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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمشهمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)15/12/1399(  

  )يازدهم( ـانبـز  
  

  :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 بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه 

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  11آزمــــون   
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@sanjesheduc 

هام تناسب 

cationgroup

ايه: تضاد، مردم 

  .شود

 

  .ست

:مست و هشيار

ش شني چراغ مي

  )ب اضافي

 15/12/1399(  

 زيركي: ه، دها

  .ت

عليل و ايهام است

گري با چشم، م

 
  )عاري

برافروختن و روش

  .شود

تركيب 2( خود 

2  

تمشهمرحلة (ن 

شكارگاه: متصيد

  باغ: پاليز) پ

صحيح است» ه

  .ست

ت فاقد حسن تع

گ ي و ناز و عشوه

  ) راني
 ضافة استعاري

اضافة استع(عاره 
  عاره از دنيا

   كشت
 بيت باد باعث ب

ش متمم مي» حر

  )مورد 5
  )مورد 4

  )ورد
  )مورد 4(ردن 

وزيِ خوان، دلِ

)  2(سي 

يازدهم؛ زبــــان

  .است»  و چلّه

  .اند معني شده
آزردگي، م: اللت

انبوه، پ: گشن) 

توجه: التفات«) پ

اس» ه و خاييدن

كنايه ـ بيت: يدن

گري نايه از غمزه

اضافة اقتر(كردن 
اض:   دست چنار
استع: سرو چمن

استع: دامگه ديو 

  ) نما
مرا) ع( مسيح 

شود اما در اين 

بح« بنابراين واژة 

5(ر، بحر رحمت 
(ود، بخية زخم 

مو 3(كمال قرب 
رگرم عمارت كر

، ر)كيب وصفي

 فارس

سنجش ي

دستخوش«ي 

درست م» و تك
پي در پي، مال: ر

عظيم، الف: نده

  .ت

پ   

ار، سالح، مهلكه

ر از كمند نكشيد

كن: زي انگيخت
  

نة تمايل دراز ك
دنيا         ره از

ستعاره، غيرت س
)ضافة استعاري

متناقض: ( هنر
كننده حضرت ه

موشي چراغ مي

شود  اضافه مي

دلِ من، كار بحر
تغافل، خون خو
عذاران چمن، كم
رش، لب بام، سر

ترك 3(ين خوان 

   
 

 .رست است
 ترتيب در معناي

 .رست است
خلّص، مواالت و

بري، متواتر رمان
 .رست است

ژن) سروري، ت: 
 .رست است

صحيح است» اد
 .رست است

.صحيح است: م
 .رست است

اعتذا«: ها ح واژه
 .رست است
 .رست است

كنايه ـ سر:  دل
 .رست است

عاره از چشم، با
مردمك چشم 

 .رست است
دستي به نشان: ت
استعار: چمن) 2
اس: خجلت ماه) 3
اض(پاي همت ) 4

 .رست است
هاي هنري بي) 1
با انفاس زنده) 3
باد باعث خام) 4

 .رست است
حرف= و مانند 

 .رست است
د= ر خود، دلم 

مرهم تيغ، تيغ ت
رزق ما، رنگين ع
آفتاب عمر، عمر

 .رست است
منّت، اي روزي بي

www.sanjeshse 

  
 
در 2گزينه  

الف و ت به
در 3گزينه  

تخ«هاي  واژه
فر: مطاوعت

در 3گزينه  
:سيادت) ب

در 3گزينه  
آبا: معموره«
در 3نه گزي 

بحر غم) الف
در 4گزينه  

شكل صحيح
در 2گزينه  
در 4گزينه  

صيد كردن
در 1زينه گ 

استع: نرگس
)2مردم ) 1

در 1گزينه  .
دست رغبت

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

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

در 2گزينه  .1
مثل و: چون

در 4گزينه  .1
مĤل كار، كا

م) 1(گزينة 
ر) 2(گزينة 
آ) 3(گزينة 

در 4گزينه  .1
برگ سبز، ر

erv.ir
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@sanjesheduc 

هـاي   واژه. 

. نمايـد  مـي  

ـد كـه بـه    

cationgroup

.دهد نيز مي» ش

تـر م را سـركش 

خواهـ اونـد مـي  

محاسن و ريش«

  .كند مي

  .د

 و عزلت، نفس ر

از خدا) 2(زينة 
  .ز گيرد

  .ست
  .شود بود مي

 15/12/1399(  

  )يب اضافي
  )ركيب اضافي

  )ب اضافي

معناي »  است

   كردن
   دشمن

زيرا در من اثر نم
  .دهم ت مي

شود م آن كار مي

گيري كه گوشه

 حالي كه در گز
ت و عشق را باز

  .ن است

حق مظلومان اس
ن از بيخ و بن ناب

3  

تمشهمرحلة (ن 

تركي 2(كار آهن 
تر 2(هل هوش 

تركيب 2(ة زخم 

زخم و جراحت«

  تاخ
نگاه: نظاره) 2  

ن و رويارويي با

  ـ نده

  .شود 
ي نموده است ز

ها نجات دشواري

د ناگزير از انجام

دانستم ك زم نمي
  .دانند دي مي

ط الزم است در
عارفان اين محبت

ان را ياري كردن

  .دارد ي
 پايمال كردن ح
قت آن سرزمين

يازدهم؛ زبــــان

، كام دل، ك)في
چشم اهل، اه  )ي
رخنة دل، بخية 

«خود كه همان 
  
گو و گست بذله) 

 رفتن           
محل جنگيدن) 

ـَـ+ خيز = زنده 

تر مي ن عصباني
ر بيهوده و گزافي

بختي و د ز نگون

گيرد صي قرار مي

اي ساز  را چاره
ي را امر خوشايند

 در هر كار شرط
يا از عاشقان و ع

ن در واقع شيطا

ي و تجاوز برنمي
ن خون مردم و

ت گيرد در حقيق

سنجش ي

تركيب وصف 1( 
تركيب وصفي 1
)تركيب وصفي 

  بدل: 
  . است

  بدل 

ظ معناي قديم خ
.كاربردي ندارند

)2   و كثيف
 قدم زدن و راه ر

)2  ي

  ان+ نگر =  
  ان+ رو 

بحر گهر خيز=  

  .نمايم ش مي
بر و بردباري من
من بدي كند كار
روتني خود را از

 در شرايط خاص

شيني نفس خود
گريزي ي و مردم

يگر علم داشتن
دل عطا كند و ي

ه همدست شدن

ز دست از تعدي
ره در پي ريختن

ورتلم و ستم ص

   
 

روي بخت بي) 1
(يد موي سف) 2
1(اين زخم ) 3

 .رست است
طوف، ديوانگان
فاقد نقش تبعي

:آلودگانحجاب
  معطوف: دهن
 .ست استر
عالوه بر حفظ» 
نيز ديگر ك» جبه

چرك) 1: شوخ
با هم) 1تماشا 
پيشاني) 1: جبهه

 .رست است
  
چشم نگران) 2
ر= سرو روان ) 3
بحر گهرخيز) 4

 .رست است
من را رام خويش

دشمن از صب) 2
هر كس به من) 3
با تواضع و فر) 4

 .رست است
انساني كه: رك

 .رست است
نش ستم با گوشه
گيري ديگر گوشه
 .رست است

رك سه بيت دي
حبت و صفاي د

 .ترست اس
با نفس اماره: ت

 .رست است
ستمگر هرگز) 1
ستمگر هموار) 2
هر جا كه ظل) 4

www.sanjeshse 

1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 1گزينه  .1
معط: خاشاك
ف) 2(گزينة 
ح) 3(گزينة 
د) 4(گزينة 

در 3گزينه  .1
»ريش«واژة 

دستار و ج«
ش) 1(گزينة 
ت) 2(گزينة 
ج) 4(گزينة 

در 1گزينه  .1
مسند: روان

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .1
با نيكي دشم

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2نه گزي .1
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .2
خواس: مفهوم
هاي د گزينه

در 2گزينه  .2
مفهوم مشتر
زيبارويان مح

در 4گزينه  .2
مفهوم درست

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

ويـد هـيچ   

cationgroup

گو مي) 1(گزينة  ر حالي كه در گ
  .كند

  عادت نمايد 

)ي

 15/12/1399(  

ره شده است در
كن  راه را گم مي

  

  هاي ص

)4 م را نترساند

  . شود

يرعلوم انساني

4  

تمشهمرحلة (ن 

  . است

طاعت از او اشار
در بيابان عشق 

  آوريد مي

 

قرص ـ داد ـ ام ه

  ها گذشته) 4

مردم ـ دت دهد

ترجمه»  خواند

ويژة غي( )2( 

يازدهم؛ زبــــان

 و آرزو نرسيدن

م وجود رهبر و ا
)ع(ضرت خضر 

نم ـ آورده بوديم

 نكردم 

برگه) 3ة پنبـ  

4    تباه نسازي 

عاد ـهر كس ) 3

 .كند رج مي

  ند

مخواه«ه شكل 

  ال تسمحونَ 

ي، زبان قرآن

سنجش ي

كامي و به هدف

ت سؤال به لزوم
ست و حتي حض

آ )4ه آنها        

ـ مراجعه دعاها

  آنها ندارم ة

هاي قرص ـ داد 

ـ را) 3     ودت

3 او ـ دت نمايد

 به سوي نور خا

  

كنند تماشا مي )4

بايد به» خوانم ي

ال) 4             م

 عربي

   
 

 .رست است
رك دو بيت ناكا

 .رست است
ي ديگر و صورت
عشق خبردار نيس

 .رست است
  :رتيب
به )2        ديم

 .رست است
  :رتيب

ديث اسالمي و د
  دم

ةترجم ةه مراجع
 .رست است

  :رتيب
)2 هايي پنبهـ 

 .رست است
  :رتيب

خو ـ ه نساختن
 .رست است

  :رتيب
عاد ـزبانش  ـي 

 .رست است
  :4وم گزينه 

ها  را از تاريكي
 .رست است

ايد توكل كنند
 .رست است

  :رتيب
4 هدفش) 2 ود

 .رست است
مي« :3خ گزينه 

 .رست است
  :رتيب

قلبُکم )3        

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .2
هاي در گزينه

كس از راه ع
  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

آورده بود) 1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
اين احاد )1
خواندمي )3
نيازي به )4

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

ـ اي برگه )1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
تباه يبرا) 2

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

آن كسي) 1
در 4گزينه  .3

بررسي مفهو
خداوند آنها

در 3گزينه  .3
با: »ليتوّکل«

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

رو راه مي )1
در 3گزينه  .3

بررسي پاسخ
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
  قلبکنَّ ) 2
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

 مهمـي در    
ت و بلندي 
ز از طريـق   

ها بـه   ولت
ف كردنـد و    
هاي درسي 
ـة قبـل از      
دبيرسـتان      

و در ايـن   
كـه همـان   

هـا و   ـروژه  
د از دانش 

  !شود ي م

cationgroup

كه علـم نقـش
هاي عظمت ه قله

آمـوز كـه دانـش     
كند از اين رو د
هنگفتـي صـرف
ه  و تأليف كتاب

سـت كـه مرحلـ
ه و بعـد از آن د
.كند، كامل شود
له كامل كرده ك

هـا و پـ پـژوهش 
اي علمي كه بعد

 
  !است ريذ
 

  !دهد
  !شود يآماده م

انشگاه مشخص
  !ابنديست 

چرا ك. كنند  مي
درجات پست به
درسـي اسـت ك

ك يين مين را تع
راي آن مبالغ ه
 كردن معلمان

ش دبسـتاني اس
رحلـة متوسـطه
كن الي برگزار مي

رند در سه مرحل
پدهـد و   ن مـي  

ها يابد كه سمت

 !اند برده يور پ
پذ امكان ير روش
 ! رديگ يورت م

  

د يم يهارت كاف
رود به دانشگاه آ

  !ن است

  !ختگان است

  !ركز است

ورود به د يتدا
دس يشتريب نير

 15/12/1399(  

 يادگيري تأكيد
ها از د ستن ملت
بنـدي د ها و رده
هايش آن  توانايي

ي پرداختند و بر
 انساني به آماده

اولين آن پيش. ود
آغاز و سـپس مر
زارت آموزش عا
به آن تمايل دار
وري و عملي تـن

هايي دست ي ت

كشو شرفتيدر پ
شود بلكه به هر
ل بلندمرتبه صو

!شود يعلمان م

مه ندهيآ يها ت
ور يمون كشور

  !ل شود

داشتن آن ه نگه
  
  
دانش آمو يزها

آموختگان متمر
  !ستنديبر ن
ابتو رستانيدر دب

آموزان به تمار ش

5  

تمشهمرحلة (ن 

ر اهميت علم و
به پاخواسجهل و 

ه رس و دانشگاه
ها و نيازها و ته

سات آموزش فني
شش در تمدن
شو ده تقسيم مي

 از اول ابتدايي آ
كشوري كه وز ن

ة تخصصي كه ب
ادي امتحان تئو
ر كافي به مهار

نقش آن د لم و
ش يدار خالصه نم

 پست به مراحل
مع ني صرف تمر

گرفتن پست ست
آزم يآموز برا ش

كامل ياحل درس
  ! است

  
زنده يها برا ولت
!تفكر است يز
!باشد يآن م ني
ازيبرطبق ن نيد

آ دانش تيترب ر
ها براب عداد سال

شان د يآموزش 
شود تا دانش يم

يازدهم؛ زبــــان

هاي الهي بر دين
ر رويارويي با ج
ابي به علم، مدا
و بر طبق خواست

ها و مؤسس شگاه
هميت علم و نقش
زش به چهار رد
لي تحصيل كه

 در قالب امتحان
شان را در رشتة
و در آن به تعدا

دهد تا به قد مي
 .ت بگيرد

عل تيبه اهم ش،
د چارچوب ركز و
ها از مراحل ملت

اند ختصاص داده

به دس يبه او برا
گاه است كه دانش

مرا ةهست تا هم
در سير آموزش

............ ها  مدن
دو ةساالن يها ه

زير هيپا با جهل و
يباالتربه  تيسان

اديها و مراحل بن

در يدست يها فه
شود كه در تع يم
ريس انيپا در ،ن

م نوشته يموزش

سنجش ي

 

م است، حتي د
ت انساني قادر بر
ن راه براي دستيا

گذرد و ز آن مي
ن مدارس و دانش
النه را با درك اه
پس مراحل آموز
سپس مرحلة اصل
 به مراكز عالي
ش د سير آموزشي
 است، و دانشجو

نامه انجام م ايان
 است را در دست

  
مخصوص آموزش

متمر يها  روش
به پا خواستن م

ها از بودجه اخ ت

  
ند بك يو دفاع م

از دانشگ شيپ ة
هس يليتحص ةحل

اصلي د ل درسي

نقش علم در تم 
از بودجه ينگفت
بر مبارزه ب يسان
مراحل انس نيتر ن
ه برنامه قيطر ز

   
حرف ها و شغل ن

م لي سطح تشك
آموزان ول دانش

كمك آ و يدرس

   
 

:ه درك مطلب
ها بر پاية علم دن
ها و شخصيت دن

ترين رين و ساده
ركز و بنيادين از
 آموزش همچون
ودجة مالي ساال

پ. اند صاص داده
 مدرسه است سپ
تحصيل با ورود

توانند جويان مي
و ارشد و دكترا
مي و دفاع از پا
ن در انتظارش
 .رست است

:ها به ترتيب ت
مراكز م جادي با ا

موزش فقط در
فقط با ب ي نادان
تكه دول ينگفت

 .رست است
:بيها به ترت ت
كه دانشجو يا مه
ة، مرحلرستانيب

سه مرح يش عال
ستاني از مراحل

 .رست است
:بيها به ترت ت

ص دادن مبالغ هن
انس تيدن شخص

نييها از پا  ملت
 كردن آموزش ا

 .رست است
:بيها به ترت ت
دادن ادي بر يفن

موزش از چهار
مورد قبو يخصص

 هزاران كتاب د
 .رست است

  :رتيب

www.sanjeshse 

ترجمه■■ 
همة تمد
ساختن تمد

تر مهم. دارد
مراحل متمر
ايجاد مراكز
قسمتي از بو

اختصمناسب 
پيوستن به

باشد تا ت مي
مرحله دانشج
كارشناسي و
تجربيات علم
آموخته شد

در 1گزينه  .3
ترجمه عبار

ها دولت) 1
مراحل آ) 2
مبارزه با) 3
مبالغ هن) 4

در 4گزينه  .3
عبار ترجمه

نام انيپا) 1
مقطع دب) 2
در آموزش) 3
پيش دبس) 4

در 1گزينه  .3
عبار ترجمه

اختصاص) 1
توانا كرد) 2
رساندن) 3
منسجم) 4

در 3گزينه  .3
عبار ترجمه

آموزش ف) 1
مراحل آ) 2
تخ ةرشت) 3
ساله هر) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر
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  خبر/  

  نبوده )4 

  عصايي )4 

»ر غّ ب«صلّية 

  »يتخرِّجُ 

 

  ت

  

 15/12/1399(  

ماّدته األص) 4 

َي«ضارعه م )4

  رَّس

پرواز كند ـي 

 يك )3

دوست داشت) 3

  بسيار) 4

را غرق كند) 4

)علوم انساني

6  

تمشهمرحلة (ن 

  ذوف

      )ن زائدان

4    مع الّتکسير

الُمدرَّ ـ ُعونَ ْسَتمَ 

ا هيچ جنبنده  و

 3

 3

 4

4  ق كند

عويژة ( )2(ن 

يازدهم؛ زبــــان

محذفاعله ) 4   

له حرفان(ثالثيٌّ 

جم) 3      صفةٌ 

َيس) 4      َجَزر 

  . ت دارد

اي هيچ پرنده )

 پدر ـ اين )

بسيار ) 

را غر ـ موجي) 

ي، زبان قرآن

سنجش ي

    للغائب   )3

مزيٌد ث ـ ينِ غائب

ص ـ» َفعَّلَ «وزن 

ـُاستوائية ) 3  

ينده منفي داللت

.  

 2(

 ايستند مي ـ ه

 2(

 3(

 3(

 عربي

   
 

3       ن زائدان
 .رست است

  :رتيب
للغ) 3      ف زائد

 .رست است
  :رتيب

علی و» َخرَّجَ « 
 .رست است

  : رتيب
     لُمْسَتَمعينَ 

 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

بر آي: »ن َتَتساَقطَ 
 .رست است

يد مقاومت كند
 .رست است
 .رست است

 .رست است
  :رتيب

 پرواز كند
 .رست است

  :رتيب
قرار داده ـمشان 

 .رست است
  :رتيب

 دارد وست مي
 .رست است

  :رتيب
 

 .رست است
  :رتيب

 
 .رست است

  :4وم گزينه 
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در 2گزينه  .4

خطاها به تر
له حرف )1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

اضيهم) 2
رد 2گزينه  .4

خطاها به تر
اْل ـَقَدر ) 1

در 1گزينه  .4
در 3گزينه  .4
در 2گزينه  .4
در 3گزينه  .4

لن«: توضيح
در 4گزينه  .4

باي: »ليقاوم«
در 2گزينه  .4
در 4گزينه  .5

 
  

در 3گزينه  .5
خطاها به تر

پ ـ نبوده) 1
در 2گزينه  .5

خطاها به تر
مارها دم )1

در 4گزينه  .5
خطاها به تر

دو ـاين  )1
در 1گزينه  .5

خطاها به تر
هاي دل) 2

در 2گزينه  .5
خطاها به تر

بار سوم) 1
در 4گزينه  .5

بررسي مفهو
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 مهمي در 
ت و بلندي 

طريـق   ز از 
ها بـه   ولت

ف كردنـد و    
هاي درسي 

قبـل از   ةـ    
دبيرسـتان   

در ايـن   و 
كـه همـان   

هـا و   ـروژه  
د از دانش 

cationgroup

را كه علم نقش
هاي عظمت ه قله

آمـوز كـه دانـش     
كند از اين رو د
هنگفتـي صـرف

ه تأليف كتاب  و
سـت كـه مرحلـ

بعـد از آن د ه و 
.كند، كامل شود
له كامل كرده ك

هـا و پـ پـژوهش  
ي علمي كه بعد

 
  !ذير است

 

  !هد
  !شود آماده مي

  خواهد

  

چر. كنند كيد مي
درجات پست به
درسـي اسـت ك
ك ن را تعيين مي
راي آن مبالغ ه
 كردن معلمان

بسـتاني اسش د
متوسـطه ةرحلـ  

كن الي برگزار مي
رند در سه مرحل

دهـد و پ ن مـي  
ها يابد كه سمت

 !اند ور پي برده
پذ ر روشي امكان

 ! گيرد ورت مي
  

ده ميرت كافي 
رود به دانشگاه آ

 15/12/1399(  

خ دشمنم مي )4

  چپ) 4

ال يسمحونَ ) 4

كأ و يادگيري ت
ها از د ستن ملت

بنـدي د رده ها و
هايش آن  توانايي

بر ي پرداختند و
 انساني به آماده

اولين آن پيش. ود
آغاز و سـپس مر
زارت آموزش عا
به آن تمايل دار

عملي تـن وري و
هايي دست ي ت

در پيشرفت كشو
شود بلكه به هر
ل بلندمرتبه صو

!شود علمان مي

هاي آينده مها ت
مون كشوري ور

  !ل شود

7  

تمشهمرحلة (ن 

 4

 4

     4

ي بر اهميت علم
جهل و به پاخواس

ه دانشگاه رس و
نيازها و ها و ته

سات آموزش فني
شش در تمدن
شو ده تقسيم مي

 از اول ابتدايي آ
ن كشوري كه وز

تخصصي كه ب ة
ادي امتحان تئو
ر كافي به مهار

نقش آن د لم و
ش دار خالصه نمي

 پست به مراحل
 صرف تمرين مع

گرفتن پست ست
آموز براي آزم ش

احل درسي كامل
  ! است

يازدهم؛ زبــــان

 .كند رج مي

  .ست

گذرد  مي) 

تر       عجيب) 

         قلبکم )

هاي الهي ي دين
ر رويارويي با ج
ابي به علم، مدا

طبق خواست بر و
مؤسس ها و شگاه

هميت علم و نقش
زش به چهار رد
لي تحصيل كه

قالب امتحان  در
ةشان را در رشت
و در آن به تعدا

به قددهد تا  مي
 .ت بگيرد

به اهميت عل ش،
د ركز و چارچوب

از مراحل ها ملت
اند ختصاص داده

ه او براي به دست
گاه است كه دانش

مرا ةهست تا هم
در سير آموزش

سنجش ي

 به سوي نور خا

ه ترجمه شده اس

 2(

 2(

 3(

  
علم است، حتي 

ت انساني قادر بر
ن راه براي دستيا

گذرد و ز آن مي
دانش ن مدارس و

النه را با درك اه
پس مراحل آموز

اصل ةسپس مرحل
 به مراكز عالي
ش د سير آموزشي
 است، و دانشجو

نامه انجام م ايان
ست را در دست

  
مخصوص آموزش

هاي متمر  روش
به پا خواستن م

ها از بودجه اخ ت

  
كند به  دفاع مي

پيش از دانشگ ة
تحصيلي هس ةحل

ل درسي اصلي د

   
 

ها را از تاريكي 
 .رست است

به شكل نكره»  
 .رست است

  :رتيب
 بم

 .رست است
  :رتيب
    ند  

 .رست است
  :رتيب
          حوا

:ه درك مطلب
ةپاي ها بر تمدن

شخصيت ها و دن
ترين ساده رين و
بنيادين از و ركز

 آموزش همچون
مالي ساال ةودج

پ. اند صاص داده
 مدرسه است سپ
تحصيل با ورود

توانند ويان ميج
ارشد و دكترا و

دفاع از پا مي و
ن درانتظارش اس

 .رست است
:ها به ترتيب ت

 با ايجاد مراكز م
موزش فقط در
 ناداني فقط با ب
نگفتي كه دولت

 .رست است
:ها به ترتيب ت
اي كه دانشجو ه

ةبيرستان، مرحل
ش عالي سه مرح
ستاني از مراحل

www.sanjeshse 

خداوند آنها
در 3گزينه  .5

اي آزموده«
در 3گزينه  .5

خطاها به تر
روز و شب )1

در 3گزينه  .5
خطاها به تر

انديشيدن) 1
در 1گزينه  .6

خطاها به تر
ال تسمح) 2
  

ترجمه■■ 
ت ةهم

ساختن تمد
تر مهم. دارد

مراحل متمر
ايجاد مراكز
قسمتي از بو
مناسب اختص

پيوستن به
باشد تا ت مي

مرحله دانشج
كارشناسي و
تجربيات علم
آموخته شد

در 1گزينه  .6
ترجمه عبار

ها دولت) 1
مراحل آ) 2
مبارزه با) 3
مبالغ هن )4

در 4گزينه  .6
ترجمه عبار

نامه پايان) 1
مقطع دب) 2
در آموزش) 3
پيش دبس) 4
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  !شود ص مي

cationgroup

 

دانشگاه مشخص
  !ست يابند

  !ن است

 !وختگان است

  !ركز است

بتداي ورود به د
ين بيشتري دس

  » م س

  »َيمتَحنُ 

 15/12/1399(  

داشتن آن ه نگه
  
  

ازهاي دانش آمو

آموختگان متمر
  !رابر نيستند

اب در دبيرستان و
آموزان به تمار ش

  

ق«األصلّية  ه

َي«مضارعه  )4

  )هد

8  

تمشهمرحلة (ن 

  
ها براي زنده ولت

!زي تفكر است
!باشد ين آن مي

طبق نيا دين بر

آ در تربيت دانش
ها بر عداد سال
شان د  آموزشي

شود تا دانش مي

         »ح ّد د

ماّدتهـ  »َتقسيم«

4     مذّکر

  .كند مي

  )دهد 

د بيان سبب مي

يازدهم؛ زبــــان

........... .ها  مدن
دو ةهاي ساالن ه

ريز با جهل و پايه
باالتريسانيت به 

ها و مراحل بنياد

هاي دستي د رفه
شود كه در تع مي

ن، در پايان سير
م موزشي نوشته

ح«: وف أصلّية
  حذوف

«مصدره ) 4    

جمع سالم للم) 

 آن، توصيفش م

ن يا مالكيت مي

معني تعليل يا ب

  .كاربرد دارد

سنجش ي

نقش علم در تم 
نگفتي از بودجه
ساني بر مبارزه ب

ترين مراحل انس ن
ه طريق برنامه ز

   
حر ها و ن شغل

 سطح تشكيل م
آموزان ول دانش

درسي و كمك آ

له ثالثة حرو) 3
فاعله مح ـ »دَ 

     للمخاطب 

 3(

 س

بعد از ة و جمل

معني داشتن» ـ

م» لـ«حرف ( .م

فعل ماضي كا »

   
 

 .رست است
:ها به ترتيب ت

ص دادن مبالغ هن
دن شخصيت انس

ها از پايين  ملت
 كردن آموزش ا

 .رست است
:ها به ترتيب ت

فني بر ياد دادن
موزش از چهار

خصصي مورد قبو
 هزاران كتاب د

 .رست است
  :رتيب

3       ن زائدان
دحدَّ « علی وزن 
 .رست است

  :رتيب
)3         ف زائد

 .رست است
  :رتيب

 
 .رست است

الُمدرَّس ـ تَمعونَ 
 .رست است
 .رست است
 .رست است
 .رست است

نكره است »تاباً 
 .رست است

لـ«حرف جر ( .م
 .رست است

 اينكه تمام كنم
 .رست است

»اليوم الماضي«

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
ترجمه عبار

اختصاص) 1
توانا كرد) 2
رساندن) 3
منسجم) 4

در 3گزينه  .6
ترجمه عبار

آموزش ف) 1
مراحل آ) 2
تخ ةرشت) 3
ساله هر) 4

در 1گزينه  .6
خطاها به تر

له حرفان )2
ماضيه) 4

در 2گزينه  .6
خطاها به تر

له حرف )1
در 1گزينه  .6

خطاها به تر
    مفرد) 2

در 2گزينه  .6
َيْسَتم :خطاها

در 1گزينه  .6
در 3گزينه  .7
در 2گزينه  .7
در 3گزينه  .7

کت«: توضيح
در 4گزينه  .7

دارم :»لي«
در 2گزينه  .7

براي :ألتّمم
در 4گزينه  .7

«با توجه به 
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 بيند؛ مي و

 هك است 

  

 تكيه با ل،

) ع(الرضـا    

  .101ص 

 ،]ثمـره [ 

cationgroup

رو روبه نيز تري م
اساسي نيازهاي

.»مردم فكر طح
  

  

فعا و سازنده ور

ـ   ن موسـيـي ب

ص» ...كس  هر ،

دنـ ك مالقـات  و

مهم نيازهاي با 
ن اين به صحيح 

سط تدريجي شد
.25ص . وت نب

.سي آمده است

حضو با و گيري 

ريف كه امام علـ

است، من محكم

او رضايت مورد 

 15/12/1399(  

را خود نديشد،
پاسخ .است ده

رش«است، و نه » 
است، و نه ختم

كتاب درس 64ص 

گگوشه و انزوا از 
1.  

تهاي حديث شر
  .دشو ي
م قلعة اللّه الّا له

مسلماني و مل

)لوم انساني

9  

تمشهمرحلة (ن 

بين باالتري افق ر
كر عطا او به ند

»دعوت در تگي
تجديد نبوت ا ل

  .ت

  

در ص رة اَقرَبين

  

   

دور به اما دند،
101ص » ...دند

د و از عبارت انت
مام استنباط مي

ا ال كلمه«: »بي

كام ايمان حال ر

ويژة غيرعل() 2

يازدهم؛ زبــــان

در و رود فراتر ه
خداون كه است 
1.  

پيوست و ستمرار
عوامل از يكي دم

تاب درسي است

.ب درسي است

عشير/ يوم الدار 

.ب درسي است

  .ي است

  .ي است

.ب درسي است

بو مخالف خود 
كر مي ظهارنظر

گردد رداشت مي
مامت و واليت ام

عذاب من اَمنَ ني

در را خدا دارد ت
  .116ص  

2(ن و زندگي 

سنجش ي

روزمرّه زندگي ح
اي ويژه هاي مايه
13ص » .كند ي

اس«ربوط به علت 
مرد فكر سطح 

كت 43ص » رآن

كتاب 50و ص  5

  .سي است

ي/ يوم االنذار ه 

كتاب 67و ص  6

كتاب درسي 77 

كتاب درسي 83 

كتاب 93ق با ص 

  .سي است

زمان حاكمان ا
ا مسائل ينا مة

 توحيد بر»اللّه ،
، ام»شُروطها من

حصن دخَلَ فَمن 

دوست كه كس 
».بپذيرد را) ع

 دين

   
 

 .رست است
سطح از انسان، 
سرم از برآمده ه

مي تضمين را ان
 .رست است

  :ها زينه
هر دو مر: 4و  2
تدريجي رشد :3

 .رست است
تدبر در قر«ق با 

 .رست است
53ه ترتيب ص 
 .رست است

كتاب در 51ص 
 .رست است

ريخي معروف به
 .رست است
65ه ترتيب ص 
 .رست است

 برگرفته از ص
 .رست است

 برگرفته از ص
 .رست است

ش سؤال، مطابق
 .رست است

كتاب در 90ص 
 .رست است

با اينكه با )ع( ر
هم دربارة خود، 

 .رست است
الَّا اله ال«عبارت 

م اَنَا و بِشُروطها«
الّاَ ه صني اللّهح

 .رست است
كهر«... : )ص( م

( عصر امام حبت

www.sanjeshse 
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كه زماني«  

كه نيازهايي
انسا سعادت

در 1گزينه  .5
رد ساير گز  
2رد گزينة   
3رد گزينة   

در 2گزينه  .5
مطابق

در 1گزينه  .5
مطابق با به  

در 4گزينه  .5
مطابق با ص  

در 4گزينه  .5
ماجراي تا   

در 2گزينه  .5
مطابق با به  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 3گزينه  .6
شهر دو بخ  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 1گزينه  .6
اطهار ائمة«  
الهي علم بر

در 4گزينه  .6
ع/ از كلمه   

«: رمايدف مي
اله ال كلمةُ«  

در 2گزينه  .6
اكرم پيامبر  

مح واليت و
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@sanjesheduc 

 هدة ايشان

 معارف يم

ص » .دارد 

= » .اسـت  

 نزد بايد ه

 و كرد ؤال
 در و« :»م

پـس  »» .م
رد . (سـتند      

 پس فقيه 

-132ـص  

cationgroup

عه به كنون نيز

تعلي و درس ات

نـد حضـور  معـه 

  .128ص 

  .132ص 

داده را مـردم  ي 

فقيه يعني،. ببرد

سؤ غيبت عصر 
 جلَيهِم اللِّه ةُحع
باشم مي آنها بر ا

م بـر مـردم هس
جديد است، اي

صـ» .دهنـد  ش  

ا هم مسلمانان 

جلسا تشكيل ن

جا نه اينكـه در 

ص.  قدرت روحي

ص» .شد خواهد 
 

رهبـري اجـازة  

پيش ب به و كند

»جديد دادهاي
علَيكُم و اَنَا جتي

خدا حجت من 
ان، حجـت امـا

رويدادها/ زمان 

تـو گـزارش به و 

 15/12/1399(  

حقيقي رهبري 

امكان نه و هست

است، ن» غايب«

شجاعت و -5، 

 

حكومت رآمدي
 .131-130ص 

!  

او بـه  ديـن  ـي 

ك اداره را كشور 

رويد«كه دربارة 
حج فانَّهم حديِثنا

شمايند و بر ن
فقيهـا/ فقهـا  /    
ز رويدادهاي / ُة

كنند تحقيق وم

10  

تمشهمرحلة (ن 

نيست و )ع( صر

ه امام آن يظاهر

«نظرها  از يشان

  .اعلم -4، س
مدير و مدبر -4

 .ب درسي است

ناكار و مشكالت
صص» .آورد مي ر

ك معنا هستند

يعنـ اسـت؛  عرو 

بتواند تا باشد ه
  .128ص  

يعقوب ك بن حاق
ح الي رواة فيها 
من حجت آنان ه

راويـان حـديث
الواقعة الحوادثُ 
 

  .ت

  ».كن ر
محرو طبقات ع

يازدهم؛ زبــــان

عص امام امامت 

ظ واليت و ومت

اي اند كه ناميده» 

زمان شناس -3 
4، زمان شناس -

كتاب 131و ص 

م باشته شدنان 
در از پاي را مت

به يك» پراكندگي

مشـر دارد، را ق

شده پذيرفته دم
.مقبوليت= » .د

اسح نام به خود 
الواقعةُ فَارجِعوا 
كه. كنيد رجوع 

ر/ حـديث   رواة
ن يعقوب دربارة

 .127ص ). 3و 

تاب درسي است

دو خود از كنند،
وضع دربارة تا ن

سنجش ي

عدم معناي به 

حكو امكان نه ،
  .113ص » 
»غايب«جهت  ن

ادل،ع -2تقوا، 
-3 عادل، -2وا، 

و 129و ص  13

و افزايش سبب 
حكوم يك سرعت

پر و تفرقه« و» ي

فوق شرايط كه ي

مرد جانب از ايد
باشد داشته» ت

ياران از يكي ه
»ا ودثُ اَمواالح

ما حديث اويان
رحديث است و 

 سؤال اسحاق بن
و 2هاي   گزينه

كت 127ق با ص 

  .درسي است

ك مي جويي عيب
كن انتخاب را ان

   
 

 .رست است
غيبت، دورة«: 1

114.  
دوره اين در« :3
»ايشان توسط ن
آن از را امام«: 4

 .رست است
بات -1: تقليد جع

باتقو -1 :ي فقيه
 .رست است

31ه ترتيب ص 
 .رست است

كارگزاران، غلط
به س پراكندگي،

ستگي اجتماعي
 .رست است

فقيهي رهبري و
 

با فقيه ولي ين،
تيمقبول«ة خود، 

 .رست است
به پاسخ در )ع( 

: فرمود پرسيد،
را زمان به دهاي

 خدا بر راويان ح
و چون). 2 و 1

رد(. شناس باشد
 .رست است

ش سؤال، مطابق
 .رست است

كتاب د 129ص 
 .رست است

ع ديگران از كه 
اطمينا مورد راد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
1رد گزينة   

ص » .است
3رد گزينة   
دين احكام و
4رد گزينة   

113.  
در 3گزينه  .6

مرج شرايط  
  شرايط ولي

در 1گزينه  .6
مطابق با به  

در 2گزينه  .6
عملكرد غ«  
پ و تفرقه«   
عدم همبس«  

در 3گزينه  .6
و حكومت«  

 مشروعيت
اي بر عالوه«  

جامعة مردم
رد 4گزينه  .7

امام عصر«  
پ را چاره راه

رويداد مورد
حجتامام، 
1هاي  گزينه

بايد زمان ش
در 1گزينه  .7

هر سه بخش  
در 4گزينه  .7

مطابق با ص  
در 3گزينه  .7

را كساني«  
افر اي عده«  

133.  
  
  
  

erv.ir

65

66

67

68

69

70

71

72

73



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 در »تفقّـه 

ه در ديـن،   
  .يابد ي

 و اسـت  ه
 خَسـروا  نَ 

 ادعاي سي

3.  

 مـاوراي  و

 نبوده، لي

 از خالي و

 دوران اي 

cationgroup

ت«به  و كنند ن
و با اين تفقّـه. 1
ادامه مي/ تداوم  

  .128ص . 

داده دسـت  از را
ذينَ خاسـرينَ  الـَّ

كس ايشان، از س

4ص » .دارند ر

و غيـب  عالم ت
معمو آموختن ق

و پاك دلي با رم

  . درسي است

هـا ارزش بـه  ت 

دين دقيق ناخت
126ص » .وزند

/مامت استمرار 

 
.روحي قدرت  و

ر خـود  عمـر  د،
الخ انَّ﴿: فرمايـد 

  

پس تا كرد مي في
  .28ص » .ست
عذر خداوند  نزد

توانست مي) ص( 
طريق از علوم ن

دار دوست زيرا 

كتاب 99-98ص 

بازگشـت ر، خطـر   

 15/12/1399(  

شن صرف را خود
بيامو مردم به را 
دهد و ام ه ميم

 ربمد و مدير ←
شجاعت ← .

شود خطا دچار 
ف مـي  كـريم  رآن
.7ص »» .اند ده

معرفي الهي يامبر
نيس واقعي يامبر

افرادي چنين ؛

  .ي است

خدا رسول... د 
شن است كه اين

60-6.  

نكنيد؛ بازگو ن

و صص)  هشتم

كـه منظـور» ؟
  .111ص 

)وم انساني

11  

تمشهمرحلة (ن 

خ و همت وقت 
اسالم قوانين و
گشايي خود ادا 

  
← .كند هبري

.بايستد دشمنان

آن شناخت در 
قر .است برده ن
كرد زيان دچار را

  

پي آخرين عنوان
پي كه او بدانند و

نشوند؛ آگاه ديد

كتاب درسي 50 

شود مي شمرده ي
روش... رف نمايد 

1صص » .است 

من پيش را ديگر

7.  

تواي كل درس

گرديد باز مي ]د
ص» تدبر در قرآن

علوويژة () 2

يازدهم؛ زبــــان

مردم، از گروهي
و بروند خود اي

 و اعصار، به گره

اعلم ← .اشد
ره جهاني يچيده

د خواهي زياده 

يا را نشناسد، د
بين از را» ي خود

ر خودشان كه د

.ب درسي است

ع به را خود لف،
و نخورند را او ب

جد برپيام آمدن

ص»  و تحقيق

ظاهري واليت ز
تصر خلقت عالم

بوده) ع(علي  ت

يكد هاي بدي«: د
 
73ص » .بود ها 

عنوان و نيز محت

خود پيشين يين
ت«. ندارد پيامبر

(ن و زندگي 

سنجش ي

گ دهد مي ستور
شهرها به علم ب

ر گسترة تاريخ

با تر عالم همه از
پيچ شرايط در را 
برابر در واهمه، 

خود حقيقي دف
سرماية وجودي«

اند انيكس كاران

كتاب 19و ص  2

مختل اجتماعات 
فريب مردم كرد،
آ از گذشته بران

انديشه«ل دوم 

از باالتر و برتر ي
ع در الهي اذن به
حضرت نجا و ح

فرمود ن خود مي
 .70ص »» .نم
انسان تقواي ي،

  .سي است

ع( 96رتيب ص 

آيي و[گذشته  به
پ زمان به صاص

 دين

   
 

 .رست است
دس كريم قرآن ر
كسب از پس تا 

در در هر زمان و
 .رست است

ا فقها ميان از :1
جامعه بتواند :2
و ترس بدون :3

 .رست است
هد اگر كه داند ي
«حقيقت،  در ي
زيانك حقيقت، در

 .رست است
23ه ترتيب ص 
 .رست است

در نيز) ص(رم 
ك ادعا اگر يا ند،
پيامب پيروان ت

 .رست است
 برگرفته از سؤال

 .رست است
اي مرتبه... نوي 

به و كند مشاهده
روح بر الهام رت

 .رست است
به ياران) ص(دا 
معاشرت كن شما
بندي تقسيم در ي

 .رست است
كتاب در 90ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است

ب«: ﴾اَعقابِكُم لى
اختص ت كه فقط

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
در خداوند«  

بپردازند آن
وحي الهي د

در 4گزينه  .7
1رد گزينة   
2رد گزينة   
  3گزينة  رد

  
  

در 3گزينه  .5
مي«انسان   

كسي چنين
د«: ﴾اَنفُسهم

در 1گزينه  .5
مطابق با به  

در 2گزينه  .5
اكر پيامبر«  

نكن پيامبري
است ممكن«  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 4گزينه  .5
معن واليت«  

م را طبيعت
صور به بلكه

در 4گزينه  .5
خد رسول«  

ش با كدورت
وي مالك«  

در 2گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
مطابق با و  

در 1گزينه  .5
عل انقَلَبتُم﴿  

است جاهليت
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 كـه  اي ـه 

 مبارزه در 

و تـا  (سـت      
پـس  . شود

در » تفقّـه «

 ما حديث 

  .173ص 

همـان  » .د

cationgroup

گونـ بـه  بـود  عه

امامان كلي ول

 منكـر شـده اس
شؤال، مرتبط مي

«بـه   و كنند ن

راويان زمان به 

ص» .كنند مراجعه

  .174ص 

در آورد اجـرا  ـه 

 

در جامع مختلف

12.  

اصو«ست، و نه 

  

  

ـروف و نهـي از
 قسمت دوم سؤ

دين دقيق ناخت

رويدادهاي ورد

م» فقيه«به  بايد

ص.  قدرت روحي

  .185ص 
بـ را اسـالمي  ي 

 .183ص » آن

 15/12/1399(  

م مذاهب و گون

8ص » .نماند ه

ديني ا مرجعيت

  .درسي است

».كند انتخاب 

.176-175ص 

ل به امر به معـ
در» اين افراد«

  : است
نش صرف را خود

مو در و« :»...ثنا

با هم، اجتماعي ل

شجاعت و -5، 

ص» .است شرفت
هـاي برنامـه  كه د

تدبر در قرآ» «.ا

12  

تمشهمرحلة (ن 

گوناگ هاي نديشه
 127.  
پوشيد حقيقت 

م به مربوط مات

  .سي است

دكتاب  165ص 

فقيه ولي خود ي
  ».باشد تقليد 

صص. عهده گرفت

ش به انجام و عمل
ل سؤال، با تكة 

مرتبط) ع(مان 
خ و همت وقت 

حديِث الي رواة ها

در مسائل بلكه ،

  .اعلم -4س، 
مدير و مدبر -4

پيش اساس و پايه
دهد مي امكان ي

نما توكّل خدا ر

يازدهم؛ زبــــان

ان حضور و يري
ص» .پرداختند

جويندگان راي

، از  اقدام»نو ي

كتاب درس 150 

و ص 164و ص  

براي جداگانه ور
مرجع  انتخاب

م رهبري را بر ع

ي، امر و سفارش
، اما قسمت اول
ث شريف امام زم

مردم، از گروهي

فيه واقعةُ فَارجِعوا

فردي، مسائل و 

زمان شناس -3 
4زمان شناس،  -

پ مردم همراهي 
رهبري و به كند

بر گرفتي تصميم

سنجش ي

گي شكل عصر عد،
پ مي خود افكار ج

بر اسالم حقيقت

  .درسي است
نيازهاي با تناسب

ص» ر در قرآن

165رتيب ص 

طو به هر كس ه
مانند تواند نمي 

به شيوة مستقيم

در موارد بسياري
)اند  نظر درست

زيم كه با حديث
گ دهد مي ستور

الو الحوادثُ اَما 

احكام در تنها نه

  .درسي است

  .درسي است

عادل، -2تقوا، 
-3 عادل، -2وا، 

و مشاركت مي،
ك مي قوي را شور

تص چون و«: ﴾للّه

   
 

 .رست است
بعد به) ع(باقر  م
ترويج به خدا ن
ح تا شد سبب ه

 .رست است
كتاب د 136ص 

مت اسالمي ارف
  .4رد گزينة . 

 .رست است
تدبر«ية مباركة 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است
كه شود نمي«: 1
وي انتخاب«: 3
امام خميني ب: 4

 .رست است
ت كه در قرآن د

به 3و  1هاي  ه
اي بپرداز مباركه

دس كريم قرآن ر
  .172ص » ...
و«: فرمود)... ع
  .173ص » ...

 .رست است
ن امام، غيبت در 

 .رست است
كتاب د 174ص 

 .رست است
كتاب د 171ص 

 .رست است
بات -1: تقليد جع

باتقو -1: ي فقيه
 .رست است

اسالم حكومت و
كش اجتماعي، ي

 .رست است

كَّل تلَي فَتَوالل ع

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
امام دوران«  

منكران حتي
ائمه تالش«  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  
معا تبيين«  
»حاكمان با

در 1گزينه  .6
مطابق با آي  

در 4گزينه  .6
مطابق با و  

در 2گزينه  .6
1رد گزينة   
3رد گزينة   
4رد گزينة   

در 2گزينه  .6
درست است  
نجا، گزينهاي

بايد به آية م
در خداوند«  

.بپردازند آن
ع(امام عصر   

.كنيد رجوع
در 3گزينه  .6

مسلمانان«  
در 1گزينه  .6

مطابق با ص  
در 2گزينه  .6

مطابق با ص  
در 3گزينه  .6

مرج شرايط  
  شرايط ولي

در 4گزينه  .7
و نظام در«  
همبستگي«  

  .صفحه
در 1گزينه  .7

عزَمت فَاذا﴿  
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@sanjesheduc 

 بـه  ند كه

 هـا  كومـت 

cationgroup

هستن مختلفي ي

حك همة ايـن  ما

.  

نهادهاي خاص،
  .184ص 

ام دارند؛ خود را
  

برند مي» مؤثر«

  .است 

 

 15/12/1399(  

  .183ص » 
اشخ بر عالوه ما، 

ص» ...نظام حت

خ خاص هاي گي
.181ص » .كند

 

  

پي به » اثر« از 

»غير تجربي«ب 

  .باشد

 

 .گرديده است 

  .گذارد ي

 يني

13  

تمشهمرحلة (ن 

»تدبر در قرآن «
جامعة در مروزه

مصلح تشخيص ع

ويژگ هر كدام كه
كمك ك مردم ت

 .ب درسي است

.گزيند را برمي 

پردازند دي مي

لبكند مط ر مي

ب مي» ها پديده«

  .شوند ه مي

 

  .نيست» 

 .شود اميده مي

  .ت

»عملي و نهاني

را زيرپا مي» الت

هاي دي  اقليت

يازدهم؛ زبــــان

».كن مشورت 
امر: ... مشورت س
مجمع: مانند د،

ك دارد وجود ان
سعادت به تواند ي

كتاب 186و ص 

»سكوت«طقي 

ت جهان غير ماد

ير مادي را انكار

هاي   از ويژگي

شناخته» پديده

  .است 

 .شود مي» دتي

  .وند نيست

»علم«و » دليل

نا» وحيد عملي

است» ت خداوند

ع«مرتكب شرك 

حريم عد«خود 

معارف و

سنجش ي

  .درسي است

آنان با كار اين 
براساس گيري يم

دهند مي مشورت

جها در مختلفي
مي بهتر آنها ت

و 186و ص  18

جربي موضع منط

ب علمي به اثبات

 كه موجودات غي

د و نياز به علت

پ«ليت با عنوان 

»نياز داشتن«ه 

ماديگري عقيد«

هاي انكار خدا ه

د«واره متكي بر 

تو«كنيم،  ت مي

عت از دستورات

س گرفتار شود م

 براي رفع نياز خ

   
 

 .رست است
كتاب د 189ص 

 .رست است

در«: ﴾االَمرِ في
تصمي -3... هبر 
م رهبري به سته

 .رست است
م هاي حكومت ز
حكومت نوع كه د

 .رست است
84ه ترتيب ص 

 .رست است
ود روح، علوم تج

 .رست است
با تكيه بر مطالب

 .رست است
س، اصالت ماده
 .رست است
باشد  پديده نمي
 .رست است

الم در برهان عل
 .رست است

 اصلي هر پديده
 .رست است

«خالقي منجر به 
 .رست است

از انگيزه»  علمي
 .رست است
ها همو ات انسان

 .رست است
خدا را با آن اثبات

 .رست است
اطاع«ي زيربناي 
 .رست است

ر دام هواي نفس
 .رست است

ظلم، شخصي 
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  .ست

 زنجيرهاي 

» ست كـه 
 بـه خطـر     

يگـر، اسـم    
 خبـري از    
ـس قطعـاً       

cationgroup

اشاره شده اس» ال

ندهاي جديد و

  .ست

 

  

بار ا... سومين / 
 كـردن، دسـت

از سـوي دي). 4
 نـه قبـل از آن
رش را نـدارد، پـ

  ).2د گزينة 

ودن نعمت و بال

بن«د در نهايت 

  .وده است

رد و مؤيد آن اس

 .ي اشاره دارند

. بيني است هان

/دومين / ولين 
خطر«ه معناي 

  ). 4و  3ي 

و  3هـاي   زينـه 
پذيرفته است و
مي قابـل شـمار

رد(استفاده كرد 

 15/12/1399(  

نسبي بو«ه اصل 

اند داده» و رهايي

  .ت

  .انجامد مي

بو» ب گوناگون

«  
اط مفهومي دار

  

دانش بشري» ق

شناسي جزء جه

اين ا«ه معناي 
به risk از فعل 

هاي رد گزينه(م 

رد گز(ار بيايـد  
جمع پ» s«ه نه 
هاي اسـام يژگي

رقابل شمارش ا

 

14  

تمشهمرحلة (ن 

به» .ها است رنج

  

نجات و«خبر از 

است» ن هستي

مي» ظارت خالق

ظهور مكاتب«گر  

  .شي است

»اي راه نيافت ره
ارتبا» .ددزاد گر

».م آخرت است

نقص مطلق«ز به 

ش زيرا انسان. ست

It is the fir به
سوي ديگر، بعد

g (استفاده كنيم

دا ingبه شكل 
ش است چرا كه
ر، هيچ يك از وي
بل از اسامي غير

)2(انگليسي 

يازدهم؛ زبــــان

، آشنا شدن با ر

.باشد جامعه مي

اند ظاهراً خ آورده

هدف يافتن بي«ز 

قبول نظ«نش به 

 انسان، حكايت

انديش س مصلحت

  .ت

آخر به كمال ذر
ز نقص نسبي آ

يي عقل به عالم

پس از مرگ نيز

جهان هستي نيس

rst/second/t

از س). 4و  1اي 
gerund همان 

قرار بگيرد بايد ب
غيرقابل شمارش 
عبارت ديگربه  

ma توان قب نمي

ا

سنجش ي

ها، كردن از لذت

ظلم و ستم در ج

ن كه پيامي نو آ
  .اند مغان آورده

خود برخاسته از

نه ببيند اين بين

ن، تاريخ زندگي

انسان براساس» ي

ها است دة انسان

آ/ ورشيد بتافت 
تواند ا هرگز نمي

عدم آشناي«ري 

و حيات پ» طلق

 از معنا و راز ج

third … tim

ها رد گزينه(ريم 
اسم مصدر يا ( 

ر جايگاه فاعل ق
»اعتماد بنفس«

a/this/… است.
anyصفت كمي 

   
 

 .رست است
شرط استفاده ك«

 .رست است
از عوامل ظ» ياج

 .رست است
انان توحيد آنان
ي بشريت به ارمغ

 .رست است
گانگي انسان از خ

 .رست است
هستي را حكيمان

 .رست است
دانان نظرية تاريخ
 .رست است

تدبيري«هاي  ت
 .رست است

برانگيزانندة اراد 
 .رست است

دل من هزار خو
ة دانش بشري ه

 .رست است
مطلق دانش بشر

 .رست است
نقص مط«وح به 

 .رست است
ن جداجود انسا

 .رست است
 me (that)ختار 

ن حال كامل دار
دار ingز فعل 

 .رست است
تداي جمله و در

con  به معناي»
…سمي مانند 

از ص. مارش است
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در 1گزينه  .7
فعل اگر ابت  

nfidence

هاي ا معرف
غيرقابل شم
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در زمـان  » 
از ). 4و  1 

 1هـاي   ينه

هاي   گزينه
سـش قـرار    

تبـديل بـه    

شـما خبـر     

 

تند و ايـن   

cationgroup

»ن ماندن المپ
هاي رد گزينه( 

رد گزي(گيرد  مي

رد(ستفاده كرد 
چيزي مـورد پرس

  ).3و  1

توانـد تب ساني مي

  بان قلب

س باشـند بـه ش

  ».كنند ك مي

 ».يداري كنند

رو هسـت ل روبـه    
  ».)رند
  ران

  ». نشان دهد

  ».د
  ندرت

  ».ي هستند
  حل

روشن« به شكل 
فاده قرار بگيرد

ي را در ميان مي

 سؤالي جمله اس
، قطعاً تعداد چ»

1هاي  رد گزينه

ي كوچك به آس

ضر) 4 

ه در دسترس اينك

  في

م و فعال را درك
  افتن

را با تخفيف خري

خـود بـا مشـكل
ن مشكلي را دار

نگر) 4 

شما راشخصيت 

كند مي مصاحبه 
به ن) 4 

هاي رواني جدي
مراح) 4 

 15/12/1399(  

آن  است و اثر
كامل مورد استف

اره ضمير مفعولي

ه، بايد از شكل
»كنم دو فكر مي

(استفاده كنيم  

هاي در ميان بچه

 د

ا من به محض

پنهاني، مخف) 4 

بك زندگي سالم
ن، بهبود ياد داد

هاي هواپيما ر ت
  تخفيف) 4 

در بيان منظور خ
ها چنين مام زبان

 ئن، مشخص

تواند ش ساني مي

ست و به ندرت
 الً، قطعاً

ه ابتال به بيماري
 ات

15  

تمشهمرحلة (ن 

شته اتفاق افتاده
 به شكل حال ك
ني است و هموا

در ابتداي جمله 
ف«گويد  د و مي

 how many

ك عادت بويژه د

اعتياد) 3 

مهم هستند، اما

4 آشنا) 3 

 داشتن يك سب
بهبود) 2 

  

توانند بليت ه مي
4 رسم) 3 

 زبان خارجي، د
يادگيرندگان تم

مطمئ) 3 

باس شما به آس
   كاهش يافتن

ن معاشرتي نيس
كامالً) 3  

نند و در خطر ا
جزئيا) 3 

يازدهم؛ زبــــان

در گذش» كردن
بايد forgetل 

اي جداشدن كلمه

How much

دهد طرف دوم مي
ز كلمة پرسشي

داده است كه يك

 س

 در يك جلسه م

 ترس، موجود

ي امروزه اهميت

تأثير گذاشتن) 

مام اعضاي گروه
 

 صحبت به يك
يعني ي(ي نيست 

 ي

د، نوع انتخاب لب
كاهش دادن،) 
  بافتن) 

سكتباليست جوا
ر روان و سليس

كن ترسي كار مي
 

سنجش ي

فراموش ك«عمل 
تيجه، حتماً فعل

tu يك فعل دو ك

How man  وh

 به جوابي كه طر
ر نتيجه، بايد از

ق جديد نشان د

احساس) 2 

ز در حال حاضر

در دست) 2 

فراد بسيار كمي
   ي را دانستن

   4(

 اين است كه تم
هويت) 2 

م افراد به هنگا
ن زبان انگليسي

تزئيني) 2 

ك مطالعة جديد
   2(

)4    ن

دانم، بس  من مي
به طور) 2 

در شرايط پر است
شرايط) 2 

   
 

 .رست است
 مفهوم جمله، ع

در نت. مانده است
urn off فعل 

 .رست است
nyت پرسشي 

چنين، با توجه
در. نه مقدار آن 

 .رست است
يك تحقيق«: مله
«  
 

 .رست است
آقاي جونز«: مله

 د
 .رست است

متأسفانه اف«: مله
ردن، قدر چيزي

 كردن
 .رست است

خبر خوب«: مله

 .رست است
بسياري از«: مله

ص يادگيرندگان
 ، منحصر 

 .رست است
كبراساس ي«: مله

  دادن
ادن، بازتاب داد

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 .رست است
اين افراد د«: مله
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.اعتياد شود
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 از آن نيـز  
ـه معنـاي   
ن اسـتفاده   

 عملـي در     
توان  ن نمي

hundred

 

cationgroup

، بعدandل از 
بـ fewت كمـي   

تـوان از آن  نمي

  بوب، عمومي

ا بيـانگر انجـام
ست و همراه آن
d, thousand,

 نظمي تالل، بي

  عمومي ي،

 .ترين است ك

قبل visitingر 
كارگيري صـفت

در نتيجه،. دهد

محب) 4 

ستفاده شود تـا
قابل شمارش اس 

 ,million ,د 

  ).4و  2ي 

اخت) 4 

كلي) 4 

نزديك --------

 15/12/1399(  

وجود اسم مصد
ز سوي ديگر، بك
د عناي منفي مي

 زن، متعادل

مان حال كامل ا
touristsاسم 

مانند  كه كلماتي
هاي رد گزينه(د 

 ت

  ضروري

  حيح است؟

-----عنايي به 

  . كنند

   اشاره دارد؟

 .ت
16  

تمشهمرحلة (ن 

با توجه به و. ند
از). 4و  2هاي  ه

ت و به جمله مع

متواز) 3 

بايد از زم» 201
). 3و  2هاي  نه

ك ين، دقت كنيد
جمع بسته شوند

فعاليت) 3 

الزم،) 3 

  ر

طرات مثبت صح

   نياز دارند

ه است از نظر مع

ك بي آرامش پيدا

ت به چه چيزي
  »ي

ادامه خواهد يافت

يازدهم؛ زبــــان

بايد همپايه باشن
رد گزينه( شود 

است» هيچ«اي ن
  ).1رد گزينة 

 ه

15از سال «ناي 
رد گزين(ه است 

همچني). 4زينة 
يچ عنوان نبايد ج

 ل

 

ك زندگي شادتر

 مورد ليست خا
  . شما باشد

-----.  
 خاطرات مثبت

خط كشيده شده

  است؟ رست
 مراسمات مذهبي

ه شده استشيد
خوشنويسي عربي

ا ---------رد 

سنجش ي

ب andحرف ربط 
in استفاده) دار

به معن noعادل 
ر(كند  نطقي مي

ممنوعه) 2 

since  نابه مع
كنون باقي مانده

رد گز(فاده كرد 
دد بيايند به هي

محصول) 2 

مشابه) 2 

 
 براي داشتن يك

از موارد زير در
خوب از گذشته

 ------------
ان به ليستي از

زير آن خ 2راف 
  »ش

  چيست؟

نادرز موارد زير 
كردند تا قبل از

زير آن خط كش 2
A  خ«به معناي

د با بحث در مور

   
 

 .رست است
 كه دو طرف حر

ngفعل ( مصدر 

به نوعي مع» ي
 جمله را غيرمن

 .رست است
 ، راكد

 .رست است
2015 ساختار 

د كه اثرش تا ك
استف muchمي 
bi اگر بعد از عد

 .رست است
 ي

 .رست است
  برعكس

 .رست است
  متن چيست؟
 خاطرات خوب
 .رست است
يك ا  متن، كدام

شامل خاطرات خ
 .رست است

توان فهميد كه
ده بيش از ديگرا

 .رست است
ef كه در پاراگر

تالش«به معناي  
 .رست است

وان براي متن چ
  شتن

 .رست است
يك از  متن كدام

ك وشنويسي مي
 .رست است

2ه در پاراگراف 
Arabic calli

 .رست است
تمال بسيار زياد

www.sanjeshse 
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  attempt
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هنر زيبا نو  

در 2گزينه  .9
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ها خو چيني  

در 1گزينه  .9
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متن به احت  
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  ».دهيد
if, when 

ه است كه 
فاده كـرد،   

). 4و  3ي  

رونـد،    مي
غيرسـؤالي    

ل بـا يـك      
 ديگـر، بـه    

در اين ). 4

ي او عملـي    

در قسـمت       

 2هـاي   ينه
ير استفاده 

 ديگـر، در   
كنيـد كـه    
 حال ساده 

cationgroup

ه پليس اطالع د
n, once, unt

If you ar بود
ز فعل امر اسـتف

هـاي رد گزينه(د 
  )2ة 

ك زمان به عقب
بايـد از شـكل غ

سـاختار مجهـول
از سـوي). 2و 

رد گزينه (كند 
  .شود مي

ـاي پـيش روي

  مبادا) 4 
 آينـده سـاده د

رد گزي(ب برود 
ز ساختارهاي زي

  ).2و  1اي 

از سـوي). 4و  
دقـت ك. ع شـود  

un بايد از زمان

وقت بهدر اسرع 
tilمـاتي ماننـد    

re askedرت 

توان ا ع اول، مي

ne استفاده كرد
رد گزينة(گيرد  

قيم جمالت يك
ب» كه آيا«عناي 

 به كـارگيري س
و 1هاي  د گزينه

ك نايي ناقص مي
آغاز م»  دانستن

هـ ساير گزينـه  

وجـه بـه زمـان
 

يك زمان به عقب
ثبت است بايد از

ها رد گزينه(نند 

1هاي  هرد گزين
شـروع» ـي كـه  

ntilبعد از ). 4 

 15/12/1399(  

 ديگري باشيد، د
ل و بعـد از كلم
 در اصل به صور
ه در شرطي نوع

  ).3و  1ي 

itherيا  norت 

ز فاعل قرار مي

ل قول غيرمستق
whethe به مع

 پس در صورت
رد(درست است 

ه را به لحاظ معن
K  با«به معناي

اشت مگر اينكه

 مگر اينكه) 3
وي ديگر و با تو

 .ازيمبس 1نوع 

جه، جمله بايد ي
، چون جمله مثب

so  +
 فاعل  

كن رستي پر مي

ر( به عقب برد 
تا وقتـ« معناي 
و 3هاي   گزينه

سي
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 و لوازم شخص
ر ساختار مجهول
رت ديگر، جمله
در قسمت نتيجه

هاي رد گزينه(د 

ي از كلمات منف
عل كمكي قبل ا

 نكته كه در نقل
erو  ifبعد از ). 

له فاعلي است،
حاظ گرامري ناد

جمله» دانستن«
Knowingدار 

رسنل نخواهد دا

 3
از سو. زينه است

كنيم تا شرطي ن

درنتيج.  هستيم
My father ،

فعل كمكي+   
+فعل كمكي   

خالي دوم را به د

مله را يك زمان
به until ربط 
رد(كند  ني مي

ختصاصي انگليس

يازدهم؛ زبــــان

  ي

 مراقب اسباب
در. جهول داريم

به عبار. ده كرد
د). 4و  3هاي  ه

مله واره قرار داد

يد بعد از جملة
شود و فعل ي مي

 با توجه به اين
4و  3هاي  زينه

  

k در ابتداي جمل
يم شد كه به لح

«مله به معناي 
د ingكه با فعل 

كاهش تعداد پر

 وگرنه) 
ترين گز منطقي 

 ساده استفاده ك

رو مستقيم روبه
toldر ساختار 

فاعل   
too +

جاي خا 4و  3ي 

مستقيم بايد جم
ريم كه با حرف

معن جمله را بي» 

 زبان اخ

سنجش ي

شنويسي اسالمي

 خواسته شد كه
ياز به ساختار مج

استفا) .P.P(ل 
رد گزينه(ف كرد 

ده در ابتداي جم

باي» ...نه ... نه «
مله دچار وارونگي

ask در جمله و
رد گز(فاده كرد 

).3و  2هاي  ينه

knowي فعل 

رو خواهي روبه) ن
T در ابتداي جم

ة قيدي داريم ك

اي براي ك  برنامه

 2(
unless كلمة 

د از زمان حال

ك نقل قول غير
 اجتناب از تكرار

هاي  تنها گزينه

ر نقل قول غيرم
وارة قيدي دا مله
»بعد از اينكه« 

   
 

 در توسعه خوش

 .رست است
اگر از شما«: ه

معناي جمله، ني
قسمت سوم فعل

you a را حذف
را به صورت ساد

 .رست است
ساختار معنايي 

neit  وnor جم
 .رست است
kedوجود فعل 

 زمان حال استف
رد گزين(ده كرد 

 .رست است
ر جملة دوم برا

dangli )آويزان
To knowصدر 

ه يك جمله وارة
 .رست است

مدير هيچ«: له

ك معناي كلمات،
قسمت شرط بايد

 .رست است
با يك toldفعل 

ي ديگر و براي

ساختارهاي باال
 .رست است

، درsaidوجود 
 دوم نياز به جمل

after به معناي
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رد (شـود   ي     

ه دانشـگاه  

 ...  

»  نتوانست
  :فاده كنيم

realizi  و
رد ( باشـند 

معناسـت   ي  

If I had 

رت و پـول       

نفـع  (انـد   ه

  ». يافت

  ».د كند
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شـته سـاده مـي

است در خوابگاه

چه... چه ) 4 

هيچ كس«ناي 
تارهاي زير استف

ing بكـارگيري   

با  نادرسـت مـي      
جمله كـامالً بـي

realized the

ـه دنبـال شـهر

  تعجب) 4 

«  

خود ذخيره كرده

  مفتخر) 4 

 افزايش خواهد
  هدف) 4 

تمندانة آنها را ر

تبـديل بـه گذش

 بدهي اگر قرار ا

nobod به معن
رار بايد از ساخت

  .د

در نتيجـه،. ـد   
 نظـر گرامـري
وجه به معناي ج

e importanc

ه هـر قيمتـي بـ

».ده محروم شود
  كردن

  ن

دي پول براي خو

 ه

هاي اجتماعي ب

پيشنهاد سخاوتم
   توسعه دادن
  اهش يافتن
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مان حال ساده ت

دگيت را تغيير

 ...نه ... نه ) 3
  .ند

dy couldختار 

ي اجتناب از تكر
neither

  فاعل+  في
 خالي را پر كند

نـد فـاعلي باشـ
شـود كـه از ـي 

با تو» سته شده
  :ست

ce of physic
  .رد

يبا هستند و به

 يفتعر) 3
  

ن در يك خانواد
درخواست ك) 2
ارزيابي كردن) 4

تانه مقادير زياد

زياد، گسترد) 3

 رها شود آشوب
 وضعيت) 3

ندارد جز اينكه پ
بسط دادن،) 2
رد كردن، كا) 4

18  

تمشهمرحلة (ن 

ستقيم است، زم

ي، بايد سبك زند

 3
كن خالي را پر مي

شود بايد از ساخ
دن جمله و براي
r   فعل كمكي+

فعل كمكي منف 
جاي 2ستي هر 

توا قطعاً نمي» ن
مـ danglingي 
r  دانس«به معناي

وع سوم بوده است
cal training, 
 ابتداي جمله بر

گرا و ناشكي آل ده

 3
.دقت كنيد» ف

انس بزرگ شدن
 
 4

اند خوشبخت كرده

 3

اع به حال خود
3  الل، آشوب

اي ن ه هيچ چاره
 
 4

يازدهم؛ زبــــان

نقل قول غير مس

چه نداشته باشي

 ...يا ... يا ) 
 درستي جاي خ

 جمله معنادار ش
جه به منفي بود

+  فاعل    
either  +

به درس تواند مي

دانستن« معناي 
هاي ن جمله واره

realizedيري 

جملة شرطي نو
my time wo

را به Hadرد و 

آموزان اساساً ايد

 نابودي) 
ساساً، در تعريف

اي نبايد از شا چه

مالي ما گوش ك

 دقيق) 

كه اگر اوضاست 
نظمي، اختال بي) 

فت كه متأسفانه

سنجش ي

ين جمله يك ن

 داشته باشي چ

 2(
به 4نها گزينة 

ؤال، براي اينكه
با توج). 4و  3ي 

م 2، تنها گزينة 

به realizeل 
ث به وجود آمدن
 ديگر، به كارگي
ين جمله، يك ج
ouldn’t hav

را حذف كر ifن 

آ ويند كه دانش

 2(
by  ا«به معناي

دارد كه هيچ بچ
   دن

  

هاي م  به توصيه

 2(

جربة مشترك اس
 2(

عجب من، او گف
  
  

   
 

د و از آنجا كه ا
  ).4و  3

 .رست است
چه دوست«: له
  ».ي

 هم 
معناي جمله، تن

 .رست است
سخت بودن سؤ

هاي رد گزينه(يم 

ساختارهاي باال،
 .رست است

my t براي فعل
having  باعث

از سوي). 3و  1
در حقيقت ا). 2

ve been wast
توان  شرطي مي
 .رست است

گو مردم مي«: له

  معرفي
 y definition

 .رست است
مدير باور د«: له

دن، محروم كرد
 ن، بهبود دادن
 .رست است

افرادي كه«: له

 .رست است
اين يك تج«: له

 .رست است
در كمال تع«: له
 دن
 ردن
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نهـا يـادي      

شـد درس     

  ».الح كنيم

ـود و ايـن    

يـان عبـور      

  مزيت

  ظره

  ن
  .كنيد

آنهـا قابـل      

  ن

  ».د
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طـول سـال از آن

  معجزه) 4 
  .وجه كنيد

يس بهتـرين باش

  همواره) 4 

 فوراً آن را اصال
   

هـا شـ و ويروس

ـهور از خـط پاي

سزاواري، م) 4 

  مطمئن) 4 

  ».دند
بينايي، منظ) 4 

هضم كردن) 4 
دقت ك»  چيزي

 فقـط يكـي از آ

زياد، فراوان) 4 

ينان حاصل كند

شـان در ط وشي

تو»  كسي شود

 تا از نظـر تـدري

ه است و ما بايد

ها و براي باكتري

  مان نواز
 

ز دونـدگان مشـ

 ن

  ».رسيد ي

دند و شيون كرد
 جتماع

ل كردن عواقب

كـنم ن فكر مي

ي پزشكي اطمي
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كو ه خاطر سخت

 دليل) 3
ي اينكه يادي از

 در تالش است

 ميلي بي با) 3

فش موفق نبوده
 تهيه كردن) 2
  ارائه دادن) 4

كمتر مساعدي ب

مساعد، مهم) 2
 تجديدپذير) 4

تر از بسياري از

حدس، گمان) 3

خابات به نظر مي
 مورد عالقه) 3

 تابوت جمع شد
مستعمره، اج) 3

  ». قبول كني
 رنج بردن) 3

ن از عواقب، قبول

ي قرار داد اما من

 شرمنده) 3
  .ت كنيد

هاي مناسب كمك
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ن هستند كه به

 3
سزاوار بودن براي

حلي كه همواره

 3

رسيدن به اهداف
 
 4

دن شما جاي ك

 
 4

د وقتي كه جلو

 3

ي قاطع در انتخ
 3

اص بود به دور
 3

يد عواقب آن را
3  دن

رنج بردن«عناي 

د بحث و بررسي

 3
دقت» قابل توجه«

هد تا از توزيع م

يازدهم؛ زبــــان

حداقل سزاوار اين

 تقاضا) 
de  س«به معناي

م در مدرسة مح

 لوحانهساده) 

حال حاضر، در ر

شود كه بد ث مي

پيروزي باال برد 

 پيروزي) 

طمئن از پيروزي
 كامل، قطعي) 

در آن منطقة خا
 درآمد) 

 دسر بخوري باي
به حساب آورد) 

suffer t به مع

در كتابش مورد

 ترسيده) 
wo  به معناي»

ت فوري انجام ده

سنجش ي

، آن كارگران ح

 2(
eserve a me

هايم هم كه بچه

 2(

رسد كه قانون ح
  
   ن به چيزي

باعث] ي بدن[ا 
  ».شود ي
   ي

  

]به عالمت[ش را 

 2(

ر جوان آرام و مط
 2(

ق با رسمي كه د
 2(

پرس وي و سه
 2(

the consequ

را دبسيار زيادي 

 2(
orthy of atte

كه اقدامات داد 

   
 

 .رست است
به نظر من،«: له

 ر
entionگاني واژ

 .رست است
خوا من مي«: له

 تصادفي
 .رست است

ر به نظر مي«: له
 كردن

ت آوردن، رسيدن
 .رست است

افزايش دما«: له
ع در بهبودي مي
مشرب، اجتماعي

 مل
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 محدوده
 .رست است

سياستمدار«: له
 منظم

 .رست است
زنان مطابق«: له

 سنت
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اگر شما برو«: له
 دادن

uencesواژگاني 

 .رست است
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 د، قابل
entionواژگاني 

 .رست است
دولت قول«: له
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  رست

ت مفعـولي      
ـه معنـاي   
 از يكـي از        

و  1هـاي   ه 
  explain 

let sb d 
ـه معنـاي   

در .  اسـت  

جمله ). 3 

بعد ). 4و  2
ه سـاختار      

شكل جمع 
بـه ضـمير   
جه، نياز بـه  

رد (ـار رود  
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مناسب، در) 4 

 نيـاز بـه صـفت
بـ becauseط  

ـة منفـي بايـد

رد گزينـه(اريم 
بعـد از). 2و  1

o بـه سـاختار   

بـ whatصـولي   
فـاعلي» فتـادن  

و 2هاي   گزينه

2هاي  رد گزينه
ت، پـس نيـاز بـه

ر اين جمله با ش
tempera نياز ب

در نتيج. ي است
 بعد از آن به كـا

  ردن

  وم

 .دقت كنيد» د

در جملـه). 3و 
يد از حرف ربـط
كـرار يـك جملـ

ساختار معلوم دا
هـاي   رد گزينه

 ديگر و با توجه
ز به ضـمير موص

اتفـاق اف«نـاي  

رد(باشد  aنند 

ر(ستفاده كنيم 
te مفعولي اسـت

  ). 3نة 

 these قطعاً در
aturesاسم ). 

فاعلي seemل 
ست، پس بايد

ي براي كمك كر
 

شنو ه اين را مي
  شوم  مي

گذراند زيون مي

 15/12/1399(  

 دوردست) 3

و 2هـاي   گزينـه 
اي جمله، بامعن

جلـوگيري از تك

neithe

  فاعل+  ي

ه، نياز به يك س
ر(داريم »  اينكه

از سوي). 4و  
نياز knowد از 

happe   معنبـه
  ).4و 

ك معرف اسم مان
  ).1 گزينة 

ا» به ويژه«ناي 
I  براي فعلell

رد گزين(ي دارد 

 توجه به وجود
1رد گزينة (رد 

براي فعل itقش 
مفعولي ا killل 

تالش اندكي) 2
 چرت زدن) 4

كهخوشحالم ) 2
واقعاً ممنون) 4

ود را جلوي تلويز

  .ت كنيد
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تمشهمرحلة (ن 

3  ي

رد گ(رود  ب مـي 
با توجه به م). 4 

همچنين، براي ج

er  فعل كمكي+
فعل كمكي منفي

در نتيجه. ي است
مگر«ه معناي 
1هاي  رد گزينه

بعد). 4و  1هاي 
w  براي فعلen

و 2هاي   گزينه

س بايد داراي يك
گ(اقص است  رد

especi به معن
 Iنقش). 4و  2 

 به ضمير مفعولي

اما با. سان است
 see استفاده كر

نق). 3و  1هاي  ه
othe براي فعل

 
 4

 
 4

ه اكثر وقت خو

دقت» چاق شدن

زدهم؛ زبــــانيا

دو رگه، پيوند) 

ك زمان به عقب
و 2هاي  گزينه

ه). 3و  2هاي  ه

ف+ فاعل    
either  +ف

فاعلي» خشيدن
به unlessكلمة 
ر(داريم » كه چرا
ه رد گزينه(نيم 

whatنقش ). 2و 

رد( معلوم باشد 

ارش است، پس
لحاظ گرامري نا

iallyيد از قيد 

هاي رد گزينه( 
ختار معلوم نياز

يكس» گونه«اي 
 emsفعل مفرد

رد گزينه(دارد  
er mammals

شخص تنبلي كه

وزن گرفتن، چ«

سنجش ي

 2(

تمام جمالت يك
رد گ(است » نود

رد گزينه(كنيم 
  :نيم

fo  بخ«به معناي
 جمله، نياز به ك

w ك« به معناي
kno استفاده كن

و 1هاي   گزينه
 داراي ساختار م

مفرد و قابل شما
باشد و به ل ميي 

باي» مشغول«ي 
ing دار بياوريم
در ساخ tellعل 

specie به معنا
توان از ف جه، نمي

»كه«به معناي 
sنقش ). 4زينة 

   دن شكست
  

   كردم مي] 
  

co  ش«به معناي

put  به معناي»

   
 

  باستاني
 .رست است

ل غيرمستقيم، ت
خشن«به معناي 

استفاده ك» ينكه
 زير استفاده كن

 .رست است
orgiveي فعل 

 به مفهوم كلي
whyير موصولي 

owل سادة فعل 

رد(داريم » يزي
 happen بايد

 .رست است
cou يك اسم م

فاقد فعل اصلي 
 .رست است

 busy به معناي
bus  بايد فعلg

در ضمن، فع. يم
 .رست است

es و جمع اسم 

در نتيج. هستيم
whic  ياthat ب

رد گز(وم داريم 
  ). 4و  1

 .رست است
شدن، قبول كرد

  كردن
 .رست است

]كمك[توانستم 
 ست

 .رست است
 ouch potato

 .رست است
 t on weight

www.sanjeshse 

قديمي،) 1  
در 1گزينه  .12

در نقل قول  
pleased ب

به خاطر اي«
ساختارهاي

در 3گزينه  .12
براي Iقش ن  

با توجه). 4
نياز به ضمي
بايد از شكل

كه چه چي«
نتيجه، فعل

در 4گزينه  .12
untryاسم   

1در گزينة 
در 1گزينه  .12

براي صفت  
syاز صفت 

مجهول داري
در 2گزينه  .13

شكل مفرد  
رو ه آن روبه

chموصولي 

ساختار معلو
1هاي  گزينه

در 2گزينه  .13
تسليم ش) 1  
سرزنش) 3  

در 1گزينه  .13
ت اگر مي) 1  
حقت اس) 3  
در 4گزينه  .13

به اصطالح  
در 1گزينه  .13

به اصطالح  
  

erv.ir

26

27

28

29

30

31

32

33

34



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

و  3هـاي   ه
اشد، بايـد  

ازسوي ). 4

  ردن

cationgroup

  كن

  ن

 

  جام دادن

رد گزينه(داريم 
با مي eventsع 

  ن

  مرئي) 4 

4و  3هاي  گزينه

طراحي كر) 4 

  پشت) 4 

  ممنوع) 4 

زة گليمت دراز ك
  ه غاز است

  واج كردن
  

ي درآمد داشتن
  م نكن، هرگز

  عركه شدن
 نه انجام كاري

  ه دور پروانه
  د يكسان

ترتيب اشتباه انج
  دن

ضمير موصولي د
، اسم جمع»شتن

، پافشاري كردن

 آميز يق

رد گ(فاده كنيم 
  ).4و  2ي 

 

 ه

  .ده كنيم

 15/12/1399(  

پايت را انداز) 2
مرغ همسايه) 4

تقاضاي ازدو) 2
اخراج شدن) 4

به اندازة كافي) 2
فكرش را هم) 4

آتش بيار مع) 2
آغاز محتاطان) 4

مثل شمع به) 2
در شرايط بد) 4

دو كار را با ت) 2
مشورت كرد) 4

نتيجه، نياز به ض
ربط داش«عناي 

  مانع شدن) 2
اصرار كردن،) 4

مثبت، تصدي) 3

استف toف اضافة 
هاي رد گزينه(م 

بزرگ كردن) 3

براي هميشه) 3

 متضاد) 3

 انعكاسي استفاد

21  

تمشهمرحلة (ن 

 
 4

 
 4

 
 4

  ل
 4

 
 4

 
 4

در ن. داريم» كه
به مع relateل 
  ).4و  

 
 4

 3

، بايد از حرف»ر
ده كنيماستفا) ر

 3

 3

 3

به همراه ضماير

يازدهم؛ زبــــان

 ترسد

العجل سيدن ضرب

ك«نياز به مفهوم 
 اصلي براي فعل

1هاي  رد گزينه

 جنبشي) 

عالوه بر«معناي 
دار ingفعل (ر 

 تبديل كردن) 

 بيشتر) 

 خالق) 

به byت از كلمة 

سنجش ي

ت ياه و سفيد مي
    كني  مي

  
  

   
   ت است

 پيش از فرا رس
   سي ماندن

  
  

   يا چيزي 
  

در جاي خالي ني
ه به اينكه فاعل
ر( كرد نه مفرد 

  
  

 2(

in additi به م
يد از اسم مصدر

 2(

 2(

 2(

كافي است» هايي

   
 

 .رست است
ه از ريسمان سي
 بكاري برداشت
 .رست است
 غير عمد راز
 ويي كردن

 .رست است
  جماعت شدن

اش، خانة خودت
 .استرست 

راي انجام كاري
شدن، منتظر كس

 .رست است
 خام و ناپخته 

 خوشحال
 .ت استرس

كردن از كسي ي
 ظر كردن

 .رست است
ساختار جمله، د
 ديگر و با توجه
ل جمع استفاده

 .رست است
 ردن
 كردن

 .رست است
 نه

 .رست است
ion toساختار 

ز حرف اضافه باي
 .رست است

 كردن
 .رست است

 .رست است
  در دسترس
 .رست است

به تنه« مفهوم 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .13
مارگزيد) 1  
هر چه) 3 

در 2گزينه  .13
افشاي غ) 1  
جو صرفه) 3  

در 4گزينه  .13
همرنگ) 1  
راحت با) 3 

در 3گزينه  .13
تالش بر) 1  
معطل ش) 3  

در 4گزينه  .13
جوان، خ) 1  
بسيار خ) 3  

در 2گزينه  .14
تعريف ك) 1  
اظهار نظ) 3 

در 2گزينه  .14
با توجه به س  

وياز س). 4
از شكل فعل

در 1گزينه  .14
تصور كر) 1  
خراب ك) 3  

در 2گزينه  .14
داوطلبانه) 1  

در 1گزينه  .14
با توجه به س  

ديگر، بعد از
در 4گزينه  .14

جذب كر) 1  
در 2گزينه  .14

 باال) 1  
در 2گزينه  .14

موجود،) 1  
در 3گزينه  .14

براي انتقال  
  

erv.ir

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

  ن

هاي   گزينه

درستي پـر  

ه كـار رود    
 

 

cationgroup

تبادل كرد) 4 

a  رد(باشد  مي
  ).1ينة 

ند جمله را به د

 اسم مصـدر بـه
 ). 2رد گزينة 

 وقتي كه ) 4 

--.  

  .فاده كنيم

 ردن

عرف اسم مانند
رد گزين(ده شود 

توانن ها نمي زينه

ورت مصدري يا
ر(كند  ناقص مي

 كه

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

  . دارد

  ؟ است

 15/12/1399(  

استف» اما«عناي 

  .داريم 

محافظت كر) 3

ماً نيازمند يك مع
استفا theعريف 

كنيد كه ساير گز

تواند به صو نمي
 از نظر معنايي ن

رغم اينك علي) 3

  .است -

--ت است به جز 

اشاره -------

نشدهخلي ياد 

22  

تمشهمرحلة (ن 

به مع but ربط 

»كه چه چيزي

 3

بل شمارش حتم
unkn از حرف تع

دقت ك. ده كنيم

در جمله است، ن
جمله را» كه« 

 3

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

 آناسازي درست
  د

.  

----- است به 

  مريكا

 بعد از جنگ دا

يازدهم؛ زبــــان

له، بايد از كلمة

wh ك«عناي به م

 پذيرفتن) 

ك اسم مفرد و قاب
nownد قبل از 

استفاد toدر با 

ها فعل موجود د
كارگيري مفهوم

 قبل از اينكه) 

----ماالً دربارة 

هاي قبيلة تمان
فاده قرار گرفتند

  ه است؟

  ستنباط كرد؟
داشتند ح اعتقاد

ط كشيده شده
  » ت سنگي

اياالت متحدة آم

 براي برداشتن
  ندان

سنجش ي

جمل 2جود بين 

hatير موصولي 

 2(

به عنوان يك» ش
بايد» ها اشناخته

اري بايد از مصد

تنه» نداشتن«ي 
سوي ديگر، به ك

 2(

آيد احتم تن مي
  ديگر

زير دربارة ساختم
ت آنها مورد استف

تن تعريف نشده
  »طاقچه

توان از متن اس ي
ود و حيات روح

خط 3ر پاراگراف 
ها و قطعا بلوك«

  چيست؟
نگ داخلي در ا

 عنوان گام الزم
شتر براي ثروتمن

   
 

 .رست است
مفهوم تضاد موج

 .رست است
لي نياز به ضمير

 .رست است
 شتن

 .رست است
جهش«به معناي 

نا«ي بيان مفهوم 
 .رست است

هدف از انجام كا

 .رست است
lack به معناي

از س). 4و  1اي 
 .رست است

 ي كه
 .رست است

كه قبل از اين مت
ومي آمريكايي د

 .رست است
ن، تمام موارد ز
ركش در ساخت

 .رست است
 موارد زير در مت

ni  ط«به معناي
 .رست است

 موارد زير را مي
 آناسازي به وجو

 .رست است
th كه زير آن در

blo  به معناي»
 .رست است

وان براي متن چ
زرگ ناشي از جن

 .رست است
 از موارد زير به
ت بر درآمد بيش

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .14
با توجه به م  

در 4گزينه  .15
در جاي خا  

در 1گزينه  .15
نياز داش) 1  

در 4گزينه  .15
ب leapاسم   

براي). 3و  2
در 1گزينه  .15

براي بيان ه  
  .كنند

در 3گزينه  .15
kاز آنجا كه   

ها رد گزينه(
در 4گزينه  .15

در حالي) 1  
در 2گزينه  .15

پاراگرافي ك  
يك قبيلة بو  

در 3گزينه  .15
براساس متن  
حيوانات بار  

در 4گزينه  .15
يك از كدام

icheكلمة  

در 4گزينه  .15
يك از كدام

هاي هندي 
در 1گزينه  .16

hemكلمة   

ocksكلمة   

در 2گزينه  .16
بهترين عنو  
مشكالت بز  

در 3ينه گز .16
يك از كدام  
اعمال ماليات  

  

erv.ir

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 

  

cationgroup

 .انتخاب شود] 

.ترين است ديك

  كند؟ ي

] رئيس جمهور

نزد ----------

  .د

 15/12/1399(  

  .بود

ه است اشاره مي

به عنوان[دوباره 

  .د

  كشاند؟

----معنايي به 

كند ه حركت مي

23  

تمشهمرحلة (ن 

در غل و زنجير ب

خط كشيده شده
  .ن دهد

 
عفو قرار داد تا د

  . برسد

پاسخ مانده بود ي

ك الي درخت مي

ه است از نظر مد

نشكسته در گياه

يازدهم؛ زبــــان

  است؟ ست
دانش دل در زن

زير آن خ 3راف 
 جنوبي را نشان

 برداشت كرد؟
جنوبي را مورد ع

به باالي درخت

  ؟چيست 1
بي 1ر پاراگراف 

 كه آب را به باال

خط كشيده شد 
  

 ستون صاف و ن

سنجش ي

نادرسموارد زير 
سا 2شود براي 

في كه در پاراگر
سبت به مناطق

ب توان نميمتن 
انجام رهبران ج

  
مكن است آب ب

اط با پاراگراف 
دهد كه د ب مي

شود  تنشي مي
  »تبخير« 

2 در پاراگراف 
»كشيده شدن«

در يك ------
  ب 

   
 

 .رست است
يك از م ن، كدام

ل از اينكه آزاد ش
 .رست است

ده به شعر معروف
ها نس نفي شمالي
 .رست است

 موارد زير را از م
هور جانسون سر

 .رست است
 متن چيست؟

هد كه چگونه مم
 .رست است

در ارتبا 2گراف 
به سؤالي جواب 

 .رست است
 موارد زير باعث

Evap به معناي
 .رست است

ext كه زير آن
stre  به معناي»

 .رست است
-----------ر 

هاي آب ن مولكول

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .16
براساس متن  
ديويس قبل 

در 1گزينه  .16
چرا نويسند  
تا نگرش من  

در 1گزينه  .16
يك از كدام

جمهرئيس   
در 4گزينه  .16

هدف اصلي  
تا نشان ده 

در 1گزينه  .16
كاركرد پاراگ  
2پاراگراف  

در 1گزينه  .16
يك از كدام

  poration

در 3گزينه  .16
tendكلمة   

etchكلمة   

در 2گزينه  .17
آب به خاطر  
جاذبة ميان  

 
 

erv.ir

63

64

65

66

67

68

69

70


	صفحه اول.pdf (p.1)
	Z-11.pdf (p.2-24)

