاي مشتر يژگي
ي كه در خلقتشا

دالنه بودن نظام

بري كه مبعوث
ردم از علل فرست

ر كند كه پيامبر
كارند و ق ن زيان

  .خواهد بود

ظختم نبوت حف
كريم از تحريف ا
 برنامة كامل زند

ول مربوط به اعج

در»  في االسالم

و هر كسي د :د
خدا فقط اسالم

قرآن با اينكه مر
ترين بر ت كامل

عبارت درستش) ف
 نه اين كه عمل

   
 

 .رست است

 اينكه انسان بتو
ت و اگر كسي هد

 .رست است

فرمايد  قرآن مي
حق و صبر داشته

 .رست است

 فطرت به معناي
 .رست است

 به سبب اين وي
 هدف مشتركي

  .ت
 .رست است

ـ بحث عاد24و 
 .استرست 

كه هر پيامب اين
ي سطح فكر مر

 .رست است

 اگر كسي تصور
كنند اينان غ مي

كاران خ  از زيان
 .رست است

 يكي از موارد خ
رد حفظ قرآن ك
ي براي دريافت

 .رست است

ـ عبارت او40و 
 .رست است

ضرر و ال ضرار
  

 .رست است

فرمايد  قرآن مي
يعني دين نزد خ

 .رست است

 در عصر نزول ق
توانست ود كه مي

 .رست است

ـ مورد الف20و 
مان آورده است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
ـ14صفحه 

زندگي است
در 1گزينه  .5

ـ14صفحه 
توصيه به ح

در 3گزينه  .5
ـ24صفحه 

در 4گزينه  .5
ـ24صفحه 

تا آنان را به
خداوند است

در 1گزينه  .6
و 25صفحه 

در 3گزينه  .6
ـ25صفحه 

رشد تدريجي
در 1گزينه  .6

ـ31صفحه 
خود را تبليغ
و در آخرت

در 3گزينه  .6
ـ29صفحه 

الهي از موار
جامعه بشري

در 1گزينه  .6
و 39صفحه 

در 4گزينه  .6
ال ض«عبارت 

.اسالم است
در 4گزينه  .6

ـ41صفحه 
خواهد بود ي

در 2گزينه  .6
ـ29صفحه 

ه ميزاني بوب
در 2گزينه  .6

و 31صفحه 
سابق نيز ايم

erv.ir
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عبـارت  ) ج  
كنند  س مي

كنـد    نمـي     
مربـوط بـه       

ل ببرنـد و  

 و نـاتواني    

ـس تـوان    

ال ﴿اورنـد    

ده است تا 
عضاي يك 

  .ت

مـرتبط بـا     

 راهنمـايي    

  .دند
كـرد بلكـه   

cationgroup

دشان ـ مـورد ج
ه ترتيب تدريس

ـردي را ضـايع
بـدن هسـتند م

قرآن را زير سؤال
  .ت

ت نهايـت عجـز

ابي كه هـيچ كـ

ماننـد آن را بيا

ت را انتخاب كر
تر از اع رآن دقيق

 آيات قرآن است

  .مطابقت دارد

ن موضـوع نيـز م

 او را هـدايت و

آنان معرفي كرد
ك كـار و رد نمـي  

نه به سوي خود
ف تحصيلي را به

ل هـيچ زن و مـ
تـر از اعضـاي بـ

دند تا عظمت ق
 تاريخ شده است

 قرآن براي اثبات
  

جنس كتاب، كتا

تواننـد هم د نمي

 كلمات و عبارات
 عبارت آيات قر
ن نزول تدريجي

م ﴾ ...ن القرآن و

قت دارد كه اين

ن به آن هـدف

مام كنندة كار آ
ان گذشته را انك

23/08/1399(  

كردند ن عوت مي
لفهاي مخت  پايه

 و خداوند عمـل
ت يات قرآن دقيق

 

الش فراواني كر
 قلوب در طول

ن چنين است
. آنها داده است

اي از ج د معجزه

ورندد قرآن را بيا

ترين  و مناسب
ق جذب كند و
م دروني در عين

افال يتدبرون﴿ة 

 مهمطابق ﴾أَنْفُس

د و براي رسيدن
 

ه همه انبياء و تم
تنها پيامبرانه د

) نساني

12  

3 دوممرحلة (ان 

به سوي خدا دع
اند كه ك مدرسه

  .ح

كند  تأكيد مي
ست و عبارت آيا

 .باشد ست مي

ي نزول قرآن تال
ماني در افكار و

 شكل صحيح آ
 قرآن را هم به

را قرآن قرار داد 

 شدند تا همانند

 قرآن زيباترين
ه را به سوي حق
د دربارة انسجام

  .ن است

نند و آية شريفة

خَسرُوا الّذينَ نَ

كند ين خلق مي
 .بقت داردمطا 

دهندة راه  ادامه
شد دا مبعوث مي

  .كرد

ويژة علوم ان (

 يازدهم؛ زبــــا

انبياء مردم را ب 
نند معلمان يك
كنند نه تصحيح

ت و عزت نفس
ت اسوران جاهلي

جي آيات قرآن ا

م از همان ابتداي
ة اين كتاب آسم

ند اما عبارت ج
يها مانند سوره
)ص(مبر اكرم 

س و جن جمع
  

ف ژرف و عميق
آماد هاي  و دل

كنند  را تأييد مي

جاز لفظي قرآن

كن گر را تأييد مي

الْخَاسرِين إِنِّ ﴿ة 

 براي هدفي معي
﴾ ... شي خلقه 

مبر اكرم خود را
 كه از طرف خد
ك ان معرفي مي

)2(و زندگي 

سنجش

)مورد ب. شتند
پيامبران ما)  د

ك ل را تكميل مي

ت قرآن بر كرامت
يري از عقايد دو
عين نزول تدريج

 سرسخت اسالم
العادة  نفوذ خارق

ب صحيح هستن
حتي يك سوره م
معجزه اصلي پيا

اگر تمامي انس: د
.يبان هم باشند

براي بيان معارف
د نظر را برساند
ارند و همديگر

عبارت دربارة اعج

ت قرآن همديگر

جاد با آية شريفة
.  

 هر مخلوقي را
 الذي اعطي كل

پيام) گزينه الف
 پيامبر جديدي
مه دهندة راه آنا

 دين و

   
 

هايي را داش فاوت
ـ مورد. ي است

مطالب سال قبل
 .رست است

ـ دو عبارت40و 
وضوع تأثيرناپذي
جام دروني در ع

 .رست است

ـ مخالفان38و 
ي لفظي سبب
 .رست است

 عبارات الف و ب
شنهاد آوردن، ح

م خداوند) يح د
  .د آن را ندارد
 .رست است

فرمايد  قرآن مي
هر چند پشتي ﴾

 .رست است

ـ خداوند بر39و 
وجه معناي مورد
يگر هماهنگي د
 .رست است

ـ كل سه ع39و 
 .رست است

ـ اينكه آيات40و 

 .رست است

 حديث امام سج
ف زندگي است

 .رست است

ـ اينكه خداوند  
قال ربنا﴿ا آية 

 .رست است

ـ شكل صحيح گ
هر) ح گزينة ج

يق و خود را ادام

www.sanjeshse 

نحوه اجرا تف
كامالً درستي
و هر كدام م

در 4گزينه  .6
و 43صفحه 

مربوط به مو
موضوع انسج

در 2گزينه  .7
و 40صفحه 
يباييهمين ز

در 1گزينه  .7
ـ37صفحه 

مخالفان پيش
عبارت صحي
آوردن مانند

در 2گزينه  .7
ـ38صفحه 

﴾يأتون بمثله
در 4گزينه  .7

و 40صفحه 
به بهترين و
بدن با يكدي

در 3گزينه  .7
و 40صفحه 

در 2گزينه  .7
و 41صفحه 

  
  

در 3گزينه  .5
ـ  7صفحه 

شناخت هد
در 4گزينه  .5

10صفحه 
فرمايد با مي

در 4گزينه  .5
ـ 22صفحه 

شكل صحيح
تصدي آنها را

erv.ir

69

70

71

72

73

74

75

51

52

53
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هللا و خـاتم    
ان ادعـاي  

بـه خـدا و   

  .باشد

 ﴾د الرسـل  

 با نيازهاي 

 به حـق و  

يـن بـراي     

نند عفت و 

فرمايد   مي

هـا بـود و    ت
 دريافـت و     

تواند به  مي

cationgroup

 لكـن رسـول اهللا
سي پس از ايشا

واهد كه ايمان ب

ب مي) ع( عيسي 

ي اهللا حجة بعـد

خود را) شياري

م دهند و توجه

خداونـد يـك د

ضايل اخالقي مان

كند و ميعرفي 
  . بود

مل تجديد نبوت
مـه زنـدگي را

ت و اينكه بشر م
  .است

و﴿فرمايـد   مـي 
كرد تا كس في مي

خو مسلمانان مي

 معجزه حضرت

يكون للناس علي

  .ست

بيداري و هوش(د 
  .كند ي

  .ريزي است

عمل صالح انجام

س آيات قرآن خ

عمل، كسب فض

نند اهل زيان مع
يانكاران خواهد

ل زندگي از عوام
تـرين برنا كامـل 

م از تحريف است
ه كامل زندگي ا

23/08/1399(  

كند و م رفي مي
معرف يامبر الهي

عني خداوند از م

دادند را شفا مي

ن و منذرين لئال

درست زندگي اس

االتري بينديشد
ها را تضمين مي

اي طبيعي و غر

ع ايمان آورده و 

نام دارد و براساس
  . كنند

ت و در حيطة ع

دان دگان كاال مي
و در آخرت از زي

فتن برنامه كامل
 بود كه بتواند ك

حفظ قرآن كريم
ي دريافت برنامه

13  

3 دوممرحلة (ان 

النبيين معر خاتم
عنوان آخرين پي

يع ﴾ ...نزل الي 

و برص گرفته ر

رسال مبشرين﴿ة 

ط به كشف راه د

 رود و در افق با
ه  سعادت انسان

جزء نيازها... ا و

 مگر كساني كه

ا برگزيده دين ن
ك ان مردم تبليغ

 نظام هستي است

 را چون فروشند
ته نخواهد شد و

يي آنان در گرفت
فرهنگي رسيده

هي جزء موارد ح
امعه بشري براي

 يازدهم؛ زبــــا

را خ) ص( اكرم 
تلف خود را به ع

ا انزل اليناء ما ا
  .د

كه كور مادرزاد و

ه از دقت در آية

رت تست مربوط

گي روزمره فراتر
يازهاي اساسي

ـ آب و غذ) ميتا

هاست مه انسان

ها  زندگي انسان
ه تا همان را ميا

ه عادالنه بودن

كه كار پيامبران
رگز از او پذيرفت

ها و عدم توانا ن
 رشد فكري و ف

ر پرتو عنايت اله
موارد آمادگي جا

سنجش

آن كريم پيامبر
ر اجتماعات مخت

لوا آمنا باهللا و ما
 انبياء را بپذيرند

يماران العالج ك

ن راه عذر و بهانه

كر شده در صور

ن از سطح زندگي
ه اين نيه پاسخ ب

لنحبي به بلدة م( 

ر زيان براي هم

كه خداوند براي
ء هم فرمان داده

در حيطة انديشه

هايي كه ت انسان
م اختيار كند هر

سطح درك انسان
 به آن درجه از

ش مسلمانان در
خود برسد، از م

   
 

 .رست است

ـ خداوند در قرآ
مبر اكرم نيز در

  .ند
 .رست است

قو﴿نبط از آية 
و وحدت دعوت

 .رست است

ـ شفاي بي 41و 
 .رست است

ـ مسدود ماندن  
  .شود

 .رست است

هر دو عبارت ذك
 .رست است

 زماني كه انسان
بيند كه رو مي به

 .رست است

ـ نياز به آب 7
 .رست است

 طبق سوره عصر
.  

 .رست است

ـ راه و روشي ك  
ستاده و به انبياء

 .رست است

ـ برنامه اسالم د  
  .است... و

 .رست است

ـ قرآن سرنوشت  
 ديني جز اسالم

 .رست است

ـ پايين بودن س  
ل قرآن بشريت

 
 .رست است

ـ تالش و كوشش  
تماعي خدي و اج

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
ـ  28صفحه 
پيام ﴾النبيين

پيامبري نكن
در 2گزينه  .5

مفهوم مستن
وحي الهي و

در 1گزينه  .5
و 42صفحه 

در 1گزينه  .5
11صفحه 

ش دريافت مي
در 3نه گزي .5

ـ ه 8صفحه 
در 4گزينه  .5

ـ  7صفحه 
تري روب مهم

در 1گزينه  .6
و  2صفحه 

در 3گزينه  .6
ـ  8صفحه 

.صبر نمايند
در 1گزينه  .6

17صفحه 
ها فرس انسان

در 3 گزينه .6
ـ18صفحه 
داري و امانت

در 1گزينه  .6
33صفحه 

هر كس كه
در 4گزينه  .6

29صفحه 
ولدر عصر نز
 .حفظ كند

در 4گزينه  .6
29صفحه 

نيازهاي فرد
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@sanjesheduc 

ـت برنامـة   

نهـا دينـي    

ك و پـاكيزه  

 و نـاتواني   

كتابي كـه  

ال ﴿اورنـد    

تا  ده است
 از اعضـاي   

  .ت

اتي ماننـد     

واس خـود  
خـدا وجـود    

cationgroup

شري براي دريافـ

خواهد بـود و تن

ه او حيات پاك

ت نهايت عجـز

ز جنس كتاب، ك

هماننـد آن را بيا

ت را انتخاب كر
تـر ـرآن دقيـق  

ي آيات قرآن است

و بيـان موضـوعا
  .نمايد  مي

  .ن است

توان با حو ا نمي
لـذا خـ... ينـيم   

دگي جامعه بشر

كاران خ ت از زيان

ن باشد خداوند به

قرآن براي اثبا: 
 

اي از  داد معجزه

تواننـد هم  نمـي 

 كلمات و عبارات
 عبارت آيات قـ
ن نزول تدريجي

نمايـد و ت مـي     
محتوايي اعجاز 

از محتوايي قرآن

 كه چون خدا را
 چشم خـود ببي

23/08/1399(  

ل ختم نبوت آما

در آخرت: رمايد

هد و اهل ايمان
  .ست

:آن چنين است
 .آنها داده است

را قرآن قرار) ص

 قرآن را بياورند

ترين  و مناسب
ق جذب كند و
م دروني در عين

ـه تـدبر در آيـات
هليت از موارد ا

آن از موارد اعجا

استآورند اين 
توانيم خدا را با 

  ديني

14  

3 دوممرحلة (ان 

ت و اولين عامل

فر مي ﴾ ...السالم
  .سالم است

ده ل صالح انجام
دوران جاهليت ا

ج شكل صحيح آ
 قرآن را هم بر آ

ص(پيامبر اكرم 

شوند تا همانند

ق قرآن زيباترين
ه را به سوي حق
ند دربارة انسجام

  .ن است

 ما را دعـوت بـ
عقايد دوران جا

 جانبه بودن قرآ

آ دعاي خود مي
ر، چون ما نمي

  .دهد ل مي

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ زبــــا

 ختم نبوت است

 من يبتغ غير اال
خرت برساند، اسال

ز زن و مرد عمل
ذيري از عقايد د

تند اما عبارت ج
هاي مانند سوره

معجزه اصلي ) 

س و جن جمع ش
  

ف ژرف و عميق
هاي آماد  و دل

كنند  را تأييد مي

عجاز لفظي قرآن

قرآن ،﴾د غيراهللا
 تأثيرپذيري از

جامعيت و همه

يلي كه بر اين ا
به عبارت ديگر! 

تشكيل» س و ماده

معارف

سنجش

ر دربارة موضوع

و﴿ آية شريفة 
تگاري دنيا و آخ

هر كس از«: يد
بوط به تأثيرناپذ

 ب صحيح هست
تي يك سوره م

)نه پيامبر(داوند 
  .د آن را ندارد

اگر تمامي انس د
.يبان هم باشند

 براي بيان معارف
د نظر را برساند
دارند و همديگر

 عبارت دربارة اع

ولو كان من عند
ما را متوجه... و

 درباره موضوع ج

كنند، دلي كار مي
خدا وجود ندارد

حس« مادي را 

   
 

 .رست است

ـ اين شعر  31و 
  .ي است

 .رست است

ـ خداوند دربارة
 مردم را به رست

 .رست است

فرما ـ قرآن مي  
اين موضوع مرب 

 .رست است

ـ عبارات الف و
شنهاد آوردن حت

خد: ح قسمت د
وان آوردن مانند

 .رست است

گويد ـ قرآن مي  
هر چند پشتي ﴾

 .رست است

ـ خداوند  44و 
وجه معناي مورد
يگر هماهنگي د

 .رست است

ل سهـ ك 44و 
 .رست است

﴿ـ آية شريفة    
دوستي وي، علم

 .رست است

ـ هر دو عبارت

 .رست است

وجود خدا را انك
يافت نمود، لذا خ

 .رست است

هاي الحادي و ب

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
و 29صفحه 

كامل زندگي
در 2گزينه  .6

ـ  33صفحه 
تواند كه مي

در 4گزينه  .6
49صفحه 

».بخشد مي
در 2گزينه  .7

ـ  42صفحه 
شمخالفان پي

شكل صحيح
هيچ كس تو

در 1گزينه  .7
42صفحه 

﴾يأتون بمثله
در 2گزينه  .7

و 46صفحه 
به بهترين و
قلب با يكدي

در 4گزينه  .7
و 45صفحه 

در 3گزينه  .7
46صفحه 
خواهي عدالت

در 2گزينه  .7
ـ 47صفحه 

  
  
  

در 3گزينه  .5
كساني كه و
كشف و دري

  .ندارد
در 4گزينه  .5

اركان مكتب
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ونـد شـك        

  .رند

  .دارند

cationgroup

  .دهد قرار مي

  ».گذارم مي

بـر وجـود خداو

بر پي به مؤثر مي

  .ر نمايد

  .دانند ين مي

دربارة خداوند د

در كنار هم ق» ص

ه صحنة وجود نم

  . نيست

داشـت و در براب

زنند از اثر پ  مي

  .ياموزيم

 مادي اظهارنظر

را علت نخستي» 

، موضع ترديد د

23/08/1399(  

هدف مشخص« 

  .نمايد خاذ مي

نباشد، من پا به

سازگار» . ندارد

ـد را خواهنـد د

 

دست» طبيعت

راد متخصص بيا

  .ت

  ».كند 

ربارة جهان غير

»طبيعت«ديون 

گنجد  آنها نمي

  .شد

15  

3 دوممرحلة (ان 

راي رسيدن به

را اتخا» سكوت«

  .ت

  .د

لت من موجود ن

 جز ماده وجود

  .دارد» دانم ي

ضع شك و ترديـ

 .ز شرك است

مادي و ماوراي ط

ب ديني را از افر

محقق شده است 

وجود پيدا مي«

تواند در رد، نمي

دانند و ماد ن مي

طة تجربة علمي

باش تري مي حيح

 يازدهم؛ زبــــا

ديده منظم را بر

«طبيعت موضع 

استبرتر » آورندة

دهد  تشكيل مي

تا عل« است كه 

چيزي«عبارت 

نمي«يعي موضع 

رابر خداوند موض

وحيد و دوري ا

جهان غير م«ت 

  . انكار دارند

شويم، بايد مطالب

»كنجكاوي«س 

  .است» ديگر

«ه به وسيلة آن 

غير مادي را ندا

را علت نخستين 

 خداوند در حيط

جملة صح» .ست

سنجش

 نظمي اجزاي پد

و نبود، ماوراي ط

پديدآ«واال و » ت

قانون عليت را» 

ل هر پديده اين

با ع» .جربه است

دات ماوراي طبي

فكر نكنند در بر

يامبران الهي، تو

ب علمي به اثبات

يون موضعماد»

ر با خدا آشنا ش

ي انسان براساس

وامل دع«سته به 

است كه» نياز« 

 ابزار شناخت، غ

»خدا« الهيون 

ي مادي، وجود

نياز از علت اس بي

   
 

 .رست است

ل و منطق، هر
 .رست است

ي در مورد، بود و
 .رست است

يك علت«داراي 
 .رست است

»معلول«و » ت
 .رست است

ها، زبان حال يده
 .رست است

ها راه شناخت تج
 .رست است

ي در برابر موجود
 .رست است

اي كه علمي في
 

 .رست است

تقاد الهيون و پي
 .رست است

با تكيه بر مطالب
 .رست است

»هان غير مادي
 .رست است

م خودمان بيشتر
 .رست است

 اكتشافات علمي
 .رست است

ي، وجودش وابست
 .رست است

اصلي هر پديده
 .رست است

كه علوم تجربي،
 .رست است

معلوالت،علل و 
 .رست است

هاي كه، در مكتب
 .رست است

داوند موجودي بي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
راساس عقلب

در 3گزينه  .5
علوم تجربي

در 2گزينه  .5
اين جهان د

در 1گزينه  .5
علت«مجموع 

در 1گزينه  .5
در نظام پدي

در 3گزينه  .5
تنه«عبارت 

در 4گزينه  .5
علوم تجربي

در 1گزينه  .6
مكاتب مادي

 .نمايند مي
در 3گزينه  .6

ترين اعت مهم
در 1گزينه  .6

كساني كه ب
در 3گزينه  .6

جه«در برابر 
در 1گزينه  .6

اگر بخواهيم
در 4گزينه  .6

اختراعات و
در 4گزينه  .6

اي هر پديده
در 2گزينه  .6

خصوصيت ا
در 2گزينه  .6

به علت اينك
در 4گزينه  .6

در سلسله ع
در 2گزينه  .7

به علت اينك
در 1گزينه  .7

خد«عبارت 
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@sanjesheduc 

  .است» قر

دسـت  » ود  

few  درست
ي نتوانست 
معمـوالً در  

وي ديگـر،   
  

رد (ه كـرد   
اگـر  . كنـيم  
وقتـي   يچ

باشد و از  ي
در نتيجـه،  

شـتري بـه    

cationgroup

فق«ي حاصل از 

منـافع خـو« از    

  . علت است

w معنادار شد 

كسي هيچردند، 
م muchكلمـة  

از سـو). 2و  1ي  
).3رد گزينة ( 

How اسـتفاده
ترجمـه كن» هيچ

هيه تو گفتم كه 
  ).4زينة 

مي» هيچ«عناي 
د. مارش هستند

د كه توجـه بيش

  رت

  .جه كنيم
  هنگي

هاي رواني ، عقده

رهـا كننـد يـا

از ازني باشد، بي

اگر جمله. كنيم
مرين زيادي كر

ك). 4و  2هـاي    

هـاي رد گزينه( 
m استفاده كرد

w manyاختار       

no  ه«به معناي
چند بار به: ست 

رد گز(ست است 

به مع no معادل
piece قابل شم

خواهد ه از ما مي

مها) 4 

ين كشورها توج
فره) 4 

23/08/1399(  

ران جواني دارد،

را ر» لودة خـود 

نب» معلول«يزي 

ترجمه ك» هيچ«
غم اينكه آنها تم

رد گزينـه(سـت   

  .دي نبود
اً كم بوده است

manyمراه آن از 

بـل از آن از سـا
oيد جمله را با 

پاسخ صحيح اس
درس a littleس 

littl به نوعي م
eشمارش مانند 

ل است و همواره

 ه

خي و فرهنگي بي
 وب

 

16  

3 دوممرحلة (ان 

ي افراد، در دور

  .ت

محيط آ«ستند 

ت است و اگر چي

 no  به معناي»
رغ متاسفانه علي 

few درسـت اسـ

سر و صداي زياد
ها قطعاً عداد بچه
توان هم ت و نمي

ت، پـس بايـد قبـ
l  وa little باي

پa little  شد 
منطقي شد، پس

eهمچنين، ). 1

سامي غيرقابل ش
  

حيط زيست قائل

نشانه) 3 

هاي تاريخ تفاوت
محبو) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــا

ا ر معتقدات پاره

است» حيد نظري

توانس ني كه نمي

 نيازمند به علت

ست جمله را با
:خ صحيح است
wادار شد، پس 

  ).3و  2ي 

مهماني بود كه س
ي زياد، پس تعد
ل شمارش است

شـمارش اسـت
littleخاب بين 

نامع گر جمله بي
معنا و غيرم الً بي

1رد گزينة (ست 
واحد اس). 3زينة 

).2رد گزينة (د 

از مح محافظت 

ج از كشور، به ت
 

ا

سنجش

 سهم بزرگي در

توح«وند نشانگر 

ريت آمدند كسا
  . پرداختند

است،» معلول«

 a fewكافي اس
پاسخa few شد 
جمله معنا. شود
ها رد گزينه(ود 

 كمي بچه در مه
 نبود سر و صدا

غيرقابل»  و صدا

قابل ش»  و مرتبه
 ديگر، براي انتخ
رست است و اگ

جمله كامالً. ري

قابل شمارش اس
رد گز(ر نيست 

pi استفاده شود

ش زيادي براي

 ارزش) 2 

 از رفتن به خارج
اضافي) 2 

   
 

 .رست است

هاي رواني كه ه
 .رست است

ة ما دربارة خداو
 .رست است

 براي نجات بشر
مخالفت با آنان
 .رست است

«ز آن جهت كه 

 .رست است

wو  fewب بين 

معنا ش جمله بي
رانندگي قبول ش

شو في پديدار مي
 .رست است

آنقدر تعداد: مله
 معناي جمله و

n  سر«با معناي
 .رست است

t  بار«به معناي
از سوي). 2و  1

در littleار شد 
ة مهربانت نگذار

 .رست است

informa غيرق
 با جمله سازگار

so بايد ازieces

 .رست است

معلم ما ارزش: مله
  .يم

 ايده، امتياز
 .رست است

ما بايد قبل: مله
 القهع

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
يكي از عقده

در 4گزينه  .7
نظر و عقيدة

در 3گزينه  .7
وقتي انبياء

بردارند، به م
در 2گزينه  .7

هر چيزي از
  
   

در 1گزينه  .7
براي انتخاب  

است و اگر ج
در امتحان ر
جمالت منف

در 4گزينه  .7
ترجمة جمل  
با توجه به  

noiseاسم 

در 3گزينه  .7
timeاسم   

1هاي  گزينه
جمله معناد
براي خانوادة

در 4گزينه  .7
ationاسم   

نظر معنايي
omeبعد از 

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

طبيعت كني
نكته، فا) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
مورد ع) 1   
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@sanjesheduc 

  .كنند مي

  هي

نهاست بـه  

رد گزينة ( 

رد (داريـم    
ت اسـت و    

cationgroup

ي جذاب ديدن م
  طور مناسب

  ايي

  . برسانند
الع، دانش، آگاه

  .را نگه دارد
  شنهاد دادن

هايي كه خانة آن

  .ت
  نا

  دار

 a استفاده كرد

  يسه كردن

ر جـاي خـالي د
راي فعـل مثبـت

 مقصد مسافرتي
به ط) 4 

  . بوده است
توانا) 4 

به پايانن قرن 
اطال) 4 

د، تعلق داشت ر
پيش) 4 

ه  چرا كه جنگل

 آشنا شده است
آشن) 4  

مقد) 4 

a fe  ياa little

مقاي) 4 

در» هـيچ «نـد      
كه اين جمله دار

23/08/1399(  

طور مكرر از اين
 ور صادقانه

ناكش از جنگ
 ه

ي را قبل از پايان
 وع

ه پيش فوت كرد
 د داشتن

راض قرار دارند

ها همة همسايه
ود، در دسترس

  .يد

 ه، تذكر، نكته

ewتوان از  مي 

 ي كردن

هـوم منفـي مانن
دهد در حالي ك

  

17  

3 دوممرحلة (ان 

للي زيادي به طو
به طو) 3  

س تجربيات درد
تجربه) 3 

ه پروژه تحقيقاتي
موضو) 3 

ش، كه چند ماه
وجود) 3 

معرض خطر انقر

  هبود يافتن
  كردن

ما هم اكنون با ه
موجو) 3 
دقت كني»  بودن

اشاره) 3 

onlyبا كلمة . 

  

پيروي) 3 

ياز بـه يـك مفه
د مي» هيچ«اي 

ن صحيح است؟

 يازدهم؛ زبــــا

المل دشگران بين
ر سليس و روان

ه رمانش براساس
 شكل، حالت

 آنها قرار بود كه
 ت

ي را كه به پدرش
 داشتن

ن پرندگان در مع

بهبود دادن، به) 
ارتباط برقرار ك) 

جا بوده است، ام
  مشخص
آشنا«ه معناي 

 

).4و  3هاي  ينه

تمرين كردن) 
  متغير بودن) 

 ي كردن

لحاظ معنايي ني
مالت منفي معنا

تو براساس متن
  .داد 

سنجش

ل تعطيالت، گرد
به طور) 2 

حبه او گفت كه
ش) 2ي كردن   

من اطالع دارم،
فعاليت) 2 

هايي خواهد كتاب
تعلق د) 2 

 معتقدند كه اين
 .ن هستند

)2  ] نابود شدن
   4(

ي چند هفته اينج
خاص،) 2  س

be on fam به

وسيله) 2 

رد گزي(ش است 

   2(
)4    ردنك

بررسي) 2 

ادامة جمله، به ل
any تنها در جم

  ).4رد گزينة 

ورد دكتر اسپرانت
صلح اهميت مي

   
 

 .رست است

در اوج فصل: مله
  مكرر

 .رست است

در يك مصاح: مله
گيري عمل، اندازه
 .رست است

تا آنجا كه م: مله

 .رست است

خ دوستم مي: مله
  دادن
 .ت استرس

دانشمندان: مله
حال ناپديد شدن

كنايه از ن[شدن 
  گرفتن

 .رست است

او فقط براي: مله
، با اعتماد بنفس

 miliar terms

 .رست است

 
 .رست است

pe قابل شمارش

 .رست است

  كردن
ش دادن، ايجاد ك

 .رست است

 ردن
 .رست است

در ا but وجود 
yكلمة ). 2و  1

ر(ستفاده كنيم 
 .رست است

 موارد زير در مو
ي مشترك در ص

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
به طور) 1  

در 3گزينه  .8
جمة جملتر  
اقدام، ع) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
 معنا) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
توضيح) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

سرعت در ح
ناپديد ش) 1  
در نظر) 3  

در 4 گزينه .8
ترجمة جمل  
مطمئن) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
منطقه) 1  

در 1گزينه  .8
opleاسم   

2.(  
در 4گزينه  .9

انتخاب) 1  
گسترش) 3  

در 1گزينه  .9
تصور كر) 1  

در 3گزينه  .9
با توجه به  

هاي  گزينه
ا noبايد از 

در 2گزينه  .9
يك از كدام

او به زندگي  
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@sanjesheduc 

ت بـين دو    
رد ( باشـد  

ر مجهـول  
 4.(  

و  1هـاي   ه 
و  1هاي  نه

a fe   را بـا
بـه  ( no ة   

cationgroup

  .ترين است ك

سـت و عبـارت
 مطابقت داشته
ه نياز به ساختا

و 3هاي   گزينه

رد گزينـه(ريـم  
a رد گزين(رد دا

ewو  fewرش 

ملـه را بـا كلمـة
  . ست است
  .گيرم  ياد مي

نزديك -------

The form اس
د با فاعل مفرد

 است، در نتيجه
رد(دارد  theف 

ختار مجهول دار
aرف اسم مانند 

هاي قابل شمار 
l كافي است جم

درس a littleت 
كنم، كمتر   مي

23/08/1399(  

---ر معنايي به 

  ت است؟

mer gold m

پس فعل بايد. د
مفعولي)  كردن
ف تعريف به حر

يجه نياز به ساخ
 نياز به يك معر

توان كميت نمي
a littl  وlittle

ر غير اين صورت
ه بيشتر مطالعه

سي

18  

3 دوممرحلة (ان 

يده شده از نظر
   »ط انسان

  .كمك كنند

سال درست 7زير 

medalist in

شو ن فاعل نمي
invite )دعوت

Oly حتماً نياز

لي است، در نتي
ش است، حتماً

شود، پس ن ب مي
le انتخاب بين 

در. درست است
هر چه. بينم مي
  ). 3ينة 

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــا

زير آن خط كشي
خته شده توسط

---  
  .د شده استا

 

  . دارد

   است؟
ها ك اعي به بچه

 مورد كودكان ز
  .اند ته

  .شاره دارد
  »تان خيالي

n wrestling

باعث جمع شدن
eفرد براي فعل 

ympicsر، اسم 

مفعول) له كردن
رد و قابل شمار

مارش محسوب
وي ديگر، براي

د littleدار شد، 
عة زبان روسي نم

li  گزي رد(است

 زبان اخ

سنجش

ز 2در پاراگراف 
مصنوعي يا ساخ«

----------تو 
مللي باشد، ايجا

 چيست؟ 2ف 
  . زبان جهاني

 
ها عيبي ند ي بچه

س متن صحيح
در زندگي اجتما

 از موارد زير در
تان خيالي داشت

اش -------به  2
دوست«ه معناي 

gعبارت مفرد 

along with (ب
ش اين فاعل مف

از سوي ديگر). 4

حمل( attackل 
مفر animalم 

غيرقابل شم» ده
از سو). 4و  2ي 

اگر جمله معناد 
اي در مطالع يده

ittleس جواب 

   
 

 .استرست 

construc كه د
ma  به معناي»

 .رست است

تن، زبان اسپرانت
الم  يك زبان بين
 .رست است

مله آخر پاراگراف
شتر معناي يك
 .رست است

  متن چيست؟
ست خيالي براي

 .رست است

 موارد زير براساس
توانند د يالي مي

 .رست است

يك ا  متن، كدام
مي از آنها دوست

 .رست است

th  2در پاراگراف
imaginary به

 .رست است

ي اين جمله، ع
h a few oth

ز سوي ديگر نقش
4و  1هاي  گزينه

 .رست است

 you براي فعل
 ديگر، چون اسم

 .رست است

p  فايد«با معناي
هاي رد گزينه(رد 
.ترجمه كنيم) 
فاي هيچمن : له

الً معنادار شد، پس

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
ctedكلمه   

  an-made

در 4گزينه  .9
براساس مت  
براي اينكه  

در 4گزينه  .9
هدف از جم  
توضيح بيش  

در 1گزينه  .9
ايدة اصلي  
داشتن دوس  

در 4گزينه  .9
يك از كدام

دوستان خي 
در 2گزينه  .9

با توجه به  
كمتر از نيم  

در 3گزينه  .1
hem كلمة

 y friends

  
   
 
  

در 2گزينه  .1
فاعل اصلي 

hers(  كاما

از). 3گزينة 
رد گ(داريم 

در 2گزينه  .10
نقش فاعل  
از سوي). 4
3.(  

در 1گزينه  .10
pointاسم   

آن به كار بر
)معناي هيچ

ترجمة جمل  
جمله كامالً  
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@sanjesheduc 

) theرتري 

have/ha (
فاعلي ) دن

رد (د دارد    

ـن جملـه    
وي ديگـر،   

.(  

گـر فاعـل    
شـد ضـمير     
 نيـز بايـد    
ـري ميـان   

He is th

راي جـاي   
هـر   3زينة 

اي داخـل   
در ). 3و  1

، در جـاي   
ت آن را بـا    

It is the 

It was th

از سـوي  ). 

رد ( كنـيم         
رد ( كنيم 

 3هاي  زينه

cationgroup

, the صفت بر

.as + p.p(ل  

prom )قول داد
 و نيـاز بـه قيـد

 فاعل اصـلي ايـ
از سـو). 4و  2ي  

)3رد گزينة (يم 

كـه اگ ن صـورت  
 انجـام داده باش
خالي، فاعـل آن
بيان مفهوم برتـ

  ).4و  1
he tallest of 

بـر). 4و  1هـاي  
 كنيد كه در گز

هـا نظـور برنامـه    
هـاي   د گزينـه 

همچنـين،). 3و 
سد و بهتـر اسـت

first/second

he first/seco

)3و  1هـاي   ـه 
  ).4ينة 

ك سـاده اسـتفاده
استفاده anد از 

رد گز(ده كنيم 

eصفت برتري ( 

كامـل ـان حـال     
miseبراي فعل  

غير ربطي است

در نتيجه،. باشد
هـاي رد گزينـه (

تار مجهول داري

himse .(بـدين
ي فرد ديگـري

is بعد از جاي خ
همچنين، براي ب

هاي  رد گزينه(
the four.     

cla )ه رد گزينه
دقت). 4و  2ي 

رد، امـا اگـر منظ
رد(زيون نيسـت  

و 2هـاي   گزينـه 
رس به نظر نمي 

d/third/… ti

ond/third/…

رد گزينـ(كنـيم  
رد گز(ده كنيم 

ز زمـان حـال س
شود، بايد غاز مي

ت برتري استفاد

23/08/1399(  

توان از ساختار ي

 اول بايـد از زمـ
the dedicat

spe يك فعل غ

o تطابق داشته ب
(شته باشد ق دا

ت و نياز به ساخت

elf(ير انعكاسي 

اگر خريد را براي
s به فعل مفرد 

ه). 4و  3هاي  ه
(بگيرد  theيد 

                  

 assmatesت نه

هاي گزينه رد(د 

گير مي theشد 
ور دستگاه تلويز

th   رد گ(بگيـرد
چندان منطقي 

ime that + ل
… time that +

 كامل استفاده ك
تار معلوم استفاد

ه اسـت بايـد از
آغ) vowel(ده 

tha بايد از صفت

19  

3 دوممرحلة (ان 

در كنار هم، مي

ر جـاي خـالي
 ted teacher

akچنين، فعل 

or فاعل بعد از 

 بايد با آن تطابق
مفعولي است) ن

ده كرد هم ضمي
ستفاده كنيم و ا
ي ديگر، با توجه

رد گزينه(كنيم 
حتماً آن عدد با
                  

ت كه مفرد است
فت داريم نه قيد

  .كي

تگاه تلويزيون با
اين جمله منظو

heحرف تعريف 

professorم 

زمان حال كامل 
گذشته كامل +
ز زمان گذشته
س بايد از ساخت

 مكرر و روزمـره
 با صداي كشيد

anوجه به كلمة 

 يازدهم؛ زبــــا

زمان دو صفت د

، د)حال كامـل  
وي ديگر، نقش

همچ). 2د گزينة 

ظر تعداد بايد با
شود و فعل  مي
di )نمايش دادن

استفاد) him(ي 
ضمير انعكاسي اس

از سوي). ها زينه
ones استفاده ك

ه داشته باشيم ح
                   

one of m است
ست، نياز به صف
ند نه صفت ملك

اگر منظور دست 
مشخصاً در. رد
e )بايد ح) زمين

معرفه كردن اسم
  ).2و 

 
زمان گ   

در جمله بايد از 
فاعلي است، پس 

عملي به صورت
چون hourسم 

ي سوم نيز با تو

سنجش

فهوم تغيير همز
  ).4و  3ي 

sinceه ساده 

از سو). 3و  1ي 
رد(معلوم داريم 

eithe فعل از نظ
 مفرد محسوب

isplayي فعل 

ز ضمير مفعولي
 باشد بايد از ض
 هيچ يك از گز
sضمير جايگزين 

گر عدد در جمله
.    ن استدتري

my classmat

ك فعل ربطي اس
مير ملكي هستن

TVاسم . كنيم

يرگ نمي theان 
earthرات مانند 

ي كلي جمله، م
و 1هاي  د گزينه

  :نيد

wasال و وجود 

ask )پرسيدن(

گر انجام عه بيان
 ديگر، تلفظ اس

ن، در جاي خالي

   
 

گر براي بيان مف
هاي رد گزينه(يم 

 .رست است

گذشته( ساختار 
هاي رد گزينه(يم 

نياز به ساختار م
  ).3و  1

 .رست است

er … or … 

the s است كه
the sculp براي
 .رست است

b توان از هم مي
ي خودش كرده

رد(بريم  كار مي
توان از ض يو نم

صي از موارد، اگ
نفر بلند 4ن آن 

 .رست است

tesي اين جمله 

يك isچون فعل 
min و his ضم

 .رست است

لي دوم شروع ك
شد به هيچ عنوا
 سوم، اسم سيار

با توجه به معناي
a  رد(نكره كنيم

 .رست است

هاي زير دقت كن

 ساختارهاي باال
 he  براي فعلk

 .رست است

 مفهوم جمله كه
از سوي). 3و  2
همچنين). 4و  2

www.sanjeshse 

از سوي ديگ  
استفاده كني

در 4گزينه  .10
با توجه به  

استفاده كني
است، پس ن

1هاي  گزينه
در 1گزينه  .10

در ساختار  
sculpture

ptureنقش 

در 2گزينه  .10
buyبعد از   

خريد را براي
مفعولي به ك
مفرد باشد و
تعداد مشخص
 او در ميان

در 3گزينه  .10
فاعل اصلي  

خالي دوم، چ
neدو ضمير 

در 4گزينه  .10
از جاي خال  

تلويزيون باش
جاي خالي
خالي اول، ب
aقرار دادن 

در 2گزينه  .10
به ساختاره  

با توجه به  
ديگر، نقش

در 1گزينه  .1
با توجه به  

2هاي  گزينه
2هاي  گزينه

  ).4و 
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  .  است

سـت بهتـر   

  

ي پاسـخگو   

  مومي

وعه قوانين 

  ن

 .يريد

يت جـوي  

  . كند

فيدپوسـت   

  ينكه

cationgroup

 رشد اقتصادي

زديك ممكن اس

ادعا كردن) 4 

به طور عمـومي

به طور عمو) 4 

ت از يك مجمو

اعالم كردن) 4 

 خود را پس بگي
  متعهد) 4 

خود با وضعيكرر 

 عملكرد) 4 

  .باشد» عد

رگ را تضمين ك
 رفاه) 4 

 يك جامعـة سف

  اشتن

علي رغم اي) 4 

شني از ركود در
  رداني، درك

اي نز ضر در آينده

 ردن

كنند ب دمت مي

 يل

  .مل بود

 عضو براي تبعيت

 

خشي از ماليات

هاي مك هپيمايي

وي بد و نامساع

يك موفقيت بزر
 ل

پوست بودن در

  ، ارجاع كردن
 طور مشترك د

 .كار كند

23/08/1399(  

م كه نشانة روش
افزايش، قدر) 2
  گنجينه) 4

ه وضعيت حاضر

شناسايي كر) 3

ي كه در آن خد

مي به طور بي) 3

شان در تضاد كام
  اصل) 2
  احترام) 4

تمام كشورهاي

دنبال كردن) 3

جاز باشيد تا بخ
 مطلع) 3

ه چگونه در كوه

 ابزار) 3
وضعيت جو«ي 

ياد در پروژه يي ز
سرمايه، پول) 3

پو  مشترك سياه

اشاره كردن،) 2
چيزي را به) 4

ساعات كمتري ك
 به عالوه) 3

20  

3 دوممرحلة (ان 

ايم ت امالك بوده
 
 4

اديده بگيريم كه

 3

اجتماعي  در برابر

3  سته

ش پدر و مادرش
 
 4

كه وادارسازي ت

 3

، ممكن است مج
3  طر

كرد دربارة اينكه

3   بد
تواند به معنا مي

گذاري با سرمايه
 3

كه با آنها تجربة

 
 4

به واسطة آن س
 3

 يازدهم؛ زبــــا

رصدي در قيمت

ين احتمال را نا

 قادر ساختن) 

الن محلي بايد

به طور ناخواس) 

 و ازدواج با نگرش

شان، ك ي سياسي

 اصالح كردن) 

ع تحويل دهيد،
در معرض خط) 

هايي تعريف ك ن

وضعيت جوي) 
در حالت جمع م

خواهد ب كت مي
 سوغاتي) 

گذراند ك ش مي

ري گذاشت كه ب
 به جاي) 

سنجش

در 50ك افزايش 
  
  

توانيم ا كلي نمي

  2(

دانيم كه مسئوال

 2(

نسبت به عشق
   ردني ك

  

م به هدف اصلي

 2(

ربوطه را به موقع
 2(

 براي ما داستان

 2(
د elementsة 

دانم، شرك من مي
 2(

ش را با همنوعانش

   ردن
  

يش قول و قرار
 2(

   
 

 .رست است

ما شاهد يك: له

 .رست است

ما به طور ك: مله

گرفتن، تخفيف
 .رست است

مهم است بد: مله

  عمد
 .رست است

نگرش آنها ن: له
گيري عمل، اندازه

 .رست است

آنها سرانجام: مله
  .د

  كردن
 .رست است

اگر اسناد مر: له

 .رست است

پدربزرگمان: مله
  . بود

ه كنيد كه كلمة
 .رست است

تا آنجا كه م: له
 مي

 .رست است

او اكثر وقتش: مله

 كردن، دريغ كر
  دادن

 .رست است

او با كارفرما: له
 اسطة آن
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 .ك كنند

) وضـوعات 

 كد 

يـده اسـت   

ت و هزينـه   

شـتر مـورد   

 

و  2ها  زينه

  ). 4و  2ي 

  ).4و  

 1هاي  زينه

  ).4و  2 

cationgroup

شروع جنگ ترك
 گهواره) 4 

مو(ن بـه قلمـرو     

افسرده، راك) 4 

اكنون نيز پيچيـ

 زيادي در وقـت

  

بيش(دار هستند 

 جايگزين) 4 

رد گز(وم داريم 

هاي رد گزينه(م 
 3(  

1هاي  رد گزينه
  ). 2رد گزينة 

رد گز(وم داريم 

هاي رد گزينه( 

ن را به خاطر ش

خطـر وارد شـدن

ضعيتي كه هم ا

 لت چهره

هاي جويي صرفه

طرات، يادداشت

بيشتري برخورد

 ط

 به ساختار معلو

an استفاده كنيم
و 2هاي   گزينه

ر(ه كامل باشد 
baby’ ر(ت اس

  ). 4و 
  ).2و 

  ).3ة 
 به ساختار معلو

تار معلوم داريم

23/08/1399(  

شا ست داشتني
 ميراث) 3

ة جنجالي در خط

 ممنوعه) 3

يشتري را به وض

  لرزش) 2
اصطالح، حال) 4

 مدت كوتاهي ص

  تنوع) 2
خاطدفترچه ) 4

شكان از اقبال ب

قيد و شرط بي) 3

 است، پس نياز

ndز حرف ربط 

رد(معلوم داريم 

ه صورت گذشته
 ’s attention

و 1هاي  د گزينه
و 1هاي  د گزينه

رد گزينة(م دارد 
 است، پس نياز

س نياز به ساخت
  ).4و  

21  

3 دوممرحلة (ان 

ر بودند وطن دوس
 3

ه چنين مكالمة

3  يبي

جمهور ابهامات بي

 
 4

ديد بتوانيم در

 
 4

 حاال در نزد پز

 3

فاعلي)  افتادن

ارد قبلي بايد از
ياز به ساختار م

تواند به  پس نمي
فاعل 2 گزينة 

رد(استفاده كرد 
رد(رامري ندارد 

معرف اسم از به
فاعلي) ه ماندن

  ).4و  1هاي  ه

فاعلي است، پس 
3هاي  د گزينه

 يازدهم؛ زبــــا

ودند كه مجبور
 وطن) 

ك هشدار داد كه

مشترك، تركي) 

ت اخير رئيس ج

ري پيشرفته جد

روهاي جايگزين

 مداوم) 

happe )اتفاق

 يك مورد به مو
و نيفاعلي است  

ق افتاده است،
 در حالي كه در

ا to از مصدر با 
يل منطقي و گر

ش است، حتماً نيا
survive )زنده

رد گزينه(است  

)ناپديد شدن( 
 to رد(باشد  مي

سنجش

 شدت ناراحت بو
 2(

آموزان كوچك ش

 2(

 حقير، اظهارات

   اطمينان
  

م كه با اين فناور

   د
  

طالعات اخير، دار

 2(

w  براي فعلn

ه، براي افزودن
th )فكر كردن(

اتفاق catchعل 
است، babyصاً 

بايد» ش كردن
 itself هيچ دلي

ن قابل شمارش
Afr  براي فعلe

ban  ًقطعاon

disappearل 

cling ًمشخصا

   
 

 .رست است

فرزندانم به: هل
 ت

 .رست است

معلم به دانش: مله
  .ر دارد

  تصرف شده
 .رست است

به نظر بنده: مله
.  

التكليفي، عدم ا
  انتقال

 .رست است

ما اميدواريم: مله

ديكشنري، ورود
 ويي، اقتصاد
 .رست است

براساس مطا: مله
 ).تند

 واز
 .رست است

w  ياwhatever

 مفهوم دو جمله
hinkبراي فعل 

 .رست است

reach بعد از فع
reach  مشخص

تالش«به معناي  
fضمير انعكاسي

 .رست است

elephant چون
frican elepha

nة مناسب براي 

 .رست است

husb براي فعل
gة مناسب براي 
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4.(  
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ب heنقش    

در 3گزينه  .12
h outفعل   

outفاعل   

tryبعد از   

بكارگيري ض  
در 2گزينه  .12

tاسم مفرد   

antsنقش   

  ).3و 
حرف اضافة  

در 1گزينه  .12
andنقش   

حرف اضافة  
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اه اسـت و    

شرط، بايد 

  ).3و 

 

cationgroup

له كـامالً اشـتبا

ساده در قسمت ش

  ).3و  1هاي  ه
و 1هاي  د گزينه

  .د

 انواده

(  

 .شود

دن، مردد شدن

ه به معناي جمل

ي زمان حال س

رد گزينه( باشد 
رد(ستفاده كنيم 

 امي كه قائلم

 

 ر شدنه ب

 

ست دقت كنيد

د كردن براي خا
 نظر

.)جام داده است

دردسر ايجاد نش

 ي

 ايد با ديگران 

  هدر دادن

! 

د را از دست داد
  مواد مخدر

 وش كسي

  چرخ

23/08/1399(  

با توجه) ن است
3.(  

وجه به بكارگيري
  ). 2و  1هاي 

داشته a مانند 
ساختار معلوم اس

با تمام احترا) 2
موافق بودن) 4

از خنده رود) 2
ارزان قيمت) 4

تعجب و خشم ا

كسب درآمد) 2
تغيير دادن ن) 4

ي است كه او انج

هست بماند تا د

بت دربارة چيزي
كه در دل داشته

پول خود را) 2
!موفق باشيد) 4

شجاعت خود) 2
مترك كردن ) 4

سيلي در گو) 2
چوب الي چ) 4

22  

3 دوممرحلة (ان 

حال زندگي كردن
3و  2هاي  گزينه

با تو. است» اگر«
ه رد گزينه(شيم 

يك معرف اسم
ست و بايد از س

 
 4

 
 4

ؤاالت همراه با ت

 
 4

ت بخاطر اشتباهي

طوري كه ه همان
 

 اجتناب از صحب
شتن موضوعي كه

 
 4

 
 4

 
 4

 يازدهم؛ زبــــا

he is )او در ح
رد گ(فاده كنيم 

«به معناي  ifل 
will, can, باش

ست، پس بايد 
فاعلي اس)  كردن

w كه بيانگر سؤ

كسي آمده است

ع هبگذار اوضا) 
 مرتب كردن) 

حاشيه رفتن،) 
در ميان گذاش) 

 رفتن كسي

سنجش

s livingمراري 

استف» زنده«اي 

provid معادل
 , may, must

 قابل شمارش ا
recei )دريافت

  
  

   ن
   يت الزم

why/how/… 

  
   ك راز

 ن 

 باليي كه سر ك

 ا مخالفم

)2  ي
)4  ا شنيدن

)2   كاري
 4(

   ايده نداره
  

   ة ضربه
سي، تحويل نگر

  
   ي چيزي 

   
 

زمان حال استم
به معنا aliveة 

 .رست است

 ded that كه 

تيجه به دنبال
compl مفرد و

y اي فعل برive

 .رست است

 ش را بگويم
 جباري

 .رست است

، روي خط تلفن
ستاندارد و كيفي

 .رست است

on earthات 

 .رست است

 خواب رفتن
ردن ناخواستة يك

 .رست است

 كن، تحمل كن
براي بيان اينكه

 موافقم

زه بدهيد با شما
 .رست است

ت زمان طوالني
 موثق خبري را

 .رست است

ر انداختن انجام
 فوت كردن
 .رست است

را خسته نكن، فا
 ويي كردن
 .رست است

 رفتن به واسطة
يي كردن به كس

 .رست است

  تشويق
طة ضعف و منفي
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رد (داريـم       
ن گذشـته   

 ت

هاي   گزينه

To prov
areas…

گـر، بـراي   
رد گزينة  (

تبـديل بـه   

sanctuar 

cationgroup

اختار مجهـول د
لي نياز به زمـان

هدف، نيت) 4 

رد(تفاده شود 

vide protec
 

.(  

از سوي ديگ). 4 
)حفاظت كننده

براي تب lateت 

riesـر، نقـش   

  ).4ينة 

    ردن

4.(  

ـه نيـاز بـه سـا
af (در جاي خا

 4.(  

 د زياد چيزي

است thatبايد از 
  : است 

ction to sel

)4رد گزينة (م 

و 2هاي   گزينه
protecting )ح

  شدن
  ، ايجاد كردن

  . كرد

  خالقي

سوي ديگر، صفت

گـاز سـوي دي ). 
رد گزي(ل داريم 

دن، استخراج كر
  ن

  خوش مشرب

4و  3، 2هاي  نه

23/08/1399(  

در نتيجـ. اسـت 
fterشته كامل 

و 3، 2هاي  ينه

ميزبان، تعدا) 3

در نتيجه ب. ست
دهصورت زير بو

lected coas

دار استفاده كنيم

رد(اشته باشد 
g صفت فاعلي 

ل شتمايز قائ) 2
توسعه دادن) 4

استفاده» وسيلة

  در ابتدا) 2
به طور غيراخ) 4

از س). 3و  2هاي 

)2و  1هـاي   ينه
 ساختار مجهول

بيرون كشيد) 2
توسعه يافتن) 4

  اعتيادآور) 2
معاشرتي، خ) 4

رد گزينه(داريم  

23  

3 دوممرحلة (ان 

مفعولي ا) كردن
گذ ,شته ساده 

رد گزي(ده كنيم 

3  ه

ست كه مفرد اس
له در اصل به ص
tal habitats

د ing و از فعل 

د aسمي مانند 
استفاده كرد نه 

 
 4

به و«به معناي  

 
 4

ه رد گزينه(شود 

رد گزي(كند  مي
در نتيجه نياز به

 
 4

 
 4

in whichآن 

 يازدهم؛ زبــــا

هادن، تأسيس ك
گذش( به ساختار 

استفاد toدر با 

حاشيه، فاصله) 

protection اس
ولي داريم و جمل
s similar to

را حذف كنيم 

س بايد معرف اس
)حفاظت شده(

is a  بايد ازby

رتري استفاده ش
4.(  

ي آن را ناقص م
مفعولي است، د

whe يا معادل آ

سنجش

establi )بنا نه
 ديگر، با توجه

  

كاري بايد از مصد

 2(

nرار گرفته است 

 به ضمير موصو
o that whic

which exist

مارش است، پس
( protectedي 

  
  

administere

  
  

بايد از صفت بر 
4رد گزينة (يرد 

 در جمله، معناي
م) ختصاص دادن

  
  

  
  

ereير موصولي 

   
 

 .رست است

p  براي فعلsh

سوياز ). 3و  1
).4رد گزينة ( 

 .رست است

هدف از انجام ك
 .رست است

 چيز
 .رست است

مورد مقايسه قر
جاي خالي نياز

ch existed 

tedتوان  ت مي

 .رست است

مفرد و قابل شم 
ز صفت مفعولي

 .رست است

 دن
 ردن

 .رست است

ed فعل مجهول 

 .رست است

 آميز كنايه
 ش

 .رست است

»بعدتر«مفهوم 
گي نمي moreي 

 .رست است

 ضمير موصولي
designate )اخ
 .رست است

 كردن
 تن

 .رست است

 اسي
 .رست است

الي نياز به ضمي
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inversi (

--------- 

------ند 

 

cationgroup

on(ار وارونگي 

  شدت) 4 

----------. 

-------ي بـه   

 

منتشر شده بودن

 درست است؟

ت كه جمله دچا

 . كنند  مي

----كنند تا  مي

ت از نظر معنـايي

كند؟  اشاره مي

م 1785ز سال 

ي قرن هجدهم

 كند؟

23/08/1399(  

ت، مشخص است
  . ند

 تنوع) 3

 عمومي ارسال

خاص استفاده م

شيده شده است

شيده شده است
  .گيرد ي

ودكان كه قبل ا

در انتهاي ودكان
  .دند

ك يزي اشاره مي

24  

3 دوممرحلة (ان 

 فاعل آمده است
نگي را ايجاد كن

 3

ي يكديگر پيام

شيميايي بودار خ
  .م نكنند

زير آن خط كش 

زير آن خط كش 
 استفاده قرار مي

ريكايي براي كو

هاي كو پ كتاب
م بزرگساالن بود

 است به چه چي

 .خواهد كرد

 يازدهم؛ زبــــا

قبل از canكي 
تواند اين وارون ي

 اعتبار) 

 

 است؟ ست

كنند برا يدا مي

ي از يك مادة ش
سازد تا راه را گم

2ه در پاراگراف 

   رفتن 

3 در پاراگراف 
ي عمومي مورد

 .پردازد مي -

 

هاي آمر كه كتاب

مي نسبت به چا
ند كودكان و هم

ط كشيده شده

ادامه پيدا خ --
  ي كودكان 

سنجش

جمله فعل كمكي
مي onlyا، تنها 

 2(

 چيست؟

م تا زنده بمانيم

نادرسساس متن 
ك منبع غذايي پي
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