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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)10/11/1399(  

  )يازدهم( ــانزبـ  
  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

  طة ترادف 

آرايـة  : ـبح  

cationgroup

رابط» خنقه و عقد

هان داشـتن صـ

مخ«ضاد دارند و 

  )تناقض نما

و آتش در ده) ل

  )10/11/1399 م

  )تي

ون كه رابطة تض

مت(شود  صل مي

حسن تعليل(ند 

2  

ششممرحلة (ان 

  .شده باشد

  ه

  )رستي
نادرست 2(است 

  )نادرستي 1(
  )درستي

  .ت

سور و شيو«جز 

ر غم و ماتم حاص

دان ستي صبح مي

  .هام ندارد
  .رد

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــا

اقي ديگر واقع ش
  گ

  ال
  خداوند تعالي

  وش سيما
  خجسته 

بختي و خجسته

نادر 3(هاست  ژه
ها ل درست واژه

(است   ست واژه
واژه نا 1( است 

است» آسودگي« 
 

  .ست

 وجود دارد به ج

ادي و جشن در

را صداقت و راس

ت اما آراية ايهس
آميزي ندار حس

 فارس

سنجش

خانه كه پشت اتا
تر از پلنگ كوچك

  . است
 غيب، جهان باال
سوب به كبريا، خ

خو: ي، خوش لقا
:سندي، همايون

بد: به ترتيبن 

شكل درست واژ
شكل» ض و واجب

شكل درس» جاوه
كل درست واژه

الخطّ صحيح سم
 .درست است» 

  .ت است
درست اس» رگان

نه رابطة تضمن
  . حاكم است
  . وجود دارد
  .وجود دارد

يعني شا. م است

 در سپيده دم ر
  .دارد

ضافه تشبيهي اس
لحظه است اما ح

   
 

 .رست است
اتاقي در خ: راي

نوري شكاري، ك
 .رست است

بزرگ: جلّت) 1
عالم: ملكوت) 2
منس: كبريايي) 4

 .رست است
بدبختي: ادبار) 2
ناپس: كراهيت) 3
ادبار و همايو) 4

 .رست است
  ابر: سحاب) 1
  برخاست) 2
  بهر خدا) 3

 .رست است
ش: »ماس، شائبه

مرهم، فرض«) 1
محمل و كج« )3
شك» التهاب«) 4

 .رست است
رس. رست است

»بحر عميق«) 1
درست» ثواب«) 2
خوارميراث «) 3

 .رست است
 .رست است

هاي اين گزين ژه
رابطة ترادف) 1
رابطة ترادف) 2
رابطه تضاد و) 3

 .رست است
ة ماتمي در حلق

 .رست است
ي آسمان و فلق
 استعارة پنهان د

اض: كوه تحمل) 2
مجاز از لح: دم) 3

www.sanjeshse 
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@sanjesheduc 

كنايـه از  :   
ـل مسـتي   

) ـ ج) نهان

): ه( آلـود      

مـردار، زن    

ست يا نه، 

 كه در اين 

اي از  شـمه 

cationgroup

پـا در ركـاب) ت
ر حالي كه دليـ

استعارة پنه(تند 

فـاعلي ـ خـواب

ريـدار، جسـم م

حرف اضافه ا» 
  .ل است

  .ست

اشقي آن است

حوادث روزگار ش

ـ ت. دكتي دارن
داند د گفتن مي

فة استعاري هست

صـفت فـ: تابـان  
  لق

مرد خر: مانند: د

كه«خيص اينكه 
يك توده گل) ز

بت نبود تيره اس

 كرد و شرط عا

گويد آسمان و ح

  )10/11/1399 م

  .وجود ندارد

س ناهمسان حرك
 را زياده سخن گ

اضافة: شم نرگس

صفت فاعلي ـ ت 
صفت مطل: دغل

شوند ه صفت مي

ن راه براي تشخ
ا(شك بهتر كه 

 در او شمع محب

د ناله و شكايت

گ مي) 3( گزينة 
  .يش نيست

3  

ششممرحلة (ان 

دارند اما تضاد و

ب، در و در جناس
نوشيدن شراب

گل نسرين و چش

)ـَـ نده(عله بار  
صفت مطلق ـ د

به آنها تبديل به

بهترين: توجه. ت
جوي مش) بهتر (

ن دل كهت و آ

وفايي يار نبايد ي

رد در حالي كه
اي بي  حق، قطره

  .اشاره دارند

 يازدهم؛ زبــــا

مسان اختالفي د

درياب و درياب 
ت شدن هنگام ن

گ) چهره(عارض 

فت نسبي ـ شع
ص: فاعلي ـ پنهان

زودن يك اسم ب

  .ك اضافه است

  .آيند مي

حرف اضافه است
.بكار رفته باشد

ش نبرد خيره است
  م عيب مكن
  ان ديدي

ر برابر جور و بي

روزگار اشاره دار
 و شوق عارفان

قراري عاشق ا ي

سنجش

جناس ناهم» ت

)يهي دارد ـ ث 
دليل سرمست) ف 

ع) ـ پ. ب است

  وجه شبه
  جه شبه

  ه شبه

صف: لق ـ آتشين 
صفت ف) ـَـ نده(

هاي ديگر با افز

فك» را«    ديده
  اليه ف

كرار به حساب نم

دهد و ح مي» از«
صفت تفضيلي ب 

گرية عشق آبش
ر مغان خواستم
قهه كبك خراما

موشي است و د
  .يم

ها و تحوالت ر ي
 و در برابر شور

به بي) 4( گزينة 

   
 

دست و است«) 4
 .رست است

اضافه تشبي: عل
ماده سفر ـ الف
ش از اندازة شراب

  .آميزي حس
 .رست است

و: اسير شدن) 1
و: شورانگيزد) 2
وجه: لرزم مي) 4

 .رست است
صفت مطلق: ايب

(ي ـ ظاهربين ل
 .رست است

ه اما گزينه.  است

 .رست است
دروشنيِ = شني 

مضاف              
 .رست است

نقش تكر» رياب
  بدل: خود) 2
  بدل: خود) 3
  تكرار: هان) 4

 .رست است
« ن بيت معناي

»كه«ه قبل از 
 .رست است

آن ديده كه گ) 1
گر مدد از پير) 2
حافظ آن قهق) 4

 .رست است
ي سكوت و خام
م و خاموش باشي

 .رست است
ديگر به دگرگوني
 مردان خداست

 .رست است
 صورت سؤال و

www.sanjeshse 

4(در گزينة 
در 4گزينه  .

شراب لع) ب
زودگذر و آم
خوردن بيش

ح: سخن تلخ
در 3گزينه  .1

1(در گزينة 
2( در گزينة 
4(در گزينة 

در 1گزينه  .1
غا: يار غايب

صفت مفعول
در 1گزينه  .1

اسم: كردار
  پرستار

در 3گزينه  .1
ديده را روش
             

در 1گزينه  .1
»رياب و دد

2(در گزينة 
3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
در اين» كه«

اين است كه
در 3گزينه  .1

1(در گزينة 
2(در گزينة 
4(در گزينة 

در 2گزينه  .1
شرط عاشقي
راه دم نزنيم

در 3گزينه  .2
سه گزينة د
شور و حال

در 4گزينه  .2
ع دوممصرا

erv.ir
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@sanjesheduc 

: گويـد  مـي 

ـق ويرانـي     

 

  فت

 خداونـد  ـه  

cationgroup

م) 3(ـه گزينـه     

ـت و كـار عشـ

 گفته است  وغ

  ريح نمود 

گف داد و مي د مي

 ش جواب

دانـي كـه تو نمي

ـد در حـالي كـ
  داشته باشم؟

  . بريزيم

ويرانگر بوده اسـ

  

درو )4 

تشر )4 

پند )4 

  شنوي

   د

دهندش وش مي

   ن

چه ت«: به شكل

)ي

  )10/11/1399 م

ازگار اشاره دارنـ
گله د  شكايت و

د آبروي خود را

ود و از روز ازل و

.ين راه پر خطر

   ه است

      

ش ـ مي برسي) 3

دكن ي مينيك )4

به گفتار خو/ ب 

اين مسافران) 3

ب» دهد مي ي آن

يرعلوم انساني

4  

ششممرحلة (ان 

منان و افراد ناسا
 او به چه كسي

لقات مادي نبايد

كش و خوني بو

هبر و مراد در اي

        

ت ـ تشريح كرد

وغ گفته باشد  

   3

   4

يشان براند عقاب

   3

به جايچيزي را 
              .شد

ويژة غي( )2( 

 يازدهم؛ زبــــا

ار در برابر دشم
 حالت از دست

ز براي نان و تعّل

عشق از اول سرك

ي از راهنما و ره

 كافر و دروغگو

وتاه هماني است

ي ـ هر كس درو

 يي

 رد خواهند ك

چو شخصي بر ا

  .اشد

 

چه چ خداوند كه
باش صحيح مي» 

ي، زبان قرآن

سنجش

ت و ماليمت رفتا
ده است در اين

 اين است كه از

 اين است كه ع

 راه و لزوم پيروي

بسيار ك )3 

قصة كو )3 

استادي) 3 

روستايي) 2 

               
خ ينيك )3 

چ:  قالوا َسالمًا﴾

با پايبند نمي: ت

  كار ) 2 

داني ك ه تو نمي
»ه تو خواهد داد

 عربي

   
 

 .رست است
ديگر به مالطفت
شمن مبدل شد

 .رست است
رك هر دو بيت

 .رست است
رك هر دو بيت

  .ق است
 .رست است

پر خطر بودن 

 .رست است
  :رتيب
  روغگو

 .رست است
  :رتيب

  
 .رست است

  :رتيب
  دروغ بگويد 
 .رست است

  :رتيب
  

 .رست است
:           رتيب

 .رست است
  :2وم گزينه 

َطَبُهُم الجاِهلوَن
 .رست است

فعل مضارع است 
 .رست است

  :رتيب
   كن

 .رست است
چه«: 4خ گزينه 

به جاي آن بهرا 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
سه گزينة د
دوست به د

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر
وجود عاشق

در 4گزينه  .2
:مفهوم بيت

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

دربسيار  )1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
دروغت  )2

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

هر كس) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
رسيدي) 1

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

 تو  )1
در 2گزينه  .3

بررسي مفهو
﴿َو إذا خاط

در 3گزينه  .3
»ال يعتقدُ «

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

تنبلي نك) 1
در 4گزينه  .3

بررسي پاسخ
چه چيزي ر

erv.ir
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كـرد پـس   
ر بردند تـا  

 اين بار د و
آب بيـرون  
ـر سـو بـه      

شـرم   ت و  
ن بـه بعـد   

مردم  و زد
 اي مـرگ،  

cationgroup

 اظهار دوستي ك
هم به سر ي را با

عوت به شنا كرد
آ گهـان دروغ از  

 دويـدن بـه هـ
ـان را از خجالـت

از آن زمان شود و
سا را برآورده مي

هـا نـاراحتي  ـا و 
  . ند

  . نيامده است

دروغ شروع به 
پس مدت زماني

را دع او ب است و
ن پرداختنـد ناگ
ن آمده شروع به

رويشـ يافتنـد و 
ر آنجا مخفي ش

هاي مردم ر سته
هـ سـختي  در :د 

ما  نور تابان مي

 !د

 

  )10/11/1399 م

در ترجمه ن» ت

.رو شدند ر روبه
سپ ).خوب بود اً

مناسب  خوب و
دنبه شنا كـر   و

و ناراحت بيرون
استي را برهنه ي

در چه بازگردد و
خواس نيازها و  و

گويـد چنين مي
ر شدت تاريكي

 !د

  !ت

شود  او ظاهر مي
  !دي

! و منتشر باشد

 ! است

5  

ششممرحلة (ان 

برايت«) 4 

دروغ با يكديگر 
هوا واقعاً( و ست

آب: سپس گفت
 راستي پذيرفت

راستي عريان و 
ردمي شد كه را

درياچ بور شد به
ستي را پوشيده،

المثل چ اما ضرب 
در جريان دارد و

شو يم هيتشب ي

 !ست

حاكم شده است
 !ييم

 دروغ در لباس
يايدم را خوش ن

  !كند مي
 كه دروغ شايع

  !تاس 
 همچون سراب

  !ست
  !تر است 

 يازدهم؛ زبــــا

  ی

و) راست( گويي
وب اسروز هوا خ
برد س ر آب فرو
پس. جلب كند

.مخفي شد رد و
صدا كردن مر  و

ت جز اينكه مجب
كه لباس راس ي

. برهنه ببينند
قيقت همچنان ج

  !ميباور كن
يا افسانه ياستان

 !ود باور كنيم
ا آشكار و پيدا ا

گويي بر جامعه ح
وانيم دروغ بگوي

شود زيرا ن مي
مر رك باشد و 

مردم را برآورده م
بد هر چقدر هم

يقو يها حمله
خورد زيرا او مي

ي با دروغگويي ا
بخش ويي نجات

  !ت
  !ست بگويد

سنجش

کفی ما) 2 

راستگ روزها  از
امر: گفت كه مي 

وغ دستش را در
ج ه دوستي او را

فرار كر تن و بر
هايش تن لباس

اي نداشت ه چاره
حالي كند در  مي

صداقت راد كه 
، حقغهايت درو

آنها را با دينبا و 
به د يقتيحق ن

شو ما همراه مي
پرهيز كنيم زير

ستگويي، دروغگ
تو ي ديگران، مي
ور به پنهان شد

گرچه برهنه و ا

هاي مر و خواسته
ياب نان ادامه مي

دروغگو مورد ح 
دروغگو فريب نم

ي بهتر از زندگي
شد پس راستگو
ويي درمان است
شد حتي اگر راس

   
 

 .رست است
  :رتيب

  :ك مطلب
روزي  آمده كه

حالي در صدا زد
درو. بي رسيدند

و بود براي اينكه
هاي راستي را ب 

 براي پس گرفت
راستي بيچاره و

گذار يا گشت و
خواهند رتي نمي

در نه يابد و ه مي
 .رست است

  :ها نه
ستندين ي واقع

انيب ي، براتيقع
 كسي را كه با م
ي از راستگويي پ

 .رست است
 :ها نه

ضعيف بودن راس
ستيابي به دوستي
راستگويي مجبو

ماند يزنده م ي
 .رست است

 :ها نه
وغگويي نيازها و
 و درستي همچن

ياز سو شهيهم
ل از دوستي با د

 .رست است
 :ها نه

مراه با راستگويي
بخش باش غ نجات

ي درد و راستگو
باشد  راستگو نمي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

  العمر) 1
ترجمه درك

ها افسانه در
راستي را ص

آ ةبه درياچ
نيز حق با او

لباس آمد و
دنبال دروغ

رداندند وبرگ
دني دروغ در

هيچ صو در
زندگي ادامه

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

ها افسانه )1
واق يگاه) 2
نبايد هر) 3
كه گاهي) 4

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

علت ض به )1
براي دس) 2
هميشه ر) 3
ييراستگو) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

فقط درو) 1
حقيقت) 2
راستگو ه) 3
فرد عاقل )4

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

مرگ هم) 1
اگر دروغ) 2
دروغگويي )3
دروغگو )4
  
 

erv.ir

35

36

37

38

39



 
 

 

@sanjesheduc 

   ِافتعال 

 اسـت كـه     

 اسم اشاره 
هـا   شـكوفه 

cationgroup

صدره علی وزن

   يّ 

فعـل ماضـي 3

را به صورت» ل
ش) آن(ند، ايـن  

  . است

مص )4   

من مزيد ثالثّي 

3در گزينه  »تَ 

ال«توان  شد، مي
روين ي زيادي مي

  . كرده است

  .ت

ترجمه نشدهُه 

  )10/11/1399 م

      ٌد ثالثيٌّ 

فعولماسم ) 4

   اآلِخرينَ  )3

تُبـت«. رجمه كرد

معرفه شده باش 
هاي  بهار شكوفه

آن را توصيف »

  .ز نكره است

عد از معرفه است

عّلمهدر » ـه«ر 

)وم انساني

6  

ششممرحلة (ان 

   لی المفعول

مزيٌد )3  

4   مضاف إليه

   3

ضي يا مضارع تر
  

»ال«الي كه با 
در: دقت كنيد 

»دباء األقدمون

جملة بعد از» ل
  .است
جملة بع »َصباحاً 

  .ره است

ضمير) 4 

علوويژة ( )2(

 يازدهم؛ زبــــا

يحتاج إلی )4 »ر

     ر

م ـ فاعل اسم )

 أخوانك )

 

  .وصوف است

توان ماض ي را مي
.ي ـ توبه كردي

كرار شود در حا
1در گزينه  »ر

خلقها األد«ملة 

هلالجَ  مصيبةِ  ن
ز نكره املة بعد ا

َص المدرسة یإل
بعد از نكر ةجمل

 او  ـ ن

( زبان قرآن 

سنجش

ظاِهر«م فاعله 

فاعله اسم ظاهر

   2(

   2(

 .م مكان است

مو »ثمن«ت و 

 جمالت شرطي
توبه كني: ه كرد

ر جمله دوباره تك
األزهار«و  »هار

اسم نكره و جم» 

نمِ  ينقُذك«جملة 
جم» ُتدرك«ملة 

إ شيميَ « جملة 
ج »الُترَفع«ة جمل

به انسا) 3  ن

 عربي،

   
 

 .رست است
  :رتيب

اسم) 2 »الکذب
 .رست است

  :رتيب
ف ـلی المفعول 
 .رست است

   :رتيب
  مذکرلل لم

 .رست است
   :رتيب

         
 .رست است
 .رست است

اسم »المدرسة« 
 .رست است

صفت »أرخص« 
 .رست است

هاي ماضي در ل
دو شكل ترجمه

 .رست است

اي در  اسم نكره
أزه«به ترجمه . 

  .  هستند
 .رست است

»آثار« 1گزينه 
 .رست است

  :ها نه
اسم نكره و ج »ق 
اسم نكره و جم 
اسم معرفه و »
اسم نكره و ج »

 .رست است
  :رتيب

قرآن ـ خداوند ـ

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

« هفاعل) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
يحتاج إل) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

جمع سا) 1
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
اآلَخرة ) 1

در 1گزينه  .4
در 2گزينه  .4

2در گزينه 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
در 3گزينه  .4

فعل: توضيح
توان به د مي

در 1گزينه  .4
اگر: توضيح

.ترجمه كرد
دلربا و زيبا

در 1 گزينه .4
در گ: توضيح

در 3گزينه  .5
بررسي گزين

صديٌق«) 1
»غايةٌ «) 2
»محّمداً «) 3
»صالةٍ «) 4
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

ـ بندگان) 1
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 (  

ي را صـدا   
 ةـه درياچـ   

حق بـا او   
هـاي   لباس

نبال دروغ 
شـرم   ت و  
به بعد مان 

 و .سـازد  ي    

cationgroup

  د

) آيد خوش آيد

پس راسـتي كرد 
 سر بردند تـا بـه

اين بار نا كرد و
ل بيرون آمد و ب
به هر سو به دد 

ـان را از خجالـت
از آن زم و.  شود

م را بـرآورده مـي

  

  

  نستن

خواهيد شد ـ يد

چه پيش هر! (د

ه اظهار دوستي
هم به ماني را با

را دعوت به شن 
گهان دروغ از آب

كردع به دويدن 
رويشـ يافتنـد و    

در آنجا مخفي 
هـاي مـردم سته

  )10/11/1399 م

  يار و پر عيب

همراه ـتگويي 

 هاي زبان ـ ي

قبل از دان ـؤال 

شناسي مي ـنيد 

اري را قرار دهد

  ايد ت يافته

دروغ شروع به .
سپس مدت زما 

او ناسب است و
ن پرداختند ناگ
رون آمده شروع
سـتي را برهنـه ي

گردد و چه باز
خواس نيازها و  و

7  

ششممرحلة (ان 

گناهان بسي ـد 

راست) 4         د

زماني) 2 

رن د.  
 ه از ديده رود

  .شكست

به سؤ) 4 

دا مي) 4  د

در آن خير بسيا

دست) 3  

.رو شدند گر روبه
ـ. بودخوب  قعاً
من آب خوب و: 

به شنا كردن ت و
ان و ناراحت بير

كـه راس ردمـي 
جبور شد به دريا
ستي را پوشيده،

 يازدهم؛ زبــــا

كند حكايت مي) 

مهيا شود ـ يريم

 د

زيده گوي چون
دل برود هر آنكه
ورد و نمكدان ش

 نداند ـ ت

شناسند مي ـ يد

ماريد و خداوند د

خواهيد رسيد) 

  ليس قادراً ) 
 
دروغ با يكديگ و

هوا واقـ   ست و
:رد سپس گفت

س راستي پذيرفت
راستي عريا. شد
مر زدنصدا د به 

ت جز اينكه مج
سكه لباس را ي

سنجش

)3   ب بود

قرار گي) 3 

اند نشان دادهـ ها 
  اند ه

كم گوي و گز :لَّ 
د از : َعن الَقلِب 

نمك خو :أمری

اين است) 3 

داني مي) 2 

ي را ناپسند شم

)2  بينيد نمي 

)4   َلن) 2 
  درك مطلب 

ز روزها راستي و
مروز هوا خوب اس

بر  را در آب فرو
پس. راجلب كند

مخفي ش و نمود 
شروع كرد ش و

اي نداشت ه چاره
حالي كند در  مي

   
 

 .رست است
  :رتيب

پر عيب ـناهكار 
  د

 .رست است
  :رتيب
 خدا

 .رست است
  :رتيب
ها درس ـ  اوقات

بيان كرده ـلمه 
 .رست است

  :  ترتيب
کالِم ماَقلَّ و َدلَّ
عِن الَعيِن، َبعيٌد
ِری و َعَصيُتم أ

 .رست است
  :رتيب

  ـ گوش كند
 .رست است

  :رتيب
 شوند مي

 .رست است
چه بسا چيزي: ل

 .رست است
 :رتيب

ـ  انفاق كرديد
 .رست است

  :رتيب
 کذب 

سخ تشريحي
مده كه روزي از

ام: گفت كه مي 
دروغ دستش. د

نكه دوستي او ر
فرار وكرد  تن 

هايش گرفتن لباس
بيچاره راستيِ و 

گذار يا گشت و

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

بسيار گن) 2
بد ـ چون) 4

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

خ ـ عمل) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
بسياري )1
كل ـعلم ) 3

در 2گزينه  .3
ها به مفهوم

خيُر الک )1
الَبعيُد َع )3
أکلُتم تمر) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

دهد مي) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
م ـ كنند) 1

در 4گزينه  .3
مفهوم سؤال

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

آنگاه كه) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
الک ـلم  )1

ترجمه وپاس
آم  افسانه در

حالي زد در
آبي رسيدند
بود براي اين
راستي را بر
گر براي پس
.برگرداندند
دني دروغ در

erv.ir
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 هاي مرگ،

(  

cationgroup

ه ناراحتي ها و ي
  . ند

علوم بودن فعل

سختي در: گويد ي
ما  نور تابان مي

 !د

 

   متعدٍّ  ـل 

  ل

ارع تفعيل و مع

  )10/11/1399 م

لمثل چنين مي
ر شدت تاريكي

 !د

  !ت

شود  او ظاهر مي
 !يد

!منتشر باشد  و

 ! است

تفاعل ـف واحد 

نائب فاعل ـول 

  معرفه ـَل 

مضا عين الفعل

 

8  

ششممرحلة (ان 

ال بينند اما ضرب
در جريان دارد و

شو ي تشبيه مي

 ! ست

حاكم شده است
 !ييم

 دروغ در لباس
دم را خوش نياي

  !كند مي
 كه دروغ شايع

 ! است
 همچون سراب

  !ست
 !تر است ش

حرف) 4 

مجهو) 4 

أفعل )4        

بوا = بوا  ع(تخرِّ

 ! نجاتش دادند

 يازدهم؛ زبــــا

نه ببرا برهاقت 
جهمچنان قيقت 

  : شود ي
  !باور كنيم

اي استاني افسانه
 !ود باور كنيم

ا آشكار وپيدا اس

گويي بر جامعه ح
وانيم دروغ بگوي

شود زيرا ن مي
مر رك باشد و 

مردم را برآورده م
چقدر هم بد هر
هاي قوي حمله
اوخورد زيرا  مي

ي با دروغگويي ا
ويي نجات بخش

 !ت
  ! ست بگويد

  )الصِّدقُ ( 

   متعدٍّ  ـ واحد 

اسم مفعول  ـ 

ب) / ن جمع تخرَّ

حيح است چون

سنجش

خواهند كه صد
هايت دروغ، حق

گونه برداشت مي
نبايد آنها را با  و

ن حقيقتي به د
شو ما همراه مي

رپرهيز كنيم زي

ستگويي، دروغگ
تو مي ي ديگران،

ور به پنهان شد
 اگرچه برهنه و

هاي مر خواسته و
ياب نان ادامه مي

 دروغگو مورد ح
دروغگو فريب نم

ي بهتر از زندگي
شد پس راستگو
ويي درمان است
شد حتي اگر راس

فاعله) 2 

حرف) 3 خبر

مؤنَّث )2 

نون(المنفقيَن = 

صح)  غرق شود

   
 

خ يچ صورتي نمي
در نه يابد و ه مي

 .رست است
متن اينگ از: ها نه

 واقعي نيستند
قعيت، براي بيان

كسي را كه با م 
ي از راستگويي پ

 .رست است
  :ها نه

ضعيف بودن راس
ستيابي به دوستي
راستگويي مجبو

ماند ي زنده مي
 .رست است

   :ها نه
وغگويي نيازها و

درستي همچن  و
هميشه از سوي
ل از دوستي با د

 .رست است
 :هانه

مراه با راستگويي
بخش باش غ نجات

ي درد وراستگو
باشد  راستگو نمي
 .رست است

  :رتيب
   

 .رست است
  :رتيب

خب ـتفعيل  ـب 
 .رست است

  :رتيب
 إفعال    ـ

 .رست است

=الُمنفقيُن : 4نة 
 .رست است

نزديك بود كه 

www.sanjeshse 

هيچ مردم در
زندگي ادامه

در 2گزينه  .3
گزين ةترجم

ها افسانه) 1
گاهي واق) 2
نبايد هر) 3
كه گاهي) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

به علت ض) 1
براي دس) 2
هميشه ر) 3
راستگويي) 4

در 1گزينه  .3
گزين ةترجم

فقط درو) 1
حقيقت) 2
راستگو ه) 3
فرد عاقل) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

مرگ هم) 1
اگر دروغ) 2
دروغگويي) 3
دروغگو) 4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

للغائبيَن) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
المخاطب) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ـمصدر ) 1
در 4گزينه  .4

خطاي گزين
در 1گزينه  .4

:کاد َيغرقُ (

erv.ir
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» ال«تـا  ) 

 

ص » .شـد 

  .14ص » 

 براي دين
» .گيرنـد ن 

cationgroup

   

)با تنوين( بيايد 

با متفـاوت  او ت

»ر در قرآنتدب«ة 

د يك خداوند م،
پـيش  در تفرقه

 )معرفه 5( ال
  ) معرفه 2(

 اباً 

  .ند

  العاملين ـ 

 بايد اولي نكره

شيوة هدايت شده

مفهوم آية مباركة

كريم قرآن آيات 
ت راه و كنند يغ

  )10/11/1399 م

األعما ـ لّزراعة
( الّسکويا ـ فاع

کتا ـنوع  ـ طر

ثي مجرد هستن

الماشين ـعين 

ست در حالي كه

ش سبب امر ين

و م 13ص  ».كند

براساس .است 
تبلي مردم ميان ر
 

 )لوم انساني

9  

ششممرحلة (ان 

ال ـ اهللا ـ رحان
االرتف) 4 

عط = به ترتيب 

ها از ثالث ه گزينه

الّساع )4 

گرفته اس» ال« 

  ّصوت

  

  ش بده
  )رم

  !خواهند كرد

همي و كند مي يز

ك مي تضمين را ن

برگزيده ها سان
در را دين همان

 .همان صفحه» 

ويژة غيرعل( )

 يازدهم؛ زبــــا

  ) اب درسي
فر ـ سعيد) 2   
 )رفه

ها نكره/  محمود

ها در بقيه  فاعل

 الجاهل ـ 

بار ت كه هر دو

صوتًا و الص )4

.هست تفضيل 

ي زياد كن، افزايش
شمار ناپسند مي

نفر مسافرت خ 3

متماي مخلوقات 

انسان سعادت كه

انس زندگي براي 
ه تا است داده ن
»تدبر در قرآن«

  .ت

)2( و زندگي 

سنجش

براساس كتا(ب 
         )معرفه 
معر 4( نلرستا 

م ـالغزالن  ـ ك

اسم. عيل است
  :رتيب
العاقل )2 

است »الّسّياح«ي 
  . هد

/ ٌر و السِّوار 

اسمو  أرَذل مع

    . ضيل نيست
ب است به معناي

. (م وحده است

378وس تعداد 

ساير از را او كه

ك است اساسي ي

خداوند كه ست
فرمان پيامبران 

«آية شريفة اول 

تاب درسي است

 دين

   
 

 .رست است
ها به ترتيب گزينه

2( الّذنوب ـی 
ـايالم  ـ لبلوط

 .رست است

كالمش = ترتيب 
 .رست است

 فاعل از باب تفع
به تر ها ر گزينه

 الّصالحة ـ
 .رست است

كلمة تكراري) 1
ي اسم اشاره ده

  :ديگر
ِسوا )3/  لقرية

 .رست است

جمأراِذل  كلمه 
  :رتيب

د چهار اسم تفض
عل أمر مخاطب
ل مضارع متكلم

 .رست است
اتوبو 7ـ با  378

 .رست است
ك دارد هايي ژگي

 .رست است
نيازهاي اين به يح

 .رست است
اس روشي و راه م

همة به و ستاده
رجمه و مفهوم آ

 .رست است
كت 25-24صص 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
هاي گ معرفه

المعاصی )1
ال ـ مريم) 3

در 3گزينه  .4
ها به معرفه

در 3گزينه  .4
اسم :متقدِّم

اسم فاعل د
ـاآلخرة ) 1

در 1گزينه  .4
1(در گزينة 

دومي معناي
هاي دگزينه

قريٍة و ا) 2
در 1گزينه  .4

1در گزينة 
خطاها به تر

عددأرَبع ) 2
فع: أْکِثْر  )3
فعل: أکَرهُ ) 4

در 3گزينه  .5
7  =54 ÷ 8
   
  

در 2گزينه  .5
ويژ انسان«  

15.  
در 1گزينه  .5

صحي پاسخ«  
در 1گزينه  .5

اسالم دين«  
فرس ها انسان

و تر 23ص 
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
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اسـالمي   ت 

شـكل   بـه  

 اليـوم  و هللاَ

 اميـد  خيز

 متفرق ونه

 تخـت  بـر 
 ميـان  قـه 

-1...  )ص
. شود ي مي

cationgroup

حكومـت شكيل

خـود  از پـس  

وا  كانَ ن رجـاهللا ي
ختارس روز وند و

گو اين حق راه ر

ب يـه ام بنـي  دن 
تفرق و اخـتالف  

( خدا رسول از 
مطرح و بررسي» 

تش با الهي قوانين

  

حكومـت  دوام 

حسنَة لمن  اُسوةٌ
خداو به كه سي

  .است »مردم 

  .است 

در شما و حدند،

شـد سوار موجب
و امـام  ستورات

پس سياسي و 
»...آمد و  پيش 

  

  )10/11/1399 م

ق اجراي«و  49 

.همان صفحه» 

و دين تبيين و 
63.  

اهللاِ اُ رسولِ في م
كس است براي ي

با مدارا و حبت

»)ع( امامان صر

متح چنين اين د

م كه را سلمانان
دس از سرپيچي«
 

اجتماعي نگي،
حديث جاعالن

.شود ررسي مي

  

10  

ششممرحلة (ان 

  . است

ص »)ديني ت

»تدبر در قرآن« 

تعليم تداوم به 
3ص » .است ده

لَكُم كانَ لَقَد﴿ :ه
نيكويي  سرمشق

مح«سيرة رهبري 

عص رخدادهاي ز

خود باطل مسير

مس ميان تفرقه و
«پس. 90ص » 
 .معلول است» 

فرهن مشكالت«
ج براي مناسب ط

بر 2در بخش » 

. ب درسي است

 يازدهم؛ زبــــا

كتاب درسي 4

  .ت

مرجعيت(قرآن  م
  . رسي است

آية مباركة اول

جانشين، عيين
مسئوليت شد دو

  .درسي است

آية مباركه. ست
خدا رسول در 

 ذيل عنوان و س

ا اي خالصه«يل 

م در آنها كه ورد

و اختالف و امام 
».داد مي بيم زي

»سلطنت تخت ر

  .ي است
 در» حديث الن
شرايط )ب...  )ص
احاديث جعل و 

كتاب 89ص  »

سنجش

41رگرفته از ص 

تاب درسي است

تعاليم تبيين و م
كتاب در 51و  4

رجمه و مفهوم آ

با تع خداوند، ان
د اين تعطيلي ع

كتاب د 67و  64

طرح شده اس 75
شما براي قطعاً«
  ».كند ي

ب درسي و در

تاب درسي و ذيل

آو مي درد به را ن

دستورات از چي
روز چنين از را ن

بر اميه بني شدن
  .است 91ص 

ب درسياكت 91
جاعال سب براي

ص( اكرم پيامبر
الميسا معارف

قرآن در تدبر« 

   
 

 .رست است
ش مطابق با و بر

 .رست است
كت 42-41صص 
 .استت رس

تعليم«: مرتبط با
49صص » )هري

 .رست است
و تر 51تن ص 

 .رست است
فرما به )ص( رم

و مانع داده رمان
 .رست است

4 ترتيب صص 
 .رست است

5ش سؤال از ص 
«: ﴾كَثيرًا اللّه كَرَ
مي ياد بسيار را 

 .رست است
كتا 77-76صص

 .رست است
كت 90-89صص 
 .ستا رست
انسان قلب طلب،

  .90ص » .د
 .رست است

سرپيچي آيندة ت
آنان و ديد مي د؛
ش سوار«علت و  

 سؤال نيز از ص
 .رست است

ش سؤال از ص 
و بستر مناس يط

پ احاديث وشتن
م در تحريف«ث 

 .رست است
ة مهم و مباركة

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
هر دو بخش  

در 3گزينه  .5
مطابق با ص  

رد 2گزينه  .5
به ترتيب م  
ظاه واليت(

در 1گزينه  .5
مطابق با مت  

در 2ه ينگز .5
اكر رسول«  
فر »امامت«

در 4گزينه  .6
براساس به  

در 2گزينه  .6
هر دو بخش  

كَ ذَ و اآلخرَ
خدا دارد و

در 3گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
مط اين... «  
ايد پراكنده و

در 4گزينه  .6
حضرت آن«  

بود سلطنت
»مسلمانان

بخش دوم  
در 3گزينه  .6

هر دو بخش  
شرا«: نكته  

نو ممنوعيت
اما خود بحث

در 1گزينه  .6
براساس آية  
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 همـراه  ود 

105.  

 كـه  شـتند 
 دفـاع  ردم

 ...كه  ست
 از آگاهي 

 تـابلك و 
، بيـانگر  ﴾َ

cationgroup

خـو با را دوره ن

  .مهم هستند

5ص » .شويم ن

داش وظيفـه  يـز 
مر حقوق از و د

اس وجوگري ست
و زندگي ارزش

  .حه

 يهِم و  ـمهّملعال ي
تابك ةَ وكمالح

  .56ص 

آن مردمان وانند

بسيار م 99 ص 

آنان حقيقي پيرو

امامان ني كردند؛
شوند اسالم انين

هاي جس انسان غة
ا به وي توجه و 

همان صفحه» ن

ـ  م  آياتـزَكّي ه وي
الك يعلّمهم﴿: رت
ص» قرآن در دبر

  )10/11/1399 م

و نتو شوند رو به

و 90در ص  )ع

پ تا باشد همراه 

ك مي ستم مردم 
گذاشتن قوا پا ر

، دغدغ» زندگي
انسان وشياري

قرآن در تدبر«كة 

علَـيهِم يتلـوا  ـِهم 
و عبار» وحي الغ
تد«. است )ص(

 )نساني

11  

ششممرحلة (ان 

روب ادييز كالت

ع( مؤمنين علي

صالح عمل با د

به و گذاشتند ي
زير مانع و كنند

  

راه درست«، و 
هو و ندة بيداري

و آية مبارك 8ص 

  .رسي است

اَنفُسـه مـن  سوآلً
ابال و دريافت«ت 
( پيامبر گرامي» 

علوم انويژة ( 

 يازدهم؛ زبــــا

  .شده است

مشك با )ع( طهار

اميرالمه سخنان 

بايد اسم بلكه ت؛

مي ازيرپ را سالم
ك مقابله آنان با ر

.سي استرب د

،»آيندة او«، »ن
دهن نشان ت؛ زيرا

ص» .كند مي يد

  .ت

كتاب در 46و  4

رس فيهِم بعثَ اذ 
مبين مسئوليت

»)ديني رجعيت

)2(و زندگي 

سنجش

كتاب اخذ ش 93

اط كه ائمة شد 

  .سي است
ز توجه كنيد كه

  .درسي است

نيست اسم به ها

  .درسي است

اس قوانين غاصب،
منكر از نهي و ف
  

كتاب 103و  104

هدف انسان«تيِ 
است مقدس لي

تهد را هدف بي 

تاب درسي است

  .سي است

45رتيب صص 

لَي هنينَ عؤمالم
، م﴾آياته علَيهِم 
مر(قرآن  تعاليم 

 دين و

   
 

 .رست است
3ش سؤال از ص 
 .رست است

سبب فرهنگ، ر
93.   

 .رست است
كتاب در 99ص 

آموزان عزيز انش
 .رست است

د بكتا 101ص 
 .رست است

تنه بودن شيعه 
 .رست است

كتاب د 101ص 
 .رست است

غا حاكمان اين 
معروف به امر ل

.103-102ص 
 .رست است

4 ترتيب صص 

 .رست است
چيست قبيل از ي

مشغو دل و دغه
يك زندگي كه 

 .رست است
كت 19-18صص 

 .رست است
كتاب در 33ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است

اللّه منَّ لَقَد﴿: مة
يتلوا﴿: عبارت 
تبيين و تعليم«

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
هر دو بخش  

در 2گزينه  .6
تغيير اين«  

3ص» .كنند
در 3گزينه  .7

مطابق با ص  
دا: يادآوري  

در 1گزينه  .7
مطابق با ص  

در 1گزينه  .7
كه بدانيم«  

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
دوم، آنكه«  

اصل براساس
صص» .نمايند

در 4گزينه  .7
براساس به  

  
  

در 2گزينه  .5
هايي سؤال«  

دغد يك اين
است زياني

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 2گزينه  .5
مطابق با و  

در 3گزينه  .5
در آية كريم  

،﴾...الحكمةَ
«مسئوليت 
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 بـازگو  او  
 و پاك لي

 گفت خن
 جـوابي  و 

داللـت   )ع

«  

 الذَّهب سلةُ

 و خدا بر 
 و تر رايج ي

   

 حفـظ  -2

cationgroup

نـزد را ديگـران  
دل با دارم دوست

سخ آنان سالم با
كردنـد  سـكوت 

ع( ـؤمنين علـي  

شيخ طوسي«ز 

سلسصلي حديث 

دروغ از تر رايج و
كااليي و شود ه
12.  

.يار مهم هستند

2 كـريم؛  قـرآن  

عيـب د كننـد،  
د زيرا نكنيد؛ گو

ا دربارة و كرد ت
س مهمانـان  مـة  

اميرالمـ» كـران  ي 

از» استبصار«و  
.  

كي از مفاهيم اص
  . نايي دارند

باطل و از كارتر
خواند درستي ه

23ص » ...كنند
بسيا 123و ص  

تفسـير  و علـيم 
12-125.  

  )10/11/1399 م

نزديـك  او به را
من بازگ پيش را

دعوت را هاشم ي
خواسـت؛ هم ك

  .است

بـي علـم «يلت 

  .است» )ع

»تهذيب«؛ »وق
126ص . ستند

از آن جا كه يك 
ا هم ارتباط معن

آشك و حق از تر ه
به كه بخواهد ي

ك معنايش طلبان
112در ص  )ع

تع -1... آنان  ي
24صص » )...يي

12  

ششممرحلة (ان 

ر خود اينكه اي
ر يكديگر هاي ي

بني بزرگان از ر
كمك اسالم، بليغ

كتاب درسي ا 1

وم سؤال به فضي
  .اند  آمده

ع( ائمه عصر هاي

.  

.  

شيخ صدو«از » 
هس )ع( اطهار مة

ضمناً. مده است
است، پس با )ع

پوشيده چيزي ،
وقتي نيست، رآن

دنياط نفع به و ه
ع( مؤمنين علي

ديني مرجعيت و
طالي زنجيرة ني

 يازدهم؛ زبــــا

بر رهبر يك ان
بدي :فرمود مي د
  .70 ص

نفر چهل )ص( ا
تب و ترويج براي

101و  99صص 

و بخش دو» نند
كتاب درسي 1

رخداده از اي صه

اب درسي است

اب درسي است

» اليحضره الفقيه
ائم و )ص( خدا ل

آم 126-125ص 
ع( ي از اهل بيت

زمان، آن در كه 
قر از كم بهاتر ي
صورت وارونه به

ه سخنان اميرالم

و دين تعليم اي
يعن( الذَّهب سلةُ

سنجش

اطرافيا معموالً.. 
خود ياران به )ص
ص» .كنم رتش

خدا رسول«ذار، 
ب آنان از و خواند

  .سي است

رتيب احاديث ص

مان بي عدالت«ت 
02و  103صص 

خالصه«درسي و 

كتا 113و  116

كتا 114و  111

من«؛ »كليني«
رسول ة سخنان

فهومش در صص
، لزوم پيروي)87

كرسد مي فرا ني
كااليي زمان، آن 

ب بخواهند كه اه
ز توجه كنيد كه

راستا در )ع(طهار
سلسحديث ...  ):ص

   
 

 .رست است
: ..مردم با مدارا 
ص( رسول خدا ا

معا شما با ورت
 .رست است

ل آية شريفة انذ
فراخ اسالم دين 
  .84ص 

 .رست است
كتاب در 99ص 

 .رست است
 برگرفته از به تر

 .رست است
سؤال به فضيلت
به ترتيب، در ص

 .رست است
كتاب د 111ص 

 .رست است
6ه ترتيب صص 
 .رست است

1ه ترتيب صص 
 .رست است

«از » كافي«: »ه
بردارندة در ها عه

 .رست است
  .بي است

و مف الذَّهب سلةُ
7رس هفتم، ص 
 .رست است

زمان من، از پس
مردم نزد .اشد
گا آن نيست، آن

آموزان عزيز انش
 .رست است

اطه ائمة قدامات
ص( پيامبر سيرة

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
و محبت«  

اما كنند، مي
كدو از خالي

در 2گزينه  .5
پس از نزول  
به را آنان و

ص» .ندادند
در 1گزينه  .5

مطابق با ص  
در 2گزينه  .5

مطابق با و  
در 4گزينه  .6

بخش اول   
كند كه  مي

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 3گزينه  .6
مطابق با به  

در 4گزينه  .6
مطابق با به  

در 4گزينه  .6
كتب اربعه«  
اين مجموع  

در 4گزينه  .6
سؤال تركيب  
سلسحديث   

در(و ثقلين 
در 3گزينه  .6

 به زودي«  
نبا پيامبرش

آ از تر فراوان
دا: يادآوري  

در 1گزينه  .6
ا از برخي«  

س و سخنان
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 ديـن  بـا  ز 
مام را اهـل  

 آنـان  بـه  
 تا كنند ار
 حاكمـان  
 معروف به

ص » سـت؟ 
» تـا « واژة 

تـدا مـورد      

» ...كننـد  ر 
  .124ص 

 شـيعة  و و
 )ع( طهـار 

 حتي انكار 

cationgroup

هرگـز و اسـت،  
داق پيشنهاد ام

خداونـد  جانب 
بركنا را غاصب 

ايـن  دوم، آنكـه 
ب امر اصل ساس
  ».ند
اس فوق جهت و

هت اولي از ج
 نـوعي، بايـد ابت

تفسـير خـود  ل 
درس دهم، ص. ت

پيرو عنوان به ي
ا ائمـة  ،رو اين ز

  .ت

عرفي نمودند و

دانـش آنها هندة
مان صفحه، مصد

از جامعه ةادار 
حاكمان مكانات،
د. سـازند  برقرار

براس كه داشتند 
نماين دفاع مردم 
دو از كي كدام ه

ود كه در قسمتي
يعني بـه. يابند

باطـل هـاي  يشه
عيت ديني است

اگر كساني كه د
از .رسيدند مي ت

موجود نيست» 

غلط پيرو علم مع

  )10/11/1399 م

دهن نشان دنشان،
هم» حديث در 

و رهبري  آنكه
امك و شرايط جود
ب را عدالت و رند

وظيفه امان نيز
حقوق از و وند

به ناظر شتريب ،
بايد دقت شو. ت

ي موارد تحقق مي
 

اند با مطابق را 
در راستاي مرجع

  .135ص 

بود اي گونه به ها
شهادت به مواقع

ماوراء طبيعت«

خويشتن را به غل

  ديني

13  

ششممرحلة (ان 

كرد حكم و ادن
تفكر«سپس در 

 

اول،: كردند مي 
وج صورت در و 
درآور اجرا به را 

اما كردند؛ مي م
شو اسالم قوانين

،)ة شريفة سؤال
 حكومت طاغوت
راستين، ساير م
 .ر محقق شوند

تا قرآن دادند ي
قدامات امامان د

ص» .گرفتند مي

ه سال اين يشتر
بسياري م در و 

.  

ر جهان هستي 

شكست خود، خ

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ زبــــا

دا نظر كه اند ن
س. 123ص » .د

 .است يب درس

مبارزه خود مان
خيزند پا به يفه
دين قوانين ن،
ستم مردم به و د

اشتن قگذ پا زير
يعني آية( ريز ة
يعني مبارزه با 
ر اسالم مبناي ر

 سه گزينة ديگر

مي ميدان حيت،
از اق» سير قرآن

م در نظر را كمان

بي در عباس بني 
شدند مي اذيت 

اب درسي است

قيده دارد كه در

دن بر ضعف و ش

معارف

سنجش

آنا .كنيد طلب 
ندارند اختالف ن

  .داند

كتاب 124و  12

زما حاكمان با ت
اين وظي انجام ي
راستين اسالم ي
گذاشتند مي پا ر
ز مانع و كنند ه

يةآ«: سيده شده
،ه به جهت اول
بر كيل حكومتي

نبال آن، موارد

  .ه كنيد
صالح فاقد افراد 

تعليم و تفس« به 

حاك و رفتاري ي

و اميه بني كمان
و آزار سختي ه

كتا 142و  137

 .درسي است

ي مادي است عق

راي سرپوش نها
  .اند بت داده

   
 

 .رست است
اهلش از را ينها
دين در و كنند ي

د مي )ص(  اكرم
 .رست است
26 ترتيب صص
 .رست است

علت دو به رگوار
براي بود الزم و 

مبناي بر حكومتي
زير را اسالم ين
مقابله آنان با كر
نيز پر» قرآن در

ب اين است كه
تشكبا /  پس از 

حقق يابد تا به دن
 .رست است

ؤال قبل مراجعه
زمان به حاكمان

، مربوط)3و  2 
 .رست است

اخالقي هاي اوت
 .رست است

حاك ستمگري و
به شدند مي خته

1.  
 .رست است

7ه ترتيب صص 
 .رست است

كتاب د 136ص 

 .رست است
راي جهان بيني

 .رست است
نكار خداوند، بر

ه عالم علم نسبت

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
اي همة پس  

نمي مخالفت
بيت رسول

در 2گزينه  .6
براساس به  

در 3گزينه  .7
بزر امامان«  

شده سپرده
تشكيل ح با

قواني غاصب،
منك از نهي و
د تدبر«در   

و جوا. 135
يعني. آمده

تح 3گزينة 
در 1گزينه  .7

به پاسخ سؤ  
ح«: عبارت  
هاي گزينه(

در 1ينه گز .7
تفا امامان«  

در 4گزينه  .7
و خشونت«  

شناخ امامان
37ص » ...

در 2گزينه  .7
مطابق با به  

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

  
  
  

در 2گزينه  .5
كسي كه دار

در 1گزينه  .5
ماديون در ا
خدا را نيز به
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ناميـده  » ت 

  .ت

رد، بيـانگر          

در آسـمان  

هـا    انسـان  

cationgroup

يعـتمـاوراي طب 

 و نادرست است

  .شود ا مي

ر نهـاد خـود دار

تند كه خدا را د

  .استخته 

تلخ در زنـدگي

م«مـادي دارد  ر   

  .كند آن مي» 

ن تصوري باطل

روگرداني از خد

ي بـه ديـن، در

  ».ي است

شت اظهار داشت

حيد عملي پرداخ

  .زده استتاب

 وجود حوادث ت

  )10/11/1399 م

كـه جنبـة غيـر

»علت«سؤال از 

  

آيد، اين ن در مي

هي، منتهي به ر

و زمينـة بـدبيني

ز اختالفات فكري

تند، بعد از بازگش

 در اصل به توح

  .شود مي

  .كند مي

حي و قضاوت شت

د ترديد نمايند،

14  

ششممرحلة (ان 

و قسمت ديگر ك

كند، س خورد مي

.گيرد صورت مي

هاي گوناگون رت

حقايق ديني و اله

هسـتي نهـاده و

علت اصلي بروز

فرت فضايي رفت
  .است» ديني

خود طرد كند،

م» توحيد عملي

  .ند

  . و نياز است

  .ود

  .رد

مخلوقي ستم نم

ك بينش سطح

ر عدالت خداوند

 يازدهم؛ زبــــا

و» طبيعت«رد، 

اي كه برخ  پديده

ص» كنجكاوي« 

كنيم كه به صور

ص در دفاع از ح

رصة هي پا به ع
  .ست

«ها  وابط انسان

ي سابق، به مساف
دايد مادي و ضد

يي را از زندگي

دوري از ت«ر به 

كن ت را تدبير مي

گر، عالمت نقص

شو ناميده مي» 

دا» نقص«ه در 

ت، زيرا به هيچ م

رسد، ناشي از يك

د بعضي افراد در

سنجش

 جنبة مادي دار

زانة خود، با هر

 انسان براساس

تصور كك انرژي 

متخصصرد و غير

 به ظاهر مذهبي
ل انكار خداوند ا

در رو» پرستي ق

شوروين كشور 
ل بر داشتن عقا

مقصد غير خدايي

شود، منجر ب مي

ان با اين عظمت

د و هر چيز ديگر

شرك نظري«، 

است كه ريشه» 

ل بنا كرده است

ف عدل به نظر بر

شود كه سبب مي

   
 

 .رست است
جهان هستي كه

 .رست است
ريان زندگي روز

 .رست است
 كشفيات علمي

 .رست است
 را به صورت يك

 .رست است
رست افراد ناوار

 .رست است
 در يك خانوادة

از عوامل»  رواني
 .رست است

حق«به جاي » ي
 .رست است

 گروه فضانوردان
دليل«اين بيان،  

 .رست است
گونه هدف و مهر

 .رست است
كه انسان مرتكب

 .رست است
جها» ارادة خود

 .رست است
تن براي خداوند

 .رست است
رست از خداوند
 .رست است

»ناپاكي دروني« 
 .رست است

ن را بر پاية عد
 .رست است

ر جهان برخالف
 .رست است

ترين مواردي ك 
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  .شود مي
در 2گزينه  .5

انسان در جر
در 3گزينه  .5

اختراعات و
در 3گزينه  .5

اگر خداوند
در 2گزينه  .5

اظهارات ناد
در 1گزينه  .5

كودكي كه
هاي عقده«

در 2گزينه  .5
خودپرستي«

در 4گزينه  .6
وقتي اولين
.نيز نديدند

در 2گزينه  .6
اگر انسان ه

در 3گزينه  .6
هر گناهي ك

در 4گزينه  .6
«با خداوند 

در 4گزينه  .6
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يكي از مهم
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  . دارد

  .ده است

تر شـده و   

ست است و 
. ترك كنـد 

   give up 
ميري كـه   

د و تنها به 
خورند و به 

I went t

 بـا توجـه   
ه كار بـرود  

ه اسـتفاده   
ود فاده شـ  

گزينه هاي 

رد گزينـة  (
4.(  

cationgroup

رتباط مفهومي

د به همراه آورد

شـديد» دل مـا  

درس  fewقطعاً
تر كند تا آنها را ي

ـل دو بخشـي
، ضـمhabitsن  

  ).4و  3هاي 

 زمان حال ندارد
for a few را بخ

to this schoo

ز زنده است كه
به ingهمراه با 

ن گذشته سـاده
حال كامل اسـتف

رد گ(گيرد  ن مي

(باشـد   مي ofد 
4رد گزينة (يد 

ا» سان با شدائد

  . است

 انساني را با خو

خانـة د«در » ن

گر معنادار شد، ق
هرگز تالش نمي

فعـ). 3و  1 ـاي 
ه به جمع بـودن

ه رد گزينه(شود 

هيچ ارتباطي به
w yearsختار 

  :به كار رود 
ol for two y

 مادربزرگ هنو
ت استمراري و ه

ست، بايد از زمان
بايد از زمان ح» 

عولي را در ميان

p ًنيازمند حتما
بيا someكمي 

  )10/11/1399 م

پخته شدن انس«

طبيعت و مادي ا

هاي ترين جلوه

نور ايمان« اندازه 

اگ. معني كنيم 
رد و متأسفانه ه

هـ رد گزينـه (ت  
ي ديگر، با توجه
 جمله پديدار ش

دهد، هي يش مي
 است فريب ساخ

forتواند با   مي
years when I

كند كه تقل مي
ي تواند به صورت

ه اتفاق افتاده اس
»هنوز«ه معناي 

call  ضمير مفع

pieceحد كمي 
تواند با صفت ك 

 

15  

ششممرحلة (ان 

«با » ير شماست

هاي جهان ط ت

  ».بخشد ي

ت جلي كرده، عالي

كنيم، به همان

»هيچ« مفهوم 
عادت بدي ندار 

واب درست اسـت
از سوي). 4و  1 

در themورت 

ها پي گ در سال
بسياري ممكن 

ذشته ساده نيز
I was a teen

ين مفهوم را منت
نمي knowعل 

خصي در گذشته
به yet به كلمه 

backاي  كلمه

واح). 2رد گزينة 
 آمده است نمي

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــا

لم او باالي تدبي

هايي از محدوديت

زندگي انسان مي

  .ت است

 ايمان واقعي تج

 گناهان تالش ك

ست جمله را با
هيچر كوچكم 

جو a fewجه 
هاي رد گزينه( 

مع باشد و به صو

ز مرگ مادربزر
).2و  1هاي  نه

د كه ساختار گذ
nager. 

  .رفتم 
در اين جمله، اي

فع اساساً ديگر، 

 در ساعت مشخ
ي دوم، با توجه
يد كه فعل دوك

ر(شمارش است 
مفرد به صورت

ا

سنجش

عل/ ت هير شماس

اي براي ره سيله

اي به ز يات تازه

واقعيتي با عظمت

دهد هر جا كه 

صالح و پرهيز از

 a fewكافي اس
براد. رست است

معنا شد، در نتيج
گيرد ر ميان مي

د جمشود باي مي

ة دوم كه خبر ا
رد گزين(ره دارد 

ا دقت كنيدد، ام

 به اين مدرسه
مان حال كامل د

از سوي. ت است

خالي اول، فعل
در جاي خالي). 4

دقت كني، چنين

غيرقابل ش» كاغذ
ش است و چون ب

   
 

 .رست است
الي دوست تطهي

 .رست است
ي در حيات و وس

 .رست است
حي«ي به خداوند 
 .رست است

بيني الهي، و هان
 .رست است

مي  نشان» خي
 .رست است

ر انجام اعمال ص
  .شود ي

 .رست است
wو  fewب بين 

در a few شد، 
م كل واضحي بي
لي را همواره در
به آن استفاده م

 .رست است
با توجه به جملة
 در گذشته اشار
حال كامل بروند

سال 2ان بودم 
ي، بكارگيري زم
م كامالً نادرست

3.(  
 .رست است

 اينكه در جاي خ
4و  2هاي  زينه
همچ). 2و  1اي 

 .رست است
p  كا«به معناي
pe قابل شمارش

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .7
مرگ تحولي

در 1گزينه  .7
ايمان واقعي

در 4ينه گز .7
مرگ در جه

در 2گزينه  .7
تجربة تاريخ«

در 4گزينه  .7
هر اندازه در

مي» تقويت«
   

در 2گزينه  .7
براي انتخاب  

معنا اگر بي
جمله به شك
ضمير مفعول
براي اشاره ب

در 4گزينه  .7
اين جمله ب  

بيان اتفاقي
سراغ زمان ح

وقتي نوجو  
به طور كلي  

به جملة دوم
3رد گزينة (

در 3گزينه  .7
با توجه به  

رد گز(كنيم 
ها رد گزينه(
  ).4و  1

در 1گزينه  .7
aperاسم   
enاسم ). 3
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 ،خوريـد ـي      

  ».زند

و بـه آنهـا    

 ]بـرايش [    

ي كوچـك  

حال است، 
سـت چـرا   

 3هاي  زينه

cationgroup

يزهـايي كـه مـ

رد به ما زنگ بز
  نظمي

در حقيقـت، ا. 

  ور كردن

عنـوان معلـم را

  طفي، روحي

هاي اد بويژه بچه

«  
  طور كامل

  ».ند

ير آن در زمان ح
رقابل شمارش اس

رد گز(فاده كرد 

  شرت كردن

شـتر مراقـب چي

  خ

فراموش كر كلي 
ن بي) 4 

.ش تأثير بگـذارد 

تصو) 4 
  .ارد

بـه ع ش جديـد  

  ». فوري بود
عاط) 4 

راضري بر روي اف

».ستي رفتار كند
به ط) 4 

دارنختالف نظر 

در گذشته و تأثي
غير» موفقيت« 
قبل از آن استف 

  ).1ينة 

معاش) 4 
  .ه مفعولي

  )10/11/1399 م

 بهتر اسـت بيش

سابقه، تاريخ) 4

كرد وقتي كه  به
 ي

ر روي فرزندانش

 يح دادن
دا with اضافة 

قيت در شـغل

مراقبت پزشكي
 ي

ت جسماني مض

  ب

ستوران به درست
 رستي

يالت ما كنند اخ
  الف

  .ت كنيد

ر انجام عملي د
succ به معناي

m  و a few 
رد گز(شود   مي

  ساختن
ي داشته باشد نه

16  

ششممرحلة (ان 

د دارد، بنابراين

4  راز) 3 

ي دليل نگران كر
نگراني) 3 

تخاب دانشگاه بر

توضي) 3 
نياز به حرف» ي

اش، موفق ي عالي

  ن
 

 جدي نيازمند م
ذهني) 3 

كه تلويزيون اثرات

مناسب) 4 

خواست تا در ر 
به در) 3 

صرف تحصيايد 
اختال) 4 

دقت» ختالف نظر

 جمله كه بيانگر
cessاسم ). 4 

manyفت كمي 
ت منفي پديدار

قادر) 3 
imp نقش فاعلي

 يازدهم؛ زبــــا

انوادة شما وجود

 ت

ن پسرم ما را بي
 

ش نكرد تا در انتخ
«  

 كردن
سيث كردن با ك

هاي ارتباطي رت

شناسايي كرد) 
 ترجيح دادن) 

بقه ديد به طور
 ي 

اند ك  نشان داده

 متعادل) 

كش پسر كوچ
 ر مكرر

باچه مقدار پول 
 رفتار) 
a  اخ«به معناي

نين معناي كلي
و 1هاي   گزينه
توان از صف ، نمي

عموالً در جمالت

 ر انداختن
proveي فعل 

سنجش

ري قلبي در خا

وضعيت) 2 

ترين شته، كوچك
معجزه) 2 

سون هرگز تالش
».شان را بسازند ه

بحث ك) 2 
بحث«به معناي 

م به خاطر مهار

   2(
)4  نترل كردن

ي كه او در مساب
پزشكي) 2 

تحقيقات جديد

)3  مضر) 2 

ك خانه، مادر از
به طور) 2 

رم بر سر اينكه چ
)3  علت) 2 

a difference 

recen و همچني
رد(تفاده كنيم 

،در نتيجه. است
مع muchد كه 

به خطر) 2  تن
تواند براي نها مي

   
 

 .رست است
سابقة بيما«: مله

 
 .رست است

هفته گذش«: مله
 ت

 .رست است
آقاي تامپس«: مله

 خودشان آينده
 ذاشتن

ب discuss كه 
 .رست است

توانيم ما مي«: مله
  ».كنيم

 ني كردن
چيزي بودن، كنت

 .رست است
هايي آسيب«: مله
 ي

 .رست است
متأسفانه ت«: مله
  

 .رست است
قبل از ترك«: مله

 قطعاً
 .رست است

پدر و مادر«: مله
 نكته، فايده

of opinion 
 .رست است
ntly وجود قيد 

ن حال كامل است
ت جمع نيامده ا
طر داشته باشيد

 .رست است
، بهبود يافتندادن
تن patient كه 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».باشيد
موضوع) 1  

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  
مأموريت) 1  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

اجازه داد تا
تأثير گذ) 1  
دقت كنيد  

در 1گزينه  .8
ترجمة جم  

بيني ك پيش
بين پيش) 1  
حاوي چ) 3  

در 2زينه گ .8
ترجمة جمل  
اجتماعي) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

».گذارد مي
 عالي) 1  

در 3گزينه  .8
مة جملترج  
كامالً، ق) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
امتياز، ن) 1  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
با توجه به  

بايد از زمان
كه به صورت

به خاط). 4و 
در 3گزينه  .8

بهبود د) 1  
كنيد دقت  

erv.ir

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89



 
 

 

@sanjesheduc 

  little   بـه

 

). 4و  1ي 

cationgroup

  مت كردن

گر، بكـارگيري

 

  .رين است

هاي رد گزينه(ود 
  

خد) 4 

از سوي ديگ). 2 

 ؟نيسترست 

  د؟

--.  

تر نزديك ------

شو عل عوض مي
).3رد گزينة (د 

  )10/11/1399 م

  هتل

 ه كردن

و 1هاي   گزينه
  

درگيرند  رار مي

را جايگزين كرد

  .د

-----------ن 

-----عنايي به 

 د؟

عل كمكي و فاع
مل استفاده كرد

سي

17  

ششممرحلة (ان 

  
 در جايي مثل ه

تجربه) 3 

رد(مارش است 
).3رد گزينه ( 

  گذارد

د آزار و اذيت قر
 

ر 3در پاراگراف 

وجود دارندهم ما 

ركت نكنند چون
  

از نظر مع ، است

كند  استفاده مي

آيد و جاي فع مي
ز زمان حال كام

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــا

شركت كردن) 
پذيرش شدن) 

 ي كردن

غير قابل شم» ت
يرمنطقي است

  
ي افراد تأثير بگ

ورد كساني كه م
 .دگذارنميگر 

take a stan د
  .نيد

تر از شما باهوش

كه در آزمون شر
مپيوتري كردند

ط كشيده شده

راي نوشتن متن

ورت وارونه در م
توان ا جمله، نمي

 زبان اخ

سنجش

   2(
    4(

ميزباني) 2 

اطالعات«عناي 
غي ن جمله كامالً

  چيست؟
  زورگويي  

------------.
 زندگي اجتماعي

رد زير در مورد
هاي ديگ وي بچه

ndعبارت توان  ي
ورگويي دفاع كن

 
اشيد، اما افراد ب

صميم گرفتند ك
چرا كه بازي كام

زير آن خط 1ف 
  »ضافي

ك از موارد زير بر
 »روايت

No جمله به صو
 زمان گذشتة ج

   
 

 .رست است
  دادن

ذراندن با كسي

 .رست است
 ي كردن

 .رست است
informa به مع

در اين»  ناكافي
 .رست است

وان براي متن چ
ي پايان دادن به
 .رست است

---- زورگويي 
 سالمت روان و
 .رست است

يك از موار  كدام
تأثيرات منفي رو

 .رست است
 از موارد زير مي

در برابر زو تر يف
 .رست است

  متن چيست؟
ن است باهوش با

 .رست است
آموزان تص  دانش

چ بودندنن آماده 
 .رست است

sp كه در پاراگراف
ex اض«معناي  به

 .رست است
يك ساساً از كدام

N  ر«به معناي

 .رست است
o soonerختار 

گر و با توجه به
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 3، 2هاي  ه

 to بـدون   

). 4و  3ي  

ر جمـالت  

رد (آيـد   ي   
ـه صـورت    

ول جمالت 

 to بـدون     

ن گذشـته   

 

طر مهارتش 

cationgroup

رد گزينه( كرد 

 صورت مصـدر

هـاي رد گزينه(د 

ديگر، در ساختار

ـل از فاعـل مـي
توانـد بـ س نمـي 

ر ساختار مجهو

صـورت مصـدر

ت، بايد از زمـان

 ». خواستار بود
  

از اينكه به خاطر

  حي، طرح
  .قت كنيد

ه ساده استفاده

  :فاده كرد

 همواره بايد به

رود ل به كار مي
 

از سوي د). 3نة 
  ).2و  1ي 

و فعل كمكي قبـ
 افتاده است، پس

در). 4و  1هاي  ه

ة دوم بايد بـه ص

ه انجام شده است

را از فرزندانش
 ن، تقاضا كردن

ي گلف بيشتر ا

طرا) 4 
د» بودن چيزي

  )10/11/1399 م

د از زمان گذشته

استف toر بدون 
h 

ل در جملة دوم

 فعل قبل از فاعل
 ).1رد گزينة ( 

رد گزينة(ه كرد 
هاي رد گزينه(يد 

get someb 

شود و وارونه مي
becom اتفاق

رد گزينه(داريم 

get/hav 

Itفعل در جملة ،

تُستر در گذشته

ردهاي رفتاري 
ستار چيزي بودن

  ري كردن

ح مسابقات محلي

 ف
شانسي ب«يد بر 
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ششممرحلة (ان 

بايد» ش است كه

ha بايد از مصدر
have sb do s

حت باشند، فعل

شود و نگي مي
ده استفاده كرد

استفاد» كه چه
بياي toمصدر با 

body to do s

مله، جملة دوم و
r  بعد از فعلme

د» آنچه كه«ي 
  ).2و  1ي 

ve somethin

t is importa

كه عمل تعمير تُ

باالترين استاندار
خواس) 2 
يادآور) 4 

ت اخير او در فتح

هدف) 3 
more براي تأكي

 يازدهم؛ زبــــا

ديگر وقتش«ي 

aveگيري فعل 
th

ر توصيه و نصيحگ

جمله دچار وارو
ز زمان حال ساد

wh  ك«به معناي
 بايد به صورت م
something

N در ابتداي جم
realize، عمل 

  

 what به معناي
هاي رد گزينه(د 

ng done

ant, vital, ne

رود و از آنجا ك ي
 4.(  

 بود و هميشه ب

نند كه موفقيت

 ت، فاصله
e by acciden

سنجش

it’s h نايبه مع

 در صورت بكارگ

جمالتي كه بيانگ
  ).4و 

آيد، ج  جمله مي
توان از مله، نمي

hatتوان از  مي
فعل دوم getي 

Not untilتار 
 به توالي زماني،

).4رد گزينة ( 

 ضمير موصولي
بيايد  .p.pورت

ecessary, …
  ).3و 

ب ميمان به عق
و 3، 2هاي  ينه

يك افسر ارتش
  
  

كن  افراد فكر مي
  

مسافت) 2 
nt than by d

   
 

 .رست است
igh timeختار 

 .رست است
 جمالت سببي

 .رست است
 التزامي و در ج

و 2، 1هاي  زينه
 .رست است

مكان به ابتداي
شته جمزمان گذ

 .رست است
 معناي جمله، نم
صورت بكارگيري

 .رست است
بكارگيري ساخت

با توجه). 3و  1
ل استفاده شود
 .رست است

الي اول نياز به
 دوم بايد به صو

 .رست است
…ختارهايي مانند 

و 2، 1هاي  زينه
 .رست است

w جمله يك زم
رد گزي(ده شود 

 .رست است
پدربزرگم ي«: له

 ي كردن
 ي كردن

 .رست است
بسياري از«: مله

».ي بوده است

design جالب 
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 سرزنده به 

  ».گ كند

خـانوادگي       

وري انجام 

ارة كاهش 

هـاي   ـرفت        

  ».يسد

cationgroup

ب كامالً شاد و

  
  هاني

ي يك وام بزرگ
  ع، گوناگوني

زارع كوچـك و خ

اند اقدامات فو ده

  تاني

  ».سازند

 تا به قولش دربا

 چـرا كـه پيشـ

نوي ح و دقت مي

رفتن همه جوانب

  .ت كنيد
    ل شدن
  ص دادن

». دست بياورد
ناگه) 4 

ش برود و تقاضا
تنوع) 4 

 بسـياري از مـز

  تره

ي دچار ركود شد

باست) 4 

يك رصدخانه بس

  ظار، بخشنده

دهد ت انجام مي

  تن

 كـاهش دهنـد

چرا كه او با وضوح

  ش

  )10/11/1399 م

اما با در نظر گر

دقت» مه جوانب
ل كردن، تبديل

 كردن، اختصاص

ودجه اضافي به
 ي

اش پيش مة اصلي
 خواهي

بودي و مـرگ

  س
د، محدوده، گست

 از نظر اقتصادي

 ئن

تا با آن بتوانند ي
  ق

 فراتر از حد انتظ

در توانش هست

زدن، امتياز گرفت
  ار دادن

صـرف بنـزين را

  ف
  د

ت بخش است چ
  

بخش، چيز لذت 
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ششممرحلة (ان 

ي داشته است، ا

ر نظر گرفتن هم
تبديل) 2 
وقف) 4 

ا براي مدرسه بو
اضافي) 3 

بود تا طبق برنام
عذرخ) 3 

ذشته موجب نـا

تماس) 2 
حدود) 4 

 به مناطقي كه

مطمئ) 3 

د ت اختصاص دا
سابق) 2 
زياد،) 4 

د كه هر آنچه د

گل ز) 2 
هشد) 4 

ر هستند تـا مص

مصرف) 2 
توليد) 4 

هاي او واقعاً لذت
فايده) 2 
لذت،) 4 

 يازدهم؛ زبــــا

 مشكالت زيادي

با در«به معناي  

در تالش است تا
 

، شركت ناچار بو
 جايگزين

سفانه از سال گذ

 آوردن مشاغل

 ل

ي بسيار زيادي

فت و تأكيد كر

 شمردن

اشين حاال قادر
«  

ه  خواندن كتاب

سنجش

 مرگ شوهرش

all things c
  
  

زشي به شدت د
اطراف) 2 

يچ چارة بهتري،
چاره، ج) 2 

كتي بزرگ متأس

  
  

مه دارد تا براي

متعادل) 2 

 آنها پول و فضاي
   ب

  

بوعات سخن گف

، محترم ش] وعده
   ن

ي توليدكننده ما
». تر كرده است

  
 ش قيمت

ن باور دارند كه
  
  

   
 

 .رست است
او از زمان«: مله
  ».د
 considered 

  گرفتن
 ذاشتن

 .رست است
مدير آموز«: مله

 
 .رست است

در نبود هي«: له

 .رست است
مزارع شرك«: مله

 ابودي
 .رست است

دولت برنام«: مله

 فسرده
 .رست است

مدرسه به«: له
ي، خوش مشرب

 .رست است
وزير با مطب«: مله
  ».مل كند ع

به قول و[ردن 
دن، نوسان كردن

 .رست است
هاي شركت«: مله

بهينهموتورها را 
 ي

ي، درك، افزايش
 .رست است

كارشناسان«: له
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 ماليات بر 

رهـايي بـا   

] ت نيافتني

get   باشـد
ه بايـد بـه   

رد ( اسـت     
 بـه عقـب     

در . ست ني
هاي   گزينه

u   بـه  نيـاز
underst ،

، فعل دوم 
ـرد حتمـاً      

 jobعـد از  
 اسـمي بـا      

cationgroup

  ». دارم
  طور شيميايي

 تا از نظر ميزان

  ع شدن

بر روي كامپيوتر

  يني

و دست[يار دور 

  رشيدي

t my hair cu
كه در اين جمله

ـي و نادرسـت
ه را يـك زمـان
ر واقعيت پولدار

رد( ساده باشد 

understandز  
toodـان فعـل   

ساختار مجهول
 و در حالـت مفـ

بع). 3و  2هـاي  
نـه جملـه واره

يش خودم نگه
به ط) 4 

ي تحويل دهيد

مانع) 4 

فلش بروي يك 

تزئي) 4 

ز نظر زماني بسي

خور) 4 
  .دقت كنيد» 

utيد به صورت 
 get sb است ك

كـامالً غيرمنطقـ
as t بايد جمله

م و مرد قطعاً در
ر زمان گذشته

ي ديگر، بعـد از
با توجه به زمـ. 

  ).3و  2هاي 

در س). 3د گزينه 
شـمارش اسـت

ه رد گزينـه (يم 
ستفاده كنـيم ن

  )10/11/1399 م

ست تا خبر را پي

ظهارنامه مالياتي

 ي كردن

توانند از ر كه مي

 غ

ي هيدروژني از

 
ي در حال حاضر

 در اين جمله باي
b to do sthت 
 .(  

 so many dك
as   وthough

رو به رو هستيم
as if/as th در

از سوي). 1گزينه 
).3و  1هاي  ينه

ه رد گزينه(يايد 

رد(بيايد  toون 
homel قابل ش

مل استفاده كني
اس whichصولي 
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ششممرحلة (ان 

شد و از من خواس
 فوراً) 3 

يك اظ است كه 

ارزيابي) 3 

ستند به طوري ك

شلوغ) 3 

ها ت و تكنولوژي

مرئي) 3 
ترسي به چيزي

get s است كه
به صورت getبا 

4و  3هاي  زينه

so m  وdollars
ifواقعي بعد از 

يتي غيرواقعي ر
oughة بعد از 

رد گ(شود   نمي
which )رد گزي

گذشته كامل بي

صورت مصدر بدو
landاسم ). 1ه 
  ).4و  

زمان گذشته كا
ي با ضمير موص

 يازدهم؛ زبــــا

ي راز پشيمان ش
 ر ساالنه

ن هستيد، الزم

 خشيدن

حمل موجود هس

 ي

سيار جدي است

 ور افتاده
عدم دست«يد بر 

.sth p.pصورت 
م جملة سببي ب

 ge  رد گز(باشد

much money
ن موقعيت غيرو
ست كه با موقعي

كنيم بايد جملة ي

N جمله وارونه
h واره وصفي با 

 بايد به صورت گ

mak بايد به ص
رد گزينه(بيايد  

3هاي  رد گزينه

 wish بايد از ز
جمله واره وصفي

 4.(  

سنجش

 به خاطر افشاي
به طور) 2 

ارفرماي خودتان
  ».يريد

الهام بخ) 2 

ه صورت قابل ح
  ».ند

ضروري) 2 

مايش جهاني بس
  ».نند

دور، دو) 2 
remo براي تأكي

به صو getبي با 
ر، ساختار معلوم
et someone 

yه، بكـارگيري     
 ديگر، براي بيان
 اول، مشخص اس
حال صحبت مي

ot long afte
داريم نه جمله 

جام شده است

keم بعد از فعل 
toت مصدر با 

ر(است  hisند 

ته است، بعد از
 هستيم بايد از ج

و 3هاي   گزينه

   
 

 .رست است
جيمز فوراً«: له

  تجربي
 .رست است

اگر شما كا«: مله
 ارزيابي قرار بگي

 يي كردن
 .رست است

ها به برنامه«: مله
متفاوت اجرا شون

 مل
 .رست است

مشكل گرم«: مله
توانند كمكي كن

 ote in time
 .رست است

جهول جملة سبب
از سوي ديگر). 2

to cut my h
 .رست است

ه معنـاي جملـه
از سوي). 2و  1

 توجه به جملة
ي دربارة زمان ح

 .رست است
 erد از ساختار 

whatسمي با 
ون قبل از آن انج

 .رست است
 معلوم، فعل دوم

m بايد به صورت
 معرف اسم مانن

 .رست است
 آرزو براي گذشت
ال توصيف آن

رد( whatولي 
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  ). 4و  1
در 4گزينه  .12

استثنائا بعد  
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چو doفعل 
در 2گزينه  .12

در ساختار  
makeبعد از 

نيازمند يك
در 1گزينه  .13

چون بيان  
چون به دنبا
ضمير موصو
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تنوع دقت 

cationgroup

  كار كردن
  ام دادن

  .ست

 

 

انجام كارهاي مت

  ج كردن

  ود

س خواندن يا كا
و دقت تمام انجا

ريزي از آن نيس

 .دقت كنيد» ي

  تر شود مهم

  قدرت پوشالي

براي تأكيد بر ا 

  ن

گيج) 4 

وجو) 4 

  )10/11/1399 م

هاي شب درس مه
ي را به درستي و

ت گرفتن كه گر

رك كردن كسي

  بودن

  .قت كنيد

ت و موضوعات م

  ي دوباره
ضعيف و بزدل،

  )ي آشپزي
  كند ي نمي

»ي زندگي است

اي ازدواج كردن
  فتن اشتباه

 د كردن

 خت، مقبوليت
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ششممرحلة (ان 

تا نيم) 2 
كاري) 4 

  دني بو
جام كاري سخت

اري كردن و در

دزد ب) 2 
  دن

د» دت ديگران

  ن

ع از ديدن كليات
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