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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مفتهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)1/12/1399(   
  )دوازدهم( ـانبـز  

 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي 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 

  . 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  10ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

شك 

شغاد از 
 ترِ شاه

ريفي 

cationgroup

(  

را خش بگذرد، آن

جويي ش در كينه
دخت» سودابه« 

  .كرار
  .كار نيست

ايهام تناسب ظر

  »دل« -2) ل

  .د
)نگ سيم و نقره

ر جويبار و دريا ب

ار زابل بود كه د
.م دستان است

وجود دارد نه تك
 اما استعاره در ك

نيز ا» سر«(ستد 

اره از دلِ ناقابل

  )1/12/1399 م

  

  .است» نَفَس

زين بود، بلند شد
آورد، به رنگ مييد

 است كه اگر بر

 
گزا نظر و خراج

اب، و مادرِ رستم

  . نيست

  .استده
جناس همسان و
انند شده است

سوتجارت، داد -

  .فته است
استعا(» ل تقلبي

  وجه نقد -2
  

2  

هفتممرحلة (ـان 

  ن 
)شدن آواپژواك

  مان و عهد

نَ«جمع » نفاس

ة زل كه بر كوه
 همانند زره پدي

تو چنان سوزان

  

  .ست

 . معروف است
 بود و كابل زير
سيندخت و مهرا

 استعاره در كار
  .د ندارد

ك معنا تكرار شد
ج ⇐» عالم«س 

ما) گذرد زود مي

-2ق و شيدايي 

پذيرفت» عزيز«ي 
پول« -1:  است

2روي و چهره  -
تماشاگر -2رب 

ارسي 

 دوازدهم؛ زبــــ

يت، فرجام، پايان
پيچيدن صدا، پژ

پيم: ميثاق// ي 

اَ«. است» فيس

نگ و غريو طبل
هايي آبگير موج

  )طرها
خشم ت: غبارت 

  .خيزد  برمي

.استشتباه آمده

اساشتباه آمده »

وفايي و بي رايي
بخش اودان تاج
دختر س» رودابه

  .ت

ع دوم كنايه، اما
نما وجودمتناقض

در يك» عالم«. ت
آمده و سپس» 

آيد وز ه زود مي

عشق -1: ي است

وم تنها در معني
نايش پذيرفتني

-1: رفتني است
دلواپس و مضطر

 فا

سنجش

 
نهاي: غايت// رو 

پ: خنيدن(عروف 
بسياري: فَرط) // 

 
نف« هم خانوادة 

  پهلوانِ جهان 

با:  زين بخاست
ش باد بر سطح آ

سط: سطور(يان 
بخاستآب، از او 

د و خاك به هوا
 

اش»  اذكار«و » 
 

»آزرم«و  »ارد

سري، خودرخيره
هي رستم و خاند

ر«.  ستيزه است
 كيكاووس است

 
ح دارد و مصراع
كنايه است اما م

نما استمتناقض
جهنده« معني 

رخش آسمان كه
 

پذيرفتنيعنايش 

راع نخست و دو
ع دوم در دو معن
دو معنايش پذير

د -1: شكار است

   
 

.درست است
خوش سيما، زيبا
دار، مشهور و معر

جواني: شباب( 
.درست است

و» نفيسه«جمع 
 .رست است

:جهان پهلَوان= 
 .رست است

و طبل بر كوهة
وزش( زرهيمين 
چهارپاي: ستوران

فت كين تو بر آ
ها گرد بستر آن

.درست است
استخوان«، »ب

.درست است
گذفرو«، »نيت

 .رست است
در شاهنامه به خ

مركز پادشاهي) ز
ن موضوع مورد
ماوران و همسر
.درست است

اع نخست تلميح
ك»  دست رفتن
م» ساية خورشيد

نخست به» انه
آذر(رقِ جهنده 
.درست است

در دو معن» سودا

در مصر» شيرين
در مصراع» قلب

مصراع دوم در د
آش» نگران«هام 

www.sanjeshse 

  
  
  

د 4گزينه  .1
خو: لقاخوش
نامد: خنيده
جوان: شاب

د 2گزينه  .2
ج» نفايس«

د 1گزينه  .3
=پهلَو جهان

د 1گزينه  .4
غو: 1گزينة 
سي: 2گزينة 
س: 3گزينة 
برف: 4گزينة 

كند و از مي
د 3گزينه  .5

غضب«امالي 
د 3گزينه  .6

تهن«امالي 
د 1گزينه  .7

كيكاووس د
نيمروز(زابل 

رستم، همين
مها  سرزمين

د 4گزينه  .8
مصر: بيت آ

از«: بيت ب
س«: بيت ت
جه«: بيت د

رهنورد به بر
د 2گزينه  .9

س«: 1گزينة 
  .)دارد

ش«: 2گزينة 
ق«: 3گزينة 

در م» وجه«
ايه: 4گزينة 
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  )ر

cationgroup

  ). 4(شود  ي

  .د

مصراع مورد نظر

  .ت

  . اضافي

گوش ميبه حلقه

شود برداشت مي
  .سب دارد

  .شود ميداده

حالت عاديِ م( 

  )1/12/1399 م

استضمين كرده
  

ت نه يك تركيب

كه بيگانه) 3( 

  ...ت به
  و

جمله اين معنا ب
تناس... و» شتابان

  .سب دارد
جمله تشخيص د

ه يكي مژده داد

.  

3  

هفتممرحلة (ـان 

اي تض ظامي گنجه
.شود ساس نمي

يك واژه است» 

لطف كن لطف 

در ايام سالمت ]
       جملة پيرو

 از مفهوم كلي ج
ش«و » مرو«نا با 

تناس» زال«كه با 
ز مفهوم كلي ج

دگري به: »دگر«

  را گشود د
  اليه ف

رفته بود اوز تنِ 
  اليه مضاف    

  .]بود[

 

 دوازدهم؛ زبــــ

راع دوم را از نظ
 دماي نگاه، احس

  .باال است
  .م است
  .آميزي ه حس

  .ت
.  

»رخسارانماه«. 
  .ت

 .ممكن نيست

)2(رود مي) 1(
  .جداگانه

  : است
]كه[ بگو خواهد

                   

آمده است و» ر
دهد كه اين معن

دهد ك مي» موي
دهد كه از مي» ت

«م آن است نه 

خودچشم = شود 
مضاف            

خون از= ه بود 
                  

[كاري  اوهاي  م

  اليه ضافم 

 .كردي) موجود

سنجش

عِر اين بيت، مصر
ميزي دارد زيرا
تعاره از يار بلندب
ايه از ابراز خشم

كنايه است نه» 
 

افة تشبيهي است
.ة تشبيهي است
ة استعاري است

فة تشبيهي است
 

نمازي براي او م
 

(گوش را ننوازي 
اي ج ست نه جمله

تممِ جملة پايه
خ وز مصيبت مي
جمله پيرو     

  ملة پايه

فكر«به معناي  
د مي» سويِ«ي 
مپير و سپيد«ي 

كف دست«عني 
 
متمم» يكي«و ) 

چشمش را گش 
                  

ون از تنش رفته
                  

زهر زخم= كاري 
                  

  اوهوشِ 
  اليه مضاف  

مو(را بود  منتو 
  مفعول  

   
 

 .رست است
ن است كه شاعر

آم حس» گاه گرم
استع» شاخ صنوبر

كنا» شدن ابروه
»گرمِ كاري بودن
.درست است

اضا» خارِ هستي
اضافة» حرف برِ

اضافة» چشم ابر
اضا» روضة اميد

.درست است
هيچ ن= را شد آن

.درست است
بگگر بندة حلقه 

م نقش تكرار اس
مت» كههر«ست، 

فريادرس رو ]او[
ج                   

             
جم                
 .رست است

»انديشه«ن جا 
معني» باز«ن جا 
معني» زر«ن جا 
معن» كف«ن جا 

.درست است
)به(اضافه است 
 .رست است

=شودش چشم 
                   

خو= ه بود از تن 
                   
خم زهرهايش كا
                   

حس و ه= شش 
                   

ت=  بودم كردي 
                   

www.sanjeshse 

د 1گزينه  .10
روشن: بيت آ

نگ«: بيت ب
ش«: بيت ت
گر«: بيت د

گ«: بيت س
د 3گزينه  .11

خ«: 1گزينة 
اب«: 2گزينة 
چ«: 3گزينة 
ر«: 4گزينة 

د 2گزينه  .12
چه نماز باش

د 3گزينه  .13
اگ: بيت دوم

دوم» لطف«
در بيت نخس

[ كههر ]به[
             
             
             

د 1گزينه  .14
اين: 1گزينة 
اين: 2گزينة 
اين: 3گزينة 
اين: 4گزينة 

د 3گزينه  .15
حرف ا» را«

د 1گزينه  .16
گش: 1گزينة 

             
ونش رفتهخ

             
زخ: 2گزينة 

             
حس و هوش
             

تو: 3گزينة 
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 پس از 

»  گفتن

مند   بهره

ين تعبيه 
چاه (است 

جاي ) ب

تش، كه 
 

كرده   مي
اي  ره

cationgroup

يگر، بر زندگاني

قصه« ت و فعل 

دميان، از عشق

 شمشير زهرآگي
اشاره شده ا» م

، استعاره از شب

حظة افروختن آت
ايران است و از

ودجوش فوران
در اين بيت اشار

؛ اما سه بيت دي

، نهاد است1ينة 

گان بر خالف آد

هاي آن نيزه و 
رس خوان هشتم

  
نماد سياهي،(گ 

است تا لحبوده 
در نگاه مردم ا» 

هاي خو ز چشمه
آمده است، د 4 

  )1/12/1399 م

  .گر است

گيرد ي او را مي

در گزي» قصه«  

است كه فرشتگه

در كف و ديواره
در«كته در متن 

)از شدت دود( 
ست و سپاه زنگ

  . هشت برين
  .خته و آزاده

)يروز(با دستور 
»س بودن آتش

از ها هم  گذشته
 آنچه در گزينة

4  

هفتممرحلة (ـان 

  .دارد

 در سه بيت ديگ

مندي ديگر جاي

.شودث خوانده 

مون اشاره شده

  . است

خجيرگاه كند و د
به اين نك! ن شود

 تيره و تار شد
اسشكست خورده

ي عالم معنا و به
ر با افراد فرهيخ

يت تمام كارها ب
مقد«ين نشانة 

در» نفت«. ست
به!  نبوده است

 دوازدهم؛ زبــــ

  
  

ندرا نگاه من) خدا
  مفعول     

فهوم مشتركم

گذرد، هنرم مير

و نبايد با مكث) 

سش، به اين مضم

كو بيت مشتر

راه رستم در نخ
مرگ او مطمئن

ه جا مانند شب
ش) ستعاره از روز

دن روح به سوي
 دشمني روزگار

ينيد كه مسئولي
شود و ا پرده مي

  .د
هاس تمام فرهنگ

هاي ملّي سرمايه

سنجش

  من) ستيِ
اليه مضاف       
.گناه منست بر 
  متمم      

خ(جهان آفرين 
                  

ري درد عشق، م
 

تي هنرمندي د

 
)ه معني كوالك

 
متن صورت پرس

 
در هر د» عشق

 
هايي بر سر ر چاه

ستم در چاه، از م
(..  

 
همه= د روز شد 

نماد سپيدي، اس

اصل و پر گشود
رفتاري وبد: يگر

 
بي باشيد، ميكرده

سپ) شواي ديني
آمد  به شمار مي

ج و عمومي در ت
رفته اما از س  مي

   
 

هس(نبود وبود=  
                   

هس= ستم گناه 
                   

ج= م ندارد نگاه 
                   
 .رست است

ن و عالج ناپذير
.درست است

گويد كه وقت  مي
  . دارند

.درست است
به(ك واژه است 

.درست است
 ديگر، همانند م

.درست است
فشاني در راه ع ن

.درست است
شة شوم خود، چ

افتادن رس از فرو
.شمشير و سنان
.درست است

شب وارد=  روز 
ن(نيز سپاه روم  

  .است
 .رست است

بازگشت به ا: 1 
رك سه بيت دي
.درست است

 داستان توجه ك
پيش(كار به موبد 

ن باورهاي ملّي
ن شاه امري رايج
تن آتش به كار

  

www.sanjeshse 

بود و نبودم
             

هس: 4گزينة 
             

جهان آفرينم
             

د 1گزينه  .17
چاره نداشتن

د 4گزينه  .18
بيت چهارم
مرگ تأكيد

د 2گزينه  .19
يك» برفباد«

  .نيست
د 4گزينه  .20

در سه بيت
  .نيستند

د 3گزينه  .21
جان«مفهوم 

د 2گزينه  .22
شغاد در نقش
كرد تا پس

زهرِ شآبش، 
د 4گزينه  .23

شب آمد به
4در گزينة 

آن را گرفته
د 1گزينه  .24

مفهوم بيت
مفهوم مشتر

د 2گزينه  .25
اگر به متن
در آن جا، ك

ترين برجسته
دستور دادن
و در افروخت
.نشده است
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  كرده بود

جامعه فراد 
بـه    داده و  
هـا را   نسان

  حقـايق و      
صلي بـراي  
 همچنانكه 
رد وظـايف   
  و ضرورت

cationgroup

  دند  

وصف كسنده ـ 

افآگاهي ضرورت 
د خطـاب قـرار
ان ديك ساخته و

ئوليت رسـاندن
اجتماعي اص ةسيل

شود، منتشر مي
گيـر انجـام مـي   

اي ارهاي رسانه

ر ساحل دريا بود

  مانند دار مي

نويس) 4د داشت 

   چنين

  ها ه

ض ت رسانه ومي
ات آنان را مورد

ها را نزد مسافت
يـرا آنـان مسـئ
شار اخبار و وس

زيون متلوي يو و
گـذارد، ا ثير مي

ابز ت استفاده از
  .گردد كار مي

  )1/12/1399 م

  روه كافران

هايي را كه كنار

بيدـ  هر شب) 4

شباهت نخواهدـ 

سفر به برزيل ـ

جزيره ـ شاخه) 

   رسيدند

.  

 

  ُيفِرحُ  ـعيٍد 

امروزي ما، اهم 
احساسا  مردم و

همچنين م .ست
دهـد ز ـرار مـي  

رفته شده در انتش
رادي  مطبوعات و

سيعي از افراد تأث
از اينجا اهميت و

ي منفي آن، آشك

)وم انساني

5  

هفتممرحلة (ـان 

گر) 4            

ه زيده بود ـ خانه

4محبوب بودند 

مه نشده است ـ

س) 4              

                 4(

هم ـ) 4        

.ش مثبت باشد

 .ط يا تنها بيايد

نا ُأعجب من ع

ةدر جامعرعت 
رسانه افكار .ند

گرايي هس  تمدن
انه قـصحاب رس

باطي به كار گر
تباطي همچون

 كه بر طيف وس
و. تبليغات است

ري از پسامدهاي

ويژة غيرعلو( 

 دوازدهم؛ زبــــ

هستند          

هاي شديد ـ وز
  .ست

سربازان ما كه م

ترجم» کلّ «) 2 

رزيل             

ها   خت ـ ميوه

ـ دانشجويان    

مه شود بايد فعلش

كلمه تأكيد فقط

أن) 3              

سر پرتكنولوژي  
كنن  را آشكار مي

نگي فرهنگي و
اص ةعهد رگي بر
هاي ارتب ز كانال

وسايل ارت ةسيل
مجالتي ترنت و

 مهمترين آنها ت
 از آن براي دور

ي، زبان قرآن

سنجش

قوم كافران ـ ه) 

باد) 2   »و« ـ 
ترجمه نشده اس»

س) 3 عزيز است 

ت داشته باشد

               
انگورِ بر) 2      

درخ) 3           

حصيالت ـ هم ـ

رت مؤكّد ترجم

 محصور بعد از ك

 عجٌب من عيدٍ 
  

شرفت علمي و
گذرد ر آن ميد
هدفش هماهن و

طر مسئوليت بز
اي ا نه مجموعه
وسه ي است كه ب

يل همچون اينت
سي دارد كه از
حيح در استفاده

 عربي

   
 

 .رست است
  :رتيب

                3(
 .رست است

  :رتيب
جمه نشده است

»جنب« ـ كلمه 
 .رست است

  :رتيب
 ـ كشورمان كه
 .رست است

  :رتيب
شباهت...  ـ نبايد

 .رست است
:           رتيب
            ل ـ و 

 .رست است
ها        ـ شاخه

 .رست است
تح) 3        هم

 .رست است
وب حصر به صور

 .رست است
حصر بايد كلمه
 .رست است

  :رتيب
أنا متع) 2       

:ه درك مطلب
پيش ت زندگي و

تبديل د غيير و
پردازد و آنان مي

به همين خاط. د
اما رسا و.  دارند

اطالعاتي ها و ت
اي از وساي جموعه

سيا اجتماعي و
صح ةفتن طريق

www.sanjeshse 

 
 

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

قومي   ) 1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
ترج» نا«) 1
و سال ـ) 3

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

هر شب) 2
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
نويسنده) 1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

به برزيل) 1
در 2گزينه  .3

درخت ـ) 1
در 1گزينه  .3

جامعه ـ) 2
در 3گزينه  .3

هر گاه اسلو
در 1گزينه  .3

در اسلوب ح
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
    ُيفرِّحُ ) 1

ترجمه ■■
التحو

بر آنچه از تغ
قانع كردن آ

كند يكي مي
اطالعات را

ارتباط با ملت
رسانه با مج
اقتصادي و

پيش گر در
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  ! ضرر نشوند

  )وحدة(ره 

cationgroup

ند تا از آن متض

ف زائد و مصدر

 ! 

!  

  ! كرده باشد

 !پذيرد ر مي

ه را رعايت كننج

ليس له حرف و

   باب إفعال

 

  )1/12/1399 م

!است، دارد  دور
ذشت، نداشتند

مدهد ت ميي! 

 !ن رسانه است

 ! ي ندارد

منفي آن دوري

 !ه است

ي مجازي تأثير
 !گذارد مي

توج ب احتياط و

  )تخاُطب(ره 

مجّرد ثالثي و) 

اسم مفعول من

 )ص.(كند ع مي

6  

هفتممرحلة (ـان 

 !ت

 !گوني است

مكاني زماني و 
گذ ميجاي جهان 

جامعه اهم ي در
صاحبان ةر عهد

فكر اند كه مرز ه
ه از پيامدهاي م

 
 !ن

! 

  !  تلويزيون  و

ن بهترين رسانه
 شده در فضاها
د جهاني تأثير م
 از آن بايد جانب

مصدره) 4       

4             وف

ا) 3          الثي

ه درختي شروع
  )غ.(د

 )ص.(د

 دوازدهم؛ زبــــ

ردم ناآگاه نيست
دگرگ هر تغيير و

چه از ما از نظر
آنچه در همه ج

نولوژيعلمي و تك
ار واقعي فقط بر
كي تبديل كرده
مگر آن كسي كه

 . گيرد ورت مي
هاي آن پيشرفت 

 !شغلشان

هاي نادرست ف
راديو طبوعات و

ر بگذارد، پس آن
اخبار پخش ها و

اقتصاد ت كه بر
كنندگان ستفاده

          »عقول

فاعله محذوـ  )

ول من مزيد ثال

  )النِ َيسَتقبِ : 

يدن اطراف بدنه
شود كار برده مي

  )ص(
رسد زار سال مي

سنجش

 تأثير بر افكار مر
براي آگاهي از ه
زديك كردن آنچ
ي همه جانبه از آ

گي و پيشرفت ع
رساندن اخبا  و
واحد كوچك ةكد
ها سود نبرد م ه

صو.................... 
عه به تغييرات و

ش حرفه و ته در
ندن آنان به هد
تباطي مانند مط

ي بر مردم تأثير
ه تلويزيون وها و

هاست  مهم رسانه
ها هست كه اس ه

ع«فاعله ) 3    

)توّحد(مصدره  

اسم مفعو) 2    

ص( النِ َيسَتقبَ  

اش را با پيچي گي
ها به ك آشپزخانه

.(كار جديد دارد
 عمرش به دو هز

   
 

 .رست است
سانه چيزي جز ت
همترين وسيله ب
قش بزرگي در نز
ها توانايي آگاهي

 .رست است
 دگرگوني زندگ
ت صحت خبرها
 جهان را به دهك

هاي رسانه  فايده
 .رست است

.صر حاضر ما با 
دقيق افراد جامعه
برنگاران برجست

كشان دن مردم و
هاي ارت ل  از كانا

 .رست است
 بر طيف وسيعي
ت مردم از راديو
 يكي از وظايف

هرسان  منفي در
 .رست است

  :رتيب
          حذوف

 .رست است
  :رتيب
)3          سمّية

 .رست است
  : رتيب

      »اإلعالم«
 .رست است

  : رتيب
ـ) الواِلدانِ : ص

 .رست است
  :ها نه

زندگ: كننده خفه
وسايلي كه در آ

عالمي كه افك: د
گاهي: كهنسال

www.sanjeshse 
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خطاها به تر
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در 2گزينه  .4
ترجمه گزين

درخت خ) 1
و: شرايط) 2
انديشمند) 3
درخت ك) 4
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@sanjesheduc cationgroup

  كردند

  رت كرد

  شود ي

كر ا هم بازي مي

  )1/12/1399 م

  .نيستند

  .است صر

   داده شد

   دينار دهند

  د

ش ـ با او مشور

جايشش تمام مي

ـ با) ص(رسول 

)م انساني

7  

هفتممرحلة (ـان 

  .د

  .ستند

اسم فاعل ن ّظفين

اسلوب حص 4و 

  .باشد ه مي

كه ـ نشان )4 

  !ـ نشست

ي آخرين بار ـ

آموختند نش مي

ا مزرعه )4شود  

گنج )4د          

خردسالي ر )4  

  ل

علومويژة ( آن

 دوازدهم؛ زبــــ

هستند ثنی منه

هس جمله حالّيه ز

أخي و الموّظ 3

و 3هاي  ر گزينه

خت است و نكره

  .مؤخّر است

اند  ـ نشان داده

پذيرفت ـ )3ت 

برا )4گر          

گرفتند ـ دا  مي

پرورش داده مي

دهد ف ـ قرار مي

 آغوش بود     

خوشحال) 4ها 

بي، زبان قرآ

سنجش

مستث مرحلةـ  حد

يقفز ـيعّرض ـ 

3و  2 در گزينه 

است و در صبه

ه معني خوشبخ

مبتداي م »صباح

از آن ـ كه )3 

آن ـ دست )2ت 

 داده شد ـ ديگ

دانش فرا) 4ند 

پرنده ـ پ )2عه 

هر ظرف )3      

ك بود كه ـ در

ه رز ـ نهالكشاو 

 عرب

   
 

 .رست است

أحدـ  شيئاها  ينه
 .رست است

ـتستطيع ها  ينه
 .رست است

است و حصر 
 .رست است

ناص حرف »االّ « 
 .رست است

به» سعيد«ها  ينه
 .رست است

مصب«ر مقدم و 

 .رست است
  :رتيب

دهم را نشان مي
 .رست است

  :رتيب
پذيرفت ـ نشست

 .رست است
  :رتيب
دستور )3       

 .رست است
  :رتيب

دهند ياد مي) 2ي 
 .رست است

  :رتيب
ورت كرد ـ مزرع

 .رست است
ف ـ قرار دارد    

 .رست است
كوچك)3گرفت    

 .رست است
  :رتيب

)2دنيا ـ نيست 

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .4
ساير گزي در

در 4گزينه  .4
1در گزينه 

در 1گزينه  .4
2در گزينه 

در 3گزينه  .4
در ساير گزي

در 4گزينه  .5
خبر» فيها«
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

من آن ر )1
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
دختر ـ پ )1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

بدهند   )2
در 3ه گزين .2

خطاها به تر
يادگيري) 1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

با او مشو )1
در 2گزينه  .3

هر ظرف )1
در 1گزينه  .3

آغوش گ) 2
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
زندگي د) 1
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@sanjesheduc 

اي  مزرعه

بر جامعه  
و به قانع 
ها را يكي 
العات را 

باط با 
انه با  رس

صادي و 
در پيش 

  ! ضرر نشوند

cationgroup

 كه كشاورزي م

افرادآگاهي رت 
طاب قرار داده و
ه ساخته و انسان

دن حقايق و اطال
 اصلي براي ارتب
شود، همچنانكه

گيرد وظايف اقتص
اي و ضرورت د ه

ند تا از آن متض

شود حكايت مي

ضرور ت رسانه و
 آنان را مورد خط

ها را نزديك س ت
ليت رساندمسئو

وسيلة اجتماعي
ش يون منتشر مي
گ ذارد، انجام مي
 ابزارهاي رسانه

  .ردد

 ! 

!  

 ! كرده باشد

 !پذيرد ر مي

جه را رعايت كنن

  )1/12/1399 م

ح«: به شكل» !ت

تروزي ما، اهمي
دم و احساسات

همچنين مسافت
دهد زيرا آنان م ي

انتشار اخبار و و
 و راديو و تلويزي
گذ فراد تأثير مي

ميت استفاده از
گر ن، آشكار مي

!دور است، دارد 
!ذشت، نداشتند

 !دهد ميت مي

 !است رسانه 

 ! ي ندارد

منفي آن دوري

 !ه است

ي مجازي تأثير
 !گذارد مي

ب احتياط و توج

8  

هفتممرحلة (ـان 

رعه بزرگ داشت

  ِتحاِنات

امر ةدر جامعت 
رسانه افكار مرد 
ه. گرايي هست ن

ب رسانه قرار مي
شده در ار گرفته

چون مطبوعات
يف وسيعي از اف

و از اينجا اهم. ت
مدهاي منفي آن

 !ت

 !گوني است

 زماني و مكاني
گذ جاي جهان مي

ي در جامعه اهم
ر عهدة صاحبان

اند كه مرز فكر ه
ه از پيامدهاي م

 !ن

! 

 !  و تلويزيون

ن بهترين رسانه
 شده در فضاها

د جهاني تأثير مي
 از آن بايد جانب

 دوازدهم؛ زبــــ

ه كشاورزي مزر
  .باشد

اِالْمت ـُزَمالُء ) 3

سرعتپركنولوژي 
.كنند آشكار مي

فرهنگي و تمدن
بر عهدة اصحاب
 ارتباطي به كار
يل ارتباطي همچ
جالتي كه بر طي
نها تبليغات است
ي دوري از پسا

ردم ناآگاه نيست
هر تغيير و دگرگ
چه از ما از نظر
آنچه در همه ج

علمي و تكنولوژي
ر واقعي فقط بر
كي تبديل كرده
مگر آن كسي كه

  . گيرد ت مي
هاي آن  پيشرفت
 !شغلشان

هاي نادرست ف
طبوعات و راديو و

ر بگذارد، پس آن
ها و اخبار پخش
ت كه بر اقتصاد

كنندگان ستفاده

سنجش

كند كه كايت مي
ب صحيح مي» !ت

3          َضروا 
  

تك رفت علمي و
گذرد را آ آن مي

فش هماهنگي ف
سئوليت بزرگي ب

هاي ي از كانال
ه به وسيلة وساي

ون اينترنت و مج
ه از مهمترين آن

تفاده از آن برايس

تأثير بر افكار مر
براي آگاهي از ه
زديك كردن آنچ
ي همه جانبه از آ

گي و پيشرفت ع
 و رساندن اخبا
كدة واحد كوچك

ها سود نبرد مگ ه

صورت................. 
عه به تغييرات و
ته در حرفه و ش
ندن آنان به هد
تباطي مانند مط

ثيري بر مردم تأ
ه وها و تلويزيون

هاست  مهم رسانه
ها هست كه اس ه

   
 

 .رست است
حك«: 1خ گزينه 
داشت) عه بزرگي

 .رست است
  :رتيب

َقْد َحض) 2       
:ه درك مطلب

پيشر ت زندگي و
تبديل در آ ير و
پردازد و هدف مي

همين خاطر مس
ا  رسانه مجموعه
العاتي است كه
 از وسايل همچو
 سياسي دارد كه
قة صحيح در اس

 .رست است
سانه چيزي جز ت
همترين وسيله ب
ش بزرگي در نز
ها توانايي آگاهي

 .رست است
 دگرگوني زندگ
ت صحت خبرها
 جهان را به دهك

هاي رسانه  فايده
 .رست است
....صر حاضر ما با

يق افراد جامعهدق
برنگاران برجست
دن مردم و كشان

هاي ارت  از كانال
 .رست است

 بر طيف وسيعي
ت مردم از راديو
 يكي از وظايف
 منفي در رسانه

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
بررسي پاسخ

مزرع(بزرگ 
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
  ُزمالءُ ) 1

ترجمه■■ 
التتحو

آنچه از تغيي
كردن آنان م

به ه. كند مي
و اما. دارند
ها و اطال ملت

اي مجموعه
اجتماعي و

گرفتن طريق
در 1گزينه  .3

هدف رس) 1
رسانه مه) 2
رسانه نقش) 3
ه قديمي) 4

در 3گزينه  .3
رسانه به) 1
مسئوليت) 2
ها رسانه) 3
كسي از) 4

در 4گزينه  .3
رسانه درعص

آگاهي د) 1
وجود خب) 2
قانع كرد) 3
تعدادي) 4

در 1گزينه  .3
آنچه كه) 1
احساسات) 2
تبليغات) 3
اي جنبه) 4
  
  
 

erv.ir

34

35

36

37

38

39



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 لمرفوع

  .  ه است

.  

ش در آورد  

cationgroup

  ن زائدان

نائب فاعله ال ـ 

  مبنيّ  ـ ل

 .هستد

  . د

منحصر شد) فر

شوند  ترجمه مي

  ﴾ماً
 از جانب خـويش

  .د

حرفان ـ خاطب

مجهول ـ ئدان

اسم فاعل) 3 »لَ 

خبر ه 4و  3ي 

اند سم فاعل آمده

كا(يدي به قوم 

مضارع التزامي ت

ه صراطاً مستقيم
رحمت و فضلي

شود خاموش مي

  )1/12/1399 م

للمخ) 4 »سافات

حرفان زائ )4د 

لاعَ ف«علی وزن 

  ).زرگسال

هاي در گزينه »شدّ 

ت، به صورت اس

ناامي 4در گزينه 

بل آنها معادل م

ضل و يهديهم اليه
جوار ر در نان را

ل به توبه در او خ

)م انساني

9  

هفتممرحلة (ـان 

المس«فاعله  ـ »

واحدحرف زائد  

ع» واَفقَ « ـ ول

  .َقةِ 

مرد يا زن بز: ن

أش«و  1 گزينه 

  .ده است

كه مستثني است 

ا موضوعي كه د

قب» حّتی«و  »نْ 

 رحمة منه و فض
به زودي آنا ←

ميل ←كنم  ي

ويژة غيرعلوم(

 دوازدهم؛ زبــــ

»ری، « الزائدة 

ـ للمخاطب) 3

اسم مفعو) 2 غة

الِمنَطق رست آن

پيرمرد، پيرزن( نِّ 

  .تند

در» خير«ها  ه

منحصر شد »ق

»المجّدين« و 

چيزي به كسي يا

َأْن«مدن حروف 

فسيدخلهم في﴿
←مسك جستند 

  .دايت كند

به زودي توبه مي

( ين و زندگي

سنجش

حروفه) 3 هول

3متعّد  ـ »ب ن

اسم مبالغ ـ )لة

درالَمنَطَقِة  ـُق 

ْلَکبيرُة في السِّنِّ

مترادف هست» 

 و در بقيه گزينه

صديق« به كلمه 

كه مستثني منه

ختصاص دادنِ چ

به دليل آم  تْأُکلَ 

← ﴾صموا به
ويدند و به او تم
 راهي راست هد

ب: گويد  خود مي

 دي

   
 

 .رست است
  :رتيب

مجه ـ »َتَقرَّبَ « 
 .رست است

  :رتيب
ت ب«ألصلّية 

 .رست است
  :رتيب

من باب مفاعل(
 .رست است

  :رتيب
َيَتَحقَّق درست آن

 .رست است

رَُّجُل َأِو اْلَمْرَأُة ال
 .استرست 

يافعًا و َأْمَردا« 
 .رست است

مبتدأ »أكبر« 
 .رست است

ديدن 4گزينه 
 .رست است

ك »الطّالب«مه 
 .رست است

يعني اخت »حصر
 .رست است

ّتی َتعيَش و حَ 

 .رست است
  76هم ص 

 آمنوا باهللا و اعتص
ي كه به خدا گرو
به سوي خود به

 .رست است
  85هم ص 

گناهكار دائماً به

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

ماضيه) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
حروفه ا) 1
  »َأهمّية«

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

مصدر ) 1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
دَيَتَحقُِّق ) 1

در 2گزينه  .4
َالرَّ: َاْلَعجوز

در 2گزينه  .4
2در گزينه 

در 2گزينه  .4
2در گزينه 

در 4گزينه  .4
در گ: توضيح

در 1گزينه  .4
كلم: توضيح

در 3گزينه  .4
حص«: توضيح

در 4گزينه  .5
َأْن: توضيح

    
 

در 1گزينه  .5
سال دوازده

فاما الذين﴿
و اما كساني
و ايشان را به

در 2گزينه  .5
سال دوازده
وقتي فرد گن
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@sanjesheduc 

گناهـان  از 

  .رمودند

گـردد    مي

ـرت علـي   

دو تمسـك     

ـا بزرگـان   
  .ت

 اال تكونـوا   

cationgroup

اين امر با توبـه  

  .ند
حديث جابر را فر

غيبت او طوالني

ز پيامبر به حضـ

اگـر بـه ايـن د 

 و پيامبر اكرم بـ
م كمك خواست

خع نفسـك بـا  
  .ند

ها پاك شود و اي

ه غدير را فرمود
ح) ص(بر اكرم 

شود و غ هان مي

رهبري جامعه از

:فرماينـد  بر مي

نازل شد) ص( 
ج و تبليغ اسالم

لعلـك﴿شـريفة    
ش و دلسوز بود

  هدايت مردم
   با مردم

  )1/12/1399 م

ه فس، از آلودگي

  .ت

خطبه) ص(كرم 
سپس پيامب ﴾...

پنه مز نظر مرد
  

قال مسئوليت ر

 زماني كه پيامب

بر پيامبر اكرم ﴾
 آنان براي ترويج

بـا آيـة ش......... 
كوش بسيار سخت

و دلسوزي در ه
ت و مدارامحب 

10  

هفتممرحلة (ـان 

افتد كه نفس ق مي

هي ناپسند است

سپس پيامبر اك 
. اطيعوا الرسول 

  .من هستند
اوست كه ا«  :د

».مانند باقي مي

انتق(ه غدير خم 

شود دريافت مي
  .شوند دا نمي

﴾رتك االقربين
م فرا خواند و از

...ار بود او خود 
ر هدايت مردم ب

 يكوش سخت ←
←... گذاشت 

 دوازدهم؛ زبــــ

زماني اتفاق ←

  ﴾ ساء سبيال
بسيار زشت و را

﴾...بلغ ما انزل 
آمنوا اطيعواهللا و

و امامان بعد از م
فرمايند يامبر مي

ند بر عقيدة او ب

ماجراي با شكوه

 حديث ثقلين د
چ گاه از هم جد

عشير نذرأو ﴿ة 
 را به دين اسالم

يك طبيب سيا 
در) ص(ل اكرم 

← آنها نگرديد
گ ه او احترام مي

سنجش

  يل به توبه

←تزكيه نفس  ←

نه كان فاحشه و
قطعاً آن عملي بس

يا ايها الرسول ب﴿
يا ايها الذين آ﴿ 

  
جانشينان من و

پيـ  حديث جابر 
خ دارراس نا ايم

   منزلت

يت با توجه به م
  .وع است

مسير هدايت از
ويد و اين دو هيچ

يةته بود كه آذش
خن گفت و آنان

مبرپيا :فرمايند
ني شخص رسول

آ بب دوري او از
بهرفت  ضرت مي

   
 

عدم تما ←ه 
 .رست است

  94هم ص 
←رمز سعادت 

  .د
 .رست است

  99هم ص 
انه﴿ ← ﴾ الزنا

ق ←ك نشويد 
 .رست است

  66-68م ص 
﴿بليغ نازل شد 
:طاعت نازل شد
 .رست است

66-67ص م ـ 
آنان ج ←جابر 

ح ←مام زمان 
رادي كهفقط اف

حديث ←وت 
 .رست است

  67-68م ص 
 استمرار حاكمي

وموضين هنده ا
 ثبات قدم در م

شو ز گمراه نمي
 .رست است

  64م ـ ص 
 بعثت پيامبر گذ

سخنربارة اسالم 
 .رست است

  77م ص 
ف مي) ع(ت علي 

مطابقت دارد يعن
 .رست است

  76-77م ص 
 مردم هرگز سب
 به خانة آن حض

www.sanjeshse 

غرق در گنا
در 1گزينه  .5

سال دوازده
ر ←قرآن 

شود آغاز مي
در 4گزينه  .5

سال دوازده
وال تقربوا﴿

به زنا نزديك
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
ول آية تبـ ا

ـ اول آية اط
در 1گزينه  .5

يازدهمل سا
حديث ج -1
غيبت ام -2

تا آنجا كه ف
ختم نبو -3

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

برقراري -1
د شانن)) ع(
مينضت -2

جوييد هرگز
در 4گزينه  .5

سال يازدهم
سه سال از

هاشم در بني
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
اينكه حضرت

مط ﴾مؤمنين
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
آزارهاي -1
هر كس -2
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@sanjesheduc 

و سـيره  ن   

اهر شـود  ظ

ان هستند 
  .ند

مطابقـت  ) 

cationgroup

  .داد مي

حفـظ سـخنان 

دگي اجتماعي ظ

ش طلب كنيد آنا
ن اختالف ندارن

  .رد

) نااميد نباشـيد 

  مامان معصوم

اميه بيم م بني ت

← اي بعـدي  

بلكه بايد در زند
  .د

از اهلش )ايت را
كنند و در دين ي
مطابقت دا ﴾...

  كيد حاكمان

  .گردد  باز مي
  »مرزد

از رحمت الهي(

  )1/12/1399 م

  لت 
بري و هدايت ام

با حكومتبارزه 
  اطل خود

هـانسـل شان به 

 و شعار نيست بل
شود ت ميسر مي

هد(همه اينها را 
دين مخالفت نمي
.ن آمنوا اطيعواهللا

  زه 
عدم تأك ←) ص

ندگان گناهكار
آم  گناهان را مي

( ﴾من رحمة اهللا

11  

هفتممرحلة (ـان 

اران نعمت رسال
دن مردم از رهب

ر مبستي آنان د
ن از زمامداران با

توسط فرزندانش 

  قرآن

لفظوحيد يك 
ن واليت خداست

پس ه: فرمايد ي
ت آنان هرگز با د

يا ايها الذين﴿ ت

ي درست مبارز
ص( رسول خدا 

  هان
داوند به سوي بن

هد همنخداو«: 

ال تقنطوا م﴿آية 

 دوازدهم؛ زبــــ

سپاسگزا ← ﴾
دور افتاد ←د 

ت به ضعف و سس
رمانبري شاميان

)ع(حضرت علي

تعليم و تفسير ق

م اين بود كه تو
ت امام كه همان

كند و مي ان مي
ة دانش آنهاست

د كه با آية اطاعت

هاي انتخاب شيوه
ت و جانشيني

از گناه) روح(ب 
معبود يعني خد

 ﴾لذنوب جميعاً

د نشويم كه با آ

سنجش

﴾لن يضراهللا شيئاً
 پيامبر پيش آمد

سلمانان را نسبت
فر ←سلمانان 

و ح )س(ت زهرا

تع ←ف قرآني 

مقصود اما ←
جتماعي با واليت

نهايي را بيا حل
دهندة شان نشان

ان اطاعت كنيد

 ←م راستين 
در منصب خالفت

  
ست و شوي قلب

توبة م ←لهي 
ان اهللا يغفر ال﴿ ←

  
حمت الهي نااميد

 

   
 

 .رست است
  88-89م ص 

ب علي عقبيه فلن
ه پس از رحلت
 .رست است

  90م ص 
بارها مس) ع(لي 

طة شاميان بر مس
 .رست است

  100م ص 
هاي حضرت وخته

ي مشتاقان معارف
 .رست است

  101م ص 
 انا من شروطها

حيد در زندگي اج
 .رست است

  66-99م ص 
ميرالمؤمنين راه
ن و حكم كردنش
است كه از اماما

 .رست است
  103م ص 

تفكر اسالمبر  ن 
كسان حاكمان د

 .رست است
82-83هم ص 

شس ←يه لخ ت
طف و آمرزش ا

←حمت الهي 

 .رست است
83-85هم ص 

يعني از رح... آ 

 .رست است
 86-87هم ص 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

و من يتقلب﴿
اي كه حادثه

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
ـ حضرت عل
ـ عامل سلط

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
ـ انتقال آمو

  پيامبر
مندي ـ بهره

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
بشروطها و ا

تجلي توحو 
در 3گزينه  .6

سال يازدهم
گاه كه ام آن

كه نظر دادن
منظور اين ا

در 4گزينه  .6
ل يازدهماس

ماندنـ باقي
ـ عملكرد يك

در 2گزينه  .6
سال دوازده

ايش يـ پيرا
ـ بازگشت لط
ـ مصداق رح

در 1گزينه  .6
سال دوازده
بيت بازآ بازآ

  .دارد
در 3گزينه  .6

سال دوازده
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@sanjesheduc 

 تـالش در   

 بـا خـدا ـ        
لصـالحات    

اطاعـت از  (

  

 بـه دوران   

 بايد 

cationgroup

كه با موضـوع 
  .ندگي است

شـما در پيمـان
منـوا و عملـوا ا

(ن و پيـروان او       

).ر آن وارد شود

  .ند

بازگشـت( ﴾كم   

  يازهاي نو

   نو

  .مفهوم است

ي كند ـ اينكه

)ز شكستن توبه
 حق اطاعت و بن

ا وفـادارترين ش
ان الذين آم﴿آية 

مـرد و شـيعيان

از درخواهد بايد 

بهره ماند يت بي

تم علـي اعقـابك

  يازهاي نو
مي متناسب با ني

سب با نيازهاي

هم م »ال ذنب له

حساس پشيماني
  . توبه است

  )1/12/1399 م

دوري از(ت نرود 
ين حق خداوند

 آورنده به خـد
آسپس ... مردم 

ت اوسـت ايـن م

بخا علم راين س 

 منبع مهم هداي

انقلبـت﴿ ← رد  

  )ن جاهليت

ي متناسب با ني
ن معارف اسالمي

   ظاهري
ف اسالمي متناس

من الذنب كمن ال

ام گناه در دل ا
تأخير انداختن

)نساني

12  

هفتممرحلة (ـان 

شيمان شده است
تري  است و مهم

  ير

ولين ايمانمرد ا
ر دادرسي بين م

 در دست قـدرت

هر كس( »ن بابها

 محققان از يك

كـر ديد مـي ا ته

زگشت به دوران

ن معارف اسالمي
نتبيي ←. ماند

 راستاي واليت
ن معارفتبيي ←

التائب م«حديث 

ت كه بعد از انجا
ز تسويف يا به ت

علوم اويژة ( 

 دوازدهم؛ زبــــ

هي كه از آن پشي
 توبه هم مفهوم

  آيه واليت 
  ث منزلت

آيه تطهي ←) 

اين م :دماينفر ي
ترين شما در دق 
  .شود

خدايي كه جانم
  .ت هستند

فليأتها من«← 

ياري از مردم و

سلمانان رام مبر

با( ﴾لي اعقابكم

نتبيي ←الهي  
اسالم پوشيده نم

مجاهده در ←
←حيفه سجاديه 

ش و تخليه با ح

وبه پذيرفته است
 موضوع دوري ا

دين و زندگي

سنجش

ناهيسراغ گ، يگر
مراحل تكميلي

-65  
← ﴾ونراكع 

حديث ←امت 
ص(رسول خدا 

يم) ع(ضرت علي
رمان خدا ـ صاد
ش يامبر نازل مي

  
سوگند به خ: ند

يامت اهل نجات
)ع(حضرت علي 

بسي ←پيامبر 

ياملت پس از رح

انقلبتم علي﴿ ←

1  
مانان از معارف
ود كه حقيقت ا

←لت قراري عدا
البالغه و صح هج

 ـ موضوع پيرايش

ـ در صورتي تو 
ر كرد مؤيد اين

 د

   
 

ديكند  تالش مي
شدن از گناه از م

 .رست است
-68-70م ـ ص 

تون الزكاة و هم
قام رسالت و اما
 سلمه و همسر ر

 .رست است
  80م ص 

درباره حض )ص(
شما در انجام فر

بر پي ﴾خير البرية
 .رست است

80و  83ص م 
فرماين مي) ص( 

در روز قي)) ع(ي 
مندي از علم ح

 .رست است
  91م ص 

وشتن احاديث پ
 .رست است

  89م ص 
ن خطري كه پس

←ز مسير امامت 

 .رست است
101-102م ص 

مسلمن ساخت ند
شو ئمه سبب مي

وانين دين و برق
چون نه تبي هم

 .رست است
ـ سال دوازدهم
 .رست است
96هم ـ صفحه 

يق توبه را شكار
www.sanjeshse 

كننده ت توبه
جهت دور ش

در 2گزينه  .7
سال يازدهم

و يوت﴿) الف
تمايز مق) ب
خانه ام) ج

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
(پيامبر اكرم

ترين ش راسخ
اولئك هم خ

در 3گزينه  .7
دهمياز سال
بر اكرمپيام

حضرت علي
م وجوب بهره

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
ممنوعيت نو

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

ترين مهم -1
  )جاهليت

خروج از -2
در 4گزينه  .7

سال يازدهم
من بهره) الف
تالش ائم) ب
اجراي قو) ج
تدوين كت) د
  
  

در 1گزينه  .5
ـ 26صفحه 

در 2گزينه  .5
دوازدهسال 

لحظات توفي
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ن رايج 

 آن 

ت لقوم 

صمت 

 (

كند،  مي

جه 

cationgroup

اپسند است چون

پايبندي بهاد و 

ن في ذلك آليات

يرد كه مقام عص

)ص(رد و پيامبر
  ».شد

د و از او پيروي م

در نتيج. اهم شد

 زشت و راهي نا

 و اعتقاد به معا

ان﴿:  آمده است

  .كند  آمد مي

 

گي مبر را در برمي
  .شود بر نمي

كر وگو مي  گفت
اش گرسنه باش يه

داند ن پيامبر مي
  .باشد ي

 اصل حديث فرا

  )1/12/1399 م

ن عملي بسيار
  ».كند ست مي

ه پيامبران الهي

 و در انتهاي آيه

ه عالمي رفت و

 فرمودند را مي
  غدير

ي از خانواده پيام
ير بستگان پيامب

صميمانه با آنها
 بخوابد و همساي

را جانشين) ع( 
مي ﴾ خير البريه

ات يا فراموشي

13  

هفتممرحلة (ـان 

ك نشويد قطعاً آ
ن خانواده را سس

يمان و اعتقاد به
  .ست

هل تفكر است

صيل علم به خانه

  ذار
حديث ثقلين ←
حديث غ ←. ت

يه تعداد خاصي
ست و شامل ساي

نشست و ص م مي
 را با شكم سير

، حضرت علي)ص
حات اولئك هم

 زياد شدن عبارا

 دوازدهم؛ زبــــ

نزديكبه زنا «: د
ت است و بنيان

و يكتاپرستي، اي
رهنگ جوامع اس

اي براي ا نشانه

ي كه براي تحص

االنذ يوم ←خدا 
←...  خر عمر 

ن سزاوارتر است

اين آي: رد ب و د
يت مورد نظر اس

ترين مردم محروم
سي را كه شب

ص(خدا و پيامبر 
وا و عملوا الصالح

و امكان كم و ت
  .حاديث شد

سنجش

فرمايد ـ قرآن مي
به دوران جاهليت

ـ اعتقاد به خدا و
ص ارزشمندي فر

 اين آية شريفه

 
   از آتش دوزخ

شاگردي ←بد 

-84   
ود اي رسول خد
مكرر روزهاي آخ
منان از خودشان

9  
ت اما بررسي مور
خاصي از اهل بي

 با فقيرترين و مح
 نياورده است كس

ه به فرمان خ ك
ان الذين آمنو﴿ 

11  
ث افزايش يافت
سالمي و جعل ا

   
 

 .رست است
ـ 112هم ـ ص 

ر واقع بازگشت ب
 .رست است

ـ 114هم ـ ص 
صلي در تشخيص

 .رست است

ـ 126هم ـ ص 
 

 .رست است
  138هم ـ ص 

ايمن ا ←علم 
ت يك سالة عاب
 .رست است

-87-89م ـ ص 
ياور تو خواهم بو

به طور م) ص(رم
چه كسي به مؤم

 .رست است
90و  91ـ ص م 

 ج درست است
 در اينجا افراد خ

 .رست است
  72م ـ ص 

به آساني) ص(
به من ايمان« 

 .رست است
  98م ـ ص 

 مسلماني است
قبل از نزول آية

 .رست است
3-114م ـ ص 

طا در نقل احاديث
يف در معارف اس

 .رست است
  112م ـ ص 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
سال دوازده
شدن زنا در

در 4گزينه  .5
سال دوازده
معيارهاي اص

در 2گزينه  .5
سال دوازده

 ﴾يتفكرون
در 1گزينه  .5

سال دوازده
جويندگان ع

پاداش عبادت
در 3گزينه  .5

سال يازدهم
ـ من يار و ي
ـ پيامبر اكر
ـ اي مردم چ

در 4گزينه  .5
سال يازدهم
موارد الف و
دارند يعني

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

(اكرمپيامبر 
:فرمودند مي

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
اينكه شيعه
اين مفهوم ق

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
احتمال خط
موجب تحري

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
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@sanjesheduc 

 و شما در 
خود چنين 

ر از باطل 
ا شما به 

ظر 

: ت

صلي 
 آتنا في 

 حضرت 
ي كسب و 

يل 

 و برادري 

cationgroup

برند ميان او را 
ر مسير باطل خ

ز حق و آشكارتر
يا كشته شود آيا

مسائل اظهار نظ

ته و فرموده است

 عنوان هدف اص
هم من يقول ربنا

شود و از حديث
ي با قوانين ديني

 به حسنات تبد

كردند و اخوت
  .بود﴾  ...ي

رود شتابان فرما
آورد كه آنها در ي

تر از زي پوشيده
بميرد ي) پيامبر(

  نيازهاي نو
ل دربارة همه م

  ة توحيدي
  ».شود 

 را در آن دانست

گاري اخروي به
و منه﴿:  موضوع

ش ناهان آغاز مي
 اول بايد آشنايي

ند گناهان او را

اهلي بود باطل ك
ُنثي كم من ذكر و ا

  )1/12/1399 م

ر زمامدارشان مي
ان را به درد مي

در آن زمان چيز
(پس اگر او «: ﴾

مي متناسب با ن
ور سازنده و فعا

ر برقراري جامعة
تلقي مي) حسنه

دين دار و بي ين

ن توجه به رستگ
تعادل ـ آيه اين

 كار با توبه از گن
شود كه فت مي

نجام دهد خداون

هاي غلط جا نت
 الناس انا خلقناك

14  

هفتممرحلة (ـان 

 راه باطلي كه ز
مطلب قلب انسا

  

رسد كه د فرا مي
﴾... مات او قتل

  

ين معارف اسالم
گيري و با حضو ه

ي و استقامت در
ح(شد، كار نيك 

 تفاوت انسان د

ن جامعه در عين
زندگي مت(كنند 

ك  پاك شود، اين
 اين نكته دريافت

  .ت بگذاريم

 و عمل صالح ان

از سن رب را كه
يا ايها﴿شريفة 

 دوازدهم؛ زبــــ

در) اميه ن ـ بني
خدا سوگند اين م

.ايد ق و پراكنده

س از من زماني ف
اَفان﴿كه با آية 

.، مطابقت دارد»

تبيي ←جاديه 
ر از انزوا و گوشه

عوت به پايداري
 الهي همراه باش

 كه قرآن كريم

آنهد كه مردم 
خود نيز تالش ك

ها  ما از آلودگي
،»لفقه ثم المتجر

معامالت عرصة 

ند و ايمان اورد
  .ست

ي عرب بر غير عر
آن حضرت آية ش

سنجش

شاميان(آنان : د
كنيد به خ ي مي

اين گونه متفرق

111  
ي پسبه زود: د

ك) وران جاهليت
»گرديد د باز مي

صحيفة سجالغه و 
ي خود و به دور

 135  
دع ← ﴾ ...رت

ن دانش با هدف

 اقتصادي است
  ﴾ ...ن 

اي بنا نه د جامعه
زندگي دنيوي خ

 108  
افتد كه نفس ي

يا معشر التجار ال
 مراكز فروش و

كسي كه توبه كن
نده و مهربان اس

برتري) ص(امبر
 و سرلوحة كار آ

   
 

فرمايند مي) ع(ي 
اعتنايي و كندي
شما در راه حق ا

 .رست است
و  123م ـ ص 

فرمايند مي) ع(ي 
ي بازگشت به دو
ين پيشين خود

 .رست است
  126م ـ ص 

البال  نفيس نهج
تكيه بر علم الهي

 .رست است
و 139هم ـ ص 

فاستقم كما امر﴿
اگر آموختن«): 

 .رست است
  140هم ـ ص 

د عدالت، عدالت
ي يكذب بالدين

 .رست است
  127هم ـ ص 

تالش كرد) ص(
ي رشد و تعالي ز

  .)باشدي
 .رست است

و 117هم ـ ص 
مي زماني اتفاق 

ي«: فرمايند ه مي
يم، سپس پا به
 .رست است

ـ ك 97هم ـ ص 
ن خداوند آمرزن

 .رست است
ـ پيا 73م ـ ص 

ه وجود آوردند

www.sanjeshse 

حضرت علي
ا حق من بي
متحدند و ش

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
حضرت علي

يعني(نباشد 
گذشته و آيي

در 2گزينه  .6
سال يازدهم

هاي ـ كتاب
ـ امامان با ت

  .كردند يم
در 3گزينه  .6

سال دوازده
﴿آية شريفة 

ع(امام رضا 
در 4گزينه  .6

سال دوازده
يكي از ابعاد

اَرأيت الذي﴿
در 2گزينه  .6

سال دوازده
(رسول خدا 
زندگي براي

مي﴾ ...الدنيا
در 1گزينه  .6

سال دوازده
تزكيه نفس

كه) ع(علي 
كار پيدا كني

در 3گزينه  .6
سال دوازده

كند، چو مي
در 2گزينه  .7

سال يازدهم
اسالمي را به
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  . ...ارد
  .بقت دارد

ر طلوع 
بها  يز گران

جدا 

ن معصوم 

ي 

cationgroup

رد مرا دوست دا
ين موضوع مطابق

اي ديگر د ستاره
ميان شما دو چي

گاه از هم ج  هيچ

 و هدايت امامان
  .نمايد طرح مي

 خودپرستي تا 

س خويش پيروي

 

پندار سي كه مي
با ا » و علي بابها

اي غايب شود ره
من در م«: ست

شويد و اين دو

مردم از رهبري
ت رسالت را مط

  .شده است

از«مؤيد » خيز

ها از فرمان نفس

  )1/12/1399 م

 حديث غدير 
  

گويد كس روغ مي
انا مدينه العلم«ف 

ت كه چون ستار
ث شريف آمده ا
ش رگز گمراه نمي

عث دور افتادن م
اري واقعي نعمت

و دچار مشكل ش

حافظ از ميان بر

ي خودپرست تنه

  . بوده است

   ديني

15  

هفتممرحلة (ـان 

←. ات استق
آية واليت  ←

در: فرمودند) ع(
ت حديث شريف

گان آسمان است
ن در اين حديث
مسك جوييد هر

د اين بود كه باع
سپاسگز ﴾ شيئا

توحيد عملي او 

حجاب خودي ح

هاي ، انسانست

 دوري از شرك

  .دمد

هاي ف و اقليت

 دوازدهم؛ زبــــ

ر بسياري از اتفا
←ز سوي پيامبر 

  .تباه است

(ير مؤمنان علي 
ز همه داناتر است

مان ـ مثل ستارگ
چون. طابقت دارد

اگر به اين دو تم
  »ن وارد شوند

ل خدا پيش آمد
قبيه فلن يضراهللا

  )يت
  )ع( 

دهد،  انجام مي

تو خود ح/ ست 
  . دارد

 جمع شدني نيس

قاد به توحيد و

د دگي انسان مي

معارف

سنجش

-85  
 مراسم روشنگر
سپاس خداوند از
ي از گناه و اشت

9  
جايگاه علمي امير
س از رسول خدا ا

   
مثل اماما«: ايند

حديث ثقلين مط
را ا تم اهل بيتم

ض كوثر، بر من

110  
 از رحلت رسول
ن ينقلب علي عق

12  
  يخ طوسي

ن عرفان و معنوي
گرد امام سجاد

ن كار خيري را

ق هيچ حايل نيس
رتباط مفهومي

هرگز در يك جا

مبران الهي، اعتق

ح خاصي در زند

   
 

 .رست است
-90-91م ـ ص 

گي برگزاري اين
تكبير مردم و س

دوري ←صمت 
 .رست است

99-101م ـ ص 
بيان جدا پس از 
پس) ع(رت علي 

 .رست است
87-99م ـ ص 

فرما امبر كه مي
، با ح»وز قيامت

تاب خدا و عترت
 اينكه كنار حوض

 .رست است
و  111م ـ ص 

اي كه پس حادثه
و من﴿جه به آية 

 .رست است
26-127م ـ ص 
شي ← تهذيب 
پيشروان(هجري 

شاگ ← ثمالي 

 .رست است
اي فريب ديگران

 .رست است
 عاشق و معشوق

و با آن ار»  است
 .رست است

 با خودپرستي ه

 .رست است
تقاد پيروان پيام

 .رست است
ي به خداوند، روح

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

چگونگ) الف
صداي ت) ب
شرط عص) ج

در 3گزينه  .7
سال يازدهم
ـ رسول خد
ـ اينكه حضر

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

ين كالم پياا
كند تا رو مي
گذارم كت مي
شوند تا نمي

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

ترين حا مهم
شد و با توج

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

كتاب) الف
رشيد ه) ب
ابوحمزه) ج
  
  
    

در 1گزينه  .5
كسي كه بر

در 2گزينه  .5
ميان«بيت 

خداپرستي
در 1گزينه  .5

خداپرستي
  .كنند مي

در 4گزينه  .5
ترين اعت مهم

در 2گزينه  .5
ايمان واقعي

erv.ir

71

72

73

74

75

51

52

53

54

55



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

اي در 

  .گردد  مي

شود و 

  .ماند ي

طرف 

cationgroup

  .خت

ا عت، مانند قطره

  .ليت كند

است، استنباط 

ة همگان اجرا ش

  .آورد

از او برجاي نمي 

وارد و از طدر آن 

نها را آشكار ساخ

رار بيكران طبيع

 احساس مسئولي

  .يجاد كنند

  .دارند ي برمي

»تاخيز طبيعت

عدل و داد دربار

را توأماً در نظر آ

»روح«ه عنوان 

 يك طرف آب د

  )1/12/1399 م

 و راز وجودي آ

ي را در برابر اسر

پيشگاه خداوند

ر جهت كمال اي

جهان هستي» ق

رست  بهار،«فهوم 

داشته باشد، تا ع

 و سراي ديگر ر

 مرگ چيزي به

  .د

كه از. ده است

16  

هفتممرحلة (ـان 

  .است 

ها برداشت كمت

، دانش بشري»د

  .ماند ور نمي

وجود در پ تمام 

  

هايي د خ، جهش

  ».كند رار مي

  .ف نيست

حقايق«پرده از » 

مف» ر و مذهبش

 ديگري وجود د

 بايد اين جهان

است، هنگام» ي

ه استداللي ندارد

تشبيه شد» تخر
  . رفته است

 دوازدهم؛ زبــــ

»تر و محدودتر

  .ت

ز بسياري از حك

در فيزيك جديد

به دو» وذ ايمان

رد خداشناس با

.سازد ي رها مي

ير حركت تاريخ

فر«ر ميان باشد 

هيچ ميلي گزاف

»كالم الهي« بر 

 پديد آيد ضمير

ين جهان، عالم

  .پذير است 

مطالعه بپردازد،

ديك بعد غير ما

ياج به هيچ گونه

جود در يك است
بكار» ي جسم

سنجش

ت ناقص«ن آينده 

دايش ظلم نيست

ر انسان، پرده از

جهان دتصوير «

نفو«ي از تأثير و 

شود، فر بب مي

ز غربت و تنهايي

اند در مسي نسته

خطر و ضرري در

جب است چون ه

تافته و با تكيه

تا/ ن و از لبش 

كند كه در پي اي
  .ن است

امكان»  به معاد

 عدل الهي به م

يك«نسان فاقد 

، انسان احتيا»ي

به آب مو«سان، 
بازسازي«ي اثبات 

   
 

 .رست است
سبت به زماني ن

 .رست است
سبب پيد» مانه

 .رست است
در» دانش بشري
 .رست است

«در كتاب » نك
  .داند ي

 .رست است
ي از حيات آدمي

 .رست است
سب» پديدة مرگ
 .رست است

انسان را از» خدا
 .رست است
توا» عالم توحيد
 .رست است
اي خواقعي كه پ

 .رست است
حتمالي عقالً واج

 .رست است
شت» عقل« مدد 

 .رست است
د آن از دهاندم

 .رست است
ك دي ايجاب مي

آن» گستردگي«
 .رست است

اعتقاد«در پرتو 
 .رست است

خواهد در زمينة
 .رست است

ران معاد، چون ا
 .رست است

من حقيقي«جود 
 .رست است

دهندة بدن انس ل
گردد و براي  مي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
دانش بشري

در 3گزينه  .5
آگاهي عالم«

در 4گزينه  .5
پيشرفت د«

در 1گزينه  .5
ماكس پالن«

برابر دريا مي
در 3گزينه  .6

هيچ قسمتي
در 2گزينه  .6

اعتقاد به پ«
در 4گزينه  .6

ايمان به خ«
در 3گزينه  .6

قهرمانان ع«
در 2گزينه  .6

انسان در مو
در 3گزينه  .6

دفع ضرر اح
در 4گزينه  .6

پيامبران به
در 2گزينه  .6

بر د«از بيت 
در 1گزينه  .6

عدل خداوند
«ويژگي آن 

در 3گزينه  .6
عدل الهي د

در 2گزينه  .7
اگر كسي بخ

در 4گزينه  .7
از نظر منكر

در 3گزينه  .7
در اثبات وج

در 1گزينه  .7
مواد تشكيل
ديگر خارج
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يشه 

وند را 

ي بد بسيار 
به يك 

استفاده  

would, 
ك ضمير 

رد (د 

 شرطي 
 خالي 

اي 
t  داريم

ه فعل دو 
اعلي 

 قابليت 

  ».ري شود

آنها نياز 

cationgroup

در اين اندي: شود

 تا بتواند اين پيو

 عادات اجتماعي
جاي خالي نياز ب

)ردا ingفعل (

, could, mig
تيجه، نياز به يك

گيرد  در ميان مي

ستفاده كنيم تا
مي كه در جاي

the blu به معنا
thatيا  whoي 

نه داريم» كردن
 look after فا

look af هرگز

ين شهر جلوگير
  جزه

 كه وقتي او به آ

  يد كردن

ش ب استفاده مي

 را داشته باشد

داشتن«معناي 
در نتيجه، در ج 

د از اسم مصدر 

ghtفعال كمكي 
beli در نت. است

ضمير مفعولي را

 گذشته ساده اس
visعبارت اسم ،

ue shirtسمي 

 ضمير موصولي

مراقبت ك«عناي 
som براي فعل

fterاختار فعلي

ي عمومي در اين
معج) 4 

رار گرفته است

تولي) 4 

  )1/12/1399 م

و از اين مطلب» 

ان آمادگي الزم

Having s به م
.جايگزين كرد 

بايد ofفه مانند 

ه بايد از يكي از ا
iefsي خالي اسم 

give u همواره ض

از زمان ت شرط
sit مفهوم فعل 

ت نه ساختار اس
ر نتيجه، نياز به

look aft به مع
meoneنقش . 

قت كنيد كه سا

نظمي شود تا از بي
 ش، ارتعاش

ت مدرسه اي قر

 ل دادن

17  

هفتممرحلة (ـان 

خير«شود   نمي
  .دارد

كالبد مادي انسا

so many bad

it ضمير مفرد 

د از حروف اضاف

 در قسمت نتيجه
كار رفته در جاي

upاي  ل دو كلمه

ه بايد در قسمت
گر و با توجه به

the foreig است
در. ه ديدن كند

terاي   دو كلمه

)4و  3هاي  ينه
دق). 4و  1هاي 

ت الزم انجام ش
لرزش) 3 

دوست بيشماري 

انتقال) 3 

  انگليسي

 دوازدهم؛ زبــــ

 ادرك و حيات
حيات دخالت ند

د بايد جسم يا ك

d social hab

توان آن را با مي
 سوي ديگر، بعد

داريم و 2ي نوع 
ك  ديگر، مرجع به
قت كنيد كه فعل

است، در نتيجه 
از سوي ديگ). 4 

gn touristطعاً 

تواند از موز نمي

لي نياز به فعل
رد گز(»  كردن
رد گزينه(كنيم 

 بايدتمام اقدامات
 مي، اختالل

 محاصره تعداد

 گيري كردن

سنجش

يجاد اختالل در
م در پيدايش ح

جسم حفظ شود

bits اين جمله 

 مصدر است و م
از). 4و  1هاي 

4.(  

If I نياز به شرطي
از سوي). 4و  2 
دق). 3و  2هاي  ه

I wouldشدة 

و 3هاي   گزينه
ف قرار بگيرد قط
طقاً پيراهن آبي ن

مله، در جاي خا
وجو جست«اي 

 that استفاده ك
 1.(  

، در اسرع وقت
نظم بي) 2 

ن است كه او در
  ».آيند

گ اندازه) 2 

   
 

 .رست است
ن جسم سبب اي

يزي غير از جسم
 .رست است

ه پيوند روح با ج
.  

 .رست است
 كه فاعل اصلي
شد كه يك اسم

ه رد گزينه(داريم 
4و  2هاي  زينه

 .رست است
I wereساختار 

هاي رد گزينه(م 
رد گزينه(ع داريم 

  ). 4و  3
 .رست است

I شكل كوتاه ش
رد(خته باشيم 

ت مورد توصيف
چرا كه منط» ي

  ).3و  2اي 
 .رست است

 معناي كلي جم
look f به معنا
يا whoبايد از 
رد گزينة(دارد 

 .رست است
به نظر من«: مله
 ت

 .رست است
مشكل اين«: مله

آ به كمكش نمي
 ه كردن
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است، پس ب
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ه افراد 

 خواهد 

و [مله 

زويش، كه 

 و ارائه 

اري 

فاده كرد 

 نقش اين 

cationgroup

براي كمك بهرا 

  ترسي

جديد چه اثراتي

 شدت مورد حم

دنبال كردن آرز

  ج بردن

بهايش ات گران

  بشي

گذا ه سرمايهروژ

  طور نامرئي

  خل، ورودي

حال كامل استف

از سوي ديگر، 
  ).3د گزينة 

  مت

   حالي كه

 پزشكي فوري ر

دست) 4 

كه اين داروي ج

سارقين بانك به

نع نشد تا او از د

رنج) 4 

 گذاشتن تجربيا

جنب) 4 

 قرار است در پر

به ط) 4  

مدخ) 4 

، بايد از زمان ح»

).4و  2هاي  ينه
رد(استفاده كرد 

قيم) 4 
  . كنيد

در) 4 

  )1/12/1399 م

هاي ند تا كمك

 وع

بيني كرد ك يش

فوري در برابر س

  ني

 اما آن هرگز مان

  شدن

راي به اشتراك

 سي

گي دارد كه آنها

ًا، در درجه اول

 ه
  .د

»قرن گذشته 2 

رد گزي(ده كرد 
ا whereصولي 

 ه
دقت» ب ممكن

 سراسر
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را احساس كردن

موضو) 3 

كه با اطمينان پي

   كاهش يافتن
  دن

دم انجام اقدام ف

باستا) 4 

برد گي رنج مي

باعث) 3 

اره برت كه همو

احسا) 3 

يزان پولي بستگ

اساسا) 3 

توجه) 3 
دقت كنيد» وجه

براي«ه معناي 
  . حال است

 whom استفا
ان از ضمير موص

ريشه) 3 
تي، به هر ترتيب

در س) 3 

 دوازدهم؛ زبــــ

وظيفة اخالقي ر

ي سخت است ك

كاهش دادن،) 
بيني كرد پيش) 

يس به خاطر عد

 فوري) 

اري نادر خانوادگ

 گرفتن

العاده است د فوق

 ترس، موجود

روژه اساساً به مي

 ر اجتماعي

 متياز
قابل تو« معناي 

for the las به
ثر آن در زمان

و whoتوان از 
تو ست، پس نمي

به هر قيمت«اي 

 ت، به سوي

سنجش

ي داوطلب اين و
.«  

 توجه) 2 

حل اوليه، خيلي

   2(
   4(

دانم، پلي  من مي
 

)3  مضر) 2 

 من از يك بيما
  ».بكشد
قرض گ) 2 

سي من يك فر
  ».سترس است

در دست) 2 

 شكست اين پر

به طور) 2 

نكته، ا) 2 
worthy o به

st two centu

گذشته و وجود ا

ت سان است، نمي
اً قيد مكان نيس

 خطر) 2 
at any به معنا

به سمت) 2 

   
 

 .رست است
هاي سازمان«: مله

.منطقه بفرستند

 .رست است
در اين مرا«: مله

 ادن
 كردن

 .رست است
تا آنجا كه«: مله

 ». گرفته است
 ، راكد

 .رست است
همكالسي«: مله

ن بودن، دست ب
 ردن

 .رست است
معلم انگليس«: مله

آموزشي در دست
  بازرگاني

 .رست است
موفقيت يا«: مله

  هوشمندانه
 .رست است

of note جالب 

 .رست است
uries قيد زمان 

جام عملي در گذ
 .رست است

energy غيرانس
جملة بعدي قطعاً

 .رست است

y price جالب 

 .رست است
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  .ت

 

ه سـاختار  

ـل كمكـي    
t   اسـتفاده

The old
تار معلـوم   

cationgroup

ترين است زديك

دقت كنيد كه). 
  ).3رد گزينة 

شـود و فعـ مـي 
to مصدر بدون 

d man sitting
در سـاخت). 3و  

نز ----------  

  .شاره دارد

  كند؟ ف مي
  .ردازد

 

2و  1هاي  زينه
ر(مله قرار بگيرد 

 دچار وارونگي م
بايد از» ر كردن

g next to me
2هـاي   د گزينه

  ). 4نة 

  )1/12/1399 م

  د دارد؟

-.  
 

 نظر معنايي به

  .ت

اش -----------

ترين وجه توصيف
پر شده است مي

-----------. 

رد گز(لي داريم 
د در انتهاي جم

جمله» شرايطي
مجبور« معناي 

e said: “I go
رد(شود  مل مي
رد گزين(كار رود 

get someb 

يسي
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هفتممرحلة (ـان 

االت زير وجودؤس

------------
 موسيقي است

ازده شده است 

دامه خواهد يافت
  كند

  ند؟

----به  است ده

را به بهت 2راف 
ش 2 در پاراگراف 

----ت در جمله 

 ساختار غيرسؤال
به كار رود و بايد

تحت هيچ ش«ي 
به makeفعل 

ot my car pa
زمان گذشته كام

به ك toمصدر با 
body to do s

ختصاصي انگلي

 دوازدهم؛ زبــــ

يك از س ه كدام

----بجز  كرد 
 كه منحصر به م

ر آن خط كشيد
  »تفاق

اد -----------
ك گر متفاوت مي

كن زي بحث مي

خط كشيده شد

در رابطه با پاراگر
مورد ادعايي كه

 به ساير كلمات

ط جمله، نياز به
به» كه آيا«عناي 

Unde به معناي
بعد از ف). 4و  1 

  : است
ainted two d
ساده تبديل به ز

بايد به صورت م 
something

 زبان اخ

سنجش

ي پاسخ دادن به
  كدامند؟

از متن برداشت
هايي هستند گي

زير 2 پاراگراف 
تجربه، ات«عناي 

--حث در مورد 
ا از صداهاي ديگ

در مورد چه چيز
   امروز

زير آن خ 2گراف 

د 3پاراگراف  رد
ت بيشتري در مو

لمه بدون توجه
  كند ي

رسشي در وسط
به مع if بعد از 

er no circum

هاي رد گزينه( 
 .  

ه شكل زير بوده
days ago.” 
 زمان گذشته س

)paint(ل دوم 

   
 

 .رست است
العات كافي براي

موسيقي ك سي
 .است رست
اتوان  را مي زير 
داراي ويژگييعي 

 .رست است
advent كه در

experie به مع
 .رست است

تمال بسيار با بح
ي كه موسيقي را

 .رست است
به طور عمده د 

اندن در دنياي
 .رست است

wh كه در پاراگ
   كه خوانديد
 .رست است

كاركر موارد زير 
به ارائه جزئيات 3

 .رست است
يك كل خواندن 

لب جلوگيري مي

 .رست است
 وجود كلمات پر

تواند بالفاصله ي
 .رست است

mstancesتار 

رود ل به كار مي
).3و  1هاي  ينه

 .رست است
ستقيم جمله به

ل غير مستقيم،
، فعلgetبي با 
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ه اسـتفاده     
 toر بدون 

ه سـاختار    

 بـه زمـان     
ايي كـامالً  

از شـرطي   

در نتيجـه،  
 بهتر است 

ديگر،  يسو
ر مجهـول    

  

ت تمـاس       

هايي بـراي  

  ن            
  .كنيد

ي از انـواع   

  ».رد كرد

cationgroup

ـان حـال سـاده
 به صورت مصدر

دوم، با توجـه بـه
  ).4و  

m كـه مربـوط
به لحاظ معنا» ه
  .ت

ر نتيجـه بايـد  

د. كنـيم  بت مي
ها ي همه فاعل

از س). 2و  1اي 
 بعـد از سـاختا

.داريم» ...بلكه  

ي بـا ادارة ماليـا

  صنايع) 4 

ه ر جديد توصيه

اتفاق افتاد) 4 
دقت ك» ن كسي

براي بسـياري] گ

  نجات) 4 

ويم شروع به در

مت شرط از زمـ
l فعل دوم بايد

در جاي خالي د
2هاي  رد گزينه

mustتوان از  مي

مگر اينكه«ناي 
است» اگر«ناي 

گذشته است، د

 غيرواقعي صحب
براي 2شرطي نوع 

ها رد گزينه(كرد 
همچنين،). 3و 

...نه تنها «ناي 

 سـاعات كـاري

يك كسب و كار

 ردن    
ناگهاني به ذهن

از مرگ[نجات  ن

 دو كمب

شينم چرا كه زانو

  )1/12/1399 م

جه، بايد در قسم
let بعد از فعل 

د). 2و  1هاي  ه
ر(استفاده كرد  

تيم، در نتيجه نم
 unless به معن

و به معن ifعادل 

جمله مربوط به گ
  ).4و  2

رة يك موقعيت
وي ديگر، در ش

  ).3ه 

جمله استفاده ك
و 1هاي  د گزينه

  ).3و  2ي 

Not on به معن

مالياتي در طـي

 ها    رقابت) 3

م دربارة شروع ي

به دست آور) 3
 فكري به طور ن

ميزان سرطان، 

كسر بودجه،) 3

مجبور شدم بنشي
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هفتممرحلة (ـان 

در قسمت نتيج 
از سوي ديگر،. 

رد گزينه(شود  ي
bef  ياwhen

رو هست قيم روبه
يريگريگر، بكا

provided  معا

ست كه زمان ج
2، 1هاي  گزينه

ص است كه دربار
از سو). 4و  1 ي

رد گزينه( شود 

كل غيرسؤالي ج
co رد(شود  مي
هاي رد گزينه(يد 

nly …, but (

 هر نوع سؤال م

 3

ن است پدربزرگم

 3
رسيدن«معناي 

ناسايي و درمان

 3

م ميل باطني م

 دوازدهم؛ زبــــ

will be fac(
).3و  1هاي  ينه

رونگي جمله مي
foreحرف ربط 

 قول غير مستق
از سوي دي). 4و 

thatه ساختار 

سؤال مشخص اس
رد گ(تفاده شود 

ملة آخر، مشخص
هاي رد گزينه(رد 

دن جمله تأكيد

ستقيم بايد از شك
ouldتبديل به  

بياي .p.pصورت 

… (also)ختار 

اند تا براي  داده

 سؤاالت   ) 

رسيد كه ممكن

 مربوط بودن) 
a though به م

ير در زمينة شن

 مرگ و مير) 

رغم بردم اما علي

سنجش

ced(ينده ساده 

گزي رد(خته شود 
.  

 جمله باعث وار
Hardl بايد از ح

با نقل toldعل 
و 3هاي  د گزينه

دقت كنيد كه. ت

wou در متن س
گذشته است است

 به خصوص جمل
استفاده كر 1ع 

بر غيرواقعي بود

نقل قول غيرمس
canعل كمكي 

ل دوم بايد به ص

مله، نياز به ساخ

رصت را به شما

 2(

گهان به ذهنم ر

 2(
ht occurs to 

هاي اخي يشرفت
.«  

 2(

مان لذت ب روي ه

   
 

 .رست است
 ساختار زمان آين

ساخت 1طي نوع 
)2رد گزينة (د 

 .رست است
Har در ابتداي

ly … when/

 .رست است
 زمان گذشته فع

رد(ستفاده كرد 
 و نادرست است

 .رست است
uld وجود كلمة 

ربوط به زمان گ
 .رست است

 مفهوم جمله و
وان از شرطي نوع
ستفاده كنيم تا ب

 .رست است
ت پرسشي در ن
ل غيرمستقيم فع

فعل haveبي با 
 .رست است

 معناي كلي جم
 .رست است

آنها اين فر«: له

 ت  
 .ست استر
اين فكر ناگ«: له

  ». باشد
 كردن    

 somebody

 .رست است
به خاطر پي«: له

.يش يافته است
 

 .رست است
من از پياده«: له
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ـاق افتـاده     

نـدان كـار      

  ردن
  . كنيد

  ، بد

  اده لوح
جاي كسـي  

  ريجي

ه سزاوارش 

   كردن 

.«  

د ارگانيك 

آمـوزي در  

  م

cationgroup

  عالوه بر) 4 

شـور سـنتي اتفـ

  هدف) 4 

فـاقي افتـاد چن

اجتناب كر) 4 
دقت» س چيزي

  ».تشكر بود
وحشتناك) 4 

  ».لي بود
زودباور، سا) 4 

 آشكار بودن، ج

«  
به طور تدر) 4 

به آن شدتي كه

ك) 4  جلوگيري

.است يط زيست
  تجاري) 4 

هاي توليد  روش

آ ورسـية دانـش   

، اقداماندازه) 4 

جي در اين كشـ

را ببندد چـه اتف

 ن 
سان بودن حدس

طر نشان كرد مت
 دان    

جايش خال اًواقع

 كسي در جايي

.ه شيميايي بود
 ، به خوبي 

رانندگي بيي و 

 كردن  

ي محافظان محيط

به] وش قديمي

  
  

براي دريافـت بو

 اع  جتم

  )1/12/1399 م

 رغم   علي) 3
  . كنيد

ي يك زبان خارج

 حجم   ) 3

 آب آشپزخانه ر

انتظار داشتن) 3
آس«ي تأكيد بر 

ضوع را به او خاط
متشكر، قدرد) 3

كنم و ن فكر مي
 نام  بي) 3

ك«ي  جاي خالي

مجاورت كارخانه
به طور مؤثر،) 3
  .دقت كنيد 

ن قوانين راهنما

بزرگنمايي ك) 3

 هدف مهم براي
 قابل فهم) 3

رو[ن براي تغيير 

تهيه كردن ) 2
جذب كردن) 4

ممكن است بد، 

مستعمره، اج) 3

21  

هفتممرحلة (ـان 

3  ريق
قتد» ل باطني

سبت به يادگيري

 3

رد شيركموش 

 3
It doesn’ براي

شمندانه آن موض
3  ب 

روسي نباشد؟ من
3  ري  

be co به معناي

ي بود دقيقاً در م
    3
»اً در مجاورتق

نايي با متخلفين

 3

ري تجاري يك
 3

سازي كشاورزان

 
 4

دگي كرده باشيد

 3

 دوازدهم؛ زبــــ

از ميان، از طر) 
رغم ميل علي«ي 

عمومي مردم نس

 نگرش     ) 

 اينكه مادرم فرا

 حدس زدن ) 
t take much

 از كارگران هوش
محترم، با ادب) 

ت در مراسم عر
زائد، غيرضرور) 

onspicuous b

ق به افراد محلي
فوراً، نزديك  ) 
دقيق«ه معناي ب 

ت كه قوانين جن

 احاطه كردن) 

بردار ر برابر بهره
 معادل ) 

ها قادرس يارانه] ز

ر اين كشور زند

 تخفيف) 

سنجش

 2(
desp به معناي

حي در نگرش ع

 2(

س بزنيم بعد از

 2(
h imaginatio

عاً از اينكه يكي
 2(

در عروس توانست
 2(

by one’s ab

ا كه متعلقه خانه
 2(

immediatel

انگيز استبر فرت
  

 2(

 قطب جنوب در
 2(

هدف از[ويد كه 

  
   دن   

سال در 2حداقل 
  ».رايط باشيد

 2(

   
 

   
 pite oneself

 .رست است
تغيير واضح«: له

 ي 
 .رست است

اينكه حدس«: له
  ».ت

 دن     
 on to guess

 .رست است
رئيسم واقع« :له

  
 .رست است

چگونه براد«: له
 واضح   
bsence جالب 

  .دقت كنيد» 
 .رست است

رديفي از خ«: له
  ناگهاني  

 ly adjacent

 .رست است
ن واقعاً نفاي«: له

».كند ورد نمي
 بودن 

 .رست است
حفاظت از«: له
 متوسط   

 .رست است
گو وزير مي«: له

 كردن
ادن، تبديل كرد

 .استرست 
شما اگر ح«: له

ار دالر حائز شر
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  ».كرد

 نـه زمـان       
مـل مـورد   

 withفة ـا  

ل بـه كـار      
ه نيـاز بـه     
بـه ضـمير     

وصـفي بـا     
م بايـد بـه    

معنـا   ا بـي   

ل از فاعـل    

هـا    شرطي
در نتيجـه،  

بـه لحـاظ    

  ادحقيق زي

  )افتد ي

cationgroup

  ». كرده است
  مناسبنا) 4 

روع به كاهش ك
  الهام) 4 

 اسـتفاده شـود
زمان گذشته كام

حـرف اضـن از  

ي قبـل از فاعـل
سـت، در نتيجـه
ر نتيجـه، نيـاز ب

ك جملـه وارة و
havفعـل دوم ،

كـامالً جملـه ر

عل كمكـي قبـل
  ). 3و  1

يچ يك از انواع
د. ماشـته باشـي    

»كم و ناكافي«

و بدون فكر و تح

  دادن
ي كه هرگز نمي

  دن

  

خانگي نامناسب

خاير واكسن شر

ده در گذشـته
تواند براي ز  مي

get m  تـوان نمـي

ود و فعل كمكـي
سفـاعلي ا قطعـاً  

در. اسـت » كـه 

wha دارد نه يـك
veت سـببي بـا    

ك» مگـر اينكـه  «

شود و فع گي مي
هاي  رد گزينه(

ارند و مطابق هي
 غيرمسـتقيم دا

littl  با معناي»

 از روي ظاهر و
  ساختن

هات گذشته را د
كنايه از اتفاقي( 

  نكرد
ارزش خريد و بي

  )1/12/1399 م

.دقت كنيد» ود

را براي مصرف خ
 معمولي ) 3

بحران، ذخ] دازه
 بحث) 3

 براي زمان آينـد
the p نيز تنها

married to s

شو ر وارونگي مي
ق» تهديد كـردن 

ك«يازمند مفهوم 

atمير موصولي 

ر معلوم جمـالت
Un  به معناي»

مله دچار وارونگ
(ارد د aم مانند 

هيچ تناسبي ندا
قـولنقله بايد 

leكه بكارگيري 

قبول چيزي) 2
از كاه كوه س) 4

اشتباه تاوان) 2
وقت گل ني) 4

پارتي بازي ك) 2
چيز بنجل و) 4
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دوح«به معناي  

گ ماشين آن ر
 3

و اند[ا به مرز آنز
 3

the follo دايب
previous we

somebodyي 

يرد، جمله دچار
th  ت«به معناي

ن جمله حتماً ني

وارة اسمي با ضم
ديگر، در ساختا

nlessكارگيري 

گيرد، جم رار مي
ه يك معرف اسم

ه 3 و 2هاي  ينه
You در ادامه ،

ن، دقت كنيد ك

 
 4

 
 4

 
 4

 دوازدهم؛ زبــــ

somewhere

ندازة بسيار بزرگ
 مسئول ) 

دن شيوع آنفلوآ
 تفريح) 

owing week

eekختار زماني 

 به ساختار فعلي

گي جمله قرار مي
hreatenي فعل 

اينهمچنين، ). 
  ).4و 

 به يك جمله و
از سوي د). 3و  
بك). 3و  1هاي  ه

 ابتداي جمله قر
m حتماً نياز به

 و نتيجه در گزي
said ساختار 

همچنين). 4زينة 
  ).4و  2ي 

  چيزي

سنجش

e in the regi

رسد ا ه نظر مي
 2(

ها، با رسيد زارش
 2(

kساختار زماني 

همچنين، ساخ). 
با توجه). 1ينة 

  ).4و  1ي 

Li در ابتداي ج
براي dangerش 

)4و  3هاي  زينه
و 2هاي  د گزينه

had kno نياز
2ي ها رد گزينه

رد گزينه(ر رود 

در »به ندرت« 
messageاسم . 

ر قسمت شرط
با توجه به). 3 

رد گز(روند   مي
هاي رد گزينه(ت 

  
   

   
  

   ن كسي
ي، فرار كردن از

   
 

 ion of جالب 

 .رست است
متأسفانه به«: له

 ه       
 .رست است

براساس گز«: له
 مقدار، نسبت 
 .رست است
ها، س  توالي زمان

)2رد گزينة (ل 
رد گزي(ر بگيرد 

هاي رد گزينه(د 
 .رست است

ittleساز  منفي 

نقش). 2 گزينة 
رد گز(ريم وم دا

whic  رد(داريم
 .رست است
wnبعد از فعل 

ر( whichولي 
بكار toدر بدون 
  ).2 گزينة 

 .رست است
Seld با معناي

)4رد گزينة (د 
 .رست است

ي به كار رفته در
و 2هاي   گزينه

ك زمان به عقب
ًال نادرست است

 .رست است
 خانه بودن

 كار زياد كردن
 .رست است
شه گل بهار نمي

 گ مرگه
 .رست است

ن و تشويق كرد
 كردن از چيزي
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  ست بكش

تفاده ي اسـ 
سـت، پـس    

  ده

و  2هـاي   ه 
رد (باشـد   

cationgroup

  

  ر مورد چيزي

از انتقاد دس) 4 

  باشد

 كامل استمراري
قطعاً فـاعلي اس 

كنندخسته) 4 

رد گزينـه(كرد  
ofهمـراه    بـه   

.دقت كنيد» ت

به فكر كردن در
  قيمت بودن

 خواي

  .ت كنيددق 

زنم اينطور نب مي
  وافقم

ل كامل يا حال
»مفتخر كردن«

  س

in دار استفاده
m حتمـاً بايـد

  )1/12/1399 م

رها هم بد نيست

بعدم تمايل ) 2
بسيار گران ق) 4

راستش رو بخ) 3

»ت خنجر زدن

من حدس م) 2
الً مومن كام) 4

ايد از زمان حال
ho  به معناي»

 دوجانبه) 3

  نابودي) 2
بنيان، تأسيس) 4

ngس بايد از فعل 

muchفت كمـي     
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اوضاع آنقدر«اي

 
 4

3  وري باشه

از پشت« معناي 

  ده است

 
 4

  ري

  لي كند

 گذشته است، با
onorبراي فعل  

 3

 
 4

اعلي است، پس
ل از اسـم، صـفت

  

 دوازدهم؛ زبــــ

it’s no به معنا

 م ميل باطني

اميدوارم اينطو) 

stab some به

د را از دست داد

  جود ندارد

ي براي انجام كا
  ادن

يا حرفش را عمل
  حمقانه زدن

شروع عملي در
the Noble 

  ). 3و  1 

 دارخنده) 

فا» گذاشتن«ي 
قبـل his ملكي 

o استفاده كنيم.

سنجش

ot all doom 

رغم م كاري علي
  

 2(

ebody in the

درت و تأثير خود

ي چيزي كه وج

  
   م

 عدم اقدام جدي
ري را توضيح د
ي اينكه تهديد ي
ست به ريسك اح

كه بيانگر زمان ش
prizeنقش ). 4

هاي رد گزينه( 

 2(

  
    قيمت

leave به معناي
 به وجود صفت

on روز بايد از 

   
 

 .رست است
 and gloom

 .رست است
دن و قبول انجام

 كردن چيزي
 .رست است

 م نيست
 .رست است

e back جالب 

 .رست است
  احساس  بي

 يا چيزي كه قد
  ر خرمن
فايده براي وي بي

 .رست است
 لفم

يمانم، شك دارم
 .رست است

 و دهان بودن،
ول انجام كار اص

ست از كسي براي
 بازي كردن، دس

 .رست است
ك since وجود 
4و  1هاي  زينه

تار معلوم داريم
 .رست است

 ه
 .رست است

ي، فهم، افزايش
 .رست است

No  براي فعلe

 ديگر، با توجه
  ). 3و  1

 .رست است
تاريخ دقيق يك
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. ـراد اسـت    
سـنت  «ي 

ضافه بايد از 
 يك معرف 

  صادي

  ن

  ي

 sentفعل 

دين مـورد  

 به صورت 

 

ن حشـرات     

cationgroup

رابطـة بـين افـ 
نيز به معناي 4ة 

حروف اض عد از
ت مفرد نيازمند 

  ).4و  3اي 

فعاليت اقتص) 4 

تأييد كردن) 4 

به طور كلي) 4 

  پيشرفته) 4 

his fath براي ف

هر پاريس با چند

بايد inventل 

 سرگرمي) 4 

جـه، قطعـاً ايـن

communica

گزينة. زها است

از سوي ديگر، بع
ست و در حالت

ها رد گزينه(نيم 

 وردن

herنقش ). 4و 

ه به مقايسه شهر

فعل ،در نتيجه. ت

  . دارد

  دهند؟ ل مي

در نتيج). 3ينـة  

  )1/12/1399 م

ationامـا  . نند

 معلول بين چيز

ا). 4و  3هاي  نه
قابل شمارش ا 

 آن استفاده كن

 راز و رمز) 3

به حساب آو) 3

 به هر حال) 3

 درونگرا) 3

و 1هاي  د گزينه

 ديگر و با توجه

نجام شده است

 واحد) 3

  .تر است غني

اشاره --------

باراني تشكيل ي

رد گزي(آيند  مي
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كن را منتقل مي 
گر رابطة علت و

رد گزين(باشد  ي
rockنين اسم 

د از شكل جمع

 3

 3

 3

 3

رد(خالي نيست 
  ).4و  3اي 

از سوي). 4و  2
  ).4و  3

me در گذشته ا

 3

باراني استوايي غ

------ست، به 

هاي را در جنگل 

م شره به حساب
  .ستند

 دوازدهم؛ زبــــ

»ارتباط«عناي 
ميان افراد، بيانگ

  . را پر كند

مي forمشخصاً 
همچن). 4و  1ي 

سم در جمله، بايد

 بخش) 

 راضي كردن) 

 همچنين) 

 معتاد) 

در جاي خ» كه« 
ها رد گزينه(ريم 

2 هاي رد گزينه(
3هاي  رد گزينه(

eetبل از عمل 

 3.(  

 مايع) 

هاي ب ي از جنگل

ط كشيده شده اس

]حياتي[هاي  نه

ها نوعي حش رچه
هاي باراني هس ل

سنجش

مع 3و  2، 1ينة 
عالوه بر رابطة م
تي جاي خالي 

techniques م
هاي رد گزينه(م 

 وجود معرف اسم

 2(

 2(

 2(

 2(

يازي به مفهوم
ار معلوم داراخت

(داريم  toدر با 
( استفاده كنيم 

قب inventعمل 
و 2، 1هاي  ينه

 2(

حيات، دريا حتي

خط 2ف پاراگرا

ترين بخش گون گ
  »رات

 شده است، مور
حياتي در جنگل

   
 

 .رست است
گزي 3ها، هر  ينه

relation نيز ع
تواند به درست  مي

 .رست است
sة مناسب براي 
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دما توجه به ع
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 .رست است
 چيزي بودن
 .رست است

 الصه خ
 .رست است

 .رست است
 معناي جمله، ني

به سا، پس نياز 
 .رست است

see نياز به مصد
ز صفت برترين
 .رست است

 مفهوم جمله، ع
رد گزي(ل باشد 

 .رست است
  اتفاق

 .رست است
   چيست؟
ز نظر ح اينكه ا

 .رست است
كه زير آن در پ 

  گي
 .رست است

 موارد زير بزرگ
حشر«ه معناي 

ه در متن اشاره
بيشترين گونة ح
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