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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمـشهمرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)20/12/1400(  

  )يازدهم( زبـــان  
  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

  . ر ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه د

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

آزرده  ـن   

طلب  ـتن  

  * ري 

 اول بـدل  

اين ترتيب 

cationgroup

سست و نـاتوا: 

فرياد خواست  :دن

 بدبختي و خوار

  . است 

وه ديگر در بيت

به ا. (شود ده مي

  . ست

ملول  *خرامان 

فرياد خواند  *  ان

ايجادكنندة ـوم 

»تغافل ـالزمت 

ة اول و سه گرو

ديد» زهرچشم 

ه گروه اسمي اس

  )20/12/1400 م

خ ـكبر راه رفتن  
 

ناگها: يكايك*  

شو ←بار  نكبت 

  حيل ←ل 

مال ـغرض «يب 
  

نهاد جملة» علي

ـخشم   ـشمن  

اليه مضاف» درت

  تضمين   )4

2  

تمشهمرحلة (ن 

دن و با ناز و تك
 خرّم  ـ و هوا 

صت، اجازه دادن

 * بسيار خواهد 

هيل  *طبع   ←ع 
  نقب   ←ب 

ترتيب ها به الح آن
.درست هستند

  اطناب  ←از 

ع«). صفي مقلوب

روي دش«تممي 

قد«. گروه است
  .واهيد شد

4  )تناسب(ن 

)  2(سي 

يازدهم؛ زبــــا

در حال گرازيد  :ن
خوش آب ـصفا 

   :ها الح آن
رخص: دستوري* 

ي كه بيمار، آب

  بحر  ←هر 

تبع) 2 
نغب) 4 

شود و اصال ه مي
و در جاي خود د

:   
ايجا) 3  ي 

تركيب وص(ست 

و سه گروه مت» د
  ).ست
اليه همان گ ضاف

آشنا خو  »اليه  ف

دل و جا  )تضاد(

 فارس

سنجش ي

گرازان*  گردن 
با ص: نزه* برگ 

رست است و اصال
*شير  ←هژبر  

  .دن

  : ها آن
نام مرضي  ←سقا 

   :ها آن
بهر* حزين  ← 

   :ها ن
   استغنا  ←نا 
   محنت ←

پاسخ ديده  گزينة
هر دو» توسل« 

:ها در هر گزينه
ياي مذهب حماسه

اس» غضنفر«ط، 

ساخته شد«ول 
اس» مسند«فاقد 

مض» نبي«مي و 
اليه مضاف مضاف«

  تضاد ) 2 
(اسكندر و دارا  

   
 

 .رست است
   :شده اي داده
پشت ـل و پي  

پر شاخ و ب ـوه 
 .رست است

ها نادر  معني آن
*زدن، كوفتن  ←
دادخواهي كرد ـ 

 .رست است
رست و اصالح آ

استس* بسياري  
  . شكارگاه

 .رست است
آ رست و اصالح

هزين  * ثواب  ←
 .رست است

اليي و اصالح آن
استقن* صفير   ←
←مهنت   *ذلّ  

 .رست است
اليي تماماً در گ

و» توصل«تن، 
 .رست است

ه ست و اصالح آن
ح ←ي تاريخي 

  تعليمي  ←
 .رست است
   :د هر گزينه

روه اسميِ مربوط
  . د

 دوم، فعل مجهو
و بيت ف» سنادي

هستة گروه اسم 
«يه دوازدهم با 
 .رست است
   :در هر گزينه

   
)تناسب( مدارا 

www.sanjeshse 

  
 

در 1گزينه  
ها معني واژه

دنبال  :قفا* 
انبو: گشن* 

در 3گزينه  
هايي كه واژه
←ضرب * 

ياري كردن
در 2گزينه  

هاي ناد واژه
←فرط * 

ش ←متَصيد 
در 4گزينه  

هاي ناد واژه
←صواب * 

در 4گزينه  
هاي امال غلط

←سفير   )1
←ظلّ ) 3
در 3گزينه  

هاي امال غلط
در مت: توجه

در 1گزينه  
موارد نادرست

اي حماسه) 2
←غنايي   )4
در 2گزينه  

بررسي موار
هسته گر) 1

نهاد هستند
در بيت) 3

غيراس«فعل 
4 (»وصي«

در پاي: توجه
در 3گزينه  

نوع روابط د
تناسب ) 1
مروت و) 3

erv.ir
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 تقل سـاده 

 

ـه حـوادث    
 .  

   بـر چهـرة  

ـت اينكـه   

  عني نگاه

جان الله،  

cationgroup

ساز جملة مست ه

 وابسته  جملة 

  . تعليل است
مر اين اسـت كـ
وادث قرار نگيرد

ن قطرات عرق

علّـ. (خواهـد داد  

شم مجازاً به مع

=جانش  :بخشي

وف ربط همپايه

):تر است  حالل

  ). د
.(  

يت فاقد حسن
ت گذر سريع عم
مله و آسيب حو

ت كه گل با ديدن

ت را از دسـت نخ

چش : مجاز. زخم م

ب جان. * شود مي

  )20/12/1400 م

قل مركب و حرو

 
  . ند

 تو از شير مادر
 

رايي اسم هستند
)فتار اسم هستند

بي  ). *ي هستند
علّت: حسن تعليل
ورد حمگذرد تا م

كنند اين است ي

  »ي
 من مهر محبت

ت براي رفع چشم

ر بيت استفاده م

3  

تمشهمرحلة (ن 

ت، جمله مستق

 هسته    جملة
تقل ساده هستن

خون ما براي(م 
 وابسته  م جملة

  )نظر از منادا

  ). د
گير ـزباني  آتش(
گف ـشيريني  ـي 

  همه لفظي

ر اضافه استعاري
ح* سوار عمر  ـ  

گ سرعت مي مر به
  

، گالب تهيه مي
  

سپيدي/ سپيد  ـ
احساس ي و بي

  .هستند» بت
يي ساخته است

ر و نشان كه در

يازدهم؛ زبــــا

ساز در هر عبار

مصراع دوم ـته 
هر كدام مست  م،

مصراع دوم ـته 
مصراع دوم ـته 

ن صرف(ده است 

ميانه اسم هستند
(صفت فاعلي  ←

زيبايي(ت نسبي 

  لفظي 
هم  ]:گذرد مي[ح 

  همه لفظي : 

بهار عمر ـرخت 
گهي است مين

ين هستند و عم
. ن تعليل است

ت اينكه از گل،
. الب شده است

ـسياه/ سياهي  
وجود سنگي  :يل

نگاه و محب«ني 
ار را حرز و دعاي

اثر -2. ر نيستظ
  

سنجش ي

س وف ربط وابسته
   :ر هر گزينه

جملة وابست: ول
ول و مصراع دوم

جملة هست:  اول
جمله هست: مدم
مستقل ساد  ملة

   :ي
  فت فاعلي 

م ـكرانه (فاعلي 
←سوزان * طلق 

صفت ←شيرين 

   :ها آن
 ]:است[ديده * 
يا كاروان صبح] 
  لفظي  

]است[طور كجا 

فروغ ر(ل رويت 
هر طرف چون كم
مله به ما در كمي

بيت فاقد حسن  
علّت  :حسن تعليل

حسادت غرق گال

*سپيد / سياه 
حسن تعلي  *» ر

به معنيب مجازاً 
ط سياه چهره يا

  وي كشتن

گرما كه مورد نظ
. بخشي است ن

   
 

 .رست است
دانيد حرو كه مي
بنابراين در. دهد
مصراع او) ساز ته
مصراع او) ساز يه

مصراع) ساز سته
فسون م) ساز سته

ع اول نيز دو جم
 .رست است

ت فاعلي و نسبي
صف ←ه دادخوا 

صفت ف  ←ارگر 
صفت مط ←ن 

ش* صفت فاعلي  
 .رست است

نوع حذف آ ل و
*معنايي ]: باد[ 

]گذرد مي[وست 
]:هستم[ جمع 

آتش ط] است[ 
 .رست است

   :ها ه
گل ـزار عمر  الله

ه ـخيل حوادث  
ر طرف براي حم

*صفحة جهان 
ح  * آتش رشك 

وب، از شدت حس
 .سترست ا

   :گاه هر آرايه
س«جناس بين  ـ

مهر/ مهر « بين 
  ). شق هستم

ترتي دل به/ يده 
تقدير، خط  :عليل

به انفاس عيسو  
 .رست است

   :هاي درست ه
گ -1: داغ  :سب

ري و داري جان
www.sanjeshse 

در 2گزينه  .
طور ك همان

د تشكيل مي
وابست(تا ) 1
همپاي(و   )2
وابس(كه ) 3
وابس(كه ) 4

مصراع: توجه
در 4گزينه  .

بررسي صفات
ـگريان ) 1
كا ـروان   )2
آتش زبان) 3
ص←زيبا ) 4

در 1گزينه  .1
حذفيات فعل

افسوس) 1
نسيم دو) 2
در ميان  )3
در پيش) 4

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

ال  :تشبيه) 1
خ: تشبيه) 2

مختلف از هر
ص  :تشبيه) 3
آ: تشبيه) 4

رنگين محبو
در 3گزينه  .1

بررسي جايگ
ـتضاد  -الف
جناس -ب

هميشه عاش
دي  :مجاز -ج
حسن تع -د
:تناقض -هـ

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

ايهام تناس) 1
اضافه استعا

erv.ir
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  * ب 

» پـذيري  ف  

م مـودت و          

cationgroup

  .م است

تعاره از محبوب
.  

  

عـدم انعطـاف ـ   

سـبب اسـتحكام

بيت فاقد ايهام* 

است» دل سنگين
ن با دم عيسوي

اقدام كردن ـن 

اقبـالبخت و  ـ

ـاد افـراد كـه س

   

  ل خدابين

  ). كند

  )20/12/1400 م

) *اذان(م افطار 
  .  است

  . ت

س«: استعاره* ت 
كشتن:  تناقض* 

شروع كردن ـن 

 «  
ـذوقي   بي«ب؛ 

  

  ت وجود

  .  است

ي و جلـب اعتمـ

  راستي

)قدام مخلصانه

 كسب جالي دل
  ارزش  ي بي

ك نبرد را آغاز مي

4  

تمشهمرحلة (ن 

هنگام ـشنوايي  
قد حسن تعليل
فاقد اغراق است

عطوفت رحم و بي
.*اشاره دارد) ع(

وقّف، صبر كردن

».شود  وصل مي
ترتيب ها به  گزينه

  . ت

. است  »ن خود

وحدت  ح انساني،

نظر گرفته شده

داقت و راسـتي

صيه به عدل و ر

ا(الص در عمل 

دواري شاعر به
ك زهد و رياكاري

ينكه چه كسي ن

يازدهم؛ زبــــا

ـ مجاز از نگاه 
بيت فاقد* دن و

بيت ف * و مبارز 

ر كنايه از بي» ل
(حضرت عيسي 

درنگ، تو  :رتيب

جران، منجر به
در. ه شده است

است»  در زندگي

ل شدن براي جان

  رزشي خود 
ر ارزشمندي روح

اضافه در ن» كاوه

بر صـد  و تأكيد

توص  )2  

اخال) 4  

اميد  )2 
ترك  )4  )ردم

اي( دقيق شدن 

سنجش ي

ترتيب اكبر به هللا
ن حال پادشاه بو
ه از افراد دالور و

   :ر بيت
سنگين دل«: يه

گي و معجزات ح
  . جاز است

تر هاي ديگر به ه

هاي هج ل سختي
ع وصل پرداخته

ت مثبت عشق

د بر ارزش قائل

ا ز شكايت از بي
تأكيد بر) 4  شق 

يام به رهبري ك

توصيه: نه پاسخ

فس در ديگران
 يدار

نمندي در نبرد

   رياكاري
ز بيدار كردن مر

نتظار كشيدن و

   
 

شم ـ گوش ـ اهللا
گدايي و در عين

استعاره  »شير« 
 .رست است

هاي موجود در ه
كناي  *   به سنگ

 به داستان زندگ
مج ـايهام  ـغراق 

 .رست است
در گزينه» ستادن

 .رست است
تحمل«: ة پاسخ

ي ديگر به موانع
  . هستند

 .رست است
تأثيرا«ة پاسخ، 

 .رست است
تأكيد«ت سؤال، 

   :هاي ديگر ه
ابراز  )2   اماره

 ارزشمندي عش
 .رست است

آغاز قي« مفهوم 
 .رست است

ت سؤال و گزين
  . ي افراد است

   :هاي ديگر ه
جاد اعتماد به نف
اد بر دنياي ناپاي

 .رست است
   :د نادرست

توانم) 3  د  شدي
 .رست است
   :ك از ابيات

طنز لطيف به ر
از( و درماندگي 

 .است رست
ان  :ت اين گزينه

www.sanjeshse 

چش: مجاز) 2
گ: تناقض) 3
:استعاره) 4

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

دل  :تشبيه
بيت: تلميح

بيت فاقد اغ
در 4گزينه  .1

ايس«ي معنا
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينة
هاي در گزينه

موانع قرب ه
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينة
در 2گزينه  .2

مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

1(  نفس  ذم
تأكيد بر) 3

در 2گزينه  .2
با) ج(مورد 

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت
اعتباربخشي
مفهوم گزينه

القا و ايج) 1
ذم اعتما) 3

در 1گزينه  .2
اصالح موارد

درگيري  )2
در 3گزينه  .2

مفهوم هريك
انتقاد و ط  )1
نااميدي) 3

در 3گزينه  .2
مفهوم درست

  

erv.ir
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  ) 4ينه 

cationgroup

رد گزي(اردو : »ة

  آشكار 

  )18 ه

  م

  د

األردّية «،) 2زينه

62(  

)ي

  )20/12/1400 م

،ديكن يدور )4

صفحه 11عربي 

  )31 صفحه

  كنند ي م

    ت

نمك يم ي كين ي،

داده شود رييتغ 

رد گز(ندارم : »

2ص  11عربي (

يرعلوم انساني

5  

تمشهمرحلة (ن 

4  دينكن اد، يدي

ع( ديا ضرر زده، 

ص 11عربي ( يا

اجتناب ،كنند ي

 كسب كرده است

ينداشت  دوست ي،

،نداده است ريي

وليس عندي«، 

.ريد انفاق كنيد

ويژة غي) (2( 

يازدهم؛ زبــــا

يكن يدور نشده،

،معلم سِيتدر) 4

ها يآلودگ،  ايآ )4

يعمل م آنان،) 4

اش، يافتخار )3
  )66 حه

يكن يظلم نم) 2
 )70ص

يتغ) 4  ده شوند

،)1گزينه رد (د 

آنچه دوست دار

  تؤخر )3

ي، زبان قرآن

سنجش ي

ترجمه ن: »خرين

4  به شماي، لم

4  باران ها، دگي

4  دهيزش د

    3
صفح 11عربي ( 

   2
ص 11عربي ( ي

داد رييتغ )3  

هل مي داد: »ق
  )67و  6

رسيد تا از آ نمى

3  اامتحانً  

 عربي

   
 

  .رست است

آخ«) 2  يسخنان
  )2صفحه  

  .رست است

معل) 3   داد ي
  .رست است

آلود) 3  تواند ي
  .رست است

آموز) 2  دهد يم
  )45 صفحه

  .رست است

يبزرگ، بود  رده
ميافتخار، كند ي

  .رست است

 كنند يكين 
يكرد ي كين، دن

  .رست است

 خود، نده
  )70صفحه 

  .رست است

كان يسو«كسي
66 و 56 صفحه

  .رست است
ن هرگز به نيكى 

  .رست است

لم، )2   ل

www.sanjeshse 

    

د 3 گزينه .2
  :خطاها

س ،تعجب) 1
،11عربي  (

در 1گزينه  .2
  :خطاها

يدرس م) 2
در 2گزينه  .2

  : خطاها
يم ، باران) 1

در 3گزينه  .2
  : خطاها

آموزش م )1
ص 11عربي (

در 1گزينه  .3
  :خطاها 

اشاره كر )2
ياشاره م )4

در 4گزينه  .3
  : خطاها

ي،نداشت )1
ظلم كرد) 3

در 2گزينه  .3
  :خطاها

دهن رييتغ )1
ص 11عربي (

در 3گزينه  .3
  : خطاها

چه ك: »من«
ص 11ي عرب( 

در 1گزينه  .3
:هيآ ةترجم

در 4گزينه  .3
  :خطاها

ؤّجلي ،لم )1
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 ديـ ـن ناپد 
مـن وارد   ي
و  كشـند  ي

و  ديـ از كن 
 ريـ و ز ديـ 

مكن است 
 هـا  وهيـ و م

د را از مـن    

cationgroup

مـ دنيـ ن بـا د  
يپرتوهـا . سـتند 

يرا مـ  هـا  كـروب 
آن بـا يرا به رو

زيشـم مـن بپره   
كه مم شويد  مي

و رسد ينم اش ه
مختلـف خـود ي

  !يشو

 !هاست

و سـتارگان رنـد ي
سين بي نيازمن 

كيم .دهند يم ت
ها و درها ر نجره
امـا از خش .شد

چار عدم تعادل
ويبه زمان م ود،
يهـا  و رنـگ  ند 

ش يم ضيمر يني

  !است نير زم
ه  رنگ نور چراغ

  )20/12/1400 م

يگ ي را از من م
از م اهيو گ وانيح
تفعالي و) سرما 
و پن دينكن يري
سالم با تانيها ن

دچو  شود مار مي
شو يسبز نم ند،

شـون يگل باز م 

يآفتاب بنش ريز 

از نور دير خورش
گ نور او مانند

6  

تمشهمرحلة (ن 

و ماه نور خود ن
و ح نديجو يا م
≠(ها گرما  آن
يجلوگ تانيها انه
محكم و بدن ان

بيمد و بدن شما 
كن يرشد نم اهيگ

يها و برگ وند

ادياگر ز) 2  !ند
    !ست
  !كند يم تي

چون نور) 2  
چون رنگ) 4  

  !دهد ي
  !د

  !كرد ير
 !سب نيستند

  »نفوذ«: رده

   محذوف

يازدهم؛ زبــــا

نيزم .ديمان آفر
مرا يو قو فيضع
و به آ كنند ير م
من به خا يوها

تايها تا استخوان
سوزد يم تانيها

نباشد، گ ميتوها
شو يم راي مرا پذ

كنن يجذب م دي
نيس آفتابوهاي 

يما را تقو يها ن

  
 !المپ است

  ست؟
    !ستين ي

يم ياديز يرما
دكش يها را م وب
  !دوش

  !ها خوابند ل
  !ستين 
ريجلوگ نمايها ه

رسند و مناس مي

  »شعة

مفر) 4 ، فاعلالم

فاعله، افتعال) 4

سنجش ي

  :طلب
در آسم ي چراغ
دارند، ضع ازين ن
ها را پر از نور ن

پس از ورود پرتو
ت دي آن قرار ده

ه وگرنه پوست د،
اگر پرتو دم،يورش

ها هر روز صبح
  .ديآفر مرا 
 

  :ي خورشيد
يخود را از خورش

پرتو زيرشستن 
كند و استخوان ي

  نند؟
   !كند يشن م

ال ة نورانداز  به د

انسان مضر اس ي
يو نور دشو ي م
گرو  ميا نشسته 
كرويو م دشو يم

ش ديد و ناپدنب ك

گل در حالي كه
دياز خورش هان

به خانه ديخورش
نمخوردن  ي برا

أش« فاعله) 4  عال

جمع سا) 2   كان

4  جهول

   
 

درك مطرجمه 
خداوند مرا دم،

به من ريو فق ين
و آ شوند يما م

پ .كنند ي دور م
ود را در معرض

دينيننش ادين ز
من خو. دشو ن
ه گل. دهند ينم

كه منزه است آن
  .رست است

ه درباره پرتوهاي
خ يبايز يها گ
در هنگام نش يبي

يرا از بدن دور م
 .رست است

دان يرا چراغ م د
را روش يام هست

دينور خورش ازه
 .رست است

يبرا ديور خورش
شت ابرها پنهان

شيپرتوها ري ز
ما م يها رد خانه

غروب ديخورش 
  .رست است

دكند  يطلوع م 
اهي سبز شدن گ

 از ورود اشعه خ
ها وهيب نباشد م

  .رست است

انفع) 3  في
  .رست است

اسم مك ـ »منفذ«
  .رست است

مجه) 3   ب

www.sanjeshse 

تر  
ديمن خورش

غن .شوند يم
شم يها خانه

را ها يماريب
خو يها بدن
من يها اشعه

انباعث مرگت
رنگ  رييتغ
م رند،يگ يم

در 3گزينه  .3
گزينه اشتباه

ها رنگ گل) 1
يآس هيچ) 3
ر يماريب) 4

در 1گزينه  .3
ديچرا خورش

چون تما) 1
انداچون ) 3

در 2گزينه  .3
نو يچه زمان

پش يوقت) 1
كه يوقت) 2
وار يوقت) 3
كه زماني) 4

در 4گزينه  .3
ديخورش) 1
و شيرو) 2 
توان ينم) 3 
اگر آفتاب) 4 

در 1گزينه  .4
  : خطاها

نف، إفعال) 2
در 3گزينه  .4

  : خطاها
«: مفرده) 1

در 2گزينه  .4
  :خطاها

للمخاطب) 1
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  ) 52و 

cationgroup

   ».ميكنن  ت

و 51ص 11عربي

  ) 4نه

  )2حه 

دخالت ،ستيط ن

ع( .ف خبر است

  .هستند

رد گزينه(به  عول

  )34ص 

، صفح11عربي  

  

7(  

  

 . 

  )20/12/1400 م

كه به ما مربوط 

  )11و  18و  

وصف» التدرک«م 

در جمله هوجود 

مفع: الّناس ،)3ه 

ص 11عربي . (ت

( تيبا عصبان )4

)32 صفحه 11

71 صفحه 11 

  )67 صفحه 1

)63 صفحه 11

.)62صفحه  11

)وم انساني

7  

تمشهمرحلة (ن 

يموضوعبدانيم 

31ص  11ربي

  

 )59ص 

در گزينة چهارم 

هاي تكسير مو ع

رد گزينه(ف إليه 

كننده است بادت

4  يكن ي

1عربي ( داند يم

عربي(م كردند 

11عربي ( ميبرا ،

عربي ( شدياند ي

 يعرب(  عهدش

ويژة علو) (2(

يازدهم؛ زبــــا

بد بايد « .دهد مي

عر) (1رد گزينه 

 ) 67و  66ص 

ص 11عربي . (م

.)هستند 3و  2 

جمع» البهائم و 

مضاف :الناس ،)

بهتر از هزار عب 

ينم  حركتي، دان

او م) 4 

رحم )4  ن

،كه )4  رژ تلفن

يم )4  

ع خواست، يم) 4

( زبان قرآن 

سنجش ي

م» بايد« معناي 

ر. (معلمش داد 

ص11عربي ( ) 2نه
 

شركت كنم ست 

و 1ب رد گزينه 

زيوت ،خواص 

)2رد گزينه (يه 
6( 

)مجهول (رساند 

گرد يبرنم )2 

 داركوب) 3     

كن  رحم )3 

شار ،كي) 2 

يها يژگيوي، ن

4  يزن) 3   ده

 عربي،

   
 

  .رست است
الم امر است و 

  )62ص 
  .رست است

بهخود را  نشاي
  . رست است

رد گزين( حصلوا
 . رست است

توانس خواهمن  فردا
 . رست است

ترتيب به( يفرح، ت
  . رست است

،َمحاصَيل ،زارعَ 
 . رست است

إلي ضاف و مضاف
1و  50، 36ص 

  .رست است
سود برا علمش 

  .رست است

 حركت نكن
  .رست است

                 ي
  .رست است

    كردند 
  .رست است

  
  .رست است

يزبان )3  ، لغزشه
  .رست است

ترجمه نشد: َدت

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
4در گزينة 

ص 11عربي (
در 1گزينه  .4

انآموز  دانش 
در 2گزينه  .4

ماح: حصلوا
در 3گزينه  .4

ف من بيمارم،
در 4گزينه  .4

خربت، يكتب
در 2گزينه  .4

َمز ،السُّياحُ  «
در 1گزينه  .4

مض: صالِتهم
ص 11عربي (

در 4گزينه  .5
عالمي كه با

  
  

د 3 گزينه .2
  : خطاها

حصورت، ) 1
در 1گزينه  .2

  : خطاها
يديفهم) 2

در 2گزينه  .2
  : خطاها

يدلسوز) 1
در 3گزينه  .2

  : خطاها
 فروخت )1

در 1گزينه  .3
  : خطاها 

كه يكس )2
در 4گزينه  .3

    :خطاها
كّلما أراَد) 1
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و  يه دوست

 يسمان آب
ي كـه  نـ يب

ل آن شـنا     
برخورد ت 
، و در دبر ي
خشـم او  ع 
بـا   .دهنـد  

ـ    نيتلـف ب
كنـد تـا    ي

cationgroup

است و نه يروش

زالل آن به آ ي
ب يمـ  عيـ م و مط 

د تـا در سـواحل
ل با قدرت و شد
يراست و چپ م

بسياري از مواقع
يخود ادامـه مـ  

مخت يهـا  يشـت 
يرا اسـتخراج مـ  

  .د

3(  

  . )19و 

و فر دين نه خر

يكه رنگ آب ديآ ي
گـاه او را آرام .ت

انـدازد يدر آن م
سواحلبه  نيبرا
سمت ر را به  آن

كند و در بس ل مي
مت به حركت خ

كش پشتبر  عبور
ر دهايـ مروار آن 
درست كند يا ه

  !دهند يمه م

  )20/12/1400 م

38صفحه  11 

و11 و 14 فحه

كه در آن ديايب ي

  لجاهل

يبه نظرت م ،ي
است فيت و ضع

خود را د ايكند  
بنابر ،شوند ميوه 
و دآور يم نييا

و وحشت تبديل
سالم ها به يكشت

ع يبرا ايطح در
از اعماق نيچن
خوشمز يمغذ 

  !برد ي
 حركت خود ادام

  !ايز اعماق در
 !شود يم 

8  

تمشهمرحلة (ن 

عربي(ي برتري 

صف 11يعرب( ان 

ياز آنكه روز ش

ال، صداقة الكتاب

ينيب يخرش را نم
پستآن  كه حالي
كيم يانوردي در
د و مانند كونشو

و آن را باال و پا 
يت را به ترس و

شود و ك يم فيع
انسان از سط: ند

همچ .كند يده م
يكند تا غذا مي

!  
يم نيي باال و پا

راحت به اليخ
 

ا ديتخراج مروار
كنارش آرام سان

  د؟يفهم ي

  
  !رسد ينم ش
 !رسد يم

يازدهم؛ زبــــا

براي) 4  د

شا سودمندترين 

شي، پ ديانفاق كن 

صد) 3  مصائب

و آخ ينيب يرا م
در حشوند  يد م
كوچك خود يت

ش ميج آن بلند 
دكن يم يباز ي

ن در امان و امني
 و امواج آن ضع

كن يردم فراهم م
استفادشان نيبر 

م ديص ياع ماه

  :ستين ايدر
!رديگ ي و چپ م

آن را ـكند  يم 
ها با خ يكشت ـ د

 !كند يرخورد م

    ست؟
است) 2  
انس) 4  

يشود چه م ي م
  !رديگ يم 
!رساند ينم يبي
انشبه صاحب هاال

مت به مقصد نم

سنجش ي

ثبت شد )3  

:»أنفُعهم «رين، 

ميا كرده ي روز
5(  

م، أنقذنا، صديق

   :طلب
ر شاول. ور است

بلند در آن وارد
پس با كشت .سد
شود و اموا مي ن

يبا كشت دت دار
شجاع و مسافرين

شود يآرام م س
مر يبرا ياديز 
ها درنقل كاال و ل

آن انو درونو از 
 

د يظاهر آشفتگ
راست هآن را ب
يها باز ي كشت

شوند ميشدن  ف
به سواحل بر ـ 

سيدارد چن ش دريا
  !ينيب ي را نم

    !روند يم ش

آرامش ختم هب
ياديز يها ياه
يبه مسافران آس 

شدت امواج، كاال
به سالم اديواج ز

   
 

  .رست است

 بود رسانده 
  .رست است

دوستدارتر: » حبُّ 
  .رست است

از آنچه به شما 
51ص 11عربي (

  .رست است

الص) 2   هل

درك مطرجمه 
آن پهناو!  ييبايز

ب يها ي كه كشت
رس به آرامش مي

نيخشمگ ايدري 
طور كه دوست  ر

آرامش ملوان شج
پس. شود يختم م
يايمزا ا،يت در

حمل يجهان برا
وبسازد واهرات 

  .رست است
دهنده مظ ن نشان

آ  ـ شود مي يبان
خواهد با يكه م

في در حال ضع
كند ي را بلند م

 .رست است
شداللت بر آرام

آن يو انتها اير
شيپ تي در امن

 .رست است
اغلب ب ايخشم در
ما ريگيقات ماه

ايقات امواج در
ش خاطر هحركت ب

امو ليدل به يشت

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
  : خطاها

،مهاجم )1
در 3گزينه  .3

َأح «: خطاها
در 1گزينه  .3

:هيترجمه آ
.نه شفاعت

در 4گزينه  .3
  :خطاها

جه ،كان )1
  

تر  
ز يايچه در

ك وصل است
انسان با او ب

گاهيكند و 
كند و هر يم

اين هنگام آ
به آرامش خ
وجود خطرا

ج يكشورها
جو ي ازوريز

در 3گزينه  .3
كدام واژگان

عصب ايدر) 1
هر طور ك) 2
امواج آن) 3
امواجش) 4

در 1گزينه  .3
كه د يعبارت

د يابتدا) 1
ها يكشت) 3

در 2گزينه  .3
خ: از عبارت

اوق شتريب) 1
اوق شتريب) 2
هنگام ح) 3
كش يگاه) 4
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) هسـتند  3

  .هستند

 

و  يعـ يطب 
 زيـ ن يتر م

cationgroup

 

  )3 گزينه 

)77و  66و  63

)47ص  11بي 

3و  2و  1زينـه   

مفعول؛ ه: »جرب

يازهـا يصر به ن
مهم يازهايرا با ن

  13ه 

!ايعظمت در ي

رد(إليه است  ف

3و  52ص  11 

   )8و  3

عرب( .كند يم ين

ترتيـب رد گز ـه 

المج «خبر،  :»ور

انسان منحص يا
خود ر شد،ياندي

صفحه. رده است

  )20/12/1400 م

يبرا) 4  !ايواج در

  المخاطب )4

مضاف: »أصدقاء«

عربي(. هستند

38و  48و  39 

غن انيسبك و ب ر

بـ(اسـت   بعيـد  

مهجور«رف جر، 

ازهايدارد، اما ن 
يب ير افق باالتر

وند به او عطا كر

) لوم انساني

9  

تمشهمرحلة (ن 

  د؟
امو يبرا) 3 

4   »إفعال

«). 2رد گزينه (

هاي التزامي ه ع

ص 11عربي ( . 

، آن را از نظرشود

ماضي: »شـاهد

  .تند

مجرور بحر: »ات

يزيو غر يعيطب
ره فراتر رود و در

است كه خداو ي

ويژة غيرعل) (

يازدهم؛ زبــــا

رسند يبه نظر م
 !ايمش در

إ«مزيد من باب 

(فاعل است  :»

ترتيب مضارع به 

).2رد گزينه ( ت

و بدل ش رددارد 

«و ي استمراري

د در جمله هست

المنتجا«. است »

ط يازهايسته ن
روزمر يح زندگ

يا ژهيو يها هيما

)2( و زندگي 

سنجش ي

كوچك ب ايدر در
آرامبراي ) 2 

  »ت ص ل

ثالثي م) 2  

  زمال) 4  عل

الكاذب «). 1ينه

»أن تفّتشي«و 

جواب شرط است
 

وجود د ايدن يها

ماضي »ُتصنعُ «و

ي تكسير موجو

»فارسية«ت براي 

د كيدات زنده 
كه انسان از سطح
كه برآمده از سرم

 دين

   
 

  .رست است
بلندقامت د يها

 !ايدر يگ آب
  .رست است

ت «) 4  معرفة) 3
  .رست است

 »شواطئ «
  .رست است

تفاع) 3   ب
  .رست است

رد گزين(ل است 
  )76و 68ص 

  .رست است
»كاد يقتلني «و

  . رست است
ج: تنموو  شرط 

 . رست است
ه زبان نيكه در ب

 . رست است
مضارع التزامي و

  )66و  65ص 
  . رست است

هاي جمع» ألفراس
 . رست است
  .رست است

م مفعول و صفت

 .رست است
موجود ريون سا

كه يزمان. شود يم
كه ييازهاين ند؛ي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
ه يچرا كشت

رنگ يبرا) 1
در 1گزينه  .4

  :خطاها
3  افعال) 2

در 3گزينه  .4
  : خطاها

«مفعوله ) 1
در 2گزينه  .4

  :خطاها
للمخاطب )1

در 4گزينه  .4
فاعل: »عيد «
ص 11عربي(

در 1گزينه  .4
و »ِلنستمعْ  «

در 2گزينه  .4
فعل: تسقط

در 3گزينه  .4
ك ياگر واژگان

در 4گزينه  .4
م: »تنقلني«
ص 11عربي(

در 2گزينه  .4
، األ  ُصورٌ  «

در 1گزينه  .4
در 4گزينه  .5

اسم: َممزوجة
     
  

در 4گزينه  .5
انسان همچو

او نم يزيغر
يب يرو م روبه
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ـگ پاسـخ   
م دارنـد و    

رو الزم  نيا
 يهـا  سـان 

 نيـ شـت، ا  
نـدارد و   ح

 ،يگـر يو د

 يسو  را به

تـه روشـن   
كـه   ييهـا 
  41حه 

. رسـاند  يـ  
را مـأمور   ي

از  زيـ ردم ن 

  64حه 

از  گفتنـد،  
 نيـ  همه ا

را از ادامـه      

cationgroup

صورت هماهنـ ه
بـا هـم ينگـاتنگ   

از ا. استرهنگ 
انس شهيفهم و اند

حفظ قـرآن داش
حيبه تصـح  يازي

نادرست و ها نهي

آماده يها و دل

البتـ» .ورده است
ازهيهمـان ن  ينـ 

صفح. ن آن است

به مـردم مـ اديز
يسندگانينو ني

نجام دهد و مـر

صفح» .واهد بود

يزمره سخن مـ 
در. گفتند يد م

بـود كـه آنـان ر

مختلف انسان به
ـاط كامـل و تنگ

مانند دانش و فر
را در خور فه يه

و ح يآور ر جمع
يكتاب ن نيهت ا

ياز گز يكيت و 

 نظر را برساند و

آو) قرآن(تابش 
عنيهـا اسـت؛    ن

جانبه بودن  همه

ز ايكم  يا ن ذره
يمچنه. م خواند

  49صفحه . ت

خداست ان يرها

شما خو اني در م

امور روز ريو سا 
از گذشته خود اي
مـوارد ب نيدر ا 

  )20/12/1400 م

م يازهايكه به ن
و ارتبـ ونـد يپ ،ي

 مربوط به آن، م
اله نيول ثابت د

د) ص(اكرم  بر
جه نيو به هم 

است مي قرآن كر

مورد يجه معنا

دارد در كت اجيت
انسان تيو هدا 

و تيط به جامع

و بدون كرد يم 
مرد يرآن را برا

است) ص(اكرم  

ه مخالف دستور
5  

من نين و جانش

يدنيو آشام ي
ي خواندند يعر م

.زد يآنان سر م

10  

تمشهمرحلة (ن 

ك يطور  باشد به
يو يو اخرو يو
 14  

و امور شهيو اند
وند تا همان اصو

امبيكه پ يهتمام
ديز آن كم نگرد

نشدن فيتحر ي

وج نيتا به بهتر

به آن احت امتيق
يه برنامه زندگ

قرآن، مربوط يگ

افتيدر يه وح
قر اتي و همه آ

امبريپ گريد يا

كه ييدارد كارها
53صفحه . شوند

من يدر من، وص

يگر درباره خوردن
شع امبريحضور پ

كردن از آ بتيغ

يازدهم؛ زبــــا

جانبه همه دي با
ويو دن يجتماع

صفحه. كرد ي

فكر و يجي تدر
مبعوث شو يدي

و با اه ياله تي
از اير آن افزوده 

يبرا حيتوض ني
2  

ب كرده است ت

روز قكه امت تا 
مربوط به يازهاي

ژگيجنبه از و ن

ر كامل از فرشته
كامل انجام داد

ها تيط به مسئول

 نباشد، امكان د
ش ي دچار گمراه

براد ن،يهمانا ا« 

اگ. كرد يم يراه
در ح يگاه. شد

مانند غ ير حرام

سنجش ي

انسان ياساس ي
و ا يفرد ،يوح

زير هداگانه برنام

متعدد، رشد ان
ديجد امبرانيپ ي

  25 حه

ن و در پرتو عنا
بر يا كلمه چي ه
 
يتر كامل ،پاسخ 

9صفحه .  است

ها را انتخا بارت
  

خداوند آنچه را ك
ياست، ن ازيرد ن
نيا. اند شده ادهست

طور را به مين كر
طور ك را به تيول

ها مربوط نهيگز

معصوم يكام اله
او عمل كنند و

:انذار فرمود هي آ

با آن همر زدند 
 يسخن م ها هم

كار نكهيا رمگ ؛
77  

   
 

 .رست است
يها و سؤال زها

و رو يعاد جسم
جد يهر بعد ي

 .رست است
امبرايفرستادن پ

يا ر عصر و دوره
حصف. كنند اني ب

 .رست است
كوشش مسلمانان

نشد و ه في تحر
 .خواهد ماند ي

نهيداشت كه گز
نشدن قرآن ف

 .رست است
كلمات و عب نير

39صفحه . كند
 .رست است

خ«: ديفرما يم) 
ظور از آنچه مور

ها فرس خاطر آن
 .رست است

قرآن اتيآ) ص(
مسئو نيا) ص( 

  .ن نمود
گ رياشت كه سا
 .رست است

احك يدر اجرا ي
و مانند ا رنديبگ

 .رست است
نزول انيدر جر 

 .رست است
يخرت حرف م

ه و آن يو مهربان
كرد ي را منع نم

7صفحه . داشت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
ازيپاسخ به ن

ابع رايدهد؛ ز
برا توان ينم

در 2گزينه  .5
ف گريعلت د

بود تا در هر
دوران خود

در 3گزينه  .5
با تالش و ك
كتاب دچار
يجاودانه باق

توجه د ديبا
فيتحر جهينت

در 3گزينه  .5
خداوند بهتر
حق جذب ك

در 2گزينه  .5
)ع(امام باقر 

است كه منظ
خ به امبرانيپ

در 1گزينه  .5
(رسول خدا 

اكرم امبريپ
نوشتن قرآن

توجه د ديبا
در 2گزينه  .5

يامبرياگر پ
او سرمشق ب

در 4گزينه  .5
)ص( امبريپ

در 3گزينه  .6
اگر درباره آخ

لطف و يرو
موارد، آنان
د يبحث بازم

  
  
  

erv.ir

52

53

54

55

56

57

58

59

60



 
 

 

@sanjesheduc 

پاسخ  ست؟
چـه را مـن   

 80    

ده و بـدان   
  89ه 

صورت  د به

 گريكديمل 
همـوار   يه 

هدف ختم 
 يها روش 

در ) ع( ير 
 بـت ي دو غ    

و حجـت   ه
 ليتشـك  ي

درك  يتگ 

همانـا كـه   

خـود را بـه    
جلسـات   ل

بـه   ازمنـد 

cationgroup

سياندوهناك چ 
و آنچ يشـنو  يـ   
و 79صفحه » .

كـرد يزيـ ر امـه 
صفحه. افتيق ن

نگاه كه بخواهند

چنان مكم شان،
گـاه ست؛ين ست

ه كيتالفات به 
،يو فرهنگ يس

م حسن عسـكر
ون ادامـه دارد،

رهيـ ذخ نيآخـر 
يبـرا  طين شـرا    
سـتيشا ي انسـان   

ه. دهنـد  رييـ  تغ   

، آن حضـرت خ
لي امكـان تشـك    

ايكـه ن  شـود  يم

اديفر نيا! خدا 
تـو هـم مـ نوم، 
يباش يم ريه خ

برنا) ص(اكـرم   
شده بود، تحقق ي

آن ست؛ين) قرآن

103  

شيا بتيو غ) عج
دس كي ريمس ي

اخت نيه با همه ا
اسيمختلف س طي

س از شهادت اما
خـود كـه تـاكنو

رو خداوند آ نيا
تـا فـراهم شـدن
ن بلكـه جامعـه

 وضـع خـود را

رو، نيـ از ا. ابـد 
مام اسـت و نـه

م يمعنو تي وال

  )20/12/1400 م

امبريپ يا: گفتم
شـن يچه را من م

بر را نه،ي تو هرآ

امبريكه پ يري
يامامت طراح ي

  93صفحه  

ق(تر از آن  فراوان

3تا  100صفحات 

ع(مت امام عصر 
يول د،يمايرا بپ ي
جاده نيهمه ا ي

ي است و در شرا

پس. ديول انجام
امامت خ يابتدا

از ا. تل برسانند
و ت ابديادامه  ت
تنها مسلمانان نه
 112  

ها خـود كه آن

اي يكاهش مـ  ت
آن ام يظاهر ت
منحصر به يد

11  

تمشهمرحلة (ن 

گ. دميرا شن ان
آنچه گمان يب. ت

و يهست ري وز

يامت را از مس ي
يكه بر مبنا يم

.ه سلطنت است

و ف تر جيرا يياال

صف. است »يهر

تا امام) ص( مبر
يريمقصد مس ك
يدشوار، ول يه

كرده يل زندگ

سال به طو 69ه 
آن حضرت از ا 

محض تولد به قت
بتيز پس پرده غ

كه ن ابدي يمه م
صفحه. كند داي

مگر آنك دهد؛ يم

بتيدر عصر غ ن
تيحكومت و وال

مند بهره نيا نيم

يازدهم؛ زبــــا

طايش نياندوهگ 
شده است دي ناام
بلكه ،يستين بر

يخ داد كه رهبر
م حكومت اسالم

به يت عدل نبو

ه در آن زمان كا
  99صفحه » 

ظا تيوال يستا

اميعد از رحلت پ
كيبه  دنيرس ي

و گا سترناك ا
سال 250ست كه 

  103حه 

شروع شد كه ي
.آغاز شد) ع( ي

م را به) ع(وعود 
و از ديجد يشكل

آنقدر ادا بتيغ 
يرا پ يحجت اله

نم رييه است، تغ

شانياز ا يمند ره
دوره نه امكان ح 
هم يراب. شاني ا
  

سنجش ي

يفرود آمد، آوا
دز پرستش خو

امبيتو پ نكهيجز ا

رخ يحوادث) ص
نظام جهي و درنت

حكومت ليث تبد

كه رسد يفرا م 
».كنند شيمعنا

مجاهده در راس«

سال بع 250ول 
يبرا خواهد ي م
لغزنده و خطر ي
انسان اس كي ي

صفح .كرده است

يكوتاه بتيبا غ 
يمامت امام مهد

 111  

مو ي بودند مهد
د تا امامت در ش

نيا. نهان باشد
ح ني وجود آخر

كرد يارزان يوم
  112صفحه 

بهر) ع( يت مهد
نيدر ا. اند كرده
توسط نيكام د

113صفحه . ت

   
 

 .رست است
ف امبريبر پ يوح

است كه از طان
ج ؛ينيب ي هم م

 .رست است
ص(ت رسول خدا 
 بود، خارج كرد
 .رست است

خ مربوط به بحث
 .رست است
يس از من زمان

م اطلبانينفع دن
 .رست است

 نظر مربوط به 
 .رست است

در طو) ع(طهار 
شخص كي ييو

يناهموار؛ گاه ي
ييكه گو يا گونه
و عمل ك دهيرگز

 .رست است
)ع( امام زمان 

ام ،يقمر يهجر
و 110صفحه . 

 .رست است
درصدد عباس ي

ظرها پنهان كرد
از نظرها پن يهان
كامل از يمند ه

 .رست است
را كه به قو يمت

ص» .وا و دانا است
 .رست است

بودن حضرت ب
ك هيشت ابر تشب

معارف و احك مي
ستيمردم ن ني ب

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
وكه  زماني«

طيش نيا: داد
تو نم،يب يم

در 4گزينه  .6
پس از رحلت
فرمان داده

در 3گزينه  .6
پاسخ نهيگز

در 2 گزينه .6
پس يزود به«

وارونه و به ن
در 4گزينه  .6

مورد نهيگز
در 1گزينه  .6

رفتار ائمه اط
است كه گو
ياست و گاه

گ به شود؛ يم
مناسب را بر

در 2گزينه  .6
دوره امامت

ه 260سال 
داشته است

در 4گزينه  .6
يحاكمان بن

خود را از نظ
حكومت جه
ظهور و بهره

در 3گزينه  .6
خداوند نعم«

خداوند شنو
در 1گزينه  .7

بيغا ليدل به
پش ديخورش

يدرس و تعل
ظاهر بودن
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ـرار دهـد؛   
شـان را بـه   

  117فحه 

 يازمندي ن

هـاي   وليت  

ـراد اشـاره     

ينكه حالل 

126  

اشـيد كـه      

ينـي سـفر     

و »  دينـي  

cationgroup

قـ نيدر زمـ  ني
ـ    و ترسش مي و ب

  114حه 

  115فحه 

صف» .او باشد روي

كه كند يقرار م

وظـايف و مسـئو

ن در برتـري افـ
7  

قي نماند مگر اي

6ص    .ده است

د پيـرو قـرآن با

نـش عميـق دي

مرجعيـت«ـي   

يكه آنان را جانش
مسـتقر سـازد 
1    

صفح» .برند يث م

صف. ق نظر دارند

يپ زياو ن امياز ق ش

ردم مساوات برق

ن كريم، جزو و

گذاري ايشـان ك
73ص . مي بود

د كه حرامي باق

  162ص 

نبود) ع(البيت هل

توانيـد  آنگاه مي

د براي كسب دا

 مسـئوليت يعنـ

  )20/12/1400 م

عده داده است ك
دهيآنان پسند ي

14صفحه » .ند

من به ارث سته

اتفاق يمت جهان

شيكه پ يدرحال

مر انيآنچنان م

ه نازل شده قرآ

به مالك ﴾....ـاکُم 
جاد اخوت اسالم

كومت ادامه دهند

آينده سبز ص -2

 جزو اقدامات اه

و. ..«: فرمايد ي

يدان جنگ، بايد

ست كه اين دو

) نساني

12  

تمشهمرحلة (ن 

اند وع نجام داده
يرا كه برا نشان

من شركت نورزن

سيرا بندگان شا ن

حكوم يبرقرار ي

ضور قائم برسد؛ د

آ«: ديفرما ير م

هداري آيات تاز

َکٍر و اُنْثٰی َو َجَعلٰنـ
بر غيرعرب و ايج

ستمگري و حكو

2گذشته سرخ ، 

ب با نيازهاي نو،

شدار به مردم مي

سوي مي ركت به

، عقالً ضروري ا

ويژة علوم ان (

يازدهم؛ زبــــا

ه و عمل صالح ان
نيقرار داد و د ن

تند و به م بپرس

نيكه زم ميا شته

يخدا برا يور ول

كه به حض ي كس

دم پس از ظهور
  119صفحه  

ي نگارش و نگه
  55ص 

 اِنّا َخلَْقناکُم ِمن ذَک
رب بجويي ع ري

اميه چنان به  ي

گ -1: دهبسته بو

سالمي متناسب

س از خود و هش
123  

نان به جاي حر

هاست، مه دوران
  171ص  

)2(و زندگي 

سنجش ي

آورده ماني كه ا
نيرا جانش يسان
مرا گريد كه ي

نوش) تورات(ذكر 

و ظهو خيتار اني

خوشا به حال« 

مرد ياقتصاد ت
».كات داده شود

ي رسول خدا برا
ص. بالغ وحي بود

یا اَیها الَذیَن آمنوا
در مبارزه با برتر

 خدا سوگند بني

خ به دو عامل واب

در معارف اس» ير

ضاع و احوال پس
3ص » .شناسيد

اي از مؤمن ه عده

شگي و براي هم
.غيب ادامه يابد

 دين و

   
 

 .رست است
از شما ي كسان

كه قبل از آن كس
ا گونه ل سازد؛ به

 .رست است
در زبور پس از ذ

 .رست است
يبودن پا يل اله

 .رست است
:ديفرما يم) ص(

 .رست است
تيدرباره وضع) ع

د شد تا به او زكا

 .رست است
اي از سوي  عده

حوزه دريافت و اب
 .رست است

ی﴿سوره حجرات 
وحه كار ايشان د

 .رست است
به: فرمايد مي) 
  112ص. د

 .رست است
ه در طول تاريخ

 .رست است
تغيي«ي است و 

 .رست است
هنگام بيان اوض) 

دگان قرآن را بش
 .رست است

سورة توبه 123 
17  

 .رست است
هميشدين اسالم 

در عصر غ» هري

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
خداوند به«

طور ك همان
مبدل تيامن

در 3گزينه  .7
د يراست به«

در 2گزينه  .7
همه در اصل

در 1گزينه  .7
(خدا  امبريپ

در 2گزينه  .7
ع(امام باقر 

نخواهد دايپ
  
  

در 4گزينه  .5
مأمور شدن
ايشان در ح

در 1گزينه  .5
از س 13آيه 

دارد و سرلو
در 2گزينه  .5

)ع(امام علي
شمرده شود

در 3گزينه  .5
پويايي شيعه

در 3گزينه  .5
پرسش منفي

در 2گزينه  .5
)ع(امام علي
كنند فراموش

در 1گزينه  .5
براساس ايه

1ص . كنند
در 2گزينه  .5

از آنجا كه د
واليت ظاه«
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و  مـديريت    

حد توان به 

  172ص  

مـردم از او     

هـا    بـر آن   

  175ص 

يعنـي  » سـه

 تـالش در    

ديـن را   ام       

نشـدن بـر      

ر از باطـل     

cationgroup

ه نيازمنـد بـه م

كردند كه در ح ي

ص.ست داده است

ع بـراي تقليـد م

ن حجـت خـدا

ص. ه جهان است

صـائناً لَِنفس«: يـد 

هـا بـراي ن آن

رد بتوانـد احكـا

ز جملـه سـوار ن

حـق و آشـكارتر

ي اسالمي را كـه

داني تربيت مي

 

د كه پدر را از دس

و شرايط مرجـع

 بر شمايند و من

  

17  

ر شرايط پيچيده

فرمايـ كننـد مـي   

ي همكاري ميان

عناسـت كـه فـر

ي به مـواردي؛ از

تـر از ح  پوشـيده 

  )20/12/1400 م

 احكام اجتماعي

دانشمند  )ع( صوم
  172ص . ند

 172ص . دارد

دانند ل يتيمي مي

 ابعاد علوم جزو

آنان حجت من

174ص . يابد ي

74ص . د نيست

رهبري جامعه در

ه آنها مراجعـه ك

ت ارزشمندي براي

ودن بـه ايـن مع

ن خود پايبندي

ن زمان چيزي

13  

تمشهمرحلة (ن 

توان نشود، نمي

دند، امامان معص
ران آموزش دهن

ن اسالم اشاره د

تر از حال  سخت

ط فقيه بر تمامي

آ«: فرمايد ت مي

ادامه مي»  فقيه

ط مرجعيت تقليد

قدرت ر ي توان و

د براي تقليد به

ن تاريخ فرصت
15  

شناس بو زمان. 

ا اصحاب و ياران

رسد كه در آن مي

يازدهم؛ زبــــا

سالمي تشكيل ن
  171ص . د

اي دوردست بو
ن مناطق به ديگر

و دقيق ابعاد دين

ور افتاده است را

، تسلّط)ع(صادق

اء در عصر غيبت

مرجعيت«شكل 

ودن جزو شروط

 فقيه و به معناي

 عصر غيبت بايد

و الهي بودن پايا
58ص . ي است

ناس بودن است
 175  

با) عج(مام زمان

 من زماني فرا م

سنجش ي

بد و حكومت اس
جامعه اجرا كرد

در شهرهادماني 
د و با سفر به آن

شناخت عميق و

 كه از امامش دو

ق حديث امام ص

ن حديث و فقها

در ش» يت ديني

 مدير و مدبر بو

ي از شرايط ولي

ني كه مردم در
  173ص 

روان پيامبران و
گ پيامبران الهي

شن ت فقيه زمان
ص.  دست آورد

شرط بيعت ام) ع
  161ص . ت

س ازه زودي پ

   
 

 .رست است
ظاهري ادامه نيا

كومتي است در ج
 .رست است

مان ائمه كه مرد
كام دست يابند

 .رست است
به ش» تَفَقُّه«ني 

 .رست است
حال كسي) ص

 .رست است
است و مطابق ي

173  
 .رست است

دربارة راويان) عج
  173ص 

 .رست است
مرجعي«بت بعد 

 .رست است
ي است و شرط

 .رست است
و مدبر بودن يكي

 .رست است
دربارة فقيهان) ع

ص»  نفس خود
 .رست است
پيرنجي در بين 

هاي بزرگ ق آرمان
 .رست است

يط جايگاه واليت
نيازهاي روز به
 .رست است
ع(ديث امام علي

قيمت است گران
 .رست است

به«: فرمايد مي) 
  123ص  

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
اگر واليت ظ
پشتوانه حكو

در 3گزينه  .6
در همان زم
معارف و احك

در 1زينه گ .6
اصطالح قرآ

در 4گزينه  .6
(پيامبر اكرم

در 3گزينه  .6
پرسش منفي

ص . نيست
در 2گزينه  .6

ع(امام زمان
ص» .هستم

در 4ه گزين .6
در عصر غيب

در 1گزينه  .6
پرسش منفي

در 2گزينه  .6
شرط مدير و

در 4گزينه  .6
ع(امام صادق

نگهدارنده«
در 3گزينه  .6

اعتقاد به من
جهت تحقق

در 1گزينه  .7
يكي از شراي
متناسب با ن

در 4گزينه  .7
براساس حد

هاي گ مركب
در 3گزينه  .7

)ع(امام علي
»... .نيست 
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ان و زمين 

ت ترس در 

و اسـتوارتر   

 يدات مـاد  

حـس و   د،
تنها  يجرب

ـر نتواننـد   
ا بـه عـالم   

 ي اگر كسـ 
، بر خالف 

 كيـ ـه در   

را به غلـط  

هـر   رايـ ز ؛ 
   16صفحه 

cationgroup

اي بركات آسما

بدل شدن حالت

 يقين به خـدا و

در مورد موجـود
  9صفحه 

ديـ نما يتفاده مـ 
و مطالعه علوم تج

ك كرد و لذا اگـ
خود را يادعا ه
افراد ليقب نيا

خدا اعتقاد دارند
  7صفحه . د

خالف آنچـه كـ
   24فحه 

ر شتنيخود، خو

  24صفحه  

انـد دهيهمه پد. 
ص. خواهند داشت

كرده بودند، درها

شود، مب صل مي

مقاوم سرشار از

د. سازند يگاه م
ص. بود مين نخواه

از آن است يجرب
و قي حوزه تحق

نجگانه خود درك
نكهيا بيطه عج

در نظر ا يعني. 
ها كه به وجود خ

شود يا جمع نم

  20فحه 

برخ.  جهان است
صف. ستينطق ن

عف و شكست خ

.لق جهان است

...، شب و روز و 
وجود نخ زين ها ده

  )20/12/1400 م

ه و تقوا پيشه كر

ن در جهان حاص

ردماني مم) عج(

 از وجود خود آگ
قادر به درك آن

كه علوم تج يزار
رو نياخت، از ا

از حواس پنج يك
نقط. ...كنند ير م
كنند يم يمعرف

ها خدا ندارد و آن
جا كي و هرگز 

صف. كنند يم ي

و خالق كتايند 
و علم و من ليدل

ضع نيهادن بر ا
  11صفحه . د

و خا كتايداوند 

سمان، ستارگان،
دي نباشد، آن پد

  ديني

14  

تمشهمرحلة (ن 

هرها ايمان آورده

 حكومت صالحا

(ياران مهدي«: 

و ما را گذارند ي
شد، باز هم ما ق

ابز رايز ست؛ين ي
شنا توان يرا نم 

كيها را با  وان آن
وجود آن را انكا

م يرز تفكر علم
جز انكار خ يا ره

م سازگار نبوده

ياز علت معرف ازي

مله وجود خداون
بر د ياره متكمو

سرپوش نه ي برا
علم نسبت دادند
زجمله وجود خد

آس ن،يزم اه،ين، گ
ه اگر آن عوامل

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ زبــــا

اگر اهالي شهر« 

ايي كه در پرتو
157  

:فرمايد مي) عج(

يحواس ما اثر م
ما نامحسوس با 

يرماديجودات غ
يماد يها دهيد

ود دارند كه بتو
ود درك كنند، و

را الزمه طر رهيغ
چاربداند،  روي پ

 خدا با قبول علم

ين يالم ماده را ب

ازجم قين از حقا
ها هم دات انسان

نداشتند، اريخت
به عالم عل زي را ن

از ق،يسان از حقا

انسان. ميشناس ي
است كه يعوامل 

معارف

سنجش ي

:فرمايد راف مي
164  

ها يكي از ويژگي
7ص . ري است

(ياران امام زمان
16  

ح يند كه بر رو
يباشد كه برا 

موج اينكار خدا 
حواس جز پد ه

   10فحه 

وجو ييزهاين چ
از حواس خو يك

و روح و غ دار خ
مانند و خود را

قبول رايز كنند؛

  .ديجعه كن

و عا عتيطب ني

انسان يگردانيرو
تمام معتقد سد،

در اخ يليدل چيه
انكار خدا يحت
انس يگردانيرو ي

يم دهيعنوان پد
ازمندين خود، ن

   
 

 .رست است
سورة اعر 96آيه 

4ص » .گشوديم 
 .رست است

سورة نور ي 55 
به امنيت سراسر

 .رست است
در توصيف ي) ع

1ص » .هستند

 .رست است
هستن يدات ماد

زياثر چنان ناچ 
 .رست است

هرگز قادر به ا ي
لهيوس  و چون به

صف. است يماد
 .رست است

ران خدا تنها آن
كي لهيوس را به ي
و انكار دهند يم

وفادار بم ير علم
كن يعمل م يلم

 .رست است
مراج 19و  17 

 .رست است
يمنكران خدا هم
 .رست است
ر يل عامل اصل

رس يبه نظر م يح
 .رست است

 در انكار خدا ه
نمودند و ح يعرف
يعامل اصل» قل

 .رست است
ع را به ييزهاين چ

وجود آمدن  در به

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
خداوند در آ

گها مي بر آن
در 1گزينه  .7

براساس آيه
ميان مردم ب

در 2گزينه  .7
ع(امام صادق
ها ه از صخره

  
  

در 4گزينه  .5
تنها موجود  
نياگر ا زين

در 1گزينه  .5
يعلم تجرب  

تجربه است
م عتيدر طب

در 2گزينه  .5
از نظر منكر  

يزيوجود چ
علم نسبت م
به طرز تفكر
طرز تفكر عل

در 3گزينه  .5
به صفحات  

در 3گزينه  .5
و م ونيماد  

در 2گزينه  .5
از عقل زيگر  
سطح نشيب

در 1گزينه  .5
كه ونيماد  
علم مع رويپ
از عق زيگر«  

در 2گزينه  .5
ما در جهان  
ها از آن كي
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ت قلـب و   

مسـائل   ـر 
و نـه   خود 

 قي از حقـا  

 و از محـور    
   31حه 

انـد   نـاتوان  
39  

ودتر است؛ 
رار خواهـد    

 عت،يطب ن

ف جـز بـا    
ح انسـان را    

ل رفتـار و   

و شـدائد   ا

در نظـام   ر 
و او را  نـد 

cationgroup

ن محتاج سـالمت

گـيو د يشناسـ 
كه نه رفتنديپذ

در دفـاع صص

ارات را خـورده و
صفح. اند قرار داده

38   

دنشيـ از د زيـ  ن 
9صفحه  »زيبرخ 

تر و محدو ناقص 
معلومات مـا قـر

كرانيرابر اسرار ب

هـدف نيـ ـت و ا 
ن دغدغـه، روح

محصـول ي گـاه 

ها ياما سخت. ...ت

گـري از طـرف د   
نيب قليود او صـ      

از آن شيب يحت

خدا نـه ي در زم 
را پ ييزهايكه چ

  28صفحه  

رمتخصيناوارد و غ

اظهـا ليـ قب نـ 
خدا، آن را بهانه ق

8تا  36صفحات 

افـراد نيتر عاقل 
انيحافظ از م ي

ندهي به زمان آ
جزو م ندهيآ يا

در بر يش بشر
  45صفحه 

به كمال اسـ دن
و بـدون دردسـر  ي

بلكه ست؛ين ن

انسان است يها

ان قـرار داده و
وح انسـان، وجـو

  )20/12/1400 م

از آن و ح شيپ 

مكاتـب نيا ي
ك شوند يوجه م
.ها ندارند ت آن

 نادرست افراد نا

يـا بيـ ومـات فر  
انكار خ يبرا وني

ص. هستند ينظر 

عين است و گاه
يخود حجاب خود

هر زمان نسبت
ها ت، اما در زمان

 دانشمندان، دانش
ص» كه نادانم يم

ديو رس يبازساز
يب ين به زندگ

  .دارد يزم
شد و تكامل انسا

ه يگار، خودخواه
4  

را در وجود انسـا
س شـدائد بـا رو

15  

تمشهمرحلة (ن 

طلبد، يقل را م

مطالب و ادعاها
متو يسادگ به د،
در اثبات يمنطق 

اظهارات شود، ي

و كمبـود معلو ي
ويكه ماد نيدارو 

ديمربوط به توح

شمه شرك پنهان
تو خ/  ستيئل ن

برود، اوالً در  ش
 مجهوالت است

بنا به اظهار ش،
ه بدانم همك/ ن 

و با شيآزما يجا
خو گرفتن. گردد 

 رشد و كمال با
رش يداوند و برا

به قرب پروردگا 
49و  48صفحه 

ر ايو بال ها يخت
تمـاس جهيدر نت

يازدهم؛ زبــــا

سالمت عق نكهيا

م يبه بررس يطق
رنديقرار نگ يروان

ليدل نيتر چك

ياز خدا م يردان

يفكر يلت ناتوان
هياست فرض طور

ها مر نهيگز ري سا

كه سرچش يعظم
حا چي معشوق ه

شيدازه هم كه پ
ما جزو يوز برا

نشيت جهان آفر
دانش من دي رس

ج. ستعدادهاست
ينم نيائب تام

را از وو ا دهد ي
خد يواره از سو

دنينسان و رس
ص. آورند يم رون

مقابله با سخ يرا
ر داده است تا د

48   

سنجش ي

عالوه بر ا ،يست
   

و منط يول عقل
ر يها عقده ريث
كوچ ها و مكتب ها

گريبه رو يمنته
29  

عل كه به ي پاكدل
ط نيهم. اند رفته

است و يعمل دي

ته شود آن بت اع
عاشق و انيم« ؛

هر اند يش بشر
كه امرو يو رموز

و عظمت يردگت
تا بدانجا« ست؛

اس ييو شكوفا ي
و مصا ها ي سخت

ينحطاط سوق م
همو ها يو سخت

  46ه 

ان ي تكامل روح
ريب يو خودپرست

 استعداد الزم بر
قرار ييجا زين ها
8صفحه . كندر 

   
 

 .رست است
 در عالم خودپرس

25صفحه . ست
 .رست است

بر اصو هيه با تك
دازند و تحت تأ

ها شهيآن اند يل
 .رست است

م يكه گاه يمل
صفحه . است ي

 .رست است
افراد ارنديچه بس
ها فاصله گر سنگ

 .است رست
يخ مربوط به توح
 .رست است

آور باشد اگر گفت ب
ست؛يخود انسان ن

 .رست است
ش كرد كه دانش

بسا اسرار و  چه
با توجه به گست 

اسيدر برابر در ي
 .رست است

يرشد و سازندگ
جه نرم كردن با

رخوت و ان يسو
داشت كه آفات و

صفحه. فرد است
 .رست است

مانع بر سر راه 
و ينيعالم خودب

 .رست است
قدرت و سو كي

ه يسخت ين برا
تر تر و برنده صمم

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
گام نهادن  

دل اس يپاك
در 3گزينه  .6

عد نياگر ا  
بپر يدتيعق

صاحبان اصل
در 1گزينه  .6

از عوام يكي  
يو اله ينيد

در 4گزينه  .6
متأسفانه چ  

فرس قتيحق
در 3گزينه  .6

پاسخ نهيگز  
در 2گزينه  .6

تعجب ديشا  
جز خ يزيچ

در 4گزينه  .6
فراموش دينبا  
كه يطور به

اًيثان. گرفت
يا مانند قطره

در 1گزينه  .6
ر يجا ايدن  

دست و پنج
س به جيتدر به
توجه د ديبا

روش خود ف
در 2گزينه  .6

نيتر بزرگ  
انسان را از ع

در 4گزينه  .6
يخداوند از   

انسان يزندگ
تر و مص فعال
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 انيـ ه جهان 
ت، لطف و 

و  كنـد  يمـ 

عـادت   ايـ  

  74صفحه 

 نيـ ا يلمـ 
خـود   يورا

واضـح و   ي
ادتش كـه      

مله معنـي  

  فاعل+ كي 

  .رود  مي

ha  +فاعل  
  

cationgroup

دهنـده  پـرورش 
است ستهين و شا

م دايـ ، تقدس پ

و عتيو طب زهي

ص. آن است يج

در تكامل فكر عل
در و يگـر يراز د

ير ابتـدا مفهـوم  
ه بمانـد و سـعا

  .ركار برسيم
رود و به جم  مي

كمك فعل+ تكرار 

كار به) ضي نقلي

ave / has+ ي 

و كننده تيترب 
ن موجود ممكن

مه گرفته است،

يغر ميمستق ريث

جيت، تكامل تدر

د«: ديگو يم ني
كه به ر ستين 

در رد،اگرچهيپذ
 بشـر ناشـناخته

توانستيم به سر
كار  شمارش به

قيدت+ اصلي  لي

ماضي(حال كامل 

فعول فعل اصلي

  )20/12/1400 م

نكهي به حكم ا
آن يكه برا يحد
6  

سرچشم يداوند

  65حه 

ي انسان تحت تأث
 

است شيبه و آزما

يجهان چن ييسا
يكيزير جهان ف

پ ي آن صورت م
مكن است خود

راين خيلي زود ت
 از اسم غيرقابل

فعل+ مفعول + ت 

براي زمان ح) ل

اسم مف.......... + 

 

16  

تمشهمرحلة (ن 

ه خداوند متعال
 موجودات در ح

64صفحه . كند ي

حكمت مطلق خد

صفح. ديآ يم دي

است كه يا اده
 67صفحه . هد

ه محصول تجرب

ودن دامنه شناس
در يراز چيكه ه

به دنيرس يبرا
ر مممگ. ... است 

  75فحه 

فيكي نبود، بنابر
چ است كه قبل

  . مثبت دارد

قيدحالت+ كان 
  

تا حال........... از (

)2(انگليسي 

يازدهم؛ زبــــا

است؛ چراكه يه
از انواع يهر نوع

يم تيشان هدا

ن كه از علم و ح

يجزر و مد پد ها

سا يها تي فعال
ده يرنج انجام م

كه يص در موارد

بو ينامتناه نهي
رز گشته است ك

ب يست و هر كار
ميمفاه نيزتري

صف! ردد؟خته گ

 كم يا هيچ ترافي
خيلي كم يا هيچ

ر كمي و مفهوم

  ؟
  . رعايت شود

  
قيدمك+ قيدزمان 

.شود ستفاده مي

( since وجود 

ا

سنجش ي

اله ينيب ه جهان
است به ه يناه

ش كمال ريدر مس

انسان يص زندگ
56  

اهيه در سطح در

نوع اول: ه است
ر كيفرار از  ايو 

خصوص به يبشر

يمعاصر در زم ن
وشن ظاهر و بار

74  

انسان است يي نها
يآم از ابهام يكي 

شنا شود، يم سر

ن ترافيك خيلي
ت و به معني خ

و به معني مقدار

ري درست است
مله بايدت در ج

:زير توجه كنيد
قي

اس atرف اضافه 

رست است، زيرا

   
 

 .رست است
الزمه ،يعموم ت
بخشش نامتن ي

 و موجودات را د
 .رست است
خصوص جهان و به

6صفحه . شود ي
 .رست است

اسطه جاذبه ماه
 .ترست اس

انسان دو گونه ي
لذت و كيبه  ن

 .رست است
دانش ب يها يگ

 .رست است
كدانانيزيف نيشتا

رو يليخ يصورت
4صفحه » . ... .د

 .رست است
و ي هدف اصل

اما رسد، يظر م
سيم يزي چه چ

 .رست است
هاي تهران يابان

 صفت منفي است
  .هد

ك صفت است و
 .رست است

 از لحاظ دستور
ل ترتيب كلمات
جمله انگليسي ز

حر nightكلمه 
 .رست است
have wor در

  :ل كامل

www.sanjeshse 
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در اين سؤال
به ساختار ج

قبل ك: توجه
در 4گزينه  .7

rkedگزينه 

ساختار حال
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فعـال زيـر    

نوان فاعـل  

و اعتقادات 

ت بـه قبـل    

  ود

جي برخورد 

زيسـت   يط 

كالت مانع 

شـغول كـار    

cationgroup

بعـد اف. رود  مـي  

  .ستند
quitting عنو به

دانش، عقايد و) 

  ق داشتن

م آن كار نسـبت

  .كرده بود
وجو رغم، با اين  ي

كه با افراد خارج

  
  سيله

ها براي محـي آن

  ر

رند كه اين مشك

ا در بيـرون مشـ

   

كـار م  مصدر بـه 

give و غيره هس
g smokingرا 

)زبان(اده از آن 

فرق) 4  كردن 

ستيم كه بتوانيم

  ف

سخت مطالعه ك
علي) 4 

ك حبت كند وقتي

ابزار، وسيله/ ن 
ابزار، و/ هيجاني 

د را بخرند زيرا آ

مؤثر )4 

زيادي اعتقاد دار

 
  دن

ها يا كه آن ماني

)ر فرهنگ لغات
  كردن

  )20/12/1400 م

يا اسم ingت 

keep (، e up

درست است زير

 بتوانند با استفا

دن، عوض كر دا

امالً مطمئن هس

  ي، رواني
وب، رايج، معروف

جود اينكه قبالً س
 الوه

ا صحليس آن ر

ر سليس يا روان
حاظ عاطفي يا ه

اند بندي شده ته

 آور ، زيان

زيرا مردم زكند، 

 دفاع كردن /  
شامل شد/ اعي 

ستخدام كنند ز

لغات در(كردن 
بت يا مراقبت ك

17  

تمشهمرحلة (ن 

صور فعل دوم به

stop im ،on)

د reducesني 

آساني ه مردم به

تغيير  )3 

شمند باشد و كا

ذهني) 2 
محبو) 4 

زيك بگيرد با وج
عال به) 3 

طور سل  بتواند به
  .ست

طو به) 2 
از لحا ) 4 

ي پالستيكي بست

مضر،) 3 

 زيادي را حل ك

مؤثر) 2 
اجتما) 4 

سشان ا  كودكان

پيدا ك  )2 
مواظب) 4 

يازدهم؛ زبــــا

ها كردن است، ف
 . رود ي

 risk ،magine

د مفرد باشد يعن

ها اين است كه 

  كردن 

ي ما خيلي ارزش

 را در درس فيز
 ، در عوض

را ياد بگيرد كه
ك ابزار ارتباط ا

هاي كه در كيسه

 ب

دي و اجتماعي
.  

 را براي مراقبت

سنجش ي

 ترك كردن، ره
كار مي به ingت 
fi ،practice،
بايد reduceل 

د كه يكي از آن
  . دله كنند

مبادله) 2 

تواند براي شما مي

  
  

ره خيلي خوبي
جاي  به ) 2 

خوب انگليسي ر
 دارد كه زبان يك

  
    

ند محصوالتي ك

مناسب) 2 

مشكالت اقتصاد
.شان باشند دگي

  
   

هستند شخصي
  .روند  مي

  
   شتن

   
 

 .رست است
 quit به معني

صورت عل دوم به
enjoy ،inish

ين است كه فعل
  . است

 .رست است
اي مختلف دارد
خودشان را مباد

 گذاشتن
 .رست است

به و راهنمايي ش
  . انجام دهيم

 د

 .رست است
توانست يك نمر

 .رست است
د است خيلي خ

كند و اعتقاد ي
 سليس، زبان 

دامنه، وسعت/  
 .رست است

دم دوست ندارن
  .د

  رايج، معروف
 .رست است

كند م ريزي مي ه
ود بخشيدن زند

 مانع شدن/ ي 
مقايسه كردن 
 .رست است

 جوان مجبور ه
نكه به دانشگاه

 دن 
سي يا چيزي گش

www.sanjeshse 
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اجتماعي) 1
م/ منظم ) 3

در 4گزينه  .8
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ش كـردن  

  .ست

cationgroup

طور منظم ورزش ه

  نمايي كردن

  هور، معروف

  شف كردن

در بردن ا سالم به

  

  .رد

غذاي سالم و به

  كردن 
  ن

راهن  )4   

مشه  )4 

 

كش) 4 

  ر يافتن 
 ن

  .ت

 .شود رده مي

  .د

 ماندن، جان س

  .ود

.ها شد، را ندارند

كرجهول استفاده 

  )20/12/1400 م

خوردن غ:  مثال

جلوگيري ك/ في 
توسعه دادن/ ف 

لتحصيل شدن

 ن 

 )رود كار مي  به

 گرفتن

ت كردن، حضور
ندن، خرج كردن

  

ت در آمريكا است

 برابري به يادآور

ه منقرض شدند

ت، به معني زنده

ض دايناسورها شو

راض دايناسوره

 بايد از فعل مج

سي

18  

تمشهمرحلة (ن 

براي. نگه داريد

عاطفي) 2 
ضعيف  )4 

ال فارغ) 3 

ناگهان) 3 

ي توصيف فعل

ياد گ) 3 

شركت) 2 
گذران  )4 

 كه انجام دهد؟
  . نكرد

ت و سفيدپوست

  .عتراض كرد

 براي عدالت و

يناسورها چگونه

شيده شده است

  :ست نيست
ست باعث انقراض

چيزي باعث انقر

دهد،  نشان مي

ختصاصي انگليس

يازدهم؛ زبــــا

لم نرا قوي و سا
  .شد

  كردن 

در نقش قيد براي
  زياد

 ردن 

 شدن 

خودداري كرد ك
پوست واگذار د

پوست  افراد سياه

عادالنه آمريكا اع

وان يك قهرمان

داند كه دا  نمي

روي آن خط كش

 دايناسورها درس
ما و سرما توانست

ردن اينكه چه چ

 و مفهوم جمله

 زبان اخ

سنجش ي

ينكه بدن خود ر
ما را بهبود بخش

   
   ن

برگزار) 2 

 قوي) 2 

د(زياد ) 2 
تعداد ز  )4 

ا كرپيد  )2 

  
جابجا كردن يا ش

س از چه كاري خ
ك شخص سفيد

ي و نابرابري بين

ع ا به قوانين غير

عنو ت متحده به

كس ت كه هيچ

ر 3در پاراگراف 

موارد زير درباره
ن هستند كه گرم

ي براي اثبات كر

له گذشته است

   
 

 .رست است
ر زيادي براي اين
رايط سالمتي شم

هبود بخشيدن 
بهبود بخشيدن/ 

 .رست است
  آوردن 

 .رست است

 .رست است
 مي

  تعداد زياد
 .رست است

 دن 
 .رست است

  كردن 
كردن يا دادن، ج

 .رست است
خانم روزا پاركس

به يك خودش را 
 .رست است

عدالتي دربارة بي
 .رست است

ستگير شد، زير
 .رست است

در اياالت امروزه 
 .رست است

ين متن اين است
 .رست است

 survive كه د
 .رست است

يك از مو كدام  ن،
ن كامالً مطمئن

 .رست است
 هيچ دليل خوبي

  گرامر 
  .رست است

agoزمان جمل ،
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  .شود 

 جمله بعد 

ه جملـه از   

  

  كرد ي

  .يدا كند

cationgroup

بعد استفاده مي

  .شود تفاده مي

  .تفاده شود

م كه فعل اصلي

  .ود

ه زمان گذشـته

  اتولي شود؟
  سوراخ) 4 

مستضعف) 4 

  .رديد
عقب نشيني) 4 

بود دست پي نما
  تقريباً) 4 

  اشتباه) 4 

  .ب بوديم
  دافعه) 4 

جمله توضيحي ب

ل كامل فعل است

  .شود ده مي

شكل مجهول است

كنيم ستفاده مي

شو ر استفاده مي

ت دوم با توجه به

گيري از رالي آنا

  .ي قرار دارد

گرتگير شد، لغو 

ن كارگردان سين
 

ها متعجب ط آن

  )20/12/1400 م

  .درست است

ي مناسب در ج

m همراه با شكل

استفاد toقبل از 

د در شت كه باي

اس need to با 

دار ingاز فعل  

در قسمت. است

گ مجبور به كناره
 اخراج ) 3

ن از نظر اقتصادي
 ورشكسته) 3

دست مصرف مواد
 شد   لغو) 3

عنوا ه و سپس به
غير منتظره) 3

  .ي تلفظ كند
 نقص) 3

ان نظم و انضباط
 نابردبار) 3

19  

تمشهمرحلة (ن 

د hasست، پس 

ن ضمير موصولي

mustه است از 

قب notكل منفي 

sup درست است

 don’t همراه

در حالت معلوم

له اول مجهول ا

  

 پنچري ساده م
 3

كشورهاي جهان
 3

بعد از مص نندگي
 3

وان يك خواننده
 3

درستي را به »ر«
 3

 معلمان از فقدا
 3

يازدهم؛ زبــــا

ن جمله حال اس

whi عنوان هم به

ذشته انجام شده

آيد كه در شك ي

ppose to com

يا didn’tيم از 

تفاده شده كه د

 خالي اول، جمل
  .ود

.است 2گزينه  

دليل يك رگ به
 انفجار ) 

كترين  ت رقابتي
 ر   فقي) 2

را خاطر بهن بار 
 دلخور شد ) 

عنو ابتدا بهكه در 
 بسيار  )

« تواند حرف مي
 خطا) 2

همه ما. بان بود
 خردمند) 

سنجش ي

my است و زمان

ichست است و 

در گذ كاري كه

مي to مصدر با 

me كه عبارت 

دانيم  كاري را مي

وصفي كوتاه است

عل بعد از جاي
شو ه استفاده مي

ب افعال سببي

 كه قهرمان بزر
 2(

در فهرست آن. ت
  2

نكه براي سومين
 2(

غل بسيارموفقي ك
 2(

برد و بنابراين نم
  2

شاگردانش مهرب
 2(

   
 

  .رست است
y niece جمله 

  .رست است
what I s درس
  .رست است

گيري در مورد ك
  .رست است

urge صورت به
  .رست است
دهد ه نشان مي
  .رست است

ك وم انجام ندادن
  .د

  .رست است
صورت جمله و ه

  .رست است
شكل جمله و فع
در گذشته ساده

  .رست است
 گزينه در انتخا

  لغت: 
  .رست است
كرد كرش را مي

  .رست است
كشور مرفه است

  .رست است
وراك پس از اين

 شد   ه
  .رست است

موفق شد به شغل
 

  .رست است
ب گفتاري رنج مي

 
  .رست است

 بيش از حد با ش

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .11
او از نقص گ

شكست) 1
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 ماليم) 1
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  ن

  .اشد

  .كرد

خـود  ـوت     

  ه

  ».ايد اده

سـيار تنهـا   

همـراه    بـه  

 هاي اخيـر 

  شتن

N  معنـي  به
 

cationgroup

بزرگ كردن) 4 

سب و كار شما با
  عمدا) 4  

خاطر ك د را آزرده
  توناليته) 4 

ـاي حيـاط خلـ

احيا كننده) 4 

ازه انجام آن را دا
  باطل) 4 

  . هم نيستند
  در ابتدا) 4 

زندگي بسدر ه، 

  اعالميه) 4 

 عينك آفتـابي

  متنوع) 4 

 در مورد خريده

گذا احترام) 4 

No point in

 .گيرد ن قرار مي

 ن

ي يا اخاذي از كس
 

تر خود  گان جوان

را بـه باربيكيوهـ

 نه 

زيرا اجاك هستيد 
 

نوان كامالً مثل

كه در نتيجه شت

د هم چتر و هم

اش ضاي خانواده

 ن  

n. درست هستند

ين دو قسمت آن

  .ده است

  )20/12/1400 م

  .ش دهد
كردن متورم) 3

درصدد خرابكاري
از نظر فني) 3 

 از والدين بينندگ
 زرنگي) 3

ستند و ديگر او ر

ديكتاتورمĤبان )3

ن جنايت شريك
شريك جرم) 3

به هيچ عنها  گاه
 جايگزين) 3

داشها  شخصيت

 متقابل) 3

ن مجبور بودندرا

 ممتاز ) 3

اعض از سعي كرد

كردن همگرا) 3

گيري د ي نتيجه
 است كه ضمير بي

آمد 1 گزينه  در

20  

تمشهمرحلة (ن 

فزايشي خود را ا
  3
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