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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)16/02/1401(  
  )يازدهم( زبـــان  

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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
 

12از  12آزمــــون   
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@sanjesheduc 

 را پنهـان   

قيامت  : شر

  *ديده 

cationgroup

حقيقـت* زي  

حش  *شمرده  مت

عزل د ←ديده 

    

  ).ست

 

سـا نيرنـگ : س 

غنيمت –ا ارزش 

ازل د* خردان  

 جامي

  .ست

بوي سود –ريا 
  . د

  .خواه
  ).زيي است

سه جزيي اس» د

 )16/02/1401وم 

تلبـيس* جمال  –
  .جوان –ا 

با  :مغتنم* وب 

  
  لي

  غلغله ←

←خوردان *  

ج  :االحرار ةتحف* 

مستقل مركب ا

غم در: ي اضافي
شود يافت مي» 

 از لطف حق بخ
دو جز» نرسد«(

  ).ست
باشد«). (ر ندارد

2  

دو جامع نوبت(ن 

–زيبايي   :احت
برنا: شاب* بان 

مجذ –شيفته  

ضمان  ←مان 
مستول –دهشت 

←قلقله ) 4 

مطرب ←رب 

*مجد خوافي   :

داراي جملة م وم
  . شود يده مي

هاي تركيب* هر 
كه«ساز   وابسته

 عمر و ملك او
(سه جزيي  ملة 
دو جزيي ا» آي

ت؛ بنابراين تكرار

)  2(سي 

ازدهم؛ زبــــان

صبا* شبرو : رد
درخشان و تاب: ئ

  . ت است

–متون : سحور
  .نده

زما) ب  صفير  –
د –متيقن  ← 

 تغافل  ←

متر* زهر  ←ر 
  غدر  ←ر 

:خلد  روضة* ه 

اده و مصراع دو
ر نقش نهادي دي

صد گوه –وفان 
ك حرف پيوند

دوام: سه جزئي
فاقد جم) * ما( 

آ«(ة سه جزيي 
فاوت آمده است

 فارس

سنجش يا

شبگر  *ك به هم 
متأللئ*  بردن 

درست» تعصب –

مس* انگاري  ساده
دهن ياري –نده 

   :هريك
–نهيب  ←يب 

ترتيب صتولي به

  : ها ن
←تقافل ) 3  

  : ها ن
ظهر* هيبت  ←

قدر* عمل  ←

  : ها
ن ولفگانگ گوته

مستقل سا  جملة
در  »طوفان« و 

اين طو – آسان 
و يك» اول –سان 

  
، جملة س) لك او

تكرار) خلق و وفا
فاقد جملة) * ي
در دو نقش متف 

   
 

 .رست است
   :هاي فرد  واژه

نزديك –ار هم 
كار يله و مكر به
 .رست است

–حميت « معني 

 .رست است
   :ست

س –سان گرفتن 
مددكنن: ممد*  

 .رست است
اليي و اصالح ه

ترتيب سفير به – 
مص –دحشت  –

  عزّت
 .رست است

اليي و اصالح آن
خوار خون ←ر 

 .رست است
اليي و اصالح آن

←حيبت * فل 
←امل   *مالهي  

 .رست است
ه ست و اصالح آن

يوهان  :شرقي – 
 .رست است
   :د هر گزينه

ول داراي يك ج
در نقش قيدي 

چه: هاي وصفي
چه آس« دو قيد 

 .رست است
 :شده د خواسته

مل(معطوف   :عي
خل(معطوف : عي
مي(معطوف   :عي

»يار«(ش تبعي 

www.sanjeshse 

  
 

در 3گزينه  
معاني همه

كنا: متقارب
حي –كردن 

در 4گزينه  
به» غيرت«
در 2گزينه  

موارد نادرست
آس  :مسامحه

رستاخيز –
در 1گزينه  

هاي امال غلط
نحيب -الف
–متيغن ) ج
ع -عظّت ) د
در 2گزينه  

هاي امال غلط
خار خون) 1
در 4گزينه  

هاي امال غلط
غا ←قافل 

←مالحي 
در 1گزينه  

موارد نادرست
ديوان غربي

در 3گزينه  
بررسي موار

مصراع او) 1
»آسان«) 2
ها تركيب  )3
در بيت  )4
در 1گزينه  

بررسي موار
نقش تبع) 1
نقش تبع  )2
نقش تبع) 3
فاقد نقش) 4
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

: سـليمان  
اليـه   ضـاف   

: آسـمان  ←

 تشـبيهي  

ض مشـهود  

دنبـال   بـه  

  .ستند

الش كرده 

  »و دشـمن  

اسـتعاره و  

cationgroup

  
*ت شمارشـي   

دوازدهـم بـا مض 

←ـاي آسـمان   

  » ده
مي تواند اضافه(

مصراع تناقضدو 

)سـنگيني بـار  (

س همسان هسنا

  . ت
خنان تو بسيار تال

دوسـت و«ـين  

ا» دل، رنـگ  –   

 

اليه مضاف: من
صـفت  :صد ←ن 

ه  در پايـة   :توجـ 

قضـ* اليـه   ـاف 

گل به جام با« 
(ضافه استعاري 

در هر د  :توجه (

( اين سركشـي  

داراي جن  »حظه

مجاز است» جود
درك مفهوم سخ

تضاد بـ  )د(بيت 

سـخن، فهـم«

 )16/02/1401وم 

اهر ← اهرمن 
صد ملك سليمان

ت(اليـه   مضـاف   

مضـ: ـَ م  ←) ه  

  .د

  فاقد تشبيه* 
)پنهان(تشبيه  

اض» در بيداد«* 

.اقد تضاد است

دليل ه داس به

لح«عني مجازي 

  

وج«به معني   »ر
است كه براي د

توجه در بي. ست

ترتيـب   بـه ) هــ 

3  

دو جامع نوبت(ن 

دست* اليه  اف
ص* اليه  مضاف 

:ــَ م * اليـه   اف

  اليه مضاف: ن
فـك اضـافه» را«

   :شود ميضح 
شد شمهندس ن

  اضافي    روه مسندي

  تشبيه: »نه
*استعاره از دنيا 

*بخشي  و جان
*استعاره دارد   :»

ه است و بيت فا

وند؛ اين است كه

صراع دوم به مع

.است» مرگ« 

سر«) ب(ر بيت 
فهم من ا   چهرة

 تناقض عقلي اس

ه -ج (در ابيات 

ازدهم؛ زبــــان

  
مضا  :سليمان  * 

:زنهار ←زنهار 
مضا: نگين ← 

من  ←صيب من 
«(سـرم  * اليه  

شده واض مشخص
ق ابروي يار من

گر   روه نهادي    گ     

انبانه بهان«* ي 
ا: »دير كهن«* 

استعاره و: »لبل
»آسمان«* رند 

تضمين نشده... 

شو ي خميده مي
 
و در مص  »سخن«

مجازاً به معناي 

در: توجه. ز است
انا قطرات عرق

داراي» شود مي

وجه دت. ي دارد

سنجش يا

 :ها در هر گزينه
صفت اشاره: ن
انگشتري ز* يه 
)جايي ضمير ابه
  ).د
نص* اليه  مضاف 

مضاف: چشم يه

هاي م نقش واژه
طاشود كه  مور
                       سند

  .ست

   :ي هر گزينه
بخشي عاره و جان

*بخشي   و جان
بل«* بخشي  جان
تشخيص دار ه و

   :ر هر گزينه
.آيه، مثل و   ث،

ه دليل سنگيني
 .د تناقض است

« معني مجازي 

»خون«و » دن

 
مجاز  »محبت« 

ي سخن هما رو

م تنگ آدم پر نم

بخشي عاره و جان

   
 

 .رست است
ه ها و نوع آن سته

آن ←ن سليمان 
اليه مضاف: تو ←
جا(زير نگينم * 

اهيد شدشنا خو
 :وصال ←صال 

سي ←چشمان  ه

 .رست است
ن  دستوري بيت،

معم محبتسراي 
مس      نهادي  اضافي  

 .رست است
ژة دو تلفّظي اس

 .رست است
هاي يه و استعاره

استع: »باز شعبده
استعاره: »سوسن

استعاره و ج: »ل
استعاره: »زمين
  ) گرفت

 .رست است
هاي موجود در ه

حديث  رت، بيت،

ها به خوشه :عليل
بيت فاقد. هاست

ر مصراع اول به
  .غراق است

تلخي ديد«: زي
 .رست است

  :ايگاه هر آرايه
به معني  »دل«
نقطه بر) ج: (ل

چشم«اينكه ) ف
  . ست

استع» مژگان« ) 
  .رند

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .
بررسي وابس

آن نگين  )1
←لعل تو   )2

*اليه  مضاف
اليه آش مضاف

حريم وص) 3
مهر سيه  )4

  اليه مضاف
در 4گزينه  .

با چيدمان د
طربس كنون

گروه    قيد       

در 3گزينه  .1
واژ  »باغبان«

در 1گزينه  .1
بررسي تشبي

پهر شس«) 1
زبان س«  )2
كف گل«) 3
ز -قضا «) 4

گ هم در نظر
در 4گزينه  .1

بررسي آرايه
هيچ عبا  )1

  ).است
حسن تع) 2

ها نابودي آن
در  »دم«) 3

بيت فاقد اغ
آميز حس) 4

در 2گزينه  .1
توضيح و جا

«) هـ: (مجاز
حسن تعليل

  . است
الف: (تناقض

محسوس اس
)د: (استعاره

تشخيص دار

erv.ir
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@sanjesheduc 

كـه  (بهتر  

بيـت  . سـت 

پيرامـون   –

مـورد نظـر    

ست، ولـي  

  .افتن

ش اراده و  

cationgroup

  

-2). ظر نيست

اس گـر  ر و حيله

–نوشـي   ر بـاده  

كـه م(وت كـن   

مشهود اس» عشق

گاهي و بصرت يا
  ن

 

نقـش« پاسخ، بـر  

 

.م مشهود است

كه مورد نظ(ميوه 

كنايه از رياكا -

روزگـار(گردش  

دعـو -2). يست

 در مقايسه با ع
  

آگا: شم برگرفتن
و ايثارگري كرد

 ها عضي پديده

، ولي در گزينة

 )16/02/1401وم 

ريزم/ اندازم  –ن 

نوعي مي -1عني 

-2. است» و روز

-3پيرامون  -2

ظر نيكه مورد ن

 از درك حقايق
.شاره شده است

   عارفان

  شق

آستين از چش) 2
نثاري و جان: دن

ش هدايتگري بع
 ت نامعلوم

شود، شاهده مي

4  

دو جامع نوبت(ن 

جان/ سر  –ري 
  . سجع است

به دو مع» به«ة 

شب و« كنايه از 

2روزگار  -1ني 
  

ك(سفره  -1عني 

ناتواني عقل«و 
اش» ها ريك از آن

ج و كمال يافتن

يزناپذيري از عش

2  )ست و آستين
ن در آستين بود

نقش: عبارت سؤال
كايت از سرنوشت

مش» كيد بر جبر

  زي
  . شود ي

ازدهم؛ زبــــان

گير/ داري  –فا 
جع بين اركان س

م تناسب در واژة

ك» ه و سفيد كه

به معن» دور«: م
.ت مشهود است

به مع» خوان«: 

  . ايهام است

و  »در برابر عشق
و همپوشاني هر

اوج) 3   است 
  ز اين امر

گري) 3 

با جنبش دس(ن 
جان) 4  ن

و ع) 2  ) باال
شك) 4 

سان در امور و تأك
 .ده است

نواز ن و ميهمان
ي شامل همه مي

سنجش يا

وف/ جفا  –راه /  
ع اول داراي سج

   :شده
ايهام  ) *ب چانه

سيا« -1 معني 

ايهام* وان روزه 
در بيت)  شراب

:ايهام تناسب*  

داراي» توشه –

ارزشي عقل د بي
ن عقل و عشق و

 
دن به محبوب
 آرامش يافتن ا

   ي وجودي من

  :بيات
ت و نفرت نمودن

پايكوبي كردص و 

 
عالم(گاه اصلي 

     ب

عدم اختيار انس«
، تأكيد شد»گي

و اهميت ميهما
طف واسعة الهي

   
 

سجع بين عزم 
مصراع) الف(ت 

 .رست است
شد هاي خواسته ه

سيب(سيب زنخ 
  ).ست

به دو» دو رنگ
  . است

خو –ترك فلك 
گردش پيالة – 

شاهنشاه همت

 .رست است
–نغمه «ه معني 

 .رست است
بي«ت غير پاسخ 

محاسن«سخ به 
 .رست است
 : ت هر گزينه

لقات شرط رسيد
 ترك تعلّقات و

 .رست است
  : هاي ديگر ه

هاي ري آلودگي
  انديش  معاش

 .رست است
ي مشترك در اب

كراهت  :فشاندن
رقص: برفشاندن

 .رست است
 : ها ك از گزينه

بازگشت به جايگ
انگيز محبوب وق
 .ت استرس

«ت غير پاسخ، 
ها در زندگ ير آن

 .رست است
ارزش و: ه پاسخ

لط: هاي ديگر ينه

www.sanjeshse 

)ب(  :سجع
در بيت : توجه

در 3گزينه  .1
آرايهبررسي 

س : تشبيه  )1
مورد نظر اس

د«: ايهام) 2
فاقد تشبيه

ت: تشبيه) 3
شراب  پيالة

ش: تشبيه) 4
  ).است

در 4گزينه  .1
به» نوا«واژه 

در 3گزينه  .1
در همة ابيات
در گزينة پاس

در 2گزينه  .1
مفهوم درست

َلترك تع) 1
تأكيد بر) 4

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

گر هدايت  )2
َذم عقل) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم كنايي

اف آستين ) 1
آستين بر) 3

در 2گزينه  .2
مفهوم هريك

ميل به ب) 1
ظهور شو) 3

در 3گزينه  .2
در همة ابيات
اختيار و تأثي

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه
و مفهوم گز

erv.ir
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ر و غمخوار 

  )66فحه 

عروف بـود  
انـه پـدرم   

 نيـ به ا: دي
 .اسـت  ـاتر 

cationgroup

ت بايد دستگير

(  

  )35 صفحه

  ر موزه

3(  

صف 11عربي ( د

  

  . شديد

وش و ذكاوت مع
خا: پاسـخ داد  ك 

يوباره از او پرس
بـيز آناز  كنـد 

  .داد ه

 

دوست. / ت است

3، صفحه 11ي 

ص 11عربي (   

يي، درطال يمع

31 صفحه 11ي 

آموزش داد ، ير

)83صفحه  11

 او با هم برادر ش

  ل

كه به هو يودك
كـودك  پدرت؟

زده شد، پس د 
ك حمل مي او را 

هيورد و به او هد

)ي

 )16/02/1401وم 

  .ست
حنت قابل شناخت

عربي(حقيقتًا ) 3

بود، توانست) 4

جاشمي، ا نقره )4

عربي(   هزار) 4

  دارند ،كه )2

پژوهشگر كي) 4

1عربي ( برگ )3 

 رحمت و لطف

فأنَت، تحصل) 4

با كو ديخانه رس
خانه اي حاكمه 
شگفت خوبش 
كه يدست ،يآر 

آ روني خود را ب

  !ئين شده بود
  !تر بود ع

يرعلوم انساني

5  

دو جامع نوبت(ن 

هاي ماس  زيبايي
گام راحت و مح

   3

 4

4    ها غ

   4

2  جام بدهند

   4

3    ند

رد، در نتيجه به

   4

چون حاكم به خ
خانه ؛است باتري
و پاسخ حافظه 

آ:دك پاسخ داد
د، پس دستبند

هاي قيمتي تزئ 
وسيعحاكم خانه 

ويژة غي) (2( 

ازدهم؛ زبــــان

ها و هندة زشتي
ت واقعي به هنگ

   واقعاً) 2

چراغ نيا ،آن )3

   هزار )

انج، رجمه نشده

   كلمات) 3

شون يپخش م )2

   

و الفت برقرار كر

 حصلِت ) 3

برود و راصش ن
كه كدام ز ديس

از سرعت حاكم
كود ؟يا دهي او د

زده شد و شگفت

خانه با سنگ) 2
خانه پدر از خ) 4

ي، زبان قرآن

سنجش يا

ده  واقعي نشان
دوست  :يت سؤال

2  گران

3    شود ينم
3(  

 3(

تر» اعمالهم«در 
  )57 صفحه

3  كرد يران

   2

)ماضي(اد آورد 

هاى شما پيوند و
  )88و  8

    3

 به خانه دوستش
و كرد و از او پرس

ح .ي در آن هست
از باتريز. اه كن

خوب او يها سخ
 

  ...ر بود؟ زيرا 
   2
4    !ود

 عربي

   
 

 .رست است
دوست: ة پاسخ

هاي ديگر و بي ه

  .رست است
كسي است، ديگ

  .رست است
 ميت يقو) 3و 

  .رست است
ن عوض، نياآن، 
34و  13ه صفح

  .رست است
 كشورمان

  .رست است
د» ـهم« ضمير 

ص 11عربي (ي 
  .رست است

سخنري، ها لغت
  .رست است

 شب ،درخت
  .رست است

يا به: »دارد ادي 
  .رست است

ها پس ميان دل 
87و  84صفحه 

  .رست است
   الحياة

  ك مطلب
گرفت ميتصم 
حاكم رو به او .د
تو راياست، ز ر
دست من نگا ي

ش كودك و پاس
  .رست است

درِ كودك زيباتر
 ! در خانه بود

ر خانه پدرش بو

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينة
مفهوم گزينه

  ...و  باشد
   

در 4 گزينه .2
ك )1: خطاها

در 1گزينه  .2
و) 2: خطاها

در 2گزينه  .2
آ) 1: خطاها

ص 11عربي (
در 1گزينه  .2

ك )2: خطاها
در 3گزينه  .3

ض )1: خطاها 
يها برنامه )4

در 2گزينه  .3
ل )1: خطاها

در 4گزينه  .3
د) 1: خطاها

در 3گزينه  .3
به«: خطاها

در 1گزينه  .3
:هيترجمه آ

ص 11عربي (
در 2گزينه  .3

ا) 1: خطاها
دركترجمه 

حاكم يروز
برخورد كرد

باترياكنون ز
يدستبند رو

از هوش حاكم
در 3گزينه  .3

چرا خانة پد
پدر بچه) 1
درحاكم ) 3
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طعمة 

cationgroup

 

  .نفي است

األط ،ين كاملين

 

  !وب او
 

  
  !اش 

 !كرد نيگزيجا

 

ن» ما«: 4وگزينه

 )17و  34، 55

أسبوعي(. د است

 )16/02/1401وم 

دك و جواب خو
!كرد صحبت مي

 !خواند تاب مي
خطي ي و خوش

دستبند حاكم ج

  إليه

    ضارع

  له حرف زائد

و 3، گزينه1زينه

5: صفحه 11بي 

صفت از نوع مفرد

6  

دو جامع نوبت(ن 

رعت حافظه كود
كه كودك تند ص

زياد كتحاكم ن 
رويي خاطر خوش

داش را با  خانهر 

 !شبه سؤال

إ مضاف) 4 

فعل مض) 3 

مؤنث، )4 

در گز. رط است

  . ي است

   

عرب( .مجرور است

(  

  .خواهد  را مي

 .ول است

نه هاي ديگر ص

ازدهم؛ زبــــان

  رد
سر) 2 
اينك) 4 

   
چو) 2 
خ به) 4 

  
پدر )2  !د
  !داد ه
بجواب كودك  ر

 إليه مضاف 

  

   ف زائد

جواب شر :»بت

فعل ماضي :تبهوا

.علم هستند: ن

جار ومج :الحكمة

)44صفحه  11 

ن كه او خير تو

اسم مفعو :ضرة

در گزين. است ه

سنجش يا

تعجب كر...  طر
    
    

   ت كرد؟
 !حافظه قوي او

   !كرد  گريه مي

دست آورد؟  به
ديپسرش خر ي

هيهد اوودك به 
خاطر به دك داد

-نکره  )2 

   خبر )2 

له حرف) 3  

کتبت«شرط است، 

انتو سم تفضيل 

 شاهزادة وكرمان

بار به حرف جر، 
 

عربي . (است» 

مگين كند، چون

مخض/ فعل ناقص 

مله فعليه وصفيه

   
 

 .رست است

خاط سخ كودك به
 !ربط كودك ي

 !لند كودك
 .رست است

ا كودك صحبت
 جواب خوب و ح

ود ودك تنها ب
  .رست است

گونه دستبند را
ياز حاكم برا ك

كو ييبايزخاطر  
كودستبند را به 
  .رست است
 زائد واحد

  .رست است
 فعل ماض
  .رست است

   مضارع
  .رست است

فعل ش: 2گزينه 
  .رست است

ا :أفضلل امر، 
  . رست است

ه ماري شيمل،
  . رست است

مجرور :فرعون، 
. رست است

»موضع«فردش 
  . رست است

 مادرت تو را غم
 . رست است

:تصبح/ ماضي
  .رست است
جم: وانات منها

  )غابات جميلة

www.sanjeshse 
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  )  87و  7

ت داشتند و 
يرايي و در    
 تا مانند تو 
: ه او گفـت     

ت، اما من 
و خنديـد،        

cationgroup

63(  

 )86صفحه  

72و  68فحات 

تش او را دوست
م در تـاالر پـذي
 و دانش بدهي ت
ر بگذارنـد و بـه

ترين چيز است ب
سـخ حكيمانـه او

 

  )26صفحه  1

  )33 صفحه 

  )40ه 

  كند   نمي

3 صفحه 11بي 

11عربي ( ست

1(  

صف 11عربي ) (4

 مهارت و ذكاوت
 بياورند و حـاكم
كه مرا نصيحت
 و جلـوي پسـر

 براي من محبوب
 بـا شـنيدن پاس

 )16/02/1401وم 

1عربي ( تو را ،

11عربي (ها  آب

هصفح 11عربي 

تغيير ي، است،

عرب(تماشاچيان 

ي، تاليف شده اس

  )31صفحه  

18 و19و 36و  

4رد گزينه (ان 

خاطر پيرزنان به
را به كاخ حاكم

خواهم ك ز تو مي
اي نقره بياورند

حاكم: مد گفت
ذاشـت، حـاكم

 

  !ش شود

)انسانيوم 

7  

دو جامع نوبت(ن 

دشمني، )3 

كه، تا، آ) 4 

( بزرگي )4 

دستبندي )4 

جواني، ت )4 

سخنراني )4 

11عربي ( ران

35صفحات  11

هايشا ، روزه)3ه 

  سالمة

 از پيرمردان و پ
 دستور داد او ر
ي به تو بدهم؟ از
 طال و انگشترها

احم. نتخاب كن
شترهاي طال گذ

  . تا مرد شود

 !حاكم پذيرفت
  !حضار كردند
  !و را بياورند

تا جوياي حالش

ويژة علو) (2(

ازدهم؛ زبــــان

  

   

 ترين بزرگ )

 آن، طاليي) 

   جواني) 2

  ولي كمي،) 3

هزا )3   مه نشده

1عربي (. است س

رد گزينه( فيضع

الطائرات، للس )3
(  

د كه همه مردم
ش حاكم رسيد،

خواهي چه مي: 
 كه انگشترهاي

خواهي ا  كه مي
تش را روي انگش
ت و تعليم كرد ت

.........  
 به او نوشت و ح
م رسيد و او را ا
د و دستور داد ا
 را احضار كرد ت

( زبان قرآن 

سنجش يا

   ها ، دشمني

هاي ماهي، دم) 

  3(

)3  كند مي

2  زد ي

3    زده

ترجم: اللغة ران،

بسكند، او را  ل

ض كيبه ، )2نه 

3  ة، حزامهم
96صفحه  11ي 

  :طلب
اي فقير بود واده

و خبرش به گوش
: و و از او پرسيد
زد و دستور داد
چيست؟ آنچه را

كنم، پس دست ي
را سفارش تربيت

 
..حضار شد؟ زيرا 

اي م بود و نامه
ر غم او به حاكم
در باهوشي شنيد

كرد، حاكم او ي

 عربي،

   
 

  .رست است
آن،) 2  دشمنان

  .رست است
)3    حركات، تا

  .رست است
تمساحي، شكار

  .رست است
آن برنز، تغيير نم

  )54 صفحه
  .رست است

، صدا ميدر حال
  .رست است
پانز كم، هشتاد،
  .رست است

هزا) 2  واژة
 .رست است
توكلكه بر خدا 
 .رست است

رد گزين: (ق داد
  .رست است

السيارة، للسالمة
عربي( ت، األمن

درك مطرجمه 
ي باهوش از خانو

ها افتاد و ر زبان
روي كرد و  به او

حاكم لبخندي ز
ن چيز نزد تو چي
ها را انتخاب مي
ه او داد و به وزر

  .رست است
ه قصر حاكم اح
شق ديدن حاكم
مگين بود و خبر
هرت احمد را د

و كار نميقير بود 

www.sanjeshse 

  
  

در 4 گزينه .2
د )1: خطاها

در 1گزينه  .2
ح) 2: خطاها

در 2گزينه  .2
ت) 1: خطاها

در 1گزينه  .2
آ )2: خطاها

ص 11عربي (
در 3گزينه  .3

د )1: خطاها 
در 2گزينه  .3

ك) 1: خطاها
در 4گزينه  .3

و )1: خطاها
در 3گزينه  .3

هر ك: خطاها
در 1گزينه  .3

طالق :خطاها
در 2گزينه  .3

ا) 1 : خطاها
الطائرات )4

تر  
احمد پسري
نامش بر سر
حضور وزرا
ح. دانا باشم
ترين محبوب

اين انگشتره
ها را به حلقه

در 3گزينه  .3
چرا احمد به

احمد عا) 1
احمد غم) 2
حاكم شه) 3
احمد فق) 4
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 ) 34و 

  ) 33و 

cationgroup

  !تخاب كرد

  

  )76ه 

  )93صفحه 

  !ذاشته شود
و 25و  39و  52

و 32و  41و  39

  

 

 !اش ده

  !ود

  خاب كند؟
اي انت هاي نقره ر

 »إفعال«ن باب

صفحه 11عربي 

ص 11عربي . (ت

تخت گذ يه رو
2صفحات  11ي 

9 صفحات 11ي 

) 94و  86حات 

 )16/02/1401وم 

بزرگ براي خانوا

  !دانست ي
اطالع بو حاكم بي

خواهد انتخ ه مي
اش انگشتر نواده
  !رد

  حد

من) 3  

  ...و  ائب

ع) (مي كسب كن

استفهامي است: 

تكه پارچه كه ك
عربي. ( سازد يم

عربي). (3 گزينه 

صفح 11عربي (

3(  

8  

دو جامع نوبت(ن 

اي ب خانه) 4  !ي

چند سوال را مي
مد از سؤاالت ح

نهاد داد هرآنچه
براي خان) 2 

طال را انتخاب كر

 حرف زائد واحد

للمتكلم وحده -

للغا - ل ماض

در دانشگاه ييال

من» ح بنويسند

  )96و  94و  9

كي: پنبه) 3 
ها النه م و در آن

رد(مجرور است 

. (وصفيه هستند

9صفحه  11ي 

ازدهم؛ زبــــان

انگشتر طاليي) 3

 
احمد جواب چ) 2
احم) 4  !دانست 

حاكم به او پيشن
 !ودش برگزيد

هاي ط انگشتر) 4

له) 2  
  

-فعل مضارع) 2

فعل) 3   

باال گاهيجا دياب(

كرد با خط واضح

95و  90 فحات

 !كند يز م
زند و ين نوك م

اليه و م مضاف ←

جمالت و »هب

عربي. (رود راه مي

سنجش يا

  ؟
3  !يحت

 :كم چگونه بود
2  !اي داد عاقالنه

 سواالت را نمي

كه ح  كرد زماني
مورد آموزش خو

4  !م انتخاب كرد

فاعله محذوف
                  

2  »مسَ 

 للمتكلم وحده 
  »حاكم

. (و تعليل نيست

ردانش توصيه ك

صف 11عربي . ( 

پرنده با آن پروا
ر به تنه درختان

 

←» األسنانِ « و 

لم يذه« و » صل

 روي شكمش ر

  .ه است

   
 

 .رست است

كم چه خواست؟
نصي) 2  !

 .رست است

 به سؤاالت حاك
ع سؤاالت پاسخ 

يك از واب هيچ
  .رست است

چيزي را انتخاب
در مكتاب بزرگ 

خود را نزد حاكم
  .رست است

فعل وف ،مجهول
 »مشهور«وله 

  .رست است
مبتس« سم فاعله

  .رست است
- فعل مضارع

الح« موصوفها 
  .رست است

و م جازمه است
  .رست است

كسي به شاگر چه
  . رست است

.خبر جمله است
  . رست است

كه پ ياندام: باله
خوار مرغ مگس 

. رست است
فاعل ومرفوع، ←

  . رست است
حص«، »َصَلت

 . رست است
بلندي است كه

  .رست است
فاعل ومعرفه» 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
احمد از حاك

انگشترها) 1
در 1گزينه  .3

پاسخ احمد
احمد به) 1
احمد جو) 3

در 4گزينه  .3
احمد چه چ

او يك كت) 1
تربيت خ) 3

در 3گزينه  .4
م )1:خطاها

اسم مفعو) 4
در 4گزينه  .4

ا) 1  :خطاها
در 1گزينه  .4

ف) 1: خطاها
صفة و) 4

در 2گزينه  .4
الم :لنحصل

در 3گزينه  .4
چ«: 3گزينه

در 4گزينه  .4
خ »لعبوني«

در 1گزينه  .4
ب) 2: خطاها

:داركوب) 4
در 3گزينه  .4

← »آالفُ «

در 4گزينه  .4
َحص«: خطاها

در 2گزينه  .4
ب مار حيوان

در 1گزينه  .5
»التلميذات«
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ـت كـه در      

 نـد؛ يب ي مـ 

صـفحه  . ت  

و  ابـد ي يمـ 

 يليو دل زي

كـه در   يك  

از  تي هدا

 نكـه يا يرا 
 شنهادين پ

 تيـ  به وال

 زيو مردم ن

 اديـ  اري بس

cationgroup

سـبب شـده اسـ
  

ـ  يتـر  م  رو هروب

نبـودن اسـت مي

را م يزنـدگ  حي

ي خداوند دستاو

 هـدف مشـترك

و امكان رسد ي

و بـر اورنـد يرا ب 
آنان يجز و ناتوان

گونه كه ده، آن

ست انجام دهد و

دارد و خدا را د

 

كنـد، س نيضم
12صفحه . ميش

مهـم يازهـا يا ن
 13   

يو تسـل  يريپـذ 

يراه صـح  دها،يا

مردم در مقابل 

شته تا آنان را به

يبه مردم نم يت

هماننـد آن ر ي
عج تياثبات نها 

دعوت نشد يگر

خداس يستورها

ديام زيز رستاخ

 )16/02/1401وم 

و سعادت او را تض
باش يمكاتب بشر

خود را با شد،يد
صفحه. ده است
نفوذناپ يبه معنا

و نبا دهايبا صي

يبرا امبرانين پ

داش يها ارزان ان

درست به ياله ن

يرده است تا كتاب
يده است و برا

  37صفحه 

گيد زيو به چ ت

كه مخالف دس ي
  53حه 

 به خداوند و روز

)لوم انساني

9  

دو جامع نوبت(ن 

باشد و شيازهاي
تضاد از جانب م

انديب يفق باالتر
د به او عطا كرد

عزت به. س است

ي معرفت و تشخ

د تا بعد از آمدن

به انسا يامه كل

نيصوم نباشد، د

كر شنهاديند، پ
سوره كاهش داد

ص. ها داده است

تيوزه و حج و وال

يي دارد كه كارها
صفح. دچار شوند

كه يكسان يرا

ويژة غيرعل) (2

ازدهم؛ زبــــان

ين يكه پاسخگو
متفاوت و گاه مت

فراتر رود و در اف
است كه خداوند 

عزت نفس تيتقو

و با كسب كند 

باشند دهنده مي

برنا كيخداوند  
24   

 آن به مردم معص

شك دار مي كر
را به ده س شنهاد

ه آن را هم به آن

ماز و زكات و رو

م نباشد، امكان
د ي و به گمراه

است؛ بر ييكوين

2(ن و زندگي 

سنجش يا

ك يا شتن برنامه
م يها رائه برنامه

روزمره ف يزندگ
يا ژهيو يها هيا

كمال، ت رير مس

يتفكر م ياله م
 16  

يدهنده و ب شارت

)فطرت(شترك 
4صفحه . رساند

آ يح و رساندن
 53  

  . شود

بودن قرآن يله
شيپ نين دهد، ا

قرآ يها ورهد س

شده است؛ بر نم
5  

معصوم يكام اله
د او عمل كنند

خدا سرمشق ن ل 

 دين

   
 

 .رست است
انسان به داش يم
همواره شاهد ار 

 .رست است
نسان از سطح ز
ه برآمده از سرما

ها در قدم نيتر م
1  

 .رست است
اميقل خود در پ

و 15صفحه . د
 .رست است

را فرستاد كه بش
  16حه 

 .رست است
مش يها يژگيو 

رار داده است، بر
وح افتيدر در ي
صفحه. شود ي م

 .رست است
مطالعه 30و  2

 .رست است
كه در ال ي كسان

ها را نشان آن ي
سوره مانند كي ي

 .رست است
استوار ش هينج پا
0صفحه .  است

 .رست است
احك يدر اجرا ي

و مانند رنديق بگ
 .رست است

  .مطالعه شود 
 .رست است

شما در رسول ي
  75صفحه 
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  78حه 

سـتگارند و  
 نيتـر  سـخ  

شـما نـزد    

 نيـي ته و آ 
سـگزاران را  

از  تـر  جيـ را
ده شـود و   

9  

مانـد، هـم   
. گـردد  يـ 

در  شـان  ي

امـام   سـو  ك
در  يميصم
امـام و از   ي

اسـت كـه    
ما كـه بـه    
را بـه   نيـ  

بـر عهـده    

cationgroup

صفح» .سنه باشد

او رس روانيو پ ن
با خـدا، راس مان

نيو ارجمنـدتر  

شما به گذشـت ا
سپاس يزود  بـه   

كارتر از باطل و ر
خوانـد يدرسـت  ه 

9صفحه » .نند

بم يبـاق  نيراست
معرفـ نـده يآ ي 

يرو ادهيـ ها و ز ن

كيـ  حضرت از 
ص يمانند دوست

يها تين از هدا

يمـ يتيز حال 
روانياز پ يكي 

د و دسـتورات د

زيـ امـر ن  نيـ ا 

 

گرس اش هيو همسا

انيعيو ش) ي عل
ميشما در پ نيتر
مسـاوات و تيـ 

ايكشته شود، آ 
سـاند و خداونـد

از حق و آشكا تر
كه بخواهد بـه ي

كن شيمعنا لبان

هم تفكر اسالم ر
هـا مان به نسـل 

انسان ي ستمگر

آن روانيپ نكهي
را با امام خود هم

گوناگون يها رت

تر از دارد، سخت
البته اگر. داند ي
كند ييراهنما د

صيتشخ.  باشد

 

 )16/02/1401وم 

بخوابد و ريكم س

امام(مرد  ني ا
به خدا، وفادارت 
يشـما در رعا  ن

اي ردي اگر او بم
نرس يانيزند و ز

ت دهيپوش يزي چ
يوقت ست؛ين ن

اطلي و به نفع دن

كه هم يا گونه به 
امام يوش زندگ

علت  خداوند به

ياول ا: است ريز
خود ر يها سته
صور جامعه به كه

ند يه او دسترس
ي نظر امام را نم

ستندي ما آشنا ن
  127و  126

 شده را داشته

 139صفحه » 

10  

دو جامع نوبت(ن 

كه شب را با شك 

ت قدرت اوست،
آورنده مانيا ني
نيمـردم، بهتـر   ن

پس. بودند يگر
گز چي به خدا ه

كه در آن زمان
بهاتر از قرآ كم ي
صورت وارونه به

دند؛يگز ين برم
ت شود و هم رو

اما ماند، ينم ي
  112صفحه » 

ز ديفوا يه، دارا
خواس توانند ين م

نكيدوم ا.  كنند

د دور افتاده و به
حكم و ،يزندگ

مرا كه به احكا 
6صفحه » .د بود

ذكر طي كه شرا

. از آن خداست

ازدهم؛ زبــــان

ياست كس رده

ه جانم در دست
يمرد اول نيا«: د

ـ  ي در داور نيب

گيد ي او رسوالن
ذشته بازگردد،

ك رسد يفرا م ي
يي آن زمان كاال

اه كه بخواهند ب

زمان طيب با شرا
شد سست عباس 

يخال) امام( خدا 
».زدسا يم بهره ي

در جامعه شاني ا
آنان گريد ي سو
تالش شانيا ت

  116صفحه 

كه از امام خود 
در مسائل ز يص

گرانيد ديشد با
شت با ما خواهد

بر جامعه است

رچه عزت است،

سنجش يا

اورين مانيه من ا

كه ييند به خدا
سپس فرمود» .د

شما نيتر صادق

از شيكه پ يل
و هر كس به گذ 

8  

يپس از من زمان 
نزد مردم. اشد
آنگا ست؛ي آن ن

كمان را متناسب
يو بن هيام ير بن

از حجت نيزم«
يب انشاني در م

حضرت و حضور
و از ابندي يود م

تيرضا ردنت آو
ص. گردد يردار م

يحال كس«: دي
شخص نيچن راي ز

باش اشته وجود د
صورت او در بهش

رهب يتا وقت) طي
    129حه 

بداند كه هر هد،

   
 

 .رست است
به«: فرمود) ص( 

 .رست است
سوگن«: فرمود) 
اند اهل نجات ت

ام فرمان خدا، ص
  80صفحه 

 .رست است
مگر رسو ستين

د؟يگرد يد بازم
89صفحه » .هد

 .رست است
  .مطالعه شود 

 .رست است
يزود به«: رمود
نبا امبرشيدا و پ

تر از و فراوان تر 
 .رست است

مبارزه با حاك وه
ظلم و جور ينا
  

 .رست است
«: ديفرما يم) ع

 از وجود حجت
 .رست است

نده بودن آن حض
ضر و ناظر بر خو

دست به يد و برا
برخور شانيا ي

 .رست است
يفرما يم) ص(م 

ست داده است؛
ش ما آشناست، و

ص نيدر ا. ش دهد
 .رست است

يالشرا جامع( يه
صفح. رگان است

 .رست است
خواه يه عزت م
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گناه آنان را
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 نيپس از ا
. شـود  ي مـ 

 كيـ تا هر 
صـفحه  . ند

 و در رزق 

داخت و از 

 ناسازگاري 

ت اسـالمي      

ـان كتـاب   

م غيـب را    

) ص(ـامبر     

جـذب   آن    

ت هـدايت  

cationgroup

پ. ماند يشد بازم
ها هم آن يها ه

وهر نهاده است ت
آورند ديدل را پد

كند كويشان را ن

صالح جامعه پرد

ر آن اختالف و

شـكيل حكومـت

م و همراه با آنـ

توانسـت عـالم ي   

  46فحه 

ـاد رهبـري پيـ

ـاده بـه سـوي
  44 حه

در جهت) ص(رم 

 

ذاشته و از راه رش
خواسته مي تسل

از زن و شو كي
خانواده متعاد ك

 خداوند اخالقشا

ي و جاهلي به اص
 46  

دا بود، حتماً در

رش ضـرورت تش

 روشن فرستاديم

ئل شـد كـه مـي

صف.  آورده است

روميت جـزو ابعـ

هاي آمـ ود و دل
صفح. ... يابد ر مي

سوزي پيامبر اكر

 )16/02/1401وم 

ذلت گذ ير واد
و رود ير ذلت م

يبر عهده هر  مي
كيو  رنديهده بگ

تا دي فراهم كن
156  

ب و رسوم خرافي
صفحه. ن گفت

 از جانب غير خد

ن نياز به پـذير

به همراه داليل
  59ه 

اي از كمال نائ به

 دارد در كتابش

ردن فقر و محر

ه معنا درك شو
ها در  ساير سخن

وه فراوان و دلس

)انساني

11  

دو جامع نوبت(ن 

قدم در شود، يم
بار رير گرفت، ز

يت كه خالق حك
را بر عه يخاص 

د امكان ازدواج
6صفحه » .رداند

ر مبارزه با آداب
حقوق برابر سخن

كنند اگر ر نمي

أكيد بر تحقق آ

يامبران خود را ب
صفحه. برخيزند

ب الهي به مرتب
  60صفحه  

امت به آن نياز

 جهت از بين بر

ا به بهترين وجه
ن، تفاوت آن را با

شدت غصه و اندو

ويژة علوم ا (

ازدهم؛ زبــــان

م ميو تسل دهد ي
 قدرتمندان قرا

است يمختلف ف
يها نقش يدگ

ن و پسران خود
گر اديها را ز آن 

ن كريم عالوه بر
ي و معنويت و ح

آيا در قرآن تدبر

ملي است كه تأ

راستي كه پي به 
امه عدل و داد ب

گي در مسير قرب
. ...ت تصرف كند

ه امت تا روز قيا

 افراد توانگر در

موجب شد كه تا
ض خواندن قرآن

به ش ﴾...َسک 

)2(و زندگي 

سنجش يا

ي پاسخ مثبت م
رابر ستمگران و

فيد به جهت وظا
مشترك و خانوا

دخترا يبرا«: د
رتيو عفاف و غ

ن جاهليت؛ قرآن
دوستي هي، علم

آ: فرمايد ساء مي
4  

مي از جمله عوا

:فرمايد حديد مي
م تا مردم به اقا

 عبوديت و بندگ
ي در عالم خلقت

داوند آنچه را كه

ش براي مبارزه با

مات و عبارات م
آشنا باشد به محض

عّلَک باِخٌع َنفَس
  

 دين و

   
 

 .رست است
 به هوا و هوس

در بر يت كه وقت
  

 .رست است
زن و مرد انيم 

م ينند در زندگ

 .رست است
ديفرما يم) ص( 

ها توسعه دهد و

 .رست است
ي از عقايد دوران

خوا عدالتمانند 
 .رست است

سوره نس 82آيه 
46صفحه . فتند

 .رست است
جامعه اسالمالل 

  58ه 
 .رست است

سوره حد 25آيه 
ل كرديميزان ناز

 .رست است
با انجام وظايف
د و به اذن الهي

 .رست است
خد : فرمايد مي) 

 .رست است
ي است و تالش

  72حه 
 .رست است

ترين كلم مناسب
س با زبان عربي آ

 .رست است

﴿لععراء سوره ش
7صفحه .  دارد
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 مـذاهب و  

 يـاري آن   

ت بـه ديـن   

 59ل آيـه   

سـت دارد،   

نـام او را  ) ص

88  

  )ع(ر ائمـه   

بـه خـدا   :   

از حفـظ  ي 

  223 حه

هـا    مـالك    

cationgroup

 ديگر تغيير در

د بشنود، اما بـه

هاشم به دعوت ي

ده، پس از نـزول

پندارد مـرا دوس ي

ص(نهاد پيـامبر   

8 صفحه. ه است

هاي عصـر چالش

يشـي فرمودنـد

اي ت كـه نمونـه   

  223ه 

صفحه. مل داشت

ار حـالل جـزو

 

ي و يا به تعبير

طلبد ن ياري مي

ر از بزرگان بني
8    

بيان شد»  االمر

يد كسي كه مي

به پيشـن) ع(ب 

البالغ نازل شده جه

ترين چ جزو مهم

اندي طر مصلحت

اسـت) ع(عصـوم   

  222فحه 

صفحه. طل است

جواني تسلط كام

كسب و كـاشتن 

 )16/02/1401وم 

ن مذاهب اسالمي

 كه از مسلمانان

ر جمع چهل نفر
4صفحه . داخت

اولي« مصاديق 

گوي دروغ مي  :ود

د، پدرش ابوطالب

الوداع يا حجه حجه

حات اسالمي، ج

ر حكومت به خا

ساير امامـان مع
  125صفحه 

صف. دواج نيست

 انجام گيرد، باط

شور و احساس ج

يست، بلكه داش

12  

دو جامع نوبت(ن 

 و گوناگوني بين
   74صفحه 

اهي مظلومي را

شده، در ور نازل
و وصي خود پرد

براي شناخت) 

فرمو) ع(ؤمنين 
  

 كعبه به دنيا آمد

در ح) سوره مائده

ب گسترش فتوح

 ابقاء معاويه در
  104صفحه . 

و س) ص(ن پيامبر
ص. فظ شده است

تر از ازد  محبوب

زور ر عقدي به

آور بايد بر ش ليت

همسر شايسته ني

ازدهم؛ زبــــان

بين رفتن تكثّر
ص. المي نيست

س فرياد دادخوا
7  

راي اجراي دستو
عيين جانشين و

ره( جناب جابر 

ه علمي اميرالمؤ
99صفحه . ست

در خانه) ص(بر 

س 67( »...رّبک 

سبب مي مردم به

ي از ياران براي
نخواهم گماشت

د متعال از زبان
خوبي حف ريخ به

 بنايي نزد خدا

روري است و اگر

عين حال مسئول

جزو معيارهاي ه

سنجش يا

 زمينه براي از ب
مرات وحدت اسال

هر كس: فرمايد ي
76صفحه . يست

بر) ص(بر اكرم 
ي ترويج آن و تع

ه به درخواست
  86صفحه . ت

س از بيان جايگاه
سه تو در دل او

ل از بعثت پيامب

نزل اليک من رب

رش ثروت عموم

خي درخواست بر
يز او را به كار نخ

 فرمايش خداوند
است، و در تار) 

در اسالم هيچ  :

 براي ازدواج ضر

ب ارزشمند و در ع
 

ت و توان مالي ج

   
 

 .رست است
ي است و ايجاد

ترين ثم جزو مهم
 .رست است

مي) ص(ول اكرم
يزد، مسلمان ني

 .رست است
ل آيه انذار، پيامب
ي خواستن براي

 .رست است
كه) ص(ل خدا 

تبيين شده است
 .رست است

پس) ص(ل خدا 
ه دشمني و كينه

 .رست است
ده سال قبل) ع(ي 
  97 صفحه. ت

 .رست است

 الّرسوُل َبّلغ ما اُن
 .رست است

ي است و گستر
  113حه 

 .رست است
، در پاسخ به)ع

ي براي دو روز ني
 .رست است

يره طاليي نقل
ص(سيره پيامبر 
 .رست است

فرمايد مي) ص(
 .رست است

ل دختر و پسر
 .رست است

شدن در انتخاب
. رست است

ي است و قدرت
  225ه 
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. ده نيسـت   

 ياريت بس

. سـازند  يـ 
. بـود  مياهو

ش مـا دارد،    
   9حه 

. رفته است
وجو و  ست
 نكـه يـت ا 

 يرا علتـ  ه
  17و  

 ي گسـتاخ     
تا كـه مـا    

را  عـت يطب
ـ     علـت  يد ب
بدون  يماد
همـراه   زيـ 

دم داشـتن    
به  ي معنو

ـاص خـدا      
 قتيحق مي

cationgroup

  

سـر آينـدت هم  

صورت نيدر ا مي

جود خود آگاه مـ
ه درك آن نخو

پـرده گـوش يو 
صفح. ميستين ف

نسان صورت گر
ات فراوان به جس

علـ. گذاشـت  يـ 
دهيرد كه آن پد

16صفحه . ست

ق جهـان را بـا
/ا را جان جان 

ط يكياست كه  
رد كـه موجـود
چون موجودات م

يرا ن دهيـ آثار پد

هـا و مقـد ـوس 
و ي تكامل فكر

د را بنـدگان خـ
يد گذارند و تسل

 

225ي صفحه 

يارهـاي شـناخت

ييانكار نما م،يكن
  7حه 

و ما را از وج رند
 بازهم ما قادر به

بـر رو فيخف ار
فيضع اريبس يها

ا يوجوگر جست
ز با تحمل زحما

نمـ يعلمـ  يهـا 
دا نيقيت كه او 

ند اس و آن خداو

گشـود و خـالق 
تو ما يا مي باش

نيف آن دو در ا
وجود ندا يديد

داشته باشد و چو
آ از كي چيو ه ت

و هـ الياز ام ي
و راه گردد يز م

كـه خـود يĤبـان 
خود يخودخواه

 )16/02/1401وم 

وغ عقلي و فكري

 ازدواج جزو معي

ك ينم افتي و در
صفح. ميمنكر شو

گذار يس ما اثر م
محسوس باشد،

ايبس يصدا كي
صداه دنيشن اي

و ج يابي س علت
هرگز داشت، يم

ه شـرفت يلم و پ
است نيا كند، ي

وجود دارد علت

زيآم جسارت ي
ما كه«كرد؛  ي

اختالف. ستين 
ترد. ... خداوند را

بودن را ند دهيد
ستين يماد ت،

يرويپ شود، يه م
آغاز يپرست حق

مĤ ـدند، مقـدس  
و خ ينفسان الت

 هاي ديني

13  

دو جامع نوبت(ن 

سي و ديگري بلو

 طوالني قبل از

گانه خود درك
م ديبا زيعلم را ن

حواس يه بر رو
ما نام يد كه برا

يكه  ياثر اي ارد
يالكترون  دني د

و حس يكنجكاو
ر انسان وجود نم

قدم در عالم عل 
يصرف م يا دهي

ع ي كه موجود ب

ها ب به اعتراض
يعدالت ي ظلم و ب

علت يموجود ب 
خ يگريو د داند 

پد اتيز خصوص
هاست دهي همه پد

ب گم كردن را
و ح تيرتبه انسان

شـ دهيـ برگز ي
اليتما يتند پا رو

ه اقليتمعارف 

ازدهم؛ زبــــان

، يكي بلوغ جنس

ميت و دوستي

از حواس پنجگ ي
ع يز دستاوردها

هستند كه يماد
باشد زيچنان ناچ

گذا يچشم ما م 
ست، ما قادر به

ك نير اساس هم
ماق عقل و فكر

جهينت رو د خت
ه كشف علت پد

توجه داشت دي

لب توان يم ايآ ش،
او را متهم به اي

كي رشيدر پذ
يم علت يجود ب

ا كي چيه عت،ي
ت كه خود علت

شده و سبب قيقا
قوط انسان از مر

يامبريخداوند به پ
آمد، نتوانست ش

مو فرهنگ 

سنجش يا

د دو بلوغ است،

ه ارتباط ، صميم

يكيچه را كه با 
از يبرخ ير، حت

تنها موجودات م
اثر چ نياگر ا زي

يبر رو نكترو
نامحسوس اس جه

بر يعلم اتيشف
در اعم دار شهيو ر
پرداخ ينم ها دهي

ر خود را در راه
يبا. ن علت باشد

  . شود
نشير جهان آفر
ي ديمحاكمه كش

  45حه 

خدا د نيو منكر
ست، همان موج
يخالف ماده و طب
جود بدون علت

2  

از حق زيسبب گر
كه سقو نجاست
   24صفحه 

از جانب خد تير
شيپ ياله شيزما

   
 

 . رست است
ي ازدواج نيازمند

 . رست است
ي است و سابقه

  224و  2

 .رست است
د كه ما تمام آنچ

جهان پهناور ن
 .رست است
ت يوجودات ماد
ين يجودات ماد

عدد الك كيكه  
جيو درنت زيناچ 

 .رست است
و كش يعات علم

و ليحساس اص
يعلت پد افتني 

دراز عمر انيسال
بدون تواند يز نم

 .رست است
مطالعه 19تا  1

در برابر زيش ناچ
خود به م اليخ

صفح »اني در م
 .رست است

خداشناسان و ن
اس اجيو احت ازي ن
باشد كه برخ ي
لذا موج اند، دهيد

21و  20صفحه 
 .رست است

كه س يمل مهم
نيا. ... است قتي

ص. شود ي بسته م
 .رست است

نجات بشر يبرا 
چون مرحله آز ،

  26ه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
آمادگي براي

در 1گزينه  .7
پرسش منفي

225صفحه 
  
  

در 4گزينه  .5
اگر بنا شود  
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در 1گزينه  .5
در مورد مو  

در مورد موج
يريمثالً تاث
اريچون بس

در 2گزينه  .5
اختراعتمام   

اح نياگر چن
يكاوش برا
يدانشمند

است و هرگز
در 3گزينه  .5

7صفحات   
دانش نيبا ا  

جاهالنه به خ
با تو ميباش

در 1گزينه  .5
نياختالف ب  

كه غرق در
يموجود ديبا

شك همه پد
.خود ندارد

در 3گزينه  .5
از عوام يكي  

يها بر حق آن
انسان يرو

در 2گزينه  .5
ايانب يوقت  
دانستند، يم
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تراع طبقه 
 نيـ ا يفكر

 يا پـاره  ي
 يكـاف  يلـ 
اطـالع را   م 
 ليـ قب نيـ 

 يتامل كاف

 يهـا  انسان 

و  كننـد  يم
 نيـ  تمام ا

   

كه / ش من 

در نظـام   ر 
و او را  نـد 
48  

و  رديـ گ يـ  
 ري كـه سـا  

د به معاد و 

 انيـ ه جهان 
ت، لطف و 

cationgroup

اخت ي خداشناس
ف يضعف و ناتوان

ير دوران نوجـوان  
و عقل يكام علمـ   

كـم ايـ راد ناآگاه 
يبـودن ا  سـاس 

است، بدون ت ل

. ...ستي انسان ن
  39حه 

دراز م گرانيد ي
در. گردانند ي م

44صفحه . ارد

دانش ديدانجا رس
  

گـري از طـرف د  
نيب قليود او صـ     
صفحه . د برسد

ه خدا شـكل مـ
توجه داشت دي

 نسبت با اعتقاد

 

دهنـده  پـرورش 
است ستهين و شا

 

كه دارند يهار م
در اثر ض شانيد

عـده در نيـ ـه ا  
كـه از اسـتحكا 
ممكن است افر 
ا يمتوجه ب ند،ي

ليقب نياز ا يمگ

جز خود يزي، چ
صفح. ستش خدا

يو معنو يق ماد
 خود را خشنود

جز نقص ند يا 

تا بد« ا؛ي برابر در
 45صفحه . ست

ان قـرار داده و
ح انسـان، وجـو
 كمال الزم خود

به مانير فرد با ا
يبا. به خداست 

ه خداوند را در

 58صفحه . رد

و كننـده  تيترب
ن موجود ممكن

 )16/02/1401وم 

 دور سازند، اظه
اند ساده نيا(. ند

اسـت كـ نيا د،
رنـد يگ يفرا مـ  

شود، يعرضه م
يافزا يات خود م

هم يشناسخدا ل

اند، ناتوان دنشي د
اند، نه پرس  مشغول

 تجاوز به حقوق
آلوده يها ل دل
سرچشمه يدالت

است در يا قطره
اس يدانش بشر 

را در وجود انسا 
س شـدائد بـا روح
شكوفا شود و به

هر يرندايت و د
مانيو اعتقاد و ا

اعتقاد به گاهي جا

نقش دار مانيا ت

تر نكهي به حكم ا
آ يكه برا يحد
  

14  

دو جامع نوبت(ن 

ز خدا و مذهب
دهن يم لي تشك

گردد يبه خدا م 
رمتخصصيد غ
ع يخداشناس ل

 بر دامنه معلوما
ليدال نكهيصور ا

 29  

از زيافراد ن نيتر ل
 به پرستش خود

دست ،يدرون ي
و حال كنند ي م

عد يكه ب ديگرد

مانند قط عتيطب 
يرباره نقص نسب

ايو بال ها يسخت
تماس جهي در نت
كار افتد و ش و به

است گانهي يخدا
در گرو ،ينيد ي

و تيد نظر اهم

تيدر تقو زيح ن

تعال خداوند م
 موجودات در ح

64صفحه . كند

ازدهم؛ زبــــان

را ا شياند ساده 
شناسان را فقرا

مانياز ا يا عده
از افراد ينيرف د

ليعنوان دال به اًهر
افراد نيتر كه ا

ت شخص به تص
و 28صفحه . د

عاقل يست و گاه
س باشند، اما عمالً

يها يعلت ناپاك
خود را ارضا ي
معلوم خواهد گ ،

كرانيابر اسرار ب
در ها نهيگز ريسا

مقابله با س يبرا
رار داده است تا

گوناگون او يها

به خ مانيم به ا
يها آموزه ريو سا

مورد نهي اما گز

است، عمل صالح

است؛ چراكه ي
از انواع يهر نوع

ك يم تيهداشان 

سنجش يا

يا عده نكهيا ي
خدا شتريعلت ب

   30 حهصف

 

ع يسبب روگردان
معار ريسا ايخدا 

مطالب كه ظاه 
ما بعدتگرداند، ا 
كه ممكن است ت

زند شيدات خو

 شركت پنهان اس
م ظاهراً خداشناس

ع به گريد يو برخ
يها يخودخواه ،

د،يآ لعم هامل ب

در برا يش بشر
وجه داشت كه س

و استعداد الزم ب
قر ييجا زين ها 

ر كند، استعداده

دعوت مرد يله
و امبرانيعاد و پ

به خداست، قاد
  53فحه 

مه عمل صالح ا

ياله ينيب  جهان
است، به ه يناه

كمالش ريدر مس

   
 

 .رست است
يخدا برا نينكر

ع نيت و به هم
ص). كنند يباور م

 .رست است
  .مطالعه شود 

 .رست است
كه س ياز عوامل 

ر اثبات وجود خ
ليقب نيا. ست

يت قانع و راض
نجاستيا. گردند
پا بر معتقد  پشت

 .استرست 
كه سرچشمه يم

خودپرست اگر هم
 .رست است

علت ترس و د به
گرانيجاوز به د
كا يقت و بررس
 .رست است

ر دانشمندان، دانش
تو ديبا» كه نادانم

 .رست است
سو قدرت و كي

يسخت ين، برا
تر تر و برنده صمم

 .رست است
ا انيس همه اد

و اعتقاد به مع د
عتقو ا مانيآثار ا
صف. كند يشن م

 .رست است
سرچشم مانيه ا

 .رست است
الزمه يعموم ت
بخشش نامتن ي

 و موجودات را د

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
از من يبعض  

ثروتمند است
اظهارات را ب

در 4گزينه  .5
36صفحه   

در 3گزينه  .6
گريد يكي  

مطالب را در
سيبرخوردار ن

طور موقت به
گ يمطالب م

در موضوع،
در 2گزينه  .6

آن بت اعظم  
خودخواه و خ

در 1گزينه  .6
افراد يبعض  

و تج يبا تعد
موارد اگر دق

در 2گزينه  .6
بنا به اظهار  

ك يبدانم هم
در 1گزينه  .6

يخداوند از   
انسان يزندگ
تر و مص فعال

در 4گزينه  .6
و اساس اديبن  

شود يآغاز م
از آ ها نهيگز
روش امبرانيپ

در 3گزينه  .6
همچنان كه  

در 2گزينه  .6
تياصل هدا  

ياست و دارا
دارد تيعنا
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بـه   ازمنـد 

سئله نقص 
ن كه خـود  

 67صـفحه  

ـا و هـدف     

بـر   يمتكـ  

و  فيظر ار

بلكـه   نـد، 

جهت  دي با
 يدر موارد 
 حركـت  حي

وجـه خـود   
  

  فاعل+ كي 

cationgroup

اينـاخواه ن  خـواه 

مس. رخوردار باشد
جهان ييه شناسا

7  

ص. انسان است ي

بـردن بـه معنـ 

كه منحصـراً م ي

ايو رشد او را بس

كن يها را اقناع م

است كه يينما ب
يآسمان مي تعال

يدن خـط صـح   
را متو فيتكل ين

98صفحه . ردارد

كمك  فعل+ كرار 

 

خ رد،يگ يصورت م

بر ينقص نسب ي
بودن دامنه يناه

74صفحه . ست

ياتيح يازهاي ن

 يسان در گرو پـ 

يزندگ يعمل ني
  81صفحه 

و تيت و راه هدا

ه و عقل بخشد ي
9  

بسان قطب زين ن
علت نيبه هم. د
و نشـان دا يكل 
آسمان ميتعال د،ي

گام بر شيت خو

قيد تك+ اصلي  ل 

at  

 )16/02/1401وم 

ف دوردست صو
   69ه 

يوعزمان قهراً از ن
رت است از نامتن

آن اس يها دهي پد

از يبخش كننده

انس اتيلسفه ح

ييآ اي يظام فكر
ص. واهد بودان خ

است دهياو بخش

يم رويرا ن ها شهي
4صفحه . كند ي

امبرانيپ قياز طر
رديصورت پذ يگ

ييبه راهنما ند
يبگشا يل مشكل

ل و حل مشكالت

فعل+ مفعول + 

8 o’cloc   
sunset/s   
night 
noon   
midnigh   

 

15  

دو جامع نوبت(ن 

سلسله اهدا كي
صفحه. صد است

از ز ير هر مقطع
 و آن جهت عبار

اجزا و انيم قيم

ك نيم است و تأم

بردن به فل يو پ

هر نظ) يش بشر
انسا ازيل مورد ن

به ا يخاص يدگ

ينه تنها اند هد،
يروح و زنده م ي

ا دهيرس يها وزه
هدف زندگ يسو

ازمنين اين است و 
گره از حل تواند ي

تكامل ري، در مس

 

+قيد حالت + ن 
 :شود ي

ck

sunrise

ht

)2(انگليسي 

ازدهم؛ زبــــان

يبه  يابيور دست
وصول به مقص ي

در يه دانش بشر
است يبل بررس

و عم دهيچيپ اري

و الزم ديخود مف

جهان و ييشناسا
  76صفحه 

قص مطلق دانش
حل همه مسائل 

ديچيود انسان، پ

د يان را رشد م
يرا در ژرفا اتي

آمو م،يكن هيتشب 
س دو حركت به ن
عاجز و ناتوان يل

يم ييتنها به يشر
ش،يخو يدرون ي

 درست است؟ 

قيد مكان+ زمان 
استفاده مي atه 

ا

سنجش يا

منظو كم آنكه به
يبرا لهيخاب وس

كه شود يسبب م
قاب زين گريجهت د
يبس ارتباطهان و 

خ ينسان درجا

نسان در گرو ش
ص. جهان است ت

و نق ينقص نسب
يالزم برا يينا

در وجو يو ماد 
  

ه همه ابعاد انسا
يو شوق ح كند

اتيح يكشت ي
نيو مشاركت ا ي
كل آنجا به رد ير

بش شهيعقل و اند
يروهايكاربردن ن

لحاظ دستوري د
  :ست

قيد ز
o’c حرف اضافه

   
 

 .رست است
به حك يريتدب ي

مه و روش و انتخ
 .رست است

دن تكامل علم س
جه كي انسان از 

جه يانتها يعت ب
 .رست است

ان يها تياز فعال
  .د

 .رست است
وجود ان يل معنا

راتييحوالت و تغ
 .رست است

نق(دو نقص  ني ا
باشد، فاقد توا ي

 .رست است
يدو بعد ملكوت

85صفحه . سازد
 .رست است

واسطه آنكه به ي
افك يم يور زندگ

 .رست است
يعقل را به ناخدا

يو با همكار نيي
عقل و دانش بشر

كه ع ي در موارد
ك  است تا به با به

 .استرست 
 جمالت زير از لح
له به قرار زير اس

clock با كلمه 
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ع اياست كه 
د است وگرنه
انسان نموده
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(on)ke  به

 If+ فاعل  

 فعـل دوم      

Decide, 

چنين فعـل  

ن صـحبت  

 اين وجود 

توانـد    مـي 

نـت وقـت       

  .كنم  مي

cationgroup

eepفعل . رود ي

+ل حال ساده 
 زيـر همچنـين

 want, agre

د از صفت همچ

  يا 

  مفرد اعل 

قعي كه با ايشان

  رراً، اغلب

گيريد، با ياد مي

نيا بدين طريق

  ن 

سـتجو در اينترن

 

ون فيلم تماشا
  ت 

 

كار مي به ingت 

  :ر است
فعل   و   + ل 
بعـد از افعـال 

e, hope, try

عالوه، بعد به. رود

It is import
     ت

To learn (l
 ing در نقش فا

هاي واق   موقعيت

مكر) 4 

 را به انگليسي ي

هاي سراسر دن ور

شدن يا پيوستن
  تبادل كردن 

ن اسـت بـا جس

  ثير گذاشتن 
  خيال كردن 

اوقات در تلويزيو
اثرات  )4 

 )16/02/1401وم 

صورت عل دوم به

زير  اول به قرار
will, c  +فاعل

to رود كار مي به.

, learn, prom

ر كار مي جمله به

tant for them
صفت             

earning) the
يا toمصدر با   

تواند در رت مي

 ر ذهني

 نوشتن چيزي

  ش 
  ط

كه همه كشو ون

ملحق ش/ ها  ريت
مبادله يا/ ها  ي

ها ممكـن ثال آن

تأث/  يا عملكرد 
تصور كردن،/ ت 

همچنين بعضي ا
 يات 

16  

دو جامع نوبت(ن 

كه بعد از هر فعل

ختار شرطي نوع
can, may, m

oورت مصدر با 

mise, need, 

ش فاعل مفرد ج

m to learn th
       toصدر با

e lesson is i
فعل      مفرد  

ده است، او بندر
  . د

طو به) 3  

صحبت كردن يا
  . دهيد
ارزش  )2 
ارتباط) 4 

توسعه دهد، چو

مأمور) 2 
توانايي) 4 

براي مث. ث شود

نقش) 2 
عادت) 4 

كنم و هم لعه مي
تجربي  )3 

ازدهم؛ زبــــان

است ك keepو 

ساخ. ع اول است
 must, should

صو ن فعل دوم به

expect, wis

t  ياing در نقش

he lesson w
مص فعل            

important fo
م علف             

حده زندگي كرد
س صحبت كند
 روان يا سليس

كنيد، وقتي ص ي
الش كردن ادامه

 .ست

ها ت ا ساير كشور

شكالت زياد باعث

  ؟
ها را مطال  وزنامه

 ها عملكرد  ا،

سنجش يا

و enjoyل فعل 

جمله شرطي نوع
+اصلي   فعل + 

 معني خواستن
 : رود  مي

sh, intend, …

toرت مصدر با 

  . رود  مي
well  

                  
or them. 
                  

ل در اياالت متح
طور روان يا سليس

طور به) 2 

شتباه يا خطا مي
ور سخت به تال

ه معني مهم نيس
  

بط خودش را با
  .كنند

  
    

 ممكن است مش

    
 و كردن 

طول هفته داريد
هاي داستان و رو

ها  نقش) 2 

   
 

 .رست است
ري در اين سؤال

  . دادن است
 .رست است

له سؤال يك ج
...

به  want فعل
كار به toصدر با 

……….
 .رست است
صو جمله فعل به

كار به toصدر با 

                   

                   
 .رست است

سال 5 به مدت 
ط  انگليسي را به

 يهيجان
 .رست است

 كه چه تعداد اش
طو ر حد كافي به

 no matter به

 .رست است
كند رواب سعي مي

ودشان را حل ك
 حل كردن 

بازنشسته شدن
 .رست است

كان به اينترنت
  . تلف كنند

جستجو كردن 
جستجو/ ورزش 

 .رست است
 سرگرمي در ط

ه اغلب كتاب. ناً
 ها   ي

www.sanjeshse 
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مهم نيست
توانيد در مي
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مشكالت خو

ح/ روابط ) 1
ب/ روابط  ) 3
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خودشان را

/اعتياد ) 1
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سرگرمي) 1
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الش خـود    

ي مختلف 

 تزييني را 

   

  .كنند

حرفـه يـا      

cationgroup

ناً در كـار و تـال

ها يد كه به نژاد

  ميراث/ ت 

لي و ساير اقالم

  قات كردن

  ها  ت

  ل عمر

گيري كردن زه

ك مفيد تبديل مي

كـه بتـوانيم در

  افظت كردن

 

 كنيد، شما يقين

  ه گرفتن

گوي ن خودش مي

سنت) 4 

تلف قاليچه و قال

  سنتي
  هر

مالق  )4 

سنت  )4 

طول  )4 

اندا) 4 

  كردن 

هاي م ي را به چيز

م به منظور اينك

chang  
محا) 4 

 )16/02/1401وم 

ريد، سخت كار

ك نشدن، فاصله
   دادن

آموزان دانش به 

 تنوع/ ت 

انواع مختلروستا 

س/ آوري كردن  
ماه/ اني كردن 

 آوري كردن  

 ها  تي

 ت 

 ش دادن 

  آوري كردن 
 گذاشتن، نفوذ

ها منابع طبيعي ن

يير تطبيق دهيم

geبرابر است با  

 ر دادن 

17  

دو جامع نوبت(ن 

دست آور هيد به

نزديك) 2 
ادامه) 4 

كند تدريس مي
  
هويت) 3  ت

رد و مردم آن ر

جمع) 2 
قدرد) 4 
  .انه است

جمع) 3 

شگفت) 3 

هويت  )3 

افزايش) 3   

جمع) 2 
تأثير  )4 

م هستند زيرا، آن

ران در حال تغي

2ن در پارگراف 
تغيير ) 3 

ازدهم؛ زبــــان

خوا يزي كه مي

ت اجتماعي را ت
.قدرداني نماييد

هويت/ ، آفرينش 

تاي ما وجود دا
  . هستند

طور ماهرا ني به

 س كردن 

 

  

 يافتن يا دادن

   داريم؟

ت يك كشور مهم

خودمان را به دور

كردن، وفق دادن
 داشتن 

سنجش يا

ر مداوم براي چي

  
   

اريم كه مطالعات
ها ق  ساير فرهنگ

خلقت،) 2 

 در نزديك روست
كوش دم سخت

  
   دانه 

in a ski به معن

منعكس) 2 

عوامل) 2 

تجربه  )2 

كاهش) 2 

  
  

   چيست؟
ش و پرورش نياز

رده براي پيشرفت

يد كه ما بايد خ
.  

ر دان، سازگار كر
وجود د) 2 

   
 

 .رست است
اد داريد كه اگر

  يد بود؟
  .ماً

 دادن 
ن، ترك كردن 
 .رست است

م خيلي خوب د
ريد و به تنوع س

 تنوع 
 .رست است

ي خيلي بزرگي
بافند، مرد انه مي
 ماهر

هنرمند/  كردن 
illful wayت 

 .است رست
 كردن 

 .رست است
 ها   ، تمرين

 .رست است

 .رست است
  كردن 

 .رست است
 ودن 

 ي كردن 
 .رست است

نوان براي متن
حصيل يا آموزش

 .رست است
كر ن، افراد تحصيل
 .رست است

توان فهمي ن مي
.ان موفق باشيم
 .رست است

a به معني تغيير
  كردن 
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منعكس) 1
  

erv.ir

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



 
 

 

@sanjesheduc 

 نگهـداري     

  

صـورت   بـه 

س بهترين 

  .كرد

  .شود ي
  دن

cationgroup

ـاي اَمـن بـراي

 

  .ود

.ه گذشته است

ب whileعـد از  

  . رفته است

  .ست

پس. ستفاده شود

بايد استفاده ك) 

يمورد نم يب يران
كرد معامله) 4 

 

هـ هـا مكـان   ك   

 .ي داشته باشند

فردي بو) ب سود

زمان جمله. رود

فعل بع. شود  مي

كار ت مجهول به

درست اس 4ينه 

صورت مجهول ا

)ثير قرار نگرفتم

شود كه باعث نگر
 ن

 )16/02/1401وم 

هسـتند كـه بانـك

  )كنند

ها اعتبار خوبي ك

كسب(سودآوري 

ر كار مي معلوم به

ي بعيد استفاده

un است.  

صورت ب شرط به

دهد كه گزين  مي

  .ستفاده كرد

ص  و فعل بايد به

من هم تحت تأث

كرد تا مطمئن ش
كردنتمسخر) 3

سي

18  

دو جامع نوبت(ن 

ها مطمئن ه آن

ك پرداخت مي. (د

ها در بانك ر آن

ه يك فعاليت س

صورت م  دوم به

ه از زمان ماضي

nlessمعادل آن 

ت كه فعل جواب

نشان) گي دارد

اس soهد بايد از 

جمله حال است

 neither d )م

ك دييگزارش را تأ
 3

ختصاصي انگليس

ازدهم؛ زبــــان

كه آ گذارند چون

پردازند انداز مي س

ريافت كنند، اگر

 در زمان گذشته

فعل مجهول و 

ورتر اتفاق افتاده
  .ت

  . ت

ستفاده كرد كه م

سوم درست است

  .ست

i  )به شما بستگ

ده الي نشان مي

ت است زمان ج

do I بنابراين از 

گز نيا رد،يس بگ
 كردن دييتأ) 

 زبان اخ

سنجش يا

گ ميها   در بانك

يك حساب پس

شان به آساني د

يد كه بانكداري

صورت ل اول به

ت در گذشته دو
نجا گذشته است

آمده است 3زينه 

اس if notيد از 

ا، شرطي نوع س

درست اس 4زينه 

it’s up to yo

ت بعد از جا خا

مي هميشه درست

جمله حال است

 امور خارجه تماس
 2(

   
 

 .رست است
اي خودشان را

  . هستند
 .رست است

قداري سود به ي
 .رست است

توانند وام خودش
 .رست است

توان فهمي ن مي

  گرامر 
  .رست است

مفهوم جمله فعل
  .رست است

ول چون حمايت
آيد كه در اين مي

  .رست است
سب در گزه منا

  .رست است
مفهوم جمله، باي

  .رست است
ها جمله و گزينه
  .رست است

اي است و گز سه
  .رست است
ouه با توجه به 

  .رست است
that cla و صفت

  .رست است
جمله كه مفهومي

  .آمده است 
  .رست است

 است و زمان ج
  لغت: 

  .رست است
با وزارت نكهيز ا

 بستن
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  .دهد ي

  .د
 

  دن

توانـد   ي مـ   

كننـد،   يم 

  

ه بـرعكس   

 
  وان

  د

cationgroup

ي ورود انسان را م
  پرتو نور) 4 

  تار) 4 

 موافقت كرده بود
 داوطلبانه) 4 

  س
كرد رهيذخ) 4  

  اعتراض) 4  

  محترم) 4   

شـود كـه ي مـ  

  عجوالنه) 4 

يآزاد را خنث ي

ردنآرام ك) 4 

بلكـه سـتند، ي ن 

  ضهيعر) 4 

  .مرتبط است
  يباستان) 4 

 .ديكن صحبت  
رصورت  به  )4 

  
انباشته شد) 4 

 

و گ است كه اجازه

  .شوند ير م

طرح نيلبانه با ا

و برعكس شوند ي
 ن

صدا اعمـال هيو

يها كاليكه راد 

ها هرگز فـراوان

فرد م كي يزاع

توانيد مي روان 

.نشد دهيرگز د

 )16/02/1401وم 

بزرگ يندازه كاف
 تيشفاف) 3

شوند تار دهيح د
  ينامرئ) 3

طور داوطل واقع به
 ناخواسته) 3

يم يكيولوژيزيف
كردن برخورد) 3

 
 حكم) 3

  .بود جيرا
 يمسر) 3

ر مورد موج ثانو

 عمداً ) 3

ييشود غذاها ي

 ردنمهار ك) 3

ه دهد كه آن يم

 سنت ) 3

حساس نسبتاً انتز
 دافعه ) 3

صورت به ديشو 
  امكرر) 3

هر گريشد و د د
 حمله كرد ) 3

19  

دو جامع نوبت(ن 

متداد دارد و به ان
 3

به وضوح ديكه با
 3

او در و. مياو بگو د
 3

ف يها ث واكنش
  3

 .ا اعالم كردند
  3

باور ر كي ستمي
  3

در نيقوان نيا قاً

3   ي

يكنند، تصور م ي

3  دن

 مشاهده نشان م

 3

خود با احس يخود
 3

يكه متوجه م د
 3

ديد و سپس ناپد
 3

ازدهم؛ زبــــان

ر از محدوده نور ام
 پادگان) 

دور ك اءي آن اش
 آشكار) 

دييتأ يبرا ياديز
 يناگهان) 

باعث ، احساسات
 باعث شدن) 

خود را أير ،ت
 قيتحق) 

يد، قبل از قرن ب
 كننده نييتع) 

قيكه دق مي باش
  .شود 
يبه اندازه كاف) 

يكمك م يسلول

ردك ينيب شيپ) 

متحمل، روند ن

 روند ) 

به خ ييبايهوم ز
  زانيگر) 

گذرد ينم يريد
 آگاهانه ) 

ه ذرت معلق بود
 شد  ديناپد) 

سنجش يا

است كه فراتر ني
 2(

است كه در يي
 2(

ز زيچ ستيالزم ن
 2(

اند كه كردهشف 
  2(

از استماع شهاد
  2(

ونقل بود حمل ه
  2(

داشته اديكه به 
يبررس يكيمكان

 2(

س بيآزاد به آس
  .كنند يم ي

 2(

زبانيم كيا در 

 2(

كه مفهو ميبگو د
 2(

د د،يرا انجام ده
 2(

بر فراز مزرعه ي
 2(

   
 

  .رست است
نيدر زم يعيه طب

 
  .رست است

ناينقص ب ك، ي
 ش 

  .رست است
ه انتظار داشتم، ال

 
  .رست است

هاست كش  مدت
 كردن

  .رست است
منصفه پس ا ت

  .استرست 
لهيوس نين بهتر

 
  .رست است

خوب باشد ك دي
اصول م نيتر قي

  .رست است
آ يها كاليكه راد

يريسرطان جلوگ
 دن

  .رست است
ها ابتدا رفتن آن

  .هستند اب
  

  .رست است
دياست، اما با ي
 

  .رست است
كارها ر نيهمه ا

  .رست است
يمدت يبرا گانهي
 د 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .11
دهانه كيغار 

منطقه ) 1
در 4گزينه  .11

ينيب كينزد
مخدوش) 1

در 4گزينه  .11
طور كه همان

يتصادف) 1
در 2گزينه  .11

دانشمندان
ك معامله) 1

در 3گزينه  .11
ئتيه ياعضا

 اتهام) 1
در 1گزينه  .11

آهن ه راهينكا
گسترده) 1

در 1گزينه  .11
يشا نيبنابرا

ياساس دق بر
  قاًيدق) 1

در 3گزينه  .11
كه يياز آنجا
س لياز تشك

ادد رييتغ) 1
در 2گزينه  .12

با در نظر گر
ايمعموالً كم

تيموقع) 1
در 1گزينه  .12

ييبايز ريتصو
 يانتزاع) 1

در 4گزينه  .12
ه دياگر بتوان

 جاري) 1 
در 2گزينه  .12

يب يمايفضاپ
فرود آمد) 1

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



 
 

 

@sanjesheduc 

د كارشـان      

ـمت آخـر    

furn  اسم
 

cationgroup

ـحبت در مـورد

  فرمان) 4 

  يآسمان) 4 

  

هـا در قسـ فعـل 

niture. آيد  مي

.لوم آمده است

  

  .گيرد قرار مي

 

ردنـد كـه از صـ

  .دي

.آيد مي toدر با 

w ف. شود آغاز مي

عد از فعل اصلي
 كوتاه شده معل

.ه ضروري است

ق beenبعد از  

 

.  

 )16/02/1401وم 

كر يرا امضـا مـ   

  منظور) 3

يدار ازين يا هسته
 خطرناك ) 3

m صورت مصد به

whoبا  sheرد 

  .ست

بع mainlyهد 
ت عبارت وصفي

oxyg در جمله

still 4ر گزينه 

 . حفظ كنيم 

.باشم يخوب تي

20  

دو جامع نوبت(ن 

يسـند  دين با

 3

هس كيزيدانش ف
 3

manageعد از 

موصولي در مور
فرم اس ingرت 

ده مله نشان مي
consi صورت به

genن جايگزين 

در. شدمجهول با

131 (.................

يتا فردا در وضع
  .ايد گذاشته 

ازدهم؛ زبــــان

همه كاركنان ،ي

 هدف ) 

پروژه، به د نير ا
 غافل ) 

فعل بع. ت است

عبارت م. كنيم ي
صو آيد كه به مي

مفهوم جم. است
istingفعل . ود

عنوان به thatود 

عل جمله بايد مج

  .ديدار از
1سود خود را از 

ت ديهستم، اما با
كنارمن  يه برا

 ...  
.  

سنجش يا

يصنعت يجاسوس

 2(

در ريدرگ دهيچي
 2(

  له

A great  درست

علي استفاده مي
تاه شده معلوم م

 اينجا ضروري ا
شو مع بسته نمي

وجو. است ofجا 

فع. گيرد قرار مي
  زباني

اين يطوالن التي
تا س ميتالش كن 

  .شمزه بود
  آنبا .... 

  كردن

جت لگ ه ي كم
آنچه دنيشن ي

 134 (...............
ال دعوا هستند

   
 

  .رست است
از هرگونه ج يري

  .كرد ي

  .رست است
يپ يها سميمكان

  

ساختار جمل: م
  .رست است

many athle

  .رست است
It w از ضمير فاع

بارت وصفي كوت
  .رست است

در articleوان 
ممارش است ج
  .رست است

 درست در اينج
  .رست است

دو قسمت فعل ق
هاي ز نقش: رم

  .رست است
اليتعط كينم به 

شتريب مجبوريم
  كردن

  .رست است
خوش يليخ كيك
.............) 132 اً

دن با پرخوري ك
  .رست است

ال حاضر هنوز ك
برا................. ) 1

  شيدن
  .رست است

توانند نمي رش
در حا شهيها هم

  نار آمدن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .12
ريجلوگ يبرا

يم يريجلوگ
  ازين) 1

در 1گزينه  .12
درك م يبرا
دهيچيپ) 1
  

بخش سوم
در 4گزينه  .12

etesعبارت 

در 3گزينه  .12
wasبعد از 

صورت عب به
در 4گزينه  .12

The عنو به
غير قابل شم

در 1گزينه  .12
حرف اضافه

در 3گزينه  .13
still بين د

بخش چهار
در 3گزينه  .13

كن يفكر م: آ
مجاكنون : ب
سقوط ك) 3

در 4گزينه  .13
ك نيا: پاسخ

من واقعاً: ب
خفه كرد) 4

در 1گزينه  .13
من در حا: آ

133من : ب
انتظار كش) 1

در 4گزينه  .13
تام و برادر: آ

ه بله، آن: ب
با هم كن) 4
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  طنز) 4 

  درمان) 4 

  مغز) 4 

  بريد) 4 

  حدس) 4 

 

 

.كنم ي كمك م

  .رست است

 )16/02/1401وم 

  .بخنداند

  .ترسم

 .الزم هستم ي

و خوشحالم كه

 

  يقلدر) 3

 جراحت ) 3

 عقل ) 3

 كرد متصل) 3

as a  عبارت در

 علم ) 3

21  

دو جامع نوبت(ن 

  

تواند شما را ب يم

ت ين از ارتفاع م

يحال انجام كارها

  .هستم
و ستيشلوغ ن ي

 . .................  

 . درست است 

 3

 3

 3

 3

resultپس . د

 3

ازدهم؛ زبــــان

.ديدي خانه رس

م شهيشد اما هم
 .  
  برجسته  اي 

  .ميبرو 
من. رسناك است

در ح نيت، بنابرا
  .ديفق باش

شما ه ونيرا مد 
خيلي  مروز سرم

  د؟يا دار
)140هستم،  ي

whyنده است،

 رسان  بيآس) 

 درد ) 

 سر ) 

 كرد قطع) 

شود گيري مي جه

  هينظر) 

سنجش يا

به نكهي محض ا
  .دم

كش ين دست نم
136 (.................
قابل توجه يها

نگيجامپ ينج
تر يليمن خ يا

است يمن عال ي
صاحبه فردا موف

ياديمن زمان ز
ام................. ) 1

خود را يها دهيا
يدر حال آشپز 

c  

 كشف علت خن

 2(

 2(

 2(

 2(

ر اين جمله نتيج

 2(

   
 

  .رست است
به................. ) 
خسته بود يليخ

  خواب رفتن
  .رست است

گز از حرف زدن
6كه او  دمي شن

ه يژگيبا و  است
  .رست است
بانج ،روز در پارك

برا نيا ...............
  جه

  .رست است
يكار برا نيا نم

در مص ............... .
  ست

  .رست است
م. تشكرم، گرگ
39ور كه گفتم 

   نيست
  .رست است

ا نيبهتر ي زمان
يمعموالً وقت. م
  كنم 
cloze test: م

  .رست است
مفهوم جمله كه

  .رست است

  .رست است
 

  .رست است

  .رست است
 كرد

  .رست است
جمالت قبل، در

  .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .13
135شما : آ

خ شبيد: ب
به رختخ) 2

در 2گزينه  .13
او هر: پاسخ

بله، من: ب
يشخص) 2

در 1گزينه  .13
امر دييايب: آ

...) 137: ب
و چيه  به) 1

در 3گزينه  .13
كن يفكر م: آ

...) 138: ب
خوب اس) 3

در 3گزينه  .13
باز هم متش: آ

طو همان: ب
مشكلي) 3

در 2گزينه  .14
چه. قطعاً: آ

دانم ينم: ب
يم فكر) 2

بخش پنجم 
در 2گزينه  .14

با توجه به م
در 1گزينه  .14

  ديتهد) 1
در 3گزينه  .14

 يماريب) 1
در 4گزينه  .14

 ذهن ) 1
در 2گزينه  .14

ك ميتقس) 1
در 3گزينه  .14

با توجه به ج
در 2گزينه  .14

 روش ) 1
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  فت

  .ود

cationgroup

  آداب) 4 

  شدت به) 4 

گرفت دهيناد) 4 

  وراث) 4 

  قهيعت) 4 

  دستاورد) 4 

شو ديشد يي هوا

  ست؟يچ »مي

  .كنند ليحل

 

  ي

  شده است؟
آب و راتييه تغ

  .واهد بود

يكن تيوا را تثب

و تح هيجهان تجز

 )16/02/1401وم 

 اعمال ) 3

  تيدر نها) 3

 پاسخ داد ) 3

 اجداد ) 3

يقرون وسط) 3

 واكنش ) 3

  . است

ش يا گلخانه يها
كن است منجر به

خو ppm750د

آب و هو راتييغ

ج يبر آب و هوا

22  
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 3

 3

 3

 3

 3

  .است 

 3

could درست

كربن و گازه ديس
ممك نيو ا ابدي ش

قرن حدود نيا ن

تغ ديتهد ميتوان ي

  د؟
را ب يا گلخانه ي

  خود دور شود؟

  شود؟ يواال م

ازدهم؛ زبــــان

 جامعه ) 

  يطور كل به) 

 كرد بحث ) 

  نيجانش) 

  خيماقبل تار) 

to beنه ن گزي

 عمل ) 

d relaxم جمله 

 ....  
  

اكس يانتشار د ر
شيافزا گريدرجه د

  است؟ ست
انيكربن در پا دي

يما م« ديگو يم
  .داقل رساند

لعات انجام دادند
CO2 يو گازها

خ يعاد ستگاهي
  غذا نوان

كو يها خرس ي

سنجش يا

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

ن جمله، بهترين

 2(

جمالت و مفهوم
  ب

.............. متن ن
يا گلخانه يزها

رمگيكاهش چش
د كي باًيست تقر

درسمتن  جه به
دياكس ي انتشار د

كه م ينگتن زمان
توان به حد يرا م

مطال يسر كي 
كاهش انتشار  

يخرس كواال از ز
عن به خز و  براي

يخطر برا جادي ا

   
 

  .رست است

  .رست است

  .رست است
 د

  .رست است

  .رست است
 

  .رست است
turned  در اين

  .رست است
  

  .رست است
هماهنگي بين ج

درك مطلب: م
  .رست است

نيا يعنوان برا ن
ثرات انتشار گاز

  .رست است
اروپا خواستار ك 
كه دما ممكن اس 

  .رست است
با توجري عبارات ز

ت عدم كنترل،
  .رست است

وارن واشن ،مند
ر مياقل رييوء تغ

  .رست است
ن و همكارانش
ريكه بتوانند تأث
  .رست است

باعث شده كه خ
شدن ر از شكار

  .رست است
باعث ري موارد ز

  )2(و ) 1

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .14
 رفتار ) 1

در 4گزينه  .14
 كامالً ) 1

در 2گزينه  .15
دعوا كرد) 1

در 3گزينه  .15
 سلف ) 1

در 2گزينه  .15
باستان ) 1

در 1گزينه  .15
outبعد از 

در 3گزينه  .15
يشگفت) 1

در 4گزينه  .15
با توجه به ه
بخش ششم

در 2گزينه  .15
نيتر مناسب

اث يبررس) 2
در 2گزينه  .15

هيچرا اتحاد
يياز آنجا) 2

در 4گزينه  .15
از كي كدام

در صورت) 4
در 4گزينه  .15

منظور دانشم
اثرات سو) 4

در 2گزينه  .16
چرا واشنگتن

كبراي اين) 2
در 1گزينه  .16

ب يزيچه چ
فرار يبرا) 1

در 3گزينه  .16
از كي كدام

(هر دو ) 3
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 رايـ شـد ز  

cationgroup

نيگزيجـا  يتر 

 

دهيچيدستگاه پ

 )16/02/1401وم 

، با دايستادند مي

  
  قطار ايس 

..........  
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دو جامع نوبت(ن 

 ..  

  ست؟

 .............  

م ها نيد نوك پ

.................. ط به 
اتوبوس يت ناگهان

........لرزه،  نيزم

ازدهم؛ زبــــان

................جز   به
 

كواال درست اس ي

.....زلزله  يريگ ه

  بود؟ ي

شده بود كه مانند

مربوط ،شاره شد
ن هنگام حركت

ثبت ز ي كه برا
   كند

سنجش يا

اال درست است
 .دارند يبلند 

يها مورد خرس
  .ند

  ..................  

اندازه يبرا هيول
  نبودند

يصد زلزله ضرور
  .ديآ ي شب م

ش ليتشك ييها 
  .ه شد

  كاغذ 

به آن اش متن ن
خوردن نيبه زم 

را اتخاذ كردند 
 و كاغذ حركت

   
 

  .رست است
در مورد كوا ريز

هاي كواال دم ي
  .رست است

در م ري عبارات ز
دار يعمر طوالن

  .رست است
متن نيدر ا ده

  .رست است
كه ابزار ا ديگو ي

نحساس  ي كاف
  .رست است

رص يبرا ي ابزار
زله مثل دزد در
  .رست است

لهيكه از م يا ده
 شكست مواجه

يبا قلم رو قيا
  .رست است

نيوزمره كه در ا
ستادهيفرد ا ك

  .رست است
دهيا نيا هياول ي
ثابت بماند دي با

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .16
تمام موارد ز

يها خرس) 4
در 2گزينه  .16

از كي كدام
كواالها ع) 2

در 3گزينه  .16
سنديلحن نو

  يواقع) 3
در 4گزينه  .16

يم متن نيا
به اندازه) 4

در 1گزينه  .16
چرا اختراع

چون زلز) 1
در 4گزينه  .16

دستگاه ساد
با................. 

ثبت حقا) 4
در 3گزينه  .16

مشاهدات رو
كي ليتما) 3

در 2 گزينه  .17
ينگارها لرزه

خودكار) 2
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