
١

 

 

 

 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  اول مرحلةـ  يازدهمسنجش 
)10/8/1398(  

  )يازدهم( ــانبـز  
  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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   د شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظرات ارزشمن هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

11از  4آزمــــون   
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@sanjesheduc 

: »خيرخيـر 

   

و  برو  بر و 
 تَلخَنـدي   

  .ندارديه 

 خـود هـم   
 اسـت كـه     
ت به عالقة 

  .اند ن

امده كه ا ني
. استبايي 

ــ  ] زاد مـي  
د را يافتـه،    
عشـق هـم    

اولي و ) 4 

cationgroup

خ«. حيـر شـدن  

.دهنده مژده: »ر

  . ن

هرهم با امثال 
گيرد بـه س مي

است كه تشبيه) 

ت است، درون
ـه تشبيهـــي ا

د مجاز است خو
مزاحمانجملگي 

تنها» كف«) 2ر 
نشانة الفب، همان 

  ). تار

عـين آدم[صـبح  
بـه خـود  مشـبه  

بـه ع شـكني  ـه 

در. قي متضادند

متح: »رو مانـدن 

مبشر«) 4در . ه

  .ارزگ] حق

مينزو ] طي است

در لفظ و معنا ه
نما را ركن جناس

)2، فقط  گزينه

هم كه صفت) 1 
بـ جملـه، مشـبه   
ني غير حقيقي

ـ ج. ن وي است

در! آن بگنجد؟ ر
،مطلقاًي حقيقي، 

گفت(=  »بيان«با 

ص مـان زيبـايي   
جداگانـه م لـب  

شيشــبت دادن  

باقي جز سومي) 3

10/8/1398(  

فر«. ن بوده است

كناره: »كران«) 

ح) [4در . استو

الخط  غلط رسم

د به اين مهميه 
ن  از قماش نقش

براي ردباز . ارد

در» سيم ساق«
 عنوان مسـند ج
 است كه در معن
 از زمرة عاشقان

درـي »هوسـ«نه 
در معني» حرف

، به قرينة تضاد ب

بـه همن رو كه 
)در الف. ه است

، و نسـهـا  غـم ز 
  

3در . اند مترادف 
  )14صفحة 

2(

2  

مرحلة اول (ـان 

« .  

هذيان هاي آن ه

2در ]. ظي كرده

وخ) 3در . حسن

نمونة) اء(» ا«ز 

بارِ آرايه! نداردس 
م كه تكواژهايي

جناس تام دا ي

«. معشوقهمان 
، به»موجـ«) 2 
اي كلمهتك» ها

ر شاعر، كه خود

شد، آن گاه چگون
ح«هم ) 4در . ست

،نوشتهقي خود، 

از آن] مصرع دوم
شكارا، وجه شبه

اند از استعاره ها 
.  استعاره است

ز تضاد ـ باقي م
صف. (برقرار است

2(و نگارش )  

؛ زبــــازدهميش 

»طعم«و » راهي

كه يكي از نشانه
  ).بر اسب

بازي لفظ دامت

لحابو): 2در ]. ن

بعد از» ء« حال 

3 (اللـح.  

اي ديگر جناس
سؤالي را هم. ود
جويو  جويدر  

موصوف ه ست؛
در. ستعاره باشد

ه مگس«) 4 در 
ق كه ـ از منظر

نباش كلّه معادل 
اس دست مضاف 

ر معني غير حقيق

د محذوف در م
هم، آش ه زيبايي

شيشههم ) ب. 
دانيد كه نوعي ي

شكل يافته از م
تناسب ب چهارمي

)2(فارسي   

سنجش

گمر«، »چانه«، 

هاي آن ك و پرده
نشستن بر(شدن 

ندطراح با مفهوم 

ي آسما[اقض از 

و به هر) [يعت

3در ). جشن(ور 

2(  

چ كدام از سه تا
شو بار نمي كهو 

)1فاصيل، فقط 

نشين موصوف ا
اس تواند نميس 

فقط. جمله است
معشوق» ِ شكر« 

ني حقيقي خود،
رفت؛ بلكه خود

است در» قلم«ه 

ول و مرجع نها
بهد، هم تشبيه؛ 

.گل #د؛ خار ب
هم شما بهتر مي

ز گروه كلمة دو
چاند و در  گرفته

   
 

 .رست است

،»بختي سيه«): 

 .رست است

تورم سر و مغز و
سوار ش: »شستن

 .رست است

ط[نشين  هم: »م
 .رست است

]صيخال]. [ي
 .رست است

ضيجمع ( عضيا 
 .رست است

وس): 2در . ست
 .رست است

10 ،13 ،16 ،24
 .رست است

جناس؛ چون هيچ
و بهو  باو  تاو  ر

با اين تف. گذريد
 .رست است

صفت جان» رو ش
د، هم مشبه؛ پس
نهاد محذوف ج
جمع شيفتگانِ

 .رست است

بايد در معني» سر
گر دستمجاز از 

برگرديد كه) 1ز 
 .رست است

نهاد در مصرع ا
م تشخيص دارد

ب #نيك ) در ج
ست؛ تشخيص ه

 .رست است

جز) 1در .  تضاد
ها شكل گ ترادف

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  
)3به ترتيبِ   
  )نامه واژه(  
در 2گزينه  
ت: »سرسام«  

برنش«. سريع
در 3گزينه  
نديم«) 1در   
در 1گزينه  
از كار[ غفرا  
در 1گزينه  
.ذاقوت و غ  
در 4گزينه  
ساخبر): 1در   
در 2گزينه  
0صفحات (   
در 1گزينه  
با تكيه بر ج  

برو  گرو  در
بگذاريد و بگ

در 4گزينه  
ترُش«) 3در   

به دارد مشبه
مشبهــش 

مشابهت از ج
در 1گزينه  .

س«اگر ) 3در   
بتوان آن را م
حاال به مجاز

در 3گزينه  .
[ گل) در د  

هم خندد مي
د. دندان نيز

تشخيص اس
در 2گزينه  .1

يك يك به   
از مت سومي

erv.ir
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@sanjesheduc 

 الزم دارد؛  
اسـت، و ـ      
فتـارِ اسـم   

غنا را  اران
ثانياً ! يست
روز «ر بـه   

) مـه چيـز  

 ك اسـتفهام     
انـه تيمـار    

  )15حة 

cationgroup

  هول
  خص مفرد

  .ج
  .م
  .م

سـاز ـد وابسـته  
فعـولي مـرخّم ا

رفاز مـن اسـت    

گسا بزم مي) 2و 
 لزوماً معشوق ني

نـاظر» زانيـدنش 

هم(=  ال و پايين

ي در قالـب يـك
نـه بيگا«: وينـد 
  )  12حة 

صفح. (ش شدند

مجه ⇐معلوم  
دوم شخ ⇐مع 

ج.ش. 3 ⇐. م.
.ش. 3 ⇐. م.
.ش. 3 ⇐ج .ش

پيونـ قاعدتاًخود 
، صـفت مفنـوع  
با آنچه پـيش ا 

و) 1تازه در ! ت
طرفاوالً ) 4ما 
آموز دعـا  و را ر 

باالگويد از  مي س،

ايـن يكـي[هم  
گو هـر سـه مـي   

صفح! (ش نشسته

 )13فحة 

خود دچار حسنش

10/8/1398(  

:شناسه
اول شخص جم

ش. 1
ش. 3
ش. 3

  

 قول پيش از خ
، در»گفـت «): 
]كه[بگويد  ه تا

يي به او بند است
ام. »]گشادن/ ن 
بيمـار آن مـر  م

  ، يش

  ) 10فحة 

بالعكس درست 

)4و ) 3گيريد؛ 
به هر حال، ه. ه
جايش ماهناچار  

صفح. (گرفت خدا

 حذر كند، اما خ

3  

مرحلة اول (ـان 

  شدة فعل ل
  اي  شده
  شد ندواهـَ

  φبشد 
ده شو  

)14صفحة . (ن

نقل] كه[گيريد 
)3اما در . »~ 

آمده! كه نيامده

ه نفَس ادب غناي
بستن[ احسان –

عليه السال غامبر
  :»إلحسان؟

د جمله پيش پي
  ،د
  ،جو فطرْ
  ،يد

  ؛ نوا
صف(» واب معتبر

،)3ل آن كه در 

مالك بگ مونسي
گفته) 3گويد كه 

حاالبوده كه  ي

ختوان  را مي )ه 

از عشق يوسف

؛ زبــــازدهميش 

صورت مجهول
كرده ~

كرده خو ~
كرده  ~

كرده ~

رفتنيعني » دن

 بگيريد و ياد بگ
]كه[بگفتم «): 

بيهوده ك)  اضافه
 

ت؛ يعني آن كه
ِ–در «: ان آرايه

پيغا كردن صيت
زاء اإلحسان إلّا ا

بهر حق كشتيد 
خم وفا انداختيد
ن در چمن بر ط
اي فس آب آورده
گلشن و برگ و
ف و احسان و ثو

حال. است اآگاه

م بيش از بيان 
خواهند بگ را مي
يك همدمي قبالً

)جي  )بلفيق ِ

دادند كه ا د مي

سنجش

  فعل معلوم
  يما كرده ~

  كردم خواهــَ
  φبكرد  ~

  ـندكُنـَ~

شد«در اين يكي 

را مالك) 2در 
)4. »~] كه[ت 

كسرة(» ِ-«آن 
 ~ گفتة= » د

17.(  

است معشوقطاب 
يز ساختار يكسا

وص« ذيل عنوان 
هل جز«شد به 

// هاي خويش ش
و تخا اندر//  ختيد

سرايان خوش//  و
در جحيم نف//  د
سبزه گشت و گ 
لطف! // اي پسر 

مطلقاً ناويد كه 

 و مقصود روشنش
همان ر] تر رياب 

ق دست كم): 2ر 

، به تلداور رروزگ

ن كه زليخا را پند

   
 

 .رست است

ف گزينه
1(  ~

خ ~  )2
3(  ~

4(  
  )22و  2

 .رست است

اند؛ د گر اسنادي
 .رست است

د] »گفت«عد از 
گيو بدو گفت«: 
، مضاف؛ آنقش  
ِ سپهبد– گفت«

 .رست است

7تا  15صفحات 
 .رست است

طرف خط) 3و  
ني) 3و ) 2ه؛ در 

رسد بيان موالنا
رفاً تلميحــي با
 اين جمله آتش
را چو باغي ساخ
وا  و تسبيح اندر
ايد ا اجابت كرده
// ز در حق شما
؟سان را مكافات
 .رست است

گو رت سؤال مي
  )10صفحة (

 .رست است

طر لحن صريح
 البته كَمكي دير

اما در. » دوست
 .رست است

پير يتو ذهنيِ 
 .رست است

؛ اين»ف و زليخا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1

1صفحات (   
در 2گزينه  .1

سه تاي ديگ  
در 3گزينه  .1

ِي بع[» كـ«  
)1بنابراين، 

تر ـ در مهم
«؛ پس كنيد

در 1گزينه  .1
ص( 2نگارش   

در 4گزينه  .1
)2و ) 1در   

غَنا بخشيده
ر به نظر مي

و صر» مبادا
چون شما«

نفس ناري ر
ذكربلبالن 

داعي حق ر
دوزخ ما نيز
چيست احس

در 3گزينه  .1
در بيت صور  

! (آگاه است
در 2گزينه  .1

را به خاط) 1  
انكاري ـ و
خوردش نه

در 4گزينه  .2
گروه اسمي  

در 2گزينه  .2
يوسف«قصة   

  

erv.ir
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كه پيروزي 
ـل اوسـت   

 شـفيع تن       

در . كنـد  ي
داسـت بـر    

رد ( د 

 هنتَبي ي

براي  ← 

نيم ، 

هديه : ي 

cationgroup

ست ك رد زميني
كند؛ و عاقـ ه مي

 اسـت بـه يـافت

مي توكل محض 
؛ بلكه سـاية خد

كه بخورد ←لَ 

حتّي –) 3زينه 

لفضحهم –) ها 

عيب جويي نكن 
  )  4ه 

  )  4ينه 

َأهد –يت كرد 

جنگ با همĤور) 
، چهره»ختر بد

 صـرفاً اميـدوار

سفارش به) 4 
؛خدا نيستاس 

25(  

أن يأكُل –)  2و

رد گز( كند  مي

هرد ساير گزينه
 (  

←أَن ال نعيب 
رد گزينه( كنيم 

←  نفَعرد گزين( ي

هدا: هدي ( ي 

  . شودمي

10/8/1398(  

)4و ) 2و ) 1در 
ا«ورد آسماني، 

 گوينـده در آن

.»قدرت)  دادن
از اسا آورنده حم

5صفحة . (خيال

1هاي رد گزينه

مسخره ←خرُ 

ر( آشكار گردد  
) 1رد گزينه ( گ 

أَ –) 3رد گزينه 
 غيبت آنها را نك

←سود برساند 

َأهدي ←هدي ) 
  )  است 

ترجمه م) ترين 

)2(

4  

مرحلة اول (ـان 

اينجاست كه دت 
 (Ĥبه هيئت هم

، ونـدارد شـاره  

نشان(= مودن 
رح) 3اما در . ده

در لفّافة صور خ 

ر( يكي از شما  
  ) ها ير گزينه

يسخ) ها ر گزينه

 حتَّي تُكَشَف←
گناهان بزرگ ←

ر( آيه  ←آلية 
 غيبت نكنيم ،

س –)  2د گزينه 

)2 –) كر است 
اسم مثني» انِ 

برت( صفت عالي 

(، زبان قرآن 

؛ زبــــازدهميش 

است؛ اما تفاوت 
3 همان كه در 

اش روز مبـادا  ـة 

ت كرد پس از نم
ي كه آزارش دا

)كند، د زگو مي

←أَحدكُم  –) 
رد ساي( ايد شته

رد ساير(  كنيد 

ح –)  2 گزينه 
←كبائرِ الذنوبِ 

ا –) 4و1هاي ه
آنها را ←ابهم 

رد( من  ←سي 

بتداي جمع مذك
الطالبا«  ضمير 

اشد به صورت ص

  .كندي 

 عربي،

سنجش

جنگيدن» يدن
يارش باشد، ت

  )  16فحة 

توشـتاً به كسب 
 23   (  

ايزد رحمت«: ويد
كسي در حق كند

  ! سلطان

را باز»  از كبكي

 
)ها  ساير گزينه

آن را ناپسند داش

ما بايد نصيحت
  )ها  گزينه

 
رد( الش نكنيد 

ك –)  2و1هاي ه

رد گزينه( كرد ي
النغتا -) 4و1ي 

كس –) ها گزينه

مب» التالميذ «  
مرجع( مالئهما 

  مردم 
كه مضاف با تي

زياد شوخي ← 

   
 

 .رست است

كوشي« تا البته 
بختب اوست كه 
صف! (ا او نجنگد
 .رست است

است كه ضرورت 
،20صفحات ! (

 .رست است

گو است كه مي 
ك دعاي خير مي

خود سهللا؛ يعني، 
 .رست است

تقليد زاغي« ت

 . رست است
رد( وست دارد 

– آ ←كرهتموه
  . رست است

شم ←تنصحوا  
رد ساير( شود 

  .رست است
  بهترين كار  

 . رست است
نكوشيد ، تال ←

رد گزينه(  آنها 
  .رست است

نصحيت مي ←
هايرد گزينه( م 

  .رست است
رد ساير گ(خير  

  .رست است
چون( أَهدوا  ←
زم ←زمالئهِم  

  .رست است
بدترين م ←سِ 

تفضيل در صورت
  . رست است

ش زياد تر باشد

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
در هر چهار  

در آن نصيب
بيهوده باكه 

در 2گزينه  .2
)1فقط در   

!الحساب يوم
در 1گزينه  .2

)1فقط در   
دگوينده ) 2

اهللا زمين؛ ظل
در 3گزينه  .2

سرراست) ب  
   

در 3گزينه  .2
 حبدو ←ي
–)  1گزينه 

در 2گزينه  .2
عليكم أن ت 

تا آگاه ش ←
در 1گزينه  .2

←كاربهتر 
در 3گزينه  .2

←ال تُحاوِلوا 
رسوا كردن

در 2گزينه  .3
 حنصكانَ ي←
عيب نگيريم

در 1گزينه  .3
←بهترين 

در 4گزينه  .3
←أَهدي) 1

)3 –) كرد 
در 2گزينه  .3

شرُّ الناس) 2
اسم ت: نكته 

در 2گزينه  .3
اششوخي) 2

erv.ir
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@sanjesheduc 

  .باشدمي 
) 3ارزانتر 

به كند 
  . من بده

شمگين 

 كسي 
ي كامل 

- تفاده مي

نابر اين از 
ينكه 

اه برود 
در پرتگاه 

آنها 

  . كند
 االغ را به 

االغ بسيار 

- شتر مي

cationgroup

»ديگران«عني 
ا ≠گرانتر  –ين 

ش بر عقلش غلب
ي از آن نوع به

خش(تُسخطَ  ←

ن مردم براي ما
اي امت اسالمي

زديك به آن است
گذاشت بني نمي
گشت تا ايها مي

غ نتوانست كه را
قصم پس او را د

مرد بر روي آ) 3

ا را پيدا و اسيرك
شتر ،) 3كشت 

صداي ا) 3ست 

ش) 3.  داده شد

  .ست

سم تفضيل به مع
دشمن تري ≠ين 

ركس كه شهوتش
لطفاً شلوار) 4د 

←تُسخَطَ ) 4) ن 

محبوب ترين) 2
ي اخالقي را برا

  .ت

ي خود و شهر نز
كافي علفي آنها 

مرد به دنبال آنه

صدوم كرد و االغ
خواهم كه برقمي

3كردند دگي مي

 كه آن مرد آنها
داني االغ او را ك

شمنان انسان اس

  . ذارد
عر كردنش قرار

  .ش راه برود

10/8/1398(  

م دادن كاري اس

اس» آخَرينَ « و 
ست داشتني تري

  .ن

هر) 2تني نمائيم
با و تميز بپوشند

ديگران( آلخَرينَ 

2كند تقويت مي
هايشدند تا ارزش

درود فرست) ص

ل ميان روستاي
كرد و برايه مي

ان شدند و آن م

گد زد و او را مص
ر به االغ گفت م

غ در روستا زند
  

 سبب شده بود
نا) 2 كرده بود 

  
 دشمن ترين د

را روي شتر بگذ
شتر به سبب عرع

كه بر روي پاهايش

5  

مرحلة اول (ـان 

معناي زياد انجام

عناي آيندگان و
دوس) 2ها وچك

زندگان ≠ردگان 

اطرافيانمان فروت
هايي زيبه لباس

اآل ←اآلخرينَ  

هاي سخت تكار
بران فرستاده ش

ص(پس بر پيامبر 

حصوالت و انتقا
ي سنگين خسته
جا چند روز پنها

  
را لگ  شد و االغ

سيدند پس شتر

  .كردندمي
شتر و االغ) 2ت 

.خوردندفي مي

رعر كردن خود
اينكه او را اسير

.ب مرگ او شد
ناداني) 2 ندارد 
  .گرددت مي

د كه آن مرد او 
االغ بر روي ش) 
االغ نتوانست ك 

؛ زبــــازدهميش 

اب افعال و به م

سم فاعل و به مع
كو ≠ها بزرگ – 
مر –پايين تر  ≠ 

← ذلك  
ان خود و تمام ا

دارند كه دوست 

)2)  باب افعال 
  ).  ال است

ي ما را بر انجام ك
پيامب) 3كند مي

خشمگين كني پ

ها براي حمل مح
هايل كردن بار

ي رفتند و در آنج
رد و مرد آن را 
 شتر خشمگين

ه به پرتگاهي رس
  .رديد

 مردي زندگي م
داشت دوست مي

زد مرد علف كاف

ده بود زيرا با عر
مگين شد براي ا

  .دور نبود

و در نهايت سبب
تر و االغ وجود

ابودي حيوانات ن

 شتر، سبب شد
)2 پنهان شدند 
)4يين بيندازد 

سنجش

 فعل ماضي از با

اس» آخرينَ « :  
آيندگان ≠نيان 

باالتر) 4آشكار 

←ذلك   –) ي 
 در مقابل استاد

همه مردم) 3ت 
 

مصدر) ( دادن 
اطب از باب افعا
د زدن به زندگي
ين شكل رفتار م

طان را خ كه شي

 داشت كه از آنه
 و آنها را با حمل
دند و به جنگلي
س االغ عرعر كر
ير كرد بنابراين

 گذاشت تا اينكه
اش هالك گرني

غ در روستا نزد
رد شتر و االغ را

شتر و االغ نز) 4

الغ خشمگين شد
 صاحبش خشم

روستا از شهر د 

غ باعث اسارت و
دوستي ميان شت
ز انسان موجب

شدن االغ با لگد
 شتر در جنگل
ت كه االغ را پاي

   
 

َر در اين جمله
  .رست است

نكته –آخرينَ  
پيشين) 1: ها نه

آ ≠پنهان  –شتر 
  .رست است

شلواري( سرواالً 
ما بايد) 1: ها نه

ارپايان بدتر است
 . رست است

انجام د( انجاز  ←
ضارع معلوم  مخا

لبخند) 1: ها نه
ديگران به بهتري

خواهي كرگاه مي
  : ك مطلب 

شتر و يك االغ
د سنگ دل بود
ب خود فرار كرد

ها نزديك شد پس
نها را ديد و اسي
 را بر روي شتر
الغ به خاطر نادا

  . رست است
الغمتن ، شتر و ا

آن مر) 1: ها نه
4گذاشت ك مي

  .رست است
متن ، شتر از االغ

شتر از) 1: ها ه
)4 كردنش زد 
  .رست است

متن ، ناداني االغ
هيچ د) 1: ها نه
فرار كردن از) 4 

  .رست است
متن ، مصدوم ش

االغ و) 1: ها نه
واستخي آنكه مي

www.sanjeshse 

َأكثَر:  نكته 
در 1گزينه  .3

≠أَولينَ ) 1
ترجمه گزين

بيش ≠كمتر 
در 4گزينه  .3

س ←سرواالً 
ترجمه گزينه
پس او از چا

در 3گزينه  .3
←اَنجاز ) 1

مض) ( كني 
ترجمه گزين
است كه با د

هر) 4كنند 
ترجمه درك
مردي يك ش

آن مرد. كرد
دست صاحب
روزي به آنه
را شنيد و آن
پس مرد او

انداخت و اال
در 2گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزين

بارهايي سبك
در 1گزينه  .3

با توجه به م
گزينهترجمه

خاطر عرعر
در 2گزينه  .4

با توجه به م
ترجمه گزين
زشت است

در 2گزينه  .4
با توجه به م
ترجمه گزين
رقصيد براي
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@sanjesheduc 

» هو«ير 

جمع »  
مكان 

درخشش 
  . رد

منافع « و 
فعل »  

 كه از آن 
ها را ن

-را ايفا مي

» األَكبر«  

) 3خواند 
ش آمد 

» قف 
مكروه «  

- ستگاه 

 در 

 
 داردت مي

» عت 
اسم » صول

cationgroup

عل و فاعلُه ضمي

مصارع« ) 2دد 
اسم م» ملعب « 
 

ها در دهاي خرد
كرسازي كار مي

اسم تفضيل و»  
َأبصرَ« ) 4.ست

ن چيزي است
ها را ببيند و آن

له نقش صفت ر
)4است » خبر  

ش را به خوبي خ
 برادر بزرگترش

مواق« ) 2. است 
جمع» مكارِه « 

روم ايسشگاه مي
مان بايد با مردم

 .آيدمي» أَفعل
رين آنها را دوست

صنع« مجهول ل
المحص« جمع » 

فع/ علوم ، معرب 

   و مجرور 

گردمحسوب نمي
«جم » مالعب  
 .است» كبير  

هگاهشتر هالكت
 بزرگ ماشين س

اكثرُ« ) 2. ست
اسم تفضيل اس» 

ع مردم پشت آ
هكسي كه فساد 

رچه در اين جمل
«ضيل در نقش 

هايششتر درس
هنگامي كه) 4 

)ابزار ( م آلت 
«) 4.مصدر است

 صبحگاه به دانش
حاكم) 4 كنيد 

أَ« سان و بر وزن 
ترصدقات پنهان

  .ت

 مرفوع براي فعل
»المحاصيل «) 

10/8/1398(  

عد ، مبني للمعل

 صفت ← جار

م مكان مشتق مح
«) 3است » ل 

«ف براي صفت 
بيش) 2رار كردند 

درم در كارخانه

اسم مكان اس»  
»أَجدر « ست و 

بيشتر منافع) 2؟ 
ك)4زاوارتر است 

ضيل نيست اگر
 باسم تفض» ح

دانش آموز بيش) 2
ستايدكه مرا مي

اسم) ميز ( » دة 
م) ستم ( »  مة

هنگامي كه) 2 
ردن به آنها دفع

كر و مؤنث يكسا
خداوند از ميان ص
هاي خداوند است

 و نائب فاعل و
)3. نصوب است

6  

مرحلة اول (ـان 

 باب افعال ، متع

مجرور بحرف) 

 هست ولي اسم
العقول« ضاف به 

م مكان موصوف
ه خود ديدند فر

براد) 4ود ندارد 

المنظَر« جمع  
مصدر اس»  صلحة

  .مصدر است
اي كدام است ؟
و به درستي سز

كند و اسم تفضي
أَح« ) 3است »  

2يبايي پوشاند 
از كسي است ك

المنضَد« ست و 
مظلم« جمع »  

 زير ميز يافتيم
كرم را با نيكي 

ار رود براي مذك
خ) 2گتر است ر

هترين آفريدهيب

اسم مكان) گاه 
و من» انَّ « فعل 

؛ زبــــازدهميش 

 مزيد ثالثي من

4مشتق  ←ي 

مضاف» بيتَهم 
ي اسم مكان مض

اسم» مصنَع « ) 
ماري را در خانه
هاي بسياري وجو

»المناظر «  و 
مص« جمع » ح 
م» المفسدة «  

اكه تاكنون ديده
يشه كند پس او

ر رنگ داللت مي
مفعول به« ش 

  .وع است
س سبز رنگ زي
كند محبوب تر ا

  

مصدر اس» مة كرُ
مظالمِ« ) 3. ت

هاي اخالقيش
هاي مردستم) 3

كاراي مقايسه به
ظ سنّي از او بزر

خفّاش از عجي) 

ورزشگ( » ملعب 
 حرف مشبه بالف

سنجش

ضارع ، للغائب ،

جامد مصدري )2

ب« َدر » بيت «  
 هالكت و نابودي

)4باشد مي» رةَ 
من هنگامي كه 
هاهر ما ورزشگاه

اسم تفضيل» ر 
مصالح« ) 3ست 

جمع» لمفاسد 
هايي كن منظره

 مصالح امور اندي
  . يني مكن

بر) سبز ( » ضر 
ضيل ولي در نقش

و مرفو»  أَخوه« 
ر تن كودك لبا

كها كمك ميي
).دست داد (  د

مك« جمع » رم 
اسم مكان است)  

  .ست
 را در مورد ارزش

3بينم فران مي
  ت كنند 

فضيل هرگاه بر
ر دوستم از لحاظ

)4 حاكمان بود 

م« جمع » عب 
سم مكان و اسم

   
 

  .رست است
فعل مض: ل كلمه

  .رست است
2صفت   ←يه 

  .رست است
كلمه) 1: ها نه

به معناي مكان
كثير« ي صفت 

كودكا) 1: ها نه
در شه) 3هاست 

  .رست است
خَير« ) 1: ها نه

مصدر اس» نفعة 
ال« إفعال و « ب 
بهترين) 1: ها نه
هركس در) 3د 

پس با او همنشي
  .رست است

أَخض« ) 1: ها نه
اسم تفض» ألَكثر 

« و صفت براي 
مادر بر) 1: ها نه

 به من در سختي
 او مصافحه كرد

  .رست است
مكار« ) 1: ها نه

ايستگاه( » ف 
اسم مفعول اس)  

كتابي) 1: ها نه
ها را پر از مساس

 روزگار مشاركت
  .رست است

اسم تف( أكبر  ←
خواهر) 1: ها نه
ستمگرترين»  

  .رست است
مالع« ) 1: ها نه
اسم» مسجد « ) 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
تحليل كامل

  المستتر
در 3گزينه  .4

مضاف الي) 1
در 2گزينه  .4

بررسي گزين
ب» مصرَع « 

موصوف براي
ترجمه گزين
طمعكاري ه

در 1گزينه  .4
بررسي گزين

من« جمع » 
ماضي از باب
ترجمه گزين
هراس دارند
پنهان كند پ

در 4گزينه  .4
بررسي گزين

األ« ) 2كند 
اسم تفضيل
ترجمه گزين
دوستي كه
محترمانه با

در 2گزينه  .4
بررسي گزين

موقف« جمع 
سختي( » 

ترجمه گزين
هاي اتوبوس

هايسختي
در 1گزينه  .4

←كُبري ) 1
ترجمه گزين

حجاج« ) 3
در 4گزينه  .4

بررسي گزين
)2. باشدمي
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« جمع 

در جهان  
يابان ها 

ب إفعال 

) 3ي دارد 

 

 جـز  سـتاد 
 كـه  آنان 

 و دارنـد  م 

بـه   ايـ انب ت
و  آمدنـد  ي

 زنـدگي و    

كه » رود ي

cationgroup

ج» المصانع « ) 
  .د

امام در اصفهان
سواراني كه در بي

ل ماضي از بافع

گردن آنها حقي

فرس بندگان سوي
و باشند، خوردار

هـم بـا  نگـاتنگي 

ماتتعلي كتابت،
يمـ  يبعـد  بران

ت كه بـه هـدف

به شمار ميدگي 

)4.رف جرّ است
باشندمي) بپرس

همانا مسجد ا) 
بارها در مورد س

ف) شناساند ( »  
  .باشد   مي

ش دهد پس برگ

س به را سوالنش
برخ برتري عرفت

تنگ ارتباط و يوند

ك توسعه و عدم 
امبيـ پ اساس، ن

 گزينه اول است

هدف حقيقي زند

10/8/1398(  

ن و مجرور به حر
ب( »  ۫◌ سل« ر 

2ن ساخته شد 
انباز آب) 4ردند 

أَعرَف« ) 2ست 
اسم تفضيل    

دم دانشي آموزش
  .اندم

رس خداوند هشام،
مع از كه پذيرند

  . صبر است

پي اخروي و وي

ياجتماع يندگ
نيا بر شد؛ يت م

ه داشته و تنها

طا در انتخاب ه

 

7  

مرحلة اول (ـان 

اسم مكان»  عة
ب براي فعل امر
 اسالمي در ايران
 جمع آوري كر

اسم تفضيل اس 
)رساند ( » لَغَ 

هركس به مرد) 2
ساتر از قرآن نخو

هش اي :فرمايند ي
پ مي بهتر را پيام
  

دم به توصيه به

دنيو و اجتماعي 

طح فرهنگ و زن
 اصل آن متفاوت

  .ردند

روي انسان اشار

معلول يا تابع خط
  

)2(و زندگي 

؛ زبــــازدهميش 

مزرع« جمع » ع 
و منصو» ول به 

 پس از انقالب
ر مزرعه هايشان

»برتر » « ضل 
َأبلَ« ) 4ل است 

2نشمندان بود 
كتابي رسا) 4د ر

مي حكم بن شام
پ اين كساني. د
.داناترند الهي ي

صيه به حق مقد

فردي و روحي 
  .كرد اي گانه

بودن سط ييتدا
كه با افتي يم ر

كر يم انيمردم ب

به حيات اخر 1 

ست دادن عمر م
.ارتباط دارد» ن

 دين و

سنجش

مزارِع« و » ل به 
مفعو«  مكان و 

اه هاي بسياري
محصوالت را در

أَفض« جمع » ضل 
اسم تفضيل) ت تر

ينا از برترين دا
تري دارب سخت

هش خود رجستة
كنند تفكر الهي 

هاي فرمان به بت

خر اين سوره، توص

  :تر
و جسمي ابعاد 

جداگا ريزي رنامه

به علت ابت: نيش
رييتغ يا به گونه
م يبرا گري بار د

ها به جز گزينه
  

از دس«ت است؛ 
چه زندگي كردن

   
 

مفعول« ر نقش 
اسم) كارخانه  
ورزشگا) 1: هانه
كشاورزان م) 3ت

  .ستند بپرس
  .رست است

أَفاضل« ) 1: هانه
 سخت(» أَصلَب

ابن سي)  1:ها نه
ت صحرايي چوب

 .رست است

بر شاگرد به) ع(
پيام در بندگان 

نسب برترند عقل
 .رست است

كه طبق آية آخ
 .رست است

برت سؤاالت به خ
زيرا باشد، جانبه
بر بعدي هر راي

 .رست است

شيپ امبريپ ماتي
به اي شد، يوش م

را حيو صح ليص
 .رست است

ه كه تمام گزينه
.كند ن اشاره مي
 .رست است

ت به اين صورت
براي چ«ا سؤال 

www.sanjeshse 

مفعول و در
(» المصنَع 

ترجمه گزين
معروف است
سرگردان هس

در 2گزينه  .5
بررسي گزين

أَ« ) 3است 
ترجمه گزين
قطعاً درخت

  
  

در 1گزينه  .5
  16ص   
( كاظم امام  

كه آن براي
تع و تفكر در

در 2گزينه  .5
  14ص   
دقت كنيد ك  

در 4گزينه  .5
  14ص   
پاسخ ويژگي  
ج بايد همه  

بر تواند نمي
در 1گزينه  .5

  25ص   
يتعل فيتحر  

فرامو جيتدر
ياص ماتيتعل

در 1گزينه  .5
  13ص   
دقت كنيد ك  

چگونگي آن
در 4گزينه  .5

  13ص   
عبارت درست  

اين مسأله با
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حدود آدمي 

ا ايشان بـا  

ختيار خـود  

 راه ايـدها، 

جـه داشـته   

اسـخ ايـن   

 بينـد،  مـي 
اسـت كـه     

ـان آمـاده      

و موسـى و  

cationgroup

الي كه عمر مح

كنند تا تمام مي

متيازاتش، با اخ

نبا و بايـدها  ص 

توج/  ها بـود  ت

  .آيند  مي

 هم قادرند به پا

م رو روبـه  تـر  هـم 
هـاي اساسـي ا

يازهـا را در جهـ

و ميو بـه ابـراه  

در حا .است مون

جت را بر مردم ت

 و پي بردن به ام

تشـخيص و رفـت 
  

نبوت ديوامل تجد

هاي ثابت بيرون

و وحي در كنار

مهـ هاي نياز با را
سخ به اين نيازه

سخ بـه ايـن ني

و ميكرد وحى تو

10/8/1398(  

آزمو و تجربه مند

ي هستند و حج

 با تفكر در آن

معر كسـب  بـا  و 
.)يابي نيست راه

از عو يمل زندگ
  ت

 كه از دل نيازه

ن است و عقل و

ر خود بينديشد 
پاس .است كرده ا

خداوند پا .دارد 

و آنچه را ما به ت
  .»دي

8  

مرحلة اول (ـان 

نيازم مشكوك و

كه پيام آور وحي
  .ند

و انسانن است 

كند مي تفكر ي
اختيار سرمايه ر

رفتن برنامه كام
تجديد نبوت نه 

هاي متغير است

به چگونه زيستن

باالتر افق در و 
عطا انسان به ند

غريزي و بيعي

و. سفارش نمود
ينكن تفرقه ر آن

؛ زبــــازدهميش 

و احتمالي پاسخ

اره كرده است ك
خويش پاسخ دهن

 سؤاالت بنيادين

الهي پيام در خود
دقت كنيد كه(

آنان در گر انايي
است ختم نبوت

س مقصود نيازه

زد پس مربوط به

رود فراتر وزمره
خداون كه است 

طب نيازهاي سته
  .ده است

كه نوح را بدان 
و در د،يپا دار  به

سنجش

پ هر زيرا باشد، 
  . نيست

بران خويش اشا
هاي اساسي خ ل

گيرنده پاسخ به
  .د

خ عقل با انسان
( .رود مي پيش 

توا عدمها و  سان
خاز داليل » وم

كند پس شاره مي

ر عمر مي پرداز

رو زندگي سطح
اي ويژه هاي مايه
  .كند ي

دس يك زنده دات
 انسان نشان داد

كرد ك انيب تاني
را  نيبود كه د 

   
 

 .رست است

اعتماد قابل و ت
اي كافي  تجربه
 .استرست 

ين آيه به پيامب
 خويش به سؤال

 .رست است

ت انسان در برگ
كند را انتخاب مي
 .رست است

ا: د چنين باشد
و يابد مي را گي

 .رست است

 سطح درك انس
وجود امام معصو

 .رست است

گونگي و شيوه اش
 .رست است

ون به عدم تكرار
  . ت يابند

 .رست است

س از اندكي نسان
سرم از برآمده ه

ان را تضمين مي
 .رست است

موجود ساير ون
آگاه شدن را به

 .است رست

يهمان را برا ني
نيا م،ينمود هي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
  14ص   
درست كامالً  

براي چنين
در 1گزينه  .5

 16ص   

خداوند در ا  
كمك عقل

در 1گزينه  .5
  15ص   
برنامه هدايت  

اين برنامه ر
در 2گزينه  .6

  15ص   
بايد 2گزينه   

زندگ صحيح
در 2گزينه  .6

  29ص   
بودن نييپا  

و«باشيد كه 
در 2گزينه  .6

  30ص   
وقتي به چگ  

در 4گزينه  .6
  14ص   
اين بيت چو  

ت دستسؤاال
در 4گزينه  .6

  13ص   
ان زماني كه  

كه هايي نياز
سعادت انسا

در 2گزينه  .6
  13ص   
همچو انسان  

كرده و راه آ
در 4گزينه  .6

  22ص   
خداوند از د  
يتوص سىيع

erv.ir
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 ييهـا  يگـ 
رت واحـد   

  .رود  نمي

  .ي دارد

  .د

و آداب و  ي

  .د

سـال رسـل    

ن است كه 
» .زه اسـت       

cationgroup

ژگيو و ص انسـان  
فطـر/  .شـوند  يـ   

يات او به شمار

زنيه جنبة عملي

كارانند ت از زيان

يزنـدگ   سـبك  

شدند م كالم مي

سـاز ارسـ مينـه ز  

  ) يازدهم

، مانند اين».ست
ز نيازمنـد اجـاز

  .شده است

خـاص نشير آفر
ص شـناخته مـ

زار باشد از فطري

دارند اما اين گز

د بود و در آخرت

جـزء يالهـ  مي

طح فهمشان هم

 كـرده و آن را ز

،2، درس19حة 

ز محتاج علت اس
 صـاحبخانه نيـز

10/8/1398(  

اشاره ش» زندگي

  .بود

منظور م،ييگو ي
خـاص يهـا  يژگي

دنيا بيزز حيات 

ه جنبة ايماني د

 پذيرفته نخواهد

يب شد تـا تعـال  
  

م متناسب با سط

ت الهي اشـاره

صفحة.(ت نيست

ست، خداوند نيز
جـازه هسـتند،

  ديني

9  

مرحلة اول (ـان 

شناخت هدف ز«

و مسلمان ب) گرا

يم  انسان سخن
يو نيا ها با سان

است اما اينكه از

 شده است همه

گيرند از آنها مي

تداوم سبب نيا/ ت
 .كنار بگذارند ي

پيامبران با مردم

ف عزت و حكمت

ست، نيازمند علت

اس محتاج علت 
خانه محتاج به اج

هاي ف و اقليت

؛ زبــــازدهميش 

«به نياز »  بود؟

حقگ( كتاپرستي

از فطرت يوقت 
ر داده است و انس

 فطريات انسان ا

هايي كه مطرح 

م مجز دين اسال

مستمر آن است
ي آن را به راحت

ه اين است كه پ

ر انتها به دو صف

چه پديده نيس ن

چون طبيعت« 
 براي ورود به خ

معارف

سنجش

آمدنم بهر چه ب 

يبلكه  حى؛ي مس

.است نشي آفر
قرار يو نشيفر
  

ل به جاوداني از

ساير گزينه 2ة 

ي كه ديني به ج

تبليغ دائمي و م
نتوانند نينان د

شده است درباره

رح شده است در

علت دارد، اما آن

: طبيعت بگويد
مانان يك خانه

  )م

   
 

 .رست است

از كجا آمده ام«
 .رست است

بود و نه هودى
 .رست است

نوع خاص يعنا
آف داوند در اصل
.ين واحد است
 .رست است

ه باشيد كه ميل
 .رست است

نيد به جز گزينة
 .رست است

فرمايد كساني مي
 .رست است

اري يك پيام، ت
دم شود و دشمنا

 .رست است

در سؤال بيان ش
 .رست است

ه در سؤال مطر
 .مايد

 .رست است

ه است، نياز به ع
 .رست است

ز مقايسة خدا با
طور كه ميهم ان

، يازدهم2، درس

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
  13ص   
«در مصراع   

در 3گزينه  .6
  23ص   
هينه  ميابراه  

در 1گزينه  .6
  24ص   
فطرت به مع  

است كه خد
ساز دي زمينه

در 3گزينه  .7
  24ص   
توجه داشته  

در 2گزينه  .7
  24ص   
اگر دقت كن  

در 1گزينه  .7
  31ص   
در اين آيه م  

در 2گزينه  .7
  25ص   
الزمه ماندگا  

فرهنگ مرد
در 4گزينه  .7

  25ص   
موردي كه د  

در 4گزينه  .7
  16ص   
اي كه در آيه  

نم معرفي مي
  
  

در 1گزينه  .5
چه پديده آن  

در 2گزينه  .5
اگر كسي از  

هما«: بگويد
،20صفحة (
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گـر چنـين   
كاوش براي 

  )دهم

ن طبيعـت  
و  ام ت آورده

  )دهم

و سـفر بـه    
لباس علـم  

 غيرمـادي   

ه نبـود آن   
صـفحة  . (م 

ت اشـياي  

يزي بتواند 

ه اگر كسي 

، 1، درس7

كـه بتـوان   
ك كننـد،      

cationgroup

اگ. گرفتـه اسـت   
 جست و جو و ك

، يازد2، درس16

هستي در همين
راه علم به دست

، يازد1، درس 1

هـا و ن بيمـاري  
دليل خود را لب ي

هانِ موجـودات
  )م

(  

شيم و با آن بـه
خودداري نمـاييم

به درك و دريافت

براي اين كه چي

اند، تا آنجا كه ده
  ) يازدهم

7صـفحة  . (د بود

ي وجود دارند ك
ـواس خـود، درك

 انسان صـورت گ
حمات فراوان به

6صفحة (. ذاشت

 وجود ندارد و ه
ن عقيده را از ر

2و  11صفحات 

 هواپيما، درمـان
س و معتقدات بي

  )ازدهم

راي طبيعت، جه
، يازدهم1 درس

)، يازدهم1درس

اختيار داشته باش
ظر دربارة آن خو

ن رو تنها قادر ب

ا تأثير گذارد و ب
  ) يازدهم

منطق انجام داد
،1، درس7حة 

آن چيز نخواهد

تنها آن چيزهايي
ـيلة يكـي از حـ

10/8/1398(  

وجوگري جست
هرگز با تحمل زح

گذ ي علمي نمي

 چيزي جز ماده
كند كه اين عا مي

ص. ( علمي است

  )، يازدهم1

از قبيل اختراع(
اساس عاهايي بي

ا، ي1، درس11 

ماور. شود ده مي
،10صفحة . (كه

، د10صفحة . (ت

سايي آن را در ا
هر گونه اظهارنظ

پذيرند و از اين ي

ر روي حواس ما
،1، درس 9و  8

علم و م  ف عقل،
صفح. (تيار ندارند

دليل بر نيستي آ

ين قبيل افراد، ت
چيزي را به وسـ

10  

مرحلة اول (ـان 

و» يابي علت«س 
داشت، ه ود نمي

ها علم و پيشرفت

ر جهان هستي
ين شخصي ادع

بيني غير جهان

1، درس11فحة 

( صورت گرفت 
اد ساده لوح، ادع

صفحة. (ه كنند

ناميد» ي طبيعت
دا، روح و مالئكه

است» دانم نمي«

 الزم براي شناس
 نداريم، بايد از ه

ياي مادي اثر مي

 شيء بتواند، بر
8صفحات . (شد

د، كاري برخالف
گز دليلي در اخت

ين ناتواني ما، د

زيرا در نظر اي. د
 نتوانند وجود چ

  )هم

؛ زبــــازدهميش 

كنجكاوي و حس
و فكر انسان وجو
ه، قدم در عالم ع

قيده دارد كه در
چني. جود نيست

ني مادي، يك ج

صف. (رگ هست

ياي چشمگير
 براي فريب افرا
دم، سوء استفاده

ماوراي«ي دارد، 
از قبيل خد. ستند

« مادي، موضع 

 نماييم كه ابزار
ختياراي در ا له

موجودات و اشي
  

ي باشد، بايد آن
 مادي داشته باش

اند  را انكار نموده
ها بخواهد، هرگ

ه درك كنيم، اي

دهد  را نشان مي
ك كرد و لذا اگر

، يازد1، درس 7

سنجش

علمي براساس ك
 در اعماق عقل و
اخت و در نتيجه

 مادي است، عق
وراء طبيعت موج

بين الي كه جهان

 و ناسازگاري بزر

ها  علم، پيشرفت
 فكر افتادند كه
علم در ميان مرد

 جنبة غير مادي
هري انسان هست

ر موجودات غير

 چيزي را انكار
قتي چنان وسيل

ي بودن، تنها از م
)، يازدهم1درس

ر به درك چيزي
ذارد، بايد جنبه

خدا با چشم، او
 اثبات ادعاي آنه

س و تجربه با ح

 نادرست جراح
خود درك جگانة

7و  6صفحات  (

   
 

 .رست است

ت و اكتشافات ع
داري يل و ريشه

پردا  ها نمي پديده
 .رست است

بيني راي جهان
شود و ماو صه مي

مي است؛ در حا
 .رست است

مله يك تناقض
 .رست است

ضر كه در عالم
اي به اين عده) 

 از خوشنامي عل
 .رست است

هان هستي كه
ن از حواس ظاه

 .رست است

در برابر تجربي 
 .رست است

توانيم وجود مي
ه باشيم، ولي وق

  ) يازدهم
 .رست است

ن به علت مادي
، د9صفحة . (ند

 .رست است

ه حواس ما قادر
س انسان اثر گذ

 .رست است

نديدن خبه بهانة 
 افراد دليلي در
 .رست است

وجود چيزي را

 .رست است

رداشت و تصور
ي از حواس پنج

.كنند  انكار مي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
تمام اختراعا  

احساس اصي
يافتن علت پ

در 1گزينه  .5
كسي كه دار  

مادي خالص
ام علم عقيده

در 1گزينه  .5
ميان دو جم  

در 4گزينه  .5
در عصر حاض  

)كرات ديگر
بپوشانند، تا

در 2گزينه  .5
بخشي از جه  

است كه نها
در 1گزينه  .5

موضع علوم  
در 1گزينه  .5

ما هنگامي م  
چيز پي برد

،1، درس9
در 2گزينه  .6

حواس انسان  
مادي هستن

در 2گزينه  .6
براي اين كه

بر روي حواس
در 2گزينه  .6

كساني كه ب  
از اين قبيل

در 4گزينه  .6
اگر نتوانيم و  

  )يازدهم
در 4گزينه  .6

اين گفته، بر  
آنها را با يكي
وجود آن را
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 اگر. ه است
جو و كاوش 

 17و  16ت  

ه نيـاز بـه     

ند خودكفا 

و  18و  17

ن را بـدون   
ن صـورت     

و هر دو در 

بيعـت را و  

برند يعني  ي
مسائل غير 

ت خـدايي   
كـه حتـي    

 در دريـاي  
. شـنا شـود     

ياز از علت 

cationgroup

ن صورت گرفته
ن به جست و ج

صـفحات. (شـت 

ديده نيسـت كـه

توان ج است نمي

7صفحات . (شد

توانـد آن ز نمـي 
 جـوگري انسـا

دا قبول دارند و

 خداپرستان طب

 پي به مؤثر مي
ل، ره به سوي م

 فكر كرده اسـت
ست به طـوري ك

ر جهان، آن را
آورد و بـا آن آش

ني ديده نباشد بي

 و جوگري انسان
ل زحمات فراوان

گذاش لمـي نمـي   

ي كه خداوند پد

نياز و احتياو از 

ند كه پديده نبا

كند و هرگز  مي
و جسـت و» ي 

 هم منكرين خد

نظر دارند يعني

اثر پردازند، از ي
ي عقل و استدالل

 در واقع او ابتدا
 اشغال نموده اس

هاي موجود د ت
 خـود بيـرون آ

جه اگر چيزي پد

10/8/1398(  

و جست» يابي ت
ت هرگز با تحمل

هـاي عل يشرفت

ايم در حالي شده

ها مملو ن پديده
  

 چيزي نياز دارن

سؤال از علت آن
يـابي علت«حسن 

م خداپرستان و
  )دهم 2 

ق آن اختالف نظ
  )ازدهم

مي» اي طبيعت
ر گرفتن نيروي

پذيرم، و را نمي
مادي مكاني را

شنايي با واقعيت
گنجد، يا  او مي

ز دارد و در نتيج

11  

مرحلة اول (ـان 

علت«ي و حس 
ان وجود نداشت
در عالم علم و پي

 پديده بودن او ش
  )هم

چون جهان  ست،
)2درس  17و  

شند و حتماً به

كند س  خورد مي
مين كنجكاوي ح

 و اين نظر را هم
درس 21و  20

د ولي در مصدا
يا 2درس  20ة 

ماور«يا » مادي
هد و يا با به كا

نبينم، هرگز اود 
ساير موجودات م

(  

كه انسان براي آ
ه در تور حواس

 لذا به علت نياز

؛ زبــــازدهميش 

همين كنجكاوي
 عقل و فكر انسا
در نتيجه، قدم د

يعني معتقد به
يازده 2درس  2

اس» احتياج«و » 
16صفحات . (

وانند خودكفا با

اي كه برخ  پديده
مي براساس هم

  

نه هر موحودي
0صفحات . (دند

پذيرند علت را مي
صفحة. (گويند  ي

جهان غير م«ت 
د نسان قرار مي

  )دهم

وي جراحي خود
ي بوده و مانند س

يازدهم 1درس 

ي تشبيه كرد ك
 موجودات را كه

 و نيازمند است

سنجش

علمي براساس ه
دار در اعماق شه
پرداخت و د مي

ي آفريده است ي
0و  21صفحات 

»نياز« هر پديده 
ند محتاج است

تو ها نمي ه پديده
  

زانة خود، با هر
ت و كشفيات علم

)يازدهم 2رس 

راي علت است ن
علت باشد معتقد

بدون ع و وجود
د بدون علت مي

ب علمي به اثبات
علوم در اختيار ا

يازد 1درس  10

 خدا را زير چاقو
ك موجود مادي

د 6صفحة . (كرد

 به تور ماهيگيري
تواند آن عده از

  

كه پديده است
  )يازدهم 

   
 

 .رست است

ات و كشفيات ع
س اصيل و ريش

ها نم  علت پديده
  )دهم

 .رست است

خدا را چه كسي
ص. ( داشته باشد
 .رست است

و ويژگي اصلي
ماً موجود نيازمن

 .رست است

يد اين است كه
)يازدهم 2رس 

 .رست است

ريان زندگي روز
د تمام اختراعات

در 16صفحة . (
 .رست است

اي دار هر پديده
نياز ع وجودي بي
 .رست است

 و ماديون هر د
 خداوند را وجود

 .رست است

با تكيه بر مطالب
ز مقدماتي كه ع

صفحة . (شايند
 .رست است

تا«: گويد ك مي
به او معتقدند يك
را ديد يا لمس ك

 .رست است

توان را مي گانه
ت فكند و تنها مي

)يازدهم 1درس 
 .رست است

كه از آن جهت ك
2درس  17حة 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
تمام اختراعا  

چنين احسا
براي يافتن

يازد 2درس 
در 4گزينه  .6

يم خاگر بگوي  
پديدآورنده

در 1گزينه  .6
خصوصيت و  

باشند و حتم
در 3گزينه  .6

اين بيت مؤي
در 20و  19

در 1نه گزي .6
انسان در جر
علت بپذيرد
.گرفته است

در 3گزينه  .7
بايد بدانيم ه
نهايت به مو

در 2گزينه  .7
خداپرستان  

خداپرستان
در 1گزينه  .7

كساني كه ب  
با استفاده از

گش مادي مي
در 2گزينه  .7

وقتي پزشك  
كه الهيون به

توان او ر مي
در 4گزينه  .7

حواس پنجگ  
اف هستي مي

د 8صفحة (
در 4گزينه  .7

هر چيزي ك  
صفح. (است
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Part A:

دي دربارة 

ب زنـدگي   

 ».ند

اي مسـن،   

  ».ير باشد

 در حرفـة     

cationgroup

: Grammar

جربه احساس بد

  ترس

مقدس و خـوبي 

  دس

  
  تمال

ب شرقي وارد كن
  يكي

ي جوان با اعضـا

  ».دهند ل مي

  كيل دادن

شگاه ديگر متغي

  شنهاد دادن

حـدود ده سـال

  بار

 ».زند ي

  خص

r and Voca

اين تج. تخر افتاد

است) 4 

رد كه به طريقي

مقد) 4 

».خواهند باخت
احت) 4 

ون بخش جنوب
فيز) 4 

طور بين اعضاي

ارجي را تشكيل

تشك) 4 

فروشگاه تا فروش 

پيش) 4 

اوه، گمـانم ح: ب

اجب) 4 

فارنهايت يخ مي
مشخ) 4 

10/8/1398(  

abulary 

د نبود، توي است

 ي، ترانه

گير ي تعلق مي

 اري

«  
  نظريه) 4

به احتمال زيادخ
 تفاوت) 3

اي در بيرو ناحيه
 فرهنگي) 3

 جامعه، و همينط

  مقصد) 4

صد خريداران خا

  گذاشتن

كن است از اين

 ل دادن

ربه دارد؟     ب

 ه

ف -240تا  -18
 مند

12  

مرحلة اول (ـان 

هر چند شنا بلد

ملودي) 3 

سيحيان به فردي

نوشتا) 3 

. دنيا شده است
4  ملت)3 

كنار بيايند كه ب
   3

هاي ن به فرودگاه
   3

ين اعضاي يك

4  مغز) 3 

سي باالترين درص

كنار) 3 

هاي خاص ممك

شكل) 3 

، ولي چقدر تجر

تجربه) 3 

0هر دمايي بين 
ارزشم) 3 

 )2(ليسي 

؛ زبــــازدهميش 

آمد كه ه پيش 

 س

سوي كليساي مس

 ايند

چندين ملت در
 ت

واقعيت ك با اين 

دترين ضربه را ب

قدرت ارتباط بي
  ».يرد

خريداران انگليس

 م گرفتن

ه رس بودن طرح

 داشتن

يلي خوب است،

 يون، مجموعه

صي ندارد؛ در ه
 آمد، گرامي

انگل

سنجش

دشانسي برايش
  ».شت

احساس) 2 

ي است كه از س

ناخوشا) 2 

وزه زبان رايج چ
كيفيت) 2 

اهان بهتر است
 بخت) 2 

د اقدام دولت بد
 جمع) 2 

نات اجتماعي، ق
گي  تأثير قرار مي

   ابزار) 2 

ز آن است كه خ
  :صدري
تصميم) 2 

 كاال و در دستر
  :صدري
وجود د) 2 

رمان به نظر خي
 

كلكسي) 2 

طه انجماد مشخص
آخوش) 2 

   
 

 .رست است

ديويد اين بد«: 
 در او به جا گذا

  نظام
 .رست است

لقبي "سنت"«: 
«  
 

 .رست است

انگليسي امرو«: 
 مره

 .رست است

خوا جمهوري«: 

 .رست است

رود انتظار مي«: 
 

 .رست است

در بين حيوا«: 
سيلة صدا تحت

 ، شرايط
 .رست است

ازآمار حاكي «: 
در حالت مصها  ه
 ن

 .رست است

موجود بودن«: 
در حالت مصها  ه

 ودن
 .رست است

دكتر عر: الف«: 
 ».ل بوده است

 .رست است

گازوئيل نقطه«: 
 شترك

www.sanjeshse 
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استخر شنا
سيستم،) 1  

در 4گزينه  .7
معني جمله  

».كرده است
نامربوط) 1  

در 3گزينه  .7
معني جمله  
درجه، نم) 1  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
 تقابل) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
اي ناحيه) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

عموماً به وس
اصطالح،) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
پر كردن) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
متغير بو) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  

فعال پزشكي
 مقايسه) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
رايج، مش) 1  
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Part B:

يـد بعـد از    

Part C:

  .هستند.. 

cationgroup

 ».د

  مه زماني

  ».ست
  دتاً

: Cloze Tes

  ل يابي كردن

  موالً

  .است» ه

  خود پرسيدن

توجـه كني. رود    

: Reading C

.............آنجلس  س

  .قرار دارند... 

رست وجود دارد
برنا) 4 

 از دست داده اس
عمد) 4 

t 

محل) 4 

معم) 4 

حال ساده«مان 

از خ) 4 

ي بـه كـار نمـي
  

Comprehen

 در دنور و لوس

............ت تأثير 

10/8/1398(  

اي تخصصي در
 تأثير) 3

 خدمات ضعيف
 بختانه

  كردن

 ضوح

 زمان درست، ز

 كردن

هيچ گونه اسمي
.رود د به كار مي

nsion 

  .دهند ر مي

هاي ز ساختمان

ها تحت  امريكايي

13  

مرحلة اول (ـان 

ها انش و مهارت
   3

عمدتاً به خاطر
خوشب) 3 

درك) 3 

به وض) 3 

تنها. شاره دارد

باور ك) 3  استن

ت و بعد از آن ه
م در حالت مفرد

نظر..............  در 

، و پكن اغلب از

 ساخت شهرها،

  .است...... 

؛ زبــــازدهميش 

ي براي افراد با د
 

ا مشتريانش را ع

 دادن

 ل، در ابتدا

 در حالت كلي اش

دن، معذرت خوا

ضمير است) »ان
“another اسم

 استفادة از فضا

در مسكو، قاهره،

 .كنند گي مي

مروزه در بحث

...........ي كوچك 

سنجش

اي العاده اي فوق
مهارت) 2 

سال اخير، نوكيا
   قوياً) 2 

  :صدري
تغيير د) 2 

در اصل) 2 

م كه به عملي

  :صدري
بخشيد) 2 

ديگر«به معني 
”rجمع و بعد از 

اغلب رويتحد 

هاي آپارتماني د

زندگ................... 

كند كه ا ان مي

صلي گفتگوهاي
  گر

   
 

 .رست است

ها هنوز شغل«: 

 .رست است

طي بيست س«: 

 .رست است

در حالت مصها  ه
 ردن

 .رست است

 ود
 .رست است

از به زماني داريم
 .رست است

در حالت مصها  ه
 دن

 .رست است

(”others“لمة
سم در حالت ج

  
 .رست است

گان از اياالت مت
  شهري غرب
 .رست است

ه قاله، ساختمان

 .رست است

...در توكسان ط 
  )مستقل( 

 .رست است

ه طور ضمني بيا
  شان شاورزي

  
 .رست است

مقاله، كاركرد اص
شدن با افراد ديگ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .8
جمله معني  
 رفتار) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
 واقعاً) 1  

 

در 3گزينه  .8
معني گزينه  
توليد كر) 1  

در 3گزينه  .8
اوايل، زو) 1  

در 2گزينه  .9
نيا :توضيح  

در 1گزينه  .9
معني گزينه  
بهتر كرد) 1  

در 1گزينه  .9
كلم :توضيح  

“other” اس
  

:1متن شمارة 
در 4گزينه  .9

بازديدكنندگ  
مناطق ش) 4  

در 2گزينه  .9
طبق اين مق  
  بلندتر) 2  

در 1گزينه  .9
افراد متوسط  
در خانة) 1  

در 2گزينه  .9
اين مقاله به  
سنت كش) 2  

:2متن شمارة 
در 3گزينه  .9

اين م مطابق  
مرتبط ش) 3  
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Part A:

ـور نمونـة   

• What 
• They 

كنـيم،   مـي 
ho   معنـا و

• My stu
• He we

They h • 

The h •  

سـم جمـع      
رد ( باشـد      

ل شـمارش       
 the( لـه  

ت سؤالي و 

I don’ • 

Any s •  

cationgroup

. ......  

: Grammar

 اين سؤال منظـ
 

is their plan
face an unc
ريفي استفاده نم

 opeمنظـور از    

udents are a
ent abroad i

 . دارند

the phelped 

fac omeless

بـا توجـه بـه اس
 معـرف داشـته

 both of
 both stu

 اسـم غيرقابـل
 مثبت اين جملـ
عموالً در جمالت

t have any m

tudent can a

............كنيد كه 

.  

r 

شود، اما در  مي
. كنيم فاده مي

n for the fut
certain futur
ز هيچ حرف تعر
ر ايـن سـؤال م

all young an
in the hope 

كه آن صفت را
    .poor

bleak f ce a 

ب 4و  3هـاي   نه
آيـد بايـد ن مي

f the student
udents         

بـا توجـه بـه 1
توجه به معناي

مع)  معناي هيچ
 .ستفاده كرد

 money.

answer this 

10/8/1398(  

زهايي صحبت ك

.................... .راد 

استفاده  theف
استف  a/anيف 

ture? 
re. 

باشد از» اميد« 
د. كنيم فاده مي

nd full of ho
of finding a

كنيم ك اشاره مي
.        ك كردند

future  .رند

رد گزين(ده كرد 
مي كه بعد از آن

ts                
                 

رد گزينـه  (ود  
دهند كه با ت مي

به(  anyكلمة 
نيز اس) “هر“ناي 

 question.

سي

14  

مرحلة اول (ـان 

 بايد دربارة چيز

د چون اغلب افر

. ......  

w از حرف تعريف
ي از حروف تعري

ظور معناي كلي
استف  theريف 

 .كنيم ده نمي

ope. 
a good job. 

 به كل افرادي ا
ها به فقرا كمك
ي را در پيش دا

سم مفرد استفاد
كنيم، اسم فاده 

 :ت كنيد

       both
        both

شـو سـتفاده مـي      
ر معنايي منفي م

از ك). 4و  2هاي 
با معنا(ت مثبت 

 .    دهد

ختصاصي انگليس

؛ زبــــازدهميش 

عناست كه شما

ستان جمع باشد

...............د ديگر 
  د

world, futur

ن صورت از يكي

hope  اگر منظ
نيم از حرف تعر
ف تعريفي استفاد

t استفاده كنيم
آنه
مان آيندة تاريكي

 eithe بايد از اس
bot  ازof  استف
دقت  both رف 

 of students
h the studen

بـل شـمارش اس
 no به جمله بار

ه رد گزينه( برد 
معرف در جمالت

ن سؤال پاسخ د

 زبان اخ

سنجش

“star به اين مع
  

دن از افراد حواس
   عوض كنند

 كنيد چون افراد
دشان حرف بزنند

 …,reي مانند

در اين. ود جهان

 انتزاعي مانند 
خاصي اشاره كن 

ن از هيچ حرف

 theتعريف رف 

خانما افراد بي 

neither  وer 

 thر اگر بعد از 

ف بكارگيري معر
s 
nts 

ـراي اسـامي قاب
 oو   littleي 

وان آنها را بكار
وان از اين مت مي

 .ندارم
تواند به اين ي مي

   
 

 .رست است

rt with the o

ا مشترك است
 .رست است

موقع تعريف كرد
ند ظاهرشان را
 .رست است

گويي خودداري
ت دارند از خود

 .رست است

دي براي كلماتي
هان است نه خو

گر براي كلمات
»اميد«هيم به 

 آن است بنابراين

 .رست است

يك صفت از حر

 .رست است

 هاي د از معرف
s .(از سوي ديگر

ه حاالت مختلف

 .رست است

بـ  few مـي   
info .(هاي معرف

right d (تو نمي
شود اما م ده مي

من هيچ پولي ن 
آموزي هر دانش 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .9
  obvious”

بين شما) 1  
در 2گزينه  .9

مو الزم است  
توانن نمي) 2  

در 3گزينه  .1
گ بايد از تك  
نيز دوست) 3  
   
 
  

در 3گزينه  .1
در حالت عا  

خاصي از جه

از سوي ديگ  
اما اگر بخواه
مفهوم كلي

در 2گزينه  .10
اگر قبل از ي  

در 1گزينه  .10
بالفاصله بعد  

students 

به). 2گزينه 

در 3گزينه  .10
از معـرف كم  

ormation

direction

منفي استفاد
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The po •  

هـاي   زمـان  
رد گزينه ( 

 نـه آينـدة    

سـتمراري     

كنون نيـز  
ـاي خـالي     

ه اين زمان 

 •They b

ر متناسـب   
 ـه فعـل      

در زمـان    

Part B:

ي در قـرن   

cationgroup

ower came 

صورت يكـي از ز
مان آينده باشد

كنـيم تفاده مي

گذشـتة كامـل اس

اع شده است و ت
شـد، آنگـاه جـ ي 

هستيم چرا كه 

built the ho

باشد كه ضـمير
ـال بـا توجـه بـ
characteriz

: Vocabular

صلح و شـكوفايي

 

 

 :ستفاده كرد

back on as 

 جمله بايد به ص
rise   زمبايد در

آينده كامل استف

  ل
يازمند زمـان گذ

ز گذشته شروع
w استفاده مـي

ن گذشته ساده

ouse in 1998

attractio ب مي
حـ. حـذف كـرد  

zeاگر فعل . ريم

ry 

ي دستيابي به ص

 خوشبختي/ ي 

. ط كنوني است
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ز ساختار زير اس
  گذشته ساده

my father a

در نتيجه زمان
فعل ) 2050 
شود از زمان آ ي

 b گذشتة كامل
در جاي خالي ني

عملي باشد كه ا
is   از فعلwas 

الي نيازمند زمان

8. 

 onsي جمله تا 

را ح 1ن گزينـه   
ندار  is انتخاب 

مهم جهاني براي

شادكامي/ فايي 
 

 او دربارة شرايط
  شدن و

  ش كردن 

15  

مرحلة اول (ـان 

توان از ذشته مي
گ  as ه ساده 

  arrived.

افتد د  اتفاق مي
 by 2 )تا سال

آينده تكميل مي

 :ة كامل داريم

 beforeساده 

بنابراين د.  است

لي بايد بيانگر ع
ه اگر به جاي 

راين در جاي خا
 .ته دارد

عل آن از ابتداي
تـوان و فعـل مـي     

ها راهي جز ينه
  .م

كي از ابزارهاي م

شكوف) 2 
 فقر) 4 

نند دانش زياد
روبرو) 2 
تالش) 4 

ش يازدهم؛ زبــــ

عمل در گذ 2م 
گذشته

.   سيد، برق آمد

در زمان حال» 
 2050ار زماني 

مان خاصي در آ

به زمان گذشتة
گذشتة س
ر استمرار عمل

 مفهوم جاي خال
دقت كنيد كه). 

شته است، بنابر
شخص در گذشت

ؤالي نيست و فا
طابقـت فاعـل و
ست از ميان گزي

ديمكر نتخاب مي

المللي را به يك ن

درستي درك كن
 ن

سنجش

يار كم بين انجام

ز اينكه پدرم رس

»به نظر رسيدن«
 توجه به ساختا
ن عملي كه تا زم

جاي خالي نياز ب

در جمله بيانگر 

در ادامه جمله،
زمان حال كامل

  .بود  مي

مشخص در گذش
ص در زماني مش

ه هيچ عنوان سؤ
وجه به اصـل مط
گر زمان حال اس

را ان) was( 3ه 

توان تجارت بين

  
  

كنم مردم به د ي
قدرداني كردن/ 

  

   
 

 .رست است

اصلة زماني بسي

بالفاصله بعد از 

 .رست است

app  به معناي»
با). 3رد گزينه 

 ديگر براي بيان
  ).4زينه 

 .رست است

ساختار زير در ج

 forجود كلمة 

 .رست است

د  isوجود فعل 
مفهوم ز( است 

ن گذشته كامل
 .رست است

o بيانگر زماني م
جام كاري مشخص

 .رست است

كه اين جمله به
پس با تو. باشد ي

chara كه بيانگ
 آنگاه بايد گزينه

 .رست است

ت  كه چگونه مي
 .م تبديل كرد

 رياضت/ 
 

 .رست است

 كه من فكر نمي
/فهميدن / ردن 
 دن

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
براي بيان فا  

 
 

در 2گزينه  .10
 pearفعل   

(حال باشد 
از سوي). 1

رد گز(ساده 
در 1گزينه  .10

س هبا توجه ب  

همچنين وج  
  .هستيم

در 4گزينه  .10
با توجه به و  

ادامه داشته
نيازمند زمان

در 2گزينه  .10
 onceكلمة  

داللت بر انج

در 2گزينه  .1
دقت كنيد ك  

مي  itبا آن
acterizes 

گذشته بود

در 2گزينه  .1
او نشان داد  

بيست و يكم
/سختي ) 1  
بدبختي) 3  

در 1گزينه  .11
تنها چيزي  
درك كر) 1  
غلبه كرد) 3  

  
  

erv.ir

05

06

07

08

09

10

11

12



 
 

 

@sanjesheduc 

be und • 

• He is u

 

 .ه باشند

  ص

sth/sb  • 

cationgroup

  سترده

 

 . گري هستند

 وري

der an oblig

under a mo

. 

 بلندپروازي/ و 

ي مكزيك داشته
 گوناگوني/ ع 

 .رد يا نه

  هم

 .ودتان است

 .ت

متخصص/ صصي 

 .كند  نمي

 مئن 

 worthy of t

 . غن است

  س دادن

 

گس) 4 

.دهد  نشان مي
  رون كشيدن

  د كردن

ط اضطراري ديگ
نوآو) 4 

gation to do 

ral obligatio

ها بدست آوردند
آرزو) 4 

 گياهي به خوبي
تنوع) 4 

گ دريايي بخور
مبه) 4  

د در خانوادة خو

فني نيستهارت 
تخص) 4 

يمارانش تجويز
مطم) 4 

 the name 

10/8/1398(  

نعت ذرت و روغ
انعكاس/ دادن  ن

  دادن ار

فيد اجرا نمود؟
 ن

شغول هستند را
بير/  كردنخراج 

نامزد/ ول بودن 

سيل يا هر شرايط
 اختالل/  ظمي

            sth 

on to look a

ترين كارها سخت
 تكميل/  

ند تنوع زندگي
 سه 

تواند خرچنگ  مي
ضعيف/ پذير  ب

اعي داشته باشد
  اف كردن
  اب كردن

ش تخصصي يا مه
 زودگذر/ ي 

ارويي را براي بي
 

16  

مرحلة اول (ـان 

و صنكردن هر د
نشان) 2 
هشد) 4 

شكلي مؤثر و مف
ممكن) 3 

ف در فرانسه مش
استخ) 2 
مشغو) 4 

يل به هنگام سي
نظ بي) 3  

                   
after his old

.د

ده براي انجام س
انجام) 3 

توانن كشوري، مي
مقايس) 3 

  .ه دقت كنيد

ي مثل اينكه آيا
آسيب) 3 

ران تعامل اجتما
اكتشا) 2 
اجتنا) 4 

ل نيازمند دانش
موقتي) 3 

باشد چنين د) 
مجاز) 3 

. 

ش يازدهم؛ زبــــ

هور براي راضي ك

 راهبردها را به ش
 احساسي/ ي 

 توليدي مختلف

ني هاي رود كناره
اجبار/ وظيفه  

                  
d parents. 
رش مراقبت كند

رگيري ابزار ساد
 

ر نگوييم هيچ ك
 سي 

i وسط جمله در

اهميتي سائل بي
 ل

تا با ديگر  گيرد
 ن

دند كه اين شغل
 ناس

پزشك(اين نام 
 ارزشمند/ ه 

ي را داشته باشد

سنجش

هاي رئيس جمه
  
  

ن است كه اين
عاطفي) 2 

ي كه در صنايع
  
  

فاظت و تعمير ك
/تعهد ) 2 

 
م كاري بودن   

 تا از والدين پير

ت زيادي در بكا
تمايل) 2 

ورهاي كمي، اگر
دسترس) 2 

 if any جالب 

حتي در مورد مس
ميل بي) 2  ده

ت ياد بگ قرار اس
 اجتماعي داشتن

  

ت كه آنها معتقد
شن وقت) 2 

كي كه شايستة ا
شايسته) 2 
  :كنيد

 شايستگي نامي

   
 

 .رست است

ه دهندة چالش ن
 ردن
 شتن

 .رست است

 اقتصادي ممكن
 ذهني

 .رست است

د تقريبي افرادي
 ردن
 ودن

 .رست است

ن، متعهد به حف
 

 :زير دقت كنيد
متعهد به انجام 

 اخالقي را دارد
 .رست است

ها مهارت  مصري
 

 .رست است

ور است كه كشو

 ترجمة ساختار
 .رست است

وغ گفتن بود، ح
پيش پا افتا/ ت 

 .رست است

 كه فرزند شما
تعامل/  كردن 

 ادن
 .رست است

 تعجب من است

 .رست است

كنم هيچ پزشك 
 صحيح 

زير دقت ك جالب
زي كه ارزش و

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .11
بيانيه، نشان

قدغن كر) 1  
آرزو داش) 3  

در 3گزينه  .11
آيا به لحاظ  
/فكري ) 1  

در 4گزينه  .11
جدول، تعدا

تأييد كر) 1  
مربوط بو) 3  

در 2گزينه  .11
تمام ساكنين  
احتمال) 1  
به همايند ز  

 

 او اين تعهد
در 3گزينه  .11

بدون شك،  
عملكرد) 1  

در 4گزينه  .11
او بر اين باو  
 ترتيب ) 1  
به چگونگي  

در 1گزينه  .11
او عاشق درو  
اهميت بي) 1  

در 1گزينه  .12
اولين جايي  
معاشرت) 1  
نسبت د) 3  

در 4گزينه  .12
بسيار باعث  
 ناخوانا ) 1  

در 2گزينه  .12
من فكر مي  
/درست ) 1  
به همايند ج  

كسي يا چيز

erv.ir
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He is  • 

blow s • 

He ha •  

ـن جزايـر    

unique •  

Part C:

since l •  
for the • 

re   تطـابق

). 4و  1ي  
ـاختارهاي   

ـراي بيـان     

ـه ضـماير       
are goin 

ا معنـاي   ب
شـتة فعـل     

مچنين در 
رون باشـد،   

cationgroup

a teacher w

 ضيح

sth out of pr

as a habit of 

  باط

فقـط در ايـ. (ند 

  تي 

e to somew

: Sentence 

    last week

  e last week

sh   و فعـلetire

هـا رد گزينـه (د 
هتر اسـت در سـ

  ).3د گزينه 

 سـوي ديگـر بـ
  )4 گزينه 

سـتفاده كـرد نـ
 ng toل آينـدة   

ناچيز است، كه
ا بـا شـكل گذش

هم). 1رد گزينه 
كي از آنها كـامر

worthy of the

توض) 4 

 roportion 

f blowing th

 .ده است

ارتب) 4 

جزاير هسـتن ن

دست) 4 

          where 

Structure 

                   
                   

heميـان فاعـل   

گيرد تعريفي نمي
د ولي فعل آن به

رد. (forشود نه 

از). 3و  2هاي 
رد(كنيم  ده مي

ر ملكـي بايـد اس
 knew و فعـل

 يا مقدار بسيار ن
أسيس كردن را

ر(است   oneل 
نابراين وقتي يك

10/8/1398(  

    (.  e name.

 نسبت/ ب 

hings out of 

جديد و قديم بود
 د 

ي منحصر به اين

 ه

                  

  :جه كنيد
                  
                  

م 2گر در گزينه 

رود هيچ حرف ت
آيد رت جمع مي

in  ش استفاده مي

ه رد گزينه(كنيم 
ستمراري استفاد

از ضمايرر بيايد، 
 w فعل گذشـتة  

كه بيانگر تعداد
fou به معناي تأ

كه فاعل در اصل
بن. ور ديدن كند

17  

مرحلة اول (ـان 

علم خوبي است

 !رگش نكن

تناسب) 3 

 proportion

ي از معماري ج
مقصد) 3 

اي ر انقراض، گونه

مشابه) 3 

                   

ل استمراري توج
                  
                  

از سوي ديگر. رد

بكار بر)  دانشگاه
eith اسم به صور

از حرف اضافة  

by ك استفاده مي
يا آيندة كامل اس

قرار باشد ضمير
بق زماني ميان

شود ك ستفاده مي
 und كه فعل 

د هستيم چرا ك
كشو 2ارد تا از 

ش يازدهم؛ زبــــ

يعني مع. (است 

اينقدر بزر .اشت
 اقدام/ گرفتن 

 ردن 
 .د بزرگ كند

 كه شهر تركيبي
 ب 

 در معرض خطر

 ن
  :د

                  

 زمان حال كامل
                   
                   

توان حذف كر ي

نه ساختمان(ن 
nei  وher of 

 interestedي 

 yحرف اضافة 

 از آيندة كامل ي

يد و بعد از آن ق
تطاب 2در گزينه 

few/l وقتي است
نين دقت كنيد

.  

ع ولي فعل مفرد
ها تصميم د علم

سنجش

)معلم( اين نام 

ش منظوري ندا
اندازه گ) 2 

 
 از حد بزرگ كر
ل را بيش از حد

كند د تأييد مي
تركيب) 2 

نوع از حيوانات

گوناگون) 2 
uniq دقت كنيد

ي                

sin  وfor  در
ه                 
 گذشته        

را مي 3و  1هاي 
  

ه معناي كلي آن
 ther ofرهاي 

همچنين براي. د

ص در آينده از ح
شخص در آينده

بياي  of از اسم 
همچنين د). 3 

 littleف كمي 

همچن). 2گزينه 
ن اشتباه نگيريد

يازمند اسم جمع
يكي از مع: ت كه

   
 

ست كه شايستة
 .رست است

م كه از آن حرفش
 تضاد

 :زير دقت كنيد
چيزي را بيش 

ت دارد كه مسائل
 .رست است

رسد ي به نظر مي
 

 .رست است

بدانيم كه اين ن 
 .)وند

 همتا بي/ 
 queافة صفت 

منحصر به جايي 

 .رست است

ceجالب كلمات 

از هفتة گذشته 
براي يك هفتة 

ه نكتة باال گزينه
 ).2رد گزينه ( 

 .رست است

univer وقتي به
د از ساختارعگر ب
ورت مفرد باشدص

 .رست است

به زماني مشخص
ي در زماني مشخ

 .رست است

مالكيت اگر بعد
و 1هاي   گزينه

بعالوه از معرف 
رد گ(واني ندارد 

عناي پيدا كردن
 .رست است

ني  one ofتار 
 گفته شده است

www.sanjeshse 

او معلمي اس
در 3گزينه  .12

من مطمئنم  
ت/ تقابل ) 1  
به همايند ز  

 
او عادت

در 2گزينه  .12
سند تاريخي  
همكاري) 1  
در 1گزينه  .12

جالب است  
شو يافت مي

منحصر) 1  
به حرف اضا  

 
  

در 4گزينه  .12
به كاربرد ج  

 
 
با توجه به نك  

وجود ندارد
در 2گزينه  .12

 rsityاسم   

از سوي ديگر
رسمي به ص

در 1گزينه  .12
براي اشاره ب  

تكميل عملي
در 4گزينه  .12

براي بيان ما  
رد(مفعولي 

.وجود ندارد
جمله همخو

find  به مع
در 2گزينه  .13

بعد از ساخت  
قسمت اول

erv.ir
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تخاب يك 
ر مفعـولي    

Part D:

be sc •  

 

Part E:

 به معنـاي  
 a lot   يـا

cationgroup

بعالوه براي انت). 
، بايـد از ضـمير  

: Language

  حث كردن

 

ared out of 

  د زدن

  ت و پاچلفتي

  قال
 

  

  ردن

 همراه آوردن

: Cloze Tes

با توجه). 1ينه 
 t ofه صـورت  

  

)4و  3هاي  زينه
د ضـمير بيايـد

e Functions

 شنيدن

ر مورد چيزي بح

مو) 4 

   your wits

لگد) 4  ن صدا

دست) 4  

پرتق) 4 
 . كند  كار نمي

 كسي   

 

  ن

ريزي قبلي نامه
شكست خور/ ن 

به ه) 4 

t 

رد گزين(ده كرد 
نيز اگر به 4زينه 

.خ صحيح است

10/8/1398(  

رد گز(كنيم  مي
آن اگر قرار باشد

s 

ش ك منبع معتبر
 مدت زيادي در

 م تيزبين

  سان

 

                   

باال بردن/ يدن 

يح و سالم بودن

 ب
 كه به درستي

تاري كردن با كس
  آمدن با كسي

 ني 

ر خوشحال بودن

 كاري بدون برن
مردن/ ن خوردن 

  دادن

 much  استفاد
همچنين گز). 3

پاسخ» زياد«اي 

18  

مرحلة اول (ـان 

the o استفاده م
كنيم و بعد از آ ي

از يك) 2 
براي) 4 

چشم) 2 
كار آس) 4 

عقل) 3 

                  

چرخي) 3 

صحيح) 3 

سيب) 3 
ه و چيزي است

بدرفت) 2 
كنار) 4 

عصبا) 2 
بسيار) 4 

انجام) 2 
زمين) 4 

ادامه) 3 

توان از س نمي
3رد گزينه (كرد 

به معنا 2گزينه 

ش يازدهم؛ زبــــ

 otherصورت از 

on استفاده مي
  ).4و  3اي 

 

                   

  كردن

 ت خنديدن

lemon  وسيله

 

 س

 مدن با كسي

ش است پسشمار
استفاده ك» هيچ

در نتيجه گ). 4ه 

سنجش

ند كه در اين ص
 ne of ساختار 

ها رد گزينه(اره 

   ن
  

 ردهاي الزم 
  

مغز   ) 2 
  

                  

خشك) 2 

به شدت) 2 

 موز ) 2 
 يكي از معاني 

 ناموفق
ون برنامة قبلي

ه از دست پليس
    

  
   ز 

كنار آم) 2 

ك اسم غيرقابل ش
no  ه«به معناي
رد گزينه(شد  ي

   
 

مان كي ديگر مي
ن چند مورد از

يم نه ضماير اشا

 .رست است

 و احمقانه بودن
 حالي 

 .رست است

يفيت و استاندار
 جباري   

 .رست است

 وش 
: زير دقت كنيد
دن              
 .رست است

 بستن دكمه
 .رست است

  بودن
 .رست است

 چيز بدردنخور
 توجه كنيد كه
 .رست است

دن به سيستم ن
كردن كسي بدو

 .رست است

 فرار بودن بويژه
ط سخت بودن 

 .رست است

 دن
افشا كردن راز/  

 .رست است

 .رست است

connotat يك
 oوان از معرف 

بود صحيح مي ي

www.sanjeshse 

قطعاً فقط يك
د از ميانمور

كني استفاده 

در 2گزينه  .13
ارزش بي) 1  
با خوشح) 3  
در 1گزينه  .13

داراي كي) 1  
توفيق اج) 3  
در 3گزينه  .13

هو/ عقل ) 1  
الحطبه اص  
بسيار ترسيد  
در 1گزينه  .13

ب/ دكمه ) 1  
در 4گزينه  .13

در خطر) 1
در 1گزينه  .13

چ/ ليمو ) 1  
به اين نكته  
در 3گزينه  .13

تغيير داد) 1  
مالقات ك) 3  
در 4گزينه  .13

در حال) 1  
در شرايط) 3  
در 2گزينه  .13

صبر كرد) 1  
لو دادن) 3  

در 3گزينه  .14
 آمدن) 1  

در 2گزينه  .14
 tionكلمة   

تو جمله نمي
lots of  مي
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جملـه  بـه   

د در زمـان    

بطـور  . ـت 

هـوم بـين    
ان چنـين    

even tho 
رت اسـمي  

cationgroup

در ج  takeـل    

 خالي نيـز بايـد

 به كار رفته اسـ

بيان همـين مفه
one  بـراي بيـا
  . باشد ط مي

 ده شده

  .اره كند

ough/althou
 in از اسم، عبار

 كيب كردن

ه كنيـد كـه فعـ

 

  .ت

  .صحيح است 

مده است جاي

بدرستي 2زينه 

one an براي ب
 another از  

ea است كه غلط

  . است

آلود) 4 
طة سياست اشا

 :ده كرد
ugh/despite/

 n spite ofو  

ترك) 4 
  .باشد سخ مي

10/8/1398(  

توجه. حيح است

in order th

in order t 

صحيح است 3نه 

 ط

1نتيجه گزينه 

 زمان گذشته آم
  .شيم

م كه تنها در گز
one anot 

 notherرود و  ي

تـوان متن مـي 
 ach othersت 

صحيح 3گزينه 

  شده
 آموزش به واسط

توان استفاد ر مي
/in spite of

 despiteد از 

  كردن
ست، بهترين پاس
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صح 1گزينه » ن
  .ست

 :يم

 hat / so that

 +to/so as to

 خالي تنها گزين

استنباط) 4 

زيني باشد در ن

 )argued (در
مپايه داشته باش

هستيم» يكديگر
ther / each o

مورد بكار مي 2 
م ة همچون جمل

صورته ب 4زينه 

گز» رت رسيدن

منكر) 3 
ه به آلوده شدن

هاي زير  دهنده

فاده كرد اما بعد

بحث) 3  ن
حزاب سياسي اس

ش يازدهم؛ زبــــ

اقدام كردن«اي 
acti جدا شده ا

كني مي استفاده 
+فاعل 

+فعل 
ac بعد از جاي

 كني ريشه) 3
  .باشد مييح 

 در نتيجة ) 4

 كه بيانگر جايگز

 چون فعل اول
an دو جملة هم

ي«ازمند مفهوم 
 other: كنند ي

بين» يكديگر«
ن رفته است و
جه كنيد كه گز

به قد«ه معناي 

 افته
دد اين است كه

ربط از» م اينكه

يد از جمله استف

  .ت

رقابت كردن/ دن 
ر جنگ ميان اح

سنجش

take a به معنا
 ionل آن يعني

ساختارهاي زير

 chieveد فعل 

3  سترش 
صحي 3ها گزينة 

  ساس
4    ه

تار ربطي داريم

ي اجزاي جمله
 ndف حرف ربط 

ر جاي خالي نيا
ومي را منتقل مي

ي بيان مفهوم 
وت امروزه از بين

توج.  ستفاده كرد

come to p به

رشد يا) 2 
اي خالي در صد

رغم علي«معناي 

even thou با
  . تفاده كرد

صحيح است 1 

جنگيد) 2 
كه بيانگر 2ينه 

   
 

 .رست است

 actionهمايند 

 صفت از مفعول
 .رست است

مفهوم هدف از س

ين نكته و وجود
 .رست است

گس) 2  ت 
مفهوم جمله تنه

 .رست است

براس) 2 
با اشاره به/ ط با 

لي نياز به ساخت
 .رست است

لزوم تطابق زماني
طرف دو درد تا 

 .رست است

ساختار جمله در
ختار چنين مفهو

each othe براي
اما اين تفاو .مورد

مورد نيز اس 2 ن
 .رست است

 powerهمايند 

 .رست است

 فته
مفهوم جمله، جا

 .رست است

مفهوم تضاد به م

althou  وugh 

مفعولي بايد است
ين نكته، گزينه

 .رست است

 ردن ك
مفهوم جمله گز

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .14
با توجه به ه  

وسيلة چند
در 3گزينه  .14

براي بيان مف  

با توجه به اي  
در 3گزينه  .14

پيشرفت) 1  
با توجه به م  
در 1گزينه  .14

   بجاي) 1  
در ارتباط) 3  
در جاي خال  

در 3گزينه  .14
با توجه به لز  

گذشته باشد
در 2گزينه  .14

با دقت در س  
خسا 2كلي 

 erدر اصل   

م 2از بيش 
بينمفهومي 

در 3گزينه  .14
با توجه به ه  

در 4گزينه  .14
بهبود ياف) 1  
با توجه به م  

در 1گزينه  .15
براي بيان مف  

 ughبعد از   

و يا ضماير م
با توجه به اي  

در 2گزينه  .15
همكاري) 1  
با توجه به م  
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).  4و  1ـه  
receive  

جـا كـه در    

Part F:

cationgroup

گزينـ رد( كـرد    
   we    و فعـل

 يزه 

 جان

  ين به همايند

بعـالوه از آنج). 3
  . كنيم

 Reading C

. 

  كند؟

تـوان اسـتفاده  
توجه بـه فاعـل

انگي) 4 

هيج) 4 
كند، همچنين مي

3رد گزينـه  (د   
استفاده  theن 

Comprehen

  د؟

جايگزين شود. 

ك ي توصيف مي

10/8/1398(  

مـي» نچـه كـه  
د و همچنين با ت

 قلمرو/ ه 
  .د

 ش 
عجب را منتقل م

 بـه معـرف دار
رف تعريف معين

nsion 

  ت؟

كند ي اشاره مي

...............تواند با 

 اكتشافات فضايي
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آن«لي با معناي 
have/ باشد مي

حوزه) 3 
روني توجه كنيد

نگرش) 3 
يم كه مفهوم تع

  .ت كنيد

 پس حتماً نياز
تيجه بايد از حر

يه آب غلط است

ست به چه چيزي

ت ترين شكل مي

  ؟

نسبت به آيندة

ش يازدهم؛ زبــــ

 جملة غير سؤال
 has/ل بعد از 

2.(  

 داز
هاي در ي انگيزه

 مي 
اي داري  به كلمه

دقت» امل تعجب

 شمارش هست
شود در نت ره مي

هاي تصفي  روش
  .ر است

  .... كرد بجز 
  . دارد

 كشيده شده اس

سوم به بهت گراف

 

دهد؟ ث قرار مي
  گر

ش نويسنده را ن

سنجش

wha در ابتداي
 زمان حال كامل

2رد گزينه (شد 

اند چشم) 2  ش
ulteri به معناي

سرگرم) 2 
جاي خالي نياز

 a  عا«به معناي

سم مفرد و قابل
ي مشخصي اشار

 
 نة تصفيه آب

موارد زير دربارة
تر ي خيلي سريع

ز متن استنباط
 هزينه كمتري

وم زير آن خط

strip" در پاراگر

  چيست؟
 ا در آن بيرون

يزي را مورد بحث
هاي ديگ جهاند 

ترين شكل نگرش

   
 

 .رست است

 at كه از كلمة 

 actually  در
ه بايد معلوم باش

 .رست است

كشمكش/  جدل 
ior motives 

 .رست است

دامة جمله، در ج
a matter of 

 .رست است

period يك اس
ي)period( ره 

 .رست است

  متن چيست؟
 نوآوري در زمين

 .رست است

يك از م ن، كدام
 از روش قديمي

 .رست است

توان از زير را مي
 از روش سنتي

 .رست است

ه در پاراگراف دو
  سنتي آب 

 .رست است

p away"اي  مه

  ن
 .رست است

ان براي متن چي
ها ود آدم فضايي
 .رست است

ل عمدتاً چه چي
دت دربارة وجود

 .رست است

 موارد زير به بهت

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .15
توجه كنيد  

جايگاه قيد
مفهوم جمله

در 4گزينه  .15
جنگ و) 1  
به همايند   
در 1گزينه  .15

 تعجب) 1  
با توجه به اد  
  surprise 

در 4گزينه  .15
 dچون اسم   

جمله به دور
  

در 2گزينه  .15
هدف اصلي  
معرفي يك  
در 1گزينه  .15

براساس متن  
روش جديد  
در 4گزينه  .15

زتمام موارد   
روش جديد  
در 2گزينه  .15

كه  itكلمة   
تصفيه س) 2  

در 2گزينه  .16
فعل دو كلم  
حذف كردن  

در 2گزينه  .16
بهترين عنوا  
احتمال وجو  

در 4گزينه  .16
پاراگراف اول  
بحث درازمد  
در 3گزينه  .16

يك از كدام
  اميدوار  
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 برونو تنها 

ت چنـدان      

cationgroup

عتقاد جيوردانو
  .شده است

كـه ايـن تجـارت

ة اين است كه ا
به آنها اشاره نش

 

استنباط كـرد ك

10/8/1398(  

دهندة متن نشان
ست كه در متن ب

 .ترين است يك

  كند؟ ياد مي

توان چنين ا مي
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مرحلة اول (ـان 

 .نده شدزا

د اين كلمه در م
 آن هم بوده است

  

نزدي.... .............ه 

“a staple st ي

م» سود اندك« 

.  

ش يازدهم؛ زبــــ

  ده است؟
نو در آتش سوز

وجود. قت كنيد
ت و داليلي بجز

.ه خواهد يافت
  .هد بود

  ليد موز

لحاظ معنايي به

 ”tarchعنوان 

  .د كند

  
 .سود نيست

tiny  به معناي

................د بجز 
 .موز استد 

سنجش

 متن اشاره نشد
ها جيوردانو برو

in p در متن دق
دن او بوده است

ادامه............. رد 
چه شكلي خواه

ب و هوايي بر تو

گراف ششم به ل

گراف ششم به ع
يت جهاني تأكيد

...............رد كه 
جارت چندان پرس

 marginsت 

ن درست هستند
خ به مشكل توليد

   
 

 .رست است

 از موارد زير در
 كه به خاطر آنه

 partجود كلمة 

اليل سوزانده شد
 .رست است

ا بحث در مورالً ب
فضايي احتماالً چ

 .رست است

  متن چيست؟
نفي تغييرات آب

 .رست است

“marg در پاراگ

 .رست است

ه از موز در پاراگ
ت آن براي جمعي

 .رست است

وان استنباط كر
تجه عنوان يك 

بكارگيري عبارت
  .ت

 .رست است

زير براساس متن
تيك تنها پاسخ

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .16
يك به كدام

تمام داليلي  
به وج :نكته  

بخشي از دال
در 2گزينه  .16

متن احتماال  
يك تمدن ف  

در 3گزينه  .16
ايدة اصلي م  
اثرات من) 3  
در 3گزينه  .16

 ”ginكلمة   

  سود  
در 1گزينه  .16

چرا نويسند  
تا بر اهميت  

در 3گزينه  .16
تو از متن مي  
توليد موز به  
با توجه به بك  

پرسود نيست
در 4گزينه  .17

تمام موارد ز  
مهندسي ژنت  
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