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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  يازدهمسنجش 

)23/07/1400(  
  )يازدهم( ــانزبـ  

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ 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 

 ) ي

صراع دوم م
ست و ايـن  

 ـ مـرده ـ     

 

cationgroup

  ضرورت← 

، غيرت، مردانگي

   

شود كه براي م ي
مايي و تخيل اس

شـاد«كنايـه از     

 . است» ستمگر

ضروري) 4 

جوانمردي(يت 

 ) يق

)مورد نظر است

ل بيت سبب مي
نم ًال همراه بزرگ

ي بـه ترتيـب ك

س«كنايه از » شه
  
  . ت

23/07/1400(  

 مستور ←

حمي) ه، پيوسته

كافي، ال) (خطير

 خواستمب ←

 آغاجي خادم 
  شبح و سايه

شتر معني دور م
   
حسن تعليل. ت

ر تشبيه، معموال

همگـي» دل مرده

جفاپيش«* دارد 
. است» و درون

ناس موجود است

2  

3 اولمرحلة (ـان 

←ستّار ) 2 

همرا(مقرون ) ر

مات، كارهاي خ

←بخاستم  

←جي خادم 
ش ←ه و سايه 

   

   
ست، هر چند بيش
)ي قدرت و اراده

 غم شيرين است
دبي و مبتني بر

م دل ـ خفته ـ    ه

 تشخيص نيز د
ميان و«ه معني 

جن» در ـ سر« 

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــ

 غرامت كشد

گين، زبون، خوار

مهم) (، بدبختي

  : ها ضاد آن

 مهيا ←حيا 

آقاج) 2  :ا
شبه) 4 

  . ت
. قرن نهم است
 .ده باب است

.است» ي و اندوه
بيت پذيرفته اس

به معني( است 
ها همانا تن كوه

 كه بيان علتي ا

زنده«. ضاد دارند

 حال استعاره و
مجازاً به» دل« 

و نيز بين» قصد

 فارس

سنجش

 
  

كسي كه غ ←

اندوهگ( نژند:  از

  : ند از
ادبار) ( گمراهي

 
ه به معني متّض

 سنا ) 3  ل 
 
   

مح  قاعده ←

ها ي و اصالح آن
 جيح و برتري 

  
د از گلستان است

مي شاعر عارف
اي مشتمل بر د 
 

 : 
شدت ناراحتي«

هر دو معني در ب
زي به كار رفته

علت فرو ريخت: ل
در صورتي. ريم
  . شد

همگي تض) مرده 

و در عين» زگار
*يه شده است 

انديشه و ق«ني 

   
 

. رست است
: ها و اصالح آن

مت گيرد  ه غرا
 . رست است

ها عبارتند  واژه
 . رست است

معني عبارتن  هم
رايي، تيره) (خت

. رست است
جهها با تو ت واژه

كهل) 2 
. رست است

:متن عبارتند از
قائده   لَّت 

 . رست است
راي غلط اماليي

ترج ← برتري 
 . رست است
: ها و اصالح آن

هارستان به تقليد
حرار سرودة جام
سعدي منظومه

. رست است
:ها د غلط گزينه

«كنايه از » رفتن
هر(ايهام دارد » 
در معناي مجاز» 

يح حسن تعليل
در نظر بگير» ق

باش اق بيت نمي
 . رست است

  : ها ه
زنده ـ م) (خفته 
  . ستند

روز«استعاره از  
تشبي»  به طومار

به معن» رس«ژة 

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

موارد غلط و
كسي كه) 1
در 2گزينه  

كلّيه معاني
در 1گزينه  

هاي دو واژه
صعب، سخ(
در 4گزينه  

امالي درست
 مذموم ) 1
در 3گزينه  

چهار غلط م
َّ ←ذَلَّت  ز

در 1گزينه  
هاي دا گروه

ترجيه و) 3
در 2گزينه  

د غلط وموار
كتاب بها) 2
االح تحفة) 3
بوستان س) 4
در 4گزينه  

بررسي موار
كوه گر«) 1
شيرين«) 2
»دست«) 3

توضي: توجه
اغراق«نوعي 

دليل بر اغرا
در 1گزينه  

بررسي آرايه
زنده ـ خ) (1

هس» غمگين
»چرخ«) 2
آه من«) 3
هر دو وا) 4
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  خيص دارد

ايهـام  » شـا  
  . شود مي

ب و تشـبيه  

ب موجـود     

ب اضـافي  

...) چـون و  

cationgroup

استعاره و تشخ» 
  .  است

دهـن بگش«د ـ  
 جناس ديده نم
س، ايهام تناسب

ت ايهـام تناسـب

 من

  . است

چهار تركيب) * ه 

ـ بسان ـ چانند  

  . شده است
  . شي نيز دارد

»ماه فلك«ـ » ك
مورد نظر» جام

بخشي دارند جان
 ايهام تناسب و

جناس در بيت. ر

در بيـت» جهالت

  4 (تماماً تضم

اسنادي)  است

 محذوف ـ آمده

ما(ـ همچون ) ت

23/07/1400(  

ست آيد، اغراق ش
بخش عاره و جان

بوب به ماه فلك
چرخش ج«قط 

ر دو استعاره و ج
در بيت)  است

ـ ناظر2ـ زيبارو 

خواب ج«تشبيه 

ـ تناسب  ناسب 

شده= آمده (ه 

مناداي+  ـ اي   

مله نيامده است

 .)ممي دارد

3  

3 اولمرحلة (ـان 

ب برازنده و راس
ستعا» سرو«رفي 

«  

محب«وم تشبيه 
كه در اينجا فق» 

هر» ل ـ غنچه 
 هر دو پذيرفته

ـ1دارد به معني 

ـ ت» سحر ـ سر 

ـ تن )3  ترادف 

عل آخرين جمله

محذوف ـ آمده
  . ت

ند و بين دو جم

 از آن نقش متم

 يازدهم؛ زبــــ

س فقط به محبوب
اندام ـ از طر ش
»لباس«مجازاً » 

  . شود
 . هستند

روي ـ مصراع دو
»م و گردش ماه

  . ست
لگ«ـ »  به گريه

كه(شكوفا شدن 
ـ شاهد ايهام د 

س«ـ جناس بين 

ـ تضمن  رادف 

   
ع دوم است و فع

 
مناداي م+ اي  (

است) ن ـ روي تو

رسا  مكان را مي
  . شوند وب مي

 است و واژه بعد

  ) لفظي: د
  ) ظي

  ) معنايي  

سنجش

 

در اين كه، لباس
ه از محبوب خوش

»قبا«ـ » د كمر
ش  بيت يافت نمي
ضافه تشبيهي ه

  : شده
ار از محبوب زيب

چرخش جا«ي 
آشكار اس» ماه«ة 

پشيماني«شبيه 
ـ ش2خن گفتن 

»نادره كبك«ر 

ـ» مرغان سحر«

 
  :  ترتيب

تر تضمنـ ) 2 

:ها  موارد گزينه
 جمله در مصراع

 گروه متممي  
:استكيل شده 

عشقت ـ روز من
  .  جمله است

فاصله زمان يا(
ف اضافه محسو

حرف اضافه» ن
 

  : ها  آن
  ) ظي
 ....ر آن مديد(ص

لفظ: باشد(كور  
...:باد و/ گويم  ي

   
 

. رست است
  : هاي بيت ه

ر مصراع دوم، د
استعاره» سرو« 

بند«مجازاً » كمر
سن تعليلي در

اض» اله ناز و تكبر
 . رست است

هاي خواسته ش ه
استعاره» افروز 

م تناسب به معني
سان بين دو واژة

ـ تش» تو به گل«
ـ سخ1ي كنايي 

بخشي بر  و جان
  . شود

« و تشخيص بر 

. رست است
ها به  در گزينه

ـ تناسب   ضاد 
 . رست است

ستي و نادرستي
گروه نهادي» ن

گ: سند ـ روي تو
چهار جمله تشك

درس عشق ـ ع(
متمم» در شبم

(ف اضافه است 
شبيه هستند حر
ي به معني بدون

. رست است
فيات فعل و نوع

لفظ: آيد(هجران 
) .لفظي: است( 

) ...لفظي: باشد
مي/ كنم  مي(د 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

در: اغراق) 1
:استعاره) 2
ك«: مجاز) 4

ولي هيچ حس
كال«: توجه

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

ماه دل«) 1
ايهام» دور«

جناس همس
«تشبيه ) 2

دارد به معني
استعاره) 3

ش يافت نمي
استعاره) 4

 .نيست
در 4گزينه  .1

ها نوع رابطه
ـ تض) 1 تضاد 

در 2گزينه  .1
بررسي درس

روز من«) 1
مس: تكرار) 2
بيت از چ) 3

(بيت شامل 
م د«: توجه

حر» تا«) 4
كه ادات تش

بي«: (جه تو
در 4گزينه  .1

بررسي حذف
وگر ه) ... 1
و سرّ) .... 2
ب(خدا ) ... 3
شكر ايزد) 4
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موارد بايـد  
در . اي داد  
) تـا (پيوند 

» شدن«ي 

هـاي   ي واژه    

و مفهـوم  ) 

ـي بـزرگ    

مشـهود  »   

مـوده و از   

ر بيـت بـه   

ل و اصالح 

cationgroup

در اين گونه م. د
هـا جـا ر جملـه 

ت داراي جرف پ

ون قديم به جاي

بايـد بـه معنـي

)شـود  شيده مي

و ايـن منفعتـ»   

عاشـق در فـراق

توصـيه نم» باني

ش وابستگي در

 به بررسي اعمال

ف پيوند هستند
را در)  يا ـ ولـي    

تقل مركب است

در متو. (ف باشيم

 ) معلوم: يد
 

  ) ممعلو: ي
 

لـذا ب. شود ه مي

به چالش كش» ل

ي، خـوب اسـت

جانفشاني ع«خ، 

مهر«ة پاسخ به 

هش ي مبني بر نكو

هاي ديگر گزينه

23/07/1400(  

مصراع فاقد حرف
ساز و ـ اما ـ يه

نه پاسخ كه مست
 .باشد مي 

هاي مختلف مان

ماضي بعي(ه بود 
 ) معلوم: تزامي

مضارع اخباري( 
 . فعال اسنادي

ها گفته ي مصراع

  .باشد مي
  .  وجود دارد

توكّل«ور نابجا از 
 . شود

خود واقف شدي

 در گزينة پاسخ

در گزينة د ولي

اي هيچ واژه. ست

شده است ولي گ

4  

3 اولمرحلة (ـان 

 پاسخ، بين دو م
هم پاي... ن ـ تا و   

گزين. ن بهره برد
)پيرو(ه وابسته 

به زم) شدن(ل 

گشته) معلوم: ي
مضارع الت(رآيد 

نشود) معلوم: ي
چنين هستند اف

 معني در انتهاي

اي م ت دو قافيه
و: نيست) 4 

صور اين بيت، ت
ش ن و تأييد مي

هاي خ كه به بدي

 شده است ولي

كنند سفارش مي

تأكيد شده اس» 

 . ت

اشاره ش» مت قيا

 يازدهم؛ زبــــ

ها به جز گزينة
كه ـ اگر ـ چون

توان  مصراع مي
صراع دوم جمله

ختار فعل به دنبا
  .) شده است

ماضي استمراري
بر) معلوم: خباري

ماضي نقلي(اند  ه
شوند و اين چ مي

تكراري به يك
  . مشي

  .ور شد شعله
شود و بيت ب مي

  سپري شد 

در. (است» ركت
تحسين» وند  خدا

همين ك«ود كه 
 . ره برآييم

اشاره» ي عاشق

س» ها را ديدن ي

»ي و تالش خود

است» ر ديگران

حبوب حتي در ق

سنجش

ه يد، همة گزينه
ك: ساز وابسته(ند 

بين دو) و(يوند 
و مص) پايه(ه ست

 
خ ل، بايد در سا

ش استفاده مي» ن
م(شيدند ك مي) م

مضارع اخ(كنند 
  ضي ساده

كرده) معلوم: ي
عول، مجهول نم

هاي ت يف به واژه
ا توجه داشته با
ش:  ـ مصراع دوم

ت قافيه محسوب
گذشت،) 3 

 
عدم تالش و حر
كوشش بندگان

شو وم اشاره مي
م و در صدد چار

 
قراري بي«سخ به 

 
خوبي« پاسخ، به 

 . ت

 شخص از سعي

خشش و كَرَم بر
 

هميشگي به مح
  

   
 

 . رست است
اي كه متوجه شده
دسته حرف پيون
اسخ، فقط از پيو
راع اول جمله هس

. رست است
ص افعال مجهول
 آمدن و گرديدن

معلوم: ضي ساده
ك زنند و مي  مي
مجهول ماض: شد
ماضي التزامي(شد 

عال ناگذر به مفع
 . رست است

دانيد، ردي كه مي
ها نتهاي مصراع

دشمن شد: ول
در اين بيت» فت

 ل اسنادي
. رست است

ع«ي بيت سؤال 
تالش و ك«عني 

 . رست است
سخ به اين مفهو

بشناسيم را» رد
. رست است

غير پاس هاي  ينه

. رست است
ها غير از گزينة

نهي شده است» ي
 . رست است

مندي بهره« بر 
 . خورد

 . رست است
خب« گزينة پاسخ 
. رست است

جه ه تو«سخ به 
. ش كرده است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
طور ك همان
از دو د يكي

موارد غير پا
است و مصر

در 3گزينه  .1
براي تشخيص

گشتن،«از 
ماض(بود ) 1
شود، مي) 2
بريده نش) 3
بوده باشد) 4

افع: توجه* 
در 1گزينه  .1

طور ك همان
تكراري در ا

مصراع او) 1
گرف« :توجه

فعل: شد) 2
در 4گزينه  .1

مفهوم نهايي
مقابل آن يع

در 2گزينه  .1
در گزينه پاس

د«است كه 
در 4گزينه  .2

در تمام گزي
 . است

در 3گزينه  .2
ه همة گزينه

آزاري مردم«
در 2گزينه  .2

در اين بيت
خ چشم نمي

در 1گزينه  .2
مفهوم كلي

در 4گزينه  .2
در گزينه پاس

ها سفارش آن

erv.ir
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ختـه    پـردا  

  )4و  

را كـه اگـر     

اري لـذت    
با  و مشقت

. ـده باشـد   
ر ديـد كـه   

و سـگ   ».
سگ به تور 
ك از مكـان      
مثـل بـرق   

cationgroup

اسـت،» حاسبوا

 (  

1رد گزينه (ران 

  ) 3  ه

سكوت كـن چـر

  

 تـازه و آب جـا
حتي و سختي و
شايد مـريض شـ
 را در داخل تور
.ي افتـاده اسـت  
س. ش راه افتادند

نـد و گنجشـك
ها م د و همه آن

سبوا قبل ان تح

)4و 3 و2گزينه 

 3(  

ديگر: »اآلَخرین«) 

  )4و 3و  2ه 

رد گزينه(  خريد

س يهست ييدانا

)2رد گزينه ( ن

ردند، از گياهان
در راحها  آن. دند

ش: ر، زرافه گفت
 كرد تا اينكه او

 در تور شكارچي
زرافه پشت سرش
با دسـت بـاز كن
ر تور خالص شد

)ي

23/07/1400(  

سحا«س كه هدف 

  . ه شده است

رد گ( دي شاپور

و 2و  1 گزينه 

)2و  1هاي  زينه

رد گزينه(علمش 

  ) 4و  1هاي 

 ) 4نه 

هنگام: »ن رشاء

اگر انسان د: 1ه 

أحسن: »بهترين«

با هم زندگي كر
چهار دوست شد

ظارها انت ز مدت
 آهو را جستجو

آهو«: ها گفت ن
 كرد و سگ و ز

ها را ب د تا طناب
مان لحظه از شر

يرعلوم انساني

5  

3 اولمرحلة (ـان 

ر پاكسازي نفس

فه در نظر گرفته

بخانة بزرگ جند

رد(با صداي : »

رد گز(دو پسرش 

ع: »علمه«) 4و  3

ه رد گزينه( آيد ي

رد گزين( بايد كه

حین«، )2 گزينه 

مفهوم گزينه) ن

« )4رد گزينه ( 

دوست شدند و ب
ها چ  آمدند و آن

ر نيامد و پس از
 و بين درختان
برگشت و به آن

گنجشك پرواز 
كرد و كمك مي

و آهو در هم» .د
 . كردند

ويژة غي) (2( 

 يازدهم؛ زبــــ

و نقش آن در» 

مورد اضاف» شق

كتاب: »ور العظیمة

»بصوت« )2و  1

د: »ولدیها« )4 و 

3، 2هاي   گزينه

به حساب مي: »د

با: »علینا أن«) 1 

رد(فروشنده : »

بودنخوش سخن 

مدیتنا: »شهر ما

با هم د ل ديد و
ها  به سراغ آن

ز آهو براي ناهار
س او پرواز كرد

پرنده ب. تواند مي
. بيا با هم بريم

و آهو به اكرد  
آيد شكارچي مي

ي نجاتشان شكر

ي، زبان قرآن

سنجش

»توبه«بخشي   ش

 
هاي عش ل سختي

مکتبة جندي سابو

 رد گزينه(ست 

2رد گزينه ( ت

رد( آموزان دانش

یعد«) 4و  3و  1

و 3هاي   گزينه

»بائع«، )1  گزينه

4(  

خ(سخن اوست 
  .يشو يب نم

ش« )2و  1گزينه 

را در جنگل  اي ه
رنده و يك سگ

يك روز. خوردند
سپس. گردم و مي

الص شود، اما نم
گفت» .هم داد

شيها ن با دندان
ش«: فرياد زدنده 

د و خدا را براي

 عربي

   
 

زينة دو، به ارزش
 

. رست است
تحمل«با مفهوم 

  .رست است
«، )2رد گزينه 

  .رست است
خواهد شكس: »رس

  .رست است
داشت كراهت مي: 

  .رست است
داناترين د ← »

  .رست است
رد گزينه ( شتباه

  .رست است
رد( شايد باشد 

  .رست است
رد گ( حث نكن

  .رست است
4رد گزينه (الق 

  .رست است
ص به شيوايي س

عذاب امتيدر ق ي
  رست است

رد گ(  هناک :»د

يك آهو زرافه: ب
 از مدتي يك پر

خ يو غذا م دندي
من به دنبال او 

ند از شر آن خال
 او را نجات خواه

آن دنيوع به بر
ناگهان پرند. كرد

ختان فرار كردند

www.sanjeshse 

در گز: توجه
. شده است

در 3گزينه  .2
با» هـ«بيت 

  
  

در 1 گزينه .2
ر(دارد : »لـِ «

در 4گزينه  .2
سوف ینکرس«

در 3گزينه  .2
:»کانت تکره«

در 1گزينه  .2
أعلم التالمیذ«

در 2گزينه  .3
اشت:  »الخطأ«

در 2گزينه  .3
:»قد یکون«

در 4گزينه  .3
بح :»التجادل«

در 3گزينه  .3
اخال: »ُخلُق«

در 1گزينه  .3
زيبايي شخص

يسكوت كن
در 3گزينه  .3

وجود دارد «
  

درك مطلب
پس. بردند
يخواب يهم م

:پرنده گفت
كند سعي مي

من«: گفت
و شرو ديرس

ك مراقبت مي
در ميان درخ
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داراي يـك  

cationgroup

و د تفعیـلو علة 

 ب

  !ي

  ك

  )4 گزينه

مفاو  تفعیل باب 

23/07/1400(  

  سته بود

ـ آغاز شب4شيد 

ـ در سختي4 تي

ـ گنجشك4 بوتر

رد(» املعجم«و  

  )4و  3گزينه 

به ترتيب » فتش

.  

  دانم  مى

)وم انساني

6  

3 اولمرحلة (ـان 

خس ـ4ر تور بود 

ـ غروب خورش3 

ـ در راحت3 قت 

ـ كب 3ـ زرافه 2

»موسوعة«) 3ه 

رد گ( ي هستند

تفت«و » یساعد« 

).2رد گزينه (ت 
  ).3 گزينه 

  ).4رد گزينه( 

  

موظف م) 4 

ويژة علو) (2(

 يازدهم؛ زبــــ

د ـ3خواب بود  

ـ آغاز روز2 )ار

و در همه  ـ2ذا 

ـ سگ 1شت؟ 

  )1د گزينه 

  )4زينه 

 3(  

  .باشد» َمفَعلَة

ا« رد گزينه(» ر

فعل ماضي: »سن

و» رّحبت«. دارد

  .ير است
تكسير استجمع 

رد(سيردار است 
ع تكسير است

).3رد گزينه (د 

 دهنده حقيرم

( زبان قرآن 

سنجش

   
ـ2ـ بيمار بود 

ناها: الغداء(ظهر 

ـ وقت غذ1دند؟ 

هو مشاركت نداش

رد(شود  مي» ْت 

رد گز(زائد است 

رد گزينه(ست 

م«و بايد بر وزن 

«و » عسی«) 1 
 

أحس« و »أوجد« )

و دو حرف زائد

جمع تكسي 3ي 
ج 4داراي): جوه
جمع تكس 4): ر
جمع 4داراي ): ع

شود  نوشته نمي

  .گ اشاره دارد

د دشنام) 3  

 عربي،

   
 

 .رست است
1؟  آهو چيست
 .رست است
ـ ظ1: و دير كرد

  . رست است
يوانات با هم بود

  .رست است
ر نجات دادن آه

  .رست است
تََخلََّصت«ر ماضي 

  .رست است
راي يك حرف ز

  .رست است
ا افتعالصدر باب 

  .رست است
سم مكان است و

  .رست است
رد گزينه(» منزل

 . رست است
  .فت است

  . رست است
)2گزينه (تر  سيع

  . رست است
اب تفعل است و

  .د
  . رست است

داراي: تراکیبـ  ت
وجـ أصوات  ـ راض

أزهارـ  بساتینـ  
أوضاعـ  أکابرـ  ل

  .رست است
ها فيد در كتاب
  .رست است

أحمر به رنگفرو 

 . رست است
  :رتيب
   شدم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
علت تأخير

در 1گزينه  .3
وقت آهوچه 

در 2گزينه  .3
چه وقت حي

در 3گزينه  .3
چه كسي در

در 1گزينه  .4
د :»تتخلص«

در 4گزينه  .4
دار »تساعد«

در 3گزينه  .4
مص» انتظار«

در 4گزينه  .4
اس» املدرِسة«

در 2گزينه  .4
م«و » بیت«

در 3گزينه  .4
صف» کبیران«

در 2گزينه  .4
وسي: »أوسع«

در 4ينه گز .4
با :»تخرّجوا«

حرف زائدند
در 1گزينه  .4

أبیاتـ  شعراء
أمراـ  طیور( 
کتبـ  صور(
منازلـ  رجال(

در 3گزينه  .4
كالم غير مف

در 1گزينه  .5
أبيض و أصف

  
  

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

مكلف ش) 2

erv.ir
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 از كمبـود    
فـق باشـد      

افتن ـق يـ  
شوند و   مي

ـا كسـاني   
ون طبيعي 

دسـت    بـه    
  . كار كردند

cationgroup

   )عباده(در ) 

     توماني

  ) الق نباشد

ي را كـه افـراد
 يـا تـاجري موف
 است و راه تحقـ
داي راه خسته م

هـ د كمـي از آن   
و اين همان قانو
كومـت اسـالمي
دون خستگي ك

)ه(نشدن ضمير 

ت و شصت هزار

  جود ندارد 

  د 

  رين كارها 

اخال خوش( لخلق

ز اوقات چيزهايي
عالم يا پزشـك
 رسيدن به آن

ها در ابتد ي از آن
كننـد، و تعـداد ي

 موفق هستند، و
هـا و حكو اط آن

دار كشورشان بد

23/07/1400(  

ترجمه ن) 2و  3

شلوار دويست) 2

  ها  امانت) 4

اعمالمان، وج )4

پرسيده بودند) 4

  براي ) 3

تر زيادي، مهم) 4

لیس له حسن ا) 3

ياري ازش در بس
د مثل اينكه او ع
دامه دادن براي

بعضي: ه هستند
مسير را طي مي

ها همان افراد ن
بلي سبب انحطا

زرگي و اقتداي ب

7  

3 اولمرحلة (ـان 

3     د

   2

   4

   4

   4

   3

   4

   3

گي است و تالش
خواهد نش را مي

مت و تالش و ا
ن راه چند گروه
سوم يا نيمي از م

رسند و اين ن مي
ها است و تنب ت

باني كردند و برا

  . است» ي

 يازدهم؛ زبــــ

رسانند   سود مي

  

   داشته 

   ا

   د

    رود

   

  

موفقيت در زندگ
سان محقق كردن
ش و صبر و استقا

ت و مردم در اين
ها يك سو  از آن

ند و به هدفشان
شرفت افراد و ملت
 خودشان را قرب

فقيت در زندگي

سنجش

 

كساني،) 2 
 

   نه امر
  ) ه

اعتقاد ند) 3 

اعمال ما) 3 

پرسيدند) 2 
 

ر باال مي) 2  ن
 

دانيد مي) 2 

 ستي 
 

   النفس) 2 

هاي م ش از شرط
هدفي كه انس. د

ي محقق شدنش
كه پر از خار است

شوند و برخي ي
كنن ه ميبر پيش

ش دو وسيلة پيش
سايش و اموال و

قانون موف«وان، 

   
 

. رست است
  :رتيب
   ترين

. رست است
  :رتيب

ل ماضي است ن
در ترجمه نيامد

 . رست است
  :رتيب

 كرده است 
 . رست است

  :رتيب
 رين چيز

 . رست است
  :رتيب

   
. رست است

  :رتيب
ن، خر، صدايشان

. رست است
  :رتيب

 ن كارهاي ما
 . رست است

دوس: صداقه/ ني 
. رست است

  :رتيب
   رينش

  ك مطلب 
تالش و كوشش

كند ، جبران مي
ني طوالني براي
ساني نيست، بلك

ردن منصرف مي
ها صب در سختي

تالش و كوشش 
يس شده كه آس

 .رست است
متن بهترين عنو

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

سودمندت) 1
در 3گزينه  .2

ترخطاها به 
فعل أعطی) 1
د(به من ) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

دوري نك) 2
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
تر سنگين) 1

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

   كار) 1
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
صدايتان) 1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

ترين مهم) 1
در 1گزينه  .3

دشمن: عداوه
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
آفر: َخلق) 1
  

ترجمه درك
بدون شك ت
قدرت دارند
نيازمند زمان
هدف راه آس
از حركت كر
هستند كه د
.ثابت است

مرداني تأسي
در 3گزينه  .3

با توجه به م

erv.ir
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اين مفهوم 

  . د

cationgroup

 بيت از شعر به ا

يگر مبادله كنند

   اسالم

آيد و اين ت مي

تالش را با يكديگ

23/07/1400(  

انحطاط ملت) 4

دست ها به تيسخ

 اينكه قدرت و ت

  الزم ) 4

 الزم ) 3

 فعل ماضي) 4

  . ست

  )  كشاورز
 . شند

8  

3 اولمرحلة (ـان 

4    مي

  . شاري است

شش و تحمل س

كنند نه ران مي

   4

   3

   4

درست اس) َحَسَب 

  . شود ي

  . ست

  . باشند ي

وشنده، كارگر،
باش  متفاوت مي

  

 يازدهم؛ زبــــ

ت حكومت اسالم

  .ست

 بلكه نياز به پافش

  .  است

س تالش و كوش

 را با تالش جبر

   ل

  

  

َح(به شكل ) ِسَب 

عالي ترجمه مي

خبر واقع شده اس

درست مي  شباب

  . باشد مي

پرستار، فر(ارد 
با ساير كلمات 

) جار و مجرور 

سنجش

پيشرفت) 2  ت

كردن نيامده اس

شود  كامل نمي
  .ت

مت و تالش او

چيز براسا ه همه

م كمبود قدرت

تفّعلباب ) 3 

   معلوم) 2 

   مبني) 2 

َحِس. (رست است

به شكل صفت ع
 

باشد و خ ان مي

الش) 4، الفخور) 2

  . د

م إفعالر از باب 
 

ر شغل داللت د
حلم) 4 أسود) 2

:علی ما. (ر است

   
 

  :ر گزينه ها
ر مسير موفقيت

 .رست است

ه كخني از مسخر
  :ر گزينه ها

 بزرگ با قدرت
فت موفقيت است
سان به اندازه هم

 .رست است

ن گفته شده كه
  

 .رست است
ده است كه مردم

 .رست است
   
 .ترست اس
   حرف زائد

 .رست است
 زائد، الصفه

 .رست است
  :رتيب
عر(شكل  در) السِّ

 . رست است
بنه اسم تفضيل 
. رست است

ن گزينه اسم مكا
 . رست است

2، املستبد) 1: ي
 رست است 

باشد مي) أرذل) (
 . رست است

ن گزينه فعل أمر
. رست است

ت داخل گزينه بر
 مشی) 1: ها ينه

 . رست است
جررور به حرف 

www.sanjeshse 

ترجمه ساير
خارها در) 1

در 1گزينه  .3
  : توضيح

در متن سخ
ترجمه ساير

كارهاي) 2
تنبلي آف) 3
ارزش انس) 4

در 2گزينه  .3
  :توضيح

براساس متن
. اشاره دارد

در 3گزينه  .3
در متن آمد

در 1گزينه  .4
مجهول) 2

در 4گزينه  .4
لیس له ح) 1

در 3گزينه  .4
له حرف ز) 1

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

عر( به ش) السَّ
در 2گزينه  .4

در اين گزين
در 3گزينه  .4

در اين متجر
در 2گزينه  .4

هاي در گزينه
در 4گزينه  .4

)أراذل(مفرد 
در 1گزينه  .4

در اين أقیموا
در 3گزينه  .4

تمام كلمات
در ساير گزي

در 1گزينه  .5
مجر) ما) (2

erv.ir

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50



 
 

 

@sanjesheduc 

 

را صرف  ش
بـه  . ه است

ه كـه مـرا     

در  ي نقشـ  

همـه  وجه 

 يا تجربه ن
ن شـك و   

 

تا انسان  د
ر بندد و به 

 ي بـه سـو    
 يت برتـر   
اش  ت، رتبه

آن آگـاه   ت

 مي به ابراه

cationgroup

اش يخاطر زندگ 
 را از دست داده

اختصـاص بـد 

جه داشت كـه

كه خسران متو د

نيچن يبرا يدم
بـدو رشيه پـذ  

 .كند يم تيهدا

فرستد يم مبران
كار به يدر زندگ

د رسـوالنش را
كـه از معرفـت ـد 

تر است ش كامل

تي آنكه به حقان

و ميكرد ي وح

7د     

نانيبا اطم واند
شود، عمر خود

يزيـ را به آن چ

تو ديدارد، اما با
 

شود ي، معلوم م

ه عمر محدود آد
توجه داشت كـه

  .است يضرور

رار داده است، هد

ايپ قيت، از طر
 انتخاب كند و د

خداونـد! هشـام  
رنـيپذ يهتـر مـ  

ن كس كه عقلش

مگر پس از ند،

آنچه را ما به تو
  )13/شورا

23/07/1400(  

ت، نه بعد از عد

تو يف است كه م
 آن دچار خطا ش

مر يزندگ اميا ا

د يه هدف زندگ
 .است ي زندگ

سم خورده است،
  .خود هستند

كه يست؛ درحال
ت ديضمناً با. اند 
مجاز و بلكه ض ي

در وجودشان قر

است نياديالت بن
برنامه را نيود ا

يا: كـم فرمـود  
را به اميـ پ نيـ ا 
و آ داناترند يله

مودنيمخالفت نپ
  )19/مران

سفارش نمود و آ
. (دي تفرقه نكن

) لوم انساني

9  

3 اولمرحلة (ـان 

اليه است مضاف 1

و كدام هدف ند
در شناخت ايد 
ايه خداك خواند ي

به يابيدر دست ي
درست كشف راه

 زمان و عصر قس
خ يمر و زندگان

جربه و آزمون اس
و گوناگون اديز 

يسبرر نيكس، ا

كه د ييها يژگي

پاسخ به سؤاال ه
خو ارين، با اخت

د، هشام بن حك
يكسان. ل كنند

ال يها  به فرمان

اب در آن، راه م
عم آل. (د داشت

ه نوح را بدان س
آن و در ديپا دار

ويژة غيرعل) (

 يازدهم؛ زبــــ

1−ز اعداد  3

كن يم يچه زندگ
خود را نشناسد 

يدعا را م نيه ا

يا كننده نيي تع
دف، مقدم بر كش

وره مباركه، به
عم هيدادن سرما

تج ازمنديكوك، ن
اريهم بس يهاد
برعكس ست؛ين مال

 را متناسب با و

رنديرا كه دربرگ
آ ازاتيو امت ها ي

  .ست، برسد

برجسته خود رد
تعقل ياله امير پ
نسبت برترند،ر 

 است و اهل كتا
آنان وجود اني م

كرد كه انيب تان
پا را به نيد كه د

)2( و زندگي 

سنجش

كه معدود بعد از
  . ار بگيرد

چ ياند برابد هد
يقير هدف حق

وستهيپ السالم هي

نقش مهم و ازي
هد يياقع شناسا

سو نيا ير ابتدا
ر حال از دست د

و مشك ياحتمال
شنهايپ يها ه راه

اسال رشيورد پذ

سته از مخلوقات

انسان ر تي هدا
يژگيبردن به و 

ت او قرار داده اس

به شاگر السالم ه
آنكه بندگان در
در تعقل و تفكر

  .ت

اسالم ، خداوند
كه يك و حسد

   58ل 

ت يهمان را برا ن
بود نيا م،يا موده

 دين

   
 

اند ك دهم خوانده
تواند مبتدا قرا ي

 .رست است
خواه يانسان م 
كه اگر داند يو م

ير امام سجاد عل
  .يا دهير

 .رست است
ين نيپاسخ به ا 

در وا. ندارد دف
 .رست است

همچنان كه در 
در وستهيت كه پ

 .رست است
اهر پاسخ  رايز 
خصوص كه به. ت

مو ،يدون بررس
 .رست است

خداوند هر دس 
 .رست است

خداوند برنامه 
يبرنامه و پ ني

خلقت درخداوند 
 .رست است

هيامام كاظم عل 
آ يستاد، جز برا

شند و آنان كه د
خرت باالتر است

 .رست است
نزد نيقطعاً د 

رشك ليدل هم به
 .رست است

توضيحات سؤا 
 .رست است

نيخداوند از د 
نم هيتوص يسيع

www.sanjeshse 

در پايه د) 3
نمي اللّهم) 4
   
  

در 3گزينه  .5
:13صفحه   

او. ديآن نما
خاطر نيهم
آن آفر يبرا

در 2گزينه  .5
:14صفحه   

هد ييشناسا
در 4گزينه  .5

:14صفحه   
ستها انسان

در 1گزينه  .5
:14صفحه   

ستين يكاف
بد ايو  ديترد

در 2گزينه  .5
:15صفحه   

در 3گزينه  .5
:15صفحه   

يبا تفكر در ا
كه خ يهدف

در 4گزينه  .5
:16صفحه   

بندگان نفرس
برخوردار باش

و آخ ايدر دن
در 2گزينه  .5

:23صفحه   
شدند؛ آن ه

در 1گزينه  .5
:23صفحه   

در 4گزينه  .6
:23صفحه   

و ع يو موس
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 اتيصوصـ 
 نيـ سـبب ا 

شان قرار  ت
 نيبنـابرا  (

 مـان يا بد؛
النـه بـودن    
بـر اسـاس   

 نيختلف، د
هـا   انسـان  

و  يك زندگ
 يجيد تـدر 

آنـان در   ي
داشتند،  ي

كنـد و بـه   
 يهـا  نيزم   
 

بـودن   ييا  
سـلمانان و   

 چيـد و هـ  
  .د

و  ديجد ي

 نيـ د نيـ ا 
 و مقررات 

 نيـ ا نكـه ي
ـت كـه از   

از  كيـ هـر  
 ديـ اب جد 

cationgroup

خص يدر برخـ  كه
س بـه . ... دارنـد  
كه در خلقت يك

.ر خداوند است

ايدست  يقلب ن
عادالنـه؛ عادال ي

ب ينـ يد يا معـه 

مخ يها ل زمان
انيـ م ياخالقـ  
جزء سبك ياله 

رشد« به عامل 

يي و عـدم توانـا   
ينييپا يح فرهنگ

و حفظ ك افتير
سـالم بـه سـرز

 .ور كردندظه ي

سـبب ابتـد  بـه  
ش و كوشـش مس

نشـ فيـ ـار تحر  
خواهد ماند ي باق

يادهيپد توان ي م

 روزآمد بـودن ا
بر همه احكام ن
ياما دربـاره ا . ند
اسـ نيقـوان  نيـ 

ه .شـود  يمـ  ري
و آوردن كتـا دي

نكيافراد با ا نيا 
يمشـترك  يطـر 

 به هدف مشترك
بودن در برابر مي

مانيبه ا ،يهست
يش و حسابرس

جام... تـا   نـد يما
  

در طول مانند ي ب
يهـا  و كرامـت 

ميب شد تا تعال
ورد نظر مربوط

هـا  درك انسان
ردم حجاز سطح

را در يامه زندگ
كه با ورود ا مي

يو عالمان فراوان

است كـه ب نيش
ست كه با تالش

كتـاب دچـ نيـ 
دارد و جاودانه 

را )ري اسالمي

و ييايموجب پو
نيقوان نيا. ست

كنن يو كنترل م
يا يامدهاياز پ ي

يآن به اسالم تعب
يجد امبريمدن پ

23/07/1400(  

.اند كرده يندگ
فط يها يژگين و

داشته تا آنان را
يتسل ي به معنا

ر خود و جهان ه
خرت و پاداشآ ي

 كرده تالش نم
.ش هر كس دارد

استوار و تالش 
و يطلبـ  عدالت 
تداوم سبب نيا 

مو نهيگز. گذارند

بودن سطح ني
مر نكهيقرآن با ا

برنا نيتر كامل ت
ينيب يجهت م ن

و شمنداند و دان

شيپ امبرانيپ ت
اس يدر حال ني ا

ي قرآن داشـت، ا 
ند حيبه تصح يز

ازجمله بانكدارو 

و م هيست كه ما
 و تحرك داده اس

و دهند ي قرار م
يكيفقط  نيكه ا

ده است كه از آ
آم. اند كرده اني

10  

3 اولمرحلة (ـان 

زن نيزم يرو ي
همگان يرند، ول
د يها ارزان نسان

الم نام دارد كه
  )اند ه

در شهيتا با اند د
يسرا ن؛يد انيما
كه كسب يماني

ستگي به تالش

مانيبا ا ياله ن
،يتا خداپرست د
.برود نياز ب يق
كنار بگ يراحت به

ييپا: يمل زندگ
در عصر نزول ق 

انستتو يد كه م
نيبه هم. ت آورد

آغاز شد يبزرگ 

ماتيتعل في تحر
است؛ داده يخ م
و حفظ يآور ع
ازيكتاب ن ني، ا

وانواع بانكداري 

اسالم اس يها يگ
انطباق تيخاص

ت را تحت نظر
گفت ك ديند، با

ها فرستاد انسان 
يدوران خود ب ي

 يازدهم؛ زبــــ

يون اقوام مختلف
دار ييها تفاوت 
به ان يبرنامه كل 

برنامه، اسال نيد ا
ادهد اشاره قرار د

شود يخواسته م
و راهنم يان اله

يبا ا خواهد ين م
واهب خداداد، بس

امبرانيپ: دعوت
كردند يتحمل م

م و رذائل اخالق
نتوانند آن را به ن

برنامه كا افتير
.ها بود نبوت دي
بود يزانيبه م ف
دست خود را به ي
يو فرهنگ يلم

متعدد، امبراني
وسعه كتابت رخ

در جمع ماكر مبر
جهت نيبه هم 

ا( يفقط بانكدار
  .ابت دانست

ژگياز و يكي ده
خ يقررات اسالم

احكام و مقررات ي
ان ظر گرفته شده

  .شده است

تيهدا يراه برا
يها انسان شهيند

سنجش

انسان تاكنو نشِ
گريكديرسوم با 

كيخداوند ) ت
كه گفته شد ور

از پاسخ را مورد 

رنامه از انسان خ
شرك؛ فرستادگا

از انسان زيمل ن
مندي از مو  بهره

در د يوستگيو پ
را ت ها ين سخت

لمظ ،و شرك بد
ني و دشمنان د

در يبرا يه بشر
ياز عوامل تجد ،
تلفجوامع مخ ي
يو اجتماع يرد

و شام، نهضت عل

يعلل فرستادن پ
و عدم تو يتماع
امبيكه پ يهتمام

.ديآن كم نگرد

ف ها نهيهمه گز 
ثا يازهايرفع ن ي

كنند ميتنظ نيوان
به مق ن،ي و قوان

يد بازرسان عال
در نظ انيضرر و ز

السالم، منتج ش

ر كيو  نيد ك
 در خور فهم و ا

   
 

 .رست است
نيآفر ياز ابتدا 

زبان و آداب و ر
فطرت(مشترك  

طو همان. برساند
يتنها بخش ها،

 .رست است
بر نيدر ا: 25و  

از ش يو دور گانه
و در عرصه عم ؛ي

، اما ميزانديما
 .رست است

استمرار و) الف 
آنا. كردند يم غ

ايند و گسترش 
نگ مردم شود

  .است» مردم
 .رست است

جامعه يآمادگ 
،يمه كامل زندگ

يو فرهنگ يفكر 
فر يازهايپاسخ ن

عراق و ران،يد ا
 .رست است

از ع يكي: 29و  
اجت يگ و زندگ

و با اه يلها اتي
از آ ايآن افزوده 

 .رست است
انيدر م: 30و  

يبرا) ريمتغ( ن
 .رست است

وجود قو: 30و  
قواعد نيا. ست

لط دارند و مانند
ض از يريجلوگ 

اال ير و الضرار ف
 .رست است

كيخداوند فقط  
را ياله نيد ن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
:24صفحه   

مانند نژاد، ز
يها يژگيو

داده است، ب
ه نهيزگ ريسا

در 1گزينه  .6
24صفحه   

گي يبه خدا
ينظام هست

عدالت بنا نم
در 2گزينه  .6

:25ه صفح  
غيرا تبل ياله

جاودان بماند
آداب و فرهن
سطح فكر م

در 4گزينه  .6
:29صفحه   

گرفتن برنام
ياما آمادگ

كمك آن، پ
مانند يگريد

در 1گزينه  .6
25صفحه   

سطح فرهنگ
يدر پرتو عنا

بر آ يا كلمه
در 3گزينه  .6

29صفحه   
نينو ياوهيش

در 2گزينه  .6
29صفحه   

شده اس ياله
تسل ياسالم
يبرا نيقوان

قاعده الضرر
در 1گزينه  .6

:31صفحه   
نيا امبران،يپ
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 توانـد  ي مـ 

 ايـ جـود دو  
 يچيسـرپ  

. واهـد بـود  

كـه بـه    ي
 ونـد يپ يو

و جامعـه    

 شده است 

صوالً به آن 

فراتر رود و 
اسـت كـه    

ه در طـول  

 )6فحه 

 )7حه 

 )7فحه 

cationgroup

كه ينيتنها د. 

وج نيبنـابرا . رد
يمعنا كار به ن

خو انكـاران يز ز   

يطـور   باشـد بـه   
و يو اخرو يوين

ابـديادامـه   يحـ 

كند، سبب ني

اص رايز اند؛ توجه 

روزمره ف يزندگ
يا ژهيـ و يهـا  ه

ب شده است كه

صف. (كنيم جو مي

صفح. (ذا، مسكن

صف. ( داده است

. ...مردم باشد ي

كر يم دي او تأك
نيو ا اند اوردهين 

د و در آخـرت از

جانبـه همـه ) ب
و دن يو اجتماع 

  .رد

وحـ افـت يجز در

يعادت او را تضم
  .ميباش يشر

يانسان ب يخرو

نسان از سطح ز
هيآمده از سـرما 

ضمين كند سبب
 )6صفحه (

ها جستج دن آن

ز به آب، هوا، غذ

 را نيز به انسان

23/07/1400(  

يازهاين يسخگو

از يرويو بر پ د
مانيا امبريپ ني

نخواهـد شـد ـه 

ب: ... اشته باشد
يفرد ،يو روح

كر يزير ه برنامه

ج به امبريپ يها ت

باشد و سع شيها
جانب مكاتب بش

ت اخت به سعاد

كه ا يزمان. شود
كه برآ ييازهاين 

 سعادت او را تض
. ( بشري باشيم

 در برآورده شد

 دارد؛ مانند نياز

ها گاه شدن از آن

) نساني

11  

3 اولمرحلة (ـان 

پاس تواند ينم ون

داد يبشارت م ي
يبه آخر يقبل بر

  . است

رفتـيگز از او پذ

دا يژگيقل دو و
و يابعاد جسم ا

جداگانه ير بعد

تيشد كه مسئول

ازهين يپاسخگو
و گاه متضاد از ج

هستند، نسبت ي

ش ياو نم يزي غر
ند؛يب يروبرو م 

زهايش باشد و
از جانب مكاتب

7( 

عادت خويش را

بيعي و غريزي

كرده و قدرت آگا

ويژة علوم ان (

 يازدهم؛ زبــــ

اكنو ،يقبل امبر
  . اسالم است

يبعد امبريدن پ
امبيپ روانيكه پ

گذشته امبراني

كند، هر اري اخت

حداق ديبا يساس
ري پاسخ دهد؛ ز

هر يبرا توان يم

خداوند، سبب ش
  .ه باشد

كه پ يا ن برنامه
متفاوت و يها ه

يقابل مكاتب اله

و يعيطب يزها
زين يتر مهم ي

گوي نيا كه پاسخ
و گاه متضاد ات 

7صفحه . (است

خوشبختي و سع

سته نيازهاي طب

 طبيعت آماده ك

)2(و زندگي 

سنجش

ايپ ماتياز تعل ي
 آخرت برساند،

به آمد آمد، يه م
است ك نيشانگر ا

ياز دستورات پ ي

جز اسالم ينيد

اس يها و سؤال ا
صورت هماهنگ

با هم دارند و نم 

صوم از طرف خ
نداشته تيو هدا

اشتنانسان به د 
شاهد ارائه برنامه

كه در برابر و مق 

ازي منحصر به ن
يازهايخود را با ن

  .ت

 
اي كه شتن برنامه

هاي متفاوت نامه

يازهاي غريزي ا
 

بزرگي داريم و خ

دات زنده يك دس

بيعي را در عالم

 دين و

   
 

ياست كه بخش 
و ايدن يگاررست

 .رست است
كه يامبريهر پ 

زمان، نش كير 
يرويدا و عدم پ

 .رست است
و هركس كه د 

85(  
 .رست است

ازهايپاسخ به ن 
ص ختلف انسان به
يمل و تنگاتنگ
 .رست است

امام معص نييتع 
و ي جهت رهبر
 .رست است

يدائم اجياحت 
همواره ش خي تار

 .رست است
يمكاتب بشر 

  .رند
 .رست است

انسان يازهاين 
خ شد،يانديب ير

و عطا كرده است

. رست است
مي انسان به داش
ره شاهد ارائه برن

 . رست است
زهاي طبيعي ني

. رست است
هاي كوچك و ب

 . ترست اس
ون ساير موجود

 . رست است
هاي طب خ به نياز

www.sanjeshse 

نينشانگر ا
مردم را به ر

در 3گزينه  .6
:31صفحه   

د نيچند د
از فرمان خد

در 4گزينه  .7
:31صفحه   
5/عمران آل(

در 3گزينه  .7
:14صفحه   
مخ يازهاين

و ارتباط كام
در 4گزينه  .7

:29صفحه   
از يكمبود

در 1گزينه  .7
:12صفحه   

كه در طول
در 2گزينه  .7

:12صفحه   
ندا ياعتقاد

در 3گزينه  .7
:13صفحه   

در افق باالتر
خداوند به او

  
  

در 3گزينه  .5
احتياج دائم
تاريخ هموار

در 2گزينه  .5
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در 4گزينه  .5
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در 1گزينه  .5
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در 2گزينه  .5
خداوند پاسخ
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عادت او را     

 )7صفحه 

راه درسـت  

 

يـن افـراد   

رك آينـده    

. كنـد  ه مي

 مشـكوك  

ه آن بايـد   

تمام  ، زيرا 

 اَعطـی کـلَّ 

اش  ، رتبـه 

و موسـي و   

cationgroup

ه اسـت كـه سـع

ص. (اي ن آفريده

ـ كشف ر3يش 

)7صفحه . (هد

ا» .انـد  ن كـرده  

يي بـا بحـث در

گي را تجربه زند

اسخ احتمالي و
9( 

ه براي پاسخ بـه

هنگ پاسخ دهد،

لـذیقال ربنـا ا« 

تر است ش كامل

هـيم و و به ابـرا 
 17( 

سان عطا كـرده

را براي آنه كه م

ك از آينده خوي

ده راي او رخ مي

ان را دچار زيـان

معناي ، در رابطه 

آيد و يك بار ي

 باشد، زيرا هر پا
9صفحه . ( است

دهند  فرد پاسخ
 )9ه 

هن صورت هما  به

:رها نكرده است

 كسي كه عقلش

تو وحي كرديم و
صفحه) (13يه 

23/07/1400(  

كه خداوند به انس

ن اختصاص بده

ـ درك2ف زندگي 

ده زندگي بر آين

ستند كه خودشا
 )7صفحه . (

،» دل خويشتنم

ك بار به دنيا مي

 و قابل اعتماد
اي كافي  تجربه

 انسان است كه
صفحه. (ده است

ي مختلف انسان

ا بدون هدايت ر

آن! اي هشام: د

و آنچه را ما به تو
سوره شورا آي. (د

12  

3 اولمرحلة (ـان 

اي است ك ي ويژه

گاني مرا به آن ند

خت هدف ـ شنا

 در حوزه درك

اران كساني هس
.اند ا از بين برده

 غافل از احوال

ه انسان فقط يك

كامالً درست) ف
مي براي چنين

 و دغدغه مهم
ه گزينه بيان شد

هاي ي كه به نياز
 9( 

هيچ مخلوقي را

مودند ن حكم فر

 سفارش نمود و
ر آن تفرقه نكيد

 يازدهم؛ زبــــ

هاي مايه ه از سر

خدايا ايام ز: ند

ـ1ن عبارتند از 

 انسان است كه

ر حقيقت زيانكا
 وجودي خود را

كه چرا/ سخنم 
 

ت جدي است كه

الف: ويژگي باشد
عمر محدود آدم

 پرسش اساسي
اردي كه در سه

 باشد، به طوري
صفحه. (م دارند

نها انسان بلكه ه

گردش هشام بن
 

كه نوح را بدان
 به پا داريد و در

 )17 صفحه (

سنجش

 
ساسي كه برآمده

( 
 

خواند عا را مي  د

اي اساسي انسا

 مهم و اساسي
 

د«: مايد فر را مي
 خود و سرمايه

 
ت و همه شب س

)8و  7صفحه 

ردن از آن جهت

 بايد داراي دو و
ت در حالي كه ع

 
ه پاسخ در واقع
شد از جمله مو

بهجان  بايد همه
 تنگاتنگي با هم

 
نه تن. كيم است

 )10حه 

زشمندي به شاگ
)10صفحه . (ت

يتان بيان كرد ك
 بود كه دين را

 
.است» روش« 

   
 

. رست است
هاي اس ت به نياز

)7صفحه . (كند
. رست است

پيوسته اين) ع
 . رست است

ي است و نيازها
 )8و  7فحه 

 . رست است
 يكي از سؤاالت

. رست است
شور 45 در آيه 

هستند كه عمر
. است رست

ا فكر من اينست
. (رح شده است
 . رست است

رست زندگي كر
 

 . رست است
هاي اساسي ؤال

ربه و آزمون است
. رست است

ي است و گزينه
هاي خاصي با ي

 . رست است
هاي اساسي ؤال

ي انسان ارتباط
. رست است

ن آفريدگاري حك
صفح(» ...م َهدی

 . رست است
در حديث ارز) ع

خرت باالتر است
 . رست است
ا برايين همان ر

يه نموديم، اين
. رست است

و» راه« معناي 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
پاسخ درست
ك تضمين مي

در 4گزينه  .5
ع(امام سجاد

در 2گزينه  .5
پرسش منفي

صف. (زندگي
در 1گزينه  .5

اين پرسش
در 4گزينه  .6

قرآن كريم
هايي ه همان

در 3گزينه  .6
روزها«شعر 

خويش مطر
در 1گزينه  .6

كشف راه در
)8صفحه (

در 2گزينه  .6
پاسخ به سؤ
نيازمند تجر

در 4نه گزي .6
پرسش منفي
داراي ويژگي

در 1گزينه  .6
پاسخ به سؤ
ابعاد وجودي

در 3گزينه  .6
خداي جهان

ٍء َخلَْقُه ثم َشی
در 2گزينه  .6

ع(امام كاظم
در دنيا و آخ

در 1گزينه  .6
وند از د خدا

عيسي توصي
در 3گزينه  .6

واژة دين به

erv.ir

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69



 
 

 

@sanjesheduc 

 )17حه 

و دشـمنان  

. لمان بـود 

ـات انبيـاء       

ند آن هـم  

ثروت (وي 

 كرد و لذا 
 مالئـك و    

 افـت ي و در 

 مين نخواه

بـا آن، بـه   
  .ميينما 

نخواهنـد   ز
 ليـ قب ني ا

برونـد، آن  

cationgroup

صفح. (ميده است

م شود وگ مرد

و مسل) گرا حق( 

 كتابـت، تعليمـ

نيت آن پي بردن

حفظ منافع دنيو

جگانه خود درك
ن خـدا و روح و

 قادر بـه درك

ا قادر به درك آن
  . گوش ما دارد

و ب ميداشته باش
يره آن خوددار

زيـ پـس ن  نيـ  ا 
به ياز آلودگ ه

ـ  ايشند  ب نياز ب

ن نام پيش مسلما

 و آداب و فرهنگ

بلكه يكتاپرست

و عـدم توسـعه
 )20فحه 

 از آنكه به حقاني
17( 

خاطر ح ند كه به

از حواس پنج ي
و چـون كننـد  ي
  .ندينما

رو تنها نياو از 

 باشد، باز هم ما
پرده يرو فيخف

د ارين را در اخت
ه اظهارنظر دربار

بلكـه از ند،ينما
شهيهم يعلم برا

ر آن عوامل نباش

23/07/1400(  

 و او شما را از پي

و سبك زندگي

 و نه مسيحي بل

گي اجتمـاعي و
صف. (شد وت مي

ند مگر پسد مو
7صفحه ) (19ه 

دان ران ديني مي
  )23حه 

يكيها را با  ن آن
يود آن را انكار م

ن يها را انكار م ن

و رنديپذ ياثر م 

ما نامحسوس ي
خ اريبس يصدا 

آن ييشناسا يرا
گونهاز هر ديبا ،

را انكار نم رهيو غ
عو دامان  ستي

اگر كه يطور ؛ به

  ديني

13  

3 اولمرحلة (ـان 

هيم است ان ابرا

الهي جزو تعاليم 

م نه يهودي بود

هنگ و زندگ ح فر
با اصل آن متفاو

 به مخالفت نپيم
ره آل عمران آيه

ه آن دسته رهبر
صفح. (كردند مي

د دارند كه بتوان
رك كنند، وجو

لذا وجود آن ند،

يماد اءيت و اش

يباشد كه برا زيچ
كيكه  ياثر اي ،

كه ابزار الزم بر 
م،يندار ارير اخت

جود خدا و روح و
يعلوم ن ييد توانا

است؛ گريامل د

هاي يتف و اقل

 يازدهم؛ زبــــ

 دين، آيين پدرتا

وم سبب شد تا ت
 )19صفحه  (

هيم ده است، ابرا

دايي بودن سطح
يافت كه ب ير مي

كتاب در آن را
سور. (جود داشت

ديني را از ناحيه
ند و او را انكار م

وجود ييزهاي چ
اس خود دز حو

ستنيو شناخت ن

تنها از موجودات

اثر چنان ناچ ني ا
گذارد، يشم ما م

مييرا انكار نما 
د يا لهينان وس

اند وج  نتوانسته
نكار خدا در حد

ش وابسته به عو

معارف

سنجش

 
 بيان شده، اين

 
و اين تدا... وت؛ 

.ي كنار بگذارند
 

 چنين بيان شد

علت ابتد به: لي
اي تغيي گونه   به

م است و اصل ك
ها وج ه ميان آن

 
تالفات و چند د

ايستاد جديد مي

افراد، تنها آن ل
از يكي لهيوس  به

كشف و ابلانه ق

بودن، ت يت ماد

اگر زين يت ماد
د الكترون بر چش

يزيوجود چ مي
چن يوقت يول م،

 نه تنها تاكنون
اصوالً ان رايز ند؛

ست كه وجودش
  .ت

   
 

. رست است
سوره حج چنين
. رست است

يوستگي در دعو
 آن را به راحتي

. رست است
سوره آل عمران

( 
 . رست است

يمات پيامبر قبلي
شد يا موش مي

 . رست است
وند اسالم زد خدا

ك و حسدي كه
. رست است

 منشأ اصلي اخت
ر مقابل پيامبر ج

 .رست است
ليقب نيدر نظر ا
را يزيوجود چ

حواس پنجگا له
 .رست است

حواس ما به علت
  .  هستند ي

 .رست است
در مورد موجودات

عد كيكه  يري
 .رست است

يتوان يم يهنگام
ميبرده باش يپ ز

 .رست است
علوم گوناگون 
نينما ييادعا ني

  . خواهد بود
 .رست است

ا يزيچ دهيپد 
خواهد رفت نيز ب

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
س 78در آيه 

در 3گزينه  .7
استمرار و پي
دين نتوانند

در 4گزينه  .7
س 67در آيه 

)17صفحه (
در 1گزينه  .7

تحريف تعلي
م تدريج فرا به

در 2گزينه  .7
قطعاً دين نز

دليل رشك به
در 3گزينه  .7

قرآن كريم
در) قدرت و
  
  

در 3گزينه  .5
د: 7صفحه   

اگر نتوانند و
ليوس به رهيغ

در 2گزينه  .5
ح: 9صفحه   

يماد ياياش
در 4گزينه  .5

د: 9صفحه   
يبود؛ مثل تأث

در 1گزينه  .5
ه: 9صفحه   

زينبود آن چ
در 2گزينه  .5

:10صفحه   
يتوانست چن
ادعاها پاك

در 3گزينه  .5
:16صفحه   

از زين دهيپد
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برونـد، آن  
محتـاج و   

كه  ير حال

رت گرفتـه    

   

 يجمع سته

د نخـواهم     
 يهـا  دهيـ د

بـه   م،يكنـ 
 قـدم در  ـا 

جهـان،   ش 

 كه ماده و 
 هر دو در ،

 يا ت چـاره 

 يمـاد  ـت 
  .ت باشد

 اتيصوصـ 
لـت همـه      

 ليخود، دل

cationgroup

ـ  ايشند  ب نياز ب
يموجـود  ،يا ه
خداوند در رايز ؛

انسـان صـور ي

.از علت است ز

طور دس به ها، دهي
   خود باشد؟

ه صـحنه وجـود
پد انيـ رط در م 

ك يمـ  افـت ين در 
هـ دهي كاروان پد

«  

بخـش يت هسـت  

است نيا شينا
ان،يگرا  چه ماده

علت  وجود بدون

عـين سراسـر طب 
بدون علت تواند 

از خص كيـ   چيهـ 
ت كـه خـود عل

خ ياثبات ادعا ي

ر آن عوامل نباش
دهيـ هر پد يعني

ست؛يعلت ن مند

يو جستجوگر ي

ازين ينباشد، ب ده

يمجموعه پد ني
به يدكفا و متك

نباشد، من پا بـه
شـر نيـ  داد و ا

جهـان يها دهيد
جواب، نيبال ا

كدگرندي ازتر  ده

علـت ني و بنـابرا 

معن م،يق بشناس
ناسان و خداش
مو رفتنيل، از پذ

ونباشـد؛ چـ   ت
يرد و هرگز نم

ه عـت، يده و طب 
علـت جـود بـدون   

  .ت

يبرا ديبا كند يم
  .هستند ليل

23/07/1400(  

اگر كه يطور ؛ به
ي. است اجيو احت

ازمنين ،ي موجود

يابي و حس علت 

ديپد يزي اگر چ

يمكان دارد كه ا
خود عت،ين طب

ت من موجود ن
خواهد را يجواب
كه از پد ييها ب

تا به دنب» هستم
همه درماند ايدن

خواهد بود ها ده
  .گردد يم 

را بدون خالق ت
چه نيبنابرا. مي

ت كه در هر حال

علت ين موجود ب
را دا رهيو غ تي

كه برخالف مـاد
لـذا موج انـد،  ده

دارد و آن خداست

دم آن را ادعا م
از اقامه دل ازين ي

14  

3 اولمرحلة (ـان 

است؛ گريامل د
و ازين ده،يهر پد
د كه هرجه كر

يكنجكاو نيم

علت است و ند

ام ايآ ند،يب يم ي
ن دارد كه جهان

است كه تا علت ن
ج نيخود باز چن

جواب انيما در م
ضر در صحنه ه

كاهل د***  ق

دياز جهان پد ي
ها دهي جهان پد

عتين ماده و طب
يا ره آن رها كرده

بدان معناست ن

همان تواند ينم ت
يو محدود بيرك

باشد ك يموجود
دين شك همه پد

همراه خود ند ز

عد اي يزيجود چ
يندارند، ب يزيچ

 يازدهم؛ زبــــ

ش وابسته به عو
ه ياصل تيصوص
توج ديبا. است ده

بر اساس هم يم

ازمنياست، ن دهي

يگريمحتاج به د
امكان ايآ رگيد ري

نيبدون استثنا ا
باشد، به سهم خ

م چگاهيهشت و 
حا دوشرط،يق ي

قيشت توقع ز غر

يعلت، خود جزئ
گرنه جزو شد و

خدا، جهان نيكر
 از علت را دربار
نيد، معتقدند و ا

عتيكه طب ارند
و تر هيتجز ر،ييغ

م ديبا علت يود ب
بدون يدات ماد

زيرا ن ها دهيار پد

كه وج ير گروه
نبودن چ ايبودن 

سنجش

ست كه وجودش
خص نيبنابرا. ت
ديپد ،يازمندين

  .ت است

علم اتيت و كشف

يت كه پدن جه

خود را م يا دهيد
ي سازند و به تعب

ب يا دهيل هر پد
ب دهياگر پد زين 

دهان خواهد گش
يمن ب« ديه بگو

نتوان داش يريگ

ع ازمندياشد و ن
باشن دهيوده و پد

و منك ونيماد ي
و پرسش ميا ته
از علت باشد ازي

د يسان اظهار م
حركت و تغ ريظ

 ندارد كه موجو
د و چون موجود

از آثا كي چيو ه 

ب درس اول، هر
ب نهيدر زم ييعا

   
 

 .رست است
ا يزيچ دهيپد 
خواهد رفت نيز ب

ت و هر موجود ن
از علت ازين يت، ب

 .رست است
تمام اختراعات 

 .رست است
از آن يزيهر چ 

 .رست است
حال كه هر پد 
را برطرف گريد

 .رست است
زبان حال: 19و  

يا دهيت هر پد
دهان به د طور ن

خورد كه ميخواه
دستگ«گذارد؛  ي

 .رست است
با دهيهرچه پد 
از علت بو ازين ي

 .رست است
ياگر بنا به ادعا 

دون علت دانست
ين يكه ب يوجود

 .رست است
خداشناس: 21و  
بودن، نظ دهيپد 

 .رست است
وجود يديترد 

 را نداشته باشد
ستين يماد ت،

 .رست است
ا توجه به مطالب

كه ادع يها كسان

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
:16صفحه   

از زين دهيپد
است ازمندين

موجود است
در 2گزينه  .5

:16صفحه   
  .است

در 1گزينه  .5
:17صفحه   

در 4گزينه  .6
:17صفحه   
كدي ازين نيا

در 3گزينه  .6
18صفحه   

علت. گذاشت
نيجهان هم

بر نخ يجواب
يعرصه هست

در 1گزينه  .6
:19صفحه   

يب ديحتماً با
در 2گزينه  .6

:20صفحه   
را بد عتيطب
به مو تينها
  .ستين

در 4گزينه  .6
20صفحه   

اتيخصوص
در 1گزينه  .6

:21صفحه   
بودن دهيپد
هاست دهيپد

در 3گزينه  .6
با: 6صفحه   
و تنه اورديب
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هـا را   د آن 
 يكـر علمـ   

ود و نبـود    

رت گرفتـه    
فـراوان بـه      

 نيقـ يه او   

 ديد كه بگو

موجودات  
ـور دربـاره   

 ديـ ت كه با

 عـت يطب ي
. ح و مالئكه

 نيـ در ا م،

ن اسـتفاده  
و مطالعه  ق

 نكـه يا يرا
 يـه بـر رو   
 ي كـه بـرا  

چـون   ارد، 
 ين وجـود  

cationgroup

ا منكران، وجـود
را الزمـه تفك ره

رنظر دربـاره بـو

انسـان صـور ي
مـل زحمـات ف

اسـت كـه نيا ،

خورد مير نخواه
  .گذارد يست

ريده و مانند سا
تصـ نيـ ا ميدان ي

جاست نيهم ت؛

يدارد، مـاورا  يد 
خدا و روح لي قب
  .برند يم

مييانكـار نمـا   م،

ـ    از آن يوم تجرب
قيرو حوزه تحق 

بگذارد و بر ريثأ
هسـتند كـه يد   

باشد زينان ناچ
گـذ يشم ما مـ 

شت كه الكتـرون

لذا ،ستنديخت ن
ريـ ـدا و روح و غ  

اجهـت از اظهـ   

يو جستجوگر ي
هرگز بـا تحم ت،

كند يصرف م ه

بر يبه جواب م،ي
م در عرصه هست

بود يموجود ماد
يكه م ي صورت

ستيداشناسان ن

رمـاديه جنبـه غ  
نسان هستند؛ از

به مؤثر م ي اثر پ

ميكنـ  ينم افتير
  .ميمنكر شو 

كـه علـو يـزار 
نيشناخت، از ا

أحواس ما ت يرو
 موجـودات مـاد

اثر چن نياگر ا ز
چش يترون بر رو

شتوجه دا ديل با

23/07/1400(  

ل كشف و شناخ
و انكـار خـ هند

نيت و بـه همـ  

يابي و حس علت 
داشت ي وجود نم

ديپد كي علت 

يكن يم افتي در
قدم ها دهيوان پد

م كيو معتقدند 
در. لمس كرد ا

 مورد اعتقاد خد

كـه گريقسمت د
ان يحواس ظاهر

از پردازند، يم ت

 خود درك و در
ديبا زيعلم را ن 

ابـ رايـ ز سـت؛ ين
ش توان يرا نم ي

بتواند بر ر ءيش
تنهـا يعني. شد

زين يجودات ماد
عدد الكت كيكه 
حال نيدر ع. مي
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3 اولمرحلة (ـان 

س پنجگانه قابل
ده يعلم نسبت م

است يماد عتي

يكنجكاو نيم
قل و فكر انسان

 

 را در راه كشف
  .علت باشد

جهان يها دهيد
جواب، كارو ني ا

به او ونيكه اله 
اي دياو را د توان

 است كه اساساً
  .ره خداست

و ق عتيدارد، طب
ست كه نهان از ح

عتيطب يو ماورا 

حواس پنجگانه
يز دستاوردها

ن يماد ريدات غ
يماد يها دهي پد

آن ش ديباشد، با 
داشته باش ي ماد
د موجدر مور. د

ك يري؛ مثالً تأث
يستيالكترون ن 

 يازدهم؛ زبــــ

حواس لهيوس به ره
خود را به عالم ع

يتنها طب يتجرب
  .ن است

بر اساس هم يم
در اعماق عق ي
 .پرداخت ينم ا

دراز عمر خود 
بدون تواند ينم

كه از پد ييها ب
و به دنبال» تم

ييده است خدا
ت يم يحت كه ير
را انكار كرده ي

ور نادرست دربا

د يكه جنبه ماد
اس يرماديودات غ

يرمادي جهان غ

از ح يكي كه با 
از يبرخ ير، حت

موجود ايار خدا 
حواس جز لهيس

يزيبه درك چ
جنبه ديارد، با

سازند يود آگاه م
بود ميآن نخواه

دنيما قادر به د

سنجش

ريح و مالئك و غ
خ يادعا نيا كه

و مطالعه علوم ت
ناتوان) عتيطب ي

علم اتيت و كشف
يدار شهيو ر ليص
ها دهيعلت پد ن

انيسال يشمند
هست و هرگز ن 

جواب انيما در م 
ر در صحنه هست

او ابتدا فكر كرد
طور ده است؛ به

ييخدا قعو در وا
خدا، داشتن تصو

ك يز جهان هست
جهان موجو عت،
به اثبات ي علم

 ما تمام آنچه را
جهان پهناور ني

ر به انكاهرگز قاد
وس ت و چون به

  .است يماد
ا قادر بحواس م 

س انسان اثر بگذ
خو وجودما را از 

 قادر به درك آ
محسوس است م

   
 

 .رست است
چون خدا و روح

نكيو عجب ا ندي
  .كنند

 .رست است
و قيحوزه تحق 
يماورا( يرمادي

 .رست است
تمام اختراعات 
احساس اص نيچن

افتني يكاوش برا
 .رست است

دانش نكهيعلت ا 
يرا علت دهي پد

 .رست است
چگاهيه: 19و  
و شرط حاضر د

 .است رست
در واقع ا: 6حه 
را اشغال نمود ي
و ستين شيب ي
انكار خ لياز دال 

 .رست است
ا يبخش: 10حه 
عيطب يماورا. ود
بر مطالب هيا تك
 .ت استرس

گر بنا شود كه
يدر ا زهايچ ير

 .رست است
هر يعلوم تجرب 

حس و تجربه است
م عتيتنها طب ي
نكهيا يبرا: 9 

حواس يد بر رو
و م گذارند ير م

س باشد، باز هم
نام جهيو در نت ز
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 ن،ي بنـابرا   

 همچنـين   

 تر

هـا   م تا آن

ش، عقايـد و     

ـال حاضـر      

ر جايي كه 

cationgroup

 مشـاهده كـرد؛

كنـد و بت مـي   

ت همه باالتر يا مهم

  . سي من بود
 طور سليس

  . ه كنيمد
 شمند

كنيم استفاده مي

 بزرگ لي

 بتواننـد دانـش

 قات كردن

شـتند و در حـ

 رغم از

 زيادي را در هر

آن را توان ي م

نگليسـي صـحب

از هم) 4 

دانشگاه همكالس
ط به) 4 

ز اينترنت استفا
ارزش) 4 

ز ميكروسكوپ ا

خيل) 4 

  . كنند ق مي

هـا ور اينكه آن

مالق) 4 

پـول كـافي ندا

علير) 4 

 سريع اطالعات

  . ب كنندل

23/07/1400(  

ا با چشم مسلح

كالس به زبان ان
  . نمايد س مي

 ي، در عوض

 سال پيش در د
 وصاً

توانيم از نين مي
 

براين از ينيم، بنا

 چك، ريز ي كو

 به كشوري فرق
   كردن 
  كردن

به منظو. و كنند

 ه كردن

پ وجـود اينكـه    

 ه

طور ا بهت  كنند  ي

  ظت كردن
 د داشتن

ا از ما كمك طل
   داشتن 
  د داشتن
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3 اولمرحلة (ـان 

اما ست،ين تيرؤ
  . وجود دارد

ها معموالً در ك ن
وضيحات تدريس

جاي به) 3 

او ده. بله، يقيناً
خصو) 3 

مان ما همچن خود
بومي) 3 

 را به آساني ببي

خيلي) 3 

ها از كشوري ن
عبور) 2 
ك) 4  فرق

همديگر گفتگو ا

آماده) 3 

بـا) س كردنـد  
  .فروشد ها مي

بعالوه) 3 

نت استفاده مي

محافظ) 2 
وجود) 4 

صميم گرفتند تا
فرق) 2 
وجود) 4 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــ

قابل ر رمسلحيغ
الكترون دهد ي

معلم آن .ي دارند
ها، تصاوير و تو ش
  

شناختيد؟ ب  مي
 كامالً

م كردن پروژه خ
 

ها توانيم آن نمي

 

وت هستند و آن

هاي مختلف با ط

 ت كردن 

تأسـيس(ز كردند 
ها  را به فروشگاه

 د، عليرغم

ستجوي از اينترن

براين تص كنند، بنا

ا

سنجش

گرچه با چشم غ
يم نانيه ما اطم

سي خيلي خوبي
ها يا كنش  رفتار
سراسر) 2 

 صحبت كرديد،
يقيناً ك) 2 

 
مندي براي تمام

صادق) 2 
 

و ريز هستند و ن

بزرگ ) 2 
 

كنيم متفا ي مي
  
 كردن

نند تا در شرايط
  . نند

محافظت) 2  دن 

 نوشيدني را آغاز
هاي مختلف غذا
با وجود) 2  ت 
 

ها براي جس بايل
  . ورند

  
 اري كردن

 به موقع تمام كن
   ردن 
    

   
 

سوس است و اگ
است كه به يجرب

 . رست است
علم زبان انگليس

وسيلة عد را به ا
 

 . رست است
هما با مردي ك

  حقيقت
. رست است

 اطالعات ارزشم
  عموم

. رست است
چك و خيلي كو
  . وب ببينيم

. رست است
نيايي كه زندگي

 دادن
كردن، برخورد ك

 . رست است
كن را استفاده مي

شان را مبادله كنن
كردن، تبادل كرد

 . رست است
شركت غذايي و

ها و غ  نوشيدني
ل، در هر صورت

. رست است
ريت مردم از موب

دست آو كنند، به
 گذاشتن 

سوا  كردن، موج
 . رست است

ستند كارشان را
ردن، جستجو كر

 كردن 
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ها يك ش آن
شان شركت
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در 3گزينه  .8

امروزه، اكثر
ك زندگي مي

احترام گ) 1
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ها نتوانست آن
طلب كر) 1
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 .باشد  مي

cationgroup

  . هم

 ت

  . كرد
 ها نوس 

 شا كردن 

 دمه زدن

  هنگي

م صرف كننده نياز

  . ست

ه يك امتحان بد

.  
نكات) 4 

ك ي مسافرت مي
اقيا) 4 

تماش) 4 

 ك

صد) 4 

ه فر) 4 

كننده و هم مص يد

اس............... عني 

  شتن

23/07/1400(  

دا بايد فيزي يرا فر
  ش كردن
 يل دادن

درس را نداشتم
 ها  ي

ماجراجويي جوي
 ها 

 كردن 

  آوري كردن  
 داشتن

   نيرومند
 معمول، مشترك

 ست دادن

 ي، اهلي

  . كند ه مي

لي ته باشيم، هم تو

شده است به مع
  ه دادن 

 كردن، نياز داش
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3 اولمرحلة (ـان 

يزيك هستم زي
خامو) 2 
تشكي) 4 

ي براي مطالعه د
توانايي) 3 

ف را براي جستج
ه قاره) 3 

پيدا ك) 3 

جمع) 2 
نياز د) 4 

قوي،) 2 
رايج،) 4 

از دس) 3 

داخلي) 3 

  

  ت نيست؟ 
 . ند

اشار................ ه 

يست سالم داشته

ن خط كشيده ش
اجازه) 2 
ملزم) 4 

 يازدهم؛ زبــــ

ر حال مطالعة في

في وييد؟ وقت كا
 

هاي مختلف  قاره
  

 ن 

 ب كردن

 يري، استوايي

باشد؟  متن مي
 ايي 

درست) شناسي وم
كن ف تقسيم مي

ده شده است به

كه يك محيط ز

 . كرد ي

كه در متن) ردن

سنجش

كنيد؟ من در مي
  
 )و آتش

 
مهم درس را بگو

اَشكال) 2 
 
او سراسر. كند ي

مناطق) 2 

نوشيدن) 2 
 

   دن 
 )تا.... از (فتن 

 
  
  

انتخاب) 2  

گرمسي) 2 

ن عنوان براي م
هاي غذ و شبكه

 
بو(ة اكوسيستم 

هاي مختلف  گروه

 متن خط كشيد

 
رفتن كه براي اينك

وانست بحث مي
 

ردن، ترغيب كر
 كردن 
  

   
 

 . رست است
موش نم ن را خا

 ردن 
سيگار و( كردن 

. رست است
د به من نكات م

 ها   تابلو
. رست است

ي زياد سفر مي
 ها   دشت

 . رست است
 

. رست است
دن، ذخيره كرد
شدن يا در بر گرف

. رست است
 

 وچك، ريز
 . رست است

ن، قوي كردن 
 . رست است

 . رست است
 موارد زير بهترين

و) شناسي بوم(م 
. رست است

 موارد زير دربارة
نات به ن و حيوا

 . رست است
t )كه در) ها آن
  

. رست است
توان نتيجه گر مي

 . رست است
تو  كسي كه مي
. رست است

u )درخواست كر
كردن، تشويق ك

 دن 
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  .ند، بود

ـاق افتـاده     

 با توجه به 

ي متناسب 

ت پـس از        

  .ارد

wh   بـراي

ـال سـاده     

صـورت   بـه 

  .د

 .شود ي

cationgroup

گفتن دن با او مي

شـته دورتـر اتفـ

 استفاده كرد و

 و ضمير مفعولي

وري نبـوده اسـت

ه است يقين ند

  .م

homر موصولي 

مت جملـه از حـ

ب wishل بعد از 

شو استفاده مي 

استخراج مي آن 
  ست آمده

 زمان بحث كرد

ي خالي در گذش

  

، و ماضي نقلي

رد استفاده شود

شـدن آن ضـرو

كه ضروري بوده

كنيم ستفاده مي

m قبل از ضمير

ي بين دو قسـم

 حال است، فعل

soازكلمه ربط 

بنزين ازآيد و  ي
د به ) 4 

23/07/1400(  

 بعضي مردم در

دهد، فعل جاي ي

.باشد مراري مي

اده، آينده ساده،

سوم شخص مفر

ده ولـي انجـام ش

جام شدن كاري ك

اس notاز  toل از 

mo  ياmany of

وجه به هماهنگي

ن اصلي جمله ح

ول است، پس ا

دست مي بهمين 
 شده ثني

سي
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3 اولمرحلة (ـان 

 كه آنچه را كه

مله كه نشان مي
  .نيم

ان گذشته استم

ز زمان حال سا
  .  است

صورت س  بايد به

ت كه انجام شد

كه در مورد انجا

شكل منفي قبل
  .د

ost of دوم از 

كند و با تو ه مي

ست و چون زما

منطقي قسمت ا

از زير سطح زم 
مستث) 3 

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــ

  . بود.............. 

شد اين بود  مي

ت و مفهوم جم
ha (استفاده كن

ست، بهترين زما

توان ا هد كه مي
آمده 3زينه در 

لي جمله، فعل

 مورد كاري است
  .كنيم ي

ك ستفاده مي شود

to آيد و در ش مي
شود ستفاده مي

ت و در قسمت

ست و كلي اشاره

تر اس  جمله عقب

م جمله نتيجة م

كه يوغن سياه
 شده 

 زبان اخ

سنجش

 
.جز  موارد زير به

خنديدن جورج

كه گذشته است  
(ad + p.pعني 

له كه گذشته اس

ده مله نشان مي
جمله بهترين گز

 عنوان فاعل اصل
  .د است

 كه صحبت در
nee (استفاده مي

(didn وقتي اس

oورت مصدر با 
فرم ا ingورت 

است who فاعل 
  .كنيم

يك مفهوم درست
zero if (  

ن از فعل اصلي
 

 كه قسمت دوم

، رو   گر نفت است
 توزيع) 2 

   
 

. رست است
ن، جورج همة م
 بحث و جدال
 . رست است

 اوقات موجب خ

 .رست است
thoughtفعل 

ز ماضي بعيد يع
  .رست است

As و زمان جمل
  .رست است
 as soonدرجم

ين دو قسمت ج
  .رست است

به eachرفتن 
وم شخص مفرد

  .رست است
دهد ه نشان مي

edn't + past
n't need+in

  .استرست 
warned صو به
without صو به

  .رست است
ولي متناسب با
ك عل استفاده مي
  .رست است

ينكه جمله به ي
clause. (شود 

  .رست است
 wish يك زمان

 .شود تفاده مي
  .رست است
دهد ه نشان مي
  .رست است

نام ديگ ينفتواد 
 ده
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الت اصـلي     

مين مـواد   

 ايجـاد  ن از 

  ده

كـه روي   د

cationgroup

  ينه

   ناسب

. 
  معتبرصورت 

مـين بـراي غـال

  يش دادن

 زمين براي تـأم

  تناب 

  م

بنـابراين ،دهيـد  

 

گذاري شد چسب

وليد خواهد شد

  بود

  ميل

  طور بالقوه

 .ت
گزي) 4 

 .ند
متن )4 

گسترده شوند ال
ص به) 4 

واحد زمهر در ت

افزاي) 4 

ز ميزان توانايي

اجت) 4 

 
الزم) 4 

انجـام دداخلـي  

    

برچ) 4 

تو يكه از گياهان

كمب) 4 

 .ست
م بي) 4 

ط به) 4 

23/07/1400(  

آن استولوژيكي 

ودش مراقبت كن
 ي

شوند بايد كامال 
 ر فني

ميزان محصوالت

 كردنرابر

از قطعاًت جهان 

 له

.كنيد استفادهر 
 مند

صورت د بهان را 

 داخليورت 
   ر منظم

 .رسند ر مي
 بيني شده 

يي نه از نفت بلك

 

 وجود داشته اس
 مند ه

 اي ورت دوره
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3 اولمرحلة (ـان 

فيلم پيام اكو لي
 بعد) 3 

تواند از خو  نمي
ياصل) 3 

استفاده عتبري
از نظر) 3 

باعث شده مرن 

دو بر) 3 

 كرد كه جمعيت
 .گ خواهد بود

مجاد) 3 

رمز عبور از يك
ارزشم) 3 

دهد درما ان مي

صو به )2 
طو به) 4 

به نظر مضطرب
پيش) 3 

مواد شيميايدي 

نسل) 3 

شورهاي مختلف
عالقه) 3 

 .ل باغ هستند
صو به) 3 

 يازدهم؛ زبــــ

قسمت اصلي تند،

دربزرگش ديگر

صورت مع نكه به
 دا

ي كشاورزي مدر
 .دسه برابرشو

 كردن

بيني دهم پيش
و جنگ گي زياد

 ي

ارايانه، هاي  داده
 ختار

به شما امكا ني
. 

من آمدند، بسيار 
 شده ب

نسل بعدند كه 

 ض

از كشممتاز ان 

ترين وسايل رناك
  مالي

سنجش

هستنامه  عالي  
 كد) 2 

كه پد خص است
 واضح )2 

اينبايد قبل از ي
در ابتد) 2 

هاي ذشته، روش
و برابر يا حتي س

تكثير ك) 2 

 اواخر قرن هجد
گرسنگآن  ةتيج

آلودگي) 2 

ورود به پايگاه د
خودمخ) 2 

ي تغيير شكل بين
.شود وگيري مي

  
   ي

بيرونها  بوته خل
منسوب) 2 

زنن يي حدس مي
 . شده است

انقباض )2 

معي از دانشمند
 ممتاز) 2 

طور بالقوه خطر
از نظر) 2 

   
 

  .رست است
فيلم چه بازي و 

  .رست است
يار واضح و مشخ

 
  .رست است

امتحاني سواالت 

  .رست است
سال گذ 40ا در 

دو، برنج و ذرت 
 كردنبر

  .رست است
اس مالتوس در

رود و نت االتر مي
 ي

  .رست است
است  قبل از و م

  .رست است
هاي رين تكنيك

مت خارجي جلو

بيني قابل پيشت 
  .رست است

داخاز  يي كهها ه
 ده

  .رست است
هاي شيمياي كت

انجام ي ژنتيك
 ي

  .رست است
درت چنين تجم

 شده
  .رست است

ط هاي زنجيري به
  نظري
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 .ت

ركت تهيـه   

صفت . آيد 
  .ده كنيم

 

يـد شـكل     
ـرطي نـوع    

 و استفاده 

  سد

cationgroup

 
  شده فاوت

معروف است هم 
  مت 

 كه از سـوپرمار

  فه 

مي toمصدر با 
m a lot استفاد

 .آمده است 1ر 

دهـد كـه باي ـي 
چـون شـ. رود ي

  .شود يه م

  .شود ي

باشد درست مي

  .كالي ندارد

  كنم اهش مي

رس ب به نظر مي

.خانواده نيستند
متف) 4 

هفت خواهر منا
عالم) 4 

غذا چيزي است

مرف) 4 

man صورت م به
influe  ازmore

رتيب كلمات در

مت اول نشان مـ
to كار مي فعل به

ده ساده استفاده

wh استفاده مي

for an عبارت د

…………  
اشك) 4 

اخو) 4 

خوب) 4 

23/07/1400(  

ين دو از يك خ
 شده اه

نبه  ه ستاره كه

، غ قابل مقايسه

 تر ت

nageل بعد از 
entialد قبل از 

بهترين تر. كنيم

فهوم جمله قسم
oشكل مصدر با 

صورت آيند ط به

hoseكي يعني 

 n hour. است

……. اي دارم ه
 هن

 ار داريد

 ييد

 ؟ت
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3 اولمرحلة (ـان 

، اما ايشوند ه مي
اشتبا) 3 

يك مجموعه ،رد
 هرم) 3 

تر غير مرفهيت 

پست) 3 

فعل. كنيم ده مي
دهد ه نشان مي

be ك استفاده مي

مف. ستفاده كنيم
ش) it is+ صفت 

 فعل جمله شرط

مير موصولي ملك

ا 4هترين گزينه 

العاده حساس فوق
همين) 3 

 .يد

اختيا) 3 

بفرما )3 

زي كنيم چيست

 يازدهم؛ زبــــ

اشتباهها  رمولك
 ده

عبور كرز پلياده 
 يت

، با جمعي   صنعتي

استفاد butله از 
مفهوم جمله. شود

du  ياecause

اس unlessد از 
ص( جمله بعد از

ت حال ساده و

هوم جمله از ضم

ساختار جمله بهت

 ؟
، اما اكنون اح   دم
 ! يف

دست نزنيآنها ه 
--------.  

 شوخي كردم

 ؟د، لطفا
--.  

 ويد

 زمان مناسب باز

سنجش

مار بااهي اوقات 
جدا شد) 2 

ستارهي از كنار 
موجود) 2 

دم كشورهاي ص

 ناقص) 2 

 دو قسمت جمل
lo ش استفاده مي

ue toظر است از 

مد نظر است بايد
در قسمت دوم 

if clau صورت به

 با توجه به مفه

ي و همچنين س
  .يست

ونه عمل كرديد
ن آن آزمون بود

چه حي) 2 

به. تندجف هس 
132 (--------

فقط ش) 2 

دهيد به من مي 
-------------

جلو برو) 2 

كه دريك د اين

   
 

  .رست است
چه سمندرها گا

 گرفته شده
  .رست است

دار هالي دنبالهره 
 

  .رست است
ي بسياري از مرد

 
  .رست است

مفهوم تضاد در
ong-term از 

  .رست است
نجام كار مد نظر

  .رست است
مد if notينكه 

.ل استفاده شود
use است، فعل 
  .رست است

 جمله در اينجا
  .رست است
گويي صل خالصه

در اينجا جايز ني 
  .رست است

در آزمون چگو: 
من خيلي نگران 

 !شي
  .رست است

برايها  مافين: 
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  .رست است
، نمك را   جين: 
--) 133، باشه 
 بندم ي
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  .شود

cationgroup

  طور

-. 

كردنوع به كار

  ن دادن

  سته شد

تعويق انداختن

  

ش ت استفاده مي

  از حد ش

  ار دادن

   كردن ضا

  دادن  شي

  ؟نكنيم
چط) 4 

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

شرو) 4 

 دهد؟

پايان )4 

       .داز كنم
شس) 4 

به ت) 4 

 فيضع هي روح

 ؟ويد
  .اپيما بخوابم

    كردن

ي نشان دادن علت

شيب) 4 

فشا) 4 

تقاض) 4 

يافزا) 4 

23/07/1400(  

بال ندارد بازي ن
 دوست دارم

---) 135 دني

 حافظي كردن

هايي بايد انجام د
  .كي

 هنگ شدن با

اند ول كافي پس
 اد

 ؟------

 ن آوردن

با اي نديناخوشا 
 ر خوشحال

رو ي مسافرت مي
توانم در هوا مي 

قيم به جلو نگاه
   شب 

because براي

 اً

 كردن 

 دادن 

 كردنگيري   ه
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3 اولمرحلة (ـان 

ون مسابقه فوتب
من د) 3  

با نوشيد توانم مي

خداح) 3 

ر بازار چه كارها
هاي تكنولوژيك ت

هماه )3  

پو نتوانستم زيرا
رخ د) 3 

1 (----------
  

بيرون) 3 

--------. 

كمي) 2 
بسيار )4 

كي. كننده است
.ام گرفته  را --

مستق )2 
نيمه) 4 

e ofله كامل از 

قاًيدق) 3 

ترك) 3 

ارائه) 3 

اندازه) 3 

 يازدهم؛ زبــــ

االن كه تلويزيو ا
رود جا پيش مي

آيا م. شما هستم
  .طفاً

 كردن

هم خود ددن س
يشرفتپ آخرين 

انداختن  عقب

 د؟
ز -----------

 نشد

38 تان را نيس
.شود ي بدتر مي

 شتن

139 (--------
  .ر برداريم

ك ت بسيار سرگرم
-------------

ست نه يك جمل

 يي

 كردن

 ن

 ردن

سنجش

چرا! ---------
در اينج) 2 

وز پيشخدمت ش
، لط   خورم سرد مي

گمراه ك) 2 

راي از دست داد
------------

نگاه به) 2 

بودچطوردونزي 
---- )137من 

انجام نش) 2 

رفتيد مسابقه تن
هوا به زودي يم

داشنگه ) 2 

9 اينجا در بهار 
ك باراني يا چتر

  
  

مسافرت! شحالم
--) 140 پروازن 
   دن

  

 خالي عبارت اس

تنهابه ) 2 

ادغام ك )2 

ساختن) 2 

حل كر) 2 

   
 

 134 (-------

  .رست است
، من امرو   سالم: 
، من چاي س   بله 

 كردن
  .رست است

شركت شما بر: 
---- )136بايد  

 دن
  .رست است

سفر شما به اند: 
متأسفانه سفر م 

 رد
  .رست است

چرا تصميم گر: 
پيدا كرداطالع  

 تن
  .رست است

گويند آنها مي: 
، پس بايد يك   اوه 

 بارد ديد مي
 وا بودن

  .رست است
خوشبراي شما : 
من ،هفته آينده 

سي را جلب كرد
 سنجش بينايي
  .رست است

كه بعد از جا ين
  .رست است

  .رست است
 ردن

  .رست است

  .رست است
 كردن
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  ؟ن دهد

تـوان در   ي 

cationgroup

  

  يب

  ار

  ستن 

 هاي لغات هنگ

  يترس

  .تند

وشته شده نشان

را مـي يتاب اصل

allowin است.

نسب) 4 

رفتا )4 

توانس) 4 

فره) 4 

دست) 4 

  .ست

شت مورد برق ندا

  .هد

نو ير كتاب اصل

ث موجود در كت

23/07/1400(  

ngتاه شده آن 

 نيز

 

 ي كردنآور 

 صصان

 ي

سيدرست ن، شد

در ياديالعات ز

  .ند

ده حث قرار مي

طور كه در همان

از حوادث يا موعه
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3 اولمرحلة (ـان 

نيم كه كوده ك

گزيجا) 3 

يجا) 3 

جمع) 3 

متخص) 3 

يراحت) 3 

  .كنند

لوله باش كيب در 

اطال مي مردم قد

كند نمي سهي مقا

  .است ق

نامه را مورد بح لم

را ه ، داستانلمي

ت كه تنها مجم

 يازدهم؛ زبــــ

في معلوم استفا

 شده 

 ردن

  .شود  مي

  .ست

 

ك مي ليتبد يكي

همان فشار آب 

اشاره دارد كه 

ها را ميحجم س

برقدر مورد حال 

فيل رمان به  كي

يف كيظار دارند 

است نينامه ا يلم

سنجش

د از عبارت وصف

ريتحق) 2 

 كل) 2 

  .ت است

ارايه كر )2 

whil استفاده م

engag است.  

آمده اس 1گزينه 

 بندها) 2 

يمنيا) 2 

يالكتر ي به انرژ

يكيالكتر لينس

تيواقع نيبه ا 

ها و ح حجم لوله 

گذشته و ح ش

ي يسيكالت بازنو

انتظ چه كساني 

في رمان به  كيه 

   
 

  .رست است
مفهوم جمله بايد

  .رست است
 ش

  .رست است

  .رست است
ي دور از درست

  .رست است
 قرار دادنشار

  .رست است
leدادن زمان از 
  .رست است
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  .رست است

 
  .رست است

 يل
  .رست است
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كه پتانس ني، ا   متن
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2در پاراگراف  »
  .رست است
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  .رست است

دانش نيب 2و  1د 
  .رست است

مشكال سندهي، نو   
  .رست است

آمده است كه 
  ته فكر

  .رست است
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  .د
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،    خته اسـت  

ماه برخورد 

cationgroup

  .ننديب

را سـاخ زونـا يآر  

كه به م ييآنها 

بب لميتان را در ف

  .شود مي

را كـه دهانـه آ 

،كنند يخورد م

23/07/1400(  

هاي داست تيخص

م ري شده و تبخ

ين شهاب سنگ

بر نيكه به زم 

  خ داد؟
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3 اولمرحلة (ـان 

ند كه همه شخص

  .پردازد مي

كند، ذوب د مي

، اندازه و وزن   انه

يهانيي ماده ك

پاسخمتن ود در 

 يازدهم؛ زبــــ

تظار داشته باشن

  .است يسان

ماه م يانه بر رو

برخورد نيبه زم 

قطر و عمق دها

هاي با تكه سهيمقا
  .هستند ر

س اطالعات موجو
  ؟

سنجش

انت دينبا ،اند انده

رس اطالع متن، ن

گيري دها  شكل 

يه شهاب سنگ

گيري ق  با اندازه 

ط كرد كه در م
تربزرگ اريزه بس

اساس توان بر مي
شده است؟ ييسا

   
 

  .رست است
رمان را قبالً خوا

  .رست است
نيدر ا سندهينو 

  .رست است
فيبه توص مدتاً

  .رست است
كه ، هنگامي   متن

  .رست است
ادي به احتمال ز

  .د
  .رست است

استنباط متن ني
موالً از نظر انداز

  .رست است
را نم رياالت زسو

ماه شناسدر انه 

www.sanjeshse 
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مبا توجه به 
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دانشمندان

كردند نييتع
در 1گزينه  .16

يتوان از ا مي
كنند معم مي
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