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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 چهارمجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)27/03/1401(  
  )دوازدهم( ــانزبـ  

 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  14ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

تـرادف بـا     

 -بامـداد : ح 

.  

ـبيه شـده   

  .است» ها 

cationgroup

كـه همگـي مت 
 

صـباح) ( كوتـاه  

).و فرياد داشتن

تشـ«نظيـر    بـي 

اطرات و مبارزه
  .است 

1(  

) گزينـة چهـار   
 .ورد نظر است

توقّـف :رپرزدن 

  ي

 

خموشي و(دارد 

 درشت و گوهر

خا/ انقالب « از 
»چشم محبوب

27/03/1401 ارم

مـورد(» تـاري 
فاقد معني مو» 

ر) (شود ه مي سـ

  بدون رقيب

  پذير

افزاي طرب ←ي 

  آزرم ←
  امتناع ←

 يغماي ←ي 

دوم پارادوكس د
  .م است

  .شود  مي
  .است» شك

، در)زهرهچون 

استعاره» گل« 
لب و چ«تعاره از 

2  

چهاجامع نوبت ( 

گرفت –دشـواري  
شخص گرفتار«

  :د از
ي زمين كشيده

ب: بالمعارض  )ن

سخنان نرم و دلپ

افضاي طرب*    

←آذرم ) 2 
←امتناء ) 4 

يقما*            

مصراع د* » ران
بيت فاقد ايها* 

 ناهمسان ديده
اش«استعاره از » 

جبين چ -ن ماه

-» ايران/ دنيا «
ترتيب است به» م

ارسي 

زدهم؛ زبــــان

د –سـختي  «: ز
به معني » اري

ندا ها عبارت  آن
يمي كه دمش رو

  )ن سوار شوند

جاهاي پنهان: ن

س –دقايق  –ف 

  :ند ازا ارت
صحنهاي       

  :ترتيب به
   ر

  

توفنده  ←ده 

.  

كشور اير –هدا 
*» دست –اي  ه
جناس» سر – 

»قطرة باران«* 

رخ چون(ه، زهره 

«استعاره از » غ
بادام –شكّر «* 

 فا

سنجش دواز

ند ازا رك عبارت
گرفتا«نة پاسخ 

ت دارند و اصالح
ب زرد بسيار سمي
سب، آنچه بر آن

در عبارت متن( 

ي دقيق و ظريف

ست هر يك عبا
ص ←صهنهاي * 

ها ب هر يك از آن
محذور ←ضور 
    

  :ها ن
طوفند*          

است» دابلو نرو

:  
شه«ب استعاره از 

لحظه« مجاز از 
در«بين . * رد

*» دانه گوهر يك

  :ينه
شاه، ماه«عر به 

  .ت
  » شقايق«ر 
باغ«* » نسيم«ر 
* »طبع –بلبل «

   
 

 .رست است
راي معني مشتر

در گزين. هستند 
 .رست است

ه معني نادرست
گي نوعي عقرب

اس: مركب) (پگاه
 .رست است

  :هاي فرد  واژه
مخفيگاه –فيه 

  جوان –
هاي نكته –فه طي

 .رست است
اليي و شكل درس

*مأواي        ←
 .رست است

اليي و اصالح ه
محض/ مهمل  ←

 ط اماليي
 .رست است

اليي و اصالح آن
بيز  مشك ← 

 .رست است
پا«خ منتسب به 
 .رست است

:شده هاي گفته ه
ترتيب به» باغ –
ترتيب به» كف –

اغراق دا»  خون
قطرة باران به گ«

 .رست است
هاي هر گزي عاره

يت محبوب شاع
فاقد استعاره است

بخشي بر   و جان
بخشي بر  و جان

« و تشخيص بر 

www.sanjeshse 

  
  
در 2گزينه  

هاي دار واژه
»مخمصه«
در 4گزينه  

هايي كه واژه
ويژگ: جراره(

پ -دم سپيده
در 3گزينه  

همة معاني
جِ خف: خفايا
–برنا : شاب

جِ لط: لطايف
در 1گزينه  

سه غلط امال
←معواي * 

در 1گزينه  
هاي امال غلط

←محمل ) 1
بدون غلط) 3
در 2گزينه  

هاي امال غلط
بيذ مشك* 

در 3گزينه  
گزينة پاسخ

در 2گزينه  
بررسي آرايه

–ها  الله«) 1
–دمي «) 2
درياي«) 3
«تشبيه ) 4
در 4گزينه  

بررسي استع
در اين بي) 1

بيت ف. است
استعاره) 2
استعاره) 3
استعاره) 4
  

erv.ir

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



 
 

 

@sanjesheduc 

ي شـيرين   

سـتعاره از   

جناس » از

اسـتعاره و  

  » ت

  )مورد 

و فـرات  ] ف

cationgroup

شـهرياري«: يزي

  »ق الهي
شراب كـه ا -2

با تاخت و تا«ي 

ا) »مجـدداً «ـي   

گوش اجابت -له

4درس خويش  

  ) دي

سنادي محذوف

1(  

آمي حس* يبارو 

عشق -دل –ق 
دائمي  -1عني 

راع دوم به معني

بـه معنـ» بـاز «  

نال«بخشي بر  ان

/تكرار درس / خ 

  )مورد 1: وز
  )مورد 

هر دو فعل اسناد

  ] راسنادي

فعل اس: ستده ا

  . دوش كشد

 

27/03/1401 ارم

ره از محبوب زي
  .ر است

عشق -)پير(لهي 
عبه دو م» مدام«

با مصر»  سوريه

اسـت و» وردن  

استعاره و جا). ت

درس تاريخ –ق 
  )مورد 1 

لباس رو(ضافي 
3: عتاب معلّم -

ه(وجوست  ست

غير: درم همي[ 

شد) [مسند( ش

 است، مشك به

 صفت لياقت: ي
  صفت مفعولي

  )ل اسنادي

3  

چهاجامع نوبت ( 

استعار» غزال«: 
هاي ديگر د آرايه

ز واسطة فيض ا
«*  اين صورت 

مرز لبنان و«ي 

ت تسـلّط در آو

است» مل كردن

تحرير مشق(ضافي 
:عمر خويش(ي 

تركيب اض) مورد 
-مورد عتاب -ن

و عاشق اندر جس 

درم، نه پوست ي

پوش نيلي/  ماتمت
  ]ي محذوف

از يم تو) مسند
  .رضه است

  .ت

نوشتني) ب  
ص: كشته) د 

فعل] (است[رده 

زدهم؛ زبــــان

:استعاره) * غزل
دبيت فاق* » زل

  :سخ
رتيب استعاره از

به -2و دستت 

راع اول به معني

تحـت« به معني 

حم«ط به معني 

  :ز
تركيب اضا) مورد

تركيب اضافي) د
3: هر روز -ول

بيم آن(ب اضافي 

]ه قرينه لفظي
  .دي است

كه پيراهن همي

  :كند مك مي
به داغ) نهاد( ه
فعل اسنادي: ت

م( اي رشحهرات 
جملة معتر» ست

همراه است  جايي

)حاليه، قيدساز
  

:  
كر همي) مسند(

سنجش دواز

غ -غزال) (سر –
شهر غز» «عشق

شده در گزينة پاس
تر به» مدام - جام

با دو -1و معني 

  :ي ديگر
در مصر» جوالن

ر اين بيت فقط

در اين بيت فقط

ند ازا ضافي عبارت
م 2: صداي بلند 

مورد 1: اي دراز
لباس معمو -نده

تركيب) مورد 1 

  
محذوف به: ست

خيدن؛ غيراسناد
ك) اسنادي: ستم
  )ي

ها كم خيص نقش
كعبه] ي محذوف

شده است[خروش 
جز تو كه فر) اد
يم توس اي از حه
ج رباعي با جابهر 

  :ب
(صفت فاعلي : 

    

 در گزينة پاسخ
(انباز ) مفعول: 

   
 

 .رست است
  :هاي بيت ه
–بر ) (تاج -تا( 

تاج ع«: شبيهات
 .رست است

شد هاي خواسته ه
ج -باده  -ساقي 

به دو» ن دست
  .ت
هاي ها در گزينه ه

ج«(تعاره و ايهام 
  ).ند
در» گرفتن«(م 
  .»غم« 

د» كشيدن«(م 
 .رست است

بات وصفي و اض
–گاه  آن(صفي 
ها ساعت(وصفي 
لباس ژن(وصفي 

:آن روز(صفي و
 .رست است
:شده د خواسته

اس[وگوي   ر گفت
به معني چرخ» م

وفا هس يار بي(رم 
ر دو فعل اسناد

 .رست است
عي زير به تشخ

مناداي: ت عباس
ت در جوش و خ

نها( دريايي كه 
فرات رشح«جملة 

ها در رتيب نقش
 .رست است

ترتيب شده به سته
):در مصراع دوم

 صفت نسبي 
 .رست است

هاي دستوري ش
تو را(ت ) نهاد( 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .
بررسي آرايه

بين: جناس
تش* » است

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

س«: استعاره
از اين«: ايهام

است» عشق«
بررسي آرايه

فاقد است) 2
همسان دارن

فاقد ايها) 3
تشخيص بر

فاقد ايها) 4
در 3گزينه  .1

تعداد تركيبا
تركيب و) 1
تركيب و) 2
تركيب و) 3
تركيب و) 4

در 3گزينه  .1
بررسي موار

مدعي د) 1
بگرديم«) 2
وفا يار بي) 3
هر(است ) 4

در 2گزينه  .1
نثر روان رباع

حضرت[اي 
ات از تشنگي

من نشنيدم
ج) 1(توجه 
تر) 2(توجه 

در 4گزينه  .1
صفات خواس

(روان ) الف
:نگارين) ج

در 1گزينه  .1
بررسي نقش

يزدان) الف

erv.ir
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  .ود است

راع اول بـه  

و وفـاداري    

مدن، نزول 

ـب سـخن   

  .ادن افراد

  ) 21ه 

cationgroup

  كند اد مي
ي با مسند مشهو

در مصر» زد مي

ـايي دوسـتان و

دي به پستي آم

 خردمند و زير لـ

ر جهت فريب دا

صفحه 11عربي 

1(  

ي با مفعول ايجا
ه جملة سه جزيي

م«ر گزينة پاسخ 

  .)است» لُه

وفـ ن بيبيا) 3ه 

  ردگار

هبوط، از بلند«: 

شرمندگي –ار 

اهر و رياكاري در

  

ع( آن،شود يت م

27/03/1401 ارم

  )ل اسنادي
جملة سه جزيي 

جه در اين گزينه

در. شود فته مي
  .است» 

  .است» شي

ُ«ز رم: كق:  كقو

  بد

ن ذوق و قريحه

كرم و لطف پرور

:هاي ديگر گزينه

يي گفتار و نوشتا

نفي تظا/ بيني  گ

)برتري عشق(ق 

سخت، كارش) 4

ن

4  

چهاجامع نوبت ( 

فعل(سازي ) سند
»پيدا كردن -ن

ي است و در نتيج

ها يا ابيات گف راع
»يش و برخورد

 خوشي و ناخوش

:توجه. (دهد  مي
  ها پديده

نشيني با افراد ب

ي ناديده انگاشتن
  )س سختي

توجه به ك) 4ار 

  .مشهود است

و گ» خاك است

  .ي افراد است
همسويي - قيامت 

گران و خود بزرگ

ري سخن عشق

4  برد ينخواه 

ي، زبان قرآن

زدهم؛ زبــــان

مس(عيان ) فعول
دست آوردن به« 

ش نماي متممي

 در انتهاي مصر
سا«م به معني 

 بر امور و تقارن

جايگاهي ارزش
بر پ) جان پاك او

تحذير از همن) 4

بيهودگي) 2. ست
در پس(، فرج )ي

ي رحم پروردگا

ر گزينه پاسخ م
  ستغنا

م انسان كه از خ

جهت پندپذيري
نزديكي مرگ و ق

دادن ديگر  فريب

برتر) 2 

بهرهي، ندازيب) 

 عربي

سنجش دواز

مف( راز نهاني را 
به معني) ب(ه 
 اضافه يا نقش فك

با معني يكسان
و در مصراع دو 

تسلّط تقدير« 

ست كه به هر ج
خاك جسم و ج

4    وب

 و ناله همراه اس
در پس نااميدي(

تقاضاي) 3ز جزا 

دارد كه درنام » 
ا) طلب هـ) ج: 

د بر جنس جسم
  .است»  مادي

 گفتار نرم در ج
يادآوري ن«: تيب

پرهيز از:  پاسخ

   لّقات 

)2  تواند

   
 

بسي)  محذوف
در گزينه» افتن

»را«) ج( گزينة 
 .رست است

هاي تكراري ب ژه
»دن، نواختن ز

 .رست است
ت گزينة پاسخ؛

 .رست است
  :ك از ابيات

انسان اس:  سؤال
خ(فرينش انسان 

ك همنشين خو
 .رست است
  :ك از ابيات

وز من با شكوه
(د بر اميدواري 
 .رست است

  :هاي ديگر ه
 عفو پيش از روز

 .رست است
»معرفت« وادي 

:ط به ابيات ديگر
 .رست است

تأكيد«: ه پاسخ
 نوراني به عالم

 .استرست 
ه پاسخ، كالم و

ترت هاي ديگر به ه
  .ست

 .رست است
ت سؤال و گزينة

  :هاي ديگر ه
صيه به ترك تعلّ

  .رست است

ت ينم، خواهد شد

www.sanjeshse 

نهاد(تو ) د
يا«: 1توجه 
در: 2 توجه

در 2گزينه  .1
رديف به واژ

ساز«معني 
در 4گزينه  .1

مفهوم درست
در 1گزينه  .1

مفهوم هر يك
و عبارت) 1
برتري آف) 2
تأثير نيك) 3

در 3گزينه  .2
مفهوم هر يك

شب و رو) 1
تأكيد) 4من 

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

تقاضاي) 1
در 1گزينه  .2

وادي سوم،
وادي مربوط

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه
روح از عالم

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه
مفهوم گزينه

اس» گفتن او
در 4گزينه  .2

مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

توص) 3و ) 1
       

  
در 3گزينه .2

  :خطاها
خ، اريبس) 1

erv.ir
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  )85حه 

ز كشـاورز   
پادشـاه   !د    

رك كردند 
تعجـب   ش
سخناني : ت

 ريـ وز .هـم 
روز .  نكـرد  

شـروع   ريـ 
 ؟ نفروشـم 

سـبك  ر از 

cationgroup

  )66 ه

   

  )18 ه

 )59 صفحه 12

 )23حه 

صفح 10عربي (

   

پادشـاه ا. شـتند 
روه متفـرق شـد

كشاورز را تر ش
رشيـ وز بدفهمي 

گفتفت و به او 
ده يمـ  حيتوضـ  
موافقـت ريـ وز 

يپس وز. يپرداز
ارزان م كرد كه

منظور !استمم 

1(  

صفحه 11عربي 

 ميدو تيي، وي

صفحه 11عربي 

2عربي ( د ندارد

حصف 10عربي ( 

( كنند يساس نم

 

گذش ريـ شـاورز پ 
و گـروه؟ گـر !د 

رشيس پادشاه و وز
شاه از. ه نشدم

 خانه كشاورز رف
را هـر كلمـه  ، ر 
.از او خواست ر
بپ ناريهزار د دي
سفارشمپادشاه  
چشم ست؟يچ ،

27/03/1401 ارم

ع(ي ها يانرژ )4

يرادشنيدن، ) 3

( االتؤس، تا) 4

وجود، صحرا) 4

، دورتر115) 3

احس، ديينگو) 4 

   بتواند) 4

مائة، ُيخفي) 4 

كش كي از كنار 
شـد نيسنگك، 

سپس! شن نفرو
د كه من متوجه

به .برم يت را م
نـاريصد دقابل 
ناريد ستيمه دو

يهر كلمه با يرا
ي كهدينشن ايآ
كه نزديك شد، 

5  

چهاجامع نوبت ( 

 4

3  شاهده كردند

4  معلم، ب

4  ز

3  قريباً

4  كنند يس نم

 4

  )64صفحه 

 4

را نگاه كردند و
و سبك؟ سبك! د

ارزان: شاه گفت
بود رمزهاييشما 
وگرنه سرت يده

در مق:  پاسخ داد
هر كلمه يرز برا

بر: رز به او گفت
آ: ورز به او گفت

منظور از دور: د

زدهم؛ زبــــان

 نيزم )

مش، فوتبالِ ما) 
18(  

خوب، سخنان) 

طور، نيز همان )

ي، تقدانست يم )

احساساند،  زنده) 

 ييبايز) 
  )66 ه

ص 10عربي ) (د

 اختفت) 

ر شهر و اطراف 
شد كيدور نزد 
پاد. شدند هس ،و
ش يگوو گفت: د

بد حيرم كه توض
كشاورز. يح ده

ازگشت و كشاور
رفت و كشاور ش
كشاو .اورديب ني
دياو پرساز  ريوز

سنجش دواز

)3  ي

 2(
8 صفحه 12بي 

 2(

)3  ست

 2(

  3(

 3(
صفحه 11و عربي  

دشون شناخته مى

)3  .ه است

رفتند رونيب ش
:شاورز پاسخ داد

آن دو: اسخ داد
دياز شاه پرس ريز

گذار يوز تو را م
 داد، برايم توضي

بااو  نزد ريوز ،د
شپس نزد افت،ي

ييرا پا متيكه ق
كرد، و افتي در

   
 

  .رست است

يطيمحآورد،  مي
  .رست است

 ت 
و عرب 35 صفحه

  .رست است

 دينبا 
  .رست است

سيممكن ن، ست
  .رست است

115ي، كن
  .رست است

كشته شدندي، 
  .رست است

58و  62و  3: فحه
  .رست است

هايشان ش  چهره
  .رست است

، ترجمه نشده»ز

  :ك مطلب
رشيپادشاه و وز 

شد؟ كش طور چ
ن دو؟ كشاورز پا

وز. خود بازگردند
سه رو: ه او گفت

 تو و پادشاه رخ
روز بعد. د و رفت

ي يفزون ريوز ب
اس از كشاورز ك

خود را يرز بها

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
  :خطاها

شمار م به) 2
در 4گزينه  .2

  :خطاها
مسابقات) 1
ص 11عربي (

در 3گزينه  .2
  :خطاها

ت،االؤس) 1
در 2گزينه  .3

  :خطاها 
ممكن اس) 1

در 4گزينه  .3
  :خطاها

ك يباور م) 1
در 2گزينه  .3

  :خطاها
يكسانبه ) 1

در 1گزينه  .3
  :خطاها

   دو )2
صفح 12ي عرب(

در 3گزينه  .3
مجرمان از(

در 2گزينه  .3
  :خطاها

بيش از«) 1
  

دركترجمه 
كيبار  كي

دور: ديپرس
و آن: ديپرس

تا به كاخ خ
پس به .كرد

را كه ميان
شد يعصبان
اضطرابسوم 

كرد به التما
كشاور يوقت

erv.ir
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كه  دو ني ا
ازگشـت و   
  .مانده است

   

  !لب كرد
   

را مـان   ـان 

cationgroup

منظور از !است
ل به نزد شـاه با

نما يباق ياديز ز

    !ا تخفيف
   كتابخانه

   !ديخر ن
  !ت

دينار طل 200مه 
 !نادان است

 

     

  
  )34حه 

ما زمـ .طال است

 

1(  

من ا يها دندان 
پس خوشحال .د
زيچ: پاسخ داد 

با ـادي نداشت 
مطالعه در ـ ود

گراناالت را ؤس
ها دست نيافت ب

ورز براي هر كلم
ت كه وزيرش ن

  حرفان زائدان

 »فعيل

مناسك/  حّجاج
صفح 12و عربي 

زمان ط«. هستند

 .رف زائد دارند

27/03/1401 ارم

نيا ست؟يه چ
خوشحال شد ري

رينده است؟ وز

  
ول زياوزير پ) 2
وزير نادان بو) 4

جواب س ريوز) 2
وزير به جواب) 4

روز دوم كشاو) 2
دانست شاه مي) 4

  إليه مضاف) 3

المؤنث، له) 3

تف«من باب ) 4

الح: 3در گزينه 
و 48صفحه  10

ه »لـون» «وف

و دو حر ب تفعل

6  

چهاجامع نوبت ( 

گروه ي پراكندگ
وز !كنم يم فاده
ما يباق يزيه چ

  جه نشد؟

 
 
 4

 
 4

 
 4

 3

 3

4  »يم

د 
عربي . (هستند

صـفو» «عضلة

از باب» َيَتنّفسـ 

زدهم؛ زبــــان

منظور از ! است
فاست عصامن از 

از پول تو چه: د

ز انجام شد، متو
  ! وزير

  !حبت كردند
  !رق داشت

 رد؟
 !يادي خواست

 !با پول 

 !ها برسد  جواب

 جمع ـ صفة) 

تسلي«مصدره ) 

 

ه »آالف«و » 

«ب صفت براي 

ـ َسيتنّبه«.  است

سنجش دواز

من ييشنوا ني
م ؛من است يها

ديدشاه از او پرس

ن شاه و كشاورز
درست م درك
  !اش خستگي

صداي آهسته صح
ه با زبان وزير فر

نه آن را حل كر
او فرصت زي ـد 

ـ شاه را نفهميد

ينار پرداخت تا به
   !نگرفتي 

  :كن
   ! شت

 ! قديمي بودند

 2(

  
   

  2(

 أجهزة/  عيون
   

األمم» «جارب

ترتيب به »خضر
  ».ميكن يم م

افتعالو از باب 

   
 

يا ست؟يچ ،شد 
پاه نيا ست؟يچ
پس پاد. داد حيض

  .رست است
حبتي را كه بين

اطالعي و عدم بي
بدحالي وزير و خ
هقان و وزير با ص
ن كشاورز و شاه

 .رست است
 چه بود و چگون
براي وزيركم بود

پادش ن دهقان و
 .رست است

 هر كلمه هزار دين
از وزير هيچ پولي

  .رست است
ت را مشخص كن
وزير سوء ظن دا
و وزير دوستان
  .رست است

 ...ارع و 
  .رست است

  استفعال
 »تفعل« 

  .رست است

  .رست است
ع: 1ر در گزينه 

جداول/  مياه: 
تج» «الُكتب«: 4

  .رست است

األخ«و » توازي
ميت و كار تقس
  . رست است

زائد دارد و حرف

www.sanjeshse 

نيسنگكه 
چ ،سه تا شد

او توض يبرا
در 1گزينه  .3

چرا وزير صح
دليل ب به) 1
سبب ب به) 2
چون ده) 3
چون زبان) 4

در 3گزينه  .3
مشكل وزير

سه روز ب) 1
او سخنان) 3

در 1گزينه  .3
وزير براي) 1
كشاورز ا) 3

در 2گزينه  .3
گزينه درست

شاه به و) 1
كشاورز و) 3

در 4گزينه  .4
  :خطاها

فعل مضا )1
در 1گزينه  .4

  :خطاها
من باب) 2
من باب) 4

در 3گزينه  .4
  :خطاها

 المؤنث) 1
در 4گزينه  .4

جمع تكسير
:2در گزينه 

4و درگزينه 
در 1گزينه  .4

  :خطاها
تت» «قويةٌ «
استراحت نيب

در 2گزينه  .4
ح 2 »َيلتئمُ «

erv.ir
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8(  

 

  »يحبون

 يهـا  يژگـ 
ـالم بـرزخ    

تـه اسـت،    
را  گري همد

 40صـفحه  

در ) ص(م 

هـا   ه دوران 
» !شـوند؟  ي

cationgroup

0و  52، 46حه 

 متضاد :»داتي

الي«ه براي فعل 

ژياز و يكي دهد،
انسـان در عـ يه  

تنوع سـخن گفت
دارند و  ياهنگ

ص» ْختلَافًا كَثيرًا

اكرم امبريو پ مي
  . دعه شو

مـههـا در ه  ـان    
ينمـ  شيو آزمـا 

1(  

صفح 10و عربي 

عد«و » أحبتي

  . هستند

(  

  .ت

به مفعول: »فتح«

د يخود ادامه م 
شـعور و آگـاه 

ره موضوعات مت
هما گريكدين با 

لَّه لَوجدوا فيه اخ

هتمام قرآن كر
ب دوازدهم مطالع

ـامل همـه انسـ
و ميـ آورد مـان ي

27/03/1401 ارم

و 18 صفحه 11

أ« )2رد گزينه (

مستثني منه ه 

)94صفحه  10 

فعل ماضي است 

«): 3رد گزينه (

اتي برزخ به ح
يها از نشانه يك
  م

زل شده و دربار
بدن كي ي اعضا

 منْ عنْد غَيرِ اللَّ

ا انگريب» بِلْأَلْبا
كتاب 116و  1

اسـت و شـ يـگ 
يا نديكه بگو ني

7  

چهاجامع نوبت ( 

1عربي . (د دارد

 )
 )89صفحه 

»كلّ «): 4زينه 

عربي) (1گزينه

:»أجمع«.  است

 .تند

 )

 است و روح در
كي اتيو روا اتي
كتاب دهم 66و  

نا جيسال به تدر
از تر قيدق تش

 الْقُرْآنَ ولَو كَانَ

نَّما يتَذَكَّرُ أُولُو الْ
14صفحات . ت

شـيه ثابت و هم
يهم شوند؛ يا م

ن و زندگي

زدهم؛ زبــــان

 و سه حرف زائد

 ضاد
ص 10عربي (دف 

رد گز(؛ »لواجب
  )94فحه 

رد گ( !شود يه م

اسم فاعل» عالم

ضيل و فاعل هست

  .است

روح ا،ين در دن
يبر اساس آ. بود
65صفحه . سان

س 23در طول  ،
ايبلكه آ ست،ين 

َأفَلَا يتَدبّرُونَ«: 

ينَ لَا يعلَمونَ إِنَّ
 تفكر و علم است

خداوند است كه
گمان كردند رها

 دين

سنجش دواز

ب استفعال است

متض :»الكالم«و 
متراد :»الحياة«
 

الو«): 2د گزينه 
صف 10و عربي  6

ه در ظهر خورده

مفردش عا ،ماء
  .يل ندارد
اسم تفض» حثون

ل مطلق نوعي ا
   به  ول
  اليه ضاف

انسان يور و آگاه
در آن خواهد ب 
انس افرشتگان ب 

م،يقرآن كر هي آ
يض و ناسازگار

ديفرما يقرآن م

الَّذونَ ولَمعينَ ي
بر يمبتن يندگ

قانون خ نيرتريگ
مردم گ ايآ«: ديا

  زدهم

   
 

ين گزينه از باب
  . رست است

و» السكوت«) 
«و » َعيش«) 3

. رست است
رد(؛ »مبلغاً «): 1

64و  20 صفحه
  . رست است

كه ييغذا: »صبح
 .رست است

العلم«: 2و  1نه 
سم فاعل و تفضي

الباح«و » حدث
  .رست است

مفعول» معرفة« 
مفعو: »بيت«): 1
مض: »تعليم«): 4

 .رست است
عامل شعو نكهي

ي شعور و آگاه
يوگو گفت: از ت

 .رست است
از شش هزار ش
آن تعارض اتيآ 

خداوند در ق. ند
  ازدهمي 

هلْ يستَوِي الَّذي
زن يسو مردم به

 .رست است
و فراگ نيتر  عام

فرما يم فهيشر ه
كتاب دواز 65و 

www.sanjeshse 

اي »نستفيد«
در 4گزينه  .4

  : خطاها
1رد گزينه (
3رد گزينه (

در 3گزينه  .4
1رد گزينه (
ص 12عربي (

در 1گزينه  .4
  : خطا

ص=  الغداة«
در 3گزينه  .4

گزين: خطاها
اس: 4گزينه 
أ«: 3گزينه 

در 2گزينه  .5
2در گزينه 

1رد گزينه (
4رد گزينه (
     

 
در 2گزينه  .5

يبا توجه به ا
برزخ، وجود
عبارت است

در 3گزينه  .5
شيب نكهيبا ا
انيتنها م نه
كنن يم دييتأ
كتاب 41و 
قُلْ ه... « هيآ

سوق دادن م
در 1گزينه  .5

سنت ابتالء
هيآ. شود يم

و 68صفحه 
  
  

erv.ir
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هـا را   ر آن   
ـت مـن از   

آماده شده 
و خدا  رند
 يو برا تند

ه مردم بـا  

ن گذشـته    
. ها است لت

 

از  يو خـال  

صـفحه  » .   

 رايـ سـت؛ ز 
عمل كرد و 

ـ  يه  شيب
ننـگ   قـت 

فرهنـگ   ي

آمرزنـده و  

  دهم 

cationgroup

ه چگونـه انتظـا
جودشان از محبـ

آ انيمتق يو برا
گذ يمردم م ي
افتن يخدا م ادي 

آن بود كه يبرا 

تـر و جبـرا سـان  
و خصل ها يخو ت

 كتاب دهم 99 

ـ  پـاك و ي با دل

 تجـارت كـردن

اس يضـرور  اريسـ 
ود و مانند آنان ع

 كتاب دهم  

  تاب دوازدهم

گرو! مردم يا« 
قيدر حق نانيا. 

يارزشـمند  صيخ

آ اريخداونـد بسـ      

كتاب دوازد 109 

1(  

كـه دانسـتند  يم
و بندبند وج دند

است و ني و زم
و از خطا برند ي

به كنند، يتم م

)ص(سول خدا 
   ازدهمي 

و انجـام آن آس تر
تي انعطاف و تثب

صفحه. راه است 

دوست دارم رايز

جارت، سـپس

بس اند، دهيصد رس
 آنان استفاده نمو

103صفحه . دي

كت 96صفحه . د

:كرد ي سخنران
. ..اند دهي باغ خر

در تشخ ياصل يها

 را ببخشـد و خ

صفحه» يحزَنُونَ

27/03/1401 ارم

اند م گردانده ي
داد يمن جان م 

ها ت آن آسمان
ي خود را فرو م

به خود ست اي د

از جانب رس) ع( 
كتاب 65صفحه 

شتيه امكان توبه ب
دوره كم شدن ي

نيت ماندن در ا

ز د؛ين بازگو نكن

تج يمسائل شرع

كرده و به مقص ي
از تجربه توان يم
يبه هدف رس تر ع

شود يم دهير نام

مردم يبرا گونه
اند و ملك و شته
  

ارهيبه آن مع يند

رد و گناهانتـان

 و هِملَيح عي مال ه

8  

چهاجامع نوبت ( 

ان كه از من رو
يسو  آمدن به

كه وسعت يشت
و خشم كنند ي

شوند يم ي زشت
   هم

يحضرت عل ت
ص. ن آن نباشد

است كه يا  دوره
يريو دوره پ يگون

ثابت نيو همچن ي

من شيرا پ گري
   دهم

م يريادگياول ! 

يط تيرا با موفق
يم اًياست، ثان زيم
عياز آنان سر يرو

ن حكم و دستور

گ نيجد رفت و ا
خود را انباشت ب
  م

بنيتقاد به معاد و پا

 دوسـتتان بـدار

فال خَو و هِمبر 

زدهم؛ زبــــان

اگر آنا! داود يا«
ن شك از شوق

  م 

وردگارتان و بهش
يانفاق م يگدست

عمل مرتكب ي
كتاب ده 86حه 

تيو اعالم وال يط
كرد يكان مخف

توبه يزمان برا 
تحول و دگرگو ،ي

يقرب اله رين مس

يكدي يها يبد« 
ازديكتاب  77و  

جران و بازرگانان

كه راه ر ييلگوها
آم تيراه موفق ني

ر رفت و با دنباله

د كه حكمت آن

كومتش به مسج
بياند و ج رداشته

ازدهميكتاب  82

و اعتق ياله امبراني

تا خدا ديكن ي

نْدع مرُهأَج مفَلَه

سنجش دواز

«: فرمود) ع(ود 
شان را دارم، بدون

كتاب دوازدهم 8

به آمرزش پرو ن
و تنگ ين توانگر

يها كه وقت و آن
صفح» .كنند ي م

طيشرا نيدر چن
بشنوند تا امك بر

ني است، اما بهتر
يريپذ وره انعطاف

كردن يط يم برا

:فرمود يخود م
76صفحه » .نم
گروه تاج يا«: 

، وجود اسوه و الگ
يكه ا كند يبت م

از آنان كمك گر 

خاص خود را دار

حك نيآغاز يها
بر ياموال عموم

2صفحه » .اند ده

يو اعتقاد به پ مان
  ب دوازدهم 

يروياز من پ د،ير
  كتاب دهم  1

رِ و عملَ صالحاً فَ

   
 

 .رست است
ل به حضرت داو

شا شوق بازگشت
80صفحه » .ست

 .رست است
دنيرس يبرا دي
ها كه در زمان ن

را دوست دارد و
د طلب آمرزش
 .رست است

د) تيوال هيآ( ه
امبيو از زبان پ د

 .رست است
ا ظرف زمان توبه

دو يدوره جوان. ت
   دهمكتاب دواز
گام نيا خدا دوم

 .رست است
خ ارانيبه ) ص( 

شما معاشرت كنم
ديفرما يم) ع( ي

   دوازدهم 
 .رست است

هدف، ري در مس
گوها اوالً به ما ثاب

توان يم نكهيا رت
 .رست است
خ ليخداوند دال

 .رست است
در همان روزه) ع

و ا المال تي از ب
ديب آخرت را خر
 .رست است

ميا ،يكتاپرستي و 
كتاب 100صفحه  

 .رست است
دا را دوست دار

114صفحه » .ت
 بِاللَّه و الْيومِ الĤْخر

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
متعال يخدا

و ش كشم يم
گسس يهم م

در 3گزينه  .5
يشتاب كن«

است؛ همان
ر كوكارانين

گناهان خود
در 2گزينه  .5

هيآ نينزول ا
ننديچشم بب

در 1گزينه  .5
سراسر عمر ظ

تر است راحت
ك 88صفحه 

بستن با عهد
در 4گزينه  .5

اكرم امبريپ
كدورت با ش

يعل حضرت
كتاب 103

در 1گزينه  .5
حركت يبرا

الگ نيوجود ا
ت هماز همه م

در 3گزينه  .6
هر دستور خ

در 4گزينه  .6
ع( يامام عل

از حق خود
و عذاب ايدن

در 4زينه گ .6
اعتقاد به خدا
.جوامع است

در 2گزينه  .6
بگو اگر خد«

مهربان است
منْ آمنَ... «
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اد خواهـد   
طف، آماده 

   
   

ثواب  ي گام
ـاده   ي   او آم

 عهيو شـ  و
مـه اطهـار   
امامـان بـا   
كار آنـان را     

ـوز هـم از   

) ع(م عصـر  

ـا    يـه كاره
ـان يكارها   ش

ت، بـا كنـار   

كـه از   هـد 
 رانيـ ن در ا  

ش حجاب 

. ديـ آ يم ايدن
و  شـد  ي مـ 

cationgroup

او را شـا امـت يق
تند؛ سرشار از لط

  هم

124صفحه  ».د
كتاب دهم 125

وآمد كند، در هر ت
يدر بهشـت بـرا ي

ريـ عنـوان پ  بـه  
رو ائم نيـ از ا. د
ا. ... ببرند شيپ 

 اعتمـاد و فـداك

آن هنـ ي فلسـف   

و محبت امام تيال

بـ يدگيرسـ  يـرا 
و بـه ك رفتيپذ يم

مشهور است يط
  م

ده يامر نشان م 
جـاب زنـانو ح 

گسترش يشأ اصل

به د هيبا گناه اول 
كمتر توجه تيالن

  دوازدهم

1(  

كه خداوند روز ق
هست يدان خوب

كتاب دوازده 1

ديكن يچه م داند ي
5صفحه . بست م

رفت يه خانه عالم
ـاد   هـد،  يشـهر آب

يكه اگـر كسـان  
دنديرسـ  يدت مـ    

»هيتق«ر قالب 
و قابـل يميـم 

سـت و بخـش

و مالقات كند، وال

بـ يخانه و قسـمت 
را به حضور م ردم

دوره قرون وسط
كتاب دوازدهم 1

نيا. اند ب كرده
پوشـش و. ... ت 
باستان را منش ن

يكرده و هر كس 
به عقل و عقال ... 
كتاب د 128و  1

27/03/1401 ارم

اد كند، مگر آنك
ختران چه فرزند

12صفحه » .كار

ير است و خدا م
ميدل نخواه يراف

به] تظاهر و تفاخر
نه يمـ  ريمسـ  ني ا

بود كه يا گونه به
واقـع بـه شـهاد

دارد، در تيساس
صـ ارانيـ  بـاس 

و فلسفه اس يعيب
  دوازدهم 

او تيمورد رضا ين

اهل خ يبرا يسمت
و مر كرد يم ميقس

ا كه به تمدن د
127صفحه . شد

ها را انتخاب جاب
اسـت تـر  دهيسـند 
رايا توان ي كه م

تيسرا زين آدم ن
.ن گناه پاك گردد

27صفحه . شود ي

9  

چهاجامع نوبت ( 

حارم خود را شا
دخ«: فرمود يت، م

ك فينرمند و ظر

خدا باالتر اديطعاً 
انحر يها به راه مي

ت يشهرت و نه برا
كه در يهر قدم 

ها ب سال نيا شتر
مو ياريو در بس 

شمن به آن حس
عب يو بنـ  هيام ي
  ازدهمي

علوم طب ات،يض
كتاب د 116حه 

كامل و مسلمان ان

عبادت، قس يبرا ي
خود و مردم تق ن

تمدن دوم اروپا 
آغاز ش تيحيمس

حج نيتر ز كامل
خدا پس شگاهي پ
باورند نيبر ا ي

گناه به فرزندان ن
داده شود تا از آن

يم مانيب تزلزل ا

زدهم؛ زبــــان

از مح يكه زن ست
تردار شده است

هن ن،يزبيت، رك

و قط دارد يند بازم
يانه از خدا بخواه

نه به قصد ش[علم  
يو برا گردد ير م

شيدر ب عباس ي
شدند يم تياذ
خود را كه د ت

يحاكمان بن تند
يكتاب  104حه 

اضيف در منطق، ر
صفح. شود يب م

مايخدا را در حال ا

يقسمت كرد؛ يت م
ايصاص داده بود، م

. ...گ بوده است
آوردن به م يرو

از يكي سي و قد
و در تر كينزد ي
ياز مورخان غرب 
   

نيناه شده است و ا
د) ديغسل تعم( ه
ندارد و سبب يار

سنجش دواز

  . طالعه شود

سين يمرد چيه
دخت يكس فتند

برك عثبا رنده،يگ

كار زشت و ناپسن
يمتَقرا صادقا» س

ليتحص يكه برا 
او منظور يدت برا

    دوازدهم

يو بن هيام ين بن
آزار و ا يسخت ه

زاتقدامات و مبار
گذاشت يها نم اط

صفح. ت برسانند

دائرةالمعارف ك
جهان محسوب ي

 كه دوست دارد خ
   ازدهمي 

خود را سه قسمت
 كه به خود اختص

   كتاب دهم 

 سه تمدن بزرگ
و ر يپرست و بت 

ضر زنان راهبه
ينداريو د ني د

يخبر يكه حت
كتاب دهم 15

مرتكب گنا هيت اول
ژهيو يغسل ديد با

سازگا مانيقل با ا

   
 

 .رست است
مط ازدهميكتاب 

 .رست است
ه«: فرمود) ص( 
گف يم شانيبه ا 

گ ر و مادر، انس
 .رست است

پا دار كه نماز از ك
اهدنَا الصّرَاطَ الْمس

 .رست است
يشاگرد«: فرمود

عباد  سال كيت 
كتاب 115صفحه 

 .رست است
حاكما يستمگر
به شدند، يخته م

آن بخش از اق د
ارتبا نيداشتن ا

نند و به شهادت
 .رست است

كي نايس  يبوعل ي
يفلسف يها تاب

 .رست است
هر كس ك«: فرمود
كتاب 116صفحه 

در منزل، اوقات خ
را يس آن قسمت

104 هصفح. كرد 
 .رست است

ن حداقل شاهد
يتقادات باستان
 .رست است

شته تا زمان حاض
شتن حجاب به

ن برجسته بود ك
0صفحه . نست

 .رست است
 كه آدم در بهشت

پس از تولد يكودك
جود داشت كه تعق

www.sanjeshse 
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ك 90صفحه 

در 3گزينه  .6
اكرم امبريپ

يوقت» .كرد
كمك به پد

در 1گزينه  .6
و نماز را برپ«

ا«عبارت  اگر
در 1گزينه  .6

ف) ص( امبريپ
و پاداش عباد

ص ».سازند يم
در 4گزينه  .6

خشونت و س
امامان شناخ

دنديكوش يم
نگه د يمخف

كن ييشناسا
در 1گزينه  .6

يكتاب شفا
كت نيتر مهم

در 2گزينه  .7
ف) ص( امبريپ

ص» .رديرا بپذ
د) ص( امبريپ

سپس. يشخص
كيم يدگيرس

در 3گزينه  .7
اروپا تاكنون
گذاشتن اعت

در 1گزينه  .7
از زمان گذش
نظر آنان داش
باستان چنان
در جهان دان

در 2گزينه  .7
ك معتقد بودند

هر ك نيبنابرا
اعتقاد وج نيا
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ـوزه جاذبـه    
 

ال داشـته و         
 كيـ از  ايـ ن

 يانسـان  ي
 ابـد، يسـت   

در  يزنـدگ 

و معرفـت   

ـا    كـه آن    ه
از شـكوه   ي

  ب دوازدهم 

 از قـدرت   

 كي كه از 

 نكهيا يبرا 
 نيـ ت، امـا ا  

ن، معلـم و  

 زانيـ هـا م 

cationgroup

.  

خارج شـدن از حـ
 كتاب دهم  84 

كـوت و عـالم بـاال
نگ نسـبت بـه د   

يهـا  بذر ارزش ي
هـا دس ارزش ني

ز گنجد؛ يظ نم

رتيامـا بصـ   د،

ـان اسـت ين هم
يا  بگذارند و گوشه

كتا 80صفحه . ت

و لـذا ديـ آ ي مـ  

است ييدايته پ

ي معرف و معلم
آن اسـت قي حقا
آن اتيخصوصـ  ي

ه ت وجود حائـل 
  وازدهم

1(  

.دهم مطالعه شود

خ يبرا يمهم گاهيا
صفحه. نديبرگز ي

ق بـه جهـان ملك
جهان پس از مـرگ

يعني. القوه است
يخود به ا به خود

گز در ظرف الفا

رود يم نياز ب ي

انسا اتيح كنند ي
مرحله فراتر نيز ا

ها برخواهند داشت

دسـت بـه  يزيـ 

گمشده، گمگشت
  وازدهم

به ازمندين نيابرا
با شترينا شدن ب

ي اطـالع از بعضـ  
  ازدهمي

علت جهان به ني
كتاب دو 76حه 

27/03/1401 ارم

كتاب دوازد 130

صورت او پا نيدر ا
يخودپرست يه جا

وند اسـت، تعلـق
مثل جه. ظ بگنجد

 

با يموجود ازد،
خ يكه هر انسان 

   ازدهميب 
 و جالل آن هرگ

  وازدهم

يزود و به ستي ن

يم الياند، خ مانده
اما اگر پا را از هند،

ه اعتراض ليقب ني

يـغر اليـ ام هيـ ل   

گ نيا. رديگ ي نم
كتاب دو 78حه 

بنا. لموس ماست
آشن يبرا قي تحق

و بيـ  جهـان غ 
يكتاب  83صفحه 

است كه در ا ن
صفح. تر است ص

  هاي ديني

10  

چهاجامع نوبت ( 

صفحه . ط است

شد، د يمبدأ هست
را به ي و خداپرست

دگان خاص خداو
كه در ظرف الفاظ

 كتاب دوازدهم 

سا ياو را م يسان
ستين نيچن.. 

كتاب 90صفحه 
شكوه اني كه ب
كتاب دو 80حه 

برخوردار يندان
  تاب دهم 

م خبر يب يانسان ي
ده يم حينش ترج

ي شده و دست از ا

ت هـم دادن كل

آرام و قرار ابدي
حصف. ستور است

محسوس و مل م،
ت مي معلم و تعل و

و اعتقاد به ماني
ص. ديبگشا بين غ

نيانسان در ا يو
و ناقص تر فيضع 

ه اقليتمعارف 

زدهم؛ زبــــان

  .د

حوزه عدل و قسط

اتر رفت و متوجه م
دل از خود كنده د
و بند زكارانيپره 
تر از آن است ك ت

77صفحه . رحم

انس تيداً شخص
. .ها نهفته است

ص. است تيم ترب
است يباعظمت 

صفح. وند رحمان

شد، از قدرت چن
كتا 86صفحه . د

يملكوت اتيو از ح
بودن آن را بر بودنش

ها آشكار بر آن ت

 دست بـه دسـت
  تاب دهم 

يت كه تا او را ن
از او مس گريد ي

مين سر و كار دار
ما به يازمندين. 
ا يبرا. ستين يف

جهان يسو  را به

اخرو يو زندگ ي
زيالم ن اي لذت 

فرهنگ و م

سنجش دواز

مطالعه شود زدهم

در ح د،يمدن جد

تنگ ظواهر فرا رهي
تواند يحالت او م ن

يكه منزلگاه ابد
برتر و باعظمت ي

ت نسبت به عالم ر

 از نظر آنچه بعد
سلسله استعداده

عامل مهم ازمند
اري و مقصد بس

وار رحمت خداو

نباش يو آگاه ت
رود يشمار م  به
مانده و يباق يواني

و نبو نديگشا يض م
قتيدرك كنند، حق

است كه از يا ه
كت 76صفحه . ت

است يا ل گمشده
يو از سو تر كيد

 حواس خود با آ
ميستين م،يد بشو

كاف بيه جهان غ
عقل و دل انسان

يويدن اتيح ني
احساس جهيرنت

   
 

 .رست است
ازيكتاب  131و  

 .رست است
تم يمار از آثار منف

 .رست است
ريانسان از دا ديد ن

نيدر ا.  آورده است
ك نيت و بهشت بر

يمربوط به آن بس 
جهان خارج است

 .رست است
و ير ابعاد روح

س كيصورت   به
اياستعدادها ن ن
انسان هدف ش
و در جو ياله دي

 .رست است
رتيبر بص ي متك
اراده يبرا يكم

يح ير مرتبه زندگ
زبان به اعتراض جه

خلقت را د ي واال
 .رست است

زهيدر انسان غر 
برخوردار است ي

دنبال به ير فطر
گ گردن به او نزد

 .رست است
ن جهت كه ما با

معتقد يجهان ني
مان و اعتقاد بهيا 

ع دهيزم است تا د
 .رست است
يب يالفات اساس

ن محدودتر و در

www.sanjeshse 
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130صفحه 

در 4گزينه  .7
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در 2گزينه  .5
دانيآنگاه كه م
دست خود به
آخرت جهان
ميها تيواقع

جهت مثل ج
در 3گزينه  .5

انسان از نظر
در وجود او
نيبلكه بروز ا

نشيآفر يبرا
ديبهشت جاو

در 1گزينه  .5
كه يا اراده

پشتوانه محك
كه در يكسان

جيدارند؛ در نت
هدف يمعنو

در 4گزينه  .5
يخودخواه

يا العاده فوق
طور به انسان

از رگ يسو
در 3گزينه  .5

عالم از آن نيا
يبه وجود چن
يحواس برا

الز ييراهنما
در 2گزينه  .5

از اختال يكي
ادراك انسان
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 گذارنـد  يم
و چـون   ـد 

خـود را   ي

ت كه تنهـا  

محفـوظ از  
 شيرا پـ  ن 

و هدف  ري
ـل محـال      

  هم

 رييـ  بـا تغ  

در  ديـ را با

هـم داده و    

ـا و هـدف     

درك  يينـا    
 مانـد؛  ينمـ 
از گناهان  ز

  تاب دهم

مـا بـوده و   
شدن  دهيش

cationgroup

م يدر بهشت اله
ابنـي يها دست م

  زدهم

ينفسـان  التيمـا 

است نيدهنده ا 
  كتاب دهم 8

م يو دل ها يآلودگ
شـتنيخو/ وختن 

ياز و انجام و مس
طـه جـزء بـر كـ

ازدهيكتاب  77 

بسـا كه چـه بل ،

ر يفت خداونـد 

ت بـه دسـت ه

بـردن بـه معنـ 

كـرده اسـت، توان
ن ينـور حـق بـاق    

زيو پره الي در ام
كت 54صفحه . ود

م ي شعور ظاهر
كه سبب بخش ي

1(  

مال، باالخره پا د
ه و موهبت ها ير

كتاب دوا 79حه 

و تم يوانيح زيرا

دستور نشان ن
7صفحه . داخت

مصون از آ ي قلب
خدا آمو ديتوح ت

قت و كشف آغا
احاط«ت؛ چراكه 

صفحه. ء بر كل

ستين يرفتن ني
  م 

از معرف ي باالتر

دست يهمگ  م،ين

يان در گرو پـ 

پـر ك اتي نفسـان  
تـابش ن يبـرا  ي

اعتدال تي و رعا
برداشته شو يدم

  .ه شود

تنها مربوط به 
ياز عوامل مهم 

27/03/1401 ارم

 در راه حق و كم
به انواع برخوردار

صفح. شوند ينم 

غر ديج نشود، با

نيا» .ديبخواه زي
پرد زين لتيفض 

ت و نجات است،
ستيچ«. تپد ينم

موعه جهان خلق
خارج است عتيب

  » است ي د
عدم احاطه جزء

يآن ازب ير معنو
كتاب دوازدهم 7

بلكه مراتب دد،

پروران ي در سر م
  دوازدهم 
انسا اتيسفه ح

و ظلمـت اتيـ د 
ييجا يكيت و تار

فراوان بر تقوا دي
آد دهيد ياز رو ي

مطالعه ازدهميب 

يفراموش نيا ي
يكي. ... رود يم 

  وازدهم

11  

چهاجامع نوبت ( 

مجاهدت يعمر
جوار رحمت او به

يوضع رييتغ نه

ارد و از آن خارج
  ب دهم 

ين گرانيد يبرا 
ليبه تحص ديبا

سان منشأ سعادت
او ن ادياو و به  ي

مجم ييم شناسا
صور در عالم طب
اد و مرگش در

داللت دارد، نه ع

 انجام دهد، آثار
74صفحه . رداند

گرد يمحدود نم 

كه ييها شهيند
كتاب د 72فحه 

بردن به فلس ي پ
  ازدهميب 

ن را عشق بـه ماد
آكنده از ظلمت ي

يتأك »ديشته درآ
يوانيح زيو غرا ت

كتاب 76و  74فحه 

يول م،يسپار يم 
نيما از ب يطن

كتاب دو 68حه 

زدهم؛ زبــــان

دنبال ع ح خدا به
و در ج شوند ي م

گون چيخواستار ه

و كمال بگذا تي
كتاب 69صفحه  

د،يخواه يخود م
دنبال آن ب كه به

انس يحق برا يِار
خدا بوده و جز برا

او كه مستلز ت
انسان محص ني ا

ز هاراندر ب/ ت 
د يودن جزءنگر

خالص تيا با ن
گر جهينت يو ب ع

يو فكر يت عقل
  ب دهم

و ان اتيو ن ميار
صف. دهند يم لي

جهان و ييناسا
كتاب 76صفحه 

شته و سرتاسر آن
يها دل نيدر چن 

رود فرش رونيچو ب
اتينفسان يظلمان ي

  .ود

صفح. بشري است

يدست فراموش
با ريدر ضم زي ن
صفح. توبه است 

سنجش دواز

و بندگان صالح ن
نائل ييمقصد نها

خ جهيدرنت ابند،ي 

تيم در عالم انسان
.ديم تجاوز ننما

خ يآنچه را برا«
بلك ست،ين يكاف

و در روز آشكا ت
خ يكه خالص برا
  تاب دوازدهم

اتين و فلسفه ح
ت است، از توان

است يباغ از ك ن
بر نارسا بو اتيب

را يعمل صالح 
عيآن عمل را ضا

تنها در شناخت
كتاب 55صفحه  

ب و روح خود دا
يما را تشك يطن

سان در گرو شن
ص. جهان است ت

گش ليتبد يپرست
.دهند يم دست 
چ ويد/  اريحبت اغ

يها ست كه پرده

زدهم مطالعه شو

ص مطلق دانش ب

به د ميده يام م
ه خود آن عمل

شود، يمها  ر آن

   
 

 .رست است
زكارانيخرت پره
و مق يقيلوب حق

يخود را بازم ي
 .رست است

بتواند گام نكهيا 
الزم مي و از حر

«: اند فرموده ني
ك ي از خودخواه
 .رست است

قتيكه در بازار حق
ك يهان است؛ دل

كت 74صفحه » ن
 .رست است

 راز خلقت انسان
وان جهان خلقت

نيداند كه ا ي ك
ا رياشت كه سا
 .رست است

يكه اگر كس ت
چند، آ يم اعمال

معرفت خداوند ت
.جستجو كرد ي

 .رست است
كه در قلب يالت
چهره باط اي يقي

وجود انس ي معنا
راتييحوالت و تغ

 .رست است
هواپ كخانهي به تار

را از يمعنو يال
صح يجا ستي ن

اس نيا يبرا يسمان
 .رست است

كتاب دواز 71و 
 .رست است

خ مربوط به نقص
 .رست است

را كه ما انجا يل
كه ستين يمعن
رفتن آثار اني م

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
در جهان آخ
و به آن مطل
ييمطلوب نها

در 4گزينه  .5
يبرا يآدم

محدود كند
يد انيواشيپ

خارج شدن
در 1گزينه  .5

ك يزيتنها چ
آثار سوء گناه
واحد سوختن

در 3گزينه  .6
بردن به يپ

حركت كارو
پشه» است

توجه د ديبا
در 4گزينه  .6

ستين نيچن
و انجام تين

و م شناخت
يمعرفت قلب

در 4گزينه  .6
صفات و حاال

يحق يمايس
كامل درك

حاكم بر تح
در 2گزينه  .6

كه ييها دل
واال يها ارزش

خلوت دل«
آسم ميدر تعال

در 2گزينه  .6
و 70صفحه 

در 3گزينه  .6
گزينه پاسخ

در 1گزينه  .6
اگرچه اعمال
هرگز بدان م
گناهان و از
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خلقت  يرا
 عـت ير طب

  دوازدهم

 67   
را  يكـ يكـه  

. دهد يم حي

كـه   يموارد
تاندن حـق  
د و هرگونـه   

 اتيا در ح
ن در كلبـه   

 يكسـان . شد
 ايـ و  كنند ي

 منشـأ اثـر   
سرچشـمه   

سـر   هـوده ي
بـه چنـان    
انسان بر  يل
 يمعرفـ  يرا 

قـرار   يدمـ 
 يبـر رو  ي

 سرنوشـت  

cationgroup

جودات زنده دار
صد و اراده را در

كتاب د 66صفحه 

صفحه. سان است
ـار مـ   ك شـود  يچ

يكه لذت است ترج

صورت در م نير ا
قادر به بازست اناًيح

دسـت آورد  را بـه 
  تاب دوازدهم 

ها را نكبت نيتر
هم از بامـدادان 

 آشكار خواهد ش
يم مانيظاهر به ا

موارد ياريدر بس
مـان ينـان كـه ا  

ـار عبـث و ب   م يك
دنيرس نشي آفر
عمل يو زندگ ير

بـر ي هـر فرصـت  

عقل و دل آد ني
يا همچـون پـرده  

و در سـازد  يمـ   

1(  

كه موج ميري بپذ
و قص يخالت آگاه

ص. ديرا حفظ نما ند

انس ياتيح يازهاي
و انسان ناچ كند يم

كه عتير حكم طب

در د،يدرآ يقلب ق
اگر اح يو اله يني

خود يعتدال روان
كتا 56صفحه . دي

ت ارد، بلكه بزرگ
// ستني خطا ز

در عمل ظاهر و 
تظ گران،يد بيفر

منشأ اثر است و د
همچن) ...  نباشد

ميه از خداوند حك
ست كه منظور از

كه در نظام فكر ي
از يآسـمان  انيوا 

يب يهمچون حائل
ه ها شيگرا نيو ا
  زدهموا

شـت خـود را م

27/03/1401 ارم

گر بنا به فرض
امر دخ نياند، ا 
  م

ونيپ نيشد تا بتواند ا

ياز ن يبخش كننده
اختالف بروز م ي

 مصلحت است، بر

قيباور عم كيرت 
د فهيم در حد وظ

رامش خاطر و اعت
ينما زيپره شود، ي

دنبال ندا بش به
ها بر به از سال 

زيآن ن جيار و نتا
ف يو تنها برا اند ن

موارد م يا در پاره
رگز منشأ اثرو ه

   ازدهميكتاب  

كه ماند ينم يديد
اس يهدف و مقصد

يقيعم ريو تأث ريظ
شـويجهـت پ  ني

ه يياتر روند، گو
و شوند ي و دل م

كتاب دو 24فحه 

سرنوش دهد، يم م

12  

چهاجامع نوبت ( 

ا. ... داند يم يل
وجود آمده ده به

كتاب دهم 43 

الزم را داشته باشد 

ك نيزم است و تأم
يعقل و يها يينما

ن حكم عقل را كه

صور اعتقاد او به ن
رفع ستم يش برا

سهولت آ به تواند ي
يم گرانيحقوق د 

صاحب يبرا يدت
/ ستنين كه ناز

  ب دوازدهم

ر هست، حتماً آثا
مانياصوالً فاقد ا 

كرده است و لذا د
ا مانيشته باشد، ا

58و  57صفحه 

ترد دهد، يم ليك
طور قطع هد به زين

نظ يب تيش و اهم
يو به هم دهد يم 

  دهم

فرا يعيز حد طب
به روح شهي اند
صفح. دينما يم جاد

و انتخاب انجام 
  هم

زدهم؛ زبــــان

نسل ونديپ ي دارا
موجود زند كي 
صفحه. اندينما ي

يانسان آمادگ سم

و الز ديخود مف ي
انسان و راهن يزير
هنگام انسان نير ا

نيباشد و ا يداوند
پس از تالش رد،يگ

ي و روز حساب م
ميبه حر يو تعد

  كتاب دهم  2
تنها سعاد شود، نه

نكو گفت لقمان
كتا 39صفحه » 

در كار يمانيگر ا
اي ستين داين پ

ها نفوذ نك دل آن
داش يفيضع مان
ص. نقش دارد مان

را تشك ينيد نشي
را ن يانسان اتي ح
علت ارزش به يابد 
ليرا تشك ينيد ش

كتاب دوازد 31حه 

ز مرز اعتدال و از
موجود در عرصه

جيا قي برابر حقا

اريكه با اخت ش
كتاب دوازده 15

سنجش دواز

جودات زنده را
از يو مثالً همگ

يم يآشكارتر ت

جس ديحفظ شود، با

يدر جا) يعيطب(ن 
و غر يعيطب الت
در. ... دينما يپوش

حساب و عدل خد
گ يرد ستم قرار م

 خدا و عدل او و
خود و يذاب روح

26صفحه . ست
ش ير حق سپر

«خواهد داشت؛ 
»دست دادن ز 

اگ. باشد يثار عمل
ثار آن در اعمالشا
ت كه در اعماق د

ميا يكه اگر كس ت
ميا تيدر تقو زي ن

نيركن ب نيتر ياس
جهان و يعموم 

اتيصل معاد و ح
نشياركان ب نيتر

صفح. اند هد جست

از يوانيح التيما
م يها يفوذ آگاه
در يري نفوذناپذ

شيآنگاه عمل خو
5صفحه . شود ي

   
 

 .رست است
موج ،يجيل تدر
بوده و يا مرحله

تصور آن به انير
 .رست است

روح با جسم ح وند
 .استرست 

انسان يها تي فعال
اليتما انيز موارد، م

چشمپ يگريو از د
  ازدهمي تاب

 .رست است
عاً معتقد به روز ح

مور اي شود يم عيا
به ماني اتكاء به ا

به عذ يكه منته ا
 .رست است

اق، عالم برون اس
در خارج از محو
خود به همراه خ

هياز سود و سرم
 .رست است

فاقد آ تواند يا نم
اما آثا اند، مانيل ا

است فيچنان ضع
ستين نيچن ني

ست، عمل صالح
 .رست است

كه اسا ديصل توح
تيطابق اصل هدا

به اص عتقادا. ... ت
تر از مهم يكيو  رد
خود سود روانيه پ

 .رست است
و تم ينفسان يها

و نف ريمانع از تأث
قرار گرفته و سد
 .رست است

و آ مانيو ا يه
يمؤثر واقع م خي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
تكامل هيفرض
و م يجيتدر
و جر ريو س

در 4گزينه  .6
ويپ نكهيا يبرا

در 1گزينه  .6
ف نيا بخش از

از ياريبس در
انتخاب كند و

كت 68صفحه 
در 2گزينه  .7

واقع ياگر كس
از او ضا يحق
نشود، با ودخ

جايخشونت ب
در 3گزينه  .7

منظور از آفا
كه د يعمر

با خ يجاودان
به از/ بست 

در 1گزينه  .7
به خدا مانيا

كه ظاهراً اهل
ها چ آن مانيا
يبنابرا( ستين

اس صالحعمل 
در 2گزينه  .7

با توجه به اص
و مط زند ينم

است يسرمنزل
گذار يم يجا
آن به تياهم

در 3گزينه  .7
ه شياگر گرا

و م رنديگ يم
قر يقلب آدم

در 4گزينه  .7
انسان با آگا
جامعه و تار
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  عريف

ـال كامـل     
alr )  ،ًقـبال

a v   اشـاره

  ول

ل از كلمـه    

  ماضي بعيد

ha  + فاعل  
  )ي

 هوا خيلي 

cationgroup

تع حرف + ميت 

ـي در زمـان حـ
readyيگر قيد 

very difficu

عل جمله مجهو

د و جملـه قبـل

  +before  +م

ad+ اصلي  فعل 
اصلي سوم فعل ت 

  .م است

  .د
  شنهاد كردن 

يرا در طول روز
  .د

  ها ان

  .مبادله كنيم

1(  

  :قرار زير است

كم  صفت+ فيت 
A  
 تعريف حرف

در جمالت منفـ
نكتة گرامري دي

lt problemل      

عنوان فا علوم به

رو كـار مـي    بـه    

ن گذشته ساده

اسم مفعول ف + 
قسمت(          

مله سؤال معلوم

ي بدن باعث شود
پيش) 4 

 وجود دارند، زي
شوند  ناميده مي

بيابا) 4 

ت خيلي آسان مب
  ها باور

 ط

27/03/1401 ارم

قبل از اسم به ق

كيف  صفت+ دازه 
nice  
  كيفيت

د yetقيد . ست
ن. رود كار مي به 

  .رود كار مي

ت و بـه مفعـول
  :ر زير است

  
  

مفعول جمله مع
  
  

 گذشـتة سـاده

زمان

.....
                  
ل است، ولي جم

الت زيادي براي
  گذاشتن 

كمي ات خيلي
ها ها بيابان آن. 

 ها ه، دشت

ها و احساسات ور
ب/ گيري كردن  ه

روابط/ گذاشتن 

13  

چهاجامع نوبت ( 

 ترتيب صفات ق

اند صفت + سن   
large  
  اندازه

اس finishز فعل 
ingصورت  م به

ك ن حال كامل به

ول جملـه اسـت
ه به قرار ساختار

can   
ma    
mu  +  
wil    
…    

صـورت  فعل به
  .ود

  :ست

                   
ول گذشته كامل

  ك كند؟
تواند مشكال  مي

تأثير) 3  ن 

درختان و حيوانا
 آنجا وجود دارد

جلگه) 3 

فكار، دانش، باو
اندازه) 2 
تأثيرگ) 4 

  انگليسي

زدهم؛ زبــــان

ساختار. استح 

صفت+   رنگ ت 
wooden  
  جنس

ye و فعل بعد از
finish فعل دوم

 سؤالي در زمان

وان فاعل مجهـو
c همراه است كه
  n
   ay

b  + ust
   ll
   …

زمان) كه ز اين
رو كار مي به) عيد

صورت زير اس  به

                  
زيرا شكل مجهو

 كشيدن را ترك
 سيگار كشيدن

ها كردن كردن، ر

هان، د ها گيا  آن
خيلي اندكي در

 هاي باراني

كنيم تا ا ده مي

سنجش دواز

 قبل اسم مطرح

صفت+ مليت  ت 
table 
  اسم

etار وجود قيد 
h و بعد از فعل 

 مثبت و گاهي

عنو به howد از 
canعل كمكي 
   
   

e  +  اصلي 
   
   

before ) ا قبل
بع  ماضي( كامل 

يا گذشته كامل

                  
ha غلط است، ز

خواهي سيگار ي
يگار نكشد، زيرا

ترك ك) 2 

ود دارند كه در
ين غذا و آب خ

ه جنگل) 2 

ه ما آن را استفا
  

   ها  ه

   
 

 .رست است
ل ترتيب صفات

صفت+ جنس   ت

 .استرست 
ي در اين ساختا

رود كار مي به) 
موالً در جمالت

 .رست است
بعد itختار كلمه 

جهول جمله با فع
 
 

 مفعول فعل سم 
 
 

 .رست است
e از كلمه ربطي 

ك صورت گذشته

تار ماضي بعيد ي

                   
ad been lear

 .رست است
برادر خودت نمي
 او گفت كه سي

 آوردن  
 .رست است

ق در ايران وجو
ك است و همچني

 .رست است
 ارتباط است كه

 ها  باور/ كردن 
تكه/ رقراركردن 

www.sanjeshse 

   
 

در 1گزينه  .7
در اين سؤال

   
صفت+ اسم 

در 4گزينه  .7
نكتة گرامري

نقلي ماضي(
معم) تاكنون

در 3گزينه  .7
در اين ساخ

مجه. كند مي
     
     
اس +  
     
     

در 1گزينه  .7
بعد  معموالً

before ص به

ساخت: توجه

             
rnedگزينه 

در 2گزينه  .8
:A چرا از بر
:B پدرم به
 دست به) 1

در 4گزينه  .8
بعضي مناطق
داغ و خشك

 مناطق) 1
در 1گزينه  .8

زبان وسيله
مبادله ك) 1
ارتباط بر) 3
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ياي هنري 

ـوبي تمـام    

هـاي فكـر   

گرفـت كـه   

 

cationgroup

ها با آثار و اشي ن
  .د

كه بتوانم بـه خـ

  كردن

ه ك زنـدگي و راه   

  سترش دادن

د، ياد خواهيد گ

  

  ج بردن

 آوري كردن مع

  س، پايه

 هم كردن

  .گيرد اد مي

 
  ل

1(  

 
  ستان

كنند، آن دن مي
وستانشان بخرند

  سوغات 

ي آسان باشد كه

كردن، جستجو ك
  حل كردن

هـا، سـبك هنگ

گس) 4 

داوم انجام دهيد

.يم كردار است
  .شمارند مي

رنج) 4 

جم) 4  شتن

اساس) 4 

فراه) 4  ن

ر آن را بيشتر يا

 .م نموده است
علل) 4 

27/03/1401 ارم

  شته باشيد؟

 بردن پي/ دن 
ندن وقت با دوس

تلف ايران را ديد
اي خانواده و دو

س/ كي، جمعي 
  ها مهارت/ قي 

نداشتم آن خيلي

طلب ك/ ر مؤثر 
ح/ ر آو ر شگفت

اهي از ساير فره

 آوري كردن  

ها با تد  براي بار

صد گفته چون ني
را آخر پاييز م   ه

 گيري كردن

ل بودن، دربرداش

 ه 

  بردن دن، پي
   دادن 

دن، اتفاق افتادن

قدر همان  كند، ن

 علل آن را فراهم
 ف

14  

چهاجامع نوبت ( 

داشكه وقت آزاد 
  .گذرانم  مي

فهميد) 2 
گذران) 4 

تاريخي مختاي 
نوان سوغات برا

اشترا) 2 
اخالق) 4 

ود، زيرا انتظار ند

طو به) 2 
طو به) 4 

آگا  ش تجربيات،

جمع) 3 

كه اگر كاري را

دو ص) 2 
جوجه) 4 

جلوگ) 3 

شامل) 3 

تجربه) 3 

فهميد) 2 
انجام) 4 

داد رخ) 3 

چيزي را تمرين

جز  يادگيري به
تعاريف) 3 

زدهم؛ زبــــان

ك دهيد، زماني مي
م وقت خودم را

 )غيره

ها  مختلف مكان
عن ها را به رند آن

انگيز آسان بو ت

بي براي گسترش

 )گناه(دن 

گويد ك مي» ست

 كردن 

 دهي كردن  ن

  كردن 

تر يك شخص چ

رآموزي يا بيش

سنجش دواز

هايي انجام م كار
هايم ا همكالسي

  
چمن و غ(شدن 

هاي ي از كشور
نند و دوست دار

  
  

طور شگفت ادم به

  
 اسايي كردن

ها يك روش خوب

بخشيد) 2 

ز پر كردن اسن ا
  

 .ردن است
  باشي

دفاع ك) 2 

سازمان) 2 

 الگو) 2 

  
    بودن

ك) 2  ن  كشف

د كه هرچه بيشت

را در رابطه با پر
 اثرات) 2 

   
 

 .رست است
هاي جمعه چه ك

روم و با رون مي
 مرحوم شدن

رفتن، نزديك نش
 .رست است

هاي زيادي  ريست
كن دي خورد مي

 تجربيات/  
 سوغات /  

 .رست است
ضي كه ديروز دا

  .ل كنم
 حل كردن / ه 

شنا/ ندرت  ي، به
 .رست است

ها  به ساير كشور
.  

 ي كردن 
 .رست است

كار نيكو كردن« 
.ي انجام دهيد

و كردن از پر كر
ز باش تا كامروا

 .ت استرس
 دادن 

 .رست است
 ردن 

 .رست است
 يت، وظيفه
 .رست است
 دن، برداشتن

وابسته داشتن، 
 .رست است

دن، ويران كردن
 .رست است
گويد ساً به ما مي
 .رست است

همه موارد زير ر

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
:A ه در روز
:B اغلب بير
م/ مردن ) 1
فاصله گر) 3

در 3گزينه  .8
كه تور وقتي
نظير زياد بي
هيجاني) 1
نظير بي) 3

در 2گزينه  .8
امتحان رياض
مسائل را حل

متأسفانه) 1
سختي به) 3

در 4گزينه  .8
سفر كردن
.كردن است

شناسايي) 1
در 1گزينه  .8

المثل ضرب
خوبي آن را به

كار نيكو) 1
سحرخيز) 3

در 2گزينه  .8
توسعه د) 1

د 3 گزينه .8
فراهم كر) 1

در 1گزينه  .9
كار، فعالي) 1

در 4گزينه  .9
كردبلند ) 1
بستگي د) 3

در 3گزينه  .9
نابود كرد) 1

در 2گزينه  .9
متن اساس  -

در 4گزينه  .9
نويسنده ه  -
 ها نقش) 1
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ـول زمـان   

  .كنند

 وحشـي را    

شوند را  مي

  .شود  مي

رف اضـافه     

ذشته ساده 

  .شود  مي

وم بايـد از    

  .كنيم ي

cationgroup

شود، در طـ  مي

عاليت استفاده ك

تـن مـاهي 10

ن انسان سبب م

verb  استفاده

 اسـتفاده از حـر

ي دوم از فعل گذ

  .ده شود

استفاده» ني كه

جـاي خـالي دو

due استفاده مي

1(  

 كه مكرراً تكرار

ي انجام يك فع

  .ي مردم شود

0ز دارند حدود 

 پرورشي در بدن

wordهمراه با 

نياز بـههد كه 

س در جاي خالي

فعل بايد استفاد

به اين معن«عني 

در ج. شود ه مي

e toست پس از 

27/03/1401 ارم

وي يك فعاليت

الش كمتري برا

زيست براي  حيط

نيا) دگان ماهي

هاي  ي كه ماهي

  . حل كرد

in order to ه

ده جمله نشان مي

پس.  گذشته است

حالت مصدري ف

به مع that is از 

ل ساده استفاده

 كار مورد نظر اس

ليسي

15  

چهاجامع نوبت ( 

شده رو ي صرف

ند تا انرژي و تال

 و مشكالت محي

دهند پرورش(ي 

ري از مشكالتي

هاي مختلف  ش

oپس از عبارت 

مفهوم جم.  است

گ ه معلوم و زمان

  .ت است

دهد از ح شان مي

كند، پس ره مي

m همراه با فعل

علت انجام  دوم

انگلختصاصي 

زدهم؛ زبــــان

انرژي ، مقدار3ف 

كن اهر كمك مي

جب كمبود غذا

داران ماهي مزرعه

علت بسيار  را به

  ت نيست؟
با استفاده از روش

پ. مورد نظر است

 اشاره به شيء

جمله. ر نياز است

درست 2 گزينة 

مفهوم جمله نش

صورت ديگر اشار

mayپس از . ت

در قسمت. ست

 زبان ا

سنجش دواز

شده در پاراگراف

ي به فراگيران ما

ممكن است موج

ن توليد كنند، م

يم پرورش ماه

 موارد زير درست
توان ب شي را مي

دف انجام كار مو

 و در مورد دوم
  .ست

دار ingل ساده 

بودن جمله، گي 

ت اول جمله و م

ص  مفهوم جمله به

 يك حدس است
.  

ي جمله درست اس

   
 

 .رست است
مطالعة گزارش ش

  .كند  مي
 .رست است

يادگيري يا بيش
 .رست است

مر جمعيت دنيا 
 .رست است

ه دو تن سالمون
  .يند

 .رست است
متن، برخي مردم

  . نند
 .رست است

يك از تن، كدام
هاي پرورش   ماهي

  گرامر 
  .رست است

مفهوم جمله، هد
  .رست است

ل اشاره به محل
ير موصولي نيس
  .رست است

a در اينجا به فعل
  .شود

  .رست است
و شرطي  ها گزينه

  .رست است
to be در قسمت

  .رست است
ز جاي خالي به
  .رست است

دهندة له نشان
ل استفاده شود

  .رست است
در ابتداي» كنون

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .9
بر طبق م  -

كاهش پيدا
در 2گزينه  .9

پرآموزي ي  -
در 3گزينه  .9

افزايش در  -
در 1گزينه  .9

براي اينكه -
استفاده نماي

در 3گزينه  .9
بر طبق م  -

كن انتقاد مي
در 4گزينه  .1

بر طبق مت-
مشكالت  -
  
   

  
:بخش اول

در 3گزينه  .10
با توجه به م

در 2گزينه  .102
در مورد اول
قبل از ضماي

در 3گزينه  .103
afterبعد از 

ش استفاده مي
در 2گزينه  .104

با توجه به گ
در 4گزينه  .105

eوجود فعل 
در 1گزينه  .106

عبارت بعد از
در 4گزينه  .107

مفهوم جمل
فعل مجهول

در 1گزينه  .108
تا اك«عبارت 
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  .ض كند
  ردن

 

  .كرده است

را در  ديـ ول

  وم

  كردن

 يا بهانـه  م

  .سخ داد
 

  ختن

cationgroup

اعترا ة خودرشد
كر مخالفت) 4 

 ها جنجال) 4 

كر ي پيشنهادزرگ
  مناسب) 4 

تو ليكنترل وسا

طور مداو به) 4 

ك بازداشت) 4 

  .ردند
  يبازرس) 4 

ميتـوان  ينمـ  نيا 

  كامل) 4 

شده بود، پاس ره
 خسيسانه) 4 

بيرون انداخ) 4 

  .كند يينما
  هيافتتاح) 4 

1(  

  .ه است

تصو اي يفع واقع
 ن

  .ها دارد آن

ه دهد، پاداش بز

ك ديبا ،ي عموم

  .كنم يطل نم
 داختن

كر مي ديس بازد

بنـابر م،يت كن

ريرودخانه خ يو

 

شركت است، رون

27/03/1401 ارم

آمده 2 گزينة در

منافبا تضاد  جود
دادن مطابقت) 3

در مورد آ شخص
 اختالالت) 3

شركت ارائه ريخ
 جاذب) 3

اعتصاب ژهيو به 

 محترمانه) 3

شما را معط اديز 
اند قيبه تعو) 3

مشاهده دروس ي
 مشاهده) 3

در آن شركت يم

 دقيق) 3

رو ديخورش ييال
 درتن به) 3

  .گ گرفت
كردن اخراج) 3

كه نماد افتتاح ش
 ليتحم) 3

16  

چهاجامع نوبت ( 

بهترين جواب د

  

وج ليدل به ينهاد
 3

مشخي ن مالحظات
 3

اخ يابيمشكل بازار
 3

م،ياقدام مستق 

 3

نيبنابرا د،يدار 
3  دن

يبرا يارس محل
 3

علم ئتيه يعضا

 3

طال يبازتاب ها
 3

فروشگاه بزرگ ه
 3

كي د كه از پالك
 3

زدهم؛ زبــــان

دهد كه ب ان مي

.است 1 گزينه 

شني كه به داور پ
 كمك كردن) 

دولت من ،يصاد
 مالحظات) 

م يبرا ي مناسب
 متحرك) 

قيگران، از طر
  .ت آورند

 العاده فوق) 

مالقاتوقت  گر
ي كردخوددار) 

وزان اغلب از مد
 قيتحق )

عنوان اع به دي با

 مناسب) 

كه نگاهش به ب ي
 آميزتمسخر) 

هيبه تخل ميتصم
 كردن هيتخل) 

دست آورد  را به
 بارش) 

سنجش دواز

نشا  ها و گزينه )

 به مفهوم جمله

دهد رصت را مي
 2(

اقتص يه همكار
 2(

كه بتواند راه حل
 2(

است كه كار ده
درت را به دست

 2(

گيد قهيده دق م
 2(

آمو معلم، دانش 
 2(

دارد كه همه ما
 

 2(

ير كرد و درحال
 2(

ت يگذار ار بمب
 2(

افتخار نيا يرد
 2(

   
 

  .رست است
(as if)ن جمله 

  .رست است
درست با توجه

  لغت: 
  .رست است

فر نيا يفرع كار
 ي كردنه

  .رست است
معاهده شنهادات

  .رست است
ك يت به هر كس

 ه
  .رست است

ديا نيتجسم ا م
رو قد نيو از ا د
 ص

  .رست است
دانم ير شد كه م

 كردن
  .رست است

تيسال ترب ني

  .رست است
وجود د يجبار

 .ميداشته باش 
 

  .رست است
با تمسخر خرخر

 مولدت 
  .رست است

هشد افتياز در
 ن

  .رست است
 فرخنده، رنگا ر

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .109
شرطي بودن

در 1گزينه  .11
تنها گزينه د

  
:بخش دوم  

در 4گزينه  .11
مانكيبه پ نيا

عذرخواه) 1
در 2گزينه  .112

شيدر مورد پ
 عوارض) 1

در 4گزينه  .113
شركت سيرئ
همه كار) 1

در 1گزينه  .114
سميكاليسند

رنديدست بگ
خصوص به) 1

در 1گزينه  .115
استاد متذكر

معطل ك) 1
در 3گزينه  .116

يدر طول اول
 تكرار) 1

در 1گزينه  .117
جلسه ا كي

بتيغ يبرا
ياجبار) 1

در 2گزينه  .118
ب باًياتان تقر

صورت به) 1
در 2گزينه  .119

پس ا سيپل
رها كردن) 1

در 4گزينه  .12
در آن زمان

 كاهش) 1
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  .ه شد
  

 يروي از ر 

شروع جمله 

still   قبـل

شد و بعد از 

  .ت

  ن

cationgroup

  .كردند  مي
  غارتگر) 4 

قرار داده لديرفيد
انهكنجكاو) 4 

شـتريد، عـرق ب  

  دادنآزار) 4 

  .كرد
  موضوع) 4 

  .رفتند خه ي
  لوح ساده) 4 

سمت اول در ش

lدوم و  ة جملـ 

بايد مجهول باش

آمده است 2ينة 

داد ليتحو) 4 

1(  

كار جده ساعت

شده در د افتي ي

آرام شـود كـرد  ي

 ردن

ك ينم جادير او ا

توده ريبه ز تر ب

گيري از قس تيجه

.  

 yet در ابتداي
  .درست است

فعل جمله اول ب

گزين ترتيب در 
  .ست است

 ن

27/03/1401 ارم

هج ياشت، برخ
 رحم بي) 3

يمواد معدن انيم
 دوستانه) 3

يمـ  يسـع  شتر

خودداري كر) 3

از محبت در ير
 ايبقا) 3

ي مناسباهايدر 
 خوشحال) 3

 So عنوان نت به

.استدرست  3 

جايگاه. ت است
د deal withي 

ف .استفاده كرد 

م است و بهترين
Strolled درس

  ؟

ردنك تيرعا) 3

17  

چهاجامع نوبت ( 

ز و شب ادامه د
 3

ور ناخواسته در م
 3

شيهر چه ب نيبرا

 3

اثر نيس كوچكتر
 3

افتني يها برا ن
 3

.دهد ا نشان مي

ةتنها گزين ،مله

ر در اينجا درست
عبارت فعلي. ست

although از 

جمله معلوم. ست
d by them. ت

ست؟يچ ني قوان
  .ديريگ ي

 3

زدهم؛ زبــــان

روز ها فتيش، و 
 جذاب) 

به طو يكوارتز آب
  سهواً) 

بناب. زده بود جان

 چكيدن )

كس چيو ه زيچ چ
 زاتيتجه) 

د؟ بدون شك آن
 مرتبط) 

 مفهوم جمله را

ن دو قسمت جم

عبارت مورد نظر
بارت درست اس

دهد بايد ان مي
  .آيد
  .ت

نيس ofتفاده از 
ارت درست است

از يمجموعه ا 
قرار مي ني قوان

 رسيدن) 

سنجش دواز

ب خطرناك بود،
 2(

كمل آن است، ك
 2(

جايه اريحبه بس

 2(

چيكه ه  عجيب
 2(

افتاد  ها نهنگ ي
 2(

  له

مات با توجه به

بينو هماهنگي 

Vio عنوان ع به
How to +  عب

سمت جمله نشا
آ مي toمصدر با 

بارت درست است

د و نيازي به است
 كوتاه شده، عبا

   زباني

ايقاعده  كي... 
شما در محدوده

 2(

   
 

  .رست است
ده سخت و اغلب

  .رست است
مقاله مك ني، كه ا
 يزيآميرحق

  .رست است
در طول مصاح ن
  .ديچك يم

 داشتن
  .رست است
يا بود، در خانه

  .رست است
يبرا يه چه اتفاق

ساختار جمل: م
  .رست است

ترين ترتيب كلم
  . شود  مي

  .رست است
حالت نقل قول و

  .رست است
olence on te

 Vw.ست است
  .ترست اس

 در مفهوم دو قس
صورت م فعل به 

Out of th عبا
  .رست است
آيد ل از اسم مي

G عبارت وصفي

نقش هاي: رم
  .رست است

.............) 131ز 
است كه ش يمعن
 ردنك

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .12
العاد كار فوق

 سخت) 1
در 2گزينه  .12

،اظهاراتدر 
تحطور  به) 1

در 2گزينه  .12
لتونيم يآقا
م اش يشانيپ
د انيجر) 1

در 3گزينه  .12
باو گم شده 

 طيشرا) 1
در 1گزينه  .12

دوره نيدر ا
 مناسب) 1

بخش سوم
در 3گزينه  .12

بهت 3گزينه 
بعد استفاده

در 3گزينه  .12
با توجه به ح

در 1گزينه  .12
elevision

don't درس
در 4گزينه  .12

وجود تضاد
suppose

he library
در 2گزينه  .13

A few قبل
Glancing

  
بخش چهار

در 3گزينه  .13
A :منظور از
B :م نيبه ا
برخورد ك) 1
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  ردن

  تن

  باشم رك

  رت

 

  حل راه نير

  

 

cationgroup

نكرد ريگ) 4 

جستجو كر) 4 

گرفتكار  به) 4 

  فوراً) 4 

ركامالً اگر ) 4 

به چه صور) 4 

 فيچه ح) 4 

عنوان آخر به) 4 

وحشتناك) 4 

 ها تيحما) 4 

1(  

 ن

 

 ث

 است

 دش

 ه

27/03/1401 ارم

 نجلو آورد) 3

آوردن نييپا) 3

  .برآيد ه

اشاره كردن) 3

حال بحثدر) 3

منظورم آن ا) 3

 نيبنابرا) 3

باشم ندواريام) 3

ي هميشهبرا) 3

 

 احتمالي) 3

 دستاوردها) 3

18  

چهاجامع نوبت ( 

  .تيضع
 3

 3

شده ينيب يشپ 

3  ن

3  فكر كردن

 3

 3

3  يد

  .است وني مد
 3

 .كنند ارائه ديد

 3

 3

زدهم؛ زبــــان

بودن وض يجد 
 نبرداشت) 

.  

 زدنصدا ) 

يتقاضا ز عهده

گي كردنديرس) 

بعد از دوباره ف) 

 اًاتفاق) 

 تا چند) 

  بود
كني ي ميشوخ) 

. ..............  
باشگاه تيموفق

 پشت صحنه) 

امتحان جد يرا
  
 ناموفق) 

 برآوردها) 

سنجش دواز

  د؟يا دهيسه شن
ليدل دوشنبه به

 2(

 به چه معناست
  .رهنگ لغت

 2(

ي ازبرا دين جد
  .ت

 2(

  .خره برم
  د؟ي هست

 2(

  .ود
  .ت نداشتم

 2(

  .خوردم

 2(

  د؟
وحشتناك ب يلي

 2(

.در  دهد جام مي
شوند كه چقدر م

 2(

دروس خود را بر
.بود ...............ي 

 2(
c 

 2(

   
 

  .رست است
در مورد جلس ي

دبه روز ............. 
 ن

  .رست است
كلمه نيدانم ا ي
در فر...............  د

 وردن
  .رست است

كارگرا............... 
است ازين كي ني

 كردن
  .رست است

، فكر كنم باالخ.
ورد آن مطمئن

 يصادف
  .رست است

بو يخوب لميف ن
را دوست لمي، ف.

 ست
  .رست است

ناهار هم نخ يت
  ؟............

 شود مي
  .رست است

جا خواهد بود آن
يتو خ ياو برا! .

 ست
  .رست است

انج ياديز يرها
ش يم متوجه نم

 گريد يبه جا 
  .رست است

 وقت نداشتند د
كاري ها آن سير

cloze test: م 
  .رست است

 ها ي
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A :يمن نم
B :ديشما با
آو رونيب) 1

در 4گزينه  .13
A :شركت .
B :يخوب، ا
برخورد ك) 1

در 2گزينه  .13
A :..............
B :در مو ايآ
طور تص به) 1

در 4گزينه  .13
A :به نظرمن
B: ...............
مهم نيس) 1

در 1گزينه  .13
A :امروز حت
B : واقعا؟...
چگونه م) 1

در 3گزينه  .13
A :بث آ ايآ
B: ...............
همين اس) 1

در 2گزينه  .13
A :جان كار
B :بله، مرد
يياز جا) 1

در 2گزينه  .14
A :معلمان
B :پس تدر
 ماهرانه) 1

بخش پنجم
در 3گزينه  .14

ينيب شيپ) 1
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  دن

  ن

  د

cationgroup

ردك تيتقو) 4 

  كاال) 4 

كردن اثبات) 4 

شد يابيارز) 4 

  ها الشت) 4 

  خشن) 4 

  نقش) 4 

  است؟  كافي

1(  

 ن

 ها

يا صفحات قاره

27/03/1401 ارم

ردنمحدود ك) 3

 الهام) 3

 كردن ثبت) 3

  

 شد ريتحق) 3

ه مالقات قرار) 3

 يمنطق) 3

 عصر) 3

.  

حركت ص يبرا ر
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  .ت است

 3

 3

  3

.درست است» ر

 3

 3

 3

 3

  

to رود كار مي به.

رياز موارد ز كي 

 ............... .  

زدهم؛ زبــــان

درست "خودمان

 ردنتصور ك) 

 ثروت) 

  

ي كردنابيارز) 

از طرف ديگر« 

  .شود

  .رود ر مي

 بال بال زد) 

 ها تعصب) 

 زمان يب) 

 انتقال) 

d درست است.

verb w  يا باo

كدام ،يانوسياق 

كند تا شاره مي
  د

  .شود نگاه مي 

سنجش دواز

wi "در درون خ

 2(

 2(

ot درست است.

 2(

ل و بعد، عبارت

w ش استفاده مي

كا عل مجهول به
 

 2(

 2(

 2(

 2(

due toپس  .ت

wordصورت   به

  ب

يها حوضه أبد
  ها و قاره  ها س

اش» تسمه نقاله« 
درا نشان ده جبه

...............با   ها س
  .ظ شده است

   
 

  .رست است
ithin ourselv

  .رست است
 كردن 

  .استرست 
 ر

  .رست است
therفت، كلمه 
  .رست است

 ردن
  .رست است

مفهوم جمله قبل
  .رست است
whoبه فاعل از 
  .رست است

مفهوم جمله، فع
 .درست است

 شد 
  .درست است

  ها
  .رست است

  .رست است

  .رست است
ف، مورد نظر است

  .رست است
help و مفعول

درك مطلب: م
  .رست است

مب يسنت دگاهيد
انوسياق ريما در ز

  .رست است
به 1 پاراگراف 

اليه جمرفت در 
  .رست است

انوسيمبدأ اق ي
حفظ ي كهديرد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .14
vesعبارت 

در 2گزينه  .14
حتينص) 1

در 1گزينه  .14
خدمتكار) 1

در 3گزينه  .14
عنوان صف به
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در 1گزينه  .14
با توجه به م

د 3گزينه   .15
مانيپش) 1

د 4گزينه   .15
ه يدوراه) 1

در 2گزينه  .15
 ميل بي) 1

در 3گزينه  .15
 انتخاب) 1

در 1گزينه  .15
علت و هدف

در 4گزينه  .15
فعل بعد از 

  
بخش ششم

در 4گزينه  .15
با توجه به د

تفاوت د) 4
در 1گزينه  .15

در سندهينو
اثرات هم) 1

در 4گزينه  .15
يسنت دگاهيد
شك و تر) 4
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  .سب كنند

.  

cationgroup

  كند؟ مي 

  

است؟ درستد 

  

كس ............... با را 

. .........  

............... .با دند 

1(  

تيحما شتريب 

 است؟ شنهاديپ
  .ستفاده كرد

ف سوم مطرح شد

  شود؟ مي
.دهند ينم ليك

سود نيشتريت ب

....... عتقد بودند
  .تر بودند 

V دست آورد را به

27/03/1401 ارم

 ها انوسياق يري

قابل پ يتخصص
اس ستنديبرنامه ن

كه در پاراگراف 

م يبانيپشت سنده
دار را تشك ي معن

 

شته، ممكن است

مع رايز ،ادندد مي
 بتا در دسترس

VCRرل بازار 

  كند؟ مي

20  

چهاجامع نوبت ( 

يگ شكل يسنت ه
.  

ت اريبس يتجار ي
هدف  جزء كه 

. ....  
  .ستين ريذ

  .ست

يمانند موارد ي

سيتوسط نو ياب
هدف برنامه ك

 يمورد خچهي

موفق گذش يها ت
  ديجد يور

VH م حيترج را
فرمت ي نوارها

كنتر VHS گان
  .دبوVHS ت 

م فيتوص يخوب

زدهم؛ زبــــان

دگاهين داد، از د
كنند  خنك مي

  .ت
  انوس

يها  مورد رسانه
مخاطبان برنامه

............، متندر 
پذ امكان يتصاد

ذكر شده اس ......
   هدف برنامه 

يحصوالت صنعت
  .ند

ايو بازار يشناخت
كيمشابه لزوماً  ي

يتار كيتفاده از 

برخالف شركت ،
فناو كيانبوه  ع

HSدر قالب  يا
VHS نسبت به

دكنندگيكه تول 
VCبا فرمت هاي

خ ا كل متن را به
  .دهد شان مي

سنجش دواز

توان آن را نشان
را تن اليه جبه

است ............... ن
ايحوضه اق ليك

در رياز موارد ز
از مي حذف افراد

طالعات مندرج د
از نظر اقت يابيزار

..........به منظور  
بخش بازار و ن

مح يابيورد بازار
هستن يكسانمه 

ش تيجمع يها ي
يتيجمع يها ي

  .است ...........
با است يتجار ي

يموفق امروز ي
عيو توز ديتول ي

ها VCR،دگان
Sضبط شده  ش

ييها از راه يكي
CR يابيل بازار

 پاراگراف اول با
مثال نش ز طريق

   
 

  .رست است
اگر بت ر،ي موارد ز

در حال فرو رفت 
  .درست است

متن نيا يان برا
در مورد تشك هير

  .استرست 
ا كي، كدام متن

ح يها برا  از آن
  .رست است

براساس اط م،يق
باز يها ثر برنامه

  .رست است
2 پاراگراف در 

نيب زيتما كردن 
  .رست است

در مو ري موارد ز
زار و هدف برنام

  .رست است
يژگيدر مورد و 

يژگينندگان با و
  .رست است
.... مدتاً در مورد

ياستراتژ كيدن 
  .رست است

يها متن، شركت 
ها  توسعه روش
  .رست است

تن، مصرف كنند
شياز پ ييدئويو 

  .رست است
يكند كه  اره مي

كنترل يگذار ك
  .رست است

رابطه ري موارد ز
ازرا  يهدات كل
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كن مصرف) 4
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عممتن  نيا
نشان داد) 3

در 4گزينه  .16
نيبراساس ا

بر ديتأك) 4
در 2گزينه  .16

مت نيطبق ا
ينوارها) 2

در 2گزينه  .16
اشا سندهينو
به اشتراك) 2

در 1گزينه  .17
از كي كدام

مشا كي) 1
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