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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)10/11/1399(   

  )دوازدهم( زبــان  
 

  

  :باشد هده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشا 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   ز نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي ا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . موعه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مج

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  9ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 روضـه در  

 بودن شاعر
.  

ي اسـت و   

 راه افتـاده     

دوش  مـار   

cationgroup

  .) ود

،سه بيـت ديگـر  

قرار و سكون بي
.ة تشبيهي است

امري انسـاني »ن

  . بخشندگان

يـزي از تـو در

معنـي ضـحاك

 

  .) نشود
اشتباه نشو» روغ

است، اما در سه

(.  

  .ت

علت بي: اريمل د
اضافة» طفل دل
  .ضاد دارند

  .ست

بودنجوينده«. ت

ور كف آزادگان 

چـه چي -2) ي؟

م) جمشـيد (» م

  )10/11/1399 م

 .د تفريط است

اشتباه» اذان« 
فر«با (آسودگي 

آمده) ر شهيدان

است» غزوه«و  

  . است

وران معاصر است

لتعلي نو حست 
ط«. خواب كند ر

تض» بيچاره«و » 

ب برقرار اناس ت

استمانند شده) 
 

شقان و مال در

كشي مه فرياد مي

جم«و » مار«ي 

2  

ششممرحلة (ـان 

متضاد) روي ياده

با(ت، دستوري 
آسايش، آ: فراغ 

 در سوگ ساالر

»غزا«ريشة هم

وزن آن متفاوت

نويسي در دو مه

استق بيان شده
، دردادنبا تكان
»چاره«. ن است

  .وجود ندارد
، ماه و دوش)ره

)آب حيات(وان 
 .ة مكينه داريم

ن صبر در دل عا
  ).ما نيز هست

كه اين همه(ست 

هاي ل حضور واژه

ارسي 

دوازدهم؛ زبــــ

زي(افراط .  است

اجازه، رخصت: ن
//ر دادن ا اخطا

  .)اه نشود

و مرثيه هنوح( 
  .استه

  

» غازي«(جو  گ

  . نيست
گونه باشد، اما و

نامزندگيرنامه و 

قراري عاشق  بي
د كودك است، ب

اي از آرام كردن 
نما ومتناقض .ت

استار(ان ستاره 

ي يار به آب حيو
استعارة ←ص 
  .ارد

نماندنراي باقي
نممتناقض. (ست
تاده استفاقي افا

  .ت
است اما به دليل

 فا

سنجش د

كاهلي، مترادف

اذن// دار، بارآور  ه
راي ترساندن يا

اشتبا» وِزر«با ( 
  ر

ناي متأخر خود
به كار رفته) باغ

رفتنگي، طَفره

بل و دهل جنگ

قافيهخست، هم
تواند اين گ يز مي

سفراي از  جسته

ي سرگشتگي و
ش را كه همانند

نمونه و كنايه» 
فة تشبيهي است

ميا.  از يار است

سوداي. ي است
تشخيص ⇐ده 

دتلميح  حيات 

ل، مثالي است بر
 باده و شراب اس

براي تو چه ا -1

نما است متناقض
اآمده »خندان«

  .شود عي مي

   
 

 .رست است
با ك) اهي كردن
 .رست است

حب بروبار، ميوه
د بلند، به ويژه بر
ي و عذاب، گناه

ب و جوهر مركّ
 .رست است

نه روضه در معن
(ي و كهن خود 
 .رست است
الحمايگ ضه، تحت

 .رست است
صداي طب: ازيغ

 .رست است
 مصراع بيت نخ
ت در چهارپاره ني

 .رست است
ريس، نمونة برج

 .رست است
لتي شاعرانه براي

دلش خواهده مي
»شير دادن طفل

اضاف »شهر وصل
استعاره» پارهمه

 .رست است
اضافة تشبيهي» ن

شدت نسبت داده
تان چشمة آب
 .رست است

دن آب در غربال
استعاره از » تر

1: ه افتاده است

 نخست آشكارا
«در معني  »ك

ذهن تداع بههم 

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  

كوتا(تفريط 
در 2گزينه  

صاح: برومند
فرياد: نهيب
سختي: وبال
ظرف: دوات

در 4گزينه  
در اين گزين

ناي اصليمع
در 1گزينه  

خُرده و قراض
در 2گزينه  

غبانگ طبل 
در 1گزينه  

در قطعه دو
نخست تيب
در 4گزينه  

از پاريز تا پا
در 3گزينه  

علت: 1گزينة 
اين است كه

ش«: 2گزينة 
ش«: 3گزينة 
م«: 4گزينة 

در 1گزينه  
جوي جان«
ب حياتآه ب

داست هبيت ب
در 3گزينه  .

نماندباقي) آ
آتش«) ب
تو را چه) ت

  است؟
مصراع) س
ضحاك«) ش

ه) دهاكژيا(

erv.ir
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ي ديگـرش   

. سپس فعل

 
ده است نه 

شـم صـدها     

 رنـگ وريده      

، در »ج داد

cationgroup

معنـاي» جـام « 

 متمم است و س

 نهاد: »جستن
براي تأكيد آمد 

ك اسـت و چش

د، درويـش شـو

 مهرباني به خرج

و» بـاده «هـاي  

  .ند نيستند

ستع دوم، نخ

برون« ⇐دارد 
»اي«د است و 

غم تو پر از اشـك

  .ت

   .عاشق

لي پيشـه نمـود

يز بايد نيكي و

  )10/11/1399 م

ه يل حضور واژه
  .نمايد ي

ه و گذرا به مسن

  .ست
  .د

در مصراع» باد« 
  .آيد ب مي

ا برايش وجودند
مسند» شاد« ⇐

 «م استمتم.  

  .بطه حرف ر

   نگريستن
چشمان من در غ

تاسمت و منطق 

م، سينة چاك ع

واني زد و كـاهل

هاي دشمنان ني 

3  

ششممرحلة (ـان 

است اما به دلي» 
 ذهن خطور مي

آمد» نداردجود
  .است
اسمسند »  آزاد

خواهد سند نمي

  ]هستيم[ ن
  

،3زينة در گ. يه
 و قيد به حساب

 
از اين جا) هايي

⇐...  فرخي كه 

»روز« ⇐ست 

د جمله است نه

يار مام وجود به
چ. هاست  چشم

  !)ري

ان بر پاية حكمت

بيت گزينة سوم

ود را به نـاتو، خ

بدي  ي در جواب

دوازدهم؛ زبــــ

»پيرامون«اش  ي
به) گساري يس م
  .ت
  .جام 

و«در معني » ت
مسند ا» افسانه«

صاحب زندگاني
جهول است و مس

دوانو  گريزانب 
مسند مسند    

  .ست
الي  سپس مضاف
بيك واژة مركّ

 .است» زند مي
ره(جست برون= 

شاد است آن رخ

و حرف اضافه اس

و نها) چه كسي

شدن و با تمشم
بخش ه روشني

 من توجهي ندار

همه چيز در جها

شقي است و در ب

ه با ديدن روباه،

كه حتيبلستان 

سنجش د

يمعناي پذيرفتن
راب در مجلسش

غراق شده است
ق به خطت و اف

نيست«و » داردد
« ⇐نداشتن 

ص«آمده و » شويم
فعل مج» شدخته

ما شب: سند دارد
   

دوست نخست ا
ت منادا است و

بر روي هم ي» ه

مدم«ب عل مرّك
=جست نيست ن

بسيار شا= رخي 

دهد و مي» مانند

چ= كه (پرسشي 

پا چشتاسر: ديگر
هرة زيباي تو كه

به. (است مانده

 اين است كه ه

 گردن گواه عاش

آن كه.  نه كاهل

دوس مهرِ ر پاسخِ
 

   
 

 .ت استرس
م تناسب دارد؛ م
ت شدن جام ش

گري يار ا  جلوه
مانند شده است

 .رست است
وجود«در معني 

پنافسانه : گرفتن
شو«در معناي »م

افراخ«و » شدته
 .رست است

نقش مس» دوان

 .رست است
وم تكرار نقش د

نخست» جان«، 
آهستهآهسته«، 

 .رست است
بخشي از فع» دم
ن جاش بروني ا

ي شاد آن فرخ ر

م«معني » چون
 .رست است

غاز بيت، ضمير پ
 .رست است

شترك سه بيت د
آفرين بر چه: 4 
تو خيره شمانچ

 .رست است
رك هر دو بيت
 .رست است

رت سؤال، رگ
 .رست است

گير بود و زمين
  
 .ت استرس

تنها درنه« ن كه 
 .شود  ديده مي

www.sanjeshse 

در 2 گزينه .
ايهام» دور«
دستبهدست(

و يدر زيباي
باده به آب م

در 2گزينه  .1
د» است«) آ

افسانه گ) ب
گرديم«) پ
پرداخت«) ت

در 3گزينه  .1
گريزان و د«
 

در 2گزينه  .1
»د» دوست

،1گزينة در 
،4در گزينة 

در 1گزينه  .1
د«: 1گزينة 
از: 2گزينة 
اي: 3گزينة 

  .ندا
چ«: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
در آغا» كه«

در 4گزينه  .1
مضمون مش
معناي بيت

شر چدعاشق 
در 4گزينه  .1

مفهوم مشتر
در 3گزينه  .1

در بيت صور
در 2گزينه  .2

عاجز و هروبا
.داستان بود

در 4گزينه  .2
اين مضمون
هر دو مورد

erv.ir
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  .د

  .ست

  .دهد

يد هنرمندي رس

دي و آزادگي اس

د را ترجيح ميل 

  .ت
  .رداند

  همه ـ غذايي

   دهند

  

  )10/11/1399 م

وان به بزرگي و

تن، ماية سربلند

نخلند ساختن 

  . اراده

ستي عشق است
فاش گر او بر  را

  رزد

هم) 4/ جود دارد 

  ي

  آمدندي

 يكديگر ـ قرار

مان ـ كرده بود

)م انسانيعلو

4  

ششممرحلة (ـان 

تو هنرمندان نمي

علقات دنيا نبست

من داشتن و بهره

  ت و قدرت
 .متكي است
  .دم نيست

بيايد نه همت و

مستن ساخپنهان
كه اسرار عرفان

خواست ـ ور) 4

افكار ـ وج) 2/  

اين ـ گروهي) 3

مي) 4/ ده بودند 

از اينكه ـ) 4/  

ممعلم) 4 

ويژة غيرع( ن

دوازدهم؛ زبــــ

د از بزرگان و ه
  بدفرماي 

 دل به ثمر و تع
  .كند مي

  .تار است
 را و البته ميوه د

تصود است نه قو
تالش خودش م
تم كردن به مرد
ري قدرت بازو ب

شق و عارف در پن
رخواست دارد ك

4/ ورزيد ـ شد  ي

ي ـ وجود دارد

3/ وعات يكسان 

يخي مصر ـ آمد

 از مردم ـ است

 سد   

بي، زبان قرآ

سنجش د

با تقليد: 3و  2، 
ي نفس و جانِ

ون درخت سرو
صلي نكوهش م

رفتباال و شيرين
هم نخل و تايد

 رسيدن به مقص
دگي به كار و تن

ست موجهي براي
بايد به يار»  علم

ناتواني عاش ،يگر
دي از مرادش در

ر حالي كه ـ مي

ـ جسم ـ خوراكي

موضو) 2/ سيار 

زبان ـ آثار تاري) 

خداوندنهي ) 3

نويس مي) 3 

  )ت

 عرب

   
 

 .رست است
1هاي  ك بيتر
دوري از هوا: 4 

 .رست است
چو: رك دو بيت
حا بي رو را بابت

بر وصف يار بلند
ستميسرو را  م

 .رست است
عامل ،تيز هم

در گذران ز اعر
درت بازو دليل م

دانش و«ن جا 
 .رست است

رك سه بيت دي
نة چهارم، مريد

 .رست است
  :رتيب

در) 3/ ود ـ شد 
 .رست است

  :رتيب
ها ـ غذا ـ نديشه

 .رست است
  :رتيب

رجمه نشده ـ بس
 .رست است

  :رتيب
)3/ گيرد  اد مي

 .رست است
  :رتيب

3/  ـ كرده است
 .رست است

  :رتيب
 كرد     ن ـ مي

 .رست است
صحيح است: انه

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر

تمفهوم بي
در 3گزينه  .2

مفهوم مشتر
سر) بيت ب
در) بيت س
هم) بيت ش

در 1گزينه  .2
در اين جا ني

اش: 2گزينة 
قد: 3گزينة 
اين:  4گزينة 

در 4گزينه  .2
مفهوم مشتر
در بيت گزين

  
   

 
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
متكبر بو) 1

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

تمام ـ اند) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
تر )عّدة() 1

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

زبان ـ يا) 1
در 1گزينه  .3

خطاها به تر
يكديگر ـ) 2

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

دوستمان) 1
در 1گزينه  .3

زنا(دخترانه 

erv.ir
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ات جديـد   
  مادريـد و 

سـپس بـه    
 ةي در زمين

 خـاموش و 
فـظ قـرآن    

هـا را   تـاب 
حـج   ةيضـ   
خواهانـه  ذر

يتان را بـر   

cationgroup

 

ها در سير ادبيـا
هاي  از دانشگاه

ن كسب كـرد س
تأليفات بسياري

آنها خ  نور را در
حدي كه بـه حف

كت ةش خواننـد  
بـراي انجـام فري
 سخن گفتن عذ

صـداهاي( اسـت  

 برند قط ـ نمي

  عب

ه تترين شخصي
فتخاري از يكي

 دانشگاه سوربون
ت. عاليت بپردازد

شد به طوري كه
صرار ورزيد به ح

اي كه نقـش ونه گ
عد از شهرتش بـ

از ،خنراني كند
 كتابش فرموده

 

  !داخت

  )10/11/1399 م

فق) 4             

صع األحيان ـ 

ب، يكي از بارزت
ئل به دكتراي اف
كتراي دوم را از

پرورش به فع ش و
چشمي مبتال ش

اص وي يادگيري 
و كمك كرد به

بع. كرد شويق مي
يان جذابش سخ

ك  كه خداوند در

  ! د
!، سپري كردم

آنها پرد ة وسيل

  !كرد ي
 !اخته نشود
 !بول نكرد
  !ربه كرد

 ! دست يافت
 !د

 ! ست نخورد

5  

ششممرحلة (ـان 

  ه نشده است

شوند  قط ـ مي

بعض) 4 

ادبيات عرب شواي
نائ قوق انسان و
دك رس خواند و

ه و وزير آموزش
به بيماري چ ش

ش بر ادامه دادن
به او مسرش نيز

شته شده بود تش
سته شد كه با بي

حالي  بگويم در

 عرب ناميده شد
 با بيماري چشم

 !ميد نشد
ب به خواندن به

ش سخنراني مي
شنا معروف و ع،

سته شده بود قب
فرهنگي را تجر و

  !يتي بارز بود
شگاهي ديگري

شورش باشدر ك
اش شكس  علمي

دوازدهم؛ زبــــ

؛ ترجمه» كامل

فق) 3ند           

 صعبة     
  

پيشل ملقب به 
حق ةلل در زمين

انشگاه األزهر د
رئيس دانشكده و

ديدگانشلگي ر سا
رغم اين پدرش 

هم. ي منجر شد
 طريق بريل نوش
ي كه از او خواس
ر پيامبر سخن

شاخص ادبيات
 را در رويارويي

ناام از نايستاد و
كه اديب جام شد

بي با بيان جذابش
 به شهرت وسيع

از او خواس ض آنچه
هاي ادبي و ليت

  ............ او 

نوگرا شخصي د و
هاي دانش مدرك 

وزير در شكده و
زندگي در شد و

سنجش د

احترامش را«در 

شوند  ـ موفق مي

ـليَت  )3 
ي درك مطلب 

االصل قد مصري
سازمان مل ةجايز

د وي در. است 
ستاد دانشگاه و

سن چهار در .د
علي ن گرفت و

عاها در خردسالي
كه به هايي تاب

ز مدينه هنگامي
در شهربايد ن: يد
    

ش ةچهر ظ قرآن،
سال از عمرش 

ي از يادگيري با
ش بريل زماني انج

كشورهاي عرب ة
 بعد از رسيدن

ره را به اعتراض
ل توجهي از فعال

ت عرب شد زيرا

به ادبيات جديد
ن ملل متحد و

رئيس دانش ستاد و
كرد تا فرو نپاش ي

   
 

 .رست است
د» كامل«كلمه 

 .رست است
  :رتيب
آموزان فعال ش

 .رست است
  :رتيب

  
اسخ تشريحي

منتق ين اديب و
صاحب ج وآيد ي

ي از وطن خود
سمت ا ت تا در

ترجمه دارد عر و
اي هميشه از آن

دع اري اشعار و
خواندن كت را بر

هنگام ديدارش ا
ر خودداري ورزيد

.  )بر باال نبريد
 .رست است

  ها  نه
ين به علت حفظ

لرگ عرب چه
نابينايي  كوري و

ها به روش كتاب
 .رست است

  ها  نه
مةه د مصري در

رفت براي اينكه
منور ةي در مدين

قابل اش تعداد ي
 .رست است

 پرچمدار ادبيات
  ها  نه

ل ادبيات عرب ب
هايي از سازمان ك

ه بازگشت تا است
كوشش سعي  و

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
ـ ك» مقابل«

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

فقط دانش) 2
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
مسألة  )1

پا ترجمه و
طه حسي
به شمار مي

ديگري جوايز
مصر بازگشت

شع ادبيات و
بينايي را برا

بسيا كريم و
ر او داشت و

ه رفت و در
اين گفتاربا 

صداي پيامب
در 3گزينه  .3

ترجمة گزين
طه حسي) 1
اديب بزر) 2
به سبب) 3
نوشتن ك) 4

در 4گزينه  .3
ترجمة گزين

دانشمند) 1
به حج ر) 2
سخنراني) 3
در زندگي) 4

در 1گزينه  .3
طه حسين
ترجمة گزين

در تبديل) 1
به مدرك) 2
از فرانسه) 3
با تالش) 4
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@sanjesheduc 

 ! پذيرفت

.  

تواننـد  مـي    

cationgroup

صداي پيامبر نپ 

.و مصدر است ه

هسـتند، پـس م

 !شده است
صداهاي مردم بر

 !دامه داد

           

  خبر  ـة 

مصلحهجمع  ح

هم ماضـي ه»  

  )10/11/1399 م

  !و دارد
ر شهنر پديدا گ و

بر باال نبردن صد
دن فرزندش، اد

  برز

مجهول      )3

معرفة )4      

مصالح) 4. است

  .د

  ! ستثني منه

  !د

  . ست

اسـتخدمنا« ط 

6  

ششممرحلة (ـان 

يشرفت علمي او
فرهنگ ن ادب و

ي خداوند مبني ب
او به درس خواند

من أب) 4 

3سه           
  (  

     خبر    ـ

!  

نوعي مصدر ا رة

تواند شرط باشد ي

مس»  أحدٌ « شد و 

سم فاعل نيستند

منصوب كرده اس
   

ضي و جواب شرط

دوازدهم؛ زبــــ

ش بسزايي در پي
ت كه در آسمان
 را به خاطر نهي

توجه ا پدرش و

 خبرـ  

في فرنس:  خبره
...حصل (لية 

ـتفّعل  )3      

روزنامه نگار: ت

مفخرجمع  فاخر

نمي» من « س 

باش مستثني مي

، اس»ية، طفًال 

  )          صبه
را م َيکونَ ت كه 

).، استاگر: رط

ماض» أردنـا « ط 

سنجش د

ديب مصري نقش
تاريخي است ي و

در شهر پيامبر
 به خاطر اصرار پ

معلوم) 2 

مبتدأ و/ نکرة  
 خبره جملة فعل

      ضاف  

  اِالجِتنابُ  ـ 

صحيح است »ِفيّ 

مفا) 2ب است ـ 

پس. فعل نيامده 

و»  عادی« ع 

تلميذًا، غا« ب 

حرف ناص(ست، 
است رف ناصبه

حرف شر(بوده  

ست و فعل شرط

   
 

 .رست است
  ها نه

اد ين نويسنده و
علمي ةرين ستار

شهور سخنراني د
نا تحصيلش را ب

 .رست است
  :رتيب
  فاعل

 .رست است
  :رتيب

نـسم الّتفضيل 
مبتدأ و/ معرفة 

 .رست است
  :رتيب

مض ـللتکسير  ـ
 .رست است

َيْلَتِزُم=  جَتنابُ 
 .رست است

يا ُصُحِف َصَحِفيّ 
 .رست است

  :رتيب
فعل أمر مخاطب

 .رست است

»من « بعد از  
 .رست است

جمع» ُعداة «  
 :رتيب

ي ديگر به ترتيب
 .رست است

 :رتيب

بوده اس» أْن ال«
حر= ال +أنْ + 
» ال و إنْ «  :

 .رست است

اسم شرط اس»  
  .ي شوند

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

اين همسر) 1
تر او مهم) 2
اديب مش) 3
نابين پسر) 4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

فـ  مجرد) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
اس ـاسم  )1
مع ـاسم ) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

ـالفاعل  )2
در 4گزينه  .4

َيلَتَزُم اِالج) 4
در 1گزينه  .4

ص« 1گزينة 
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
ف :أْحِسنْ ) 1

در 4گزينه  .4
4در گزينه 

در 2گزينه  .4
2در گزينة 

خطاها به تر
هايدر گزينه

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

«، »أالّ «) 1
لِ  =لئّال ) 3
»و إالّ «) 4

در 1گزينه  .4
إذا« : نكته

مضارع معني
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@sanjesheduc 

  .ت

.  

: 3گزينـه   

: 4گزينـه   

  .ستند

  .د

cationgroup

صحيح است »ُل 

نادرست هستند

»كـم «ــ » ادن 

»ديـ شـمن بگير 

نادرست هس» ند

  .شند

نادرست هستند

تِصُل« . آمد مي

نا» مردمت«: 4 

  .ت هستند

ميـوه د«ـت ـ     

نبايد يك دش«ـ 

رساند«ـ » ستند

باش نادرست مي 

ن» ماندند«ـ » ن

  .ست

  )10/11/1399 م

  . لغير است
  

رد مؤنّث غائب م
  !رود مي

گزينه» شادمان

نادرست» بدي« 

جمـه نشـده اسـ

ـ» بگيريد«ـ » 

خواس مي«: 4نه 

»شتافتند«: 4 

سواران«: 4زينه 

ترجمه نشده اس» 

) انساني

7  

ششممرحلة (ـان 

يغة متكلم مع ا
. ماضي هستند

عل دوم هم مفر
بكار م» يا مؤنّث

ِن خودپسند و ش

:4گزينه » يا« 

ترج» نـا«: 2نـه  

»فرزندانم اي«: 3

گزين» ضرري«ـ 

گزينه» نشاندند

گز» بيابان«ـ » ر

»لنا«: 4گزينه  

معلوويژة ( ن

دوازدهم؛ زبــــ

فعل ماضي صي »
و فعل ديگر نيز

ست پس بايد فع
مذكر ي«د غائب 

زمين«: 3گزينه  

:2گزينه » كنيم

گزين» ـوه دادنِ 
  . هستند

3گزينه » گيريد

ـ» وستان جاهل

ن«ـ » پذيرفتند«

آب انبار«: 3نه 

.جمه نشده است

  .ت

ي، زبان قرآن

سنجش د

 
»نا َتَمتَّعْ « ت و 

طب است، و دو

د مؤنّث غائب اس
 فقط فعل مفرد

»رود راه نمي«ـ 

ك صبر مي«ـ » م

ميـ«ــ  » رسد ي
نادرست» ستند

نگ«ـ » بگيريد« 
  .تند

دو«: 3گزينه » 

«: 3گزينه » ان

گزين» گي شديد

ترج» ي«: 3نه 

جمه نشده است

 عربي

   
 

 :رتيب

 ، شرط نيست
شرط نيست ،»ا 
ل امر مخاط، فع»

 .رست است

مفرد »تحاول « 
شرط »من «  

 .رست است
  :ها ينه

ـ» گرداند برنمي
 .رست است

  :ها ينه
كنيم جتناب مي
 .رست است

  :ها ينه
مي«ـ » هاي ميوه

ي كه شهر ما هس
 .رست است

  :ها ينه
ـ» فرزندانم ي
نادرست هستن» 

 .رست است
  :ها ينه

»نفعي«ـ » نادان
 .رست است

  :ها ينه
پدر و مادرهايشا

 .رست است
  :ها ينه

تشنگ«ـ » بپرس
 .رست است

  :ها ينه
گزين» قرار دادند

 .رست است

ترج» راه« معني 

www.sanjeshse 

خطاها به تر
»َلّما « ) 2
عنَدما« ) 3
» َتَعلَّمْ « ) 4

در 4گزينه  .5
«چون فعل 

بعد از: نكته
  
  

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

بر«: 1گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
اج«: 1گزينه 

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
يكشاورزان«

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
»گيرند نمي«

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

نا«: 2گزينه 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

بپ«: 2گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ق«: 2گزينه 

در 1گزينه  .3
به» سبيل«
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

به ت جديد 
  مادريـد و  

سـپس بـه    
 ةزمين ي در

 خـاموش و 
فـظ قـرآن     

هـا را   تـاب 
حـج  يضـة    

خواهانه با ر
يتان را بـر      

 ! پذيرفت

cationgroup

  . هستند

ا در سير ادبيات
هـاي ز دانشگاه

ن كسب كـرد س
تأليفات بسياري

آنها خ ه نور را در
دي كـه بـه حف

كت ةش خواننـد  
بـراي انجـام فري
سخن گفتن عذر
ه اسـت صـداهاي

نپصداي پيامبر  

نادرست »عظة

ها ترين شخصي
تخاري از يكي ا

 دانشگاه سوربون
ت. عاليت بپردازد

شد به طوري كه
صرار ورزيد به حد

اي كه نقـش  گونه
عد از شهرتش بـ
خنراني كند از س
كتـابش فرمـوده

  !داخت

 !شده است
صداهاي مردم بر

  !دامه داد

  .ستند

  )10/11/1399 م

الموع« ـ» تقّدم«

يكي از بارزتركه 
ي افتل به دكترا

كتراي دوم را از
پرورش به فع ش و

چشمي مبتال ش
اش اص يادگيري

و كمك كرد به
بع .كرد شويق مي

ان جذابش سخي
كه خداوند در ك

 ! د
 ! گذراند

آنها پرد  وسيلة

 !كرد ي
 !اخته نشود
 !بول نكرد
  !ربه كرد

 ! دست يافت
 !د

  ! ست نخورد

 !و دارد
هنر پديدار ش گ و

بر باال نبردن صد
دن فرزندش، اد

نادرست هس» لوم

8  

ششممرحلة (ـان 

«: 4گزينه  »ّيم

ي ادبيات عرب ك
نائل وق انسان و
دك رس خواند و

ه و وزير آموزش
ن او به بيماري چ
 بر ادامه دادن ي

به او مسرش نيز
شته شده بود تش
سته شد كه با بي

ك حالي گويم در

 عرب ناميده شد
با بيماري چشم

 !ميد نشد
بهب به خواندن 

ش سخنراني مي
شنا معروف و ع،

سته شده بود قب
فرهنگي را تجر و

 !نوگرا بود  و
شگاهي ديگري
ر كشورش باشد

اش شكس ي علمي

يشرفت علمي او
فرهنگ ن ادب و

ي خداوند مبني ب
و به درس خواند

معل«: 4گزينه » 

دوازدهم؛ زبــــ

القي« ـ» ئهمألبنا

پيشوايب به ملّق
حقو ةل در زمين

انشگاه األزهر د
رئيس دانشكده و

 سالگي چشمان
رغم اين پدرش

هم. ي منجر شد
 طريق بريل نوش
ي كه از او خواس
 پيامبر سخن بگ

شاخص ادبيات
را در رويارويي با

ناام از نايستاد و
م شد كه اديبجا

بي با بيان جذابش
 به شهرت وسيع
ض آنچه از او خواس

هاي ادبي و ليت

  ............ او 
به ادبيات جديد

هايي دانش مدرك 
وزير در شكده و

زندگي در شد و

ش بسزايي در پي
ت كه در آسمان
 را به خاطر نهي

توجه ا پدرش و

»فاعل«ـ » رب

سنجش د

أل«: 3گزينه  »ة

مصري االصل مل
سازمان ملل ةايز

د وي در.  است
ستاد دانشگاه و

سن چهار در .د
ر علي ن گرفت و

در خردساليعاها 
كه به هايي تاب

ز مدينه هنگامي
بايست در شهر 
   

هرة شچ ظ قرآن،
سال از عمرش ر
ي از يادگيري با
ش بريل زماني انج

كشورهاي عربه 
 بعد از رسيدن

ره را به اعتراض
ل توجهي از فعال

ت عرب شد زيرا
ل ادبيات عرب ب
ن ملل متحد و

رئيس دانش ستاد و
ي كرد تا فرو نپاش

ديب مصري نقش
تاريخي است ي و

در شهر پيامبر
به خاطر اصرار پ

معر«: 2گزينه  

   
 

 .رست است
  :ها ينه
تربّية« ـ» يتقّدم

  ك مطلب 
منتقد م  اديب و

صاحب جا وآيد 
ي از وطن خود

سمت ا ت تا در
ترجمه دارد عر و

اي هميشه از آن
دع اري اشعار و

خواندن كت را بر
هنگام ديدارش ا

 نمي: متناع كرد
.   بر باال نبريد
 .رست است

ين به علت حفظ
سرگ عرب چهار

نابينايي  كوري و
ها به روش كتاب

 .رست است
د مصري در همه
رفت براي اينكه

رمنو ةي در مدين
قابل اش تعداد ي

 .رست است
 پرچمدار ادبيات
ي بارز در تبديل

هايي از سازمان ك
ه بازگشت تا است

كوشش سعي  و
 .رست است
اد ين نويسنده و

علمي ةرين ستار
شهور سخنراني د
نا تحصيلش را ب

 .رست است
  :ها ينه

»من باب تفّعل

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ي«: 1گزينه 
ترجمه درك

طه حسين
آ حساب مي

ديگري جوايز
مصر بازگشت

شع ادبيات و
بينايي را برا

بسيا كريم و
ر او داشت و

ه رفت و در
ام اين گفتار

صداي پيامب
در 3گزينه  .3

طه حسي) 1
اديب بزر) 2
به سبب) 3
نوشتن ك) 4

در 4گزينه  .3
دانشمند) 1
به حج ر) 2
سخنراني) 3
در زندگي) 4

در 1گزينه  .3
طه حسين

شخصيتي) 1
به مدرك) 2
از فرانسه) 3
ا تالشب) 4

در 2گزينه  .3
اين همسر) 1
تر او مهم) 2
اديب مش) 3
نابين ةبچ) 4

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
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@sanjesheduc 

 »»هُ «ير 

  .هستند

ر و      ع مكسـ

. اسـت  فـوع

اسـم   »ـداة

cationgroup

فاعلـه ضـمي«: 4

نادرست ه» بني

  .ري هستند

.  

ي منـه و جمـع

مرفو  ؤّخر لـيس

ُعـ«: 4گزينـه  . 

  .مبالغه است

4گزينـه   »ئـدان

مب«: 4گزينه  »

ماضي استمرار »

  .ود

.شوند رجمه مي

مسـتثني »عمـاال

اسـم مـؤو  مکـان

.ش مفعول دارد

اسم م »الَسّياح«

  )10/11/1399 م

و لـه حرفـان زائ

 مرفوع بالضّمة

»ينزعج... لُت 

شو ي ترجمه نمي

صفت عالي تر »

أع«: 3گزينـه  . 
  .مرفوع است

  .ت

اسـم م» منـابع« 

سم مفعول و نقش

«: 3گزينه . ست

9  

ششممرحلة (ـان 

مـن بـاب تفّعـل و

فاعل و«: 3نه 

  

ما قل«: 4گزينه 

ي يا صفت عالي

الّناس أعلم«: 3

.منصـوب اسـت  
ث سالم و مع مؤن

و منصوب است »

:3گزينه . است
  .است 

اس »المجّرب«: 3

اسم مكان اس »ر

دوازدهم؛ زبــــ

م«ـ   »مخاطـب

گزين »مؤنث: ت

.باشد مرفوع مي

«(  

گ »يتعّلمن... ت 

ت صفت تفضيلي

3گزينه  » جبال

 مؤنث سالم و م
ثني منه و جمع

»إنّ «سم مؤخّر 

ا فاعـل و مرفـوع
مؤّخر و مرفوع

3گزينه . ل دارد

مصدر«: 2زينه 

سنجش د

للم«: 3گزينـه   »

صوت« ـ» نث

بتداي مؤخّر و م

»الحمير«جمعه 

کانت«: 2گزينه 

تفضيل به صورت

أعلی«: 2ينه ز

ني منه و جمع
مستث »لّطالبات

اسم مكان و ا 2

مکان و نائـب فا
مبتدای مکان و 

غه و نقش مفعول

گز. مفعول است

   
 

 .رست است
  :ها ينه

»مصـدره َتَشـجُّع
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

جمع سالم للمؤن
 .رست است

مب )الّشيماءُ : ص
 .رست است

ج: ص(» حمراء
 .رست است

  :ها ينه
گ »ليتکم علمتم
 .رست است

ي از مواقع اسم ت
  :ها ينه

گز »أحسن حال
 .رست است

  :ها ينه
مستثن »واجبـات

ال«: 4گزينه . ت
 .رست است

2در گزينه  »تبة
  :ها ينه

اسم م» مطاعم
اسم مک »متجر

 .رست است
  :ها ينه
اسم مبالغه »َنّقاد

  .ش فاعل دارد
 .رست است

  :ها ينه
اسم م »منصور

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
نادرست هس

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 2گزينه 
در 4گزينه  .4

ص( الّشيماءَ 
در 1گزينه  .4

الحم«جمعه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 1گزينه 

در 4گزينه  .4
گاهي: توجه

رد ساير گزي
أ«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

و«: 1گزينه 
منصوب است

در 2گزينه  .4
مکت«: توجه

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 
م«: 4گزينه 

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

َن«: 2گزينه 
فاعل و نقش

در 4گزينه  .5
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
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گي ل زنـد    

ي در عـين     

صورت اهل 

ن موضـوع  

cationgroup

ت برنامـه كامـل

 انسـجام درونـي
 

شتي كه در آن ص

اي كه مؤيد اين ه  

  عتماد بودن

  

ري براي دريافـت

 و قرآن دربـاره
 ﴾اختالفاً كثيراً

نوش د آن را نمي

 ظاهري ـ و آيه

  )10/11/1399 م

درست و قابل اع

.مانند است  بي

دگي جامعه بشر

 نزول تدريجي
راهللا لوجدوا فيه ا

ي و با دست خود

  ز لفظياج

ـ موضوع واليت

)م انساني

10  

ششممرحلة (ـان 

   زندگي
  ت زندگي

كامالً د ←. ت
   جانبه بودن

 استوار و تالش

 ختم نبوت آماد

 دروني در عين
كان من عند غير

خواندي ي را نمي

جعا ←ه قرآن 

جتماعي اسالم ـ

  .ت است

ويژة غيرعلوم(

دوازدهم؛ زبــــ

شف راه درست
كشف راه درست

ربه و آزمون است
همه ←سان 

اه با ايمانر هم

ت و اولين عامل

انسجام ←ن 
ون القرآن و لو ك

اي ن هيچ نوشته
  )ل

 پيامبر اسالم به

 اجراي احكام اج

و ماوراء طبيعت

  ت ديني
  ظاهري
   معنوي

( ين و زندگي

سنجش د

   14و 
كش ←خردمند 

ك ←خدادادي 

وك نيازمند تجر
زهاي مختلف انس

تبليغ دائمي آن

  
 ختم نبوت است

4  
اولية دانشمندان 

افال يتدبرو﴿: ايد

و پيش از آن ←
معلو. (افتادند ي

ن در برابر دعوت

ضرورت ←ل 
…﴾  

  واليت معنوي
عالم غيب و هود

-49  
مرجعيت ←ن 
واليت ظ ←دم 

واليت ←دم 

 دي

   
 

 .رست است
و 15م ـ صفحه 

هاي فكور و خ ن
هاي خ ز سرمايه

 .رست است
  14م ـ ص 

لي و مشكوحتما
نگ به همه نياز

 .رست است
  25م ـ ص 

ت ،اري يك پيام
 .رست است

29-30م ـ ص 
ـ درباره... شان 

 .رست است
40و  41م ـ ص 
يها تهثار و نوش

فرما جي آيات مي
 .رست است

  43م ـ ص 
←) علت(يامبر 
به شك مي) روان

ي سران مشركان
 .رست است

  51م ـ ص 
عه براساس عدل

… ارسلنا رسلنا 

 .رست است
  52م ـ ص 

و ←مبر ايم پ
شه ←  معنوي

 .رست است
-51-52م ـ ص 

ت احكام و قوانين
مرد ت به دست

ختن حاجات مر

www.sanjeshse 

    
 

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
دغدغه انسان

مندي ا بهره
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
هاي اح پاسخ

پاسخ هماهن
در 3گزينه  .5

سال يازدهم
الزمة ماندگا

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

ايش زا بيت و
  .است

در 4گزينه  .5
سال يازدهم

آث رتفاوت د
نزول تدريج

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

يپ نبودي ام
كج ر(باطل 
گيري موضع

در 4گزينه  .5
سال يازدهم
برپايي جامع

لقد﴿: است
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
اقمباالترين 

واليتفهم 
در 3گزينه  .5

سال يازدهم
فهم جزئيات
برپايي عدالت
برآورده ساخ

erv.ir
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 ث نبـوي ي 

سـت بلكـه    

بايـدها راه     

ـه هـدفش       

رسد و آية  

مـت الهـي   

تر و  ي قوي

cationgroup

م دارد و با حـد

 از خداونـد نيس

يص بايـدها و نب

 اسـت و او را بـه

منصة ظهور مي

از رحم: فرمايـد    

گناهان اجتماعي
  .سويف است

يش يا تخليه نام

معني دور شدن

عرفـت و تشـخي

 آن كـار مفيـد

ست زندگي به م

خداونـد مـي ﴾

تا گود ش عث مي
داختن توبه يا تس

  )10/11/1399 م

م اين عمل پيراي

شد نه تنها به م
  .ت دارد

  ﴾به بلدة ميتا
﴾  

ند و با كسب مع

آ خيص داد كـه

ه كشف راه درس

﴾ ...من رحمة اهللا

 نهي از منكر باع
طان به تأخير اند

11  

ششممرحلة (ـان 

دهد نام مي شوو
  .ت دارد

 ﴾  
  .مرزد

وبه اگر واقعي با
شود مطابقت  مي

ب ييحلن﴿ ← 
﴾ ...هللا و للرسول

كن تفكر ميلهي 

كند اگر تشخ  مي

شود در نياز به ي

ال تقنطوا من﴿فة 

مر به معروف و
مين حيلة شيط

دوازدهم؛ زبــــ

وشست و آن را 
مطابقت »ذنب له

).........من ة بند
آم  گناهان را مي

تكرار تو:  عبارت
 جلب رحمت او

تسها انسان ما 
وهللابيج آمنوا است

الد در پيام ل خو
 

ة هر كاري فكر
  .دهد ي

زيستن مطرح مي
  

در آية شريفشو و 

ات دين يعني ام
كنند و دو ذ مي

سنجش د

كند ب خارج مي
ال ذ ن الذنب كم

بگو اي(  عبادي
خداوند همه ﴾

با ﴾ ...توابين و
ن نزد خداوند و

مله مادي از ج
يا ايها الذين﴿ ←

1  
.  
عقل انسان با) ف

 . رود  پيش مي
سان ابتدا دربارة

مي كند و انجام 

ر قالب چگونه ز
.ن موضوع است

83  
ت خدا نااميد نش

85  
ترين فروعا  مهم

طوح جامعه نفوذ

83  

   
 

 .رست است
  82هم ـ ص 

گناهان را از قلب
ب منائتلا«: يند

 .رست است
  83هم ـ ص 

قل يا﴿: فرمايد
﴾ر الذنوب جميعاً
 .رست است

  83ص هم ـ 
اهللا يحب الت نإ﴿

وب شدن انسان
 .رست است

  9م ـ ص 
جهان بخشيات

←ت روح بشر 

 .رست است
5و  16م ـ ص 

. د صحيح است
رست عبارت الف

يابد و گي را مي
انس) ت عبارت ب

ن را انتخاب مي
 .استرست 

  14م ـ ص 
اي انسان كه در
ه عصر مؤيد اين

 .رست است
3و  85هم ـ ص 

يعني از رحمت 
  . يد

 .رست است
5و  88هم ـ ص 

اهي در يكي از
ود و در تمام سط

 .رست است
3و  87هم ـ ص 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
سال دوازده
وقتي توبه گ

رماينف ه ميك
در 2گزينه  .6

سال دوازده
ف خداوند مي

ان اهللا يغفر﴿
در 2گزينه  .6

سال دوازده
﴿شريفة ة آي

موجب محبو
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
آب ماية حي

ر حياتيكسا
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
عبارات ج و
اما شكل در
صحيح زندگ
شكل درست

رساند آن مي
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
جامع نيازها
شريفه سوره

در 3گزينه  .6
سال دوازده

...باز آ بيت 
نااميد نباشي

در 2گزينه  .6
سال دوازده
قصور و كوتا

تر شو محكم
در 1گزينه  .6

سال دوازده

erv.ir
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از گـردد و  
  .ست

ه گمراهـي  
نـد معلـوم   

هـم اسـت   

  .ست

ن كـار بـه     

ن را برپـا  ـ 

ـاي دوران  

حجـة بعـد   
ـود انسـان   

cationgroup

كسي كه با: ايد
زنده و مهربان اس

  ﴾ماً

 شيطان او را به
گزين مبري برمي

كنند نيز قابل فه

  .ن را بياوريد

هاس هدايت انسان

انـد و ايـن ـاورده  

ديـ: يـد فرما مي 

هـ نديشة انسـان 

لناس علي اهللا ح
هر بعدي از وجـ

رماف ي خداوند م
زيرا خداوند آمرز

يه صراط مستقيم

در اين صورت ﴾
 كسي را به پيام

ك ها استفاده مي

سوره همانند قرآن

نامة زندگي و ه

ر ايمـان نيـيامب

))ص( ت محمد

در خور فهم و ان

ذرين لئاليكون لل
توان براي ه نمي

  )10/11/1399 م

ق مادي است و
كند ز تبديل مي

ضل و يهديهم الي

﴾ الي الطاغوت
وقتي خداوند: ﴾
  .د

ه  فقط از ترجمه

س توانيد يك مي

  ي

اي مربوط به بر

﴾  
ي به آخرين پيبل

  .ه است

و حضرت) ع(سي 

ت دين الهي را د

و منذ الً مبشرين
نبه باشد چون ن

  .ست

12  

ششممرحلة (ـان 

تر از حقوق  مهم
 را به حسنات ت

منه و فض رحمة ي

دون ان يتحاكموا
﴾هعل رسالتجث ي

باشدمي، م دهد

  .باشد ربي مي
دانند و ن را نمي

كند كه اگر م مي

اعجاز لفظي ←
  حتوايي

ور نيازهامنظ ،د

﴾ة من الخاسرين
قبن پيامبر يروا

پيامبران گذشته

ـ عيس) ع(وسي 

همان اصول ثابت

رسال﴿: تجحم 
سخ بايد همه جا

اس پذيرنا نفصال

دوازدهم؛ زبــــ

ها  معنوي انسان
د گناهان انسان

فييدخلهم سف﴿ 

يريد﴿وت ببرد 
اهللا اعلم حيث﴿ 

 به درستي انجام

نايان به زبان عر
ي كه زبان قرآن

لفان پيشنهاد م

←ها  قلوب انسان
اعجاز مح ← ﴾

اند شدهده  فرستا

و هو في اآلخرة
ير اين است كه پ
ي از دستورات پ

مو ـ) ع(براهيم  

بعوث شدند تا ه

ة اتماآي است و 
هاي بنيادين پاس
 وجودي انسان ا

سنجش د

لي توبه حقوق م
جام دهد خداوند

 
← ﴾صموا به

5  
 داوري نزد طاغو

:فرمايد اوند مي
سئوليت خود را

-37  
مخصوص آشن ←

براي كساني ←

جز و ناتواني مخا

  40و  41
رآن در افكار و ق

﴾انا لموسعون و 
هار آنن به خاط

و﴿ ← ﴾ ...نا 
ك زمان نشانگر

خدا و عدم پيروي

2  
حضرت نوح ـ اب

.  
بران جديدي مب

1  
  جتاتمام ح ،ل

ث پاسخ به نيازها
عني تمام ابعاد

   
 

وم مراحل تكميل
و عمل صالح انج

 .رست است
 :فرمايد رآن مي

 آمنوا باهللا و اعتص
 .رست است

51و  54م ـ ص 
خواهد سان مي

 علت اينكه خد
تواند مس  وي مي

 .رست است
-39-40م ـ ص 

←لفظي قرآن 
قرآن  محتوايي

  )م
ثبات نهايت عج

 .سترست ا
1و  42هم ـ ص 

العاده كتاب قر ق
يدناها باينسماء ب

هايي كه پيامبران
 .رست است

  31م ـ ص 
 غير االسالم دين

 چند دين در يك
يچي از فرمان خ

 .رست است
23و  25م ـ ص 

ح(يامبران الهي 
.آن تفرقه نكنيد

اي پيامبر  و دوره
  .نند

 .رست است
4و  16م ـ ص 

ند از ارسال رسل
باشد و در بحث ي

يع .كرد ريزيامه

www.sanjeshse 

در بخش دو
ايمان آورد و

در 3گزينه  .6
ـ قر 76ص 
فاما الذين﴿

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
زماني كه انس

و كشاند مي
شود كه مي

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
فهم اعجاز لف

م عجازافهم 
عموم مردم(

قرآن براي ا
در 3ينه گز .7

زدهمكتاب يا
ـ نفوذ خارق

والس﴿ـ آية 
ـ همه نيازه

در 2گزينه  .7
سال يازدهم

و من يتيغ﴿
وجود دو يا
معناي سرپي

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

پيبه خداوند 
در آ داريد و

در هر عصر
خود بيان كن

در 2گزينه  .7
سال يازدهم
هدف خداون

مي ﴾الرسل
ناجداگانه بر

erv.ir
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شدن انسان 

ن بـه كـار   
  .دد

ي و هـ وق ال

تزكيـه   ﴾.

حال سقوط 

ـويد قطعـاً   

نـد  ك مـي  ت
ــ و راه  . د 

بـه تـدريج        

ين نتوانند 

هـاي ايـن   

cationgroup

وجب محبوب ش

راه كردن جوانان
ايش سخت گرد

جبران حقو -2 

.. افلح من زكاها
  

ة پرتگاهي در ح
  .كند ي

 زنا نزديك نشـ

ده است هدايت
 او متفاوت باشـد

تعـاليم انبيـاء بـ

ود و دشمنان د

ه يكـي از سـوره   

د نيست بلكه مو

بيشتر براي گمر 
ت ترك گناه برا

.ن از گناه است

قد﴿: فرمايـد  ي
.شود ن آغاز مي

 كه انسان بر لبة
ن را هدايت نمي

به :﴾ ساء سبيال

جودشان قرار دا
ه شيوة هدايت

وسـعة كتابـت ت

رهنگ مردم شو
  .ت

  ليت

به اي مشابه وره

  )10/11/1399 م

 شدن از خداوند

هشيطان است ك
ي كه ممكن است

 جهت دور شدن

ته و مينسفس دا 
با توبه از گناهان

شود ي باعث مي
د گروه ستمكاران

فاحشة و كانَه 

هايي كه در وج ي
سبب شدهن امر 

  .پذير است ن

ماعي و عـدم تو

دگي و آداب و فر
دعوت است ي در

  ان جاهليت
  دريجيول ت

قايد دوران جاهل

قرآن آوردن سو

)ساني

13  

ششممرحلة (ـان 

ها به معني دور

دومين حيلة شي 
شود به طوري ي

تالش در -1به 

ا را در تزكيه نف
شود و اين كار ب

ه به احكام الهي
يعني خداوند ﴾

نهال تقربوا الزني ا

تناسب با ويژگي
و همين كند  مي

قل و وحي امكان

تمگي اجگ و زند

 جزء سبك زند
گيرار و پيوستم

ي از عقايد دورا
نزو روني در عين

پذيري از عقناير

ن دادن اسالم و ق

علوم انسويژة 

دوازدهم؛ زبــــ

تنهنه ،قعي باشد

)تسويف( توبه 
 جوان به گناه مي

حل تكميلي توب

ت و رستگاري ما
ها پاك بش لودگي

انگاري در توجه ل
ي القوم الظالمين

و ال﴿: فرمايد مي
  .ت

ز مخلوقات را مت
خلوقات متمايز
م قرار گرفتن عق

فرهنگطح ن س

د تا تعاليم الهي
استم ع مربوط به

پذيرناتأثير ←
انسجام در ←
تأثي ←. كند ي

نشان   غير الهي

و( ن و زندگي

سنجش د

كرار توبه اگر واق
  .شود  او مي

 تأخير انداختن
 و سبب عادت

ـ جزء مراح  100

رآن رمز سعادت
كه نفس ما از آل

ـ هر گونه سهل
واهللا ال يهدي﴿ن 

ربارة زنا مآن درق
هي ناپسند است

اوند هر دسته از
 او را از ساير مخ

مه كناربا سان؛ 

علت ابتدايي بود

 تداوم سبب شد
و اين موضوع. ند

4  
كند   تأكيد مي

ي بدن هستند 
دي را ضايع نمي

ترين راه براي ن

 دين

   
 

 .رست است
ـ تك  97هم ص 

 و جلب رحمت
 .رست است

ـ به  99هم ص 
ن يك دام است
 .رست است

0و  101هم ص 
 

 .رست است

ال دوازدهم ـ قر
افتد ك  اتفاق مي
 .تسرست ا

ـ  109هم ـ ص  
 با توجه به قرآن

 .رست است

قـ   112هم ص 
سيار زشت و راه

 .رست است
ـ خدا  10م ص 

هايي دارد كه ي
ؤاالت اساسي انس

 .رست است
به عـ  20م ص 

  .شد ي
 .رست است

اينـ  19م ص 
حتي كنار بگذارند

 .رست است
45و  50م ـ ص 

مت و عزت زن
تر از اعضاي دقيق

هيچ زن و مردل 
 .رست است

ـ آسان 43 صم 
  . است

www.sanjeshse 

  
  

در 3گزينه  .5
سال دوازده
نزد خداوند

در 1گزينه  .5
سال دوازده

رود و اين مي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
 الناس  حق

در 3گزينه  .5
سا 108ص 

نفس زماني
در 4گزينه  .5

سال دوازده
قرار گيرد و

در 2گزينه  .5
سال دوازده
آن عملي بس

در 4گزينه  .5
سال يازدهم

سان ويژگيان
پاسخ به سؤ

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
فراموش مي

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
آن را به راح

در 4گزينه  .6
سال يازدهم

بر كرامقرآن 
آيات قرآن د

لعمد خداون
در 2گزينه  .6

سال يازدهم
هيكتاب ال
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@sanjesheduc 

نـد مـا ده   

ت طاغوت 

مـت خـدا     
ـاهدة آثـار     

بنـا  خدا  ﴾

وضـوع  ن م

و ) ن اسـت   
ود كـه وي   

cationgroup

گوين  ايشان مـي 

ي و نفي حاكميت

ؤمنين را از رحم
تـا قبـل از مشـ

﴾ )خير خشنودي

ينؤيد ااي كه م ه

امبران و امامـان
شـو مـي  معلـوم  

نمايد و اينكه ي

يرش واليت الهي

مراقب بـاش مـؤ
و توبة آنها را ته 

  . سر زند

خ( و رضوان) ي

  كامل زندگي

آيه . اسالم است

شترك بين پيـا
گزينـد م ي برمـي  

  )10/11/1399 م

 و ابالغ وحي مي
  .د

ضرورت پذي جه

م: دند و فرمودند
فرمودهت لطف 

ت توبه از انسان

تقواي الهي(  اهللا

  ﴾...من كتاب 

  ن دين اسالم
  ل

 دريافت برنامة ك

و آخرت برساند
  ﴾ الخاسرين

مش(ژگي عصمت 
 را به پيـامبري

14  

ششممرحلة (ـان 

 متوجه دريافت
نمايد ن وحي مي

وجتمرا ما  ﴾مون

 مسلم تذكر داد
تمتعالي بر اين ا 

ت كه در آن وقت

علي تقوي من﴿

  هدف زندگي
  موميت ع

  كننده نظيم

  
ت تتلوا من قبله م

ي و روزآمد بودن
م در عرصة عمل
عة بشري براي

رستگاري دنيا و
من ةو في االخر

ن دارد چون ويژ
ي خداوند كسي

دوازدهم؛ زبــــ

را ما ن مسعود،
را متوجه حافظان

زعميين الي الذتر

به محمدبن) ع
شنيديد كه حق
ست ولي هيهات

﴿ استوار بر پاية 

شناخت ه ← 
يتهدا ← ﴾ي
وجود قوانين تن 

لهي بودن قرآن
و ما كنت﴿ ←

پويايي ←لف 
ه اسالمرنامب ←
مادگي جامعآ ←

واند مردم را به ر
يقبل منه و هو ن

صاص به پيامبران
وقتي: فرمايد مي 

  .م دهد

سنجش د

 جمله عبداهللا بن
گرفتيم ما ر  مي

اهللا ت﴿يفه ية شر

ع(ـ امام باقر   98
شيثي ديديد يا 

فرمايد صحيح اس

زندگي محكم و

   7و  
﴾خسروا انفسهم

شي خلقه ثم هدي
← » االسالم

  40و  
شكاكان در ال ←

... خط ننوشت 

  
شر در ادوار مختل
←ترك محرمات 
←دان مسلمان 

تو  ديني كه مي
فلنا ني االسالم د

اختص ،گي وحي
﴾رسالته يجعل 

به درستي انجام

   
 

 .رست است
اين 43م ـ ص  

 را از پيامبر فرا
 .رست است

ـ آي  59م ـ ص  

 .رست است
8و  103هم ص 

ي و اگر در حدي
ف د آن قبول مي
 .رست است

ـ ز  109هم ص 
  .ست

 .رست است
10و  31م ص 

خاسرين الذين خ
ي اعطي كل شذ

ر و ال ضرار في
 .رست است

42و  48م ص 
← ﴾سوره مثله

 مكتب نرفت و خ
 .است رست
18و  29م ص 

گوي نيازهاي بش
جبات ديني و ت
لمان و دانشمند

 .رست است
ـ تنها  33م ص 

و من يبتغ غير﴿
 .رست است

ـ ويژگ  61م ص 
م حيثاهللا اعل﴿

سئوليت خود را ب

www.sanjeshse 

در 2ه گزين .6
همزديا سال

آيه از قرآن
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
  .نمايد مي

در 4گزينه  .6
سال دوازده

يوس نكني مأ
مرگ يا خود

در 1گزينه  .6
سال دوازده
نهاده شده ا

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

ان الخ﴿) الف
لذربنا ا﴿) ب
ال ضرر« )ج

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

ل فاتوا بسق﴿
نگار من به

در 1گزينه  .6
سال يازدهم

گ پاسخ) الف
انجام وا) ب
ظهور عا) ج

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

﴿ ←است 
در 1گزينه  .7

سال يازدهم
﴿ آية شريفة

تواند مس مي
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@sanjesheduc 

اتم هللا و خـ   
خـود را  ) ص

يعني نفـي  

و  تعلـيم ( 

را بـا سـاير    
تسـلط بـر       

راه شـيري  

 اسـت كـه        

cationgroup

 لكـن رسـول اهللا
ص(پيامبر اكرم 

ي) ت كفر بورزند

←رسـالت   رو

ي و فرهنگـي ر
گانگـان بـراي ت

د كه كهكشان ر

مايـد، طبيعـي

و﴿كنـد   ي مـي  
شود كه پ ت مي

ده كه به طاغوت

قلمر ← ﴾كمه

ياسي و اقتصادي
فـظ نمايـد و بيگ

كنند خي ادعا مي

  .س اوست

شـما را انكـار نم

  )10/11/1399 م

ن معرفـييلنبيـ 
نكته دريافت اين 

 دستور داده شد

  يامبر الهي
  

م الكتاب و الحك

  ل
ط سيتواند رواب ي

هات مختلف حف

برخ -1: ود دارد
  »دانيم مي

  . است

تيار دارد، حواس

ن جلد كتـاب ش

   ديني

15  

ششممرحلة (ـان 

ال ر اكرم را خاتم
﴾نبيين من بعده

  .كرد

نآناآنكه به  ل

  )ع(ي 
آخرين پي جزهمع

﴾ثل هذا القرآن

 يزكيهم و يعلمهم
(  

قاعده نفي سبيل
م ميو هشود  مي

ل خود را در جه

ي و نظريه وجو
نم«: گويند ي مي

قابل بررسي وع

  .است 

موجودات در اخت

ت، اگر آبي بودن

هاي ف و اقليت

دوازدهم؛ زبــــ

رآن كريم پيامبر
ينا الي نوح و الن
ار آنان معرفي ك

حا( ﴾اَنْ يكفروا

زه حضرت عيسي
مع ←بودن آن 

علي ان ياتوا بمث﴿

وا عليهم آياته و
)نمايد مطرح مي

ق ← ﴾ن سبيال
بيگانگان مي لطة
مي استقالل اسال

گير  گونه موضع
و برخي -3» دارد

د، اما اين موضوع

»انكار خداوند«

 براي شناخت م

ناتوان است  كلي

معارف

سنجش د

ـ خداوند در قر  
نا اليك كما اوحي
و تمام كنندة كا

و قد امروا اَ﴿ـ  

   
معجز ← ﴾اهللا

دش به معجزه بو
﴿ ←﴾ض ظهيراً

يتلو﴿رت قرآني 
را م يدين جعيت

   
ين علي المؤمنين

مانع سلالمي هم 
كه جامعه كند

 راه شيري، سه
وجود ند«: ويند

افتد كم اتفاق مي

«داوند از داليل 

اي كه انسان له

ها به سايي رنگ

   
 

 .رست است

22و  28م ص 
انا اوحين﴿ز آية 

 راه همه انبياء و
 .رست است

58و  59م ص 
  اغوت

 .رست است
40و  42م ص 

حي الموتي باذن ا
 مردم زمان خود

بعضل ان بعضهم
 .رست است

ـ عبار  56م ص 
يا مرجم قرآن و 

 .رست است
58و  59م ص 

يجعل اهللا للكافري
ل حكومت اسال

كاي تنظيم  گونه
  .هي نيابند

 .رست است
د يك كهكشان

گو برخي مي -2 
 .رست است

 خداوند بسيار ك
 .رست است

ت داشتن از خد
 .رست است

گويند تنها وسيل
 .رست است

 از درك و شناس
  .رد

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

و از ﴾ينينبال
دهندة ادامه

در 3گزينه  .7
سال يازدهم
حاكميت طا

در 2گزينه  .7
سال يازدهم

و احي﴿) الف
اعتراف) ب
و لو كا﴿) ج

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

تعاليم تبيين
در 2گزينه  .7

يازدهمسال 
ن يلو ﴿آيه 

يعني تشكيل
كشورها به گ
مسلمانان را

  
  
    

در 3گزينه  .5
دربارة وجود
.وجود دارد

در 1گزينه  .5
گرچه انكار

در 3گزينه  .5
تصور نادرست

در 3گزينه  .5
گ  ماديون مي

در 4گزينه  .5
نابينايي كه
اعتباري ندار
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  .جود آورد

د خداونـد         

خداوند بـه  

cationgroup

  .د

نة روان او  به وج

  

قـدرت نامحـدو

قص از ساحت خ

  

  .داند

تواند دست يابد ي

نداري، در زمينة

.گيرد چشمه مي

  .زند  مي

  .دانند نمي

م ـ اشـاره بـه ق

  

هد بود كه اين نق

  )10/11/1399 م

.آشنا شديد» ت

  .شود يده مي

بدون علت بد  را

  .باشدمي

  . شده است

هرگز نمي» ساب

  .هد

ي نسبت به دين

دعوت آنان سرچ

  .خواهد بود

 سنگيني گوش

سرابي بيش ن ن

ؤيـد، دليـل دوم

.اند  بيان داشته

  .دارد

خواهد» و بيهوده

16  

ششممرحلة (ـان 

برهان فطرت«و  

  .ه دارد

نامي» خدا«اشد 

  .يت دارد

ها تواند پديده ي

م» .نطق نيست

نسان از حقايق

روز حس«شود به 

ده  از دست مي

ا ينه به دين و ك

يقين بر صدق د

 امري بديهي خ

مبر، خود را به

كمال را بدون آن

مؤ» .معاد نيست

را»  قابل قبول

ها را ند مل انسان

عبث و«خداوند 

دوازدهم؛ زبــــ

»برهان نظم« 

اشاره» د نيازمند

يده را نداشته با

 و وجود و واقعي

ه عقل انسان نمي

دليل و علم و من

ت، سبب گريز ان

ش ور مي ي غوطه

را» قايق معنوي

اي نسبت عقده 

د ما به انبياء و ي

ت بعد از مرگ،

ها هزار پيا نه ده

گونه سعادت و ك

 بعيد شمردن م

ممكن و«امري 

جزا و پاداش كام

دي نباشد، كار خ

سنجش د

جود خدا به نام

موجود« صفات 

چ يك از آثار پد

نيست» خيال«

ها اين است كه 

د«واره متكي بر 

بر حقيقت» ها س

بند و باري ت و بي

درك حق«عداد 

توانند، مي»كي

از اعتقاد» ة اول

ات منطقي حيات

يادهاي دلسوزان

هر گ» د از مرگ

معاد، دليلي جز

ت پس از مرگ، ا

بودن، ظرفيت ج

را هدفي و مقصد

   
 

 .رست است
م با دو برهان وج

 .رست است
به ويژگي و» ن

 .رست است
ن علتي كه، هيچ

 .رست است
و » خواب«ها  ه

 .رست است
 انسان با پديده

 .رست است
ها همو ات انسان

 .رست است
اميال و هوس«ن 

 .رست است
ر گرداب شهوات

 .رست است
صي، انسان استع

 .رست است
دوران كودك«تار 

 .رست است
درجة« معاد در 

 .رست است
اثبا» اليل عقلي
 .رست است

در مقابل فر» ل
 .رست است

حيات بعد«شتن 
 .رست است

هارات منكرين م

 .رست است
هي دربارة حيات

 .رست است
ه علت محدود ب

 .رست است
نسان و جهان ر

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
در سال دهم

در 4گزينه  .5
پديده بودن«

در 1نه گزي .5
موجود بدون

در 3گزينه  .5
جهان پديده

در 4گزينه  .6
ارتباط عقل

در 2گزينه  .6
تمام معتقدا

در 2گزينه  .6
مقدم داشتن

در 1گزينه  .6
كسي كه در

در 4گزينه  .6
با تكرار معاص

در 1گزينه  .6
اعمال و رفتا

در 3گزينه  .6
اعتقاد ما به

در 2گزينه  .6
براساس دال«

در 1گزينه  .6
غافل«انسان 

در 3گزينه  .6
حقيقت داش

در 1گزينه  .7
اظه«عبارت 

  .باشد مي
در 4گزينه  .7

پيامبران اله
در 3نه گزي .7

اين جهان به
در 2گزينه  .7

اگر خلقت ان
  .دور است
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. علي است
 ديگـر، در   

ر موصـولي     
. و هسـتيم 

رهاي زيـر    

معنـي  » چ
كـنم    مـي  

شـد، پـس    

 2طي نـوع    
خـاب بـين      

معنـي   ر بي
 ممكن بـه  
خالي دوم، 

  ). 4و  3ي 

روي چنين 

cationgroup

  .مي است

  .نمايد ت مي

فاـ  ز نوع انسان
از سـوي). 4و  

د داراي ضـمير
رو روبه 2طي نوع 

  :د

بـه سـاختار). 2 

هيچ« با مفهـوم  
سفانه، احسـاس
كامالً معنـادار ش

بـا شـرط ،نتيجه
يگـر، بـراي انتخ
ست است، و اگر
ل كردنش غير

در جاي خو  يگر
هاي رد گزينه(ود 

 بيشتري را بر ر

مهم» تربيتي«ل 

دن روح را اثبات

 جمله واره ما از
1هـاي    گزينـه 

 خـالي اول بايـد
با شرط ،ه شرط

دقت كنيد 2وع 
If  ساده 
w + فاعل

و 1هـاي   زينـه 

fe
a few

few of
ي است جمله را

متأس. حيح است
جمله ك. ي كردند

در نت. آمده است
از سـوي دي). 4

درس little قطعاً
الي كه حلؤآن س

از سوي دي). 3ه 
منتقل شوم هوف

اسرع وقت پول

  )10/11/1399 م

دارد و يك عامل

، غير مادي بود»

ست، در نتيجه
tha   رد(باشـد

در نتيجه، جاي
جهدر قسمت نتي

ساختار شرطي نو
+ فاعل ,گذشته
would/could

 of  رد گز(دارد

a few stud
few students
w of my stu
f my studen

 few of كافي
  a few of صح

ش بسيار زيادي

ه صورت ساده آ
و  2هـاي   گزينه

ر معنادار شد، ق
داد كه چگونه آ

رد گزينه(است  
ه كنيم تا اين مف

راين ما بايد در ا

  رش دادن
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تأثير بسزايي د» 

».سازگاري ندارد

فاعلي اس» واستن
atيا  whoورت 

  ).2 گزينة 

د. داريم» كه«م 
د wouldجود 

به س). 4 گزينه 
+ would/cou
d/might + ده

 

ي حتماً نياز به

dents آموز نش
s آموز زي دانش
udents آموزانم
nts آموزانم دانش

و a few ofن 
fمعني شد، ر بي

ي رغم اينكه تالش

عد از آن فعل به
رد گز(اده داريم 

اگر. معني كنيم 
د مي نشانت، ش

little نادرست
موصولي استفاده

 مهم است، بنابر

گستر) 2 

  انگليسي

دوازدهم؛ زبــــ

»اعتدالي رواني ي

عيارهاي مادي س

a  خو«به معناي
تواند به صو  مي

رد( تكرار شود 

لي نياز به مفهوم
با توجه به وج و ر

رد(ساده داريم 
uld/might +
ساده If فعل ساد

 اسم، صفت كمي

تعداد كمي دا   
عداد بسيار ناچيز
آ د كمي از دانش
سيار ناچيزي از د
اي انتخاب ميان
ست است، و اگر
بول نشوند علي

.(  

h است چرا كه بع
زمان گذشته سا

»هيچ«مفهوم 
اندوقتي  هيچو 

eشد، پس قطعاً 
 بايد از ضمير م

ش علمي بسيار

سنجش د

ها و بي خشونت«

روح با مع«ينكه 

t  براي فعلask
 جمله واره تنها
 در قالب ضمير

له، در جاي خالي
از سوي ديگر). 

ه زمان گذشته س
 فعل ساده +

گذشته س   

قبل از myكي 

تع   
تعداد    

اد بسيتعد   
بر 

درس few of عاً 
ن قباحتمنم در ا

)3رد گزينة (ت 

he wouldف 
ت شرط نياز به ز
ست جمله را با م

او] االن[اگر . ت
معني ش جمله بي

در نتيجه،. دارد

ي گسترش دانش
  ».كنيم

    

   
 

 .رست است
«ر كاهش عاد د

 .رست است
ستين به دليل اي

 .رست است
teacherنسانِ 

ولي در اين نوع
واره نبايد اسم 

 .رست است
معناي كلي جمل

)3و  1هاي  زينه
نياز به  ifعد از 

 .رست است
وجود صفت ملك

  

عنادار شد، قطع
آموزان از دانشك 
است few of ح 

 .رست است
مخفف he’d كه 
قسمتر د تيم و

a littl كافي اس
 a  صحيح است

ج. د را حل كني
وجود د» كه«وم 

 .رست است
تحقيق براي«: ه

گذاري ك سرمايه
 شتن
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ه احسـاس     

رما خـورده    

كـم   ، افراد

 در جهـان  

 گردشـگر   

  ».الر دارد

در مـتن  ن  

 بايد جمع 
سـت  الً نادر  

رد ( كنـيم    
 رد( اسـت      

cationgroup

ـدم و بالفاصـله

كه او فقـط سـر

  ر

اي از ت فزاينده

  معيت

ري از مشكالت

  شه

شـماري بـي  ددا

  مئن

ميليون دال 2دود 
  و

همچنـين و» رد

 many آيد مي
ي جملـه كـامالً

ك صـولي اسـتفاده
قابـل شـمارش

   كردن

ي فرانسـوي شـ

است چرا ك] عي

مؤثر) 4 

 نيست كه نسبت

جم) 4 

دل كنيم، بسيار

  ».رددگ برمي
شري) 4 

كه هر ساله تعد

مطم) 4 

كه ارزشي حد ت
الگو) 4 

ر وجـود آن نـدا  
  .ت كنيد

باتي همراه وق 
كلي مفهومجه به 

موصـاز ضـمير     
 آن، قطعـاً غيرق

  )10/11/1399 م

كتشمن كردن،  ر

شق سبك زندگي

و غير واقع[يالي 

 ي

بعجي ،استن 

 گي

آميز تباد سالمت

نجم بپقرن  به ب
 ، فايده

 دوستان است، ك

 وب، عمومي

ستكشف شده ا 
 قه

 كسي گمان به
دقت» حدود«ي 

pieceر، واحد 
با توج» ناكافي 

ر نتيجـه، بايـد
جمع در انتهـاي
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چاپ) 4 

رانسه رفتم، عاش

  و سليس
  ل فهم

مت دخترش خي

اتفاقي) 3 

دنش ر حال پير

آلودگ) 3 

ي محترمانه و مس

  ترتيب دادن
  ن

عجيب ت محلي
نكته،) 3 

ب براي فوتبال

محبو) 3 

ك خانة قديمي
منطق) 3 

گنجي كه«اي 
some نايبه مع

از سوي ديگر). 3
وكم «ه معناي 

د. داريـم » كـه «
ج s عدم وجود 

دوازدهم؛ زبــــ

 تحصيالتم به فر

به طور روان و) 
به طور غيرقابل) 

د وضعيت سالم

 ، غيرواقعي

سرعت دربه ما ت

 ت

خود را به شكلي

مرتب كردن، ت) 
گردآوري كرد) 

، ريشة اين سنت
 ل

عطيالتي محبوب

 

در يكره غيرمنتظ
 

an une به معنا
ething in the

3رد گزينة (ت 
به littleرگيري 

«مفهـوم  از بـه  
hop با توجه به

سنجش د

    

ن براي تكميل
  

)2    ي زود
   4(

هاي او در مورد ي

تخيلي) 2  

جمعيتاين كه  

وضعيت) 2 

ريم كه نظرات خ
  »).روند ي

   2(
)4    فتن

،كوتاه گزارشك 
محصول) 2 

نيا يك مقصد تع
.«  

جزئي) 2 

نج غيك گ اخيراً 
تجربه) 2 

expected tre
e neighborh

بل شمارش است
همچنين، به كار

ر جاي خالي نيا
pe ديگر، اسم 

   
 

 شتن
 .رست است

وقتي كه من«: له
».ر خانه هستم

له، فوري، خيلي
 الً

 .تاست رس
تمام نگراني«: له

ضروري، اساسي
 .رست است

با توجه به«: له
  ».د
 

 .رست است
اگر ياد بگير«: له

مي از بين(شوند 
 ت كردن

 شدن، ازبين رف
 .رست است

يكبراساس «: ه
 نقطه
 .ت استرس
اسپان كشور«: له

كند را جذب مي
 مام

 .رست است
ام كه شنيده«: ه

easure اژگاني
hood ofطالح 

 .رست است
inform غيرقا

ه). 1رد گزينة (
  ). 4زينة 

 .رست است
معناي جمله، در

از سوي). 3و  1
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ationاسم 
(بسته شود 

رد گز(است 
در 4گزينه  .8

با توجه به م
1هاي  گزينه

  ).2گزينة 
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ت و چـون  
ـد كـه در    

، بلكـه  سـت 
اً همراه بـا  

 

 

). 4و  1ي 

cationgroup

تشمارش اس بل
دقـت كنيـ. )2و 

نيسـ skillsلـه    
 it مسلماً. است

  ). 1نة 

  نره كرد

  رد عالقه

 .ترين است ك

هاي رد گزينه(ود 
  

قاب» ي ارتباطي
و 1هاي   گزينه

صـلي ايـن جمل
ير جايگزين آن

رد گزين(ده كرد 

اشار) 4  كردن

مور) 4 

نزديك ---------

  كنيد

شو عل عوض مي
).3رد گزينة (د 

  )10/11/1399 م

ها مهارت«عناي 
رد(  به كار رود

فاعل اص. كند  مي
شود و ضمي ب مي

يد حالت استفاد

م كردن، تهيه ك

 مند

-ظر معنايي به 

صحبت ك ر روان

  ي اشاره دارد؟

عل كمكي و فاع
مل استفاده كرد

يسي
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commu ه معب
 به صورت مفرد

بازي skillsي 
ه مفرد محسوب

ن از قيتوا م نمي

فراهم) 3 

ارزشم) 3 

   است؟
  .ختراع كرد

  .نابينا بودرد 

از نظ  شده است،

  .ست

--------.  
طورآن را به  يد

به چه چيزي ت،

 .د يافت

آيد و جاي فع مي
ز زمان حال كام

ختصاصي انگلي

دوازدهم؛ زبــــ

unication sk
تواند ست، نمي

ش صفت را براي
havin است كه

قبل از اسم). 4ه 

 ادنح د

 ، در دسترس

بريل صحيح زيئ
وشتاري ديگر اخ

  ؟شود
اطالع پيدا كرب 

خط كشيده 1 
«  

شدن استر  آسان 

   امروز

------كه  دارند
تواني نمينگيريد، 

شيده شده است
  ن

ادامه خواهد ---
  هايي

ورت وارونه در م
توان ا جمله، نمي

 زبان اخ

سنجش د

killsدر ساختار 
ن به كار نرفته اس

commun نقش
ng strong co

رد گزينه(ه كرد 

توضيح) 2 

موجود) 2 

ئرد زير درباره لو
ز يك سيستم نو

ش مين استنباط 
شب نوشتاري] م

پاراگراف درآن 
»مند كردن القه

  ست؟
در حالد نابينا 

 ديگر در جهان

اشتباه باور د به 
را ياد ن دوم بان

خط كش 2 گراف
آن صحبت كردن

----------رد 
 زبان دوم به تنه

No جمله به صو
 زمان گذشتة ج

   
 

 .رست است
د skillكه اسم 
قبل ازآن  اسمي

nicationاسم  
ommunicati

استفاده are از 
 .رست است

 دادن
 .رست است

 .رست است
يك از موار كدام

ل را با استفاده از
 .رست است

تناز مزير   موارد
سيستم[وقتي از 

 .رست است
intrig كه زير آ

in  عال«به معناي
 .ترست اس
چيس 2پاراگراف 

وشتن براي افراد
 .رست است
  متن چيست؟

گيري يك زبان
 .رست است

، بيشتر مردمن
 اوايل كودكي ز

 .رست است
در پاراه زير آن 

صان دوم و روان 
 .رست است

وربحث در م ًال با
يادگيري دي در

 .رست است
o soonerختار 
با توجه به و گر
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 3، 2هاي  ه

 to بـدون   

). 4 و 3ي  

ر جمـالت  

رد (آيـد   ي   
ـه صـورت    

ول جمالت 

 to بـدون     

ن گذشـته   

 

طر مهارتش 

cationgroup

رد گزينه( كرد 

 صورت مصـدر

هـاي رد گزينه(د 

ديگر، در ساختار

ـل از فاعـل مـي
توانـد بـ س نمـي 

ر ساختار مجهو

صـورت مصـدر

ت، بايد از زمـان

 ». خواستار بود
  

از اينكه به خاطر

  حي، طرح
  .قت كنيد

ه ساده استفاده

  :فاده كرد

 همواره بايد به

رود ل به كار مي
 

از سوي د). 3نة 
  ).2و  1ي 

و فعل كمكي قبـ
 افتاده است، پس

در). 4و  1هاي  ه

بايد بـه صة دوم 

ه انجام شده است

را از فرزندانش
 ن، تقاضا كردن

ي گلف بيشتر ا

طرا )4 
د» بودن چيزي

  )10/11/1399 م

د از زمان گذشته

استف toر بدون 
h 

ل در جملة دوم

 فعل قبل از فاعل
 ).1رد گزينة ( 

رد گزينة(ه كرد 
هاي رد گزينه(يد 

get someb 

شود و وارونه مي
becom اتفاق

رد گزينه(داريم 

get/hav 

Itفعل در جملة ،

تُستر در گذشته

ردهاي رفتاري 
ستار چيزي بودن

  ري كردن

ح مسابقات محلي

 ف
شانسي ب«يد بر 
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بايد» ش است كه

ha بايد از مصدر
have sb do s

حت باشند، فعل

شود و نگي مي
ده استفاده كرد

استفاد» كه چه
بياي toمصدر با 

body to do s

مله، جملة دوم و
r عد از فعل بme

د» آنچه كه«ي 
  ).2و  1ي 

ve somethin

t is importa

كه عمل تعمير تُ

باالترين استاندار
خواس) 2 
يادآور) 4 

ت اخير او در فتح

هدف )3 
more براي تأكي

دوازدهم؛ زبــــ

ديگر وقتش«ي 

aveگيري فعل 
th

گر توصيه و نصيح

جمله دچار وارو
ز زمان حال ساد

wh  ك«به معناي
ه صورت م بايد ب

something

N در ابتداي جم
realize، عمل 

  

 what به معناي
هاي رد گزينه(د 

ng done

ant, vital, ne

از آنجا ك رود و ي
 4.(  

 بود و هميشه ب

نند كه موفقيت

 اصلهت، ف
e by acciden

سنجش د

it’s h به معناي

 در صورت بكارگ

جمالتي كه بيانگ
  ).4و 

آيد، ج  جمله مي
توان از مله، نمي

hatتوان از  مي
فعل دوم getي 

Not untilتار 
 به توالي زماني،

).4رد گزينة ( 

 ضمير موصولي
ايدبي  .p.pورت

ecessary, …
  ).3و 

يه عقب ممان ب
و 3، 2هاي  ينه

يك افسر ارتش
  
  

كن  افراد فكر مي
  

مسافت) 2 
nt than by d

   
 

 .رست است
igh timeر اخت

 .رست است
 جمالت سببي

 .رست است
مي و در ج التزا
و 2، 1هاي  زينه

 .رست است
مكان به ابتداي

زمان گذشته جم
 .است رست

 معناي جمله، نم
صورت بكارگيري

 .رست است
بكارگيري ساخت

با توجه). 3و  1
ل استفاده شود
 .رست است

الي اول نياز به
 دوم بايد به صو

 .رست است
…ختارهايي مانند 

و 2، 1هاي  زينه
 .رست است

w جمله يك زم
رد گزي(ده شود 

 .رست است
پدربزرگم ي«: له
 كردن ي

 ي كردن
 .رست است

بسياري از«: مله
».ي بوده است

design جالب 
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به  سرزنده 

  ».گ كند

خـانوادگي    

وري انجام 

ارة كاهش 

هـاي   ـرفت        

  ».يسد

cationgroup

كامالً شاد وب 

  
  هاني

ي يك وام بزرگ
  ع، گوناگوني

زارع كوچـك و خ

فواند اقدامات  ده

  تاني

  ».سازند

 تا به قولش دربا

 چـرا كـه پيشـ

نوي ح و دقت مي

رفتن همه جوانب

  .ت كنيد
    ل شدن
  ص دادن

».دست بياورد 
ناگه) 4 

ش برود و تقاضا
تنوع) 4 

مـزاز  بسـياري    

  تره

ي دچار ركود شد

باست) 4 

يك رصدخانه بس

  هظار، بخشند

دهد ت انجام مي

  نت

 كـاهش دهنـد

چرا كه او با وضوح

  ش

  )10/11/1399 م

اما با در نظر گر

دقت» مه جوانب
تبديل، ل كردن
اختصاص،  كردن

ودجه اضافي به
 ي

اش پيش مة اصلي
 خواهي

بودي و مـرگ

  س
د، محدوده، گست

از نظر اقتصادي 

 ئن

تا با آن بتوانند ي
  ق

 فراتر از حد انتظ

در توانش هست

زدن، امتياز گرفت
  ار دادن

صـرف بنـزين را

  ف
  د

ت بخش است چ
  

، چيز لذت بخش
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ششممرحلة (ـان 

ي داشته است، ا

ر نظر گرفتن هم
تبديل) 2 
وقف) 4 

ا براي مدرسه بو
ياضاف) 3 

بود تا طبق برنام
عذرخ) 3 

ذشته موجب نـا

تماس) 2 
حدود) 4 

 به مناطقي كه

مطمئ) 3 

 اختصاص داد ت
سابق) 2 
زياد،) 4 

د كه هر آنچه د

گل ز) 2 
هشد) 4 

ر هستند تـا مص

مصرف) 2 
ليدتو) 4 

ًا لذتهاي او واقع
فايده) 2 
لذت،) 4 

دوازدهم؛ زبــــ

 مشكالت زيادي

با در«به معناي  

در تالش است تا
 

، شركت ناچار بو
 جايگزين

از سال گذ سفانه

 آوردن مشاغل

 ل

ي بسيار زيادي

فت و تأكيد كر

 شمردن

اشين حاال قادر
«  

ه خواندن كتاب 

سنجش د

 مرگ شوهرش

all things c
  
  

زشي به شدت د
اطراف) 2 

يچ چارة بهتري،
چاره، ج) 2 

كتي بزرگ متأس

  
  

مه دارد تا براي

لمتعاد) 2 

 آنها پول و فضاي
   ب

  

بوعات سخن گف

، محترم ش] وعده
   ن

وليدكننده ماي ت
». تر كرده است

  
 ش قيمت

ن باور دارند كه
  
  

   
 

 .رست است
او از زمان«: مله
  ».د
 considered 

  گرفتن
 ذاشتن

 .رست است
مدير آموز«: مله

 
 .رست است

در نبود هي«: له

 .رست است
مزارع شرك«: مله

 ابودي
 .رست است

دولت برنام«: مله

 فسرده
 .رست است

مدرسه به«: له
ي، خوش مشرب

 .رست است
مطبوزير با «: مله

  ». عمل كند
به قول و[ردن 

دن، نوسان كردن
 .رست است

هاي شركت«: مله
موتورها را بهينه

 ي
ي، درك، افزايش

 .رست است
اسانكارشن«: له
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 ماليات بر 

رهـايي بـا   

] ت نيافتني

get   باشـد
ه بايـد بـه   

رد ( اسـت     
عقـب    بـه   

در .  نيست
هاي   گزينه

u    نيـاز بـه
underst ،

، فعل دوم 
ـرد حتمـاً      

 jobعـد از  
 اسـمي بـا      

cationgroup

  ». دارم
  طور شيميايي

 تا از نظر ميزان

  ع شدن

بر روي كامپيوتر

  يني

و دست[يار دور 

  رشيدي

t my hair cu
كه در اين جمله

ـي و نادرسـت
يـك زمـان اه ر

ر واقعيت پولدار
رد(باشد  ساده 

understandز  
toodـان فعـل   

ساختار مجهول
 و در حالـت مفـ

بع). 3و  2هـاي  
نـه جملـه واره

يش خودم نگه
به ط) 4 

ي تحويل دهيد

مانع) 4 

روي يك فلش ب

تزئي) 4 

ز نظر زماني بسي

خور) 4 
  .كنيد تقد» 

utيد به صورت 
 get sb ك ستا

كـامالً غيرمنطقـ
as t بايد جمله

م و مرد قطعاً در
ذشتهر زمان گ

ي ديگر، بعـد از
ه زمـبا توجه ب. 

  ).3و  2هاي 

در س). 3د گزينه 
شـمارش اسـت

ه رد گزينـه (يم 
ستفاده كنـيم ن

  )10/11/1399 م

ست تا خبر را پي

ظهارنامه مالياتي

 ي كردن

توانند از ر كه مي

 غ

ي هيدروژني از

 
ي در حال حاضر

 در اين جمله باي
b to do sthت 
 .(  

 so many dك
as   وthough

رو به رو هستيم
as if/as th در

از سوي). 1گزينه 
).3و  1هاي  ينه

ه رد گزينه(يايد 

رد(بيايد  toون 
homel ش قابل

مل استفاده كني
اس whichصولي 
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ششممرحلة (ـان 

و از من خواسشد 
 راًفو) 3 

 است كه يك اظ

ارزيابي) 3 

ستند به طوري ك

شلوغ) 3 

ها ت و تكنولوژي

مرئي) 3 
ترسي به چيزي

get s است كه
به صورت getبا 

4و  3هاي  زينه

so m  وdollars
ifقعي بعد از وا

يتي غيرواقعي ر
oughة بعد از 

رد گ(شود   نمي
which )رد گزي

گذشته كامل بي

صورت مصدر بدو
landاسم  ).1ه 
  ).4و  

زمان گذشته كا
ي با ضمير موص

دوازدهم؛ زبــــ

ي راز پشيمان ش
 ر ساالنه

ن هستيد، الزم

 خشيدن

حمل موجود هس

 ي

سيار جدي است

 ور افتاده
م دستعد«يد بر 

.sth p.pصورت 
م جملة سببي ب

 ge رد گز(شد با

much money
ن موقعيت غيرو
ست كه با موقعي

كنيم بايد جملة ي

N جمله وارونه
h واره وصفي با 

ايد به صورت گ ب

mak بايد به ص
رد گزينه(بيايد  

3هاي  رد گزينه

 wish بايد از ز
ه واره وصفيجمل

 4.(  

سنجش د

 به خاطر افشاي
به طور) 2 

ارفرماي خودتان
  ».يريد

م بخالها) 2 

ه صورت قابل ح
  ».ند

ضروري) 2 

ش جهاني بسماي
  ».نند

دور، دو) 2 
remo يبراي تأك

به صو getبي با 
ر، ساختار معلوم
et someone 

yه، بكـارگيري     
 ديگر، براي بيان
 اول، مشخص اس
حال صحبت مي

ot long afte
داريم نه جمله 

ده استجام ش

keم بعد از فعل 
toت مصدر با 

ر(است  hisند 

ته است، بعد از
 هستيم بايد از ج

و 3هاي   گزينه

   
 

 .رست است
جيمز فوراً«: له

  تجربي
 .رست است

اگر شما كا«: مله
قرار بگي  ارزيابي

 يي كردن
 .رست است

ها به برنامه«: مله
متفاوت اجرا شون

 مل
 .رست است

مشكل گرم«: مله
توانند كمكي كن

 ote in time
 .است رست

جهول جملة سبب
از سوي ديگر). 2

to cut my h
 .رست است

ه معنـاي جملـه
از سوي). 2و  1

 توجه به جملة
ي دربارة زمان ح

 .رست است
 erد از ساختار 

whatسمي با 
آن انج ون قبل از

 .رست است
 معلوم، فعل دوم

m صورت د بهباي
 معرف اسم مانن

 .رست است
 آرزو براي گذشت
ال توصيف آن

رد( whatولي 
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ضمير موصو
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تنوع دقت 

cationgroup

  كار كردن
  ام دادن

  .ست

 

 

انجام كارهاي مت

  كردنج 

  ود

س خواندن يا كا
و دقت تمام انجا

ريزي از آن نيس

 .دقت كنيد» ي

  تر شود مهم

  قدرت پوشالي

براي تأكيد بر ا 

  ن

گيج) 4 

وجو) 4 

  )10/11/1399 م

هاي شب درس مه
ي را به درستي و

ت گرفتن كه گر

رك كردن كسي

  بودن

  .قت كنيد

م ت و موضوعات

  ي دوباره
ضعيف و بزدل،

  )ي آشپزي
  كند ي نمي

»زندگي استي 

اي ازدواج كردن
  فتن اشتباه

 د كردن

 خت، مقبوليت
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ششممرحلة (ـان 

تا نيم) 2 
كاري) 4 

  ي بودن
جام كاري سخت

اري كردن و در

دزد ب) 2 
  دن

د» دت ديگران

  ن

ع از ديدن كليات

انرژي) 2 
آدم ض) 4 

انايي برايتو عدم 
 عمل هيچ كاري

  افتيد ر نمي

تنوع چاشني«ي 

تقاضا) 2 
پذيرف) 4 

تهديد) 3  ردن

شناخ) 3 

دوازدهم؛ زبــــ

چار به ادامه كاري
تصميم به انجن، 

همذات پند«ي 

 كسي را فهميد

مايه حسا«ناي 

دن براي ديگران
  صدا و طر سر

 طوري كه مانع

 د كند

كنايه از( بپزد 
كند ولي در مي

ل آن به دردسر

Vari  معنايبه

ن كردن، ادعا كر

سنجش د

   ن
 در آوردن سي

راب كردن و ناچ
وي جگر گذاشتن

  را باالتر بردن

identi به معناي

 اشتن
منظور) 4  سي

an obje به معن

ه دليل كار كرد
كز كردن به خاط
د به جزئيات به

  خواندن

   
دارد از آن انتقاد

تواند ذاها را نمي
زند يا تهديد م ي

راي پرداخت پو
  يده

ety is the sp

  داشتن
   ن

تحسين) 2  دن

 ظاهر) 2 

   
 

 .رست است
شتن را كنار گذا

چيزي را سر كس
 .رست است
  ويي كردن

 پشت سر را خر
وردن، دندان رو

عيارها رردها و م
 .رست است

 ify with sb
 .رست است

نجام كاري را دا
 آزار دادن به كس

 .رست است
 ect of envy

 .رست است
به خود نبودن به
نايي براي تمرك
ردن بيش از حد
نايي براي آواز خ

 .رست است
 داغ و جنجالي

كه كسي حق ند
 .رست است

ترين غذ كه ساده
كه فقط حرف مي
زان قيمتي كه بر
دادن نظر و عقيد

 .رست است
 pice of life

 .رست است
شديد به چيزي

سر اجتناب كردن
 .رست است

شدن، همراه شد
 .رست است

 تگي
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conduct 
ـوي ديگـر،   

بـه يـاد   ). 3

رد (بگيـرد  
ag   اشـاره

 theريـف       

از ). 4و  3  

و  1هـاي   ه

ا توجه ب. م
رونـد    مـي    

cationgroup

tors and per
از سـ). 1گزينـه  

3رد گزينـة  (شود 
  .تيم

  طور مشابه

the, a, this ب
 encyسـم ـه ا  

ره بـا حـرف تعر

هـاي رد گزينه(

رد گزينه(داريم 
 2.(  

ك قرار دهيم مال
نهـايي بـه كـار

  ردن

rformersش  
رد گ(شـته باشـد   

موصولي پديدار ش
د آن هستشاه 4 

به ط) 4 

…, sـم ماننـد        
ن بار در مـتن بـ
 برتـرين همـوار

( استفاده كنيم 

   و احتمالي

ر معلوم د ساختا
رد گزينة( كرد 

راي تعيين فعل
تي صفات به تن

  ردن

 ركار

  )10/11/1399 م

  هده كردن
كر دادن، دنبال 

نقـش). 2د گزينـة  
بايد فاعل داش تماً
در جمله واره م) 

كرد كه در گزينة

 رغم اينكه 

ـك معـرف اسـ
ي كه براي اولين
شيد كه صـفت

ضمير انعكاسي
.(  

  ور خصوصي
ور قريب الوقوع

تيجه نياز بهر ن
ل كامل استفاده

كاما را بردو  ين
همچنين، وقت). 3

  ي كردن
، فكر كرب دادن

  شگر
ن، حاصلخيز، پر

   كردن
   كردن
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ششممرحلة (ـان 

  .كنيم

شاهم) 2 
ادامه) 4 

رد( به كار ببريم 
جه جمله واره حت

)them(مفعولي 
توان حذف ك  مي

علي) 3 

ت مفـرد بايـد يـ
آن هم در حالي 
به ياد داشته باش 

، بايد از ضهستند
)2رد گزينة (د 

به طو) 2 
به طو) 4 

فاعلي است، در 
وان از زمان حال

بي نبايد عبارت 
3و  1هاي  گزينه

راضي) 2 
بازتاب) 4 

ستايش) 2 
فراوان) 4 

تهيه) 2 
ك) 4  ارائه

دوازدهم؛ زبــــ

استفاده ك toر با 

د ضمير موصولي
ولي است، در نتيج
 در قالب ضمير م
ضمير موصولي را

 ي، در عوض

ت، پس در حالـت
ت برتري،ا صف

).2رد گزينة ( 

dedic يكسان ه
باشد مي to فعل 

»بهبود يافتن« 
تو ته جمله، نمي

هيچ عنوان و به
رد گ(تفاده كرد 

 2.(  

سنجش د

ي بايد از مصدر

  
  

داريم، پس بايد» 
try to in مفعو

آيد نبايد ولي مي
هاي مفعولي، ض ه

ايبه ج) 2 

ل شمارش است
همراه با theي 

ي و اشتباه است

cateبراي فعل 
ناسب براي اين

  
  

reco به معناي
ه به زمان گذشت

his ide است و
است wasوان از 
رد گزينة( كرد 

  
 ي را دانستن

  
  

  
   دادن
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