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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ششممرحلة ـ  يازدهمسنجش 

)23/12/1398(  
  )يازدهم( انـــزب  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

پايه  نان بي
اي از  يسـه 

، بـزرگ ـ    
دسـتياران،  
اهشـگري،   

حتاج، هـر  

سـنجه بـه     
ن ـ غزليات  
. هبي اسـت     

) ني نـدارد  

نامـة   الهـي    

 از صـفحة  

: زينـت ) (د 

تة پيشـين   

cationgroup

سخن: تن ـ الف
كي: تن ـ مشـك      

عظـيم،:  سترگ 
د: ل ـ پـايمردان   

شـفاعت، خوا: ي   

وشه، آذوقه، مايح

  .ـ صفير 

  .ت هستند

ر خـود يـك سـ  
ليلي و مجنون. 

ي حماسـة مـذهب
  .ت

 و زمينة قهرمـان

تـابي بـه طـرز ا

گزينة چهار كه

مسـند: يـار .) (د

وابسـت:  خـرمن    

دن، زير پا گذاشت
 بـه جـايي رفـت

  جاليز، باغ 

گ خارا، سنگ ـ
زيبايي، جمـال 

شـير ـ پـايمردي

تو: برگ) (تعداد

)رجحان دارد ه

هاي ديگر درست

خيص همـين امـ
.تعليمي هستند    
حملـة حيـدري
ورده شده است

ن عبدود است
  ).است) ع(ي 

ست و مولوي كتـ

اما گ. اند اب شده
  .كند

ير اسنادي دارند

  .ساز ندارند 

ين دارنـد ـ آن

 23/12/1398(  

پاي مال كرد: ن
كردن، از جـايي
:وانگري ـ پاليز

سنگ: ي ـ خاره 
:ستان ـ صباحت 

ش: پسر ـ هژبـر  

گي، لياقت، است

مسئلهو امالي ت 

ه دورافتاده، گروه

ه است كه تشخ
له و دمنه ادب ت

ح. رفاني هسـتند   
نامه آن مناجات

 در مورد عمروبن
يت در مورد علي

تأثير داشته اس 
  .)د است

انتخا 2 نگارش 
ك تن را بيان مي

فعل غي: نهاد: ي

گر پيوند وابسته

وابستة پسـي: ان 

2(

2  

ششممرحلة (ن 

ي بلند ـ سپردن
چ كردن، سفر ك

ثروت، تو: تمكّن

هاي ديني  آيين
بلبل، هزاردس: ب
فرزند مذكر، : ر 

  .ن از ترس

فضيلت، شايستگ
  )واري

 دو اماليي است

ب ـ مهجور و د

نوع آن ذكر شد
بهارستان ـ كليل
 مرصادالعباد عر
 يازدهم به عنوان

بيت(رق عادت 
بي(ني قهرما: هار

مثنويبهاي  ران
طا در متن موجو

كتاب 73و  54
ل پيش از نوشت

غباري) (ادنه: دي

هاي ديگ گزينه. 

 دعاي مستمندا

2(و نگارش )  

يازدهم؛ زبــــان

فرياد، صداي: فير
كوچ: ين ـ رحيل 

كننده، ناباور ـ ت

، اعمال عبادي،
دليبكردن ـ عن 

ضربه ـ پور) 12
 نمودن، لرزيدن

ف: هنر) (ملكوتي
ة بدبختي و خو

مسأله( ـ غرض 

ب ـ خطا و صوا

ب اثر به عنوان ن
لد ـ بوستان ـ ب
 اسرارالتوحيد ـ
ر كتاب فارسي

خر: قومي ـ دو  
ملي ـ چه:  دوم

سرودن كتاب گر
چهار خطا. (ست

4، 37ز صفحات 
زينة چهار مراحل

گرد) (نهاد: تاب

مركب است) كه

بالگردان تن ـ 
  .رد

)2(فارسي   

سنجش ي

ـ نف  ناگهان: يك
خشمگي:  ـ دژم 

انكارك: ك ـ منكر

جِ منسك: سك
 گنجايش پيدا ك
 توجه به درس 
راري و اضطراب

معنوي، م: حاني
شوم، ايجادكنند

ابي ـ توفندگي

اصل و نسب: ست

ي غلط بعضاً قالب
عدي ـ روضة خل

االوليا ـ تذكرة 
ل غنايي است در

:ب در بيت يك
مصراع) فريدون

سن چلبي در س
 به نظم آورده اس

ند و به ترتيب از
در واقع گز. ست

آفت) (مفعول: مع
  )سند

ك(پيوند وابسته 

ـ  الگردان جان 
ر بيت وجود دار

   
 

 .رست است

يكاي: ا به ترتيب
عوي باطل، ادعا

ند، ابنان، خيكف
 .رست است

مناس: ا به ترتيب
متورم شدن،: ن

با: (گان ـ زخم 
قر بي: ي ـ تپيدن

 .رست است

رو: (ها به ترتيب
ش: بار نكبت) (ياز

 .رست است

لُعا: ط به ترتيب
 .رست است

هاي نادرس  كلمه
 .رست است

هاي ه در گزينه
گلستان سع. يد

. غنايي هستند
لرين كه در اص
 .رست است

حماسي به ترتيب
ف(قهرماني :  اول

 .رست است

حس الدين حسام 
عطار الطير طق

 .رست است

ا درست هستنده
يان شده غلط اس

 .رست است

شم: ( به ترتيب
مس: دور) (قيد: ز

 .رست است

ه دليل داشتن پ
 .رست است

بال:ها به ترتيب نه
تبعي معطوف د

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

ها معني واژه
و اساس، دع
پوست گوسف

در 2گزينه  
ها معني واژه

آماس كردن
كنندگ توجيه

گري ميانجي
در 4گزينه  

ها ي واژهمعن
چيز مورد ني

در 2گزينه  
هاي غلط واژه

در 3گزينه  
امالي گروه

در 1گزينه  
توضيح اينكه
آ حساب مي
شمس ادب
فرهاد و شير

در 3گزينه  
هاي ح زمينه

مصراع: سه
در 1گزينه  

:موارد خطا
منطو  سنايي

در 4گزينه  
ه همة گزينه

كتاب بي 73
در 2گزينه  .

ها نقش واژه
امروز) (نهاد

در 1گزينه  .
جملة اول به

در 2گزينه  .1
توضيح گزين

نقش ت. دارد

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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@sanjesheduc 

وابسـتة   6  

  ف

يـابم ـ    مـي   
ـ بسـوخت  

نوشته (يم 
) شته بيامد

ـن تعليـل     

 نشسـت و      
  )پير

  .)ي است

طلب اشاره 

:  همـه جـا    

: ينة چهـار  

cationgroup

در كـل. شـود  ي 

ش تبعي معطوف
  

  )عول و متمم
كـنم ـ نم مـي  

ـ) نجا گذراست

مجهول قد) شد
نوش: (زينة چهار

 ملكـوت ـ حسـ

  ـ 

ه ـ تضـاد بـين
 پيران ـ برنا و پ

حاصل، نابودي بي

  .شاره دارد

به اين مط: نة دو

حضـور خـدا در

نيكوكاري ـ گزي

مـي) واب آلوده
  :ند از

 
نقش) ستة پسين

.ت مشهود است

هار جزيي با مفع
: ..............ينة دو

و وجهي و در اين

نوشته آمده باش (
گز) ضارع التزامي

  .ده است

مجازاً عالم: لك

هـ: ـ جناس) زار

تشـبيه: ـمع دل 
چو(بيه و تضاد 

عاقبت افراد ب. (ود

شتياق عاشق اش

گزين. پردازد  مي

ح(گر همگي به 

هاي ن نشانه:  سه 

 23/12/1398(  

منزل پاي خو(  
اي پسين عبارتن
 .ت وجود ندارد

وابس(يب اضافي 
ي تكرار در بيت

چه(ام  شنيده.... 
گزي) ي با مسند

فعل دو:  مفعول
  ).ست

: گزينة دو) اده
مض) ( شته بشود

ت كه مجهول شد

فل: گزينة دو. رد 

  .س دارند
  .شم است

واژة هز(الف : م

شـم: گزينـة دو ) 
تشب: گزينة چهار

شو الش اشاره مي

چهار به شور و اش

به ستايش خدا

هاي ديگ ـ گزينه 

دشمن ـ گزينة

3  

ششممرحلة (ن 

سفر جان غافل
ها وابسته)  است

ة پيشين در بيت
تركي:  عزم تماشا

نقش تبعي) چ بار

) .........با مفعول
سه جزيي(يست 

سه جزيي با(ت 
گذرا به مفعول اس

ماضي سا) ( شد
نوش(جهول قديم 

رع التزامي است

اع اول اغراق دار

ناسگ و سنگ ج
م استعاره از چش

ب ـ ايها: ستعاره

)تشـبيه : اغ دل   
از پريشاني ـ گ 

ثمر و تال دگي پر

 دارد و گزينة چ

د بق سيرت خو

كند ـ اشاره مي

  .وجود دارد

مدارا با د: نة دو 
  .د دار

يازدهم؛ زبــــان

س: (ركيب اضافي
واژة مركب: وار

ش تبعي و وابستة
آواز عشق ـ) ن

هيچ(ستة پيشين 

سه جزيي ب(دم 
ني) ............. مسند

بريخت ............. 
هي و در اينجا گذ

نوشته(ل قديم 
مج) وشته بگردد

ال مضار مورد سؤ

ص دارد ـ مصرا

تنگ.  تنگ باشد
غ در مصراع دوم

د ـ اس: ن تعليل

تنـاقض ـ چـر 
)آسودگي(عيت 

 اين گزينه به زند

دن عاشق اشاره

كه هر كس طبق
  .خدا هستند

ا) يابيم  در نمي

 در گزينة سه و

ي خوب ـ گزين
تناسب مفهومي

سنجش ي

سبب پيدايش تر
چارديو: توجه. (ت

 دامن هيچ نقش
وابستة پيشين(ي 
وابسـ ) گوشي( 

نديد............ سخ 
سه جزيي با مس( 

:گزينة سه) عول
فعل هم دو وجه

مجهول)  بگرديد
نو: (گزينة سه) 
م) ماضي ساده (

ستعاره و تشخيص

ن با آن وسعت،
تشبيه ـ چراغ: م

ج ـ حسن: شبيه

:ن براي افروخت
ض در كسب جمع

در: ز گزينة چهار

 خود بيخود شد

ين اشاره دارد ك
 حال ستايش خ

 با ماست و او را
 

 و پاسخ صحيح

مراقبت از خو: ك
ت كه با سؤال ت

   
 

اي فك اضافه س
يت مشهود است
 يا، خواب، تن،

وصفي: هر نفس
وابستة پسين: 

 .رست است

ها در گزينة پاس ه
هستند ............ 

سه جزيي با مفع
اين ف:  با مفعول

 .رست است

نوشته: (نة يك
)ماضي التزامي (

)دنوشته ش(م 
 .رست است

اس: غمت: نة يك

جهان: تناقض در
چراغ دو چشم: 

 .رست است

تش: ها به ترتيب ه
 .رست است

مدد از باد: (ها ه
تناقض: زينة سه

 .رست است

ها درست به جز ه
 .رست است

ول به مفهوم از
 .رست است

 سه و چهار به ا
ة موجودات در

 .رست است

خدا: (به مفهوم
 .اشاره دارد) د

 .رست است

بيت شعر اضافه
 .رست است

گزينة يك: ها نه
اه درون من است

www.sanjeshse 

را: گزينة دو
پسين در بيت

جان، غافل،
ه: گزينة سه

:گزينة چهار
در 4گزينه  .1

اجزاي جمله
:گزينة يك

س(بينم  نمي
سه جزيي(

در 3گزينه  .1
توضيح گزين
)شده باشد

مجهول قديم
در 2گزينه  .1

توضيح گزين
  .ندارد

ت: گزينة سه
:گزينة چهار

در 3گزينه  .1
توضيح آرايه

در 1گزينه  .1
توضيح آرايه
برخاست گز

در 4گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .1
سه گزينة او

در 2گزينه  .2
گزينة يك،

دارد كه همة
در 1گزينه  .2

گزينة يك ب
وحدت وجو

در 3ه گزين .2
يك بي: توجه

در 4گزينه  .2
توضيح گزين
فعل من گوا

erv.ir
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 بـراي : سـه   

–) 4و3ي  

كـه  ←ـّرر

-اير گزينه

رد ( ي كـه    

رد ( دگيش 
 -) 3گزينـه 

( شـود   مي

كنـد،   مـي  

امـَتَأل – كه

پنهان –)  

cationgroup

  .شاره دارند

فل هسـتي ـ س

هـايرد گزينـه ( 

ُيکـ الأن–) هانه

رد سا... ( ه بايد
دربـاره چيـزي←

زنـد←)فاعل(ها
رد گ( » درخـت  

شود، روشن ممي

تـالش←حـاول

از تماشاگراني:  

هاد ساير گزينه

ا) يي از تعلقات

حركتند و تو غا

(كـه  كـه، آن ـي 
 (  

رد ساير گزين(  

سخن گويند←
←فـي مـا–)  2ه 

حياُتها–) هازينه
يـك د« ختـي   

آشكار م←يتبّينُ 

ُيح–) 2و1هاي ه
 

متفّرجين الّـذين

  .ست

ر(  البلّـوط اّلتـي

 23/12/1398(  

رها(ب، د، هـ به 

همه در حال ح:  
  

كسـ←َمـن–)   
4و1اي هگزينه

قول داد←عاهـدَ 

←ی المـتکّلمب عَلـ

رد گزينـه( ي   

رد ساير گز( ود 
تنـه در←شـجرة

ي–)  3رد گزينه

رد گزينه( ي كه 
 ) ها اير گزينه

ِمَن الم -۳ آمد

ق ناميده شده اس

جوزات←ي كه

)2(

4  

ششممرحلة (ن 

ـ بيت ب.  دارند

و قيام كن ـ دو
.خرت كم است

هـاسـاير گزينـه  
رد گ( شده است 

عا–)  2د گزينه

يجـب–)  4زينه
دانشـي←علـٌم –
 (  

شوشروع مي←ئُ 
جـذع ش–)3ينـه 

ر( زيرا ←ألنّ –
  ) 4و1

دشمني←اّلذي
رد سا( ت بدهد 

خوشم: أعَجَبني

ست سوره اخالق

هاي بلوطيدانه–

(، زبان قرآن 

يازدهم؛ زبــــان

اشاره)  تعلقات

شكالت حركت و
 اندوزي براي آخ

رد س( تـر آگـاه ←
ش) منحرف(مراه

رد( شلوغ كننده 

رد گز( دابي كه 
–)  4رد گزينـه  

)4و1هاي  گزينه

تبتدُئ–)  1زينه
رد گزي( چيـدن  

  )  3و

) ها ساير گزينه
1هاي رد گزينه 

العدّو ا–) هاينه
كه ما را شكست←

أ–دوگل:   َدَفينِ 
 

ديگران آمده اس

–) ها ساير گزينه

 عربي،

سنجش ي

وابستگي به( به 

با وجود مش: يك
فرصت توشه: ر

←أعلـم–) 3زينه

گم←ضلّ –) 3 

دانش آموز ش←
  )ها ه

ي كه، از جمله آ
(د، عمل كند  

رد گ( ندارد  ←ه

رد گز( ست كه 
با درهم پيچ←ف

1هاي رد گزينه

رد س( حل كني 
(خوري ست مي

رد ساير گزي( د 
←أنَيهزمنا–) 4

َهَد -۲←ها نه
 اين برنامه: جم

ريشخند كردن د

رد سا( قد َينَسی
  ) 1نه

   
 

 .رست است

بيت الف، ج: د
 .رست است

ي: ها به ترتيب ه
ه اندوزيم ـ چهار

  .رست است
رد گز( ردگارت 

رد گزينه( هش 
  .رست است

←)معرفه(شاغب
رد ساير گزينه( 

  .رست است
از آدابي← اّلتي
انجام دهد←مـل

ليس له–)  4و2
  .رست است

اين درختي اس←
بااللتفـاف–) ها 
ر( هايش شاخه←

  .رست است
بايد حتو ن←حلّ 
شكس←تفشل–

  .رست است
عقب نشيني كر

4 رد گزينه( رد 
  .ست است

طاهاي ساير گزين
هذا البرنام -4د 

  .رست است
 در آن نهي از ر

  .رست است
ق←كند ش مي

رد گزين( ندف←

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
توضيح موار

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه
آخرت توشه

     
   

در 2گزينه  .2
پرور←رّبـك
راه←سبيله

در 1گزينه  .2
الطالب المش
(تكرار نكند 

در 3گزينه  .2
ِمن اآلداب

أن يعم–) ها
2هاي گزينه

در 4گزينه  .2
←هذه شجرة

هساير گزينه
←غصونها

در 2گزينه  .3
عليكأن التح

)4رد گزينه
در 3گزينه  .3

ع←انسحب
كرتالش مي

درس 1گزينه .3
تصحيح خط

پر شده بود:
در 4گزينه  .3

اي كهسوره
در 3گزينه  .3

گاهي فراموش
←كرده است
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@sanjesheduc 

ن ديگـري   
ختن يـك  

 در معرض 
م رشـدش،  
كوچكترين 

بلوط . آيدي
ـع غـذايي    
ن بلـوط را   

ود نه همه 

تـان بلـوط   
ل سرسـبز     

ـوچكترين  
  .كندنمي

هـر  يد در   

ع « صـلّية 

ل و فاعلــه 

cationgroup

نساني بايد زبـان
براي آموخ -4. ت

 و اين درختان
ن نوع، در هنگام

آن ك: وط ژاپني
 آن به شمار مي

شـود و منبـمـي  
ي انواع درختـان

شون استفاده مي

همه انواع درختـ
ط در تمـام سـال

كـ -3. كندد مي
ها تغذيه ناز آن 

بلـوط سـفي -3 

و حروفـه األص 

فعــل/ مجهــول– 

(  

هر ا -2. نگردي
ي در زندگي است

كندط رشد مي
اين.  سفيد است

بلو. رسدمتر مي 
ها براي رشدقه

مبل اسـتفاده م
م پوست برخيرد

ت برخي درختان
  .شود واقع مي

چوب پنبه از ه -
درخت بلـوط -4

  . كند مي
ني خشك رشد

)حيواني( ورند 

  .  آن
.ز ده متر اسـت 

  .رايي است

»تعـّدد« صـدره 

»اســتخدام« ر 

)رع باب افتعال

 23/12/1398(  

  
ق آن به دنيا مي
 تجربه جديدي

شك از دانه بلوط
بلوط : هامله آن
5/4تا  3حدود 

لي بهترين منطق
سيار در صنايع م

شود و مرده مي

ب پنبه از پوست
ورد آزار و اذيت

-2.  شوده نمي
4. باشدسيب مي

 دانه بلوط رشد
ي در مناطق شن

خوي كه علف مي

 است نه پوست
ط ژاپني كمتر از
يه حيوانات صحر

باب تفعُّـل و مص

رف مــن مصــدر

  خبر/ کرة

مضار( َتِمعون 

5  

ششممرحلة (ن 

.ك انسان است
كه انسان از طريق
ختن زبان جديد

  .ريم

ا خاك شني خش
ي دارد و از جم
عش تقريباً به ح
 و مناطق ساحلي

چوب بلوط بس:  
عت چرم استفاد

 دارد و نيز چوب
مونات علفخوار 

عت چرم استفاد
ي، در معرض آس

 شني خشك از
بلوط ژاپني -2. د
يجز حيوانات -4

يوانات صحرايي
ارتفاع بلوط -2 

نبعي براي تغذيه

دة حرفين من ب

زيــادة ثالثــة أحــر

نک –رد المؤّنث 

َيست←سَتعَمعون

يازدهم؛ زبــــان

يك) جديدي( ن 
ي جديد است ك

آموخ -3 . بگيرد
ب و رسوم آن دار

نسبتاً مرطوب يا
انواع متعددي. ند
سال، ارتفا 12 
رسدر ميمت 9 

د و از جمله آن
ت بلوط در صنع

  

هاي گوناگونيه
ط از طرف حيوا

جز صنع) صنعتي
 حيوانات وحشي

مرطوب يا خاك
شوداستفاده مي
4. كند رشد مي

 منبع غذايي حي
. گوناگوني دارد
 درخت بلوط من

مزيد ثالثّی بزياد
  

مزيــد ثالثــّی بز –

للمفرد -» ريض

َيس–) وزن ُفعَلی

سنجش ي

هر زبان) دانستن
اير زباني پنجره

زند يادرف مي
 فرهنگ و آداب

در خاك ن. ست
باشنف خوار مي

تا 10 و پس از 
تا 6ن به حدود 
شودكار برده مي

پوست. دهدل مي
.كنندستفاده مي

ت بلوط استفاده
درخت بلوط فقط

ص(ست بلوط در 
 بلوط از طرف

ر خاك نسبتاً مر
صنايع مختلف ا
 مناطق ساحلي

ه ، چوب بلوط
خت بلوط فوايد

پوست -4. كند

م –مفرد المؤّنث
»أنواع« اعله 

–لمفــرد المــذکر

تعر« ن مصدر

مؤّنث برضيل 

   
 

  .رست است
د( انسان با : يث 
هر -1 ←ها ت

ني كه به آن حر
 نياز به آموختن

  :ك مطلب 
ط هميشه سبز اس

وانات علفوي حي
شود صرف مي

ست و ارتفاع آن
ي مختلفي به ك
حرايي را تشكيل
ن چوب پنبه اس

  .رست است
تن پوست درخت
ط و همچنين د

پوس -1←ها نه
درخت -3. شود

  .رست است
 درخت بلوط در

در ص -1←ها نه
در) رخت بلوط
  .رست است

چه در متن آمد
درخ-1 ←ها نه

ككي رشد  نمي
  .رست است
للمف–ل مضارع 

فعل و فا/ وم  
  .رست است
لل–فعــل مضــارع

  .رست است
اسم المفعول ِمن

  .رست است
اسم تفض( ُألْوَلی 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
ترجمه حديث
ترجمه عبار
عالوه بر زبان
زبان جديد

ترجمه درك
درخت بلوط
آسيب از سو
زمان زيادي

انواع بلوط اس
هايدر زمينه

حيوانات صح
براي ساختن

در 4گزينه  .3
بر اساس مت

درختان بلوط
ترجمه گزين
شساخته مي

  .باشدمي
رد 2گزينه  .3

طبق متن ،
ترجمه گزين

در( أنواع آن
در 4گزينه  .3

بر اساس آنچ
ترجمه گزين
سال جز اند

در 2گزينه  .3
فعل←تتعّدد
معلو –»د د

در 2گزينه  .4
ف←ُيســتخَدم
  محذوف

در 1گزينه  .4
ا←ُمعرَّضة

در 1گزينه  .4
األ←اَألْوَلی
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ـاني ثبـت   
ن ناميـدن    

ه ديگـران   
م احسـاس  

د مختلـف     
 روشـنايي  

داسـتان   -
 -4. ي نكن

سـالمي را  
ن آورديـد   

اي كـه دو  
-يـان مـي   

اســم ( بــی 

وتبال بـين  
وند انفـاق  

cationgroup

ست ميراث جهـ
ي زشـت همـان

 چيزي است كـه
دردي را در سرم

وسـيله آن مـواد
رخد و از نورش

2. دنشان اسـت 
يرويري از آن پ

عاها و احاديث ا
كساني كه ايمـان

ادر مسـابقه  -2 
م در مدرسـه زي

  . است

آب: ازرق  -۴  

مسابقه فو -2. د
ك شدن به خدا

  .تند

جد امام در فهرس
هايبكديگر به لق

غيبت، بيان -2
هنگامي كه د -

ابزاري كه بـه و 
چر خورشيد مي

جهت رسوا نمود
وعي دانشي ندار

شيمل، دع -2. ت
اي ك-4.بول شد

  ول
. موزان بخوانيد

شود و به نظمي
ر عبادت كننده

نــی انفــاق کــرد

دهدري قرار مي
ا به خاطر نزديك

اسم مکان هستن

 23/12/1398(  

مسج -2. دادندي
ناميدن يكد -4. 

  )ره فتحه دارد
2. ي، دوري كن
-4. ا اتفاق افتاد

-2)كردار زشت
ني كه پيرامون

 رازهاي مردم ج
 نسبت به موضو

ما بنا كرده است
شته در كنكور قب

موصو:  )سی که
آمدر برابر دانش

عث مشكالتي مي
رند بهتر از هزار

 بــاب افعــال يعن

ر آن خير بسيار
مؤمن، اموالش را

ا)    َمجِلس(  

6  

ششممرحلة (ن 

 معلم گوش مي
.ذرخواهي كنيم

ذکر سالم هموار
ترسيشدنشان مي

اي دور از روستا
  . نوشت

گفتاروك.( ت باشد
جرمي آسما -3

  )پوست

ي آشكار كردن
اگر -3. كردمي

  اهللا -۴يد   
ي را در شهر ما
ت كه سال گذش

 

کس( َمن  -۳هام
ايد درنده نوشته

كسي كه باع -3
ش او سود ببردان

ماضــی: نفــق 

ريد و خداوند در
مؤ -3.واهد رفت

َمجاِلس -۴ر  

يازدهم؛ زبــــان

موزان به سخن
كنيم عذو را مي

ون در جمع مذ
كه از تكذيب ش
ا حادثه در جاده
م اين داروها را

 كردار كه زشت
3)ترازو.( وم شود

پ.( سان و حيوان

  )جمله وصفيه 
الشي زشت براي
 دروغ را آشكار م

  .ند

سعي -۳شيمل  
است كه مسجد
گترم، سعيد است

 . استوار بگوييد

استفه:  )ه کسی
ب معلّم و يادگير

3.  رفت) رنهايي
ركس مردم از د

أن -۳ی خــوبی 

اري را ناخوش د
خو) فينال(هايي

  .خريدم

 
مطار -۳)  ِضع

سنجش ي

آمزنگ اول دانش
سي كه غيبت ا

  .ست

نو( اآلخروَن ←
هايي كيان گفته

اين -3. يستند
ردم بنابراين برايم

  )ستاره( وکب 
و چيزي از گفتار

ن وزن آن معلو
پوست بدن انس -

جم( تُبّين  -  )ف
سوسي كردن تال
واندم كه نتيجه
 را به خانه برسان

ش -۲←به علم
مرد نيكوكاري ا

اين برادر بزرگت -
سخني درست و

چه( َمن  -۲ل
چه در مورد آداب

دور( ي به فينال
هر -4.  گر است

  فضيل است
بــه معنــای: خيــرًا 

س چه بسا چيزي
رينشان به دور نه
ه قيمت ارزاني خ

 ی مکان ندارد
الَموِض( واضع 

   
 

در ز -1←هانه
ما بايد از كس -3
هاي زشت اسسم

  .رست است
←اآلَخرونُ  -غيَبة
از بي-1 ←ها نه

ن به آن راضي ني
شك مراجعه كر
  .رست است

الکوک ←)چراغ 
چي -1 ←ها  نه

شود تا ميزا مي
-4) ستاره.( شود

  .ترست اس
موصوف: م نكره 

جاس -1 ←ها نه
 كتاب عربي خو
جود ندارد كه ما
  .رست است

ي ديگر معرفه ب
او م -1 ←ها نه

-3. خوانديي م
پيشه كنيد و سخ

  .رست است
موصول: )نچه که
آنچ -1←نه ها 

 ديديم چه كسي
غ كننده و اخاللگ

  .رست است
اسم تفض ←)قَوی

خ -۱ ←هــای 
  )ستند
پس -1 ←ها نه

ترزار شد و قوي
ك پيراهن آبي به

  .رست است
معنای) : وِعظه

المو -۱ ←ی 

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
. شده است

ديگران با اس
در 2گزينه  .4

الِغ←الَغيَبة
ترجمه گزين

نبودشاندر 
كردم به پزش

در 3گزينه  .4
(المصباح 

ترجمه گزين
تجاري وزن
شگرفته مي

در 2گزينه  .4
اسم( قّصة 

ترجمه گزين
كوتاهي در

ماشيني وجو
در 1گزينه  .4

هايدر گزينه
ترجمه گزين

به زبان عربي
تقواي خدا پ

در 4گزينه  .4
آن( ما  -۱

ترجمه گزين
هفته پيش
رساند شلوغ

در 2گزينه  .4
أق( أقواهما 

هدر گزينــه 
تفضيل نيس
ترجمه گزين
دو تيم برگز

يك -4. كرد
در 2گزينه  .4

َمو( مواعظ 
هادر گزينه
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زهاي نيكو 
انشـمندان   

برنده واقعا 
كنند در مي

 

 افـق  در و 
 بـه  خداوند

 آرام نيابـد، 

 ايـن  ند در

 حكومـت  ل 
. شـود   مـي  

اشـاره  » )ص

cationgroup

 مردم را با اندرز
هـاي دامجلـس 

بان تيم ب دروازه
 به خدا توكّل مي

رود فراتـر  زمرّه
خ كه است اي ژه

ني را پاسـخ آنهـا  

توان نمي كس يچ

تشـكيل ـرورت  
محسـوب) ص

ص(يامبر اكـرم  

ما بايد -2. يزيد
در م -4.  ديـدم 

از -2.واهي شد
ي كه مسلمانان

  .  9فة ص 

زندگي روز سطح
ويژ هاي سرمايه 

پ تـا  انسـان  كـه 

هي گاه، هيچ كه

﴾ از داليـل ضـ
(رسول اكرم » 

امي بودن پي«ه 

 23/12/1398(  

دهد بپرهيزر مي
ام راتان قديمي

  )ي فارسي
دگيت روبرو خو

هنگامي-4. ساند

در آية شريف» يد

س از انسان، كه 
از برآمده ي كه

ك شـوند  مـي  يل

ك كند مي تأكيد 

م النّاس سطبِالق
ظاهري واليت«

لونَ ببطبه ﴾الم

 

7  

ششممرحلة (ن 

ها قرارض تهمت
ف يكي از دوست

 مضارع التزامي
الت زيادي در زند
ما را به شهر برس

بپذيري را پيامبر 

زماني ؛شود نمي
نيازهايي بيند؛ مي

تبدي هايي سؤال 

  .ه شده است

اين كه خداوند
3.  

ب يزانَ وقو الميل
«موعة مسؤليت 

ميِنكلَارتاب اذًا بي

)2(و زندگي 

يازدهم؛ زبــــان

 شما را در معرض
ودگاه نجف اشرف

  

معادل ←ضارع 
ي با مشكالر كن

وجود ندارد كه م

و خدا دعوت« 

ن او غريزي و عي
م روروبه نيز ري

به باالخره و غه

برگرفته 23ص  

  .بياورند را 
است و ا مبارزه 
38و  37صص . 

الكتاب معهم لنانزَ
اسالم و زيرمجم 

تَخُطُّه ب ال و تابٍ

  .ب است

 دين و

سنجش ي

هايي كهجايگاه
در فرو -3. يمان

.شان بهره ببري

مض+ مضارع (   
ر از واقعيت فرار
 جاده ماشيني و

  .واهند خورد

له ّلرَّسولِ ول﴾:

طبيعي نيازهاي ه
تر مهم اينيازه 

دغدغ لمشغولي،

»قرآن در تدبر

  .اب است

  .كتاب است

آن همانند انند
به دعوت يا» ي
.بياورد را قرآن د

  50ص . الم
اَن و بِالبيِّنات سلَنا

اجتماعي حكام

كتا من قَبِله من و

كتا 52الب ص 

   
 

از ج -1 ←ها نه
دگارمان فرا بخو

هايش تا از دانش
  .رست است

ما را برسانَد» ه 
اگر -1 ←ها نه
در اين -3.  يد

نان شكست نخو

 .رست است

لل استَجيبوا﴿رت 
 .رست است

به منحصر نسان
با را خود ديشد،

  »است ه
دل به تدريج ا به

  .13ص  
 .رست است

ت«ش از سؤاالت 
 .رست است

كتا 31ق با ص 
 .رست است

ك 42و  41صص 
 .رست است

توا نمي: ﴾بِمثله 
ديتح« در بيان 

همانند و شود ز
 .رست است

پاية اسال ترين هم
رس اَرسلنا لَقَد﴿ 

اح اجراي ضرورت
 51.  
 ﴿ما و تَتلو كُنت
4.  

 .رست است

ق حديث و مطا

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
به راه پرورد
شركت كن

در 3گزينه  .5
كه« : تنقُلنا

ترجمه گزين
آيخوشم مي

مقابل دشمن
   
  

در 3گزينه  .5
عبارمطابق   

در 3گزينه  .5
ان نيازهاي«  

بيند باالتري
كرده عطا او
نيازها اين«  

».گيرد نمي
در 2گزينه  .5

هر سه بخش  
در 1گزينه  .5

دقيقاً مطابق  
در 2گزينه  .5

مطابق با ص  
در 4گزينه  .5

ِيأتونَ ال﴿  
آية شريفه  

پيروز مبارزه
در 2گزينه  .5

مه= واليت   
آية شريفة  

اسالمي و ض
تا 49صص 

آية شريفة  
43ص . دارد

در 3گزينه  .5
دقيقاً مطابق  
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بـا   خداونـد، 
 دو ايـن  ي 

ص . »...ِن  

  .كنيد ي

ص » ـديث 

 عـذاب  از ، 
ين حديث 

 زنجيـرة  ي
» )ص(مبر 

 در چنـان  
ت  /    حجـ /

منـدي   هـره 

cationgroup

خد فرمـان  بـه  )
تعطيلـي و مانع ه

6 .  
ك  الثَّقَلَـين فـيكُم

78.  

شناسايي را تقيم

حـ در تفكـر «م 

شـود، وارد مـن 
در ا» دگار است

يعني( الذهب سلة
پيام سيرة و نان

و نشـناختند  را 
حضرت مهـدي

بهـ و ظهـور  رك

ص(اكرم  رسول
داده فرمان» مت

68ص . بيان شد
تارِك انّي«: فرمود

8و77صص : »ن

مست به صراط ن
  .دهيد يص

  .د
تن و سؤال دوم

م محكم قلعة ين
 ايمان به پرورد

سلس حديث به ،
سخن حفظ«راي 

خـود ر مهربـان  
نجر به غيبت ح

در سـتگي شاي ي 

 23/12/1398(  

ر. ... پذيرد مي ن
امام«شكل  به د

ر است، ايراد و ب
فر مي خود، عمر 

ركاندن آب مش

  .ب است

كنندگان پشت دا
را تشخي شكنان ن

سيدبشنا را رآن
مطابق مت. است 

اي به ت هر كس
شرط ورود به آن

آن، در معصوم ن
بر) ع(اهل بيت 

پدران قدر س،
كه من» .كردند 

انسـاني جامعة ه

8  

ششممرحلة (ن 

پايان نبوت ختم
خود از پس مت

مشهور يا تبليغ 
آخر روزهاي در

ي از زهرآلود كرد

كتاب 89صفحة  

ابتد كه دهيد ص
پيمان كه مانيد
قر كنندگان موش

)ع(ؤمنين علي 

است من محكم ة
ش«ثانياً، عبارت 

سامي پيشوايان
ل براي اقدامات ا

ناسپاس فرزندان ا
شهيد را خود ي

بلكه مسلمانان، 
.  

يازدهم؛ زبــــان

خ مردم، با به ي
حكوم دوام و ين

كه به آية ابالغ 
د جمله از مكرر،

جنگ و خودداري
  .76و75ص 

  .كتاب است 8

»تدبر در قرآن«

تشخيص را گاري
بم وفادار قرآن با 
فرام كه باشيد ن

فرمايش اميرالمؤ

قلعة »اللّه الّا اله 
ث.  نه مفهوم آن

ا آمدن سرهم ت
ود بهترين دليل

اما. نيست صيف
آسماني رهبران 
.  

تنها نه كه يابد ي
.112ص » .كند

سنجش ي

وحي ابالغ و افت
دي تبيين و عليم

 63.  

67ل آية مائده 
م طور به )ص( 

ن كافران در جن
صص: »پيشين ل

81ص »  حديث

«نيز آية شريفة 

رستگ راه وانيدت ي
خود عهد به يد

قرآن پيرو توانيد
كلي حديث و فر

ال« كلمة«رت 
 حديث است، و

پشت و توالي ت
اين خو و. 101 

  .ت

توص قابل خود ن
از تن يازده كه 

111ص .  است

مي ادامه قدر ن
ك پيدا را الهي ت

   
 

 .رست است

دريا يعني اول، 
تع تداوم به شين،
ص» .است شده

 .رست است

ير به دنبال نزول
اكرم پيامبر: ين

 .رست است

ناب از مثْله كرد
ملل و قوط اقوام

 .رست است

تفكر در«ده از 
 .رست است

و ني 93ن صفحة 
 .رست است

مي صورتي در: 1
تواني مي وقتي: 2
ت مي گاه آن و :3

مفهوم و برآيند ك

 .رست است

اوالً، عبار:  2و  1
ترجمة» است 

  
جهت به حديث، 

ص» .است هور
  .شود

 .رست است

كتاب است 111 
 .رست است

فرزندا براي پدر
رفتند پيش هي

شده) عج(قائم 
 .رست است

آن اين غيبت«: 3
حجت آخرين ود

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
مسئوليت«  

جانش تعيين
ش مسئوليت

در 1گزينه  .6
حديث غدي  
حديث ثقلي  

67 .  
در 4گزينه  .6

لزوم اجتن«  
علت سق«و   

در 4گزينه  .6
برگرفته شد  

در 1گزينه  .6
مطابق متن  

در 4گزينه  .6
1رد گزينة   
2رد گزينة   
3رد گزينة   
، م4گزينة   

99.  
در 3گزينه  .6

1رد گزينة   
امان درمن 

.وجود ندارد
اين«: نكته  

مشه )طاليي
ش شمرده مي

در 2گزينه  .6
مطابق ص  

در 1گزينه  .6
پ دلسوزي«  

گمراه مسير
ق/ امام عصر 

در 3گزينه  .6
3رد گزينة   

وجو از كامل
  
  

erv.ir

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



 
 

 

@sanjesheduc 

 در شان وي
 »قـرآن  در

د و نـه در       

ل برداشـت  

ساز  رنوشت
ظـر گرفتـه     

 بـه  را خـود 
 جلسـات  ل 
 به نيازمند 

 همگـان  ـر 

 امـت  دران 

 بـه  جامعـه 

 كـه  ايـم  ته

 شـما  از ي
  .114ص 

cationgroup

رو زياده و ها سان
د تـدبر «ة بخش 

 در آيـه هسـتند

ز از مفاهيم قابل

ضوع حياتي و سر
ـي بـراي در نظ

خ حضرت رو آن
تشـكيل امكـان  
كه شود مي» ي

  .ه گزينه
بـ نيـز  ابـر  شـت 

پـد را) ع(علـي  

ج اينكـه،  دوم.. 

نوشت )تورات(ر 

كساني به خداوند
ص» قرآن در تدبر

ستمگري انس ت
از آية شريفة 3 

يـن دو گزينـه

نيز 4گزينة . ت

و اساساً در موض
جايگاه خاصـ» ها

ر اين از .يابد مي
نه و هست مام

واليت معنوي«ه 
رد اين سه: ست
پش خورشيد جود

ع امـام  و خـود  ،
  .ست

. :اسـت  زير وايد
  .116ص 

ذكر از پس زبور،

خ«: ﴾قَبلهِم من نَ
تد«. »دهد قرار ن

 23/12/1398(  

علت به خداوند، ما
و 2هاي  گزينه 

ومي دارد، امـا ا

كتاب است 112 

باشد و نمي/ ست 
ها فسانيت انسان

م كاهش غيبت 
ا آن ت ظاهري

به منحصر ندي،
نادرست ا 3و  2
وج نعمت كه ت

،)ص( اكرم امبر
طرح شده اس 11

فو داراي جامعه،
ص» .گردد مي ار

ز در راستي به« 

استَخلَف الَّذين ما
زمين در جانشين

  ديني

9  

ششممرحلة (ن 

اما. ماند نمي الي
.112ص . » »

مالً ارتباط مفهو

صفحة» ر قرآن

ها نيست ت انسان
نف« بسيار مهم، 

عصر در ايشان 
واليت و حكومت 

من بهره اين مين،
2و  1سه گزينة 

است زمان آن ند،

پيا«و . »ردانيده
2ص » قرآن در

ج در ايشان ضور
برخوردا ايشان ي

حو يالنَالص﴾:

كَم االَرضِ في م
جا آنان را كه ت

  

  .داند مي ري

هاي ف و اقليت

يازدهم؛ زبــــان

خا )امام( خدا ت
.سازد مي رهبه ي

يه با حديث، كا

تدبر در«شده در 

ع تغيير نفسانيات
املقايسه با عو

از مندي بهره ، 
امكان نه دوره، 
هم ايشان؛ براي 

پس بخش اول س
نكن گاه طلوع چ

گر لكام و تمام 
د تدبر«ه نيز از 

  . شده است
حض و حضرت ن
معنوي واليت ز

رِثُها رضي يبادع
  ».ند

حات لَيستَخلفَنَّهم
است داده وعده ،

.افعه عقل است

راي انسان ضرو

معارف

سنجش ي

حجت از زمين« 
بي ميانشان در ت

و هر چند اين آي

مل شهاي كا رت

هاي خداوند، تابع
ور ايشان و در مق

)ع(مهدي  رت
اين در. اند كرده
توسط دين كام
پس. 113ص » .ت
هيچ خورشيد و 
1.  

  .ت

امامان وجود با
آية شريفه. 111

برگرفته ش 118 
آ بودن زنده به 

ا و امام هاي يت

 عداالَر اَنَّ الذِّكرِ ب
برن مي ارث به ن
الصالح عملُوا و م
اند داده انجام ح

 فاقد جاذبه و دا

يت تكويني را بر

   
 

 .رست است

:فرمايد مي) ع( 
حجت وجود از را

اند و ه اخذ شده
  ).ع( علي 

 .رست است

عيناً عبار 3و  1

ه تغيير نعمت: 2
و ظهو) ع(عصر 

  .ر بودن ندارد
 .رست است

حضر بودن غايب
ك تشبيه ابر شت
احك و معارف يم

مردم نيست بين 
فراگيرد را عالم 

14ص» .شد هد
 .رست است

كتاب است 118 
 .رست است

ب را هدايت عمت
ص . »است وده

 .رست است

سؤال از صفحة
اعتقاد«:  سؤال

هداي از گوناگون 
 .رست است

من الزَّبورِ في نا
من شايسته گان

منكُم آمنوا الَّذينَ 
صالح عمل و رده

 .رست است

ن به سوي كار
 .رست است

د در انسان هداي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
امام علي«  

ر آنان گناه،
همان صفحه
حديث امام

در 2گزينه  .7
هاي  گزينه

  .آيه است
2رد گزينة   

غيبت امام ع
شدن و مؤثر

در 4گزينه  .7
غ دليل به«  

پش خورشيد
تعلي و درس

ظاهر بودن
شب، اگر«  

خواه روشن
در 3گزينه  .7

مطابق ص  
در 2گزينه  .7

نع خداوند«  
فرمو معرفي

در 1گزينه  .7
بخش اول   
بخش دوم  

هاي صورت
در 3گزينه  .7

  ﴿كَتَبن لَقَد و
بند را زمين

  ﴿دعو اللّه
آو ايمان هك
  
  
  

در 3گزينه  .5
محرك انسا

در 3گزينه  .5
نقص موجود
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  .اوند است

دگي مادي 

cationgroup

ساز انكار خد  نه

 راه مؤثر در زند

  .بشري است

كري عوامل زمين

  .ست

كه نشان دهندة

  .هد

 23/12/1398(  

ص نسبي دانش ب

  .د

 

واني فكو نات  عف

  .نمايد ص مي

  .باشد 

 

  .ت

كامل تدريجي اس

  .ت

  .گرداند ي

ها يك ايمان بلك

ده يي تشكيل م

10  

ششممرحلة (ن 

سي پيدايش نقص

باشد تدبيري مي

 .باشد حس مي

  .ست

  

 و مربوط به ضع

ي آن را مشخص

 تفكر مادي مي

  .ست

 .باشد  معاد مي

 و هماهنگ است

به و آزمايش، تك

خداي يگانه است

د ميود را خشنو

 و توحيد نه تنه

 مكاتب غيرالهي

يازدهم؛ زبــــان

ي از عوامل اساس

هاي ت دة فعاليت

ده و اصالت ح ما

دريجي علوم اس

.گذارد زير پا مي

آورد گ، پديد مي

هي خطوط اصلي

بزرگي، از نتايج

وقوع پيوسته اس

 دليل بر امكان

ج مكتب جامع

زه تجرص در حو

م به ايمان به خ

هاي آلوده خو دل

نمايد ن آغاز مي

م آوران الهي، با

  .ت

سنجش ي

سايي جهان يكي

سان تداعي كنند

رياليسم، اصالت

شي از تكامل تد

حريم عدالت را ز

هاي رنگارنگ ژي

است و وحي اله

ر جهان به اين ب

به و) نظامي -ي

ي در طبيعت و

ت و كمال محتاج

شري به خصوص

  .خداوند است

هي، دعوت مرد

نمايد و د ضاء مي

در زندگي انسان

ارزات ميان پيام

  .ي علّت نيست

استوناگون بوده

   
 

 .رست است

دن دامنه شناس
 .رست است

ار و عقل در انس
 .رست است

سي مكتب ماتر
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است

رفع نياز خود ح
 .رست است

ي رشد ايدئولوژ
 .رست است

ت عمومي بوده
 .رست است

چي و تنهايي در
 .رست است

سياسي -فرهنگي
 .رست است

ام مرگ و زندگي
 .رست است

هيابي به سعادت
 .رست است

هاي دانش بش گي
 .رست است

قاد و ايمان به خ
 .رست است

س همة اديان اله
 .رست است

هاي خود را ارض
 .رست است

دا، دينداري را د
  .ست

 .رست است

تاريخ بشر را مبا
 .رست است

 يك موجود بي
 .رست است

ظهور مكاتب گو

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
نامتناهي بود

در 1گزينه  .5
اراده و اختيا

در 2گزينه  .5
از اركان اسا

در 4گزينه  .5
نقص نسبي

در 2گزينه  .5
يعني براي ر

در 3گزينه  .5
زمينه را براي

در 1گزينه  .5
مطابق هدايت

در 1گزينه  .6
احساس پوچ

در 4گزينه  .6
ف(به اشكال 

در 4گزينه  .6
اشاره به نظا

در 1گزينه  .6
انسان در راه

در 4گزينه  .6
يكي از ويژگ

در 3گزينه  .6
در گرو اعتقا

در 2گزينه  .6
بنياد و اساس

در 1گزينه  .6
ه خودخواهي

در 3گزينه  .6
اعتقاد به خد
و معنوي اس

در 4گزينه  .6
بخش مهم ت

در 2گزينه  .7
در پذيرفتن

در 4گزينه  .7
گر، ظ حكايت
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اسـت بـه   ه 

  .است

Part A:

رت منفـي     

i  بهتـرين ،

cationgroup

ناتش ناشـناخته

ود محدود خود ا

: Grammar

اينجـا بـه صـور 

  .كنيم فاده مي

ingاز فعـل بـا   

ستعدادها و امكان

لبي از دايرة وجو

r and Voca

ده كرد كـه در 

استف littleت از 

وف اضافه از حر

  . بودند

  .باشم

 23/12/1398(  

  .رددگ ق مي

ه خود بشر و اس

دن توجه قلرج ش

abulary 

(have/ استفاد

جمله منفي است

شود و بعد از مي

  .ام كنم راني

  .ت كنيم

نش متولد شده

  .ت

 حضور داشته با

 

11  

ششممرحلة (ن 

اي علمي محقق

ت، به علّت اينكه

برد، خار يش مي

  .د

 /has + p.p)

ست و مفهوم ج

سؤالي استفاده م

سازي سخنر اده

توانيم پرداخت مي

ي برد كه والدين

ر داشت هم تأخي

 امروز بعدازظهر

)2(انگليسي 

يازدهم؛ زبــــان

  .د

ها سان، پيشرفت

زندگي بشر است

ل كمال واقعي پي

گير مله قرار مي

زمان حال كامل

رقابل شمارش اس

wha از جمله س

  .رست است

شتري صرف آما

ژه پول كافي نم

ش او را به جايي

شبختانه، قطار

توانم در جلسه 

ا

سنجش ي

باشند ت الهي مي

هان و قدرت انس

ين مفاهيم در ز
  .استانده

 را تا به سر منزل

ل در ابتداي جم

م جمله بايد از ز

اسم غير) پول( 

at اينكه بعد از 

  

ره زنگ زدن در

كه بايد زمان بيش

كه براي اين پرو

ا  هويت فرهنگي

 رسيدم، اما خو

نيد كه من نمي

   
 

 .رست است

ت عامه و هدايت
 .رست است

شدن ماهيت جه
 .رست است

آميزتري ي از ابهام
 مجهول باقي ما

 .رست است

قدري كه انسان

 .رست است

ار به عنوان فاعل
 .رست است

since و مفهوم
  .ه است

 .رست است

moneyينكه 

 .رست است

ساختار جمله و
.آمده است) 1(

 .رست است

c به معني دوبار
 .رست است

م به من گفت ك
  ردن

 .رست است

است ك عيت اين
 

 .رست است

قيق او در مورد
  

 .رست است

 دير به ايستگاه
  تانه

 .رست است

خواهم شما بداني
  كردن
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Part B:

ت اسـتفاده   

ي تحقيـق      

Part C:

cationgroup

: Cloze Tes

th قبل از صـفت

ر مـورد بيمـاري
  .كنند ك مي

: Reading C

t 

he mostا از 

كننـد كـه د  مي
ها كمك  مهارت

Comprehen

 23/12/1398(  

  .كرد

 

  .شوند  مي

ها ز يك سيالبي

 دكترها كمك م
لول در آموختن

nsion 

. .  

12  

ششممرحلة (ن 

بدي به او وارد ك

  .لكل هستند

 .آمده است) 1

  .ند

كامپيوتر كنترل

كه براي بيشتر از

 كامپيوترها به
د و به افراد معلو

. .  

  .است............. 

............ستند جز 

يازدهم؛ زبــــان

ي شوك خيلي ب

ت مضر مصرف ا

(تيب در گزينه 

ت آنها را انكار كن

خند به وسيله ك

ي استفاده كرد ك

 است جايي كه
 داروها را بسازند

  .ست

..............اي هوا 

...به معني  2ف 

 تشكيل آب هس

. .....  

سنجش ي

ي جدي نبود ولي

ن در خطر اثرات

جمله بهترين ترت

د تأثير و اهميت

چرخ  در فضا مي

د از صفت عالي

مت در پزشكي
كنند كه  ك مي

اس.............. راكم 

گيرد كه دما  مي

ci " در پاراگراف
  ش كردن

وح خوبي براي

............ه، هولي 
  است

   
 

 .رست است

نكه حمله قلبي

 .رست است

ن بيشتر از مردان

 .رست است

لگوي ساخت ج
 .رست است

تواند چ كس نمي

 .ت استرس

ة فضاپيماها كه
  كردن

 .رست است

مفهوم جمله بايد

 .رست است

ترين قسم د مهم
ها كمك دان شيمي

  ا

 .رست است

ق متن، شبنم تر

 .رست است

نم زماني شكل
  .شود ي

 .رست است

"irculateمه 

دا كردن، گردشي
 .رست است

ة موارد زير سطو

 .رست است

ق گفته نويسنده
 ديوالي مشهور ا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .8
با اين: ترجمه

  حمله) 3
در 4گزينه  .8

نانز: ترجمه
  مضر) 4
  

در 1گزينه  .8
با توجه به ال

در 3گزينه  .8
هيچ: ترجمه

  تأثير) 3
در 2گزينه  .9

همة: ترجمه
كنترل ك) 2

در 4گزينه  .9
با توجه به م

  .كنيم مي
در 2گزينه  .9

شايد: ترجمه
كنند و به ش

ها مهارت) 2
  

رد 1گزينه  .9
طبق: ترجمه

  گاز) 1
در 4گزينه  .9

شبن: ترجمه
تر مي گرم) 4

در 3گزينه  .9
كلم: ترجمه

جريان پي) 3
در 3گزينه  .9

همة: ترجمه
  فضا) 3

در 1گزينه  .9
طبق: ترجمه

كمتر از) 1

erv.ir

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97



 
 

  

 

@sanjesheduc 

 دسـتوري   

     Need, re

باشـد و   ـي  
 theعـل   

Not on      

ين معروف 
مـل فعـل    

  فاعل     +
  شته كامل

cationgroup

آيد و از لحـاظ ي

  .ر است
equire,want 

   ing    ل با

براين اشـتباه مـ
راي توصـيف فاع

nly+  ل كمكي 

  .يد

همچني. شود مي
گذشـته كا .كند

+        had  

 فعل كمكي گذ

ل به حساب مي
  

ر آن به قرار زير
 + V+ing    

فعل              

جهول است، بنابر
وشته شود كه بر

فعل+ فاعل ... + 

ار زير توجه كني
  

ن آرزو استفاده م
ك تغيير پيدا مي 

+       had   

ha باشد      مي

 23/12/1398(  

ش مفعول مجهول
.باشد  فرعي مي

ن باشند، ساختا
يا         to be

   فعول فعل   

مج» 1«گزينه  
نو ingصورت  ه

  .كوس باشد
...............

به ساختا. باشد ي
advi  + فاعل 

اسمي براي بيان
)ماضي بعيد(ل 

  ……..

ave سوم فعل 

سي

13  

ششممرحلة (ن 

 

  د

ل انسان در نقش
a جمله پيرو يا

 The+   برتر 

شياء يا غير انسان
e + P.P + …

اسم مف           

.باشد ميدرست 
از كلمه ربطي به

ن بايد معكختار آ

وجه التزامي مي
ise, suggest,

اي ا وارهك جمله
به گذشته كامل

قسمت 

ختصاصي انگليس

يازدهم؛ زبــــان

 

  .شود يف مي
  جدي نيز دارد

 . ............  
شت سر بگذارند

ول است و فاعل
afterمله بعد از 

صفت يا قيد... 

want, req اش
…….    

                  

د» 3«يا » 1«ه 
و بايد فعل بعد ا

است، ساخ آمده

جمله التزامي يا و
th  +, require

tha به عنوان يك
شته ساده باشد 

:  

 زبان اخ

سنجش ي

... .....  
 شود م پرت مي

توصي............... ك 
 اما يك مفهوم

سوزانند ش مي
ها را پش نكه بدي

مجهو» 4«زينه 
باشد و جم ي مي

  :شد
 the  و..............

 quire , need

                  

كند، گزينه ن مي
است وكوتاه شده

n در اول جمله

advise يك جم
hatفاعل  + ه  

be 

wi  به همراهat

زمان جمله گذش
:ين صورت است

   
 

 .رست است

........هاي رنگي 
فراد به طرف هم

 .رست است

ي به عنوان يك
ي كه شاد است
 .رست است

د اشياء را در آتش
راي اينن نمادي ب

  .ست است
ينكه ساختار گز
مله پايه يا اصلي

  .رست است
باش اختار زير مي
+ت يا قيد برتر 
  .رست است

 اگر فاعل افعال

                  

  .رست است
مله تضاد را بيان

ك althoughز 
  .ست

  .رست است
not onlyينكه 

  .ست است
e توجه به فعل 

فعل ساد →م  
e+P.P  →ول 

  .رست است
ish در ساختار 

I اگر ز. باشد مي
عني داشتن بدين
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  فاعل+ عل 
  

  .رود مي

ي اسـتفاده  

+ ha فاعل  

غواصـان و  

 ها  استه

سـيار زيـاد   

 دن

كـن   ريشه

 ن

  .كت كنند

cationgroup

فع+  so+ صفت 

كار م يا ساده به 

راريامـل اسـتم    

ave, has+ b

هاي غ محدوديت

نيازها، خوا) 4 

 ن

 
 ها ادراك) 4 

ون آورند كه بس

بيرون آورد) 4 

 حامل حشره را

اعالم كردن) 4 

ي خودشان شرك

  .كند ل مي

ص+  a/an+ فرد 

toت فعل بدون 

صـورت حـال كا

een+ ingي با 

يا، بر بعضي از م

  
  ن

دن، كرايه كردن

 .هاي اخير بود
 ها اللت

ر يك فاصله بيرو

 ن

هاي بيماري ير

 دن

تجربيات آموزشي

 ن

 منطقه استقبال
  ن

  كردن

 23/12/1398(  

قابل شمارش مف

صورت شخصي به

ص ، زمان فعل به

فعل اصلي.... + 

شين در زير در

 ها عمليات) 3

.ج خواهد كرد
منحل كردن) 2
استخدام كرد) 4

ه ي مهم در سال
شواهدها، دال) 3

 آساني آن را در

ارتعاش كردن) 3

يا، تب زرد و سا

كن كردريشه) 3

نوان بخشي از تج
  يقتشو) 2
مبادله كردن) 4

الت كشورهاي
افزايش دادن) 2
حل و فصل) 4

14  

ششممرحلة (ن 

 ..that  +اسم ق

 بعد از مفعول ش

،)گذشته ساده( 

.....

ين يا بدون سرنش

 3

يس شما را اخرا
 
 4

هاي ي از نوآوري
 3

ارد تا اينكه بهد

3  ن

د بيماري ماالري

 3

ها به عن  فعاليت
 
 4

ل و فصل مشكال
 
 4

يازدهم؛ زبــــان

........

ل شخصي، فعل

و جمله دوم) ي

هاي با سرنشي ي

 مشاهدات) 

ركار نرسيد، رئي

زبان خارجي يكي
 ها نوآوري) 

وي دهان قرار د

منقبض كردن) 

ها تقريباً تهديدم

 كمك كردن) 

ودكان نبايد در

كستان براي حل

سنجش ي

  

به همراه مفعول

حال استمراري( 
 :ل استمراري

ي در زير دريايي
  .استه

 2(

اگر به موقع سر 
  
  

ري در آموزش ز
 2(

ن در قسمت جلو
  .كند ي

 2(

ها و سرم كسين

 2(

نفر داشت كه كو
  

   ردن

انش منجمله پا
  

   ردن

   
 

  .رست است
.زير توجه كنيد

  .ست است
have  ياhas ب

  .رست است
زمان جمله اول
ختار حال كامل

  .ست است
ي اخير تكنولوژي
واصي فايق آمده

 ها ت
  .رست است
.كنيد ر دير مي

 ردن
  كردن

  .رست است
مواد سمعي بصر

 ا، تسهيالت
  .رست است

ها، زبان ها و وزغ
شرات كمك مي

 ن 
  .رست است

تو آميز آنتي قيت
  

 خشيدن
  .ست است

 از اين عقيده تنف
 شتن

ردن، برطرف كر
  .رست است

هاي همسايگا ش
  كردن

ردن، تصديق كر
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يـا نقصـان   

 نيتـروژن،   

  ن

هـا و   زبـان  

 داد

ـه منظـور     

 و خـانواده  

  .دهد ي

ت گذشـته    

After sh 
(Havinيا 

  +  If عل

cationgroup

ست از كاهش ي
 

  واكنش) 4 

درصد محتـواي

تقدم داشتن) 4 

  
   

اش با سـاير ز طه

اختصاص د) 4 

ي يـاد بگيرنـد بـ

 متنوع) 4 

  
 با شتاب) 4 

باط با دوستان

  محيط) 4 

ز دارو انجام مي
  دوربين ) 4 

a زمـان بصـورت

he had writt
ng written…

+had+P.P فاع

كنند و ممكن اس
 .لوگيري كنند

 ط

است كه د شده

 ن

. را اصالح كند
 ن
 

 انگليسي و رابط

هاي ارتباطي ژي

.فت كنندال دريا
 

نم زيرا براي ارتب

اختي استفاده از
 يرگذار

afterه بعـد از    

ten…………
………………

  :ست
P +   ⎯⎯→

 23/12/1398(  

ك سيب وارد نمي
وشي حافظه جل

تداعي، ارتباط) 3

مشخص 4-6-3

تعيين كردن) 3

ود نظام مالياتي
اصالح كردن) 2
پاسخ دادن) 4

ي مطالعه زبان

 اصالح كرد) 3

ها و استراتژ ارت

 نهايي) 3

هاي بهره باال رخ
خوشبختانه) 3

كن ي استفاده مي

 عملكرد) 3

ن اثرات روانشنا
مهم و تأثي) 3د  

a  باشـد كـهمـي

…, she publi
…, she ……

ن به قرار زير اس
→فاعل و   +     

15  

ششممرحلة (ن 

ينز به حافظه آس
زياد فرامو) خطر
3  ان

4يا   4-8-2ثل 
  .كند ن مي

 3

خيلي زو) م دارد
 
 4

ال براستر ده س

3  جمالي خواند

 را از طريق مها
  .و كنند

 3

هند وامي را با نر
 3

 شبكه اجتماعي

 3

ري را براي تعيين
بعيد -غيرواقعي

afterـه ربطـي     

ished………
……………

شد و ساختار آن
would, cou

يازدهم؛ زبــــان

هاي استاتي قرص
خ(لبي يا ريسك 

كاهش يا نقصا) 

 كه سه عدد مث
است، تعيينشده
 توسعه دادن) 

تصميم(كند  مي

مريكايي، نوآ وبس
  .صاص داد

با سرعت و اج) 

خواهيم انگليسي
سي زبان گفتگو

 ناقص) 

خواه كه ميماني
 با احتياط) 

 B :آن را براي

 شهرت) 

مهم و تأثيرگذار
غير متحمل، غ) 

  )جمله

بـه همـراه كلمـ

…. .
..... .

باشز نوع سوم مي
uld, might +

سنجش ي

دهند كه ق ن مي
داراي بيماري قل

 2(

عموالً با فرمولي
ه ترتيب ذكر ش

 2(

ريزي م ت برنامه
   داختن

  

زبان انگليسي آم
گارش آن اختصا

 2(

ه از كودكان بخ
ساير افراد انگليس

 2(

كنند زم قدام مي
)2  ت

كنيد؟ تفاده مي

 2(

ي يك پژوهش م
 2(

ختار گرامري ج

واره قيدي بـمله
  .د

جمله شرطي از
+have+P.P

   
 

  .رست است
ژوهشگران نشان

در افراد د) هني
 

  .رست است
يميايي كامل مع
يك و پتاس را به

 كردن
  .ت استرس
گويند كه دولت ي

دن، به تعويق اند
 ادن

  .رست است
ك فرهنگ لغت ز
فت سال براي نگ

 كرد
  .رست است

 ما اين است كه
ند به آساني با س

 
  .رست است

خانه با احتياط اق
گاه، بعضي اوقات

  .رست است
 را براي چه است

  .ي است

  .رست است
ي بهداشت رواني

 ت
ساخ(زاي جمله 
  .رست است

يك جم» 3«ينه 
باشدمي) ي بعيد

  .ترست اس
دانيد ج كه كه مي
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  +be  +It 

   اول منفي
  .آيندي

است و بـا  ه

cationgroup

  +adjective

  صفت      

and  ملهج+ و
جمالت مثبت مي

آمده A تعريف 
  .كند مي

  

  جا رفتيد؟  

 

 ). است

 

  ه من بگويد؟
  يد؟  

for+  مفعولي 

                  

d neither+ ت 

 and so…در ج

three-m حرف
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