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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)24/05/1399(  

  

  )دوازدهم( ــانبـز
  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

اضـافه  ) ط

  

:  مظـاهرت   

هايتان ـ   ق
  

ضـمناً  . ـت 
 با مضمون 

 ← هشتم
ل صـحيح   

ول به طور 

 اسـت كـه    
جاد تشـبيه  
جه همگان 
) شبيه نيل

پيچ و تاب 
عشـق نيـز    

: توجـه . (د 
(  

ولـي هـيچ   
نـي بـرادر     

گزينـة   ـ  )
  ). است

cationgroup

و ط ح ،ب (ـورد  

.درست استو نا

رونـده ـز راهـا 

رمق ←هايتان  غ
.طاق ← تاق 

اسـنگرفتـه   رار 
است كه البته 

قرن: گزينة دو 
شـكل: نـة چهـار  

ي از افعال مجهو

گل و الله ايـن
ي خورشيد، ايج
ت و ماه مورد توج
شي به رنگ و ش

به ) ع(ت عباس 
حـرف ع. ( دارد  

شـود فـت نمـي  ا
.شود  يافت نمي

و) قصـد و فكـر   
ايهـام بـه معن(ر 

)مجازاً ظلم شـاه 
اره از دل شاعر

(  

مـ) تعـب (رنـج   

بدگو): عنود(در 

نـ كنـان و بـا   وه 

ـ رمغ) يي است
امپراتوري ـ ←

بوط به پاسخ قـر
...مي، پايداري و

.نديمي نيستعل
گزين. مثنـوي  ←

متن تاريخ بيهقي

علت شكوفايي گ
 تناسب به معني
ماه رسيده است

پوشش(پوش  نيلي
 تشنگي حضرت
ش زبـان تشـبيه

يا حسن تعليلت 
خ چنين موردي

مجـازاً ق(سر ) ه
نابرادر) شخيص
مج(شاه )  و غصه

زمين زيبا استعا

)24/5/1399 شم

)شگرف(ومند 

رسيدگي ـ د): ر

جلـو:  ـ گـرازان   

جناق دو امالي( 
←امپراطوري : ر

هاي مربو ر گزينه
ت غنايي، تعليم

ي جزو ادبيات تع
←ني ـ قطعـه   

  . هستند

در م: هـ. ر است
  .ست

ـ ع.  تشبيه دارد
ايهام: مهر. دارد

به م) شيد رخ يار
ن. شخيص دارند

فرات در غصة(
ـ آتش. يص دارد
در بيت. يه دارد

 در گزينة پاسخ

مجازاً نگاه زمانه(
استعاره و تش(صه 

م اعتراض و غم
ز(ـ زيبا زمين  )

2  

ششجامع نوبت (ن 

نير) طفيلي(ته 

تيمار(يدن ـ در 

ر پهن و كوتـاه

   صدر

جناغ: تراق ـ دو 
خواست ـ چها 

گردد كه در  مي
ادبيات» نوع ادبي

د و تاريخ بيهقي
تونماشعار و  ←

ها نامه  از زندگي

خسرو فاقد تكرار
گويي اس  عاميانه

ـ چراغ الله. رد
ره و تشخيص د

خورش(حبت يار 
رات استعاره و تش

(پوشيده است  
ستعاره و تشخيص

تشبي: ع طور شد
ة واقعي است و

(چشم زمانه ) ي
قص: گزينة دو. د
كنايه از اعالم(ر 

).ن گياهي است

ي و نگارش

زدهم؛ زبــــان

وابست) گرزه(ده 

ورت، الزم گرداني

ي شبيه شمشير
  ظيم

 خذالن ـ قدر،

ات ←اطراق : ك
←خاست ـ  ش

بندي هم تقسيم
ن« كه منظور از 

اسرارالتوحيد: ك
← ـ فقط اشعار  

حقيقت بخشي

سفرنامة ناصر خ
س خسرو و فاقد

ه و تشخيص دار
ماه استعا: ـ دو 
و از آنجا كه مح 
كعبه و فر: سه 
اهسي) ع(اس عب
اس) قلم(خامه : ر

ون فانوس شمع
 براي يك پديدة

اضافة استعاري( 
باشد ل ادعايي مي

زد دست بر سر 
يت ـ رويت چون

 فارسي

سنجش دوا

كشند) روزي بي(

 گردانيدن، ضرو

افزاري جنگ: داره
بزرگ، عظ: ترگ

 ـ غصه، قصه ـ

يك:  اصالح آنها
معوجش ←ش 

دبيات تعليمي ه
كنم ه جلب مي

گزينة يك: ص شده
غنايي ←قانه 
ها در ح تگاشه ن

متن س: در الف: 
متن از درس: و 

چمن استعاره: ك
.باغ افتاده است
.ه معني محبت

.يابد ليل نيز مي
 عزاي حضرت ع

چها. يابد نيز مي
ـ گوشم چو) شد

ك دليل ادعايي

چشم زمانه: ك
ت فاقد يك دليل

:ـ گزينة سه) د 
گل روي دل ـت 

   
 

 .رست است
(بهره  بي) ديشه

 .رست است
واجب: الزام: ها

 .رست است
قد: و اصالح آنها

ياري كردن ـ ست
 .رست است

سلح شورش: ط
 .تاس رست

ها و هاي گزينه ط
موجش: علّل ـ سه

 .رست است
ي موالنا جزو اد
ن را به اين نكته

  .ه تفاوت دارد
 .رست است

د غلط مشخص
عاشق: گزينة سه

ا خاطرهها ي رنامه
 .رست است
ها د غلط گزينه

.فاده شده است
 .ت استرس
يك: هاي ابيات ه

ف يار بر زمين ب
د و بهكن ظير مي

است، حسن تعل
چون كعبه در 
حسن تعليل ن) 

افه استعاري باش
ن تعليل ذكر يك

 .رست است
در گزينة يك: ها ه

م ندارد و عبارت
سي كه برادر نبود

دشت(يه دارد شب

www.sanjeshse 

  
 

در 2گزينه  
اند(بدگماني 

  .است
در 4گزينه  

ه بررسي واژه
در 3گزينه  

موارد غلط و
پشتيباني، ي

در 2گزينه  
هاي غلط واژه

در 1ه گزين 
بررسي غلط

تع ←تألل 
در 3گزينه  

مثنوي: توجه
توجه عزيزان
و درون مايه

در 4گزينه  
بررسي موار
گ .قرن هفتم

سفر: عبارت
در 2گزينه  

بررسي موار
معمول استف

در 4گزينه  
بررسي آرايه
تار سياه زلف

ت نظو مراعا
قرار گرفته ا
.تشبيه دارد
)افتاده است

تواند اضا مي
كه حسناين

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

اي ايهام هواژ
ناتني ـ كس

سه تش: چهار

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـ   )، اقبـال    
مغـرب  (ي         

ي ـ شاهي      

اين ترتيب 

ت و زكـات      

گشـت بـه   

/ نهـاد  : ده    
حـرف  : يـر  

 و گزينـة د   
نـة پاسـخ   

ستي افراد 

توجـه و  ) ـ 

مفهـوم  . ت 

cationgroup

ب، مشرق ـ ادبار،
 اضـافة اسـتعاري

 ـ خواب ـ گدايي

به ا }تـ ات   ،

  ).دشن گرد
و مهمـاني اسـت

گ مـي ) ب(ـارت   

 نهـادي ـ خنـد
بـه غي( خـواب    

ـت واژگـان در
در گزين.  دانـايي  

نگر رخوت و سس

هــ(فهوم مورد 

اسـت) دن افـراد 
  .اشد

(  

ر، لطف ـ مغرب
دبـار، اقبـال ـ

  .)شود ت نمي

ـ ـ آتش ـ آفتاب

).است شاهيتة 

گردد و ماهت رو
نـذر اسـت و(ت 

توجـه در عبـ) ي

گـروه: ات  خنده
بـه غيـر ـ  .ست

يي جفـطة معنا
ت به جز تلخـي

هايي كه بيا زينه

مف. شوند ته نمي

 شعاري كار كرد
با ظلم و ستم مي

)24/5/1399 شم

دار ـ قهر ، آيينه
رب، مشـرق ـ ا

دله در بيت يافت

رخ ـ: (ها وابسته
  .باشد مي) م

وف بودن وابست
 

خورشيد تافته گر
تماماً ربط است 
  .وند است 

جزيي ود(ز ـ ح   

موج: عول ـ دو 
مسند اس): وند: ه

رابط) ت، سالست
اماً تناسب است

يعني گز. است 

 هيچ گاه شناخت

بودن و پرهيز از
نفي ظ/ ساالري 

3  

ششجامع نوبت (ن 

آتش فروز(وازن 
قهر، لطف ـ مغر
ص و اسلوب معا

بررسي و. شود ي
هستم( به معني 

به دليل معطو(را 
 :ها عبارتند از ه
  

كه خ: صراع دوم
:گزينة سه) ري

)خواب و خور( 

ب ـ ز) ا مفعول
  )ي با مسند

مفع) قلب را( را 
به(هوشيار : وش

صالبت(ت به جز 
 گزينة چهار تما

» سعي و تالش

ند وكن يممت 
 

عامل به عمل بو(
حكومت مردم س 

زدهم؛ زبــــان

هاي متو د سجع
ن قد بيدار ـ تضا 

 ترصيع، تشخيص

اليه يافت مي ضاف
فعل اسنادي) م

ت، اسكندر، دار
ترتيب در گزينه

)2ـ  3: چهار (

چينش مص(ست 
غايبي و در تصو

در) واو(عطف و 

يي باسه جز(   د  
ه جزيي اسنادي

آن: قيدي ـ ش 
به هو: مي ـ سه 

  )نهاد( ـ اين 

 تماماً تضاد است
بطه معنايي در
  . شمول است

  .ت

ارزشمندي« بر 
.  

كه به مردم خد
 .است  كوچك

( اتفاقات ناگوار 
/ودن حكومت 

سنجش دوا

دليل وجودبهنه 
د  لطف به آيينه 

پارادوكس،(جه 

تة مضـ دو وابس 
م(در گزينة دو  

ت، روي، ت{: يه
تاليه به ي مضاف

)2ـ  2: سه) (ه

اس) پيوند(ًا ربط 
غ: با چينش(ت 

نخستين ع) واو(

زينة الف ـ هـ ـ
سه(ج ـ و . است

گروه ق: و خونين
وه متممرگ: ب را 

خود بدلِ من: ر

 در گزينة يك
راب) توقيع، تأييد

ن ياضم تماماً ت

خراج شده است

  .ده است

ن سؤال تأكيد
دهند  نشان مي

ادعايي ك فراد بي
هاي ها و نعمت

بر پيشگيري از
دالت محوري بوع

   
 

 .رست است
مواز: ي موجود

ز ـ به آتش فرو
توج) ها رق اقبال

 .رست است
سخ دو وابسته ـ

:توجه) ه ـ عطر
الي هاي مضاف سته
هاي ها و وابسته ه
وابسته 2: دو) (3

 .رست است
تماماً: گزينة يك

بط استرتماماً : و
(دو : زينة چهار
 .رست است
گز:  از نظر اجزا

سنادي نيامده ا
 .رست است

گرم و: يك: ها ش
ـ گريه تلخ گالب

متمم ـ چهار: ب
 .رست است

ي جفت واژگان
تو(ف است به جز 

ي جفت واژگان
 .رست است

 از واژه نامه استخ
 .رست است

حي شدطرا هضاف
 .رست است

هدف از طرح اين
م مقابل توكل را

 .رست است
تقدير از اف) ج(د 

ه تفاده از فرصت
 .رست است

تأكيد ب: ة پاسخ
بر ع تأكيد: ديگر

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .
ها ابتدا آرايه

قهر: تشبيه
ادبارها، مشر

در 3گزينه  .1
در گزينة پاس
ـ آن ـ سايه
بررسي وابس

بستهتعداد وا
3ـ  2: يك(

در 4گزينه  .1
نوع واو در گ
در گزينة دو

گز )...است و
در 1گزينه  .1

نوع جمالت
معني فعل ا

در 4گزينه  .1
بررسي نقش

ليه ـا مضاف
خواب) اضافه

در 3گزينه  .1
رابطة معنايي

اماً ترادفتم
رابطة معنايي

در 4گزينه  .1
مورد سؤال

در 2گزينه  .1
اض) و(مورد 

در 4گزينه  .1
توجه شود ه
است مفهوم

در 1گزينه  .2
مفهوم مورد
تأكيد بر است

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينة
سه گزينة د
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  .است» م

ط خداست 

ـايي مـورد    

كنـد   ع نمي

ي ترجمـه      

ينه مصـدر  

  .ت

 جمه كـامالً 

cationgroup

ي و مبارزه با ظلم

  .ت

د قدرت و تسلط

عني معنـي كنـ

آنها را اقناع :»هم

ل مثبـت و منفـي

در اين گزي. زند

جمه نشده است

  .ست

س نيز براي ترج

(  

 و دعوت به آزادگي

است) شدن(ني 

همه چيز در يد: 

يع.  و مكّار است

ال يقـنعهم« فعل 

 و بـه دو شـكل

  )ت
د يا پراكنده سا

  .رجمه كرد
نيز ترج» اطلب«

  ).ه است

 كرده و غلط اس

ن جمله، كنفرانس

)24/5/1399 شم

تأكيد«هاي ديگر 

ها به معن  گزينه

:ه عشق ـ چهار 
 

گر كنايه از حيله

همچنين صفت،

جمله حصر بوده

شده و غلط است
ه تفرقه بياندازند

ضارع التزامي تر
«) 2(ين گزينه 

بجا ترجمه شده
  .ت

  .ده است
  .شد

مفرد ترجمه 3 

با توجه به اين( 

)علوم انساني

4  

ششجامع نوبت (ن 

ها و مفهوم گزينه 

ت ولي در ساير

سختي راه:  ـ دو 
 .نددار هاد اشار

پرتلبيس ك: ارد

  .ضافه است
مه شده و بعد ص

ج» قّمـة الکمـال

.  
متعدي معنا ش 3
كه :»أن يفّرقوا« 

توان ماضي يا مض
جمه شده و در اي

ل جاعل و مفعو
 ترجمه شده است

عرفه ترجمه شد
باش ده و غلط مي
ةع اما در گزين

كرد خنراني مي

ويژة غيرع( ن

زدهم؛ زبــــان

)خوارزمشاهيان( 

است) يدن، آمدن

 سوي عالم باال
ر ديد و نگاه افرا

ر متن حضور د

اض» چنان«و  .ت
مضاف اليه ترجم

  . است
 الوصول إلـی ق

باشد  و غلط مي
3 ةدر گزين( .ند
همچنين) 4 ةن

ت ضي است، و مي
جمع ترج 2ينة 

فاع 1در گزينة (
اشتباه 4و  2ة 

 2(  
مع 3ي در گزينه 

هول ترجمه شد
گرفت و هم جمع

ش آموزي بايد سخ

بي، زبان قرآ

سنجش دوا

»نابودي حكومت

فرا رسي(ناي ع م

بازگشت به: ك
تغيير : مشترك

رت يك كنايه در

رجمه شده است
اول م» نشـيطين
  . است

ضي ترجمه شده
فال ُيقنعهم إّال«

ي ترجمه شده
ند، پراكنده شون

گزين رد(دشمن 
  .يقي نيست

فعل شرط ماض» 
معرفه و در گزي 

. (خدا دور سازد
ت دهد در گزينة

رد گزينه(ام  ده
آمار دقيقي / يق
و مجه ماضي 4 

توان مثني گ  مي

هر دانش» ييلق

 عرب

   
 

 .رست است
مرگ و ن«:  پاسخ

 .ترست اس
گزينة پاسخ به م

 .رست است
يك: ت به ترتيب

به مفهوم:  و هـ
 .رست است

ة پاسخ به صور
  . نه لغوي

 .رست است

جمع تر» قّمة« 
لشـبابنا الن«در  

الزم ترجمه شده
ماض» يجعلهم« 

«ست كه وري ا

 .رست است

ماضي» يريدون« 
اگر متفرق شو» 

مزدوران د :»عدوّ 
دقي ةه كه ترجم

 .رست است

»أردت«اه، اگر 
1هي در گزينة 

تو را از خ: »ن اهللا
كه تو را نجات: »

 .رست است

نشنيد / نشنيدم 
آماري دقي» قيقاً 

ةن كند در گزين
را هم» ستقبال

 .رست است

 کّل طالب أن ي
  )ت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
گزينةمفهوم 

در 3گزينه  .2
در گ) آمدن(

در 3گزينه  .2
مفهوم عبارا
ـ موارد الف

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينة
نظر است و

  
 

در 2گزينه  .2
1 ةدر گزين
3 ةدر گزين

به صورت ال
4 ةدر گزين

الزم به يادآو
  .شود مي

در 2گزينه  .2
1 ةدر گزين

»إن تفّرقوا«
الععمالء «

ترجمه شده
در 3گزينه  .2

هر گا: »إذا«
گناه: »ذنباً «
عن كُيبعد«
»كأن ينقذ«

در 1گزينه  .2
»لم أسمع«
إحصاًء دق«
بيان» يبّين«
مسؤولي اس«

در 3گزينه  .3
کان علی«

مناسب است
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غلـط  » ـوز 

الّشـعائر «   

 ةرد گزينـ (

 2 ةر گزينـ  

فه ترجمـه   

در   ال دار،    

ي از آنها به 
روزانه  ]ش

سـبك كـه   
پس روزانه 
ورد توجـه      
 تعدادي از 
ـده توليـد        
اي جهـان    

cationgroup

آمـهـر دانـش  « 

 مضـارع و نيـز

( .ر موافقت كند

و نيـز در / شـده  

  )ست

اضـاف» دشمنانم

ه صـورت اسـم

  .ست

وزن بعضي. كند
ش[تر است، نوزاد

ن سبه اي .خورد ي
پ. كنند سازي مي

ر  بودنشـان مـو
داهاي معمولي،
بيه صـداي پرنـ
ر دارد بلكـه بقـا

(  

4و در گزينة » 

 ترجمه شود نه

اگر: ترجمه شود

ترجمـه نش» مـن

سا ترجمه نشده 

د«ين ضمير در 

دور يـا بـهة شـار 

غلط اس» ُيخشع«
  .شد

ك  آب زندگي مي
بيش از هفت مت
به ميگو غذا مي
يات آن را جداس

تـرين پسـتاندار 
 كه عالوه بر صد
ان صـدايي شـب
ر دستان ما قرار

)24/5/1399 شم

»ز دانش آموزان

  .ت
ست بايد ماضي

مضارع التزامي تر

م«چـون   2 و 1

چون مجهول 3

مه شده، همچني

  .ده است

ه صورت اسم اش

« مجهول بودن 
باش ت و غلط مي

ت كه دري اس
ش هنگام تولد ب
 جانوران شبيه ب
ند سپس محتوي

جهت بزرگ از 
مندان دريافتند

بعضـي انواعشـا 
ن دراين حيوا ة

5  

ششجامع نوبت (ن 

يك از هر«نيز  

اشتباه است» كه
آمده اس» کـان« 

ه صورت مبايد ب

  )2و  1 ةزين

1 ةرد گزين( دبي

3و  2 ةرد گزين(
  .اند ه

 استمراري ترجم

  .رجمه شود

علوم ترجمه شد

آيد يا به كل مي
  .اشد

ده و غلط است،
 زمان ماضي است

ترين پستانداري گ
طول نوزادش. ست

كي از ريزترين
كشن شان مي يك
ها صرفاً نهنگ. د

دانشم. كنند مي
مختلف ايجاد و
س نه فقط آيند

زدهم؛ زبــــان

2 ةدر گزين. ت

در حالي ك«ه و 
در ابتداي جمله

 آمده است كه ب

رد گز( .ر بيافتد

هاي اد رين آرايه

( »شود ميده مي
بجا ترجمه شده

ست ولي ماضي

تر» فقط«ايد با 

مع» ُتکره«جهول 

ر عربي به دو شك
رت نكره آمده با

  .ل است
ديك بودنزة شار

طي است و هم
  .ط است

نهنگ آبي بزرگ
ك فيل بزرگ اس
وش خاصي با يك

كهاي بادكن شش
كند  تضمين مي

است كه توليد م
هاي م د به شكل

 حيوان شده پس
  .باشد زنده مي

سنجش دوا

غلط است» موزان

عرفه ترجمه شده
لط است چون د

  .ست

 با فعل مضارع

متحان به تأخير

از جديدتر» بيـة
  .) شده است
نام«ت به معناي 

بتدا و خبر جابم

مضارع اس» تشاء

نه حصر پس نبا
  مه شده

نشده و فعل مج

است كه در» ب
ي اول به صور له

هر سه قابل قبول
كه اش» هذا القلب

هم فعل ربط» عاً 
اي قلب من غلط

  
ن.  عجايب است

ش برابر وزن يك
به رو. كند ف مي

ركت به سوي ش
ليون ميگو رايم

 خاطر صداهايي
يي آهنگ مانند
اعث تهديد اين
ز ةهاي اين سيار

   
 

دانش آم ةهم« 

معر »محاضرة« 
ها غل زمان فعل 

ره ترجمه شده ا
 .رست است

شرطيهة ل جمل

كه ا» االمتحان
 .رست است

الّصناعات األد
مفرد ترجمه» ت

عل مجهول است
م 3و  1 ةر گزين

 .رست است

ت«نه زمان فعل 
 

 .رست است
استثناست ن ةمل

ع ترجمجم» عين
ترجمه ن» ِمن« 

 .رست است
آن قلب«ست در 

آن اسم در جمل
ه 4و  3و  1 ةين
ه«عالوه بر  2 ة
لم يکن خاشع« 
به معنا» قلبي« 
: درك مطلب 

وسته سرشار از
زبانش رسد و  مي
مادر مصرف شير

 آب را با يك حر
كشيدن چهار م 

ه همچنين به خ
ها رشته صداهاي
غييرات جهاني با

ه بخش ةهم  در

www.sanjeshse 

1 ةدر گزين
  .است

2ة در گزين
4 ةدر گزين
نكر» الّدينية

در 4گزينه  .3
در اين سؤال

3(  
أن ُتؤجَّل ا«

در 4گزينه  .3
ِمن أبدع ا«
الصناعات«
فع» َتسّمی«

همچنين در
در 1گزينه  .3

در اين گزين
 .شده است

در 3گزينه  .3
جم 1 ةگزين
ع« 2 ةگزين

4 ةدر گزين
در 3گزينه  .3

مهم تس ةنكت
صورتي كه آ
بنابراين گزي
ةاما در گزين

1 ةدر گزين
4 ةدر گزين
متن ةترجم
ما پيو ةسيار

دويست تن
پانصد ليتر ش
چندين تن
كيك جرعه،

نيستند بلكه
ه انواع نهنگ

تغي .كنند مي
طبيعي نيز

erv.ir
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هاي متنوع 
هـا،   نهنـگ 

 زيـادي از     
ـمت دريـا    

. كنند ه مي
  . ي است

 ُصـُحفن   

cationgroup

ه شكل  صداها و
ن) 4 .نده بمانند

 زنـدگي تعـداد
ـدگاني را از سـ

ها آنها را تغذيه گ
 در معرض نابود

شـود و جمـع آ

(  

ها با نواع نهنگ
موجودات زن ت و

تهديـد) 2. يـد   
پرنـ حلي صـداي  

  .شوند ه مي

ستند كه نهنگ
اش ت كه آينده

  )»لتقط

ش ردم منتشر مي

)24/5/1399 شم

  .في است

بعضي ان) 2 .ست
محيط زيست  و

  .دهند ير مي

بلعـد جـدا نماي  
ن مناطق سـاح

شان فرستاده كي

پستانداراني هس) 
موجودي است) 4

يلت«لفعل  فاعل 

د دارد و بين مر

6  

ششجامع نوبت (ن 

 . ك است

غذاي نهنگ كاف

 عجايب شده اس
 جهان طبيعت
ن را زير آب شي

دار آبي كه مـي
ساكنا) 3. جامد
هاي بادكنك شش

)2. جايب هست
4. كند غذيه مي

  )»عالستفا« 

  )يلَفع

:ص(» يلتقط«
  )جردم

ئل مختلف وجود

زدهم؛ زبــــان

ك نهنگ كوچك
  .گيرد ت مي

ها از غ ب ميليون

 تغييرات، پر از
زمين، بايد كه 

نوزادانشان كرده و

غذايش را از مقد
انج زنده مي ةسيار
دهند از ش مي سر

ترين عج ي بزرگ
 روي زمين را تغ

صدره علی وزن
  )وفة
(  

َتَف: ره علی وزن

«مفعول لفعل  
اعل من فعل م

  )سم الفاعل

  )بينَ الُمخاطَ  

  .ت
 حوادث و مسائل

  . است) ه

سنجش دوا

يل برابر وزن يك
 اقيانوس صورت

 .  متر است
مكش براي جذب

زمين به خاطر 
ةده ماندن سيار

حمل ككه وضع 

تواند غ هنگ مي
خش مهمي از س

ها س را كه نهنگ

  ..........   نده 
ماست كه داراي 
ترين پستاندار گ

مص: ص( »عال
معطوالجملة : ص

)»مولود«فاعله 

مصدر: ص( ل
 

  )د ثالثي

ـ )ساکن: مفرده
اسم فا: ص( يد

اس: ص(  َفّعال

:ص( ُمخاِطبينَ 

است هاویردش 
كه در آن اخبار

روزنامه( صحيفه 

   
 

 .رست است
وزن في) 1 :ها نه

هاي هنگ از آب
زاد نهنگ هفت
تن آب دريك م

 .رست است
ةسيار) 1: ها نه
براي زند) 3. نند

ريايي هستند ك
 .رست است

شش نه) 1: ها نه
ي به نابودي بخ

هايي ر آهنگ) 4
 .رست است

ين موجودات زن
ةسيار) 1: ها نه

ي است كه بزرگ
 .رست است

  :ها ر گزينه
افتع«  علی وزن
ص( خبر للمبتدأ

ف: ص( »مولود«
 .رست است

  : ها ر گزينه
َتَفعُّل:  علی وزن

 )معلوم: ص( 
مزيد: ص( الثي

 .رست است
  :ها ر گزينه
م: ص(مسکن 

عل من فعل مزيد
بالغة علی وزن
 .رست است

الُم) مِ لِّ کَ الُمتَ  :ص
 .رست است

 هواداران و مفر
هايي ك ورق: نگار

وضيح در مورد 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

نه ةتغذي) 2
طول نوز) 3
چندين ت) 4

در 1گزينه  .3
گزين ةترجم

خوان آواز مي
موجودات د

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

جانوران آبزي
4. شنوند مي

در 3گزينه  .3
تر از كوچك

گزين ةترجم
موجودي) 3

در 3گزينه  .4
بررسي ساير

مصدره) 1
الجملة خ) 2
«مفعوله ) 4

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

مصدره) 2
مجهول) 3
مجرد ثال) 4

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

م: مفرده) 2
اسم فاعل) 3
اسم المب) 4

در 2گزينه  .4
ص( مِ لِّ کَ الُمتِ 

در 4گزينه  .4
معنايهواة 

روزنامه ن )1
اين تو. است

erv.ir
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م آمـوزش    

ـد ترجمـه   

 و مبعـوث  

cationgroup

   داشتن 
  .س است

  . م است

ه به كمـك قلـم

ده يا ماضي بعيـ

   

  .دارد

  .ست

ام سـتاده شـده  

(  

اطمينان:  است
يجار رعب و ترس

 بهتر از هزار عالم

 است، كسي كه

ورت ماضي ساد

.ي ترجمه شود

وجود ند... و » نّ 

  

غلط ا» آموزند ي

فرس«بنـابراين   د، 

)24/5/1399 شم

درباره مصدرح 
اي ترساندن و اي

  . يار زيباست
 سود برده شود

 .  

ترين رت گرامي

  داناتر  

  . باشد مي سب

صوه تواند ب ه مي

  . شود مه مي
التزامي خباري يا

  . رد
کأن» «مضارع+ 

  .باشد نيز مي 
.ي جالب نسرود

  )ت
مي« 4 ةدر گزين

نيز ترجمه كـرد

) انساني

7  

ششجامع نوبت (ن 

اما توضيح. طمئن
به معنا تهديدو  

 همسايه ما بسي
ي كه از علمش

.شود ش موفق مي
  .كند ي

خوان و پروردگار
  .است) تر(ي 
:أعلم بـ/ ترم  ك

  . باشد مي
  .باشد مي 

فهو يکتسسميه 

است كه» زائـرين

 استمراري ترجم
صورت مضارع ا 
  .  د

ك و احتمال دا
+ قد«ند مانند 

حصرية جمله 
اي ي جز قصيده

جمه نشده است
، همچنين د1 ة

ني ت ماضي نقلي

علومويژة ( ن

زدهم؛ زبــــان

مط: ت به معناي
.ص كردن است

مزرعه بزرگ: ه
دانشمندي: مهج

اش كه در زندگي
رزيل زندگي مي

بخ: ترجمه. است
ي صفت تفضيلي

خواهر كوچك: ری

م يسعدب شرط 
يحبّ واب شرط 
  . رط است

ب شرط جمله اس

زا«وصفيه براي 

صورت ماضيه 
هتواند ب مي ت و

شود  ترجمه مي

ايد داللت بر شك
شك داشته باشن

آمده و إالّ عد از 
شت شهداء چيز

  .ده است

دقيق ترج 4و  3
ةرد گزين( .گيرند

توان به صورت مي
 .  

ي، زبان قرآن

سنجش دوا

صفت است» واثق
 كردن و مشخص

ترجمه. است رعه
ترج .است عالمي 

ن كسي است ك
ي است كه در بر

ي صفت عالي ا
تفضيل به معناي

أختي الصغری/  

وف است و جواب
طوف است و جو

جواب شرنصر 
و جواب رجالً ي 

 ماضي و جمله و

هاست و ب ألفاظ 
است معلوماتي 

اضي استمراري

ناي چه بسا، شا
ي كه داللت بر ش

عول است كه بع
مراسم گراميداش

آمد إالّ بعد از » ل

3 ةدر گزين(روه 
گ نان كه ياد مي

  )4 ةن
 ساده عربي را م

.صحيح است 3 

 عربي

   
 

وا«جه داشت كه 
ه معناي محدود

 .رست است

مزرعصفت براي 
مله وصفيه براي
موز تالشگر همان

ترين عنكبوتي گ
 .رست است

ه شريفه به معنا
ها اسم ت ر گزينه

تر بت بزرگ: بر
 .سترست ا

فعل شرط معطو
جواب شرط معط
ينجمله وصفيه و 

جمله وصفيه براي
 .رست است

فعل» رجعـوا« 

مله وصفيه براي
مله وصفيه براي

صورت ماه بکم 
 .رست است

به معن» ربّ «نه 
ها كلماتي  گزينه

 .رست است

مفع» قصيدة«نه 
شاعر در م: 3ت 

فاعل«ها   گزينه

 .رست است

دو گر هر» عتين
اين :»ن يتعّلمون

رد گزين(د دادن 
كه فعل ماضي س

و 2هاي   گزينه

www.sanjeshse 

بايد توج )2
به تحديد )3

در 4گزينه  .4
صالکبيرة  )1
جم ينتفع )2
دانش آم )3
اين بزرگ )4

در 1گزينه  .4
در آيهأکـرم 

در ساير. داد
الصنم األکب

در 3گزينه  .4
فعينصر  )1
جينصر  )2
ج يطلب )3
جينصر  )4

در 4گزينه  .4
4گزينه در 
  .شود

جم ينقل )1
جم يذکر )2
کان يحک )3

در 2گزينه  .4
در اين گزين
اما در ساير

در 3گزينه  .5
در اين گزين
ترجمه عبار
اما در ساير

  
  

در 2گزينه  .2
کال الجماع«
هؤالء اّلذين«
ياد: »تعليم«

دقّت كنيد ك
در» ام شده
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البتـه  . شـد 
مفـرد  » ت

2 (  

 همچنـين  

  .شده است

 ةو رد گزين

نيـز   2 ةنـ  

ي ترجمـه   

چـون   3 ة

 چـون بـه    

cationgroup

باش مـي » ته شد
آالت« اين گزينه 

 ةرد گزين( .شود

راي آن نيست،

ه شب اضافي ترجم

ي ترجمه كرده و

ع، بنـابراين گزين

اينكه ماضـيعلّت 

ةـرده و رد گزينـ    

نيسـت)  اسـت   

(  

  )4و  3ة زين

  

ساخت«ه معناي 
و نيز در/  3 ةن

ش يد ترجمه مي
  .شده است

عادل مناسبي بر

به صورت تركيب 

چون ماضي 1 ة

ه شود نه مضارع

به عل 2 ةد گزين

ـفت ترجمـه كـ

  )آن نيست

ينجـا موصـول

)24/5/1399 شم

رد گز( اند گيخته

)4و  1 ةد گزين
2(  
  )1رد گزينه (

به »....تّم بنـاء«
رد گزين( .نيست

 استمراري يا بعي
ضافه ترجمه شد

مع 2 ةگزين( .رد

ب»الئم التحذيرّية

  .ست
ةرد گزين( .شود ي

د ماضي ترجمه

  .شده است

ن الزم است و ر

را صـف مـّراتون  
  

 مناسبي براي آ

در ا( مـاي براي 

8  

ششجامع نوبت (ن 

برانگ / رانگيختند

رد(كسي كه ) ن
2 ةرد گزين( .ست
(گناهان : »صی

«بنابراين . شود ي
قيقي براي آن ن

ه صورت ماضي
ا» اين وسايل« 

  
گير ت طوالني مي

  ) است
العال«ت، همچنين 

مردم محبوب اس
رجمه ميتال ح

بايد) ما أتـاه( ست

فضيل ترجمه نش

چون 1 ةرد گزين

چـو 2 ةد گزينـ 
)ه ترجمه كرده

معادل 2 ة گزين

معادل مناسبي» 

زدهم؛ زبــــان

ب ديگران را بر
  )4و  1اي 

يا هدايت شدن(
ميرانده اس: ست

المعاص«ـ ) 2و  

صدر ترجمه مي
معادل دق» م شد

ه سياق جمله به
در» اين«شده و 

.جمه شده است
كشد يا وقت  مي

افه ترجمه شده
 شده و غلط است

ي پيوسته نزد م
حره بوده و زمان 

اس ش كه ماضي

ه صورت اسم تف

ر( ضعيف كند :

رد( .كند ست مي
و فعل را آيند ت

گ تالش كنيد در

»چه را هر« نيز 

سنجش دوا

  )3 ة
تحسين يا تعجب 

ها رد گزينه( زي

( هدايِت : ي است
عال و متعدي اس

1رد گزينه (هد 
  )4ينه 

ل مجهول آن مص
تمام« است اما 

با توجه به ليت 
ستي ترجمه نش

مفرد ترج 1 ةزين
ن زيادي طول
ر اين گزينه اضا
مستقبل ترجمه

حاتم طايي: »بوبا
هموار پيوسته و 

  )ده است
جه به فعل قبلش

به 3 و 1ة ر گزين

: و متعدي است

ها احساس شكس
رجمه كرده است

ت دائماً( .ر باشيد

 ترجمه شده و
  .ست

   
 

 .رست است

ةرد گزين( جوانان
:»جاب اآلخرين

فلج مغز :»ماغي
 .رست است

تركيب اضافي» 
ل ماضي باب افع

خواهآن را نمي 
رد گز( ـ چون 

 .رست است

معادل فعل» در
هم قابل قبول» 

  )ه است
ي بعد ازل ماض

به درس» أنحاء« 
 .رست است

در گز ميناءمع 
زمان» طـويالً  وقتاً 
كارگران در ةهم

م» تستغرق«فعل 
 .رست است

اتم الّطائي محب
معناي هميشه،

ست ترجمه نكرد
با توج» يفّرج«ل 

 
در» جود الّناس
 .رست است

فعل باب افعال 
  

باره» شل مـّرات
اول تر ةدر جمل
با پشتكار »وبين

 .رست است

مفرد» افـواه«نه 
طيه معنا كرده اس

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
ج: »شباب«
أثاروا إعج«
الشلل الّدم«

در 3گزينه  .2
»هداية َمن«
فعل» أماتَ «
:»اليريدها«

زيرا» ألنّ « 
در 1گزينه  .2

مصد+  تمّ  «
»انجام شد«

ترجمه شده
از طرفي فعل

4 ةدر گزين
در 3گزينه  .3

جم» موانئ«
تستغرق وق«
در ه» همه«

ف 4 ةدر گزين
در 4گزينه  .3

ال يزال حا«
به م ال يـزال

چون درس 3
از طرفي فعل

 .غلط است
أج«از طرفي 

در 4گزينه  .3
»ُيضـعف«

)شده است
يشعر بالفش«
را د» مّرات«
فکونوا دؤو«

در 1گزينه  .3
در اين گزين
صورت شرط

erv.ir
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@sanjesheduc 

ي خداوند 
رين منـابع    
  مثبـت يـا   

سـال قـرار   
وليـد گـاز      
 ز تصفيه و
 ي مـايع و   

 و كنـد مـي 

ت با توليـد  
هـر كشـور   

) 3. د دارد
طر سـبك   

 ي بنـزين و    

 ي سـياه در  
 محافظـت  

cationgroup

  .بقت ندارند

ها متي از نعمت
نفـت از مهمتـر
ته به آن تـأثير

س هـا  بر ميليون
اره شـده كـه تو
تقات نفت بعد ا

حرارتـي، گازهـاي
مجهـاني كمـك     

نفت) 3.  ماست
اد ه سطح اقتص

د در رشد اقتصا
 طبيعي به خـاط

ه سـبب انـرژي

ل آنها به مـايعي
عدم) 4 .باشد ي

(  

عرفه بودن مطاب
 

  .ايد

نعم ]نيز[ ت ما و
 جهاني انرژي، ن
كشورهاي وابست
 به مدتي افزون

اشـا. كنند ن مي
شود مشت ت مي

اي حه ر سوخت
ـطح اقتصـاد ج

قدرت ثروت و ة
رتقايد كه به ا

ري از طالي زرد
گاز وجود باشد،

  . »گذارد 

بـه) 3.... منفـي  
  .....  آن

تبديل ت زنده و
ي براي انرژي مي

)24/5/1399 شم

  .است طب

 است ولي در مع
 .بيايد» ثالثين

رد و منصوب بيا

ابع قدرت وثروت
هاي سرشماري

ش، بر اقتصاد ك
گرماي باال ار و

ع به تجزيه شدن
روغن خام يافت ة
ساير گازوئيل و 

 به باال بردن سـ
  .شودمي

ةدهند ئيل نشان
ي قيمتي هستند

ه اهميت بيشتر
جا نفت مو هر) 

تأثير مي ...........

شـكل مثبـت و  
هاي وابسته به 

ه شدن موجودات
ن منبعي طبيعي

9  

ششجامع نوبت (ن 

معلوم و للمخاط 

 تركيب وصفي
ث«ل است و بايد 

بايد مفر 99تا  

منبعي از منا  و
س ]طبق[. كنندي

يين آمدن قيمتش
ه در معرض فشا
ين عوامل شروع
ةگاز در كنار ماد
رين آن بنزين و

نفت. شود ه مي
مي سياه ناميده 

گازوئ ف بنزين و
هاي انرژي گنج ة

طالي سياه) 2 .
)4. شود ميجام 

.قتصاد كشورها 

تن قيمتش به ش
ثيرپذيري دولت

تجزيه) 2.  است
ت نفت به عنوان

زدهم؛ زبــــان

  ده 
.  

ول نيست بلكه

يح نيست چون
ست چون مفعول

11چون معدود 

كنيم هداري مي
عتش زندگي مي
 باال رفتن يا پاي

اي كه ودات زنده
اي ده تحت تأثير

 به دليل اينكه گ
تر وند كه معروف

ها استفاد تن راه
مين دليل طالي

  : ها نه
مصرف) 2. يست

ةمنابع اولي) 4. د

  : ها
گيرد  به كار مي

ها انج پااليشگاه ر

طالي سياه بر اق

با باال رفت) 2... ت
به دليل تأث) 4 .

صنعت نفت  در
اهميت) 3. شدبا

   .آن است

سنجش دوا

  ه ترجمه شده
ترجمه شد جمع

. معنا شده است
فعل مجهو 3 ةين

صحي 4و  1هاي 
صحيح نيس 4و  
غلط است چ 1 ة
 

 در خاكمان نگه
صنعكشور ما با 

نها است كه با آ
 به بقاياي موجو
ن موجودات زند

شود   انجام مي
شو صي توليد مي

 كه براي ساخت
كند به هم ور مي

گزين ةترجم: نيد
فت بر اقتصاد ني

دهد  را رشد مي

ه گزينه ةترجم: 
ها راي ايجاد راه

راحل خاصي در
  .گيرد ر مي

ط« .سب پر كنيد

 به شكلي مثبت
....ته شده از آن

.......  
ل هزاران كارگر
  قرار گرفتن مي

سوء مصرف آ  و

   
 

 .رست است

نكره »الجرادة« 
ج» نعيم و لّذة« 
ماضي» يهيم« 
در گزي» تفتِّش«

 .رست است

ه در گزينه» زرق
2هاي  ر گزينه
ةدر گزين» أمتار

 :درك مطلب 
گنج ماست كه

در كزاران كارگر 
ترين با ارزش  و

اصل نفت. ذارد
اين و. گردد ز مي

فت با يك روش
طي مراحل خاص

آسفالتي است ة
بارو لي را رشد و
 .رست است

ح را انتخاب كني
متي مؤثرتر از نف
ل اقتصاد كشور

  .نند
 .رست است

 را انتخاب كنيد
نفت را بر فالت،

نفت طي مر ةفي
ي نفت خام قرار

 .رست است
مناس ة را با گزين

  :ها نه
 آمدن قيمتش

هاي گرفت سوخت
 .رست است
........ها حاكي از 

اشتغال) 1: ها نه
گرما ض فشار و

هاي طبيعي نج

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
1 ةدر گزين
2 ةدر گزين
4 ةدر گزين

« دقّت كنيد
در 3گزينه  .3

حوت األز«
د» ثالثون«

أ«همچنين 
متنة ترجم

نفت همان گ
است كه هز
انرژي مادر
گذ منفي مي

اند، باز گرفته
نف طبيعي و

جداسازي ط
ةماد جامد و

اقتصاد داخل
در 4گزينه  .3

صحيح ةگزين
هيچ نعم) 1

هزاران شغل
كن كمك مي

در 1گزينه  .3
غلط ةگزين

آسفة ماد) 1
عمليات تصف
بودنش باالي

در 4گزينه  .3
جاي خالي

گزين ةترجم
با پايين) 1

س گازوئيل و
در 3گزينه  .3

ه سرشماري
گزين ةترجم
معرض اثر در

صحيح از گن

erv.ir
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: ســم فاعلــه

 »مشـتقات«

مفـــرده  )4 

cationgroup

اس ـ )للغائبــة :ص

«فاعلـه  )4) حـد

) مجـــرد ثالثـــي

(  

ص( للمخاطــب

زيـادة حـرف واح

مـــن فعـــل: ص

  ی

  عل شرط

   

  .  شرط

)24/5/1399 شم

ل )4 )تعـّرض :

مزيـد ثالثـي بزي 

ص(  مزيـــد ثالثـــي

َأَتی = جاء )3 

فع »خاف« )3 

  )ود

الخالقيَن» ی«

جواب) خبر :رٌّ 

   َصعبٌ 

10  

ششجامع نوبت (ن 

مصــدره :ص( 

:ص( ة حرفين

مـــن فعـــل )3) 

   ة

    م 

شو اف واقع نمي

« )4مكسر است 

مبتدا، شرٌّ: هو(

ًا، فائقًا، و ُهو
  ينَ 

  ب حصر   
  ب حصر

زدهم؛ زبــــان

تعــريض: صـدره

زيد ثالثي بزيادة

)مضـــاف إليـــه 

  )رُ 

کنةالوَ  = ُعّش  )

حّتی يتقدََّم )2  

اسم اشاره مضا(
  .ت
  ه

جمع م: لّدالفين

(، فاء جوابيه» ف 

ناجحًا) 2 
ُمبّشري )4 

اسلوب )2 
اسلوب )4  

سنجش دوا

مص )2) وصــفية
  )ُمَتَعرِّض 

مزي )3)  ثالثي
  )»ت

:ص( خبـــر إّن 
  )صدرم

ُراْلمطَ : ص( ْطرُ 

 2(

   

  ف اليه
(تابع اسم اشاره 

مستتر است» هو
مضاف اليه: تقّدم

ا) 3ِللمتقين »ی

َف«فعل شرط، 

  
  

  
اسم فاعل ) ي

   
 

 .رست است
  :ها ر گزينه

جملــة و :ص( 
:اسم فاعله :ص

 .رست است
  :ها ر گزينه
مزيد :ص(الثي

مشتقات« ب فاعله
 .رست است

  :ها ر گزينه
ــــ) معرفـــة: ص
م: مفرده: ص(

 .رست است

اْلمْط) ُمَتراِکمٌ : ص
 .رست است

 نصيب
 .رست است

   
 .رست است

مضاف :ي/ عل 
ت :الّظاِهرة / عل

ه«فعل و فاعل  
الت /نايب فاعل  

 .رست است

ی« )2 جماعتينِ 
 .رست است

ف :َغَلبتم شرط 
 .رست است

   مرضّيةً 
   هاِدئاً 

 .رست است

  حصر  
العادي( مفرد آن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
بررسي ساير

أنّ  خبـر )1
ص( ُمعرِّض

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

مجرد ثال )2
نائب: ص(

در 1گزينه  .4
بررسي ساير

ص(نکـــرة ) 2
( »صدور«

در 2گزينه  .4
ص(ُمِتراِکٌم 

در 4گزينه  .4
ن = حظّ  )1

در 4گزينه  .4
َأن ُيترَك )1

در 1گزينه  .4
فاع :ربّ  )1
فاع :هِذه )2
:َأعَطی )3
:ظاِهرم )4

در 3گزينه  .4
الج» ی«) 1

در 4گزينه  .4
اسم :َمن )4

در 2گزينه  .4
،راضيةً ) 1
عًاخاضِ  )3

در 3گزينه  .5
ح )1 اسلوب
م :الُعداة )3
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طغيـان   ،ت   

ـال خـوف    

ـه خداونـد    
بخـش   جلي

  .ت دارد

وهللا ما فـي  

بـر   يـه ام ي
اط جنسي 

.  

ن دارد بـر    

كـه  را  سـي 
ه اسـت در   

دانند  مي« 

سـد   فـرا ر 
ن الهـي و  

 .شـود   مـي  
هب عـنكم     

cationgroup

ون انسـان اسـت

 عمل صـالحاً فـ

شـدن بـه خلـق 
ر حد خودش تج

مطابقت ﴾الرض

و﴿و آية ) معلول

بني) ع(رت علي 
يعني ارتبا .ست
فراوان شود ،ست

شـود و امكـان ـي 

آن كس ديدي اي
 بعد فردي شده

﴾مون ما تفعلون
  .د

اهـ نگ يكـي از آ     
 كساني كه پيما

دريافـت ﴾اس
ـا يريـداهللا ليـذه

(  

كـه در درو يشـ 

و اليوم اآلخر و

د لحظة نخست
 هر موجودي در
ور السماوات و اال

م(را دارد  يزن چ

هشدارهاي حضر
عمل زنا اس) ليت

دان تك سرپرس

 كامل قطع نمـي

يآ ﴾ن عليه وكيالً
چار شرك عملي

يعلم﴿رآني ت ق
باشد ان الهي مي

ـامي كـه مـرگ
فراهم كرديم و

 يعصمك من النا
انمـ﴿يعنـي   :ـد 

)ي

)24/5/1399 شم

د و ميل سركشن

من آمن باهللا و﴿ 
  . است

چنان مانند ز هم
اينكه . كنند ي

اهللا نو﴿ة شريفة 

ف و تغيير در آن

 عدم توجه به ه
ت به دوران جاهل
ت بدهد و فرزند

و با دنيا به طور

هواه افانت تكون
عني اين فرد دچ

د و عبارتشو  مي
ت دادن فرشتگا

م دهنـد و هنگـ
دناكي برايشان ف

  ».ي است

واهللا﴿ا عبارت ب 
باشـدمي  تطهير

علوم انسانيير

11  

ششجامع نوبت (ن 

نكن  به گناه مي 
  . دادن است

فةشري ةآي) ص
 اعتقاد به معاد

ش نيزپيدايس از 
هي عرض نياز مي

با آية ،لهي است

حق تصرف) علت
.  

به علتـ  101 
بازگشت( ﴾ابكم

م خود را از دست

م برزخ ارتباط او

ت من اتخذ الهه ه
ن او باشي ـ يعن

زاغدنيا آ يافتن  
و موضوع شهادت

هاي زشت انجام
د كه عذاب درد
 عذاب دردناكي

)ص(بر اكرم م
ق اهل بيت آية

غيويژة ( المي

زدهم؛ زبــــان

ره هر دو دعوت
 كردن و فريب

(ش پيامبر اكرم  
ية شريفه از آثار

موجودات پس ـ  
ل به پيشگاه اله
و ساير صفات اله

ع(چيزي باشد  
در مالكيت است

دوازدهم صفحه
انقلبتم علي اعقا
خانواده استحكام

ي به عالمو ورود
  .سته شود

اَرايت﴿: فرمايد ي 
تواني ضامن تو مي

  .پايدار دارد

 قيامت با پايان
وحلة دوم قيامت 

 كساني كه كاره
ها كساني هستند

براي آنها وشند

مپيا شينيالم جان 
كند و مصداق مي

گ و معارف اسال

سنجش دوا

طان و نفس امار
وسوسه ،نفوذش

 ـ ثمرة فرمايش
ست يعني اين آية

9و  11 صفحه  
دائماً با زبان حال

رحمت و  ،قدرت

مالككس  ـ هر
مؤيد توحيد د ﴾

و كتاب د 100 
﴿ي از مصاديق 

شود خ  باعث مي

و ورگ انسان  م
 و يا از آنها كاس

دهم ـ قرآن مي
خود گرفت آيا تو
 و شخصيتي ناپ

م ـ مرحلة اول
مربوط به مرح »

براي«: فرمايد ي
به نيست و اينه
فرو ي ناچيزي مي

دهم ـ خطر اعال
 مردمان حفظ م

 فرهنگ

   
 

 .رست است
سال دهم ـ شيط

نف هشيطان تنها را
 .رست است

سال دهم 39و 
اس ﴾هم يحزنون
 .رست است

سال دوازدهم ـ
ز اين رو دا .تند

شانگر حكمت، ق
 .رست است

ـسال دوازدهم  
﴾ ما في االرض
 .رست است

و 89هم صفحة 
يكي .حاكم شدند

كهرچوب شرع 
 .رست است
ـ  با كتاب دهم 

 و بد آن افزوده
 .رست است

سال دوازد 33و 
 خود را معبود خ
ص دروني ناآرام
 .رست است

كتاب دهم 71و 
»دهيد انجام مي

 .رست است
ـ قرآن مي  96و 

ن توبه كردم تو
 خود را به بهاي

 .رست است
كتاب يازد 70و 

د تو را از گزند
   ﴾ت البي

www.sanjeshse 

    
 

در 4گزينه  .5
س 33صفحه 

كند و ش مي
در 3گزينه  .5

و 40صفحه 
عليهم و ال ه

در 1گزينه  .5
درس يك س

ستد هنيازمن
خداوند و نش

در 2گزينه  .5
س 19صفحه 

السماوات و
در 1گزينه  .5

كتاب يازدهم
ح مسلمانان

خارج از چار
در 2گزينه  .5

ك 62صفحه 
اعمال نيك

در 4گزينه  .5
و 34صفحه 

هواي نفس
نتيجه شخص

در 3گزينه  .5
و 73صفحه 

آنچه را كه ا
در 1گزينه  .5

و 85صفحه 
النگويد ا مي

سوگندهاي
در 2گزينه  .6

و 68صفحه 
يعني خداوند
الرجس اهل
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ي از كمـال  
ـتي انجـام    

ين را نگـه    
دي جهـان   

آنهـا   بـه  د، 
تـدريج بـه     
ود و باعـث   

) ع(ت علي 
 كند و بـه  

 ».ان نشود
 ستمگران 

د قـرآن را     
ت عجـز و    

 و آرامـش  

ط سـخت و   
بـر حسـن    

ـت و چـه      

ت انبياء بـه   
ـاي ثابـت   

cationgroup

اي هي به مرتبـه 
خود را بـه درسـ

هـا و زمـي سمان
ت كه قانونمنـد

  . حكيم است

خداونـد ،اشـند 
دهنـد و بـه ت ي

شـو گـر مـي   ـوه 
حضرت) تدراجس

غفار را فراموش

گرد ي از تو روي
ر حال مبارزه با

 كتـابي هماننـد
اي اثبـات نهايـت

  ﴾... افتراه

زنان حفظ شود

شـرايطوانـد در  
 حسن فـاعلي ب

وع قيامـت نيسـ

 كتابت تعليمات
ورهـيكـي از مح  

(  

در مسير قرب اله
واند مسئوليت خ

خداوند آس«عني 
بيانگر اين است »

ن جهان خداي

ر خود خرسند با
گناهان قرار مير 
ي الهي جلـبالت 

اس(تر شوند  ديك
بخشد تا استغ مي

اي د لحظهس گير
 و بيشتر آنان در

د كرده است تـا
 داده است و برا

ام يقولون﴿. ت

حريم و حرمت ز

تو سـد كـه مـي   
بيانگر تقدم »ت

ه شـكي در وقـو

ي و عدم توسعة
ــ ي) ر در اصول

)24/5/1399 شم

و دت و بندگي 
تو مبر زماني مي

  .دد

يع ﴾...و االرض 
»ها را حفظ كند

زيرا پروردگار اين

از كار كهش روند 
ور شدن در وطه

دشان به صورت
نزد هالكت ابدي

ه نعمتي به او مي

س كه با تو انس
بوده استلهي 

يشنهادك دارند پ
سوره كاهش هد

ان داده است به آن

ح ،جامعه باال رود

رس بيني مـي  شن
اتينما االعمال بال

هك« ﴾ اهللا حديثا

زندگي اجتماعي
تغيير( .شد مي ت

12  

ششجامع نوبت (ن 

يف عبوديتظام و
اهده كند و پيام
گناه و خطا نگر

سك السماوات و
تواند آنه سي نمي

 غايتمند است ز

باطل پيشناه و 
ة غوصت را وسيل

ها با اختيار خود
هدريج به سوي 

عد از انجام گناه

خدايا آن كس«: د
 تمام پيامبران ال

بودن قرآن شك
 پيشنهاد را به د
اي قرآن را هم

المت اخالقي ج

رو از بصيرت و  
انما«و حديث  د

و من اصدق من

سطح فرهنگ و ز
وتاصل آن متف

زدهم؛ زبــــان

امانج با) ص(خدا 
ء طبيعت را مشا
گيرد و مرتكب گ

ان اهللا يمس﴿يفة 
 نابود شوند كس

جهان خدادهاي

در گنچنان  كه 
فرصد و آنها اين 

ه  حقيقت مهلت
تر شود و به تد ن

ش را بخواهد بع

فرمايد مي) ع(اد 
 است در برنامة

در الهي اني كه 
 نشان دهد اين
ها ره مانند سوره

شود سال جب مي 

كيم به درجاتي
رفتار باطل نشو

ال ريب فيه و﴿ 

 ابتدايي بودن س
يافت كه با ا  مي
  .ت

سنجش دوا

ـ رسول خ  52 
م غيب و ماوراء
ي نفساني قرار نگ

آية شريـ  55و 
د و اگر بخواهند

همه رخ است و 

كسانيـ  75ـ   
افزايد ت آنان مي

ـ در) امالء(وند 
ن هر روز سنگين
ا خداوند شر بنده

  )دراج

ـ امام سجا 106
ز فروعات دين ا

ـ خداوند به كسا
و ناتواني آنها را

حتي يك سور ن

انون حجاب موج

دهم ـ انسان حك
خيص دهد و گر

:فرمايد داوند مي 
  ».تگوتر است

دهم ـ به علت
اي تغيير گونهه

نظام هستي است

   
 

 .رست است
و 53هم صفحة 

توانست عالم  مي
ت تأثير هواهاي

 .است رست
و 56 هم صفحه

ينكه نابود شوند
ارتيشكوفايي اخ
 .رست است
ـ74هم صفحه 

دهد و بر امكانات
شو ي گرفتار مي

 بار گناهان آنان
هنگامي كه خ« 

استد( ».مه دهد
 .رست است

6و  111صفحه 
ه خدا كه يكي از

  .اند رسيده
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
اي اينكه عجز و
ن پيشنهاد آورد
 .رست است

سال دهم ـ قا 
  .فزايش يابد
 .رست است

سال دوازد 44و 
ق را از باطل تشخ

  
 .رست است

سال دهم ـ خد
خن از خدا راست

 .رست است
كتاب يازد 24و 

شد يا به وش مي
ء عادالنه بودن نظ

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
كتاب يازدهم
نائل شد كه

دهد كه تحت
در 4گزينه  .6

كتاب دوازد
دارد از اي مي

ساز ش زمينه
در 1گزينه  .6

كتاب دوازده
د فرصتي مي

شقاوت ابدي
شود كه مي
فرمايند مي

راه خود ادام
در 3گزينه  .6

كتاب دهم ص
جهاد در راه

شهادت ر هب
در 4گزينه  .6

ك 37صفحه 
بياورند و برا
ناتواني آنان

در 3گزينه  .6
145صفحه 

رواني وي اف
در 1گزينه  .6

و 47صفحه 
پيچيده حق
.فعلي است

در 4گزينه  .6
س 49صفحه 
در سخ كسي

در 2گزينه  .6
و 25صفحه 

تدريج فرامو
دعوت انبياء
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در ايـن   .د   
ت انـدوه از   

.  

ين ن در زم
د و بـيم و         

و بـه مـن    

ن اهللا يغفـر  

 اجتمـاعي     
 آنان بزنيم 

 را كرامـت    

يـابيم كـه   

اه امـام در  

رت خداوند 
مسير به تو 

ه نيازهـا و         
ي بـه آنهـا    

است ايـن   

cationgroup

دايت مـردم بـو
جانت را از شـدت

مطابقت دارد ،د

 آنان را جانشين
ه مسـتقر سـازد

دن مـرا بپرسـت  

ان﴿بخشـد    مـي 

ايط سياسـي و
افكنانة ي تفرقه

  . انجام دهيم

ا فرزنـدان آدم

ي طي بر خود مي

شناخت جايگا -
  .شان است

م و در اين صور
ر آنچه در اين م

تاي راهيـابي بـه
تـوجهي ده و بـي    

﴾و عمل صالحاً

(  

دلسوزي در هـد
د كه جورند شاي

هدايت كند ،دند

ه داده است كه
 آنـان پسـنديد

تا« ﴾ن بي شيئاً

 همة گناهان را

ا اطـالع از شـر
هاي كبران و نقشه

 با روش درست

مـا«: فرمايـد  ـي  

دريج چنان تسلط

-1: تن ترديدها 
هاي ايشا  ويژگي

يمان الهي باشيم
بر ﴾ عزم االمور

ن بايـد در راسـت
 قـرار داده شـد

 و اليوم اآلخر و

)24/5/1399 شم

و د يكوش سخت
آو خي ايمان نمي

جنگيد يشان مي

ند وعدها جام داده 
ن را كـه بـراي
ونني ال يشركون

چون خداوند ﴾

ايـ دني سـتمگر  
ضربه را به مستك
 نهي از منكر را

كنـد و مـ ن مـي  

به تد مدهي ي م

مان و از بين رفت
ايي با صفات و

ه ما وفادار به پيم
بك ان ذلك من

انـد كـه انسـان
ر حكمت الهـي

من آمن باهللا﴿ة 

)وم انساني

13  

ششجامع نوبت (ن 

 رهبري جامعه س
از اينكه برخ« ﴾

كساني را كه با اي

و عمل صالح انج
ار داد و دينشـان

يعبد﴿آيد يعني 

﴾وا من رحمة اهللا

هاي ر برابر قدرت
 كه بيشترين ض
مر به معروف و

 در خلقت بيـان

گوييم و انجام ي 
  .ي كنيم

محبت به امام زم
گام ظهور و آشنا

شود كه اعث مي
صبر علي ما اصاب

دا ت باشـد مـي     
زار و اسباب بنابر

آيه شريفة) ص(

ويژة علو( مي

زدهم؛ زبــــان

در پيامبرسيره  
﴾يننؤم يكونوا م

كرد حتي ك  مي

كه ايمان آورده و
ي را جانشين قرا
 نهايي بدست آ

ال تفنطو﴿: مايد

گيري صحيح در
اي عمل كنيم ه

ي يعني وظيفة ام

ها را اه ما انسان
 ». داديم

 آنچه در نماز مي
جامشان خودداري

ر در معرفت و م
داري ايشان هنگ

ترك محرمات با
اصو﴿: فرمايد مي

  . كارهاست

كـه اهـل معرفـت
جويد زيرا اين ابز

(ش پيامبر اكرم  

و معارف اسالم

سنجش دوا

ـ يكي از موارد س
 باخع نفسك اال
ن حضرت تالش

وند به كساني ك
ل از آنان كساني
ل سازد تا نتيجة

فر خداوند مي ـ  

گ  ـ براي تصميم 
د بتوانيم به گونه
 نظارت همگاني

ا ـ خداوند جايگ 
مخلوقات برتري

آ با تكرار درست
بايستيم و از انج

 ـ از عوامل مؤثر
د  شيوة حكومت

جبات و تجام وا 
ـ خداوند م. ماند

ز عزم و ارادة در

اي ك كننده توكل 
باب بايد بهره ج

  .الهي است م

م ـ ثمرة فرمايش
  . است

 فرهنگ و

   
 

 .رست است
كتاب يازدهم ـ

لعلك﴿ شريفة 
با موضوع آن »ي

 .رست است
يازدهم ـ خداو 

طور كه قبل مان
 به امنيت مبدل

  »د
 .رست است

كتاب دوازدهم
  ﴾ عاً

 .رست است
كتاب يازدهم 

ما بايد .تري اس
ث مشاركت در
 .رست است

كتاب يازدهم 
 بر بسياري از م

 .رست است
كتاب دهم ـ ب 

ر برابر منكرات ب

 .رست است
كتاب يازدهم 
آشنايي با -2ي 

 .رست است
كتاب دهم ـ انج
م ن ما وفادار مي
ر كن كه اين از

 .رست است
كتاب دهم ـ ت 

ش از ابزار و اسب
ه حكمت و علم

 .رست است
كتاب دهم 39و 

 اعتقاد به معاد

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
ك 77صفحه 

قسمت آية
دست بدهي

در 3گزينه  .7
114صفحه 

قرار دهد هم
ترسشان را

شرك نورزند
در 4گزينه  .7

ك 85 صفحه
الذنوب جميع

در 1گزينه  .7
131صفحه 

جهان ضرور
بحثو ) تقيه(

در 3 گزينه .7
140صفحه 

بخشيديم و
در 2گزينه  .7

121صفحه 
م درتواني مي
  
  

در 4گزينه  .5
160صفحه 

پيشگاه الهي
در 3گزينه  .5

ك 98صفحه 
نيز به پيمان

رسد صبر مي
در 1ه گزين .5

111صفحه 
هايش خواسته

توجهي به بي
در 2گزينه  .5

و 40صفحه 
ثمره از آثار
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 را متوجـه  

ن موضـوع   

 راه اصالح 
هي كننـد  

مان كساني 
نـاه باعـث    

وبـه كـردم    
بـه   خـود را   

ها قـرار   يله
ت اسـالمي      

 را كرامـت    

، مـا را  »ت     
و هـم ال  ﴿

بقـت دارد  
مـام عمـر    

cationgroup

ما ﴾م في االمر

ي كه مؤيد ايـن

ترين و مهمكني 
ين وظيفه كوتاه

گم بي ﴾ اآلخرة
اسـتمرار گن. ـد  

گويـد االن تو ي 
 سـوگندهاي خ

ما را اقوام و قبي
رابـري و اخـوت

ا فرزنـدان آدم

نـع نشـده اسـت
﴿رسـاند و   ا مـي 

مطا ﴾وم القيامه
گاه قيامـت در تم

(  

و شاورهم﴿ آية 

ا و آيهوختن بود 
  ﴾باب

 خدا مأيوس نك
مردم در انجام ا

 اليم في الدنيا و
ي دردنـاك دارنـ

آنها فرا رسد مـي
 پيمان الهـي و

زن آفريديم و شم
مـا را متوجـه بر 

مـا: فرمايـد  مـي  

رت از كسـي من
سنت امالء را» ت

ليجمعنكم الي يو﴿
ون ترس از دادگ

)24/5/1399 شم

سازد و بري مي

بارة دانش و آمو
ما يتذكر اولوااللب

ين را از رحمت
منكر است اگر م

 امنوا لهم عذاب
ا و آخرت عذابي

ه مرگ يكي از آ
يم و كساني كه

ك مرد و يك ز
﴾ـداهللا اتقـاكم  

كنـد و م ان مـي   

عطاي پروردگـا
خواركننده است

﴿ با آية شريفة  
خواهند بدو  مي

14  

ششجامع نوبت (ن 

ور از وظايف رهب
  .ر است

الت وي بود درب
ين ال يعلمون انَّم

راقب باش مؤمني
عروف و نهي از م

في الذين ةحش
يع شود در دنيا

ند و هنگامي كه
شان فراهم كرد

  

همانا شما را از يك
عنـ ان اكـرمكم ﴿

ا در خلقـت بيـا

و ع«  ﴾اً محظور
اي آنها عذابي خ

  .د

مالي الزم است
كنند چون ر مي

زدهم؛ زبــــان

استقالل كشو ظ
ه از وظايف رهبر

شد و آغازگر رسا
ن يعلمون و الذي

مر: د و فرمودند
وظيفة امر به مع

  .ند

بون ان تشيع الفا
ميان مؤمنان شا

زشت انجام دهن
ب دردناكي برايش

.دردناكي است

اي مردم ه: مايد
﴿و آيـة  ) تعارفوا

ها را اه ما انسان 
  . داريم

 كان عطاء ربك
و برا« ﴾ب مهين

يدگو تحان را مي

 دفع خطر احتم
ند، معاد را انكار

سنجش دوا

  .زدهم
ا را متوجه حفظ

نمايد كه رت مي

  م
نازل ش) ص(خدا 

هل يستوي الذين

  دوازدهم
مسلم تذكر دادند
ها انجام دادن و

شون تر مي محكم

ان الذين يحب﴿ـ 
سيار زشت در م

  م
ي كه كارهاي ز
هستند كه عذاب
راي آنها عذاب د

فرما ـ خداوند مي 
لتع(آشنايي يابيد 

 ـ خداوند جايگا
مخلوقات برتري

ماو ﴿ـ عبارت  
و لهم عذاب ﴿ و 

سنت امت» شوند

م ـ قاعده عقلي
وجود معاد ندارن

   
 

 .رست است
كتاب ياز 183-

ما ﴾طع الكافرين
ي براساس مشور

 .رست است
كتاب دوازدهم 

 كه بر رسول خ
قل ه﴿: ت است از

 .رست است
كتاب د 105و  
به محمدبن مس) 

ه امعه از بيماري
تر و م ماعي قوي

 .رست است
دوازدهم ـ 93و 

دارند كارهاي بس
  .شود ب مي

 .رست است
كتاب دهم 98و 

براي كساني: مايد
 و اينها كساني ه

فروشند بر ي مي
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
يكديگر انس و آ

 .رست است
كتاب يازدهم 

 بر بسياري از م
 .رست است

كتاب دوازدهم ـ
كند ت امداد مي

ش و آزمايش نمي
 .رست است

كتاب دهم 51و 
 اينكه شك در و
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و رفـتن در    
 اسـت كـه   

  .باشد

ـزي بـاقي      

 آن اسـت   

ربي  اهللان ﴿

دايت براي 
 

ت فرما و ما 

ن و اكسـير    

رم خـود را    
وحـدت  (د 

يات بر آنها  

يـا  ﴿عـت  

cationgroup

، به دليـل فـرو
اي ان به گونـه 

ب مي) هي بترسند

د از اسـالم چيـ

محدودكننـدة و 

﴿چون خداونـد  

 روشن شدن هد
 .ي فريفته است

ز نيكي مرحمت

ـات روح انسـان

يم ـ پيامبر اكـر
شان ايمان آورند

خت تا تالوت آي

كنند و آية اطا ي

(  

ديل نشده است
ندگي و رفتار آنا

شد كه از كيفر اله

مثل يزيـد برونـد

دهنـده و  جهت
  .ت دارد

شود و چ ها مي ي

ساني كه بعد از
رزوهاي طوالني

ن و در آخرت نيز
  . است

حيـ ﴾لـدة متيـا  
 

و نيز وحي كرديم
خواست تا به ايش

خودشان برانگيخ
  )ني

صمت اشاره مي
  . مطابقت دارد

)24/5/1399 شم

به باور قلبي تبد
د و از اين رو زن

باش( ﴾هم يحذرون

ار بيعت كسي م

ري انسان و هم
، مطابقت﴾ ... هر

ها و تباهي لغزش

دهد و كس  را مي
ده و آنان را با آ

يا نيكي عطا كن
الحساب د سريع

ي به بلـيلنح﴿ ت 
 .باشد مي ﴾كم

حي كرديم به تو
ن و مسيحيان خ

امبري از ميان خ
مرجعيت دين. (د

هر دو به مقام عص
اره شده است، م

15  

ششجامع نوبت (ن 

 دارند اما چون ب
شوند ت غافل مي

لعله﴿فقه در دين 

اگر مردم زير با 

الزمة كار اختيار
ي الفلك فيه بامر

ز حكمت مانع لغ

گيري  و تصميم 
ظرشان زينت داد

گارا به ما در دني
ي دارند و خداوند

ي در جهان است
يكي دعاكم لما يح

ران بعد از او وح
كرد و از يهوديان

منت نهاده و پيا
دهد  حكمت مي

ابقت دارد كه ه
االمر اشا  به اولي

زدهم؛ زبــــان

ه معاد را قبول
ند و از ياد آخرت

ؤمنان با هدف تفق

:فرمايند مي) ع(
 

ها هم ال نونمندي 
كم البحر لتجري

بي به درجاتي از
  .﴾عبدوه

 توانايي انتخاب
شت آنها را در نظ

پروردگ: گويند ي
اي  نصيب و بهره

ت و اساس زندگي
هللا و للرسول اذا

 به نوح و پيامبر
ار آنان معرفي ك

يق بر مؤمنين م
و تعليم كتاب و

مطا ﴾ ...يذهب 
بر كه در هر دو

سنجش دوا

اي هستند كه ده 
دهن دف قرار مي

  .ند

ثمرة مهاجرت مؤ

( ـ امام حسين  
 .ايد اعالم كرد

 ـ تقديرات و قانو
اهللا الذي سخر لك﴿

ياب زدهم ـ دست 
فاع﴿عبادت كنيد

م ـ روح، به ما
يطان اعمال زش

ي از مردم ميعض 
نان از كار خود

ـ آب ماية حيات
 امنوا استجيبوا ا

چنان كه  ما هم 
كنندة كا  و تمام

 خداوند به تحقي
و سپس تزكيه و

  دهم
انما يريداهللا لي﴿ 
با حديث جاب ﴾ 

   
 

 .رست است
كتاب دهم ـ عد
يا را معبود و هد
نكران معاد ندارن

 .رست است
كتاب يازدهم ـ ث 

 .رست است
كتاب يازدهم 

مرگ اسالم را با
 .رست است

كتاب دوازدهم
﴿ با آية شريفة 
 .رست است

كتاب دواز 32و 
و را عبست، پس ا

 .رست است
كتاب دهم 24و 

ه حق كردند شي
 .رست است

كتاب دهم ـ بع
آتش نگه دار اين

 .رست است
 كتاب يازدهم ـ

يا ايها الذين﴿ن 
 .رست است

كتاب يازدهم ـ
ه راه همه انبياء

  )ء
 .ست استر

كتاب يازدهم ـ
و ﴾ عليهم آياته
 .رست است

كتاب يازد 86و 
ا آية تطهيرن ب

...منوا اطيعواهللا 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
ك 43صفحه 
ها، دني هوس
با من تفاوتي

در 4گزينه  .6
171صفحه 

در 3گزينه  .6
139صفحه 

ماند و م نمي
در 1گزينه  .6

ك 64صفحه 
اين موضوع

در 4گزينه  .6
و 48صفحه 
اس ﴾و ربكم

در 2گزينه  .6
و 33صفحه 

آنها پشت به
در 2گزينه  .7

ك 17صفحه 
را از عذاب آ

در 3گزينه  .7
ـ  9صفحه 

حيات انسان
در 4گزينه  .7

ك 22صفحه 
ادامه دهنده
دعوت انبياء

در 1گزينه  .7
ك 56صفحه 
لواتي﴿بكند 

در 3گزينه  .7
و 91صفحه 

حديث ثقلين
ايها الذين آم

  
  

erv.ir

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ـد و قطعـاً   

  .نامند  مي

مشـاهدة  = 

 مجموعـه،       

زيـرا  . كند ي

cationgroup

كنـ ند نهي مـي 

مة آن را توحيد

= مـادون قرمـز      

فـاوت در يـك

  .ت

  .داوند است

ست، سقوط مي

  ».شود مي

  .باشد  مي

  .خ دارند

  .هد بود

(  

ار زشت و ناپسن

ردازد و سرچشم

سـتقيم و اشـعة

گي، اجـزاي متف

.  

ل تشخيص است

صفت سلبيه خد

مان حيوانيت اس

صالت ماده نفي م

يدآورنده مجرد

معه و سير تاريخ

  .گردند

تر خواه گ، صادق

)24/5/1399 شم

دار كه نماز از كا

پر فراطبيعي مي

مشـاهدة غيرمسـ

ـاري و همـاهنگ

.اندازند زمين مي

قابل» ف ـ برنامه

گردد و نشانگر ص

ن مرحله كه هم

  .د دارد

كه اص«ين است 

هد و خداوند پدي

گيري جام  جهت

گ مند مي ن بهره

بر خداوند بزرگ

  .دهد

   ديني

16  

ششجامع نوبت (ن 

نماز را بر پا د: ﴾

ده و به مباحث ف

مش= واج موبايـل   
  .گيرد ي

شود و همكـ  مي

د را به زصي خو

آگاهي ـ هدف« 

گ مفهوم مي» ت

ترين ده و به پست

 در انسان وجود

شود اي حاصل مي

؟ جواب دهست

تأثير فراواني در

هاي آن ز موهبت

جة تسليم در براب

  .است 

د ش را تغيير مي

هاي ف و اقليت

زدهم؛ زبــــان

﴾اَقم الصالةو ﴿ 
  .كنيد

يعت تجاوز كرد

رمستقيم و امـو
تقيم صورت مي

ناميده» نظم« 

، در شرايط خاص

سان، سه عنصر

جودات عالم است

لهي محروم شد
  .پذيرد جام مي

ي الهي و معنوي

اي كه ح  نتيجه

فرينندة خدا كيس

تأ» كوشش«و » 

جه به خداوند از

نتيج»  معنويات

»هدايت الهي« 

 سرنوشت خويش

معارف

سنجش دوا

:فرمايد قرآن مي 
ك داند چه مي مي

نة هستي از طبي

مشاهدة غير= ش 
مشاهدة غيرمست

ر يك مجموعه
  .كند ي

ر و صيانت جان

ظم به وسيلة انس

 جانب همة موج

ست، از رحمت ال
اده و اختيار انج

هاي اه با گرايش

،»اصالت حس«

د كه پرسش، آف

»سعي«هدف، با 

در مواجه و تو» 

شدن بر افزوده

حيوانات، مبين

 بر پاية آگاهي،

   
 

 .رست است
كتاب دهم ـ ق 

تر است و خدا م

 .رست است
ني مذهبي، دامن

 .رست است
عة ماوراي بنفش

م، كه هر سه با 
 .رست است

جزاي متفاوت د
را تأمين مي» عي

 .رست است
ي گريز از خطر

 .رست است
يك دستگاه منظ

 .رست است
تنزيه خداوند از

 .ت استرس
هاي نادرس تخاب

ر اين عالم به ارا
 .رست است

ي و مادي، همرا
 .رست است

«مادي، با قبول 
 .رست است
باشد  پديده نمي
 .رست است

هعقيده و همهم
 .رست است

»آاليش ك و بي
 .رست است

تقويت ايمان و«
 .رست است

زي موجود در ح
 .رست است

خاب و گزينش
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گياهـان در       

  .ست

  .شود ي

رد (داريـم       
د در قالـب  
 بود گزينة 

  ).3و  2ي 
  ). 4و  3 

ربرد داراي  

Forget t
I forgot 

Forget d
I never 

cationgroup

  .اند

ـه جمـادات و گ

رسيدن به خدا اس

تر مي رزخ، كامل

 

ـمير موصـولي د
است نبايدرفته 

 كار برده نشده

هاي زينهرد گ(م 
هاي رد گزينه(د 
كـار 2د ايـن  چن

to do somet
to put out t

doing somet
forget sittin

(  

رسا به اثبات مي

سـان، نسـبت بـه

  .باشد وي مي

ته باشد، و آن ر

  .را دارد» 

در عالم بر»  الم

 .دهد شكيل مي

س نيـاز بـه ضـ
 توصيف قرار گر

it  در جمله به

wo استفاده كنيم
اسي وجود ندارد

چ هر. تفاده كرد

thing            
the light.      

thing          
ng on my m

  ).4و  2هاي 

)24/5/1399 شم

را ب» نش بشري

يشه، امتيـاز انس

پذيري و سئوليت

ويش بايد داشتخ

  .بوده است 

»جهل بسيط« 

لذت و«حساس 

آن مكتب را تش 

پـس. نـادار شـود   
 اسمي كه مورد

اگر. رست است

ould بايد ازط، 
ده از ضمير انعكا

توان است صدر مي

                   
                  

                   
other’s lap.

ه رد گزينه(ست 

  

17  

ششجامع نوبت (ن 

 نقص مطلق دان

ديت و در اين ان

شأت گرفته از مس

 افق زندگاني خ

»ايمان مذهبي

  .زد

ها، انسان  جهل

در عالم برزخ، اح

»بيني جهان«د 

يم تا جملـه معن
ه وارة موصولي،

it در جمله نادر

ه در قسمت شرط
ليلي براي استفاد
مصدر و اسم مص

                  
                  

 
                  

   .كنم ش نمي
معنايي درست اس

انگليسيزبان 

زدهم؛ زبــــان

نقص نسبي و« 

است»  و طبيعي

ه شده است، نش

ها يك هدف در

ا«ر طول تاريخ 

ساز مي» انسان«

  .ت

كنيم از ميان مي

ت درك انسان د

ستي داشته باشد

استفاده كني »كه
نيد كه در جمله

وجود به دليل  
 

مان گذشته ساده
، پس دند نيست

ز هر دو شكل م

                  
            . كنم

      ش كردن  
ي مادرم را فرامو

به لحاظ م toبا 

ز

سنجش دوا

 در بستر زمان،

مادي«ز انسان 

د به انسان داده

 آنان، انسان تنه

ي زندگي بشر د

«يا » اراده«خ را 

ل تعريف استقاب

 در تاريخ نگاه م

زياد شدن قدرت

ت به جهان هس

كه«يد از مفهوم 
 ديگر، دقت كني

3گزينة . ر شود
 .مالً درست بود

و وجود زم 2نوع 
يكسان call عل

از forget عد از

        ري       
راغ را خاموش ك

ذشته را فراموش
ستن بر روي پاي

ر باصدارگيري م

   
 

 .رست است
دن تكامل علوم

 .رست است
هاي مادي ا تب
  .است» ستي

 .رست است
ه از طرف خداوند

 .رست است
بياء، از ديدگان
 .رست است

هاي ملكوتي جلوه
 .رست است

اركسيسم، تاريخ
 .رست است
ق» رتباط با خدا
 .رست است

هاي جاهل، سان
 .رست است

 مادي بودن و ز
 .رست است

هر مكتب، نسبت

 .رست است
جمله باي معناي 
از سوي). 4و  2

اره پديدارمله و
اظ گرامري كام

 .رست است
ساختار شرطي نو
فاعل و مفعول فع
دقت كنيد كه بع

  :ي استي
 كردن انجام كار
وش كردم تا چر

جام كاري در گذ
رگز خاطرة نشس
كار اين جمله به
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ي ديگر، بـا  
i  به معناي
4.(  

ي ديگر، بـا  

 4 ـدريج از 

  ش دادن
  . ي است

را  در بهار 

ر خوانـدن  

  ).ردند

 

-غـازه مدر 

cationgroup

از سوي). 4و  3 
 interesting

4رد گزينه (يم 

از سوي). 4و  2 
  ). 1زينه 

تـبـه ـاي اخيـر   

هش يافتن، كاهش
منطقي 4 گزينه 
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خو(صرف كردند 

  ار

 .شت برده شد
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ش استفاده كرد
دار بايد قاعدتاً ك
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ستفاده كرد و تن

ني متفاوت هست
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مر ضروري است

 ، اشارهع
موالً در انتهاي ك

ادير زيادي غذا
  نمايي كردن

ردن، خوردف ك
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 ور مناسب

سترس قرار گرفته
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اس 1ينة از گزان 

ك مقصد مسافرتي
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جقبل از ز شهر 
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براي گرامسريع 

ارجاع) 3 
ماي مرجع معم

شركت كنند مقا
بزرگن) 2 
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،بپوشند دهند ي
نصيح) 3 

رتباط با موضوعا 
به طو) 3 

اسر بازار در دس

در دس) 2 
خوش) 4 

زدهم؛ زبــــان

butكلمة ربط 
nterested ي

ed  براي صفت

هاي د از كميت
ش ن برداشت مي

، اندازة متوسط

  كردن
gradu، تو نمي

به دنبال يكي 

 

مركزكلي  ظاهر 
 همراه با تأكيد

س) هنماي مرجع

 
راهنم«به معناي 

د تا در جلسه ش

افراد ترجيح مي
  آگهي

تي كه نامم در
 ر ذهني

 گذشته در سرا

سنجش دوا

ر جمله، بايد از ك
 به صفت مفعولي
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دامة جمله، چنين

ك تحقيق جديد،
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 .رست است
 مفهوم تضاد در
هوم جمله، نياز

و 1هاي  د گزينه
 .رست است

غيرقابل شمارش
ادهوم منفي در 
 .رست است

يك براساس: همل
فرزند كاهش ياف

 ودن
عدا سير نزولي ا
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آن گردشگر ا :مله
  .كنيم
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ها آنها تالش: مله
 نه

 .رست است
كتاب حاوي: مله

  . ندارند
 
guide انيژگوا

 .رست است
هايي مهمان: مله

كردن، گمان كرد
 ردنثل ك

 .رست است
به نظر من،: مله

  مزه
 .رست است

من خيلي ع: مله
  ناگهاني

 .رست است
جدمحصول : مله

بيدرا بيا  نيز آن
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For thos  
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كـه كلمـة      

  .دهد

 whichي 

He deci 

  .ن است

cationgroup

  رداني، درك
توجه» ي ندارد

  .شود ي
se who are i

  د كردن

a,  ( است) گزرد
دين معناسـت ك

د مي) انگيز گفت

 .  
ز ضمير موصولي

d to sell heid

نيتر نزديك ----

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

(  

قدر) 4 
دي نياز به معرفي

به كار برده مي 
interested in

نابو) 4 

the, this, th
ايـن بـد. است »ز

شگ(عناي صفتي 

).4و  2هاي  ينه
به طور كلي از. 

w, his house

---------- به 

 ؟كند نميم 

--------- كه 
  تريم ش
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 ي، مقدمه
فرد«به معناي  

»ك زمينة خاص
n football, L

  . ندارد

  كردن

  . كنيم ي

…hatمانند (سم 
انگيز شگفت«ي 

و هم مع) دانستن

s  رد گزي(داريم
)3رد گزينه ( ن

awas  which

ز لحاظ معنايي

 آموزش را فراهم

  .يت شود

--. 
  . دارد

نشان دهدت تا 
ست كه ما باهوش

 ؟
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معرفي) 3 
“someone n
ودن فرد در يك
Leonel Mes
 نياز به معرفي

دفاع) 3 

استفاده مي toة 

د يك معرف اسم
wond به معناي

 حيرت بودن، ند

imply حالت 
دكتر رابرتسونه 

an unwise d

ده شده است، از

آ] فهوم تنوع در

خالقي) موجب( 

------------
ها شباهت سان

ستا اين »نيست
م به اين معنا نيس

يزي اشاره دارد

زدهم؛ زبــــان

needs no in
معروف بو«ره به 

si needs no 
ند، ليونل مسي

 ري كردن

از حرف اضافة »

الت مفرد نيازمند
drug  كلمةder

در(معني فعلي 

ست، نياز به قيد
است نه) ,(كاما 

  
decision. 

  حيط آموزشي

خط كشيد 1ف 
«  

مف[موفقيت بات 

 ؟ است
واند الهام بخش

------ها  لفين
 كه بسيار به انس

صالً قابل قبول ني
ها را بكشيم فين

 است، به چه چي
 

سنجش دوا

   الهام) 2 
ntroduction”

ز براي اشاري ني
introductio

مند هستن  عالقه

جلوگير) 2  ن

»راه حل«عناي 

رش است، در حا
 ت مناسب براي

، هم م)شگفتي( 

عل غيرربطي اس
ل جملة قبل از ك

.شود ستفاده مي

 
تنوع در يك مح 

ير آن در پاراگراف
»ل، مربوطمتص«

موجبا موارد زير 
  س

س متن درست
تو ت متفاوت مي

اشت كرد كه دل
جتماعي هستند

اص اين موضوع ه
يم به آساني دلف

ده شدهط كشي
 » باستانيان« 

   
 

 .رست است
 

”واژگاني جالب 
ي در زبان فارسي
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ي كه به فوتبال

 .رست است
م كردنادن، اعال

 .رست است
solution به مع
 .رست است

چون قابل شمار
سوي ديگر، صفت
هم معني اسمي

 .است ترس
 reflect فع يك

ير موصولي، كل
به يك جمله اس

 .رست است
  متن چيست؟

]مفهوم[هميت 
 .رست است

associa كه زير
co  به معناي»

 .رست است
يك از تن، كدام

آموزان در كالسش
 .رست است

 موارد زير براساس
ظراتن افرادي با 

 .رست است
توان بردا ين مي

هاي اج ي مهارت
 .رست است
كه«نده از بيان 
تواني ت كه ما مي
 .رست است

t كه زير آن خط
the a به معناي
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ي گذشـته   

 1هـاي   ينه

استنتاج  وم

وي ديگـر،  
 محسـوب    

همچنـين   
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mu   داريـم

ـراي بيـان      
ل اسـتفاده     

. )ها  گزينه
يـك   بايـد  

دار به كـار  

His aun  
  

cationgroup

 چون آرزو بـراي

رد گزي( ردده ك

وفهم انبراي بي 

از سو). 3و  2ي 
ly يـك صـفت

).4و  3، 2ـاي  

we ايـن جملـه    
uch، نيـاز بـه   

 ايـن كلمـات بـ
 از جملـه كامـل

رد هيچ يك از(
)fancy( دوم 

د ing به صورت

nt asked him

(  

 .كند  مي

جمله مورد نظر،

neither استفاد
.(  

must كمكي 

هاي رد گزينه(شد 
y نشـت  وجود دا

هـ رد گزينـه (م  
  .)4و  3هاي  

  ).4و  3و  1

t مناسب بـراي
رو به رو هستيم

كـاربرد. ه كرد
چ عنوان نبايـد

( استفاده كرد» 
مان فعل جمله

فعل fancyاز 

m: “Do you f
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ادامه پيدا ----

در ج. رود مي ب

rو  eitherز ن ا
)3رد گزينه (يد 

تنها از فعل. ند

باش مي  to»دن
cowa حتي با

  

 whose داريـم
رد گزينه( داريم
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هاي  رد گزينه( 

ag. شود وع مي
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 where استفاد
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زم جه هستيم و
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رد گزين(ت داريم 
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توان از نمي مله،
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ingود يا فعل 
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رد گزي( كار رود 
ستقيم در اصل
ole weeken

 زبان اخ

سنجش دوا

---ثي در مورد 
ها و د بين انسان

»آرزو كردن«ي 
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اول مثبتن فعل 
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subjectفعل 
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ملكي است، در 
رة قيدي بعد از
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تمال زياد با بحث

ب يها شباهتي 

 .رست است
 wish به معناي

ز زمان گذشته ك
 .رست است

ب از تكرار، چون
ي ديگر، براي اج

 .رست است
 معني جمله، مي

توان استف ي مي
 .رست است

ه مناسب براي ف
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مله وار كه در ج

 .رست است
h از جمله افعال

dentist بعد از 
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 despite  اس يا
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انجـام  ري   
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رت مصدر بدون
ختار مجهـول د

افزايش داد) 4 

بـ دگذاري كني ه

 كامالً خيالي ه
  ضروري) 4 
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 كردن
  .يد

ه يك معجزه اس

ست الزم است
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that c بعد از آ
ي است، در نتيج

تصاد را افزايش
يابي كر مكان) 3

آنها را با يك كد

به طور پاك) 2
به طور متصل) 4
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 اصلي) 3

ه اسات شامپانزه

تأمين كردن) 2
درك كردن،) 4
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بتدايي مدرسه ت

 تدريجي) 3
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حفظ محيط زيس

 تمرين) 3
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اميد به اقت ،شده
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 4

 نويسنده در رم
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نند با ابراز احسا

 
 4

، هم ذات پندارن
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جيبي تنبل است

 3
ر دستيابي به چي

جدد اين اتومبيل
 3

ود كه ما براي ح

  3

زدهم؛ زبــــان

subj است كه ف
براي فع I نقش 

سط دولت ارائه ش
بيرون كشيدن) 

انت شياي قيمتي

صلي كه توسط
عالي، فوق العا) 

توان به آساني مي

درك كردن«ي 

ها غالبا د كه بچه

 داخلي) 
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 دناداره كر) 
موفق شدن در«

اندازي مج ي راه
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عادت عجيب) 

سنجش دوا
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از سوي ديگر،. 
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 2(
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identi به معناي

دهد ق نشان مي
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شناس را مياو من 

 2(
am  به معناي»

تقد است كه برا
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ترين بخش مهم

  2(

   
 

 .رست است
sug از جمله افع
).3و  2هاي  ينه

  ). 4و  3

 .رست است
آخرين آمار: مله

 شتن
 .رست است

اه براييك ر: مله
  .  پاك نشوند
  ناخواسته

  نفرت انگيز 
 .رست است

اگرچه تمام: مله
  تخيلي

 .رست است
شو گفته مي: مله

 كردن
 ي كردن

 ify with sb
 .رست است

نتايج تحقيق: مله

 ي
 .رست است

تا آنجا كه م: مله
 

 شدن
 mount to sth

 .رست است
مكانيك معت: مله

 .رست است
(م جان كال :مله

الم، اصل مطلب

www.sanjeshse 
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ggestفعل   

رد گزي(رود 
3ي اه گزينه
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جان كال) 1  
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  كار

  .د

 2اينهـا  . ه 

  

  .ر داد

ده بپـردازد   

ديگر، فعل 

. باشـد  مي 
ياز به يـك  
 عرف اسـم 

cationgroup

روشن، آشك) 4 

  .وجود دارد
  ندافق) 4 

ار محدودي دارد

  

ماهانـه صـورت    

انداز چشم) 4 

رراأثير ق تحت ت
  س كردن

  . است
  اليتو) 4 

العـاد كشور فـوق 

از سوي د). 4و  
 3.(  

»ردن از چيزي
ني apologyش 

 مفرد نياز به مع

(  

  .رد
 د

 كه در شغل او و
 ر

ريكا قدرت بسيا

 پول تو جيبي

يك چـك و بـه

قاً تمام حضار را
قرار دادن، لمس

  تياز گرفتن

د زيادي داشته
 عت، اطا

 گسترده اين ك

1هاي  رد گزينه
و 1هاي   گزينه

مراقبت كر«ناي 
قابل شمارش د و

، در حالت است

)24/5/1399 شم

بر شديد رنج مي
دانا، خردمند )3

است ل توجهي
عامل، عنصر) 3

يس جمهور آمر
  ظاهر) 2
ميزان مجاز،) 4

خت شود يا با ي

 هدف) 3

پرستي عميقن 
تحت تأثير ق) 2
گل زدن، امت) 4

تمند نشين رشد
فرمانبرداري،) 3
 

توانست به تنوع

ر(مجهول داريم 
qui  رد(داريم

look a به معن
ردمفاسم  ).4و  

ن قابل شمارش

22  

ششجامع نوبت (ن 

او از افسردگي ش 
 3

  .رود مي

خطر قابل نصرع
 3

رسد، رئي نظر مي
 
 4

ت هفتگي پرداخ

 3

عناي واقعي وطن
 
 4

ثروتممحلة ر اين 
 3

 .توجه كنيد» ي

ان برگزار شد نت

  ن

به ساختار منياز 
cklyيد حالت 

afterو فعل» دن
2هاي  د گزينه
delay نيز چون

زدهم؛ زبــــان

 آشكار شد كه
 عمده، مهم) 

ل از اسم به كار م

كند ع  نگران مي
 شمارش) 

الف آن چه به ن

ته صورب نقد و ت

 جمله مثبت) 

جمهور دربارة مع

 سال متوالي در
 شبيه سازي) 
متوالي و پياپي«

 دربارة هندوستا

طلب را ادا كردن

ولي است، پس ن
ه قينياز ب آنف 

دنبال چيزي بود
look   ر(داريم

yاسم ). 4و  3 

سنجش دوا

چند هفته، كامالً
 2(

prim تنها قبل

 كه همسرش را
 2(

 بدانيد كه بر خال
  
  

تواند به صورت ي

 2(

حساسي رئيس ج
  
  

ت براي دومين
 2(

in s  به معناي»

نمايشگاهي كه

   
  دندا

 گرفتن، حق مط

destroy مفعو
وصيفت و براي ت

به د«به معناي  
forاز به فعل 

هاي رد گزينه( 

   
 

 .رست است
با گذشت چ: مله
 

mary كه صفت 
 .رست است

تنها چيزي: مله

 .رست است
جالب است: مله

 رجوع
  وضعيت

 .رست است
حقوق تو مي :مله
  .هستند) كار

 جايگزين
 .رست است

سخنراني اح: مله
  كردن
 كردن

 .رست است
جرم و جنايت: مله

 succession
 .رست است

به نظر من ن: مله
  ). را ادا كند

 ن دادن
ص دصا، اختردن
  دن

وعي پرداختن،

  زا جمله 
 .رست است

fact  فعلبرايy
ل غيرربطي است

 .رست است
 look forشي

مفهوم جمله، نيا
دارد) anمانند( 

www.sanjeshse 
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ترتيب اجز

در 2گزينه  .12
toryنقش   

act يك فعل
در 1گزينه  .12

بخش 2فعل   
با توجه به م
معرف اسم
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ه ملـ و ج د 

ـراي بيـان    
ش فـاعلي    

changes 
هاي   گزينه

رد (داريـم  

  )يه

                   
  .م كرد

cationgroup

يان تضاد ميـان

  give چـون بـ
با توجه بـه نقـش 

s اسـم ). 3و  2 
رد(رست است 

د toه مصدر بـا  
 .(  

مورد وسائل نقلي

   كردن  

                  
انسارت را جبر

  .دنر

(  

براي بيا» اما«ي 

فعـل). 3و  2ي  
).3و  1هاي  نه
2 .(  

هاي رد گزينه( 
جمله كامالً نادر

  ). 3ينه 

نياز به allowل 
)4و  1هاي  زينه

   
معموالً در م(ب 

   شدن
  ن 

  دن  ش تمام
  ساز بودن

ن قصد ناراحت
  كردن 

  آميز   ين
  ر رگ

. زيادي كرديم
داختم و خسرا پر

  ردن
   كردن

  .ه غاز است
شمار ير پاييز م

)24/5/1399 شم

نايبه مع butط 
 3.(  

هـاي رد گزينه( 
رد گزين(ه شود 

2و  1هاي  گزينه

تار معلوم داريم
much در اين ج

گزي رد(ت است 

بعد از فعل). 4و 
رد گز(ه كار رود 

از فقر تا غنا) 2
عقبتا  جلواز ) 4

گيج و منگ) 2
ق داشتنتواف) 4

ت بسيار گران) 2
بسيار پول س) 4

كسي را بدون) 2
جويي صرفه) 4

حركت توهين) 2
خوني تازه د) 4

پارسال سود) 2
وام مسكن ر) 4

پشتيباني كر) 2
دوباره تلفن) 4

مرغ همسايه) 2
جوجه را آخر) 4

23  

ششجامع نوبت (ن 

گيري حرف ربط
و 2هاي   گزينه

باشد مي to »خ
استفاد toدر با 

رد گ(ه كار رود 

س نياز به ساخت
hكارگيري هس ب
ch كامالً نادرست

و 2هاي  د گزينه
به  toصدر بدون

 
 4

 
4     )زي

 
 4

 
 4

 
 4

 
4  .ديم

 
 4

 
 4

زدهم؛ زبــــان

كارگههمچنين، ب
رد(است » راين

پاسخ«به معناي 
د به صورت مصد

دار به ingورت 

فاعلي است، پس 
پس. شمارش دارد

hangesي فاعل

رد(باشد  مي» ش
يد به صورت مص

 سطحي از چيز

 .ت
 را استخدام كرد

سنجش دوا

ه). 3و  2هاي  ه
بنابر«به معناي  

 answerاسم 
بايد ، رفته است

 فعل بايد به صو

undergoعل 
هاي قابل ش ميت

براي wasده از 

از پيش« معناي 
فعل باي letعل 

  
  

   شدن    
كنايه از برداشت

     
       

   گذاشتن    
  

  
  

مشتريان استه 
رين متخصصان

         دن
  

   .ردن است
   ز    

   
 

رد گزينه(دارد ) 
so استفاده از 
 .رست است

ه مناسب براي ا
ام كاري به كار

اين ،take فعل
 .رست است

medic براي فع
 است نياز به كم

، استفاد3گزينه 
 .رست است
in advan به

بعد از فع). 2و  1

  ي 
 .رست است

 آنجا      به 
  

 .رست است
چيزي خالص ش

ك( سفيد ديدن 
 .رست است

رزان خريدن   
ول در آوردن  
 .رست است

به جاي كسي گ 
 ول پرداختن  
 .رست است

 هي        
 ي ناچيز      
 .رست است

هبليدي خدمات 
ترجات جانش به
 .رست است

، انتقاد كردكردن
 ن، وقت دادن 
 .رست است

و كردن از پر كر
ا كبوتر، باز با باز

www.sanjeshse 
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در گ). 4و  2
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ربرد زبانيكا
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رد (بيايـد   

 اين اتفاق 

 ياز سـو  ).
 تـا جملـه    

). 3و  1ي  
prom   بـه

كـامالً   4و 
كند كه با  ي

را بـه  » دن  

  

cationgroup

  

  ن 

withه همـراه  

  معاصر) 4 

جه به اينكها تو

)3و  1هاي  زينه
ل استفاده شـود

  بصيرت) 4 

هـاي رد گزينـه ( 
misedمفعـولي     

و 2هـاي   گزينـه  
مي ي را منتقل

قـرار بـود«فهوم 

چشم انداز) 4 

(  

).شود ش پيدا مي

  بيشتر 
ن، هماهنگ بود

لي حتماً بايد به
  ).2زينه 

با). 4و  2هاي  ه
  ).1 گزينه 

رد گز(له كامل 
سمت سوم فعل

رود ه كـار نمـي  
يـم نـه صـفت م

كـارگيري گ بـه  
گذشته استمرار
ر جاي خالي مف

)24/5/1399 شم

اش شود سروكله

خيرأبدون ت) 2
توافق داشتن) 4

ه، ضمير موصول
t رد گز(آيد  نمي

 زناشويي) 3

رد گزينه(داريم 
رد(كامل داريم 

  درآمد) 2
  غريزه) 4

ده داريم نه جمل
 خالي بايد از قس

 اولويت) 3

رت استمراري به
داري» ويـدبخش 

جملـه، بتـدايي 
 و مفهوم زمان گ

در toز مصدر با 

 شرايط) 3

24  

ششجامع نوبت (ن 

شيممورد او زده 

 
 4

در نتيجه. باشد ي
thatوصولي م ر

 3

 ساختار معلوم د
 زمان گذشته ك

 
 4

يدي كوتاه شد ق
repoدر جاي ،

 4.(  

 3

s ت و به صوراس
p  نو«به معناي

we قسمت اب در
جاي خالي معنا

استفاده از. ست

 3

زدهم؛ زبــــان

قتي حرفي در م

مي with اضافة 
هيچگاه با ضمير

 نهايي) 

ت، پس نياز به
ياز به ساختارن 

ز به جمله وارة
a  براي فعلort

رد گزينه(شيم 

 تأكيد) 

stateيك فعل 
romisingلي 

ereفعل كمكي 
reaching در ج

ت اسسو نادرقي 

 ساختار) 

سنجش دوا

ه از كسي كه وق

  لم
  وسته

   .ي دارد
   .ت

 نيازمند حرف
ن حرف اضافه ه

 2(

 fall فاعلي است
است، شته افتاده

  
  

 جاي خالي نياز
accountsولي 
نداشته باش) يزان

 2(

ي»  نظر رسيدن
از به صفت فاعل

  ).4رد گزينه 

 جمله و وجود ف
gگر، استفاده از 

د كامالً غيرمنطق

 2(

   
 

 .رست است
كنايه(حالل زاده 

  . نيست
 احترامي كه قائل

، به طور پيووقف
 .رست است

س عالئق متفاوتي
استعشقي  كارك 

  ت 
 .رست است

t در ادامة جمله
همچنين). 3و  1

 .رست است
 

 .رست است
bott براي فعل

ي ديگر در گذش
 .است رست

 
  نيروي محركه

 .است رست
 ادامة جمله، در
جه به نقش مفعو

dangling )آوي
 .است رست
  شدت

 .رست است
s  به«عناي مبه

نيا seemعد از 
(» ده داده شده
 .رست است
اليؤ ساختار س

از سوي ديگ. ت
مالت قبل و بعد

  .كند قل مي
 .رست است

www.sanjeshse 
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با توجه به  

ديگر، با توج
gوارة قيدي 

در 1گزينه  .14
بزرگي،) 1  

در 2گزينه  .14
eemفعل   

همچنين، بع
وعد«اي معن

در 1گزينه  .14
هبتوجه  با  

نادرست است
توجه به جم
درستي منتق

در 3گزينه  .14
 مفهوم) 1  
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رف تعريف 

رد گزينـه  (
رد (كنـد   ي  

  فه

cationgroup

lea نيازمند حر

( معلوم داريـم  
معنـي مـي الً بـي    

  كاال) 4 

فاصله، وقف) 4 

(  

st صفت برترين

ياز به ساختار ن
جملـه را كـامالً

 .اشاره دارد 

 .كند مي

)24/5/1399 شم

ز سوي ديگر، ص

علي است، پس
به جملـه، ج» كه

 يارانه ) 3

  .ت است

 بشكه) 3
  .د

 

  ست؟

------------

ادامه پيدا م ---

 شود؟ ي
  .شدند

 
  .تأكيد كند

25  

ششجامع نوبت (ن 

ا). 3و  1هاي  نه

  .درست است

فا» نشان دادن«
ك«كردن مفهوم 

3   ضايع

تدرس 2ه نگزي )

3  ت
توجه كنيد» كاال

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

جنگ درست اس

-----ه است، ب 

-------------

رند باعث چه مي
شنداران خشكي 

كند؟ اشاره مي 
ستوايي تانطقة 

زدهم؛ زبــــان

رد گزينه(باشد  ي

 so(  د 1گزينه

ref  به معناي»
وصفي و اضافه ك

چيز اضافي و) 

(not only …

جرأت، شجاعت) 
جابجايي انبوه ك 

----بجز  ،ر شد

هاي پس از ج ال
  .دند

ده شدهيط كش

-------------
  د آمريكا

ها اسم علمي دار
نوع و توزيع جان

»ت پياده روي
منوان يك به عن

سنجش دوا

مي ك معرف اسم
.(  

a/an +  صفت+

flectبراي فعل 
ري جمله واره و

 2(

(but also …ي 

 2(
خريد و«عناي 

  چيست؟

تمام موارد زير ه

ورد آلمان در سا
دچار مشكل بود

خط 4ر پاراگراف 

---ثي در مورد 
م بر روي اقتصاد

ه د پروانهصدر 9
طالعة الگوهاي تن

يك ساعت«به  2
در آمازون ب] ها 

   
 

 .رست است
ext نيازمند يك
)2رد گزينه (د 

 .رست است
n اسم(  ساختار

 .رست است
the sheer s ب

 ديگر به كارگير
  ).4و  3

 .رست است

 .رست است
 ساختار گرامري

 .رست است
 ياد

 in bulk به مع

  ب
 .رست است

وان براي متن چ

 .رست است
هبمنتج   شكوفا

  گ
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