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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  هشتممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)15/12/1399(   

  )دوازدهم( ـانزبـ  
 

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  11ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  تان 

 را روايـت  

شبه انسان 

 تشـبيه  -5
ت از ديـدن     

cationgroup

ويشان و زيردست

رد و فقط ماجرا

ره نيست زيرا مش

5زاد  چتـر پـري     
گـي سـرو اسـت

 

خدمتگزاران، خو

ستان حضور ندار

  ت

ست، اما استعار

  .تضاد است

شـبيه ابـر بـه چ
زدگ ن و حيـرت   

 )15/12/1399 م

خ: حشم// انگيز 

  .استه آمده

 در ماجراي داس

دوست ـ پوست) 

 
ب و تشخيص ا

  .استد كرده
  .استند كرده

ت» ني ـ بهاراني 

تش -4ة احسـان     
نة خيـره مانـدن

  تا -2.) ست

2  

هشتممرحلة (ان 

ا غم: حزين// ب 

  .يست

  ن و آيين

اشتباه) ده و آباد

  .ت

 يعني نويسنده

  

  ي
)4جان ـ جهان 

 .)ت نه استعاري
ن اختيار به گردا

  . استكرده
را به چنار مانند

مانن» گوهر« به 

زمستاني« .  است

ه رعـد بـه آوازة
فته است و نشان

اس» زيرا« همان 

ارسي 

وازدهم؛ زبــــا

شده، مجابقانع 

 كُتَل و پشته نيس

دين: كيش//  كّر

  .ت

عمران شد(عمور 
  .استه آمده

استاشتباه آمده 
  .استباه آمده

  

است؛)  شخص

در ـ بر) 3سينا 

موي ـ كوي) 3ي 
ج) 3ير ـ غيرت 

فة اقتراني است
نسبت دادن. (ت
مانند ك» موج« 

شاعر خود ر. ست
راشاعر خود . ت

آميزيحس»  

تشـبيه -3شّاطه 
ي سرو را فرا گر

  

كه» زيرا كه«د 

 فا

سنجش د

:متقاعد//  تنزّل 

معنيست و هم

مذكّفرزند  پسر،

استاشتباه آمده 

و مع) يب بودن
اشتباه) شدهسحر

)ت، متضاد بطن
اشتب) م و باصفا

.استتباه آمده

سوم(داناي كل 

سينه ـ س) 2تي 
  ت
سوي ـ كوي) 2
غي) 2) غير تو(ت 

اضا» ست رغبت
استعاري است  فة

د را به گرداب و
افة استعاري اس
فة استعاري است

خواب سنگين« 

تشبيه باد به مشّ
كه سر تا پاي(م 

.)امت يار است

است، مانند» تا«

   
 

 .رست است
رفت كردن، س

 .رست است
خشي از تانك اس

 .رست است
پ: پور// ه، قطره 

 .رست است
»منشأ«و » ناع

 .رست است
مهي(الي مهابت 

س(الي مسحور 
پشت(الي ظَهر 

خرم(» نزِه«الي 
 .رست است
اشت» سن صالح
 .رست است

د» ارميا«استان 

 .رست است
راستي ـ ماست) 
ـ سالمت سالم) 
2سوي ـ موي ) 
غيرت ـ غيرت) 

 .رست است
دس«. (شبيه دارد
اضاف» نبض موج

شاعر خود.) ست
اضا» دست چنار
اضافة» مژگان ابر

 .رست است
«. ن كنايه است
 .رست است
ت -2ب به آينه 

قمريان به چشم
 كه استعاره از قا

 .رست است
«همان (تا كه  -

www.sanjeshse 

  
  
  
در 4گزينه  

پس: واترقيدن
در 4گزينه  

بخ» برجك«
در 3گزينه  

چكّه: رشحه
در 2گزينه  

امتن«امالي 
در 1گزينه  

امال: 1گزينة 
امال: 2گزينة 
امال: 3گزينة 
امال: 4گزينة 

در 2گزينه  
محا«ي امال

در 4گزينه  
زاوية ديد دا

  .كند مي
در 4گزينه  

)1: 1گزينة 
)1: 2گزينة 
)1: 3گزينة 
)1: 4گزينة 

در 1گزينه  
تش: 1گزينة 
نب«: 2گزينة 

ذكر شده اس
د«: 3گزينة 
م«: 4گزينة 

در 3گزينه  .
بودنسرگران

در 3گزينه  .
تشبيه آ -1

گردن ق طوق
ك شمشاد يار

در 4گزينه  .1
-1: 1گزينة 

erv.ir
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در مصـراع   

ـاي تبعـي   

  .آيد

  .نمايد ي

چون ت، هم

cationgroup

نيـز د» جملگـان 

هـ يـك از نقـش  

آ نمي تر به كار
  اليه مضاف    

   زمانه

 ديگري روي مي

الزم و مفيد است
  .ست

 

ج«. آيد شمار مي

 بنابراين هيچ ي

  )هاد است

 

يار= ه كار آيدت 
                   

سليمان -6مين 

ز سختي و رنج

  .د

مشير آهنين ال
زم و سودمند اس

 )15/12/1399 م

به ش» ياران«ي 

هاست؛ ساز جمله

نه» جمله«دوم 

  كشد را ميم
  ول

 . و بيخود كنم

يار چه) // نمايد
                  

  اين خانه -5
سلطانِ زم -5ه 

سختي بسيار، با

ب قيامت بيندازد
  ).صورت سؤال

دست گرفتن شم
اي الزخدا تجربه

3  

هشتممرحلة (ان 

  .ارد
صفت مبهم براي

سپايهف ربط هم

در مصراع د. (ت

مآب = بم كُشد 
مفعو              
را بيدل تو= نم 

  مفعول 
ن شود، مي مي(د 

                  

5آن كس  -4س 
درِ خانه -4گ در 

  .آيد ي

  ه

  شاد

 غلبه بر رنج و س

 
خودمان و حساب
مفهوم با بيت ص

  .)ده شويد

دمادگي جهت به
يدن به عشق خ

وازدهم؛ زبــــا

  )ي كه

 

ع، نقش تكرار د
و ص» همه«ت با 

است و حرفمده
  .دارد

است» جزوجزوم» 
  

آ) // كند ب مي
                  

خودت كن ل و بي
                  

آيد مانند خار مي
                   

  .ست

هر كس -3خانه 
بانگ -3س خانه 

 بدل به شمار مي

مستانه -4زود  -

ا خيال دوست ش

ست كه پس از

 .كردن نيستش
ا به ياد مرگ خ

هم م(هراسند  ي
 از آن كه ميراند

ست اما براي آما
ست اما براي رسي

سنجش د

وقتي(چون  -2) 

 كه -3) اگر(ر 

در پايان مصراع 
ي بيت برابر است

ميان دو جمله آم
بيت وجود ندين 

»بدل« نخست 
.است» مراد«ف 

جذ(كشد  را مي
              ول 

دل بي// بكشانم 
                  

م تويار براي  = 
متمم           
مفعول ا و مورد

اين خ -2 خانه 
خس -2ك خانه 

ع بيت نخست،

-3ش شاه چين 
  تيز -3گرم 

با -3فارغ از غم 

اسمون اشاره شده

خوشو جاي دل
ويشان بايد ما را

از مرگ نمي) خدا
بميريد پيش( ا

ارزش است و كم
ل و سرآمد نيس

   
 

)وقتي كه(چو  -
  تا -2تا  -
گر -2) اگر(ار  -

 .رست است
»يك مشت گل

در ابتداي» جمله
  .ست

دو مصراع، در م
در اي) وف، تكرار

جمله در مصراع
معطوف» حاصل

 .رست است
رمآب = م كشد 
مفعو              

را ب تو= شانمت 
مفعول           

ر چو خار آيدت
                   

در هر د» ـَ ش 
 .رست است

اين -1:  وصفي
خاك -1:  اضافي

 در هر دو مصراع
 .رست است

پيش -2مست  -
گ -2دل تپان  -
ف -2بيخودانه  -
  ريزان  اشك -

 .رست است
ورد به اين مضم

 .رست است
 زودگذر است و
گ دوستان و خو

عاشقان خ( قوم 
وا قبل ان تموتوا

 .رست است
بي كارآمد نيست
 آدميان كه اصيل

www.sanjeshse 

-1: 2گزينة 
-1: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
ي«: 1گزينة 
ج«: 2گزينة 

دوم متمم اس
در هر د» و«
بدل، معطو(

ج«: 3گزينة 
ح«: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
آبم: 1گزينة 

             

كش: 2گزينة 
             

يار: 3گزينة 
             

«: 4گزينة 
در 3گزينه  .1

هاي تركيب
هاي تركيب
همه: توجه

در 4گزينه  .1
-1: 1گزينة 
-1: 2گزينة 
-1: 3گزينة 
-1: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
در هر دو مو

در 3گزينه  .1
دنيا: 1بيت 
مرگ: 2بيت 

اين: 3ت بي
موتو: 4بيت 

در 3گزينه  .1
شمشيرِ چوب
عشقِ ميان
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ستي سخن 

رك چهـار  

نـة ديگـر،    

نة احتـرام    

  واند

 

ي را گفتـه   

cationgroup

دوس فقط از وطن
  .ؤال ندارد

  .كنند

 كه مفهوم مشتر

سؤال و سـه گزين

نيـز نشـا» فتن 

  .ه شده است

 !رر بزني

تو نميرسد  ميـ 

  كنند

 ست ـ تصادفي

ط جواب خـوبي

 

ه در بيت دوم ف
 بيت صورت سؤ

مند ك اك عالقه

باشد، در حالي

ي كه صورت سؤ
  .دارند

خيز به سويي رفت

وي آسمان اشاره

تواني به او ضر ي

ـ كند ف خانه مي

ك ـ است، رها مي

كنند ـ خواس مي

 برَد مي

دقت كنيد فقط. د

 )15/12/1399 م

ست در حالي كه
ناسب خاصي با

مت و دربار ضحا

باو خانه كرده ود
  .د است

گويد، در حالي ي
 راه آنها اشاره د

سينه خ« و » ن 

ي از تن، به سو

جاهاي ـ نمي) 4

طواف) 4 نكرد 

ايش ـ بلندي ـ

حركت نم) 4ي   

جوامع ـ م) 4   

به تو نيكي شود

)سانيعلوم ان

4  

هشتممرحلة (ان 

ن اشاره شده اس
تن 4و  3هاي  ت

ي او را به حكوم

شق خدا در وجو
ت جهان خداوند

ي شاعر سخن مي
ن و ادامه يافتن

د از جايي رفتن

وح پس از جدايي

4  دة

لمسجام داد ـ 

ها جوجه) 4      

  )درست(ت 

خواست ـ حوادثي

تقاء داده بود   

ه دوست داري ب

ويژة غيرع( ن

وازدهم؛ زبــــا

دت در راه ميهن
مفهوم بيت. وطن

 خوبي و مهرباني

گويد كه عش  مي
ها و عامل اتفاقات

سي و درماندگي
ت آزادي خواهان

با مژگان گرد«  

و پرواز رو) هادت

هاي ـ بند قدم) 

طواف خانه را انج

است ـ پايين) 

ن چه كسي است

كنند ولي ـ خو ي

ارتـ هاي ـ شرقي

كن همانگونه كه

بي، زبان قرآ

سنجش د

فشاني و شها ان
اه وه شدن در ر

تالش كردند با 

ي كسي سخن
ه شأ همة زيبايي

كس  دارد و از بي
ارند و به شهادت

.رام بسيار است

شه(س از مرگ 

)3   است

قاضي ط) 3كرد 

 3(

اين) = درست

حركت نمي) 3  

ارهاينها ك) 3    

نيكي ك !كَ ُن إليـ

 عرب

   
 

 .رست است
يت به مفهوم جا
ده است نه كشته

 .رست است
:جستند پيوند او
 .رست است

بختي ، از خوش1 
ين است كه منش

 .رست است
ضموني شخصي

اجتماعي داي ـ 
 .رست است

كنايه از احتر» ي
  .ست است

 .رست است
ت به زندگي پس

 .رست است
  : رتيب

هاي ـ شناخته م
 .رست است

  :رتيب
 خانه را طواف ك

 .رست است
  :رتيب

  ـ بلندي
 .رست است

نا(سي است ك
 .رست است

 : رتيب

حركت كند    
 .رست است

 : رتيب

 بود ـ برده بود
 .رست است

 ُتِحبُّ أن ُيحَسُن
.  

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
در هر دو بيت
به ميان آمد

در 2گزينه  .2
به خوبي بج

در 1گزينه  .2
بيت گزينة
بيت ديگر اي

در 2گزينه  .2
بيت دوم مض
جنبة انقالبي

در 2گزينه  .2
بوسيزمين«

بسيار و قداس
در 2گزينه  .2

در هر دو بيت
   

 
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
مكه قدم) 1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

سنگ ـ) 2
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
تك تك) 1

در 3گزينه  .2
كهمان اين 

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

دو خط ح) 2
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
كارهايي) 1

در 1گزينه  .3
أحِسن کما
.خوبي است
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بررسـي    و   
هويـت   د و 

 اسـت كـه      
التحصـيل     

 كـه بـراي      
يـك از  ـيچ 

ه ايـن بـه     
. كرده است

كـه بـه آن   
ـه رينولـد   
ين دين را 
ساني هم از 

cationgroup

   

كـه در تحقيـق
ت مـي     كنـد اليـ

رق متخصصـي
هـا فـارغ شـگاه 

تعمار نيسـتند
ي نيست كه هـ

همـانطور كـه. د
مندي تقديم نك

هايي ك نوشته شر
جملـ از ،انـد  رده  

ااتشان درستي 
كس اند و ف كرده

  !خته شود

 

 ي ـ كنم پس

  حبه

مسيحي اسـت ك
ـرتبط اسـت فعا
چرا كـه مستشـر

ين زمينه از دانش
ـاي ورودي اسـت
 اين به اين معني

شرق بپردازد  در
ي خدمات ارزشم

نش باز مدنشان و
گانه ترجمـه كـر

خالل تحقيقا در
قّانيت آن اعتراف

  !ه است

 

بان دانش آموخت

  !كردند ر مي
 !ي

 )15/12/1399 م

 .  ست

نبايد ـ فردي) 4

مصاح و ليلٍ ) 3

ژوهشگر غربي م
مـ تاريخ، نگ و

شود چ حقق نمي
در ا اد گرفته و

هـ زي جز پنجره
كشند ولي ه مي

تحقيق ررسي و
ي عربي اسالمي

ت تمخي جزئيا
هاي بيگ  به زبان

برخي از آنان د 
شان به حقّ رخي

  !ستشرق است
 ! است

بود مشرق زمين

 !ياوردند

!اند فت رسيده
آن زب خصص در

سلمانان را منتشر
ز نظر جغرافيايي

5  

هشتممرحلة (ان 

تر از مرگ اس خت

4   ـ روانيست 

 3

پژ رق، متفكر و
رهنف دين و ده و

داشته باشد مح
ق را به خوبي يا
مستشرقان چيز
 نفوذشان نقشه
ه باشد به كار بر

هاي به تمدن شان،
 مسلمانان با بر
هاي اسالمي را
و .ح داده است
بر  اعالم كرده و

 شدن هويت مس
نظراتش منصف

 !ه است

خصصين علوم م

  !ست
يدند اما اسالم ني
 انصاف به پيشرف

از دانشگاه با تخ 

هاي مس كتاب و
كند نه ا لب مي

وازدهم؛ زبــــا

ز نا اهل آن سخ
  ها بدترين) 

هيچ مشورتي) 

 يالي

مستشر ن شرق و
ه به آن از عقيد
ادبياتش تبحر ند
كي از علوم شرق
ت آن است كه م

زياد شدن نان و
نيت بدي داشته

هايش تالش ان و
آشنا كردن  در

ه  برخي از كتاب
هشت جلد شر 

اسالمشان را  و
  .اند ان نشده

هاي محقّق شرط
ن  بودن كند، در

استعماري بود ة
هدف اصلي متخ

ت دين اسالم است
ن اسالم را فهمي
گ مستشرقان با
وبي فرا بگيرد و

كردند و دفاع مي
معني طل فهوم و

سنجش د

درخواست نياز از
 3(

 3(

الّلي ـ يمّرر) 2  

عني طلب كردن
آنچه هر شرقي و

ا مشرق زمين و
ي فرا گرفته يا يك
هان معروف است

آن سلطه بر ن و
ينكه ني تا بدون ا

هاي مستشرقا ش
نقش مهمي ف و

س برخي از آنان
در  را ترجمه و

 از آنان مسلمان
 از كليسا مسلما

زبان شرقي از شر
دعاي مستشرق
ةهميشه بر رابط

هايش ه تمدن  و

 

دليل بر حقّانيت
قان درستي دين
ي با تالش بزرگ

ي را به خو شرق

 

 غرب از اسالم د
مف ه شرق را در

   
 

 .رست است
  : رتيب

د: درست عبارت
  بزرگ

 .رست است
  :رتيب

 دهد نشان مي
 .رست است

  :رتيب
        ِبرفيقه ـ 

  ك مطلب
ق در لغت به مع

هاي ش تمدن ن و
هاي م زبان گر در

رقي را به خوبي
آنچه در نزد جه
ماري با مسلمانا
 با انصاف نبوده

يست كه پژوهش
ي از آنان منصف

پس. دارند اند، ه
ه ديوان مثنوي
ند پس كساني
 تعصب يا ترس
 .رست است

وتعمق در يك ز
كه اد ست كه هر

استشراق ه ةپاي 
پژوهش شرق و

 .رست است
: ها به ترتيب نه

خي مستشرقان د
م اينكه مستشرق
ي عربي اسالمي
ق بايد يك زبان

 .رست است
: ها به ترتيب نه

ز مستشرقان در
ق كسي است كه

www.sanjeshse 
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ق ر (صـلّية 

شـروع  » يــ«

يـت و لعـّل 
. رگ شـود    

ب و مـتكلم  

cationgroup

 

!  ننده ايفا كند

  

و حروفـه األص

«بايـد بـا   » بن
  !ديگر دارند

ليـو أمر و نهي و 
ـه شـاعري بـزر

صيغة غائب 8ر 

  .مه شود

 

 !  

  !ند
!دهد هميت مي

 ! كند

كن  نقش معرفي

 جهول

وصفّية  ـ فّعل

و) ن وزن اَفتّعـلَ 

تنـدو  تـدعون« 
 بودن دو فعل د

هايي كه آرزو و 
 نزديك است كـ

ي و أمر فقط در

ع التزامي ترجمه

 )15/12/1399 م

 !شرق است

ق زمين هستند

خواهي بررسي كن
بين مسلمانان ا 

رستي آن اعالم
 براي مسلمانان

مج ـ تفّعل) 4   

تف ـ للمخاطب 

مـن( سـم المفعـول

 ماألَعاظِ  

  . است

دو فعل)  ندارد
داللت بر غائب 

در فعل.)  باشد
اين پسرم: گويد

فعل نهي: توجه. د

هتر است مضارع

6  

هشتممرحلة (ان 

پژوهشگر مستش
 سلطه بر مشرق

خ سلطه ماري و
راموش شده در

دانستن در الم و
م دهد تا بتواند

             صفية

                4(

اسـ) 4     فاعـل

ـ ْلَعابِدينَ ا: شود

مفرد» مدرك 

 مخاطب بودن
»ُهنَّ «دو ضمير 

فعل انجام نشده
گ مي 3در گزينة 

  

شود حسوب نمي

  .سازد ي
تواند و به ست مي

وازدهم؛ زبــــا

انگيزشي براي پ
ست كه آنان راه

هدف غير استعم
هاي فر شر كتاب

ررسي دين اسال
يتي درست انجام

وص ـ للغائبينِ ) 

      وصفّية ـ 

ف ـ نکـرة ـ عـول

ش صحيح آنها مي

:شهادة«و كلمة 

دليلي براي(ست 
ضمن اين كه د 

يعني ف(ه باشد 
د. م نشده است
.)ه نزديك است

ضارع التزامي مح

  رزو كنيم 
عناي التزامي مي

گرچه ماضي اس 

سنجش د

دارد، موضوعي ا
ستشرقان آن اس

 

ه  بدون تعصب و
نش رد زيرا به باز
از بر المش را بعد

تحقيق را با نيت و

 3(

ُمتقدِّم) 3        

اسـم المفع) 3    

ص ).األَعاَظم ـ  

هست و »لِقَيمة

ؤنّث و غائب است
.حيح استص ن

امالً محقق نشد
 فعل هنوز انجام

بلكه  نشده است

طب است كه مض
  . شوند ي مي
پس بايد آ: ست

و مع» وف ناصبه
»قالَ «ل شرط 

   
 

 به شرق تعلق د
مورد مس نيان در

 .رست است
: ها به ترتيب نه
 ............. 

نگ اسالمي را
ر دانشمندان دار

اسال الم بياورد و
پژوهش و يت و

 .رست است
 : رتيب

 ن زائدان
 .رست است

 : رتيب

      تفعَّلَ  ـ ب
 .رست است

  :رتيب
 مفعول ـکّسر 

 .رست است

ْلَعابِديِنا(: رتيب
 .رست است

ا«ها ـ جمع  ش
 .رست است

 :رتيب

جمع مؤ» خـوات
ندبنو ي دعوني 

 .رست است

 را بيابيد كه كا
باشد يعني سـی

 شاعري بزرگ
 .رست است

 : ترتيب

فعل نهي مخاط 
رع التزامي معني

أمر غائب اس الم 
از حرو« لکی: عَ 

شرط است و فعل
www.sanjeshse 
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َکی ُيقِنعلِ ) 3
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ـت يعنـي    

د ـ خـوبي       

cationgroup

حصـر اسـ» إالّ «

            

  تي

  شاه ـ بدهند

  كشند ي

ـه او ظلـم شـود

 

«ت، پـس ايـن   

 انيم

  باعث ـ و 

با ناراحت) 4     

 حرف خود ـ شا

ـ از او حساب مي

دوست نـدارد بـه

 )15/12/1399 م

!  

نيست »إالّ «ل از 

  كر سالم 
   مكسر

من را ـ عقب بر

ب )4ه است      

اشت ـ نزديك 

او با) 4هند     

در حالي كه ـ) 4

كسي د) 4ند    

)ساني ان

7  

هشتممرحلة (ان 

!رف جواب است

جرّ در جملة قبل

   مفرد
  د

ثني و جمع مذك
ستثني و جمع

ك كنيد ـ دشم

منجر شدهـ شي

مگين شد ـ برد

ـ بده. شش آمد

4اين    ) 3     

كند ه ـ نيكي مي  

علومويژة ( ن

وازدهم؛ زبــــا

حر: »ال«؛ )آيا:  

  ني
  تثني

و همان حرف ج

مستثني و :وّياً 
مستثني و مفرد 
مستثن :معّوقينَ  

مس :َورصُ / وَرة 

كمك) 3           
  ايمدست داده

با نشاط و خوش )

از كار مرد غم) 3

هاي او خو حرف

كنند  يدگي مي

كند ـ كسي كه ي 

ي، زبان قرآن

سنجش د

أ(همزة استفهام 

مستثن :وضوعا
مست :األعينـ  
  مستثني ئة

 و مجرور آمده و
  .ت

قو/  جمع مكسر 
:ِقسم/  و مفرد 

/ و جمع مكسر 
ُصور جمع مكس

 

    مان حق
اييد ـ آن را از د

 3(

  3

ز حا) 2.       شد

به حسابش رسي

ه ـ ستم نمي ك

 عربي

   
 

 .رست است
بخاطر وجود هم 

 .رست است
  : ترتيب

موستثني منه ـ 
مستثني منه :ن

مئـ  ستثني منه
جار» إالّ «د از 

نيست ه در جمله
 .رست است

  :  ترتيب
مستثني منه و

مستثني منه :ة
مستثني منه و :

مستثني منه و ج

.درست است
  : رتيب

ار ـ اميدوارم ـ ح
ه ـ مساعدت نما

 .رست است
  :رتيب

 .رست است
  :رتيب
 رد

 .رست است
  : رتيب

زده ش  او شگفت
 .رست است

 : رتيب

خيل ـ است ـ ب
 .رست است

 : رتيب

كسي) 3نند    
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د 2گزينه    .2
خطاها به تر

امت بيد) 1
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خطاها به تر
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در 2گزينه  .2
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در 3گزينه  .2
خطاها به تر
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در 1گزينه  .3

خطاها به تر
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در 2گزينه  .3
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نيكي كن) 1
 كردن را
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  .باشدمي

بررسـي    و   
هويـت   د و 

 اسـت كـه      
التحصـيل    

 كـه بـراي      
يـك از  ـيچ 

ه ايـن بـه     
. كرده است

كـه بـه آن   
ـه رينولـد   
ين دين را 
ساني هم از 

cationgroup

سرشان صحيح م

كـه در تحقيـق
ت مـي     كنـد اليـ

رق متخصصـي
هـا فـارغ شـگاه 

تعمار نيسـتند
ي نيست كه هـ

همـانطور كـه. د 
مندي تقديم نك

هايي ك نوشته شر
جملـ از ،انـد  رده  

اتشان درستي ا
كس اند و ف كرده

  !خته شود

 

  آوريد مي

يشان يا باالي س

مسيحي اسـت ك
ـرتبط اسـت فعا
چرا كـه مستشـر

ن زمينه از دانشي
ـاي ورودي اسـت
 اين به اين معني
 درشرق بپـردازد
ي خدمات ارزشم

نش باز مدنشان و
گانه ترجمـه كـر

خالل تحقيقا در
قّانيت آن اعتراف

  !ه است

 

بان دانش آموخت

  !كردند ر مي

 )15/12/1399 م

ايمان نم) 3      

باال. / شده است

  الّشجرة ـ

ژوهشگر غربي م
مـ تاريخ، نگ و

شود چ حقق نمي
در ا اد گرفته و

هـ زي جز پنجره
كشند ولي ه مي

تحقيق ررسي و
ي عربي اسالمي
خي جزئيات تم

هاي بيگ  به زبان
د برخي از آنان 

شان به حقّ رخي

  !ستشرق است
 ! است

بود مشرق زمين

 !ياوردند

!دان فت رسيده
آن زب خصص در

سلمانان را منتشر

8  

هشتممرحلة (ان 

  .اند نشده

يد               

ترجمه نش» وقهم

ـ السِّنجاب) 3  

پژ رق، متفكر و
فرهن دين و ده و

داشته باشد مح
ق را به خوبي يا
مستشرقان چيز
 نفوذشان نقشه
ه باشد به كار بر

هاي به تمدن شان،
 مسلمانان با بر
هاي اسالمي را
و .ح داده است
بر  اعالم كرده و

 شدن هويت مس
نظراتش منصف

 !ه است

خصصين علوم م

  !ست
يدند اما اسالم ني
 انصاف به پيشرف

از دانشگاه با تخ 

هاي مس كتاب و

وازدهم؛ زبــــا

ترجمه» أيضاً  

بري را ـ نمي) 2  

فو«در » هم« و 

           شجار

مستشر ن شرق و
ه به آن از عقيد
ادبياتش تبحر ند
كي از علوم شرق
ت آن است كه م

زياد شدن نان و
نيت بدي داشته

هايش تالش ان و
ردنآشنا ك  در

ه  برخي از كتاب
هشت جلد شر 

اسالمشان را  و
  .اند ان نشده

هاي محقّق شرط
ن  بودن كند، در

استعماري بود ة
هدف اصلي متخ

ت دين اسالم است
ن اسالم را فهمي
گ مستشرقان با
وبي فرا بگيرد و

كردند و دفاع مي

سنجش د

و كَ «؛  )أيضاً  

             دهد

اضافه است» گر

األش ـ السِّنجابَ  

عني طلب كردن
چهآن هر شرقي و

ا مشرق زمين و
ي فرا گرفته يا يك
هان معروف است

آن سلطه بر ن و
 تا بدون اينكه ني

هاي مستشرقا ش
نقش مهمي ف و

س برخي از آنان
در  را ترجمه و

 از آنان مسلمان
 از كليسا مسلما

زبان شرقي از شر
دعاي مستشرق
ةهميشه بر رابط

هايش ه تمدن  و

 

دليل بر حقّانيت
قان درستي دين
ي با تالش بزرگ
 شرقي را به خو

 

 غرب از اسالم د

   
 

 .رست است

ـ بيتک(: رتيب
 .رست است

  : رتيب
د افزايش ميـ د 

 .رست است

مگ«كلمة : رتيب
 .ت استرس

  :رتيب
)2         َقَفزَ  

  ك مطلب
ق در لغت به مع

هاي ش تمدن ن و
هاي م زبان گر در

رقي را به خوبي
آنچه در نزد جه
ماري با مسلمانا
 با انصاف نبوده

يست كه پژوهش
ي از آنان منصف

پس. دارند اند، ه
ه ديوان مثنوي
ند پس كساني
 تعصب يا ترس
 .رست است

وتعمق در يك ز
كه اد ست كه هر

استشراق ه ةپاي 
پژوهش شرق و

 .رست است
: ها به ترتيب نه

خي مستشرقان د
م اينكه مستشرق
ي عربي اسالمي
ق بايد يك زبان

 .رست است
: ها به ترتيب نه

ز مستشرقان در

www.sanjeshse 
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  )ح ب ر

   خصاالً ي 

cationgroup

 

!   نده ايفا كند

   وصفّية

ح(وفه األصلّية 

جملة وصفي براي

  تأكيدي

 

 !ي

   

  !كند
!دهد هميت مي

 ! كند

كنن  نقش معرفي

 مجهول ـ 

و ـ تفّعل ـ طب

و حرو) زن َفعَّلَ 

 

ج :ُتعجبهُ / وب 

مفعول مطلق ت 

 )15/12/1399 م

ز نظر جغرافيايي
 !شرق است

!ق زمين هستند

خواهي بررسي ك
بين مسلمانان ا 

رستي آن اعالم
براي مسلمانان

ـتفّعل) 4        

للمخاط) 4        

من وزن(لمفعول 

 ماَماً اْهتِ  

 معناي كودها

و مفعول و منصو

:مساعدةً ت پس 

9  

هشتممرحلة (ان 

كند نه ا لب مي
پژوهشگر مستش
 سلطه بر مشرق

سلطه خ ماري و
ه درراموش شد

دانستن در الم و
م دهد تا بتواند ب

        وصفية 

              فّية

اسم الم) 4       

ـ نالُمواطِ : شود

هست به» سِمَدة

موصوف و: صاالً 
  ي 

  صفي 
  جملة وصفي

 قيد زمان است
  .في آن است

  . است
  .ست

وازدهم؛ زبــــا

معني طل فهوم و
انگيزشي براي پ
ست كه آنان راه

هدف غير استعم
هاي فر شر كتاب

ررسي دين اسال
تي درست انجام

ـ متعدٍّ  ـ غائبينِ 

وصف  ـ الزم ـ 

    مبنيـ  عول

ش صحيح آنها مي

أس«جمله براي 

خص/ د و مرفوع 
جملة وصفي :بت

جملة وص كُينقذنَ  
ج :ح فيه الفقراء

فت نيست بلكه
جملة وصف بطله

صفت مفرد آن 
ن امضاف اليه آ

  .رد

سنجش د

مف ه شرق را در
دارد، موضوعي ا

شرقان آن اسست

 

ه  بدون تعصب و
نش رد زيرا به باز

المش را بعد از بر
تحقيق را با نيت 

للغا) 3     صوب

ُمتقدِّم) 3        

اسم المفع) 3     

ص ).اْهَتماَماً  ـ ن

ي است توضيح ج

صفت مفرد کريمٌ 
خّربو / و مرفوع 

يو/ بر و مرفوع 
يفرح و/  مرفوع 

صف» دائماً « 3نة 
ال تُبوعي چون 
أکثرَ وعي چون 

م البهجةي چون 

چون مفعول ندا

   
 

ق كسي است كه
 به شرق تعلق د
نيان درمورد مس

 .رست است
: ها به ترتيب نه
 ............. 

نگ اسالمي را
ر دانشمندان دار

اسال الم بياورد و
يت وپژوهش و
 .رست است

 : رتيب

منص ـ ن زائدان
 .رست است

 : رتيب

      تفعَّلَ  ـ ب
 .رست است

  :رتيب
          مفعول 

 .رست است

الُمواَطن(: رتيب
 .رست است

ه معناي اسيدي
 .رست است

 : ترتيب

ک/ بتدا و مرفوع 
وصوف و فاعل و

موصوف و خب :تُ 
وف و فاعل وص

 .رست است

در گزينة:  ترتيب
مفعول مطلق نو 

مفعول مطلق نو
عول مطلق نوعي

 .رست است
 : ترتيب

فعل الزم است چ

www.sanjeshse 

مستشرق) 2
آنچه هر) 3
نظر جها) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

مستشرق ـ
بايد فرهن) 1
برتري بر) 2
بايد اسال) 3
بايد فعالي) 4

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

له حرفان) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
للمخاطب) 1

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

ـ مؤّنث) 1
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
در 3گزينه  .4

بهضّية الحمْ 
در 1گزينه  .4

ها بهگزينه
مب :رجلٌ ) 1
مو :رياحٌ ) 2
صديقاُت) 3
موص :أّيامٌ ) 4

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

:إحساناً ) 1
م محاولةً ) 2
مفع نظرَ ) 4

در 1گزينه  .4
ها بهگزينه

ف :اکتفی) 1
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ل ديگـري    

ها در بركه 

ر قـوانين و   
رزانـي  مي ا

ـد و قـرآن   
  ».ر دهد

د خداونـد  

 مأيوسـش   

cationgroup

زيرا بعـد از فعـل

  !حذف شود

ه ند درصد ماهي

بيـانگر ﴾ ...ـراً    
مي را كه بـه قـو  

نمايـ حبـت مـي   
ن در زمين قرار

ترين كارها نز ب

ز رحمت الهـي

 

ناصبه است ز» م
!  

پس نون بايد ح 

چن. صيد كردند

هللا لـم يـك مغيـ
خداوند نعمتي« 

  ». و داناست

  ﴾هم الوارثين

معرفـت و مح ت 
ه آنان را جانشين

دانيد كه محبوب

گناه آلوده شد از

 )15/12/1399 م

  عول

  عول

الم« 3در گزينة 
!س ناصبه است

،»ال ُيشاهدوا« 

جاه تا از آنها را ص

بـأن اهللاذلك ﴿ه 
:يه چنين است
كه خداوند شنوا

لهم ائمه و نجعله
   ﴾الحون

ويـت موضـوع تق  
كهاست داده ده 

يوس نشويد و بد
  

 وقتي كه او بر گ

)سانيم ان

10  

هشتممرحلة (ان 

مفع :ماو / عدي 

مفع: »ك«و / ي 

دهد ولي د د مي
دهد، پس ينكه مي

هي غائب يعني

ني آمدند و پنج

انيد و آية شريفه
معني آي. م است
، كهددهنرا تغيير

و نجعل) عفينضست
رثها عبادي الصا

توجـهمما را  »
ند وعدوهند خدا

ز لطف الهي مأي
».است) عج(صر 

دهد و ا سر مي

ويژة غيرعلوم(

وازدهم؛ زبــــا

فعل متعد :غّيروا

فعل متعدي :دعا

ت و معناي بايد
ناي تا يا براي اي

شود نه ي آن مي

د، ناگهان صيادا

مام و كامل گردا
ط زندگي مردم
خود وضع خود ر

مس( في االرض 
ير﴿ـ  ﴾ االرض

»ةجاهلي تةيت م
ل صالح انجام ده

 الهي باشيد و از
صرعي ظهور امام 

را كن بعد توبه 

( ين و زندگي

سنجش د

تغ/ مفعول  :لبرّ 
  مفعول :فسه

د/ مفعول : »ي«

أمر و جازمه است
كند و معن ن مي

 است پس منفي

كردند زندگي مي
  % 75عادل 

1  
 وجود امامان تم

راي اصالح شرايط
مگر آنكه آنها خ

الذين استضعفوا
ذكر انَّد الع من ب

11-114  
اف امام زمانه م

ان آورند و عمل

منتظر فرج«: د
 انتظار دعا براي

ت كه اول گناه

 دي

   
 

افعل متعدي و 
نفو عل متعدي 

«فعل متعدي و 
 .رست است

 : ترتيب

أ »الم«نة ديگر 
ت وقوع آن را بيان

 .رست است
  : ترتيب
أمر غائب »ِهدوا

 .رست است
  : ل

اي ز هي در بركه
ب يك سوم معا

 .رست است
111-112م ص 

ت هدايت را با و
خاص خداوند بر

دهد م تغيير نمي
 .رست است

  114م ص 
ان نمن علي ا يد

 كتبنا في الزبور م
 .رست است

6-117م ـ ص 
ن مات و لم يعرف

كساني كه ايما«
 .رست است

  119م ـ ص 
فرمايند مي) ع(ي 

است الزمه اين
 .رست است

  84هم ص 
 شيطان اين است

www.sanjeshse 

ف :تنالون) 2
فع :يسُترُ ) 3
ف :بلغنی) 4

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

در سه گزينة
آمده و علّت

در 4گزينه  .4
ها بهگزينه
ِلُيشاه«چون 

در 4گزينه  .5
ترجمه سؤال
دويست ماه
ماندند؟ جوا

  
 

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

خداوند نعمت
هاي خ سنت

كرده است ت
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
ينرو ﴿) الف
ك﴿) ب و لقد

در 4گزينه  .5
سال يازدهم

من« حديث 
«: فرمايد مي

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
حضرت علي
انتظار فرج ا

در 2گزينه  .5
سال دوازده
اولين حيلة

  .كند مي
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و در تمـام   

 محرمـات     

 كسـاني را   

يعنـي   .ـت 
و « » ...ـا  
 ،»باشـم  ـي   

 را كـه بـه       
  ».ود

گيـر   غافـل 

گار شـد و    

cationgroup

شـوند و تـر مـي  

جبـات و تـرك

كرد و خداونـد

اسـ ﴾وا قـومهم 
قعه فارجعوا فيهـ

بـر آنهـا مـ داخـ 

د بايـد ديگـران
ا خواهد بوت با م

از اين راه تو را غ

كيه كـرد رسـتگ

 

ت تر و محكم قوي

ضوع با انجـام واج

شكار كق توبه را 

رولينذ﴿وم خود 
ما الحوادث الواق

خ حجـت   مـن 

د داشـته باشـد
رت او در بهشت

باش كه گاهي ا

  .شد

 كس خود را تزك
  ».مل نمود

 )15/12/1399 م

اهان اجتماعي ق

 است و اين موض

هاي توفيق لحظه

سوي قو شت به
و ا«: فرمايند مي

من بر شمايند و

ا آشناست وجود
اين صور درد ده

 دشمن غافل نب

تر باش  همه عالم

  الت

به يقين هر«: د
رات خداوند عمل

11  

هشتممرحلة (ان 

اتاهي كنند گنو

 انديشه و تفكر

 است كه بايد لح

بازگش زپس انان 
مكه ) عج(عصر 

كه آنان حجت م

 علوم و دانش ما
ش ده آنها آموز

شكني  از پيمان

فقها از انمياز  

ي در برابر مشكال

فرمايد سته و مي
به دستوربر توبه 

وازدهم؛ زبــــا

ر كومنك ز نهي ا

ي رشد و كمال

مقابلش اين  طة

نموظيفة مؤ﴾ ..
 با حديث امام ع
ث، رجوع كنيد ك

ز پيروان، كه به
ستورات دين را به

ن پيمان بستي

علم باشد يعني

تقامت و پايداري
  

  ن به رهبر

تزكيه نفس دانس
بايست عالوه ب ي

سنجش د

مر به معروف و
  .د

 حركت به سوي

ختن توبه كه نقط
  .ست دارد

12  
.ما كان المؤمنين
د و اين موضوع
ه راويان حديث

12  
اگر يكي از«: ند

مايي كند و دس

1  
اگر با دشمن«: د

 اين است كه اع

1-126  
است): ظيفه مردم

ب معرفت عميق
كنندگا  و كمك

رستگاري ما را ت
 و دل انسان مي

   
 

 .رست است
  88هم ـ ص 

ر انجام وظيفة ام
كنند عه نفوذ مي
 .رست است

  76هم ـ ص 
حركت از جمله

  .ست
 .ست استر

انداخي به تأخير
دوس ،كنند ه مي

 .رست است
25-127م ـ ص 

و م﴿آية شريفة 
 را هشدار دهند
يدادهاي زمان به

  .د
 .رست است

26-127م ـ ص 
فرماين مي) ص( 

شنا هستند راهنم
 .رست است

128-133م ص 
فرمايند مي) ع(ي 

يط مرجع تقليد
 .رست است

131-132م ص 
وظ(هبر بر مردم 

الش براي كسب
ياران: كارگزاران

 .رست است
  94 هم ـ ص

 رمز سعادت و ر
ماندن جانپاك

 .رست است
  95هم ـ ص 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دوازده
اگر مردم در
سطوح جامع

در 1گزينه  .5
سال دوازده
سرآغاز هر ح

پذير اس امكان
رد 3 هگزين .5

عنيتسويف ي
كه زياد توبه

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
با توجه به آ
جامعة خود
در مورد روي

ت دارمطابق
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
پيامبر اكرم

شآاحكام ما 
در 2گزينه  .6

سال يازدهم
حضرت علي

  ».كند مي
يكي از شراي

در 1زينه گ .6
سال يازدهم

حق ره) الف
تال: فقهت) ب
وظيفه ك) ج

در 2گزينه  .6
هسال دوازد

كريمقرآن 
تداوم پبراي 

در 3گزينه  .6
سال دوازده
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 كـس كـه      
ت به آينده 

قـرآن   .)زنا

  خداونـد و     

ا ايها الذين 

زلـت زن و  

cationgroup

ش اسـت و هـر
ونه نگراني نسبت

ز(ب شرع است 

ـه بـه عظمـت

.  

يا﴿تيان با آيـة  

اي منزيـ حـوع ا  

 

انـديش  و عاقبت
ستورات او هر گو

خارج از چارچوب
  .مرد

ت موضـوع توجـ

  انسان عزيز  

.زندگي كنند نه

تمگران و طاغوت

دربـارة موضـ ».
  

 )15/12/1399 م

 انسان خردمند
 و اعتماد به دس

خ جنسي ارتباط 
 گناه كبيره شم

استچك شان كو

        )نشيند ي

مندانشرايط عزت

اي حاكميت ست

..ـن مـن اسـت   
.مطابقت دارد ﴾

12  

هشتممرحلة (ان 

ه پيش روي هر
يه بر خداوندتك

وامع رايج شده
 ايستاد و آن را

  ﴾هنم

  ﴾م كبير

ير خدا در نظرش

  جاعت
 

واري و ذلت نمي

ترين ش در سخت

ت خداوند به جا

اي از تـ طمه پاره
﴾ ... من انفسكم

وازدهم؛ زبــــا

تمادي است كه
تبا يابد كه  ر مي

هم در برخي جو
ود در مقابل آن

ر جهبه في نا رها
  ﴾ال

قل فيهما اثم﴿    

ت در نتيجه غي

ذت ـ مانند شج
 ـ مانند شهرت

  انسان ذليل  
خورة آنان غبار 

  ﴾زيادة

د توانستند او  با

وانين و دستورات

اطف«): س(زهرا 
اَن خلق لكم ته

سنجش د

قابل اعتطمئن و 
روشني دربه ت؛ 

الم كه امروزه ه
ن عمل فراوان بو

9-95  
فانه﴿           ﴾
ساء سبيال﴿      

      ﴾رسو المي

ر آنان بزرگ است
 

14  
كمال همراه با لذ
ت و خوشحالي ـ

        ) ر ذلت
بر چهر( ﴾ ال ذله

ز﴿            ﴾ي

14  
گي خدا و پيوند

  .خداوند است 

109  
تماعي بر پايه قو

  .بقت دارد

112  
دربارة حضرت ز 

و من آيات﴿ آية 

   
 

طتنها شيوة م ي
ت كار خود است

  .ود
 .رست است

  98ص  هم ـ
از اسال رافات قبل

مان نزول كه اين
 .رست است

98-99هم ـ ص 
﴾هار  رفج اشف 

     ﴾قربوالزني
نك عن الخمر و

 .رست است
  140م ـ ص 

ق جهان در نظر
 . بندگي اوست

 .است رست
42-143م ـ ص 

موفقيت و ك: ي
احساس لذت: ي

 .رست است
  139م ـ ص 

ارغب سستي( ﴾ه
و القتر م هجوه و
احسنوا لحسنين 

 .رست است
41-143م ـ ص 

يه بر بندگتك با 
زت الغفول لمع

 .رست است
9-110هم ـ ص 

معه و نظام اجتم
مطابق ﴾ ...هللا و ا

 .رست است
2-113هم ـ ص 

)ص(مبر اكرم 
صيل اوست و با

www.sanjeshse 

يينزندگي د
نگران عاقبت

رو از بين مي
در 4گزينه  .6

سال دوازده
يكي از انحر
در همان زم

در 2گزينه  .6
سال دوازده

علي﴿) الف
و ال تق﴿) ب
يسئلونك﴿) ج

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
موضوع خالق
تالش براي

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

تمايالت عالي
تمايالت داني

در 1گزينه  .6
سال يازدهم

م ذلهقهتره﴿
وال يرهق﴿

للذين﴿ ثمرة
در 3گزينه  .7

سال يازدهم
پيشوايان ما
ذلت نفس م

در 4گزينه  .7
زدهسال دوا

استواري جا
اآمنوا اطيعو

در 2گزينه  .7
سال دوازده
فرمايش پيام

هاي اص ارزش
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ت علمـي و    

 و آغـازگر   

مـت الهـي    

ايد از  داشته

كنـد    مـي 

cationgroup

بيـانگر منزلـت »

نازل شـد) ص(

  .كنند ي

  .گرداند مي

وده شـد از رحم

  

ستم روا د) عالي

 حسنات تبديل

 

»ام دادهد قـرار  

( بر رسول خدا 

  د
تشويق نمي كين

 به قلب او باز م

و وقتي كه او آلو

.ي مأيوس نكني

ع(سيار به خود 

ناهان آنان را به

 )15/12/1399 م

د را خادم خداوند
  .دهد ن مي

ن آياتي كه اولي

برترين جهاد     
را به اطعام مساك

  ها انسان

شايد و آرامش را

كشاند و يگناه م

ا از رحمت الهي

گان من كه بسدن

  .داخت

دهد خداوند گن

)ساني

13  

هشتممرحلة (ان 

كارگزارم و خود
ت و تفكر را نشان

با موضوع ،﴾ون

       دزبان آور
ان رانند و ديگر

غيير در نگرش ا

گش ي انسان مي

 كن به سوي گ

ر منين  باش مؤ

نـ بگو اي ب  ﴾م
  .بخشد مي
هر خداوند اندمن 

مل صالح انجام د

  )ع(ام باقر 

سعلوم انويژة 

وازدهم؛ زبــــا

من هم ك«: مايند
توجه به معرفت

و الذين ال يعلمو
  .ت دارد

اني ستمگر بر ز
را خود مي ز را ا

نيازمند تغ        

حمتش را به روي

 كن و بعد توبه

مراقب: و فرمود

سرفوا علي انفسهم
همة گناهان را مي
 خود را در دامن

يمان آورد و عم

  )ع( 
  )ع(م سجاد 
اما ←ر مدينه 

و( ن و زندگي

سنجش د

فرما  خانمي مي
است و ت) س(ه 

ي الذين يعلمون و
مطابقت ،)موختن

 109  
 در مقابل سلطا

يتيمان          
   ه عصر اسالم

  
يعني درهاي رح

ن وعده كه گناه

سلم تذكر داد و

 عبادي الذين اسر
 چون خداوند هم
 را شكار كرد تا

يو اكه باز گردد 
  ».بان است

14  
امام هادي ←

امام ←يق دعا 
 علمي بزرگ در

135  

 دين

   
 

 .رست است
  115هم ـ ص 
به) س(ت زهرا 

ن حضرت فاطمه
 .رست است

  114هم ـ ص 
قل هل يستوي﴿
دانش و آمو( بود 

 .رست است
و 110هم ـ ص 

 حقي كه انسان
  كنندگان دين

جاهليت به عصر

 .رست است
96هم ـ صفحه 

 دربارة خداوند ي
 .رست است

  98هم ـ ص 
دا انسان را با اين

  .سازد ي
به محمدبن مس) 

 .رست است
  97هم ـ ص 

قل يا﴿: فرمايد
ي نااميد نباشيد
هاي توفيق توبه
 .رست است

  97هم ـ ص 
كسي ك«: فرمايد

 آمرزنده و مهرب
 .رست است

40-142م ـ ص 
← جامعة كبيره 

ش معارف از طريق
ري يك مدرسه
 .رست است

5و  143م ـ ص 

www.sanjeshse 

در 3نه گزي .7
سال دوازده

اينكه حضرت
بينش روشن

در 4گزينه  .7
سال دوازده

﴿شريفه  آية
رسالت وي

در 1گزينه  .7
سال دوازده

سخن) الف
ك تكذيب) ب
گذر از ع) ج
  
  

در 1گزينه  .5
سال دوازده
مفهوم توبه

در 2گزينه  .5
سال دوازده
شيطان ابتد
مأيوسش مي

)ع(امام باقر 
در 4گزينه  .5

سال دوازده
ف خداوند مي
رحمت الهي
ها بايد لحظه

در 1گزينه  .5
سال دوازده
ف خداوند مي
زيرا خداوند

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

زيارت) الف
گسترش) ب
گذار پايه) ج

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
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 يعنـي بـا    

آنكـه آنهـا    
يبـت امـام    

« : فرمايـد    

صورت هـم  
  .م

ان و مـانع   

cationgroup

اسـت ﴾هفروا بك

دهد مگـر آ نمي
علـت غي(سـت  

زمينـه مـي ين

شويم در اين ص ي
كنيم گي دفاع مي

طلبـا ـدلي حـق   

 

و قد امروا ان يك

  . آنان شويم

رده است تغيير ن
اس) عـج ( مهدي 

آن در ايرردم و ق

و وارد عمل مي
و زندگ لحنة عم

  ﴾ثين

نزديكـي و همـ 

 )15/12/1399 م

و﴿: بال طاغوت

 تا پيرو حقيقي

قومي ارزاني كر
ز وجود حضرت

  ...شما آگاهيم
  .باشد ي مي

  نديالمان 

ن يا نداشتن مر

 باال و توكل بر ا
سالممان در صح

 و نجعلهم الوارث
  ﴾صالحون

)علـت (ي سبب 

14  

هشتممرحلة (ان 

 مسلمانان در قب

الح همراه باشد

ق به متي را كهع
مندي كامل از ره

خبار و احوال ش
وران غيبت كبري

  )ن توبه

عا ← ظاهري 
  .ردانيده است

نه دوست داشتن
  »... و بسا

عتماد به نفس
ماييم و هم از اس

و نجعلهم ائمه﴿ 
ادي الصبع﴿ ←

 و اين همكاري

وازدهم؛ زبــــا

وظيفة ﴾...نهم 
  .ت كفر ورزند

 بايد با عمل صا

نع خداوند«ـ  ﴾
ها بهر ي از نعمت

ما از اخ: فرمايند ي
و مربوط به دو. 

ختننداا به تأخير
  ار

 ديني و واليت
تمام و كامل گر

يك عمل است ن
است بوشما خ

اي خداست با ا
نم الم فراهم مي

← ﴾ االرض

← ﴾الرض يرثها

ن پيامبران است

سنجش د

 الذين يزعمون ان
شد كه به طاغوت
نيست بلكه اسم

15  
...هللا لم يك مغيراً

يكي ← ».هند

شيخ مفيد مي 
است) عج(عصر 

111-99  
ب(تسويف  ← 

شراب و قما ←
 

14  
مرجعيت): عج( 

با وجود امامان ت

م به ضررهاي ي
ريد و آن براي ش

ها  قوانين فرمان
ن نسبت به اسال

15  
ن استضعفوا في
ن بعد الذكر أن اال

پيروان ناري بي
  .ود

   
 

الي م ترال﴿آية 
ن دستور داده شد
ن تنها به اسم ني

 .رست است
50-151م ـ ص 

ذلك بأن اهللا﴿ة 
خود را تغيير ده

←اي  نامه ←
ت معنوي امام ع

 .رست است
1-112هم ـ ص 

شي ميل به توبه
← ﴾هما اثم كبير

 زنا ← ﴾سبيال
 .رست است

49-152م ـ ص 
غيبت امام عصر

دايت را بعمت ه
 .رست است

  111هم ـ ص 
د در صدور احكا
دار را خوش نمي
 .رست است

  113هم ـ ص 
يمان داريم اين

ي آگاهي ديگران
 .رست است

57-158م ـ ص 
ن نمن علي الذين
بنا في الزبور من

 .ست استر
  158م ـ ص 

نجي علت همكا
شو ستمگران مي
 .رست است

  171م ـ ص 

www.sanjeshse 

با توجه به آ
آنكه به آنان
ـ شيعه بودن

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

آية: 1گزينة 
خود وضع خ

  )زمان
←امام عصر 

منظور واليت
در 3گزينه  .5

سال دوازده
خاموش) الف
قل فيه﴿) ب
ساء سب﴿) ج

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
ـ در عصر غي

خداوند نعم ـ
در 1گزينه  .6

سال دوازده
نگاه خداوند
بسا چيزي ر

در 2زينه گ .6
سال دوازده
از آنجا كه اي

زمينه را براي
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
و نريد ان﴿ـ 
و لقد كتب﴿ـ 

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
اعتقاد به من

هاي س توطئه
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
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هم عميـق  
گشتند آنها 

  .»سند

وال تطـع  ﴿
ل كشـور و  

رانـد و   مـي    

ه خانواده و 

ي خـردورز 

سـوي خـدا       

cationgroup

يعني فه( نشوند 
قوم خويش بازگ

رسبت ي كيفر اله

﴿ دستور قرآنـي  
تقاللحفـظ اسـ      

ـونت از خـود م

ة ارتقاي جايگاه

خو فكـر و تـدبر   

  . كنيد

كـه بـا توبـه س

  ».ردآوان 

 

عي از آنها اعزام
اه كه به سوي ق

از«يعني باشد، 

و)  بر خداست
ي سـبيل و يـا ح

 يتيم را بـا خشـ

دربارة ﴾تفكرون

ضوع دعوت به تف

ك  امرتان اطاعت

چنين كسـاني ك
«  

ي ستمگر بر زبا

 )15/12/1399 م

هر گروهي جمع
گا  بياموزند و آن

مي ﴾رونذيحم 

توكل( ﴾علي اهللا
قاعـدة نفـي عضو

  .تماعي است
  ت

 كسي است كه

لقوم يت﴿ .ر است

دربارة موض ﴾ب

يامبر و صاحبان

چ و هم) رهبره يف
».بيند دهيد مي ي

طانيلدر مقابل س

15  

هشتممرحلة (ان 

ند پس چرا از ه
ا به طور عميق

  »... لنفسه

لعلهم﴿ي مردم 

 عزمت فتوكل ع
وضدربارة م »كن

و همبستگي اجت
ورتراساس مش

او همان ؟اي ده

ه براي اهل تفكر

ما يتذكر اولوالباب

مان از خدا و پيا

وظيف(قامت كن 
 را كه انجام مي

ست كه انسان د

وازدهم؛ زبــــا

گي اعزام شوهم
تا دانش دين را 

  ».ي بترسند

من الفقهاء صائنا
  .............د 
قه در دين براتف

فاذا﴿ ←  ري 
فقان اطاعت مك

حفظ وحدت و 
گيري بر تصميم 

يددكند  ذيب مي
  ».مايد

نشانه ﴾...زواجاً

ين ال يعلمون انم

يعني اي اهل ايم

اي استق ان يافته
 خداوند آن چه

د سخن حقي اس

سنجش د

ود كه مؤمنان ه
)همگان نيست

ان از كيفر الهي

171  
فاما من كان م« 

دارندة نفس خود
ؤمنان با هدف ت

18  
گير س از تصميم

 از كافران و مناف
  . است

18  
←ظيفه مردم 
←ظيفه رهبر 

را تكذ دين كه 
نم ن تشويق نمي

126  
كم من انفسكم از

ن يعلمون و الذين

خود در جامعه يع

ن گونه كه فرما
غيان نكنيد كه

139  
برترين جها«: د

   
 

شو نمي«: فرمايد
 در دين مقدور ه
هند باشد كه آنا

 .رست است
و  173م ـ ص 

:فرمايند مي) ع(
فقيهان كه نگهد
رت گروهي از مؤ

 .رست است
83-184م ـ ص 
پس) ص(بر اكرم 
و«:  ﴾المنافقين

ز نفوذ بيگانگان
 .رست است

84-185م ـ ص 
ر مردم يعني وظ
ر رهبر يعني وظ

 .رست است
  140هم ـ ص 

آيا كسي«: مايد
م مساكينطعاه ا

 .رست است
6-128 ص م ـه

لق لك آياته ان خ
  .ت زن است

هل يستوي الذين

 .رست است
  124م ـ ص ه

مل به دلخواه خ
 .رست است

  135هم ـ ص 
پس همان«: مايد

و طغ) ظيفه مردم
 .رست است

9-140هم ـ ص 
فرمايند مي) ص(

www.sanjeshse 

ف خداوند مي
و تخصصي

را هشدار ده
در 4نه گزي .6

زدهمسال يا
(امام صادق 
هر كس از ف
و ثمرة هجر

رد 2گزينه  .6
سال يازدهم
وظيفه پيامب
الكافرين و ا
جلوگيري از

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
حق رهبر بر
حق مردم بر

در 3گزينه  .6
سال دوازده

فرم قرآن مي
ديگران را به

در 1گزينه  .6
سال دوازده

آ﴿آية  و من
احياي منزلت

قل ه﴿و آية 
  .باشد مي

در 3گزينه  .7
سال دوازده
مردوديت عم

در 4گزينه  .7
سال دوازده

فرم قرآن مي
وظ(اند  آمده

در 2گزينه  .7
سال دوازده
(رسول خدا 

erv.ir

65

66

67

68

69

70

71

72
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ب آمـرزش    

ه  اسـت كـ  
ـود يعنـي     

  .ست

cationgroup

ن بـراي او طلـب

ي اونهاي گونـاگ 
تـرين نيـاز خـ ي  

ه وارد كرده اسد

  . است

 

و آمد كند زمين

ي مردم به كااله
ـان را از اساسـي

را به نهاد خانواد

  .ست
  .ت

  .شود ميده مي

  .ت

  ».محال است

  .گردد ي

گي انسان عاجز

 )15/12/1399 م

نه عالمي رفت و

مشغولي دائميل
و در نتيجه انسـ

ها ر شترين آسيب

  . است
ر حوزة عدل اس

ر حوزه علم است

نام» مكتب«ست 

نش بشري است

طة جزء بر كل م

  .است» ب

ايان منتهي مي

زندگ م مشكالت

  .د

   ديني

16  

هشتممرحلة (ان 

لم به خانصيل ع

گي و دلدوي زن
كند و شغول مي

  .ازد

ط زن و مرد بيشت

 در حوزة عدل
 تمدن جديد د
 تمدن جديد د

  

ادت همگاني اس

  .است 

  .ت

 نقص نسبي دان

احاط«ست زيرا 

ف پروردگار و غيب

پا م به فضاي بي

از حل تمام» وي

خواهد شد» گي

  .ست

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ زبــــا

تحص ي كه براي

جديد تغيير الگو
به خود مشكار را 

سا يش غافل مي

بطحوزة روا دره 

في تمدن جديد
آثار مثبت از ←
از آثار مثبت ←

.است»  عمومي

ان و تأمين سعا

»دايت عمومي

است» دايت الهي

ز عوامل اساسي

ن زميني خارج ا

كمك از طرف« 

حدسيات سرانجا

عد مادي و معنو

زد علم«طقي آن 

كافي اس» حواس

معارف

سنجش د

هر شاگردي«: ند

دگي در تمدن ج
د و اذهان و افك

ي و متعالي خويش

بر انسان به ويژه

149  
از آثار منف ← 

←كيل حكومت 
←تر از طبيعت 

هدايت«صاديق 

ي آن كمال انسا

هد«دت نيازمند 

هد«اي از  ت نمونه

از» سايي جهان

ن از توان انسان

دآگاهي نيازمند

شته است كه ح

ني داشتن در بع

شيم، نتيجة منط

ح«عالم طبيعت 

   
 

فرماين  ايشان مي

 .رست است
  150هم ـ ص 

زد آسيب مصرف
گردمي ارارد باز
معنوي بعدكامل 

 .رست است
  152هم ـ ص 

د با نگاه مادي بر
 .رست است

9-151هم ـ ص 
پديدة استعمار
ت مردم در تشك

مندي بيشتر بهره

 .رست است
 در انسان از مص

 .رست است
ي كه هدف اصلي

 .رست است
 رسيدن به سعاد

 .رست است
يواناتزي در ح

 .رست است
بودن دامنة شناس

 .رست است
 راز خلقت انسان

 .رست است
 رسيدن به خود

 .رست است
بيان داش» شتاين

 .رست است
ناتوان«ي به علت 

 .رست است
ت علم غافل باش

 .رست است
 و اعتقاد ما به ع

www.sanjeshse 

چنين همو 
  ».كند مي

در 3گزينه  .7
سال دوازده

ترين آ جدي
همه روزه وا
پرورش و تك

در 4گزينه  .7
سال دوازده
تمدن جديد

در 1گزينه  .7
سال دوازده

ظهور پ) الف
مشاركت) ب
ايي بتوان) ج
  
    

در 1گزينه  .5
نيروي عقل

در 2گزينه  .5
طرح جامعي

در 4گزينه  .5
انسان براي

در 1گزينه  .5
الهامات غريز

در 2گزينه  .5
نامتناهي ب«

در 3گزينه  .5
پي بردن به

در 1گزينه  .5
ان برايانس

در 3گزينه  .5
آلبرت اينش«

در 2گزينه  .5
دانش بشري

در 1گزينه  .6
اگر از ماهيت

در 2گزينه  .6
براي ايمان

erv.ir

73

74

75

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

  

عمـر  «سـر  

ي كسـاني     

 كنـيم تـا    
» راضـي «   

در ). 3و  1
 toـدر بـا    
  .ده كرد

cationgroup

. و ناتوان است

در سراس» پـذير 

پارسـايان واقعـي

wou اسـتفاده
sat بـه معنـاي

هـاي   د گزينـه 
نياز بـه مصـ» ن

can, m استفاد

 

 عالم باال، غافل

تغييرناپ«حقيقت 

  .است 

پرهيزكـاران و پ

uld, might, c

tisfiedمفعولي 

رد(ستفاده كرد 
قول دادن«عناي 
ay, willن از 

 )15/12/1399 م

  

 

  .دارد

  .هستند 

از سير به» ست

ور ثابت و يك ح

»من واقعي«ن 

«با » س نكشتيم
  .دارد

couldيجـه از  

 نياز به صفت مف
  ).2و  1هاي 

ا couldوان از 
promise به مع

توا ت نتيجه مي

17  

هشتممرحلة (ان 

 

  ».ن است

.است» ضروري

  .است» 

 .نمايد طعي مي

رت معاد اشاره د

»خبر از آينده«

  .ند

 بدن معطوف اس

خالقي يك محو

قعي انسان همان

  ».دهد ي

ت كه چرا نفس
تباط مفهومي د

د در قسمت نتي
در جاي خالي 

ه رد گزينه(» نده

تو رط، قطعاً نمي
eبعد از فعل ). 

ع اول، در قسمت

  انگليسي

وازدهم؛ زبــــا

 »اند ر محسوس

  .است» 

ن در حيات نوين

الزم و ض«سارت 

»ه لذات حيواني

قط» عقل«حية 

به ضرور» متعال

«ره دارند مؤيد 

معاد داللت دارن

 بيشتر به تدبير

يرات روحي و اخ

يت و هويت واق

ت خود ادامه مي

از ما به قيامت/ د 
ارت» .پردازند  مي

سمت شرط، بايد
).4و  1هاي  ينه

راضي كنند«ناي 

براي قسمت شر
2رد گزينه (رد 

كه در شرطي نوع

سنجش د

غير«و » غيب« 

»ل به جاودانگي

گام نهادن«رگ 

فرار از ضرر و خس

سرگرم شدن به«

ش معاد را از ناح

حكمت خداوند م

ي بودن روح اشار

بر وقوع م»  الهي

توجه روح«كه 

 ميان همة تغيي
  .حدت ماست

است و شخصي» 

حيات«، روح به 

س آوخ كه برآيد
ح نفس خويش

شته ساده در قس
رد گزي(ه باشيم 
satisfy به معن

ها ب ود در گزينه
wil استفاده كر

كنيد ك دقت). 3

   
 

 .رست است
هنمايان جهان

 .است رست
ميل«رگ مولود 

 .رست است
عاليم آسماني مر

 .رست است
 سليم انساني، ف

 .رست است
«ليل انكار معاد 
 .رست است

، پذير»حتمالي
 .رست است
ح« معاد مطلب 
 .رست است
مادي  كه بر غير

 .رست است
داوندي و عدل
 .رست است

اري به علت اينك
 .رست است

ود ندارد كه در
ارد كه ضامن وح

 .رست است
»روح«ود انسان 

 .ت استرس
ي روح از جسم،

 .رست است
شتة نفسيم و بس
در دنيا به اصالح

 .رست است
 وجود زمان گذش

ساخته 2نوع  ي
yingفت فاعلي 

 .رست است
هاي موجو  زمان
llتوان از  ط نمي

3و  2هاي  گزينه
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فاده كنـيم  
در نتيجه،  

 كنـيم تـا    
ود تا جمله 
ـراي فعـل   

  ».را كشت

ه آلـودگي   

والدينشـان   

 برخـوردار       

ن فارسـي    

cationgroup

ر موصولي استف
.مفعولي است» 

wou اسـتفاده
شو مله باعث مي

بـ scientistش   
  ).4و  2اي 

ه رانندة بيچاره ر
  يحت

  ». است
  صول، نتيجه

ماً بـهند مسـتقي 

  ».دارد

هـاي و خواسـته    

 جامعـة علمـي

  اگانه

ـراي آن در زبـا

  شيه، فاصله

 

جه، بايد از ضمير
»خواستن«ناي 

uld, might, c

در جم» كه«وم 
همچنـين، نقـش

ها رد گزينه(نيم 

هويت فردي كه
نصي) 4 

گي سالم و فعال
محص) 4 

توان  كنند كه مي

  ستقيماً
 

ش هوا وجود ند

  رتي

ـون و چـرا از خ

ت بـااليي بـراي

جد) 4 

معادل دقيقي بـ

حاش) 4  

 )15/12/1399 م

در نتيج. ر بيايد
به معن askفعل 

couldيجـه از  

 بكارگيري مفهو
ه). 4و  3هـاي  

هول استفاده كن

ود براي يافتن ه
 ل

يك سبك زندگ
 ، سنت

ك ري نادري پيدا

ور مستقيم، مس
 ور هوشمندانه

ي مشكل گرمايش
  د، برعكس

ش مشرب، معاشر

ه بدون هـيچ چـ

  ب كردن
  د كردن

از اهميـت  فني

  مشترك

د چرا كه هيچ م

ورالعمل، راهنما

18  

هشتممرحلة (ان 

جمله درست در
the stu براي ف

د در قسمت نتي
از سوي ديگر، 

ه رد گزينه(كنيم 
تار مجهد از ساخ

سرنخي خواهد بو
شكل) 3 

ذايي متوازن و ي
رسم،) 3 

رماني براي بيمار

به طو) 2 
به طو) 4 

حل جادويي براي
متضا) 2 
خوش) 4 

شود كه داده مي

جذب) 2 
توليد) 4 

چنين موضوعات

رايج،) 3 

شوند  مشكل مي

دستو) 3 

وازدهم؛ زبــــا

داريم تا معناي ج
udents، نقش 

  ). 2و  1ي 

سمت شرط، بايد
).3و  2هاي  ينه

صولي استفاده ك
پس بايد.  است

هاي سياه، س ش
  راهنمايي

جة يك رژيم غذ
  ذخيره

ش هستند تا در

د كه هيچ راه ح

ها آموزش د بچه

داده است كه چن

 علمي) 

 آن كلمه دچار

 احتمال) 

سنجش د

د» كه«ه مفهوم 
جاي خالي دوم،

هاي رد گزينه(يم 

شته ساده در قس
رد گزي(ه باشيم 

يد از ضمير موص
مفعولي»  كردن

 دارد كه دستكش
سرنخ،) 2 

، سالمت او نتيج
منبع،) 2 

ن سخت در تالش

    
    
  

دانند ي تجربه مي
    
    

معة سنتي، به ب

    
     فتن

ق جديد نشان د

   2(

ن براي ترجمة

   2(

   
 

 .رست است
الي اول، نياز به

در ج). 4و  1اي 
تار مجهول داري

 .رست است
 وجود زمان گذش

تهساخ 2ي نوع 
در نتيجه، نباي. د

دعوت«معناي 
 .رست است

پليس باور«: مله
 كته، يادداشت
 .رست است

به نظر من«: مله

 .رست است
دانشمندان«: مله

  ».شته باشد
 و نشاط
  تدريجي

 .رست است
آنها از روي«: مله
 نه
 ي

 .رست است
در اين جام«: مله
  ».د

  كردن
ردن، اشتباه گرف

 .رست است
يك تحقيق«: مله

  خيالي
 .رست است

آموزا دانش«: مله
«  
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  ».هستند
تخيلي،) 1  
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ترجمة جمل  

.وجود ندارد
 معادل) 1  

  
  

erv.ir

78

79

80

81

82

83

84

85

86



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ناتواني آنها 

ه اسـتفاده     
ز سـاختار      

لي داشـته  
» م كـردن   

رهنگـي را  

  . است

-------.  

cationgroup

دهندة نا ها نشان

ـان حـال سـاده
ر نتيجـه بايـد ا

  جاي

  ران

يد ضمير موصول
چيـزي را فـراهم

  ش

هاي فر ند ارزش

ترين نزديك ---

----ع است كه 

 

عدم موفقيت آنه

  كردن
  ي كردن

ط بايد از زمـشر
ـاعلي اسـت، در

به ج) 4 

نگر) 4 

ر جاي خالي باي
ي راه انداختن چ

تالش) 4 

توانن ها مي المثل

-----------ه 

د بر اين موضوع

 )15/12/1399 م

كنم كه ع كر مي

ب كردن، ضايع ك
 كردن، قدرداني

جه، در قسمت ش
فـ» ادامه دادن«

 حالي كه

 ردي

در نتيجه، د. ود
رايانرژي الزم ب«

  

-.  
ا ينكه چرا ضرب

  .دهد ي

ز نظر معنايي به

  .د

كيدأشده است ت

19  

هشتممرحلة (ان 

فك رفت، اما من

خراب) 2 
درك) 4 

در قسمت نتيج 
kee  به معناي»

در ح) 3 

كاربر) 3 

جمله معنادار شو
pow  به معناي»

  ).4رد گزينه (

 لذت) 3 

-------------
ب شوند براي اي

ده است ارائه مي

يده شده است از

پيدا خواهد كرد
  ي فرهنگي

ن خط كشيده ش

وازدهم؛ زبــــا

 شكست را پذير

will به وجود 

ep onي فعل 

 بنابراين) 

 احساسي) 

داريم تا ج» كه«
werبراي فعل  

(مورد نياز است 

 ي، طرح

----تند به جز 
ن دليلي محسوب

  چيست؟ 1 
شد 1ر پاراگراف 

خط كشي 2اف 
  »دين

ادامه پ -------
هاي ها و ارزش ل

  هستند

زير آن 2راگراف 
  است

سنجش د

مسئوليت كامل
  ».ت

    
    

و با توجه 1وع 
برا weنقش ). 3

  ).4زينه 

   2(

   2(

« نياز به مفهوم 
carsنقش ). 3

ساختار مجهول م

طراحي) 2 

زير درست هست
توانند به عنوان ي

باط با پاراگراف
ف ادعايي كه در

ير آن در پاراگر
اساسي، بنياد«ي 

---------مورد 
المثل ميان ضرب

 نظر نامحدود ه

اي كه در پا مله
مندي از انرژي ا

   
 

 .رست است
رهبر آنها م«: مله

ميت پروژه است
 دادن
 كردن

 .رست است
ساختار شرطي نو

3و  2هاي  زينه
رد گز(ده كنيم 

 .رست است
 م اينكه

 .ت استرس
 

 .رست است
 ساختار جمله،

3و  1هاي  گزينه
در نتيجه، سا. ت

 .رست است

 .رست است
تن، تمام موارد ز

هاي متقابل مي ل
  

 .رست است
در ارتب 2گراف 

داليلي بر خالف 
 .رست است

underly كه ز
prim به معناي

 .رست است
ًال با بحثي در م
در مورد ارتباط م

 .رست است
  ن چيست؟

بع انرژي كه به
 .رست است

نده از گفتن جم
نبع بسيار نيروم
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  ».دهيد
if, when 

ه است كه 
فاده كـرد،   

). 4و  3ي  

رونـد،    مي
غيرسـؤالي    

ل بـا يـك      
بـه    ديگـر،  

در اين ). 4

ي او عملـي    

در قسـمت       

 2هـاي   ينه
ير استفاده 

cationgroup

ه پليس اطالع د
n, once, unt

If you ar بود
ز فعل امر اسـتف

هـاي رد گزينه(د 
  )2ة 

ك زمان به عقب
بايـد از شـكل غ

سـاختار مجهـول
از سـوي). 2و 

رد گزينه (كند 
  .شود مي

ـاي پـيش روي

  مبادا) 4 
 آينـده سـاده د

رد گزي(ب برود 
ز ساختارهاي زي

  ).2و  1اي 

 

 ؟

در اسرع وقت به
tilمـاتي ماننـد    

re askedرت 

توان ا ع اول، مي

ne استفاده كرد
ةرد گزين(گيرد  

قيم جمالت يك
ب» كه آيا«عناي 

 به كـارگيري س
و 1هاي  د گزينه

ك نايي ناقص مي
آغاز م»  دانستن

هـ  ساير گزينـه 

وجـه بـه زمـان
 

يك زمان به عقب
ثبت است بايد از

ها رد گزينه(نند 

 )15/12/1399 م

يزي اشاره دارد؟

  گيري كرد؟

ديگري باشيد، د 
ل و بعـد از كلم
 در اصل به صور
ه در شرطي نوع

  ).3و  1ي 

itherيا  norت 

ز فاعل قرار مي

ل قول غيرمستق
whethe به مع

 پس در صورت
رد(درست است 

ه را به لحاظ معن
K  با«به معناي

اشت مگر اينكه

 مگر اينكه) 3
وي ديگر و با تو

 .بسازيم 1نوع 

جه، جمله بايد ي
مثب جمله، چون 

so  +
 فاعل  

كن رستي پر مي

يسي
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هشتممرحلة (ان 

 است به چه چي

گ توان نتيجه مي

شخص و لوازم 
ر ساختار مجهول
رت ديگر، جمله
در قسمت نتيجه

هاي رد گزينه( د

 منفي از كلمات
عل كمكي قبل ا

 نكته كه در نقل
erو  ifبعد از ). 

له فاعلي است،
حاظ گرامري ناد

جمله» دانستن«
Knowingدار 

رسنل نخواهد دا

 3
از سو. زينه است

كنيم تا شرطي ن

درنتيج.  هستيم
My father ،

فعل كمكي+   
+فعل كمكي   

خالي دوم را به د

انگليختصاصي 

وازدهم؛ زبــــا

ط كشيده شده

ايدار را از متن م
  .شود ي

 مراقب اسباب
در. جهول داريم

به عبار. ده كرد
د). 4و  3هاي  ه

داد مله واره قرار

يد بعد از جملة
شود و فعل ي مي

 با توجه به اين
4و  3هاي  زينه

  

k در ابتداي جمل
يم شد كه به لح

«مله به معناي 
د ingكه با فعل 

كاهش تعداد پر

 وگرنه) 
ترين گز منطقي 

 ساده استفاده ك

رو مستقيم روبه
toldر ساختار 

فاعل   
too +

جاي خا 4و  3ي 

 زبان اخ

سنجش د

زير آن خط 2ف 
  »افراد«

ة منابع انرژي پا
ش مقدار آنها نمي

 خواسته شد كه
ياز به ساختار مج

استفا) .P.P(ل 
رد گزينه(ف كرد 

ده در ابتداي جم

باي» ...نه ... نه «
مله دچار وارونگي

ask در جمله و
رد گز(فاده كرد 

).3و  2هاي  ينه

knowي فعل 

رو خواهي روبه) ن
T در ابتداي جم

ة قيدي داريم ك

ي براي كا مه برنا

 2(
unless كلمة 

ز زمان حالد ا

ك نقل قول غير
 اجتناب از تكرار

هاي  تنها گزينه

   
 

 .رست است
th كه در پاراگراف

peo  به معناي»
 .ت استرس

 موارد زير دربارة
ان باعث كاهش

 .رست است
اگر از شما«: ه

معناي جمله، ني
وم فعلمت سقس

you a را حذف
را به صورت ساد

 .رست است
ساختار معنايي 

neit  وnor جم
 .رست است
kedوجود فعل 

 زمان حال استف
رد گزين(كرد  ده

 .رست است
ر جملة دوم برا

dangli )آويزان
To knowصدر 

ه يك جمله وارة
 .است رست

مدير هيچ«: له

ك معناي كلمات،
يدقسمت شرط با
 .رست است

با يك toldفعل 
ي ديگر و براي

ساختارهاي باال

www.sanjeshse 
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opleكلمة   

در 4گزينه  .1
يك از كدام

مصرف انسا  
  
 

در 2گزينه  .1
ترجمة جمله

با توجه به م  
توان از ق مي
areتوان  مي

يعني فعل ر
در 1گزينه  .10

براي بيان س  
therبعد از 
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گرا و ناشكي آل ده

 3
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 4

ن هستند كه به

 3
سزاوار بودن براي

حلي كه همواره

 3

رسيدن به اهداف
 
 4

دن شما جاي ك

 
 4

د وقتي كه جلو

 3

ي قاطع در انتخ
 3

اص بود به دور
 3

يد عواقب آن را
3  دن

رنج بردن«عناي 

د بحث و بررسي

وازدهم؛ زبــــا

فت كه متأسفانه

حداقل سزاوار اين

 ضاقات) 
de  س«به معناي

م در مدرسة مح

 لوحانهساده) 

در ر ،حال حاضر

شود كه بد ث مي

پيروزي باال برد 

 پيروزي) 

طمئن از پيروزي
 كامل، قطعي) 

در آن منطقة خا
 درآمد) 

 دسر بخوري باي
به حساب آورد) 

suffer t به مع

در كتابش مورد

سنجش د

عجب من، او گف
  
  

، آن كارگران ح

 2(
eserve a me

هايم هم كه بچه

 2(

رسد كه قانون ح
  
   ن به چيزي

باعث] ي بدن[ا 
  ».شود ي
   ي

  

]به عالمت[ش را 

 2(

ر جوان آرام و مط
 2(

ق با رسمي كه د
 2(

وي و سه پرس
 2(

the consequ

بسيار زيادي را د

   
 

 .رست است
در كمال تع«: له
 دن
 ردن

 .رست است
به نظر من،«: له

 ر
ention واژگاني

 .رست است
خوا من مي«: له

 تصادفي
 .رست است

ر به نظر مي«: له
 كردن

ت آوردن، رسيدن
 .رست است

افزايش دما«: له
ع در بهبودي مي
مشرب، اجتماعي

 مل
 .رست است

او دستانش«: له

 محدوده
 .رست است

سياستمدار«: له
 منظم

 .رست است
زنان مطابق«: له

 سنت
 .تسرست ا

اگر شما برو«: له
 دادن

uencesواژگاني 

 .رست است
او عناوين ب«: له
  

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .11
ترجمة جمل  
احيا كرد) 1  
صادر كر) 3  

در 1گزينه  .11
ترجمة جمل  

  ».شود
ياد، ذكر) 1  
به تركيب و  

در 4گزينه  .11
ترجمة جمل  

  ».بخوانند
طور ت به )1  

در 3گزينه  .11
ترجمة جمل  
توصيه ك) 1  
به دست) 3  

در 2گزينه  .11
ترجمة جمل  

باعث تسريع
خوش م) 1  
قابل حم) 3  

در 2گزينه  .12
جمة جملرت  

  ».كرد
حدود، م) 1  

در 4گزينه  .12
ترجمة جمل  
مرتب، م) 1  

در 1گزينه  .12
ترجمة جمل  
رسم، سن) 1  

در 3گزينه  .12
ترجمة جمل  
كاهش د) 1  
به تركيب و  

در 1گزينه  .12
جمة جملرت  

».توجه بود

erv.ir

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

  ن

  ».د
  رست

فعـولي  ت م    
ـه معنـاي   
 از يكـي از        

و  1هـاي   ه 
  explain 

let sb d 
ـه معنـاي   

در .  اسـت  

جمله ). 3 

بعد ). 4و  2
ه سـاختار      

شكل جمع 
بـه ضـمير   
جه، نياز بـه  

رد (ـار رود  

cationgroup

زياد، فراوان) 4 

ينان حاصل كند
مناسب، در) 4 

 نيـاز بـه صـفت
بـ becauseط  

ـة منفـي بايـد

رد گزينـه(اريم 
بعـد از). 2و  1

o بـه سـاختار   

بـ whatصـولي   
فـاعلي» فتـادن  

و 2هاي   گزينه

2هاي  رد گزينه
ت، پـس نيـاز بـه

ر اين جمله با ش
tempera نياز ب

در نتيج. ي است
 بعد از آن به كـا

  ردن

  وم

 

ي پزشكي اطمي

در جملـه). 3و 
يد از حرف ربـط
كـرار يـك جملـ

ساختار معلوم دا
هـاي   رد گزينه

 ديگر و با توجه
ه ضـمير موصز ب

اتفـاق اف«نـاي   

رد(باشد  aنند 

ر(ستفاده كنيم 
te مفعولي اسـت

  ). 3نة 

 these قطعاً در
aturesاسم ). 

فاعلي seemل 
ست، پس بايد

ي براي كمك كر
 

شنو ه اين را مي
  شوم  مي

 )15/12/1399 م

 شرمنده) 3
  .ت كنيد
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