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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)24/10/1400(  

  )دوازدهم( زبـــان  
 

  

  :باشد اهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مش 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  7ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

خـي نقـاط       

حلقه بيرون 

ه (ته   توجـ :

cationgroup

  . يگر است

  )شنا

شـي كـه در برخ

     قاصر  ←

  .ير

   يزدي 

ح  *از محذوف 

  ليه 
هسـت  جملـة   :وم 

د كس يا چيز د

    )چاره –ن 
ردآشد –همراز  –

 خـودرو و وحش
   )زين  وهة

←غاصر   *تظام 
  مستتر

سيتي  ←تيصير  

  ميم

فرّخي ←تاني 

سا پيوند وابسته 

ال مضاف  وابستة  
مصـراع دو  *ه  

  )24/10/1400 م

   :اند از ت
وابسته به وجود 

   .)خش است

مجازاً امكان(ويِ 
–مونس (دمساز  

ن (  درختـي  :بـ
كو –قاچ  –ين 

   ) شمسي
   )انگشت

انت ←انتذام   )2
م  ←مستطر  )4

 *عزمش   ← 

ذ ← زميم   )4 

فرّخي سيست  )4

 :كه *مله هسته 

:تو/ جملة هسته 
وابسـته  جملة  :ل

2  

پنجممرحلة (ـان 

ها عبارت ميل آن
 در جايي،  رش،

بخ دمان و مسرّت

رو  )درخت انگور 
 )هميشه –سته 

 )سرمسـتي  – 
جلوي ز  برآمدة 

ق با تيرماه سال
سرا –انگشت   :ن

 
 4

عظمش  *ستند 

  خذول

4  قالب قطعه ←

جم: چشم دارم 
  .اليه هستند

ج  :مصراع دوم  *
مصراع اول* ف 

ارسي 

دوازدهم؛ زبــــ

 و اصالح و تكم
جودش يا حضور
ك به معني شاد

–رز (تاك   )دام
پيوس –مي (مدام 

 .  

   :ها ن
سرخوشي –ي 
قسمت: قاش (
مطابق  تقريباً – 

بنان(   ) مطلوب

  
 ن 

برخاس  ←ستند 

مخ  ←مخزول ) 

←قالب قصيده  

 *جمله وابسته 
ا وابستة مضاف  :
*جملة وابسته   

ساز محذوف  بسته
   .)است 

 فا

سنجش د

نادرست هستند
طفيل، آن كه وج

طربناك  : نادرست

اند خوش(جسيم  
م) دارالملك –ت 

ها ندارند ين واژه

اند و اصالح آ ده
كيفوري  :نشئه(  )
)شيوح پستة  –

ماه گرما –ميان 
كمال –چيزي 

   :ها ن
 حارسي  ←سي 

خذالن  ←زالن 

   :نها
برخواس  *تطاول 

   :ها ن
 3(

   :از اند عبارت
)3اجتماعي  دة

  
ج  :مصراع اول  * 

در –حضور / ه 
:مصراع اول  * 
پيوند وا  :چون/ 

»چگونه«معني 

   
 

 .رست است
ه در هر گزينه ن

منسوب به ط ←
مورد اضافه و( 

  . برتر ←
 .رست است

   :ترتيب  به
)چراغ چهل –غ 

پايتخت –رزمين 
مرجعي در بي ) و 

 .رست است
ه غلط معني شد

غارت شدن  :تن
–رويد  يران مي

دهم از سال رومي
حد نهايي چ  :وي

 .رست است
اليي و اصالح آن

هارس* سرير   ←
خز* امارت   ←

 .رست است
اليي و اصالح آن

ت  ←تتاول   *ر 
 .رست است

اليي و اصالح آن
 هالل   ←

 .رست است
ها ع و اصالح آن

قصيد  ←  تماعي
 .رست است
 :شده د خواسته
ساز وند وابسته

جملة وابسته  : را
زسا يوند وابسته
/اليه  سته مضاف

 مصراع دوم به م

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

هايي كه واژه
←مزاحم   )2
طربناك  )3
←برترين ) 4
در 2گزينه  

ها معني واژه
چراغ(  قنديل

سر(دارملك 
–هـ (موارد  

در 3گزينه  
هايي كه واژه

به يغما رفت(
كوهستاني ا

ماه د  :تموز(
غايت القصو(
در 4گزينه  

هاي امال غلط
←رير ص) 1
←عمارت   )3
در 3گزينه  

هاي امال غلط
غدر  ←قدر 

در 1گزينه  
هاي امال غلط

←حالل  ) 2
در 2گزينه  

موارد غلط و
غزل اجت  )1
در 3گزينه  

بررسي موار
پيو  :چون) 1

در گردم تو
پي  :گرچه  )2
فاقد وابس  )3
در» چون«

erv.ir
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@sanjesheduc 

اغان دادي 
ته وابسـته   

  
د؛ عزيـزانم  
ذا بايـد در  

فـاعلي    ش،

قسـم  [تـو    

   

cationgroup

به زا«*   )ر بيت
وابسـت  وابسـته،  

) فعول و متمم
ندمفعول و مسـ 

اي دارند؛ لذ ترده

  .ه هستند
  ]مورد 

  ]مورد

  بياني : سي

اش ختمان ظاهري

بـه دو چشـم ت 

) *اع اول است

جايي در با جابه(
 وابسـتة   ابسـتة 

   :ند ازا بارت
جزئي گذرا به مف
جزئي گذرا به م

قابليت گست  )ن
  . د

وابسته  )ناشناس
1مجموعاً [. ت
م 3مجموعاً [  )ه

در فارس  )نيست

فت عليرغم ساخ

  . د

/هندو است   تو،

ثالي براي مصرا

  )24/10/1400 م

(و جمله وابسته 
وا  :توجه. (ستند

 چهار جزئي عبا
ج 4(نگويند   )2
ج 4(كند  مي  )4
كرد –فرمودن  

جه مبذول داريد

(   
 

  ]مورد 4 
الئم جمع و ي نا

جادوگر آمده است
وابسته –وابسته 

  ي
كه مورد نظر ن( 

  بياني   :ل
اين صف  ل است،

شوند محسوب مي

چشم سيه تو) بر

  . ت

 دوم در حكم مث

3  

پنجممرحلة (ـان 

رفتم هر دو –ل 
اليه هس مضاف  تة

لذا افعال  شود، ي
 
 4

–نمودن  –دن 
در جمله نيز توج

وابسته وابسته( 
 ]مورد 3  موعاً

   )ه وابسته

مجموعاً[  )سته
عال(   :توجه  )سته

جادو به معني ج
و(من  –رقيب  

نسبي  :آهوانه  * 
فاعلي عربي  :بد
  اشاره  :آن

د بي* مفعولي  
 ناگذر به مفعول

موارد نادرست مح

در براب(ب براي 

ي اسنادي است

مصراع. (ه است

دوازدهم؛ زبــــ

مصراع اول  *از 
هر دو وابست  :تو 

ها تعيين مي  آن
 ) مم
 )مم

گردانيد –ختن 
اجزاي موجود د

اش –تازي   ←
مجم[  )ته وابسته

وابسته(خجالت  
   )ته وابسته

وابسته وابس(تو  –
وابسته وابس(ران 

ج  :توجه  )وابسته
–سودا   ←بم 

 )در نقش قيد( 
معرب  *فاعلي   :نا

آ* مفعولي   :خته
:كشته –رشته  

نجا كه بن فعل

الف م  )4هـ   )3 

ي شبچشم زنگ 
  . ؤلؤ دارد

سه جزئي» است«
  . است

   
  . است

ي اسلوب معادله
  .د

سنجش د

سا  پيوند وابسته
–كوي / هسته 

س گذرايي فعل
 به مفعول و متم
 به مفعول و متم

ساخ(  :»انجام«ل 
سته از افعال به ا

   :ه
←اش  ركب تازي

وابست(او   ← او 
 ←وان خجالت 

وابست(دو   ←خ 
–دو   ←وي تو 

دگر  ←ر دگران 
و(تو   ←وي تو 

تش سوداي رقيب

   :ها ه
بياني ساده  :ش

توان* صفت برتر 
اندوخ –پراكنده 

 ) * شده است
از آن» رمنده«ي 

هـ  )1  :ترتيب ه

 با اين همه،  :ده
مي و هزار دانه لؤ

«و فعل ] خورم 
مسند جمله »و

.نهاد است» دي
مميز ا  »دانه« و 

بيت داراي  ) *ل
شود مشاهده نمي

   
 

حروف – چو –
ه  جملة  :»انم را

   .)شود ي
 .ترست اس

جمالت بر اساس
جزئي گذرا 4( 
جزئي گذرا 4( 

ه باشيد كه افعال
و اجزاي اين دس

 .رست است
ته در هر گزينه

عنان مر :  اسمي
گرد سمند  :مي

طاق ايو  : اسمي
باالي دو رخ  :مي
طاق دو ابرو  :مي

فكر كار  : اسمي
نرگس جاد  :مي

شعلة آت  : اسمي
 .رست است

موجود در گزينه
خوش  *ني ساده 

ص  :هب  *  نسبي  :
پ  *  مارش اصلي

كه مرخّم(علي 
يبه معنا(فاعلي 

   .)شود ي
ها به ب در گزينه
 .رست است

ش دستوري سرود
كه سعدي چشم

   :ها سي گزينه
خ قسم مي[ذوف 

هندو«صفت و  
عدس«اليه و  ضاف

ساز يوند وابسته
 .رست است

   :ها ه
سيل –سايل (در 

جازي در بيت م
www.sanjeshse 

–زان كه   )4
اي گل آشيا
محسوب مي

در 4گزينه  
نوع اجزاي ج

دهد مي  )1
پرسيدم  )3

توجه داشته
تعيين نوع و

در 2گزينه  .
وابسته وابست

در گروه  )1
در گروه اسم

در گروه  )2
در گروه اسم

سمدر گروه ا
در گروه  )3

در گروه اسم
در گروه  )4

در 2گزينه  .
نوع صفات م

بيا  :ناز  )الف
سيمين  )ب
شم  :يك  )ج
فا  :دلبند  )د
ف  :رميده  )هـ

محسوب مي
به اين ترتيب

در 3گزينه  .1
ابتدا چينش

ك] خورم مي
و اينك بررس

فعل محذ  )1
»زنگي«  )2
مض» تو«  )3
پيو  »كه«) 4

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

جناس د  )1
ولي هيچ مج

erv.ir
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@sanjesheduc 

   )رند

و ول است 

سـت؛ لـذا   

در   عبـارتي 
  .)  شد

غبـان در را  

  )بر –بد  

cationgroup

ي و معنايي ندار

ي براي مصراع او

سي مصـراع اول ا 

به ع. فاوت دارد
 پايم علف سبز

 گل از اينكه باغب

/بند  –بين بد 

  . زي

ها استقالل نحوي

مصراع دوم مثالي

   .)ت
  باران

اي مفهوم ذهني

 آراية مستقل تف
س ايستادم زير

ني عذرخواهي

 

ب(ناهمسان ) كر

  .است »صنع

  رات 

ستيز  ظلم/ است 

  محبوب 

  )24/10/1400 م

ه مصراع(معادله 

م* ن و شنوايي 

ي داده شده است
ب نند صبح ستاره

   :هاي موجود
ع دوم مثالي بر

ق به عنوان يك
از بس: مانند. (فتد

يعن  يلي شاعرانه،

 . اه شده است

  . ت
ومي به معني فك

ص –عمل آوردن 

صبر بر مقدر  )3

ضايتي ات و نار

گري م  عشوه  )3

4  

پنجممرحلة (ـان 

ت فاقد اسلوب م

ب مجاز از سخن

 
به برتري بر مشبه
گاهت مان ند گاه

ها بررسي آرايه. د
مصراع. * ي است

   .)جا كرد جابه

  جان –فرق  
 است و با اغراق
اف عقلي اتّفاق مي

ن بوي گل با دلي

مصراع اول همرا

لوب معادله است
طراب، گمان و دو

به ع –تصنيع  –

3  سختي 

ت و اعالم شكايت

3   عشق

  شهور شدن

دوازدهم؛ زبــــ

بيت * باال  –وي 
 

ترتيب به) و گوش
  . است

  )نيز تلقّي شود
مشبه ب) مرجح(

لبخن –ساحل و 

شود شاهده نمي
يك محال عقلي
صراع معادل را ج

  ري
/آيد  –بارد /  

شبيه يا استعاره
صورت محال ع ه

پراكنده شدن) ب
  .  است

ونه و مثالي در م

نًا بيت داراي اسل
اضط  ني واهمه،

–درست كردن «

صبر بر بال و س  )
  . ئيد نيست

ه شكستن سكوت

افشا شدن راز  )

مشه –ن داشتن 

سنجش د

رو  مجازاً  )سر* (
 جناس  –جاز 
زبان و* (  )وش

ر بيت محسوس

   :ها ه
ضافه استعاري ن
( تشبيه تفضيل 
ند پيوند صبح و

عادله و اغرق مش
قوت زياد باشد ي

توان دو مص مي (
  ) آتشدان

ه از بيهودگي كا
طعنه –فتنه /  

تشز اهداف آراية 
نمايي به كوچك

ب   مطيع
توجيه شده  ت،

با نمو  )صراع دوم

ضمنا. يهام دارد
اولي به معن(شه 

«ر گزينة پاسخ؛ 

  :ب
  2(

لّت كه مورد تأئ

دعوت به  پاسخ،

)2  وب 

امكان –خواستن 

   
 

) *سر –بر (ين 
مج –وب معادله 

هو –گوش (ين 
در  وب معادلهسل

 .رست است
موجود در گزينه

تواند اض مي(حبت 
با وجود( برگ 
نگاه مانن –اهت 
  بيه

 .رست است
اسلوب مع –جاز 
برگي سبب ق بي

.له برقرار است
(سينه به مجمر 

صراع دوم كنايه
تير –سنگ   :ن

يكي از  ق معموالً
نمايي يا ك  بزرگ

 .رست است
   :ها  ه
ه ازگوش كناي ه

طبين بسته است
مص(ذهني شاعر 
  عاره از دنيا

ين بيت ادر ا) ا
همسان در انديش

 .رست است
در  »ساختن«ت 

 .رست است
ترتيب ها به گزينه

 هجران و عشق
حمل ظلم و مذ

 .رست است
 سؤال و گزينه پ

  : ت ديگر
گري محبو  جلوه

 .رست است
   :ترتيب ها به ه

كمك خ –يدن 

www.sanjeshse 

جناس بي) 2
فاقد اسلو) 3
جناس بي  )4

اس در نتيجه
در 2گزينه  .1

هاي م  تشبيه
نغمة مح  )1
تو مانند  )2
آيينة نگا) 3
فاقد تشب  )4

در 1گزينه  .1
مج  در ابيات،

ب: تناقض  )1
اسلوب معاد

تشبيه س  )2
مص  :كنايه  )3
سجع بين  )4

اغراق  :توجه
اغراق حتماً

در 4گزينه  .1
بررسي آرايه

به حلقه  )الف
بر روي مخا

مفهوم ذ  )ج
بازار استع  )د

سود(  :توجه
جناس ه) هـ

در 3گزينه  .1
معني درست

در 4گزينه  .1
در گ» صبر«
صبر بر ه) 1
صبر و تح  )4

در 4گزينه  .1
مفهوم بيت
مفهوم ابيات

تقاضاي  )1
در 1گزينه  .2

مفهوم كنايه
به پايان رسي

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـه در همـة   
  . ست

 سرنوشـت    

30(  

 :»الَخريفيَّـة 

cationgroup

  .ست

كـه» گوينـد  مـي   
اس  رين شكل آن

ـرت گـرفتن از

3(  

  

و  18ص ، 11 

3 (  

الَفواكـهَ  « ،)4و2  

نادرست اس) دن

   :يگر

ننـد و تسـبيح م
تر  حتّي در ساده

عبـ –ت دنيـوي     

  . است» 

3 و 1رد گزينه ( 

 )3و  2 و 1نه 

تابك( ←) 4و 

3رد گزينه (ري 

رد گزينـه(» د 

  )24/10/1400 م

كمك كرد(هوم 

هاي د وم گزينه

  .ب هستند

كن  سـتايش مـي   
زشمندي زندگي

خوشـي و لـذّات

»ن توسط ظواهر

رها كرد: » طَلقت

رد گزين(قل شد 

و 2و  1هاي  نه

كار :»عمل«، )3و

بخوريـد» «ـنويد 

)علوم انساني

5  

پنجممرحلة (ـان 

با مفه) هـ(مورد 

مفهو. خش است
  ) ت سؤال

  . ست

  . فراد است

ي بد و گاه خوب

ست خداونـد را
ه گذاشتن بر ارز

تـرك خ –ندان 

ف و اغفال شدن
  »حمايت« 

أط « ،)3و  2ه زين

اگر منتق/   باشد

رد گزين( كنند ي

و1رد گزينه( يه

بشـ» «ج شـويد 
  ) 14لوب ص

ويژة غيرع(ن 

دوازدهم؛ زبــــ

است و مته شده 

بخ  مشوق و اميد
م متضاد با عبارت

 و فكري من اس

هويت و آزادي ا

مقدرات، گاهي) 

ها و زمين اس سمان
صحه  :پاسخ  زينة

ي قدرت قدرتمن

  . من هستند

س به جاي هدف
به معني ؛ت دارد

رد گز(دهانش  : »

گر منتقل شده

يآرزو م: »يَتَمنُّون

بخواه: »َطلبِت  « 

خارج« هستند؛ 
، اسل12كتاب ( 

بي، زبان قرآ

سنجش د

فه در نظر گرفت

ياد يار  :نة پاسخ
تقريباً مفهوم(ق 

ضاي عاطفيف  ة

سلب ه  نه پاسخ،

)3  دنيا 
  ها سختي

هر آنچه در آسم«
مفهوم گز. د است

، ناپايداري پاسخ

حسرت  دهندة
  .و هستم

  گي عاشق

برگزيدن هوس«  
جنبة مثبت» ك

» هافمِ  «، )2و1نه 

اگ: »ُنِقلَ  إن «ها  ل

َي «، )4 و 2 زينه

،)  4و  3   د گزينه
2(  

فعل امر  :»اَولوا
←) 4و3هاي  ه

 عرب

   
 

عنوان بيت اضا ه
 .رست است

ت سؤال و گزينة
از جدايي و فراق

  ي وصال 
كنندة  من كامل

 .رست است
ت سؤال و گزينه

   :هاي ديگر ه
اعتباري د ي و بي

س و ناامني از س
 .رست است

«ك سورة جمعه 
غير پاسخ مشهود

 .رست است
 سؤال و گزينه

  . ست
   :هاي ديگر ه

د  اشكبارم، نشان
آرزومند عشق تو
 كمال و شوريدگ

 .رست است
:ه پاسخگزين ت

يك«ب در گزينه 

  .رست است
رد گزين( يپ در ي

  )30ص 
  .رست است

جمع است؛ منزل
  .رست است

رد گز( مندان قه
  .رست است

رد(به مردم  :»  س 
2درس  31 ص 

  .رست است
تنـا«و  » اسَتِمعوا «
رد گزينه( يزيي

www.sanjeshse 

به) ج(مورد 
در 2گزينه  .2

مفهوم عبارت
شكايت ا) 1
آرزومندي) 3
محبوب) 4

در 1گزينه  .2
مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

ناپايداري  )2
عدم ترس) 4

در 1گزينه  .2
ه يكعنوان آي
هاي غي گزينه

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت
اس  پيشينيان

مفهوم گزينه
چشمان  )1
همواره آ ) 2
تقاضاي  )4

در 2گزينه  .2
درستمفهوم 
تعصب: توجه

      
  

در 4 گزينه .2
يپ :» ُمتتاليةً  «
، ص12كتاب (

در 4گزينه  .2
ج: » َمنازلِ  «

در 3گزينه  .2
عالق: » ُهواةُ  «

در 2گزينه  .2
الّناِس َعلى «
،12كتاب (

در 1گزينه  .3
«، » جواخرُ اُ  «
يپا يها وهيم

erv.ir
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@sanjesheduc 

 ←) 4و3و

كه ماشين  

ماضـي  = ع 

  .ت

را  زيهمه چ
ـه از ابرهـا    

 نيزمـ  يو
 نيا ميمر: 
و  سـتد يا ي
 سـتاده يه ا

 اريـان بسـ   

اب صـبح  ـ 

ه ماشـيني   
زميني كـه  

اي را كـه   ه

دي بـاران    
پوشاند، اما 

cationgroup

و1رد گزينـه  (ش  

ك:»السَّـيارة َتجـرّ  

مضـارع+ ماضـي  

جمه نشده است

ه ديشد يسرما
تكـه پنبـ كيـ   

را رو آن نكـه ي ا 
:گفت ميرش مر

يمـ  نيماشـ  نـ 
ار پنجرهكنو  ده

 در شـدت طوفـ

آفتـ) 3! رفتنـد  ي 

بـه) 2! پوشاند ي
زسـر بـه  ) 4! ـد 

ندهپر) 4! رف را

بـه حـد) 2! دنـد 
ا پبرف زمين ر) 

اسـتخوانش» ُمـه

أن« ،)3و 2و1ه 

م(فروختنـد   ـي  

ترج 2و1ر گزينه 

زد و س يسوت م 
برف مثـل. تند
تـا ديـ چرخ ي م

 كرد و به خواهر
يـا. ت را پوشـاند  

دياش نرس به النه
گنجشكت به 

مـي هايشان خانه

يمراهني سفيد 
كنـ جا پرواز مي

نمايي از فرش بر

كرد ن نگـاه مـي    
)4! اش برسد نه

  )24/10/1400 م

َعظم« ،)3و1  نـه 

رد گزينه( تواند ي

  

ديـدم مـ »يعـونَ 

، دررياضة: »ش

يطرز وحشتناك
را بست شانيدرها

به باال با آن ني
پنجره را نگاه ه

درخـت يهـا  خه 
ب شفرك در س

نسبتو  باستيز 

ود و مردم به خ

پير راي كه زمين 
كه از اينجا به آنج

نم) 3! آيد كار مي

صـحنه زمسـتان
س از مدتي به خا

6  

پنجممرحلة (ـان 

رد گزين( يا انـه 

يم :» َتسَتطيعُ  « )
(  

)27و  10 ص 

َيبي رأيـتُ  «، )2ـه  

ورزش «، )4و2ينه

ر كرد و باد به ط
جوم آوردند و د
ييبه آنجا و از پا

شهيشران پشت 
ها و شـاخ شت بام

گنجشك نيا و ود
يا خود منظره 

هوا سرد بو) 2! د
 !ادها زياد بود

اي پنبه  به) 1ت؟
ده سفيدي كپرن

كه از سر ك را ن

شت پنجره به ص
ك توانست پس

دوازدهم؛ زبــــ

رودخا :»النَّهريّ «

) 2 و 1 هاي زينه
)2درس 25 ص

،12كتاب ( ← 

رد گزينـ(اين  :»

رد گزي( ُربعا إالّ  

ضا شروع به سفر
هج شانيها  خانه

ب نجايشت و از ا
مهر .ن ظاهر شد

پش ن،يو زم فت
رو نمي جلو و خد 
يديدر سپ: فت

ابري و سرد بود
د بود و صداي با

شبيه كرده است
به پ) 3! ت كند

..  
پدرشان) 2! كنند

خواهر و برادر پش
گنجشك) 3! ديد 

سنجش د

«، )4و  1هاي  نه
  

رد گز(  رگاهيعم
،12كتاب ( ←

)مفهوم آيه. (ت
 

»ههـذ «، ) 1گزينه

لرَّابعةا السَّاعة 

در فض .دش اهيس
عجله به ها با چه

و باد آن را برداش
ي روي زميندي
ايگسترش آن  
چرخ يخود م ي
گفت ميمر. لرزد ي

هوا ا) 1ور بود؟ 
هوا سرد) 4! ست

چه چيزي تش به 
تواند حركت  نمي
 !كنند مي

. ديدند؟ ديدند 
ك يابان بازي مي

خ) 1تن چيست؟
 جلويش را نمي

  .ف نشد

   
 

  .رست است
رد گزين( لويو ك

)24 اسلوب ص
  .رست است

تع ستگاهيا :» صليحِ 
← )1 و 2 گزينه 

 .رست است
ا با ماستش خد

 .رست است
رد گ(توليدشان 

  ) 3رد گزينه (
  رست است

:« ربع به چهار ك
  ) 2و  1

  :ك مطلب
س ياز ابرها دهي
زده بود و بچ خي
آمدن كرد و نيي

يگهان فرش سف
!نيببرا  ديسف 

يدر جاو ه برود 
يسرما و طوفان م

  
 .رست است

بارش برف چطو
ند و هوا گرم اس

 . رست است
را هاي ريزان ف

 وزن سنگينش
 راحت زندگي م

 .رست است
شت پنجره چه

كه در خي را شان
 !كند رواز مي

  .رست است
ح با توجه به مت
 راننده ماشين

درخت پر از برف

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
دو :»كيلوان «
،12كتاب (

در    4گزينه  .3
َتصل َموقفِ  «

رد(. را ببرد
در 3گزينه  .3

غميگن مباش
در 4گزينه  .3

ت :»إنتاَجهم «
)استمراري

در 3گزينه  .3
كيساعت  «
1رد گزينه (

دركترجمه 
يآسمان پوش

ي نيزم يرو
يشروع به پا

ناگو  انداخت
يبايفرش ز

تواند راه ينم
است و از س
.ظالم است

در 2گزينه  .3
هوا قبل از ب
كن طلوع مي

در 1گزينه  .3
نويسنده برف
كه به دليل
مردم در آن

در 3گزينه  .3
دو بچه از پش

دوستانش) 1 
به سختي پر

در 1گزينه  .3
معني صحيح

باريد كه مي
هاي د شاخه
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  .رد

cationgroup

  » ل

  ة

  . ه زمان است

  . وجود ندارد

  . ست

كار بر د شديد به

  (  

  )12عربي  2

  )12عربي 

انفعال «من باب 

من باب مفاعلة

باره ، ولي پاسخ در

حال 4و  2ينه 

اس »نفی« 4و  3 

ي درمان سردرد

12عربي  35ص 

29ص  (جاتشان 

 

ع 27ص (ه ام   

  )24/10/1400 م

م) 4 »ُمنِظر« ه

  مثّنی )4 

م - ماض) 3 »

 و چگونگي است،

د است و در گز

و در گزينه »ف

را برايي خاصي 

ص (  دشمن  -3 

نج/   نام دارد - 3

 هايي نعمت -2

آرامش يافته -4

) انساني

7  

پنجممرحلة (ـان 

اسم فاعله )3 ِعلُ 

هيإل مضاف - 

»َتناولتَ «: يهض

  ف جار

   

ل در مورد حالت

حال مفرد جميًعا

عطف«ينه دوم 

  )3ه

يونان قديم ماهي

  .سير هستند

  

 3

 

 4

ويژة علوم(ن 

دوازدهم؛ زبــــ

نَفِعيَ وزن  یعل  - »

»َغصن«:رده 

ماض) 2  محذوف

مجرور بحرفت؛ 

س براي تعمير

سوال. »هنگام خطر

ج 3در گزينه ) 2

در گزي »ال«) 1 

رد گزينه( »أنّ « 

پزشك ي). خاصي

هاي تكس جمع» م

 مردمان قوي  -

  نامند  مي -2

 ي
 

 وردگار پر -

ي، زبان قرآن

سنجش د

»ت ظ ر« ةيصل

مفر) 2 موصوف

م هفاعل ،مجهول

است» سطحِ  لی

 اتومبيل و اتوبوس
 

خورد؟ هن ش را مي

2گزينه(ه است 

گزينه. (  است

،)2رد گزينه( »ن 

ماهي خ(؛ سمکة

أعين، ِقمم، أّيام

 

 2-
 

   
  2

 

هايي لذت/ شوند 
 )12عربي  28

«  3-

 عربي

   
 

  .رست است
األص حروفه )1 

  .رست است
م )1:  به ترتيب

  .رست است
م) 1 : به ترتيب

  .رست است
َعل«درست آن  

  . رست است
مكان ايستادن 

 . رست است
هايش يا چطور بچه
  . رست است

جمله حاليه»  شع
  . استرست 
نفي جنس الی

  .رست است
کأّن«، )1 گزينه

 .رست است

ست است براي 
 .رست است

باء، أصدقاء، أ

. رست است
  :تيب
 ش

. رست است
 :تيب

  نامند مي 
. رست است

  :تيب
ش نابود مي/ يي 

8ص  . (ي نيست
 .رست است

  :تيب
مرضيه «نشدن 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
:ها رد گزينه

در 3گزينه  .4
ها رد گزينه

در 4ه گزين .4
ها رد گزينه

در 2گزينه  .4
:َسَطحَ  یَعلَ 

در 1گزينه  .4
:»ايستگاه «

در 3گزينه  .4
ماهي تيالپي«

در 2گزينه  .4
و هو خاش«

در 1گزينه  .4
ال - ال فخَر 

در 4گزينه  .4
رد( »ليت«

در 3گزينه  .4
صفت: خاصة

در 1گزينه  .5
دموُع، أحب«
  
  

در 4گزينه  .2
ترت خطاها به

دشمنانش -1
در 4گزينه  .2

ترت خطاها به
. يماهواپ -1

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

ها نعمت -1
براي علي  -4

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

ترجمه ن -1
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  )12ربي 

  ) 12عربي 

ـين مـورد     
  . )رد

 و تسـبيح     
تحقيقـات   

 فرياد هـم  
رار گرفتـه   
نـد از ايـن   
ن است كه 
 نه به ساير 
 تحميـد از     

ن بـه ايـن     

cationgroup

  )  12عربي  3

    

عر 28ص («  به

ع 35و  34ص( 

 دقيقـاً بـه همـ
ست بودن فرد دار

عـال را تعظـيم
.دهنـد  ـان مـي     

ب بوده و حتي
ه در آب گرم قـر

كنن ود صادر مي
شيعه فقط انسان
د نه به خودش
ند و تسـبيح و

ت، ولـي در مـتن

35و  34ص  (  ي

ب «ترجمه نشدن 

كند ياد نمي/ ها 

ه مقابل آن هم
ه اهميت روراست

  )12بي 

خود خـداي متع
ن واكـنش نشـا
 نيز داراي اعصاب

گياهي را كه  ةش
 صداهايي از خو
ساس اعتقادات ش

نداردعلم  ، ندارد
خـدا را بشناسـن

   .ي است

  

ها است هتر از آن

  )24/10/1400 م

ميري مي/ بد  -4

 گرداند نمي  -4
  

ت/ پناه برده  -3 

ه خوبي/ آنجا   - 4

شان نيست و آيه
ل مجاز اشاره به

 
عرب 2تن درس 

خ ة و با زبان ويژ
فتـد از خودشـا
م حتي گياهان

هاي ريش  و گريه
ها نيز ويروس ي
براس .بيابند هادا

ده فهم و شعور
توانند خ ، نمي ند

ذاتيقط تسبيح 

  .ه بخواهد دارد

ند كه انسان بهت

8  

پنجممرحلة (ـان 

4  ميرند مي

 4
) وجه به تمارين

 3

 4

ويند كه در قلبش
ليعني به شك (د 

 . حاليه نيست
مت (  .ترسيد مي 

ه و هوشمندانه
اف عالم اتفاق مي

ن موجودات عالم
، فرياد»مسكو«

، زنبورها و حتي
 با پيروي از صد

ماد. تحميد كند
لي محروم هستن

ها و زمين فق مان

كه  در هر زماني

ور هستند؛ هرچن

دوازدهم؛ زبــــ

م/  رفتار كنند  -

 بندد نمي -
و اسم فاعل با تو

 ها زشتي -

 تمرده اس - 

گو  چيزي را مي
رساند ن سود مي

جمله : و خائف
: و هو يخاف - 

فهم و شعور بود
اتفاقاتي كه در ع

كه در ميانست 
«الئم كشاورزي 

ها، پرندگان، فين
ها كشف بيماري

تسبيح و ت واهد
چون از درك عقل
ح كائنات و آسم

ه تسبيح انسان

دات داراي شعو

سنجش د

  3 -

-3   ند
معلوم مجهول و

 

-2  » به «نشدن 
 

 2-
 

نكه با دهانشان
ها امروز به آنان ن
1 (  

و هو  /ي جوان 
   4-

داراي ادراك و ف
تك ا  ر ازاي تك

يز ثابت كرده اس
ققان البراتوار عال

اند كه دلف ريافته
 جديدي براي ك

هرزمان بخورا  و
بات و حيوان چ

بنابراين تسبيح 

ن گزينه اشاره به

همه موجود  متن
  . ست

  .   شده است

   
 

 . رست است
  :تيب
  مرد

 . رست است
  : تيب

كن نااميد نمي/ د 
قواعد م+ ازدهم 

. رست است
  :تيب

ترجمه ن/  يمان 
. رست است

  : ها ينه

. رست است
شاره دارد به اين
كه راستگويي آن

12عربي  35، 2
 .رست است

  :  ها ينه
مهندسي:  شاب

  خندان : 
  ك مطلب 

ر عالم هستي د
ها د مچنين آن

 و پژوهشگران ني
ه نحوي كه محق

ها در آن. اند رده
 تالشند كه راه
دا را بشناسد و ا

همچنين نب.  الم
. ت داشته باشند
 .رست است

اين  به متن وجه
 .رست است

وجه به مفهوم م
اي نشده اس شاره

 .رست است
ين مورد اشاره

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

خواهيد -2
در 2گزينه  .3

ترت خطاها به
بندد نمي -1
دوا 22ص  (

در 4گزينه  .3
ترت خطاها به

ها لغزش -1
در 3گزينه  .3

رد ساير گزي
 نخواهد  - 1

در 4گزينه  .3
مفهوم آيه اش
اشاره دارد ك

27، 15ص  ( 
در 3گزينه  .3

رد ساير گزي
مهندس - 1
ضاحکا - 2

ترجمه درك
اي د ههر ذر

كند و هم مي
دانشمندان

كشند به مي
بود ضبط كر

ها در  رو آن
تواند خد مي

موجودات عا
روي شناخت

در 2گزينه  .3
با تو  :توضيح

در 1گزينه  .3
با تو: توضيح

بهتر بودن اش
در 3گزينه  .3

ا در متن به
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يـن كلمـه     

  ) زدهم

اي   گزينـه   

cationgroup

ي بـه تحليـل اي

دواز 28ص  ( هد

  امده

  .ساند

  ت نه مكسر

 مجـرور و تنهـا

  .  شده است

درستي ها به زينه

 

بالعه  وفاءي يعن 

حال نيا اصالْ ه 

رس ه شك را مي

 مونث سالم است

اليه كره، مضاف
  )12عربي  32

  )24/10/1400 م

ين كلمه اشاره

در ساير گز.  كند

  . ه شده است

 .درست است  ن

أنجز وعده -4

در اين جمله -3

كه گويا  : کأنّ  -3

جمع قنوات  - 2 

نصوب است و نك
2ص ) ( الّرجوعِ 

  

9  

پنجممرحلة (ـان 

  يح موجودات

ستي به تحليل اي

ك جمله تغيير مي

 اين كلمه اشاره

 شکل الـُمجدَّتين
12(  

 

4  .باشد قر

 3

 3
1 (  

 2

وصوف، حال من
جّدوَن، فِرحيَن،

  مجرور 
  

دوازدهم؛ زبــــ

اره دارد به تسبي

درس ها به ر گزينه

س نقشش در ج

رستي به تحليل

الـُمجدِّتين به -
2عربي  29ص 

 )12عربي  33

أحقبايد  حقيرا  -

  ) 12ي 

  . زينه است

2عربي  34و  6

تبعيت كند از مو
المج. (زينه است

:الطائره و ابقه
مجرور :  اهللا و

سنجش د

ينه است كه اشا

در ساير. د است

اعراب آن براساس 

 

در ها به ير گزينه

-3  .درست است 
ص (  .درست است 

ص  (نكرده بود 
 

-2    ساعده

   ه اسميه   

   ت
عربي 25ص  ( .ت

 است همين گز

.   
6ص  ( .رساند مي

 

  
  )12عربي  36

 
ات صفت بايد ت

همين گز ، است

  . صوب است

المسا/ مرفوع  
و طعام و کل/ 

   
 

 .رست است
 مفهوم اين گزي

 .رست است

ي يك حرف زائد
 .رست است

ي معرب است و
  . ست

. رست است
در ساي.  ث است

 . رست است

َيستفيده شكل 
به شکل َعفاف

 . رست است

خودداري ن: متنع
. رست است

المس طلبيعني  
 . رست است

حال جمله:  حبون
حال و اسم است

حال و اسم است 
 . رست است

تحققش حتمي
  :ها ينه
.شايد ياد كند : ر

يد كه شك را م
. رست است

  :ها نه
 ظواهر: اهره
6ص ( عظام:  ظم

. رست است
حل اعرابي كلما
ورد رعايت شده

  .  رست است
بالفعل منصمشبه 

  :  ها ينه
: ن و اإليرانيون

/مرفوع :  اسم و

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .4
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در 3گزينه  .4
استعان -1

در 2گزينه  .4
و هم ينسحب

ح صغيرا -1
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در 1گزينه  .4
عبارتي كه ت
يرد ساير گز

قد يذکر -2
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در 4گزينه  .4
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جمع ظا - 1 
عظ جمع - 3 

در 3گزينه  .4
باتوجه به مح

مو 3كه هر 
در 1گزينه      .5

اسم حرف م
رد ساير گزي

الالعبون -2
و البرکه -3
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از آن  ايـ ف  
رب ...  ﴾ًدا
باشـد،   يز
. ... هست ز

شـرك در   
را برعهـده   

كمـك   هـا 

  

ور و اسـتوار   
 يـه بسـتر  

. كنـد  يمـ  
 انيـ ـرت ز 

4  

جـام شـود؛    

  44حه 

 تيـ در تقو 
   

cationgroup

  10صفحه . ت

در آن تصـرف د
 ِفـي ُحْكِمـِه َأَحـد

ـ     زيـ چ يك و ول
زين يا رب هست

جـه ينت كه تيال
جهـان ر يرسـت 

ه شـه يخت آن ر

32صفحه » .ت

و مشكالت صـبو
بلكـ ست،يداوند ن
  33و  32فحه 

يـادت و بنـدگ  
و آخـ ايـ و در دن

43صفحه » .دين

خداونـد انج يرا   

صفحه» .كنند يم

يخاصـ  ريزه تأث
 47صفحه » .د

است يدركار امر

توانند ينم يزه و
 َوِلـيٍّ َوَال ُيْشـِرُك

ـه خـالق و مالـك
جهان است، تنها

شرك در وال ... 
هستند كه سرپر

شنا. رديگ يمه م

ت و درست است

و ها يمقابل سخت
خد يمهر يشانه ب

ارادت اوست صف 

عبـ] يو آسودگ
او. شود يم ردان

كن اميخدا ق يرا

 مـا خـالص بـر
 

م دايپ يبرتر گري

عمال واجب، روز
ديازمايص مردم را ب

  )24/10/1400 م

12(  

اند همواره دست

بدون اجاز گران
ْم ِمْن ُدوِنِه ِمـْن

هر كس كـ. ست
ج يمالك و ول و

.خواهد بود زين 
ه زين يگرانيو، د

سرچشمه يا ژهيو

راه راست نيكه ا 

در م. ... ن را نداند
نش يزندگ يها ي

رود ي بر سر ما م

 هنگام وسعت و
گريسد، از خدا رو

بر يو فرد يروه

و عمل ابديراه ن
43ذارم صفحه 

يكديشان بر  الص

  ».شده است
اع انيدر م. دهد ي

ب كرد تا اخالص

)م انساني

10  

پنجممرحلة (ـان 

2  عربي 1  درس (

او . كند يست م

گيرا دارد، اما د ز
َما َلُهْم﴿ ند؛يگو

ش به دست اوس
و وند تنها خالق

  20و  1

تيرك در مالك
وند و در كنار او

  22و  21حه 

و ينيب هان از ج
  

ديكن يرا بندگ

گرچه حكمت آن
يور دارد كه دشوار

ب/ ست  كه هرچه

تنها به زبان و[ 
به او رس يير بال

صورت گر به كه

ت شرك به آن ر
او نگذ شهيجز اند

اخالجه به مراتب 

ز گناهان جمع ش
يو رشد م كند ي

هت روزه را واجب

ويژة غيرعلوم(

دوازدهم؛ زبــــ

( مجرور:  شراب

از او درخواس سته

زيدر آن چ رييتغ
گ يم يو سرپرست

و پرورش ريكه تدب
خداواز آنجا كه  

19صفحه  ﴾ْيءٍ 

د، معتقد به شر
كه عالوه بر خداو

صفح. هستند رادا

داشته و يخاص
30صفحه . كرد

ماست؛ پس او ر

گ ست؛ين حكمت ي
و باو دهد يقرار م

ستان حضرت دوس

يا جانب و كناره
و اگر رديگ يم م

  34فحه 

نكيو آن ا كنم يم

تا آفت ميكن ين
پرده ج نيا در ا

مؤمنان با توج«: 

از يالص در دور
يم ياريص را آب

خداوند بدان جه«

(ين و زندگي 

سنجش د

الش و الطعام و

وسياست، پ نيم

 حق تصرف و تغ
و تيتصرف، وال

است ك ياريخت
.و پرورش دهد

وُهَو َربُّ ُكلِّ َشي

باشد تيدر خالق
اعتقاد است ك ن

ف در جهان را د

خ يها شهيدر اند
ست ما خواهد ك

ن و پروردگار شم

يدر عالم ب يا ثه
ق اش ندهيآ يها ت

ادت ما و آسسر ار

ج كيخدا را بر 
 دلش به آن آرام

صف» .شكار است

موعظه م كيط 

دل پاسبان ميحر
تا/ ب همه شب 

ديفرما يم) ص( 

تمام اخال«: ديرما
ت، درخت اخالص

«: ديفرما يم) ع(

 دي

   
 

و کثره/ مرفوع  

 .رست است
ها و زم ر آسمان

 .رست است
باشد، يزيك چ
حق ت نيبه ا. ند

الك و صاحب اخ
كرده و ري را تدب

 اللَِّه َأْبِغي َربًّا َو
 .رست است

عتقد به شرك د
نيا يت به معنا

دشان حق تصرف
 .رست است

د شهير يز زندگ
درس يريگ ميصم

 .رست است
وند پروردگار من

 .رست است
حاد چيد ه موح
تيموفق نهي را زم
است؛ س ييوفا شك

 .رست است
هست كه خ يس
به او رسد، ير
آش انيهمان ز ن

 .رست است
م بگو شما را فقط

 .رست است
چگونه از ح ميني

ام شب م دل شده
 .رست است

اكرم امبرياس پ
 .رست است

فر يم) ع( يعل ن
توجه به واجبا گر
( نيرالمؤمنيام. 

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .5

دهر آنچه «
در 1گزينه  .5

هركس مالك
استفاده كنن

ما يبه معنا
آن تواند يم
ُقْل َأَغْيَر﴿

در 2گزينه  .5
مع ياگر كس

است تيمالك
دارند و خود

در 2گزينه  .5
از يهر سبك

به تص يفراوان
در 3گزينه  .5

همانا خداو«
در 1گزينه  .5

از نظر انسان
ها است و آن

ش يبرا رشد و
در 3گزينه  .5

از مردم كس«
ريپس اگر خ

نيا ند؛يب يم
در 4گزينه  .5

به بندگانم«
در 3گزينه  .5

يبب ديپس با
پاسبان حرم

در 3گزينه  .6
اسا نيبر هم

در 4گزينه  .6
نيرالمؤمنيام
گريطرف د از

اخالص دارد
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هـا   ع لغزش
حـق را از   

ست كه آن 
 انيـ ز يـر 
احسـاس   ن

ـت و آزرم  

 ييگـو  چيـ 
  54ه 

بـه   كنـد،  ي
5  

جهـان و   ي
قدر  يمعنا

 نيـ ـت و ا  
شـدن   ران

 نيـ ، امـا ا  
شـد؛ مـثالً    

 - يل طـول  
 ريسوم تـأث 

  

 65  

منـع   يسـ  

 كوكـاران ين  

cationgroup

و مانع دهد ي م
ده،يـ چيخت و پ

سنشانه آن ا ت،
گـيد اي به خود 

نيـ ا. دادم ي نمـ    
و خجلـ غيـ در ن

؛ هـ. ...ميريپـذ  ي
سب كند؟ صفحه

  

يم نييها را تع ن
6صفحه . اند سته

ياز قانونمنـد  رـ 
م ميديكه د يحال
بنا شـده اسـ ي

ريـ  در معـرض و 
اسـت ياله يضا

داشـته باش يگـر 

علـل. ... ت كننـد  
ل دوم در عامل س

59 و 58صفحه 

صفحه» .ديشو ي

روردگـارت از كس

يخداونـد بـا ن ت 

به آن را نشان ن
سخ طيدر شرا د

تياحساس رضا ن
و ميشو يتباه م

ن كـار را انجـام
نيا/  ستيرم چ

يمل خود را مـ 
كس يعتاب يسنگ

55صفحه  يٍظ﴾

آن يو زمان يمكان
وابس ياله ي قضا

ريـ غ يزيچ ريقد
در ح زند؛ يم م

 بر اساس قواعد
كه يواريكنار د

قض كيت و كج 
گـيد يژگيو واري

مشـاركت گريكدي 
و عامل گذارد ي م

ص. ن منافات ندارد

يا بازگردانده م

پر يرت و عطـا 

قـتيو در حق مي

  )24/10/1400 م

دنيت و راه رس
تواند يكه م رسد

نيو ا رديگ يرا م
مرتكب اشت يكار
كـاش آن يا م
شر نيا ارياخت ي

 آثار و عواقب عم
با س چيه/ را زند 

ِبَحِفيظ َعَلْيُكمْ  َأَنا 

م تيموقع ها، يگ
به شوند، يم جاد

تق كنند يصور م
را بر هم ير نظم

د و تمام جهان
 بلند شدن از ك

سست واريد ختن
 است، اما اگر د

يعه و با همكار
در عامل دوم اثر
 خداست و با آن

ما يو به سو مي

پروردگار ي عطا

يكن يم تيد هدا

11  

پنجممرحلة (ـان 

ت كه هدف درست
ر يم ينيب روشن

وجودمان را فر ي
در كا زيگاه ن. م

مييگـو  ي خود مـ 
يام؛ گر نبود شته

جهت نيبه هم
ر يقل مر كوخ

َوَما َفَعَلْيَها عِميَ 

ژگيدازه، حدود، و
جيا يم و اراده اله

سازگار است، تص
را لغو و هر ينون

اص خود را دارد
بعد از) ع( ي عل

خيفرو ردر واقع 
آن يو كج يست

  57ه 

صورت مجموع به
عامل د كي كه 

ن در طول اراده

ييآزما يم ري و خ

از ميرسان يد م

خود يها  به راه

دوازدهم؛ زبــــ

دور از خطاست ه
و ر رتياز بص ي
  47صفحه  

يو خرسند تي
ميدان يالنه خود م

و با ميكن يم ي
ك آن كار را داش

ب. ميدان يخود م
عا چيه*  سزا؟ 

َعم َوَمنْ  َفِلَنْفِسهِ  

ل با علم خود اند
 با فرمان و حكم

انسان ناس اري اخت
ق گرفت، هر قا

و قاعده خا يدس
امام. ... است ي

د... » .برم يناه م
سس يعني وار،يد

صفحه. واهد آورد

ست چند عامل ب
است گونه نيا ده

ه انساناراد. ... كند

ما شما را با شر

مدد را) طلبان ت

د، حتماً آنان را

سنجش د

كم و استوار و به
يبه درجات ميحك

.تار باطل نشود

ياحساس رضا م،
عاقال ميه و تصم
يمانيشحساس پ

كه من توان ترك

خ يسئول كارها
من دهم بد را 

َأْبَصرَ  َفَمنْ  بُكمْ 

متعال يت كه خدا
 از آن جهت كه

با ياله يو قضا
تعلق يا به حادثه 

مهند يزي هرچ
يريگ و بهره فتن

پن يبه قدر اله ي
خاص آن د ريقد
را به دنبال خو 

ممكن اس دهيپدر 
ديپد كي شيداي

منتقل ك لول مع

و قطعاً م چشد ي

و آخرت اطلبانين

هاد و تالش كنند

   

   
 

 .رست است
علم محك يمعنا

انسان ح. ودش يم
دهد و گرفت ص

 .رست است
ميموفق شو يار

اراده جهيود و نت
هنگام اح نيدر ا 

كشانگر آن است 
  54فحه 

 .رست است
ما خودمان را مس

ييايور ن/  ايدا ب
 .رست است

َربِّك ِمنْ  َبَصاِئرُ  
 .ترست اس

جهان از آن جهت
وابسته هستند و

 .رست است
قدر و پندارند ي

ي است كه وقت
است كه نيا ي

افيط انسان قابل 
ياله ياز قضا« 

و تق يژگيب با و
يگريد ي، قضا

 .رست است
هر شيدايدر پ - 

يچند عامل در پ
ر عامل اول را به

 .رست است
يطعم مرگ را م
 .رست است

دن(و آنان  ناني ا
  65صفحه » 

 .رست است
كه در راه ما جه

  65حه 

www.sanjeshse 
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م ها يو تباه
صيباطل تشخ

در 1گزينه  .6
هرگاه در كا
كار را از خو

.ميرسان يم
نش يمانيپش
صف ست؟يچ

در 4گزينه  .6
هر كدام از م
سنگ را فرد

در 1گزينه  .6
َجاَءُكمْ  ﴿َقدْ 

در 2گزينه  .6
موجودات جه

و ياله ريتقد
در 2گزينه  .6

يكه م يرخب
نظم در آن

ياله يو قضا
قواعد توسط
:بود، فرمود

قضا متناسب
محكم باشد

در 1گزينه  .6
-يعلل عرض

چ ريتأث يگاه
تا اثر كند يم

در 4گزينه  .6
ط يهر كس«

در 3گزينه  .7
از كيهر «

».نشده است
در 1گزينه  .7

ك يو كسان«
صفح» .است

 

erv.ir

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71



 
 

 

@sanjesheduc 

و بـر آنـان   

 دو دسـته    
حق  مقابل 

 يامكانات ن

 به لطف و 
 71  

ن حمايـت   

يان نشـده  

نگي سـياه   
  )وازدهم

  .ه باشد

 و نيـاز بـا   

ه شـيطان    

  »... .كرد 

جاَهـدوا ذیَن 

cationgroup

و شـود  ينمـ  فري

دعـوت بـه نيـ 
و در م دهيت ورز

نيبتواند از هم د،

و چه گناهكار،
صفحه» .ه است

پسـند از آن قـل  

در متن كتاب بي

سـن ك بـر تختـه     
دو – 43ص (  

ي ناپايدار داشته

راز -2خداونـد      
  

خـورد؛ چراكـه ي 

بشان خواهيم ك

َو الـذ﴿: فرمايـد  

  65صفحه 

ي به اندازه آن ك

يـردم در برابـر ا  
لجاجت يا  دسته

نديو راه را برگز

و كوكارين چه ن
خود واجب كرده

ليل محكـم عق د

د) ره(طالب  ابي ن

در شـب تاريـك
 . راه نيابد

اآرام و شخصيتي

ت نسـبت بـه خ
)دوازدهم – 47

 شيطان را نمـي
  

ريج گرفتار عذاب

كند و مـي   مي

  )24/10/1400 م

ص  َكْيِدي َمِتيٌن﴾

جز اورد،يب يبد

مـ خواننـد،  يمـ  
و رنديپذ يرا م 

دو نير كدام از ا

با همه آنان رد،
ما رحمت را بر خ

ساسات باشد و

بن  جناب جعفر

اي سـياه د ورچه
ت شرك در آن

ود فرد، دروني نا

عرفـت و شـناخت
7و  46ص (ت 

هاي يب وسوسه
)دوازدهم – 48

تد ذيب كنند، به

ر راه خود اشاره

)م انساني

12  

پنجممرحلة (ـان 

َوُأْمِلي َلُهْم ِإنَّ 

كه كار ب يو كس

فـرا م ياله ني د
ياله تيو هدا 

 كه هر كس، هر
7  

 خود محبت دار
پروردگار شم«ه 

دور از احس ر و به

ها در سخنان ن

ن از راه رفتن مو
باني كنيم تا آفت

شو عث ميوت با

افزايش مع -1: د
ام واجباراي انج

سد كه ديگر فري
8ص . ( را ندارد

ه آيات ما را تكذ

راي مجاهدان در
  )م

ويژة علوم(گي 

دوازدهم؛ زبــــ

*ُث َال َيْعَلُمونَ 

و رديگ يداش م

مردم را به اينب
دهند ي مثبت م

قرار داده نير ا
0صفحه . ه كند

وند به بندگان
كه كند يعالم م

براساس فكر) ي

ن و برابري با آن

ك به دل انسان
ز حريم دل پاسب

پذيري از طاغو ن

ندا خالص عبارت
ز گناه و تالش بر

رس اي مي  مرحله
ان مخلص خدا

و كساني كه«: د

 و ياري خود بر
دوازدهم – 67ص 

 دين و زندگ

سنجش د

َتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيث

ده برابر آن پاد د،
  

ان يوقت. است ي
پاسخ قتيحق 

بر ا قانون خود ر
ار داده، استفاده

ز آنجا كه خداو
ه بندگان خود اع

خاب سبك زندگي
  

ش درباره بردگا
  

ي شركراهياب: ند
بينيم چگونه از

 نفساني و فرمان

رهاي تقويت اخ
دوري از -3ز او 

ص پيش برود به
ريب دادن بندگا

فرمايد اعراف مي

نكبوت به امداد
ص( ﴾ع املُحسنین

   
 

 .رست است

ُبوا ِبآَياِتَنا َسَنْسَت
 .رست است

اورديب يكيكار ن
66صفحه » .ود

 .رست است
يسنت امداد اله 

يبه ندا يا سته
خداوند سنت و

قرا ارشيدر اخت
 .رست است
ا -مت بر غضب

او به. كند يتار م

 .درست است
انتخا(خاب مهم 

)دوازدهم – 3
 .رست است

ي است و سفارش
)دوازدهم – 31

 .رست است
فرماين مي) ص( 

پس بايد بب –ت 
 .رست است

ن در برابر اميال
  )دوازدهم

 .رست است
و راهكا ي است

مك خواستن از
 .رست است

ر كسب اخالص
موده كه توان فر

 .رست است
سورة ا 182آيه 

  )دوازدهم
 .رست است

سورة عن 69آيه 
 ُسبُلَنا َو اِنَّ هللا لََمع

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
َن َكذَّب﴿َوالَِّذي

در 3گزينه  .7
كه ك يكس«

شو يم نمست
در 2گزينه  .7

گريسنت د
دس: شوند يم
.ستنديا يم

كه خداوند د
در 2گزينه  .7

سبقت رحم
رفتا يمهربان

  
  

د 4گزينه   .5
بايد اين انتخ

0ص . (كند
در 1گزينه  .5

پرسش منفي
ص . (است

در 2گزينه  .5
پيامبر اكرم

تر است پنهان
در 2گزينه  .5

تسليم بودن
د – 33ص (

در 3گزينه  .5
پرسش منفي
خداوند و كم

در 1گزينه  .5
اگر انسان د
خود اقرار نم

در 3گزينه  .5
در آ خداوند

د – 67ص (
در 4گزينه  .5

خداوند در آ
فینا لََنهدیَّنُهم
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@sanjesheduc 

رون افـراد     
  .ها است

ـد درهـاي      

هـا مبـتال      

  )وازدهم

ـدم در راه    
  )هم

خدا كسـي  
  

ت آزادي و 

 متجـاوزان  
  )دوازدهم

آنچـه  . دهد
تـا بخـاطر      

  )زدهم

 هـدايت و   
ورت عـدم   

cationgroup

ن از حقيقـت د
و ظهور استعداد

ند، بـدون ترديـ

هـا و خـوبي تي  

دو – 70ص(» .

ت پـاك قـ با نيـ
دوازد – 73ص 

 احسان پياپي خ
)دوازدهم – 75

سعادت و درنهايت

و با م  دفاع كند
د – 85ص . (هد

خود را سامان د
كنتـرل نمايـد ت

دواز 86ص . (ت

  )زدهم

هاسـت، حيـوان  
شود، ولي در صـو

ف با خبـر شـدن
اي رشد دادن و

وا داشـته باشـن

 به شـر و سـخت

.شود  افزوده مي

براي كسي كه ب
ص. ( مقصد برسد

چه بسا«: رمايد
5ص (» .د گردد

 افراد آلوده از س

از خودقع خطر 
ده  خود قرار مي

مادي و معنوي خ
هـا را ك نـد و آن 

مان به خدا نيست

دواز – 87ص  (

سان و گيـاه و ح
ش ب آباداني مي

  )24/10/1400 م

بشري هدف هاي
بلكه بر... كند  ي

مان آورده و تقو
  

شد و ما شما را
  )وازدهم

د، امتحانش نيز

و اسباب را ب يط
تر به واند آسان

فر گيرند، مي مي
ته و شيفته خود

 محروم ماندن
  )دوازدهم – 8

ر داده تا در مواق
گر را زير سلطه

ة آن حيات مسيل
رايز را رعايت كن

كم چيزي جز ايم

.ند ارتباط دارد

ه مايه حيات انس
تفاده شود موجب

13  

پنجممرحلة (ـان 

ه در آزمايش .رد
ها را آزمون نمي

ها ايم م سرزمين
)دوازدهم – 68

چش م مرگ را مي
د – 67ص (» .

  :فرمايد ن مي
ن او افزوده شود

ني خداوند شراي
كند كه وي بتو ي

قرار م» ستدراج
يش مردم فريفت

ت و رستگاري و
82ص (عدم آن 

رار را در انسان ق
كند مردمان ديگ

ار داده تا به وسي
 اين اميال و غر

  )م

ين پشتوانه محك

گي وي به خداون

اگر آب كه. ست
رز صحيحي است

  )هم

دوازدهم؛ زبــــ

تفاوت وجود دار
ه راد آنز درون اف

و اگر مرد«: ايد
8ص (» .گشاييم

هر فردي طعم«
.گرديد  ما بازمي

و مراتب امتحان
؛ هر اندازه ايمان

يعن. مودن است
 چنان فراهم مي

امالء يا ا« الهي 
ر سازد و با ستاي

در مسير سعادت
وند تعالي و يا ع

خداوند اين قوه
ميل را رعايت نك

 وجود انسان قرا
 بايد حد و مرز

دوازدهم – 84ص 

 گناه هستيم و ا

ايمان و دلبستگ

ب در طبيعت اس
و رودخانه به طر

دوازده – 84ص 

سنجش د

يش بشري تآزما
ي آگاه شدن از

  

فرما ة اعراف مي
گ ها مي ن براي آ

: فرمايد بياء مي
سوي  شما و به

ه مراتب ايمان و
د كفة ترازوست

 معناي آسان نم
كند،  تالش مي

 در دايره سنت
 خدا او را مغرور

اهميت تزكيه د 
سير بندگي خدا

خ. است ه غضب
حد و مرز اين م

زي مختلف در
 است كه انسان

ص. (موش نكند

براي دوري از كم

ز گناه با درجه ا

ببيه به جريان آ
دها و در مزارع و

ص. (شود رابي مي

   
 

 .رست است
ي و آمتحان اله

خداوند عليم براي
)دوازدهم – 70

 .رست است
سور 96 در آيه 

 آسمان و زمين
 .رست است

سوره انب 35آيه 
 آزمايش كردن

 .رست است
درباره رابطه) ع(

مانند كه مؤمن به
 .رست است

 ديني توفيق به
رد و در اين راه
 .رست است

بارة افرادي كه
پوشي ند و پرده

 .رست است
:رد اشارهآيه مو

ن در انتخاب مس
 .رست است

قوهي وجودي ما 
اما اگر كسي ح. د

 .رست است
يم اميال و غرايز
ن مهم است آن
 معنويات را فرام

 .رست است
ك پشتوانه محكم

 .رست است
ي انسان مؤمن از

 .رست است
دي در انسان شب
 و در پشت سد
ب سيالب و خر

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
البته ميان ا
است، ولي خ

0و  69ص (
در 3گزينه  .6

قرآن كريم
بركات را از

در 4گزينه  .6
خداوند در آ
كرديم براي

در 2گزينه  .6
(صادق امام 

راستي ك به«
در 1گزينه  .6

در اصطالح
گذار حق مي

در 4گزينه  .6
در) ع(علي 

را گرفتار كن
در 1گزينه  .6

پيام اصلي آ
اختيار انسان

در 2گزينه  .6
يكي از قواي
مقابله نمايد

در 2گزينه  .6
خداوند حكي
در اين ميان
طغيان آن،

در 1گزينه  .6
ما نيازمند يك

در 4گزينه  .6
ميزان دوري

در 3گزينه  .7
تمايالت ماد
كنترل شود

كنترل موجب
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. آيـد   مـي  

  )ازدهم

ي خـدا را   

ع شـود، در   

استعداد  ت
  5حه 

 از خـدا و   

 يو ظـاهر  
 يآرمـان  ـد 

ن، آرمـان  

  3صفحه 

 ياهر مـاد 
عشـق   يـا  

 يت و بقـا   

 يعال يدها
 يكـ ينزد ي

و  ي معنـو 

cationgroup

وجـود ر آن بـه  

دوا – 88ص (» 

هـا ات و نشـانه 

  )دوازدهم –

ن مؤمنان شـايع

شرفتيتكامل و پ
صفح. رديپذ يم

انسـان ي هسـت 

يمـاد  يارهاي
توانـ يسـت، نمـ  

انسا يبرا فهيوظ

ص. كند يم فيعر

با ظوا دهد ير م
بـه جـ يظـاهر 

  6صفحه 

حفـظ سـالمت ي

را بودن استعداد
يعني شيال خو

 غفلت از جنبه

به گناه و تكـرار

».كشاند خود مي

چنين شد كه آيا

– 88ص . (يست

ر زشت در ميان

ت ياست كه برا 
م انيتكامل او پا

آغاز. مانجاست
  4صفحه  م

ياز سطح مع واند
اس يعـ يفوق طب 
و و تيمسئول ن

خود تع روانيپ ي

دانسته او را آزار
و ظ يمجـاز  يها

بود ص يقبت ننگ

يكه انسـان بـرا  
 9  

به علت دار ييسو
مراحل كما نير
در صورت ،ياد

  .ن سقوط كند

  )24/10/1400 م

ر اثر تن دادن ب

سوي خ ن او را به

ب گناه شدند چ
  )ازدهم

ني) ص(ش پيامبر 

د كارهاي بسيار

يت و قدرت اله
خود دارد و ت ي

به هم زيشت او ن
ميرو يو باال م مي

تو ينم تاًيود، نها
يواال يها زش

نيير رابطه با تع
  .خواهد بود

يرا برا ياً آرمان

ند اي كه دانسته 
ه خره همه عشق

عشق نبود عاق/  

ناآموخته است ك
صفحه. رساند ي

از سو. سان است
تر يشود و به عال

و جنبه ما يواني
مراتب ممكن ن

   ديني

14  

پنجممرحلة (ـان 

كي است كه در

كر كند، گناهان

ت آنان كه مرتكب
دوا – 87ص (» 

خش فرمايشر ب

 كه دوست دارند
  

رحمت كرانيب ي
رو شيدر پ يحل

دارد و بازگش يه
ييما ز باال/  ميرو

شو دهيسان برگز
و ارز يرماديد غ

ناچار در  و اگر به
نخ ييگو  تناقض

مسلماً - يرماد

خود را ي وجود
ه شهوات و باالخ

بود يرنگ يز پ

نا التيها و تما ش
يهانه به انجام م

همواره در نوس ن
برتر ش زيمالئك ن

يارا بودن بعد ح
نيتر دد و به نازل

هاي ف و اقليت

دوازدهم؛ زبــــ

هاي خطرناك گاه

ه گناهان زياد فك

سپس سرنوشت
».گرفتند خر مي

 گناه جزو چهار

گمان كساني ي
)دوازدهم – 89

ياي اتصال به در
رود، باز مراح ش

تصال به عالم اله
ر يم ايو در ميي

انس يبرا يآرمان
كر هرگونه وجود

فراتر رود يعيب
جز يزيكند، چ

ريو غ يم از ماد

ناچار خالء يست
و مقام، عشق به

كز ييها ؛ عشق..

كشش هيامل كل
ناآگا ايگاهانه و 

نييپا تينها يو ب
از م تواند يت، م

به علت د گريد 
تر گرد پست زين 

معارف

سنجش د

تكاب آن از پرتگ

كسي كه درباره«

س«: فرمايد وم مي
ها را به باد تمسخ

وع آشكار كردن

بي«: فرمايد ر مي
9ص (» .ك دارند

و يمواهب فطر
شيراحل كمال پ

است كه اتص يود
ايداست؛ ما ز در

هر آ) يماد يني
كه كامالً منك ي
و طب يماد يها
ك يرا معرف ياد

اعم - ي هر مكتب

اده از مبدأ هست
عشق به قدرت و

. .كند يپر م يه

بوده و شا اديز ر
ها را آگ آن شيخو

باال و تينها يب ؛
است ي امانت اله

ياز سو. شود ل
واناتياز ح يوان

   
 

 .رست است
 و عادت به ارتك

  )دوازدهم 
 .رست است

«: مي فرمايد) ع
 .رست است

سوره رو 10آيه 
ها ند و آن نشانه
 .رست است

ي است و موضو
 .رست است

سوره نو 19آيه 
ت عذابي دردناك

 .رست است
سطه دارا بودن م
د و هرچه در مر

 .رست است
انسان موجو يه
خد يبه سو زين

 .رست است
يب جهان( ينيب ن
يمكتب نيچن راي

ارهي از سطح مع
فوق ما يها زش

اشت كه اصوالً
 .رست است
دورافت اخته و به

عشق به مال، ع 
حبت سرشار اله

 .رست است
اريدر انسان بس 
ادامه نسل خ اي 

 .رست است
تينها يدو ب اني
و ييخدا ونديپ
لا خداوند نائب ر

ويح يل به زندگ
www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
اهتوجيه گن

– 88ص (
در 4گزينه  .7

ع(امام علي 
در 3گزينه  .7

خداوند در آ
تكذيب كرد

در 2گزينه  .7
پرسش منفي

در 2گزينه  .7
خداوند در آ
دنيا و آخرت

 
  
    

در 4گزينه  .5
واس انسان به

دارد انيپا يب
در 1گزينه  .5

اله نشيدر ب
بازگشت او ن

در 2گزينه  .5
جهان نيدر ا

فراتر رود؛ ز
كه نديبرگز
و ارز يمعنو

توجه د ديبا
در 2گزينه  .5

انسان خودبا
رينظ اتيح
و مح يقيحق

در 3گزينه  .5
زيتعداد غرا

خود اتيح
در 1گزينه  .5

يدر م يآدم
پ شيكه نما
شتريهرچه ب

كامل ميتسل
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دو بعد  ني

 تي مسئول

 نيس همـ 
1  

نـاخواه   خواه
 يها  انسان

رابطـه،   ني

و در  سـازد 

 و افكـار او   
بـر   هيـ  تك  

ـه سـاخته   
  15حه 

 يا جهينت ي
 نيـ جـز ا  

  17فحه 

 ليرذا ني ا
ال و كردار 

و برخـورد   
بـه ملكـه    

و اعمـال  د  

cationgroup

دن هر كدام از ا
1  

است و لذا شده

بر اساس. است ته
3صفحه .  دارد

ناآگاه خ يها ان
گفت توان يه م

يت اسـت؛ بنـابرا  

س يت خـود را مـ  

و اعتقـادات ي
كـه در صـورت

كـ سـت يسان ن
صفح. است يماع

يانسان لياص ت
يزيـ چ يواقعـ  

صف. ندارند يقع

همه شهير راي ز
اعما گران،ي و د

  18حه 

جـود در درون ا
ليور زمان تبـد 

آن علم بپـردازد

بود تينها ي به ب
11و  10صفحه 

داوند به او عطا ش

افتيسامان  ياص
معنا نيقوان ني

انسا. انسان دارد 
كهو بل خواهند ي

صورت مثبت  به

سرنوشت دهد، ي

يو تيت شخصـ  
دارد ك يگـر يه د  
انس يدئولوژيا ني

و اجتم يقتصاد

تيز انهدام شخص
ي شدن و آزاد

وا يبا آزاد يمي

1   

جمع نمود؛ جا
خود انميا يابي

صفح! ستين ياف

موج التيماو ت ا
به مرو ها شيگرا
مناسب با آ يمال

  )24/10/1400 م

دوم تيد و بدار
ص. برساند واناتي

 كه از جانب خد

خا يها و سنت 
يرچوب همدر چا

يها يس با آگاه
ياند كه خود م ن

ما عبارت كتاب

ينتخاب انجام م

گفـت تـوان  ي نمـ  
سـان سرچشـمه

يا گريه عبارت د
اق طيساختن شرا

حقر است كه جز
ها و بندها آزاد ت

يما ارتباط مستق

7صفحه . است

ج كيرا  رهيو غ ي
يو ارز صيتشخ 

خوب بودن كا ي

ها شيبا انواع گرا
گ نيصوص اگر ا

جام و تكرار اعم

15  

پنجممرحلة (ـان 

ه انسان توجه د
يتر از ح پست يم

است يارياخت 

نير اساس قوان
د يت انتخاب و

 نسبت معكوس
آگاه آنچنان يها

  .سازند
، ام)يريرناپذيتأث

و ان اريكه با اخت

اسـت ي روحـ 
انس يدئولوژي و ا

به. رسد يآن نم 
س يدئولوژيش ا

محدود و مح يا
و طاغوت ها تيد

ام روند، يشمار م

انسان ا يها يه

يي، نفاق و بدگو
يبرا اريمع نير

يخوب باشد، برا

علم با نيا كند، ي
خص به كند؛ ينم 

شخص به انج ت،

دوازدهم؛ زبــــ

ه سرشت دوگانه
مقام اي يرب اله

يمنطق جهينت 
  11فحه 

حكم است كه بر
اب است و قدرت

انسان تيشخص
ه كه انسان يورت

س يه جامعه را م
ت(آمده  يت منف

1   

ك شيه عمل خو
  15صفحه . د

و يبعد الهـ  يا
گفت اعتقاد دي
به يو اجتماع 

لكه برعكس نقش

ها هدف دين از ق
و محدودها  قص

ش به يالب درست

خوابارزه با خود

ستم، غرور، ليب
بهتر نيبنابرا ... 

خ تيك باشد و ن

ي علم حاصل م
نيتمك قتي حق
قتيحق كيبا  يي

سنجش د

به يطوركل ول به
ان را به مقام قر

يو مذهب ينيد 
صف. و بوده است

مح ينظام يدارا
قدرت انتخا يرا

در ش يطيل مح
در صو خواهد، ي
آگا يها انسانما 

صورت ت سؤال به
4صفحه . كوس

و آنگاه مانيو ا 
شود يؤثر واقع م

دار ،يوانيبعد ح
ياست، بلكه با ي

يحوالت اقتصاد
است، بل يجتماع

ستلزم آزاد شدن
از تمام نق يعني 

مطا زين ها نهيگز

مب يبرا گاهيپا ن

از قب يئل اخالق
.اوست اديت از 

  .است يق
قلب پاك ديكه با

نا شده و به آن
در برابر آن گري

ييگر بعد از آشنا

   
 

او تيداشت كه ب
انسا تواند يكه م

 .رست است
نشيسان در ب

او ارياخت رهيه دا
 .رست است

ه جهان خلقت د
ها، انسان دار نت

 .رست است
و عوامل يرونيب ط

يند كه جامعه م
ام سازد، يمعه م

داشت كه عبارت
است نه معك مي

 .رست است
يانسان با آگاه 

مؤ خيجامعه و تار
 .رست است

نسان عالوه بر بع
يماد طيده شرا

دست تح حيصح
و اج ياقتصاد ط

 .رست است
مس رفتن،ي را پذ

عبادت خداوند

گ رياشت كه سا
 .رست است
نيتر الص بزرگ
 .رست است

و رذائ مانيا وان
از خدا و غفلت ي
اخالقو  يروح ت

ادعا ك نياشت ا
 .رست است

آشن يقتي با حق
يد ريبه تعب. ... د

اما اگ. ... ه باشند

www.sanjeshse 

توجه د ديبا
اشاره دارد ك

در 3گزينه  .5
انس تيمسئول

او منحصر به
در 4گزينه  .5

كه ميدان يم
و سن نيقوان

در 3گزينه  .5
طيشرا ريتأث

چنان هستن
ناآگاه را جام

توجه د ديبا
يرابطه مستق

در 3گزينه  .6
قتيحق در

سرنوشت ج
در 4گزينه  .6

از آنجا كه ان
كنند منعكس

ص يارهايمع
طيدست شرا

در 2گزينه  .6
خدا يبندگ

ع. دربر ندارد
  .ستين
توجه د ديبا

در 1گزينه  .6
بر اخال ديتأك

در 4گزينه  .6
تو يهرگز نم

يگردانيدر رو
اتيو خصوص

توجه د ديبا
در 1گزينه  .6

انسان يوقت
كند يم دايپ

شده ينفسان

erv.ir
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 افتـه ي تيو

دل  ي رضا
تنهـا   ايت و 

  23صفحه 

اعمـال   ني
كه در  يص

ن را تحـت     
رشـد و   ي

 د،يـ قـا نما 

ت و ارزش  
را از عمـل   

كـه عمـل    

اسـت كـه   
پاسـخ  . ... 

در . ن است
عبـث و   ش

ار عبـث و  
 منظـور از    

 دهيـ ر نگرد  
مـالً تمـام          

بـه   ليـ ، م  
 يمـذهب  ي

 ياريـ مع چ
 يا لهيوسـ  

 نيـ در ا رد
cationgroup

انسان تقو يروح
  22فحه 

و يآرامش واقع
است يروح يها

.ندارد ي محكم

يخصوص اگر ا به
صيصفات و خصا 

ده و اراده انسـان
يبـرا  نهي، زمدهد

را در دل الق هـا  
  25و 

اصـالت ييتنهـا  ه
ارزش خـود ر ن 
كيدر صـورت  يـ 
  26صفحه . د

 يدف كور ماد
ت نداشته است

جهان و انسان ش
نشيدستگاه آفر 

كا م،يخداوند حك
اسـت كـه يـد 

هـا واگـذار نسـا 
ـالق رونـد و عم

تعلـق نداشـت، 
ينيب جز در جهان

چيش وقت را با ه
چي بـرود بـا هـ   

ريپـذ  انيـ ود، پا  

ر نهي علم در زم
صفح. شود يم لي

بر اساس آ ها ي
و فشاره يروان ي

استوار و شهي ر

دارد؛ ب يا كننده
رايز رسد؛ يل م

خـود سـوق داد
سوق د ي رحمان

يو آلـودگ  هـا  ي
و 24صفحه . ود

است، خود به يت
مـانيكه ا ميريگ
عنـي. كنـد  يم ل

شود يم يح تلق

محصول تصا ي
دخالت يشعور اي

نشيكمت در آفر
ياز اجزا يجزئ 

كه از خ ماند يم
ع هدف و مقصـد

رگز بر عهده انس
ق بـه جنـگ اخـ

تيد و بـه ابـد    
ج يفطر ليم ن

ارزش مان،يهل ا
عمر از كف هيا
برگرفتـه شـو ي

  )24/10/1400 م

مناسب با آن ي
يتبد مانيم به ا

يو ازخودگذشتگ 
يها انواع عقده 

صورت نيه در ا

ك نييتع ريآن تأث
به حد كمال شان

 جهت مناسب خ
دل را در جهت
يسوء خودخواه

شو يانسان م يو

ان به مبدا هست
گ يم جهينت شد 

ليبه خدا تحص 
و عمل صالح كند

يآدم اتيت كه ح
يحكمت  گونه چ

الت شعور و حك
چيسان، بلكه ه

نم يديترد دهد،
طورقطع به زيرا ن

هر ها تيو مسئول
 بـه نـام اخـالق

محـدود بـود ين 
نيسان است و ا

اما در نظر اه مد،
اگر سرما يت، ول
يابد اتيح يبرا

16  

پنجممرحلة (ـان 

يها شيگرا جير
 است كه آن علم

ثارهايها، ا شش
هيغالباً بر پا اي ا
است كه مانيا ر

و انهدام آ فيضع
رشيتأث دابنيوخ 

مواره دل را در
داشته و د ي اله
داشته و آثار س ي
سقوط معنو يت

انسا يتصال قلب
از آنچه گفته. د

مانيخود را از ا
ك يم دايپ يستگ

است نيا دهند ي
چيآن ه شيداي پ

بر دخا ين مبتن
ست، نه تنها انس

د يم ليرا تشك 
ر يانسان اتي ح

ها و ارزش نييع
بپوشانند و يالق

زنـدگا ين دارا
انس يجاودان تيع
  37صفحه . د

نام يت را طال م
مجدد آن هست 
ب يا آنكه توشه ي

دوازدهم؛ زبــــ

تد صورت به ني
صورت نيدر ا 

بخش ها، ي فداكار
ها يها و فداكار ش

ريتأثن دخالت و 

تض ايو  مانيش ا
 و در نفس رسو

هم اند، افتهيسوخ 
و يجنبه معنو

يطانيو ش يفسان
وجب تنزل و حت

داشته و ات يرون
 را به دنبال دارد

اعتبار خ  ارزش و
سياشد، ارج و شا

يسؤاالت م ني ا
جود آمده و در

آن ووجود دارد  
استوار اس مي حك

ينيد نشيكن ب
جهان و يعموم

  31صفحه . 

و روز حساب، تع
اخال يها  ارزش

  33 حه

اگر انسان. ... ست
بازتاب واقع ليم 

شو يد، ارضا نم

و وقت دهيال سنج
لي امكان تحص

يو ب گانير به را

سنجش د

يدر ا د،يترك گو
كند؛ يم دايبه پ

است انيدر م 
بخشش نيا يب

و بدون يبشرف 

در رشد و پرورش
به ملكه شده ل

 در عمق دل رس
ج راتيتأث نيگر ا
و اگر جنبه نفس د
تنگ شده، مو ت

و د يمعنو يتي
خود يآثار عمل

است كه عمل 
پاك با تيص و ن

به يو الحاد ي
به وج يناصر ماد

ي مكتب آسمان
عتقاد به خداوند

 

رك نيتر ي اساس
ع تيق اصل هدا

.است يسرمنزل 

به خدا و مانيس ا
خود را لباس ي
فحص. كشند ين

اس يبه جاودانگ 
نيا. داشت يم
دهد يم ديجاو ي

ت را به ارزش طال
 از دست برود،
ت آورد و لذا اگر

   
 

آن علم را ت جيا
مخالف غلب يها 

 .رست است
يهبمذ مانيا ي
رمذهبيغ مانير ا

وجدان و عواطف
 .رست است

انسان د اتين ي
ليتكرار تبد هيسا

 مستقر شده و
اگ. دهند يقرار م

شود يفراهم م ن
تيو معنو مانيا 

 .رست است
يفيود كدا كه خ

همواره آ ماني ا
نيبلكه ا آورد، ي
خالص مانيبر ا ي

 .رست است
يماد يها  مكتب

عن يمشت بيرك
است كه در ي
كه بر اساس اعت 

 30صفحه . ت
 .رست است

كه ديصل توح
و مطابق زند ينم
نيبه چن دنيس

 .رست است
بر اساس يسمان
ينفسان يها سته
رانيرا به و يسان

 .رست است
ليم دهييرگ زا

در او وجود نم زي
يزندگان ديسان نو

 .رست است
تارزش وق نيب
اگر طال رايز د؛ي

دست  دگرباره به
www.sanjeshse 

مخالف با نتا
شيو بر گرا

در 2گزينه  .6
يآنجا كه پا

است، اما در
و يبه اقتضا

در 2گزينه  .6
ياعمال و حت

در س اتيو ن
نفس انسان

خود ق ريتأث
مانيتكامل ا

يعرصه برا
در 1گزينه  .6

به خد مانيا
دارد؛ گرچه

يدست نم به
يانسان متك

در 4گزينه  .6
كه يپاسخ
تر جهيدر نت

يپاسخ گر،يد
ياله نشيب
ستين هودهيب

در 3گزينه  .7
با توجه به ا

سر ن ودههيب
رس نش،يآفر

در 1گزينه  .7
در مكتب آس
است تا خواس

انس يارهايمع
در 4گزينه  .7

از مر ينگران
ين يجاودانگ
انس يكه برا

در 3گزينه  .7
انسان ظاهر
ينتوان سنج
نتوان آن را
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از عمـر   ت 

كـه   ييها ي
 يـه سـراب  

  40فحه 

كـه از   ردد 

در انتهـاي    
هـم مثبـت    

  مجهول

  .ي رود

ه ـان جملـ    
 :ست

 

ن بزرگ در 

  گردد ي

  

cationgroup

چـتيه/ ت شـود    

يانواع برخوردار
بـ يشـت همگـ   

صفح. آن بود فت

گـر ي سـبب مـ  

سـؤالي كوتـاه د
ست و جملـه هـ

  .ست
ن فاعل جمله م

يا كسي بكار مي

الوه بـر ايـن زمـ
به قرار زير اس) لي

I, you, we
 

He, s  

ين دو دبيرستان

ماه آينده برنمي 2

. و بزرگ شويم

درمـت فـوت ك

و ا يماد يها ي
او وجـود دا يرا 

افيو در  از درك

امر نيست و هم

له مثبت باشد س
they woul اس

would است.  

ده به قرار زير اس
ه معلوم به عنوا
  

 انتخاب چيزي ي

the ex عال. است
ماضي نقلي(كامل 
  , they
 مفعول  +

  she, it

او همچنين . كند

2به مدت ) رش

ك كردند تا بالغ

  )24/10/1400 م

كيـ ار  يرت گـز   

ي بطالن دلبستگ
بـر ايآنچه در دن

مانع عتيده طب

لم ماده فارغ اس

هر گاه جمل. ست
t  همانd like

dn’t theyآن 

هول گذشته ساد
مفعول جمله

ت و براي بيان

xpesive carم 
مجهول حال ك. ت

  
have 
has  

 فقير كمك مي

 

پد(و گفت كه او 

 

 آنها به ما كمك

17  

پنجممرحلة (ـان 

ت؛ دسـت حسـر

عبارت است از 
همه آ. شود ي م

ه تا آن زمان پرد

عال يها تيحدود
 40  

انتهاي جمله اس
 they’d like

 جواب صحيح آ

ساختار مجه. ت
was  +  
wer   

  .م است

است ) اين صورت

مفعول جمله دوم
تا حال است... ز 
    

be  +  
    

هميشه به افراد
  .د

  س كردن 
 در نظر گرفتن 

نه را ترك كرد و
  رها كردن 

 ان گريه كردن

كه گذاريم چون

  انگليسي

دوازدهم؛ زبــــ

ل خواهد داشت
3  

گردد يمآشكار 
حاصل يجتماع
كه شود يآشنا م

از مح ياريز بس
صفحه. دار باشد

در ا) دم سؤالي(
ن سؤال مخفف
 منفي باشد كه

گذشته ساده است
+ s

e    عل
t در جمله معلوم

در غير(ني يا، 

 شده به عنوان مف
sinc به معني ا

  
+  een

    ل

وجود دارد كه ه
ياد دوست دارند

تأسيس/ تنبل ) 
د/ سخاوتمند ) 

ي كه پدرش خان
ترك كردن، ر) 
تركيدن، ناگها) 

يد آنها را تنها بگ

سنجش د

دنبا ها كه به مت
39و  38صفحه 

مرگ بر انسان آ
اج يوندهايو پ ي

آ يگري جهان د

بودن ا يرماديغ
برخورد يريناپذ

(ي كوتاه ، سؤال
در اين. و برعكس

تهاي جمله بايد

صورت مجهول گذ
P.P  

قسمت سوم فع
the letterول 

به معن orگزينه 

وان فاعل شروع
eت كه با كلمه 

  
P.P  

سمت سوم فعل

ي در اين شهر و
مه او را خيلي زي

)2    ردن 
)4    ن 

وقتي/ ك ريخت 
   2(
   4(

كه نباي ا هستند

   
 

ها و ظلم حسرت
ص ستين يمانيش

 .رست است
كه به هنگام م ي

يشاونديبط خو
و شخص با شود

 .رست است
علت غ   مرگ به

ن و عظمت وصف

 .رست است
ي در اين سؤال،
ت منفي است و
ين سؤالي در انت

 .رست است
در اين سؤال بص

+  
  

همان مفعو itل 
 .رست است

معناي جمالت گ
 .رست است

به عنو itم كه با 
است) ماضي نقلي
  

  +  
قس  
 .رست است

وتمنديد و سخا
سيس كرد و هم

تأسيس كر/ ند 
وسعه پيدا كردن

 .رست است
ن گريه كرد و اشك

 كردن 
 كردن 

 .رست است
ركت و نعمت ما

www.sanjeshse 

صورت چه ح
كرده پش تلف

در 2گزينه  .7
يزيچ نياول

روا قياز طر
ش يم ليتبد

در 2گزينه  .7
عالم بعد از

و يگستردگ
  
  

 
در 1گزينه  .7

نكته گرامري
جمله بصورت

بنابراي. است
در 2گزينه  .7

جمله دوم د
  
  

در واقع فاعل
در 4گزينه  .7

با توجه به م
در 3گزينه  .7

در جمله دوم
(حال كامل 
  

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

در 1 گزينه .8
مرد ثروتمند
اين شهر تأس

سخاوتمن) 1
تو/ قوي ) 3

در 4 گزينه .8
احمد ناگهان

تربيت ك) 1
مراقبت ك) 3

در 2گزينه  .8
والدين ما بر
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طور  را به ها

  .ش دهند

بتواننـد در          

ـت خـاص     

  . ي كردند

cationgroup

  جان

ه  اين استراتژي

  آور طور شگفت

ع مختلف گسترش
  ظر گرفتن

  القيات

رنـد تـا اينكـه ب

 در يـك موقعيـ

  ني

  افت كردن 

 ران، دلواپس

  مل كردن 

چين شرقي طي

هيج) 4 

نكه آنها بتوانند

ط به) 4 

له مطالب و منابع
درنظ) 4 

  .رد
اخال) 4 

گـران يـاد بگير
  .يند

آمـوزان را نـش     

ذهن) 4 

دريا) 4 

نگر) 4 

حم) 4  ن 

جاده ابريشم به چ

  )24/10/1400 م

 ق

ند، به منظور اين
  .د

 ر ناگهاني 

وسيله هودشان را ب
 رش دادن 

حث خواهند كر
 ها ش

ق ارتبـاط بـا ديگ
يشان را بيان نما

 نيازهـاي آن دان

 ق

  آوري كردن 

 گي

ق شدن، پيوستن

سفر از طريق ج

18  

پنجممرحلة (ـان 

اخالق) 3 

ن را آموزش دهن
خوانند لف را مي

طو به) 3 

ا دانش لغات خو
گستر) 3  

رهاي بزرگ را بح
ارزش) 3 

سيله يا از طريـق
حساسات خودش

  وسيله به
  وسيله به 

ياموزيـد، بايـد

  دله كردن 

دقيق) 3 

جمع) 3 

فرهنگ )3 

ملحق) 3 

   

طوالني را براي س

   
  .بودند

دوازدهم؛ زبــــ

  نعمت 

 مهارت خواندن
نواع متون مختل

 ختانه 

ف را ياد بگيرند تا
...) گناه و (دن 

  حث كنيد؟ 
 آلودگي در شهر

 ، موضوعات 

وس كه زبان را به
ها و يا ا  انديشه

ب/ ترتيب دادن) 
/توصيه كردن) 

آموزان زبـان بي ش

معاوضه يا مباد) 
  تغيير كردن) 

 ي 

 داشتن 

  

 ش دادن 

حمايت كردن) 
  حمل كردن) 

يكوال زمان طو ن 

ال درست است؟
ي ديدن چين ب

سنجش د

بركت،) 2 

هاي ن استراتژي
كه ان هنگامي ،ند

خوشبخ) 2 

هاي مختلف و راه
بخشيد) 2 

 مي خواهيد بح
قبيل سالمت و

مسائل،) 2 

ش توصيه كرد ك
ف عقايد، افكار يا

   2(
   4(

گروهي از دانش

   2(
)4  ص دادن

فرهنگي) 2 

تعلق د) 2 

معقول) 2 

افزايش) 2 

   2(
)4  ص دادن 

اركوم كنم كه 

ه ماركو و نيكوال
اره خودشان برا

   
 

 ليد
 .رست است
آموزان د به دانش

مد استفاده كنن
 ؤثر يا كارآمد 
 .رست است
ها و  بايد تكنيك

 ردن 
 .رست است

سه چه چيزي را
ائل مختلف از ق

  
 .رست است

آموزان خودش ش
ي واقعي مختلف

 به جاي/ كردن
 بعالوه / كردن

 .رست است
 بگيريد به يك گ

  .نيد
 گذاشتن 

ي كردن، تشخيص
 .رست است

 كننده
 .رست است

 دادن 
 .رست است

 .رست است
 تن 

 .رست است
 ردن 

ي كردن، تشخيص
 .رست است

توانيم درك  مي
 .رست است

 موارد زير درباره
ستين افراد در قا

www.sanjeshse 

نسل، تول) 1
در 1گزينه  .8

معلمان بايد
مؤثر يا كارآ

طور مؤ به) 1
در 3گزينه  .8

آموزان دانش
مرتب كر) 1

در 2گزينه  .8
:A در جلس
:B آنها مسا
ها هويت) 1

در 4 گزينه .8
معلم به دانش

هاي موقعيت
تركيب ك) 1
توصيه ك) 3

در 3 گزينه .8
اگر تصميم
شناسايي كن

احترام گ) 1
شناسايي) 3

در 1 گزينه .8
حمايت ك) 1

در 2 گزينه .8
توسعه د) 1

در 4گزينه  .9
 اخير) 1

در 3گزينه  .9
نگه داشت) 1

در 2 گزينه .9
فراهم كر) 1
شناسايي) 3

در 4گزينه  .9
از اين متن

در 1گزينه  .9
يك از كدام

ها نخس آن -
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  .شود ي

م اسـتفاده   

قسـمت  . د

  .د

  .ت

cationgroup

  نيست؟ وات 

 .ت

سوالي نوشته مي

فـرم ingـورت  

شود ده مي استفا

شود  استفاده مي

درست است 1نه 

د زير از كشفيات

ل استفاده نيست

:  

صورت س جمله به

صـ ت معلـوم بـه  
  .د

در اينجا to با 
  .آيد مي 

ت زمان گذشته

ايسه است، گزين

  )24/10/1400 م

يك از موارد كدام

  چيست؟

  تبديل كنيد؟

د و گسترده قابل
 .است 

:ه قرار زير است

گيرد و ج رت مي

شدة آن در حالت
آيد مي to بدون 

  .دهد مي)) ن

صورت مصدر  به
toت مصدر با 

ي هر دو قسمت

  .شود

وم جمله كه مقا

ليسي

19  

پنجممرحلة (ـان 

ك.  مشاهده كرد

ده شده است، چ

به انرژي ت شيد را

ندازة خيلي زياد
مقرون به صرفه

  

ده شده است، به

يا واژگوني صور 

 كرد كه كوتاه ش
صورت مصدر به

همچنين((معني 

صورت فعلي آن
صورت عد از آن به

بنابراين براي. نيم

if ش استفاده مي

 با توجه به مفهو

ختصاصي انگل

دوازدهم؛ زبــــ

ت جديد زيادي

ر آن خط كشيد

هاي خورشي شعه
 . دارد

 خورشيدي به ان
كمتر مير منابع 

ين متن است؟

ر آن خط كشيد

inversionه، 

adjec استفاده
فعل بعد از آن ب

فاده كنيم كه مع

فاده كنيم كه ص
است كه فعل بع

كني ، صحبت مي

f بودن جمله از 

شمارش است و

 زبان ا

سنجش د

ياتركو پولو كشف

i كه در متن زير

 نياز داريد كه اش
ها مايل فاصله ن

 كند كه انرژي
نسبت به ساي و 

ن عنوان براي ا
  ها ق و واقعيت

m در متن كه زير
  ردن

در ابتداي جمله

ctive clause
كه ف سببي است

 
د از عبارتي استف

يد از فاعل استف
to be  +صفت ا

ه صورت گرفته

 جمله و مثبت 

اسم غير قابل ش

   
 

 .رست است
سفر به چين، مار

 .رست است
 impractical

 شوار، غيرعملي
 .رست است

ن، چه چيزي را
شگاه كه ميليون

 .رست است
خاطر نشان مي

قيمت است ران
 .ست استر

 موارد زير بهترين
حقايق: رشيدي

 .رست است
 maintained

 كردن، حفظ كر

  گرامر 
 .رست است

د not onlyود 
  .رست است

eلي اول بايد از 
Mak از افعال س

 . رست است
معني جمله بايد

  .رست است
لي اول جمله باي

eفعل + ت فاعل
  .رست است

ري كه درگذشته
  .رست است
در مفهوم شرط
 .رست است
patience كه ا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
در هنگام س

 سيگار -
در 2 گزينه .9

معني كلمه
خيلي دش -

در 3گزينه  .9
بر طبق متن

يك آزمايش -
در 4گزينه  .9

نويسنده خ -
زيرا آن گر -

در 2گزينه  .9
يك از كدام

انرژي خو -
در 1 گزينه .1

معني كلمه
نگهداري -
   

  
  

: بخش اول
در 3گزينه  .1

ر وجوخاط به
در 3گزينه  .10

در جاي خال
 ke.شود مي

در 3گزينه  .10
با توجه به م

در 1گزينه  .10
در جاي خال

صورت دوم به
در 4گزينه  .10

در مورد كار
در 2گزينه  .10

با توجه به م
در 1گزينه  .10

 eبا توجه به
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  . است

b   اسـتفاده

  دن

اين شد كه 

ي هـا  رنامـه  

هـا و   تـوت 

  .است دي

  .د

 ليـ ه در اوا 

cationgroup

درست 4گزينه 

byن آن اسـت از      

  .دارد 
محكوم كر) 4 

بور كند، ثابت ش

  يديناام) 4 

هـا و بر ستايس 

  مبهم) 4 

ت ،ها شهير طريق

  شدت به) 4 

يلرزش شدحمل 
  قيتعل) 4 

پوشاند يم شود، ي
  شباهت) 4 

  . سازگار باشد
  سازگار) 4 

، كـهآوري شده

  شديداً) 4 

آيد، گ مي to با 

راه تصـفيه كـردن

ي جامعه بستگ
   

عب مدت  ي طوالن

HIV  قياز طر

از طعمدتاً  شك 

تح تيها با قابل 

يم دهيد نيز زم

يآموزش يدرس

فرآ و غالت شده

  )24/10/1400 م

صورت مصدر به

ردن چيـزي از ر

  .كنيم ه مي

و ثروت يتصاد
كردن فرض) 3

تا از ركود كند

  ميتحر) 3

ريگ همه يدها

 زيناچ) 3

بدونته بودند، 

 العاده فوق) 3

سازه ريها و سا ن
 تلخ) 3

سوف كامل كه از
 يراحت) 3

د يها با برنامه ه
 عقاط) 3

زميني سرخ ش ب
  .كرد
 دائماً ) 3

20  

پنجممرحلة (ـان 

ب allow بعد از 

مله كه توليد كـر

ادهتفضيلي استف

ها به قدرت اقت ن
 3

ك يركت كمك م

 3

امديمورد علل و پ

 3

نگرفت اديعت را 

 3

ساخت ساختمان
 3

خسو كيل ر طو
 3

نكهيمشروط بر ا
3  ي

سيب پس،يند چ
ك جادين شوك ا

 3

دوازدهم؛ زبــــ

له و اينكه فعل

وجه به مفهوم جم

ف فعل از قيد ت

كه رفاه مردم آن
 كردن شروع) 

به شر ديدج ست

 ينيب خوش) 

ك در جهان در مو

 منحط ) 

زراع ايشكار  ،يه

 متناقض) 

و س يزله، طراح
 تحمل) 

را در ديص خورش
 تصادف) 

شود، م ي مجاز م
ينيب شيقابل پ) 

مانن يي در غذاها
در سراسر جهان

 بالقوه) 

سنجش د

ود و مفهوم جمل

رست است و با تو

ت جمله و توصيف

ككنند  فرض مي
 2(

اسي معتقدند س
  .است يبل

 2(

و درك يق آگاه

 2(

ماه ديه هنوز ص

 2(

مخرب بودن زلز
 2(

قرص قاًيه ماه دق
 2(

در مدارس يا ه
 2(

زا سرطانالقوة 
شد، د ليرها تبد

 2(

   
 

  .رست است
هاي موجو گزينه

  .رست است
derived fr در

  .رست است
ه بين دو قسمت

  لغت: 
  .رست است

ف سرتاسر جهان 
 ي كردن 

  .رست است
كه ياز كسان ي
بدتر از ركود قب 

  .رست است
عمق شيروژه افزا

  .ت
       

  .رست است
كه هيمردمان اول

  .كردند يم ي
 ك 

  .رست است
كاهش م يه برا
 تن

  .رست است
جالب است كه 

  .رست است
ندهيطور فزا به ي
  

  .رست است
يي باايميش مادة

خبر يها سرفصل

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .10
با توجه به گ

در 1گزينه  .10
fromعبارت 

  .كنيم مي
در 1گزينه  .1

براي مقايسه
  

:بخش دوم
در 3گزينه  .1

ها در دولت
يروشنگر) 1

در 4گزينه  .11
ي نااميديبرا

اريبسركود 
 رقابت) 1

در 1گزينه  .11
پر نيهدف ا

ستمبتكرانه ا
انهمبتكر) 1

در 1گزينه  .11
از م ياريبس
يزندگ ليآج
بدون شك) 1

در 2گزينه  .11
را نيمؤثرتر

نگه داشت) 1
در 2گزينه  .11

يك تصادف
 فرصت) 1

در 4گزينه  .11
يمال تيحما

مالحظه) 1
در 2ينه گز .11

م كيكشف 
امسال به سر

 كامالً) 1
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  د

 ديـ ا ب كرده

 ميكرد ير

  ياف

  تن

  
 ديمج

ي است كه 

چـون  . ـت  

با اين «ني 

  .كنند مي

cationgroup

.وجود آورد ي به
حاصل شد) 4 

را انتخاب يفرد

  ارياخت) 4 

  نامشهود) 4 

داريل گذشته خر

  يانتقال) 4 

  .پردازد مي
به اندازه كا) 4 

  .ستقل است
نشأت گرفت) 4 

.جام نشده است
و تم فيتعر) 4 

از افعالي Let. د

آمـده اسـ 3 در   

believi به معن

رتيب استفاده م

ير جوامع صنعت
 

ف كه ديمئن شو

  . كاهش داد

كه در سال يتر

ه اندازه كافي نم

گيرد، مس  أت مي
 ن   

در برابر آن انج ي
 ي

شو  استفاده مي

هتـرين ترتيـب

ing thatشكل 

 هم از همين تر

  )24/10/1400 م

كتاب د ندهيفزا
داد    ارائه ) 3

مطمتوانيد  د، مي

 يهمكار) 3

شدت كشور را به
 رانه مبتك) 3

وتيكامپ ستمي س

 موقت) 3

واقعي به مسائل 
 مبهم) 3

نشأكه ازآن  يد
ي كردنابيباز) 3

ي، اما اقدام جد
يگذار هيسرما) 3

رت آينده ساده

(Promise  به
.  

  .رود  مي

شود، ش فاده مي

 در قسمت دوم

21  

پنجممرحلة (ـان 

ف يبه تقاضا يي
 3

ري نزديك دارد

 3

در ك يكاريرخ ب
 3

د سال گذشته، 
  .ي كنيم

 3

اما به دهد، ي م
 3

ز هر گونه كاربرد
   3

حكوم شده است
  3

صور  فعل دوم به

+ (someone
.شود ستفاده مي

كار سمت فعل به

استف to از آن از 
  .شود  مي

شوند  شروع مي

دوازدهم؛ زبــــ

پاسخگو يبرا ي
 اشاره شد) 

كاركنان همكار ر

 سوءظن) 

توان نر يب آن م
 داريناپا) 

در چند عيسر ي
م جديد خريداري

 منسوخ ) 

رتبط را پوشش
 ظالمانه ) 

از كهحض است 
كردن    مهيب) 

شدت مح مدن به
حساب هيتسو) 

صورت ساده و ه
  .رود كار مي ه

e) + (that) +
ه با فعل ساده اس

ofte بين دو قس

لن به كسي قب
مفعولي استفاده

t در ابتداي آن

سنجش د

يردن چاپ ابزار
 2(

گريبا دمزرعه  د
  .رد

 2(

رد كه به موجب
 2(

يها يده و نوآور
ين بايد سيستم

 2(

از مطالب مر يد
 2(

ازعلم مح يا اخه
 2(

وسط جهان متمد
 2(

  له

عل بعد از آن به
به  toصدر بدون

+ clause) pro
 would همراه

en است و قيد 

ي معرفي كردن
 فعل از ضمير م

theي همراه با 

   
 

  .رست است
كر زهيدهم، مكان

 د
  .رست است

ديكه كارمند جد
داقابل قبول  ي
 ي

  .رست است
ابداع كراي  كرانه

 
  .رست است

گسترد قاتيتحق
وخ شده و بنابراي

 
  .رست است

اديمقدار ز ،تيع
 نده

  .رست است
عمدتاً شا يي،ضا

 دن    
  .رست است

تو يدر بوسن ها

لساختار جم: م
  .رست است

as soon as فع
صورت مص آن به

  .رست است
 omiseه فعـل   

گذشته است از 
  .رست است

 حال و مجهول
  .رست است

مفهوم جمله براي
بعد از. ست است

  .رست است
 با صفت تفضيلي
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طرح مبتكاو 
نامربوط) 1

رد 2گزينه  .12
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منسواكنون 
همتا يب) 1
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كنن نگران) 1
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فض قاتيتحق
كرد ااجر) 1

در 1گزينه  .12
ه صربرفتار 

 رفتار ) 1
بخش سوم
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با توجـه بـه
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جمله زمان
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با توجه به م

درس» فرض
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جمالتي كه
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  زنم

  شود

  ه نكن

  ن

  ردن

cationgroup

  اًاتفاق) 4 

ز يحدس م) 4 

ش يفرض م) 4 

مرا وسوسه) 4 

  .ستند

  ساختن) 4 

  ساختن) 4 

انجام دادن) 4 

خاطر آور به) 4 

  .ميكن

 م

  ؟ييايب ين

 

  ؟مي

اشتباه هسدانيد 

 ن

 

  )24/10/1400 م

  كنم؟ تيشكا
از دادگاه حل كن

 مهم نيست) 3

كنم يفكر نم) 3

توا يم .است شب

مهم نيست ) 3

يكن يبازاليبال 

 قرار است) 3

د ميكه  ييزهايچ

 باال آوردن) 3

 بهتر بودن ) 3

  .شود ي م

فرسوده شدن) 3

  د

كمك كردن) 3
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از شركت ش ديا
وضوع را خارج ا
 3

3  ر

ش شنبه يمهمان
  .كنم ير م

3  انستم

ي وكم ميبتوان 

 3

در مورد چ ........

 3

  .كرد يم 

 3

كه بازنشسته ين

 3

مجبور بودند ران

  ك بيماري
  ين كردن

 3

دوازدهم؛ زبــــ

ه نظر شما من با
مو نيا ميتوان يم
 يمدت يبرا) 

 
در حال حاضر) 

م كي يل برگزار
كار مارستانير ب
تو يكاش م يا) 

ديشا د؟يجام ده
  .كنم زي

 خرهباأل) 

........) 135 غين
.  

 دادن  انجام) 

زيشت آن را تم

 كردن قطع ) 

زمانرا  كيسرام 

 ن برداشت) 

ماريب نيد، بنابرا

رنج بردن از يك) 
كسي را تحسي) 

 خواب رفتن) 

سنجش د

  زباني

به. ا سپاسگزارم
كنم كه ما م ي م

 2(

  ت؟
 .گفت يبه ما م

 2(

در حال انيشجو
ها در  آخر هفته

 2(

انج ديخواه يم 
ياتاقم را تم ديبا

 2(

كه داستان دروغ
.اور نخواهد كرد

 2(

كه داش يدر حال 

 2(

كار .................. 

 2(

بود ياصل ةجاد ك
  .ياديز ي

 2(
 4(

  ؟يناس
1 (................  

 2(

   
 

هاي ز نقش: رم
  .رست است

شما كارشناسي 
من فكر ............

 
  .رست است

است نيغمگ دي
اگر بود به ...........

  
  .رست است

دانش يالملل ني ب
اما من، .............
 ستين 

  .رست است
يشنبه چه كار

من ب ..................
 گوييد مي

  .رست است
ي است كدت بد

كس شما را با چ
  كردن

  .رست است
136............... (.
  .يدترس
  شدن

  .رست است
)137خواهد  ي
  .است يخوب 

 كردن 
  .رست است

كي كينزد ستان
يسر و صدا .......
  .است يبزرگ

 كردن 
 كردن 

  .رست است
شن يم جون را م

39 كسي را نام
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  ردن

  .ح است

  ه

  زمان

 

cationgroup

  يمونهار) 4 

  نيسنگ) 4 

كر فيتوص) 4 

صحيح 2، گزينه 

  قاطع) 4 

اصالح شده) 4 

طور همز به) 4 

 ميمستق) 4  

 دن    

  .فاده كرد

دشو  استفاده مي

.  

  )24/10/1400 م

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

 وحدت) 3

 تراز شده) 3

كرد محاسبه) 3

داي جمله استفا

  .ت

در حالت معلوم

 متقاطع) 3

 ثرؤم) 3

 كامالً) 3

be استفاده كرد.

 نادر) 3
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..) 140 ديتوان ي
ي قضاوت كردن

  يا برو

 3

  .ت

 3

       3

therefo در ابتد

درست است» ي

فرم د ingصورت 

 

 3

 3

 3

ecause of از 

  .ت

 3

دوازدهم؛ زبــــ

  .ت
يشما نم. است م

از ظاهر چيزي) 
بهتر كار كن ي) 

 هيسا) 

درست است 1ه 

  بيعج) 

كردن  كمك) 

oreتوان از   مي

ماوراي چيز«ي 

ص وتاه شده آن به

 .درست است 

 تبادلم) 

 معلوم ) 

  . استست 

 عمالً) 

توان ن تنها مي

but درست است

 ثابت) 

سنجش د

ما ترسناك است
ميد اما واقعاً مال
 2(
 4(

c 

 2(

، بنابراين گزينه

 2(

 2(

شكل جمله تنها

beyon به معني

رت صفتي كه كو

1ترتيب كلمات 

 2(

 2(

ر اين جمله درس

 2(

مي داريم بنابراين

t  دارد بنابراين 
 

 2(

   
 

  .رست است
شم سگ ردمك ي

رسد يك به نظر م
  رساندن 

 ن

cloze test:  م
  .رست است

  .رست است
ول و ساده است
  .رست است

  .رست است
 كردن   

  .رست است
و شمفهوم تضاد 
  .رست است
ndمفهوم جمله 
 .رست است

ياز جمله به عبار
  .رست است

مفهوم جمله و ت
  .رست است

  .رست است

  .رست است
 the same در

  .رست است
 گ    

  .رست است
خالي عبارت اسم

  .رست است
ه بر تضاد اشاره

 . ست استر
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  ؟اند كرده 

cationgroup

مند عالقه خود 

. ...  

را بهافراد  يوالن

................. ه جز

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

  )24/10/1400 م

  .فاده كرد

مدت طو يا برا

  نيمحقق) 4

به ؛هستند يفيع

..... جلوگيري از 

24  

پنجممرحلة (ـان 

  صادق است؟

..... .  

هند استف يآزاد

ها دهد كالغ ي م

 4

سوژه ضع يدانيم

  .برد يم م
  .كنند ي

   بود؟

د باكن يمك م

دوازدهم؛ زبــــ

ص يتولستو  لئو
  .نا تالش كرد

  داشت؟ 
  .ق بودند

................ رايد ز
 

  د؟
آيات خود براز

 . ................. ي

  كند؟ يم
  .كند ير م

د دارد كه نشان

 .شود يطالق م

م قاتيتحق يرا

نام يكالغ خانگ 
يشكالت را حل م

خواهد متن ني
   سالم

سالمت دهان كم

سنجش د

  ب

در مورد ريرد ز
معن افتني ي برا

يخاص يژگيه و
صادق ارياو بس ي

كه خود را بكشد
 .نكرده بود دايپ

هم هستند هيشب
در مبار يولستو

يف آخر به معنا

بحث م يزيه چ
ها را دشوار  كالغ

وجود يچه مدرك
  ها ر مورد كالغ

اط ..............به  2 

بر ريز ليا به دال
  .باشند يهاجم

كياز .............. 
ها مش كه كالغ ي

ا يعنوان برا ن
سمت قلب  به

به حفظ س يثرؤ
  يتانها  و لثه

   
 

درك مطلب:  م
  .رست است

از موار كيكدام 
خود يول زندگ

  .رست است
چه يش تولستو

يها كتاب يها ت
  .رست است

فكر افتاد ك نيه ا
يرا پ يزندگ ينا

  .رست است
چگونه ش يلستو
تو يها شهيز اند

  .رست است
gif «در پاراگرا
  اد 

  .رست است
مدتاً در مورد چه

كه مطالعه ييا
  .رست است

اول، چ پاراگراف
داستان در ياد

  .رست است
پاراگرافدر » ا

  .استرست 
ها دوم، كالغ اف
توانند كامالً تها ي

  .رست است
.نشان دادن  ي
يا ههوشمندان ي

  .رست است
نيبهتر ري موارد ز
راهي دنين كش

  .رست است
ؤطور م به دنيش

ها با دندان سيد
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fted«كلمه 
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نخ دندان كش
اس تماس) 4
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است  نيه ا

  

cationgroup

جمله نيوشتن ا

است؟ ريكلمه ز

 .ديام ده

از نو سندهيف نو

ك يها از گروه ك

ر را هر روز انجا

  )24/10/1400 م

هدف ».ستيق ن

كي تعلق به كدام

كا نيا دي هم با

25  

پنجممرحلة (ـان 

ها موافق دهيا ني

مت هيكرد كه نظر

  كند؟ يم اني
است، باز دي مف

دوازدهم؛ زبــــ

در مورد ا يكتر

توان استنباط ك

يرا بهتر ب يانيپا
شما يها دندان 

سنجش د

هر دك«: سدينو ي

  دن

ت يم يانيگراف پا

پاراگراف پ يصل
يفقط برا دني

   
 

  .رست است
يم سندهينو 3 

. .......  
را روشن كن يبل

  .رست است
ربرد آن در پاراگ

  ، باورايده
  .رست است

ا ةديا ري موارد ز
ير نخ دندان كش
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