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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  رحلة اولمـ  يازدهمسنجش 

)25/07/1399(  
  )يازدهم(زبــان   

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  4آزمــــون   
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@sanjesheduc 

  بيماري  

باكفايـت،   

ي نگاشـته  

مدينـة  (ي  

ز اعمـال و   

  . است
در ) وجـود   

دو تشـبيه    
ي اسـت و  

cationgroup

:قصر، كاخـ  علّت
  بان

:كـافي ) 4گنـاه  

  . گردد ح مي

خصوص آثار ادبي

ت حكمت نظـري

تيب اسـتعاره از

ت فاقد جناس ا
جـود ـ و(بـين  

ش هجـران هـر د
 تركيب تشبيهي

قرار گرفته است، ق
ب خيمه، سايه: اع

سختي، عذاب، گ

اصالح) قضا(ت 

ي اطالعات در خ

ن را با موضوعات

هنگام درو به ترت

بيت)  بلند نسازد
جناس ب. و كينه

وم باد غم و آتش
ناب واژة خو. ارد

25/07/1399(  

لب در ميان باغ قر
ي كوچك ـ شرا

  اندكي : ي
 

س: وبال) 3نگي 

  
  قريحه ←ه 

صورت ست كه به

  ست 

آوري  را به جمع

ي كه سعدي آن

كشته و ه) داس

دليل صدا به(رد 
عاره از كدورت و

راع دو ـ در مص 
ه گرية فراوان دا

2  

5 اولمرحلة (ان 

وسيع، زيبا كه اغل
زمين زراعتي: ك

 كنار هم ـ لختي
 گريبان، يقه: ب

جوانمردي، مردان

ندارد) 2 
قريه) 4  

غلط ا) غزا(واژة 

خواس) 3 

ت، توجه عزيزان

ب و قالب مثنوي

مه به د: تشبيه(

بخشي دار و جان
گرد دل استع.) ت

 چشم و چشمه
خ رنگ اشاره به

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــا

ساختماني بلند، و 
 جنگي ـ ضعيتك
ديك به هم، در

چانه ـ جيب: ان

غيرت، ج: حميت

  ر، صلت

و: 1ثناي گزينة 

  

 دارد 

ي و تاريخ ادبيات

ه نظم در ده باب
  . ت

(داس مه )  سبز

اره وغيرت استع
شبيه شده است

جناس بين. ت
اب كنايه از سرخ

 فارس

سنجش

: جانبـ  كوشك
تي با تجهيزات

نزد: ده ـ متقارب
از صبح ـ زنخدا

ح) 2ر، پوشيده 
   

دبار، افگار، مبشّر

  
 طرب ← 

ت است، به استث

. است)  سورت
  

غلط ند) 2 

 به مباحث ادبي
  . نيم

ن كتابي است به
وده استسر)  او
  . د

فلك به مزرع: 
  . ست

غ) يرت به سپند
جود به باران تش(

 تشبيه شده است
خونا(جه  ست، تو

  .) ست

   
 

 .رست است

  : ها
ج حل، كنار، طرف،
تي، به ويژه كشت
آوازخوان، نوازند
سحرگاه، پيش ا

 .رست است

  : ها
پنهان، مستور: 
 د

 .رست است

اد: رد عبارتند از
 .رست است

  :  شامل
 زلّت←
الغاي ـ ترب ←

 .رست است

ها درست ة گزينه
 .رست است

ترتيل ـ: (4ينة 
: هاي ديگر زينه

 
 .رست است

وطهاي مرب ست
كن سي جلب مي

بوستان: ينة يك
هاي ي و آرمان
باشند صحيح مي

 .رست است

  : ها ه
:تشبيه(بز فلك 

ت فاقد جناس اس
غي: تشبيه(يرت 

(ود تشبيه دارد 
  . د است

ناب  چشمة خو
فاقد استعاره اس
 تشبيه شده اس

www.sanjeshse 

  
 
در 1گزينه  

ه معاني واژه
ساح: كران) 1
كشتي: ناو) 2
آ: مطرب) 3
س: شبگير) 4
در 3گزينه  

ه معاني واژه
محجوب) 1

اليق، كارآمد
در 4گزينه  

هاي مفر واژه
در 2گزينه  

واژگان غلط
←ذلّت ) 1
←القاي ) 3
در 1گزينه  

واژگان كلية
در 4گزينه  

دو غلط گزي
هاي گز غلط

گزاردن ) 1
در 1گزينه  

در انجام تس
در كتب فار
در مورد گزي
فاضلة سعدي
بقية موارد ص

در 3گزينه  
بررسي آرايه

مزرع سب) 1
بيت. مت قيا
سپند غي) 2
باران جو) 3

بيت مشهود
خاك به) 4

بيت ف. دارند
آب به خون

erv.ir
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@sanjesheduc 

  . ن است

 دارد پـس  

غنچـه   ين 

 خواهد  مي

كننـدة   جاد

دو صـورت  

ب آگـاه ـ   

گـروه  ): راه   

cationgroup

زاً به معني سخن

شخصيت انساني

مراعات نظير بي 

ست از مخاطب

سازد ايج ظير مي

  )  ندارد

ش نا اهل در هر د

اند و به ترتيب شده

جـاي هـيچ اكـر

ً نده ـ زبان مجاز
 .  

رسد صبا هم شخ

.بودي رازدار مي

فايي غنچه اس كو

 با باغ مراعات نظ
  )رد نظر است
ص ولي تشخي

پوش  تو ـ پرده 

ش نقش مسند ش

ج(ر اين گزينـه  

25/07/1399(  

  .است) 

كنن خش و شيرين
. محسوس است

  )خميدگي

ر به نظر مي(ارد   

كه بايد ر ه از اين 

 گالب نتيجة شك
  . شود ي

بيت چون هزار
كه مور(دد هزار 

از محبوب است

خامشي:  باشند

سبب پيدايش 3

در. خورد شم مي

3  

5 اولمرحلة (ان 

وجود(عني به م

 كنايه از تأثيربخ
در بيت) آ(يي 

شدت الغري و خ

غافل استعاره دا

  )خ
صراع دوم كنايه

گ ه تبديل گل به
جاز مشاهده نمي

  جازاً ظاهر
در اين ب. است ب 

ـ عد) نظر نيست
افروز استعاره ا ل

 

 فك اضافه هم

3در گزينة ) تي

به چش) ود ندارد

 

 يازدهم؛ زبــــا

مجازاً ب) سر(اما 

وت سنج ر ـ حال
آرا ـ زيبارو ـ واج

از ش(ه به چنگ 

 گريه ـ غنچة غ

گرية تلخ(ميزي 
زاي توست ـ مص

طور كه ت همان
 ولي در بيت مج

 .  
يشه ـ پوست مج

ايهام تناسب يا 
كه مورد ن(بلبل 

ماه دل: تذكر(رد 

 مفعولي : خاك

   فك اضافه
توانند مي: توجه 

هست: ي(و  4و  
  . هستند

وجو(به معني ) 

 ) ه تضاد دارند

سنجش

شود ا شاهده نمي

دهنده، مؤثر رزش
ي ناظر و گواه ـ
ت ـ تشبيه روبا

ل ـ پشيماني به
 

مآ  و صبا ـ حس
كه پشيماني جز 

 اشاره كرده است
 گل مبتال نشود

يان تناقض دارد
 ـ مغز مجازاً اندي
ي سازنده ايهام

نوعي بل: و معني
 و تشخيص دار

فه ـ يكي را به خ

 حمايت هر دو
) ـ براي نااهل 

1در گزينة ) ت
ها مسند ه گزينه

)نيست(سنادي 

  : ها گزينه

  . ارند
و تخريب كهميم 

   
 

 .رست است

سخ، جناس مش
  : هاي ديگر نه

بخش كنايه از ار
هام دارد به معني

و دوست ن بيگانه
 .رست است

  : ها ه
به گل) غنچه(و 

 ) شخيص دارد
ص بر غنچة غافل
ك ول كنايه از اين

   
 ظرافت به اين

نوشت  تا به سر
 .رست است

  : ها ه
خندة ديدة گري 

سر مجازاً وجود
هاي از واژه» هزار
به دو. باشد ب مي

ه فلك، استعاره
 .رست است

  : ها ر گزينه
فك اضافه: به سر

  فعولي 
ريز را ن ـ خون

براي تو(تممي 
  . كسان است
 .رست است

نيست و است(ي 
اني ـ فارغ در گ

فعل غير ا 2نه 
 .  

 .رست است

هاي هر يك از گ
  . ضاد دارند

دا) شمول(ضمن 
ترمي(دف به جز 
  . سب دارند

www.sanjeshse 

در 2گزينه  
در گزينة پاس
بررسي گزين

چاشني ب) 1
شاهد ايه) 3
تضاد بين) 4

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

تشبيه تو) 1
استعاره و تش

تشخيص) 2
مصراع او) 3

و گل و صبا
عر به شا) 4

رازدار باشد
در 3گزينه  .

بررسي آرايه
)گزينه الف
س) گزينه ب
«) گزينه ج

ايهام تناسب
ما) گزينه د

در 1گزينه  .1
در) را(انواع 

يكي را به) 1
هر دو مف) 2
ما را خون) 3
هر دو مت) 4

يك) را(انواع 
در 2گزينه  .1

افعال اسنادي
اي نها لطيفه

ولي در گزين
نهادي است

در 3گزينه  .1
ه رابطه گروه

تماماً تض) 1
تماماً تض) 2
تماماً ترا) 3
تماماً تنا) 4
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: درست آن

ـ نـوع    ش

ون تغييـر  

ـن بيـت و   

  . ست

cationgroup

د. ول شده است

كوشگرية سحري 

توانند بد دي مي

هت مفهوم ايـ با

  . كند ي

اس) جهان هستي

  . دهنده است

  

ستمراري مجهو

 شبي كوش و گ

افعال اسناد: ذكر

شب. باشد مي) ت

اشاره مي)  عشق

ور خداوند در ج

د ند عزّت و ذلّت

  

. است» ي افراد

25/07/1399(  

به زمان ماضي ا

  نايي
   حذف 

به عذر نيم/  شد

  ) حاللش باد
تذ(رينة معنايي 

رسان است  روزي

نابودگري غم(م 

  .است» 
ت وجود و حضو

خداون. است» اء
  . ست

.  داشته باشيم

كوهش وابستگي

4  

5 اولمرحلة (ان 

شده است بلكه ب

ف به قرينه معن
ن تغيير در نوع

باشح دم تا كي 

ح( قرينه لفظي 
حذف به قر: ست

خداوند(مفهوم 

ن بيت به مفهوم

»هللا لعالم محضرا
خدا دارند، وحدت

  . د

ء و تذّل من يشا
ا»  ظلم بر عدل

ل خود بازنگري

  . كند ر مي

نك«م مصراع دوم 

 يازدهم؛ زبــــا

ن مضارع ذكر نش

حذف: باشدهريار 
يگزين كرد بدون
 شكرخواب صبح

حذف به: باشد 
استر  نيك شود 

با م) ت گزينة هـ
  . ل مؤثر است

در اين: زينة سه

ال: جا حضور دارد
ر يك نشان از خ

اشاره دارد» فراد

تعزّ من تشاء«ة 
 اختناق و رواج

ر لحظه به اعمال

س را بخواهد خوار

و مفهوم»  ياري

سنجش

ل قديم به زمان
  

  : ا
گر شه باشدنده 

ادي ديگري جاي
مي صبوح و: ي
  . ست
كه بر دوش شد

عمر تو نشمرده
  

بيت(ك بيت ن ي
سطح اين سؤال

جز گز باشد به مي

  ) بل از مردن
  ه عشق 

  ) ل از مردن
 

ج خداوند در همه
ها هر پديده(نيز 

ير ديد و نگاه اف

همان مفهوم آية
ويژگي دورة«ه 

بايد هر: نة پاسخ

  

 عزيز و هر كس

دعوت به«سخ 

   
 

 .رست است

سخ فعل مجهول
. باشد مي) ردد

 .رست است

ها  آن در گزينه
اگر بن....  دباشن 

ان هر فعل اسنا
صراع اول معنايي
ع دوم لفظي اس

باشتر  خوش: دوم
اندر شمار ع: دوم

 )ف تغيير كنند
 .رست است

وجه اضافه بودن
در تعيين س) ب( 

 .رست است

 ابيات صحيح م
 .رست است

  : ت به ترتيب
مرگ قب(ماديات 

ناماليمات در راه
مردن قبل(ديات 

 ها  ن از پليدي
 .رست است

خ« مورد سؤال 
ن 3، 2، 1هاي  ه
تغيي«به مفهوم  

 .رست است

ه 4، 3، 2هاي  ه
ه پاسخ اشاره به

 .رست است

ت سؤال و گزينة
  : هاي ديگر ه

. كار عزيز است
  .تان دهادر

كس را بخواهد
 .رست است

اع اول گزينة پاس
  : ها ر گزينه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
در گزينة پاس

گر گفته مي(
در 2گزينه  .1

حذف و نوع
خنك آن) 1

توا مي: تذكر
حذف مص) 2

حذف مصراع
مصراع د) 3
مصراع د) 4

در نوع حذف
در 4گزينه  .1

نكتة قابل تو
بيت گزينة

در 3گزينه  .1
مفهوم همة

در 2گزينه  .1
مفاهيم ابيات

ترك م) الف
تحمل ن) ب
ترك ماد) ج
دور شدن) د

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
4اما گزينة 

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه
مفهوم گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم عبارت
معني گزينه

قناعت ك) 1
خدا خير) 2
خدا هر ك) 3

در 4گزينه  .2
مفهوم مصرا
مفهوم ديگر
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  ــ  ) ف شـود  

ـ از ايـن ـ     

  . ت داريد

خـاطر     بـه  

cationgroup

  ) ود

حـذف(هديـه   

تـر ـ ارزان) 3ها، 

ه مرده ـ كراهت

او ـ) 4). شـود  

  .واست، شوند

  ش روز 

  

  »ر

  . است 

  .ه غرق شود

حذف شو(ـ هم 

)3. هديـه كنـد       

ه ن ـ اين قيمت  

 برادرش را ـ كه

حـذف ش(ـ و س   

خو مي) 3است، 

ها ـ شش  آسمان

. كند ا بيان مي

  .ة اّال ربعاً 

)ي

25/07/1399(  

  »ستي است
 به ياري يكديگر

»نظري افراد ند

ي نمانده بود كه

كند ـ حيوانات ـ

رادران شـما ـ ه

تر ـ از اين ارزان 

دوست دارد ـ) 

پـس او ـ ) 2). شود

خوا گان ـ مي ند

كسي است ـ) 4

اين مطلب را 2 

الثامنة) 4، درسة

علوم انسانيير

5  

5 اولمرحلة (ان 

  » تنبلي
كردن شرط دوس

دعوت«ع دوم 

مناعت و بلن« بر 

نده شد و چيزي

عقلش ـ غلبه ك 

بهتـرين ـ بـر) 2
  هديه كند 

)2). ها باشد مت

)4. راهت داريد

حذف ش(ـ از او 

كنن زيارت) 2، )ت

4ها  ـ آسمان) د

ي و فقط گزينه

املد )3،  اّال ربعاً 

ويژة غي( )2( 

 يازدهم؛ زبــــا

پرهيز از« دوم 
كمك ك«ع دوم 
، مصرا»مان خود

و آن هم تأكيد

  2ينة 
ست و گوشت كن

)3 ـ حيوانات، 

2. ـ هديـه كنـد    
برادران شما ـ ه

قبل از قيم(اين  

  ). رده
د ـ برادرش ـ كر

ـ) حذف شود(ر 
  .يم

خواست مي(كرد 

  . يدر
حذف شود(ي ما 

تعادل در زندگي

ملدرسة ـ الثامنة

   عروس قرآن 

ي، زبان قرآن

سنجش

، مصراع»تالش
، مصراع»وستان

تيجة كارها به خ

شود و تنباط مي

جز گزي  است به
كه يك اليه پوس

  ـ حيوانات 
غلبه كند) 2ت، 

تـان ـ هـاي  يـب    
بهترين ـ ب) 4. د

ها ـ ا اين قيمت 

كه مر(رده است 
دوست دارد) 3، 

 
خاطر  كنيم ـ به  

دي ـ دوري كني

ك  درخواست مي

ـ شش روز ـ آفر
او خداي) 2ها،  ن

و بودن و حفظ ت

امل) 2، اّال ربعاً ه 

اند نه الق ناميده

 عربي

   
 

دعوت به ت«: ول
سنجش د«: ول
بازگشت نت«: ول

 .رست است

فهوم از بيت است
 .است رست

ها صحيح گزينه
طوري ك: ة پاسخ

 .رست است

تر ـ  عقلش ـ بد
ـ بدتر ـ حيوانات

 .رست است

دران شـما ـ عي
 كه ـ هديه كند

 .رست است

)1. ها ن قيمت 
  ).ف شود

 .رست است

ش ـ مر ـ برادر
 شما ـ برادرش،

 .رست است

 . ـ دوري كنيم
سندي ـ دوري

ـ از خودپسند) 
 .رست است

گان ـ كنند ارت
  ست 

 .رست است

ها ـ ت ـ آسمان
ست كه ـ آسمان

 .رست است

رو  دارد به ميانه
 .رست است

ی الساعة الثامنه
 .رست است

ت را سورة اخال
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  . سد

مـرد از  ) 3

  سترت

) / یلضـ تف

 الکسـالن) 

  

cationgroup

  . كنند

ه گزارش بنويسد
  . آمده

  .  خطا است
3.  واجـب اسـت    

  . كند

و فاعله نحن املس

اسـم (ـ مشـتق 

)3. ثنـي نـدارد   

. حرف جر است

ك ن امر كمك مي
  . شد

هبان خواست كه
آ» ما كان« 4نه 

 شد كه كارش
هـر شـهروندي

 طبيعي تشويق

فعل و/  مفاعلة 

 ـ مفرد مـذکر ـ

سالم مـذكر و مث

مجرور به» رسة

25/07/1399(  

ه درختان به اين
گونه باش بايد اين

  .ه

همين دليل نگه
 بود اما در گزين

د بلكه او متوجه
 از درختان بر ه

ها و مناظر نگل

باب) 4، ملسترت

اسم) 4،  )الجرّ 

جمع س) 2. ست

مدر«) 4. يست

6  

5 اولمرحلة (ان 

كند بلكه ك نمي
د كه البته هم نب
حرفي زده نشده

شد و به ه ل مي
د خطاي بزرگي

  . نبود ش

دم تكرار را نداد
حفاظت) 2. ند

به حفاظت از جن

  ب
  منصوب

 و فاعله نحن امل

بحرف ا( ف الجارّ 

  . آيد نث مي

جمع مكسر اس ن
  . ت

  . اقض دارد

سم مكان هم ني

 يازدهم؛ زبــــا

ريدن باران كمك
كارند ي خود مي
شوند ح شكيل مي

ندن به جنگل رسا
مرد كار ) 3. بود

ت نوشتن گزارش

منع كرد قول عد
ي عمومي هستن

ن و مادران را به

ول و منصوبمفع
مفعول و م/ نث 

فعل/ ثی مزید 

مجرور بحرف/  

 اشاره مفرد مؤن

بساتین) 1. ست
سالم مؤنث است

   یظلمون

  »رصینَ 

  .ت

تنا» بوع املاضی

مبتدا است و ا» 

سنجش

ت از خاك و بار
م درختان را براي
ز چه چيزي تش

 منجر به ضرر ر
لت نوشتن آن نب

گهبان جنگل علت

 او را از كارش م
هاي شي از دارايي

روندان بايد پدرا

م/ نث ـ معرب 
مفرد مؤن) 4، عدٍ 

ثال) 3، ب مفاعلة

جامد) 3، جرور

 عاقل است اسم

مع سالم مذكر اس
واجبات جمع س 

کانوا ) 4، تعالج

تنرص«ح است نه 

عني خوبي است

االسب«ست كه با 

»مبدأ«) 3. ست

   

   
 

 .رست است

جنگل به حفاظت
 نيامده كه مردم

ها از كه جنگل ن
 .رست است

ت توسط آن مرد
ش به رئيس علت
شدن مرد به نگه

 .رست است

كه نگهبان ر اين
ا و درختان بخش

  .مان شد
 .رست است

نشده كه شهر ن 
 .رست است

 للمؤنث ـ مؤن
 مع الغیر ـ متعد

 .رست است

 مع الغیر ـ باب
 .رست است

مضاف الیه و مج
  ع

 .رست است

جمع غير» ين
 .رست است

جم» اآلخرین« 
.ت و مفرد است
 .رست است

کانت ت) 2، عون
 .رست است

صحيح» تنرصون
 .رست است

به مع» خیرٌ «ت 
 .رست است

مستقبل اس» لع
 .رست است

مضاف اليه اس» د
 .رست است

.ع موعظه است
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  غارب

25/07/1399(  

املشارق واملغ) 3

  ).هد

  .له بيايد

)وم انساني

7  

5 اولمرحلة (ان 

 3

ده مي(كند   مي

  ).كند م مي

ت فعل آخر جمل

علوويژة ( )2(

 يازدهم؛ زبــــا

 ، مالعب) 2

تقديم -شمندي

تقديم(دهد  مي –

  .ت

بهتر است -مردم

  ل
  .ببينند -

  ارهاي مهم
  .ي

  .اري كن

  مصرف -يي
  .ند

  .كند

  ان

  . شوند
  .د

( زبان قرآن 

سنجش

  2

  ي ارزشمندي
زشپندهاي ار) ه
  
–به پسرش  -م

  سودمندترين
جمه نشده است

  ن
رين مسودمندت 

بهترين حال -شان
-شان فرزندان -ه

  .ببينند -شان

  م
كا - به تو رسيد

سيد يا دچار شد
بردبا - تو رسيد

جوي صرفه -ش را
كند راهنمايي مي

  كند  مي
ك راهنمايي مي -

همه جوانا -شوند
  وانان

هدايت -له آن
هدايت شوند -ن

  ها مت

 عربي،

   
 

 

 .رست است

پندهاي -پسرش
اضافه(چگونه  -م

 به پسرش -يم
بينيم حكيم را مي
 .رست است

س -ترين محبوب 
ترج: نزد خدا -شد
براي ديگران -ن

-هركس -سالم
 .رست است

شا فرزندان -ران
هميشه -مادران
ش فرزندان -دارند
  حال -ند

 .رست است

كارهاي مهم -آن
ي كهمصيبت -م

تي كه به تو رس
به -مصيبتي -م

 .رست است

فرزندانش -كند ي
ر -مصرف  -ويي
راهنمايي -ش را
-جويي صرفه -ش

 .رست است

هدايت ش -يتي
همه جو -اي ونه

وسيل به - جوانان
همه جوانان –ي 

 .رست است

  ها قيمت -ن
  اين از -

  ها مت
اين قيم -از اين -
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جو صرفه) 1
فرزندانش) 2
شفرزندان) 4

در 1گزينه  .3
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-تر ارزان) 1
قيم -اين) 2
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  .باشد  مي

ود صحبت 

cationgroup

سخ تأكيد قرآن

د با مخاطب خو

  

مده و مالك پاس

كه با صداي بلند
  .باشد ي

  .ح باشد ندارد
  ).شده است

  

25/07/1399(  

 

.ت مشبهه است

صالح خيلي نيام

 قرآن كسي را ك
منع خداوند مي

ق به اعمال صالح
ع مسلم اشاره نش

است لیسخبر  

8  

5 اولمرحلة (ان 

 البنه) 3 

يست بلكه صفت

تأكيد بر اعمال 

آمده و حتي در
رده شده دليل م

 
  .باالتر ببريم

كسي كه مشتاق
 متن به متواضع

  .ه شده است

:اثقل -4 

 يازدهم؛ زبــــا

  تبدأُ ) 

 سنةٍ  

ح اسم تفضيل ني

ن تأكيد شده و ت

 با رعايت ادب آ
 در قرآن نيز آور

 .ه نكرده است
ب) هر مخاطبي( 

  .ند

ند ارتباطي به ك
در(واضع مسلم 

د به حمار تشبيه

 خبر است

سنجش

  .دارد

)4  عندنا) 3 

  )ِة فی وقتها
سبعین) 2 

  ! قارٍة فی العا

ر حالي كه قبيح

 در سخن گفتن

ر صحبت كردن
 كرده لذا چون

 به چيزي تشبيه
صداي مخاطب
مان ب متواضع مي

كن ي صحبت مي
ماند نه متو ع مي

كند  صحبت مي

   
  .ست

  
  .ت

  . خطا است

خ: اسهل -2 

   
 

 .رست است

  .دارد -م
د -بهتري -كارم
  .دارد -ري

  .دارد 
 .رست است

  

 .رست است
الِةفُظ علی اَداء الص

 .رست است
آسیا اکرب. ِت العا

 .رست است
  

 .رست است

تفضيل است در
 .رست است

ارة رعايت ادب
 .رست است

در متن تأكيد بر
تشبيه ي حمار

 .رست است

را» خودپسند«
 صدايمان را از ص
و دانش در قلب

 .رست است

ه با دليل منطقي
در قلب متواضع
ه با صداي بلند

 .رست است

.خطا است حده
لم مونث خطا ا

  .طا است
 .رست است

.جرد خطا است
 وحده خطا است
ضي، باب تفعيل
 .رست است

 بتدا است
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ا مـن املـاء 

 چه چيزي 

ذيريد آنگاه 

را تضـمين   
  . يم

 3س آيـة     

ونـد   خـدا . 
 وقت نيـاز  

ا نيازهـاي   

. بينـد  مـي  
 اسـت كـه   

cationgroup

وجعلنا: ن است

ته به چيست؟

ا و پيامبر را بپذ

 و سـعادت او ر
اتب بشري باشي

سـت و بـر اسـا

.و غـذا و مكـان   
 مثال انسان در

امـا... ا و مسكن

 رو تـري روبـه   م  
هاي اساسي ياز

  تدا

 زندگي در جهان
   

ت روح بشر وابست
 دست يافت؟

رديد دعوت خدا

 نيازهايش باشد
ضاد از جانب مكا

حيات روح بشر اس

ز به آب و هـوا و
براي. داده است

   

 به آب، هوا، غذ

هـاي مهـم  نيـاز  
صحيح به اين ني

25/07/1399(  

  اسم مكان: س

اسم زمان و مبت 

   

  بد يا بدي: »

  

 حيات و اساس
)9صفحة . (سازد

ما راستي حيات
 اكسير حيات د
ي كه ايمان آور

 

گوي  كه پاسخ
فاوت و گاه متض

جب حي يامبر مو
  ) 9صفحة 

مانند نياز.  دارد
دها را به انسان 

)13صفحة . (د

 دارد مانند نياز

يشد خود را بـا
پاسخ ص. استده 

)لوم انساني

9  

5 اولمرحلة (ان 

مجالس) 4 

:مبدأ) 4  جر

 اَکابر) 3 

»رش« - يا خوبي 

  بیت) 3 

آري آب ماية. ت
س  را برطرف مي

شويم ام ه ميواج
توان به اين  مي
اي كساني: حیـیکم
 . بخشد قي مي

اي داشتن برنامه
هاي متف ة برنامه

 دعوت خدا و پي
ص. (جهان است

طبيعي و غريزي
ه گاه شدن از آن
رو آب و غذا مي

بيعي و غريزي
  ) 13صفحة 

ق باالتري بياندي
د به او عطا كرد

ويژة غيرعل() 2

 يازدهم؛ زبــــا

 سم مكان

جرور بحرف الج

  .و مصدر است
 ترين

خوب: »خیر«) 

شاره شده است
اش ي و جسمي

پاسخ پرسش مو
بخشد؟ چگونه ي

ذا دعاکم ملا یح
ما زندگي حقيق

ئمي انسان به د
مواره شاهد ارائة

رة انفال پذيرش
جودات در ج ي مو

هاي ط سته نياز
كرده و قدرت آگ

كند و سراغ آ مي

سته نيازهاي طب
ص. (شود ي او نمي

تر رود و در افق را
وند  است كه خدا

 13 (  

2(ن و زندگي 

سنجش

اس: مزار) 3 

مج: ممرّ ) 2  جر

شود و رجمه مي
بهت: خیر) ۲ 

)4  ابیض) 3 

 مغفرة) ۲ 

موضوع پرسش ا
هاي طبيعي  نياز

وضيحات آن با پ
بي و طراوت مي

هللا و للرسول اا 
خواند كه به شم ي

احتياج دا: ست
ر طول تاريخ هم

سور 24 به آية 
اساس زندگي و 

دات زنده يك دس
 طبيعت آماده ك
ي و گرسنگي م

دات زنده يك دس
طبيعي و غريزي

ندگي روزمره فر
اي هاي ويژه ايه
صفحة. (كند مي

 دين

   
 

 .رست است

 سم تفضيل
 .رست است

مجرور بحرف الج
 .رست است

خوبي تر» خیر« 

 .است رست

 .رست است

 .رست است

سورة انبياء به م
انسان با آب: یٍ 

 .رست است

سورة انفال و تو
رون انسان شاداب
ان آمنوا استجیبو 
ه چيزي فرا مي

 .رست است

درس اول آمده ا
شده است كه در

 .رست است

ضيحات مربوط
 آب ماية حيات
 .رست است

ون ساير موجود
ها را در عالم ياز

ا احساس تشنگي
 .رست است

ون ساير موجود
در نيازهاي ط صر

 .رست است

سان از سطح زن
ما ه برآمده از سر

اني را تضمين م
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 حمراء) 2
در 4گزينه  .5

 مواعظ) 1
  
   
  

در 3گزينه  .5
س 30در آية 

کل شیء حی
در 2گزينه  .5

س 24در آية 
به روح و در
یا ایها الذین
كه شما را به

در 1گزينه  .5
در مقدمة د

د سبب شكن
در 4گزينه  .5

بر اساس توض
سورة انبياء

در 3گزينه  .5
انسان همچو 

پاسخ اين ني
به آب و غذا

در 1گزينه  .5
انسان همچو
انسان منحص

در 2گزينه  .5
زماني كه انس
نيازهايي كه
سعادت انسا

erv.ir
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 تـا پاسـخ     
 راه درست 

ـان خـاطر   
 خـود را از  
صاص بـده  

ر به جهان 

  . ت
هرگـز از او    

هايي دارد  ي
ـا توانـايي   

  . ته باشد
  

ـام را بهتـر     
  ) 16حة 

ـرآن كـريم    
  

cationgroup

وند كـه انسـان
ـ كشف3ويش 

تواند با اطمينـ ي
خطا شود، عمر

 آن چيزي اختص

 زاد و توشة سفر

  شتنم
  وطنم 

ساند اسالم است
 اختيـار كنـد ه

 (  

انسان ويژگي. د
هـ ز ايـن ويژگـي  

جتماعي او داشته
) 14صفحه . (ت

كسـاني ايـن پيـ
صفح. (االتر استب

ر اساس آيـات قـ
) 23صفحة . (د

شو ي تبديل مي
ـ درك آيندة خو

دف است كه مي
اخت آن دچار خ
 زندگاني مرا به

شود؟ چگونه مي

 احوال دل خويش
م آخـر ننمايي و

دنيا و آخرت برس
ديني جز اسالم

)14صفحه . (هد

كند  ، هدايت مي
يكي از. ت باشد

مي و فردي و اج
هاست انتظار آن

ك. هي تعقل كنند
در دنيا و آخرت ب

بر.  برگزيده است
ليغ كنند مردم تب

25/07/1399(  

هايي خره به سؤال
ـ2هدف زندگي 

و كدام هد» ند؟
شناسد يا در شنا

خدايا ايام: واند

ت كه آيندة او چ

كه چرا غافل از
روم به كجــا مي

را به رستگاري د
و هر كس كه د 

  .د

هنگ پاسخ ده ما

 قرار داده است
هدايت او متفاوت

 

  :هد كه
حي و جسم ف رو

 چه عاقبتي در ا

دگان در پيام الهي
اش د ر باشد رتبه

ها  زندگي انسان
ن دين را در ميان

10  

5 اولمرحلة (ان 

دغدغه و باالخ, ي
خت ه ـ شنا1: ز

كن چه زندگي مي
قيقي خود را نش
خو ين دعا را مي

رو است به  نيز رو
  ت؟ 

ك 
ب 

تواند مردم ر مي
:ة من الخارسین

  ) 31صفحة (

ژگي داشته باشد

صورت هم ان به

شان كه در وجود
ب شده شيوه ه

 ) 15صفحه  (

هها را بد ن سؤال
د دقيق و ظريف
ي دارند و دقيقاً

  : ود
جز براي آنكه بند
تر ه عقلش كامل

وند براي  كه خدا
مان داده تا همان

 يازدهم؛ زبــــا

مشغولي ج به دل
نيازها عبارتند از

براي چ«د بداند 
كه اگر هدف حق

پيوسته اي) ع(اد

 مهم و اساسي
را در گرو چيست

  
 

 تنها ديني كه م
و هو فی اآلخرة
. (ن خواهد بود

د حداقل دو ويژ

هاي مختلف انسا

هايي ك با ويژگي
و همين امر سبب

.و انتخاب است

سخ صحيح اين
ظام هستي، ابعاد
گ چه سرنوشتي

مو بن حكم فر شام
ندگان نفرستاد ج
ند و آن كس كه

ك ه و روشي است
م همة پيامبران فر

سنجش

تدريج به)  انسان
از اين ن برخي. د

  

خواهد نسان مي
داند ك او مييد؟ 

 خاطر امام سجا
  ) 13صفحة (

سان با اين سؤال
ي وي در آن سر

شب سخنم همه
بهــر چه بـود 

سورة آل عمران
و قبَل ِمنهُ  فلن یُ 

خرت از زيانكارا

هاي اساسي بايد
  . باشد اعتماد

ها ري كه به نياز

ت را متناسب ب
كند و متمايز مي

ر قدرت اختيار و

تواند پا كسي مي
 جايگاه او در نظ

ها پس از مرگ ن

جستة خود، هش
سوي بن خود را به

ري برخوردار باشن

دين اسالم را. ت
ها فرستاده و به ه

   
 

 .رست است

تر هاي مهم نياز
گيرد د آرام نمي

) 14و  13حة 
 .رست است

ا:  هدف زندگي
نماي را صرف آن 

به همين. است
. (اي  آن آفريده
 .رست است

انس: ندة خويش
ت؟ و خوشبختي
من اين است و ه

ام آمدنــم ــده
 (  

 .رست است

س 85حتواي آيه 
غیر االسالم دیناً

واهد شد و در آخ
 .رست است

ه ن نيازها و سؤال
 درست و قابل ا

طو نبه باشد، به
 .رست است

  : ت خداوند
دسته از مخلوقا
ساير مخلوقات م
ر و ويژگي ديگر

 .رست است

ين دو ويژگي ك
كاملي از خلقت،
ن بداند كه انسان

 .رست است

شاگرد برج به) ع
وند رسوالن خ خدا

ه از معرفت برتر
 .رست است

ي راه و روش است
ه دين براي انسان

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
(ها  اين نياز

ها را نيابد آن
صفح(زندگي 

در 2گزينه  .5
ـ شناخت1

اش ر زندگي
دست داده ا
كه مرا براي

در 1گزينه  .6
درك آين ـ2

ديگر چيست
ها فكر م روز

از كجــا آمـ
)13صفحه (

در 4گزينه  .6
بر اساس مح

غ غِ تبو من یَ 
پذيرفته نخو

در 2گزينه  .6
پاسخ به اين
الف ـ كامالً
جا ب ـ همه

در 4گزينه  .6
شيوة هدايت
خداوند هر د

ه او را از سك
تعقل و تفكر

در 3گزينه  .6
با توجه به اي

ـ آگاهي ك1
ـ همچنين2

در 3گزينه  .6
ع(امام كاظم

اي هشام، خ
پذيرند كه مي

در 1گزينه  .6
دين به معناي
خداوند يك د

erv.ir

58

59

60

61

62

63

64

65

66



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

چـه را مـا    ن
  )23حة 

ت آن آگـاه  

  ) 25حة 

  . ت
23 (  

اليم الهـي   

ـم كـه بـا    
. كيـد دارد       

اول : نـد از  

 بـه جـاي   
 با توجه به 

: بخشـد  ـي 
. بخشـد  ـي   

cationgroup

فارش نمود و آن
صفح. (قه نكنيد

كه به حقانيت  آن

صفح(ن پيشين 

رابر خداوند است
3و  24صفحة  (

عـاسبب شد تا ت
  )25ة 

ايـ ن مأمور شده
 فهـم مـردم تأك

هـا عبارتن يژگـي 
30 (  

كردند، روز ديگر
د از درون دين

 (  

دگي حقيقي مـ
دگي حقيقـي مـ

 نوح را بدان سف
ريد و در آن تفر

  .سلمان بود
دند مگر پس از

 :  
عليمات پيامبران

م بودن در برسلي
. مسلمان ناميد

اين تداوم س. ست 
صفحة. (بگذارند

ما پيامبرا: است
ـي بـه تناسـب

برخي از وي. شد
0و  29صفحة  (

ك كاال عوض مي
توانند ن دين مي

)30صفحة . (ند

 كرده و به او زند
اند كه زنـد خو ي

25/07/1399(  

بيان كرد كه شما
پا دار ه دين را به 

و مس) گرا حق( ت
ه مخالفت نپيمود

 23(  

:اليل بوده است
، ج ـ تحريف تع

 كه به معناي تس
 شما را از پيش

 و مستمر آن اس
به راحتي كنار ب

نقل شده ا) ص(
 ثابت ديـن الهـ

هاي مختلف باش ه
.كننده ن تنظيم

ك روز كاال را با ك
متخصصان. كنند

را استخراج كنن 

ه انسان را زنده
به چيزي فرا مي

)انساني

11  

5 اولمرحلة (ان 

ش   همان را براي
وديم اين بود كه

ي؛ بلكه يكتاپرست
 و اهل كتاب راه

صفحة( . داشت

متعدد به اين د
سطح فكر مردم

 اسالم نام دارد
راهيم است و او

ام تبليغ دائمي
ن نتوانند آن را ب

(ث پيامبر اكرم
ورت بيان اصول

ي بشر در دوره
وجود قوانين: وم

مثالً يك. ير كند
ك ها را تنظيم مي
...رة بانكداري و

  

 چيزي است كه
ريد كه شما را ب

علوم اويژة ( 

 يازدهم؛ زبــــا

خداوند از دين 
يسي توصيه نمو

بود و نه مسيحي
وند اسالم است 

ها وجود آن  يان

ستادن پيامبران م
 رشد تدريجي س

 شد اين برنامه
آيين پدرتان ابر

ندگاري يك پيا
 شود و دشمنان

ان متعدد، حديث
ن حديث بر ضرو

  مل زندگي 

 

گوي نيازها اسخ
دو. يازهاي ثابت

در هر زمان تغيي
ه انكي و معامله

عه دربارنياز جام
...يت، عدالت و

سوي و پيامبر به
و پيامبر را بپذير

)2(و زندگي 

سنجش

:مايد فر شورا مي
يم و موسي و عي

هيم نه يهودي ب 
خدا طعاً دين نزد 

 و حسدي كه مي

گفت فرس توان ي
 در دعوت، ب ـ

طور كه گفته ن
آ ]اين دين[: حج

 دعوت الزمه ما
و فرهنگ مردم

فرستادن پيامبرا
اين. خن بگوييم

  : ير است
يافت برنامه كامل

  ريف
 )ص( از پيامبر

  دين اسالم 

تواند پا د كه مي
 عين توجه به ني

ممكن است دد 
هاي با وز قرارداد

ه قوانين مورد ن
مانند نياز به امني

ل، دعوت خدا و
يد دعوت خدا و

  ) 2حة 

 دين و

   
 

 .رست است

از سورة ش 13ية 
كرديم و به ابراهي

 .رست است

ابرا: 67مران آية 
قط :16مران آية 

دليل رشك م به
 .رست است

 سؤال مردم مي
رار و پيوستگي
 .رست است

هما: 24صفحة 
سورة ح 78 آية 

 .رست است

مرار و پيوستگي
زندگي و آداب و

 .رست است

خش ب از علل ف
سخ شان ازة عقل

 (  
 .رست است

 نبوت از قرار زي
 جامعه براي دري
آن كريم از تحر
ام معصوم پس

و روزآمد بودن د
(  

 .رست است

هايي دارد ويژگي
هاي متغير در ز

 .رست است

شيوة داد و ستد
گرفتند و امرو ي

وجود آمد ديد به
نيازهاي ثابت ما 

 .رست است

سورة انفال 24ة 
ا ايمان آورده كه

ر و انديشه، صفح

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
خداوند در آ

حي ك به تو و
در 1گزينه  .6

سورة آل عم
سورة آل عم
شدند آن هم

در 3گزينه  .6
در پاسخ به
الف ـ استمر

در 4گزينه  .7
بخش اول، ص
بخش دوم،

در 4گزينه  .7
الف ـ استمر
جزو سبك ز

در 3گزينه  .7
در پايان بخش

مردم به اندا
)25صفحة (

در 2گزينه  .7
عوامل ختم

ـ آمادگي1
ـ حفظ قر2
ـ وجود اما3
ـ پويايي و4
)29صفحة (

در 4گزينه  .7
دين اسالم و
توجه به نياز

در 1گزينه  .7
ش: بخش اول

كاال سكه مي
نيازهاي جد
:بخش دوم

  
  

در 3گزينه  .5
بر اساس آية
اي كساني ك

بخش تفكر(

erv.ir
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  )2حة 

 و در افـق      
 ونـد بـه او  

 و در افـق      
ونـد بـه او   
قي خود را 
 را از بـين  

دف زندگي 

ي خـود و    
دهنـدة   ـان   

  ) 8حة 

بـين بـرده     

س هدايت 

ام را بهتـر  
ر هستند و 

cationgroup

ر و انديشه صفح

مـره فراتـر رود
و  است كـه خـدا  

مـره فراتـر رود
و  است كـه خـدا  
سان هدف حقيق
ية وجودي خود

ـ شناخت هد1 

ي است كـه بـرا
اسـت زيـرا نشـ

صفح. (ندك يد مي

دي خـود را از ب
  )7ه 

پس. مايد فر يي مي
  ) 10ه 

كساني اين پيا. 
هاي الهي داناتر 

بخش تفكر. (ست

طح زنـدگي روزم
اي سرمايه ويژه

طح زنـدگي روزم
يا سرمايه ويژه

اگر انس. كند   مي
ر حقيقت سرماي

 ذيل سه عنوان

ني جستجوگري
شغولي مقدس ا

هدف را تهدي بي

  . مي او دارد

ي سرمايه وجـود
صفحه. (اند كرده

هدايت و راهنماي
صفحه( 50ه آيه 

لهي تعقّل كنند
مان نسبت به فر

25/07/1399(  

معرفي نموده اس

كه انسان از سـط
ي كه برآمده از س

كه انسان از سـط
ي كه برآمده از س
سان را تضمين
 چنين كسي در

سؤاالت اساسي
 (  

هاي انسان دغدغه
مش  دغدغه و دل

كه يك زندگي ب

 
حي و جسم ق رو

  ) 9ه 

شود چنين كسي
ن را دچار زيان ك

آن هدف او را ه
سوره طه ...َخلَقه

گان در پيام اله د
كر برتر هستند ن

  ) 10صفحه 

12  

5 اولمرحلة (ان 

دگي در جهان م

زماني ك. شود ي
هايي نياز. بيند ي

زماني ك. شود ي
هايي نياز. بيند ي

ت كه سعادت انس
ز دست داده و

قرار دارد، س 4و  
)8و  7صفحة ( 

درست زندگي د
اين يك. هستند

 از زياني است ك

  : داشته باشد

 : ها را بدهد كه
تي و ابعاد دقيق

صفحه. (ي دارند

ن دچار خطا ش
اند كه خودشان 

راي رسيدن به آ
ی اَعطی کلَّ شیء خ

كه بند ز براي آن
ه در تعقل و تفك

ص. (ت باالتر است

 يازدهم؛ زبــــا

ات و اساس زند

 و غريزي او نمي
رو مي به ي نيز رو

 و غريزي او نمي
رو مي به ي نيز رو

هاي اساسي است
ود عمر خود را ا

2و  1هاي  زينه
ت زندگي كردن

د آينده او و راه 
ته ارزش قائل ه

گاهي زندگي و آ

قل دو ويژگي د

ه سخ اين سؤال
 او در نظام هست

نوشتي گ چه سر

 يا در شناخت آ
يانكاران كساني

كند و بر خلق مي
قال ربّنا الذی .ست

  
گان نفرستاد جز
شند و آناني كه
 در دنيا و آخرت

سنجش

 آب را ماية حيا

هاي طبيعي نياز
تر هاي مهم  نياز

(  

هاي طبيعي نياز
تر هاي مهم  نياز

ه يح به اين نياز
ن دچار خطا شو

هايي كه در گز 
كشف راه درست

ي هدف زندگي،
رشان قرار گرفت
ه وي به ارزش ز

 انسان بايد حداق
  . اعتماد باشد

تواند پا كسي مي
يگاه انسان، جا

ها پس از مرگ ان

ود را نشناسد و
در حقيقت، ز: د

ي هدف معين خ
 نظام خلقت اس

: مودند حكم فر
سوي بندگ ش را به

تري برخوردار با
اش ر است رتبه

   
 

 .رست است

م از سورة انبياء
 .رست است

سان منحصر به ن
ديشد خود را با

)7صفحة . (ست
 .رست است

سان منحصر به ن
ديشد خود را با

پاسخ صحي. ست
ا در شناخت آن

  )7صفحة (
 .رست است

 است و پرسش
ـ ك3ندة خويش 
 .رست است

ز قبيل چيستي
گي كه در اختيا

جه وشياري و تو
 .رست است

هاي اساسي ؤال
 درست و قابل ا

  .نبه باشد
ين دو ويژگي ك

ملي از خلقت كا
ن بداند كه انسا

 .رست است

دف حقيقي خو
مايد فر ريم مي ك

 .رست است

مخلوقي را براي
م و همگاني در

 .رست است

بن ح به هشام) ع
وند رسوالنش خدا
از معرفت برتكه 

تر مل ه عقلش كا

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
ام در آية سي

در 1گزينه  .5
هاي انس نياز

باالتري بيند
عطا كرده اس

در 4گزينه  .5
هاي انس نياز

باالتري بيند
عطا كرده اس
نشناسد و يا
. (برده است

در 3گزينه  .5
سؤال منفي

ـ درك آين2
در 1گزينه  .5

هايي ا سؤال
فرصت زندگ
بيداري و هو

در 2گزينه  .5
پاسخ به سؤ

مالً الف ـ كا
جا ب ـ همه

جه به اي با تو
ـ آگاهي ك 1
ـ همچنين 2

در 4گزينه  .5
كسي كه هد

قرآن. است
در 2گزينه  .5

خداوند هر م
يك اصل عا

در 1گزينه  .6
ع(امام كاظم

اي هشام خد
پذيرند ك مي

آن كسي كه
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@sanjesheduc 

هـا نـاداني   
د از آمـدن  
َن َهللا َعزیـزاً 

آن هـم  . د

ن يكسـان      
طح آگـاهي     

. سلمان بود

  : رد

ـظ منـافع    

وم پـس از      

 

در ) ص(بر      
 جهت اين 

  : رتند از

cationgroup

ه كند تا بعـد  مي
نده باشند تا بعد
جٌة بَْعَد الرُُّسـِل وَکـا

ت آن آگاه شدند

دعـوت پيـامبران
ـا زمـان و سـط

و مس) گرا حق(ت 

اليل زير اشاره كر

خـاطر حفـ ه بـه 
 (  

ـود امـام معصـو

  

 : ن خود است

ـامي كـه پيـامب
به همين. نشد  

ها عبار ن ويژگي

گان تمام م ر بند
دهن دهنده و بيم

للناِس َعلَی ِهللا ُحجَّ

انيتكه به حق  آن

حتـواي اصـلي د
عي متناسب بـ ر

پرست  بلكه يكتا

توان به دال ت مي

داند كه ديني مي
)23صفحه . (ند

ــ وجـ3حريـف     

) 29صفحة . (ت

 درك مردم زمان

لهـي و بـا اهتمـ
ه و يا از آن كم

برخي از اين. شد

25/07/1399(  

 داليل خود را بر
د بشارت ]تاد كه

نِذریَن لِئَّال یکوَن لِل

دند مگر پس از

 همين دليل مح
 برخي احكام فر

  . م است
د و نه مسيحي

ن متعدد چيست

سته از رهبران د
شد يان الهي مي

رآن كـريم از تح

يا به امام نيست

در سطح فهم و
  ) 19صفحة 

 پرتو عنايـات اله
اي بر آن افزوده ه

هاي مختلف باش 

13  

5 اولمرحلة (ان 

حجت و انبياء 
را فرست[سوالني 

یَن َو  ُمنرُُسالً ُمبَرشِّ

 مخالفت نپيمود
  ) 17حه 

به. اند را خوانده
 تعاليم انبياء در

ابراهيم پدرتانن 
م نه يهودي بود

ستادن پيامبران

 از ناحية آن دس
أ اختالف در ادي

ـ حفـظ قـر2ي 

ي همة مردم دني

ن داشتن بياني د
ص. (سخن بگوييم

 مسلمانان و در
شد و هيچ كلمه

ي بشر در دوره

 يازدهم؛ زبــــا

وسيلة فرستادن
رس. نكنند جيه  و

. (تاويزي نباشد

  
كتاب در آن راه

صفح. (جود داشت

فر) مور مشترك
ين وجود،با ا. د

  ) 19صفحه 

اين دين آيين: ت
مهي ابرا: ل عمران

ش كه دليل فرس

  ) 20و  19حه 

ستگي ديني را
كار كرده و منشأ

  : بارتند از
امه كامل زندگي

  ن اسالم 
 معناي دسترسي

وظايف پيامبران
شان س دازة عقل

الش و كوشش
 دچار تحريف نش

 (  

گوي نيازها اسخ

سنجش

وند به و ساء خدا
 از جانب خدا تو

وند دست بل خدا

: خوانيم ران مي
م است و اهل ك

ها وج ه ميان آن

ام(ا به اين امور 
اند ك دين آورده
. (ر داشته است

سورة حج است 7
سورة آل 67 آية 

سخ به اين پرسش
   در دعوت 

  ردم كر م
صفح(ر پيشين 

تالفات و چند د
مبر جديد را انك

ل ختم نبوت عب
راي دريافت برنا
وزآمد بودن دين

پيامبر به س از

يكي از و) ص(م
كه با مردم به اند

با تال:  از تحريف
شت اين كتاب

)29صفحة . (رد

تواند پا د كه مي

   
 

 .رست است

سورة نس 165ه 
رستادن پيامبر
ي مردم در مقا

  ) 11حه 
 .رست است

ز سورة آل عمر
زد خداوند اسالم
ك و حسدي كه

 .رست است

ن الهي مردم را
ها يك قع همة آن

هايي با يكديگر ت
 .رست است

78سؤال در آيه 
آ  دوم بر اساس

 (  
 .رست است

در پاس) في است
رار و پيوستگي

دريجي سطح فك
 تعليمات پيامبر

 .رست است

 منشأ اصلي اخت
پيام) ت و قدرت
 .رست است

عوامل) في است
 جامعة بشري بر

ـ پويايي و رو4  
د امام معصوم پس

 .رست است

ديث پيامبر اكر
ايم ك  مأمور شده
 .رست است

حفظ قرآن كريم
و حفظ قرآن داش

صحيح نداري به ت
 .رست است

هايي دارد ويژگي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
بر اساس آيه
خود را با نفر
پيامبران برا

 ً صفح) (َحکی
در 2گزينه  .6

ا 19در آيه 
قطعاً دين نز

دليل رشك به
در 4گزينه  .6

مبرا همة پيا
در واق. است

مردم تفاوت
در 3گزينه  .6

بخش اول س
پاسخ بخش

)17صفحة (
در 3گزينه  .6

پرسش منف(
الف ـ استمر
ب ـ رشد تد
ج ـ تحريف

در 1گزينه  .6
قرآن كريم

ثروت(دنيوي 
در 2گزينه  .6

پرسش منف(
ـ آمادگي1

)ص(پيامبر
وجود: جه تو

در 1گزينه  .6
بر اساس حد

مبران ما پيا
در 3گزينه  .6

، حف3گزينة 
آوري و جمع

كتاب نيازي
در 4گزينه  .7

دين اسالم و
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@sanjesheduc 

داد و سـتد       

صـورت   بـه 

 از قـوانين  

ن كـار بـه     
ندار واقعي 

  . خداست
بر معرفـي    

 خدا هست 
  )ر

واس خـود   

ت اشـياي      

ه نبـود آن     

 غير مادي 

cationgroup

ه ولـي شـيوة د

 به ختم نبوت ب

اي وده و نمونـه  

انـد و ايـن ـاورده  
تواند دين ي نمي

مل از جانب خ كا
را آخـرين پيـامب

جانب هنمايي از
گفتا پيش 2فحه 

توان با حـو  نمي

ه درك و دريافـت

ـيم و بـا آن بـه

 نبود موجودات
  ) 10فحه 

ري اشـاره شـده

شده، آية مربوط

بـو) ص( پيـامبر      

يامبر ايمـان نيـ
چنين فردي ن اين

صورت ك ي آن به
ر) ص(م پيـامبر    

ندگي محتاج راه
صف. (شود رح مي

كه چون خدا را

و تنهـا قـادر بـه

ختيار داشته باشـ

ظر درباره بود و
صف. (دانم است ي

25/07/1399(  

بت جامعة بشـر
 (  

هاي ذكر ش زينه

ل آن فرمـايش

بلي به آخرين پي
بنابراين. ه است

ن گفت محتواي
ـي قـرآن كـريم

ه آيا انسان در زن
ت پيامبران مطر

ورند اين است ك

يرند و از اين رو

ايي آن را در اخ

جهت از اظهار نظ
دي موضع نمي

  ديني

14  

5 اولمرحلة (ان 

  ت 

هاي ثاب جمله نياز
)30صفحة . (ند

د اما در ميان گز

   اهللا 

سـت كـه اصـل

يروان پيامبر قب
 پيامبران گذشته

توان د ندارد و مي
دادند ولـ رت مي

ست اين است كه
صل نياز به هدايت

آو دعاي خود مي

پذي مادي اثر مي

الزم براي شناسا

ست، به همين ج
ات غير ما موجود

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ زبــــا

هاي ثابت  به نياز

د با ديگران از ج
كن ني تفاوت مي

تلفي اشاره دارد
   

 شده أدعوا الي

رراتـي اين و مق
 

ر اين است كه پي
ي از دستورات

ي ديگري وجود
بر بعدي را بشار

ل طرح و بحث اس
ش ديني يعني اص

يلي كه بر اين اد
  ) 6صفحه  (

ودات و اشياي م

كنيم كه ابزار ال 

طبيعت مادي اس
جربي در برابر مو

معارف

سنجش

جه ر در عين تو
  ننده 

از به داد و ستد
وده و در هر زمان

تي به نكات مخ
:بيان شده است

بر او نازل  راه 

از جمله قواني الم
 ) 31صفحة  (

ك زمان نشانگر
و عدم پيروي خدا

يچ كتاب آسماني
شته آمدن پيامب

  )33حه 

ن اصلي كه قابل
يگر از اركان بينش

كنند دلي كار مي
.خدا وجود ندارد

دن تنها از موجو
 

 چيزي را انكار
  )9حه 

م تجربي تنها ط
ر موضع علوم تج

   
 

متغير ه نيازهاي 
كن قوانين تنظيم

  ) 30و  
 .رست است

نه به موضوع نيا
هاي متغير بو ياز

 .رست است

 محمود شبستري
بيات اين شعر ب
مده پايان اين ر

(  
 .رست است

ار فی االسالرض  و ال 
.ه اسالمي است
 .رست است

 چند دين در يك
مان خ يچي از فر

  ) 33حه 
 .رست است

ز قرآن كريم هي
گذشگر پيامبران 

ر گرفته از صفح

 .رست است

ترين د به خدا مهم
ست كه يكي ديگ

 .رست است

وجود خود را انك
يافت نمود لذا خ

 .رست است

ه علت مادي بود
 )9صفحه . (ند

 .رست است

توانيم وجود مي
صفحه. (ه باشيم

 .رست است

ق و مطالعه علوم
ت ديگربه عبار. 

www.sanjeshse 

جه به تو: اول
وجود ق: دوم

29صفحة (
در 4گزينه  .7

در اين گزين
مربوط به ني

در 3گزينه  .7
شعر جناب
صريح در اد
بر او ختم آم

)31صفحة (
در 2گزينه  .7

الرضرنون  قا
كننده تنظيم

در 4گزينه  .7
وجود دو يا
معناي سرپي

صفح. (باشد
در 1گزينه  .7

امروزه به جز
از سوي ديگ

بر. (نمايد مي
  
  

در 3گزينه  .5
بعد از اعتقاد

جا يا نه؟ اين
در 2گزينه  .5

كساني كه و
كشف و دريا

در 1گزينه  .5
حواس ما به
مادي هستن

در 4گزينه  .5
ما هنگامي م
چيز پي برد

در 3گزينه  .5
حوزه تحقيق
.ناتوان است
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دا و وجـود  
م نخواهنـد    

اي به  عده 
ي علـم در  

ده از بـين  

... يم مـثالً    

  ) 16فحه 

هـا    پديـده 

ـه هسـتي        

يـده باشـد    

ـر موجـود    

طبيعـت را     

 را كه غرق 

cationgroup

 انكار وجود خد
ز اين پـس هـم

...)ها و ن بيماري
نامي د تا از خوش

  )6صفحه 

پديدن بروند، آن 

ي مـاده بپنـداري

صفح. (گرفته است

جهان طبيعت را

ن و پـا در عرصـ

ت زيرا اگـر پدي

زمند اسـت و هـ

ـت كـه مـاده ط

ه يكي طبيعت

دهند باز قادر به
بلكه از. كار كنند

هواپيما، درمان  
س علم بپوشانند

ص... (پذيرم ا نمي

نباشند يا از بين

هاي ت از صورت
2 (  

ي انسان صورت گ

تمام جه. كنيم ي

ي موجـود شـدن

خود پديده نيست

محتاج و نيازي 

معنايش اين اسـ

 در اين است كه

25/07/1399(  

 به دست هم د
دا رو روح را انك

از جمله اختراع
دات خود را لباس

 نكنم هرگز او ر

 اگر آن عوامل ن

ها و يك صورت ت
20و  19صفحه 

ي و جستجوگري

ير را مشاهده مي
  ) 17صفحه  (

 اسـتثناء بـراي

بخش جهان، خ ي

اي موجودي ديده

خالق بشناسيم، م
 20 (  

 نيست اختالف
  ) 20صفحه 

15  

5 اولمرحلة (ان 

وم تجربي دست
اند وجود خد سته

( صورت گرفت 
اساس و معتقد ي

ي خود احساس

طوري كه ت به

ك حالت از حالت
ص. (ادرست است

يابي  و حس علت

 نيازمندي به غي
.ها نيست پديده

ي طبيعت بدون

وان علت هستي
19 (  

يعني هر پد. ست

يعت را بدون خ
صفحه. (ايم رده

علت  موجود بي
ص. (گر خداوند را

 يازدهم؛ زبــــا

ي گوناگون علو
نتوانس ن نه تنها

   

گيري ي چشم
لوح، ادعاهاي بي

  ) 11و  

ر چاقوي جراحي

 عوامل ديگر است

و را همچون يك
نا  تصور باطل و 

همين كنجكاوي

ي از وابستگي و
جز گردهمايي پ

هاي  كه با پديده
  ) 19و  

عنو وند به كه خدا
9صفحه . (ت آن

اس» احتياج«و » 

جهان ماده و طبي
دربارة آن رها كر

ر پذيرفتن يك
داند و ديگ ت مي

سنجش

ها گر همة رشته
ني علوم گوناگو

)10صفحه . (د

ها  علم پيشرفت
ل ريب افراد ساده

10صفحه . (ند

تا خدا را در زير

ودش وابسته به
  

ين صورت كه او
آيد گون درمي نا

لمي بر اساس هم

كنيم آثاري ر مي
طبيعت چيزي ج

ن مطلب است
18صفحه . (تند

مًال واضح است ك
هد بود و نه علت

»نياز«هر پديده 
  ) 16فحه 

منكرين خدا، ج
سش از علت را د

 منكرين خدا در
علت جود بي ن مو

   
 

 .رست است

ن دريافت كه اگ
يعن. خواهند بود

ين ادعايي كنند
 .رست است

ضر كه در عالم
ادند كه براي فر

نناستفاده ك سوء
 .رست است

گويد، ت مادي مي
 .رست است

ي است كه وجو
) 16صفحه . (

 .رست است

صور خداوند به اي
نا هاي گو صورت ه

 .رست است

ت و كشفيات عل
 .رست است

ي جهان كه نظر
و اساساً جهان ط

 .رست است

راي فهم بهتر اين
زمند علت هست
 .رست است

آنچه گفتيم كامال
ها خواه م پديده

 .رست است

صوصيت اصلي ه
صف. (ديده است
 .رست است

عاي ماديون و م
ايم و پرس دانسته

 .رست است

شناسان و ن خدا
حتياج است همان

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
توان حال مي

غير مادي نخ
توانست چني

در 2گزينه  .5
در عصر حاض
اين فكر افتا

ميان مردم س
در 4گزينه  .5

يك جراح م
در 2گزينه  .5

پديده چيزي
خواهد رفت

در 1گزينه  .6
رو تص از اين

انرژي كه به
در 4گزينه  .6

تمام اختراعا
در 2گزينه  .6

به هر كجاي
اند و پر كرده

در 4گزينه  .6
اين شعر، بر
گذاشتن نيا

در 3گزينه  .6
به آ با توجه

جزئي از عالم
در 3گزينه  .6

بنابراين خص
نيازمندي پد

در 1گزينه  .6
اگر بنا به اد
بدون علت د

در 2گزينه  .6
اختالف بين
در نياز و اح
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@sanjesheduc 

جـود   ن مـو 
ه را دارد و   

ودن نظيـر     

د كـه چـرا      

و حقيقـت    
 (  

راه » سـتي 
 (  

ــ فقـر   3ي   

چشيدن . ت
يي جـذب   

 براي رشد 
3 (  

 دارد ولـي  
ل شمارش 

  . رود ار مي

 .ست اسـت 
هـا اشـتباه   

cationgroup

تواند همان  نمي
ـدوديت و غيـره

ـيات پديـده بـو
  ) 21و  20 

ـا روشـن شـود
 24 (  

ننـد و از حـق و
)24صفحه . (ست

خودپرس« جـاي            
)24صفحه . (ند

هـاي روانـي ـده  

صل از فقر است
هـاي و ايـدئولوژي  

 فكري زمينه را
30صفحه . (سند

نفي در جمالت
 از اسم غير قابل

كا مارش جمع به

درس someينه 
ه  ن سـاير گزينـه   

دارند طبيعت ي
 و تركيب و محـ

طبيعت خصوصـ
صفحه. (ت باشد

 بررسي است تـ
صفحه. (شوند ي

كن طق فرار مـي 
ها بر حقيقت است

ت بودنـد و بـه
خالف تقسيم شو

ــ عقـ2خالقـي  

 عقده رواني حاص
هـا و رف مكتب

ضعف و ناتواني
نوايي برس راه به 

عني و مفهوم من
زياد است و قبل

ارش و قابل شم

 جمله فقط گزي
بـراين بنـا . شـود 

25/07/1399(  

شناسان اظهار مي
 تغيير و تجزيه

د چون سراسر ط
تواند بدون علت 

ن حال نيازمند
وند را منكر مي دا

سته از عقل و منط
ه دم دانستن آن

شـناخت حقيقـت
هاي مخ به گروه

ـ انحرافات اخ1: 
2(  

ني دارد، ان جوا
طر آگاه به  ناخود

ض. تهاس ن ضعف
دهد تا از اين ر ي

رود و مع كار مي
ه معني مقدار ز

م غير قابل شما

در اين. باشد مي
ش ش استفاده مـي 
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5 اولمرحلة (ان 

خداش.) ده است
حركت، ن نظير 

علت باشد ود بي
رد و هرگز نمي

افتد در عين ق مي
كنند و وجود خد

دانسته يا نادانس
ها و مقد و هوس

بـال كشـف و ش
ها ب ت كه انسان

:عبارتند ازوند  دا
29تا  25صفحه 

اي افراد در دورا
صورت شود به ي
28 (  

ي و از بين بردن
طلب امكان مي ت

ك ابل شمارش به
به much. كند 

ياد و قبل از اسم

 قابل شمارش م
سم قابل شمارش

lost o  دارينو 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــا

ي پديده بيان شد
يات پديده بودن

  ) 21و  20

جو واند همان مو
يت و غيره را دا

ندرت اتفاق  و به
كن شانه خالي مي

خت د واهيم پردا
پيروي از اميال و

شخصـي بـه دنب
 چه دليلي داشت

عقل و انكار خد
ص(هاي نادرست 

ا ر معتقدات پاره
جامعه موجب مي

8و  27صفحه  (

ويت مباني فكري
اي فرصت ه عده

سم غير قا  قبل ا
ثبت را بيان مي

مقدار يا تعداد زي

و يك اسم غير
ل شمارش و اس

 a lot of  وof

ا

سنجش

هاي گيدامه ويژ
طبيعت خصوصي

0صفحه . ( باشد

تو د طبيعت نمي
ركيب و محدودي

نادر است اي له
ش خالق جهان ش

ه به ذكر آن خو
مل مهم پ  از عوا

جه بـه منـافع ش
گرفتند ديگر مي

 گريز انسان از ع
ه ـ برداشت5لط 

 سهم بزرگي در
 از آثار فقر در ج
.زه با فقر دارند

تربيت ديني تقو
آورد و به هم مي 

في ي كم و ناكا
مي و مفهوم مث

باشد و به م مي 

ار و خبر است و
قابل  از اسم غير

lot نداريم وليf

   
 

 .رست است

في است و در اد
د چون سراسر ط
واند بدون علت
 .رست است

دارند  اظهار مي
ير و تجزيه و تر

 .رست است

كار خداوند مسئل
 اندك از پذيرش

 .رست است

ان به داليلي كه
يكي. شوند  مي

 .رست است

ج اي توها به ج ن
را در پيش م» ي

 .رست است

عوامل. ي است
هاي غل ـ آموزش

 .رست است

هاي رواني كه ه
قر و رنج دائمي

اهراً ادعاي مبارز
 .رست است

هاي تعليم و ت ف
نگارنگ فرا اي ر

 ژگان

 .رست است

عني مقدار خيلي
ه معني مقدار كم

  . شود 
a lot ofابر با 

 .رست است

n به معني اخبا
some هم قبل

t ofجه كنيد  و

www.sanjeshse 
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eيرا صفت ز

تو. باشند مي
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در جمالت 
varel   بـه

  . شود ه مي

كنـد امـا    ي 

ينده  گو  2

ه او بتوانـد   

 انگليسـي   

تـوانم بـا    ي

 ه

 در آينـدة      

cationgroup

د someصفت  
    ly, hardly

littl a استفاده

س صحبت مـي

,تر از     

 كيب كردن

كـه رند تـا ايـن  

 در درس زبـان

 يريت كردن

خورم و مي ه مي

د عالقه يا دلخوا

و ممكـن اسـت

 ور كردن

.يد جمع باشد
ي منفـي مثـل

leل شمارش از 

طور روان و سليس

  ن
 بوب

ا كم، يعني كمت

ترك) 4 

د او را تنها بگذا

ن در يك كالس
  . رفتند

مدي) 4  داشتن 

خوشمزرا غذاي 

مورد) 4 

 ايـن صـورت او

 ل برقي

تصو) 4 

25/07/1399(  

شد و فعل آن با
هـاي برابر با قيـد 

  . ند

اي اسم غير قابل

ط ي فارسي را به

طور مطمئن ، به
ر معروف و محب

يليون گوينده تا

 ر كردن 

ها بايد رد كه آن

  ه، تابلو 
  ب

آموزان ضي دانش
ت خيلي بدي گر
 داشتن، تفاوت د

دوست دارم، زير

 

  . كند   مي

در غير. ي كند

   دادن 
ش كردن وسايل

   ؟دارد

 ه كردن 
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5 اولمرحلة (ان 

باش سم جمع مي
باشد و ب نفي مي

كنن  را منفي مي

و برا a fewش 

زبان بومي  فارسي

يقيناً،) 2 
طو به) 4 

ها مي  يعني صد

تصور) 3  شتن 

خودش اشاره كر

نشانه) 2 
انتخاب) 4 

بعض. كنند ق مي
الس ديگر نمرات

فرق) 3  دن 

 را خيلي زياد د

كافي) 3 

  كند؟  ت مي
شيد دريافتور

هاي چرب دوري 

ادامه) 2 
خامو) 4 

كرة ماه وجود د

آماده) 3 

 يازدهم؛ زبــــا

و در واقع يك اس
ك قيد تكرار من

خود جمالت به د

سم قابل شمارش

مثل يك او . رد
  . ب نيست

ب تعداد از زياد

 بودن، در بر داش

هاي خ و با دست
  . ريزي كند مه

ي به كالسي فرق
آموزان در كال ش

ت يا برخورد كرد

اين تعطيلي. ت

 سليس

تخورشيد حرك
نورش را از خو) 

ه او گفت از غذا
  . د

 كه زندگي در ك

  كردن 

سنجش

راد پليس است و
يك seldomيد 
باشند و خود مي

براي اس onlyو  

كر ن زندگي مي
سي خيلي خوب

  
  

فريقايي بر حسب
  . ست

متغير) 2 

د صحبت كند و
ارهايش را برنامه

  
 اشاره كردن 

متحان از كالسي
د، اما بعضي دانش

مالقات) 2 

شن سال نو است
  
روان، س) 2   

ه زمين به دور خ
)زمين(چنين آن 

برد و دكتر به ي
دي داشته باشد

  
  

خوبي وجود دارد
  .  باشد
ك فرا) 2  هم

   
 

 .رست است

po به معني افر
رود زيرا قي  نمي

سختي م ت يا به
 .رست است

justتي مانند 

 .رست است

سال در ايرا 5ت 
دستور زبان فارس

 وان و سليس 
  اجتماعي 

 .رست است

هاي اف مي زبان و
گيرد يا متغير اس

 دن 
 .رست است

 واضح قادر نبود
ه درستي كارد ب

 تيب، دستور 
)make فعل 

 .رست است

يد كه نمرات ام
ي خوبي گرفتند

 شتن 
 .رست است

رد عالقة من جش
.دم بيرون بروم

شانس ت، خوش
 .رست است

داريد كه اعتقاد 
همچ. قاد دارم ژ

 .رست است

شار خون رنج مي
تة قلبي بسيار بد

 ردن 
 دادن 

 .رست است

رك يا شواهد خ
چنين كنم اين ي

 شتن 
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واع مختلف 

 . دگي كند

بايـد فعـل    

cationgroup

 مت، بخش

 

 ظبت كردن

 راف، دورتادور

طول يك روز انو

ص با سرعت رانند

 . م بدهيم

ا حذف كنـيم ب

قسم) 4  ه 

اگر) 4 

مواظ) 4  ن 

اطر) 4 

  داري كردن
  

در ط) بايد(ست 

ماني كه شخص

ت ضروري يا الزم

  .بود دهند

wh  ياthat ر

25/07/1399(  

وع، مسئله، ماده

 كه، زيرا 

ش يا توزيع كردن

 تحت

ع ورزيدن، خود
، ديده )see(ن 

كه مردم بهتر اس

 . خورند ت مي

رود زم ه هدر مي

 عمومي خدمات

  . است» شدن

ل را توسعه و بهب

ichلمه ربطي 

سي
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5 اولمرحلة (ان 

موضو) 3 

چونك) 3 

بخش) 3 

زير، ت) 3 

امتناع) 2 
ديدن) 4 

ست، اين است ك

 . د

مان هاي متفاوت

كه به يابد يا اين 

به حمل و نقل

اعث يا سبب ش

  .ند
د تا حمل و نقل

 اگر بخواهيم كل

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــا

 ، گرچه

 ل دادن 

  

  . د بود
 . د

ردن غذا مهم اس

 . ..............  
خورند ا مي ت غذ

متفاوت را در زم

خت افزايش مي

ن اين است كه ب

با«خط اول متن 

بحث كن............ 
ن استفاده كنند

ت فاعلي دارد و

 زبان اخ

سنجش

 نقش) 2 

اگرچه،) 2 

تشكيل) 2 

بعد از) 2 

  
   دادن 

خواهد................ 
خورند ت غذا مي

چه در خور ه آن

.......................كه 
طور متفاوت يا به

 مردم غذاهاي م

خ  كه مصرف سو

با ماشينها   سفر

خط كشده در خ
  . الح است

.............ت دربارة 
مپيوترهاي مدر

ين ساختار حالت
  . فاده شود

   
 

 .رست است

 .رست است

 جود، اگرچه
 .رست است

 دن 
 .رست است

 ل از، نزد
 .رست است

  سبب شدن 
دادن، پرورش د

 .رست است

....ان براي متن 
طور متفاوت ف به

 .رست است

كه بر اين باورند 
 . ند

 .رست است

متن اين است ك
ف در سراسر دني

 .است رست

ي مختلف دنيا،
 .رست است

ن، درست است
 .رست است

ي كاهش تعداد
 .رست است

 معني عبارت خ
giv يك اصطال
  .دن

 .رست است

دي ممكن است
كه بتوانند كام ي

 .رست است

در اي whichي 
استف ingصورت 

www.sanjeshse 
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ند ولي در 

  ء يا حيوان
  ء يا حيوان

ي ايـن كـه      

. دهـد   مـي      
ر اسـتفاده     

  فاعل+ عل 
هميشه كه 

  فاعل+ عل 

ـاق افتـاده   
s   نبايـد در

ده رخ داده      
  .ود

  فاعل+  

  
  

  .رود ار مي

(I, Yo

He, S

cationgroup

كن عولي بيان مي

wh  +رسم اشياء
wh  +رسم اشياء

ـت بـه شـرطي
  .رود كار نمي ه

فـي بـه جملـه
ـه سـاختار زيـر

فع+  too+ قيد 
ني كافي است ك

فع+ قيد /صفت+ 

د كه قبالً اتفـكن
sillكلمـه  . شـد 

ل در حـال سـاد
رو كار مي مل به

  
  
  

clean   
play ⎯  
work   

  .د
  

كا  نتيجه عمل به

ou, We, They

She, It,… 

have

has 

  شد

whi حالت مفع

  +hich/that

  +hich/that

but درست اسـ
به but از كلمه 

د و مفهـوم منف
باشد كـ نفي مي

 for + (ق/صفت
enoug به معن

 + enough +

ك لي را بيان مي
any m باش مي

ه يـا يـك عمـل
صورت حال كا ه

⎯⎯→  clea

⎯⎯→  Play

⎯⎯→  wor

رو مله به كار مي
.باشد ين كه مي

 so براي علت و

y,…) 

e 

فعل با قاعده باشد

25/07/1399(  

ch theyارت 

فعل............. +  
فاعل+ فعل  + 

t as wellينه 

اين عبارت بعد

باشـد ننـده مـي  
ي منجمله ديگر

+ضمير مفعولي 
ghكلمه . باشد ي

  
)for+ مفعولي 

رود و عمل كار مي
moreن برابر با 

د زيرا يك جمله
يجه آن عمل به

  +

             aned

                 yed

             rked

عقيده يا دو جم
كه، به منظور اين
براي كلمه ربطي

)سوم فعل
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5 اولمرحلة (ان 

ه است چون عبا
 

→ختار فاعلي 

............ →ولي 

گزي. رود كار مي ه
ه شود و هرگز ا

ك قيد تشديد كن
جمله مثبت و ج

سم شخص يا ض
ساختار منفي مي

.كند را بيان مي
خص يا ضمير م

ك مالت منفي به
any l همچنين

  .ود

استفاده شود) ي
رود در نتي كار مي

go ⎯⎯       
eat ⎯⎯      
see ⎯⎯       

 بيان تضاد دو ع
معني براي اين ك

if … باشد و بر مي

Past partici

قسمت س( اصلي 

ستون سوم 
  .ده شود

 يازدهم؛ زبــــا

كل جمله اشتباه
 .كند  بيان مي

ساخ
ساختار مفعو

به but alsoت 
له استفادخر جم

رود يك كار مي ه
ه است كه يك ج

  .باشد  مي
اس+ ( to+ فعل 

ت يا قيد يك س
و مفهوم مثبت ر

 +to ) +اسم شخ

وجه در آخر جم
longer.  ندارد

ست، استفاده شو

ماضي نقلي(مل 
ك ذشته ساده به

⎯→  gone

⎯→  eaten

⎯→  seen

چه است و براي
ر مي رود و به م

not ……رابر با 

iple  

 اسم مفعول فعل

ي قاعده باشد از س
ل بي قاعده استفاد

سنجش

وجه به معناي ك
حالت فاعلي را 

not o با عبارت
 همچنين در آخ

ز صفت يا قيد به
 جمله داده شده
يا بيشتر از حد

to به همراه صفت
رود و جنبه و مي

+فعل 

ديگر يا به هيچ و
مل ديگر وجود

a كار رفته است به

صورت حال كا ه
ديگر در زمان گذ

  )  نقلي

  +.....................

ي اگر چه، گر چ
ر يا هدف به كار
ي مگر اينكه و بر

فعل بي
فعل

   
 

which th با تو
desert regi

 .رست است

onlyه عبارت 

as w به معني
 .رست است

وقتي كه قبل از
بينيد دو كه مي

آنقدر ي tooني 

oo اين ساختار 

كار مي ت يا قيد به

 .رست است

any به معني د
زمان حال آن عم

 any longer

 .رست است

ختار عمل بايد به
 ديگر يا عمل د

ماضي(ل كامل 

 .رست است

althou به معني
راي بيان منظور

unless به معني
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y longer
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 thatطـي    
هر چند . د

re

su

re

de

in

  فاعل + 

The doc  

ـع عبـارت   
جهـول بـا     

فاعل جمله 
 مجهول

  ) ين يا آن

Either R  

شـود كـه    ي  

 

 كنند كـه  

ول روز در  

cationgroup

مـراه كلمـه ربط
كار رود به ingا 
 

ecommend

uggest

equire

emand

nsist
ctor sugges

c  در واقـ. اسـت
سـت و شـكل مج

 معلوم به عنوان ف

ei يا ا(معني  به

Reza or Ah

  .باشد مي

گفتـه مـي. ـود 

 تأثيرگذار) 4  ي

  .ست
  تورم) 4 

را ايجاد) مگاني
  .د
  هرم) 4 

، اما آنها در طـو

مي دارد و به هم
يا s  ،ed بدون 

 منفي باشد با 

+  thatفاعل  

nst that she 

  ي

canل كمكـي  

b كار رفته اس به

مفعول جمله+  

or..........ther

hmad can c

ير قرار گرفتن م

نشين شده بـ شيه

ديگر، جايگزيني

  .رد
ش پيدا كرده اس

هم(ساده جهاني 
شود و ناميده مي

 بگيرند يا ببرند

25/07/1399(  

جمله وجه التزام
ل اصلي يا ساده

ود و اگر جمله م

+ل اصلي ساده 

.not smoke

حالت منفي

جهول حال با فعل
becauseربطي 

can, may, m

r...... ن ساختار 

come will u

ني آن تحت تأثي

اي يا حاش حاشيه
  .دادامه دار) ه

پيشنهادي، د) 3

د كاهش پيدا كر
درصد كاهش 5ر 
 اهدا) 3

 كه يك زبان س
آن زبان اسپرانتو

 دامنه، برد) 3

نك بيابان بهره
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دهد كه ج ن مي
an بايد به شكل

رو كار مي ساده به

فعل................ + 

 .

b به صورت مج
ه بعد از كلمه ر

must should

در واقع همان. ت

us to the cin

رود و معني ار مي

هاي اجتماعي ح
پيشرفته( يافته 

 3

 /4 8 درصد
ميزان آن به زير

3  ه

باشند يا هستند
آ. طي عمل كند

3  صل

هاي خن  از شب
.آيند  بيرون مي

 يازدهم؛ زبــــا

ود دارد كه نشان
n individua

صورت س صلي به

...

becauseبطي 

باشد كه  دوم مي

d, will, be go

كار رفته است به 

nema.
  .يد

b  ياwith به كا

ه د فقير و گروه
شورهاي توسعه

 اي حاشيه) 

 در كشور ما به
ست كه نرخ يا م

رقابت، مسابقه) 

با الش كردن مي
ك ارتباطه مشتر

ريشه، منشأ، ا) 

د و قادر هستند
 پيدا كردن غذا

سنجش

recomm وجو
alد از فاعل  بع

مع باشد فعل اص

م بعد از كلمه رب
m مفعول جمله

   .ست

oing to, migh

   اصلي

eitherمله با 

ما به سينما بياي

byحرف اضافه 

ه يا پناهگاه افرا
ي بزرگ ساير كش

 2(

خ يا ميزان تورم
 طول دو سال اس

)2  يت

مردم مشغول تال
ك روش يا وسيله

 2(

باشند زي مي شب
و در شب براي

   
 

 .رست است

mendختار فعل 

بنابراين فعل. د
 دوم مفرد يا جم

 .رست است

معني جمله دوم
many of th

ي به قرار زير است
P.  +be  +ht

سم مفعول فعل
 .رست است

دانيد جم كه مي 

تواند با م حمد مي
 .رست است

be impres ح
 .رست است

رگ آمريكا خانه
يت در شهرهاي

 
 .رست است

كنيد كه نرخ مي
ن بار تقريباً در
ي، تشخيص، هو

 .رست است

هاي زيادي، م ل
عنوان يك دنيا به

 بزار، روش
 .رست است

يوانات بيابان ش
مانند و زمين مي
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براين ، بنا)

  ن

  
  اوت از 

حاال به آنها 

  ن

 و خفيـف    

 

وس سـوار     

قرن بيستم 

  ردن

بـا هـم    هـا 

كنـيم بـه    ي 

 كننـد تـا    

cationgroup

  يرزمين

زد غرغر مي(ت 

آشكار كرد) 4 

.جام خواهد داد
خيلي متفا) 4 

كردند، اما ح مي

تحويل داد) 4 

 آنقـدر ضـعيف

 ها هيجان) 4 

ن تاكسـي، اتوبـو

  به جاي) 4 

دگي مردم در قر

قدرداني كر) 4 

  .بان پيدا كرد

ه  كـه در آن آن 

  شباهت) 4 

ع مـيه مـا دفـ     

   ديگر

نگهـداري ها انه

هان شده، النه ز

گرفت دم، ايراد مي

 ع كردن

ه خيلي بهتر انج
 ن بودن

 كافي دريافت نم

 وم شدن

عضي اوقات آنها

به جاي گـرفتن

 زء

مگيري روي زند

 بخشيدن

ر يك طرف خيا
 

  يا سفر كردن

راد و موقعيتي

يد كـربن را كـه

  وتمند
طريق هادي، به

ك را در داخل خا

25/07/1399(  

زيرزمين پنه) 2
  زي شب) 4

داد كه انجام مي

راضي و قانع) 3

خص بدون تجربه
واضع و روشن) 3

گفتند كه پول ي

مردن، مرحو) 3

كند و بعض ربه مي

 ها لرزش) 3

 تصميم گرفت ب

جز غير از، به ) 3

ء شد تأثير چشم

عفو كردن، ب) 3

ان را دره آن مك
 عبور كردن) 2
رفت و آمد ي) 4

 از جمله سن افر
  .يند

 ضرورت) 3

اكسـي مداوم دي

طور سخاو به) 2
طور پيشنه به) 4

 كودكان كوچك
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 4

ك غيرمهمي را ك

3  غرغر زدن

را نسبت به شخ 
3  ت

چون كه آنها مي
  .ت

  3

ها را تجر  لرزش

3  شها

داشت، بنابراين

  3

جايزه نوبل عطاء

 3

ي رفت تا اينكه
 
 4

ي كمك كنند،
ر را برآورده نما

3  ي

طور م  گياهان به

 
 4

ك ا صادر كرد كه

 يازدهم؛ زبــــا

شتباهات كوچك
   

ايراد گرفتن، غ) 

)كارها(ربه كار 
غيرممكن است) 

 صورت بگيرد چ
ب لغو شده است

مالقات كردن) 

خاصي از زمين

انفجارها، تركش) 

د و پول كافي ند

مهمتر از همه) 

ين مورد به او ج

 عطاء كردن) 

ه دنبال آن گالري

ين رابطه دوستي
 نيازهاي يكديگر

تنوع، گوناگوني) 

كسيژن دارند و

شت هشداري را

سنجش

  
  

 كه رئيس آن اش
. آنجا كار نكنم

)2  تن

ك شخص با تجر
 2(

وبوس اعتصابي
ه است و اعتصاب

 2(

هد، يك بخش خ
  .كنيم س نمي

 2(

يادي خريده بود

 2(

ن كه براي همي

)2  دن

شهر با ماشين به
   )مكان(ردن 
   كردن

راي ايجاد بهتري
 و اينكه چگونه
 2(

ي كمي نياز به اك
  .نند

  
   هميشه

ست و وزير بهداش
  .هش يابد

   
 

 
 خلي

 .رست است

كردم ي كار مي
تم كه ديگر در
مدن، كاهش يافت

 .رست است

شن است كه يك
 ردن

 .رست است

سط رانندگان اتو
ي پيشنهاد شده

 ن
 .رست است

ده اي رخ مي زله
ما آنها را احساس

 مدها
 .رست است

الهاي مختلف زي
  .وس بگيرد

 كه
 .رست است

نسيلي نگ از پني

ن، اختصاص دا
 .رست است

ها در اطراف ش ت
دن، شناسايي كر
 آوردن، كسب ك

 .رست است

توانند بر گون مي
كنند مالقات مي
 شاره، كمك
 .رست است

ريباً مقدار خيلي
كن يد تبديل مي

 جديدپذير
داوم، پيوسته، ه

 .رست است

 خيلي آلوده اس
زان آلودگي كاه
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آنچـه را  رد  
.  

ين جملـه  

He is a   
  .تباه است

  .رود ي

  فاعل+ عل 
  له معكوس

رش باشـد،        

  as+ صفت 
صـحيح آن  

  .شود  مي

twic

half

three ti

four tim

.......

   

This on  
هـر دو بايـد    

  ت زير است 

cationgroup

  ن

دسـت آور د بـه  
........ي است كه 

  .كرددر كار 

عالوه بر اين، ا. 

manager 

اشت to مصدر با 
(diff كار مي به

   
فع+  so+ قيد/ ت
جمل so+ قيد/ ت

ـم قابـل شـمار

ص+  a/an+ رد 
ص. شـتباه اسـت  

ختار زير استفاده

ce

f
a

imes

mes

+

e is prettier
گ باشد يعنـي هـ

صورت به whد از 

   
ن، بررسي كردن

خواهيـد گـر مـي   
اين بدين معني 

فت كه جان براد

 ing مي باشد.

whois  ca

capa صورت به
ficult decisi

:ن صورت است
 +that  +صفت
صفت+ فعل +  

راه صـفت و اسـ

as  +اسم مفر
despite o اش

سه با تعداد از ساخ

many
as

much
+

r, but it cost
tha بايد هماهنگ

ست و جمله بعد
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صادر كردن) 2
تحقيق كردن) 4

يعنـي، اگ. كنيـد 
).دست نكشيد(

   نيست
ود، مزد آن گرف

صورت  از آن به

apable of m

ableفعل بعد از 

(ionsز مفعول 

ساختار آن بدين
+فاعل  ....... + 

 +that  +فاعل

كه اگر بـه همـر

    to  آيـد  مـي .f

  ing فعل با 

دهد و براي مقايس

as

s twice as m
atا جمله بعد از 

اس wh اسمي با 
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 4

ت كار يا تالش ك
(ن را رها نكنيد 
چون نيم كردار
شو نج ميسر نمي

 دارد و فعل بعد
  :د

making ……

t ف. حذف نماييم
 است كه بعد از

 نظر بگيريد و س

+فاعل  ....... + 

بايد دقت شود ك

ورت مصـدر بـا

عبارت اسمي يا

د سم را نشان مي

much as
Jack found با

اي ك جمله واره

 يازدهم؛ زبــــا

يد خيلي سخت
كنيد و هرگز آن

دو صد گفته چ) 
نابرده رنج، گن) 

Capab وجود
بدين صورت بود

…

to beمراه فعل 

طور درست يا به

so …. t را در

as …….. a ب

صـو فعل دوم به 
  .است 

ي رغم، با وجود ع

سه و برتري دو اس

  .د

d a job)  پايه

 است بنابراين يك

سنجش

  
   فتن

 موفق شويد، باي
طور سخت كار ك

)2  ت
  4(

ble of عبارت 

ت كه در واقع ب

به هم whoطي 
طور صحيح ي  به

thatس ساختار 

 as possible

  

)كوشش كردن
 in spite of

d به معني علي

as كه بر مقايس +

m استفاده نكنيد

جمله( فعل اول 
  .ل اشتباه است

همراه whبطي 

   
 

 ض قرار دادن
كردن، حضور ياف

 .رست است

د در حرفه خود
ط  سعي كنيد به

كت از خدا بركت
ف خرس نيست
 .رست است

 در اين ساختار
واره توصيفي است

مير موصولي ربط
prop به معني

 .رست است

ه حالت معكوس

 .رست است

ساختار، عبارت
.ن صورت است

try )تالش يا ك
ست كه برابر با

in   ياdespite

 .رست است

many
a

much
+ +

more thanت 

ن است كه زمان
 و جمله مجهول

 .رست است

ساختار با كلمه رب
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جمله يك س
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  فاعل+ عل 

  هم

  خوب

  د

cationgroup

فع+  wh+ عل 
  .شود شته نمي

غيرقابل فه) 4 

بسيار خ. ها) 4 

  

  

  

  

  ....) ودگاه 

  

خشن، تند) 4 

فا+ فعل ....... + 
شورت سوالي نو

 نتظرانه

 كنم واهش مي

  وه بر

.كنم، نفرماييد 
  .د

)ده به تركانيم

 تصديق كردن
 

 مديريت كردن
  

  ن
  ن، فهميدن

فرو(كسي رفتن 
  

طور ناخوشايند
 

  قال دادن
  شخيص دادن

25/07/1399(  

......
صو به whعد از 

  

طور غيرمن به) 3

نفرماييد، خو) 3

  عالوه به ) 2
عاله، عالو  به) 4

كخواهش مي) 2
نگران نباشيد) 4

اجازه بد( كردن 

تأييد كردن،) 2
 ثبت كردن) 4

موفق شدن،) 2
جذب كردن) 4

به هدر رفتن) 2
سر درآوردن) 4

به استقبال ك) 2
كمك كردن) 3

ط بدبختانه، به) 2
 در حقيقت) 4

 جاري) 3

رساندن، انتق) 2
فهميدن، تش) 4
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 و هرگز جمله بع

  چك شدن 

3  دبانه

3  ا خوشحالم

 
 4

 
 4

ي زياد رانندگي
  خوش بگذرد

 
 4

 
 4

 
 4

 
 3

 
 4

 3

 
 4

 يازدهم؛ زبــــا

مه ربطي است

كم شدن، كوچ) 
  متنفر بودن) 

محترمانه، مود) 

از مالقات شما) 

با سرعت خيلي) 
لذت ببريد، خ) 

 ن

 مطلق، كامل) 

سنجش

يك كلم whين 

)2  دن
 4(

 2(

 2(

  
   

  
  

)2  .رد
 4(

   
   ن

  
  

  
   ن

سي را سوار كردن
  

  
  

 2(

  
  

   
 

ه باشيد كه در اي
 .رست است

ردن، اصالح كرد
 دن

 .رست است

 
 .رست است

 اد متشكرم
 .رست است

 قت، در واقع
هر حال  ال، به

 .رست است

 .سه نكنيد
 .اش
 .ت استرس

كر كردن را ندار
 .د اتفاق بيفتد
 .رست است
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