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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)26/09/1400(  
  )دوازدهم( ــانزبـ  

 
  

  :باشد زير قابل مشاهده مياز 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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  6ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

لـذا  . سـت      
 يـا كـرك   
ن عزيز، در 

نامـه   ة واژه   

 دوازدهـم   

  . شودمي

بـه  » تـو « 

cationgroup

  ) ناداني –ي 

  ) ه
   

ي لحـاظ شـده ا
شمفتي كه از پ
آموزان شما دانش

خـارج از حيطـة

س هشتم پايـه

   

   ).گذرد

 كلمات ديده نم

–سـت تربيـت   

 

  ) ديش
عقلي كم –ردي 

وابسته –مرتبط 
)احترام –آبرو  –

 كتـاب درسـي
پارچة كلف«عانيِ 

، اما ش)مده است
هـاي خز تـرادف 

هستند كه از درس

  شحنة 

)ذوالفقار ←ر 

اعتنايي مير بي
  . بيه است

ضي در اين گروه

بس پـاي : ـبيهات 

 )26/09/1400 م

بداند –بدخواه  –
خربي: سفاهت (

م –پيوسته : سته
–ارجمندي : ت

نامـة  كه در واژه
مط يا نمد به مع

آم» ساط شطرنج
ه ممكن بوده، از

ه) صباح(ي واژة 

ش ←شهنة ) هـ

زوالفقا) (وار ريح

آن كه از سر(رو  ك
فاقد تشب» سمند
هيچ تناقض. اجز

تشـ* بخش  ايي

2  

چهارممرحلة (ان 

–دشمن : سگال
)هنگام –وقت  

بازبست) (برتر –ن 
حرمت) (طعام – 

 اطّالعاتي است
مثالً واژة نم(ت 

بس –شود ت مي
نكه تا جايي كه

هايمگي ترادف

ه 

  

شر ←وار شريه(

  ب خراساني 

ن كنايه از سبك
س جوالن سبك«

يه از ناتوان و عا

رها –دودكننده 

ارسي 

وازدهم؛ زبــــا

بدس) (گردانيدن
:اوان) (و كلفت

بااليين: برين) (
نعمت: مائده) (

ها، ت دربارة واژه
تري است گسترده

م و كرك درست
قابل ذكر اين. (د

دم هم سپيده – 

 ثنا  ←سنا ) 

نظيف  ←يف 

  : ز
) (وضيع ←يع 

ميرزا حبيب حاج) 

جوالن سبك*  پا 
«ست دارد، ولي 

وپا كناي دستبي 
  . شودده نمي

ب كنايه از محد

 فا

سنجش د

واجب گ –نيدن 
گليم درشت و –

 
)شايان توجه – 
)بساط شطرنج 

 طراحي سؤاالت
ها داري طيف گه

ه از ماليدن پشم
نامه توجه كنيد ه

پگاه –بامداد : ا

  
)د 

  : ها ن
 د←   نزي -سد

اند از ها عبارت ن
وزي) (قدري ←

)د  سعدي ) الف 

ران مجازاً –ب 
 زيرا عنان در دس

–ن و مدهوش 
يلي در بيت ديد

ترتيب پرواز به بك
  جان

   
 

 .رست است
  : هاي فرد

الزم گردان –رت 
–ارزش  اي كممه

 .رست است
 : شده هاي داده
مهم –با ارزش 
:نمط) (وعي ردا
اساس! ه كنيد

ي بعضي از واژه
مانندي كه فرش 

ويي تنها به واژه
  ).  است

 .رست است
هابوط در گزينه

  . ه است
 .رست است
: ها و اصالح آن

 حذر  ←
 .استرست 

اليي و اصالح آن
صد –مشحون  ←

 .رست است
اليي و اصالح آن

غدري ) (غريب
 .رست است

: ها اصالح آن و
 .رست است

  : هاه
سمند مجازاً اسب 

بخشي دارد؛ ان
ه كنايه از حيران
اق و حسن تعلي

 .رست است
  : هاه
سب –بست  پاي 

مرغ ج –پرواز  ك

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

همعاني واژه
ضرور: الزام(
جام: پالس(
در 4گزينه  

همعاني واژه
ب: چشمگير(
نو: سانليط(

عزيزان توجه
هرچند معني

–مالند مي
زمان جوابگو
پرهيز شده

در 3گزينه  
هاي مربواژه

انتخاب شده
در 4گزينه  

موارد غلط و
←حضر ) الف

در 1گزينه  
هاي امالغلط

←مشهون 
در 2گزينه  

پنج غلط امال
غ ←قريب (
در 3گزينه  

موارد غلط و
در 1گزينه  

بررسي آرايه
:دو مجاز) 1
جا» ناز«) 2
سرگشته) 3
هيچ اغرا) 4
در 4گزينه  

بررسي آرايه
:هاكنايه) 1

شاهين سبك
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 –ز عشـق   

يك » ندارد

ي در عشـق   
  .)ه است

ر سر زبـان  
ر بيـت  ي د  

» خفـتن  –

. * باشد) ق
. * ن اسـت   

تر ب شيرين
 - 2ه شدن 

 (  
: ات اضافي

  ) جمله
    

cationgroup

اسـتعاره از) راب 

خورشيد تابش ند

بينـي خـودبزرگ 
گلبرگ شده و بي

تي و ديگران بر
ت عميـق بـاطني

–انـدام   گل«: ها

از عشق(د و رها 
ر اسـارت بـودن

شكر در برابر لب(
زده نده و خجالت

  . مة نوش

يب اضافي است
تركيبا). * شودي

  ي چيزها 
  

ج 5(مخسب  – 
)جمله 4(ست 

 

شـر(رطـل  : هاه

  . ض دارد
خ«اينكه ) * مل

 نيز نماد ادعا و خ
ل سوسن پرپر و

ق جان من هست
ارادت –صـوري    

هكنايه. * اندشده

ن نيز نبايد آزاد
در –) شق بـودن 

. ( محبوب است
شرمن - 1:  معني

شبيه تو به چشم

عبارت فاقد تركي
سم محسوب مي

گوناگوني –ي تو 
. دهندة او نشان

دار –گير  –ب 
اس –درم مي –م 

 )26/09/1400 م

استعاره* شراب 
  ). شود

تناقض» شتن صبر
تحم -2 –تابش 

بلبل(مرغ صبح 
به بياني گل. (ست

تو در ميان اعماق
 معنـي ارادت ص

در خاك دفن ش
   

من) عاشق(يوانه 
عاش(عشق بودن 

  
ت از لب شيرين
عرق شدن به دو

تش* ي و خجالت 

ع(اين جهان  – 
صوف شده و اس

  ). عني وسعت
دردسرهاي –ها 

ن –شانة خداوند 

صائب –است ) 2
نديدم –شد ) 4

3  

چهارممرحلة (ان 

ش –حال و هوا  
نايه نيز تلقّي ش

شتاب داش«. * 
تا -1) (محبت –

.  

لي در اين بيت م
 سكوت كرده اس

  .وجود دارد

دليل است كه ت
ترتيب بـه به» ن

ني هستند كه د
)فاقد ايهام* (ل 

شد، پس دل دي
نايه از گرفتار ع

به مشك گيسو 
شده، همانا خجالت

غرق آب و ع: هام
نايه از شرمندگي

زيبايي لطيف –
له، جانشين موص

به مع سم است؛
رچشمة دردسر

نش: يبات اضافي

 
 
 4

وازدهم؛ زبــــا

–جاز از شراب 
جاز يا كنتواند م

 تشخيص دارند
–خورشيد  -1( 

اندنمايي شده ن

پرگويي است، ول
را وادار به كه او 

تضاد مفهومي و
  ن 

  سوسن

   
تو دارم، به اين د

در ميان جان – 

 همانا، زيبارويان
 اندام يار به گل
 بند و اسارت با

ترتيب كن به»» ن
تشبيه* سياه  

رقيات آميخته ش
ايه). * شده است

ب و عرق شدن كن

–). اسم است» 
در اين جمل» يبا

گستره اس( – تو 
سر: يبات اضافي

تركي* اي آفريده

  ... ا و 
 ) جمله 4(آيد 

 )مله

سنجش د

ترتيب مج طل به
تخمار مي: توجه

هر دو استعاره و
رتيب به معاني

سوسن آزاد، انسان

آوري و پماد زبان
خناني ابراز كرده

ت) خموش بودن 
ه از ساكت بودن

هاي گل سبرگ
  . ست

:هاشده در گزينه
اري جز گفتار ت

بر سر زبان«ي 
  ) هام و تشبيه

ش گل از خاك
تشبيه* مردن  

بايد دره ديوانه 
اندر بند بودن« –

-2معطّر  -1ي 
 شكر با آب و عر
 از خجالت آب ش

غرق آب: كنايه* 

  
»زيبايي«(يبايي 

زي«( – عاشقانه 
گسترة –ستره 

تركي* ردسرها  
هيچ آ –اي يده

داد افعال و مناد
آ –بستم  –ئب 

    )جمله 3( 
جم 4(است  –ت 

   
 

رط –سر  –جام  
ت(ره از ناراحتي 

دل ه –صبر : ها
تر تاب به –مهر  

  . ي است
 .است رست

  : هاه
س –مرغ صبح  

  جازاً بسيار 
گل سوسن، نم: ل

ب به سوسن سخ
–زبان داشتن 

ش آمدن، كنايه
ن استعاره از گلب
ناقض و اغراق اس

 .رست است
شد هاي خواستهه

اگر گفتا:  تعليل
هايكنايه. * رند
فاقد ايه. * (ست

علّت رويش: عليل
–ايه از زيبارو 

از آنجا كه: عليل
–ز مستان دل 

به معني) شكين
علّت اينكه: ليل

شوق، كم آورده و
* عرقيات شدن 
 .رست است
 : صفي و اضافي

هيچ زي: وصفيت 
زيباي: ت وصفي

شكوفايي گس –ن 
همه در: ت وصفي
هر آفر: ت وصفي

 .رست است
ت بر اساس تعد

صائب –نرفت : ده
مخسب –دار  –

نيست –رخوري 

www.sanjeshse 

:مجازها) 2
خمار استعار

هاستعاره) 4
:هاايهام) 3

بيان نقيضي
در 2گزينه  .

بررسي آرايه
:بخشيجان
ده مج: مجاز

حسن تعليل
، خطاب)است
(بين : تضاد
خموش: كنايه

زبان: استعاره
بيت فاقد تن

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

حسن) الف
من جاي دار
محسوس اس

حسن تع) ب
ترتيب كنا به
حسن تع) ج

با«: هاكنايه
مش: (ايهام در

حسن تعل) د
از شهد معش
همراه آب و

در 4گزينه  .1
تركيبات وص

تركيبات) 1
تركيبات) 2

زيباي زمين
تركيبات) 3
تركيبات) 4

در 2گزينه  .1
تعداد جمالت

شد بيت داده
–گرفت ) 1
بر –كن ) 3

erv.ir
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ه توان ديد 
فّظي يافت 

  ) فعل(كن 

 جزئـي بـا    

) * فعـل ( 
گـروه  (مـا   

 فتـاده بـه   

گـروه  (ـت   
، به همه )ي

  
  ه هسته 

  سته 

م در يـك   

cationgroup

هم در آيينه – 
 هيچ واژة دو تلفّ

   ز  بااليت
  سته        

و حلقه مك) عول

چهـار(كنـيم  ي

دارد) مفعـول (  
سـرزمين م) ـند  

و) ـروه نهـادي  
  ) ل اسنادي

داي تـن و جانـ
گروه مفعولي(ت 

 من      دارده
ه هسته       وابسته

   من     
ه        وابسته هس

ايهـا. (سان دارند

 

در او شايد بست
، ولي)ود ندارد

  بماند  خجل  ا
            جمله وابس

مفع(، زلف )وف

مي) * اسنادي 
  ) ي

، تفـاوت)ـذوف 
ه جزئي بـا مسـ

گـ(قالب عشّاق  
فعل( شده است 
، فد)گروه نهادي

ويت، م) محذوف

زند شب       يدة
ته       وابسته هس

      ناشاد      
        وابسته هسته

جناس همس ←

 )26/09/1400 م

مهر تو د: جزئي
به معني وجو: ت

سروتا      خيز
جمله هسته       

نهاد محذ(تو : ل

فعل(شوي مي 
فعل اسنادي(م 
نهاد محـ(آن  ←
سه(است ) * عل

←) سه جزئي
و) مسند(، پر )

گ(جان و تنم  ←
نهاد(من  ←) 

دي*            من
بسته وابسته       

   جان*        
هسته           سته

←نابود باشد ): م

4  

چهارممرحلة (ان 

ج دو جملة سه* 
نيست(ذرا داريم 
  ). ظي است

خ 
                      

جزيي با مفعول 

)مسند( خراب 
كنيممي) مسند(

←) ي با مفعول
فع(نهيم ) فعول

  
س(ت تهي فتاده 

)نهاد(پيمانه  ←
←) زئي با مسند

)مفعول و متمم

  ). شودي مي

  ه   
  ). د

م              كار
بسته هسته      واب

   طرب     وند
وابسته هس هسته  

در مصراع دوم( 

وازدهم؛ زبــــا

*همتايت  – تو 
يك فعل ناگذ) 3

ي آيينه تك تلفّظ

   رند
                      

  بماند  

3: شده  خواسته
   
،)نهاد محذوف(
(، آباد )مفعول( 
سه جزئي] (كندي

مف(، سر )فحذو
) فعل اسنادي

ر از تو بادة حيات
←) زئي با مسند

سه جز] (باد[ت 
چهار جزئي با م(
  ) ل

  : هاگزينه
   ت

  سته وابسته 
سته وابسته تلقي

   خسته     
ه     وابسته وابسته

شونده تلقّي مي

ك        پشت    
هسته       وا       
پيو*     گسل ن

ه         ته وابسته  

نيست باد –ت 

سنجش د

  :ها گزينه
مهر: دو مفعول 

3) زئي با مفعول
لفّظي است، ولي

  :ب
م ره صحرا گير

جمله وابسته       
–) دبگيرن(رند 

صراع اول بيت
:هات در گزينه

تو   ←) مسند
، تو)اد محذوف

مي/ دارد [اوت 
نهاد مح(ما  ← 

(و است ) سندي
ب عشّاق به دور

جز سه(است  * 
فداي تن و جانت

(نفروشم ) * ي
فعل(و نفروشم  

سته وابسته در گ
ت          وجود  

سته وابسته    وابس
عنوان وابس ته به

هاي دل      هم
سته    وابسته هسته

ناشناس وابسته 
   ته

*     ديگران  
  وابسته وابسته   

پيما       دالفت
وابست   سته هسته  

  : يه
  ديوانگي  

نيست» هوا«): ول
  ). و واژه است

   
 

 .رست است
ستي و نادرستي

)2. رست است
جز هر دو سه(ت 

آينه دو تل: توجه
ة مستقل مركب

مردكه          ت
                      

گير: ارع التزامي
 .رست است

 اجزاي جمله مص
ها و نوع جمالش
سه جزئي با م(ي 

نها(ما  ←) سند
 درگهت چه تفا
)جزئي با مفعول

گروه مس(ي بال 
قالب ←ك اضافه 

)فعل اسنادي( 
نم اي دوست فد

فعل اسنادي( باد 
)گروه متممي( 

 .رست است
سته هسته و وابس

       حسن    
وابسته هسته    وابس

ابستسته وابسته و
مره*         هار

ته هسته        هس
»ي«م جمع و 

پر و بال شكست  
     وابسته هسته 

         كار      
وابسته هسته      

بد            آن  
سته وابسته   وابس

 .رست است
م در واژگان قافي

-2تجارت  -1 
در مصراع او(د 

س همسان در دو

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1
بررسي درس

هر دو در) 1
مگر همتايت

تو. (شودنمي
دو جملة) 4

آن است روز
جمله هسته  

دو فعل مضا
در 2گزينه  .1

تعداد و نوع
بررسي نقش

شويمي) 1
مفعول و مس

به خاك) 2
سه ج(نهيم 
، كوي)نهادي

فك» را«) 3
معني شده

جان و تن) 4
و) مسندي

ملك جهان
در 1گزينه  .1

بررسي وابس
   كمال) 1
هسته      و   
وابست: توجه(
به     باد) 2
هسته   وابست 
عاليم: توجه(

   موميايي
هسته         

    روي) 3
و   هسته      
    انس) 4

وابس  هسته     
در 2گزينه  .1

بررسي ايهام
:سودايي) 1
نيست با) 2

واژه و جناس

erv.ir
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اي  آفريـده 

گونـه در   ن

ت و ضـمير    

3(  

3 (  

cationgroup

  ) م

 درك اينكه هر

جهان بنگريم، آن

دهنـدة سرشـت

3 و 2 هاي گزينه

3 و 2و 1د گزينه 

 

ريكي و نم چشم

عدم. (ن هستي

 هرگونه كه به ج
  .هد انديشيد

  . جاويد

د  هركس نشـان 

  س 

  . ت

رد گ( ها مكان: »ن 

رد(ها  راه: »طرق« 

 )26/09/1400 م

 از بين بردن تار

خداوند در جهان

نديشة اوست و
هد بود كه خواه

  حساس 

ي يعني زندگي

افكار/ ن اوست 

عت از هواي نفس

است» تباري دنيا

األماکَن«) 4و 3و 

)2  رد گزينه(بود 

)علوم انساني

5  

چهارممرحلة (ان 

براي(سام سرمه 

تباط و حضور خ

   غير خداوند

 آدمي، همان اند
گونه خواه فرد آن
  .  هستم

داري از ذوق و اح

پاكبازي/ ر عشق 

  . نزل مقصود

دهندة درون شان

م تبعيت و اطاع

  . است 

اعتها و بيقدرت

2هاي  رد گزينه

ب: »کانت«) 3زينه 

ويژة غيرع(ن 

وازدهم؛ زبــــا

از اقسا -2. ستند

ز ارتها ا ك انسان

 از طلب كردن

جهان: ير پاسخ
جهان براي هر ف
د ديدار محبوب

ارزش برخورد) ـ

ه ترك عاليق در

ب رسيدن به من

رفتار هركس نش

توصيه به عدم) ـ

  .تأكيد دارد

»سندي و غرور

  هت شادي
ناپايداري ق«يگر 

(كنم  آرزو مي: »

رد گز(دور كنند  

بي، زبان قرآ

سنجش د

  د 
برايمان مهم هس

عدم درك: شريفه
  . در هر لحظه

نيازيست و بي
   

  شريت

هاي غي و گزينه
به اين ترتيب، ج
شتاق و نيازمند

  
هـ  . ي دانستم

توصيه به: پاسخ

گي است و طالب
  ي مادي 

  

ر: ت گزينة پاسخ

  
هـ  ز بر درون 

ت» كشي ت و حق

مذمت خودپس« 

ها در جهرصت ف
هاي دي و گزينه

نَّی«، )4و  2  »أ

:»تُبعد«) 1  گزينه

 عرب

   
 

فرياد -2عدالت  
كساني كه ب -1 

 .رست است
ه پاسخ و آيه ش

و طلب او د) ست
  : هاي ديگره
اي نشانة خداسده

 جمال محبوب
 ظهور منجي بش

 .رست است
ت انتخاب شده
ب. وه خواهد كرد

فقط مش: ة پاسخ
 .رست است

: يح موارد غلط
رشار از اميدواري

 .رست است
 سؤال و گزينة پ

  : هاي ديگره
گخسته از سرگشت

ي جسم و زندگي
.عشق يار هستم
 .رست است

ت سؤال و ابيات
  . ت

: ت موارد غلط
ه توجه و تمركز

 .رست است
عدم غيبت«خ بر 

 .رست است
يح گزينة پاسخ
 .رست است

اغتنام: ة پاسخ
ت انتخاب شده

  .رست است
هاي رد گزينه(م 

  .رست است
رد گ(رجمه نشده 

www.sanjeshse 

-1: داد) 3
:عزيزان) 4

در 1گزينه  .1
مفهوم گزينه
نشانة خداس
مفهوم گزينه

هر آفريد) 2
غرق در) 3
تقاضاي) 4

در 3گزينه  .1
م عبارتمفهو

نظرمان جلو
مفهوم گزينة

در 4زينه گ .2
مفهوم صحي

تو را سر) ب
در 1گزينه  .2

مفهوم بيت
مفهوم گزينه

عاشق خ) 2
ارزشيبي) 3
قرار عبي) 4

در 1گزينه  .2
مفهوم عبارت
پنهان اوست
مفهوم درست

توصيه به) د
در 2گزينه  .2

گزينه پاسخ
در 4گزينه  .2

مفهوم صحي
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينة
مفهوم عبارت

     
  

در 1 گزينه .2
مادرم: »أمي«

در 4گزينه  .2
تر: »مشتاقاٍت «

erv.ir

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27



 
 

 

@sanjesheduc 

  

د است، نه 

هزاران نفـر  
س و غيـره  
هـا از كجـا   

هـاي   ـاري    
چـرا طعـم   
مـا چگونـه      

هـاي   ن آب   
واد معدني 

و گـوگرد   
صـورت   بـه  

وي سـطح   

 كند يم م

! شـود  ي مي

! شود ج مي
 !كنند

cationgroup

)3 و 1   گزينه

  ) 4رد گزينه 

 ) 3رد گزينه(

 

اي اعمال بد شد

بيني كه ه را مي
ن، حمام فردوس

ه ري از بيمـاري    
خـي ديگـر بيمـ

چ«: ست بپرسـي 
ـوب نيسـت، ام
ت ايـن كـه ايـن

مو از ذوب شده 
) آهك(ز آهك 

هـا ب رخـي از آن 
شـود و رو از مي

فكر را آرا) 3 !د

وي زمين جاري

خارج دت از زمين
كنند و شفا پيدا ك

 

رد(دهانم : »مي

ر(ها  اتاق: »لُغرَف

(چشمانش : »ینیها

  ) 4  و 3و2

 .ي معنايي دارد

ذكر جزا 2زينه 

هاي معدني ر ام
ين، حمام بيالرا
ش بـراي بسـيار

كنـد و برخ ن مي
چنين ممكن اس
نند آب دريـا خـ
ي كند و حقيقت

هاي  بين سنگ
هايي از ت با اليه
كند و بر ورد مي

يا از دل زمين با

بخشد ا التيام مي

آيد و رو مين مي

ت چشمه به شد
ب معدني حمام ك

 )26/09/1400 م

فَم«) 3و 2و  1ي 

  )4 و 3هاي  

ال«مدير داخلي، 

عَی«) 4و  1 هاي نه

2 هاي رد گزينه(

يشترين نزديكي

در گز. سب ندارد

  ) 1گزينه 

ز هر طرف حما
حمام سرعي :ها م

هاي شفابخشـش
 مفاصل را درمان

همچ. كند رام مي
رد و ديگري مانن
 شما را گيج مي
هاي خود را در

 آبها ممكن است
ك خروجي برخو

شوند و ي ري مي

درد مفاصل را )
  

از زم) 3! يابد مي
 !ت

ب گاهي به صورت
وست دارند با آب

6  

چهارممرحلة (ان 

هاي رد گزينه(م 

رد گزينه(  همه

:»املُرشِف«مير، 

رد گزينه(چرخاند  

(هاي تيزشان  ي

بي 3با گزينه . د

تناس» .كند  نمي

رد گ( الشعر: »عر

، ابيني  و مي ي
ترين اين حمام ف

ه آب: پرسي ت مي
كند و آن درد ي

يگر اعصاب را آر
ي مزه خوب دار
 سواالت زيادي
ه ي گذرند و آب

كنند و اين  مي
رود و به يك  مي
هاي كوه جار خره

)2 !هاي مختلف
! ي مفيد نيست

م  ميزان افزايش
هاست اي بيماري

آب) 2 !ي نيستند
ها دو خيلي) 4! ت

وازدهم؛ زبــــا

موفق شدم: »حُت 

اين) 4 و 2 زينه

تعم: »تَصلیحِ «) 2

:»دارَتْ «نورش،   

با بيني: »الحادَّة ا

ندارد) پيمان(دي

وكاران را ضايع

شع «) 4و  2و 1

و غرب سفر كني
از معروف. كنند

كني، با حيرت  
ني را درمان مي

كند و برخي دي ي
ست، زيرا اين يكي
 چرا؟ و چطور؟

ر سطح زمين مي
شوند پر جه مي
يدن باالد جوش

يا از باالي صخ 

ه درمان بيماري 
هاي پوستي اري

  !م اشتباه است
بيشتريندما به 

 عناصر مفيد بر

هاي زيرزميني خانه
ها جاري است وه

سنجش د

نََجح «) 3 و 1  نه

رد گز(زندگيم  

و  1هاي  گزينه

:»َضوؤُهُ «) 1و  3 

ِبأنوفها «) 4و  2 

ي كه هيچ عهد

اوند پاداش نيكو

هاي رد گزينه ( 

، جنوب، شرق و
ك  آن مراجعه مي
ي معدني ديدن

بينو ) گلو ( حلق
را درمان مي) ن

ديگر متفاوت اس
از كجا؟ و» ت؟

 هستند كه زير
 را كه با آن مواج
 آن گاهي تا حد

دهند  را هل مي

)1: هاي معدني
ي برخي از بيما

كدام آيد؟ جا مي
كه د زماني) 2! ي
شود كه حاوي ي

ي معدني، رودخ
عدني از باالي كو

   
 

  .رست است
رد گزين(مسابقه 

  .رست است
:»َعیيش« چقدر،

  .رست است
رد گ(س گرفت 
  .رست است

هاي رد گزينه(راغ 
  .رست است

هاي رد گزينه( 
  .رست است

نيست براي كسي
  .رست است
خد«ت با مفهوم 

   )2د گزينه 
  رست است

آموزي است نش
  : ك مطلب

سر ايران، شمال،
مام و درمان به
هاي  از اين حمام

حلهاي   بيماري
شش بيروني بدن
حمام به حمام د

ا بسيار گرم است
هاي بزرگي خانه

 و كربن و آهن
، بنابراين دماي
 شدت يكديگر

  .شوند ي
  .رست است

ه حمام ةباه دربار
براي) 4 !كند ي م

 .رست است
مام معدني از كج

هاي زيرزميني ه
زمين جاري مي

  . رست است
هاي آب) 1 است؟ 

بينيم كه آب مع ي
www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
م: »ُمسابقة«

در 1گزينه  .2
چ ← »فََکم«

در 3گزينه  .3
تما: »اِتََّصَل «

در 2گزينه  .3
چر: »املصباحَ «

در 1گزينه  .3
نگاه: »نَظَرُ  «

در 3گزينه  .3
هيچ ديني ن

در 2گزينه  .3
كدام عبارت

رد(كار نيك 
در 3گزينه  .3

دان :»طالٌب  «
دركترجمه 
راساگر به س

براي استحم
و اگر. است
آيد؟ اين مي

پوش(پوستي 
آن از يك ح
سرد، گرم يا
خمعدني رود
مانند نمك
مواجه شود،

ها به  چشمه
آن جاري مي

در 4گزينه  .3
عبارت اشتبا
و آن را آرام

در 2گزينه  .3
هاي حما آب
از چشمه) 1
ازداخل ز) 4

در 1گزينه  .3
اشتباه كدام

گاهي مي) 3
erv.ir
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طق ديگر 

فعـل و  ) 2

 .شتباه است

رد . (اسـت 

cationgroup

طعم آب با منا 

رد گزينـه  (ست 

اش» حـرارة«عوله 

اسم مفعول ا: رتًَما

  ) 1ه 
  

 

 

)3! كند مان مي

  

است »ُمحیّر« علش

فعل و مفعو-»فع

  .ستند

ُمحرتَم) 2د گزينه 

رد گزينه. ( است
. مبالغه هستند

 )عربي دهم 88

  )دهم  94ص 

 )26/09/1400 م

و خارجي را درم

) 4رد گزينه(م 

اسم فاعل ،»ُمِتحیِّر

راف« :اسم فاعله 
  )  4 گزينه 

 

حال هس »فائزا« 

رد(مفعول است 

اسم مفعول: یَّد
نه اسم فاعل و

8ص . (د باشيم

ص. ( يفتاده بود

) انساني

7  

چهارممرحلة (ان 

هاي داخلي و ري
 ! بعضي نه

جمع سالم) 3ه 

ُم«: اسم فاعله )

)1رد گزينه (ت 
رد(ماض ) 3نه 

 .نيستن وقايه 

  .يست

و »متأخرا« و »ة

اسم م: مرسورةً ) 

املُؤیَّاسم فاعل و 
گزين تيب در هر

پايبند) 4 

كار ني) 3 

ويژة علوم(ن 

وازدهم؛ زبــــا

بيمار) 2! د است
 بعضي خوبند و

رد گزينه( فاعل 

1رد گزينه( علیة

مونث غائب است
رد گزين(ل است 

داراي نون و .ست

 است و فعليه ني

مشکلة«ها   گزينه

1رد گزينه (ت 

ا: يامدند؟ طالب
ترت به: عّالمةو  ب

 گار

 

ي، زبان قرآن

سنجش د

 
رتش خيلي زياد
 هم فرق دارند،

مريض و) 2زينه

فع جملة» ك«ه 
   

مفرد م: حيحش
ع و حرارة فاعل

اس »ح س ن«ن 

 
اسميهجمله  !مة

 !د

  .م است
 

در بقيه.  است
 

ثالثي مجرد است

و مبالغه با هم ني
متعجِّب-)4 َصبّارو 

پروردگ) 3 
 

كولرها) 2 

 عربي

   
 

  .رست است
  چگونه است؟

قات خيلي حرار
در ذائقه با) 4 

  .رست است
رد گز(إليه  ضاف

  .رست است
فعل و فاعله -»ر

)3رد گزينه (» 
  .رست است

شتباه است و صح
مرتفع: سم فاعل

  .رست است
 حرف اصلي آن

  .رست است
  ل نهي 

 . رست است
المة ٌب ِيف قرِبها السَّ

  . رست است
 بتواند غذا بخور

 . رست است
فت براي مفاهيم

 . رست است
صفت براي زينب

. رست است
 و اسم فاعل از ث

 
  .رست است

ينه اسم فاعل و
و ُممرِّض )3 خّالق

 . رست است
  :تيب

 . شدم
. رست است

  :تيب
. 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
ها آب حمام

گاهي اوق) 1
!فرقي ندارد

در 1گزينه  .4
مض: »أمراض«

در 4گزينه  .4
تََحیُّر«:مصدره
»أسئلة« فاعله

در 2گزينه  .4
اش »للمذکر«

ا: صحيحش
در 1گزينه  .4

أحسني سه
در 4گزينه  .4

فعل: تَقَرتِبال 
در 3گزينه  .4

يف بُعِدها َعذاب
در 2گزينه  .4

شايد بيمار
در 1گزينه  .4

صف »مختلفة«
در 3گزينه  .4

ص »جالسةال«
در 4گزينه  .4

حال: جالًسا
 ) 3 گزينه

در 1گزينه  .5
در كدام گزي

خو  ُمتکلّم )2
  
  

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

فرستاده) 2
در 4گزينه  .2

ترت به خطاها
.گيرد مي) 1
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 )دوازدهم 

ه آمـوختن    
مفيد دوري 

علـوم را   ن
 نكـه يا ليـ 

نشـمند را   
وم اسـت و   

 اومجب تـد 
و ابـزار   يي

  .  د

cationgroup

  )دوازدهم  

د 17ص . ( است

  )دوازدهم  2

دانـيم كـه  مـي 
 و از علوم غير مف

نيـ ما ا نيما و د
يدل بـه  نيهمچنـ 

وقت و ذهـن دا
محـرو اديـ دقه ز 
امر موج نيو هم

يايميشـ  يهـا  ح 

 علوم اشاره دارد

 

  )دهم

  )دوازدهم 27

  )دوازدهم

11ص ( انايي 

ن پرداخته شده

2دهم و درس  8

د نرساند نيست
يد را ياد بگيرد

م كشاند و مقام ي
و ه ميشـو   مـي 
و: دارد بيسه ع

و انسان از صـد 
شود و ن آن مي

مانند سـالح شود

تن به يادگيري

 )26/09/1400 م

د 88ص (ها  كي

  يني
  

  ها ه

7و  23ص (شان 

د 8و  26ص (م 

رسا.  كنند ن نمي

به آن 2ر گزينه 

8درس (تر  مهم 

ديگري سود ش و
ن بايد علوم مفي
ه را به فساد مي

آشنا دي علم مف
س هودهيعلم ب. مي

شود يم يشگفت
وجه حجاب بودن

ش  فرد و جامعه

 نيستند و در مت

8  

چهارممرحلة (ان 

خوراك) 3 

سنگي) 3 
)27وازدهم ص 

زمينه) 2 

نمازش) 4 

باهم)  4 

گمان) 4 

ي به عهد كه در

: أهم) 4 

كه به صاحبش ي
طبيعتاً انسان.  ند
از علوم جامعه ي

ست، از آنجا با
يبر مي پناه خدا 
و موجب ش كند

متو يكمتر كس
رساندن به بيس

دانند برابر  نمى

وازدهم؛ زبــــا

 

م و عربي دو ده

  )م 

 م

 ن

 دهنده تصال

برابر وفايان در 

 هان

 خيري در علمي
لوم مفيد هستن

يبرخ يعنيست، 
ا ديدو جهت مف

كه از آن به مي
ك يتنگ م دي مف

ك رايشكل است ز
وجب فساد و آس

  .! است

ند با كسانى كه

سنجش د

 

صدها) 2 

     )صله
عربي د 86و  85

 

   .ر نخواهد بود
دوازدهم 22و  2

ديدم مي) 3 

دختران) 3 
 

ا.  آنچه) 2  .

ه مسئوليت انسا

ده:  فم) 2 

يد است و هيچ
 ولي آيا همه عل

جهل از علم اس 
از د هودهيعلوم ب
دار هودهي علم ب

علوم يضا را برا
ت و رفع آن مش

كه مو هر علمي 
ل مضر و حرام

دانند ساني كه مي

   
 

. رست است
  :تيب

 ز
 .رست است

  :تيب
ه در أوص( شدن 

5ص . (شده بود
. رست است

  :تيب
قادر.  خواهد كرد

20ص . (شود مي
 . رست است

  :تيب
 )حفره

 . رست است
  :تيب

 م
. رست است

  :تيب
.مان كرده بودند

 . ست است
ث اشاره دارد به

 .رست است
  : ها ينه
 تر م

  :ك مطلب
سخن خوب مفي
بات ديني است

:اند اكرم فرموده
شناخت ع. كند ي
خود ةدربار يد

فض كند، يغول م
حجاب استنواع 

جهينت شود در ي
عقل ديه صالحد

 .رست است
وجه به متن كس

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
ترت خطاها به

چند روز) 1
در 1گزينه  .2

ترت خطاها به
ترجمه نش) 2
كشانده ش) 4

در 3گزينه  .3
ترت خطاها به

ضعيف خ) 1
ضعيف م) 4

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

ح( آن را ) 1
در 1گزينه  .3

ترت خطاها به
خواهرانم) 2

در 3گزينه  .3
ترت خطاها به

گم.  آنچه) 1
در 2گزينه .3

مفهوم حديث
در 3گزينه  .3

رد ساير گزي
مهم:  أهم) 1

ترجمه درك
گفته شده س
علوم از واجب

پيامبرا. كند
مينكوهش 

اديز ثياحاد
به خود مشغ

از ا يك نوع
مي يگمراه

كشتار، بنا به
  

در 4گزينه  .3
با تو: توضيح

  

erv.ir
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ترين مردم 

ه در مـتن   
باشد و چه 
هـم گفتـه   

 يدعو) 3 

حـرف جـر     

cationgroup

كه در مورد دانات

كـه در حالي لمي
 علم چه مفيد ب

ه 4در گزينـه  . 

.(ره شده است 

  ).زدهم

  )دوازدهم

  )م

 

  ).8و  7س 

بـادة مجـرور بح
 

 

است ك 2گزينه 

ه كرده به هر عل
اشاره كرده كه 

. آن متصور است
  .  شده است

 اين موضوع اشا

   إفعال 

عربي دواز 2س 

  .ناقص است
25ص . (  است

دوازدهم15ص (

 .كنيم عمير مي

عربي دهم درس( 

عب ص و مرفـوع ،   
 )مبحث إعراب

   

 )26/09/1400 م

ير مفيد ندارد، گ

اشاره 2ر گزينه 
3و در گزينه .  د

 دو فايده براي آ
ه از آن اشاره ش

يت آمده نيز به
  

 ثالثي من باب

  اب تفعل 

  المكان 

درس. (صحيح است

ورين خبر فعل ن
حال قرار گرفته

(اسم فاعل :  ات

  
يزي را سريع تع

(  

(از علوم  نه كمي

سم فعـل نـاقص
عربي دوازدهم م

 )هواپيما ( ة 

9  

چهارممرحلة (ان 

ه علم مفيد و غي

در.  كشاند ي مي
كند گر تنگ مي

غير مفيد فقط
متن به دو فايده

كند و در بي ي م
)!يدونان فروتر

مزيد) 4  

من با) 3 

ا  اسم) 4 

، لذا متأخّرينِ ص

مسرو) 2 
در محل اعرابي ح

مبيدا) 4  عل

.رده نشده است
د و اينكه هر چي

)عربي دهم 92 

شود نه  جمع مي

 مجرور ، دين اس
ع 13ص . ( ستند

  .  دارند ي 
طائرة) 2 

(  

وازدهم؛ زبــــا

اي كه اشاره به ه
  .  ست

سان را به گمراهي
را براي علوم ديگ

كه علم غ ر حالي
كه در م  در حالي

فع فرد را مغرور
از همه د ي كرد

ج إلى المفعول

 فان زائدان

 ب

مطابقت مى كند

با هم د) سرورون

اسم فاع:  مصدرة

ها است، بر  اتاق
كند ذرخواهي مي

و 78ص. (ورند

ي از علوم در آن

إليه و ض مضاف
صحيح هس) ادةِ 

 ارتباط مفهومي

عربي دوازدهم 

سنجش د

متن؛ تنها گزينه
ر متن نيامده اس

 بدون فايده انس
م غير مفيد جا ر
راي بشر دارد در

اي ندارد  فايده

هاي غير نافع علم
چون كبر  ه علم

اليحتاج) 3 

له حرف) 2  أداء

منصوب) 3 

داد با صاحبش م
 

  . ل است
     .ست

وهم مس( جمله 

لما) 2م فاعل    

 مسئول نظافت
شكل چيست عذ

خو صبحانه نمى 

ست كه بسياري

األرض) مفتوح (  
عبا.  دينٌ.  ألرضِ

 
ت و عصب با هم

 )شنوايي ( مع 
11ص . (هستند

   
 

 .رست است
وجه به مفهوم م
ده و اين مورد د

 .رست است
ن علم زيبا ولي
دن ذهن با علوم

برهاي بسياري  
م غير نافع هيچ
 .رست است

به اين دارد كه ع
به گرانيترم از د

 .رست است
  :تيب
 احب

 .رست است
  :تيب

مصدره أ.   إفعال
 . رست است

 رفوع
 . رست است

ينكه حال در تعد
. رست است

نه مسرورين حال
 صفت زميل اس
ن خبر است و ج

 .رست است
اسم:  خاشعون.  ن

 . رست است
ينكه چه كسي
 اينكه بگويد مش
دمجان را براى

 . رست است
رهنگ بزرگي اس

 . رست است
الي نفي جنس

األ.  شعب ( راين 
. رست است

تخوان و گوشت
سم) 1:  ي ديگر

متفاوت ه) نخ  

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
با تو: توضيح
كرد صحبت

در 1گزينه  .3
براساس متن
آمده پر كرد
نباشد فايده
شده كه علم

در 3گزينه  .3
متن اشاره ب
مكن كه برت

در 1گزينه  .4
ترت خطاها به

فاعله صا) 2
در 4گزينه  .4

ترت بهخطاها 
من باب) 1

در 2گزينه  .4
مر.مبني ) 1

در 1گزينه  .4
با توجه به اين

در 4نه گزي .4
در اين گزين

المسرور) 1
مسرورون) 3

در 3گزينه  .4
المؤمنون) 1

در 2گزينه  .4
نامي از ا) 1
جاي  به) 3
برنج و با) 4

در 1گزينه  .4
دانشنامه، فر

در 3گزينه .4
شعب اسم ال

بنابر. هستند
در 4گزينه  .4

پوست و است
هاي در گزينه

(الخيط ) 3
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را  اريـ  اخت 
تقوا، مثَـل   
. ـت شـوند  

احسـاس   ي
 يهـان دور  

صـفحه  . ـد 

ب و قمـار و   
 طانيشـ . د

 127ـفحه  

قصور كرده 

روزه  تواند ي
ت، امـا در   

خـود   يها
د، بهتـر از  

ردن خـود     
. شـمارد  يـ 

cationgroup

 را پاره كـرده و
بـات يهـا  ـل آدم  

وارد بهشـ نكـه ي

يزنـدگ  يجـا  ي
نزنـد و از گناه 

شـد ميخـواه  لي

شـراب يراسـت  ه 
دي رسـتگار شـو   

صـ» .از بـازدارد    

و ق يق او كوتاه

ينكند، نم مميت
اسـت حيش صـح 

و موه كرد يگاه م
وش گزارده شود

 در آراسـته كـر
مـ» جاهالنـه « 

 

اند كه لجام شده
امـا مثَـ. فكننـد 

نيا تا نديمايپ يم

يور او را در جـا  
يت به هـر كـار  

ي راه حرام متما

بـه! ديـ ا آورده ن 
تـا ديـ كن يور 

 سـازد و از نمـا

در حق نيد والد

است، عمداً ت مم
اش و روزه رديـ  بگ

نگ نهي ابتدا به آ
خو ياز كه با بو

كـه يا گونـه  بـه 
يو آن را كـار   

 )26/09/1400 م

ش يش و سركش
اف ي در آتـش مـ    

دارند و راه م اريت

و حضـو كند ي م
تا انسان دست د

 كسب درآمد از

مـانيكـه ا  يمـ 
هـا د ـس از آن  

خـدا دور اديز 

هرچند - ه كند

ميت اش فهير وظ
روزه مميبا ت ند

شت، آن حضرت
دو ركعت نما«: 

بـ شـوند؛  يمـ  ي
نامـد يمـ » برّج

)م انساني

10  

چهارممرحلة (ان 

  )هم

چموش يها اسب
ـت سـواركار را
 اسب را در اخت

 را در دل زنده
شود ي موجب م

كمتر به م،يكن

مرد يا«: ديـ رما
اسـت؛ پـ يطاني
كند و شما را ا 

 و مادر خود نگا
  كتاب دهم 1

اگر ايغسل نكند 
تواند يگ شود، م

  ب دهم

را داش شاني با ا
ديفرما يم) ع(ق 

  كتاب دهم

يدچار تندرو تي
تب«حالت را  ني

ويژة غيرعلوم(

وازدهم؛ زبــــا

عربي دوازده 13

ست كه سوار بر ا
و عاقبـ پرند يم 

اند و لجام  شده

خدا ادي دارد، ي
نظارت بر اعمال

ك تيزگزار را رعا

فر يم) يرابخوار
يشـ  يو از كارها

جاديا نهيو ك ي

خشم به پدر ي
28صفحه » .ت

اً تا اذان صبح غ
نكند تا وقت تنگ

كتاب 130صفحه 

و قصد مالقات 
امام صادق. ... رد
ك 137صفحه » 

يز وجود و مقبول
ا ميقرآن كر. ند

(ين و زندگي 

سنجش د

3ص (ضي منفي 

اس يل سواركاران
نيي به باال و پا

رام سوار يها ب

يپا م  روز نماز به
و ن يدا در زندگ

  هم

س و مكان نماز

شر(ناروا  عمل 
و ديپل ييآزما ت
يدشمن اشم نيب

يكه از رو يزند
ستين رفتهيدا پذ

 است، اگر عمداً
كند و غسل ن ي
ص. كرده است ت

زد يرا م امبري پ
كر ي را مرتب م

».خوش است ي

و ابراز يظاهر ي
رسن يم ييودنما

 دي

   
 

  . رست است
ترجمه ماض:  ضارع

 .رست است
مثَل تقوا يب يها

اند؛ واركار گرفته
است كه بر اسب 

  كتاب دهم 
 .رست است

پنج بار در طول
جه به حضور خد

كتاب ده 124 
 .رست است

نبودن لباس يصب
   دهم

 .رست است
نيقرآن درباره ا

بخت يها ركيو ت
ا شراب و قمار ب

 
 .رست است

فرز«: فرمود) ع(
خد يزش از سو

 .استرست 
سل بر او واجب

يانگار  اگر سهل
تيمعص نكردن، 

 .رست است
  كتاب دهم 

 .رست است
درِ خانه ي كس
و لباس خود زد

يت نماز بدون بو
 .رست است

يها در آراستگ ن
و به خو نندك ي
  كتاب دهم 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
فعل مض+ لم 

    
 

در 3گزينه  .5
ه مثَل انسان
از دست سو

يسواركاران
123صفحه 

در 2گزينه  .5
كه پ يانسان

توج. كند يم
صفحه. كند

در 1گزينه  .5
اگر شرط غص

كتاب 125
در 4گزينه  .5

خداوند در ق
و يپرست بت
با خواهد يم

 كتاب دهم
در 1گزينه  .5

(امام صادق 
نما -باشند 

در 3گزينه  .5
كه غس يكس
البته. رديبگ

مورد غسل
در 4گزينه  .5

131صفحه 
در 2گزينه  .5

كه يهنگام
ز يرا شانه م

ركعت ادهفت
در 3گزينه  .5

انسان يبرخ
يم يرو ادهيز

139صفحه 
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صـفحه  . ود

عمت است 
 ريـ ش تحق     

 ليـ  بـه دل        

) ج ... :د از 

 يب چگونگ
تـا   شـود  ي

  ب دهم

و سـپس   م
ـر پـس از    

» صـنم  ي 

ت كـه آن    
 انيـ ز يـر 
احسـاس   ن

ن در قبول 

 ي بـه كسـ   
ر گذاشـته  
 را خواهـد   

 ايآ) د نبود
از . ميكن ت
جهـان   عيا  

  زدهم

cationgroup

شو ي با وقارتر م

نع نيحفظ هم ي
ـد و روح بلنـدش

 پوشـش زنـان

انـد ت كه عبـارت 
  كتاب دهم 

حجاب راي خانه؛ ز
يبلكه سبب مـ  د،

تابك 149صفحه 

ميسـنج  ي را مـ  
و دسـت آخـ مي

اسـت، ا اريـ خت

نشـانه آن اسـت 
گـيد اي به خود 

نيـ و ا دادم يمـ    

انسان اريو اخت ي

و اگـر ميريپذ ي
رده و او را مختار

پـاداش آن ايت 

قانونمند(داشت 
تيهان كار و فعال

اگـر وقـا رايـ ؛ ز 
كتاب دواز 56ه 

 

و پوشش او يگ

يبرا. شده است
ااهالن دور بمانـ

امـا نسـبت بـه

كرده است نييع
147صفحه . ند

داخل يه برا، ن
شود يور زنان نم

ص. باشند مني، ا

و جوانـب آن م
يرا انتخاب كن ك
اخ ليـ خـود دل /   

تيحساس رضا
و ميشو يتباه م

كـار را انجـام نم
  هم

يتگريسئله هدا

يعمل خود را م
كر يي را راهنما

ل است و عقوبت

قرار ند ياله يضا
جه نيده و در ا

اب وجـود دارد؛
صفحه. بزند يخاب

 )26/09/1400 م

نوع آراستگ شود،

ش نياو عج يهر
ودش از نگـاه نـا

 كـرده اسـت، ا

تع ياص و روشن
به خود جلب كن

ن قرار داده است،
بب كاهش حضو
معه حضور دارند

ميكنـ  يم شهيند
كيكار كدام  ني

آن كـنم اينم 

ا نيا. رديگ يا م
مرتكب اشت يكار
كـاش آن ك يا 

كتاب دوازده 54

به مس زين ﴾علَيها

ت آثار و عواقب ع
بشر اريقوه اخت

مسئول دهد، ي م

ت نظام قدر و قض
ت به انتخاب زد

و انتخا اريز اخت
ست به چه انتخ

11  

چهارممرحلة (ان 

ش ي مستحكم م

ظاه ييبايت، با ز
وجـو يبايوهر ز

س مناسب دعوت
  .رد

خا فيزنان وظا 
ه نامحرمان را به

با نامحرمان ي و
تنها سب حكم نه ن

كه در جام يهالن

ابتدا ان ها ميتصم
يچند انيه از م
كن نيا ييكه گو

وجودمان را فرا 
در كا زيگاه ن. م

مييگو ي خود م
4صفحه . ام شته

هنْ سمو يمفَع ع

جهت ني به هم
ق نيناسب با هم

كه انجام ييها

تحت يعنيبود، 
خود، دست اريخت

ا يمند كان بهره
دس ديكه با نست

وازدهم؛ زبــــا

و يح انسان قو

است يو يدرون 
 داده است تا گو

لباس دنيه پوش
دار يا ژهيتوجه و

يدان و هم برا
باشد كه توجه ي

جتماع و مواجهه
نيا. كند يخص م

شند و از نگاه نااه

ت نيا يو برا مي
كه ميشو يم ديد
ك نيا« م؛يكن يم

يو خرسند ت
ميدان يالنه خود م

و با ميكن يم ي
ك آن كار را داش

فَلنَفْس أَبصرَ فَمنْ
  ب دوازدهم

و ميدان يخود م
داوند متعال متن

در قبال كار يس

 نياز ا ريهان غ
با اخ ميكنون دار

ند است كه امك
دان يانسان نم د،

سنجش د

عفاف در روح ي

يها ييبايز انگر
زن قرار يرا برا
    هم

 هم مردان را به
ت ،ييبايمال و ز

مرد يهم برا م،ي
يا گونه به دينبا ت

 حضور زن در اج
 در اجتماع مشخ

داشته باش تي امن

يريگ يم ييها مي
دچار ترد زين يه

و عمل م دهيرگز
 

تياحساس رضا م
عاقال ميه و تصم

يمانيحساس پش
 كه من توان ترك

ف ربِّكُم منْ بصائرُ
كتاب 55صفحه 

خ يسئول كارها
خد. ميكن ين م

كه هر كس دهد ي
  ب دوازدهم

ضا، اگر وضع جه
خاطر كه اك ناني

جهان قانونمن ك
داد يرخ م يتفاق

   
 

 .رست است
ها كه رشته زان

  دهم 
 .رست است

ايزن كه ب فيط
ر يا ژهياحكام و

كتاب د 140ه 
 .رست است

اوند هم زنان و
آنان از نعمت جم
يال در قرآن كر

ورآالتيو ز نتيز
 .رست است

زمان ياب را برا
را هنگام حضور
طمئن و همراه با
 .رست است

يما همواره تصم
گاه. ميزن يمل م

را بر يكيالزم،  
 كتاب دوازدهم
 .رست است

ميموفق شو يار
اراده جهيود و نت

هنگام اح نيا رد 
ك شانگر آن است

 .رست است
بص جاءكُم قَد﴿ فه
ص. ره شده استا

 .رست است
ما خودمان را مس

آن را جبرا م،يا 
ينشان م زين هي
كتاب 55و  54 

 .رست است
قدر و قض يمعنا

نياطم نيبا هم م
كيدر  ي با زندگ

ات زيود و همه چ

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
زيبه همان م

كتاب 140
در 4گزينه  .6

احساسات لط
كه خداوند ا

صفحه. نشود
در 2گزينه  .6

خد نكهيبا ا
آ يمند بهره

متعا خداوند
استفاده از ز

در 4گزينه  .6
خداوند حجا
پوشش زن ر

مطم يحضور
در 3گزينه  .6

هر كدام از م
دست به عم

يها يبررس
ك 54صفحه 

در 2گزينه  .6
هرگاه در كا
كار را از خو

م؛يرسان يم
نش ،يمانيپش

در 1گزينه  .6
فيشر هيدر آ

رد آن اشا اي
در 4گزينه  .6

هر كدام از م
رسانده اديز

يآ نيا. است
صفحه. ديد

در 2گزينه  .6
با توجه به م

ميتوانست يم
رو فقط نيا

قانونمند نبو

erv.ir
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@sanjesheduc 

جهـان و   ي
 ياله يقضا

ـد توسـط   
كـار   يبـرا 

كتـاب   31

دارد و  داري

ما در برابر 
  دهم

 خداونـد و       
 تيان حما

 

حـال آنكـه   

هرگونه كه 
كه از  دارند

ثروتمند و  

  م

 توجـه مـا    

  كتاب دهم

ه در درس         

cationgroup

ياز قانونمنـد  رـ 
قدر و قض يمعنا 

قواعـ نيـ ست و ا
ب يا نـه يزم چيـ 

صـفحه  .  كـرد     

يثابت و پا يتيص

چراكه شم ها؛ يد
كتاب دوازد 33 

كـه نسـبت بـه
مان و مستضعفا
 كتاب دوازدهم

ح د،يـ كن يهربان

خدا، ه يعنيآن  
پند يده جهان م

ارير جوامع بس

كتاب دهم 129

 ميزان دقـت و

ك 131صفحه . د

 نشـان داده كـه

 

ريـ غ يزيچ ريقد
كه يدرحال زند؛ 

بنا شده اس يعد
و هـ شـود  ي نمـ  

 رفتـار خواهـد

اوست، شخص ي

رد شهرها و آباد
صفحه. ديزيره

بـا آنـان ك. رديذ
خداوند، از محروم

ك 35صفحه  .ي

كه با آنان مه ي
 

يقير مالك حق
 دهند و پرورش
در كنار ريفق اري

صفحه . ك دارد

ز به تداوم و به

شوع نخواهيم كرد

ب تقـوا بـه مـا
  كتاب دهم 

 )26/09/1400 م

تق كنند يصور م
يرا بر هم م يم

ن بر اساس قواع
برقـرار ينظـام 

 همـان اسـاس

يها فرمان رويو پ
  

خدا و هم در مور
او بپر اني از عص

پذ يده است، نم
و بنا به فرمان خ

ديه جامعه توح

يا گونه به د؛يريگ
 دهمازكتاب دو

ون توجه به نظر
ي را مالك و ول
يدن جوامع بس

ت، ارتباط نزديك

يم كه تأثير نما

ن خضوع و خشو

دي بـراي كسـب
ك 129صفحه . د

) انساني

12  

چهارممرحلة (ان 

سازگار است، تص
را لغو و هر نظم

ارد و تمام جهان
ن چيه ،ياله يضا

د را انتخاب و بر

كرده و ميد تنظ
  م

 مورد بندگان خ
و دي اطاعت كن

حق حكومت نداد
و كند يمبارزه م

رد موحد است نه

دتان را دوست نگ
ك 35حه صف» .د

و بدو كنند يم ي
ع در واقع خود

شد دايپ عت،يطب

وزه كه تقوا است

ه است دقت كني

ر مقابل مستكبرا

هاي متعـدد  راه
شود زه اشاره مي

ويژة علوم(ي 

وازدهم؛ زبــــا

انسان ناس اري اخت
ر يفت، هر قانون

 خاص خود را د
 بدون قدر و قض

  دوازدهم

خود يزندگ ريس

خداوند تيس رضا
كتاب دوازدهم 3

هم در د؛يكن شه
خدا را. ديمسئول

ها ح داوند به آن
با ظالمان م. كند

ب، مربوط به فر

ن و دشمن خود
اند دهيت، كفر ورز

ي ملك خود تلق
افراد و جوامع ن
آلوده شدن ط ت،
  م

گناه با فايده رو 

ت است؟ شايسته

داشته باشيم، در

ت و قرآن كريم
 يعني نماز و روز

 دين و زندگي

سنجش د

با ياله يو قضا
حادثه تعلق گرف

و قاعده يندس
پس. است ير

كتاب د 57حه 

مس ش،يدات خو

خود را بر اساس
33صفحه . ست

شهيپ ياله يتقوا
م انيو چهارپا ها

را كه خد يكسان
ك ينم يدوست د،

منتخب نهيكه گز

دشمن من! ديا ه
شما آمده است 

جهان خلقت را
نيا. كنند يرف م

ستيز طيمح ب
تاب دوازدهمك 3

ست از دوري از

ها و منكرات شتي
  كتاب دهم

ت خدا را درنظر د

است» نگهداري«
مهم آن،  مورد

   
 

 .رست است
قدر و پندارند ي

به ح يت كه وقت
مهن يزيه هر چ

ريگ و بهره افتني 
صفح. ديآ ينم دي

 .رست است
تناسب با اعتقاد

 .رست است
خ يد چون زندگ
ا ي آرامش روح
 .رست است

ت«: ديفرما يم) ع
ه نيسرزم يحت

 .رست است
حكومت كس يدي

ورزند يم يشمن
داشت ك توجه د

 .رست است
آورده مانيكه ا 
يكه برا يحق ن

 .رست است
ها ج از انسان ير
جهان تصر ني ا
بيآن تخر يها

36صفحه .  است

 .رست است
ماز كه عبارت اس

 .رست است
 بازدارندة از زشت

ك 130صفحه . د
 .رست است

 و سجود عظمت
 .رست است

«و » حفاظت«ي
پايه دهم به دو

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
يكه م يبرخ

نظم آن است
كه ستا نيا

بلانسان قا
پد يارياخت

در 4گزينه  .7
مت يهر فرد

  دوازدهم
در 1گزينه  .7

انسان موحد
برخوردار از

رد 3گزينه  .7
ع( يامام عل
ح ها نيهمه ا

در 2گزينه  .7
يجامعه توح

مسلمانان دش
ديبا. كند يم

در 1گزينه  .7
يكسان يا«

نيآنان به د
در 3گزينه  .7

اريامروزه بس
بخواهند در

امديجمله پ
ها مانند آن

  
  

در 3گزينه  .5
فايده دوم نم

در 2گزينه  .5
چگونه نماز
بستگي دارد

در 1گزينه  .5
ركوعاگر در 

در 4گزينه  .5
معناي تقوا به

دوازدهم از 

erv.ir
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@sanjesheduc 

هـا   و زشتي

و نجاسـات      

هي و ظلـم    

ز مـبطالت     

ضاي روزه را 
 

أخير بايـد    

يسـت كـه   
ت والدين از 

كـه نتيجـه     

ر آن زمان 
 143صفحه 

تـر زمـان    م 

ات خود از 

cationgroup

ز، او را از گناه و

  م 

ـت، ولـي جـزو

 حـق او كوتـاه

ـا اذان صـبح از

ن آينده عمداً قض
 كتاب دهم 13

 فقط كفـاره تـأ

وده و شكسته ني
ت، عدم رضايت

تگي ظـاهري ك

د«: كرد، فرمود 
ص» .سي را دارند

ده و از آن مهـم

 و ناتواني در اثبا

 

ازد ببيند كه نم

كتاب دهم 136

اي شـيطان اسـ

رچند والدين در

دن بر جنابـت تـ

 شود و تا رمضان
7صفحه .  بدهد

قضا، د، عالوه بر

زماني كامل بو –
گزينه پاسخ است

و آراسـت... ـق و  

كاشاره مي) ع(ي 
يدن چنين لباس

حضور در خانواد

ه ضعف روحي

 )26/09/1400 م

  كتاب دهم  

ه شده يا نه، بايد

6صفحه . س است

پليد و از كارها 

هر - نگاه كند 
  هم

، بلكه باقي ماند

فن عذر او برطر
ها به فقير ند آن

 سال بعد نگيرد

– از حد شرعي 
شد، اما آنچه در گ

دب، حسن خلـ

شان با امام علي
دم توانايي پوشي

كه شامل زمان ح

يل اعمال، نشانه

13  

چهارممرحلة (ان 

132صفحه . ت

 نمازش پذيرفته

هنده دارد، نجس

وره مائده، امري

پدر و مادر خود
هكتاب د 134ه 

الن روزه نيست،

بعد از ماه رمضان
گندم و جو و مانن

ك رمضان را تا

رغم سفر بيش
ر او واجب نباش

  م

يبايي همچون ا
  تاب دهم

 شيوه پوشش ايش
تيم و عموم مرد

ها ندارد، بلك رت

اپسند و اين قبي

وازدهم؛ زبــــا

 دارد نجس است

خواهد بداند آيا
  كتاب دهم 

تي كه خون جهن

سو 91ساس آيه 

 روي خشم به پ
صفحه. ه نيست

صبح موجب بطال

د روزه بگيرد و ب
هر روز يك مد گ

ي روزه ماه مبارك
  كتاب دهم 1

 علي -از مسافر 
نهي كنند و سفر

كتاب دهم 137 

ن از صفات زيسا
كت 143صفحه  

 كه به اختالف
ايط بهتري هست

تماعات و معاشر
  م

 كالم زشت و نا
  اب دهم

سنجش د

كه خون جهنده

خ هر كسي مي« 
131و  130حه 

گوشتي انات حرام

، هرچند براس»ر
  دهم

فرزندي كه از« 
وي خدا پديرفته

ت بعد از اذان ص
  اب دهم

نند بيماري نتواند
كند و هم براي ه

ي كه عمداً قضاي
137صفحه . مع

ين است كه نما
 رفتن به سفر ن

صفحه.  سفر او

خورداري روح انس
.ه نظافت است

 اعتراض فردي
 امروز ما در شرا

ن حضور در اجت
كتاب دهم 144 

كار بردن ب و به
كتا 144صفحه 

   
 

 .رست است
 و هر حيواني ك
 .رست است

:فرمايد مي) ع(
صفح ».ت يا نه

 .رست است
وع انسان و حيو

 .رست است
قمار«ي است و 

كتاب د 133حه 
 .رست است

:فرمايد مي) ع(
نمازش از سو - 

 .رست است
ي است و جنابت

كتا 136صفحه 
 .رست است

 خاطر عذري مان
هم روزه را قضا ك

 .رست است
ي است و كسي
د و نه كفاره جم

 .رست است
ر گزينه پاسخ اي
فرزند خود را از
د خود است، نه
 .رست است

طني نتيجه برخ
 ظاهر و توجه به

 .رست است
در پاسخ به) ع(

ختي بودند، اما
 

 .رست است
ختصاص به زمان

صفحه. شود مي
 .رست است

هاي نامناسب س
ص. و سازنده است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
خون انسان

در 3گزينه  .5
(امام صادق 

بازداشته است
در 4گزينه  .5

ادرار و مدفو
در 2گزينه  .5

پرسش منفي
صفح. نيست

در 3گزينه  .5
(امام صادق 
كرده باشند

در 1گزينه  .6
پرسش منفي

ص. روزه است
در 4گزينه  .6

اگر كسي به
نگيرد، بايد ه

در 2گزينه  .6
پرسش منفي
پرداخت كند

در 4گزينه  .6
نكته مهم د
پدر و مادر ف
اخالق فرزند

در 3گزينه  .6
آراستگي باط
مرتب بودن

در 2گزينه  .6
(امام صادق 

دم در سخمر
 كتاب دهم

در 1گزينه  .6
آراستگي، اخ

ز معبادت ني
در 4گزينه  .6

پوشيدن لبا
راه درست و

erv.ir
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@sanjesheduc 

نامـد و    مي

جنـگ   به 

ن برجسـته  
   دهم

. ـده دارنـد    

ش احسـاس    

و ... هـا و   ت

ورديم، رها 

... . ترند و 

ضر را دفـع  
 ايـ جلـب و   

 كيـ هـر   ي
 يزيـ غر ل

دسـت بـه   
ـد اعتـدال   

انسـان از   ت

آن منـافع   
 يخـود بـاق  

cationgroup

،»تبرج«لت را 

ي با انجام گناه

اين پوشش چنان
كتاب 156فحه 

جـودات را برعهـ

موجـب افـزايش

ها و موفقيت ست

 بگويند ايمان آو

ميرند، بيشت ن مي

و امور مض كند ي
 طرف انسـان ج

يعنيسان است، 
اليـ تمام ام ييها

است كه از د يا 
در حـ يدخـواه  

اتيـ دون آن ح 

لهيوسـ  كه به -
خ يزم و منطقـ  

 

ن كريم اين حال

شوي ت ناچار مي

ا. شدند حاضر مي
صف. اب دانستحج

تدبير امـور موج

شده و اين امر م

ها، شكس شيريني

كه به زبان مين

سرآمد عمرشان

يخود جلب م ي
را به يديل مف

انس يعيخود طب
هدف نه ايهمه  
زهيدر انسان غر 

اگـر خود.  است
بـد راياست؛ ز زم

- عقل در انسان 
در حـد الز ياه

 )26/09/1400 م

قرآن. شوند ي مي

كه در اين صورت

 مجامع عمومي ح
صلي گسترش ح

نيز هستند كه ت

ر و نياز انسان ش

ها و ش  به تلخي

كنند هم مان مي

ي كه به واسطه س

يرا به سو دي مف
عامل اي يزيل غر

محور خ ،يزيغر 
دهيعصاره و چك

يخودخواه ني
برخوردار يا ده
زال يبلكه امر ت،

و پس از ظهور
بلوغ، خودخو ن

   ديني

14  

چهارممرحلة (ان 

ت دچار تندروي

ديگران بيارايي ك

پوشش كامل در
باستان را منشأ اص

نار او، ديگران ن

يشتر فقر درك ب

صحيح ما نسبت
   دوازدهم 

آيا مردم گم«: م
  دوازدهم 

ميرند، از كساني

امور يز چه راه
هر عمل. رديگ ي

يها تيمام فعال
كه ع مييگر بگو

يبنابرا. ميا فتهنگ
العا ز قدرت فوق

ستيناپسند ن ي

و ي دوران كودك
دوران از بعد وص

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ زبــــا

 وجود و مقبوليت
  كتاب دهم 1

ي جلب توجه د

تشت بودند و با پو
توان ايران ب كه مي

 خداوند و در كن

ناسي منجر به
  هم

موجب نگرش ص
كتاب 66فحه ص

خوانيم كبوت مي
كتاب د 67فحه 

م اسطه گناه مي

و از كند يحفظ م
يصورت م يزيغر

ح است كه در تم
و لذا ا كند يم ت

ن يسخن نادرست
و لذا از ديآ يت م

يود، نه تنها امر

است كه در ني
خصو به - شود ي

معارف

سنجش د

ازي ظاهري و ابر
146صفحه . مرد

مبادا خود را براي
  تاب دهم

وماً پيرو آيين زرتش
ي بر اين باورند كه

ه اينكه عالوه بر
  

 افزايش خودشن
كتاب دوازده 10

ها م دگي انسان
ص. شود دگي مي

سوره عنك 2 آيه 
صف» گيرند؟ مي

ساني كه به واك 
  

خود را حف اتيح
غ اليام قيز طر
پرواضح. ... دينما

تيود انسان فعال
س ست،ين يخواه

دست به يزيغر 
و الزم فراتر نرو 

  ب دهم

ياست ا يضرور 
يها متوجه م  آن

   دهم

   
 

 .رست است
ها در آراستگي ن

شم  جاهالنه مي
 .رست است

م«: فرمايد مي) ع
كت 146صفحه » 

 .رست است
قبل از اسالم عمو
ي از مورخان غربي

 .رست است
اعتقاد به: وبيت

كتاب دوازدهم 
 .رست است

مودار درس اول،
0صفحه . شود ي

 .رست است
نين حاكم بر زند
همه حوادث زند

 .رست است
دبر در قرآن در

د آزمايش قرار نم
 .رست است

ك: فرمايد مي) ع(
كتاب دوازدهم 

 .رست است
انسان چگونه ح 
هدف مهم از ني
نم يم دفعرا از  ي
به سود خو يزي
جز خودخ يزيچ

اليام هيادن كل
يعيو از مرز طب

كتا 76صفحه  
 .رست است
جانيبه آن در ا

داده و به صيخ
كتاب 76صفحه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
برخي انسان
آن را كاري

در 3گزينه  .6
ع(امام علي 
».خدا بروي

در 4گزينه  .7
زنان ايراني قب
بود كه برخي

در 1گزينه  .7
شرك در ربو

ك 21صفحه 
در 3گزينه  .7

بر اساس نم
بندگي او مي

در 2گزينه  .7
شناخت قوان

طوركلي ه به
در 1گزينه  .7

در بخش تد
شده و مورد

در 3گزينه  .7
(امام صادق 

ك 76صفحه 
   

    
در 3گزينه  .5

ديدان يم ايآ
يا د؟ينما يم

يعامل مضر
يغر الياز ام

در انسان، چ
دست هم د

بماند و يباق
.رود يم نيب

در 2گزينه  .5
آنچه توجه ب
خود را تشخ

ص. ماند ينم
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سرچشمه  
 ي و منتهـ  

منـافع   نك
 رياس شيو

 زيو غرا ال
 ،حالـت  نـ 

د و تكامـل     

وران بلـوغ  
وجـود    بـه 

 هيكه با تك

وجـود   يك   

 يبـرا  يقـ 
  تاب دهم

. ـده اسـت  
 ،يو معنـو 

و را در بـر  

كه بـه   يمل
ش و اعتبـار   

 نيمـؤمن  ي
امر  ميتسل 

 يودخـواه   

. تـر اسـت     
  دهم

cationgroup

نيبا ا ديبا يالق
خواهد داشـت 

نكيرا از پشت ع ز
ع و تعصبات خو
ايدر استخدام ام

يـدر ا. سـازد  يـ 
ز هرگونـه رشـد

در دو. شـوند  يـ 
انسان يو عاطف

ك زين يخودخواه

 در دوران كـودك

قي و تكامـل حق   
كت 81صفحه . د

افكنـ هيـان سـا  
و يروحـ  مي عظ

 سرتاسر وجود او

هر عم. رديت پذ
شد، فاقـد ارزش

يمسـئله بـرا   ن
مانيا يه اقتضا

م بـه قـدم از خو

زه بـا آن موفـق
كتاب د 86و  8

 

صفات زشت اخال
يو موضع يطح

زيبلكه همه چ ،
كه در عالم منافع

د زين رهيظه و غ
مـ شيخـو  يـا 
و انسـان را از د 

مـ تيـ تقو جيدر 
و يزيغر ،يجسم
خ ز،يغرا عيد سر

از خـود كـه ي

امكـان رشـد ي
نائل آمد ييها ت

انسـ اتير و روح
قدرت نيا. كرد

و كند يسوخ م

ت از امر او صورت
هم باش ستهيو شا

نيتـر  خدا كه مهم
كه به يكس. ود
امر او را قدم ني

ن اندازه در مبارز
5صفحه . رساند

 )26/09/1400 م

مبارزه با ص يبرا
جنبه سط ي منف

شد،ياند ينم ير
شود ك يم يخواه
و حافظ ريو تدب ه
هـ يخودخـواه  ر 

زنـد يمـ  تيسـان 

تـد به زين زيغرا ،
ج يو تكامل قوا

حال با رشد نيا
  دهم

يخبـر  ي حالت ب

يخودخـواه ن از 
شرفتيبه پ يسان

افكار هي و بر كل
مقابله ك توان يم

مق دل انسان رس

اطاعت يدا و برا
و كويچه ظاهراً ن

به خد يكيد نزد
خو ياشد، نه برا

يهم كند، يظر م

باشد، به همان ر
ر يم يارين آن 

15  

چهارممرحلة (ان 

خود است و لذا ب
مبارزه با صفات

  ب دهم

گريد زيآن به چ
ه موجود خودخ

شهياند يروين ل
شـتريهرچـه ب  ي

سان شـه يبر ر شه

يجسم يقوا ت
در رشد و يهش

در ا. كند يم داي
كتاب د 79و  7

و شود يجلب م

بدون رها شدن. 
در عالم انس توان 

گرفته ن را در بر
نم تر ميعظ يرو
است كه در عم 

كه به خاطر خد
باشد، اگرچ ها ي

ل اخالص و قصد
خدا با يبرا دارد

نظ خود صرف يص

شتريعمل ب كي
 را در مهار كردن

وازدهم؛ زبــــا

توجه به خ ،يالق
در جهت م يام
كتاب 78صفحه  

و منافع آ يعيطب
به لي انسان تبد

ليخود را از قب ي
يارضـا  يبـرا  ي
شيكه ت شود يم ي

تيبا تقو گذارد، ي
و جه ابدي يم ير
يپ يشتريب ينو
8صفحه . ابدي ي

خود ج ي به سو
  كتاب دهم 7

.رسد ينم يرست
ياست كه م ي

سر وجود انسان
رين هيجز در سا 
مانيتنها ا راي ز

مقبول است ك ي
يها و ناخالص ائبه
اصل تيرعا. دارد

د يبرم ير زندگ
و هوس شخص ل
 

ي يسان به زشت
و او ديافزا يو م

سنجش د

فات ناپسند اخال
گرنه هرگونه اقد

.دينخواهد گرد 

ن جز به خود ط
صورت است كه

ياستعدادها ريسا
يا لهيها وس ه آن

يصفت خطرناك
  ب دهم

يرا پشت سر م 
تر و كامل شتري ب

و معن يشد فكر
يم يشتريدت ب

توجه انسان جي
79صفحه . رود ي

 نشود، به خداپر
يخودخواه ليعد

است كه سرتاس ي
،يرومندين ليم
باشد؛ تواند ينم

   دهم

يتنها عمل ينيد
سان آلوده به شا

دنبال ند به ينو
كه انسان د يم

ليم ازتورات او 
 كتاب دهم 85

انس يرفت و آگاه
بر قدرت اراده او

   
 

 .رست است
چشمه همه صف
رزه پرداخت وگ

ياديو بن يساس
 .رست است

انسان ،يودخواه
ص نيدر ا. نگرند ي
س نحال انسا ن
و از همه آورد ي
ص كيبه  ليتبد 

كتاب 77صفحه 
 .رست است

يدوران كودك 
شدت  زيغرا ت

رش يادگخص آم
شد د،يآ يجود م

 .رست است
يتدر به) بلوغ(ن 
يم انياز م جيدر

 .رست است
رها يخودپرست

بعد از تع. د ندارد
 .رست است

يا زهيو غر ليم 
م نيت كه با چن

ه خدا و آخرت ن
كتاب 84فحه 

 .رست است
د ميه از نظر تعال

انس تينباشد و ن
معن جهينت گونه چ

هر قدم شود ي م
و در برابر دست د
5و  84صفحه  .

 .رست است
ت كه هرچه معر

ب يعلم و آگاه ن

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
سرچ نيبنابرا

فساد به مبا
به اصالح اس

در 4گزينه  .5
خو تيبا تقو
يم يشخص
نيدر ا. است
يدرم شيخو

يخودخواه
ص. دارد يبازم

در 1گزينه  .5
يانسان وقت
تيرشد و تقو

و شخ ديآ يم
و به زيبه غرا

در 3گزينه  .5
دوران نيدر ا

تد داشت، به
در 4گزينه  .5

انسان تا از خ
انسان وجود

در 2گزينه  .5
يخودخواه

است يعيطب
به مانيجز ا

صف. رديگ يم
در 3گزينه  .5

كه ميدان يم
خاطر خدا ن

چياست و ه
است، سبب

شود يخدا م
.كند يدور م

در 1گزينه  .6
است يعيطب
نيهم يعني
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ن پشـتوانه   
پشتوانه،  ن
و  ليفضا ل

ن و آنگـاه    
 شـتر يچه ب
تمنـا   گانـه 

 يعـال  يها
 يكـ يزدن ي

و  ي معنـو 
 يه معجـون 

كتـاب   11

د حكومت 

 نيـ هنده ا
و برون آزاد 

در  يطـ يح 
در  خواهـد، 
 يها  انسان

 اطاعـت از   

نتخـب بـه         

گرچـه  . ت  
پـود روح و  

cationgroup

بـدون حتينصـ  
نيس بر اساس ا
ليغبت در تحص

ن نسـبت بـه آن
زندان هرچ نير ا

گيخود داشت ز ب

 بودن استعداده
يعني ش،يل خو

 غفلت از جنبه
طرفه زادهيدم« 

و  10صفحه » 

 نبوده و با وجو
  ب دوازدهم

د دارد، نشان ان
ز سلطه درون و

و عوامـل مح يـ 
خ يه جامعـه مـ  

اما سازد، يعه م

خـدا و يبنـدگ 

د، امـا شـعر من

تا آسـمان اسـت 
ت كه در تار و پـ

 

كيـ تنهـا   ل،ي
و سپس كند يم ت

و رغ ليم يز رو

شدن گانهيو ب ين
و در كند يجو م

آنچه خ/  كرد يم

علت دارا به ييو
مراحل كمال نير

در صورت يماد
كن سقوط كند؛
»ن، شود به از آن

از انسان اري اخت
كتاب 13صفحه  

مايبر ا يح مبتن
خود افزوده، از ي
رونـيب طيشـرا  ر

چنان هستند كه
ناآگاه را جامع ي

كه در جهت بن ي

ت، داللـت دارنـد

نيتفاوت از زم 
است يمذهب مان

  اب دوازدهم

 )26/09/1400 م

يافض ليبه تحص
تيخود تثب روان

از نيد يقيحق ن

انسان يو واقع ل
جو جست گانهير ب

 جام جم از ما م

از سو. سان است
تر يشود و به عال

و جنبه م يواني
مراتب ممكن نير
آن ليور كند م 

سلب يبه معن 
.انتخاب دارد ي

فكر و عمل صالح
يواقع يبه آزاد 

ريگفـت كـه تـأث   
ناخواه چ گاه خواه

يها گفت انسان 

يدر صورت يزيچ

داده شـده اسـت

،گريد زي هر چ
ميشد، اما تنها ا

كتا 23صفحه . 

16  

چهارممرحلة (ان 

ب ينيد ميتعال ه
ريپ يها  در دل

روانيپ كه يطور

لياص تيو شخص
كه او خود را در

ها دل طلب ال

همواره در نوس ن
برتر ش زيالئك ن

يدارا بودن بعد ح
تر ردد و به نازل

/ نيود كم از ا

يخيحوادث تار
ييتوانا ها يندراه

 و مداومت بر تف
تواند يم ياصول

گ تـوان  يرو م ن
ناآگ يها انسان. 

توان ي و بلكه م

هر چ. است گري
  زدهم

به او د ير هست

به مانيداوند و ا
باش روزايو ن نيفر
شود يم ريناپذ ن

وازدهم؛ زبــــا

هياست كه توص 
ه مبدأ و معاد را

ط به آورد؛ يهم م
  تاب دهم

و شيخو يقيحق
ك نجاستيدر ا. 
سا« كشاند؛ يم 

نييپا تينها يو ب
از مال تواند يت، م

علت د به گر،يد 
تر گر پست زين ت

شو ن،يا ليند م

و جامعه و ح عت
و چن ها ي دوراه

علم ليو تحص 
و ا حيصح تيرب
نيبپردازد و از ا 
.انسان دارد يها

اهندخو يخود م
   دوازدهم

ياز هر هدف د ي
كتاب دواز 17ه 

كه د يخاص ت
  تاب دوازدهم

به خد مانيا ني
آف حركت تواند ي

انيت و جاذبه پا

سنجش د

نيوجه داشت ا
به مانينخست ا

فراه يالت اخالق
كت 87صفحه . د

ح شتنيردن خو
ستيكه آن ن ي

يخود را به نابود
  وازدهم

باال و تينها يب ؛
است ي امانت اله

ياز سو. ل شود
واناتياز ح ،يوان
گر كن/ / وانيحز 

عيوناگون بر طب
بر سر يآدم ،ي

تيو ترب مي تعل
از تر يبرخوردار

گرانيخود و د 
ه يبا آگاه كوس

اند كه خ  آنچنان
كتاب 14فحه 

يستلزم روگردان
صفحه. جه است

تي از مقام و موقع
كت 9صفحه . ارد

يكه ب افتيدر ن
يدر حد خود م ز

و سرچشمه قدرت

   
 

 .رست است
به آن تو نجاير ا
نخ يآسمان نيه د
كماال ليتحص ي
كوشند يم ري خ

 .رست است
گم كر يعني يگ

يگريد زيبا چ ش
و خو ابدي يمتر م
كتاب دو 6فحه 

 .رست است
تينها يدو ب اني
و ييخدا ونديپ
با خداوند نائل ر

ويح يل به زندگ
رشته سرشته وز

 .رست است
گو نيكومت قوان

ياله يها و سنت
 .رست است

بر مسئله ني د
سان در صورت ب

يواقع يسازندگ
معكسان نسبت 

آگاه يها انسان
صف. سازند ي را م

 .رست است
در برابر خدا مس 

توج ستهيشد، شا
 .رست است

بر غفلت انسان ا
توجه دا يدساز

 .رست است
توان يمنصفانه م

زين گريد يزهاي
و كند يا نفوذ م

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
در ديآنچه با

بلكه ست،ين
يرا برا نهيزم

انجام اعمال
در 2گزينه  .6

گانگيازخودب
اش ينيگزيجا
كم كاود، يم
صف »كرد يم

در 4گزينه  .6
يدر م يآدم

پ شيكه نما
شتريهرچه ب

كامل ميتسل
از فر/ است 

  دوازدهم
در 3گزينه  .6

حك ،نيبنابرا
و نيقوان نيا

در 2گزينه  .6
كه يديتأك

است كه انس
س بهگردد و 
انس تيشخص
كه ا يصورت

آگاه جامعه
در 1گزينه  .6

يسرسپردگ
فرمان او باش

در 4گزينه  .6
ب اتيابهمه 

ضرورت خود
در 2گزينه  .6

نگاه م كيبا 
يبه چ مانيا

درون دل ما
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 يابـد  اتـ 
داشـته و   ي

بـه دنبـال    
ش و اعتبـار   

از . ... است 
 جهـانِ  نـ 

 دارد و آن  

 ديـ مف هـا  ت
از  يعملـ  چ

ار عبـث و   
ه منظور از 

او را  يدگان  
 يـي ـد واال   

خداونـد   اه 

صد بس بـا  
هرچـه   راـ 

كالت چـه   
هـا گـر    ش 

not be  و

cationgroup

يـح يالزم را برا
ـ  يعنـو  يو درون
خـود را ب يعملـ  
ت كـه ارزش اس

يدف كور ماد
يـوست كـه در ا 

وجـود يسـمان    

تيبـار مسـئول   
چي داناست و هـ 

كـا ميداوند حك
است كه يقصد

آمـده و زنـد اين
بـه چنـان مقصـ

  ب دوازدهم

شـگايدر پ تيول    

به چنان مقص ن
يـز د؛يـ آ يم شي
مشـك نيـ را از ا 

سـرزنش/ زد قدم 

e sure وجـود  

 

ال يآمادگ قيطر
مع يتـ يفيخود ك

همواره آثـار ع ن
عمل نيبلكه ا 

محصول تصا ي
خود او. قائل شد

ـه در مكتـب آس
  زدهم

ريـ فـرار از ز  ي
آگاه و يدرون ي

  ب دوازدهم

كه از خد ماند يم
 قطع هدف و مق

به د ياله يتها
ب دنيجهت رسـ 

كتاب 31صفحه 

حسـاس مسـئو

ديكه رس دانند ي
يپ ريمس نيا ان
نياما مؤمن ،كند

ز يق كعبه خواه

معني جمالت و

 )26/09/1400 م

ط ني است تا از ا
به خدا كه خ ن

مانيرد؛ گرچه ا
آورد، يدست نم

  

يآدم اتيت كه ح
ق توان يآن نم ي

اسـت كـ ياسخ
كتاب دواز 30ه 

يعالم بـرا  نيدر ا
يت كه بر رازها

كتاب 32صفحه  

نم يديترد ،دهد
طور به زيرا ن ي

انت يت و رحمت ب
ات موجود در ج

ص. دست آورد  به

اسـت، جـز اح ي

يم كيدادند، ن 
ايست كه در جر

كن يرا طلب م ي
گر به شوق ابان

د و با توجه به م
  

17  

چهارممرحلة (ان 

انسان يل روح
مانيبرسد و لذا ا

صالت و ارزش دا
د ود را از عمل به

كتاب دوازدهم 

است نيا دهند ي
يبرا يهدف چيه
پا گر،يپاسخ د.. 

صفحه. ان است

د جيرا يها يساز
است يكس يقاض
.ستين رونيو ب

د يم ليرا تشك 
يانسان اتين و ح

  ب دوازدهم

ر اساس حكمت
امكانا هياز كل ،ي
را يرحمت اله 

يو فداكار ثاريه ا

قرار شيف خو
اس ياديشكالت ز

يشتريو صبر ب ي
ايدر ب«ل دارند؛ 

  دهم

رود كار مي كان به
.استفاده كنيم 

  انگليسي

وازدهم؛ زبــــا

و كمال يمعنو ت
ب يعادت جاودان

اص ييتنها خود به
ارزش خو مان،ي

26و  25صفحه 

يسؤاالت م ني ا
است كه ه هوده
. ..دينما» رارداد

جهان و انسا ش

س و منطق ها يش
ب آگاه است و ق

از محاسبه او - 

ينيد نشيكن ب
جهان »يعموم 
كتاب 31صفحه  

و بر قينقشه دق 
يويدن يزندگ ن
هيدر سا ديجاو 

انسان در راه رك

هد ي جهان ابد
و استقبال از مش

يسع زيبه آن ن 
در دل يگريق د

كتاب دوازد 35 

ه براي بيان امك
mayل كمكي 

سنجش د

اتيالل از آنِ ح
كند و به سع لي

است، خ ي هست
يكه ا ميريگ يم 
ص. كند يم ليص

به يو الحاد ي
هيعبث و ب يا ده
قر«بسازد و  يف

نشيحكمت در آفر

تراش ليشود و دل
مطلب قتيه حق

وچك هم باشد

ركن نيتر ي اساس
تيهدا«ق اصل 
.است يسرمنزل

كين بر طبق 
ايدر جر ديكه با
يزندگ يزم برا

 معاد آنچه محر
  وازدهم

 پروردگار را در
جاهدت فراوان و

دنير باشد، رس
در سر و شوق ي
و 34صفحه » ر

ي ممكن است كه
توانيم فعل ره مي

   
 

 .رست است
اصالت و استقال ب

يتحص يمت اله
انسان به مبدأ 

جهينت ميه گفت
به خدا تحص مان

 .رست است
يماد يها  مكتب

ديانسان پد يگان
خود هد يبرا د

خالت شعور و ح
 .رست است

نش رفتهيذرها پذ
انسان خود به راي

كو اريبسولو  -ن 
 .رست است

كه ديصل توح
و مطابق زند ينم
س انبه چن دنيس

 .رست است
انسان ،يآسمان م

باعظمت است ك
الز يآمادگو  دي

 .رست است
بر مبدأ و يبتن
كتاب دو 33حه 

 .رست است
به رحمت دني

و مج يستلزم سع
تر تر و باعظمت گ

يگريد ين سودا
غم مخور الن،ي

 .رست است
 may به معني

و غيرlikely و 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
بيترت نيبد

در جوار رحم
ياتصال قلب

از آنچه. دارد
ميخود را از ا

در 4گزينه  .7
كه يپاسخ

رو، زندگ نيا
ديبا هدف يب

بر دخ يمبتن
در 1نه گزي .7

كه عذ يروز
يز افتد؛ ينم

اعمال انسان
در 3گزينه  .7

با توجه به ا
سر ن هودهيب

رس نشيآفر
در 2گزينه  .7

مياز افق تعال
بس ب يهدف

ياستفاده نما
در 1گزينه  .7

مب نشيدر ب
صفح. ستين

در 3گزينه  .7
يآنان كه رس

مس يعظمت
مقصد بزرگ
باك كه آنان
يكند خار مغ

  
  

 
در 2گزينه  .7

فعل كمكي
perhaps و
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 in اضـافه    
ـره حـرف   

ذشته ساده 

  .كس
neReza  
             ي 

  .ط است

ـد چونكـه   

  

م چنانچـه           

) آمـوزان  ش 

  .كنند

cationgroup

هـا حـرف صـل 
s ،moon و غيـ
  .رود 

ختار مجهول گذ

منفي است و برعك
 ever comes

جمله منفي         
(does Rez غلط

رويـ درختي نمي
  .ت
ها، صحراها  ان

 
  شنهاد

 را نقـض كنـيم

دانـش(نكه آنهـا  

  رقرار كردن 

دن جلوگيري ك

 

ها و فص بل از ماه
sun ،sunrise

كار مي به onه 

you ساخ. است

I,  

Y 

كوتاه آن جمله م
dose hlate, 

            ه مثبت   
(za. رود كار نمي

 يا هيچ گياه و د
داغ و خشك است

بيابا) 4 

 .وراً ترك كنند
پيش) 4 

د هـيچ قـانوني

  ور، معروف
 

ريس كنند تا اين

   كردن 
 دادن، ارتباط بر

 از دوباره رخ دا
  حل كردن

  دن

 )26/09/1400 م

th و همچنين قب
night ،setير 

غيره حرف اضافه

ur schoolمان 

, He, She, It

You, we, the

ت باشد سؤالي ك
?he

سؤالي كوتاه     
ك صورت اسم به  به

ختان خيلي كم
روز هوا خيلي د

 ها ، هرم

و آن كشور را فو
 گاه، مقبره 

ي كنـيم و نبايـد

مشهو/ شر كردن 
 مناسب / ستن 

ثر و كارآمد تدر

توصيه/ اً، عيناً 
انتقال/ ثر ر مؤ

همند چگونه آن
ردن، فهميدن، ح
 كردن، رها كرد
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چهارممرحلة (ان 

 he evening
نين كلماتي نظي

 ،Sunday و غ

ر جمله دوم هم

 … ,tمفردي 

  ول

…,eyي جمع 

اگر جمع مثبت. د

                   
ده شود و هرگز

ا گياهان يا درخ
دارد و در طول ر

اهرام) 3  داد 

ه مراقب باشند و
آرامگ) 3 

ـا توجـه زيـادي
  

منتش) 2 
شكس) 4 

 واقعي بطور مؤث
  .نتقال دهند

دقيقاً) 2 
طو به) 4 

رك كنند يا بفه
پي بر) 2 
ترك) 4 

وازدهم؛ زبــــا

the after و يا
o’cloc و همچن

Mondayمثل 

د Itونكه فاعل 

ها براي فاعل    

مفعو+  

هاي براي فاعل       

شود  استفاده مي

ضمير فاعلي استفا

ها تند كه در آن
يچ آبي وجود ند

ها، تعد ها، وسعت

هشدار دادند كه
 انه 

دنيـهاي سراسر 
.ه داشته باشيم

هاي ر موقعيت
ن را به آساني ان

 است بتوانند در

 

was 
were 

سنجش د

the m ،rnoon
ckت به همراه 

ل از ايام هفته مث

ه ساده است، چو

                  

+

)     سوم فعل

وتاه يا دم سؤالي

هاي جمله بايد ض

يي هستها  بيابان
 دارد يا اينكه هي

ه دامنه) 2 

ندان آمريكايي ه
رصدخا) 2 

گي تمام كشوره
 و ايمني هميشه

    
   ايمن/  

آموزان د  دانش
ساسات خودشان

    
   شامل بودن 

نيد، آنها ممكن
   )با دوستان(

... . )لغات هنگ

Past 

  فعل اصلي

   
 

 .رست است
morningهاي 

د و قبل از ساعت
قبل. رود كار مي 

 .رست است
ول زمان گذشته

  :ست

                   

+

قسمت(          
 .رست است

جمله از سؤالي كو

ؤالي كوتاه در انته
 .رست است

هاي ايران سمت
خيلي كم وجود د

 ها  ا، مقبره
 .رست است

آمريكا به شهروند
 نه 

 .رست است
هاي فرهنگ رزش

 يك سفر خوب
 قوي/ رفتن 

ردن يا شكستن
 .رست است

د انگليسي را به
د، افكار و يا احس

 مرتب كردن  
دارا بودن، ش/ ه 

 .رست است
ت مشكل را بدان
(به بيرون رفتن 

لغت در فره(دن 

participle 

اسم مفعول فع

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
قبل از قيده

رود كار مي به
كبه atاضافه 

در 3   گزينه .7
جمله مجهو
به قرار زير ا

  
              

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

             
در 2گزينه  .7

در انتهاي جم

در سؤ: توجه
در 4گزينه  .8

بعضي از قس
مقدار آب خ

ها آرامگاه) 1
در 1  گزينه .8

سفارتخانه آ
سفارتخان) 1

در 3گزينه  .8
ما بايد به ار

خواهيم مي
بردن، گر) 1
نقض كر) 3

در 4  گزينه .8
معلمين بايد
بتوانند عقايد

/عموماً ) 1
متأسفانه) 3

در 2گزينه  .8
اگر شما علت

گشتن، ب) 1
پيدا كرد) 3
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  .ه دهند

  . ند

ام كارهاي 

  

cationgroup

مان بزرگ توسعه
  كيب كردن 

  اطراف/ ل 

  
  ك كردن 

  رت، نيرو

  سعه دادن

  ميدن

  اً 

ها را بخوان گرافي

م گرفتن بر انجا

.شوند بندي مي

  . هستند

 

 

ساختن دو ساختم
ترك) 4  ادن 

  وشت
نسل) 4 

.ا بغل كرديم ر
ترك) 4 

  كردن 
   دادن 

قدر) 4 

توس) 4 

فهم) 4 

 4 (ً فور

تواند بيوگ ص مي

 به معني تصميم

بن ه و فقير دسته

ه نفت وابسته ه

 .ي پايين است

 )26/09/1400 م

ركت خودشان با س
عه يا گسترش د

ر خيلي زيادي نو
 نفوذ /  

دگير ت و ما هم
 ر گرفتن 

ر كردن، خيال ك
ره كردن، نجات

 ت 

 آوري كردن  

 نهاد كردن 

 راً 

  . است

فقيت يك شخص

است، يده شده 

 كم توسعه يافته

بي بسيار زياد به

خيلي ر از زندگي

19  

چهارممرحلة (ان 

كنند كه شر ي مي
توسع) 3 

ل پيش او اشعار
الهام) 3 

ز از لندن برگشت
درنظر) 3 

تصور) 2 
ذخير) 4 

قسمت) 3 

جمع) 3 

پيشنه) 3 

ظاهر) 3 

 اعتماد به نفس

ي بزرگي و موف

ر متن خط كشي

در حال توسعه،

دي، كويت و ليب

  .ند

 است كه انتظار

وازدهم؛ زبــــا

ريزي ت، آنها برنامه
  كردن 

ست و صدها سال
 به مقدم /  

او ديروز. ن رفت
 دن 

 وظيفه

 ب كردن 

 ده كردن 

 ه 

ت، نبود يا عدم

نقطه آغازين برا

hitch h كه در

وان كشورهاي د

 عربستان سعود

ساني آسيب ببين

يافته اين توسعه 

سنجش د

د كافي خوب است
ك) 2  فراهم

روف در ايران اس
مقدمه) 2 

كه او به لندن ني
بخشيد) 2 

    
    

نقش، و) 2 

متعجب) 2 

مشاهد) 2 

صادقانه) 2 

  چيست؟

ت اساسي شكست

 به عنوان يك ن

his wagon to

هان سوم به عنو

تواند بفهمد كه ي

آس تواند به ت مي

ه كشورهاي كم

   
 

 .رست است
ب و كارشان به حد

 دادن 
 .استرست 

شاعر خيلي معر
 سرتاسر 

 .رست است
يده بودم از زمان

 دن 
 .رست است

 كردن 
 ت كردن 

 .رست است
 

 .رست است
 ي كردن 

 .رست است
 ردن 

 .رست است
  

 .رست است
ان براي متن چي

  وفق شدن
 .رست است

سنده متن، علت
 .رست است

كند كه صيه مي
 .رست است

o a starطالح 
  

 .رست است
ن، كشورهاي جه

 .رست است
 از اين متن مي

 .رست است
پذير است  آسيب

 .رست است
ن، مشخصة ويژه

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .8

حافظ يك ش
/اطراف ) 1

در 1گزينه  .8
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بغل كرد) 1
در 2گزينه  .8

مقايسه ك) 1
محافظت) 3

در 4  گزينه .8
راه حل) 1  
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در 4    گزينه .9
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در 2گزينه  .9
بهترين عنوا

هاي مو راه -
در 4گزينه  .9

بر طبق نويس
در 1گزينه  .9

نويسنده توص
در 2گزينه  .9

طمترادف اص
.بزرگ است

در 4گزينه  .9
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  .شود مي

  .ست

 .هول است

  .رود كار مي

  .ست است

 خودش را 

 گـر يد عت 

 

  حمل

 .دده
  
cationgroup

ر فعل استفاده م

س جمله اصلي اس

 جمله، فعل مجه

 .ت است

Wor Verb ك به

  .ار است

درس 3ست، گزينه 

كه نديبه او بگو

  مضطرب) 4 

و چهار سـا ست

 يسرگرم) 4 

تح قابل ريغ) 4 

پاسخ دواالت س 
بدون ابهام) 4 

 

دار ingراه با فرم 

  .ه كرد

مثبت بودن عكس  يا

 توجه به مفهوم

جواب درست 1ه 

rdصورت  ل بعد به

د ingصورت   به

 

مان حال معلوم اس

ب آشكارا ر بودند

سيتنها ب وجود ن

 .ام دهيد

ةبه هم يزحمت
 

 )26/09/1400 م

همر Mustت از 

  . ست
to be  استفاده

ود كه از نظر منفي

د كه در اينجا با

گزينهي مختلف 

ا مفعول بيايد فعل

در حالت معلوم

 .كنيم فاده مي

ن قسمت دوم، زم

.  

وستانش مجبور

 ساكت  ) 3

ني، با ا)ام كنند

 اهدا ) 3

ن آنها را قبالً ند
  زيآم ريتحق) 3

ز چيست بدون ه
كامل طور به) 3

ليسي
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چهارممرحلة (ان 

ورت گرفته است

ر زمان گذشته اس
+ used to +

شو جمله استفاده مي

آيد مي toصدر با 

هاي  بين قسمت

همراه با makeي 

كوتاه شدة آن د

on the o استف

و زمان. جهول است

m استفاده كرد

بود و دو .............

 3

ر را سر وقت تما
  .است مكن

 3

حداقل، من. تند
 3

توانس يده بود، م
 3

ختصاصي انگل

وازدهم؛ زبــــا

در زمان حال صو

اشتن صفتي در
 Us يا+ Ving

واره كوتاه آخر جم له

صورت مص  بعد به

دوم و هماهنگي

گاه فعل سببي هر 

ستفاده كرد كه ك

 other hand

جمله مج ، ت گرفته

enou  وmany

..... كنترل قابل 

 پنهان )

كار(نظر بگيرند 
ممك ريرمان غ ل
 گردش) 

ستيمنطقه اژه ن 
 خشن) 

كرد قيتحق .......
 عمالً) 

 زبان ا

سنجش د

كار يا اتفاقي كه د

نجام كاري يا دا
Vw sed to +

فعل و فاعل در جمل

صفت، فعل+ ل 

an در قسمت د

.مله گذشته است

عبارت وصفي اس

 با جملة اول از

 در گذشته صورت

ugh كه بايد از 

ريغصورت  به و

 2(

در ن...................  
لينستند كه تكم
 2(

.................... هان
 2(

........... اريوع بس
 2(

   
 

  گرامر 
  .رست است

گيري در مورد كا
   .رست است

مورد عادت به ان
wهاي  ن از شكل

  .رست است
الت پيچيده اولين فع

  .رست است
فعل+ تيب فاعل 
  .رست است
ndجمله بعد از 
  .رست است

، سببي و زمان جم
  .رست است

ي خالي از يك ع
 .رست است

تضاد جملة دوم
 .رست است

د كه عمل خريدن
  .رست است
دهد ه نشان مي

  لغت: 
  .رست است

شدند او مايهواپ
 .كند

  .رست است
كردند با يسع 

دان يبود و آنها م
 جل 

  .رست است
اهيگ نيكنم ا ي

  .رست است
و در مورد موضو

 يائم
www.sanjeshse 
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صحبت در م
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در مورد جمالت
در 2گزينه  .10

ترت با توجه به
در 1گزينه  .10

با توجه به ج
در 3گزينه  .10

ساختار جمله،
در 2گزينه  .10

بايد در جاي
در 4گزينه  .10

با توجه به ت
در 3گزينه  .10

با توجه به اينك
در 2گزينه  .1

مفهوم جمله
  

:بخش دوم
در 4گزينه  .1

سوار ه يوقت
ك جور و جمع

 آرام) 1
در 1گزينه  .11

سندگانينو
انده بم يباق
االج ضرب) 1

در 1گزينه  .11
يمن گمان م

  بومي) 1
در 3گزينه  .11

از آنجا كه او
طور دا به) 1
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 .شود ي

 جـه ينت در 

  يا انهيش

تند، بلكـه    

  افت

 .كرد يابي

ده احتمال 

  د

 .شته باشد
  ن

خـالء بـاال   

cationgroup

يحساس انجام م
  حذف) 4 

،وجـود آورد  ـه 

  ينگران )4 

  مجلل) 4 

  . هستند
طرز وحش به) 4 

مـرز هسـت م هـم 

ايگسترش ) 4 

يرد 19تا قرن .. 
  درست) 4 

 .افتي 
  اشتباه) 4 

متحد االتي به ا

از حد شيب) 4 

با پرونده داش يم
دريغ كردن) 4 

شود و در خ رهيخ

  رسوب) 4 

 كمضح) 4 

 

ح يابزارهااز ...... 

بـاز كشورها  ير
 .د

 .افتد فاقي مي
 

آموزش جامع ي

آرام انوسيـ ل اق   
 .ود
   

................... به را 

شيافزا ي علم

پس از مهاجرت

 ده

ميارتباط مستق ت
 ن 

ذخ ..................... 

 )26/09/1400 م

..............منطقه و 
 ينيب شيپ) 3

اريبس نيدر ب ي
به اجرا درآمد 19
 ارتفاع) 3

چه اتف كيزوفرن
زيآم كيتحر) 3

يمخالف معرف ..
 يناگهان) 3

ت كـه در سـاحل
شو يشامل م زي
كرد پراكنده) 3

جهان ينيهرنش
 رد) 3

دانشسرعت در 
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