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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)26/09/1400(  

  )يازدهم( زبـــان  
  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

 –قـراري  ي 

: طـوع * ر  

  
بـه معنـي    

cationgroup

بـي – نـاآرامي   

نامـدار –عـروف  

.مجازاً سرشت» 
مجـازاً ب» لب«. 

  . قد مجاز

فروختن مجـازاً

مع –مشـهور  : ه 

  . ست

»آب و گل«* ق 
.ن شيرين است

فا* » ر به بستر

  )26/09/1400 م

  ن 

براف –ور شدن  ه

خنيـده* وجـه  
  . ري

  رفعت  ←

سعيد ابوالخير اس

استعاره از عشق
سخنان –) مرتبه

  
شهر«تشبيه  * 

2  

چهارممرحلة (ن 

  ).كنيد

كار بردن  مكر به

شعله: التهاب*  

تو –لطف  –ان 
كار بيهوده –وي 

←رفأت ) 4 

  زنّار  ←

ر منسوب به ابوس

ا »گوهر«) * ت
م 2(جود شمس 

.س تبريزي است
.استعاره دارند 

)  2(سي 

يازدهم؛ زبــــان

اشتباه نك» فعت

 

حيله و –كردن 

  : ها ن
 يا اخطار كردن

  . ي كم

احسا: عنايت*  
رو زياده: كاري ف

 محجوب  ← 

←ذنّار  –طوق  ←
  التفات  ←

   

رباعي مذكور) ب

مرتبه در عبارت 
ب استعاره از وج

ستعاره از شمس
»ران خشم و آز

  د تشبيه 

 فارس

سنجش ي

رف«ين واژه را با 
  غيرتي

 اي از مردمسته
  موافق  –

يقت را پنهان ك

اند و اصالح آده
 براي ترساندن

روشنايي –دك 

ه بر شتر بندند
گزاف* فرمانبري 

  : ها ن
مهجوب) 3 

  : ها ن
←طوغ ) 2   

الطفات ) 4 

  : ها ن
)مثوبات ←ت

  : اند از عبارت
ب    خي 

  : شده
2( از عالم معنا 

ترتيب همگي به» 

اس» مه«*  شهر 
فور«* ي دارند 

فاقد –قمند نشو 
   

 

 .رست است
  : اي فرد

اي(مهرباني  –ت 
بي –اراده بي: صر
دس –شكل  –ر 
–عقيده  هم –سو 
حقي –سازي  نگ

 .رست است
ه غلط معني شد

ويژه ياد بلند به
نور اند: كورسو* 

 .رست است
  : هاي مذكور

كجاوه كه –مهد 
ف –اطاعت  –ي 

 .رست است
اليي و اصالح آن

 مشحون ← 
 .رست است

اليي و اصالح آن
نصيب بي ←ب 
   امل  ←

 .رست است
اليي و اصالح آن

مصوبا) (حميت 
 .رست است
ها ع و اصالح آن

لدين محمد بلخ
 .ست استر
شد هاي خواستهه

استعاره»  غيب
»قند –گلستان 

  
مجازاً به معني

بخشي جان»  بهار
 .رست است

  : هاه
كنايه از عالق» ه

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

هامعني واژه
شفقت: رأفت

سست عناص
ظاهر: هيئت
همس: متّفق

نيرن: تلبيس
در 2گزينه  

هايي كهواژه
فر: نهيب* 

* -اضطراب 
در 4گزينه  

همعاني واژه
م: محمل* 

برداري فرمان
در 1گزينه  

هاي امالغلط
مشهون) 2
در 2گزينه  

هاي امالغلط
نسيببي) 1
←عمل ) 3
در 1گزينه  

دو غلط امال
←هميت(
در 4گزينه  

موارد غلط و
ال جالل) الف

در 4گزينه  
بررسي آرايه

خزائن«) 1
گ –باغ «) 2

.دهان است
م» خانه«) 3
شهر و«) 4
در 2گزينه  

بررسي آرايه
دل منه«) 1

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



 
 

 

@sanjesheduc 

در سـروده  

. ـان اسـت  

حـذف بـه   

 قسـمت  (ي    

جملـة  (ـن       

ـذف فعـل   

cationgroup

  . موالناست

    

د» سـخنان «ـي   

  .شود
  .گذار است

ر اختيار نامحرمـ

ح) شد( اسنادي 

ل غيـر اسـنادي

ـد نـه يـاد وطـن

حـ -) ه وابسـته 

تضمين از شعر 
  
.زيبارو -2گواه  

مجازاً بـه معنـي 

شروشن مي -2 
كنايه از تأثيرگ» 
   

  حيات به باغ 

ز قرار گرفتن در

  : ها جايگاه آن

فعل –)  وابسته

فعـل –) وابسـته 

زم سـياحت كنـ

جمله(ن انداخت 

  )26/09/1400 م

»ها مرا رها كن
). رزمشاه است

-1به معني ) ب

»زبان«قط واژة 

.كنداثر مي -1
»آتشين«.  است

.خوردچشم مي

ح –جان به نقد  
.  

ة اسرار و بيم از

جهاي تبعي و ش

 

  )في

جملة(ضعيفان 

جمله و(برافكن 

دگر نه عـز) ساز

ه شور در جهان

3  

چهارممرحلة (ن 

بنه به بالين، تنه
الدين خوار جالل

قد ايهام تناسب

، ولي فق)كندروار

 دارد؛ به معني 
مجاز از سخنان

به چ» شمع«شي 

:تشبيه) ب 
خبر افتاديد، بي

 راز از صندوقچة

  .  است

ينك يافتن نقش
  رار مفعول 

  اليه
  ) ندارد 

  .   است

 ) ح موارد غلط
  ) اضافي 

نقش اضاف/ مي 

كني به حال ضي

وي چو آتشت ب

س پيوند وابسته( 
  
اين همه) ساز ته

   

يازدهم؛ زبــــان

رو سر ب«عبارت 
م اسب سلطان ج

فا. (ايهام دارد» 

سك –ون شمع 

ايهام» گيردمي
م» من« و براي 

بخش و جان» دم

 اطرافيان 
 محبوب را شني

افشايشكست، 
 

 و حاوي اغراق

كرار هستند و اي
تكر: هاشكايت) 2

ا طوف به مضاف
/ي وجود دارد 

صراع دوم متمم

اصالح(شده  خص
/گروه نهادي ( 

گروه متمم(رش 

نظر مي )ساز سته

پرده از رو) ساز ه

كه) تهجمله هس
.ه قرينة لفظي

پيوند وابست(كه  

...عال و منادا و 

سنجش ي

ع – مردم زمانه 
نام» بادپا«. (ست

»شاهد« –خيص 

چو(شود فت مي

م« – ق و محبت
ستعاره از فتيله،

خنديان گريه مي

   
ا -2روزگار  -1 

ز اوصاف جميل
  كر و انديشه

كه نبايد دل را ش
 ). اقعي نيست

نظر گرفته شده

تك –بدل  –وف 
2    مم

 به مسند يا معط
نيست به معني/  

ل منادا و در مص

ير پيوسته مشخ
التفاتت) 2 
در ضمير) 4 

   
پيوند وابس(كه ) 

پيوند وابسته(كه 
  .عنايي

ج(وري آموخت 
به) كند(سنادي 

ك)جملة هسته( 
  . وي

 اساس تعداد افع

   
 

مجازاً به معني 
ق و استعاره اس

استعاره و تشخ 
 .رست است

  : هاه
ده، دو تشبيه ياف

  . ود
استعاره از عشق 

اس» شمع«براي 
مي« اول تناقض 
 .رست است

:هاي هر مورده
دوران به معني

هر كه خبري از 
به معني فك» سر

علّت اينك: تعليل
 كه اين دليل وا
مورد اضافه در ن

 .رست است
بعي شامل معطو

معطوف به متم 
معطوف: هاليت

هست(رار نهاد 
در مصراع اول» م

 .رست است
گاه و نقش ضما

 )ش مفعولي
 )ش اضافي

 .رست است
:شده د خواسته

)جمله هسته(ت 
  . ي
ك) جمله هسته(

ذف به قرينه مع
 سر كويت مجاو
حذف فعل غير اس
ر زبان شيرينت

به قرينة معنو) د
 .رست است

ت هر گزينه بر

www.sanjeshse 

»زمان«) 2
فاقد اغرا) 3
»كبك«) 4

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

در سرود) 1
شوديده مي

»آتش«) 2
ب» زبان«) 3
در بيت) 4

در 2گزينه  .
بررسي آرايه

د: ايهام) الف
:تناقض) ج
س«: مجاز) د
حسن تع) هـ
در صورتي(
عنوان م به) و

در 4گزينه  .1
هاي تبنقش

:بوستان) 1
چشم شه) 3
تكر: سرو) 4

اندام«: توجه
در 1گزينه  .1

بررسي جايگ
نقش(آريم ) 1
نقش(دلم ) 3

در 3گزينه  .1
بررسي موار

شنيدمت) 1
قرينة معنايي

(به خدا ) 2
حذ) دهممي
كسي بر) 3

ح -) وابسته
آفرين بر) 4

باد(اسنادي 
در 2نه گزي .1

تعداد جمالت

erv.ir
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  )مله
  .ت

كـه نقـش   

ت وفـاداري   

ري در دام   

 در گزينـة  

cationgroup

جم 4) (ه معنايي
چنان يارت است

  ) بدل( 

  .شوده مي
ك(راي تـو اسـت   

  
  بع

درخواسـت(سـخ   

ت روح و گرفتـار

مده است، ولي

  ) جمله 2 (

حذف به قرينه( 
چ ناتمامي آن) ي

ميرزا عباس – 

  ) ف

  ) بدل(لوي 

زندة قيد تشبيه
بدل بر: خود * 

). شوداصل مي
طب عت و مناعت

هوم گزينـة پاسـ

اسـارت«هـا،  نـه 

آ» آب –طوطي 

  )26/09/1400 م

...).اند و دويده 

است –) عنايي
هستي(اه تمامي 

)معطوف(ويش 
  )بدل(

معطوف( و گداز 

ر به موالنا يا مول

ساتشبيه است، 
.ند جمله است

هاي نفساني حا
توصيه به قناع) 4

ي است، ولي مفه

گزين هـوم سـاير  

ط –روح باقي « 
  . است» ن

4  

چهارممرحلة (ن 

–اي برده: اندده

ذف به قرينه مع
كنون ما/ ت بود 

هاي شخصي خو
(هاي يزد ز بچه
پر سوز –) طوف

مشهور –) بدل(

كه ادات ت) چو( 
مسن) جرم(رفي 

و هواه تمنيات 
4  طبع ناعت

  گر 

كرم و نيكوكاري

و مفه»  دنيـوي  

ها تحت عنوان
يگاه اصلي انسان

  .ست

يازدهم؛ زبــــان

عنايي حذف شد
   
   

حذ(هستي  –) د
ند اختر هوادارت

  :  گزينه
هبا دريافت: بعي

ا –) بدل(شايق 
معط(هوي مردم 

  .ت
(الدين   به جالل

از طرفي. است
و از طر) جرم(ي 

كه از توجه به(ي 
ارزشمندي من) 3

  ام غروب
ي با سربازان ديگ

ك) غير از پاسخ(

رت به تعلّقـات

هت كه در گزينه
جاي«رين، يعني 

ا» هاد در پديده

سنجش ي

عين به قرينه مع
)جمله 4(ميرم 
)جمله3(وخت 
  ) مله

بودند(هوادارت  
دي اول، صد بلن

ها در هرشاخص
هاي تبخان نقش
آقاي ش: ي تبعي

هياه: هاي تبعي
است) و( ميانوند 
ملقّب: ي تبعي

متمم ا) چو(فة 
اليه براي مضاف: 
 

ت ننگ و خواري
3  قرّبين

  : ده
شاهيان به هنگا
غول و جايگزيني

  ن جنگ 

(هاي همة گزينه

 وابستگي و اسار

ه، روح الهي است
 معنا و بهشت بر

تجلّي خداوند« 

   
 

افعال مع(دويده 
بم –جانا  –شوم 

سو –بشويم  – 
جم 3(  داد –ود 

–بودي : منظور
هاللي بود:  بيت

 .رست است
تبعي و شهاي ش
خ –آغا  –شاه  

هاينقش –خص 
هنقش –موالنا  

داراي» ز و گداز
هاينقش –خص 

 .رست است
  : نه درست

دليل حرف اضا ه
:بيگانه) * فعول
 .نهاد: دل). * 

 .رست است
  : هاه
نفي و مذمت: ال

الي عارفان و مق
 .رست است

شد هاي ترسيمنه
حكومت خوارزمش
شدن سربازان مغ

رگيري در ميدان
 .رست است

شده و ه اع داده
  . ست

 .رست است
عدم«: ه پاسخ

  . است
 .رست است
شده ت مشخص

همانا عالم» ف
 .رست است

:يح گزينة پاسخ

www.sanjeshse 

د –برده ) 1
ش –آمد ) 2
خواستم) 3
بو –بود ) 4

افعال بيت م
شكل كامل

در 1گزينه  .1
بررسي نقش

:شاخص) 1
فاقد شاخ) 2
:شاخص) 3

سوز«: توجه
فاقد شاخ) 4

در 3گزينه  .1
توضيح گزين

به: خورشيد
مف(تو را : ت

)نهادي دارد
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينه
بيت سؤا) 1
همت واال) 2

در 4گزينه  .1
اصالح صحن

نابودي ح) 1
كشته ش) 2
شدت در) 3

در 2گزينه  .2
مفهوم مصرا

اس) محبوب
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينه
ا» نفسانيات

در 4گزينه  .2
مفهوم قسمت

يوسف«پاسخ 
در 3 گزينه .2

مفهوم صحي
  

erv.ir
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ري عمـر و  

» َمکانُهـا «) 

  ) 2ه 

   

ـه نزديـك     
درخت بـاز  
ه پرنده به 
دل مهـران  
ك نگـران    
نـه آمـد و        
ه به پنجره 
كرد پس از 

و . خـورد  ي

cationgroup

هشدار بر ناپايدار

)3و  2 هاي زينه

رد گزينه(درخت 

  ) 3و 

1 ( 

)2رد گزينه (ي 

  )4 و 2 و 1 ي

خـت پرتقـال كـ
سمت د سپس به

كه) وست داشت
د. و پـرواز كنـد  

ت زد و گنجشـك
و بـا كمـي از دان
ت و بدون اينكه
ه خوردن دانه ك

مي كرد، س ميسا

تأكيد و ه«سخ، 

 

گزرد (شود  مي  

د: »شجرة« ها دانه

و 1هاي  د گزينه

1رد گزينه (ش 

خودپسندي :»جِب 

هاي رد گزينه(يِّ 

درخ هـاي  شـاخه 
س ،مدآ مي   فرود

دو(د و آرزو كرد 
 آن تأمل كند و
ول براي او سـوت
ز آنجـا رفـت و

رفت ك آن روز مي
ك شد و شروع به
ستان خود احس

)ي

  )26/09/1400 م

مفهوم گزينة پاس

 . ته شده است

پنهان: »یُدفَنُ   « 

د: »بذور« )1زينه 

رد( يابيدش مي 

 (  

  ) 3و  2 

عقلش: »عقله«) 4 

الُعج « )1د گزينه 

اث العامليِّ: »ي الرتُّ

ش يكي از  روي
ك بار روي زمين
ت او شادمان شد

اي روي و لحظه
هران مانند بار او
ن كمي دورتـر ا
كرد اما گنجشك
به پنجره نزديك
مان دنيا را در دس

يرعلوم انساني

5  

چهارممرحلة (ن 

و م» هان فرصت

در نظر گرفت» د

،)4 و 3 و 2ي 

رد گز(شود  نمي 

يابيد، آن را مي 

)3و  2 و1هاي  ه

هاي رد گزينه( 

 رد گزينه(يان 

رد(ده در عبارت 

ميراث جهاني « )2

د و گنجشكي را
كرد و يك ز مي

نجشك و سوت
مانش را ببوسد و
ل برگشت و مه

مهران .ركت داد
سخن صدا ك  با

د كه گنجشك ب
ان كه در آن زم

ويژة غي) (2( 

يازدهم؛ زبــــان

 و از دست دادن

تقدير سياه و بد«

ها رد گزينه(وط 

 خارج: »فَال یَخرجُ 

:»تَِجدوهُ  «)4 و 3

رد گزينه(گانش 

اخالق: »الُخلُقِ «

چهارپا: »البهائم «

ترجمه نشد: »ذکُرَ 

(  

2رد گزينه ( ة

جره نشسته بود
ه آن شاخه پروا
ان از حركات گن
 و منقار و چشم

 به شاخه پرتقال
شد و دمش را حر
با سوت و باري
 روزي فرا رسيد
 را از دست مهرا

ي، زبان قرآن

سنجش ي

ف بر گذر عمر
  . ت

«ضافه با مفهوم 

هاي سالم بلو نه
  ) 4 و 

فَ« )4 و 1هاي  ه

3و  1هاي  گزينه

بندگ: »لِعباِدهِ «، 

«) 4 و 3 هاي نه

« )3 و 1هاي  نه

نَذ ال «) 3 و 2اي 

  . م اشاره دارد

)2رد گزينه ( .ت

قا: »لیست « جلّت

و مهران كنار پنج
 از اين شاخه به

مهرا .داد كت مي
بگيرد  در دست

گنجشك. يخت
نجره نزديك شد
جشك را يكبار ب
روزها گذشت تا
ش رسيد و دانه

 عربي

   
 

 .رست است
تأسف«ها،  گزينه

است» گي به آن
 .رست است

عنوان مورد اض به 

  .رست است
ل وط دا :» َمةِ یالسَّ

3 هاي د گزينه
  .رست است

رد گزينه(وزانيم 
  .رست است

رد گ(فرستيد  ي
  .رست است

دوستدارترين، ←
  .رست است

رد گزين(تر  گين
  .رست است

رد گزينه(هوتش 
  .رست است

ها رد گزينه(ها  ب
  .رست است

ش به وسيله قلم
  .رست است

يكي كردن است
  رست است

سج )قد: (»است

  : ك مطلب
 هوا خوب بود و

و پرنده ؛ود ديد
 دم خود را حرك
ه بيايد تا او را د
شمانش اشك ري
 نكرد بلكه به پن

گنج. ره گذاشت
گشت و ر د برمي

نجشك به آرامش

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
مفهوم همة
عدم دلبستگ

در 2گزينه  .2
)ب(گزينة 

   

در 1 گزينه .2
َجوزات البَلّو«

رد(مكانشان 
در 3گزينه  .2

بسو: »أشعلْنا «
در 2گزينه  .2

ُموا« مي: »تَُقدِّ
در 4گزينه  .2

← »أحبُّ «
در 1گزينه  .3

سنگ: »أثقل«
در 2گزينه  .3

شه» شهوته«
در 4گزينه  .3

عيب» ُعیوَب  «
در 1گزينه  .3

آيه به آموزش
در 2گزينه  .3

آيه درباره ني
در 3گزينه  .3

ا  كرده ثبت «
  

دركترجمة 
هوا صاف و

اش بو پنجره
گشت و مي

سمت پنجر
چشگرفت و 

نشد و پرواز
نزديك پنجر
نزديك شود
چند روز گن

erv.ir
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 .ت بگيـرد  

  (  

چند پرتقال 

× =9 3 

cationgroup

شك را در دسـت
  .ي بود

 .شود   نزديك

 

4 نهيرد گز(» ر

 

ه باقي بماند، چ

+ =27 4 31

  ) 4 گزينه 

ن توانست گنجش
اتر از خوشبختي

  .د
 .ده را آورد

  .خورد ذا مي
 پرنده به پنجره

  .جره جيغ زد
.كرد  لمس مي

األمر«مفعوله ) 2

 ) 3 و 2 هاي ه

 پرتقال در جعبه

رد(فاعل : »أعلم

  )26/09/1400 م

مهران كهتم شد 
فر) خوشبختي(

فت تاغذا بخورد
فت و غذاي پرند

هران در خانه غذ
زو كرد كه اين

  :ت
هران نزديك پنج
و ماليم پرنده را

2 نهيرد گز(» ي

رد گزينه(» منقار

  ) 4 ه

ل بدهيم و چهار

أ « )2رد گزينه 

  ) 4گزينه 

6  

چهارممرحلة (ن 

ختبه اين وست 
( شادي نظرش،

  رد؟
مهران ر) 2 
ران رهم) 4 

وقتي مه) 2 
وقتي آرز) 4 

  .د

 !ه بود خورد

ه بيانگر آن است
وقتي مه) 2 
او آرام و) 4 

ن ه ي«آن  ست

م«فاعله ) 3 ينه

نهيرد گز(إلیه  ف

 2 (  

كدام سه پرتقال

( صفت: »أحلَّ « 

رد گ(حمله كرد 

يازدهم؛ زبــــان

دو دو ي و ماجرا
از ن )مالطفت(ن 

فهمي و چه كر ي
  
   .واز نكند

   خورد؟
 .نان پيدا كرد
 . صحبت كرد

  
  .ت

فت و هرگز نيامد
 

ك پنجره گذاشته

كدام جمله» كرد
   .كرد

  

درسخطاست و » 

لب  رد گزي( تََفعُّ

مضا )3 نهيد گز

رد گزينه(يكن 

 كنيم و به هر ك

  .آيد مي »ل

)2گزينه رد (ر 

ادت به دروازه ح

سنجش ي

رنده بسيار بود
آن و تمام كرد و

   
چه مي» تر رفت

   . شد و نيامد
 تا گنجشك پرو

 از دست مهران
 به مهران اطمين
 با مهرباني با او

:است اشتباهك 
گشت فت و برمي

ر پرواز كرد و رفت
 .دوست داشت

ه مهران نزديك

ندگان خطاب ك
ك شك را صدا مي

   .زند مي ت صدا

»ت ه ي«) 3 نه

باب) 1رد گزينه (

رد( مبالغة )1نهيز

بازي :اسم فاعل» 

نفر تقسيم 9ن 

 
أفعل«د و بر وزن 

 
خبر: أقوی. است

ت كرد؟ تيم سعا

   
 

ترس از پر رفتن
 مهرباني را بر او

 .رست است
ران از آن دورته

ز گنجشك دور
ز محل دور شد
 .رست است

گنجشك دانه را
گنجشك، عدز ب

هران سوت زد و
  . رست است

در مورد گنجشك
ك روز اول مي رف
ك براي اولين بار

سخن را د وت و
را كهي هاي ك دانه

  .رست است
ده را به زبان پر

گنجش  با سخن
پرنده را با سوت

  .رست است
نيرد گز(متكلم 

  .رست است
( ل ماضي نيست
  .رست است

رد گز( ريع تكس
  .رست است

»الِعب« ست آن
  .رست است

به پرتقال را بين
 د؟

 . رست است
رساند ري را مي

 . رست است
عول و منصوب ا

  . رست است
 چه چيزي ثبت

www.sanjeshse 

با رشادي او 
حق لطف و

  
در 4گزينه  .3

مه« ةاز جمل
مهران از) 1
مهران از) 3

در 1گزينه  .3
چه زماني گ

چند روز) 1
وقتي مه) 3

در 2گزينه  .3
چه چيزي د

گنجشك) 1
گنجشك) 2
پرنده سو) 3
گنجشك) 4

در 3گزينه  .3
مهران پرند«
بار ديگر) 1
يك بار پ) 3

در 1گزينه  .4
للم: »يانته«

در 4گزينه  .4
فعل» یقبّل«

در 2گزينه  .4
جمع: »أبعد«

در 2گزينه  .4
درس»  الَعِب  «

در 1گزينه  .4
اگر يك جعب
در جعبه بود

در 3گزينه  .4
برتر »فُضلی«

در 3گزينه  .4
مفع» أطیب«

در 4گزينه  .4
تيم سعادت
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) 4د گزينه 

: »تطیـر«، )

: »فـع الّنـاس

 3و  2هاي 

2  

 11كتاب ←

و  1گزينـه  

cationgroup

  1س 

رد(زند  يب نمي

)4و  3هـاي   نـه 

أنف«) 3و  1ـاي  

ه رد گزينه( مان 

درس  26ص  

←) 3و  1هاي 

 3(  

رد گ(هشتاد بـار  

درس 11ص  11 

آسي: »الترض«) 4

رد گزين(   اسـت 

هـا ينـه رد گز(م   

م مكالسي برنده

11كتاب  ← 

ه رد گزينه( ـات

رد گزينه(ستم 

هش: »انین مرّه« 

  )26/09/1400 م

كتاب ←) 3و

و  2هاي  گزينه

زائد» پرنده«ه 

تـرين مـردم تني 

هم: »زمیلتنا الفائزه

)1و  4هاي  ينه

ملمعـبهترين : »

دوس: »صدیقي«، 

)2و  4هاي  ينه

)وم انساني

7  

چهارممرحلة (ن 

  فوتبال
  صداقت

   

  .د

و 4و  2هاي  ينه

رد گ(داركوب : »

ترجمه/ ها  ل، بال
  3درس 

داشـت دوسـت : »
   1درس  7 

ز«) 4و 3و 2ي 

رد گزي( دروغگو 

حسن امللمعاتأ « 

،)1رد گزينه (د 

رد گز(رسد  مي 

ويژة علو) (2(

يازدهم؛ زبــــان

 ديدن مسابقة فو
مهاجمان تيم ص
. از طرفشان بود

  

در جمله هستند

رد گزي(ت نشد 

»نقار الخشب«) 1

دو بال: »جنـاحین
د 34و  33ص  

»أحـب الّنـاس«، )
ص 11كتاب  ←

هاي رد گزينه) (ي
1  

د: »کّذاب«) 1و  

)3و  2و  1ي 

به پايان رساند: »

  3رس 

:»تصل«) 2و 1 

( زبان قرآن 

سنجش ي

رويم؟ براي  مي
ي آمد؟ يكي از م
ود؟ حملة قوي

) 1رد گزينه ( 

  )3رد گزينه ( 

تكسير موجود د

مجازات: »العوقب«

1رد گزينه (ش 
 3س 

ج« ،)4و  1هاي 
11كتاب  ← 

)3و  2هـاي   نـه 
←) 3و  2ينه 

زمان فعل ماضي
1درس  15و  1

3هاي  د گزينه

ها رد گزينه(اند 

»م«، )4گزينه 

در 38ص  11ب 

هاي رد گزينه( 
  3درس  

 عربي،

   
 

ه به مكان بازي
ي ثبت گل كسي
زيكنان چطور بو

  . رست است
ني توجه كردن
  .رست است

.استإليه  ضاف
  .رست است

دو جمع ت »یوت

 .رست است
«خشنود نكرد، 
 .رست است

مغز كوچكش: »غیر
درس 33ص  11 

 .رست است
ه رد گزينه(ها  له
)3رد گزينه (د 

 .رست است
رد گزين(ل شد 

رد گزي(ن مردم 
 .رست است

ز=(كرديم  وض
3ص  11كتاب 

 رست است 
رد(كند  ديك مي

 .استرست 
ا استفاده كرده» 

 2س 

 .رست است
رد گ(تواند  نمي 

 .رست است
كتاب ←سايد 

 .رست است
مرغ مگس: »ن

32ص  11اب 

www.sanjeshse 

براي چه )1
چه براي) 2
حملة باز) 3

در 1گزينه  .4
يعن »اِلتفات«

در 3گزينه  .4
مض: »الشجرة«

در 4گزينه  .5
زی«و »بَُذور«
  
  

در 1گزينه  .2
خ: »ما أرضی«

در 3گزينه  .2
دماغه الصغی«

كتاب ←
در 2گزينه  .2

بال: »زعانف«
كند پرواز مي

در 4گزينه  .2
سؤال: »سئل«

سودمندترين
در 1گزينه  .3

عو: »تبادلنا«
ك ←) 4و 

در 2گزينه  .3
نزد: »یقرّب«

در 4گزينه  .3
»فقد استفاد«

درس 18ص 
در 1گزينه  .3

:»الیستطیع«
در 2گزينه  .3

آفس: »تسلل«
در 3گزينه  .3

الطائر الطنان«
كتا ←) 4
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 كـه بـراي   
مبلغ را در 
شهرش باز 
گرفـت كـه     
و چـوب را     

. كشـيد  ـي  
ج داشـت،   

و ـول بـه ا  
ول زمـان،     

cationgroup

 آن دو خواست
و وعده داد كه م
جر نتوانست به ش
داد و تصـميم گ
سـت، بنويسـد و
مدن تـاجر را مـ

اش احتيـاج نواده  
ترسيد پـ زيرا مي

ستانشـان در طـو

 
!    

 
    !د

  !داد ت 
  !تش برساند

  )4 گزينه 

، روزي يكي از
ت، گرفت و به او
ا گذشت اما تاج
ش را از دست نـد
 اتفاق افتـاده اس

ست و انتظار آمش
ن آنچه كـه خـا
ستش شتافت، ز
ي كردنـد و داس

  

 !ز تاجر گرفت
سكونت مي كرد

 !قت آگاه نكرد
ه دوستش نرسد

دش را از دست
مبلغ را به دوست

رد(، متعد )3ه 

  )4و  3

  )26/09/1400 م

كردند، ندگي مي
فر احتياج داشت

ها روزها و شب. 
ت شد اما اميدش
رح آنچه برايش
سنش  كنار دريا مي

 آن يافت و با آن
بلغ به خانه دوس
وند، سپاسگزاري

  ! برادران 
   ! شيماني

 مبلغ را دو بار از
ر شهر ديگري س

 تاجر را به حقيق
ترسيد چوب به ي

راحت شد و اميد
فر خواست كه م

رد گزينه(تفعال 

3هاي  رد گزينه(

8  

چهارممرحلة (ن 

ي نزديك دريا زن
ي را كه براي سف
.ش وكيل گرفت
س بسيار ناراحت

اي براي شر نامه
وستش هر روز ك
ول و نامه را در

مراه با همان مب
ر دو مرد از خداو

بهترين) 2 
كرم و پش )4 

دوست،) 2 
تاجر، در) 4 

دوست،) 2 
تاجر مي) 4 

بسيار نار) 2 
از يك نف) 4  !ت

زيد، من باب است

 3(  

(، فعل مضارع )

يازدهم؛ زبــــان

كوكار در شهري
ت و از او مبلغي
اوند را بر سخنش

پس. شدن نيافت
دهد و ن آن قرار 

دو] از طرفي[ما 
را برداشت و پو  

رش بازگشت، هم
او گفت پس هر

 

  
  

   ! داد
  

  
  

  ي را نيافت؟

   !، خريد
را در آن گذاشت

ثي مز، ثال)2نه 

و 2هاي   گزينه

)4و 1هاي  گزينه

سنجش ي

ديم، دو مرد نيك
نزد دوستش رفت

گرداند و خدا مي
تي براي سوار ش
ند و پول را در آ

ام.  دريا بيندازد
ساحل ديد، آن
كه تاجر به شهر
ش حقيقت را به ا

 2ب دهم درس 

     
    

زگشتش از سفر
   !ت پولش نبود

   !ي، موفق شد
   !ب، بود

كه كشتي  زماني

ش احتياج داشت،
د و پول و نامه ر

رد گزين(، متعد 

رد(إليه  ، مضاف

رد گ(عله الوعد 

   
 

  :ك مطلب
شود در زمان قد

پس ن فرت كند
م  زمان به او باز

ن جهت كه كشت
كاري كن ب كنده

و نامه به داخل
ب عجيبي كنار س
ك  از مدتي زماني

ولي دوستش. د
  .  شد

كتاب←ت كرد 
 .رست است

  : ها نه
)اداء امانت! (ري

   !راستگو
 . رست است

    :ها نه
بلغ را قبل از باز
محتاج بازگشت

 .استرست 
  : ها نه

دار ر انجام امانت
مه در يك چوب

 .رست است
چه اتفاقي افتاد،

  : ها نه
اش آنچه خانواده

كاري كرد  كنده
 .رست است

 من باب إفعال،
 .رست است

،)1رد گزينه (ر 
 .رست است

فعل و فا» فاعل
  .رست است
  تحه الدال

www.sanjeshse 

ترجمة درك
ش حكايت مي
تجارت مساف

ترين نزديك
گردد؛ از اين

اي چوب تكه
همراه پول و
ناگهان چوب

پس. خريد
نرسيده باشد

المثل ضرب
پرت: رمی* 

در 4گزينه  .3
ترجمة گزين

دار امانت) 1
دوست ر) 3

در 1گزينه  .3
ترجمة گزين

تاجر، مبل) 1
دوست، م )3

در 2گزينه  .3
ترجمة گزين

تاجر، در) 1
پول و نام) 3

در 3گزينه  .3
براي تاجر چ
ترجمة گزين

با پول، آ) 1
چوبي را) 3

در 1گزينه  .4
ثالثي مزيد،

در 4گزينه  .4
جمع تكسير

در 2گزينه  .4
ف«علي وزن 

در 2گزينه  .4
فت: ص دواب

  
  

erv.ir

36

37

38

39

40

41

42

43



 
 

 

@sanjesheduc 

، )2گزينـه  

  .هستند

) ب...  .شـد    
و  يفـرد  ،

 يزيـ ر امـه  

سـتاد كـه   
16  

كـه در   يك 
ن در برابـر   

رو  نياز ا. 
 يها انسان 
معاد،  د،يح
 )ص(اكرم 

كه به  يخاب

cationgroup

گ) (ریـه و املدینـه

 و جمله فعليه ه

بـل اعتمـاد باش
يو روحـ  يسـم  
جداگانـه برنا ي

را فرس يرسـوالن «
6صفحه » .اشد

ه هدف مشـترك
بـودن ميتسـل  ي

.باشد يرهنگ م
شهير فهم و اند

درباره توح شد ي
امبريپ. ده است

انتخ نهيالف گز

القر) (ت و اقرتبـت
  .اد هستند

، جواب شرط)4

مالً درسـت و قاب
ابعـاد جس رايـ  ز  
يهر بعـد  يبرا ن

«: رمـوده اسـت  
نبا يليو دل زيتاو

  

شته تا آنان را به
ي كـه بـه معنـا    

مانند دانش و فر
را در خور ياله 
يكه مبعوث م 

م زمان خود بود

است، برخال» ردم

  )26/09/1400 م

ابتعـدت(، )1ينه 
، متضا)4گزينه 

4رد گزينه (ماض 

 )4ه 

  .ت

كام) الف : باشد
گ پاسـخ دهـد؛

توان يو نم دارند

فر ايـ سـتادن انب  
بل خداوند دست

23صفحه » .دي

داش يها ارزان سان
نـام دارد» سالم

ر مربوط به آن م
نيصول ثابت د

يامبريهر پ ت
م و درك مردم

  ».مييخن بگو
سطح فكر مر ي

)لوم انساني

9  

چهارممرحلة (ن 

گزي) (تی و غداتی
) (جاهل و العاقل

فعل م: عّذب، )2

رد گزينه(خبر : ل

است) متفرجون( 

داشته يژگيو و
صورت هماهنگ ه

دهم  با ينگاتنگ

بـا فرس يت الهـ    
مردم در مقا ي

يمسلمان نام ش

به انس ينامه كل
اس«برنامه  نيد ا

و امور شهياند و
شوند تا همان اص

قتيدر حق. نديگو
او در سطح فهم 

سخن شان قلزه ع
يجيرشد تدر«ه 

 25  

ويژة غيرعل) (2

يازدهم؛ زبــــان

عشیتی: (ص كنيد
الج) (اوه و صداقه

رد گزينه (ماض 

أفضل، )2 گزينه 

الثي مزيد بودن

حداقل دو دي، با
مختلف انسان به
رتباط كامل و تن

ل شـدن حجـت
برا امبريآمدن پ

شي او شما را از پ

بر كيخداوند  
طور كه گفته شد

فكر و يجيد تدر
مبعوث ش يديجد

ك آنان سخن گو
اني گفته، اما ب

 با مردم به انداز
مطالب مربوط به

صفحه .تط اس

2(ن و زندگي 

سنجش ي

ن نيست مشخص
عد) (3گزينه  (

فعل م: قالوا، )1ه 

  
 

 .ن اشاره شود

 
رد(صفت : فضل

علت ثال به) رجون

انسان ياساس ي
م يازهايبه ن كه
و ار ونديپ يو ي

اره تمام و كمـا
ز آباشند تا بعد ا

است و مي ابراه

)فطرت(شترك 
ط همان.  برساند

متعدد، رشد ران
ج امبرانيوره، پ

متناسب با درك
مانند آن سخن

كه ميا مور شده
م نياهمه  شود،

مربوط »نيشيپ 

 دين

   
 

  .رست است
 دو متضاد در آ

)الدنیا و االخره) (
 .رست است

ردگزينه(مضارع 
 .رست است

تخوان پوسيده 
. رست است

بايد به مكان) ین
 .رست است

 فوع مر

. رست است
األف، )1د گزينه 

 .رست است
یتفر(سم فاعل از 

 .رست است
يها و سؤال ازها

ك ي طور اشد، به
يو اخرو يوي دن
 14  

 .رست است
دربا مي قرآن كر

ب دهنده ميده و ب
 .رست است

پدرتان، نييآ] 
 .رست است

مش يها يژگيو ن
قرار داده است،

  24صفحه . ت
 .رست است
امبريفرستادن پ

در هر عصر و دو
و م ندكن اني ب

دت خداوند و م
مأم امبرانيما پ«

ش يكه مالحظه م
امبرانيپ ماتيل

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
اي كه جمله

)تزرع تحصد(
در 3گزينه  .4

فعل م: تجدوه
در 3گزينه  .4

است: »رفات«
در 4گزينه  .4

أین(در پاسخ 
در 1گزينه  .4

خبر و: خیر
در 3گزينه  .4

رد(خبر : أکرب
در 4گزينه  .5

اس: 4گزينه 
      
  

در 2گزينه  .5
ايبه نپاسخ   

جانبه با همه
و ياجتماع

صفحه. كرد
در 4گزينه  .5

خداوند در  
دهند بشارت

در 3گزينه  .5
نيد نيا[«  

در 1گزينه  .5
نيبه سبب ا

شان ق خلقت
خداوند است

در 2گزينه  .5
ف گريعلت د

الزم بود تا د
دوران خود
عدالت، عباد

«: ديفرما يم
ك طور همان

تعل فيتحر«
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@sanjesheduc 

ن در همه 
 يبرخـ . شد

در : كننـده 
 امبريـ ال پ 
از  ياري بس

ـرر داشـته   

ننـد آن را   
 روزيـ رزه پ

ه فرهنـگ    
 يسوم خراف

آن  يخرافـ 
هـا    انسـان   

تراوش  يد

دم بتواننـد   
 نيـ از ا ند؛

مردم  نكهي
را كـه بـر    

خود را  يع

عدل  هير پا

cationgroup

انسا يازهاي و ن
مختلف باش يها

ك ميتنظـ  نيـوان  
مثـا طـور  به. ... 

اعده در آمده و
ضـ يشخصـ  ي

تـوان آوردن ما 
مبا نيدر ا تواند

وم كـه از آن بـه
ت و آداب و رس

و رسوم خ يجاهل
و حقـوق برابـر

شمندياند چيم ه

ه داشت تا مـرد
اموزني به آن را ب

   

يبه محض ا شان
يودند، حكـومت 

اجتماع يزندگو 

بر يا جامعه ديبا

ها به همه سؤال
ه بشر در دوره ي
وجـود قـ) دوم. 

حرك داده است
قا كيصورت   به
يروزه بـرا  نيگر ا

كـس  چي كه هـ 
ت ينم كس چيه 

4  

و آداب و رسو د
نادرست دياز عقا 

شدت با آداب ج
و تيـ معنو ،يست

از قلم دهد ين م
  40صفحه 

بر عهده زيرا ن م
عمل كردن وهي

 49صفحه . ت

شيا. است يرهبر
 از مكه آمده بو

و ي روابط مردم

ا مردم همواره ب

  )26/09/1400 م

باشد كه بتواند ب
يازهاين يسخگو

..ثابـت   يازهاي
انطباق و تح تي
سخن نيا» .ت

جب است، اما اگ

از جنس كتاب 
گاه چيكه ه كند

0صفحه  . است

دياز افكار، عقا ي
يا زهي حجاز آم

ش بلكه به رفت،يذ
دوس علم ،يخواه

دارد كه نشان ي
ص. است دهيند 

49  

ميقرآن كر اتيآ 
يرا بفهمند و ش 
است ياله اتيآ ق

و ر يسرپرست ي
كه يهر و كسان

عدل بنا كنند و

نبوده است، اما 

10  

چهارممرحلة (ن 

ماندگار ب شهيم
پاس تواند ي كه م

يتوجه به ن ني ع
يخاص يت اسالم

ندن مخالف است
واج ير هر مكلف

يا  داد؛ معجزه
ك يم ديداوند تأك

قرآن يي محتوا

يا زمان، مجموعه
فرهنگ مردم. د

نپذ ريرهنگ تأث
خ همچون عدالت

ييها يژگيب آن و
يوشته و آموزش

9صفحه . بود) ع

نييو تب ميتعل 
نيحكام و قوان

قيفهم عم يبرا

يبه معنا تيوال
مك مردم آن شه

  50و  49

ع هيبر پا يا امعه

امبرانيه همه پ
  50صفحه . 

يازدهم؛ زبــــان

هم يبرا تواند يم
دارد ييها يژگي

در ريمتغ يزها
رد كه به مقررات

و ضرر رسان دني
زه ماه رمضان بر

3  

قرار ميقرآن كر
و خد نديگو يم 
 

از شواهد اعجاز 

از ز يا  هر دوره
دهد يقرار م ريث

فر نيتنها از ا  نه
ه ييها ز موضوع

 محتوا و مطالب
ننو يزيز آن چ

ع(يحضرت عل ،

فهيه مردم، وظ
اح اتيو جزئ بند
ب يمرجع علم ن

و. ر جامعه است
ت كرد و به كم

9صفحه . نمود 

ود كه مردم، جا

متوجه ،ينيت د
آنان بوده است 

سنجش ي

م ينيد: اسالم ن
اسالم و نيد. د
ازيتوجه به ن) ل

 قواعد وجود دار
يسالم با ضرر د

روزمثالً . كند يم
30و  29صفحه 

را ق) ص(اكرم بر
»يتحد«رزه را 

 37صفحه . رد

،»يجيزول تدر

در: تيان جاهل
تحت تأث شيب و

ن ميقرآن كر ن،
معه پرداخت و از

4  
از نظر ميآن كر
كه قبل ا يخص

م،يفظ قرآن كر

به ي رساندن وح
ايدست  يسمان

نيو معتبرتر ني

بر تيوال) ص(رم
شهر هجر نيه ا
يزير يپ شد، يم

آن بو امبرانيل پ
  . كنند

حكومت ييبرپا ه
ديمؤ امبران،ي پ

   
 

 .رست است
نيوزآمد بودن د

ها پاسخ دهد مان
اول: اند از عبارت 
و نياز قوان يا ه

ا«: فرموده است
را كنترل م يالم

ص. شود يحرام م
 .رست است

امبيپ يجزه اصل
دعوت به مبار ن

اوريرا ب نند قرآ
 .رست است

نز نيدر ع يرون
 .رست است

دورا دياز عقا ي
و  مردم را كم ود

نيا با وجود.  بود
 و به اصالح جام

1صفحه .  است
قرآ ي،عجاز لفظ

؛ چه رسد به شخ
 .رست است

كاتب و حا نير
 .ست استر
عالوه بر) ص(م

كتاب آس نيلند ا
ياول امبريپ ار رفت

 .رست است
اكر امبريپ گريد

به رفتنديم را پذ
م رهاسالم ادا ن

 .رست است
از اهداف ارسال 
عادالنه بنا نيان

فهيداشت كه وظ
همه ميد و تعال

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
و رو ييايپو  

ها و زم مكان
ها يژگياز و

دستهاسالم 
ف) ص(اكرم 

مقررات اسال
باشد، بر او ح

در 4گزينه  .5
خداوند معج  

نيا. ... ندارد
شود و همانن

در 2گزينه  .5
انسجام در«  

در 1گزينه  .5
يريرناپذيتأث  

شو يم ريتعب
آلود و شرك

مبارزه كرد
سخن گفته

گذشته از ا  
نكرده است؛

در 2گزينه  .6
و برتر نياول  

در 4گزينه  .6
اكرم امبريپ  

به معارف بلن
رو، گفتار و

در 3گزينه  .6
د تيمسئول  

اسالم نهيمد
نيقوان يمبنا

در 2گزينه  .6
يكياصوالً   

بر اساس قو
توجه د ديبا  

داشته باشند
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اسـت   »يم

 خواهنـد  ي
دور  يراهـ 

قرآن  ميعال
 يا  مرتبـه  

از  تي هـدا  
 شـود  يم دا

 كنـد  ي مـ 
 و رحمـت      

 امبرانيـ  پ  

و  نيتـر  گ  
در  يا معـه 

  55ه 

 رايـ ز ست؛
ش اسـالم  

را بـه   ينگ
 امبريـ كه پ

و  يشـدن  م

 نيـ نجـام ا 
اسـالم   نـ 

كوت آنـان   
 ،پس از آن

cationgroup

احكام اسالم يا

يدارنـد، امـا مـ    
آنان را به گمر د

تع نييو تب ميعل
هاست كـه سان

و امكـان رسـد 
ديپ ياله مي تعال

گناه يكس رايز 
م آن، از لطـف

نده اسـت، امـا

توانسـت بـزرگ ، 
جام نيچنـ  يـا 
صفحه. بود سري

سين حيصح) اند ه
گستر رايز افت؛

و فرهن ياسيس 
گونه ك معه را آن

تما يامر ن،يد 

 َ ان يبرا. »اْألَقَْرِب
يـ و آنان را بـه د 

سـك انيدر م. د
پ! ... رسول خدا 

ضرورت اجرا« ي

مانينازل شده ا
خواهد يم طانيش

تع ـ2 يبالغ وح
انس يمعنو يهبر

ر يبه مردم نم ي
كان انحراف در

شوند؛ يگناه نم
كـه بـا انجـا ـد 

كننده و آزاردهن 

شـود ينمـ  فـت 
بنـ. ك بنـا كنـد   

يم) ص(اكرم مبر

اعالم نمود زيا ن
ايهم  شيكه افزا

،ياقتصاد ،يماع
نشان دهد و جام

نييو تب مي تعل

َتََك ا«  َوأَنِْذْر َعِش
ن سخن گفت و

ندادند يد و جواب
ي خواهم بود، ا

  )26/09/1400 م

يعني يت اسالم

از تو نا شيچه پ
ن كفر ورزند و ش

و ا افتيدر ـ1: 
و ره يسرپرست 

يدرست به ياله ن
عصوم نباشد، امك

دچار گ يرات اله
دانـ يو م كند يم

  54ه 

ما ناراحت يبرا 

افي خيآن در تار 
دور از شـرك  بـه   

اميبا مجاهدت پ

را تيدو مسئول 
نرفت، بلكه نيز ب

اجتم ديالت جد
را به مردم ن قي

و اداره جامعه و

آمد؛ امبريپ يرا
رباره اسالم با آنا
ن سكوت كردند

تو اوريو  ارين 

11  

چهارممرحلة (ن 

حكومت ليت تشك
 51  

زل شده و به آنچ
ه شده كه به آن

:شود يصه مخال
امبر،يپ يمعنو 
  52تا  4

نيصوم نباشد، د
مع ياله يو وح

 عمل به دستور
ناه را مشاهده م

صفحه. كند ينم

زيها ن تصور آن
54  

ريفراوان كه نظ
بـه خـدا و مان

گ بود كه فقط ب

نيا انياول، پا 
تنها از  ل خدا نه

مسائل و مشكال 
كار و عقائد، حقا

حكومت و اصوالً

ب خداوند به بر
دعوت كرد و در

همه مهمانان. ت
من: است و گفت

يازدهم؛ زبــــان

اول ضرورت لي
و 50صفحه . ود

ه آنچه بر تو ناز
آنان دستور داده

د در سه محور خ
تيوال. ي اسالم

49صفحات . شود

آن به مردم معص
و نيد نييو تب م

  53فحه 

دارند، در مقام 
گن قتيكه حق ي
عوض ن زيچ چيه

ت يو حت ميهست
4صفحه . ت دارند

ف يها تحمل رنج
ميبا ا يا و جامعه
بزرگ يا د معجزه

تيچون مسئول
پس از رسول ني

شيدايختلف، پ
انبوه افك انير م

ا نكهيبر ا وهعال 

فرمان از جانب ن
را د هاشم ين بن

الم كمك خواست
نبود، برخا شيب

سنجش ي

يالم مربوط به دل
شو يم مربوط م

به كنند يگمان م
؛ حال آنكه به آ

51  

 فرستاده خداوند
حكومت ليشك
ش يشمرده م ي

و رساندن آ يح
ميدر تعل يامبر

صف. رود يست م

اريو اخت زهي غر
يه كند، اما كس

يبه خدا را با ه ت

گناهان معصوم ه
شتباهات عصمت

سال تالش و با تح
ه مردم برساند و

خود ،يانسان يا

، همچ)ص(امبريپ
يد نييو تب ميعل
مخ يها و فرقه ب

كه در ي و رهبر
.شد يتر م فزون

6    

نيذشته بود كه ا
هل نفر از بزرگان

اسال غيو تبل جيو
ب ي زمان نوجوان

   
 

 .رست است
اسال يم اجتماع

دوم ليبه دل ها ه
 .رست است

كه گ يكسان ي
د طاغوت ببرند

1صفحه » .شاند
 .رست است

عنوان ف به امبريپ
با تش ياله نيوان

يظاهر تي از وال
 .رست است

وح افتيدر در ي
اياگر پ. شود ي م

از دس نيدم به د
 .رست است

مانند ما نكهي ا
هوس بر او غلبه

بتمح شود، ي م
 .رست است

از گن يمورد بعض
مه گناهان و اش

 .رست است
س 23 در مدت 

را به ياله اميپ ن
ها از ارزش گانهي

 .رست است
و پ ميقرآن كر( 

به حكومت و تع
كاتبظهور م گر،

به امام ازيت و ن
اف د،ياداره نما د،
63صفحه . ستي

 .رست است
سال از بعثت گذ

چه) ص(ول خدا
ترو يز آنان برا

كه در آن طالب

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
وجود احكام  

نهيگز هيو بق
در 1گزينه  .6

ا دهيند ايآ«  
به نز يداور

بكش يو دراز
در 2گزينه  .6

پ تيمسئول  
قو ياجرا ـ3

برتر و باالتر
در 4گزينه  .6

يامبرياگر پ  
مردم سلب

و اعتماد مرد
در 1گزينه  .6

با امبرانيپ  
و ه يكه هو
وند دورخدا

در 3گزينه  .6
در م زيما ن  

نسبت به هم
در 2گزينه  .7

رسول خدا  
نيماندگارتر

يب ينيسرزم
در 4گزينه  .7

فرض دوم  
جامعه ب ازين

گيدر نقاط د
دنبال داشت

كرد ياداره م
ين ريپذ انيپا

در 1گزينه  .7
حدود سه س  

دستور، رسو
و ا فراخواند

طيبن اب يعل

erv.ir

64

65

66

67

68

69

70

71

72



 
 

 

@sanjesheduc 

مـن   نينش

مسـلمانان   
نماز را برپا 

ـدا آمـد و     
آنـان  ! جـابر 
بـن   نيسـ 

پـس  . سان

گرانبها  زيچ
ز هم جدا 

از خانواده  

خ بـه ايـن   

كه در طول 
ن بشـر بـه    

 بار زندگي 

ايـن  . سـت 
. دف اسـت  

 با دستگاه 
 آن هـدف    

cationgroup

من و جان ي وص

و سرپرسـت م ي
كه ن يآورندگان ن

نـزد رسـول خـ 
ج يا: فرمود) ص

حس ،يسن بن علـ 
الم مرا به او برس

شما دو چ انيم
ا گاه چيدو ه ن

يتعداد خاص ،

خداوند پاسخ.. . 

ب شده است ك
 ادعاي رسـاندن

آيد و يك يا مي

ن جستجوگر اس
هـد ك زندگي بي

خداوند كه. ست
ي رسـيدن بـه

برادر من، ن،ي ا

ـ  يهـا  يژگـ  يول
مانياند؛ همان ا

  65صفحه 

يعبداهللا انصـار 
ص(رسول خدا. م

حس بيترت س به
سال ،يدي او را د

من در م«: رمود
نيو ا ديشو ي نم

ه،يآ نيكه ا ميب

.ز به آب، هوا و 
  7 صفحه. ت

ضمين كند، سبب
ها با اين مكتب 

ط يك بار به دني

اي مقدس انسا
اهي از زيان يك

ت رها نكرده اس
 داده و او را براي

  )26/09/1400 م

همانا«: مودن فر

ژيد كـه در آن و  
ا آورده مانيكه ا

ص. نجام داده بود

 شد، جابر بن ع
ميبشناس زيرا ن 

است و سپس لب
و هر وقت ديد 

فر يعمر خود م
هرگز گمراه د،ي

يابي يدرم هيآ ني

 دارد، مانند نياز
 انسان داده است

 سعادت او را تض
.ب بشري باشيم

ت كه انسان فقط
8  

ها دغدغه» دگي
ش زندگي و آگا

ي را بدون هدايت
دفي معين قرار

   10و  9

)انساني

12  

چهارممرحلة (ن 

و به مهمانان ت

نازل كـرد امبريپ
ك اند ي او و كسان
ان) ع(نيرالمؤمن

نازل ْألَْمِر ِمْنُكْم﴾
االمر ي است اول

طالبيبن اب ين عل
ياو را خواه ير

آخر ع ير روزها
ديدو تمسك جو

  67صفحه 
يبا تفكر در ا ﴾
  

طبيعي و غريزي
ها را نيز به ز آن

ازهايش باشد و
 از جانب مكاتب

جهت جدي است
8صفحه . ي است

راه درست زند« 
ن و توجه به ارزش

كه هيچ مخلوقي
و هر مخلوقي هد

9صفحه ) 50/طه

ويژة علوم ا (

يازدهم؛ زبــــان

رفتيرا پذ شانيا 

بر پ يا هيداوند آ
خداوند و رسول

ريكار را ام نيا» 

ُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل ا
الزم م؛يا شناخته

آن ني كه نخست
ريتو در هنگام پ

 

مكرر، ازجمله در
د نياگر به ا. را 

صف» . وارد شوند
ًا ت َويُطَهِّرَكُْم تَطِْه

70 صفحه .رند

سته نيازهاي طب
رت آگاه شدن از

كه پاسخگوي نيا
ت و گاه متضاد

  6صفحه . اند

 زيستن از آن ج
صت تكرارنشدني

و» آيندة او«، »
 هوشياري انسان

تنها انسان بلك نه 
ه، براي انسان و

ط( ﴾لَقُه ثّم َهدی

)2(و زندگي 

سنجش ي

عتيب گرفت و 
  64صفحه  

از جانب خد يح
شما فقط خ يول

».دهند يزكات م

 َوأَِطيُعوا أَِطيُعوا هللاََّ 
 و رسول او را ش

ز من هستندد ا
و ت ،يمد بن عل

 66صفحه ... .  

طور م به) ص(م
تميرتم، اهل ب

كوثر بر من ض
لرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت
 مقام عصمت دار

دات زنده يك دس
ماده كرده و قدر

اي ك شتن برنامه
هاي متفاوت نامه

ا ني را ارائه كرده

دگي يا چگونه
نابراين، اين فرص

»هدف انسان«يِ 
هنده بيداري و

ي حكيم است، ن
طبيعي پاسخ داد
لاعطی کلَّ َشیء خَ 

 دين و

   
 

ت آن حضرت را
».ما خواهد بود
 .رست است

 روزها فرشته وح
همانا و«: ده بود

ز ركوع،در حال 
 .رست است

﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنو
ما خدا! سول اهللا

من و امامان بعد
محم ن،ين الحس

بيترت به ين عل
 .رست است

اكرم امبريپ ـ ن
كتاب خدا و عتر

وضكنار ح نكهي ا
ُ لِيُْذِهَب َعْنُكُم ال هللاَّ

كه م رديگ ي برم

 .رست است
ون ساير موجود
 عالم طبيعت آم

 .رست است
مي انسان به داش
ره شاهد ارائه بر

هاي گوناگوني امه
 .رست است

ف راه درست زند
كند؛ بن جربه مي

 .استرست 
از قبيل چيستي

ده  مقدس نشان

 .رست است
كه آفريدگارين 

ت به نيازهاي طب
﴿ربّنا الّذی اكند؛ 

www.sanjeshse 

دست امبريپ
شم انيدر م

در 3گزينه  .7
از يكيدر   

مشخص شد
و د دارند يم

در 1گزينه  .7
﴿ هيآ يوقت  

رسو اي: گفت
م نانيجانش

بن يعل ،يعل
از محمد بن

در 4گزينه  .7
نيثقل ثيحد
ك گذارم؛ يم
تا شوند ينم
َا يُِريُد هللاَّ﴿ َّ إِ
را در امبريپ

  
  

در 2گزينه  .5
انسان همچو
نيازها را در

در 4گزينه  .5
احتياج دائم
تاريخ هموار

برناسعادت، 
در 3گزينه  .5

دغدغه كشف
در دنيا را تج

در 1گزينه  .5
هايي ا سؤال
مشغولي دل

   8صفحه 
در 2گزينه  .5

خداي جهان
عظيم خلقت
ك هدايت مي
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@sanjesheduc 

ـراي آنكـه     

نپيمودنـد،    

ـر مـردم و     

فع دنيـوي     

ا تفكـر در   

ال « قـانون  

هـا را   ي آن  
  42صفحه 

ت فراوانـي  

خص كـرد    

وم واليـت    

رش اسـالم  

. پـذيرد  ـي    

 

cationgroup

فرسـتاد، جـز بـ

ن راه مخالفـت ن
  17صفحه » 

ودن سـطح فكـ

طر حفـظ منـاف

توانستند بـا  مي
 29  

جمله  از. ... ست

ي آنكـه نـاتواني
ص. نمايد ست مي

 در آن اختالفات

 بايد ابتـدا مشـخ
   83و 

ز خود، بـه تـدا

يافت؛ زيرا گستر

 نبـوت پايـان مـ

 ».ت را انذار كن

سوي بندگان نف

ل كتـاب در آن
».ن وجود داشت

سبب مختلف بـو

خـاط داند كه بـه  

 شده بودند كه
صفحه. دهند خ

و تحرك داده اس

 را بياورند و براي
سوره را درخواس

ب غير خدا بود،

ي پاسخ به آن 
و 82صفحه . رد

 جانشينِ پس از
  83حه صف. ت

لكه افزايش هم ي
  83صفحه . شد

 مردم با خـتم

خويشان نزديكت

  )26/09/1400 م

رسوالنش را به س

سالم است و اهل
ي كه ميان آنان

س به» قدر عقولهم

هبران ديني مي

اي ها وارد دوره ن
ي مختلف پاسخ

اصيت انطباق و

تابي همانند آن
ها، آوردن يك س

ند و اگر از جانب

تم است كه براي
پذير ك پايان مي

خداوند با تعيين
ئوليت شده است

 از بين نرفت، بلك
تر ش  رهبر، افزون

 و ابالغ وحي به

خ«ي پيامبر آمد؛ 

13  

چهارممرحلة (ن 

خداوند ر! هشام

ن نزد خداوند، اس
ل رشك و حسد

 نُکلّم الّناِس علی ق

 آن دسته از ره
2  

در واقع انسان. 
ها در طول زمان

ررات اسالمي خا

نهاد كرده تا كت
ه  اثبات عجز آن

كنن يم تدبر نمي

دماتي درس هفت
يك ن باقي و كدام

به فرمان خ) ص
عطيلي اين مسئ

تنها يين دين، نه
 و نياز به امام و

ل يعني دريافت

ز جانب خدا براي

يازدهم؛ زبــــان

اي«: كم فرمود
 10   

قطعاً دين«: مايد
دليل د؛ آن هم به

ا انرش االنبیاِء اُِمرن
  19صفحه . ت

يني را از ناحيه
3صفحه . كردند

: .. كامل زندگي
هدايتي خود را د

 دارد كه به مقر

پيشن شك دارند
و درنهايت براي

كرآيا در قرآن «

هاي مقد  پرسش
شان از رحلت اي

ص(رسول اكرم) ع
ن داده و مانع تع

به حكومت و تبي
 به دنبال داشت

، مسئوليت اول

شد و اين فرمان از

سنجش ي

ود هشام بن حك
صفحه» . كنند

فرم ميل عمران 
ت آن آگاه شدند

انّا َمعاِرش«: فرمايد
 و ارتقاء آن است

تالفات و چند د
ك يد را انكار مي

 دريافت برنامه
 خدا، نيازهاي ه

 و قوانين وجود
   31صفحه 

هي بودن قرآن ش
ه سوره كاهش و

«: فرمايد ساء مي

 سؤال، يكي از
پس) ص(پيامبر

ع(كتب اهل بيت
فرمان» امامت« 

 جامعه اسالمي ب
را... ها و   و فرقه

)ص(گانه پيامبر

 از بعثت نازل ش

   
 

 .رست است
به شاگرد خو) ع

پيام الهي تعقل
 .رست است

سوره آل 19آيه 
 آنكه به حقانيت

 .رست است
ف كه مي) ص(بر

دن فرآيند رشد
 .رست است

 منشأ اصلي اخت
پيامبر جد) تر

 .رست است
معه بشري براي
ل شده از سوي
 .رست است

اي از قواعد سته
ص... » ر فی االسالم

 .رست است
كساني كه در اله
پيشنهاد را به ده

 .رست است
سوره نس 82آيه 

  46صفحه 
 .رست است

شده در متن رح
هاي پ  مسئوليت

 .رست است
اليم اسالم و مك

در قالب) كومت
 .رست است

نياز) ص(ل خدا
گر، ظهور مكاتب

 .استرست 
گ هاي سه ئوليت

  
 .رست است

ود سه سال بعد

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
ع(امام كاظم

بندگان در پ
در 4گزينه  .5

خداوند در آ
مگر پس از

در 2گزينه  .5
حديث پيامب
تدريجي بود

در 1گزينه  .5
قرآن كريم

ثروت و قد(
در 2گزينه  .6

آمادگي جام
برنامه ارسال

در 4گزينه  .6
در اسالم دس
ر و ال ِرضار َرضَ

در 3گزينه  .6
خداوند به ك
ثابت كند، پ

در 2گزينه  .6
خداوند در آ

ص. يافتند مي
در 3گزينه  .6

پرسش مطر
يك از كدام

در 1گزينه  .6
بر اساس تعا

حك(ظاهري 
در 2گزينه  .6

پس از رسول
در نقاط ديگ

در 4گزينه  .6
از ميان مسئ

 83صفحه 
در 1گزينه  .6

آيه انذار حد
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@sanjesheduc 

 را معرفـي    

شـباهت  (  
 از حضرت 

. ي هسـتند    

زار ان برگـ 
د و سـپس   

 كـرد كـه   

د آن وجود 

، حضـرت  )

خدا ندارد و 
ده و هرگـز    

  .د
چهـار هـم   

 يماد اياش

به  يخ كامل

cationgroup

د قصـد دارد او

 موسي هسـتي
ن پيامبري، پس

كاالت محتـوايي

سال زندگي ايشا
 مائده نازل شـد

براي مردم ايراد
81   

تر حديثي مانند

)ص(مل پيـامبر    

جز انكار خ يا ره
م سـازگار نبـود

نديدا را انكار نما
چ نـه يسـت و گز  

  7صفحه . ت

 افتيدرك و در
  .تند

هستند، اما پاسخ

 داده و خداونـد
  85صفحه ...  

ند هارون براي
ت پايان پذيرفتن

دچـار اشـك 84   

حج در آخرين س
سوره 67ا آيه 

نراني مهمي بخ
1صفحه » ست؟

ت كه شايد كمت
   90صفحه 

ـود، فقـط شـام
  91و  90ه 

علم بداند، چار 
خدا با قبول علم

وجود خد توانند
د منكـران خداس

خارج است يجرب

و، تنها قادر به د
ستين يي شناسا

ه يطالب درست

  )26/09/1400 م

 در ركوع صدقه
دقه داده است؟

مانن و براي من به
تفاوت(ي نيست 

حتـواي صـفحه

اين ح.  بجا آورد
 غدير خم، ابتد

آنگاه سخ. ف كنند
شان سزاوارتر اس

چنان محكم است
ص... . ضر بودند 

شـ برداشـت مـي  
صفحه. ست است

رويد و خود را پ
قبول خ رايز نند؛

ت يهرگز نم يرب
اعتقاد جهي و نت

 از حوزه علوم تج

رو نيو از ا رندي
س قابل درك و

خود مط يدر جا

  ديني

14  

چهارممرحلة (ن 

خ داده و كسي
ر حال ركوع صد

تو«: فرمايد مي 
د از من پيامبري

   88صفحه 

ها بر اساس مح ه

ا فريضه حج را
حجه در منطقه

همه مردم توقف
 مؤمنان از خود

راويان حديث، چ
كه در ماجرا حاض

ه از آيه تطهير بر
نادرس 4 گزينه 

وفادار بماند يم
كن يعمل م يلم

تجر ندارد و علوم 
الزمه ز،يسه ن ه

است و فقط ي

يپذ ياثر م يماد
حواس لهيوس گز به

 انسان، اگرچه د

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ زبــــان

اي رخ ت كه واقعه
چه كسي در: يد

)ع(به امام علي 
؛ جز اينكه بعد)

ص). د پيامبر بود

ت و ساير گزينه

عازم مكه شد تا
الح ر هجدهم ذي

   88صفحه  

ده، دستور داد ه
چه كسي به! م

 جهت سلسله ر
ك) ص(ب پيامبر

كه) ع(هل البيت
است، محتواي 

طرز تفكر علم به 
ف طرز تفكر علم

يعلم ياوردها
نهيگز ل است و
يعلم يد موضوع

م يايودات و اش
بودن، هرگ يماد

 و محدود بودن

معارف

سنجش ي

دريافت) ص(خدا
جد رفت و پرسي

)ص(بر اكرميام
)ي در امر هدايت

كه خود) ع(رون

درست است 4نه 

ل دهم هجرت ع
ز اين مراسم، در
. غدير پرداخت

سوره مائد 67ه 
اي مرد«: رسيد

عه غدير خم، از
 ده نفر از اصحاب

جا كه عصمت اه
)ع(و حسينين) 

ياگر كس)  خدا
قاد دارند، برخالف

  7حه 

با دستا يارتباط
تكرار سؤال ،دو ه
انكار خداوند ايت 

دن تنها از موجو
ما ريعلت غ به ي

ود بودن حواس
9  

   
 

 .رست است
 واليت، رسول خ
ب به سوي مسج

 .رست است
ديث منزلت، پي
هي و پشتيباني
الف حضرت هار

 .رست است
ها تنها گزين ينه

 
 .رست است

ي اسالم در سال
مسير بازگشت از

به بيان حديث 
 .رست است

پس از نزول آيه 
 از آن از مردم پر

 .رست است
در واقع) ص(مبر
ازجمله صد و. 

 .رست است
ي است و از آنج

)س(ضرت زهرا 

 .رست است
منكران(افراد  ن

 وجود خدا اعتق
صفح. شود يمع ن

 .رست است
ا گونه چي خدا ه

نهيداشت كه گز
اثبات راياست؛ ز

 .رست است
بود يعلت ماد ه

يماد ريجودات غ
داشت كه محدو

9صفحه . ستندي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
با نزول آيه

با شتاب. كند
در 2گزينه  .7

بر اساس حد
در امر همرا

رسول بر خال
در 4زينه گ .7

در ميان گزي
 84صفحه 

در 1گزينه  .7
پيامبر گرامي

در م. ... شد
)ص(پيامبر

در 3گزينه  .7
)ص(پيامبر

در قسمتي
در 1گزينه  .7

سخنان پيام
باشد داشته

در 4گزينه  .7
پرسش منفي

، حض)ع(علي
  
  
  

در 2گزينه  .5
نيدر نظر ا  

ها كه به آن
جا جمع كي

در 4گزينه  .5
انكار وجود  
توجه د ديبا  

اساساً غلط ا
در 3گزينه  .5

حواس ما به  
موج. هستند

توجه د ديبا  
يؤال نس نيا
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خـدا   نديو

از  زيـ ن دهي
مطلـق   ازـ 

اگـر  . سـت 
وجـو و   ـت   

 نكـه يـت ا 
ت و هرگـز   

 ازين يب ديبا

را  عـت يطب
قدند د، معت

و منكـران   
  20فحه 

و  سـت ين ي

 يـل مهمـ  
اسـت؛   ـت 

 انسـان  يا 
 

25  

ـود را رهـا    
ـه خـود را   

خـود   يها

دنـد، جـدا   

cationgroup

گو يها م آن نين
 11  

يبروند، آن پد ن
ـ   يـن يست كـه ب

 صورت گرفته اس
فـراوان بـه جسـ

علـ. گذاشـت  يـ 
اسـت يرا علت ده

جهان حتماً ب ش

  . شود

ست كه ماده و ط
از علت باشد ازي
ونيكـه مـاد   ت

صف .دانند يت م

يمـاد  - هاسـت 

از عوامـ يكـ ي.. 
قـيها بـر حق   آن
هـا يداور شي پـ 

 .گرداند يخود م
5و  24صفحه . 

آلـوده خـ طيحـ 
كـ يمĤبـان  ـدس 

ه يو خودخواه ي

مخالف بود ياله

همچن. س اوست
صفحه. گ است

نياز ب اي نباشند 
مقدس خداوند اس

انسان يوجوگر
تحمل زحمات ف

نمـ يعلمـ  يهـا 
ديور دارد آن پد

بخش يعلت هست

مطالعه »ند؟يگو

اس نيا شيمعنا 
ين يكه ب يوجود

نجاستيالف در ا
از علت ازين ي را ب

ه دهيـ ت همـه پد  

. ..ق جهان است
و مقدم داشتن
نواع تعصبات و

خو يها و هوس 
شود ي مربوط م

مح توانستند يم
مقـ يو حتـ  نـد 

ينفسان التيتما 

ا انيو اد امبران

  )26/09/1400 م

دارد، حواس اريخت
بزرگ ي ناسازگار

اگر آن عوامل ه
ت و فقط ذات م

و و جست يابي ت
هرگز با ت اشت،
ه شـرفت يـم و پ 

است كه باو نيا 

ع ني بود و بنابرا
19  

گ يچه م ها دهيد

م،يخالق بشناس
به مو تيو درنها

اختال. ستين ي
خداشناسان، خدا

كه خود علـت -
 

و خالق كتايوند 
ها و و هوس اليم
ا ايو  يو گروه 
ها يخودخواه ي

انسان ي باورها

كه نم يند، كسان
پرداختن يها م ن

يوانستند پا رو

اي كه از ابتدا با پ

15  

چهارممرحلة (ن 

 موجودات در اخ
تناقض و كيه 

كه يطور ست؛ به
است اجيو احت ز

و حس علت يو
د يسان وجود نم

قدم در عالم علـ
كند، يم يا دهي

خواهد ها دهيپد
9صفحه . گردد ي

پد«و  »ستيفا ن

را بدون خ عتيب
هر دو انيگرا يد

ا دون علت چاره
خد يول كنند، يم

-جود بدون علت 
 21صفحه . ت

جمله وجود خدا
از ام يرويپ شود،

ي منافع شخص
يرا فدا قتي حق

ه به اعتقادات و

شدن دهيبرگز ي
 به مخالفت با آ

وآمد، نت شيپ ي

را يمده، كسان

يازدهم؛ زبــــان

شناخت ين برا
دو جمله نيا ان

اس گريه عوامل د
ازين ده،يهر پد ي

كنجكاو نيس هم
 عقل و فكر انس

ق جهيو درنت خت
ي كشف علت پد

از جهان پد يجزئ
يم ها دهيهان پد

خودكفا ها دهيپد

جهان ماده و طب
ناسان و چه ماد

موجود بد رفتني
م يز علت معرف

لذا موجو اند، دهي
ارد و آن خداست

از ج ق،ين از حقا
شو ي كردن راه م

با يقتيحق فتن
و عمالً رود ي م

است كه يوضوع

يامبريداوند به پ
د دست بردارند،

ياله شيله آزما

 در متن سؤال آ

سنجش ي

كه انسان يا لهي
ايم. ندارند يرج

ودش وابسته به
ياصل تيخصوص

  16ه 

بر اساس يعلم 
در اعماق دار شه
خپردا ينم ها دهي

ر خود را صرف
  17صفحه  

علت، خود ج ند
د، وگرنه جزو جه

جهان پ«مطالب 

ج ، منكران خدا
چه خداشن ن،يا

ي هر حال، از پذ
از ازين ي ماده را ب

ين شك همه پد
همراه خود ندا ز

انسان يگردانيرو
ده و سبب گم

ريچون پذ يادي
آن طفره رفتني

مو يدتيعق يگر

از جانب خد تير
ت و مقامات خود

چون مرحل ستند،
  .وند
كه د »ياله شي

   
 

 .رست است
يتنها وس نديگو ي
وجود خار عتيب

 .رست است
است كه وجو ي

خ نيبنابرا.  رفت
صفحه. ستين ده

 .رست است
اتيعات و كشف

شيو ر ليس اص
يعلت پد افتني 

دراز عمر انيسال
.دون علت باشد
 .رست است

ازمنيباشد و ن ده
نباشد دهيه و پد

 .رست است
م كتاب، 19تا  1

 .رست است
و ونيماد يدعا

بنابرا. ميا دانسته
در ه معناست ك

و عالم عتيطب
 .رست است

بدون يودات ماد
زيرا ن دهيآثار پد

 .رست است
ر يل عامل اصل

شد قياز حقا زير
يزكه در موارد  
ياز پذ كند، يم ا

گيداشت كه ماد
 .رست است

نجات بشر يبرا 
منافع و تعصبات

دانست يص خدا م
شو قتيحق ميسل

آزما«داشت كه 
  26فحه 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
يم ونيماد  

طب يو ماورا
در 2گزينه  .5

زيچ دهيپد  
خواهد نيب

دياست و پد
در 3گزينه  .5

تمام اختراع  
احسا نيچن

يكاوش برا
 يدانشمند

بد تواند ينم
در 4گزينه  .5

ديهرچه پد  
از علت بوده

در 2گزينه  .5
17ات صفح

در 1گزينه  .5
اگر بنا به اد  

بدون علت د
بدان نيو ا

ط نيخدا هم
در 2گزينه  .6

موجوچون   
از آ كي چيه

در 4گزينه  .6
از عقل زيگر  

كه سبب گر
يمعن نيبد

دايبرخورد پ
توجه د ديبا  

در 3گزينه  .6
ايانب يوقت  

از م ايكنند 
بندگان خاص
گذارند و تس

توجه د ديبا  
صف .كند يم
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و به وجود 
الزم را  يـا 

ود ندانسته 
 ينادرسـت  

بـا   تيضد 
كـه   يسـان 
  27حه 

مطالـب را   
. ستيدار ن

وقت قانع و 
.. . .گردنـد  

 ريـ ارد و غ    

درت تفكـر   
. هاسـت  ف  
 نيتا از ا د

اگـر   يحتـ    
ـودن خـدا    

آن  يهـا  ده
 يموجـود  
در  كـروب ي

خـود   يرو
جود نـدارد  

و  يت مـاد     

 ميو بكوشـ 

 دنشيـ ز د
 »زيبرخ ان

 هيد او سـا   

cationgroup

روان ا نهيدر زم
هـا يو آگاه رديگ
كه باعث شو دي

ايـ  ي در درسـت   

يفتار شوند، ول
است و لذا كس ي
صفح. قرار دارند 

يا پـاره  ي،جوان
برخورد يكاف يل

طور مو الع را به
يمطالب م ليب

سـت افـراد نـاو

قـد شيافـزا  ت
بـردن ضـعف نيب

دهد يب امكان م
 تـا آنجـا كـه ح

بـر نبـ ليگز دل

ديـ مجموعـه پد   
چير جهـان هـ  

كيم ايـ  اهيگ شي
ريـ اثر و ن ها ني ا

در جهان وج شتر
همـه موجـودات

و ميو اطاعت كن

از زيـ افراد ن نير
ايحافظ، از م ي
بـر وجـو هـا  يه

د ينداريت به د
قرار نگ تيت ترب

وجود آ در او به 
بـدون آنكـه د؛

گرف ينيب ضد د
يو اجتماع يفرد

نيبا د تي ضد

ده در دوران نوج
و عقل يكام علم
اطال كم اي ناآگاه 

قب نيبودن ا س
اظهـارات نادرس  

تيـ اهم رد،يت پـذ   
و از ب يفكر ين
طلب فرصت يا ده

 نبود خدا ندارد
مطلب، هرگ ني ا

 كـه جهـان و م
د يآسـمان  ميال 

يثال آفتاب در رو
از كي چيه ي ول
شياراده ب كي اي

خـدا گرفتـه و ه

و از او ميخدا ده

تر عاقل ي و گاه
يود حجاب خود
شد و خودخواه

  )26/09/1400 م

نسبت يا نهيو ك 
تحت يواقع اني

ينيعصب ضد د
پردازند يذهب م

به تعصب دي، شا
ف يها ي نابسامان

در معرض گران

عد نياست كه ا
كه از استحك رند

مكن است افراد
اسا يمتوجه ب د،

شـود، ي خدا مـ 

كامـل صـورت ي
مبا تيتقو ينيد
و به عد آورد ي م

با بود و يرتباط
باز - ستين ني

است نيرت از ا
تعـا دگاهياز د.. 

است؛ مث يو اثر
منشأ اثراند،...  

يثر ؤم كي اي رو
و اثر خود را از خ

خ ي تن به بندگ
 37  

رك پنهان است
تو خو/  ستيل ن

 شهوات خود با

16  

چهارممرحلة (ن 

نينسبت به د ي
ياگر از طرف مرب

تع ينوع يو حت
با مذ ي و دشمن

دارند، نيبا د ي
عامل نيد كند
گياز د شيب زي ن

ا نيا گردد يدا م
ريگ يفرا م صص
مم شود، يرضه م

نديافزا ي خود م
از يگردانيه رو

  29و  2

يدقـت و آگـاه  
د تيو ترب ميعل

رنگارنگ فراهم
ار گونه چيرات ه

يچن البتهكه  - 

عبار دهد، ين م
. ..شود يم تيدا

قدرت و يت دارا
خود و ي كارها

رين كي اصلدر  
و روي خداست، ن

ست كه ما فقط
صفحه. ميم ده

كه سرچشمه شر
حائل چيشوق ه

 خود و منافع و

يازدهم؛ زبــــان

يا عقده ،يكودك
ا رسد، يم يجوان
شود و گردانيرو

 كه به مخالفت
  .دي

يكه سر ناسازگار
ك يه فرد تصور م

هستند،) يروان 

به خد مانياز ا 
رمتخصيز افراد غ

عر يخداشناس ل
 دامنه معلومات

به يمنته ي گاه
28صفحه . ست

با د ديو مكتب با
تع يها از هدف ي
ر يها يدئولوژيا
اظهار ليقب ني ا

ثروتمندان است

د خداوند را نشان
و هد ريخالق تدب

از موجودات كي
نسان در انجام

.ها داده است ن
از ريكه غ يگر
3  

آن اس يو به معن
او انجام يها مان

ك ين بت اعظم
عاشق و معش اني

فكر تنها به سان
  39صفحه 

سنجش ي

رفتار دوران كو 
به سن ج يوقت 

و خدا ر ني از د
جذب گردد يا

ينما ي توجه كاف
ك يه تمام كسان

است كه نياز ا 
هعقد ينوع ساز

يگردانيسبب رو
ا ينيمعارف د ر

لي با عنوان دال
افراد بر نيكه ا

كه ياز عوامل ي
ا يو اله ينيد ق

و دهينتخاب عق
يكيرو،  نيازا. د
رشد ا يرا برا ه

كه داستيته پ
ث ايخصوص فقرا 

ما در مورد دهيق
خ نيهم لهيوس ه

ي هرت است كه 
ابرها و ا ييجا به

 را خداوند به آن
گيد زيهر چ رايز
6صفحه . ندي او

و عمل ماست و
ر و مطابق با فرم

گفته شود كه آن
يم« ست؛يسان ن

انسرار گرفت و 
ص. ماند ينم يجا

   
 

 .رست است
ت ساده، اعمال و

يكودك نيچن 
كسرهيبسا  ، چه
ها مكتب اي يسان

ها دقت و ار آن
داشت كه گرچه

يناش زيز هر چ
س نهيزم( يتصاد

 .رست است
كه س ياز عوامل 

ريسا ايجود خدا 
كه ظاهراً طالب

ك جيتدر د، اما به
يكيگفت  توان ي

قير دفاع از حقا
 .رست است

كه ا جهينت ني ا
شو يروشن م د
نهيزم يفكر يوان
ناگفت. ... برسند 

مخ ي خداشناس
  30صفحه 

 .رست است
كه نظر و عق ير
خالق است و به 

درست يعني. رد
ض و باد در جاب
دارند، بلكه همه
د متعال است؛ ز

ردا وام ير هست
 .رست است

رفتار و انگريب ي
خود را به خاطر 

 .رست است
آور باشد اگر گ ب
جز خود انس يز
محور قر» خود« 

بر ج يدا جز نام

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
به عبارت...   

.آورده است
كسب نكند،
به طرف كس
گفتار و رفتا

توجه د ديبا  
از شيب نيد

دچار فقر اقت
در 3گزينه  .6

گريد يكي  
در اثبات وج

طم ليقب نيا
گرداند يراض

يم ن،يبنابرا
در متخصص

در 1گزينه  .6
با توجه به  
خود يخود به

ضعف و ناتو
ييراه به نوا

كه ميريبپذ
ص. شود ينم

در 2گزينه  .6
نظر ديتوح  

كيمخلوق 
استقالل ندا

مرض شيدايپ
را از خود ند
و آن خداوند

در يرماديغ
در 4گزينه  .6

يعمل ديتوح  
يكه كارها

در 1گزينه  .6
تعجب ديشا  

زيناتوانند، چ
يوقت ،يآر

افكند، از خد
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خـدا بـاور    
جـز   يكسـ  

و  ليـ م ايـ 

 44  

 يبرتر اهيس

ت شـتابزده   
بـر اسـاس    

 

 يِ گسـتاخ 
تا كه ما /  

و  ديفزايب ش
 اسـت كـه    

. شوند لينا

a    قبـل از

Two hu 
two hun  

  فاعل+ كي 

l    كـه يـك

cationgroup

يگـانگ يبـه   ي
سان در عمـل ك

ـ  ايـ  تـ  ي يحزب

صفحه. هستند

بر نژاد س دي سف

و قضـاوت يطح 
جهـان ب نيـ ر ا
 45صفحه . مي

خالق جهان را با
 ما را جان جان

شيخو ييو توانا
آمـده ينـ يد م

ن شيخو يجود

  40صفحه   او

lot ofصـفت   

undred         
ndreds         

فعل كمك+ كرار 

loafجمع اسم 

يعنـ ي. باشد ديح
است كه انس نيا
يـمركز اي يزيچ
  40صفحه  

روشن نقص ه ي

نژاد نكهيتصور ا
  44ه 

سـط نشيـ ب كي
د يزيـ كه هر چ

يها ناتوان باش آن

گشود و خ زيآم 
تو يا ميچه باش

بالها بر قدرت و
ميدر تعـال . ـردد 

به كمال وج قير

طاعت محض از

اسـت و ص) عـات 

  .كار رود به
     Four hu
     four hun

قيد تك+ ل اصلي 

ج. كار مي رود  به

  )26/09/1400 م

ارج از محور توح
 يما شرك عمل

چ اي ي را به كس
.ميا عبادت كرده

يها نشانه يهمگ

مثالً به تص شود؛ ي
صفحه. داند ين م

ياز  يناش رسد، 
ك ستين يديرد
از آ يبرخ يجود

جسارت يها ض
ما چ«! كرد؟ يت

ها و ب ن با محنت
گـ دهيـ دش آبد

طر نيتا از ا كند

و اط يزيبرابر چ

اطالع(عنـي آن  

ب ofه به همراه 
ndred peop
ndreds

فعل+ مفعول + 

م قابل شمارش
  . رود كار مي

 

17  

چهارممرحلة (ن 

خا ،يمبدأ هست
خداوند است، ام

هرگاه خود ن،ي
و ع ين را بندگ

ه ره،يو غ يلودگ

يمرتكب ظلم م
آنان يعيحق طب

يمت به نظر م
تر نشيهان آفر

فهم حكمت وج

لب به اعتراض ان
عدالت يه ظلم و ب

درافتادن هير سا
كالت، آهن وجو

ك يگرفتار م ها ي

در ب يسرسپردگ

مارش است و مع
  

گيرند مگر اينكه
le

  :رار زير است
+قيد حالت + ن 

 هم قبل از اسم
ك حد براي نان به

)2(انگليسي 

يازدهم؛ زبــــان

عنوان م ه خدا به
نادرست درباره

بنابرا. ... دهد دا
آن م،ياو شو ميسل

جهل، ترس، آل 

م ياز سر نادان ي
را ح دپوستانيسف

الف عدل و حكم
در جه قيه و عم

 فعالً از درك و ف

توا يم ايآ نشير
او را متهم به اي 

ست كه انسان در
ه حوادث و مشك

يو دشوار ها يخت

و س ميت از تسل

رد غير قابل شم
.رود كار مي ش به

گ جمع نمي sره 

ت و ساختار به قر
قيد مكان+ زمان 

قابل شمارش و
عنوان يك واح ه

ا

سنجش ي

ما درباره دهي عق
شناخت ن ينظر

دخ ريغ يه بندگ
تس يو شرط دي

از،يقص ندارد؛ ن

يعني. هالنه است
س لهيوس به ستان

برخال يهان كار
گسترده يماهنگ

شده؛ اگرچه ما

ر برابر جهان آفر
د؟يمحاكمه كش

  45حه 

نان قرار داده اس
شود و در كوره 
دارد، به سخ تس

عبارت است ي كل

وان يك اسم مفر
ير قابل شمارش

hundred و غير

ت در جمله است
قيد ز

بل از اسم غير ق
loave است و به

   
 

 .رست است
است كه نيا ي
شرك ن پس. مي

ت كند و تن به
يق چيه يو ب مير

 .رست است
سرچشمه جز نق

 .رست است
جاه يا دهيعق ر،
پوس اهياز س يش

 .رست است
امور جه انيدر م

وجود نظم و هم
ش دهيصلحت آفر

 .رست است
در زيدانش ناچ 
خود به مح اليخ

صفح »اني در م
 .ترست اس
را چنا يام زندگ

داريخفته او ب ي
را كه دوس يگان

 
 .رست است

در حالت يندگ

 .رست است
inform عنو به

ل شمارش و غي
 .رست است

dو  millionل 

 .رست است
ل ترتيب كلمات

 .رست است
هم قب someت 

esده مي باشد، 
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 يـا رفتـار      

ف خصوصي 

كنيـد يـاد       

نند توانايي 

  ش

كننـد، هـر      

رده بودنـد    

cationgroup

 متفـاوت عمـل

  ربيات

ؤسسات مختلف

  جاي

د، بايـد سـعي ك

  دله كردن 

ند تا اينكه بتوان

دانش/ مله كردن 

  مالً

ت را دريافـت ك

وباره رشـده كـر

   

  خاب كردن 

طـور ختلـف بـه  

تجر) 4 

سال در مؤ 5ت 

ج به) 4 

ف مبادلـه كنيـد

مباد) 4   

كار بگيرن د يا به

   بخشيدن 

  .داشته باشند
حم) 4   

كامال) 4 

ختلـف اطالعـات

    كشيدن

ها كه دو ن و گل

  دن 
، كاهش دادن)ن

انتخ) 4 

  )26/09/1400 م

در واقع افراد مخ

 طات 

 اينكه او به مدت

 رغم 

شورهاي مختلف

ر يا خيال كردن

استفاده كنندن و 

ت كردن، بهبود
  ر دادن 

  م بگذارند؟ 
هاي مختلف د ت

ارتباط/  كردن 

  م؟
  .ندگي كنيم
 قتاً، در واقع

 تا اينكه انواع مخ

 كردن، دست ك
  د داشتن

ها، گياهان چمن

 كردن، رها كرد
درختان( كردن 

 گي داشتن

18  

چهارممرحلة (ن 

  .د

د. ف وجود دارد

ارتباط) 3 

رغم بسازد، علي

ر علي) 3 

در كش د مختلف
  .ند

تصور) 3 

سيار زياد تمرين

تقويت) 2 
تغيير) 4 

سر جهان احترام
ديگر در موقعيت

نابود) 3  

ين زندگي كنيم
ي كرة زمين زن

حقيق) 3 

كنند ستجو مي

ترك) 2 
وجود) 4 

م مي گوييد از چ

ترك) 2 
قطع) 4 

بستگ) 3 

يازدهم؛ زبــــان

two loav 

شود ع بسته نمي

كشورهاي مختلف

 

ب و صحيح را ب
  .د

 علت ر، به

خودتان را با افراد
كنن  صحبت مي
 وري كردن 

ن انگليسي را بس
  .ند

ي فرهنگي سراس
ي فرهنگي همد

عمل/ ت كردن 

ب روي كرة زمي
 بدون آب در رو

 ختانه

ا در اينترنت جس

 زي گشتن

ه به مردمشت ك

 داشتن 

سنجش ي

ves of bread

جمع sهرگز با  

لف زيادي در كش

جوامع) 2 

جمالت خو ست
مطالعه كرده بود

خاطر به) 2 

 يا احساسات خ
هاي مختلف يت

آو جمع) 2 

خواست كه زبان
ود را تقويت كنن

  
    

هاي ايد به ارزش
هاي ادي به ارزش

دريافت) 2  

 بتوانيم بدون آب
ممكن است كه

خوشبخ) 2 

سر دنياه در سرا

  
سريع دنبال چيز

زيادي وجود داش
  .ريد

   رفتن 
  

وجود د) 2 

   
 

dدو قرص نان  

breadن كلمه 

 .رست است
ها و عقايد مختل

 ا
 .رست است

ه گذشته نتوانس
ان انگليسي را م

  
 .رست است

د عقايد، افكار و
چگونه در موقعي

 ردن 
 .رست است

آموزان خ ه دانش
حبت كردن خو

  خيال كردن
 دن، رها كردن
 .رست است

دانيد كه مردم با
ها بايد توجه زيا

توجه/ گذاشتن 
 .رست است

كنيد كه ما  مي
ي ما كامالً غير م

 .رست است
م زيادي هميشه

  . مكن باشد
 ردن

طور س  كردن، به
 .رست است

ك بزرگ تابلوي ز
يد يا فاصله بگير

فاصله گر/ ردن 
  تشكيل دادن
 .رست است

 كردن 

www.sanjeshse 
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انگليسي صح

تصور يا) 1
ترك كرد) 3
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:A د آيا مي
:B ه بله، آن
احترام گ) 1
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:B نه، براي
 مؤدبانه) 1

در 3گزينه  .8
امروزه مردم
زماني كه مم

تغيير كر) 1
جستجو) 3

در 1گزينه  .8
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دوري كر) 1
ساختن،) 3

در 4گزينه  .8
فراهم ك) 1  
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  .شود مي

  .ست

 .هول است

cationgroup

  ومند، قوي

  ق كردن 

  همچنين

  ربه 

  ود بخشيدن

ر فعل استفاده م

س جمله اصلي اس

 جمله، فعل مجه

 .ت است

نيرو) 4 

خلق) 4 

و ه) 4 

تجر) 4 

بهبو) 4 

دار ingراه با فرم 

  .ه كرد

 يا مثبت بودن عكس

 توجه به مفهوم

جواب درست 1ه 

  )26/09/1400 م

 

 ش يافتن 

 سيلة 

 ن، كاربرد 

  .شده است
 د كردن 

  .ان دارد

همر Mustت از 

  . ست
to be  استفاده

ود كه از نظر منفي

د كه در اينجا با

ي مختلف گزينه

سي

19  

چهارممرحلة (ن 

قوي) 3 

كاهش) 3 

وسي به) 3 

تمرين) 3 

  . است

ل خط كشيده ش
توليد) 3 

 اشاره دانشمندا

  

 

ورت گرفته است

ر زمان گذشته اس
+ used to +

شو جمله استفاده مي

آيد مي toصدر با 

هاي  بين قسمت

ختصاصي انگليس

يازدهم؛ زبــــان

  شبيه 

 بخشيدن 

 ايت از 

  تابلو 

هاي گياه موز ت

  .است

 در پاراگراف اول
 ت آوردن 

  ت نيست؟
  . خورده شود

يده شده است،

 -.را تخمين زد

 )سياره ما(ين 

در زمان حال صو

اشتن صفتي در
 Us يا+ Ving

واره كوتاه آخر جم له

صورت مص  بعد به

دوم و هماهنگي

 زبان اخ

سنجش ي

مشابه،) 2 

بهبود ب) 2 

در حما) 2 

نشانه،) 2 

ه اندازه و قسمت

كه قابل بريدن ا

كه) آوردن ست
دست به) 2 

موارد زير درست
 با سيب زميني

ف اول خط كشي

ين عمر زمين ر

اره سن كره زمي

كار يا اتفاقي كه د

نجام كاري يا دا
Vw sed to +

فعل و فاعل در جمل

صفت، فعل+ ل 

an در قسمت د

   
 

 .رست است
 ن

 .رست است
 گذاشتن 

 .رست است
 

 .رست است

 .رست است
راف اساساً درباره

 .رست است
هايي دارد ك وشه

 .رست است
 attains )دس به

 دادن 
 .رست است

يك از مو ن، كدام
دتر است وقتي

 .رست است
 .رست است

t كه در پاراگراف
 .رست است

ي زمين، كل وي
 .رست است

رست مردم دربا

  گرامر 
  .است رست

گيري در مورد كا
   .رست است

مورد عادت به ان
wهاي  ن از شكل

  .رست است
الت پيچيده اولين فع

  .رست است
فعل+ تيب فاعل 
  .رست است
ndجمله بعد از 

www.sanjeshse 
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گ براي نتيجه
در 1گزينه  .10

صحبت در م
توان پس مي

در 4گزينه  .10
در مورد جمالت

در 2گزينه  .10
ترت با توجه به

در 1گزينه  .10
با توجه به ج

erv.ir

89

90

91

92

93

94

95

96

97
98

99

00

01

02

03

04

05



 
 

 

@sanjesheduc 

  .رود كار مي

  .ست است

 خودش را 

 گـر يد عت 

 

  حمل

 .دده

  

 .شود ي

 جـه ي در نت

  يا انهيش

cationgroup

Wor Verb ك به

  .ار است

درس 3ست، گزينه 

كه نديبه او بگو

  مضطرب) 4 

و چهار سـا ست

 يسرگرم) 4 

تح قابل ريغ) 4 

پاسخ دواالت س 
بدون ابهام) 4 

يحساس انجام م
  حذف) 4 

،وجـود آورد  ـه 

  ينگران )4 

  مجلل) 4 

  . هستند
طرز وحش به) 4 

rdصورت  ل بعد به

د ingصورت   به

 

مان حال معلوم اس

ب آشكارا ر بودند

سيتنها ب وجود ن

 .ام دهيد

ةبه هم يزحمت
 

ح يابزارهااز ...... 

بـاز كشورها  ير
 .د

 .افتد فاقي مي

 

آموزش جامع ي

  )26/09/1400 م

ا مفعول بيايد فعل

در حالت معلوم

 .كنيم فاده مي

ن قسمت دوم، زم

.  

وستانش مجبور

 ساكت  ) 3

ني، با ا)ام كنند

 اهدا ) 3

ن آنها را قبالً ند
  زيآم ريتحق) 3

ز چيست بدون ه
كامل طور به) 3

..............منطقه و 
 ينيب شيپ) 3

اريبس نيدر ب ي
به اجرا درآمد 19
 ارتفاع) 3

چه اتف كيزوفرن
زيآم كيتحر) 3

يمخالف معرف ..
 يناگهان) 3

20  

چهارممرحلة (ن 

همراه با makeي 

كوتاه شدة آن د

on the o استف

و زمان. جهول است

m استفاده كرد

بود و دو .............

 3

ر را سر وقت تما
  .است مكن

 3

حداقل، من. تند
 3

توانس يده بود، م
 3

ت از پرسنل در م
 3

اي فزاينده........... 
997در سال  ي

 3

زياسك يك فرد ن
  3

.................سواد  م
 3

يازدهم؛ زبــــان

گاه فعل سببي هر 

ستفاده كرد كه ك

 other hand

، جمله مج ت گرفته

enou  وmany

..... كنترل قابل 

 پنهان )

كار(بگيرند نظر 
ممك ريرمان غ ل
 گردش) 

ستيمنطقه اژه ن 
 خشن) 

كرد قيتحق .......
 عمالً) 

حفاظت يبرا يد
 مداومت) 

......... ييايميش 
ييايميش يها الح
 نقص) 

ذهن ................ ق
نفوذ قابل ريغ) 

 داشتن افراد كم
 عمداً) 

سنجش ي

.مله گذشته است

عبارت وصفي اس

 با جملة اول از

 در گذشته صورت

ugh كه بايد از 

ريغصورت  به و

 2(

در ن...................  
لينستند كه تكم
 2(

.................... هان
 2(

........... اريوع بس
 2(

ادي، مراقبت زيا ه
 2(

يها سالح 21ن 
سال ونيم كنوانس

 2(

اعماق واقعاً در م
 2(

مضرات  وجود
 2(

   
 

  .رست است
، سببي و زمان جم

  .رست است
ي خالي از يك ع

 .رست است
تضاد جملة دوم
 .رست است

د كه عمل خريدن
  .رست است
دهد ه نشان مي

  لغت: 
  .رست است

شدند او مايهواپ
 .كند

  .رست است
كردند با يسع 

دان يبود و آنها م
 جل 

  .رست است
اهيگ نيكنم ا ي

  .رست است
و در مورد موضو

 يائم
  .رست است

هسته يراكتورها
 

  .رست است
قرن ليو اوا 19
به نام يالملل ني

  .رست است
ميست هرگز ندان

  .رست است
با يمقامات محل
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در 1گزينه  .11
از م ياريبس
شدت به) 1
  

erv.ir

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18



 
 

 

@sanjesheduc 

تند، بلكـه    

  افت

 .كرد يابي

ده احتمال 

  د

 .شته باشد
  ن

خـالء بـاال   

عـل جملـه   

cationgroup

مـرز هسـت م هـم 

ايگسترش ) 4 

يرد 19تا قرن .. 
  درست) 4 

 .افتي 

  اشتباه) 4 

متحد االتي به ا

از حد شيب) 4 

با پرونده داش يم
دريغ كردن) 4 

شود و در خ رهيخ

  رسوب) 4 

 كمضح) 4 

ت، پس زمان فعـ

  .ست

آرام انوسيـ ل اق   
 .ود

   

................... به را 

شيافزا ي علم

پس از مهاجرت

 ده

ميارتباط مستق ت
 ن 

ذخ ..................... 

 زمان حال است

آمده اس 1گزينه 

  .ست است
  .ست

  )26/09/1400 م

ت كـه در سـاحل
شو يشامل م زي
كرد پراكنده) 3

جهان ينيهرنش
 رد) 3

سرعت در دانش
 مناسب) 3

پ................... ت، 

گسترد طور به) 3

ستتوان يكه م ي
دادن كاهش) 3

دوگانه يوارهاي

 ابزار) 3

 .دارند. 

 محدود) 3

  .آمده است 1

.  

عل جمله اصلي

يب كلمات در گ

so as th  درس
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