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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  يازدهمسنجش 
)19/10/1399(  

  )يازدهم( زبـــان  
  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

تگي زلـف  

جنـاس  » ت

cationgroup

رد، دليل شكست
   پرپيچ

دست و است«، 

و ايهام وجود دا
زلف پرشكن و 

ز متوسل شدن،

  )سن تعليل

 19/10/1399(  

ة حسن تعليل و
)ب/ كسته شده 

  آميزي حس 
  سان افزايشي

كنايه از: ن زدن

حس. (داند ي مي

2  

پنچممرحلة (ان 

  . پيچند

مصراع دوم آراية
شك) الف :م دارد

:آه سرد 
جناس ناهمس: م

دست به دامن) ه

 و جگر سوختگي
  )كنان

  مسان

)  2(سي 

 يازدهم؛ زبــــا

ي كه بر چيزي

  .ستند
  نامدار: 

  .ست
  .ت

  ن
  .دارد دور مي

جود دارد و در م
 و شكسته ايهام

  تضاد: بح
 يه

شيد و جام و جم

استعاره(ستعاري 

ها بب آتش گل
ك نظاره(ل تماشا 

  )نما اقض
جناس هم:  زاري

 فارس

سنجش

پارچه و كاغذي 

  مل عبادي

شع و محمل هس
:مهرباني، خنيده

  بيگانگان 

  .صحيح است 
صحيح اس» سرور
صحيح است» حه

  .ست
.  

  .يح است
  .حيح است

ه آزادي رسيدن
ي مرا از منزل د

  تر

ص و استعاره وج
داند ل بودن مي

شب و صب  سخن
تشبيه: دون است

 به داستان جمش

اضافه اس: سمان

ون الله را به سب
در حال) 2  ت 

متنا(بسته است 
ناله و: زار 

   
 

 .رست است
: و ترديد، لفاف
 .رست است
عم: عت ـ منسك
 .رست است

لقا، مشعش: ست
م: برداري، رأفت

:روختن، اجانب
 .ت استرس
»شير آغوز«) 2
راضي و مس«) 3
ذوق و قريح«) 4

 .رست است
صحيح ا» ذاري

.صحيح است» ع
 .رست است

صحي) دوري(» ي
صح) درد و رنج

 .رست است
 .رست است

از گرفتاري به) 1
قرب و نزديكي) 2
غايبي حاضرت) 3

 .رست است
ول آراية تشخيص
 دلي و سنگ دل

مجاز از س: حرف
شك سيارة گرد

تلميح: جام جم
 .رست است

 لحظه، دست آس
  تالفيخ

 .رست است
سياهي و داغ درو

ناراحت) 1يهام 
ز شده نامة سربس

 يف

www.sanjeshse 
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مجاز از: دم
ناهمسان اخ

در 2گزينه  .
دليل س) ب
ا: نگران) پ
نامة باز) الف
ضعي: زار) ت
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@sanjesheduc 

موضـوع در      
  .ت

ايـن بيـت    

دسـت   ـگ    

گيـري و   ـه  

cationgroup

ن اسـت، ايـن م
وام چه قدر است

 مفهوم مقابـل ا

ـد بـا وجـود تنـ

  .ست

 پرهيـز از گوشـ

  .ست

كه تقليـد كـردن
 تقليد مردم عو

ين كار نداشتم،

گويـ مي) 1(ينة 

بر سينه زدن اس

هاي ديگر به نه

 19/10/1399(  

  )»شد

ه اس مستقل ساد

 صورت سؤال كه
 قدرت و نيروي

اي جز اي و چاره
.  

در حالي كه گزي

نگ ديگري را ب

ر حالي كه گزين

3  

پنچممرحلة (ان 

گفته ش« يعني 

  .ت
بيت يك جمله

  .ت
  .ت

ي كه با توجه به
ل به او دادند و

فتم وصي قرار گر
كني ن كار نمي

 برخوردار بوده د

وعي پرهيز از سن

 بريدن است، در

 يازدهم؛ زبــــا

ل مجهول است

  .وم است

  ره

رشته شده است
ت و ضمناً كل ب

ساز است د وابسته
ساز است  وابسته

  طالعة ژرف

كنند در حالي ي
مة مسيحيان دل

 در شرايط خاص
 اقدام به انجام آ

ن و قدرت مالي

ز ديگران و به نو

عزلت و از مردم

سنجش

كل تاريخي فعل
  شده است  

فعل معلو     نه 
  مجهول: ت
  مجهول: ت

  قدر اين 
صفت اشار 

به خون سر) كه(
ساز است د وابسته

دوم حرف پيوند
اول حرف پيوند

  : از
تقل، هر روز، مط

ره ميز تقليد اشا
گويد هم رد و مي

ره دارد كه من
م بودن شرايط،

ويسنده از تمكّن

ريف و تمجيد از

نشيني و ع گوشه

   
 

 .رست است
شك(» گفته آمد«

   دربستهخانة 
صفت براي خا  
نوشته شده است 
بسته شده است 

 .رست است
  س
  
 لف

 شي
  ل
  ه

 .رست است

 .رست است
(ها گذشت  سال

فاقد حرف پيوند
در مصراع د» تا«
در مصراع ا» تا«

 .رست است
 وصفي عبارتند
ل، شخصيت مست

 .رست است
ديگر به پرهيز از

خور ه چشم مي
 .رست است

سؤال به اين اشا
ه با وجود فراهم

 .رست است
داستان، خالة نو

  . سير دارم
 .رست است

ت، پرهيز از تعر
 .رست است

تأكيد بر گ: بيت
  .تأكيد دارند

www.sanjeshse 

در 2نه گزي .1
«) 1(گزينه 
خ) 2(گزينه 

             
)3(گزينه   
)4(گزينه   

در 1گزينه  .1
كس هر) الف

صفت مبهم
مخال دو) ب

صفت شمار
قبل اين) ت  
صفت اشاره  

در 3گزينه  .1
  خودتو 
  بدل  

در 2گزينه  .1
س) 1(گزينه 
ف) 2(گزينه 
«) 3(گزينه 
«) 4(گزينه 

در 4گزينه  .1
هاي تركيب

روح مستقل
در 4گزينه  .1

سه گزينة د
به) 4(گزينة 

در 3گزينه  .1
در صورت س
اين است كه

در 1گزينه  .1
با توجه به د

چشمبودن 
در 4گزينه  .2

مفهوم عبارت
در 3گزينه  .2

مفهوم اين ب
زهد منفي ت
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  .د دارد

ر حـق آن     

ند و گزينة 
  . و تار شد

cationgroup

ار تأكيددوه روزگ

ت، ايـن كـار د
  .د

  .ر كرد

رشيد اشاره دارن
يد رخشان تيره

  كرد في مي

 .ت

ايداري غم و اند

ت شايسته اسـت
ران تأكيد دارند

  .د
آسايش خود فكر

به طلوع خور 3 
ردند كه خورشي

   

مخف )4 

  د  

بزرگسالي استدر 

)ي

 19/10/1399(  

زينة ديگر به ناپا

كني و رفتارت مي
 و كمك به ديگر

ن و رعيت باشد
ه نبايد تنها به آ

و 2هاي گزينه 
پا كر و هياهو به

  ن 

صدقه ـت كند 

اهد شدخو آگاه 

  دكني نيك ـ

  .ه است
كودكي، دانايي د

رعلوم انسانيي

4  

پنچممرحلة (ان 

ي كه در سه گز

 خوب حركت م
ي كردن و ياري

سايش زيردستا
ره دارند و اينكه

رد در حالي كه
 سواران خروش

سخن )4 

زراعت )4 

 ش كرده بود  

ـآن ) 3 

ـاگر  )2 

  . ايمان است
ها آگا يك انسان

شگر بودن در ك

ويژة غي( )2( 

 يازدهم؛ زبــــا

در حالي. شود مي

ستي بگوييم كه
ي ديگر به نيكي

شود كه به فكر آ
ر حق مردم اشا

آسمان اشاره دار
اك برخاست و

     بوديد

 پرنده ـ

فراموش ـ نجاب

  كر نشده

 

 خلقي جزئي از
داوند بر رفتار ني

نتيجه پرسش :»!

ي، زبان قرآن

سنجش

ج گنج ميسر نم

طا و از روي ناراس
هاي گزينه.  است

ش خوشبخت مي
ز ظلم و ستم در

و تاريك شدن آ
ن رزم گرد و خا

آورده ب )2 

ـ نبوده )3 

اين سن) 2 

   شود 
در عبارت ذك» را

               
  دكن يخوب 
  خواهند كرد 

  :ها
خوش :»!نيلدّ 

خد :﴾ْعَلْمُه الّلهُ 
!أجاَب في ِکبره

  ن بگو

 عربي

   
 

 .رست است
نابرده رنج: گويد ي

 .رست است
 به كسي به خط
م و ستم بزرگي
 .رست است

ي سعادتمند و خ
ديگر به پرهيز از

 .رست است
رسيدن شب ورا
از بس در ميدان 

 .رست است
  :رتيب

   سخناني  ـ 
 .رست است

  :رتيب
 صدقه    ـ 

 .رست است
  :رتيب

  كرده بود  
 .رست است

  :رتيب
ش ميآگاه  ـ دي
تو ر« ـ هاي دي

 .رست است
:           رتيب

ـ تو ـ يمردم ـ
ينيك ـ دكني ك

 .رست است
ه ساير گزينهوم 

الُخلق ِنصُف ال
َعُلوْا ِمْن َخْيٍر َيع
أل في ِصغره، أ

 .رست است

سخن:  امر است

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
اين بيت مي

در 4گزينه  .2
اگر: مفهوم

شخص ظلم
در 4گزينه  .2

كسي: مفهوم
هاي د گزينه

در 1گزينه  .2
به فر: مفهوم

:گويدمي 4
  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

خدايتان )1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
ـ و پرنده )2

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

فراموش) 1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
خواند   مي) 1
همشاگر) 4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

ـ كسهر )1
نيك ـ هر )3

در 3گزينه  .3
مفهوبررسي 

ُحسن ا«) 1
وَما َتْفع﴿) 2
سأمن «) 4

در 2گزينه  .3
فعل» مکلِّ «
  

erv.ir

22

23

24

25

  
26

27

28

29

30

31

32



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

دگيري بـا    
 قيافـه و ش   

 ي طـوالني 
سخن، اين 
نچه امروزه 
رد معـروف   

اند كه  سته

  .شوند ي

.  
 .ن

cationgroup

  يدم

و به قصـد يـاد د
س مـردي خـوش

يمدت سقراط. مد
نظورش از اين س

پس آن. ني است
زش علمي نـدار

هاي دربس صندوق

ييبه افراد راهنما

 

  .ن است

.دهند ت قرار مي
 بنگري، باز نكن

شني )3 

نداندوخت ميش 
پـس. داد  ياد مي

نزد آنان آم فت،
من و. تو را ببينم

زيرا از بين رفتني
كه كسي كه ارز

مردان ص«: مايدر

نگاهشان ب تا در
 .بود يعلم ي

 .رحذر داشت

.  
 .رود بين مي ز

 .كنند
اظهاركردن آن و

وند مورد قضاوت
مدت طوالني ه

 19/10/1399(  

  

 .بديل شود

دانش و كردند مي 
به آنان  كرده و

رف اهرش راه مي
سخن بگو تا ت: ت

هر مهم نيست ز
ست، به طوري ك

فر مي) ع( علي 

را نشان دهد ت ي
يگفتگو بحث و

 را از شگفتي بر

.سخن بگويد د و
از  زائل گشته و

ك وجه ميافراد ت 
هاي شخصيتي و

شنو خن تو را مي
كه به قبل از آن 

 .رود مي
  .شوي ي

5  

پنچممرحلة (ان 

آنها ) 4 

   بد )2 

تب »تنجح«د به 

 يكديگر گفتگو
را تصحيحشان 

ظا و اه  به لباس
گفترا  وفي شد
اينكه ظاه ست و

صول اخالقي اس
مؤمنان امير. ند

يمهم يتيترب ة
براساس ب شهيم

 .شده بود
س سقراط آنان

هانش را باز كند
ميت گشته زيرا

ظواهر ها و اس
ه كردن نهان ان

سخ گويند و  مي
داخل آن است
ي مردم به كار م
بانت آشكار نمي

  .شناخته شويد
  .دواصي كن

 يازدهم؛ زبــــا

   

بايد »ينجح«مله 

آنان با شست و
اشكاالتش داد و مي

سندانه با تفاخر
المثل معرو ضرب

ماتش مخفي اس
اص ها و  در ارزش

مان ناشناخته مي

ة شاگردانش نكت
ش همنشاگردا  و

شاشدني مشهور 
شگفت آمدند پس

 بعد از اينكه ده
اهم ن ما امري بي

ها، به لبا ر ارزش
ها در پنهارين آن

 كه با تو سخن
 داني چه در مي
هاي ناشناخته ةت

هاي زب لغزش در

خن بگوييد تا ش
ايد در اعماق غو

سنجش

يمرد) 2 

 مده است

ودن ساختار جم

نش شاگردانش مي
 به آنان پاسخ م
كبرانه و خودپس

كه ض معروفش 
پشت كلم نهان و

ينيم، دگرگوني
ال ارزش است ن

  ».ت

ه بهك خواست 
عالم مشهور ني

 به طور وصف نا
خوش لباس به ش

شود مگر ه نمي
انشخاص در زم

لت دگرگوني در
تر اهميت پر ضا و

را هنگامي ت تو
كه نم حالي  در

ق بستدن صندو
ت مخفي شوي د

شود، سخ يده مي
با جستجوكندد 

   
 

 .رست است
  :رتيب

 .رست است
  :رتيب

در ترجمه نيام» 
 .رست است

وجه به مؤنث بو
  :ك مطلب

بين ش ،رم مشهو
او كردند و ث مي
كه متكحالي  در

ةرد سپس جمل
زبانش پن ن زير

بي عقب افتاده مي
داراي كما ي كه
است) آنان(سخن 

 .رست است
  :ها نه

معروفش ة جمل
نيبدل شده ب د و

بين شاگردانش
ن از ظاهر مرد خ

 .رست است
 :ها نه

ت انسان شناخته
دادن به ظاهر اش

مانده به عل عقب
ترين اعض  حجم

 .رست است
 :ها نه

شخصيت شرفته،
اي را دوق بسته

براي بازكرد خن،
ت كلمات پنهانت

 .رست است
 :ها نه

 سخنش سنجيد
مرواريد هدخواب 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

 ياخدا) 1
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
»بزرگ«) 1

در 4گزينه  .3
با تو: توضيح

ترجمه درك
سقراط عالم
تواضع بحث

لباسخوش
به او نگاه كر
بود كه انسان
در جوامع ع

كسي شده و
كليدشان س

در 1گزينه  .3
گزينترجمه 

استاد با )1
سخن رد) 2
سقراط ب) 3
شاگردان) 4

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

شخصيت) 1
اهميت د) 2
جوامع ع) 3
زبان كم) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

افراد پيش) 1
هيچ صند) 2
كليد سخ) 3
اگر پشت) 4

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

آدمي به) 3
كس هر) 4
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اسم  ي كه

cationgroup

   

زماني اعده كتاب

فاعله محذوف 

   فتعال

   نعت

 است و طبق قا
  .ود

  رور بحرف جرّ

  خبر :خير 

  ند

 19/10/1399(  

ـ )ه حرف زائد

إفدره علی وزن 

ن عول صفت أو

  خجلَ ـ  

شكل نكره آمده
شومي استفاده» 

  کويا 

مجر :َمرقد) 4  

)4خبر        :ر 

دان  كرديد ـ مي

  ـ شد زرگاني

)وم انساني

6  

پنچممرحلة (ان 

له( مزيٌد ثالثيٌ ) 

مصد) 4 

فعماسم ) 4 يّ الث

         .بيايد »مل 

سمعَ ) 3        

ل از خودش به ش
»آن«يا » اين«ه 

الّسکو) 4 

           ف جرّ 

َشّر )3خبر      

انفاق) 2 

در باز) 4 

علوويژة ( )2(

 يازدهم؛ زبــــا

)3       »ل ا س

  ل

مجّرد ّثال) 3 »ر

ملِّکَ الُمتَ « به شكل

  :رتيب
    هو عليمٌ ـ  

قبل  در عبارت
اسم اشاره مه از

     

مجرور بحرف :ر

:َخير )2    .ند

 اند  داده

( زبان قرآن 

سنجش

س«ته األصلّية 

مجهول) 3 

أمير«موصوفها 

است كه بايد به» 

ها به ترر گزينه
َجمع )2   

اي است كه عرفه
در ترجمكرار شد 

  :ها زينه
قابوٍس) 2 

َمحضر) 3 

ر دو فاعل هستن

 كنيد ـ دارد
  د

انتقال) 3  ها  ي

 عربي،

   
 

 .رست است
  :ها نه
ماّدت) 2      يالث

 .رست است
  :ها نه

 .رست است
   :ها نه
صفٌة و م ـ عول

 .رست است

»ملَّ کَ الُمتَ « :1ينه 
 .رست است
 .رست است

و جواب شرط د
       ُتعَرفوا  ـ

 .رست است

اسم معر »ألسـئلة
معرفه و تك» ال

 .رست است

در ساير گز علم 
 

 .رست است
 .رست است

  :ها  نه
 مبتدا 

 .رست است
  :ها نه

هر :و األفـاضلُ 

 .رست است
  :رتيب

كن  را ـ انفاق مي
داند ايد ـ مي رده

 .رست است
  :رتيب

 ـ تجارت ايراني

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
گزين بررسي

مزيد ثال) 1
در 1گزينه  .4

بررسي گزين
  َيفِتعلُ  )2

در 2گزينه  .4
بررسي گزين

فعماسم ) 1
در 1گزينه  .4

خطا در گزي
در 2گزينه  .4
در 4گزينه  .4

فعل شرط و
ـ َتتکلَّموا) 1

در 3گزينه  .4
األ«: توضيح
ا«با  اينكره

در 3گزينه  .4
بررسي اسم

الّنجف  )1
در 2گزينه  .4
در 2گزينه  .4

بررسي گزين
م :سجدم) 1

در 1گزينه  .5
بررسي گزين

األراذُل و )1
  
  

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

چه چيز) 1
انفاق نكر) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

مسافرت) 2
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  » .رود ي

دگيري بـا       
 قيافـه و ش   
مدت به ني

سخن، اين 
ـس آنچـه   
مـي نـدارد      

هـاي  ندوق  

cationgroup

  وغگوياني  

  ) شود

  يدوارم

  

ل ما پيش نمي

 و بـه قصـد يـا
س مـردي خـوش

سقراط طوالن دم
نظورش از اين س

پـ. فتنـي اسـت   
 كـه ارزش علم

مـردان صـن« :  

   ب

ند ـ آنانكه ـ درو

بايد فعل معني(

دارم ـ امي  ـ مي

نشده ـ اشعاري

  )نشده است

گاهي امور به ميل

  يقفز ـها  ـ

انـش اندوختـه
پـس. داد ياد مي

نزد آنان آم فت،
من و. تو را ببينم
بـين رف زيـرا از  

وري كـه كسـي
فرمايـدمـي ) ع(

راط من اإلعجاب

 19/10/1399(  

د مردمي هستن

(دهند، دور   مي

شدند ـ هميشه

ـ ايراني ترجمه ن

معني ن(زنده  :ة

 اين است كه گ

ـالمظّالت ) 3  

دا گو پرداخته و
به آنان  كرده و

ظاهرش راه ميرف
سخن بگو تا ت: 

اهر مهم نيست
طوالقي است، به

(رمؤمنان علـي  

حّذرهم سقرا) 4 

7  

پنچممرحلة (ان 

چه بد) 4 

آنها،) 3 

شاد ش) 2 

اين ـ) 2 

الحيَّة) 3 

مقصود«. واهند

           إذا

 يكديگر به گفتگ
شان را تصحيح
ظ ه لباسهايش و

في شد را گفت
اينكه ظا ست و
اصول اخال شها و

امير. ماندته مي

      تن نيامده

 يازدهم؛ زبــــا

 مي هستند

  )د

 

 

خو ها نمي كشتي

إتعريب نشده ـ 

آنان با شست و
اشكاالتش داد ومي

بهدانه با تفاخر 
المثل معروفضرب

لماتش مخفي ا
گرگوني در ارزش

ناشناخت ،ش است
   ».ت

جمله در مت) 3  

سنجش

بد مرد) 2 

   رست
 فعل معني شود

  
 ته ـ اميد دارم

 شده است

   كنند

 )ادرست است

وزند كه ك تي مي

ت: آن را) 2 

نششاگردانش مي
 به آنان پاسخ م

برانه و خودپسند
 معروفش كه ض

پشت  كل نهان و
بينيم، دگده مي

راي كمال ارزش
است) آنان ( خن 

      لمّی دائماً 

   
 

 .رست است
  :رتيب

 ند ـ همچون 
 .رست است

  :رتيب
 ـ درست ـ نادر

بايد( ـ نزديك 
 .ترست اس

  :رتيب
 ن داشته

ه ـ دوست داشت
 .رست است

  :رتيب
ترجمه نش:  َلهنَّ 

   ملمعاتشانـ 
 .است رست
  :رتيب

ك خودشان ـ مي
  بيشتر بود... 

 .رست است
ترجمه نا(نست 

 .رست است
بادها به سمت: ل

 .رست است
  :رتيب

  الخاّص 
 :ك مطلب 

بين ش ور،م مشه
او كردند وث مي

 درحاليكه متكب
ي سپس جمله

ن زير زبانش پن
جوامع عقب افتاد

كسي كه دار ه و
ان سخكه كليدش

 .رست است
  :رتيب

اس الجدال العل
  :ها نه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

دوري كن) 1
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
دشمنان) 1
جاهالن) 4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

دوستشان) 1
جدا شده) 3

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

وـ  اين) 1
از ايران ـ) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

كنند ـ خ) 1
.افزايش ) 4

در 3گزينه  .3
نخواهيم توا

در 4گزينه  .3
ترجمه سؤال

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

الغشاء ا) 1
ترجمه درك
سقراط عالم
تواضع بحث

لباسخوش
او نگاه كرد

بود كه انسان
امروزه در ج
معروف شده

اند كدربسته
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
علی أسا) 2

ترجمه گزين

erv.ir
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  .مايي شوند

. 

ل اسـت     عـ

cationgroup

ن به افراد راهنما

 .ست

.دهندت قرار مي
 .گري، باز نكن

  مجرورـ  ي

ماضي بـاب تفع 

  نافيه است 

نگاهشان د تا در
 .ي علمي بود

 .حذر داشت

.  
 .رودبين مي ز

 .ند
ظهاركردن آن اس

وند مورد قضاوت
دت طوالني بنگ

  محذوف

  الزمـ 

مبني) 4 

فعل» َغيِّـرتْ تُ «  

:ما) 3 

 19/10/1399(  

مي را نشان دهد
گفتگوي  بحث و

را از شگفتي برح

.سخن بگويد د و
از  زائل گشته و
كننراد توجه مي
اظ ي شخصيتي و

شنوخن تو را مي
ل از به آن به مد

 . رودر مي
  .شويي

    

فاعله مـ  زائد ف

فقط ـ» ت«ائد 

صحيح است ـ 

 

8  

پنچممرحلة (ان 

تربيتي مهم ةكت
ميشه بر اساس

 .شده بود
س سقراط آنان ر

هانش را باز كند
ميت گشته زيرا

افر ظواهر ها وس
هايكردن نهانن

سخ گويند و مي
خل آن است قبل
هاي مردم به كار
بانت آشكار نمي

 .شناخته شويد
. ق غواصي كند

حرف) 3 

حرف زا) 4 هول

   

»الُمفَردات«ت 

  !شود ت مي

ت شرط نيست

 يازدهم؛ زبــــا

به شاگردانش نك
ش همنشاگردا  و

شدني مشهور ش
شگفت آمدند پس

 بعد از اينكه ده
اهمن ما امري بي

 ارزشها، به لباس
ن آنها در پنهان

 كه با تو سخن
داخ داني چه در

هي ناشناختهته
هاي زبلغزش در

خن بگوييد تا ش
شد بايد در اعماق

 خبرـ  ب

للمجهـ   حروف

خبرـ ...  مبالغة

اسم مفعول است 

نيد، جمله درست

ادات :عندما) 2  

سنجش

ه بكخواست  ش
ين عالم مشهور
ناش به طور وصف

لباس به شخوش

شود مگره نمي
شخاص در زمان
ت دگرگوني در

ترينپراهميت  و

را هنگامي ت تو
 درحاليكه نمي
دن صندوق بست
ت مخفي شوي د

شود، سخيده مي
بال مرواريد باش

للغائب) 2 

ثالثة ح) 3 

اسم الم) 3 

»الُمفِردات«: 1 

عوض كني »رسّية

است           )

   
 

ي معروفش جمله
دل شده بينب د و

بين شاگردانش
ن از ظاهر مرد خ

 .رست است
ت انسان شناخته
دادن به ظاهر اش

مانده به علتعقب
ترين اعضاحجم

 .رست است
شخصيت شرفته،

اي رادوق بسته
كردبراي باز خن،

ت كلمات پنهانت
 .رست است

 سخنش سنجيد
كس خواست دنب

 .رست است
  :رتيب

 .رست است
  :رتيب

 ُمفاعلة 
 .رست است

  :رتيب

 .رست است

رتيب در گزينة
  !رست است
 .رست است

الفار«را با » بّية
 .رست است

  :رتيب
)استفهامّيه(شي 

www.sanjeshse 

استاد با) 1
سخن رد) 2
سقراط ب) 3
شاگردان) 4

در 2گزينه  .3
شخصيت) 1
داهميت ) 2
جوامع ع) 3
حبان كمز) 4

در 1گزينه  .3
افراد پيش) 1
هيچ صند) 2
كليد سخ) 3
اگر پشت) 4

در 4گزينه  .3
  شعر) 1
  شعر) 2
آدمي به) 3
پس هرك) 4

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

  تفاعل) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
ـ ُمبادلة) 2

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

 مذکر  )1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
در» َتَغيََّرتْ «

در 2گزينه  .4
العرب«جاي 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

پرسش: ما) 1
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تواننـد   مـي   

دهد و   مي

 

 بيند؛ مي و
 و دغدغه 

 ديگر ژگي
 بـه  را او و
 سـؤاالت   

 مـردم  از 
 ايـن  ةعاد

cationgroup

انـد كـه م آمـده 

معناي بهتر :رٌ 

و ر روبه نيز يتر م
،مشغولي دل به 

ويژ و تفكر و قل
و اسـت  مفيـد  ر 

بـه نـدة پاسـخ  

بسياري و است 
الع خارق نفوذ« و 

آ »إن«ف شـرط  

   محسن

خيـٌر) 2 

مهم نيازهاي با 
تدريج به نيازها

تعق توانايي ها، ي
كـار آن كـه  داد

برگير در كه را 

شده تاريخ ول
علت» لفظي ي

 19/10/1399(  

ضي بعد از حرف

  !دارد
المح ـالمقّدس ) 

  !)ف است

  خبر و مرفوع 

را خود نديشد،
ن اين... است  ده

ويژگي اين از كي
د تشخيص اگر ،
انسان هدايت ة

طو در قلوب و ر
زيبايي«پس . 40

)لوم انساني

9  

پنچممرحلة (ان 

ماضهاي  فعل» 3

 گزينه وجود ند
2      طالب ـ 

هميشه مضاف :

:َمن) 4 

  

 

بين باالتري افق ر
كرد عطا او به د

يك... كند  مي يز
،كند مي تفكر ي
برنامة خداوند.. 

  .ست

افكا در آسماني 
0ص » .اند شده 

  .ت

ويژة غيرعل() 2

 يازدهم؛ زبــــا

3«ط در گزينه 

 اسم مفعول در
منهوماِن) 1: گر

  حين

:ُکلّ ( اليه است 

 بتدا و مرفوع

 )صحيح است(

در و رود فراتر ه
خداوند كه است 

  .13ص 

متماي مخلوقات 
كاري هر ا دربارة

.دهد  مي انجام 
  .15ص » ...د 

  . درسي است

كتاب درسي اس 

كتاب اين ةعاد
مسلمان آن ثير
معلول است» ريخ

2(ن و زندگي 

سنجش

فقط. ضي هستند

إفعال است ولي
هاي ديگ ر گزينه
صالح ـ حبوبونَ 

د همواره مضاف

مب :َمن) 3 

 ر است

  !؛ مصدر است
  !؛ مصدر است

( حدًا و أربعينَ 

روزمرّه زندگي ح
اي ويژه هاي ايه
ص» .شوند مي ل

ساير از را او كه
ابتدا انسان، ست؛

و كند مي خاب
فرستد مي مبران

كتاب 28 و 31

ك30و  25و  29

الع خارق نفوذ ب
تأث تحت مندان
تار طول در لوب

 دين

   
 

 .رست است

ها ماض ها فعل ينه
  !مه شوند

 .رست است

م فاعل از باب إ
 اسم مفعول در

مح ـ جمع حاکم
 .رست است

آيد ميّل کُ عد از 
  :ديگر

 عول و منصوب
 .رست است

  :ها نه
ل دارد و مصدر

!  
؛»نيكي« معني 
؛»نيكي« معني 

 .رست است

ُيساوی وا:  1نة 

 .رست است
سطح از انسان، 
سرما از برآمده ه

تبديل هايي سؤال
 .رست است

ك دارد هايي ژگي
اوس انتخاب و ار

را انتخ آن رساند،
پيام طريق از ت،

 .رست است
1ه ترتيب صص 
 .رست است

9ه ترتيب صص 
 .رست است

سبب لفظي، بايي
انديشم و اديبان 

قل و افكار در ني

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
در تمام گزي
مضارع ترجم

در 3گزينه  .4
اسم :المؤمن

اسم فاعل و
الحّکام ج) 4

در 2گزينه  .4
اسمي كه بع

هاي د گزينه
مفع :َمن) 1

در 2گزينه  .4
توضيح گزين

ال :الخير) 1
!جواب است

به :خيراً ) 3
به :خيرٍ ) 4

در 1گزينه  .5
خطاي گزين

   
  

در 2گزينه  .5
كه زماني«  

كه يينيازها
س به باالخره

در 3گزينه  .5
ويژ انسان«  

اختيا قدرت
ر مي هدفش
است بنيادين

در 1گزينه  .5
مطابق با به  

در 4گزينه  .5
مطابق با به  

در 2گزينه  .5
زيب همين«  
خصوص به

آسمان كتاب
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ا در قـرآن  

 

 و همـوار  

 جتمـاعي 
 همچنـين 

صص » .ت

 كـريم  آن 
 سـخن  د،

 خويشـان «

 پايـان  وت 

خـدا   سـول 

cationgroup

آيا«:  ﴾كَثيرًا الفًا

 .ست ب آسماني

حركت به خوبي

ا احكـام  جـراي 
ه... دارد  كامـل  

نيست پذير  امكان

قـرآ اينكـه  جـود 
دارد نياز بدان ل

  .68ص 

االَقرَبينَ ك﴾ :»

نبـو خـتم  بـا  م،

رس در شـما  راي 
  .75ص  

اختال فيه وجدوا
.  

اين كتاب» ودن

خ به» ذلول«به 

اج ضـرورت  )لف
توجه نيز ماعي
حكومت شكيل

وج بـا  :بودن به
كمال سوي به ت

ص» تدبر در قرآن

﴿ر وشيرَتَك اَنذع

  .ست

مردم به وحي غ

بـر قطعـاً «: ﴾رًا
».كند مي ياد ر

 19/10/1399(  

لَو غَيرِ اهللاِ عند ن
آمده است» .ند

الهي بو« معلول 

تشبيه زمين ب.. 

ال«:  ارتباط دارد
اجتم زندگي به 

تش بدون قوانين،

جانب همه و عيت
هدايت در انسان 

ت« .»...اي  نكرده 

﴿: آمد پيامبر ي

از آية شريفه اس ي

ابالغ و دريافت ي

 كَرَ ذَ و كَثير اللّه
بسيار را خدا و د

10  

پنچممرحلة (ان 

من كانَ لَو و رآنَ
يافتن ي بسيار مي

ت قرآن مجيد،

.. حركت زمين 

و با اين بخش 
فرد، به توجه بر
ق اين اجراي كه 

جامع )ج«: ست
كه حياتي و هم
4.  

ادا را ت، رسالت

براي خداوند جانب

يهاي ع و دريافت

يعني اول، وليت

اآلخرَ اليوم و هللاَ
دارد اميد ستاخيز

 يازدهم؛ زبــــا

القُر اَفَال يتَدبرونَ﴿
در آن ناسازگاري

در آيات» ف كثير

ـ1... سابقه  بي 
  .42تا  4

.است 52ص ، م
ب عالوه يعني ت؛
است روشن...  

هوم متن كتاب ا
مهم مسائل همة 

1رس سوم، ص 

  .ت

نكني، چنين گر

ج از فرمان اين 

و عنوان موضوع 

مسئو ،)ص( خدا

اهللا يرجوا كانَ من
رس روز و خداوند

سنجش

﴿، آية شريفة 4
بود د ير خدا مي

اختالف«تالف يا 

لميع نكات كر
40صص . دارد ه

درس چهارم» ه
است اجتماعي الً
دارد متعددي ي

 و يا مشابه مفهو
مورد در اما ده،

در» .است كرده

تاب درسي است

  .سي است

اگ و... «: ﴾سالَتَه

كه بود گذشته
 64.  

70-69 صص 

خ رسول ةگان سه

  .سي است

  .سي است

حسنَة لم ِهللا اُسوةٌ
خ به كه كسي ي

   
 

41ص » ر قرآن
نند اگر از نزد غي
ن هيچ گونه اخت

 .رست است
ذ) د... محتوايي 

اشاره زمين مش
 .رست است

  .بي است
رابطه كشف« از 
كامال دين يك م
اجتماعي احكام 

بق خميني مطا
شد نازل پيش ن

نك فروگذار را زي
 .ست استر

كت 53-52صص 
 .رست است

كتاب درس 53ص
 .رست است

رِ بلَّغت فَما فعل
 .رست است

گ بعثت از سال ه
ص»» .كن نذار

 .رست است
شروح ماجرا در

 .رست است
س هاي مسئوليت

  .63ص » 
 .رست است

كتاب در 75ص 
 .رست است

كتاب در 75ص 
 .رست است

اهللا رسولِ في ُكم
براياست  كويي

www.sanjeshse 

تدبر د«در   
كنن تدبر نمي

نبودن: نكته  
در 1گزينه  .5

مـ اعجاز 2  
آرام با همراه

در 2گزينه  .5
سؤال تركيب  
ؤالاصل س  

اسالم :اسالم
كريم قرآن
51-50.  

سخن امام  
قرن چهارده
چيز و گفته

در 3گزينه  .5
مطابق با ص  

در 1گزينه  .5
مطابق با ص  

در 4گزينه  .6
تَف لَم و ان﴿  

در 1گزينه  .6
سه حدود«  

ا را نزديكت
در 3گزينه  .6

مطابق با مش  
در 4گزينه  .6

م ميان در«  
»...پذيرد مي

در 1گزينه  .6
مطابق با ص  

در 2گزينه  .6
مطابق با ص  

در 1گزينه  .6
لَك كانَ لَقَد﴿  

نيك سرمشق
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 بـدين  ين
و » ، علـت  

 مخالفـت  

مانان  مسل
 يكونـوا  ـا 

 بـا  قـدر  ن

  .77ص 
 مـردم  راغ 
 1هـاي   ينه

 كه داييخ 
 خَيرُ﴿ريفة 

 و دريافـت 

 عدالت ت،

 را، عـدالت 

 آينه هر و

cationgroup

پيشي ملل و وام
عـدالت، جـراي 

آن بـا  كسـي  و

، خطاب به».ت
 عاخ  ـكاَلّـ نَفس
آن ايشان، با يش

ص. آيد در پا از 
سـر بـه  خـود  و

رد گزي(.  بيايند

به سوگند«: ود
و نزول آية شر 

د جـز ) ص( ـرم 

عصمت بحث با ه

ع برقراري و ري

تو و هستي وزير
  .م است

قوا«:فرمايد مي )
ا داشتن در روا 

و بـود  شـده  تـه 

است )مند عالقه ت
بـا لَعلَّك﴿: يمة

قري سران شمني
فراوان اندوه و 

او ]طبيبـان  اير
مردم به سراغ او

كه فرمو )ص( م
».اند نجات اهل 

اكـر پيامبر هاي 

ليٍّ عچگونه ]»ع
 
نابرابر و تبعيض 

و بلكه نيستي، ر
، هم مفهوم)ص(

 81.  

 19/10/1399(  

ص( يامبر مكرّم
تبعيض«پس . »

پذيرفت قـانون  ك 

شدت به(ص حري
آية كرو ). 3و  

دششان با وجود 
غصه شدت از د

سا برخالف[بود،
ود، نه اين كه مر

سخن پيامبر اكرم
قيامت، روز در 

وليتمسئ همة 

مع الحقُّ و الحقِّ 
).ه گزينة ديگر

با مبارزه )ص( 

  . است

.  
پيامبر تو اينكه 

( ز رسول گرامي

ر در حديث ص

11  

پنچممرحلة (ان 

آمده است، پي 7
»...داشتند مي وا

يـك طبقاتي، ت

ح شما ]هدايت[
1هاي  رد گزينه

 نازل شد كه ايش
بود نزديك گاه ه
ب سيار طبيب ك

رو سراغ مردم مي

ف كرده و اين س
و رستگارند او، 

امامخوانديم كه 

مع علي«: يعني
هم رد سهباز . (
پيامبر روش و 
2.(  

كتاب درسي 7

.80-79، صص 
جز« با عبارت) 

از )ع( نين علي

رس ششم، تفكر

 يازدهم؛ زبــــا

76-75در صص 
رو تبعيض دالت،

  .ت

تفاوت و تبعيض 

[ بر و است شوار
ر. (نازل شد )ص

زمانيو است  )
كه داد، مي دامه
يك پيامبر«: مود

س د بهشد، او خو

  .ت

هللا انصاري تعريف
پيروان و يعيان

80.  

خ 64-63صص 

ي[دوم  حديث« 
.نيست» ي امام

سيره دادن قرار
2و  1هاي  گزينه

78و  77-76و  7

، و درس ششم،
)3 گزينة( نزلت

شده از اميرالمؤمن

، و در67ين ص

سنجش

و د» نمونه«وان 
عد اجراي در كه

است» ن، معلول

كشورها، ساير و

دش و سخت او ي
ص( اكرم ي پيامبر

)ص( سول اكرم
اد مردم هدايت ه

فرم ش پيامبر مي
طبيب، سيار باش

كتاب درسي است

ه جابربن عبداهللا
شي و مرد اين ت،

0ص . قع شدند

و درس پنجم ص 
  ). گزينة ديگر

:آمده 81ص » 
وحي« سخني از 

ق الگو با آغاز ان
رد گ. (82ص » 

75ص رتيب ص

حديث منزلت 6
در حديث من» ي

كالم نقل قول ش

و حديث ثقلي 63

   
 

 .رست است
تحت عنوه جرا ك

ك شدند سقوط 
م و ملل پيشين

 .رست است
و حجاز روز  آن
  .75ص 

 .رست است
براي شما رنج« 

الش شبانه روزي
خطاب به خود رس

به مل،تح و صبر
دربارة تالش )ع( 
اگر ط .77ص . »

 .رست است
ك 79و  78صص 

 .رست است
ت با ماجرايي كه

قدرت اوست ست
دنبال يكديگر وا

 .رست است
29س دوم ص 

رد سه. (دارد را
»تفكر در حديث

و» دارد؟ رتباط
هما از )ع(  علي

».داد قرار خود ر
 .رست است

 برگرفته از به تر
 .رست است

  .بي است
68-67م، صص 

بعدي ال نَبي اَنَّه 
در كال» .باشي يم

 .رست است
  .بي است

3م، موضوع ص 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
در اين ماج  

دچار سبب
سقوط اقوا«

در 4ه گزين .6
جامعة در«  

ص» .كرد نمي
در 2گزينه  .6

:آية شريفة  
و پس از تال

، خ﴾مؤمنينَ
ص و مهرباني

امام علي«  
»»...رفت مي
  ).4و

در 4گزينه  .7
مطابق با ص  

در 2گزينه  .7
مطابق است  

دس در جانم
به د ﴾البرِيةِ

در 4گزينه  .7
اوالً، در درس  

ر وحي ابالغ
ت«ثانياً، در   
ا امام علم و
امام«ثالثاً،   

كار سرلوحة
در 3گزينه  .7

مطابق با و  
در 3گزينه  .7

سؤال تركيب  
درس پنجم  
الّا«عبارت   
م يرخ راه بر

در 3گزينه  .7
سؤال تركيب  
درس پنجم  
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ت و  «     معيـ
 و دهنـده 

ز مصـاديق  
كـرده كـه   
ه عصـمت   

 جـز  ستاد،
. رسـاند  ـي  
  .19ص 

 و موسي و

تدبر در «. 

 يـأتونَ   ال 

 جلوه عيب
 سـپرده  ي

 يـأتونَ   ال

cationgroup

ـل و دقـت در
د تعلـيم  عنـوان   

يكي از). 67ص 
هم تأكيد ك» ليٍّ

هر دو حديث بـه

نفرس بندگان ي
قل و وحـي را مـ

درس دوم، ص. 

و ابراهيم به و م

دانستند مي هود

القُـرآن هذَا ثلِ

ع بي است ممكن
فراموشي به لگي

القُرآن هذَا مثلِ

و بـا تأمـ) 4نـة  
  ـعلـيٍّ  مبـه» ع

»حديث در كر
عل مع القُرآنُ و نِ

ضمناً ه. پذيراند

سو به را والنش
 قرار داشتن عقل
زمان اشاره دارد

كرديم وحي تو ه

حيت يا يهي مس

بِمث يأتوا اَن علي

م غيرمتخصص 
جمل و است شده

بِم يأتوا اَن ُّ علي

 19/10/1399(  

رد گزين( .دارد را
القُـرآنُ  و ـرآنِ 
  .ست
تفك«( .ناپذيراند ي
 »ليع عالقُرآنِ م

ناپ ين دو جدايي

رسو خداوند شام،
ين، در كنار هم
 فهم مردم هر ز

به ما را آنچه و 
  ».يد
  ».د

آيين  غلط پيرو

 انسال الجِنُّ ع و

افراد براي كه د
نش واقع قبول د

ت انسال الجِنُّ و

)انساني

12  

پنچممرحلة (ان 

ر وحـي  ابـالغ  و
 » لـيع  ـعالقُـ م

درست اس 3زينة 
از هم جدايي )ع

در حديث. ست
است و اي )ع( ي

هش اي« :فرمود
و اي. 10ول، ص 

 و ميزان عقل و

.نمود سفارش ن
نكني آن تفرقه ر
ناميد مسلمان ش

به را او هوديان

اجتَمعت لَئنِ قُل
3.(  

اند كرده ارائه يي
مور تخصصي، و

اجتَمعت لَئنِ قُل﴿

علوم اويژة ( 

 يازدهم؛ زبــــا

و دريافت جز )ص
در حديث» ريم

ر قرآن، تنها گز
ع( ن و اهل بيت

اس )ع( نين علي
يرالمؤمنين عليم

  .لت دارند

ف حكم بن هشام
درس او»» ... ند

رسال پيامبران

بدان را نوح كه 
د و داريد، پا به 
پيش از را شما و

يه و ا مسيحيان

  . درسي است

﴿آية مباركة . ت
3و  1هاي  زينه

ها متن كريم آن
و علمي مراكز ر

﴿و  ﴾مثله سورةٍ
  .42ص . ند

)2(و زندگي 

سنجش

ص( اكرم پيامبر
با قرآن كر )ع( 
مفسرو ) ديني ت

ت آمده كه قرآن
وجود اميرالمؤمن

اما رآن و قرآن ب
دالل )ع( ين علي

  . درسي است

ه برجستة خود،
كنن تعقل الهي 

 و تناسب بين ار

كرد بيان رايتان
را دين كه بود 

او و است براهيم
اما. ن اسالم بود

  .سي است

  .سي است

كتاب 31با ص 

تاب درسي است
رد گز( .آن است

قرآ مخالفان وز،
د ها متن اين از 

بِس فَأتوا فتَراه قُل
كنن م داللت مي

 دين و

   
 

پ هاي مسئوليت 
يرالمؤمنين علي

مرجعيت( دينة 
حتراص ثقلين به

نيز و )ع( عترت 
با قر )ع( ن علي

و اميرالمؤمني) ع

 .رست است
كتاب 8-7ص 

 .رست است
  .بي است

ب شاگرد به )ع( 
پيام در ندگان

ابطهف هم به ر
 .رست است

بر را همان دين 
اين نموديم، يه
اب پدرتان آيين ]
آيين بر ابراهيم ت

17.  
 .رست است

كتاب درس 19ص 
 .رست است

كتاب درس 29ص 
 .رست است

ش سؤال مطابق ب
 .رست است

كت  46-45ص 
ط به تحدي قرآ

 .رست است
امر تا دورذشتة 
يك هيچ كنون

  .43 ص
اف يقولونَ اَم﴿فة 

حدي قرآن كريم

www.sanjeshse 

همة امام«  
امي يهمراه
كنندة تبيين

در حديث   
اهل بيت و

اميرالمؤمنين
ع(اهل بيت 

  
  

در 2گزينه  .5
مطابق با صص

در 3گزينه  .5
سؤال تركيبي

كاظم امام«
بن آنكه براي

حديث شريف
در 1گزينه  .5

از خداوند«
توصي عيسي

]دين اين[«
پس حضرت

7ص » قرآن
در 4گزينه  .5

مطابق با ص
در 2گزينه  .5

مطابق با ص
در 1گزينه  .5

هر دو بخش
در 2گزينه  .5

مطابق با صص
مربو ﴾بِمثله

در 3گزينه  .5
گذ از آري،«

ك تا اما كند،
ص» .اند شده

دو آية شريف
بر تح ﴾بِمثله

erv.ir

51

52

53

54

55

56

57

58



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

صـص  . ـت 

 تـرين  مهم 
 جِّ  و الحـ و 

 اسـالمي  ت 

و در  59ص 

). 87، ص 
هم  »عليٍّ 
» حديث در
 

 هالك ند،
. 99ص » 

صوم تا روز 

 96.  

cationgroup

اسـ )ع( عيسي 

را» واليت«نها 
 ـومِ  زَّكـاةِ والص
حكومـت شـكيل 

ص» ر در قرآن
  .58ص  

درس هفتم،» ث
مع القُرآنُ و رآنِ

د تفكر«و  99 
 . هم مفهوم اند

كن سرپيچي س
.روز قيامت تا د

شگي بودن معص

ص. است )ع( ي

حضرت  معجزة

ميان آن از و سته
الةِ  ي الصـ لزَّ ا و

تش بـا  الهـي  ين 

تدبر«از » سبيل
.اسالمي است ت

حديث در تفكر«
القُر مع علي«ث 

رس هشتم، ص
پس. رنداللت دا

كس هر و يابد ت
كند مي طلوع گر
دوم، هميش) هت

علي يرالمؤمنين،

 19/10/1399(  

بيانگر ،﴾...لطَّيرِ

دانس استوار» ايه
خَمسٍ علَي علي 

قـواني اجراي«ت 

 يا قاعدة نفي س
حكومت تشكيل

«. (ناپذيراند يي
در حديث. است 

در. (اند ناپذير يي
دال )ع(ين علي 

  .آمد

نجات شود، سوار
ديگ اي ستاره د،
يا وجه شباه(ل 

اميم نيز هست، 

13  

پنچممرحلة (ان 

الط كَهيئَةِ الطّينِ نَ

پنج پا«بر  را الم
االسالم بني«: ت

مسئوليتدر ذيل 

آيه«يعني  ﴾يلًا
وامل مربوط به ت

از هم جدا) ع( 
)ع( ؤمنين علي

ت و اين دو جداي
و اميرالمؤمني )ع

  . درسي است

9(:  
آ دنيا به كعبه ة

  .د

  .ت

س آن بر هركس 
شود غايب اي ره

و مفهوم تمثيل

وان درس هشتم

 يازدهم؛ زبــــا

من لَكُم اَخلُقُ نّي

اسال كه است ده
است )ع( باقر ام
و اين حديث د 
  .56ص . 

سبِي المؤمنينَ ي
عو از و »سالمي

.  

آن و اهل بيت
ز وجود اميرالمؤ

است )ع( ا علي
ع(مت اهل بيت 

كتاب 91-90ص 

7و  96س صص 
خانة در پيامبر ت
  .ت

نمايند مي حسوب

كتاب درسي است

  .سي است

است؛ نوح شتي
ستا چون كه ت

، نجات يافتن و

وكه عن» )ص( ر

سنجش

اَنّ كُمرب من بĤِيةٍ 
  )4و 

شد نقل )ع( ين
اما حديث اين ها

ية نودبِالوِالي«.
شود  بررسي مي

رينَ لّهلكافلَي لع
اس جامعة ستقالل

  .سي است

.ب درسي است

ت آمده كه قرآ
زني )ع(و عترت 

 قرآن و قرآن با
و حديث به عصم

 تطهير در صص

براساس( ها زينه
بعثت از قبل سال

است» ند مرتبه
مح خود چهارم 

ك 102و  104ص 

كتاب درس 98ص 

كش مثَل تو، ان
است آسمان گان

اول،) ه شباهت

پيامبر جانشين 

   
 

جِئتُكُم قَد اَنّي﴿
و 1هاي  د گزينه

 .رست است
معصومي از ددي
آنه جملة از. اند

 نادن بِشَيء كَما ي
مطرح و» )هري

 .رست است

﴿لَ لَن وجعالل ي
اس حفظ ضرورت

 .رست است
كتاب درس 73ص 

 .رست است
كتا 71-70ص 

 .رست است
  .بي است

ثقلين به صراحت
ديق اهل بيت و

با )ع( كه علي 
ضمناً هر دو). ه

 .رست است
رح ماجراي آية
 .رست است

ت بودن ساير گز
سا ده ،)ع( علي 

بلن«و » واال«اي 
خليفة را يشان

 .رست است
برگرفته از صص

 .رست است
رح ماجرا در ص

 .رست است
فرزند از امامان 

ستارگ مثل شما
يا وجه( تمثيل 

  .ت
و جان«صود از 

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .5
متعد روايات  

ا شمرده پايه
ة ولَم الوِالي

ظاه واليت(
در 4گزينه  .6

آية شريفة 
ض«ارتباط با 

در 1گزينه  .6
مطابق با ص

در 3گزينه  .6
مطابق با صص

در 4گزينه  .6
سؤال تركيبي
در حديث ث
يكي از مصا
تأكيد كرده
همان صفحه

در 1گزينه  .6
مطابق با شر

در 2گزينه  .6
علت نادرست
اميرمؤمنان

معنا به علي
اي سنّت اهل

در 1گزينه  .6
مطابق با و ب

در 2گزينه  .6
مطابق با شر

در 4گزينه  .6
و تو مثَل«

ش مثَل شود،
پس مفهوم
قيامت است

منظور و مقص
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  .دند

 بود، داده 

 بميـرد  او 
 زياني و د

پيـامبر   ان 
ـت و آداب      

cationgroup

شد خود هاي يت

فرمان بدان و ه

اگر پس .بودند 
گزند هيچ خدا ه
زمـا مـردم  بـه    

خـود و جاهليـ 

مسئولي جانبة ه

كرد ريزي برنامه

ديگري رسوالن
به گردد،باز شته

 شـده، خداونـد
يـن گذشـتگان

 19/10/1399(  

همه اجراي براي

ب پيامبر كه يري

ر او از پيش كه
گذ به كس هر 

 بخش مشخص
 بازگشت بـه دي

  .شود مي» ن

  ديني

14  

پنچممرحلة (ان 

 113(:  
ب امكانات الزم و

سيم از را امت ي

  .ي است

  . است

  

رسولي ك مگر ت،
و گرديد؟ مياز 
در. 111ص » 
و آن،. ندارد مبر

  . داشت

  .بيعي دارد

  .بيه كرد

دن زندگي انسان

هاي ف و اقليت

 يازدهم؛ زبــــا

.  

تا 111س صص 
و قدرت فاقد عه،

رهبري كه داد خ

كتاب درسي 11

كتاب درسي 11

.ب درسي است

نيست محمد و« 
با ]خود پيشين 

».دهد مي پاداش
پيامب زمان به ص

را با هم خواهند

ت به امور فراطب

  .كار دارند

  .گيرد مي

توان تشب مي» ي

دگرگون شد«ب 

  .ارد

معارف

سنجش

.ب درسي است

براساس( ها زينه
جامع در حضور 
  .كرد فتح را ه

رخ حوادثي) ص

5و  113و  11

13ص » تة مهم

كتاب 116و  11

:ظر چنين است
آيين و[ گذشته

پ را سپاسگزاران
اختصاص كه فقط

  .رسي است

ر» ناسازگاري« 

را نسبت» انكار« 

طبيعت موضع انك

شكل م» خداوند

تور ماهيگيري« 

گاه خداوند سبب

شاره داي پديده ا

   
 

 .رست است
كتا 98-97ص 

 .رست است
ت بودن ساير گز

وجود با )ع( وم
مكه شهر) ص( 
ص( خدا رسول ت
 

 .رست است
4 ترتيب صص 
 .رست است
نكتة«برگرفته از 
 .رست است

5 ترتيب صص 
 .رست است

 شريفة مورد نظ
گ به شما آيا ود،

س زودي به داوند
دهد؛ هشداري ك

  .ت
 .رست است

كتاب در 111ص 

 .رست است
س و ماده، نسبت
 .رست است

موضع» ي مادي
 .رست است

در برابر ماوراء ط
 .رست است

ايمان خ«سان با 
 .رست است

گانة انسان را به
 .رست است

سئوليت در پيشگ
 .رست است

خصوصيات اصلي

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .7
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رحلت از پس

 .كرد خارج
در 2گزينه  .7

مطابق با به
در 4گزينه  .7

مطابق با و ب
در 3گزينه  .7

مطابق با به
در 3گزينه  .7

ترجمة آية  
شو كشته يا

خد و نرساند
د مي هشدار

جاهلي است
در 3گزينه  .7

صمطابق با 
  
  
  

در 2گزينه  .5
اصالت حس
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به خ» نياز«
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  .شود

» ت شتابزده

cationgroup

ش ناميده مي» ي

قضاوت«و » حي

ماديگري عقيدتي

  .آزمايد مي

يك بينش سطح

 19/10/1399(  

م«شده است و  

  .ط است

  . عملي است

  .مند

م» ها و دشواري

ي«رسد ناشي از 

15  

پنچممرحلة (ان 

  .ياج دارد

  .ه دارد

  .ست

»انكار خدا«ب 

مربوط» اخالقي

زيربناي توحيد

  ».خت

نام د را عادل مي

ها و با سختي«د 

ر مت به نظر مي

 يازدهم؛ زبــــا

احتي»  آفريننده

  .آنها است» ن

  .است» ها ده

  .باشد 

اشار» ي اخالقي

اس» ري عقيدتي

مرتكب شود عمالً

  .تباطي ندارد

انحرافات ا«د به 

 توحيد نظري، ز

  .دارد» عملي

فيه درون پرداخ

  .داوند است

  

، خداوند»ل است

 

 كه دوست دارد

الف عدل و حكم

سنجش

علت و«فتن به 

پديده بودن«لت 

پديد«همة » لت

يات پديده نمي

ماديگري«ي به 

ماديگر«ه بيانگر 

ش دا رويگردان مي

هيچ گونه ارت» دا

مل انكار خداوند

د نظري است و

توحيد ع«ره به 

به تصف«لي بايد 

دة انسان به خد

.صلي ظلم است

ات خداوند عدل

 .است» نقص« 

خداوند كساني را

هان، كاري برخال

   
 

 .رست است
ي براي وجود ياف

 .رست است
ندي اشياء به عل

 .رست است
عل«ن علت خود 
 .رست است

وصياز خص» دن
 .رست است

ات و منافع ماد
 .رست است

تي در عالم ماده
 .رست است

صي از دين و خد
 .رست است

انكار خد«ين با 
 .رست است

در عوام» عصبات
 .رست است

توحيدي روبناي 
 .رست است
، اشا رابر خداوند
 .رست است

ن به توحيد عمل
 .رست است

بيانگر عقيد» ري
 .رست است

مبناي اص» واني
 .رست است

يكي از صفا«كه 
 .رست است

دالتي در انسان
 .سترست ا

هاي ديني خ وزه
 .رست است

ر ميان امور جه

www.sanjeshse 
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  .است
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د سـاختار    
 همزمان از 

به ). 4و  3 
بايـد   آيد ي

a few st
many pe
نـادار شـد     

 صـرف آن    

cos   خـود
رد (ل باشد 

was com (
قـرص  «ي  

عليـه  يدي  

) تبـادل (ت   

cationgroup

 توجه بـه وجـو
توان يسي نمي

هاي رد گزينه( 
مي قبل از آنكه 

tudents        
eople          

اگـر جملـه معن 

نداشـت كـه ي 

 stذشـته فعـل  
تواند حال ه نمي

ming(تمراري 
به معنـا loafد 

شـدي اقـدامات  

  ل، اقدام

ي بـا او صـحبت

  ني

ز سوي ديگر با
 كه در زبان انگلي

o استفاده كنيم
باشد، كميتي ك 

آموز  مي دانش
ياري افراد      

.معني كنيم» چ

پـولي هيچما او 

شكل گذ). 3و  2
ت كه زمان جمله

 زمان گذشته است
ن به هنگام خريد

همـين االن  ـد    

عمل) 4 

اي م چنـد كلمـه   

  .جه كنيد

  ».دي دار
ذهن) 4 

 19/10/1399(  

از). 4و  1هاي  ه
ك ستفاده كرد چرا

ofبايد از  كمي
(the, those,

a       تعداد كم
بسي              m

هيچ«با مفهوم 
  .  است

ن جديد بخرد ام

2هاي  رد گزينه(
مشخص است ،خ

با توجه به وجود
واحد شمارش نان 

ـن منطقـه، بايـ

 ت
 

بيـنم ت او را مي

  ل كردن
  يح دادن

توج» بت كردن

 درد بدني زيادي
 في
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پنچممرحلة (ان 

رد گزينه( است 
اس littleمنفي 

r ، صفت كبعد از
 these, his, 

a few of my 
many of thos
 است جمله را ب

 a littleدرست
د كه يك ماشين

  ).2زينه 

h  استفاده كرد)
در پاسخ شخص

ب). 3و  1هاي  ينه
).4و  3هاي  زينه

  ).4و 

ر انقـراض در ايـ

عادت) 3 
 .دقت كنيد» ن

ت و من هر وقت

تبادل) 2 
توضي) 4 
اي صحب ند كلمه

ي و كوهنوردي
عاطفي) 3 

)2(انگليسي 

 يازدهم؛ زبــــا

يرقابل شمارش
م صفت كمي از 

  ).2رد گزينة (

relativesسم 
(… ,myعرف 

student      
se people    

a  وlittle كافي
 eيرمنطقي شد

مش به او گفتند

رد گز(ت است 

how muchز 
c  بدونs ش سوم

رد گزي(رار بگيرد 
گز رد(تفاده كرد 
و 1هاي  د گزينه

 در معرض خطر

 
اقدام كردن«ي 

ن بازنشسته است

e  چن«به معناي

روي ن همه پياده
 ني، بدني

ا

سنجش

ست، غي نگرفته ا
توان ديگر نمي 

(ه استفاده كرد 

قبل از ا hisسم 
ر اسم داراي مع

آموزان من    ش
د                

a littleب بين 
معنا و غي مله بي

ه، برخي از اقوام

درست littleس 

ت چيزي بايد از
cost بكارگيري 

ن فاعل و فعل قر
ستفگذشته ساده ا

رد(» تكه نان«ي 

ظت از حيوانات

قدرت) 2 
take a به معنا

ا يك آتش نشان

  
   تن

exchange a 

ست كه بعد از آن
جسمان) 2 

   
 

 .رست است
h  چونs جمع

doe در جمله،
ز در جملهفي سا

 .رست است
 وجود معرف اس
قت كنيد كه اگر

 
داد كمي از دانش
سياري از آن افرا

براي انتخاب گر،
ت است، اگر جم

ماه گذشته«: مله

الً معنادار شد، پس
 .رست است

ش در مورد قيمت
شد، با توجه به

  ).3و  1
 .رست است

usually بايد بين
له، بايد از زمان گ

به معنا  pieceه
 .رست است

براي حفاظ«: مله
  ».انجام دهيم

 
actionواژگاني 

 .رست است
همسايه ما«: مله

 ه كردن
دادن، بهبود يافتن

 few words
 .رست است

عجيب نيس«: مله
 ي

www.sanjeshse 

   

در 3گزينه  .7
hopeاسم   

 sn’tمنفي
عامل منف 2

در 1گزينه  .7
با توجه به  

طور كلي دق
of بگيرد: 

 تعد
بس   

ديگ از سوي 
little درست

ترجمة جم  
  ».كند

جمله كامالً  
در 4گزينه  .7

براي پرسش  
cost باش مي
1هاي  گزينه

در 2گزينه  .7
yقيد تكرار   

در ادامة جمل
است نه» نان

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  
ا كارچيانش
مهارت) 1  
به تركيب و  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».كنم مي
حبهمصا) 1  
بهبود د) 3  
به اصطالح  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  
اجتماعي) 1  
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حـث قـرار      

  ن

 نوع خاص 

  ».سخ نداد

خواست  مي

راي فاعـل  

a    نيـاز بـه
ـاي جملـه    

 

cationgroup

  ».درن است

تـب را مـورد بح

وي چيزي بودن

اين( حده است

  ي

 را ترك كرد، پاس
  ندرت

ا كه ملم بود چر

  طر

د، بايد جمله دار
 4 .(  

 a lotفت كمـي  
 توجه بـه معنـ

  زبان

 نظمي، اختالل

  طريق

رهاي زندگي مد

  يري كردن

الم و ورزش مرت

حاو) 4 

شرق اياالت متح

بومي) 4 

ه سالگي مدرسه
به ن) 4 

سبك زندگي سال

خط) 4 

شود ي عوض مي
رد گزينة(فعل 

صـف 4در گزينة 
با. عادل دانست

ميز) 4 

ن بي) 4 

از ط) 4 

  

 19/10/1399(  

ت و فرار از فشار
  ه

گي ، عمل، اندازه

رژيم غذايي سـا

 ش دادن

طق كوهستاني ش

 وب

د و در سن ده زو
ً 

بت س اثرات مث

  اعتقاد

ex در جاي خالي
ف است يا بعد از 

د). 3رد گزينة (
مع noن آن را با 

 

 باً

 .ش خواهيم كرد

17  

پنچممرحلة (ان 

ي براي استراحت
وسيله) 2 
اقدام) 4 

 تا اهميت يك ر

كاهش) 3 

بومي مناط ،خاص

محبو) 3 
  .قت كنيد

قدر  كه چرا اين
اخيراً) 3 

گزارش در مورد

باور،) 3 

xpressي فعل 
ين فاعل و فعل

(سته شده است 
توان  است و مي

نكته) 3 

 الگو) 3 

تقريب) 3 

يمان را فراموش

 يازدهم؛ زبــــا

 يك مكان عالي

ه شركت كنيم

 يني كردن

خ ن نوع خرسِ
  »).دنشو

 عالقه
دق » جايي بودن

الؤمل به اين س
 ختانه

ر حال مطالعة گ

ينكه فاعل براي
قيد حالت يا بي 

چرا كه جمع بس
منفي fewلمة 

 2.(  

 

   است؟
هاي خواب حتماالً

سنجش

جربه من، صحرا
  
  

ر يك جلسهت د

بي پيش) 2 

اين ،دانم  من مي
ش ناطق يافت مي

مورد ع) 2 
بومي« معناي 

به طور كامگفت 
خوشبخ) 2 

 با عالقه زياد در
  ».اند آن بد
 عالقه) 2 

د و با توجه به ا
جايگاه). 3و  1 

 شمارش است چ
مفهوم كلي كل. 

رد گزينة(ست 

اشتباه) 2 

 مقدار) 2 

 پايين) 2 

 چيست؟
  سيار عجيب

س متن درست
R بيدار نشويم اح

   
 

 .رست است
براساس تج«: مله

 .رست است
ما قرار است«: مله

 ردن
 .رست است

تا آنجا كه«: مله
در اين منساساً 

 رس، موجود
 native to به

 .رست است
آنچه كه او گ«: له

  كامل
 .رست است

آموز دانش«: مله
شتري در مورد

 .رست است
باشد مي Iة قبل 

هاي رد گزينه( 
 .رست است
suggest قابل

).4رد گزينة (د 
fe غيرمنطقي اس

 .رست است

 .رست است

 .رست است

 .رست است
وان براي متن چ
سيار رايج اما بس

 .رست است
 موارد زير براساس

REMن خواب 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل  
 تفاوت) 1  
 فشار) 3  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

  ».دهيم
بحث كر) 1  

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل  

اها  از خرس
در دستر) 1  
به اصطالح  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  
به طور) 1  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

چيزهاي بيش
 نسبت) 1  

در 2گزينه  .8
فاعل جملة  

جديد باشد
در 1گزينه  .8
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در 3گزينه  .9

 باال) 1  
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بس: ها خواب  

در 1گزينه  .9
يك از كدام

اگر در حين  
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تـرين   يـك 

از سـوي  ). 
ل اسـتفاده    

  .كند

اسـتفاده  » 

 در جملـة    

از ). 3و  1  
  ).4و  3 

cationgroup

نزدي ---------

)3و  2هـاي   ـه 
 گذشـته كامـل

ك خالي را پر مي

»كـه آنجـا  «اي 

 هسـتند، فعـل

هـاي رد گزينـه (
،1هاي  رد گزينه

------ـايي بـه   

  دارد؟

----. 

رد گزينـ(ر است 
يم، بايد از زمان

ه درستي جاي خ

where به معنا

اد و درخواست

(سـتفاده كنـيم   
ر(رستي پر كند 

 19/10/1399(  

از نظر معنـ ،ست

 .واهد يافت

  

ه چيزي اشاره د

------------

تر منطقي» اما« 
شته صحبت كني

به 3تنها گزينة  

 eضمير موصولي

كه بيانگر پيشنها

اس» بنابراين«ناي 
خالي دوم را به در

سي

18  

پنچممرحلة (ان 

اس كشيده شده

ادامه خو ------

--. 
غيير مي كردند

به چه ،ده است
«  

  . ربط دارند

-----ند چون 

 but به معناي
ي در زمان گذش

»يا نه.... كه آيا 

 نتيجه بايد از ض

suggest, r ك
 

به معن soف ربط 
تواند جاي خ مي 

ختصاصي انگليس

 يازدهم؛ زبــــا

زير آن خط 3ف 

----------رد 
  

-------------
 بسيار سريعترتغ

 خط كشيده شد
»ات و گياهانوان

د احتماالً به هم

رسن ت به نظر مي
 افتاده است

مله، بكارگيري
م دربارة موضوعي

w ك«عناي به م

در.  مكان است

ecommend,
 .آيد مي toون 

مله، بايد از حرف
»كه چرا«عناي 

 زبان اخ

سنجش

پاراگراف دركه  

  »ناشناخته«

د با بحث در مور
ب آسان نيست

--كه  شت كنيم
هان در گذشته

زير آن 1گراف 
حيو«به معناي  

  ست؟ 
ه به هم هستند

و شيرها متفاوت
تفاق ا مختلفي ا

وجود بين دو جم
I w اگر بخواهيم
  ).3و 

whether … o

ملة بعدي، قيد

, advise, ask
صورت مصدر بدو

جم 2لولي ميان 
به مع whyصولي 

   
 

 .رست است
“mysteriou

un  به معنايي»
 .رست است

تمال بسيار زياد
امل پديده خواب

 .است رست
برداشتوانيم  نمي

ر مقايسه با گياه
 .رست است

“tho ر پاراگكه د
animals an
 .رست است

چيس 2 پاراگراف 
اي كه شبيه زنده

 .رست است
ببرها و ها،  گربه

هاي ها به روش

 .رست است
 مفهوم تضاد مو

wishز ساختار 
و 2، 1هاي  زينه

 .رست است
or not ساختار 

 .رست است
Paris براي جم

 .رست است
… ,kي مانند 

هر شرايطي به ص
 .رست است

رابطة علت و معل
 تنها ضمير موصو
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با توجه به ر  

سوي ديگر،
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 شرايطي و 

از سـوي  ). 
فاعـل ايـن     

مـان حـال       
هايي بهتـر     

از ). 3و  1  
ـه گذشـته    

ل، بايـد از     
ـته كامـل    

 پوشيد تـا  

با ديگـران  

cationgroup

ة دوم تحت هر

)4و  2هـاي   نه
ت كنيـد كـه ف

گـر در مـورد زم
چنـين سـاختاره

هـاي رد گزينـه 
كه زمـان جملـه

ـورد زمـان حـال
م، بايـد از گذشـ

 ضخيم خود را

  ول
  .دقت كنيد» 

  ».يسه كنيم
  هش دادن

ه همان منوال ب

«  
  ت كردنيري

  ».ست
  گي، داخلي

Iفعل در جملة ،
  ).4و 

رد گزين(ل شود 
همچنين دقت). 4

  .باشد مي itن 

ين معنـا كـه اگ
 كنيد كـه در چ

  . شود

ر(الزامي اسـت   
 مشخص است ك

ي صحبت در مـ
كنيم صحبت مي

د، بنابراين كت

اصو) 4 
 و طاقت آوردن

با هم مقايس را 
كاه) 4  گشتن

رام رفتار شود، به

  ان منوال

». تعجب نكردم
مدي) 4 

ها دوام آورده اس
خانگ) 4 
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It is/was imp
و 3، 2هاي  زينه

منتقل» ه چگونه
4و  3هاي  گزينه

ضمير مناسب آن

به اي. گردد  برمي
دقت). 4و  2ي 

عي جمله تأكيد

whoseصولي 
ص نگرفته است،

يعني براي. رويم
دربارة گذشته ص

  ).2 گزينة 

د به سر كار برو

 ها، رويكردها ش
 بد بيرون رفتن

روش تدريس 2ر 
 محور چيزي گ

ه با آنها با احتر

بق با آن، به هما
  

نه مديريت كرد
 ع دادن

ه ه در طول قرن
 يي

19  

پنچممرحلة (ان 

portant, vita
to رد گز(آيد  مي

اينكه« تا مفهوم 
رد گ(رار بگيرد 

How است كه ض

ك زمان به عقب
هاي رد گزينه(م 

ايط غيرواقع شر

يري ضمير موص
سوم شخص sه 

 زمان به عقب بر
در صورتي كه د 

رد( حال است 

 در آن روز سرد

نگرش) 3  
در آب و هواي«

وانيم ميزان تأثير
حول) 3 

ن عادت كنند كه
«  

منطب) 2 
دائماً) 4 

د بحث را ماهران
اطالع) 3 

جادويي اين گياه
جادو) 3 

 يازدهم؛ زبــــا

al, essential
oت مصدر بدون 

داريم Howي 
ما نبايد مالك قر
w he worke

، جمله يك»يي
ده استفاده كنيم
تفاده كنيم تا بر

ست، پس بكارگي
ست و از آنجا كه

If on بايد يك
).4و  3هاي  نه

بت دربارة زمان

داشت جز اينكه
  ».د

هواي بد، عنصر
 br  به معناي»

اريم تا با آن بتو
  بودن

ها به اين گر بچه
».].كنند فتار مي

يدم مدير مستعد
 دادن

هاي ج به قابليت

سنجش

l, crucial, …
جمله به صورت

ه ضمير موصولي
ت داخل دو كام

ed out the pr

انگار، گوي«عناي 
مان گذشته ساد

است wereفعل 

fathe ملكي اس
burs خودش اس

.(  

I wish  وnly
رد گزين(ه كنيم 

ه مشخصاً صحبت

اي ند  هيچ چاره
ون طاقت بياورد

آب و ه) 2 
rave the elem

بل اعتمادي ندا
شامل) 2 

خص است كه اگ
م رفران با احترا

  
  

گويم از اينكه ديد
نشان د) 2 

ان داد كه باور ب
 مرئي) 2 

   
 

 .رست است
…ختارهاي مانند 

ظر گرفتن زمان ج
 .رست است

الي اول، نياز به
عبارت tagاخت 
roblemعبارت 

 .رست است
به مع as ifختار 

كنيم، بايد از زم
ها از ف تمام فاعل

 .رست است
rو  womanن 

st گذشته فعل 
)3و  2هاي  زينه

 .رست است
hختارهايي مانند 
ه ساده استفاده

در اين جمله. يم
 .رست است

مرد جوان«: مله
ابر هواي بد بيرو

 ت
 ments جالب

 .رست است
ما معيار قا«: مله

  كردن
 .رست است

كامالً مشخ«: مله
و با ديگر[د كرد 

  ناچيز و كم
 ج

 .رست است
صادقانه بگ«: مله

 كردن
 .رست است

مطالعه نشا«: مله
 ي
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  ».ند ك

  ».هستند

  ».دند

 سـواري و       

 

ـ    ه آسـاني  ب

  ».رد

يز از كلمة 

يچ عنـوان   

گي تأكيـد     

ـت موفـق       

cationgroup

او پدرش پرهيز

ن ارزش قائل ه
  عت

ساب امروزي بود

روي يـخ، قـايق

 قاعده رتب، بي

اري از بـانوان بـ

  ومي، محبوب

و تورم وجود دار

لول ميان دو چي

 است، اما به هـي

  يق

ي جهـاني زنـدگ

جـاد شـغل دولـ

د با نگاه كنجكا
  ما بودن

آاليش ساختما ي
سرع) 4 

 يك ماشين حس

  مثبت

ازي، اسـكيت ر

نامر) 4 

ر حقيقت، بسـيا

عمو) 4 
  .دقت كنيد 

و) نقدينگي(ول 

رابطه علت و معل

موردي كمياب

دقي) 4 

د اسـتانداردهاي

  كردن

 راهبردهـاي ايج

 19/10/1399(  

ست تا از برخور
 كردن، حكمفرم

  ف كردن

سبك ساده و بي
 گي، خلوص

ظر قدرت معادل
  ل

خ مثبت، جملة م

گيري، گلـف بـا

 انه

در. ردان نيستند

 ب
»الف باور عامه

ره پوزايش ذخي
  ط
  ط

ت و براي بيان ر

ه اگرچه چنين م

 ت

وح بر تفاوت زياد

ض كردن، گمان ك
  ار شدن

 موضوع كه آيـا

  ينه

20  

پنچممرحلة (ان 

مند شده اس عالقه
غلبه) 2 
مصرف) 4 

ي از افراد براي س
سادگ) 3 

كامپيوترها از نظ
معادل) 2 
پاسخ) 4 

ماهيگ حي مانند

خالقا) 3 

ري نسبت به مر

مناسب) 3 
بر خال«ه معناي 

 نزديكي بين افز
ارتباط) 2 
ارتباط) 4 

است» ميان افراد

ين باور است كه

درست) 3 

وضوين ارقام به 

فرض) 2 
پديدا) 4 

د در مورد اين

گنجي) 2 

 يازدهم؛ زبــــا

به مقالة مجله ع

فقط تعداد كمي
 

ه بداني اولين ك

هاي تفريح عاليت

  بالفاصله

هاي بدتر  راننده

  قطعي
contrary t به

ه وضوح ارتباط

ارتباط م«عناي 

چهار محقق بر اي

 ر بفرد

كنيد، اين هده مي

زيادي وجود دار

سنجش

وانمود كرد كه ب
  
  

ست كه امروزه ف
شدت) 2 

ت جالب باشد كه
  
  

اي از فع  گسترده

فوري،) 2 

ور عامه، بانوان
  ».كنند

مطلق،) 2 
to popular m

ست كه ببينيد به
 ش قيمت

  
commu به مع

  .  شود ي

جالبي، يكي از چ

منحصر) 2 

كه احتماالً مشاه

  
  

ز] ابهامات[نان 

  

   
 

 .رست است
زن جوان و«: مله

 كردن
 ت آوردن

 .رست است
عجيب نيس«: مله
 

 .رست است
شايد برايت«: مله
ن

 دير
 .رست است

آنها طيف«: مله
  ».دهند ئه مي

 ي
 .رست است

برخالف باو«: مله
الفش را ثابت ك

 myth/belief
 .رست است

سخت نيس«: مله
ي، درك، افزايش

unication كه 
rela استفاده مي

 .رست است
به شكل ج«: مله

  ».د نيست
 شترك

 .رست است
همانطور ك«: مله

 بودن
 كردن

 .رست است
عدم اطمين«: مله
  »].يا نه[ 
 ت
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  ».كند مي
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ترجمة جمل  

اهند شدخو
معلوليت) 1  
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ضمير ). 1 
عـل  ـراي ف 

  

اسـمي  ). 4
جملـه واره  

f  به معناي

از ). 2و  1  
 رد(پـذيرد  

بيايد  toن 
). 4و  2ي  

     why   بـه
). 4و  1ي  

 Why on

             

  
 

cationgroup

  ».كشد  مي
  جاي

رد گزينة(اريم 
بـ systemsش  

 ).4رد گزينة ( 

4و  2هـاي   زينه
در ج) them(ي      
finallyقيد ). 

هـاي رد گزينـه 
را بپ aرف اسم 

  ).3و  2ي 

ورت مصدر بدون
هـاي رد گزينـه (  

ضـمير موصـولي
هـاي رد گزينـه ( 

  :است it آن 
nly a few st

                  
  .باشد مي 

)القه به چيزي
  آن نياز داشتم

  عيت، ابهام

ام او را به يدك
به ج) 4 

ساختار معلوم د
نقـش). 3و  1ي 

ر مجهول داريم

رد گز(ال كامل 
 ضـمير مفعـولي

)4و  2هاي  زينه

ر(ستفاده كنـيم  
تواند معر ت و نمي

هاي رد گزينه(شد 

جمله بايد به صو
e استفاده كـرد

مله نيـاز بـه ض
lit استفاده كرد

ير مناسب براي
tudents coul

                  
 didn’t itصاً 

  .دقت كنيد

كنايه از عال(شمع 
زي است كه به

 19/10/1399(  

 اطمينان و قطعي

شد و بنابراين نا
 ين

ت، پس نياز به س
هاي رد گزينه(شد 

ه نياز به ساختار

فاده كنيم نه حا
ـد بـه صـورت

to  رد گز(داريم

اس» اما« معناي 
ل شمارش است

t بايد مثبت باش

 فعل در ادامة ج
each and ev

  ). 3ينة 
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