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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هفتممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)06/12/1400(  

  )يازدهم( ــانزبـ  
  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

همگـي بـه   

 

cationgroup

.  

  .ق

؛ ه8وافي قـرن  

 سم  ـخودخواه 

  . زره 
  . است

).ن كلمه هستند

  ء 

مذاق  ←مزاق *  

از مجد خو» خلد

زن خو ـ و پياده 

ـبند زين  ترك 
بوده ا  »وزير«ي 

 06/12/1400(  

هاي اين ترادف» ت

ابقاء  ←ابقاع   )4

امارات  ←رات 

خ روضة«*  9ن 

لشكر از سوار  ة

  
ـنگجو و اسب 

 گذشته به معني

2  

هفتممرحلة (ان 

   :اند از ارت

شفاعت ـگري  ي

 

4  لت 

عما* متمثّل   ←

شاعر و عارف قرن

ةداير ـشهادنامه 

. اند ديد گرفته
پوشش جن  :عناي

اند و در دا كرده

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــا

ها، عبا صالح آن

   :ها  اصالح آن

ميانجي ـهشگري 

 خروش  ـرياد 

عجل  ←اجلت ) 

  جحيم   ←

←متمسل  ـراق 

از جامي شا» ان
 

استش  :ترتيب ، به
  . اند دامه داده

 و هم معناي جد
ترتيب به معن  به

حول معنايي پيد

 فارس

سنجش

درست است و اص
(   

   )گمراهي
  ) ر

ت در هر گروه و
    نادرست » ن

  ست 
خواه«( نادرست 

فر ـبانگ  ـغريو 

   :ها ن
 3(

   :ها ن
←جهيم  ـخش 

  ور 

   :ها رست آن
فر ←فراغ * م 

بهارستا«*  13 
 . اند اشته شده

   :ه
ها در گذشته، ژه

 به حيات خود اد
اند  حفظ كرده

اند، شده  )نسوخ
ايي است كه تح

   
 

 .رست است
ها ناد ه معني آن

ثروت ـتوانگري 
گ ـبدانديشي (ي 
دار ميوه ـبارآور (

 .رست است
نا و موارد نادرست

واگذار كردن« ←
نادرس  »اشكال« 
ن واژه  همة  ←  ها

 .است رست
غر  :اند از عبارت  »

 .رست است
اليي و اصالح آن

 قواعد  ←
 .رست است

اليي و اصالح آن
بخ رشحه ←ش 

علم منصو  ←ر 
  اصناف   ←
  جازم   ←

 .رست است
اليي و شكل در

نقض عزايم  ←م 
 .رست است

   : است كه
از قاآني قرن» 

ستان سعدي نگا
 .رست است

ها در هر گزينه ه
معاني واژ: عنايي

 معناي پيشين
ي قديم خود را

من(ي كه متروك 
ها جزو واژه» تور

www.sanjeshse 

  
 
در 4گزينه  

هايي كه واژه
ت(  تمكّن) 1
رايي تيره) 2
(برومند   )3
در 3گزينه  

هاي مبنا واژه
←سپردن ) 1
←انكار   )2
پايمردي  )4
در 1گزينه  

»غو«معاني 
در 2گزينه  

هاي امال غلط
←قوائد   )1
در 2گزينه  

هاي امال غلط
بخش رشهه  )1
الم منثور  )2
←اسناف   )3
←جاذم   )4
در 3گزينه  

هاي امال غلط
نغز عظايم* 

در 2گزينه  
الزم به ذكر

»شانپري«* 
تقليد از گلس

در 4گزينه  
وضعيت واژه

تحول مع  )1
با همان  )2
هم معناي) 3
هايي واژه) 4

دست« : توجه
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.   
 

  .ت

.ب وصفي است

اديقش گروه نه
   )سندي

   ) ط

  ) تشبيه 

 

  ).شود ي

)شوند سوب مي
  ).شود سوب مي

ة دو تلفّظي است
.  

 .  
تركيب» چه جان«

نق  صفت فاعلي ـ
گروه مس  در نقش

  اضافي/ ي 
  

   پست 
حرف ربط  :»كه« 

4) ( هم هست

  ) ه

 . د ايهام است
  . ست

 06/12/1400(  

فعول درست مي

 شوند، اسم محس
اسم محس  است،

ت دوم فاقد واژة
و اضافي هستند

شود ي ديده مي
«ـ ) ه واو عطف

ص: باز شعبده) ب
 مطلق هستند د

   )ه

گروه متممي  )2
گروه نهادي) 4

 از فرد خبيث و
به معني كسي 

  ظاهر 
 

نايه از شجاعت

تشبيه 2. ( است

فاقد» تك و فرد«
ت فاقد تناقض اس

3  

هفتممرحلة (ان 

رهاي گذرا به مف

صورتي كه جمع
شين اسم شده ا

هستند، ولي بيت
تركيب وصفي و

اضافي/ نهادي  ـ 
ميانوند است، نه

ب 
صفات  :ير و زبر

سند از دو جمله

  قش مفعولي 
 4

استعاره: »ديو»
»كه«) ( لحظه
مجازاً ظ» صورت

 آدمي ـآدم  / 

   )بيه
كه كن( ون شير 

 مهر بر دهانش

«به معني » نها
بيت* » داد زياد

 

 يازدهم؛ زبــــا

مفعولي از مصدر

كه صفات در ص
دلبر كه جانش ـ 

گذرا به مفعول ه
ترتيب ت هسوار به
ضافيا/ تممي 

م» آب و رنگ«ر 

 تممي 
زي ـدرهم (دي 

دو مس(ش مسندي 

در نق» مرا«: وم

»  *» ر ـد «دوم 
معنيبه » دم« 

ص«اهر انساني ـ 
دم ـبين آدم : ن

تشب 2(ة دهنش 
دل چو ـدام بال 

  ) يه
افظ چو غنچه،

تن«*   ) نه مجاز
تعد«ـ » زمان« 
 . دبخشي دار ن

سنجش

 نماييد صفت م
  نسبي 

  مطلق   :نوا ش

ه داشته باشيد ك
نگري اسم است

   
گ  »دار نگه ـخت 
خيال شه ـكين 

تيب در نقش مت
در» واو«. (ست

 
نقش گروه مت   ـ

نقش گروه مسند
در نقش  نسبي 

   :ها ه در گزينه
اع دو در مصر» 

  

در بيت د» آ ـ ر
ه معني نفس ـ

مجازاً ظا» دهان
جناس ناهمسان

:   
حقّة ـ فرو ريزد 

د ـبيابان عشق  
تشبي 1(رخيزم 

حا ـه زبان شود 

   :شده سته
و( بخشي دارد 

ترتيب مجاز از ه
جان» جام مي« 

   
 

 .رست است
   :هر مورد

توجه(فاعلي   :ه
ن  :رنگين ـمطلق 

خوش ـفاعلي   :
  مفعولي  

توجه(فت بياني 
افسون(ت بياني 

 .رست است
 :شده د خواسته

پخ« اول دو فعل 
دل مسك: ع اول
ترت به» ش« دوم 

م فاقد معطوف ا
 .رست است

 :شده ت خواسته
صفت نسبي  :ن

ن  صفت مفعولي ـ
صفات  :نوراني ـ

 .رست است
شده ي مشخص

»هستم«: ع اول
 سندي 

 .رست است
   :هاي ادبي ه
آ«در بيت اول   

به» دم«: (مسان
چشم و گوش و د

ج* آدم  ـن ديو 
 .رست است

يهات هر گزينه
وس چون شكر
ـشيب دام است 

ن الله از خاك بر
سان سوسن ده ه

 .رست است
هاي ادبي خواس ه
ب استعاره و جان 

به» هزاران«ـ » 
تشبيه ـ» شادي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  
نوع صفات ه

شوريد) الف
م  :گلرخ) ب
سرا نغمه) ج
:غمديده  )د
فاقد صف  )هـ
فاقد صفا) و

در 2 گزينه .
بررسي موار

در بيت  )1
در مصراع  )2
در بيت) 3
بيت دوم  )4

در 4گزينه  .
نقش صفات

پشمين  )الف
ص  :بسته) ج
ـظلماني ) د

در 1گزينه  .1
ها نقش واژه

در مصراع  )1
گروه مس  )3

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

:آرايي واج* 
جناس هم* 
چ« : مجاز* 
بين: تضاد* 

در 2گزينه  .1
بررسي تشبي

صد افسو) 1
فراز و ش  )2
من چون) 3
حافظ به  )4

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

»زمانه»  )1
»ساعت« ) 2
ساغرشا«) 3
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ها  ي ستاره
ظريـف در   

  . د باشم

ميـده رهـا       

   )حبوب

ان بـاقي و      

cationgroup

سوختن و نابودي
نكتـه ظ. (ل شـد 

گيسوي يار در بند
  . ها است م

ـر از كمـان خم

ت سياهي زلف مح

عتقـاد بـه جهـا

  . است» ويي

 

  شوق از عاشق

وع خود، باعث س
پيروزي حاصل  ،

د در زنجير گي باي
اندام ك تپيدن گل

طـور كـه تيـ ـان 

علّت. (شده است

عـدم اع»  :ها ينه

صداقت و راستگو

. فته شده است

نيازي معش بي  )3

 06/12/1400(  

 خورشيد با طلو
ن دشمن تاخت

  . داخته است

من نيز  ر باشند،
همانا در خاك ، 

 اين است، همـ
  . ت

پوش ش  آنان سياه

 

 مفهوم ساير گزي

سين و تأييد ص

.«  

ر گرفضافه در نظ

3ب                

4  

هفتممرحلة (ان 

طور كه همان: د
ود تنها بر هزاران

اران دشمن پرد

   :شرح زير
ها بايد در زنجير
ي زيبا از خاك
فراق يار هستم،
 ترك كرده است

   :ين ترتيب
آ زلف تو در عزاي

 . است» مشير

و» هاي خلقت
  . سؤال است

تحس«ه پاسخ در 

ل و بيهوده است

  . د

  . ردانگي كرد

عنوان مورد اض ه

ز عشق محبوب

 يازدهم؛ زبــــا

شود رح ديده مي
شير كشندة خو

  
ها به نبرد با هز

يل هستند؛ به ش
ه ز آنجا كه ديوانه
ها ت رويش گل

در ف  علّت اينكه 
شق ديده و مرا
عليل است؛ به اي
قانت پرداخته، ز

. ..  

  ن
كار بردن شم به«

ه  نسبت به جلوه
م مخالف بيت س

و بيت گزينه» ي

هر ادعايي باطل

  . تطل اس
كند كار عطا مي

  . ت
عاي قدرت و مر

به» انديشي   مثبت

گريزناپذيري ا  )

سنجش

به اين شر» ليل
ه منصور با شمش

 ).استخورشيد 
ه شاه منصور تنه

يه و حسن تعلي
از  :حسن تعليل * 

علّت  :حسن تعليل
 :حسن تعليل * 

مرا در اثر غم عش
 داراي حسن تع

عام عاشق و به قتل

. است سه پوزة 

  ترين زمان 
   خواستن

وار و زبون كردن
«به معني » زدن

حرمتي هش بي
است كه مفهو  »

ش ريا و رياكاري

د دانشِ كاري، ه

دعاي دانايي باط
جه ارجحيت در ك
شرط دانايي است

توان ادع س، مي

خشي و القاي مث

)2   يار 

   
 

حسن تعل« دوم 
 آن زمان كه شا

ها با تابش خ تاره
اينكه: ست اغراق

 .رست است
توأماً داراي تشبي

*گيسو به مشك 
ح* ندام به گل 

*قامت به كمان 
قامت خميده م  

زينه پاسخ فقط
چشم شهالي تو

 .رست است
   :ه پاسخ

وستا موجودي
 .رست است

   :ها فاهيم آن
كنايه از كوتاه : ن
كنايه از كمك 

كنايه از خو  :دن
شمشير ز»  :سخ

 .رست است
نكوه« : پاسخ   ة

»ردن عمر فاني
 .رست است

ذم و نكوهش«در 
 .رست است

در نبود»  : سؤال
   :ها ه

ب خداشناسي، ا
وانايي و درنتيج
 توأم با دانش، ش

ت مهار عنان نفس
 .رست است

اميدبخ«ا مفهوم 
 .رست است
   :يم نادرست

 وصال ناممكن

www.sanjeshse 

در بيت) 4
آ  شود، مي از

سوختن ستا
چنين اس هم

در 3گزينه  .1
همة ابيات ت

گ  :تشبيه  )1
ان  :تشبيه  )2
ق  :تشبيه  )4

شود يار، مي
ولي بيت گز
از وقتي كه چ

در 3گزينه  .1
اصالح گزينه
ضحاك در ا

در 3گزينه  .1
ها و مف كنايه

مژه زدن )1
 :در زدن) 2
بر سر زد  )4

پاس  در گزينة
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينة
غنيمت شمر

در 4گزينه  .2
د  تمام ابيات

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
در مكتب) 1
دانش، تو) 2
عملكرد) 3
در صورت) 4

در 1گزينه  .2
با) هـ(مورد 

در 4گزينه  .2
اصالح مفاهي

تأكيد بر  )1
  

erv.ir
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  . كند ه مي

 ه تمامـاً از     

5(  

(  

  )31ص 

   بر

cationgroup

اشاره» يار   عشق

شـده اسـت كـه

57و  56، ص 1

  )19و  

)35و  18، ص 

  )18ص 

، ص11عربي ( 

 )19، ص 11

ابي، ها تكه) 3 

 

شكيبايي در برابر

اشـاره ش  )ـحاك 

  . شند

11عربي (  شت

18، ص 11بي 

11عربي (  ديز

، ص11عربي (  9

سوزاندن ي،ستر

عربي  ( معلمت

 ) 59ص . (ست

  ترجمه نشده

)ي

 06/12/1400(  

عدم صبر و ش«به 

ضـ(ريبي حاكم 

 شدن ايشان باش

عجله وادا  به )4

عربي( ها را آن) 4

و يم ساحل، )4

0قهيدق ،بود) 3

خاكس، تراكم) 4

بزرگداشت م) 4

 شوند ي

د، اشاره شده اس

الورقة، آن ت) 4

يرعلوم انساني

5  

هفتممرحلة (ان 

پاسخ به  ت گزينة

فر به عوام) 2 ينة 

ن شاهد مؤاخذه

 4

 4

4  ميت كرد

 3

 4

 4

يم  نازل، ها پنبه 

د پنداشته شود

 4

ويژة غي) (2( 

 يازدهم؛ زبــــا

كنند، ولي بيت  مي

در گزي ـخوبي  
  . است» ي

شوند و جهانيان

 بود  انداخته )

 بسا  چه) 

مسافرت ،وزش) 

 مسابقات )

 سوزد يم) 

 بسا چه) 

،زمستان برف) 

ه ممكن است بد

 الورقة) 

ي، زبان قرآن

سنجش

توصيه»  قناعت

 تسلّط بدي بر خ
ن و نبود آزادي
ن بايد مؤاخذه ش

 3(

 2(

 3(

 2(

  2(

 3(

 2(

 بودن چيزي كه

  )50و  6

 3(

 عربي

   
 

 .رست است
صبر و«ه داشتن 

 .رست است
به مفهوم) 3و  

خفقا« حكومت 
حاكمان: پاسخ  ة

  .رست است

 ت
  .رست است

 شد ش 
  .رست است

 يديشد يها
  .رست است

 ها حظه
  .رست است

نديآ يوجود م  به
  .رست است

 ت
  .رست است

 سمان
  )60 ص 

  .رست است
نة ديگر به نيك
 .رست است

61و  62هم ص 
  رست است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
ابيات به  همة

در 4گزينه  .2
1  در گزينة
هاي ويژگي

مفهوم گزينة
   

در 1 گزينه .2
  :خطاها

امتحانات) 2
در 3گزينه  .2

  :خطاها
شتيموفق )1

در 2گزينه  .2
  :خطاها

باد ،كنار )1
در 4گزينه  .2

  : خطاها
لح، از بعد )1

در 3گزينه  .3
  :خطاها

بي، اديز )1
در 1گزينه  .3

  : خطاها
است ديام )2

در 4گزينه  .3
  :خطاها

آس، برف )1
،11عربي  (

در 2گزينه  .3
در سه گزينة

در 3گزينه  .3
عربي يازده(

در 1گزينه  .3
  :خطاها

 عند) 2
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ي بدون آن 
جـايي   جابـه     

فـع جـاري    
هـا و   سـتگاه  

كننـده   ـك 
 بـايي دارد،  

  .كند مي

  !ازي ندارند

cationgroup

زندگي  .است  هوا
نسـان امكـان ج

هـاي مرتف صـخره  
و روسـتاها و دس

آب يك خنـ. ست
ر هر حـالتي زيب
 از زمين فوران م

ها نيا سبزي به آن
 !ها هستند ت

  ! ها  و صخره
 !كند ن مي

  ه

ه زيرا مانند غذا و
االيـام بـراي ان م  
آبشـارها از صـ. ت  

هرها وـنايي شـ    
ش و گسترش است

شود و در فت مي
هايي كه  چشمه

و سرس راي شادابي
ترين نعمت  بزرگ

ها از باالي كوه ا
ه از زمين فوران

«  

مفعوله، »تفعيل«

  » اإلنسان« 

 06/12/1400(  

ي داشته است، ز
وشـاند و از قـديم
يسر شـده اسـت
ز آن بـراي روشـ
ز در حال افزايش
 روان و راكد ياف

زند و د برق مي

زيرا گياهان بر) 2 
آب و هوا از) 4 

ها جريان آب) 2
اي كه چشمه) 4

  

»ک ف ی «) 4

«، للمخاطب) 3

فاعله -اسم) 4

6  

هفتممرحلة (ان 

وقات خود ارزاني
پو آن را مـي طح 

ها مي  و رودخانه
در عصر مـدرن از

روز ن انرژي روزبه
ت، مايع و جامد،
رتوهاي خورشيد

  :كنيد
 2
 4

   !د
  !د

  !شده است
 !كنند سفر مي

  
  4

 
  

 !ر برد

 4

3  مفعوله

4  ل

 يازدهم؛ زبــــا

 خداوند به مخلو
حي دوري از سط
 از طريق درياها

كنند كه بشر د ي
 و استفاده از اين

در طبيعت. كاهد
ي است كه زير پر

ت را مشخص كن
 !ند

 !كنيم

  
كنند نه عبور مي
كنند  حمل نمي

ق آب سخت شد
 از راه آسمان س

  ؟ه است
 

  ...د؟ انسان
 ! استفاده كرد
!برد ها سود مي

  !د
كا ير از روستا به

  :طاها
  ُمفَعل )

وم، »ت ل د « )

من باب تفعيل )

سنجش

هايي است كه ت
راوان است و نواح
ي به كشور ديگر
 زيادي توليد مي

كرده است  مي
ك رما يا سرما مي

هايي برف: بيند ي

د؟ گزينة نادرست
مردن حيوانات مي

توانيم زندگي ك ي

تن كدام است؟
جارت از رودخان

از طريق دريارا 
 و كاالها از طريق
ي به شهر ديگر

اشاره نشده عت
!ر نور خورشيد

   !ساحل دريا

مند شد رها بهره
هرها و روستاها

ه نها و ماشي تگاه
 كم استفاده كرد

غي ها به  كارخانه

خط 
 3(

 2(

 3(

   
 

  :ك مطلب
ترين نعمت بزرگ

آب در زمين فر 
كاالها از كشوري
نرژي الكتريكي
 مختلف استفاده
ت كه از شدت گر
يزي كه چشم مي

 .رست است
ا و غذا يكسانند

ها نبودند ح ر آن
ها نمي   بدون آن

 .رست است
ت با توجه به مت
ي مسافرت و تج
 كاالهاي خود ر
نقل محصوالت

 راحتي از شهري
 .رست است

عيآب در طب ييا
ش برف سفيد زير
ي زيباي آب در س

  .رست است
ن از قدرت آبشا
ي روشنايي شه
ي مديريت دست
ي توليد انرژي
شنايي شهرها و
  .رست است

  .رست است

 »تولدتَ 
  .رست است

 ة

www.sanjeshse 

دركترجمة 
آب يكي از ب
.وجود ندارد
مسافران و ك

شوند و ان مي
هاي ماشين

طبيعي است
زيباترين چي

در 2گزينه  .3
چرا آب، هو

چون اگر) 1 
چون ما) 3 

در 4گزينه  .3
گزينة درست 

مردم برا) 1
مسافران) 2 

و ن حمل ) 3
مردم به) 4 

در 3گزينه  .3
بايزبه كدام 

درخشش) 1
هاي موج) 3

در 1گزينه  .3
چگونه انسان

از آن برا) 1
فقط براي) 2
از آن برا) 3
براي روش) 4

در 2گزينه  .4
 
 معرفة) 1

در 4گزينه  .4
  :خطاها

ت« فاعله) 1
در 1گزينه  .4

  : خطاها
للمخاطبة) 2
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. ست

 . شود

cationgroup

اس» مشاِکل«آن 

  !كند ار مي
  ! را ديد

ش مي  گان نوشته

صحيح آ» شاَکل

 كه در مزرعه كا
رو آن در رو: شد

ل يكان بعد دهگ

  !ك

  )67ص 

56(  

 06/12/1400(  

الَمش«، )َلكَ :  آن

آن: كشاورز) 2
با آن روبرو ش) 4

 

  .تند

در عربي اول »ن

الستيك) 4 

ص 11عربي (ن 

  )62ص  

  

6ص  11عربي( 

47(  

)وم انساني

7  

هفتممرحلة (ان 

درست(گيرد  مي

 
 4

.زيبا نوشته بود

مع تكسير هست

نيخمسة وعشر «

   !سنج ب

كارمندان )4 

11عربي (ي انان

)62ص  11بي

اي يكين )3 

ص 11عربي ( ه

 )33ص  

ويژة علو) (2(

 يازدهم؛ زبــــا

شود فتحه مي مي

 !ر است

ود را با خطي ز

 .ود هستند

، جم»اإلخوان» «

« ت و درست آن

تب) 3 

 ن ، ارتباطات

جو) 4 

عرب( صدا كرد )4

 ديداشت، دي

واژه، ميدانست) 4

11عربي  ( ش

( زبان قرآن 

سنجش

ه ضمير متصل م
4 ،45(  

هاني بين دو نفر
   !ي يا چيزي

د كه تكاليف خو
 

هاي موجو  مكان

   .است» ر

»أسئلة» «عيوب

اشتباه است» سة

   !داروساز) 2

كارمندان )3 

 .بود  شناكرده ،

4  شانيدا

يرس ينم )2 

4  همانا) 2 

دنشيپر، با )4  ي

 عربي،

   
 

  .رست است
رف جر وقتي به

44، 41، 29 ص 
  .رست است

صحبت پنه: ردن
صفات كسي: ت

  . رست است
آموزي را ديد ش

 . رست است
اسم ،متاجر، ب

 . رست است
أمر«صفت براي 
  . رست است

ع» «األفاضل «
 . رست است

ن وخمسيعشر « 
  .رست است

   2

  .رست است

 كارتم ميس، ت
  .رست است

،آن) 2  رد
  .رست است

صد) 3  ش
  .رست است

 تانيها يشتن
  .رست است

 دهد يرخ مي، 
  .رست است

درختي: شجرة )3
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حر لِ : »ِلكَ «
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در 1گزينه  .4
توجه كر) 1
مشخصات) 3
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معلم دانش) 2 
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در 2گزينه  .4
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 !داروها) 1
  
  

در 1 گزينه .2
  : خطاها

ارتباطات )2
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  : خطاها
تظاهركر )1

در 2گزينه  .2
  :خطاها

شيصداها )1
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  : خطاها
دا دوست )1

در 3گزينه  .3
  :خطاها 

يها زبان )1
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  :خطاها
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  )4ه 

آن  كند يم
و  شحافظت

شـهد  كـه   
از  يو برخـ  
 آرام كنـدو 

ال و سـپس   
 يهـا بـرا   ن

 يهر زنـدگ  
تسامح و  ،ي

و خالصـانه   

 

cationgroup

رد گزينه(ها  يك

م يزندگ  آن اني
مح برايرا  يزان

ي جمله كسـان 
كننـد و يبت مـ 

كاست كه  يحال
از بـاال اوالً د كه

از آن ي كه برخ
شـه نيـ ـور در ا  

يري در آن درگ
خود را فعاالنـه و

  !كنند

 !شوند يخارج م 
! 

  )32ص  

كيتار :»الّظلمات

يكه در م يزرگ
و ملكه سربا .ند

دارد، از يختلف
مراقبت مارانيز ب

در ح ها نيهمه ا 
هستند يضلع ش
دارد يمتنوع ي
هـزاران زنبـ ب

كه يا در جامعه
خ فهيوظ ي فرد

  !ند
 

كن ميستند حفظ 
 !كند مله مي

يگرياز در د ند و
شوند يساخته نم

 06/12/1400(  

11عربي  ( شيا

ا «، )3رد گزينه 

بز ةو ملك هستند
كن يم يا همراه

مخ يها ت و گروه
كنند و ا يبت م

.كنند يفظت م
زنبور عسل شش 

يكاربردها) كندو
بيـ ترت نيبه ا. ند
د زيانگ شگفت م
هر ني، بنابرارند
  .سد

هستن ملكه ظب
!دكن ميرا جمع 

ي را كه كوچك هس
 به دشمنان حم

شوند يدر وارد م ك
س نيي از باال به پا

8  

هفتممرحلة (ان 

غذ ،كي) 3 

ر(خواهند  ميم 

ه اديزآن كنان 
ح جامعه شهر را

است كندو افراد 
مراقب كودكاناز 

شهر محا ان، از
يها خانه .ندارد

ك(و آن برسد  ن
عسل هستن يها

ستميس كيو در 
ي دارسل همكار

شناس يمودش را 

، مواظربازان ملكه
ر ها گل شهدكه 

كساني  ضي از اعضا
كه با سربازانش

كيهمه از ) 2 
عسل زنبور يها ه

 يازدهم؛ زبــــا

 نوك بزند )2

دشمنانم: »ُعداتي

  وأضواءها 

ك است كه سا
نظارت بر مصالح

مادر همه ه،ملك
ا يسازند، برخ ي
ادشمن هاز حمل 

وجود ن ي عموم
انيوساز به پا خت
هانبار زين يبرخ

و دشون يخارج م
جامعه زنبور عس

خو كار مناسب 

  :دين
سر) 2  !خوابد
ملك) 4  !هد

بعضي) 2 
ملك) 4 

  :ص كنيد
 !مني است
خانه) 4 

  !شيغذا

سنجش

2  كند ي

تشاء ُع«،  )1نه 

50(  

،سيقذف) 4  ء

كوچك يند شهر
امور و ن ليتسه 

م .راف خود دارد
يمرا  ها د و خانه

برخيكنند و  ي
ز خروج از نظم

تا ساخ شوند مي
رش كودكان و ب

در وارد و خ كي
ج رايد، زنكن يم 

وه به طبع خود

را مشخص كن ت
خ ينم گروهش 

د  را آموزش مي

   !سازند
   !هستند

زنبورها را مشخص
دشم ا اختالف و

   !است ي

  ست؟ين چ
و غ زنبور) 2 

   
 

  .رست است

يخارج م، كرده ت
  .رست است

رد گزين(يم زندگ
  )19ص 

 .رست است
و  62و  61ص 

  رست است

األولياء، قذف) 3

  : ك مطلب
عسل مانن  زنبور 
يد و براكن ي م
در اطر كردنش 
كنند يجمع م ا

يم زيها را تم خانه
از يا نشانه چي ه
مساخته  نييپا ت

پرور يبرا يبرخ
ياز  يد كه همگ

كاروجود ندارد، 
دهد و هر گرو ي

 .رست است
گزينة درستكه 
مراقبت يبراب 

 اعضا، همكاري
 .رست است

  ؟ام است
س خانه مي  ز اعضا
پرستار هس  ز اعضا

 .رست است
ت دربارة گروه ز

گروه زنبورها ن
يشش ضلع شان

  .رست است
متن نيا يب برا

   !ونه
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ز: »عيشي«
ص 11عربي  (

در 3گزينه  .3
ص 11عربي (

در 1گزينه  .3
  :خطاها

3  أنوار) 2
  

دركترجمة 
يكندو

اداره را
خدمت

ها ر گل
ها خا آن

است و
سمت به

اقامت، ب
كنند يم

غفلت و
يانجام م

در 2گزينه  .3
در مورد ملك

شب ملكه) 1
ملكه به )3

در 4گزينه  .3
نادرست كد

بعضي از) 1
بعضي از) 3

در 3گزينه  .3
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نيب يگاه) 1
شيها خانه) 3

در 1گزينه  .3
عنوان مناسب

نموشهر  )1
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خـت پـرواز     
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ـت بـه آن درخ درخـ نيـ از اكـه  

 06/12/1400(  

  به ل

(  

كـ يا پرنـده  ميد

 

 

9  

هفتممرحلة (ان 

 !سل

مفعول ،م مفعول

  فاعل ب

  الزم
  

فعل مضارع: جح
  )ماضي

  

  !رد

ديد). عصـفور( 

 .ي بدترين است

 .كسير هستند

 يازدهم؛ زبــــا

ساخت كندو عس

اسم) 4  »فعال

نائب) 3  مؤنث ـ

ال ـ تفّعلباب ) 3
»المساكن«عله 

أنج( !شوم يل م
فعل م: أحسن( !

  !ستند
)خبر: خيرٌ ( !ت

!  
  !گذاشته شود

را از نظر دور كر

 براي گنجشك

 ضي بعيد

معناي  بعدي به

، جمع تك»ذنوب

  .ت

سنجش

طريقة س) 4 

انف«باب  )3  يه

ـ» مسکنة «: رده

   3
ونائب فاع، ظافة

 در امتحان قبو
كرد يكي فقرا ن

هس انيدا راستگو
نادان است يوست

 
! بارها انجام داد
كه روي تخت گ
هان كرد و آن ر

 توضيحي است

 
ماض) = ماضي( ت

 و در سه گزينة

الذ » «المعاصي

است» مفعل«ن 

   
 

   !كندو
  .رست است

إلي مضاف، »فعال
  .رست است

مفر) 2  ل
  .رست است

 »المساكن«له 
نظ«مصدره  ـ ل

  .رست است
ام ي سخت كوش

خدا به يرضا ي
مردم به خد نير
عاقل بهتر از دو 

  .رست است
 !دستدامي در 

يك كاري را: رد
يك تكه پارچه ك

چيزي را پنه: رد
  . رست است

كند، پرواز مي: 

 . رست است
قدشاهدت) + ضي

 . رست است
معناي بدي به: 

  . رست است
ا » «األعمال « «

 . رست است
  .رست است
وزن  م مکان بر
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صـر نـزول   
 توانسـت  ي

ازدواج و  ن، 
و دسـته   د

بـه   ييخگو 

  31حه 

. اسـت  يهـ  

ه بـود كـه     

تراوش  يد
كه زبان  ي

51تا  49 

 تيكان هدا
خـود را   ت

سـالتش را  

نـد كـه در   
نـزد   يصار

) ص(خـدا   

او  دهيـ  عق   

cationgroup

در عص. ها بود وت
يبود كه مـ  يزان

گـرانيستد بـا د 
ـ  ـ رو يمـ ن ني ب دن

پاسـخ يمان بـرا 

صفحه» .اهد بود

37   
كتـاب الهـ نيـ ا 

صار، سـبب شـده

شمندياند چيم ه
يكسان يجاز برا

 صفحات

و امك رسد ي نم
تيمسـئول  توانـد 
رس دانـد  يهتر مـ 

خوانـ شـان يبـر ا  
ابربن عبداهللا انص

رسـول خ. ميسـ 

سـخ دارنـد، بـر

نبو ديوامل تجد
زيع مختلف به م

س و عدالت، داد ت،
اشته است و از

ها با گذشت زم 
  30و 

خو انكاراني از ز

7صفحه . كنند 
يهـا  از سوره ي

با وجود اختص ت

از قلم دهد ين م
جنبه از اعج نيا 

  40حه 

به دست مردم 
ت يكـه مـ   شود ي

؛ خدا به ﴾ه اهللا

سوره نسـاء را ب 
جا... » .ديت كن

بشنا زيـ را ن مـر 

راس مانيكه ا ي

 06/12/1400(  

از عو يمل زندگ
جوامع يو فرهنگ

تيبه امن ازيند ن
بشر وجود دا ي
انسان يعني. ند
و 29صفحه . ند

شد و در آخرت

دييودن آن را تأ
يكيمشابه  يا ره

راتيتعب يي رسا

دارد كه نشان ي
.است دهيند ي

صفح. راك است

يدرست به ياله 
يمعلوم م ند،يگز

ثُ يجعلُ رِسالَتَه

59 هيل شد و آ
اطاعت االمر ي اول

ـ  االم يم است اول
  66فحه 

جا كه فقط افراد

) لوم انساني

10  

هفتممرحلة (ان 

گرفتن برنامه كام
و يفكر يآمادگ

2  

ثابت مانن يزها
ها برا  همه زمان

نيآ يم ديابت پد
كنن ياستفاده م ر

نخواهد ش رفتهيذ

هم معجزه بو ن
آوردن سور م،ير

و انيب ينيريش
 40  

ييها يژگيب آن و
ينوشته و آموزش

قابل فهم و ادر ز

نيصوم نباشد، د
گ يبرم يامبريپ
اللَّه أَعلَم حيث﴿ 

نازل امبريد بر پ
و از رسول و دي

الزم. ميا شناخته
صف. فرمود يعرف

تا آنج گردد يم 

ويژة غيرعل) (

 يازدهم؛ زبــــا

ها در گ آن ييانا
داشتند، آ نييپا

9صفحه . ظ كند

اين: دارد ازيته ن
در ازهاين نيا. 
ثا يازهاين نيهم

ريمختلف و متغ

د، هرگز از او پذ

ندگانيباشد كه آ
سالم و قرآن كر

ها،  ها و جمله ه
صفحه. ع كنند

 محتوا و مطالب
نن يزي از آن چ

زين كنند ياده م

ن به مردم معص
را به  يوند كس

:ديفرما يباره م 

نازل شد ليجبرئ
ي خدا اطاعت كن
دا و رسول او را

مع االمر يوان اول

يطوالن بتشيغ

)2( و زندگي 

سنجش

ها و عدم توا سان
پ يسطح فرهنگ

و حفظ افتي در

دو دست يجتماع
و حكومت تيرب

از درون ه كهد 
م يها وهيها و ش

كند اريسالم اخت

ب يا گونه به ديبا 
نشان دادن اس ي

كلمه نيلنش و د
قرآن منع دنيشن

از نظر مين كر
كه قبل يشخص

ها استفا  ترجمه

و رساندن آن يح
خداو يوقت نيرا
نيامتعال در  ي
  54و 

ج نه،يزها در مد
از! مومنان يا«

ما خد اهللا ولرس
عنو به يگري از د

و غ شود يهان م
  

 دين

   
 

 .رست است
 سطح درك انس

مردم حجاز س كه
را يرنامه زندگ
 .رست است

و اج يفرد يدگ
و تر ميواده، تعل

هستند ريمتغ ي
ه ت خود از روش
 .رست است

جز اس يني كه د
 .رست است

ياله امبريپ ني
ياله ريغ يراه برا

 
آهنگ موزون ،

كان مردم را از ش
 .رست است

قرآ ،يعجاز لفظ
؛ چه رسد به ش

و فقط از دانند ي
 .رست است

 .رست است
وح افتيدر در ي

بنابر. شود يب م
يخدا. جام دهد

و 53صفحه . هد
 .رست است

از رو يكيدر  -ر
«: ن آمده است
ر اي: آمد و گفت

پس يكيوم را 
 .رست است

 از نظر مردم پنه
66صفحه » .ند

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .5
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در 1گزينه  .5
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ر نيتر آسان
 38صفحه 
بايز ساختار
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در 3گزينه  .5

گذشته از اع
نكرده است؛
يقرآن را نم

در 4گزينه  .5

در 2گزينه  .5
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از مردم سلب
انج يدرست به
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erv.ir

51

52

53

54

55

56

57

58

59



 
 

 

@sanjesheduc 

گـز گمـراه   

 اديـ  اريسـ  

نـدوهناك  

جام فرمـان  
80   
: ديـ گو يمـ    

 نيـي ته و آ   
سـگزاران را  

ه آنـان بـه   
  90فحه 

به نفـع   اي 

داكار عصـر     
فرهنگ  ري

 ديكن ييسا

موختنـد و   

 يدر زنـدگ 
كه چگونه  

cationgroup

هرگ د،ييـ ك جو 
 67  

دارد و خـدا را بس

  

ا اديـ فر نيـ ا! دا 

شما در انج نير
صفحه » .است

ه كتـاب خـود م
  83صفحه 

شـما بـه گذشـت
سپاس يزود  بـه  

 از آن جهت كه
صف» ... .و  برند ي

پرداختند ثيد

ـه مـؤمن و فـد
ييتغ نيا. كرد ل
  93صفحه . د

را شناس ميمستق

خـود آم اراني و 

د ديتوح يو تجل
دهد ينشان م ث

   

دو تمسـك نيـ  ا  
صفحه. د شوند

د ديـ ام زيسـتاخ   

77صفحه  ».ت

خـد امبريپ يا: 
  

تر با خدا، راسخ ن
شما نزد خد ني
در مقدمـه يو 

ص» .اند تر خوانده

ش ايـ شته شـود، آ 
ساند و خداونـد

خواهند شد؛ نه 
ين فرمان او را م

حد فيتحر ايعل 

جامعـ ر،يمسـ  ر
ليتبد) ص(كرم 

خود همراه كنند

گان به صراط م

را به فرزندان ر

ظاهر شود و يع
ثيحد ني نقل ا

 06/12/1400(  

اگـر بـه. را تمـ 
 كوثر بر من وارد

ه خـدا و روز رس

است) مند ت عالقه

گفتم. دميرا شن
79صفحه » .ت

مانيا در پشم ن
يت و ارزشمندتر
.لبالغـه نوشـته  

برتر) ها انسان گر

كش اي ردي او بم
نرس يانينزند و ز

روزيبر شما پ) 
شتابان رود، ي م

به جع يشخص 

رييـ تغ نيا... د و 
ا امبريو روش پ

 آن دوره را با خ

كنند ابتدا پشت

امبريو سخنان پ
  100حه 

اجتماع ير زندگ
در) ع(امام  ان

 101حه 

11  

هفتممرحلة (ان 

يـو عترتم، اهل ب
در كنار حوض 

كه بـه يكس ي

شدت به( صيحر

ر طانيش نيهگ
شده است دي ناام

نيخدا، وفادارتر
مساوات تير رعا
ال بر نهج ي مفصل

گيد(خن مخلوق 

پس اگر. بودند 
گن چي به خدا ه

)انيشام( مردم 
كه زمامدارشان 

يها ساس غرض
  91صفحه 

 را عوض كردند
 رهيبه س توجه ي

 نتوانند مردمان

كه ا ديده صيخ

توجه نكردند و ت
صفح. تقل كنند

در ديبلكه با ت،
ايب وهيش. شود ي
صفح. است شده ي

 يازدهم؛ زبــــا

كتاب خدا و رم؛
نكهيتا ا شوند ي

است؛ برا ييكوي

شما ح تيبر هدا

اندوه ي آمد، آوا
ز پرستش خود

به خ آورنده ماني
شما در ني، بهتر

نت است، شرح
فروتر و از سخ) ن

يگريرسوالن د
ذشته بازگردد،

درت اوست، آن
ين در راه باطل

آمد و آنان براس 
ص. كردند يددار

حكومت ريمس 
يو ب ميب، تسن

روبرو شوند و ي

را تشخ يستگار

تيممنوع نيه ا
بعد منت يها سل

ستيو شعار ن فظ
يم سريخداست م

يمنتقل م گريد

سنجش

گذار يگرانبها م 
ياز هم جدا نم ه

ي خدا سرمشق ن
   

 دشوار است و ب

فرود) ص( امبر
است كه از طان

ا نيمرد اول نيا
مردم، نيب يور

اهل سنت شمندان
قرآن(خن خالق 

از او ر شيكه ب 
و هر كس به گذ 

8  

جانم به دست قد
جهت كه آنان ن

شيپ ثين حد
خود ثياحاد يخ

جيتدر به زين س
طلب راحت يا معه

يادي مشكالت ز

راه رس ديتوان يم 

به) س(ت فاطمه 
ها را به نس وخته

لف كيتنها  ديح
خ تي همان وال

د امبه ام يز امام

   
 

 .استرست 
زيشما دو چ ن
گاه چيدو ه ني ا

 .رست است
شما در رسول 

 75صفحه 
 .رست است

او سخت و يرا
 .رست است

ايبر پ يكه وح 
طيش نيا: سخ داد

 .رست است
ا«: فرمود) ص( 
شما در دا نيتر
شيكه از اند ديد

را از سخ يخن عل
 .رست است

يمگر رسول ست
د؟يگرد يد بازم
89صفحه » .هد

 .رست است
كه ج ي خداوند

نيبلكه به ا ترند،
 .رست است

جاعالن يسب برا
تمگر از نقل برخ

 .رست است
عباس يو بن هيام ي
را به جام) ص( 

كه ائمه اطهار با
 .رست است

يدر صورت طي
  99حه 

 .رست است
و حضرت) ع( ن

آمو نيستند كه ا
 .رست است

كه توح بود ني ا
امام كه تي وال

از) ص(ول خدا 
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نان سپرده 

بق دسـتور  
. دنـد يد يـ 

بماند، هم  
. گـردد  يـ 

هـا را در   ن   

 ديني غير 

برخـي  ) ع(

رار نگرفتـه     
رآن كريم، 

رآن كـريم  

رگوارشـان    

خود نشـان  

cationgroup

نب خداوند به آن

بر طبق ير مورد
مـ كسـان يـه را  

يباق نيالم راست
معرفـ نـده يآ ي 

  

 نيازهـاي انسـان

  .اند رده
طمينان خاطر از

(ضـرت عيسـي   

ـورد اشـاره قـر
 همانند آيات قر

ه اعجاز لفظي قر

ر كنـار پـدر بزر

و مورد اعتماد خ

ره جامعه از جان

د يو اگر حاكم 
همـ) ص(ل خدا 

ه هم تفكر اسال
هـا به نسـل ) ع(

105صفحه » .

هـا و همه سؤال

يامبر ايمان نياور
توان با اط ن نمي

در زمان حض – 

در متن آيات مـ
 آوردن يك آيه

 همگي به جنبه

ق در.ه 260ـال  

ز ياران نزديك و

 06/12/1400(  

و ادار يكه رهبر

گرفتند ينظر م
رسول ينيجانش

كه يا گونه به ند؛
(امامان  ي زندگ

ما يزشت هيماه 

شد كه بتواند ه

لي به آخرين پي
 نمانده؛ بنابراين

شاره نشده است
  

، د)دهند رائه مي
ي و تحدي براي

ت قرآن كريم،

د شدند و تا سـ

ن را به برخي از

) نساني

12  

هفتممرحلة (ان 

اول آنك كردند؛ ي

را در ن حاكمان 
صب خالفت و ج

دنيگز يزمان برم
شود و هم روش

نه د،يما باش نت

ميشه ماندگار با

يروان پيامبر قبل
و تحريف مصون

فتن فرد فلج اش
42و  41صفحه 

ه انبياي الهي ار
طلبي مبارزه: وم

 و رسايي تعبيرا

شهر سامراء متولد

وسان بود، ايشان
  149ه 

ويژة علوم ان (

 يازدهم؛ زبــــا

ي خود مبارزه م

يو رفتار يخالق
اما در غص كردند،

ز طيسب با شرا
ش تسس عباس 

نيز هيما«: مودند

تواند براي هم ي
29  

 اين است كه پي
سيب دگرگوني و

عمران به شفا يا
ص. دي كرده بود

اي كه العاده خارق
بخش د. ه است

4  

ها و جمالت مه

ق در ش.ه 255 

ه نيروها و جاسو
صفحه. فرمود مي

)2(و زندگي 

سنجش

با حاكمان زمان
 

اخ يها ه تفاوت
ك يم دييرد را تأ

حاكمان را متناس
يو بن هيام ير بن

خود فرم انيعيش

ديني مي:  اسالم
صفحه . خ دهد

ك زمان نشانگر
ب آسماني از آس

  33حه 

ع سوره آل 49ه 
ي پيشرفت زياد

  . است
خيعني كار (» زه

كار رفته به» يت
2و  41صفحه  

ن و دلنشين كلم
  

مه شعبان سال
  

آنكه در محاصره
ز خود معرفي م

 دين و

   
 

 .رست است
وار به دو علت ب

 102صفحه  . 
 .رست است

اگرچه) ن معصوم
آن مور كرد، ي م
  

 .رست است
مبارزه با ح وهيش
ظلم و جور ينا
  

 .رست است
خطاب به ش) ع(

 .رست است
زآمد بودن دين

ها پاسخ ها و زمان
 .استرست 

 چند دين در يك
كريم هيچ كتاب

صفح. روي نمود
 .رست است

ي است و در آيه
علم مانند پزشكي

 .رست است
ش پرسش منفي

معجز«اصطالح 
آي«جاي آن واژه 

.ن كريم نيست
 .رست است

 و آهنگ موزون
44صفحه . شود

 .رست است
در نيم) عج(دي 
149صفحه . ند

 .رست است
با آ) ع(عسكري 

عنوان امام بعد ا

www.sanjeshse 
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ط مختلـف     

ـار پيـامبر     
د بـه قتـل     

ي در گنـاه،  

ها خود   آن

ندارد و نـه  

  151صفحه 

 داده است 
» .ك نورزنـد 

م و آنان را 

ت معتقـد   

ق عالمـان      

cationgroup

كنـد و بـه نقـاط

ـرا آنـان از اخبـ
را پـس از تولـد

روي ها و زيـاده  ن

دهد؛ مگر آنكه

 جامعه حضور ن

ص.  مردم نيست

دهند، وعده مي
د و به من شرك

  158صفحه 

قرار دهيم ]مردم

 158  

ت، اما اهل سـنّت

، بلكـه از طريـق

  151حه 

ك ها عبـور مـي   ن

دي داشتند؛ زيـ
د بودند، مهدي ر

ستمگري انسان

د ست، تغيير نمي

ست؛ نه اينكه در

 بودن در ميان

انجام م مل صالح
د تا مرا بپرستند

ص. ق نظر دارند

م[ن را پيشوايان 

صفحه» .برند مي

نت و شعيه است

ه امامـان قبلـي

 06/12/1400(  

صفح. اند فرموده

ز معابر و خيابان
  150ه 

سختگيري شديد
ن دليل درصدد

علت س خداوند به

ارزاني كرده اس ي

است» غايب«رها 

ه نيازمند ظاهر

مان آورده و عم
نيت تبديل كند

فا پايان تاريخ ات

نّت نهيم و آنان

ِح من به ارث مي

اشتراك اهل سن

نه به شيوه) عج

13  

هفتممرحلة (ان 

شت ابر تشبيه ف

از. م حضور دارد
صفحه» .كند مي

دهم و يازدهم س
بودند و به همين

ماند، اما خ ي نمي
  150حه 

ي را كه به قومي

 كه ايشان از نظر
  151ه 

است كه» معنوي

ي از شما كه ايم
رسشان را به امن

صلِ الهي بودن

ضعفان زمين منّ

ن را بندگان صالح

است، مورد ا) س

(يبت امام عصر 

 يازدهم؛ زبــــا

ت به خورشيد پش

د در ميان مردم
عت مردم سالم م

 نسبت به امام د
مطلع ) عج(ي 

خالي) امام(خدا 
صفح» .سازد  مي

خداوند نعمتي«

نامند مي» ايب
صفحه. الع است

واليت م«صر به 

خداوند به كساني
و بيم و تر... ند 

ها، در اص گرگوني

خواهيم بر مستض

زمينايم كه  شته

س(و فاطمه ) ص
 159  

يني در زمان غيب

سنجش

غيبترا در عصر 

حجت خداوند« 
شنود و بر جماع

عباس مان بني
لد حضرت مهدي

زمين از حجت خ
بهره ميانشان بي

: فرمايد فال مي
  150صفحه  

غا« از آن جهت 
اطال ز اخبار ما بي

 اين دوره، منحص

خ« : فرمايد ور مي
جانشين خود كن

ود تغييرات و دگ

خ ما مي«: خوانيم
  156ه 

نوش) تورات(ذكر 

ص(ز نسل پيامبر 
صفحه. ده است

ار مرجعيت دير
  159ه 

   
 

 .رست است
خود ر) عج(دي 

 .رست است
:فرمايد سالم مي

ش خن مردم را مي
 .رست است

ل شده كه حاكم
ان نسبت به تول

 .رست است
ز«: فرمايد مي) ع

جود حجت در م
 .رست است

سوره انف 53آيه 
».را تغيير دهند
 .رست است

كنيم كه امام را
ن ما نيست و از

 .رست است
در) عج(ز امام 

 .رست است
سوره نو 55آيه 

ن را در زمين ج
  

 .رست است
 پيامبران با وجو

 .رست است
خ وره قصص مي

صفحه» .ن كنيم
 .رست است

در زبور پس از ذ
 .رست است

و اينكه ايشان از
هنوز متولد نشد

 .رست است
ي است و استمر

صفحه. يابد ق مي

www.sanjeshse 
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سخ. رود مي
رد 2گزينه  .6

در تاريخ نقل
و اماما) ص(

  .برسانند
در 3گزينه  .6

ع(علي  امام
آنان را از وج

در 4گزينه  .6
خداوند در آ
وضع خود ر

در 4گزينه  .6
بايد توجه ك
اينكه در بين

در 2گزينه  .6
مندي ا بهره

در 2گزينه  .6
خداوند در آ
كه حتماً آنا

157صفحه 
در 3گزينه  .6

تعاليم همه
در 1گزينه  .6

سو 5در آيه 
وارثان زمين

در 3گزينه  .6
راستي د به«

در 4گزينه  .6
نام مهدي و
هستند، او ه
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ذار نمـوده  

 وعده داده 

. ن نيسـت    

، واليـت و     

مبرشـان را   
» .آورند مي

از  زيـ ن دهي
است و  مند

و لـذا اگـر       
 رهيـ ك و غ  

 نيست چنـ 
عاهـا پـاك   

بتواند بر  ي

باشـد   زيچ 
 ايت و اشـ   

بـودن،   يد 

cationgroup

المان ديني واگذ

دهند، نجام مي

ظـايف منتظـران

و مالقـات كنـد،

آنـان پيام. ننـد 
ها ايمان م  در آن

يبروند، آن پد ن
ازميمحتاج و ن ي

ـود درك كـرد و
ا و روح و مالئـك

نخواهند توانست ز
ادع ليـ قب نيـ  ا

يزيچ نكهيا يرا

اثر چنان نـاچ ني
نهـا از موجـودا

رمـاديعلـت غ  به

ي خود را به عا

ا» عمل صالح« 

تـرين وظ زو مهم

مورد رضـايت او

كن ده زندگي مي
و تفكر) ع(مان 

نياز ب اي نباشند 
يموجود ،يا ده

س پنجگانـه خـ
و چون خـدا ند
  7صفحه . د

زيپس ن نيه از ا
به ياز آلودگ ه

بگذارد و بر ريتاث

نياگر ا زين ي ماد
بودن تن يت ماد
ب يرماديودات غ

 06/12/1400(  

ت و واليت ظاهر

و» ايمان آورده

ازنين ايشان، جز

مل و مسلماني م

ه در روزگار آيند
 احاديث معصوم

اگر آن عوامل ه
ديهر پد يعني. ت

از حـواس يكي با 
كنن ين را انكار م

ندينما يا انكار م
بلكه ند،يكار نما
شهيهم يعلم برا

حواس ما ت يرو

مورد موجودات
علت حواس ما به 
موجو. هستند ي

  ديني

14  

هفتممرحلة (ان 

 دين و حكومت

ا«ي از شما كه 
 

ر با وجود ناديدا

 حال ايمان كام

اند كه ن، كساني
ن قرآن كريم و

كه يطور ست؛ به
است اجيو احت ز

ها را ه بتوان آن
 كنند، وجود آن

ها را ذا وجود آن
را انك رهيروح و غ

و دامان ع ستي

بتواند بر ر ءي ش
  8صفحه . د

در م. ... گذارند ي
. ...بود ميخواه
يماد ياياش فت

  9حه 

هاي اقليتف و 

 يازدهم؛ زبــــا

 تعليم و تبيين

خداوند به كساني
 ».ين قرار دهد

وفيق مالقات و د

 دارد خدا را در
160 

در ايمان و يقيين
سبب خواندن  به

اس گريه عوامل د
ازين ده،يهر پد ي

16  

وجود دارند كه 
واس خود درك

لذ ستند،يخت ن
د وجود خدا و ر

يعلوم ن ييد توانا

آن ديباشد، با 
داشته باشد يماد

يحواس ما اثر م
خر به درك آن ن
افتيبه درك و در

صفح. ستندين ي

معارف

سنجش

مسئوليت) عج(

خ«: فرمايد ور مي
در زمين) خود(» 

ش براي كسب تو

هر كس دوست
صفحه » .پذيرد

ترين مردمان د گ
ت است و فقط

ودش وابسته به
ياصل تيخصوص

6 فحهص. است ه

ييزهايها آن چ
از حو يكي لهيس

شناخ وبل كشف 
اند نون نتوانسته

نكار خدا در حد

يزي به درك چ
جنبه ما ديرد، با

ح يند كه بر رو
د، باز هم ما قاد

رو تنها قادر ب ن
يي درك و شناسا

   
 

 .رست است
(بت، امام زمان 

  152ه 
 .رست است

سوره نو 55آيه 
»جانشين«ن را 

 .رست است
ي است و تالش

  
 .رست است

ه«: فرمايند مي) 
را بپ) عج( عصر 

 .رست است
بزرگ«: فرمايد ي

ها در غيبت ام آن
  

 .رست است
است كه وجو ي

خ نيبنابرا.  رفت
دهيپد يازمندي

 .رست است
افراد، تنه ليقب ن

وس را به يزيد چ
واس پنجگانه قاب
ون نه تنها تا كن

اصوالً ان رايز ند؛
   10صفحه  

 .رست است
حواس ما قادر 

 انسان اثر بگذار
 .رست است

هستن يدات ماد
 نامحسوس باشد

نيو از ا رنديپذ ي
حواس قابل لهي

www.sanjeshse 
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در زمان غيب

صفحه. است
در 3گزينه  .7
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160صفحه 
در 1گزينه  .7

)ص(پيامبر 
محبت امام

در 1گزينه  .7
مي) ع(علي 
اند، اما نديده

160صفحه 
  
  

در 2گزينه  .5
زيچ دهيپد  
خواهد نيب

يهر موجود ن
در 1گزينه  .5

نيدر نظر ا  
نتوانند وجو

حو لهيوس به
گوناگو علوم  

نينما ييادعا
.خواهد بود

در 4گزينه  .5
نكهيا يبرا  

حواس يرو
در 1گزينه  .5
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ما يكه برا

ياثر م يماد
يوس هرگز به
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بـا   يعنـ ي 
 يرمـاد ي غ

حـس و   ـد 
تنها  ،يجرب

  16صفحه 

 شيمعنـا ) 

بـه   ييهـا  ي
 نكـه ي بـر ا  
خـود   ودبـه 

 ميدر تعال. 
بـا  . افتـد  ي

عداد درك  
 25   

جـز   يگـر 

 يرا بـرا  نه
  30ه 
 زيـ پره يز

خـورد و در   

 ريدر تدب ي
 يديترد ن

ـر نقـص و     

cationgroup

.برنـد  يه مؤثر م
مسائل يسو  به

نـدينما يتفاده مـ 
 مطالعه علوم تج

ص. ت گرفته است
  24صفحه  

)هـا  دهيجهان پد
 20  

يد چنان آلودگ
عـالوه يپرسـت   

ـ  خو شيـ آال ي ب
.را ندارد ي هست

يدر دل او مـ  ي
اسـتع گـر يكـه د  

صفحه. رديگ يم

گيد اريـ نـد و مع 

نيزم ،يفكر ين
صفحه. برسند ي
ورز و غـرض  ير 

هـا را نخ مكتـب  

   .ه شود

يگريراده، اراده د
نيبنابرا. كند يم ر

 و خداونـد از هـ

به ياز اثر پ زند،
ل و استدالل ره

از آن است يجرب
و قي حوزه تحق

انسان صورت ير
.لق جهان است

خودكفا بودن ج
صفحه. ميا كرده

با وجود تواند يم
ن در عـالم خداپ

روح. دل اسـت  
چون مبدا يمت

ياهيلكه سـ  شود،
صورت اسـت ك 
نم يدر آن جا ي

كن يرويـ پ ياد    

ضعف و ناتوا. ت
ييراه به نوا ني ا

انگـار گونه سـهل 
هـا و م و گروه ها

مطالعه 29تا  2

ار كيجز  يعني 
ريرا تدب ين هست
اسـت ازيص و ن

 06/12/1400(  

پرداز يم عتيطب
عقل يرويفتن ن

كه علوم تج يزار
رو نيخت، از ا

10   

و جستجوگر يب
و خا كتايداوند 

( ميخالق بشناس
 درباره آن رها ك

كه هرگز نم ست
گام نهـادن. ابدي

ي قلـب و پـاك  
باعظم قتيك حق

ش ينفس خود م
نيدر ا. رديگ يم

يوانيح اليجز ام

ات و منـافع مـا

ها است دن ضعف
تا از دهد ين م
از هرگ شيت خو

ه تي آوازه شخص

6صفحات . ست

. آن حاكم است
خود، جهان يتها

اشتن عالمت نقص

15  

هفتممرحلة (ان 

ط يماورا اي يد
كار گرف و با به د

ابز رايز ست؛ين ي
شنا توان يرا نم

0صفحه . ستين

ابي و حس علت ي
زجمله وجود خد

را بدون خ عتي
سش از علت را

سين يديترد شود،
يز حساب دست 
 محتاج سالمت

درك تيز صالح
ن يهوا ميو تسل

همه دل را فرا م
كه ج شود يم ل

تنهـا از لـذا يق

برد نيو از ب ير
طلب امكا فرصت

نتخاب معتقدات
نام و بيفر رد،

 انكار خداوند اس

بر ي اراده واحد
نتا يم و حكمت ب

د كيشر. ستين

 يازدهم؛ زبــــا

رمايات جهان غ
دهد يسان قرار م

يرماديجودات غ
ر يماد يها دهيد

ن دهيخداوند، پد

يكنجكاو ني هم
از ق،يسان از حقا

يجهان ماده و طب
و پرس ميا  دانسته

ش يور م غوطه ي
به روز مانيق و ا

از آن، شيب يت
آلوده، هرگز يا
و دهد يم يتيص

جا كه سرانجام ه
ليتبد يا كخانهي

سان از نظر اخال
25  

فكر يمبان تيقو
فر يا و به عده رد
است كه در ان ن
رينپذ يكاف ليدل

  31حه 

نادرست در يها

است كه نيا گر
گ است كه با علم

ن يكيشر چياو ه

سنجش

به اثبا يب علم
انس اريوم در اخت

 10  

موج اينكار خدا 
حواس جز پد ه

كه خ توجه داش

بر اساس يعلم
انس يگردانيرو ي

خدا ج ني منكر
را بدون علت ت

يبندوبار يت و ب
ن شناخت خالق

از آن و حت شي
ها دارد، اما دل ي

تن به معص يكس
تا آنج ابدي يم ي
يو به تار دهد يم

انس نكهيست از ا
5صفحه  يپاورق 

تق ،ينيد تي ترب
آور يگ فراهم م

نيسعادت انسان ا
بدون د كس چيه

صفحه. طق باشد

ه برداشت ري تأث

انگيجهان ب يچگ
ده خداوند بزرگ

ا ياست و برا نه
3  

   
 

 .رست است
بر مطالب هي با تك
كه علو يمقدمات

صفحه  يپاورق 
 .رست است

هرگز قادر به ا ي
لهيوس  و چون به

تو ديبا. است ي
 .رست است
ع اتيعات و كشف

يعامل اصل» قل
 .رست است

و ونيماد يدعا
عتيه ماده و طب
 .رست است

در گرداب شهوات
چون ييده و واال
يپ بد،طل يل را م

يخداپرست يسو
 است كه چون ك

يآن لكه فزون ،ي
را از دست م يو

 .رست است
عبارت اس يخالق
.رديرا نپذ ياد

 .رست است
و ميتعل يها ف
رنگارنگ يها يوژ
نجات و سع يبرا
را از ه يمطلب چ
عقل و منط روي پ

 .رست است
د نظر مربوط به
 .رست است

كپارچيو  يماهنگ
ت ندارد و آن اراد

گايو  كتايخداوند 
36صفحه . ست

www.sanjeshse 
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.نديگشا يم
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از عق زيگر«  

در 4گزينه  .5
اگر بنا به اد  
است كه نيا

در 3گزينه  .5
كه د يكس  

ارزند قيحقا
سالمت عقل

به س شيگرا
آمده ينيد

يتكرار معاص
معنو قيحقا

در 2گزينه  .6
اخ يگريماد  

ما يارهايمع
در 3گزينه  .6

از هدف يكي  
دئولويرشد ا

اول ب شرط  
چيو ه دينما

تمام موارد،
در 4گزينه  .6

مورد نهيگز  
در 4گزينه  .6

وحدت و هم  
جهان شركت

كه خ ستين
منزه ا يازين
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 يحل زندگ
كـه   ينـاه  
خـدا   يسـو    

 دنشيـ ز د

بادت كنـد  

 چيو بـه هـ     

 يبرتر اهيس

 قيـ طر نـ 

 يو تصـادف 
 ييو تنهـا  

كننـد كـه   

خلـق قـوا و   
 تيما هـدا 
 اريـ ب اخت   

وجود دارد، 
 تيـه هـدا  

كـه   يـلحت  
  68ه 

cationgroup

تمام مراح دينما 
هـر گن رايكند؛ ز

 و دوبـاره بـه س

از زيـ افـراد ن  ني

جز خدا را عب ي

دل بنـا كـرده و

بر نژاد س دي سف

يـتا از ا كند ي م

ـ  يد   و هـدف  يب
يگـانگ يسـاس ب 

ك جـاد ي كمـال ا 

و خل جـاد يد بـا ا    
ام. ... دينما يم م

 كـه اوالً صـاحب

ه در درونشان و
دارد، از آن بـ ت

خـاطر مصـ  و به
صفحه .كند يك م

يرد كند و سع
ك زيو گناه پره 

ده و توبه كنـد

يتـر  عاقـل  يگاه

ين در عمل كس

ـ  عـد هيـ ر پا را ب

نژاد نكهيتصور ا
   44ه 

گرفتار ها يشوار

خـود را موجـود
احس زيـ  خـود ن 

در جهت ييها 

ت كـه خداونـد
آن موجود فراهم

ضـرورت دارد ي

كه يزيانگ شگفت
تيـ وقـات عموم 

كم عقل و اراده
ترك اي دهد يم م

 06/12/1400(  

خود طر ي زندگ
تيهرگونه معص

شد مانيقلباً پش

 پنهان است و گ

است كه انسان ن
4  

خداوند جهان 

مثالً به تص. شود ي
صفحه. داند ين م

و دش ها يه سخت

كه خ يانسان. ست
نسبت به ي حت

جهش خيت تار

اسـت يتين هـدا  
آ يبرا يو ذات ي
يدرباره موجود 

  67حه 

ش يروي در اثر ن
همه مخلو اني م

 كه انسان به حك
ها را انجام آن ند،

16  

هفتممرحلة (ان 

را از ييرخدايغ
از ه ديبا يكس ن

ق نكهيمگر ا شود،

سرچشمه شرك

نيا ي شرك عمل
40صفحه . اشد

.مينام ي عادل م

يمرتكب ظلم م 
آنان يعيحق طب

به دارد، يست م

اس يبزرگ نيه ا
و شيوعان خو

حركت ريدر مس د

نـوع اول، آن تي
يعيطور طب  را به

تينوع هدا ني
صفح. نباشد ش

 همه موجودات
در تيهدا ني ا

است ييكارها م،
نيب ي آن كارها م

 يازدهم؛ زبــــا

 هدف و مقصد غ
نياست چن يع
ش يدور م خداز 

كه س يت اعظم
  39صفحه  

اما. خداوند است
و شرط او با ديق

جهت او را نيم

ياز سر نادان ي
را ح دپوستانيسف

را كه دوس يدگان
  47ه 

در جهان به ييها
ه نسبت به همنو

اند توانسته ييها
 

يهدا: گونه است
به هدف دنيس
كه ا ينونگذارقا

شيخو ستهيل شا

كه ميابي ي درم
از آنجا كه. ... د

مينام يم يريتدب
كه در ترك يت

سنجش

 انسان هرگونه
عيطب. كند مينظ

قدم از كيواقع 

گفته شود آن بت
.ستيانسان ن» 

ست در مورد خد
ق يب ميهد و تسل

ل است و به هم
  43فحه 

يعني. هالنه است
س لهيوس به ستان

ت كه خداوند بند
صفحه. ئل شوند

و تنه يس پوچ
بلكه عت،يبه طب

ه تي تنها شخص
 57صفحه . ند

ن خلقت به دو گ
موجود، امكان رس

ق قياز طر تيدا
كمال ليبه تحص

ت جهان خلقت
اند در حركت ين

  64صفحه . 

ت يها تيرا فعال ن
خاطر مصلحت به ا

   
 

 .رست است
است كه نيا ي

تن يبق اوامر اله
در و شود، يب م
  38حه 

 .رست است
آور باشد اگر گ ب
»خود«جز  يزيچ

 .رست است
شناخت نادرس ي
خدا ده ريغ يگ

 .رست است
فات خداوند عدل

صفح. كند يتم نم
 .رست است

جاه يا دهيعق ر،
پوس اهياز س يش

 .رست است
آمده است ينيد

نائ شيخو يجود
 .رست است

احساس ،يكر ماد
نه تنها نسبت ب 

  54فحه 
 .رست است

 كرده است كه
ان بوده ديلم توح

 .رست است
جودات در جهان

مو كيالزم در  ي
بارت است از هد

قادر ب ييتنها به 
 .رست است

مل در موجودات
نيصد و هدف مع

شود يم ريتعب ي
 .رست است

نوع دوم كه آن ي
اي نهفته است و 

www.sanjeshse 
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يعمل ديتوح  

خود را مطاب
انسان مرتكب

صفح. برگردد
در 2گزينه  .6

تعجب ديشا  
اند، چ ناتوان

در 3گزينه  .6
يشرك نظر  

و تن به بند
در 1گزينه  .6

از صفا يكي  
ست يمخلوق

در 3گزينه  .6
گريد زهيانگ  

كش دارد، بهره
در 4گزينه  .6

د ميدر تعال  
به كمال وج

در 1گزينه  .7
تفك جياز نتا  
شناسد، يم
صف. كند يم

در 2گزينه  .7
ثابت خيتار  

قهرمانان عال
در 3گزينه  .7

موج تيهدا  
ياستعدادها

نوع دوم، عب
اًيباشد و ثان

در 4زينه گ .7
تأم يبا قدر  
مقص يسو به

ياله يعموم
در 1گزينه  .7

يها تيفعال  
در آن كارها
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ي جمـالت  

 sinceـي  

 حال كامل
  

  
ye Since 

 حرف اضافه

ن در زمـان     

كـار   في بـه 
حال ...  از 

 بـه مثلـث    

  هند؟

ـن حملـه   

cationgroup

 توجه به معناي

افه و كلمه ربطـ
  .رسد ي
ح +  

    ربطي

/ esterday
عنوان ح به  

ي طـول زمـان

 در جمالت منف
since به معني

منطقه معـروف 

  ير يافتن

د ي را انجام مي

  ات

ش در پارك به مـ

  مالً

با. گيرد مع نمي
  .شود ي

حرف اضا. رود ي
حال به پايان مي
since

عنوان كلمه به

since last 

  .رود كار مي به 
فقط بـراfor و 

   حال
  

 يا ماضي نقلي
eحرف اضافه . د

  .ست

 وارد شدن در م

تغيي) 4 

هاي خيلي ه نقش

عاد) 4 

 كه دو روز پيش

كامال) 4  س

 06/12/1400(  

  70فحه 

جم sش است و 
هيچ استفاده مي

كار مي ي نقلي به
ده و در زمان ح

 + فاعل
    

 / t week
      

...)ل، سيگار و 
رود كار مي ن به

تا... از /يل دادن
مدتبه /  لغات 

در حال كامل) 
رود كار مي لي به

بلي داده شده اس

كه بعد ازسيد 

 د شدن 

رند كه وجود دا

  

ن شخصي است

روان و سليسر 

 

17  

هفتممرحلة (ان 

صف.  مرگ است

 غيرقابل شمارش
ر خيلي كم يا ه

ل كامل يا ماضي
گذشته شروع شد

 +   گذشته
    

since two y
پيش تا به حال

شغل( رها كردن 
بدأ يا شروع زمان

تشكي) 2 
غات در فرهنگ

)هنوز، تاكنون( 
ت مثبت و سؤال
ريحي سؤاالت قب

رس كه به نظر مي
  

ناپديد) 3 

 گوناگون زيادي

نقاط) 3 

آن عكس همان

طو به) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــا

وشت او پس از

ست و يك اسم
l به معني مقدا

 براي زمان حال
ي عملي كه از گ
زمان

agoyears 
از دو سال پي

ه معني ترك و
 است و براي مبد

لغ(پيدا كردن ) 

  ؟
به معني yetه 

اكنون در جمالت
م در پاسخ تشر

زارش داده شد ك
.اند  ناپديد شده

 زده كردن  ت

هاي ل و اندازه

  

 كه آن مرد در آ

 ظ ذهني

ا

سنجش

ان، سرنوروي انس

معني اطالعات اس
ittleد از صفت 

تا حال است و 
رود، يعني كار مي

به give upينه،
تا حال... ي از 

 ...)ل، سيگار و 
)4    مدت 

است؟ ي درست
ست، وجود كلمه

alre به معني تا
توضيح الز. رود 

يي و هواپيما گز
طور اسرارآميز ه

شگفت) 2 

 بدن ما به اشكا

ها تكه) 2 

 مطمئن هستم

از لحاظ) 2 

   
 

 .رست است
مسأله پيش رن 

 .رست است
informa به مع

نبة منفي دارند
 .رست است

s  به معني از...
 مبدأ زمان به ك

 .رست است
معني جملة گزين

 since به معني
  .رود كار مي به

شغل(رها كردن 
به م/ رها كردن 

 .رست است
 از لحاظ گرامري
ي در گزينه درس

eady  بر اين، وه
 كار نمي زمان به

 .رست است
هاي فضاي سفينه

يانوس اطلس به
 اشتن 

 .رست است
هاي دانيد سلول

  .دانم
 

 .رست است
يد كه آيا كامالً م

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
ترين اساسي  
   

در 4گزينه  .7
ationكلمه 

سؤال كه جن
در 3گزينه  .7

inceكلمه 
ي شروعبرا

در 1گزينه  .7
با توجه به م
حرف اضافه
حال كامل ب

ترك يا ر) 1
ترك و ر) 3

در 2گزينه  .7
كدام جمله

نكته گرامري
عالو. رود مي

براي طول ز
در 3گزينه  .8

تعدادي از س
برمودا در اقي

تأثير گذ) 1
در 1گزينه  .8

:A د آيا مي
:B د بله مي
ها سلول) 1

در 4گزينه  .8
پليس پرسيد

  .كرد
 مكرراً) 1
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 زيـادي از     

يك زندگي 

كشـورهاي   

  

هـا   قـع آن 

  

  

cationgroup

 و حـاال تعـداد

  سان، مساوي

ها يك هند و به آن

شـوند و ك ر مـي  

يا رها كردنك 

در واق. جـاد كنـد  

درجستجو/ دل 

گيري كردن زه

  ربه

 

مند واقع شـدند

يكس) 4 

س را كاهش ده

 مختلف برگـزار
  .آورند م مي

ترك) 4 

  . به دكتر برود

، ايجبرنـد  ه مـي 

تعاد) 4  ن 

اندا) 4 

تجر) 4 

 .و يك پسر بود

 06/12/1400(  

ها خيلي ارزشم 

 گي

ك كند تا استرس

  ل 

ل در كشورهاي
هم مختلف را گرد

 ت كردن 

د و مجبور شد

  

 اكثر اوقات بهره

مبادله كردن/ د 

 عه دادن 

 د، هستي

كه او  شد زماني

18  

هفتممرحلة (ان 

شد، اما بعداً آن

فرهنگ) 3 

ها كمك ند به آن

متعادل/ طرفدار 
  ي

كه هر چهار سال
ين كشورهاي م

شركت) 3 

خيلي مريض بود
  ن 

، حضور داشتن

كه از آن رادي
  .گذراند
اعتياد) 3 

توسع) 3 

وجود) 3 

     
  كردن  ب

  عملياتي
  ق شدن

  ن، ارائه دادن 
   كردن

ك شخص ماهر

  .نشده است

 يازدهم؛ زبــــا

در نظر گرفته نش
  .ت

 ند، گرانبها

توان ش منظم مي

مجبوب يا پرط) 
منظم و ذهني) 

لمللي هستند ك
ها همچني ن بازي

 ل دادن 

كه او خ كند چون
بهبود بخشيدن) 
شركت كردن،) 

افرت زيادي براي 
گ نترنت وقت مي

 جستجو/  

 دادن 

  منظور

وجود داشتن) 
ناميدن، انتخاب) 

عمل كردن، ع) 
پيوستن، ملحق) 

پيشنهاد كردن) 
آفريدن، خلق) 

و شكار كردن يك

 در متن اشاره ن
  

سنجش

طور جدي د دابه
قاش خوبي است

ارزشمن) 2 

د دارند كه ورزش
  .نمايد 

   2(
)4    ي

ا داد ورزشي بين
اين. كنند ت مي
تشكيل) 2 

كالس شركت ك
     2(
     4(

تواند مشكالت ي
ر جستجوي اين

اعتياد) 2 

اطالع د) 2 

هدف،) 2 

   2(
   4(

   2(
   4(

   2(
   4(

 در تيراندازي و

ة ديويد كراكت
.كرد زندگي مي

   
 

 .رست است
شي جوان در ابتد
دند كه او يك نق

 
 .رست است

ي از مردم اعتقاد
 دل را فراهم مي

 تعادل
هيجاني/ سليس 

 .رست است
مپيك يك رويد

ها شركت ن بازي
 كردن 

 .رست است
توانست در ك مي

دن، اجرا كردن
كردن، شفا دادن

 .رست است
يد به اينترنت م

ها را د وز ساعت
 جمع كردن/  

 .رست است
  آوردن

 .ست است

 .رست است
 گرفتن 

 دادن 
 .رست است

 كردن 
 دن

 .رست است
 اشتن 

 ي كردن 
 .رست است

ن ديويد كراكت
 .استرست 

 موارد زير دربارة
كرد و ز  سفر مي

www.sanjeshse 
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دست به) 1
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در 4گزينه  .9

تصميم گ) 1
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مـا  . ميكنـ  

ـد و بـراي   
 ا تركيـب  

ون جملـه     

داريـم كـه       

.  

cationgroup

)تحصيل بود( 

 musاسـتفاده ك

  .كنيم ي

كنـ ت بيـان مـي    
بـا. كنـد  ي مـي    

ـه در اينجـا چـو

ه صـفت نيـاز د

.وم درست است

رس خواندن بود

+ have +  st
  .ميكن ي

verb استفاده مي

  شود  مي

صـورت واقعيـت
يـا قيـد را بـازي

كـ مـل بسـازيد   

قسـمت دوم بـه 

  .شود فاده مي

ها شرطي نوع دو

  .ت است

 06/12/1400(  

 

شور مشغول در

  .شد يل مي

pp از ديـ با ،ت 
ياستفاده م يمان

th  ازb word

تمراري استفاده

ص گي عملي را به
و نقش صفت ي 

وجه وصـفي كام

 need اسـت.

ذشته ساده استف

  .هد

ه توجه به گزينه

ي نوع سوم درست

سي

19  

هفتممرحلة (ان 

 .دوست نداشت

و در خارج از كش

بايستي يك وكي

  .د

افتاده اسـت ياق
ميد انتقاد و پش

atبراين بعد از 

ماضي بعيد استم

ه حالت و چگونگ
رود كار مي له به
 "paتوانيد و مي

dedكوتـاه شـده     

صورت گذ بعد به

ده ني آينده مي

ستفاده شده با ت

م جمله، شرطي

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــا

ها را د  مكزيكي

  .گفت ي

كه او ي مرد،زماني

ب  كرد كه او نمي

  .هوش شد

اجر مشاوره دهد

كه اتفا مين هست
صحبت در مورد 

su نياز است، بنا

 همراه با شكل م

 از فعل است كه
ت فعلي در جمل
ast participl

  .كنيم  مي

ياز اسـت كـه كو

فاده شود فعل بع

آيد كه معن ل مي

cou در جمله اس

 همچنين مفهوم

 زبان اخ

سنجش

ه ديويد كراكت

  ست نيست؟
سوتان داستان مي

 كه مادر گاندي

گاندي احساس

دگاه بود، او بيهو

رفت تا به يك تا

درصد مطمئن 9
 should يبرا

ubjunctive f

بعد از آن فاعل

 Particشكلي
، فعل و يا عبارت

 "leل سوم فعل
ول آن استفاده

صفي مجهول ني
  . است

ضمير فاعلي استف

علي با زمان حال

uldطي است و 

ي بودن جمله و

   
 

 .رست است
طرنشان كرد كه

 .رست است
 مطابق متن درس

كسوت براي پيش
 .رست است

توان فهميد  مي
 .رست است

ت براي مدتي، گ
 .رست است

تي گاندي در داد
 .رست است

فريقاي جنوبي ر

  گرامر 
  .رست است

95كه  مييبگو م
+ have + pp
  .رست است

sugg  بهform
  .رست است

است كه ب ifدل 
  .رست است

 ciples فعل يا
م، عبارت اسمي

"h همراه با شكل
ت از شكل مجهو

  .رست است
ول به عبارت وص

indust درست
  .رست است
had rather ض
  .رست است

فع hope فعل 
  .رست است

ينكه جمله شرط
  .رست است

came و شرطي
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وز وقتييك ر
در 3گزينه  .1
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:بخش اول
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ميبخواه گرا
p معموالً از

در 3گزينه  .10
gestبعد از 

در 4گزينه  .10
As if معاد

در 1گزينه  .10
وجه وصفي
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having" 

مجهول است
در 3گزينه  .10

در قسمت او
trialized 

در 3 گزينه .10
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رت منفـي   

  .شود ي
  دن

  . نبود

طـور   د، بـه  

  . دهد
  كند

  .شود هيخل

شـد بـدون   

  ياقع

  

cationgroup

should صـور به

يم دهينام ميتق
ي كردابيارز) 4 

شعبه ريمت مد
  قصد) 4 

  متنوع) 4 

دارنـد ميكنـ  يـ  

  آور  الزام) 4 

ها پاسخ به آن د
ك ياشاره م) 4 

تخ ادي در خالء ز
  رسوب) 4 

  .ست
  يينها) 4 

ش يمـ  دهي پرسـ  

وصورت  به) 4 

دفع شده ) 4 

 
  ها دهيپد) 4 

d فعل همراه با 

مست يت مقدمات

سم او به ي ارتقا

خود اسـتفاده مـ

 ده 

كوشد يو م كند ي
 ود 

د رهيذخ ق شود و

اس ني قابل تحس
  

كـه از او يواالت 

 مع 

  .دارد 
 ه

 .دهد ي ارائه م

 06/12/1400(  

، از زمان كامل

را دارند، انتخابات
 ناميدن ) 3

كه قصدشان دم
  ينيب شيپ) 3

  .ستيمتنوع ن
 گرفتار ) 3

ه در آشپزخانه خ

دنيفزاطور  به) 3

يزرگ را مطرح م
شو يم ختهير) 3

قيجداره پر از عا
 ابزار) 3

 در مورد پروژه
زيبرانگ بحث) 3

ست به تمام سـو

مجاصورت  به) 3

ياتيح تياهم 
شده ليتشك) 3

ار بخار و انتشار
 ها كاهش) 3
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جام گرفته است،

نتخاب نامزدها ر
 3

بودامالً مطمئن 
 3

م ،رفت يتظار م
 3

كه ما روزانه ين
  .د

 3

بز ياساس يها ش
3  رد 

ضد زنگ با دو ج 
 3

او ييا هدف نها
 3

كرده بود، توانس 

 3

ستيز طيمح ي
3  شده  

مانند دما، فشا ي
 3

 يازدهم؛ زبــــا

شده ولي انج مي

حق انت ياسيب س
 كردن جدا ) 

فراخواندند، كا ي
 تصور ) 

س آنچنان كه انت
 روشن) 

نيظروف چ هب ي
شوند يستفاده م

 ظاهر  به) 

كه پرسش ضوعي
آور يدست م به) 

ين بزرگ فوالد
 قيعا) 

اما كنم ينم ديي
 يقطع) 

قيموضوع تحق

  عمالً) 

يع مواد زائد برا
نمايش داده ش) 

ييها دهياز پد ي
 كاربردها ) 

سنجش

ته نبايد انجام م

حزب كي يعضا
 2(

ي به دفتر مركز
 2(

ر برنامه كنفرانس
 2(

يكمبسيار اهت 
ا يكيزم الكترون

 2(

وضم ،ييبايو ز ده
 2(

در مخازن ديبا عي
 2(

يتا ،كند يفاده م
 2(

م نيل در مورد ا

 2(

ود كه نحوه دفع
 2(

يتر قيدرك عم 
 2(

   
 

  .رست است
ري كه در گذشت

  .شود 

  لغت: 
  .رست است

ن همه اعضه در آ
 ردن 

  .رست است
را تياسم ي آقا

  .رست است
گنجانده شده در

 
  .رست است

كه شبا ديجد ي
در موتورها و لواز

 گي
  .رست است

ديست سرشار از ا
 كند  ي

  .رست است
يما دروژنيه ،ي

  
  .رست است

را كه او استف يي

  .رست است
طور كامل ه او به
  .خ دهد

 مي دائت 
  .رست است
شو يكم متوجه م

 شده
  .رست است

ي،آمار كينامي
 ها 
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  ر

  ر

ده داشـته    

  

  .ند

 

 نيـ به ا م،
بـه   م،يكن ي

. ست اسـت 

 فعـل بعـد   
دار  ingت 

 يبـرا  ميان 
subject 

يلي در دو 

cationgroup

يـزيخـود از تلو  

ريپذ بيآس) 4 

ريپذ انعطاف) 4 

بـا پرونـد يميتق

هم زدن بر) 4 

كردن ي تالشش
  بيتخر) 4 

 .كردند هيد ته
  يعرفان) 4 

ميكن ياستفاده م 
يصدر استفاده م

Re عبارت درس

بعد از آن بيايد 
to be  صورت به

تـو يمـ .  اسـت 
+ to be + su

  .كنيم ه مي

ي در صفت تفضي

يايـ موختن دن

واند ارتباط مست

 ردن 

بخش تيطور رضا ه

مانند علف ياهيگ

دار ingز فعل 
كه از مص هنگامي

spond to. د

جان ب مفعول بي
used toد از 

 Iعبارت درست
upposed to 

ing دار استفاده

هماهنگي. دهد ي
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را صرف آم يشتر
  .خواهد كرد 

 يانتقال) 3

 ياجبار) 3

تو كه مي يالعات

ي كرخوددار) 3

قرن هجدهم به 
 بلوغ) 3

گ روس،يپاپ يبر
 مغالطه ) 3

زا يوقت. ميه كن
ه. جام داده است

كند يگري كار د

ي است كه اگر م
صدر ساده و بعد

I'm not sure
 base +ت، از   

look   از فعلg

ا نشان ميتر ر ي
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شتيب يها  ساعت
صرف ينشگاه

 3

 3

اطال از دادن دان

   3

يها از خانهكي 
 3

بيف يها  از ساقه
 3

ت مصدر استفاده
 آن عمل را انج
 شروع به انجام

H از افعال سببي
صورت مص فعل به

  

 eدر اينجا. دارد
ورد انتظـار اسـت

 forward to

 چون حالت كلي

 يازدهم؛ زبــــا

شود، يدرسه م
مدرك دا يريگ
 جو صرفه) 

  .شوار است
 بسيار) 

نفر از شاهد نيد

كردن اجتناب) 

يكتراس  تخريب
 تكامل) 

كاغذ را نين اول
 منسوخ ) 

i صورت و هم به
بوده و سپس ي

 متوقف كرده تا
  .آيد ساده مي

w آيد مي .Have
ف used toد از 

.است withجا 

نياز ند of د و به
مـو ايـ شـده   ي

بعد از. ده است

ين گزينه است

سنجش

امروز وارد مد يل
ادگي ي درس برا

 2(

دش اريبس شيگو
 2(

بود كه چند ني ا

 2(

ي جلوگيري ازت
 2(

باستان انيمصر 
 2(

  له

st  را هم باng
ي حال انجام كار

را يارانجام ك ي
صورت حال س به

willعل كمكي 
بعد. شود اده مي

 مناسب در اينج

آيد  از صفت مي
يزيـ ر كـه برنامـه  

 .  

آمد 3 جمله در 

نوان فاعل بهتري
  .ست

   
 

  .است رست
يكودك معمول ك
در كالس كه ي

 
  .رست است

گ كيزبان و  ك

  .رست است
در دادگاه يوم

  .كردند داري
 دن 

  .رست است
يبرا يشار معمار

 ساز
  .رست است

ش،يسال پ 45
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  .رست است

opبعد از فعل م
در ي كه شخص

يست كه شخص
as soon as به
  .رست است

defin بعد از فع
سمت سوم استفا

حرف اضافه. ود
  .رست است

معني كمي قبل
ك يزيـ مـورد چ 

i مياستفاده كن
  .رست است
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عن ار در اينجا به
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ها و وهيم شتريب

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

ب ديكن يسع دي
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) ......131 ستي

شما پول دادم ه
. ........  

) .........137يقه 

و با يانند بستن
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يكننده ن  خسته

ن روز گذشته به
) ........136 هم 

ن را در يك دقي

ما چرب يغذاها

 يازدهم؛ زبــــا

هم يليخ. دهم

  .ير

  

رسد كه من ير م
ها روي آن و دي

  بخورم؟
آن، من  اُكي؟ هور

  د؟ينشو ي
غ) ............... 138

  .ه است
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  زباني

د يم حياش ترج
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. ...........  
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  دادهايرو) 4 

  مهم) 4 

  خطر) 4 

  مشهور) 4 
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كاهش يافت) 4 
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كرد نيتمر) 4 
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  رفت) 4 
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  .دهد 

 06/12/1400(  

  ؟د
».دهم حيرا توض
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23  

هفتممرحلة (ان 
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www.sanjeshse 

در 1گزينه  .14
اكنون، شم: آ

ممكن«: ب
در شرايط) 1
  

بخش پنجم
در 4گزينه  .14

مسابقات) 1
در3گزينه  .14

 مركزي) 1
در 1گزينه  .14

 افسانه) 1
در 4گزينه  .14

شناخته) 1
در 2گزينه  .14

تر كوچك) 1
در 4گزينه  .14

متوقف ش )1
در 2گزينه  .14

تحت عنو) 1
در 4گزينه  .14

كر تالش) 1
در 2گزينه  .14

 لياوا) 1
در 3گزينه  .15

حرف اضافه
در 1گزينه  .15

با توجه به ش
در 4 گزينه .15

ادامه داد) 1
در 1گزينه  .15

 ر آخ) 1
در 4گزينه  .15

با توجه به م
در 3گزينه  .15

 هابار) 1
  
  
  

erv.ir

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55



 
 

 

@sanjesheduc 

  .بيند ي

cationgroup

مي...............  ،د كند يابر بزرگ م
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برا 100 ها را آن

.   
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و آ كند رسي مي

 .......  

  .كند يم 

  
  .ست

... .  

...............جز  به 

  .است.. 

  كنند يم ن

  گيرند مي ن

 يازدهم؛ زبــــا

 .  

  .شوند ي

ي برركروسكوپي

.........مشابه  باًير
 

سهي مالس مقا
  ست؟

. ...............ت كه 
اس خيتار خاستگاه

............ است از 

  .كند شاره مي

؛هستند يشناس

..............در مورد 
 

دنيكش گاريسه 

. ...  
دنيكش گاريه س

سنجش

  ب

است............... د 

گيري مي اندازه 

ي با استفاده از م

آن تقر يها ژك
 شود روشن مي

، آب را با ..........
ب چقدر دشوار اس

است نيامتن  ن
ي خاشناس ستان

س متن، عبارت
  يانسان يها ت

اش............... به  2 

ش كتشاف باستان

د اديه احتمال ز
 شناسي  باستان

 
شروع به را مردم

.............خواهد  ي
به ميجوانان تصم

   
 

درك مطلب: م 
  .رست است

در موردمتن  ي
  ها يباكتر ات

  .رست است
...............  واحد
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ها را فقط يكتر
  ز
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ر با موتورت كه 
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ها در آب يباكتر

  .رست است
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كه چگونه باس هد
  .رست است

براساس   ،شناسي  ن
تيفعال شده ليس

  .رست است
پاراگرافدر » ا
 

  .رست است
اك يها نامك ريز

  يشهر
  .رست است

به متن نيد از ا
كتشافات خاص ب

  .رست است
 ................ تن 

چر كهاست  ني
  .رست است

يم سندهينو ،2 
كه چرا جو ديده
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. ........  

 .است ي سن

 يازدهم؛ زبــــا

........جز  به ؛شند

  دارد؟ 1مله 

افراد در هر ني

سنجش

كش يم گاريس ري
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  .رست است
ز ليبه همه دال
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چه 3جمله  ،3 
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