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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)24/10/1400(  

  )يازدهم( ـانزبـ  
  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

   .)ده است

cationgroup

  شبرو   :شبگرد

  . ي هستند

 جانشين اسم شد

   )جمله 

ش  * تا گورستان 

  رغبت 

اضافي  و تركيب،

در بيت(و رفيق 

  . د است
4(} است{ده 

 24/10/1400(  

.  

عت كردن جنازه

   )يزي پيچند
   )قبلي  يشة

 ←رقبت  * ل 
  

    با 

 هستند و هر دو

  . ت
دهنده و مدم، انس

قبل از خو  جملة
ت ـ كنم ـ افتاد

2  

پنجممرحلة (ان 

.كار بردن مكر به

همراهي و مشايعت

:   
كاغذي كه بر چي

بدون اند(بداهه 

:   
عزرائيل ←ائيل 
نهيب   ←يب 

  ريحان 
صهب  ←صحبا  

   )ضمانت

اسم  )ي بهشت
  . ر دارند

د وابستگي است
فت به معني همد

مسند ج» كريم«
است ـ است  :تيب

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــا

   »بهشت

ردن ـ حيله و م

  بها 

:   
ه  :تشييع  *جوان 

:اند از ها عبارت ن
پارچه و ك(فاف 

بالب  )3 

اند از ها عبارت ن
ازرا  )2  جاللي

نحي  )4 

ر  ←ريهان   *ت 
 *قدر   ←غدر 

ض(ضمان   ←ن 

  

به معني(فردوس 
ي و مسندي قرار

پيوند  »كه«ولي 
صف  »مونس«ود ـ 

   :ها گزينه
« :توجه  ) جمله 

به اين ترت} ست
   )ه

 فارس

سنجش

ب  :رضوان«  »بان

يقت را پنهان كر

ي نفيس و گران

:اند از اند عبارت ه
برنا ـ ج  :شاب  *

اند و اصالح آن ه
لف ) *  ـ كنار هم
    )ش از صبح

(   

ارند و اصالح آن
ذوالجال  ←جاللي 

   نظر  ← 

  : ها ن
التفات  ←طفات 

غ  *  نشئة  ←  عة

   :ها
زمان  *  )ن داشته

.است» سنايي«

   :شده سته
ف  ) ناز ـ آسايش

ب در گروه نهادي
اسنادي است، و 

آلو ه معني مشك

ل محذوف در گ
4(نيايد ـ باش 
اس{ي خون جگر 

جمله 4( بگذارم 
   

 

 .رست است
تا  :متأللي«  :ست

   :هاي ديگر
سازي ـ حقي نگ

  .استگ 
فيسه ـ چيزهاي

 .رست است
 غلط معني شده
*زيبايي ـ جمال 

 .رست است
ط معنا شدهه غل

نزديك به هم( 
سحرگاه ـ پيش

)سريع و آسان( 
 .رست است

اماليي داه غلط 
زوالج  *عزّت   ←
نذر   *ابدي   ←

 .رست است
اليي و اصالح آن

الط) ب  بحر   ←
نشع  )د  صلب   ←

 .رست است
ه ط و اصالح آن

يقين(متيقن   ←
 .رست است

«پاسخ   ت گزينة
 .رست است

د دستوري خواس
 معني نعمت و

ترتيب به»  خاك
 »است«مله اول 

صفت نسبي به  »
 .رست است

منادا و افعال  ال،
برآيد ـ باش ـ ن 

آشاميدني  :ذوف
دانم ـ بگيرم ـ

www.sanjeshse 

  
 
در 1گزينه  

درس  دو واژة
ه معناي واژه

نيرن : تلبيس
بزرگ : جلّت

جِ نف  :نفايس
در 4گزينه  

هايي كه واژه
ز  :صباحت  *
در 1گزينه  

هايي كه  واژه
متقارب  )1
(  شبگير  )2
خيرخير  )4
در 4گزينه  

هايي كه واژه
←عظّت   )1
←عبدي   )3
در 2گزينه  

هاي امال غلط
←بهر   )الف
←سلب   )ج
در 1گزينه  

غلط  دو كلمة
←متيغن   *
در 3گزينه  

بيت  سرايندة
در 2زينه گ 

بررسي موار
به(نعيم   )1
زلف و«  )2
فعل جمل  )3
مشكين«  )4
در 3گزينه  

شمارش افعا
 :بيت سؤال

فعل محذ  )1
است ـ ند  )2

erv.ir
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گذرايي آن 

  .  دارد
 موسـيقي،  

  ش 
بيـت  ) اك 

 بيت فقط 

   )ست

عمر  ست و 

cationgroup

  .  است

ت و در تعيين گ

استعاره» شعر« 
اي از  و شـعبه   

ارزش ـ فلز كم2ه 
چنين است خـا

ارد، ولي در اين

زيز و عمر من ا

ا كمين كرده اس

مراه تكرار آمده

جه مصدري است

شده است و نيز
 آشـكار كـردن

  .است» آميز
  . بيه است

ـ چهره1:  معني
. (ار شاعر است

ايهام دا  )پست( 

محبوب من عز( 
  .ه است

 براي نابودي ما

  .  است

 24/10/1400(  

   )جمله 2

معطوف هم  ،سخ

وج  ؛ »د برخاست

  

   

ت بغداد و تبريز ش
به معناي» بريز

  . ظ است
  .ن

آ ف سر خم دردي
بيت فاقد تشب. ت

   )راي مجاز
ايهام دارد به  »

 از وجود يا اشعا

 گاهي واژة : جه

ـ عزيز2  )ب دارد
جات و دعا آمده
ف لشكر حوادث

ظر گرفته شده

3  

پنجممرحلة (ان 

2(ت ـ واپس برد 

ولي در گزينه پاس

نتواند«  :توجه  )ي

)سه جزئي  ← 

. گر ترادف است

ت و اينك نوبتس
تب«هاي ماهور  ه

صب عصر حافظ
سپهر به پرويزن

صاف«ناقض در 
 آواز و صدا است

فاقد ايهام و دار (
»روي«  *  . است

آهن استعاره ش، 

  .  ايهام است
تو. و مجاز است

چون عمر شتاب
مناج   معني ذكر،

ت كه در هر طرف

مورد اضافه در نظ

 يازدهم؛ زبــــا

نهاد جمله است
   )جمله 4(  )ب

خورد، و شم مي

   )سه جزئي  ←
   )سه جزئي 

دو جزئي  ←ذر 

مفعول و مسند

هاي ديگ ر گزينه

ا تسخير كرده اس
اي در دستگاه شه
  . د

كم رياكار و متعص
 پرويز و تشبيه س

گرداني و تن پياله
به معني   مجازاً

.تشبيه دارد  :ت
 زر تشبيه شده

ارزش ني فلز كم

ت فاقد تشبيه و
يت فاقد ايهام و

 

محبوب من چ (ر 
به  مجازاً  ) است

مرمان اين است
.  

عنوان م به )  گدا

سنجش

كليم ن  :توجه  )ب
فعل مركّب (دار  ه

ي معطوف به چش

   :ها
←ذرا به مفعول 

 ←را به مفعول 
هر دو ناگذ(ست  
  . ده كر
ترتيب به م به  را،

تناسب و در  سخ،

:   
 عراق و فارس را
مركز و نيز گوش
هام تناسب باشد

حاك مبارزالدين 
پرويزن ـ* سر 

ـ پ2ـ گردش 1 
صوت، ولي  ش و

سيرت بوم  *وجه 
د ـ روي من به

به معن» روي«  :

بيت. و مهلت كم
بي. ت تشبيه دارند 

 . آمده است) ر

   :سخ
  
ـ مثل عمر1  :ي

ي دعاي زير لب
مان عمر سريع ز

ث در امان بماند
پادشاه و(تضاد  

   
 

فعل مركّب(آمد 
گفت ـ آيد ـ نگه

 .رست است
ها نقش تبعي ينه

 .رست است
ه نل و گذرايي آ

هر دو گذ(برَد   ي
هر دو گذر (كند 

خاست ـ افتادس
 اصلي آن توجه

هر دو گذر( بود 
 .رست است
پاس  ي در گزينة
 .رست است

:هاي هر گزينه  ه
عر خوش حافظ

به معناي م» راق
زنده ايهام يا ايه
تسب لقب امير

اقص بين بر ـ س
به معني  )دور( 
به معني خروش 

 .رست است
    :ها ه
مجازاً نگاه و تو 

 مهر تشبيه دارد
توجه. جاز است

  . ست
اً زمان ودم مجاز

ن ـ آب رحمت
پايين و هموار( 

 .رست است
هاي گزينه پاس ه
ام بي عمر زنده 

به دو معني  »عمر
كه به معني(رد 

علّت گذر: عليل
ز حمالت حوادث

 با داشتن آراية 

www.sanjeshse 

به جان آ  )3
رفت ـ گ  )4

در 4گزينه  .
گزي  در همة

در 3گزينه  .
بررسي افعال

دارم ـ مي  )1
كند ـ نك  )2
نتواند بر  )3

بايد به فعل
داشت ـ  )4

در 1گزينه  .1
رابطة معنايي

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

شع  :اغراق  )1
عر«  :1توجه
تواند ساز مي

محت  :2توجه
جناس نا) 2
ايهام بر) 3
 »بانگ«  )4

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

»چشم«  )1
كيمياي  )2

بيت فاقد مج
فاقد مجاز اس

يك دو د  )3
خاكساران  )4

به يك معنا
در 3گزينه  .1

بررسي آرايه
 :تناقض  )ج
ع«  :ايهام  )د
ور: مجاز  )هـ
حسن تع  )ب
تازد تا از مي

 )الف(مورد 
  

erv.ir
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: و دو كنايه

  .است) 

  نـه پاسـخ،   

اشـاره  » ن 

ـي مفهـوم     

ت وجـود و   

 ← )3و  

  36ص 

cationgroup

دم گشوده شد و

ندن دادن و خوا

  .شود ي

لي مفهـوم گزين

هاي انسـا ديشي

شـاره دارنـد، ولـ

 

وحـدت«سخ به 

 

  .  شده است

2و  1 هـاي  نـه 

، ص11كتاب  ←

(.   
تي به روي مرد

   )قض

سر (خ به معني 

ابل آن ديده مي

اشاره دارند، ولي» 

اند ها و چاره ير

اش  »ود شـيطان 

  )جام دالنة امور

مفهوم گزينه پاس

 ».خواهد داشت

ه در نظر گرفته

رد گزين(گـارت  

←) 4و  2و  1 

)ي

 24/10/1400(  

معني آمده است
د و درِ خوشبخت

فاقد تناق( اقبال 

پاسخ  در گزينة 

پاسخ مفهوم مقا

»اي براي آن شه

گير ير در تصميم
  . دازد

 برابر نفوذ و ورو

انج(كالت به دل 

شاره دارد، ولي م

ارزش در پي خ ي

اضافه» . را ندارد

پروردگ: »َربِّـكَ « 

هاي رد گزينه( 

يرعلوم انساني

4  

پنجممرحلة (ان 

فقط ب يك مع( 
ت تو حادث نشد

فتنه، /  گشاد 
  . ي شده است

.پاسخ  جز گزينة

پ  ت كه در گزينة

ورت تدارك توش
 

 قابل انكار تقدي
پرد مي» معشوق

ي دل انسان در
  

گذاري حل مشك

اش» ر در كائنات

نتايجي بي  تش،

 به وادي عشق

،)3و  1 هـاي  نه

يا پرنده: »َطيرٌ 

ويژة غي) (2( 

 يازدهم؛ زبــــا

ايهام ندارد» زاد
 در زمان حكومت

  . هود است
ضاد بين بست و

بخشي جان» هر

ج است به» گفتن

است  »زندگي  ظة

س از مرگ و ضرو
 . است  »ن تن

ش حتمي و غير
ق در قبال غم م

ندي سپر دفاعي
.تأكيد دارد» ل

واگذ  )3 
  .ه است

 از شدت حضور
  .پردازد مي  »

هستي و متعلّقات

سي لياقت ورود

رد گزين( كوين :»

ط« )4و  2 و 1 ي

ي، زبان قرآن

سنجش

  
ز«م جهان، ولي 

اي هيچ فتنه  :د
مشه  )بال بگشاد

تض* يام ـ فتنه 
د«مشبه يعني  

گ«ها به معني  ه

واري به هر لحظ

زندگي پس« به 
دي جان از زندان

نقش« گزينه به 
اقرار عجز عاشق«

ارزشمن«ها به   نه
م با حصول وصال

   . خبر ندارند
خود گشته د بي

خداوندراموشي 
»ر جهان هستي

وابستگي به ه «  

هركس«با مفهوم 

»ْلَحَسـَنةِ ا«،  كن

هاي رد گزينه( ت

 عربي

   
 

 .رست است
 :شده د خواسته

يعني مردم  جازاً
صراع اغراق دارد
 ببست ـ در اقب

دهر ـ اي  :بخشي 
 »مادر دهر« ه 

 .رست است
گزينه  در همة» 

 .رست است
اميدو«ت سؤال 

 .رست است
ها و تمام گزينه

زوي مرگ و آزاد
 .رست است

ت سؤال و همة
«گزينه پاسخ به 
 .رست است

ت سؤال و گزين
ودي غمناب«خ بر 

 .رست است
   :هاي ديگر ه

ز حال عاشقان خ
چون من از خود

 .رست است
فر«ها به  گزينه 
جمال الهي در  

 .رست است
:ت گزينه پاسخ
 .رست است

ب  »الف«ل مورد 

  .رست است
مجادلهبا آنان  

  44ص 
  .رست است

نيست... هيچ : »

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .1
بررسي موار

جهان مج  )1
هر دو مص) 2
دست فتنه(
سه جان  )3
در تشبيه  )4

در 1گزينه  .1
»فرو گفتن«

در 2گزينه  .1
مفهوم عبارت

در 3 گزينه  .1
بيت سؤال و

داشتن آرز«
در 3گزينه  .2

مفهوم عبارت
دارند، ولي گ

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت
گزينه پاسخ

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

عاقالن از  )1
عقل همچ  )4

در 3گزينه  .2
 مفهوم همة
حضور جلوة

در 1گزينه  .2
مفهوم درست

در 2گزينه  .2
اين سؤالدر 
   

در 4 گزينه .2
:»اِدْلُهمَوَجـ«

، ص11كتاب 
در 3گزينه  .2

»…ما ِمن «
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رد ( هـا  ري 

 3  

كتـاب   ←

 3 

: »الَفـريَقينِ «

، 11كتـاب  

  4، درس 

ت در مـتن   

ما و  اتيح
قرمـز،  : ـت  

پـر  سفيد و 
را  ديخورشـ    

 يدان يم ،ي
. ـبز اسـت   

هـا   از آن ي

cationgroup

بيمـار: »أمراًضـا

درس 39، ص 

← )4و  3و  2ي 

درس 45، ص 1

« ،)2و  1هـاي  

ك .تناسب اسـت 

،44 ، ص11ب 

نائب فاعل اسـت

ح ةسرچشم. ست
شـده اسـ ليـك 

شكوفه سكه در 
ش رنـگ نـور خ

ينيبسبز برا  يت
ده است كـه سـ

يرسـد و برخـ   ي

  !ند
 !كنند يدگ

أ«ي، ا كننـده  ده 

11كتاب  ←) 

هاي رد گزينه(ها  ه

11كتاب  ← )

ه رد گزينه( سابقه

مت» .پنهان است

كتا .ناسب ندارد

ن: »جنگل«(» ر
   )2ينه 

اس نيدتريو مف 
تشـ يرنگ اصـل 

ك ييها رنگو يد 
از اجسام شـش ي

 مثالً برگ درخت
شم شما بازگرداند

يها به نظر مـ  گ
 .رسد يظر م

كن يات جذب م
توانند زند ينم د

 24/10/1400(  

ثـة«  آلـود: »الُمَلوِّ

)3رد گزينه (ث 

تنه: »ُجـذوعِ «ت، 

)4و  3و  1هاي   

مس: »ُمبـاراةِ «، )

سان زير زبانش پن

تن» دند روز جزا 

ِمن األشجار: ن
رد گزي( جميلة/ 

نيتر در نور، داغ
از هفت ر ديرش
آي وجود مي به ي
يبرخ. ستها آن
اگر .شوند يگ م

چش را بهتم آن 
رنگ نيبا ا ختهيم
خالص به نظ ديف

خود را از موجودا
ديبدون خورش ن

  )الَعين

5  

پنجممرحلة (ان 

)4و  2و  1ي  

ميراث: »التُّراِث «) 

 فعل مضارع است

رد گزينه( نشده 

)3 و 2 هاي زينه
  3س 

انسا«گزينه سوم 

كه پرسيد كرد« 

از درختا«، )4و 
/جميل : »ييباي

د نيتر درخشان 
نور خو. ر ماست

يفرع يها رنگ ا،
خورشيد بر آور 
توسط آن رنگ 

هفترنگ ست و 
رنگ آن آم نيرا

سف اسينند گل 

  :ص كن
خ يانرژ ديورش

اهانيو گ واناتي

ُسَها ّكّلها َعَلى ا

 يازدهم؛ زبــــا

هـا رد گزينـه ( ت
3  

)4و  1  هاي گزينه

،چديپ يم: »تَـفُّ 

از او، ترجمه: »ه

گزرد (واهد شد 
درس 35، ص 11

با گ» .ا ببينمت

با ».ديزيت بپره

و  2هاي  د گزينه
بيز«، )1د گزينه 

د،يدر د نيگتر
آتش و نور ةشم

ها گرن نياز ا و 
از نو يياز ردپاي 

پسكنند  يس م
ه اسكرد رهين ذخ
، بنابرگردانند مي
مان پس ،كنند ي

اشتباه را مشخص 
خو) 2 

يح) 4  !است 

َيعِكس(! كند  نمي
  !كند ي م

سنجش

عل مضارع است
31ص ، 11اب 

رد گ(ي جهان: »يّ 

َتلت«) 4و  2 هاي

ِمنه«، )4و 3اي 

پرخو :»َسَيمَتِلئُ «
كتاب  ← )3 

صحبت كن تا« 

تهمت يها گاهيجا

رد(ضارع مجهول 
رد() است گرفته 

ستاره به ما، بزرگ
ت است و سرچش

و بنفش يلي، ن
يناش مينيب ي م

 هفتم را منعكس
در آنرا  ديخورش

را برميچند رنگ 
يچشم منعكس م

جانداران دارد؟ 
 !دهد يم ينرژ

ديدات از خورش

   كند؟ يب م
 اصلي را جذب

جذبي را اصل ي

   
 

  .رست است
فع: شود عث مي

كتا ←) 4و  1
  .رست است

العاَلمّي«شد، ت 
  .رست است

ه رد گزينه(ي رخت
   3درس  

  .رست است
ها رد گزينه(نش 

  .رست است
«تماشاگران، : »

و 1 هاي  گزينه
 .رست است
:»لَّْم َحتّـی َأراكَ 

  4درس ، 4
  .رست است

از ج«: »ضع التهم
  رست است

مض: ُتوَجدُ : »شود
گ  ئب فاعل قرار

   :ك مطلب
س نيتر كينزد د
و نباتات واناتيح
سبز ،يزرد، آب ،

اجسام رين و سا
كنند و رنگ يم

نور خوش رنگ از 
چ ايز اجسام دو 

چ يها را بر رو ن
 .رست است

يبرا يتيه اهم
به موجودات ان د
همه موجود اتي

 . رست است
را جذب يچه رنگ

هاي گي از رنگ
يها از رنگ ديف

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
با: »ُتَسـبِّبُ «

1هاي  گزينه
در 2گزينه  .2

ثبت: »ُسجِّلَ «
در 1گزينه  .3

در: »َشـَجَرةٌ «
30، ص 11

در 2گزينه  .3
زبان: »ِلساِنه«

در 4گزينه  .3
»الُمِتَفّرجينَ «

رد(دو تيم 
در 3گزينه  .3

َتَکلَّ«عبارت 
5و  44ص 

در 4گزينه  .3
اتَّقوا َمواض«

در 3گزينه  .3
ش يم  افتي«
نا» أشجار«

دركترجمة 
ديخورش

ح اتيح
،ينارنج

پرندگان
جذب م
كه شش

از يبرخ
همه آن

در 2گزينه  .3
چه ديخورش

ديخورش) 1
يمنبع ح) 3

در 1گزينه  .3
چ اسيگل   
هيچ رنگ) 1  
رنگ سف) 2  
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 هيچ رنگي 

  !كند يس نم

 براي 
.  

رد . (يسـت     

: »مـا« ردم

cationgroup

شود  شخص مي

 !ماست يبرا

  !كند س مي
را منعكس ديش

  صفة

حل پرتاب توپ
.كنند يم ين باز

ـؤال و پاسـخ ني

آو اديمتحان به 

مش» ض ناِصـًعا

  ! است شتر
ستاره ب نيتر رگ

را منعكس شتري
خورش يها ز رنگ

   »ل

  عل

صجمع، ) 3      

  

مح: »مرمى«، )1
رزشكاران در آن

بـاطي بـين سـ

گرفتم، در ام ادي

 24/10/1400(  

لَعين َفيبدو أبيض

شتيب گريرگان د
بزر ديخورش) 4

يب ايدو رنگ ) 2 
از كي چيه) 4   

إفعال«باب ) 4 

جمع ـ اسم فاع) 

                   

44 ، ص11 ب

رد گزينه (نات 
كه ور يمكان: »ي

ارتب. روند گاه مي

ي يميز درس ش

6  

پنجممرحلة (ان 

ُسَها ّكّلها َعَلى ال

از ستا دي خورش
 4

         ) الَعين
                  

                  

             2(
  

            فاعل

كتاب .رست است

 و نه فقط حيوان
يباز نيزم«. ود

ها به ورزشگ  آن

آنچه از .است ط
 4 (  

 يازدهم؛ زبــــا

  
ِمنَها َما َيعِكُس« 

نور) 2     !شود

  ؟ت است
ِكُسَها ّكّلها َعَلى

           !كند ي

»     اللون« عله

            »ء
علی وزن َتَفّعل

ف) 2              

در» التکلُّم«و . ت

كند ه بحث مي
شو غ گذاشته مي

ي؟ بله هر دوي

جواب شرط» رتُ 
رد گزينه(يزي؟ 

سنجش

!كند ي جذب م
از عبارت( .كند

 
ش گ تشكيل مي

   !جود ندارد

درست اسيگل  
َيعِك( !كند س مي

منعكس مي را د

فاعل )3    »َستْ 

ضوء«وصوفها 
، ع»تألُّف«: دره

   

الم درست است

ز موجودات زند
چراغ كه در آن 

 
آوري را به ياد مي

3  

  ) 2گزينه 

َتَذّکر«لة اسميه 
چه چي: »ما«، )

  35 ، ص1

   
 

را ياصل يها گ
ك يبز را جذب م

 .)كند ي
 .رست است

  اشتباه است؟
رنگاز هفت  ديش
و ديجز خورش 

  .رست است
ت دربارة انعكاس

را منعكس ت رنگ
ديخورشرنگ از  

  .رست است
  
َعَکس« ماضيه ـ

  .رست است
  :ترتيب  به

عل ـ صفة و مو
و مصد» َتألَّفَ 

  .رست است
  :ترتيب  به

  .رست است
م فاعل با كسر ال

  . رست است
علمي كه از: »اء

اي وسيله: »دان
  24و  20ص

 . رست است
دو هفته پيش ر

35 ، ص11 تاب
  . رست است

گ(» يختفونَ «و  
  . رست است

عل شرط و جمل
)3و  2هاي  زينه

  .رست است
11 كتاب . است

www.sanjeshse 

رنگ ةهم) 3  
رنگ سب) 4  

را جذب نمي
در 3گزينه  .3

كدام گزينه
نور خورش) 1
يا ستاره) 3

در 1گزينه  .3
كدام عبارت

هر هفت) 1
مقداري) 3

در 2گزينه  .4
:ها رد گزينه

ـ للمؤنث )1
در 3گزينه  .4

ها رد گزينه
اسم فاع )1
ت«: فعله )4

در 4گزينه  .4
ها رد گزينه

 ضافم) 1
در 2گزينه  .4

اسم: الُمتَکلَّمُ 
در 1گزينه  .4

ِعلُم األحيا«
چراغد«گل، 
، ص11 كتاب

در 3گزينه  .4
آيا مسابقة د

كت) 3گزينه 
در 2گزينه  .4

»َيظهرون«
در 1گزينه  .4

فع »تعّلمتُ «
رد گز(نافيه 

در 4گزينه  .4
نكره العب
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و  2و  1ي 

رد ( كنـد  ي

  3س 

 47 و 46ص 

، )4 گزينه 

   2س 

هزاران : »ف

 ،)3و  2و  

... تـر از   ين  

تصـير / ح 

 بـا صـداي   
سـت از آن  

cationgroup

هاي رد گزينه(» ی

پرواز مي: »َيطيـر

درس 32، ص 1

، ص11كتـاب   ←

رد(تخفيف : »ض

درس 26، ص 11 

آالف«،)4و  3و 

1هـاي    گزينـه 
  3رس 

چيـزي سـنگي: 

تصـبح: »شـود  ي  

هاي شهر خيابان
آنچه در كيسه اس

عظمـی«و » ری

   ) 4 گزينه 

َي« ،)2و  1هاي 

11كتاب  ←) 

←) 4و  2ـاي  

تخفيض« ،)4و  

كتاب ← )4و 

و 1 هاي  د گزينه

رد( رابـر شـوند  
در 38، ص 11 

:»...شـيء أثقـل

سـبز مـي«، )1  

پس در خ. ت داد
ازگرداند، نصف آ

 24/10/1400(  

کبـر«، »حسنی« 

رد( ج أدب: »ب

ه هرد گزين( ها وه

)4و  2و  1هاي 

هـ رد گزينه(شان 

3و  1هاي  زينه
 

و 3و  2هاي  زينه

رد( در يك سال

بري بـه معنـاي   
كتاب ←) 1 

لـيس ش«، )2ينه 

رد گزينـه( يف

دينار بود، از دست
 را به صاحبش با

)لوم انساني

7  

پنجممرحلة (ان 

.آيد مي» أفعل«

آداب«، )3گزينه 

گرو: »أمم«، )3 
  3س 

ه رد گزينه(بيند 

براساس زبانش: »

رد گز(ش هزار 
 1درس  15و  

رد گز( رساننده ي

د: »ي سنة واحـدة

فعل ماضي: »دل
رد گزينه(ب شد 

رد گزي(داشت : 

  .تار اوست

الصـي: »تابستان
 

د 300كه در آن 
ت بيابد، اگر آن

ويژة عل) (2( 

 يازدهم؛ زبــــا

« مؤنث، بر وزن

رد گ( ج تجربة 

و 1هاي   گزينه
درس 34و  31ص 

بي مي: »يشاهد«، 

وفقا أللسنتهم« 

هشتاد و شش: »ن
10، ص 11اب

ياري: »معينا« ،)

في«، )4و 3اي 
 3س 

تعاد«، )3و  1ي 
سبب: »سبب« 

»...کان لــ«، )1
9  

ان، شيوايي گفت

«، )4و  1هاي  
 ) 3رد گزينه (

اي ك جران كيسه
دينار است 300ن 

ي، زبان قرآن

سنجش

سه بين دو اسم

:»تجارب«، )2 

 
رد( اي نيست ده
، ص11كتاب  ←

،)4و  2 و 1 اي

،)4 و2و 1هاي ه

سته و ثمانين« ر
كتا ←) 3ينه 

)4و  3 و 2 هاي ه

ها رد گزينه(دان 
درس 39، ص 11

يها رد گزينه( ن
،)3 و 2 هاي ينه

1رد گزينه(نند 
1، ص11كتاب 

 

زيبايي انسا: »نه

رد گزينه( تکثر
( غصون: »ها اخه

قديم، يكي از تاج
اي كه در آن يسه

 عربي

   
 

 .رست است
 در حالت مقايس

 9و  6 ، ص1
 .رست است

رد گزينه( ج أخ

  .رست است
هيچ جنبند: »ة
← )3و  2و  1

  .رست است
ها رد گزينه( س

  .رست است
رد گزينه( بريشم

  .رست است
هشتاد هزار: »ف

رد گزي(خريديم 
  .رست است

رد گزينه(دارنده 
  .رست است

هزاران دند: »ان
1كتاب  ←) 3

  .رست است
بان دروازه: »مرمی

رد گزي(دو تيم  
 .رست است

كن مصرف مي: »
ك ←) 4گزينه 

 .رست است
رء فصاحة لسان

  رست است
ت/  تزداد: »شوند

شا«، )2د گزينه 
  :ك مطلب

شود در روزگار ق 
كسي كه كيس«: د

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
اسم تفضيل

1 كتاب) 4
در 1گزينه  .5

ج: »إخوان«
  
  

در 4 گزينه .2
ما من دابة«

1 هاي گزينه
در 3گزينه  .2

هركس: »من«
در 3گزينه  .2

اب: »الديباج«
  4درس 

در 2گزينه  .2
ثمانين ألف«
خ: »اشترينا«

در 1گزينه  .3
بازد: »ناهيا«

در 2گزينه  .3
آالف أسنا«
3رد گزينه (

در 4گزينه  .3
حارس الم«
:»الفريقان«

در 3گزينه  .3
يستهلکون«

رد گ(نيست 
در 4گزينه  .3

جمال المر«
در 3گزينه  .3

ش زياد مي« 
رد(خضراء 
دركترجمة 

حكايت مي 
بلند فرياد زد

erv.ir
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وقتـي كـه       
» ن اسـت؟ 

و نزد قاضي 
ي برد و بـه  
 تاجر زمرد 

ن دو رد و آ  

 

cationgroup

يـرد، امـا تـاجر و
در آن] زمـرد [يـا   

بردي درگرفت و
ه نيرنگ تاجر پي
ت؛ زيرا در كيسه
اورز تقسـيم كـر

 ! را سرقت كرد
 !دهد

  

  !رگيرد

  .ست

ند و پـاداش بگيـ
كنار پول بـود، آي
س بين آن دو نب

به جا قاضي ر اين
يسه از آن توست
ن مبلغ را با كشا

  ! نش است

ه را يافت، زمرد
 تاجر را فريب د

!ي، دريافت كرد

گران، نبردي در
  !گويي، دريافت

، چتر اس»المظلة«

 24/10/1400(  

ت آن را بازگردان
اخل كيسه كد د

پس. ه نديده است
در. اسخ ندانست

ن سؤال كند، كي
 دريافت كرد و آن

المت قلب و زبا
 ! از دين است

كه كيسه هنگامي
خواست كه  مي

سه را نزد قاضي
 !گفت روغ مي

ست بين او و ديگ
شاورز در دروغگو

  ثالثي مجرد 

  كان

  .ر است

«تعريف  »لمطر

8  

پنجممرحلة (ان 

پس دوست داشت
يك زمرد«: رسيد

 چيزي در كيسه
سيار فكر كرد و پا
ضر نشد دربارة آن
 كرد و كيسه را

ات انسان در سال
خلقي نيمي ش

كشاورز ه )2 
كشاورز )4 

تاجر كيس) 2 
جر، به كشاورز د

خواس مي) 2 
ضي را همكار كش

مضارع، )4  

اسم مك )4  

  تعد
جرور بحرف جر

من الّشمس و الم

 يازدهم؛ زبــــا

پ. كيسه را يافت
دهد، پس از او پر
 كه غير از مبلغ

تاجر بس. ال كرد
 و اگر كسي حاض
خواهي از همگان

   ؟ت
نجا) 2  !رسد ي

خو) 4 

  
  

  
تاج) 4  ! ب كرد

 ...و 
   ! نكند

قاض) 4 

»إفعال«باب  )3

   خبر) 2

مت) 2  
مج» الجميع«وله 

لحفظ العيون م

سنجش

 كشاورزي فقير ك
ه مبلغ را به او ند
 خدا قسم خورد
هاي زمرد را سؤ
 خودت نگه دار،
و شروع به عذرخ

فهوم متن است
د به هدفش مي

   !نقره است

 
   !واست

      

  
   !جر شد

دن زمرد، تعجب

را نگفت؟ زيرا او
با كسي تقسيم

     !نكرد ريافت

3  »اجر

2    مجرور

   »اجر
اعتذر، مفعو: ص

أداة ل« .ك آفتابي

   
 

ها سپري شد و
 ديد خواست كه
ب كرد و به نام
ه ي از تاجر ويژگي

كيسه را نزد«: ت
 سراسيمه شد و

 .رست است
ت در ارتباط با مف
بسيار تالش كند
طال و سخن از ن

 . رست است
 درست است؟

خو دينار مي150
!خل كيسه نبود
 .رست است

 نادرست است؟
توجه فريب تاجر
اطر از دست داد

  .رست است
 ابتدا، حقيقت ر
ست كه مبلغ را ب
همراه با مبلغ د

  .رست است
  
الّتا«فاعله » عال

  .رست است
  :ترتيب  به

إليه و ن، مضاف
  .رست است

  :ترتيب  به
الّتا«جرد، فاعله 

ص» أعذر«اضي
  .رست است

  )بضم الواو(
  . رست است

عينك: » شمسية

www.sanjeshse 

روزه» .اوست
اش را كيسه

كشاورز تعجب
قاضي. رفتند

كشاورز گفت
تاجر» .است
 .رفتند

در 2گزينه  .3
كدام عبارت

هركس ب) 1
سكوت ط) 3

در 1گزينه  .3
كدام گزينه

0كشاورز )1
مبلغ داخ )3

در 3گزينه  .3
كدام گزينه

قاضي مت) 1
تاجر بخا) 3

در 1گزينه  .3
چرا تاجر از

خواس مي) 1
زمرد را ه) 3

در 2گزينه  .4
:ها رد گزينه

فعإ«باب ) 1
در 3گزينه  .4

ها رد گزينه
اسم مكا )1

در 4گزينه  .4
ها رد گزينه

ثالثي مج) 1
فعله الما) 3

در 2گزينه  .4
 ُود← َود

در 1گزينه  .4
النظارة الش«
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@sanjesheduc 

رد (إليـه   ف 

بـر وزن  » ز

   

 

 و در افـق    
داوند به او 

كـه   رسـد  ي

خت هـدف    

كـه در   يك  
ـر خداونـد   

 نكهيا صيخ
قط خداوند 

از جهت  ي

cationgroup

مضـاف: »معجـم«

خّبـاز«، )3ينـه  

)4رد گزينه(ي؟ 

مـره فراتـر رود
است كه خد يا ه
 13  

يبه نظر مـ  نيا
1  

هـا شـناخ آن ني

 هـدف مشـترك
بودن در برابـ م

يشخم است، اما ت
و فقط ستيسان ن

يو جامعه كمبود

«اسـم فاعـل،   : 

رد گزي. (كنـد  ي  

چه كسي: »من«

  )3د گزينه

  .بزار است

روزم يطح زنـدگ 
ژهيو يها هيسرما

صفحه. كند يم 

كرده؛ بنابرا يرف
14صفحه . ست

نيتـر  از مهـم  يك

شته تا آنان را به
ميتسل ي به معنا

مردم انين در م
انس ييد، در توانا

و ابديادامه  يح

 24/10/1400(  

:»موّلف«، )2نه 

تگاه داللـت مـي

 
«، )3رد گزينه (

رد(صفت : »خي

  

اب) تلفن همراه (

كه انسان از سط
كه برآمده از س ي

نيسان را تضم

معر انيسارت و ز
عمر ا هين سرما

كيو  افتيدست 

داش يها ارزان ان
الم نام دارد كه

و وجود آن فير
ود را حفظ كنند

وح افتيجز در به

)علوم انساني

9  

پنجممرحلة (ان 

رد گزينه( مفاعلة

بر ابزار و دست» ه

 .است ب شرط
(واب شرط ز ج

التاريخ«، )2ينه 

.آيد مي» أفعل«

:»جّوال«، )3ينه

ك يزمان. شود يم
ييازهاين ند؛يب ي

ت كه سعادت انس

نسان را در خسا
هدر دادن ست،ي

د ياساس يها ال

به انسا يامه كل
برنامه اسال نيد ا

از تحر يب آسمان
خو يتاب آسمان

ب امبريپ يها تي

ويژة غيرع)  (

 يازدهم؛ زبــــا

ممصدر باب : »ة

فّعاله«بر وزن » 
 4 (  

جواب» جر عظيم
 و جمله خالي ا

رد گز( تصف: »

« مؤنث، بر وزن

رد گزين( حميرج 

او نم يزيو غر ي
يروبرو م زين ير
است ياساس يا

 است و سپس ان
ي و قابل جبران ن

به پاسخ سؤا ان

برنا كيخداوند  
طور كه گفته شد

حفظ كتاب د،يد
كت توانند يكه م

  

ي شد كه مسئول
  

)2( و زندگي 

سنجش

 
مساعدة«، )1نه 

»سیارة«، )1گزينه
رد گزينه. (كند 

فله أج«ة اسميه 
كسي كه: »من«

»مجتهد«، )1نه 

سه بين دو اسم

ج: »حمار«، )2

يعيطب يازهاي ن
تر مهم يازهايا ن
ازهاين نيبه ا حي

خورده ن قسم
جه انسان است

وت يم يل و وح
  14و  13

)فطرت(شترك 
ط همان.  برساند

جد امبريآمدن پ
ك رسند يم يا له
28 هصفح. ست

ف خداوند سبب
29صفحه . شد

 دين

   
 

 . رست است
رد گزينه(مفعول 

  . رست است
رد گز(سم مكان 

شغل داللت مي
  . رست است

ل شرط و جملة
«، )2رد گزينه 

  .رست است
رد گزين(فاعل : »

 .رست است
 در حالت مقايس

 .رست است
رد گزينه( فلوات

 .رست است
سان منحصر به

خود را با شد،يد
يپاسخ صح. ست

 .استرست 
و زما» عصر«به 

كه متوج يخسارت
 .رست است

 قرار گرفتن عقل
3و  16صفحه . ت

 .رست است
مش يها يژگيو 

قرار داده است،
  24ه 

 .رست است
از آ يازين يمل ب
مردم به مرحل ي
برخوردار اس يم

 .رست است
 معصوم از طرف

نداشته باش تيدا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
م: »مجّرب«

  )4گزينه
در 2گزينه  .4

اس» مطبعه«
بر ش» فّعال«

در 1گزينه  .4
فعل »یسمع«
(چه :» ما« 

در 4گزينه  .4
»المؤمنون«

در 3گزينه  .4
اسم تفضيل

در 1گزينه  .5
فج : »فالة«
     
  

در 3گزينه  .5
انس يازهاين  

انديب يباالتر
عطا كرده اس

در 2گزينه  .5
سوره ب نيا  

خس نيتر مهم
در 4گزينه  .5

با كنار هم  
است يزندگ

در 1گزينه  .5
نيسبب ا به

شان ق خلقت
صفحه. است

در 4گزينه  .5
از عوام يكي

يدر چه زمان
علم نياز چن

در 1گزينه  .5
امام نييتع  

و هد يرهبر

erv.ir
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@sanjesheduc 

ردن ماننـد   
و . ... ورنـد 

صـفحه  . ت  

ه بـود كـه   
خانـه   واريـ 
كتـاب   نـ 

كمـال   يو 
خدا سخن 

و  ديـ گو يـ  

 نيـ ذكـر ا  
  41صفحه 

و بـه آن   م

رسـول   ... 
 يو ماورا ب
آمـاده را   ي

 يمنـد  ـره 
سول خـدا  

 ريـ نظ يد ب

 يزيـ آن چ 

cationgroup

3  

تـوان آور كس چ
اويهمانند آن را ب

هـا داده اسـت ن

تصار سبب شده
ياز پشـت د  ايـ  

يـالعـاده ا  ذ خارق

   

به سـو تير هدا
 رابطه انسان با خ

سـخن مـ گـر يد

رايـ ز كنـد؛  يمـ  
ص. ستين يپرداز

ميكـرد  يفكر مـ 

.شود يشمرده م
بيعالم غ انست

يهـا  دل تيـ وال
بهـ زانيـ م. ... ت 
در رفتار رس ميانو

رفت، با استعداد

انسـان از آ يـد 

1صفحه ) 85/ن

چيكه ه يكتاب. ب
ه يا كتابست ت

قرآن را هم به آ

با وجود اخت رات
رفـت  يم امبري
سبب نفوذ يفظ

4 

كه انسان در يت
آخرت و اي يو

د يهـا  ا انسـان  

ن قـرآن وارد نم
پ داستان مين كر

  42حه 

آن تف يدر معنا 
 

ش يظاهر تيوال
توا يل شد كه م

قدرت و و نياز ا
سـتين ي عمـوم 

وت يرا م تيهدا 
سول خدا قرار گر

منـ دربـاره بهـره   

 24/10/1400(  

عمران آل( ﴾ِرينَ 

از جنس كتاب 
كرده ا شنهاديپ

ق ينند سوره ها

ريتعب ييو رسا 
يقرآن نزد پ دني

لف ييبايز نيهم

41صفحه  ﴾كِثيًرا

اتيسائل مهم و ح
فقط از امور معنو

بـا يو رابطـه و  

جانبه بودن  همه
ست و هدف قرآن

صفح. اشاره دارد

نكهيو بعد از ا م
 49صفحه . مي

 برتر و باالتر از و
از كمال نائل يا ه

با استفاده ا شان
و يزش معمـول 

نيكامل از ا ي
رس تي تحت ترب

كرده اسـت و د

10  

پنجممرحلة (ان 

آلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسر

  36حه 

يا ر داد؛ معجزه
شك دارند، پ مي
سوره مان كي ي

انيب ينيريها، ش
يشن يبرا ي كس

ه. كردند يزات م
  40ه 

وا ِفيِه اْخِتَالًفا َك

ر مورد همه مس
كتاب ف نيا. ست
ياجتماع يها ت
 
و تيبه جامع ي

اس ديمف ياستان

ا نيا آرامش زم

ميگرفت يفرا م ر
يرفت يم امبريد پ

است كه مرتبه
به مرتبه يب اله

شيا. ... ديرف نما
آموز قياز طر ي
ا مونهن. ... دارد ي

كه يكودكران 

ك نييو تب فيعر

 يازدهم؛ زبــــا

ِمْنُه َوُهَو ِفي اْآل

صفح. شاره دارد

قرار مي قرآن كر
يبودن قرآن كر 

يآوردن حت نهاد

ها ها و جمله لمه
منع كنند و اگر

او را مجاز داد، ي
صفحه. ده است

َغْيِر اللَِّه َلَوَجُدو

نازل شده، اما در
و گذار نكرده اس

تينسان، مسئول
 .دهد يقرار م ش

يخلل امبرانين پ
دا ياه تيجذاب 

هموار و همراه با

امبريقرآن را از پ
نزد يبعد اتي آ

ها انسان يمعنو 
قرب ريدر مس ي

عالم خلقت تصر
يعني يكار ظاهر

يمل آنان بستگ
ت از همان دور

  .موديرعت پ
را تع يمعنو تي

سنجش

 ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل م

اش) ص(اكرم  مبر

را) ص(اكرم  بر
يكه در اله يان

شنيآنان پ يتوان

كل نين و دلنش
قرآن م دني شن
يمگوش فرا  شان

شد خير طول تار

 َكاَن ِمْن ِعْنِد غ

ن شيقرن پ 14 
را فرو يزي و چ

ان يوينو د يماد
ارشيه را در اخت

داستان اتيجزئ
جاديو ا يپرداز 

به حركت ه يوب

از ق هيما ده آ: د
گرفتن ادي يبرا

يو رهبر يست
يو بندگ تيعبود

در ع يهبه اذن ال
ك كي تيهدا ن

و عم مانيرجه ا
آن حضر. مينيب

سر و عمل به ان
مورد نظر، وال ه

  

   
 

 .رست است

ْسَالِم ِغ َغْيَر اإلِْ
 .رست است

اميبودن پ يه ام
 .رست است

امبيپ يجزه اصل
خداوند به كسا 

عجز و نا تي نها

 .رست است
و آهنگ موزو با

كان مردم را از
شيرآن خواندن ا

 افكار و قلوب در
 .رست است

ُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو
 .رست است

ميقرآن كر نكه
رد، سخن گفته

ما يلكه از زندگ
جانبه مع و همه

داشت كه ذكر ج
داستان يرفاً برا

 .رست است
خو به ذلول به ن

 .رست است
ديگو ي مسعود م

ب گريبار د م،يود
 .رست است

همان سرپرس يو
ع فيا انجام وظا

مشاهده كند و به
نيته االب. كند يم
به د تيهدا ني

بب) ع( يضرت عل
ماي كمال را در ا
نهيداشت كه گز

53و  52صفحه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
َوَمْن َيْبَتِغ﴿  

در 1گزينه  .5
شعر به نيا  

در 4گزينه  .5
خداوند معج  

.آن را ندارد
اثبات يبرا

37  
در 3گزينه  .6

بيساختار ز  
سران مشتر

به قر امبريپ
در يمانآس

در 3گزينه  .6
َأَفَال َيَتَدبَُّر﴿  

در 2گزينه  .6
نكيبا وجود ا  

دا ازيبدان ن
بل د،يگو ينم

جا يا برنامه
توجه د ديبا  

صر اتيجزئ
در 1گزينه  .6

نيزم هيتشب  
در 2گزينه  .6

عبداهللا بن  
نمو يعمل م

در 4گزينه  .6
معنو تيوال  

با) ص(خدا 
را م عتيطب
م تيهدا زين

ها از ا انسان
با حض) ص(

خود مراتب
توجه د ديبا  
ص. ديگو ينم
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@sanjesheduc 

از  تي هـدا  
 شـود  يم دا

 يخـدا . ـد  
صـفحه  » . 

 يهـا  يژگـ 
 

 توجه قرار 

اگـر  . شـتند 
را مجـازات  

ا از شـدت    

 بيـ طب ك

) ع( ي علـ  
سـوگند بـه   

  

) ع( ي علـ  
سـوگند بـه   

هنگـام   ني
 كسـاني  ﴾

 به او قسم 
ده و در آن 

cationgroup

و امكـان رسـد 
ديپ ياله مي تعال

انجـام دهـ يست
 كجا قرار دهـد

ژيمان صفات و و
 .عصمت است 

را مورد تيهل ب

داش يروا مـ  ض
ر يو كـرد،  يمـ 

كـه جانـت را د

كيـ  امبريـ پ«: ود

كـه ميخدا بـود 
س: ـت و فرمـود  

80صفحه . اند ت

كـه ميخدا بـود 
س: ـت و فرمـود  

يدر همـ . ... اند ت
ُهـْم َخْيـُر اْلَبِريَّـِة﴾

ها كه همه امت 
آنان را خواند ي

8  

ر يبه مردم نم ي
كان انحراف در

درس خود را به ت
كه رسالتش را 

هم ديبا نيبنابرا
ها يژگيو نيه ا

همه اه ژهيو گاه

ضيعدالت تبع يرا
م يدزد فيضـع 

ديشا آورند، ينم 

فرمو يم امبريپ ن

 حضور رسول خ
ت بر آن گذاشـ

اهل نجات امتي

 حضور رسول خ
ت بر آن گذاشـ

اهل نجات امتي
صـاِلَحاِت ُأوَلِئـَك ه

 

يبه كس خورم 
يها  چقدر خطبه

83صفحه . ست

 24/10/1400(  

يدرست به ياله ن
عصوم نباشد، امك

تيمسئول تواند ي
داند يخدا بهتر م

را دارد، ب ي وح
جمله از. رنديبپذ

  64صفحه 

گيمنزلت و جا ها

شدند كه در اجر
ض يو اگر فرد ند

مانيا يبرخ كه

انيپا يه تالش ب

 خانه خدا و در
كعبه كرد و دست

يستگارند و در ق

 خانه خدا و در
كعبه كرد و دست
يستگارند و در ق
ُنـوا َوَعِملُـوا الصَّ

 80صفحه . ند

يقسم م: ديگو ي
اند و من خوانده

نكرده اس جادين ا

11  

پنجممرحلة (ان 

نيصوم نباشد، د
مع ياله يو وح

يم يكه و شود ي
خ« يعني اَلَتُه﴾

و ابالغ افتي در
او را ب يي راهنما

ص. ستيامام ن ي

ه نهيگز رياما سا

 دچار سقوط ش
كردن يم شيرها

نكياز ا ُمـْؤِمِنيَن﴾

بود، درباره) ص(

در كنار ديگو ي
س رو به سمت ك

او رس روانيو پ ن

در كنار ديگو ي
س رو به سمت ك

ساو ر روانيو پ ن
﴿ِإنَّ الَّـِذيَن آَمُن 
ان مخلوقات نيتر

يوشته است، م
و آخرت خطبه خ
ه را در جان من

 يازدهم؛ زبــــا

آن به مردم معص
و نيد نييو تب م

  53فحه 

يمعلوم م ند،يز
ِرَسا َيْجَعلُ  َحْيثُ 

جز) ص(اكرم  ر
كنند و نانيطم

يها تيو مسئول

اشاره دارد، ا ني

سبب نيبد نيش
ر كرد، يم يدزد

م َيُكوُنـوا َأالَّ  َسكَ 

(نار رسول خدا 

يم) ص(ول خدا 
سپس. آمد تان ي
انيعيش ومرد  ن

يم) ص(ول خدا 
سپس. آمد تان ي
انيعيش ومرد  ن

:ن را قرائت كرد
بهت ها نيدادند، ا

البالغه نو نهج 22
ن درباره مرگ و

خطبه نيا ري تأث

سنجش

و رساندن آ يح
ميدر تعل يامبر

صف. رود يست م

گز يبرم يامبريپ
ح َأْعَلمُ  ﴿اللَّهُ : د

امبريپ يها تيل
اط ي مردم به و

اصوالً جزو ي وح

يرالمؤمنيزلت ام

يشيقوام و ملل پ
د شاني نفوذ از ا

َنْفس َباِخعٌ  ﴿َلَعلَّكَ 
    77ه 

ها در كن صحنه ر
 

خوب رسو اراني 
يبرادرم به سو: 

نيقدرت اوست، ا

خوب رسو اراني
يبرادرم به سو: 

نيقدرت اوست، ا
آن امبري شد و پ

د مانجا ستهيشا 

21كه بر خطبه 
كنندگان  موعظه

ها از آن كدام چي

   
 

 .رست است
وح افتيدر در ي
اياگر پ. شود ي م

از دس نيدم به د
 .رست است

را به پ يوند كس
ديفرما يباره م ن

 .رست است
 امام همه مسئول

داشته باشد تا ز
داشت كه ابالغ
 .رست است

زلت صرفاً به منز
  67حه 

 .رست است
اق«: ديفرما يم) 

رتمند و صاحب
  76صفحه  

 .رست است

﴿: فرمود امبري پ
صفحه! يت بده

 .رست است
شتريكه در ب) ع
 77صفحه »  .

 .رست است
از  يداهللا انصار

سول خدا فرمود
جانم در دست ق

 .رست است
ياز  يداهللا انصار

سول خدا فرمود
جانم در دست ق

خدا نازل امبري
يردند و كارها
 .رست است

ك يدر شرح ديد
چقدر خطبا و. 

يم، اما تاكنون ه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
يامبرياگر پ  

مردم سلب
و اعتماد مرد

در 4گزينه  .6
خداو يوقت  

نيمتعال در ا
  54و  53

در 3گزينه  .6
از آنجا كه  
زيرا ن امبريپ
توجه د ديبا  

در 2گزينه  .6
منز ثيحد  

صفح. اند داده
در 3گزينه  .7

ص( امبريپ  
قدر يشخص

».كردند يم
در 2گزينه  .7

خداوند به  
اندوه از دست

در 1گزينه  .7
ع( يامام عل  
...بود  اريس

در 3گزينه  .7
جابربن عبد  

رس. وارد شد
كه ج ييخدا

در 4گزينه  .7
جابربن عبد  

رس. وارد شد
كه ج ييخدا

يبر پ ريز هيآ
آو مانيكه ا

در 1گزينه  .7
الحد يابن اب

... خورند يم
ام تأمل كرده

erv.ir
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را تصـديق   

مبـودي از   

ـه و تأييـد   

د هماننـد  

 و بخشـي  

شتي كه در 

درسـتي   ـه    

  97صفحه  

نـه پيـامبر     

حفظ جـان  

يـن فريـاد     

. وارد شد) 
  98ه 

cationgroup

هـا ر د، بلكـه آن  

ابد و جامعـه كم

ن آن را پذيرفتـ

توانند ياورند، نمي

د سال قبل بوده

نوش د آن را نمي

خـش پرسـش بـ

».كردم روي مي

شت كه بـه خانـ

پدر مسئوليت ح

 رسـول خـدا اي

)ع(ليوديم كه ع
صفحه» .ستگارند

كـرد و رد نمـي  

ت وحي ادامه يا

عجزه بودن نيز م

مانند قرآن را بي

 هزار و چهارصد

خودي و با دست 

به هـر دو بخ 2 

 از آن بزرگوار پير

 سال بيشتر نداش

شت، به فرمان پ

اي: گفـتم . يدم
  97صفحه 

ور رسول خدا بو
ن و پيروان او رس

(

 24/10/1400(  

گذشته را انكـار 
 22  

جز دريافت به) ص

يامبر، آيندگان

جمع شوند تا هم

 قرآن كريم در

خواندي ي را نمي

جموع در گزينه

رود، مادرش مي

 ـ سه يا چهار

قتصادي قرار داش

ن شيطان را شني
صف. د شده است

 خدا و در حضو
ن مرد و شيعيان

)علوم انساني

12  

پنجممرحلة (ان 

 تنها پيامبران گ
صفحه. ي كنند

ص(هاي پيامبر ت

بر مردم زمانه پي

ي انس و جن ج

سابقه  علمي بي

اي ن هيچ نوشته

ده است و درمج

شده كه دنبال م ه

گذاشت» علي«

ر در محاصره اق

آواي اندوهگين 
ستش خود نااميد

در كنار خانه« 
قدرت اوست اين

ويژة ع)  (2(ي 

 يازدهم؛ زبــــا

شد، نه عوث مي
 خدا از او پيروي

 شد كه مسئوليت
   29حه 

باشد كه عالوه ب

بگو اگر تمامي« 
  42صفحه » 

ي از ذكر نكات
  47و  45 

پيش از آن«: يد
  48صفحه 

اشاره شد) ع(اقر

شتر از شير گرفته

«نام ايشان را ) ص
  97صفحه 

 سالي كه پيامبر
 97  

)روز اول بعثت(
 است كه از پرس

گويد ل خدا مي
ن من در دست ق

 دين و زندگي

سنجش

طرف خداوند مبع
ت كه به فرمان

ف خداوند سبب
صفح. شته باشد

اي ب گونه  بايد به

:فرمايد ونس مي
».باشند  يبان هم

اي ط جهان نمونه
صفحه. م است

فرماي نكبوت مي
ص. ك مي افتادند

ز حديث امام با
  56حه 

ش ن همچون بچه 

ص( پيامبر اكرم
ص. و زندگي كرد

طالب در سه بي
صفحه.  گرفت

(نازل شد ) ص(
اين شيطان: داد

اران خوب رسول
 خدايي كه جان

   
 

 .رست است
جديدي كه از طر

خواست  مردم مي
 .رست است

 معصوم از طرف
ي و هدايت نداش

 .رست است
ين پيامبر الهي

  42ه 
 .رست است

سورة يو 38آيه 
د، هرچند پشتي

 .رست است
 به نظرية انبساط

كريم حتوايي قرآن
 .رست است

سورة عن 48آيه 
 كجروان به شك

 .رست است
هايي ا  به بخش
صفح. شده است

 .رست است
من«: فرمايد مي 

 .رست است
لب به پيشنهاد

نزد اودين سال 
 .رست است

در شعب اب) ع(ي
را بر عهده) ص

 .رست است
(وحي بر پيامبر
چيست؟ پاسخ د

 .رست است
اهللا انصاري از يا

سوگند به: مود

www.sanjeshse 

  
  

در 3گزينه  .5
هر پيامبر ج

كرد و از مي
در 2گزينه  .5

تعيين امام
جهت رهبري

در 4گزينه  .5
معجزه آخري

صفحه. كنند
در 1گزينه  .5

خداوند در آ
آن را بياورند

در 4گزينه  .5
آناشاره قر

از اعجاز مح
در 1گزينه  .5

خداوند در آ
ك اين صورت

در 2گزينه  .5
ها در گزينه

پاسخ داده ش
در 1گزينه  .5

)ع(علي امام 
در 4گزينه  .5

جناب ابوطال
آمد و تا چند

در 3گزينه  .6
حضرت علي
(رسول خدا

در 3گزينه  .6
كه و هنگامي

اندوهناك چ
در 2گزينه  .6

عبد بن  جابر
ايشان فرم... 
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لمـؤمنين،   

وسـيله    بـه 
ـواني اهـل   

ن ديگـري     
 قرآنـي در    

ن را زيرپـا   

يعنـي  (تـو  

 دهند كـه  

خن خـالق       

هـا   چـالش    

مبر دربـارة   
الصـالحات ا و 

شده بودند 
  114صفحه 

ر اصـحاب     
 تشـخيص    

cationgroup

عنـوان اميرال  به

خواهي حق را ي
بشناس تا بتـرا 

ش از او رسـوالن
ايـن عبـارت» 

 ولي اين پيمـان

ارد، ولي كينه ت

و حكومت ادامه

 علـي را از سـخ

 در زمـرة ايـن چ

پيـام. ـجد شـد  
ذیَن آمنـوا َو َعِملُـو

ظاهراً مسلمان ش
ص. مي پرداختند

ـل عـدم حضـو
هـا قابـل ن آن

را) ع(ضرت علي

مي:  بود، فرمود
ابتدا حق ر. شوند

اي كـه پـيش تاده 
گرديد؟ ميباز) د
 

 خود قرار ندهد

رد مرا دوست دا

ستمگري و ن به

ـه حـق سـخن

جامعه اسـالمي،

وارد مسـ) ع(لي
﴿اِنَّ الَـذنگاه آيه 

عب االحبار كه ظ
 و معارف اسالمي

دليـ افت، اما بـه 
ث صحيح از ميا

 24/10/1400(  

كرد كه بارها حض

ناخت حق شده
حق سنجيده ش

ست مگر فرسـت
ن و جاهلي خود

 111صفحه . ت

زيد را جانشين

پندار سي كه مي

اميه چنان د بني

بـ«: نويسد د مي

رات حاكمان ج

خدا بوديم كه عل
آنگ. است... ان و 

ل كتاب مانند كع
عليم آيات قرآن

نويسي رواج يا ث
ل شد كه احاديث

13  

پنجممرحلة (ان 

آفرين تسليم ك  
 

چار ترديد در شن
 بايد با مقياس ح

نيس) ص(و محمد
و آيين پيشين( 

يني جامعه است

د داده بود كه يز

گويد كس روغ مي

به خدا سوگند« 
11  

البالغة خود  نهج
101  

اي رجوع به نظر

 حضور رسول خ
ين شما در پيما

ي از علماي اهل
 و به تفسير و تع

شته شد و حديث
حريف و يا جعل

 يازدهم؛ زبــــا

لي جان به جان
 98صفحه . ود

جنگ جمل دچ
ها هستند كه ت

و«: فرمايد ن مي
 شما به گذشته
رد فرهنگي و دين

 مسلمانان، تعهد

در«: فرمود) ع(ي

:فرمايد ميه مي
2صفحه » ... . 

در مقدمة شرح
1صفحه » .اند ده

رات مردم به جا

 خانه خدا و در
ه خدا، وفادارتري

  

عباس و گروهي 
 استفاده كردند

برداش) ص(يامبر
حاديث زيادي تح

سنجش

م هجري در حال
د معرفي كرده بو

كه در كشاكش ج
كه شخصيت حالي
102  

عمران  سورة آل 
 كشته شود، آيا
گر منوعيت عقب

تن حكومت بر

يگاه علمي علي
  99صفحه 

ا ز حكومت بني
ه حالل شمارند

دان اهل سنّت، د
خلوق برتر خواند

عه به آراء و نظر
1  

در كنار«: گويد 
آورنده به ن ايمان

98صفحه » .شد

 اميه و بني  بني
ي امام معصوم

ن حديث پيوشت
 و يا شهادت، اح

   
 

 .رست است
در سال يازدهم 

 و جانشين خود
 .رست است

به فردي ك) ع( ي
 بشناسي؛ در ح

2صفحه ... . سي 
 .رست است
144آيه شريفه 

ك اگر او بميرد يا
ي نسبت به مم

 .رست است
دست گرفت  از به
  112فحه 

 .رست است
پس از بيان جا 

ص» . در دل دارد
 .رست است

يم دادن مردم ا
ي نماند مگر آنكه

 .رست است
يد از انديشمند
تر و از سخن مخ

 .رست است
ي است و مراجع

116تا  113حه 
 .رست است

گاهللا انصاري مي
اين مرد اولين: د

نازل شیر الَربیّه﴾ 
 .رست است

بمان وابسته به 
و شرايط بركناري

 .رست است
ها بعد، منع نو ل
دليل فوت و به 
  113ه 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
)ص(پيامبر

در، وصيبرا
در 2گزينه  .6

حضرت علي
ها شخصيت

آن را بشناس
در 4گزينه  .6

خداوند در آ
پس ا. بودند

واقع هشداري
در 1گزينه  .6

معاويه پس
صف. گذاشت

در 4گزينه  .6
)ص(پيامبر
را)) ع(علي

در 3گزينه  .6
با بي) ع(علي

حرامي باقي
در 2گزينه  .6

الحد ابن ابي
فروتر) قرآن(

در 3گزينه  .7
پرسش منفي

صفح. نيست
در 2گزينه  .7

عبد بن  جابر
ايشان فرمود
اولئَک ُهم َخی

در 1گزينه  .7
برخي از عالم
از موقعيت و

در 3گزينه  .7
با اينكه سال

)ص(پيامبر
صفحه. نبود
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طلـب و   ت 

 نه روايـات 

را  يمكـان  
ـ  ييا  شيب
از  يكي ميي

بتواند بر  ي
س مـا اثـر    
محسـوس  

  . 9و  8حه 

در سال . د
 ليـ مـا دل  
انكار  م،يكن

موجـودات  
  7صفحه . 

 ميه مسـتق     
 ز،يـ ن نيمـ  

 يمـاورا . ود
  10حه 

بـا   يعنـ ي 
 ريـ سـائل غ 

cationgroup

اي راحـت  جامعـه  

قل سينه به سين

،يجـودات مـاد  
درباره خدا، خطا

ييبگو ديت كه با

يزيچ نكهيا يرا
حـواس ي بـر رو   

ما نا يشد كه برا

صفح. ستيها ن ن

نديدا را انكار نما
يناتوان نيا م،ين

ك ينم افتي و در
  .مينكر شو
انكار م ايز اثبات 

ناتوان است وس

 قابـل مشـاهده
ش ماه بـه دور زم

شو يم دهينام ت
صفحه يپاورق. كه

.برند يبه مؤثر م
مس يه بـه سـو   

را بـه) ص(مبر   

حافظه افراد و نق

موج رياننـد سـا   
تصور د نيا ميان
جاست نياز هم. 

گذارد و بر ريتأث
هسـتند كـه ي

باشد زيچنان ناچ

ن قادر به درك آن

وجود خد توانند ي
ي تجربه درك كن
گانه خود درك

من ديبا زيلم را ن
را ناتوان از يلم

رمحسويودات غ

چـك هسـتند،
رد و مدار گردش

عتيطب يرد، ماورا
خدا، روح و مالئك

ب ياز اثر پ ازند،
ل و اسـتدالل، ره

 24/10/1400(  

داكار عصـر پيـام

اتكاء صرف به ح

بـوده و ما يماد
دا يكه م يصورت

.ستيشناسان ن

حواس ما ت يرو
يموجـودات مـاد   

اثر چ نياگر ا زين

نتها حواس انسان

يهرگز نم يجرب
را با حس و يز
از حواس پنجگ ي

عل ي دستاوردها
كه روش عل ييا

انكار موجو ايت 

كوچ اريبس نكهيا 
بر يها پ جود آن

دار يرمادينبه غ
خ ليهستند؛ از قب

پردا يم عتيطب 
عقل يرويفتن ن

  ديني

14  

پنجممرحلة (ان 

معة مؤمن و فـد
  116فحه 

تابت حديث و ا

موجود م كيند 
در ص. لمس كرد 

مورد اعتقاد خدا
  6صفحه . ت

بتواند بر ر ءي ش
تنهـا م يعني. شد

ن يوجودات ماد

س ما هستند، من

ندارد و علوم تج 
زيوجود چ ميوان

يكيچه را كه با 
از يبرخ ير حت
ها هنيگز ن،ينابرا

است كه از اثبا 

ليدل نوترون به
به وج توان يد م

كه جن گريمت د
انسان هس يظاهر

يماورا اي يماد
كار گرف و با به د

16  

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ زبــــا

سلطنت، جام به
صف. مبدل كرد) 

 از نتايج منع كت

معتقدن ونيه اله
اي دياو را د وان

ست كه اساساً م
باره خداوند است

آن ديباشد، با 
داشته باشد يماد
در مورد مو. زند

  .بود 
در برابر تور حواس ز

يعلم ياوردها
كه اگر نتو ميفت

د كه ما تمام آنچ
جهان پهناور ن

دارد و بن ي علم
يقط علوم تجرب

 كه الكترون و
دارند و از شواهد

و قسم عتيد، طب
 نهان از حواس ظ

م ريات جهان غ
دهد يسان قرار م

6ه صفح. است 

معارف

سنجش

مت عدل نبوي ب
)ص(پيامبر اكرم

ل احاديث يكي

كه يي است خدا
تو يم يحت كه ي
اس كردهرا انكار  

صور نادرست درب

يزي به درك چ
جنبه م ديرد، با

سا يمخود آگاه 
ميك آن نخواه

زين يماد ريت غ

با دستا يارتباط
و گف ميشاره كرد

اگر بنا شود. بود
نيدر ا زهايچ ير

ت خداوند، روش
فقط نيا ستند؛ي ن

توجه داشت دي
ند يوجود ماد ،ي

  9و  8حه 

دارد ي جنبه ماد
است كه يرمادي

به اثبا يب علم
انس اريوم در اخت

  10صفحه 

اجيو احت ازين ه،

   
 

 .رست است
 و تبديل حكوم

و روش پ  هسير
 .رست است

مال خطا در نقل
  113ه 

 .رست است
 ابتدا فكر كرده

يطور ه است؛ به
يي واقع او خدا

 خدا، داشتن تص
 .رست است

حواس ما قادر 
 انسان اثر بگذار
و ما را از وجود خ
م ما قادر به درك
اشت كه موجودات

 .رست است
ا گونه چي خدا ه

نكته مهم اش ني
بنخواهد  زين چ

اريصورت بس ني
داشت كه اثبات

درست دانند، ي
 .رست است

ضمناً با. يخ قبل
يقل و فكر آدم

صفح. است يرض
 .رست است

كه يجهان هست
يهان موجودات غ
 .رست است

بر مطالب هي با تك
كه علو يمقدمات

ص يپاورق. نديشا
 .رست است

دهيهر پد ياصل 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
تغيير مسير

توجه به س بي
در 1گزينه  .7

افزايش احتم
صفحه. است

  
  

در 3گزينه  .5
در واقع او  

اشغال نمود
و در ستين

انكار ليدال
در 2گزينه  .5

نكهيا يبرا  
حواس يرو
و گذارند يم

هم باشد، باز
توجه د ديبا  

در 4گزينه  .5
انكار وجود  

يگذشته به ا
آن يستيبر ن
يدر ا ميينما

توجه د ديبا  
يم يرماديغ

در 1گزينه  .5
همان پاسخ  
و عق ستندين
مدار فر كي

در 4گزينه  .5
از ج يبخش  

جها عت،يطب
در 1گزينه  .5

كه يكسان  
استفاده از م

گش يم يماد
در 2گزينه  .5

تيخصوص  
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اگـر  . سـت 
وجـو و   ـت 

 نكـه يـت ا 
 يرا علتـ  ه

پر  ها دهيپد

علـت   منـد 
. است تر قي

 و نه علـت  
هـد بـود و   

 رايـ شـد؛ ز 

بـودن   دهـ 
كه در  ييا

بـودن را   ه
 -هاسـت   

 شيود گرا
  25ه 

ده بدانـد و     

  25فحه 

cationgroup

 صورت گرفته اس
ت فراوان به جسـ

علـ. گذاشـت  يـ 
دهيپد نيرد كه ا

را پ عتيهان طب

ازمين رايـ ـتند؛ ز 
يتر و دق ت كامل

خواهد بود ها ه
خواه هـا  دهيـ  پد 

  .گردد يم ها 
نباش دهيـ كـه پد  

يـپد اتيخصوص
ها نهيگز نيبنابرا

ديـ پد اتيصوصـ 
دهيـ ت همـه پد 

  24صفحه 

خو به خود شيآال
صفحه. را ندارند

ـر در عـالم مـاد

صف يپاورق. است

انسان يوجوگر
ا تحمل زحمات

نمـ يعلمـ  يهـا 
دار نيقي كه او 

  17و  16حه 

جه يتمام. ميكن

هسـ دهيـ پد زيـ 
ظر از همه عبارات

دهياز عالم پد ي
ـ  از جهـان يزئ

دهيزو جهان پد
دهـد  ينمـ  جهي

  

خ يماد عتي طب
ب. ون علت باشد

   21و  20حه 

از خص كي چيه 
كه خود علت -ت 
2  

ص. ق جهان است

آ يروح ب. ... ست
ر ين مبدأ هست

را منحصـ يسـت  

آن انكار خدا جه

 24/10/1400(  

و و جست يابي ت
هرگز با داشت، ي

ه شـرفت يلم و پ
است نيا كند ي

صفح. است ازي ن

ك يرا مشاهده م

ين عتيطب يورا
مورد نظر نهيگز 

يباشد، جزئ دهيد
علت، خود جز د
نباشد وگرنه جز 

ينت ست،يسوس ن
19صفحه . تند

د؛ چون سراسر
بدو تواند يگز نم

صفح. باشند دهي

عتي ماده و طب
جود بدون علت

1صفحه . است

و خالق كتايوند 

اس يرافات اخالق
چون يبا عظمت ت

كند و تمـام هس

جياست و نت يدتي

15  

پنجممرحلة (ان 

و حس علت يو
ينسان وجود نم

قدم در عالم عل 
يصرف م يا دهي

مورد زين يماد

ر ريبه غ يزمند
  .ستين ها ده
از جهان ماو يا ه

نيبنابرا. ت است

اگر پد رايز ست؛
ازمنديباشد و ن ه

دهيت بوده و پد
و محسو يماد ي
هست دهيپد يمگ

باشد علت يجود ب
را دارد و هرگ ره
يپد رهيو غ دهيد

شد كه برخالف
نظام مو اند، دهي

 ندارد و آن خد

جمله وجود خداو

انحر شود يلق م
قتيدرك حق ت

را قبول نك يزيچ

يعق يگريماد ف

 يازدهم؛ زبــــا

كنجكاو نيس هم
ق عقل و فكر ان

جهيو در نت خت
ه كشف علت پد

امور م ييشناسا 

ايو ن يز وابستگ
ديپد يي گردهما

بخش عمده عت،
از علت ازين يه ب

سين دهي، خود پد
دهي كه هرچه پد

از علت ازين يب د
يخداوند موجود

كه هم ميدار ي

همان موج تواند
ريو غ تيمحدود

نقاط مشترك پد

باش يموجود دي
ين شك، همه پد

خود راهدر هم ز

ازج ق،يان از حق

انسان از خا يان
تيه هرگز صالح

سان جز ماده چ

في، تعر»جز ماده 

سنجش

بر اساس يعلم 
در اعما يدار شه
پرداخ ينم ها دهي

ر خود را در راه
  .ن علت باشد

يبرا يابي  علت

از يآثار مير كن
جز يزيچ عتي

عيه بر جهان طب
خداوند است كه

  .ديه كن

جهان، بخش يت
فراوان دارد تي

ديبا جهان، حتماً
خ مييبگو نكهيف ا
يفراوان محسوس 

ت ينم عتيطب د
و م بيو ترك هيز

ن توانند يست، نم

با علت يوجود ب
بدون يدات ماد
زيرا ن دهيآثار پد

انسان يگردانيرو

كه سبب روگردا
آلوده يها ما دل

انس نكهيست از ا
.  

يزي نداشتن چ

   
 

 .رست است
اتيعات و كشف

شيو ر ليس اص
يعلت پد افتني 

دراز عمر انيسال
بدون تواند يز نم

داشت كه حس
 .رست است

جهان كه نظر ي
يساساً جهان طب
داشت كه عالوه

فقط خ انيم ني ا
   17و 

 .رست است
مراجعه 19و  17

 .رست است
عنوان علت هست

ينكته اهم نيه ا
ج بخش يت هست

داشت كه صرف
ريو غ يماد ري

 .رست است
دارند ين اظهار م

و تجز رييت و تغ
شده اس اديكت 

 .رست است
جود ندارد كه مو
د و چون موجود

از آ كي چيو ه ت
 .رست است
ر يل، عامل اصل
 .رست است

ك يعوامل نيتر م
دارد، ام يداپرست

 .رست است
عبارت ا يدتيعق

.ديدا را انكار نما
قبول«داشت كه 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
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احسا نيچن
يكاوش برا
يدانشمند

است و هرگز
توجه د ديبا  

در 4گزينه  .5
يبه هر كجا  

اند و اس كرده
توجه د ديبا  

در. هستند
و 16صفحه 

در 3گزينه  .6
7به صفحه   

در 3گزينه  .6
ع خداوند به  

توجه به. آن
علت نيبنابرا

توجه د ديبا  
يموجودات غ

در 2گزينه  .6
خداشناسان  

حركت رينظ
ها از حرك آن

در 1گزينه  .6
وج يديترد  

نداشته باشد
ستين يماد

در 2گزينه  .6
از عقل زيگر  

در 4گزينه  .6
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خد يبه سو
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ع يگريماد  
خد جهيدرنت

توجه د ديبا  
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خاص خـدا  
 قتيحق مي

در فرد  ين

 يا پـاره  ي
 يكـاف  يلـ 

 يكـاف  يلـ 

 زيـ پره يز
خـورد و در   

قـدرت و   ي
 تـوان  يه م
كـه   يگـر 

 ياسـتقالل  
3  

بـه   قيـ طر

 دنشياز د 
 زيـ برخ ان

نداشته  يش
ه و صـبر و  

 شيدر پـ  

cationgroup

خود را بندگان خ
يد گذارند و تسل

روا يها عقده اد

ير دوران نوجـوان  
و عقل يكام علمـ   

و عقل يام علمـ  

ورز و غـرض  ير 
هـا را نخ  مكتب

يموجـودات دارا 
 است تا آنجا كه

گيد زيهر چ راي ز
گونـه  چيو هـ  د 

36صفحه .  بس

ط نيـ تا از ا كند 
   48و  47حه 

زيافراد ن نيتر ل
ايـ حـافظ از م  ي

ها نقش  آمدن آن
و مبارزه يستادگ
يتـاب  يو ب يحال

كه خ يمĤبان دس
خود يخودخواه

جايا ساز نهيزم ها

عـده در نيـ ـه ا  
كـه از اسـتحكا 

ودن از اسـتحكا

انگـار گونه سـهل 
ها و و گروه ها ت

  

از م كيـ ه هـر   
ها داده ند به آن

د متعال است؛
نـديوامدار او يت

ت، خدا است و

يگرفتار م ها ي
ست صفحشما ر

عاقل يت و گاه
يد حجاب خـود 

آ ود در به وجود
سير مقاومت و ا

ح يو ب يو تنبل م

 24/10/1400(  

مقد يحت... دند 
و خ ينفسان الت

ها نهيگز ريما سا

اسـت كـ نيـ ا د
رنـد يگ يفرا مـ  

ها برخوردار نبو ن

از هرگ شيت خو
تي و آوازه شخص

31صفحه . ست

درست است كـه
كه همه را خداوند

آن خداونددارد و 
در هست يرمادي

از خود اوست ش

يو دشوار ها يخت
ريتدب يلم او باال

  49صفحه . د

شرك پنهان است
تو خود/  ستي ن

كه اوالً انسان خو
اگر. كند يخاب م

مياگر راه تسل ي

16  

پنجممرحلة (ان 

شد دهيبرگز ير
اليتما يند پا رو

ندارد، ا يروان ي

گردد يبه خدا م 
رمتخصصيد غ

همه آن شهيما ر

نتخاب معتقدات
نام بيفر. رديذ

عقل اس يريارگ

د يعني. ل ندارد
خود ندارند، بلكه
 جهان وجود ند

يو غ يودات ماد
اش ادهو قدرت و ار

ست دارد به سخ
علم/ شماست  ري
آورد يم رونيب ي

كه سرچشمه ش 
حائل چيشوق ه

ك شوند يسان م
ها انتخ  برابر آن

يسازنده است، ول
  50و  49حه 

 يازدهم؛ زبــــا

امبريخداوند به پ
آمد نتوانستن ش

يها عقده جادي ا
  27و 

مانياز ا يا عده
از افراد ينيرف د

رست هستند، ام

است كه در ان ن
نپذ يكاف لي دل

كا مستلزم به زي

استقالل يموجود
خود را از خ يرو
در شترياراده ب 

فته و همه موجو
و ي است و هست

را كه دوس يدگان
يدوست تطه يال
يو خودپرست ين

ي آن بت اعظم
عاشق و معش ن

ال و سعادت انس
درد كه شخص 

س يعامل ها يخت
صفح. خواهند بود

سنجش

از جانب خ تيشر
شيپ ياله شيزما

با يارتباط» ست
و 26صفحه . ند

ع يسبب روگردان
معار ريسا ايخدا 

در زين ها نهيگز 

نيسعادت انسان ا
بدون يكس چيه

  .طق باشد
ين يوح رشيپذ 

م چيدر جهان ه
رياثر و ن ها، نيز ا
كي اي ثرمؤ كي

ود را از خدا گرف
 جهت مستقل

  .شود

ت كه خداوند بند
كه بال. ...  شوند

نيرا از عالم خودب

 اگر گفته شود
انيم ست؛يسان ن

الت منجر به كما
دارد يع برخورد

ن صورت سخير ا
خ يو بدبخت ب

   
 

 .رست است
نجات بش يبرا ء
چون مرحله آز ،

  26ه 
 .رست است

نادرس يها داشت
خداوند هستن ركا

 .رست است
كه س ياز عوامل 

ر اثبات وجود خ
  .ست

ريداشت كه سا
  28ه 

 .رست است
نجات و سع يبرا
را از ه يمطلب چ
عقل و منط رويپ

يداشت كه حت
 .رست است

د يآسمان ميتعال
از كي چيه ي ول
كي اي روين كيل 
و اثر خو رويت، ن
كه از هر ي كس

 .رست است
مطالعه ش 37و  

 .رست است
آمده است ينيد

نائل شيخو ي
 شدائد انسان ر

 .رست است
آور باشد تعجب 
جز خود انس يز
 

 .رست است
مسائل و مشكال

به نوع يبستگ اًي
در رد،يگ شي پ
بيعامل تخر ها ي

www.sanjeshse 
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ءايانب يوقت  
دانستند، يم

صفحه. شوند
در 3گزينه  .6

برد« نهيگز  
كنبسا ا و چه

در 2گزينه  .6
گريد يكي  

مطالب را در
سيبرخوردار ن

توجه د ديبا  
صفحه. است

در 3گزينه  .7
شرط اول ب  

چيو ه دينما
تمام موارد پ

توجه د ديبا  
در 2گزينه  .7

ت دگاهياز د  
منشأ اثرند،

گفت در اصل
از اوست ريغ

تنها. ندارند
در 1گزينه  .7

36صفحه   
در 3گزينه  .7

د ميدر تعال  
كمال وجود

و ها يسخت  
در 4گزينه  .7

ديشا يآر  
زيناتوانند، چ

 39صفحه 
در 1گزينه  .7

م يدرصورت  
يناث. ... باشد

تالش را در
يسخت رد،يگ
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 aمعمـوالً  
جمـالت را      

.  

ت مثبـت و    

  

هـا    گزينـه 

هـا چگونـه   

كشـور   آن   

ي را در آن  

كننـد    مـي  

ه توانستيم 

cationgroup

 only  و justم
 دارد و معنـي ج

.شود ستفاده مي

رش در جمـالت

.منفي مي كند

و بقيه يك قيد

ه دگي بدون آن

  ير يافتن

يـد و باورهـاي

 

ت خيلي زيـادي

ها فكـر زيرا آن

  ومي 

، اما خوشبختانه

  ورتاً

از كلماتي مثل
 مفهـوم منفـي

ن واحد صابون اس

ش و قابل شـمار

خود جمالت را م

a به معني زياد ي

صور كنيم كه زند

تغيي) 4   دادن

نيد، بايد به عقاي

   جاي اينكه 
  رغم

شم زيرا اطالعات

  دادن 

دهند، ز ست مي
  

عمو) 4 

ها وجود داشت،

ضر) 4 

 24/10/1400(  

بعد ا. رود كار مي
مالت جنبـه و

عنوان به barمه 

 غيرقابل شمارش

hardlخود به خ
  .رود ي

a lotبنابراين . 

ار است تص دشو

ره كردن، نجات

جا زندگي كن آن
  .ت

ج به/ م گذاشتن 
ر علي/ د داشتن 

 خودم داشته باش

  ظت كردن 
ره كردن، نجات

شان را از دس دين
.را داشته باشند
 كي، جسماني

ه ادي در خيابان

 ر جدي

 

17  

پنجممرحلة (ان 

كا بل شمارش به
چ است و در جم

است، از كلم ش
  .است ابون

كه قبل از اسم

lyو  كرار منفي
كار مي  سؤالي به

.است علي اصلي

عادت كردند كه

ذخير) 3 

گيريد كه در آ ي
است شما متفاوت

احترا) 2 
وجود) 4 

ست كه آن را با

محافظ) 2 
ذخير) 4 

والدها  كه آن اني
 زندگي بهتري ر

فيزيك) 3 

رافيك خيلي زيا

طو به) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــا

دارد و قبل از قاب
خيلي كم يا هيچ

م غيرقابل شمارش
ي چهار قالب صا

  ؟
است ك بعضي يا 

يك قيد تك. ست
ت منفي و گاهي

فع studiedله 
  .وند

موبايل و تلفن ع

 ه كردن

يد و تصميم مي
يد و باورهاي ش

 كه 

ضروري اس من 

يادي دارند، زما
ك كند تا اينكه

 ي

ا تره برسيم، زير

 ختانه 

ا

سنجش

ت جنبه مثبت د
به معني تعداد خ

so كه يك اسم
four b به معني

ري درست است
داري و تعدادي

   
رت و به سختياس
ست در جمالت

در اين جمل و ود
كار رو  از اسم به

ه از تلويزيون، م

مقايسه) 2 

كني جي سفر مي
ها از عقاي نكه آن
  

غم، با وجود اينك

وبي دارم و براي

  
   ن 

كالت عاطفي ز
ها كمك كه به آن

طبيعي) 2 

وقع به آن جلسه

خوشبخ) 2 

   
 

 .رست است
تعداد كمي است

ب Few. رود  مي
  .ند

 .رست است
apبستن كلمه 

bars of soap
 .رست است

 از لحاظ دستور
so به معني مقد

.رود كار مي ي به
h به معني بندر
ا به معني هيچ 

 .رست است
رو كار مي قيد به

ند كه بايد قبل
 .رست است

 زياد به استفاده
  

  خيال كردن 
 .رست است

 يك كشور خارج
ريد، با وجود اين

 اما/ كردن 
رغ علي/ گذاشتن 

 .رست است
وبايل خيلي خو

  .م
 رقرار كردن 

 دادن، گم كردن
 .رست است

هاي زيادي مشك
ي وجود ندارد ك

 يا هيجاني
 .رست است

اشتيم كه به مو
  .جا برسيم آن
 ؤثر

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .7
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anyصفت 
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در 1گزينه  .8

مردم خيلي
.خواهد بود

تصور يا) 1
در 3گزينه  .8

كه به زماني
احترام بگذار

مقايسه ك) 1
احترام گ) 3

در 4گزينه  .8
يك تلفن مو
ذخيره كردم

ارتباط بر) 1
از دست) 3

در 1گزينه  .8
ه امروزه، بچه

كسي كه هيچ
عاطفي ي) 1

در 2گزينه  .8
ما انتظار ندا
به موقع به آ

طور مؤ به) 1
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ن مهـارت   

ل رياضـي،    

  .سعه دهند

cationgroup

 بهبود بخشـيد

ي مختلـف مثـل

  ير دادن 

  تراع

  دله كردن 

  اي سته

 خودشان را توس
  يريت، رهبري

  

  . ببرم
  ) ش و سيگار

ب مختلف براي

    ي كردن 
   

موضوعات درسي

  ثل
  

تغيي) 4 

   

اخت) 4 

مباد) 4 

هس) 4 

هاي شغلي هارت
مدي) 4 

  .خواهد شد

. انتظاري دارد

 24/10/1400(  

  ي؟
زادم بسيار لذت

آتش(ش كردن 
  يل دادن 

از مطالب. ي نبود

 شدن، جلوگيري
ط برقرار كردن

نكه بتوانيد در م

مثل/ م گذاشتن 
ازقبيل، مثل/ ه 

 م گذاشتن

 ش دادن 
  آوري كردن  

 گي

  كردن 

 ...) زبان ( 

  .دف باش

ها بتوانند مه  آن
 ، پاداش

كتي استخدام خ

ها چه  روز از آن

  .كنيم ليد مي

18  

پنجممرحلة (ان 

ان خود بگذراني
روم تا از وقت آز

خامو) 2 
تشكي) 4  رفتن 

ب زبان انگليسي

مانع) 2 
ارتباط) 4 

خود داريد تا اين

احترا) 2 
رابطه) 4 

احترا) 3 

كاهش) 2 
جمع) 4 

آلودگ )3 

ترك) 3 

بومي) 3 

س شركت منصف

د بگيرند تا اينكه
انعام،) 3 

، توسط هر شرك

نست كه او هر

صحبت كردن تول

 يازدهم؛ زبــــا

خود را با دوستا
ر خودم بيرون مي

دوستان بيرون ر

خوبگيري خيلي 

هاي خ همكالسي
  نيد؟

 ش دادن 

 اندن 

 ش، خلقت

 س كردن 

 ي، مهم، اصلي

هد بود اگر رئيس

دهد چيزي را ياد
 

دارد صوصيات را

گران خواهند دا

به هنگام ص  كه

سنجش

ويد و وقت آزاد خ
ت با دوستان خ

   رفتن
ن در بيرون، با د

ع من براي يادگ
  تفاده كردم

  
  

خيلي خوبي با ه
كديگر كمك كن

  يا باالتر
   ض

گزارش) 2 

يب يا زيان رسا
  

آفرينش) 2 

منعكس) 2 

اساسي) 2 

د قدرداني خواه

د رگران اجازه مي
انصاف) 2 

ها يا خص  ويژگي

 رفتار كند، كارگ

 صداهايي است

   
 

 .رست است
رو گاه بيرون مي

اتبعضي اوق. روم 
نشدن، فاصله گر
ن وقت با دوستان

 .رست است
چيزي مانع  هيچ

ليسي خودم است
 ده كردن 

 شتن 
 .رست است

والً يك رابطه خ
مي و غيره به يك

  .ه
تر از همه مهم/ 
جاي، درعوض به

 .رست است
  پاسخ دادن 
 .رست است

 وارد كردن، آسي
 خشيدن 

 .رست است
  

 .رست است
 ردن 

 .رست است
 ي

 .رست است
ب كارگران مورد

 .رست است
ير شركت به كار

 ي
 .رست است

مديري كه اين
 .رست است

طور هماهنگ ه
 .رست است

ن، نوشتاربيانگر

www.sanjeshse 

در 3 گزينه .8
:Aگ آيا هيچ
:B بله، مي
نزديك نش) 1
گذراندن) 3

در 2 گزينه .8
تا حدامكان
گفتاري انگل

زد شگفت) 1
وجود داش) 3

در 4 گزينه .8
:A آيا معمو

فيزيك، شيم
:B بله، البته
/توضيح ) 1
ب/ رابطه ) 3

در 1 گزينه .8
جواب يا) 1

در 3گزينه .8
خسارت) 1
بهبود بخ) 3

در 2 گزينه .9
اطالعات) 1

در 1 گزينه .9
حمله كر) 1

در 4 گزينه .9
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در 2 گزينه .9
كارهاي خوب

در 4 گزينه .9
يريت مديمد
هماهنگي) 1

در 3 گزينه .9
طبق متن، م

در 4 گزينه .9
اگر رئيس به

در 2 گزينه .9
بر طبق متن
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  .هيم داشت

  .شود ي

م اسـتفاده   

قسـمت  . د

  .د

  .ت

  . است

b   اسـتفاده

  دن

cationgroup

وي جالبي خواهي

سوالي نوشته مي

فـرم ingـورت  

شود  استفاده مي

شود  استفاده مي

درست است 1نه 

درست 4گزينه 

byن آن اسـت از      

  .دارد 
محكوم كر) 4 

 

نيم، يك گفتگو

صورت س جمله به

صـ ت معلـوم بـه  
  .د

در اينجا to با 
  .آيد مي 

ت زمان گذشته

ايسه است، گزين

آيد، گ مي to با 

راه تصـفيه كـردن

ي جامعه بستگ
   

 24/10/1400(  

 .كردند فاده مي

  .آمد باشد

دمان استفاده كن

گيرد و ج رت مي

شدة آن در حالت
آيد مي to بدون 

  .دهد مي)) ن

صورت مصدر  به
toت مصدر با 

ي هر دو قسمت

  .شود

وم جمله كه مقا

صورت مصدر به

ردن چيـزي از ر

  .كنيم ه مي

و ثروت يتصاد
كردن فرض) 3

سي

19  

پنجممرحلة (ان 

 يا گفتاري استف

نجام كارها كارآ

روزمره خودخن 

يا واژگوني صور 

 كرد كه كوتاه ش
صورت مصدر به

همچنين((معني 

صورت فعلي آن
صورت عد از آن به

بنابراين براي. نيم

if ش استفاده مي

 با توجه به مفهو

ب allow بعد از 

مله كه توليد كـر

تفضيلي استفاده

ها به قدرت اقت ن
 3

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــا

از زبان شفاهي

ي است كه در ا

 گفتاري در سخ

inversionه، 

adjec استفاده
فعل بعد از آن ب

معفاده كنيم كه 

فاده كنيم كه ص
است كه فعل بع

كني ، صحبت مي

f بودن جمله از 

شمارش است و

له و اينكه فعل

وجه به مفهوم جم

ف فعل از قيد ت

كه رفاه مردم آن
 كردن شروع) 

 زبان اخ

سنجش

ها ا يم كه انسان

شناس ماهر كسي

هاي ر از تكنيك

در ابتداي جمله

ctive clause
سببي است كه ف

 
د از عبارتي استف

يد از فاعل استف
to be  +صفت ا

ه صورت گرفته

 جمله و مثبت 

اسم غير قابل ش

ود و مفهوم جمل

رست است و با تو

ت جمله و توصيف

ككنند  فرض مي
 2(

   
 

 .رست است
 اين متن بفهمي

 .رست است
، يك كارش2اف 

 .رست است
تقاد دارد كه اگر

  گرامر 
 .رست است

د not onlyود 
  .رست است

eلي اول بايد از 
Mak از افعال س

 . رست است
معني جمله بايد

  .رست است
لي اول جمله باي

eفعل + ت فاعل
  .رست است

ري كه درگذشته
  .رست است

مفهوم شرط در
 .رست است
patience كه ا
  .رست است

هاي موجو گزينه
  .رست است

derived fr در

  .رست است
ه بين دو قسمت

  لغت: 
  .رست است

ف سرتاسر جهان 
 ي كردن 

www.sanjeshse 

در 3 گزينه .9
توانيم از مي

در 2 گزينه .9
طبق پاراگرا

در 4 گزينه .1
نويسنده اعت

   
  
  

: بخش اول
در 3گزينه  .1

خاطر وجو به
در 3گزينه  .10

در جاي خال
 ke.شود مي

در 3گزينه  .10
با توجه به م

در 1گزينه  .10
در جاي خال

صورت دوم به
در 4گزينه  .10

مورد كار در
در 2گزينه  .10

با توجه به م
در 1گزينه  .10

 eبا توجه به
در 4گزينه  .10

با توجه به گ
در 1گزينه  .10

fromعبارت 
  .كنيم مي

در 1گزينه  .1
براي مقايسه

  
:بخش دوم

در 3گزينه  .1
ها در دولت

يروشنگر) 1
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اين شد كه 

ي هـا  رنامـه  

هـا و   تـوت 

  .است دي

  .د

 ليـ ه در اوا 

  
  د

 ديـ ا ب كرده

 ميكرد ير

cationgroup

بور كند، ثابت ش

  يديناام) 4 

هـا و بر استيس 

  مبهم) 4 

ت ،ها شهير طريق

  شدت به) 4 

يلرزش شدحمل 
  قيتعل) 4 

پوشاند يم شود، ي
  شباهت) 4 

  . سازگار باشد
  سازگار) 4 

، كـهآوري شده

  شديداً) 4 

.وجود آورد ي به
حاصل شد) 4 

را انتخاب يفرد

  ارياخت) 4 

  نامشهود) 4 

داريل گذشته خر

  يانتقال) 4 

عب مدت  ي طوالن

HIV  قياز طر

از طعمدتاً  شك 

تح تيها با قابل 

يم دهيد نيز زم

يآموزش يدرس

فرآ و غالت شده

ير جوامع صنعت
 

كه ف ديمئن شو

  . كاهش داد

كه در سال يتر

 24/10/1400(  

تا از ركود كند

  ميتحر) 3

ريگ همه يدها

 زيناچ) 3

بدونته بودند، 

 العاده فوق) 3

سازه ريها و سا ن
 تلخ) 3

سوف كامل كه از
 يراحت) 3

د يها با برنامه ه
 عقاط) 3

زميني سرخ ش ب
  .كرد
 دائماً ) 3

كتاب د ندهيفزا
داد    ارائه ) 3

مطمتوانيد  د، مي

 يهمكار) 3

شدت كشور را به
 رانه مبتك) 3

وتيكامپ ستمي س

 موقت) 3

20  

پنجممرحلة (ان 

ك يركت كمك م

 3

امديمورد علل و پ

 3

نگرفت اديعت را 

 3

ساخت ساختمان
 3

خسو كير طول 
 3

نكهيمشروط بر ا
3  ي

سيب پس،يند چ
ك جادين شوك ا

 3

ف يبه تقاضا يي
 3

ري نزديك دارد

 3

در ك يكاريرخ ب
 3

د سال گذشته، 
  .ي كنيم

 3

 يازدهم؛ زبــــا

به شر ديجد ست

 ينيب خوش) 

ك در جهان در مو

 منحط ) 

زراع ايشكار  ،يه

 متناقض) 

و س يزله، طراح
 تحمل) 

را در ديص خورش
 تصادف) 

شود، م ي مجاز م
ينيب شيقابل پ) 

مانن ييها در غذا
در سراسر جهان

 بالقوه) 

پاسخگو يبرا ي
 اشاره شد) 

كاركنان همكار ر

 سوءظن) 

توان نر يب آن م
 داريناپا) 

در چند عيسر ي
م جديد خريداري

 منسوخ ) 

سنجش

اسي معتقدند س
  .است يبل

 2(

و درك يق آگاه

 2(

ماه ديه هنوز ص

 2(

مخرب بودن زلز
 2(

قرص قاًيه ماه دق
 2(

در مدارس يا ه
 2(

زا سرطانالقوة 
شد، د ليرها تبد

 2(

يردن چاپ ابزار
 2(

گريبا دمزرعه  د
  .رد

 2(

رد كه به موجب
 2(

يها يده و نوآور
ين بايد سيستم

 2(

   
 

  .رست است
كه ياز كسان ي
بدتر از ركود قب 

  .رست است
عمق شيروژه افزا

  .ت
       

  .رست است
كه هيمردمان اول

  .كردند يم ي
 ك 

  .رست است
كاهش م يه برا
 تن

  .رست است
جالب است كه 

  .رست است
ندهيطور فزا به ي
  

  .رست است
يي باايميش مادة

خبر يها سرفصل

  .رست است
كر زهيدهم، مكان

 د
  .رست است

ديكه كارمند جد
داقابل قبول  ي
 ي

  .رست است
ابداع كراي  كرانه

 
  .رست است

گسترد قاتيتحق
وخ شده و بنابراي
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در 4گزينه  .11
ي نااميديبرا
اريبسود رك
 رقابت) 1

در 1گزينه  .11
پر نيهدف ا

ستمبتكرانه ا
انهمبتكر) 1

در 1گزينه  .11
از م ياريبس
يزندگ ليآج
بدون شك) 1

در 2گزينه  .11
را نيمؤثرتر

نگه داشت) 1
در 2گزينه  .11

يك تصادف
 فرصت) 1
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يمال تيحما

مالحظه) 1
در 2گزينه  .11

م كيكشف 
امسال به سر

 كامالً) 1
در 3گزينه  .11

در قرن نوزد
غالب شد) 1

در 3گزينه  .12
كه يياز آنجا

يتيكه شخص
يكنواختي) 1

در 3گزينه  .12
طرح مبتكاو 
نامربوط) 1

در 2گزينه  .12
با توجه به ت

منسواكنون 
همتا يب) 1
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  ياف

  تن

  
 ديمج

ي است كه 

 چـون . ـت  

با اين «ني 

  .كنند مي

  زنم

  شود

cationgroup

  .پردازد مي
به اندازه كا) 4 

  .ستقل است
نشأت گرفت) 4 

.جام نشده است
و تم فيتعر) 4 

از افعالي Let. د

آمـده اسـ 3 در   

believi به معن

رتيب استفاده م

  اًاتفاق) 4 

ز يحدس م) 4 

ش يفرض م) 4 

ه اندازه كافي نم

گيرد، مس  أت مي
 ن   

در برابر آن انج ي
 ي

شو  استفاده مي

هتـرين ترتيـب

ing thatشكل 

 هم از همين تر

  .ميكن

 م

  ؟ييايب ين

 

  ؟مي

 24/10/1400(  

بهواقعي  مسائل 
 مبهم) 3

نشأكه ازآن  يد
ي كردنابيباز) 3

ي، اما اقدام جد
يگذار هيسرما) 3

رت آينده ساده

(Promise  به
.  

  .رود  مي

شود، ش فاده مي

 در قسمت دوم

  كنم؟ تيشكا
از دادگاه حل كن

 مهم نيست) 3

كنم يفكر نم) 3

توا يم .است شب

مهم نيست ) 3

يكن يبازاليبال 

21  

پنجممرحلة (ان 

اما به دهد، ي م
 3

ز هر گونه كاربرد
   3

حكوم شده است
  3

صور  فعل دوم به

+ (someone
.شود ستفاده مي

كار سمت فعل به

استف to از آن از 
  .شود  مي

شوند  شروع مي

از شركت ش ديا
وضوع را خارج ا
 3

3  ر

ش شنبه يمهمان
  .كنم ير م

3  انستم

ي وكم ميبتوان 

 يازدهم؛ زبــــا

رتبط را پوشش
 ظالمانه ) 

از كهحض است 
كردن    مهيب) 

شدت مح مدن به
حساب هيتسو) 

صورت ساده و ه
  .رود كار مي ه

e) + (that) +
ه با فعل ساده اس

ofte بين دو قس

ن به كسي قبل
مفعولي استفاده

t در ابتداي آن

ه نظر شما من با
مو نيا ميتوان يم
 يمدت يبرا) 

 
در حال حاضر) 

م كي يل برگزار
كار مارستانير ب
تو يكاش م يا) 

ديشا د؟يجام ده

سنجش

از مطالب مر يد
 2(

ازعلم مح يا اخه
 2(

وسط جهان متمد
 2(

  له

عل بعد از آن به
به  toصدر بدون

+ clause) pro
 would همراه

en است و قيد 

ي معرفي كردن
 فعل از ضمير م

theي همراه با 

  زباني

به. ا سپاسگزارم
كنم كه ما م ي م

 2(

  ت؟
 .گفت يبه ما م

 2(

در حال انيشجو
ها در  آخر هفته

 2(

انج ديخواه يم 

   
 

  .رست است
اديمقدار ز ،تيع

 نده
  .رست است

عمدتاً شا يي،ضا
 دن    

  .رست است
تو يدر بوسن ها

ساختار جمل: م
  .رست است

as soon as فع
صورت مص آن به

  .رست است
 omiseه فعـل   

گذشته است از 
  .رست است

 حال و مجهول
  .رست است

مفهوم جمله براي
بعد از. ست است

  .رست است
 با صفت تفضيلي

هاي ز نقش: رم
  .رست است

شما كارشناسي 
من فكر ............

 
  .رست است

است نيغمگ دي
اگر بود به ...........

  
  .رست است

دانش يالملل ني ب
اما من، .............

 ستين 
  .رست است
يشنبه چه كار

www.sanjeshse 
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