
 

 

١

 

 

 

  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 سومجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)07/03/1400(   
  )دوازدهم( زبـــان  

 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  14ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

يا » هال« 

ست دن در

گنجد نه  ي

ذكر ) ندور

فقت است 

كدام هيچ ،

حذف ) سان
  .ت

، يچ مصراع

cationgroup

برابر است با» 
 .است 

ماند محملنبال 

ايي مينبيات غ

تن و دركاش(ها 

ني و عدم شفهربا

،يك يا دوة نوع 

  .كند

انس(به همشبون 
برقرار است» ـ پا

هي. (ناقض است
  .ست

  

 . و نواست

»سرسرا«// . ك
»تجريد«وط به 

در دنب. // ت است

اد ن در جرگة

اي آنهه ز ويژگي

ه از نامهل كناي

راين استعارةبناب 

ك هن خطور مي

چويص است و 
راه ـ«و » اريك

فظ پا باشند، تن
همسان برقرار اس

)07/03/1400 وم

گر مترادف نغمه

ت نه نوعي خورا
مربوروي تفريد 

 .شتباه نگيريد

  .ت
درست زي آرزو

 .ست

يناست؛ بنابرا ش

ها، يكي از بهشبه

سختي د ← 

ذكر شده است،

(  
به ذ» بلبل«ور 

، تشخيش بلغزد
نازك به با«يان 

پا، كفش و محاف
جناس ناه»  راه

2  

سوجامع نوبت (ن 

در سه بيت ديگ

زادن نوزاد است
ربهرو حات آمده

اش» مشك«را با 

شب، درست است
به معني درا» ل

اساشتباه آمده) ه

اشتان صميمي

  . دارد
 اما به جاي مش

 .ت

  .ن دارند
تشبيه :گ است

ذبه هر دو مشبه

.)كرد يخاموش م
ما به دليل حضو

 .ي است

ين كه عقل پايش
مي) مراعات نظير

هاي پ ها و تاول
ـ را«ميان .  .)د

ارسي 

ازدهم؛ زبــــان

 آمده است اما د

 مادر پس از ز
توضيح //. ر است

ر» مشك«// ار 

دن و گذراندن ش
املطول «// » م

خوان، سرايندهم

 .الح است

دربارة دوستعر 

  . شده است
تلميح» ت است

دوه به محصول

پذيرفتني است» 

نناهمساس ناج 
 به سختي سنگ

ست و مشبه و م

ها را خا چراغ باد
اگذاري نيست ا

زيتبري ن شمس

ا. ق كرده است
م(تناسب . هست

ه اين كه آبله. ت
ادله وجود ندارد

 فا

سنجش دو

ه معني پوشش

خستين روزهاي
دار ب و قوسدح

با  سوزان و زيان

معني سپري كرد
خوردم«ست نه 

ترنّم( مترنّمو ) ر

ست اين اصطال

 و خاطرات شاع

ق سوزان مانند
آخرت ةدنيا مزرع

مانند شده و اند
  ة مكنيه
»رايحه«ر معني 

،»روم ـ روس« 
 كسي كه دلش

  .)شود مي
ع مانند كرده اس

ب وزش. (د دارند
جا قابلِ» شاهين

ز چهرة درخشان

يار خود اغراق رم
نيز ه) مكنيه(م 
استنند شدهما» 
و اسلوب معا ست

   
 

 .رست است
نة سوم، پرده به

 .رست است
شيرِ نخ» ماك«

محسقفي » طاق
 .ترست اس

باد: سموم// ان 
 .رست است
به مع» ردن شب

درست اس» خُردم

 .رست است
چهره، تصور(ت 

 .رست است
امالي درس» مدن

 .رست است
يان احساسات

 .رست است
جدايي به برق: 1
د«به حديث : 2
فا به دانه مو: 3 

استعار           
تنها در» بو«: 4

 .رست است
و »س ـ عروس

يعني» دلسنگ
مشبيه با هم ديده

ر خود را به شمع
  .يست

تضاد» د ـ چراغ
ش«در معني » ز

استعاره ا» فتاب
 .رست است

عر در باريكي كم
استعارة نوع دوم

»دشت«به  »وق
قِ ديگري نيسدا

www.sanjeshse 

  
  
در 3گزينه  

گزيندر بيت 
در 1گزينه  

«يا » آغوز«
«// » البي«
در 4گزينه  
دخترا: اتنب
در 1گزينه  

گذار«امالي 
خُ وش تپي«

 .است
در 2گزينه  

امالي صورت
در 3گزينه  

آم ستوهبه «
در 4نه گزي 

بي ،اين بيت
 .تعليمي

در 4گزينه  
بيت گزينة 
بيت گزينة 

نةيگز بيت
. شده است

بيت گزينة 
در 2گزينه  

روس«: بيت آ
س«: بيت ب

كنايه و تش(
شاعر: توجه

قابل قبول ني
باد«: بيت پ
باز«: بيت ت
آف«: بيت ث

در 1گزينه  .
شاع: 1بيت 

شده است، ا
شو«: 2بيت 

مثال و مصد

erv.ir
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@sanjesheduc 

و ( »و اغنيا
- واج... و / 

به ) ذرخش

 .)ند

 

  ).اند ده
  .د

  .شد

cationgroup

و جاحتم«ميان 
/د /، / ـَ / ، / ا  

آذ(برق ) 4) نگ

عاره از يار هستن

 .اهميت دارد

  .باشيد داشته

ودن هم پايه كرد
جا كنند را جابه 

باش جاهلي ،نگ
  ه     مسند

  

م. ع برقرار است
/هاي تكرار واج

پرچم سرخ رن( 

استع» بت«و » ر

ها ا ستوري واژه

  .گرداند ي

تقّدجملة پايه 

  . بكنم

  .شنوم ي
  رو
 .اند ده
  يرو

و را در وابسته بو
مجروحان ]كه

             پيرو

 )مركّب(قل 

لن ستور) رداندنِ
اليه مضاف        

)07/03/1400 وم

ميان دو مصراع ه
تك. آشنايي است 

گ الله به رايت

نگار«( ييكرِ پر

عيين نقش دس

را هنر مي د عيب
  فعول     

  )ند

اجزاي ج ناو مي

ك پر كركس را
  و

درست مي وينم 
                پير

مرد يا اند زنده ]
پيرو       پي     

يرو آمده و آن دو
ك[ دادند ح مي

                  

قجملة مست     

گر(داشتنِ  رهبر
                   

3  

سوجامع نوبت (ن 

ادلهو اسلوب مع
كناية»  داشتن

برگ) 3 تيربه  يد

  .استده
  زه به تير

پييار به  رِكپي) 3

به معنا حين تع
  :مده

صديي است كه 
                 مف

گردا نمي(كند  
         

شدن جملة پيرو

سالة اسارتم يكر
               پيرو

بي درست مي ]كه
           پيرو  

]كه[ دادي ص مي
                 و
بين دو جمله پي 

جيحها تر النس
       پايه       

                   

  :د
است، ران بسته

                  

ازدهم؛ زبــــان

ع نخست است و
دست كسي به

بيخة شا) 2مان 

 به مو مانند شد
غمز) 3چشم آهو 

3وي يار به ماه ر

ه ب ادبي و توج
ر مصراع دوم آم

كيمياي دجود و 
      نهاد        

كنمي لعلمرا  ت
   مسند    د   
  .ست
  .هاي عقل ني

ساز و واقع ش سته

چهار نجبا ر ]كه
                  

ك[ ممطمئن شو
   پيرو          

تشخيص ]تا[ ي
پيرو              

»يا«، »و«ه ساز 
آمبو و داشتيم

اده              

                  

ن اهميت دارد
چو كلك ميا) ي
                  

سنجش دو

و مصداق مصراع
چشم ب«  . است

به كم) ين كمان
  .استه
كمرانباريك) رِ

چ بهچشم يار ) 
ر) 2) ياس(من 

 درست متون
اي است كه در ه

اندوشپ را مي ضل
ول               

تربيت) بنابراين( 
نهاد               

ش تبعيِ تكرار اس
بين ستم از باريك

 

ي پيوندهاي وابس

ك[ ام توانسته كه
         پيرو     

متا  بردم وتر مي
                   

رفتي سر افراد مي
                يه
پايه، حروف هم3

جساد ماشين ند
جملة مستقل سا

                  
 

ردن متون كهن
راهنمايي( دليلي 
متمم            

   
 

راع دوم مثال و
تضاد برقرار ا) »

 .است كرده
 .رست است
رنگي(قوس قزح 

مانند شده لفقار
كمرِ( فقط ميانِ

)2برو به كمان 
عارضِ يار به سم

 .رست است
ت در خوانش

نهاد جمله» جود
صد فضكه  تسا

             مفعو
ن سنگ سياهم

                   
نقش دوم، »لطف
هس شمشير دمِ 
 اليه مضاف      

 .رست است
ذف شدن برخي

ك  اين خوشحالم
پايه              

رم را جلو و جلو
پايه              

تماً بايد باالي س
يپا                 

3و  2هاي   گزينه
تي براي بردن ا
ج                  

                   
  .رست است
كرت در مرتب

پي برايضر فرخ
                   

www.sanjeshse 

مصر: 3بيت 
»جو ـ دريا«

آرايي ايجاد
در 1گزينه  .

ق) 1: 1بيت 
شمشير ذوال

ف) 1: 2بيت 
ا) 1: 3بيت 
ع) 1: 4بيت 

در 2گزينه  .1
مهارت: هتوج

ج«: 1گزينة 
عيبي ا بخل

نهاد         
من: 2گزينة 

             
لط «: 3گزينة 
بر: 4گزينة 

             
در 3گزينه  .1

به حذ :هتوج
  

از: 1گزينة 
             

سر: 2گزينة 
             

حت: 3گزينة 
             

در: توضيح(
حت: 4گزينة 

             
  

             
در 4زينه گ .1

مهارت: توجه
خض ]وقتي[

             
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

 شكل زير 

مفهوم . (ت

در  د؛نكمي

 )كند؟مي

سرتاپا عيب 

چه ! (نكند

cationgroup

، به1دار گزينة 

است اوج آزادگي 

 . خودش

منرد و فراموش 

 .دد

ات زاري مجنازه

بيند و س  را مي

گساري ن ي ميو

  

ليه است و نمود

  صفت پسين

ار و رسيدن به

 نه فقط شخص

ود به همراه دار
 

گرد د و سرد نمي

بر ج وادهكدام خان

 .ر است

را فقط خودش

حضور يار زيبارو

)07/03/1400 وم

ال  وابستة مضاف

صف        صفت د

  .رد جز او

مانع كسب اعتبا

داند آدميان مي

گار فراق را با خو
.ه مطرح است

رود ن از ياد نمي

پس از مرگت ك

ه حركت و سفر

ست، زيراشدهر 

ه ديگر بدون ح

  !)طهيري

4  

سوجامع نوبت (ن 

آيد، اليه مي ضاف

قيد        پسين

بت دار همه مح
 

اي امن، م  گوشه

مشترك همة آ د

غم و اندوه روزگ
 در هستي يگانه

  .دارد
  . اشاره دارد

قعي با پير شدن

  : دارد) بوس
پ( .واهد گريست

 توصيه به سؤال

سراپا عيب تصوير

است كهه كرده

چه غسل و تط (

ازدهم؛ زبــــان

آنچه پس از مض

ت پصف        يه

  ربان

  يفتي
  يرو

به چرا ست كه
 .است» اندگي

  .ت

خزيدن در: 3ة 

ديانِ سخن و در

وصال يار نيز، غ
دن وجود عارف

خ اشاره دار تاري
سان به خداوند

 
ويد كه عشق وا

رستم و اشكب(ي 
سرت را كه خو ي

  .دن است
ت صورتو بي 4

آراسته باشد، س

است، بلكه توبه 

!برد ب بهره مي

سنجش دو

ه بيايد، اصوالً آ

الي مضاف         

بسيار مهر گيرِ ت

بي اگر  گيرم  مي
و                پي

مند ا ر خود گله
درما« اين بيت 

است كنايهي هم 

ل و بيت گزينة
 .)تي اس

 و نالة خود را بيا

سيدن به ورس از 
ي اهللا و محو شد

 عاشقانه در ادوا
 و عشق ازلي انس

 !ستشق شده ا
گو مي ،لرت سؤا

درسيت از كتاب 
 چيست؟ تن بي

كرده به عاشقي
4و  3و  2هاي  ه

ميده آصفات ح

ري توبه نكرده

شراب ير از مي و

   
 

 .رست است
اليه هسته مضاف

هسته         ن

سخت معلمِ رفتار
 .رست است

دستت را ]كه[
               پيرو
ر بيت دوم از يار

در » افتادن«ز 
ويبر ر» ستد 

 .رست است
رك صورت سؤا

پروازيدبلن يز از
 .استرست 

يرنفورد، شاعر 
 .ترست اس

 شاعر حتي پس
ء فيمقام فنا ،گر

 .رست است
ماندگاري سخن
وفاداري عاشقان
عر سر پيري عاش
نند سرودة صور

 .رست است
ياري با اين بيت
خندان كه نام تو

 .رست است
، توصيه1 گزينه 

ابيات گزينهرك 
 .رست است

هد كه بايد به ص
  !)چه زاهدي

گسار ز مي و مي

اي غسل و تطهي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .1
اگر پس از ه

  :است
صفت پيشين

  
  

راين : نمونه
در 2گزينه  .1

 نگفتي) پ
پايه         
شاعر در) ت
منظور ا )ث
گرفتن«) ج

در 3گزينه  .1
مفهوم مشتر

، پرهي1بيت 
در 3گزينه  .1

در هر دو مو
در 2گزينه  .1

،2در بيت 
بيت ديگسه 

در 4گزينه  .2
به م: 1بيت 
به و: 2بيت 
شاع: 3بيت 

هما: 4يت ب
در 1گزينه  .2

نزديكي بسي
بدو گفت خن

در 1 گزينه .2
مفهوم بيت

مشترمفهوم 
در 3گزينه  .2

زاه: 1گزينة 
چه! (بيند مي

از: 2گزينة 
  !)اي توبه

برا: 4گزينة 
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@sanjesheduc 

ما در ديگر 
 .لمس كند

  

دي يأكت ت

  » است

cationgroup

داند ام يماني مي
ن را از نزديك لم

  م ـ زيبا

شود  ـ ذكر مي

 

ي فعل به صورت

ع مذكر مخاطب

  

ة حرمان و پشي
خواهد آن ت و مي

د فراموش نكنيم

دانستي كاش مي

       

   گذاريم 

غعول مطلق نوعي

جمع :َتِجدوا«! د

)07/03/1400 وم

 خواستن را ماية
لوب قانع نيست

بايد )4ن         

كا) 4             

كنيم    مك مي

  ند

نوشت ـ مي  مي

  م ـ بروم

در ترجمه مغ. ت

طب تعريب شود

)علوم انساني

5  

سوجامع نوبت (ن 

 

 و افزون بر آن
ها از مطل دهيو د 

  سپسـ  ي

وقت ـ مخاطبين

   كني د مي

كمنشده است ـ 

توان د كرد ـ نمي

داريم ـ) 2 
  موزش ـ خود

اميدوارم) 3 

كيد فارسي است

  

مفرد مذكر مخاط

ويژة غيرع( ن

ازدهم؛ زبــــان

.شود ق رها مي

داند را كافي مي
ها عر به شنيده

روي) 3            

هيچ و) 3        

را ـ يا )3        

ترجمه ن: بَدأنا) 

رويش نخواهد) 4

            مت
ـ زمينة علم و آم

   لي كه

قيد تأك: قطعاً/  

حرفيـ  زبان) 4

بايد به صورت م

بي، زبان قرآ

سنجش دو

گ، عاشق از عشق

دور به معشوق ر
صورت سؤال، شاع

    ز شده است

عمل كردن      

    بر آن 

)3            شند
  نستند ـ بود

4  واهد روييد 

 ـ نوشت ـ معلّم
جمين ـنپيي ـ 

بشاري ـ در حال

صفت باِلغـاً / ي 

4  زبانـ  آن ب

ص مفرد است و با

 عرب

   
 

 .رست است
ت، پس از مرگ

 .رست است
گاه دورادشاعر ن
د سرودة صمانن

 .رست است
  :  رتيب

آغاز) 2   شد
 .رست است

  :رتيب
موش كنيم ـ عم

 .رست است
  :رتيب

ش ـ هر غذايي ـ
 .رست است

  :رتيب
 اينها نداشته باش

دا يها ـ م  درس
 .رست است

  :رتيب
نخو) 2  نيست

 .رست است
   :رتيب

موضوعاتـ س 
كالس ـ راهنماي

 .رست است
  :رتيب

و آب) 2  ام  ده
 .رست است

فعول مطلق نوعي
  !شود

 .رست است
  : رتيب

عرب) 3    د
 .رست است

دوم شخص» بي

www.sanjeshse 

در 2ينه زگ .2
در هر دو بيت

در 2گزينه  .2
، ش2در بيت 
ها، هم سروده

 
   

 
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
شروع ش) 1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

نبايد فرا )2
در 2گزينه  .2

به تر خطاها
اي كاش) 1

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

ترس از) 2
دانستن) 4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

ماندگار ن) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
سه كالس) 1
سومين ك) 4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

آرزو كرد )1
در 2گزينه  .3

مف :اجِتهـاداً 
ش معني نمي

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

داخل شد )1
در 3گزينه  .3

ياب مي«فعل 

erv.ir
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@sanjesheduc 

ها  لت ملت
 منجـر بـه   
يش از هـر     

يـك  : روف  
اختيار   در
گفتـه   .مـد 

ن س بـه آ       
نتوانسـت   

ـت كـه از    

 ! اند 

  !ده است

cationgroup

همانطور كه حال
ستاني نهفته كه
ـاي رايـج را بـي

هـاي معـر مثـل 
كه به آنچهشود 

انجام هسـت مـي  
رختـان ديـد پـس

او ضر پريدنـد و 
ت نياكـان ماسـ

 !سد

 !شوند ل مي

  

شان ثبت كرده

س از نسل رساند

  

ه. گذارد يش مي
اي داس ل عاميانه
هـ المثل ن ضرب

الم جملـه ضـرب   
ش يبكار برده مي 

 خودشان هم ه
 بـر يكـي از در

هاي حاض نجشك
تجربيات ةچكيد و

 !دهد ن مي

 !آيد ميد 

رس خواهد مي ي
 ! سيم

بدل و ها رد سل
!دهي  دست مي

ش هاي تاريخي ب
  !اند  گذاشته

ندگان نسلي پس

 !كنيم

  )كت ل 

)07/03/1400 وم

اند را به نماي شته
المثل  هر ضرب
اديبان مورخان و

از. بيننـد   مـي 
ديافراة ل دربار

دست  آنچه در
هـا را گنجشـك      

د آنگاه گروه گن
گرايي و ي تمدن

 بد آنها را نشان
 !آيد مي ش در

وجوده ه بر شدو

باشد به آنچه مي
ه آن برسيم بتوان
قطعاً بين نس ند و

هم كه داري از

كتاب مردم در بر
ها به ارث حكمت
 ! است

هاي شنون به دل

! 

 !شوي ي

 ديگران طمع ك
  ! گيرد مي

ت() 4  وف

6  

سوجامع نوبت (ن 

ها از آن گذش لت
پس گونه كه در

بسياري از م. رد
ج در گذر زمان

المثل اين ضرب. 
ه ازدست دادن
كـه گروهـي از گ
تش بود رها كرد

هاي ها ميراث مت
  . دنشينن ي

ند زيرا احواالت
ها به نمايش كمت

مشهو م شايع و
  ! ارند

ود دارد راضي نب
ت ي است كه نمي
ثير بسزايي دارن

كم را ه  آن چيز

زيادشان ب  تأثير
ح ها و المثل رب

مخاطبان ثير بر
ترين روش ب ريع

بازد يز را ميچ 
ر تشنه ميي بيشت

هاي ه به دارايي
نم ب سنگ قرار

  مجهول

فاعله محذو/ » 

ازدهم؛ زبــــان

 تجربياتي كه مل
كند به اينگ ن مي
دا يا نكته عنا و

بيشترين رواج  و
وي درخت است
كه اين موضوع به
سـت داشـت ك

را كه در دست ي
حكم ها و المثل ب

مي ده زودترشنون

كنن ها را تلخ مي
گفتن حك ها و ل

مردم قي كه بين
ر مردم تأثيرگذا

به آنچه خو ند و
يسياري چيزهاي
 بر عام مردم تأ
اري طمع كني

را به سبب ها ل
قالب ضر ن را در

ها از اسرار تأث ي
شمندي را با سر

 طمع كند همه
ن بيشتر بنوشي
 داد هنگامي كه

ش درمعرض پرتاب

م ـ المخاطب )4

»كمال« )3     

سنجش دو

مردمي،رايج ي 
مختلفشان بيان

مع كلمه از آن ر
مردم ةير بر عام

 ده گنجشك رو
اي ك ند به گونه

گنجشـكي در د
شكيگنج وكرده 
پس ضرب. آورد

به دل ش  شده و

ه ها زندگي ملت
المثل  بيان ضرب

د حكايت يا اتفاق
ها بر افكار كمت

ن دارند طمع كن
مثل، كنايه از بس

ها المثل ه ضرب
 زيادي از آن ندا

المثل از ضربي 
آثارشان ادمان و

ها در سخنراني ل
ها تجربيات ارزش

چه بخواهد  هر
ه از آنچ ست هر

ز دست خواهيم
هايش مع به ميوه

4  حرفين

      » األفرادِ 

   
 

   :ب
هاي المثل ضرب 

عقايد م  اطوار و
هر ت و شده اس

ي بيشترين تأثي
ر دست بهتر از
كنن ست طمع مي

 فردي بود كه گ
طمع كي ديگر 
بدست آ آنها را 

سل ديگر منتقل
 .استست ر

ه حكمت ها و ثل
ها فقط با ت ملت

ثل بعد از ايجاد
حك ها و المثل رب

 .رست است
 به آنچه ديگران
الم شك در ضرب

 عقيده دارند كه
چيزي كه مقدار
 .رست است

اديبان تعداد و 
هاي اجد  تجربه

المثل رفتن ضرب
ه حكمت وها  ثل

 .رست است
 به دستيابي به
مچون آب درياس

هايمان را از رايي
جز به خاطر طم

 .رست است
  :رتيب

مزيد ثالثّي بح) 3
 .رست است

  :رتيب
أحُد«فاعله /  

 .رست است
  : رتيب

www.sanjeshse 

درك مطلب
ها و حكمت

مردم را با و
آفرينش آن

سخني داراي
گنجشك در

غير آنان است
شود كه مي

هاي گنجشك
يك از چهي

نسلي به نس
در 3گزينه  .3

المث ضرب) 1
تجربيات) 2
المث ضرب) 3
فقط ضر) 4

در 1گزينه  .3
كس هر) 1
ده گنجش) 2
مورخين) 3
به چ اگر) 4

در 2گزينه  .3
مورخين) 1
ها تمدن) 2
به كار گر) 3
المث ضرب) 4

در 4گزينه  .3
كس هر) 1
طمع هم) 2
دار قطعاً )3
درخت ج) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

3  تفّعل) 2
در 1نه گزي .4

اها به ترخط
جهولم) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

erv.ir
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  .است

بـرعكس  ن  

  .شود يم 

شـود و بـه   

در ايـن  . د

  .رود ي

 

لكـه اسـم    

cationgroup

  قيقه

ي صحبت كردن ا

د، چـونهشاره د

جملهتمام واي 

ش ت حاصـل مـي    

آيد نّ و ترديد مي

از جمله بكار مي 

    
 !شود سوب نمي

شـود، بل وب نمي

  .مده

 

  

  .صحيح است

د 7:15 ساعت 

كردن و در گوشي

معناي اسم اش» 

أكيد محتوعث ت

يا خيلـي سـخت

نشك و ظيجاد 

رف كردن ابهام

!ي صفت ندارد
 اسم مكان محس

  .تند
سم مكان محسو

مير منفصل نيام

   »صيد«راي 

)07/03/1400 وم

 

ص ِتخارعال و ِافْ 

سه رسيده يعني

 معناي پچ پچ كر

»ال« تواند نمي

آيد و با كيد مي

دست نايافتني ي

اي و گاهي براي 

برطرو  يام جمله

هست ولي معنا
كان هست ولي
 اسم مكان هست
كان دارد ولي اس

  حال: »)

 زيرا بعدش ضم

مضاف اليه بر: ما

7  

سوجامع نوبت (ن 

 معرفة )4 

ِافتعمصدر باب  

قه بعد به مدرس

به» همس«براي 

ي با تنوين، پس
   

   راُس 

براي تأ» إنَّ « : 

زويي است كه د

سازي و همانند

كامل كردن پي 

ه فّعالةبر وزن : ت
ن، در معناي مك

هردو : المغرب
 ظاهر معناي مك

)دهد ز دست مي

حاليه نيست واو

م) 3              

ازدهم؛ زبــــان

  »  َموروث 

:ارَتخاِالفْ . / ست

دقيق 45 شده و 

ب) 4(ده در گزينة 

آمده و دومي» ل
 ].درست است 

األفر ـًا أفراسَ ) 3

...شك، مسلماً و

بيانگر آرز: كاش

تر براي تشبيه

براي: ولي، اما :

اراتالّسيّ / مكان 
سالن :قاعة/ رد 
المشرق و/ رد 
در الـّدنيا؛/ رد 

ي كه چيزي را از

و) 4      ت     

   ف نفي ماضي

سنجش دو

« ـ م المفعول

درست اس ؛ئةهدِّ 

از منزل خارج 

7:4  4 (8:15  

 تعريف گفته شد

ال«با اولي  » ت
»ال« معرفه به

3  المال ـ لٍ 

ش درستي كه، بي

كاش، اي ك :)دن
  .رود مي

بيشت: مثل اينكه

)و ِلَرفِع اإلبهام

م اسم» ايستگاه
 صفت داللت دا
صفت داللت دار

فت داللت دا ص

كسي(دهنده  ت

تصف :مفترساً ) 3

حرف: ما) 2 

   
 

اسم) 2  مؤّنث
 .رست است

  :رتيب
همم فاعل است؛ 
 .رست است

6: ساعت 3 
  : رتيب

   3 (45
 .رست است

و» گناه«معناي 
 .رست است

کلمـات « واژة) 4
و دومي م نكرهي 

  :  ترتيب
ماٍل) 2  لّنور

 .رست است

همانا، بد ):أکيد
  :  ترتيب
آرزو كرد :لَتَمنِّي
هم بكار م » َليتَ 

گويا، م ):لتَّشـبيه
  !است» ظنّ« 

العبارة و لتکميل
 .رست است

  :  ترتيب
ا :َموِقف«جمع 

سم مبالغه و بر
سم مبالغه و بر ص

و بر مبالغهسم 
  .ت

 .رست است

ان ديده، از دست
  :  ترتيب

3مفعول           
 .رست است

  :  ترتيب
 جار و مجرور: 

www.sanjeshse 

مفرد و م) 1
در 2گزينه  .4

خطاها به تر
اسم :مهدَّئة

در 2گزينه  .4
دانش آموز س
خطاها به تر

1( :7 3 
در 4گزينه  .4

به م ؛»اإلثم«
در 4گزينه  .4

4(در گزينة 
ياول [. است
ها بهگزينه

ال ـنور  )1
در 4گزينه  .4

للتَّأ(: إنَّ ) 4
ها بهنهگزي

ِلل( :ليتَ  )1
يا«صورت 

ِلل(: کـأنَّ ) 2
گزينه براي

لت: (لکنَّ  )3
در 3گزينه  .4

ها بهگزينه
ج: مواقف) 1
اس :کّذاب) 2
اس :سّتار) 3
اس :غفّـار) 4

تفضيل است
در 1گزينه  .4

زيا :خاسراً «
ها بهگزينه

م :سبيالً ) 2
در 4گزينه  .5

ها بهگزينه
:ما+  كَ ) 1

erv.ir

43

44

45

46

47

48

49

50



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ها  لت ملت
 منجـر بـه   

cationgroup

  كردي

  جزء

  »ت

همانطور كه حال
ستاني نهفته كه

  

نرمخويي كـ  ك

  كند

ظر فرهنگي ـ ج

  است و ثبت

مفردات«ي كلمة 

  ست

ه. گذارد يش مي
اي داس ل عاميانه

)07/03/1400 وم

شك بي) 3       

ك تمام ـ غلبه مي

از نظ) 4          

فرهنگي جهان ث

صفت است براي

  آن مردم) 4

  » .وند

به اينكه او كيس 

   األعداء )4

اند را به نماي شته
المثل  هر ضرب

) انساني

8  

سوجامع نوبت (ن 

 نمودي         

تم )4             

يشرفتي        

يراني ـ ميراث ف

ت است، چون ص

4  اند ا ـ ناميده

راري ترجمه شو

  !و

نگاه كنيد بلكه 

        4

ها از آن گذش لت
پس گونه كه در

علومويژة ( ن

ازدهم؛ زبــــان

نرميـ  ه خاطر

        كارهاي

قير به ـ فكر ـ پي

اي) 3              
  

ل شده و نادرست

است كه آن ر) 

يد ماضي استمر

   سنديده
  !گ است

 است جز ذات ا

گويد خنران مي

   ظروا

        علماء )

 تجربياتي كه مل
كند به اينگ ن مي

ي، زبان قرآن

سنجش دو

به) 2دي         

همة) 3          

فق) 3             

 كارت پستال  
يبا ـ ثبت شده 

   
 گزينه قيد فعل

  كه  

)2  نم

ها باي فعل«ست 

مورد پسند، پس 
ي چشندة مرگ
يز هالك شدني

به آنچه سخ كنيد

ال تنظ: انظروا 

 2(

مردمي،رايج ي 
مختلفشان بيان

 عربي

   
 

 .رست است
  :  رتيب

اهم مهربان كرد
 .رست است

  :رتيب
كيبا ـ كاري    
 .رست است

  :رتيب
ر ـ قادر نيست
 .رست است

  :رتيب
 ـ مناظر زيبا ـ
 از ـ مناظري زي
 .رست است

  :رتيب
 
؛ در اينبسيارـ 

گيرد ك در بر مي 
 .رست است

  :رتيب
بين ميـ  ويمگ ي

 .رست است
ده ـ ادامه داده ا

 .رست است

:مرضّيةً / شنود 
هر نفسي): 1(نه 
همه چي): 3(نة 

 .رست است
گوش نك): 2(ه 

/ِاسَتِمعوا  :عوا
 .رست است

  :رتيب
 ألعداِء ُيحاِولُ 

  ب 
هاي المثل ضرب 

عقايد م  اطوار و

www.sanjeshse 

  
  

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

آنان را با) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
غالباً شك) 2

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

دچار فقر) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
خيلي از) 2
بسياري) 4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

آورند مي) 1
چه بسا ـ) 2
ـ گاهي) 4

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

راست مي) 1
در 4گزينه  .3

ضعيف نكرد
در 2گزينه  .3

خش :راضيةً 
ترجمة گزين
ترجمه گزين

در 2گزينه  .3
ترجمه جمله

  : خطاها
ال تستمع) 2

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

عميل األ) 1
درك مطلب

ها و حكمت
مردم را با و

erv.ir
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يش از هـر     
يـك  : روف  

 دراختيـار  
گفتـه   .مـد 

س بـه آن        
نتوانسـت   

ـت كـه از    

 ! ند

  !ده است

cationgroup

ـاي رايـج را بـي
هـاي معـر مثـل 
كه به آنچهشود 

انجام هسـت مـي  
رختـان ديـد پـس

او ضـر پريدنـد و  
ت نياكـان ماسـ

 !سد

 !شوند ل مي

 

ان ان ثبت كرده

س از نسل رساند

  

هـ المثل ن ضرب
الم جملـه ضـرب  

ش بكار برده ميي 
 خودشان هم ه
 بـر يكـي از در

هاي حاض جشك
تجربيات ةچكيد و

 !دهد ن مي

 !آيد د مي

رس خواهد مي ي
 ! سيم

بدل و ها رد سل
 !دهي دست مي

شا هاي تاريخي ب
  !اند  گذاشته

ندگان نسلي پس

 !كنيم

  مجهول 

  ب للفاعل

)07/03/1400 وم

اديبان مورخان و
از. بيننـد  ن مـي 
افرادية ربارل د

دست  آنچه در
هـا را گنجشـك      

 آنگاه گروه گنج
گرايي و ي تمدن

 بد آنها را نشان
 !آيد مي ش در

وجوده ور شده ب

باشد به آنچه مي
توانيم به آن برس

نسقطعاً بين  ند و
هم كه داري از د

مردم دركتاب بر
ها به ارث كمت
 ! است

هاي شنون به دل

! 

 !شوي ي

 ديگران طمع ك
  ! گيرد نمي

ـ المخاطب )4

  الزم) 4

نائبـ  معرب) 4

  ست

9  

سوجامع نوبت (ن 

بسياري از م. رد
اج در گذر زمان

المثل اين ضرب. 
ه ازدست دادن
كـه گروهـي از گ
ش بود رها كرد

هاي ها ميراث مت
  . نشينند ي

ند زيرا احواالت
ها به نمايش كمت

مشهو م شايع و
  ! رند

ود دارد راضي نب
ت ي است كه نمي
ثير بسزايي دارن
 آن چيزكم را ه

زيادشان ب  تأثير
حك ها و المثل ب

ثير برمخاطبان
ترين روش ب ريع

بازد يز را ميچ 
ي بيشتر تشنه مي

هاي ه به دارايي
ن تاب سنگ قرار

 4

 4

4  للفاعل 

نيس اسم فاعلن؛ 

ازدهم؛ زبــــان

اي دا نكته عنا و
بيشترين روا م و

ي درخت است
كه اين موضوع به
سـت داشـت ك

ي را كه در دستش
حكم ها و المثل ب

مي شنونده زودتر

كنن ها را تلخ مي
گفتن حك ها و ل

قي كه بين مردم
ر مردم تأثيرگذار

به آنچه خو ند و
سياري چيزهايي
 بر عام مردم تأ
اري طمع كني

ها را به سبب ل
ن را درقالب ضر

ها از اسرار تأث ي
شمندي را با سر

 طمع كند همه
ن بيشتر بنوشي
 داد هنگامي كه

رض پرتامع ش در

 الزم) 

   خادم) 

نائبـ  البعيد) 

جهان: العاَلمُ : مُ 

سنجش دو

كلمه از آن مع ر
مردم ةير بر عام

 ده گنجشك رو
اي ك ند به گونه

گنجشـكي در د
كرده وگنجشكي

پس ضرب. آورد
به دل ش  شده و

ه ها زندگي ملت
المثل  بيان ضرب

د حكايت يا اتفاق
ها بر افكار كمت

ن دارند طمع كن
مثل، كنايه از بس

ها المثل ه ضرب
 زيادي از آن ندا

المثل ي از ضرب
آثارشان ادمان و

ها در سخنراني ل
ها تجربيات ارزش

چه بخواهد  هر
ه از آنچ ست هر

ز دست خواهيم
هايش مع به ميوه

 3(

 3(

 2(

العاِلُم/  ِانفعالب 

   
 

هر  شده است و
ي بيشترين تأثي
ر دست بهتر از
كنن ست طمع مي

 فردي بود كه گ
ي ديگر طمع ك

بدست آ آنها را 
سل ديگر منتقل
 .رست است

ه حكمت ها و ثل
ها فقط با ت ملت

ثل بعد از ايجاد
حك ها و المثل رب

 .رست است
 به آنچه ديگران
الم شك در ضرب

 عقيده دارند كه
چيزي كه مقدار
 .رست است

اديبان تعداد  و
هاي اجد  تجربه

المثل رفتن ضرب
ه حكمت ها و ثل

 .رست است
 به دستيابي به
مچون آب درياس

هايمان را از رايي
جز به خاطر طم

 .رست است
  :رتيب

 .رست است
  :رتيب

 فاعله 
 .رست است

  : رتيب 

 .رست است

ماضي باب :َطَوی

www.sanjeshse 

آفرينش آن
سخني داراي
گنجشك در

غير آنان است
شود كه مي

هاي گنجشك
يك از چهي

نسلي به نس
در 3گزينه  .3

المث ضرب) 1
تجربيات) 2
المث ضرب) 3
فقط ضر) 4

در 1گزينه  .3
كس هر) 1
ده گنجش) 2
مورخين) 3
به چ اگر) 4

در 2گزينه  .3
مورخين) 1
ها تمدن) 2
به كار گر) 3
المث ضرب) 4

در 4گزينه  .3
كس هر) 1
طمع هم) 2
دار قطعاً) 3
درخت ج) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

 تفّعل )2
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
ـ معلوم) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

 معرب )1
در 2گزينه  .4

َطِانْ : اْنِطَوی
  

erv.ir
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 هنـوز بـه    

ه پايـان  ز ب

  !شود

  

  .رود ي
سـت و بـه       

در ايـن  . د

  .شود مي 
 

 رياچه

cationgroup

شروع شده ولـي

يعني حتماً روز(

  . ضي است
ش اده ترجمه مي

!باشدمي) ضارع

از جمله بكار مي 
خيلـي سـخت اس

آيد نّ و ترديد مي

تمام جملهواي 
.رود ي بكار مي

    

ساحل سرسبز در

  

  . ده

ني كاري تازه ش

. (ييم؛ شب شد

جملة وصفي و ما
عيد يا ماضي سا

مض( اسميه حال 

رف كردن ابهام
 نايـافتني يـا خ

يجاد شك و ظن

عث تأكيد محتو
يي دست يافتني

مع مؤنّث سالم

س: ترجمه/ ِطئ 

)07/03/1400 وم

  !ست

  .ام شده است

 هنوز انجام نشد
  !د

است يعن»  كرد

 مثل اينكه بگو

جم :قد رأيته/ ت 
 صورت ماضي بع

  
  !ارع است

ده، زمان جملة

برطرو  يام جمله
ست كه دست ا

 و گاهي براي اي

كيد مي آيد و باع
ميدواري و آرزو

   .هستند 
جم :»الُحُجرات«

شاطصفت براي  

10  

سوجامع نوبت (ن 

اس» َجناح: بال«

ه طور كامل انجا

ست يعني فعل
دد ولي انجام نش

شروع« معناي 

مالً اتفاق افتاده،

اسم نكره است :ً 
س ماضي دوم به

!ماضي است» ب
مضا »ُيعجبُ «ش 

جملة اسميه آمد

كامل كردن پي 
بيانگر آرزويي: 

 و همانندسازي

براي تأك »إنَّ « 
براي ام . چه بسا

  م 
مع مؤنّث سالم
«! شة كلمه است

  م 

:األخضر/ رور 

ازدهم؛ زبــــان

«جمله مربوط به 

مال رخ داده و به

 چه بسا، اميد اس
اري اتفاق بيافتد

به »أخـذَ «يايد، 

ك موضوعي كام

  :شوده مي
کتابًا/ » خريدم«

 نيز ماضي، پس

طلب«ود، چون 
چون فعل قبلش
ود چون قبلش ج

  

براي: ولي، اما :
:كاش، اي كاش

تر براي تشبيه

...:شك، مسلماً و
ايد، اميد است،

جمع مذكر سالم
جمهر سه  :بات

جزء ريش» ت« 
جمع مؤنّث سالم

ضاف اليه و مجر

سنجش دو

تعريف ج) / ِنف

 فعلي را كه كام

به معناي شايد،
يك كا» يك بود

فعل مضارع بي» 
  ! نشده است

يعني يك» شد« 
  .)  يده است

ضي بعيد ترجمه
«ل ماضي است 
ل جملة وصفي

شو ري معني مي
شود چ رجمه مي

شو ي ترجمه مي

 »َلَعلَّ «ن است 

)و ِلَرفِع اإلبهام
ك :)آرزو كردن :

  .رود مي
بيشت: مثل اينكه

ش بيدرستي كه، 
شا ):ميد داشتن

ج :المعّلمين/ لم 
َصفات و المکتب
ست چون حرف

ج: الّنفايات/ سالم 

مض :الُبحيرةِ / ف 
   

 

 .رست است

َزعاِن: جمع آن( 
 .رست است

مشخص كن: ل
  : ترتيب
ب »عَسی« فعل 

نزدي«يعني  »ادَ 
»أخذَ «د از فعل 

ده و كامالً انجام
به معني »صـارَ 

ت و شب فرا رسي
 .رست است

ة وصفي كه ماض
فعل :اشتريتُ ) 4

بل ماضي و فعل
  : ترتيب

ماضي استمرار :
ضارع اخباري تر

مضارع اخباري »
 .رست است

ميد به وقوع آن
  :  ترتيب

لتکميل العبارة و
لَتَمنِّـي و الُمَنـی

هم بكار م » َليتَ 
گويا، م ):لتَّشـبيه

  !است »ظنّ « 
همانا، بد ):أکيد

ام :جِّي و الرَّجاء
 .رست است

  :  ترتيب
جمع مؤنّث سال 

يات و المسَتوص
جمع مكسر اس :
سجمع مذكر : ن 

 .رست است

مضاف و موصوف 
www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
باله: َنفةَزعْ 

در 4گزينه  .4
ترجمة سؤال

ها بهگزينه
با آمدن) 1
کا«فعل ) 2
وقتي بعد) 3

پايان نرسيد
ص«فعل ) 4

رسيده است
در 4گزينه  .4

جملة: سؤال
4(در گزينة 

چون فعل قب
ها بهگزينه

:»تمنعُ «) 1
مض: يفرح) 2
»يقذف«) 3

در 4گزينه  .4
آرزويي كه ا

ها بهگزينه
لت: (لکنَّ  )1
ِلل(: ليـتَ ) 2

يا«صورت 
ِلل(: کـأنَّ ) 3

گزينه براي
للتَّأ(: إنَّ ) 4

ِللتَّرجِّ(: لعلَّ 
در 3گزينه  .4

ها بهگزينه
:ُامَّهات) 1
الُمستشفي) 2
:أصوات) 3
الّالعبيَن) 4

در 1گزينه  .4
:شاِطئ) 1

erv.ir
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 از دادگـاه     

ر تـو شـده       

د و گناهان 

بسـيار   ـل 
 مـن قبلـه   

cationgroup

  :ت قرآني است
د بـدون تـرس

  .كند ي

بـا آن خواسـتار

برد هانش پي مي

ويد قطعاً آن عمـ
ـ   تسول قـد خل

  

اين عبارت) مت
خواهـد كه او مي

حدود خداوند مي

اي اسـت كـه ب  

شود و به گناها ي

 زنا نزديك نشو
 ما محمد اال رس

)07/03/1400 وم

قيام ةسور 4و  3
ارش اين است ك
ه به قدرت نامح

 تو عـزم و اراده

هايش آگاه مي ب

به«: فرمايد  مي
و﴿ »استليت 

  .﴾اهللا شيئاً رض

)م انساني

11  

سوجامع نوبت (ن 

  حال   :جّدْينِ 

  عالم
  ب
 

3آيه ( »...ت اول 
د بلكه علت انكا

و اشارهاست عاد 

شة مسافر كوي

سبه كند بر عيب

خداوند نا است
ت به دوران جاهل

يض فلنلي عقيبه 

  ي
 
 

ويژة غيرعلوم(

ازدهم؛ زبــــان

ُمج) 3/ حال  :راً 

پرده از حقايق ع
دن صدايي مهيب

 واظبت بر نماز
  منزهي

 آنها را به حالت
وجود معاد ندارد
 دربارة امكان مع

م كه بهترين توش

خودش را محاس

 99  
ت عمل زشت زن
داقي از بازگشت
م و من ينقلب عل

  ي

توفيق الهي ← 
 حمت بر غضب

 متحانال يا ابت

( ين و زندگي

سنجش دو

  .ب است

متأّخرًا) 2/ ليه  

76-75  
كنار رفتن پ ←

شنيده شد ←
مو ← بهشتي 

خدايا تو پاك و م

 
هاي ها استخوان

انسان شك در و
ند اين موضوع

  
دانم مي اخداي« 

هر كس خ«:  يند
  ».كند ح مي

ل دوازدهم ـ ص
ه دوران جاهليت

و عمل زنا مصد 
بتم علي اعقابكم

5  
  

عرضي ←تقيم 

7-68  
پذيري حية حق

سبقت رح ← 
ا ←وني افراد 

 دي

   
 

 .رست است

بر كانَ و منصوب
  :  ترتيب
جملة حال :خائب

 .رست است
6-85-86ـ ص 

← شدن حقايق 
كنندة ناگهاني 

هاي شت در باغ
خ ←ل بهشت 

 .رست است
 55و  58 ص 

نه تنه« ت قرآني 
ا ←) ه قيامت

مام عمر گناه كن
 .رست است

95و  102 ص 
:فرمايند مي )ع(

فرماي مي) ع(لي 
ها را اصالح  عيب

 .رست است
سال 89م ـ ص 

ديق بازگشت به
است ي ناپسند

و قتل انقلبمات ا
 .رست است

58-59هم ـ ص 
عرضي ←لل 
  طولي ←

ي به صورت مست
 .رست است

71-72هم ـ ص 
كنندة روح تعيين

 گناهان با توبه
دن تمايالت درو

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
خبر :»فّظاً «

ها بهگزينه
و هو خ) 1
  
    

 
در 1گزينه  .5

كتاب دهم ـ
آشكار) الف
غافلگيرك) ب
گراميداش) ج
ترنم اهل) د

در 2گزينه  .5
سال دهم ـ
ادامة عبارت

سوره 5آية (
قيامت در تم

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ
(امام كاظم 

  ».باشد
ـ حضرت عل
را جبران و

در 4ه گزين .5
هميازدسال 

يكي از مصا
زشت و راهي

ان مرسل اَفال
در 3گزينه  .5

سال دوازده
مشاركت علل

←ر ثانتقال ا
آفريني نقش

در 2نه گزي .5
سال دوازده

ت نقش) الف
آمرزش) ب
نشان داد) ج

erv.ir
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جـز اسـالم      

كنـد   ي مـي  
ـرت زيـان     

ن كه بـدي  

خداوند  ﴾س

بح هنگـام   
  .ندند

ر منكـرات  

 شـد و بـه    

و امـا   ﴾يماً    
و ايشـان را  

 و متعـالي     
 اسـت كـه    

cationgroup

س كـه دينـي ج

ك جانب بنـدگي
و در دنيـا و آخـ

آنان« ﴾...سيئات

صمك من الناس

روز صـبهـا هـر   
خواند طهير را مي

برابر توانيم در ي

وچك خواهنـد

 صـراطًا مسـتقيم
خويش در آورد و

  ها

كامـل معنـوي
نـاگونيهاي گو

  

و هر كـس ﴾رين

كه خدا را بر يك
شـود او دان مـي 

والذين كسبوا الس
  ».د

 رسالته و اهللا يعص

ه مـدت ) ل بيت
زدند و آيه تط مي

مييابيم كه  د مي

ر در نظرمان كو

و يهـديهم اليـه
ضلي از جانب خو

ه  و تربيت انسان

ني پـرورش و تك
ي مردم به كااله

)07/03/1400 وم

آلخرة من الخاسر
  . دهد بو

م كسي است ك
د از خدا رويگرد

و﴿و آية شريفة 
ندنشي ر ذلت مي

 تفعل فما بلغت

عصمت اهل(ع ضو
 اهل بيت صدا م

بر خود تسلطي 

هاي ديگر  قدرت

حمة منه و فضل و
جوار رحمت و فض

وان كانون رشد

يعن ين نياز خود
مشغولي دائمي ل

12  

سوجامع نوبت (ن 

منه و هو في اآل
واهكاران خ زيان 

ـ از مرد  ﴾خره
 باليي به او رسد

شود وي و هوس 
ر چهرة آنان غبار

ن ربك و ان لم
«  

مردم از اين موض
 و اهل خانه را

م بتدريج چنان

ه داشته باشيم

خلهم في رحميدس
ي آنان را در جو

ه خانواده به عنو
  خردورزي

تري ن از اساسيا
وي زندگي و دل

ازدهم؛ زبــــان

  34ص 
م دنيا فلن يقبل م
د و در آخرت از

خسر الدنيا و اآلخ
گيرد و اگر  مي

 كه تسليم هوي
بينند و بر د مي

 ما انزل اليك من
.مكن ن حفظ مي

براي آگاهي م) 
گذشتند مي )س

دهيم و انجام مي

ر همه چيز توجه

و اعتصموا به فس
 جستند به زود

  

ارتقاي جايگاه ←
 تفكر و علم و خ

شود انسا جب مي
 رويه تغيير الگو

سنجش دو

ال دوازدهم ـ ص
غ غير االسالمتبي

رفته نخواهد شد
خ...  علي حرف 

دلش بر آن آرام

نشيند سان مي
 اندازة عمل خو

  
 ايها الرسول بلغ

مردمانگزند  از 
)ص(يامبر اكرم 

س(  حضرت زهرا

گوييم و نماز مي
  .دداري كنيم

ه بزرگي خدا بر

هللا ووا باذين آمن
 و به او تمسك
.ت هدايت كند

 113  
← ﴾ يتفكرون

دعوت به ← 

موج ،منفي علم
ترين آسيب اين

  .د

   
 

 .رست است
و سا 31م ـ ص 
و من ي﴿ :فرمايد

 هرگز از او پذير
اس من يعبداهللا

ري به او رسد د

 .است رست
  139م ـ ص 

ماني بر چهرة انس
د جزاي بدي به
 .رست است

68-70 م ـ ص
يا﴿: ل آية تبلغ

تو را« :فرمايد ي
ر كه نازل شد پي
سجد از در خانة
 .رست است

  125 ص 
رست آنچه در ن
ز انجامشان خود
م گفتن تكبير به

  .خواهيم كرد
 .رست است

  76هم ـ ص 
ذفاما ال﴿: يدفرما

به خدا گرويدند
ود به راهي راست

 .رست است
و 116هم ـ ص 

لك آليات لقوم
﴾كر اولوااللباب
 .رست است

  130ـ ص  هم
م ي از پيامدهاي
ت ل شود و جدي

گرد مي ارارد باز

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
ف ـ قرآن مي
اختيار كند

لناو من ا﴿ـ 
پس اگر خير

  .بيند مي
در 2گزينه  .5

ل يازدهماس
غبار ذلت زم
پيشه كردند

در 3گزينه  .5
دهمسال ياز

از نزول سپ
به پيامبر مي
ـ آيه تطهير

ه مسرفتن ب
در 4گزينه  .6

سال دهم ـ
ـ با تكرار در

م و ازبايستي
ـ اگر هنگام

آنان توجه نخ
در 4گزينه  .6

سال دوازده
ف ميخداوند 

كساني كه ب
به سوي خو

در 2گزينه  .6
سال دوازده

ذلفي ان ﴿ ـ
انما يتذك﴿ـ 

در 2گزينه  .6
زدهسال دوا
گرايي مصرف

خويش غافل
همه روزه وا
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 ← دارد    

ف شناخته 

﴾  

خر و عمـل  

  ﴾ الدهر

  .ت دارد

هـا   ز پاكيزه
  ﴾كفرون

جعوا الـيهم  

cationgroup

 بقـره مطابقـت

ت يعني به عفاف

  .د
﴾بادي الصالحون

باهللا و اليوم اآلخ

و ما يهلكنا اال﴿

مطابقت ﴾تبعوني

نوادگاني نهاد و از
 و بنعمة اهللا هم يك

روا قومهم اذا رج

  

سـوره 200ـه    
  ».ي ندارند

است ﴾ فال يوذين

  ل زندگي

صالح انجام دهند
 االرض يرثها عب

  نو

ب من آمن﴿ :ويد

﴿ »كند ابود مي

تم تحبون اهللا فات

 شما فرزندان و ن
با الباطل يومنون

لدين و لينذرفي ا

)07/03/1400 وم

شـوند بـا آيـ مي
اي خرت هيچ بهره

 ادني ان يعرفن

افت برنامه كامل
.  

و عمل ص آورده 
ان﴿ن شايسته 

  
سب با نيازهاي ن

گو دربارة آنها مي

گذشت روزگار نا

ان كنتقل ﴿ آية 

 همسرانتان براي
افب﴿ »ورزند ين م

فم طائفه ليتفقهوا 

13  

سوجامع نوبت (ن 

هاي اخروي م ف
ا كن ولي در آخ

ذلك﴿ي زنان ا

بشري براي دريا
فظي قرآن است

ساني كه ايمان
ن توسط بندگان

واليت ظاهري 
ف اسالمي متناس

شود و قرآن د ي

و ما را فقط گ«  

خداوند است و با

تان قرار داد و از
نعمت الهي كفران

ل فرقه منهمك من

ازدهم؛ زبــــان

فع رسيدن به هد
ر دنيا نيكي عطا

جوب حجاب بر

بآمادگي جامعه 
ز موارد اعجاز لف

وعده خدا به كس 
وراثت زمين ←

←ي از منكر 
يين معارفبت ←

يباز مه رويشان 

:گويند يرند مي

ضوع پيروي از خ

سراني از نوع خودت
ورند و به نآ ن مي

من فرن كافر فلوال 

سنجش دو

 قرار گيرند مانع
خداوندا به ما در

  
ست و فلسفه وج

  .گيرند مي

  
آ ←اوان ن فر

از ←شمندان 

← ﴾شيئا  بي

← ﴾من بعد الذكر

101  
به معروف و نهي 

←عارف امامان 

يد و روشنايي به

گي گ را پيش مي

  
دربارة موض »صاه

د براي شما همس
 آيا به باطل ايمان

ك لمؤمنون لينفروا

   
 

 .رست است
  17-18 ص 

ي دنيوي اصل
گويند خ مردم مي

 .رست است
140-148 ص 

جمال و زيبايي اس
مورد آزار قرار نم

 .رست است
29-40م ـ ص 

شمندان و عالمان
دن اديبان و دانش

 .رست است
  114م ـ ص 

ونني ال يشركون
زبور مكتبنا في ال

 .رست است
و  102م ـ ص 

امر اس وظيفة
ان از معي مسلمان

 .رست است
  42-44 ص 

ه معاد پنجرة امي
﴾  

اه غفلت از مرگ
 .رست است

113-114 ص 
عص احب اهللا من 
 .رست است

  149م ـ ص 
و خداوند «:رمايد

حال داد و روزي 
 .رست است

  125م ـ ص 
و ما كان ال﴿آية 
  . ﴾ون

www.sanjeshse 

در 3 گزينه .6
سال دهم ـ
هاي اگر هدف

بعضي از م«
در 3 گزينه .6

سال دهم ـ
زن مظهر ج

شوند و م مي
در 1گزينه  .6

سال يازدهم
ـ ظهور دانش
دـ ايمان آور

در 1گزينه  .6
سال يازدهم

يعبدو﴿) الف
و لقد ك﴿) ج

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
ـ عمل براسا

مندي ـ بهره
در 4گزينه  .6

سال دهم ـ
معتقدين به

﴾ ...صالحاً 
و آنان كه را

در 3گزينه  .7
سال دهم ـ

ما«حديث 
در 1گزينه  .7

سال يازدهم
فر خداوند مي

شما رزق به
در 2گزينه  .7

سال يازدهم
با توجه به آ

روحذلعلهم ي

erv.ir
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ي حضـرت   

 عمل آنان 

هـا   سـرمايه  

 و پشـتكار    

دا براي من 

هـدايت  (د  
يي كـه در   

ه آيـات او  
در حـالي    
 

يـم تـا بـا    

cationgroup

يعنـي »ـر اسـت  

مان ودرجة اي ه

سازد و ايـن س ي

همـت و تعقـل

بگو خد( ﴾كلون

كنـد ـدايت مـي   
هـاي  بـا ويژگـي    

ان برانگيخت كه
آمـوزد مينان  آ

 ﴾ب و الحكمه

ا قرار داده قبيله

  

  .است

  .د

تـر ننـد محبـوب  

ها به نوي انسان

مال را متمايز مي

 است كه اهل ه

عليه يتوكل المتوك

 مخلوقـات را هـ
ات را متناسـب

مبري از خودشا
ار و سودمند به

هم الكتابمم و يعل

و ق قواما شما را 

)07/03/1400 وم

انذار مردم ا) 3 

اردد  نماز باز مي

خوان سوي آن مي

 است واليت معن

 او به سوي كما

دهنده به كسي

قل حسبي اهللا ع﴿

خداوند همه: د
دسته از مخلوقـا

در بين آنان پيا
ب و معارف استوا

و يزكيهم تهم آيا

فرمايد داوند مي
  ﴾ عليم خبير

)ساني

14  

سوجامع نوبت (ن 

خت عميق دين

 را از ياد خدا و

ز آنچه مرا به س

پذير گي امكان

كند و حركت ي

كننده و اميدد ك

﴿آية  با )نيست
  .ت دارد

فرمايد مي ﴾ ... 
ت خداوند هر د

مود آن گاه كه د
كند و كتاب  مي
لوا عليهمتي﴿. دند

و اينكه خد. ست
ان اهللا﴿ه است 

علوم انس ويژة

ازدهم؛ زبــــان

شناخ) 2 كردن 

رد و شيطان ما

دان براي من ازن
  .وذناپذير بود

عبوديت و بندف 

موجودات جدا مي

يست بلكه كمك

اش كافي ن  بنده
مطابقت) كنند ي

ي اعطي كل شي
يگر متفاوت است

 

زشمند عطا فرم
لودگي پاكشان
راهي آشكار بود

خوت اسالمي اس
داوند داناي آگاه

و( ن و زندگي

سنجش دو

كوچ) 1فر الهي 

دار جدان باز مي

پروردگارا زن« :د
هاي شيطان نفو

  
ظايفبا انجام و 

ه او را از ساير مو
  .ود اوست

  
د نياكاري افرانم

آيا خدا براي( ﴾
ن بر او توكل مي

ربنا الذي﴿ريفه 
مخلوقات با يكدي

 .كند ت ميهداي

متي عظيم و ار
 نوع پليدي و آل
ت پيامبر در گمر

ايجاد اخدربارة  ﴾
همانا كه خد... د

 دين

   
 

فيكحذر بودن از 
 .رست است

  33-34 ص 
ما را از عقل و و

 .رست است
  48هم ـ ص 

گويد مي )ع( سف
ه در برابر وسوسه
 .رست است

52-53م ـ ص 
)ص( ي پيامبر

  .د

 .رست است
  30ص 
هايي دارد كه يه

د غير مادي وجو
 .رست است

108و  111ص 
شين تنبلي و ندا

﴾اهللا بكاف عبده
كنندگان و توكل

 .ت استرس

آية شر 10م ص 
 شيوة هدايت م
رار داده است ه

 .رست است
  56م، ص 

د به مؤمنان نعم
خواند و از هر ي

نان قبل از بعثت
 .رست است

  73م ص 
﴾ عنداهللا اتقاكم

س و آشنايي يابيد

www.sanjeshse 

شرايط بر ح
در 3گزينه  .7

سال دهم ـ
نفس اماره م

در 4گزينه  .7
سال دوازده
حضرت يوس

د )ع( يوسف
در 4گزينه  .7

سال يازدهم
واليت معنوي
بستگي دارد

  
  

در 1گزينه  .5
دهم صسال 

انسان سرماي
ناشي از بعد

در 2گزينه  .5
دهم صسال 
جانش ،توكل
  .است
يس الا﴿آيه 

كافي است و
در 3ه ينگز .5

سال يازدهم
اما) عمومي

وجودشان قر
در 4ينه گز .5

سال يازدهم
يقيناً خداوند
را بر آنان مي
كه مسلماً آن

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

ان اكرمكم﴿
يكديگر انس
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ت كـه بـه   
ه دسـتگاه   

ه ردمـي كـ  
اي دارد  ـژه       

كنـد و  مـي 
يـز تشـكر     

ـن آيـه در    

 دو جبهـة  

ت در نـوع      
د در حالي 

و روز روزه  
 را بـه جـا    

cationgroup

  ».م داد

ظيفه ما اين است
نودي نسبت بـه

مر ، ايـن اسـت  
كـه شـرايط ويـ

م تشكرن انسان 
ـد از خداونـد ني

 دچار شـويد ايـ

اعالم. (ل گرديد

 سـاير مخلوقـات
ي آن گام بردارد

60(شـود    مي
ضـاي روزهقـم  

  

خود قرار نخواهم
  .آور بودند  نام

كنند پس وظ مي
ناخشن) ع(صادق 

ورمنظـ ) اشـند     
ـد بـه فقيهـي ك

آن د هم اززسا ي
وقات تشكر نكنـ

 انحراف بزرگي
  .باشد ي

لملروابط بين  

ت انسـان بـااوف
ب كند و به سوي

  .كنند ي

اجبو جمع بر او
ر اين صورت هـ

  .د

)07/03/1400 وم

گزار خرگان را كا
صيرت و جهاد

بينند آنان چه م
در زمان امام ص 

عنـي خداونـد با
سي ندارنـد بايـ

ش را برطرف مي
كسي كه از مخلو

.  

بهخواهند شما 
مي »؟شود ر مي

وجب تحول در

تفو اولين  طلبد
آن را انتخابد و 

 خود حركت مي

فارة جت دهد ك
لقش برساند درح

دهد طعام مي ير

15  

سوجامع نوبت (ن 

كنندگ گاه گمراه
دانش و تقوا و بص

نگرند تا بب د مي
.شيعيان نشويم

ردار مـواليش يع
بر و امام دسترس

يازي از نيازهايش
ك: فرمايند مي )

ي خداوند است

خ مي ،كنند ي مي
تر ش كنند حريص

مو جامعه بود كه

ط دة محكم را مي
ت را بشناسدخلق

 به سوي هدف

غي به خدا نسبت
حغبار غليظ به 

يفق 60به  ايد و 

ازدهم؛ زبــــان

و من هيچ گ«... 
هستند كه در د 

و به پيروان خود
گران نسبت به ش

بـر فرمـان (ست 
كنند اما به پيامب

كند و ني سان مي
ع( هت امام رضا

سته به اثرگذاري

ات پيرويز شهو
چيزي كه منعش

ج رجديد د رشي

مت بزرگ و اراد
ود هدف از خخ 

ه صورت غريزي

روغل كند مثالً د
 رمضان عمدي غ

گيردبروز روزه  6

سنجش دو

10  
.فرمايند اويه مي

)ع( امام سجاد 

14  
ر بر ما هستند و

بدبيني ديگسبب 
  

خداوند اس »هموال
 اسالم زندگي ك

ن خدا به او احس
ود به همين جه

ري مخلوقات وابس

ني كه اساك ﴾..
 نسبت به آن چ

12  
ايجاد نگر )ص( 

قرب الهي هم ،ي
ن بايدعني انسا

ي و حيوانات به

 
وزة خود را باطل
 در ماه مبارك

60دهد يعني يا 

   
 

 .رست است
04و  127م ص 

دربارة معا) ع(ي 
اگرداناز ش لي

 .رست است
41و  143م ص 

ن هم اكنون ناظر
كنيم كه سگي 

.اوج رسيده بود
 .رست است

  173م ص 
مو«ث منظور از 

براساس قوانين 
  .يند

 .رست است
  26هم ص 

اي از بندگان نده
شو ر خداوند مي

اثرگذار هني هم
 .رست است

  86هم ص 
.. بعونتين يد الذ
چرا انسان«ؤال 

 .رست است
26-127هم ص 

مهم رسول خدا
(  

 .رست است
  5و  11ص 

دف نهايي يعني
يع .باشد دف مي

به صورت طبيعي
 .رست است

 136-137ص 
 چيز حرامي رو

و كسي كه) عام
هم بايد كفاره بد

 .رست است
  73-86ص 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
حضرت علي

ثمازه ابوحم
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
چون امامان

زندگ اي گونه
اميه به ا بني

در 2گزينه  .5
يازدهمسال 

در اين حديث
خواهند مي

مراجعه نماي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
زماني كه بن
هم شكرگزار

كند يعن نمي
در 4گزينه  .6

سال دوازده
يريد و﴿آيه 

پاسخ به سؤ
در 4گزينه  .6

سال دوازده
از اقدمات م
حق و باطل

در 2گزينه  .6
سال دهم ص
وصول به هد
وصول به هد
ب كه گياهان

در 2گزينه  .6
سال دهم ص
اگر كسي با

فقير طع 60
آورد و ه مي

در 3نه يگز .6
سال دهم ص
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شـاهدان و     

  )هي

  ...اند و ه
) اهل بيت(

ال ﴿باشيد 

ي هسـتند   

يگـر آغـاز     

cationgroup

ـس از حضـور ش

عدل اله( »كند ي

 كه ايمان آورده
(يعني شما را  »

ت الهي نااميد نب

 كه آنها گروهـي

ـي در جهـان د
  .قت دارد

  هي

  

يعنـي پـ(شـوند  
  .مراه بوديم

ندگان ستم نمي

  )ص(رم 

اند ل او و كساني
»ايطهركم تطهير«

ايد از رحمت شته

ر آن است خاط

و زندگي حقيقـ
مطابق ﴾ الحيوان

فس بر اوامر اله

)07/03/1400 وم

ش ش و كيفر مـي 
مردمي گم  و ما

داوند هرگز به بن

س از پيامبر اكر
  ن دين اسالم

خداوند و رسول
« دور گرداند و 

شا داور خود ستم

  .برد به كار مي

هب يناگيرند  ي

دانند و  گذرا مي
لدار اآلخره لهي

ي تقدم هواي نف

16  

سوجامع نوبت (ن 

ة دريافت پاداش
 بر ما چيره شد

ماست چون خد

  

  ضب

د امام معصوم پس
ي و روزآمد بودن

خشما  فقط ولي 
دي و ناپاكي را

ن كه بسيار به خ

ن براي جوانان ب

سخره و بازي مي

 خوابي كوتاه و
و ان ال و لعب هو

فردي است يعني

ازدهم؛ زبــــان

ها آماد  تا انسان
وردگارا شقاوت

كردار پيشين شم

 امتحان يا ابتال
  ق الهي

قت رحمت بر غض

وجود ←دايت 
پويايي ←تلف 

همانا ﴾ ...سوله
 از اهل بيت پليد

و اي بندگان من

را شيطان) كنم ي

مسبه وانيد آن را 

چون يوي را هم
هل لحياة الدنيا اال

رك عملي بعد ف

سنجش دو

دهد عي رخ مي
گويند پرو ند مي

قوبت به خاطر ك

 
سنت ←سان 
سنت توفيق ←

سبق ←اهكار 

ت رهبري و هد
هاي مخت در دوره

ا وليكم اهللا و رس
 كرده است كه

  .د

  
دهد كه بگو  مي

ه زودي توبه مي

خو  نماز فرا مي

دارند زندگي دني
و ما هذه ال﴿آية 

بيانگر شر ﴾ ... 

1  

   
 

وم قيامت وقايع
دكاران به خداو
 .رست است

  57هم ص 
اين عق «:فرمايد

 .رست است
 69-73هم ص 

صفات دروني انس
←و هدايت الهي 

روي بندگان گنا
 .رست است

  29-30م ص 
ود جامعه از جهت
ي نيازهاي بشر د

 .رست است
  85-91م ص 

انما﴿: آية واليت
ير خداوند اراده
و طاهر قرار دهد

 .رست است
97-99هم ص 

 پيامبرش پيام
  ﴾حمه اهللا

به(نداختن توبه 
 .رست است

  19ص 
ي كه مردم را به

  .كنند مي
 .رست است

  39-40ص 
عتقاد به معاد د
 اين موضوع با آ

 .رست است
  33هم ص 

اَرأيت من اتخذ﴿
 .رست است

12و  46هم ص 

www.sanjeshse 

در مرحله د
ـ بد) گواهان

در 3گزينه  .6
دهزدواسال 

ف خداوند مي
در 1گزينه  .6

سال دوازده
بروز ص) الف
نصرت و) ب
حفظ آبر) ج

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
ـ عدم كمبو

گويخسپاـ 
در 2گزينه  .6

سال يازدهم
با توجه به آ

طهيآيه ت در
كامالً پاك و

در 4گزينه  .6
سال دوازده
ـ خداوند به
تقنطوا من ر
ـ به تأخير ا

در 3گزينه  .7
سال دهم ص
آنها هنگامي

كه تعقل نمي
در 1گزينه  .7

سال دهم ص
كساني كه ا

شود كه مي
در 2گزينه  .7

سال دوازده
﴿آية شريفة

در 3گزينه  .7
سال دوازده
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@sanjesheduc 

 »...ت شـيئا   

 :گويـد  مـي  
ا كلمه هـو  

.«  

گشـت بـه     

» ق بـر آن   

  .دد

cationgroup

مـا رأيـت«لوي 

نسان بـدكار م ا
كال انها﴿: فرمايد

ندوش يگيخته م

 از مصـاديق بازگ
 .ع استموضو

  .آورند جود مي

ت كامـل و دقيـق

  .باشد م مي

.  

گرد استنباط مي 

  

 كه با حديث عل

اين زمان ـ در) 
ف خداوند مي »م

تا روزي كه برانگ

يكـيو  اسـت  
د اين ميمؤ ﴾كم

را به وج» خالقي

  

ي آگاه و نظارت

انگيز نظم شگفت

اند  عهده داشته

»نقص نسبي« 

)07/03/1400 وم

باشد خداوند مي
  .ت دارد

)سدر دم فرا مي
ام شته ترك كرده

اي است ت فاصله

 و راهي ناپسند
كبتم علي اعقابقل

  .واهي است

اخ«رند مشكالت 

.»ستگاه هستي

  .كوشش نمايد

اي داشتن اراده« 

هاي ش ي از نمونه

را بر» شة بشري

  .يست

مفهوم» تنيد ي

   ديني

17  

سوجامع نوبت (ن 

ش معرفت به خ
 آن ديدم مطابقت

 و هوشياري مر
 آنچه را در گذش
وي آنها برزخ و ف

لي بسيار زشت
قن مات او قتل ان

مبارزه با خودخو

ة خود قرار نگير

  .ره دارد

د«س عميق در 

بايد ك» ب خود

 اجزاي طبيعت،

است كه يكي» م

 بر سر راه انديش

ادفي نيجود تص

كرد و بر آن مي ي

هاي ف و اقليت

ازدهم؛ زبــــان

يشبارة افزادر »...
 قبل و بعد و با

ي زمان بيداري
صالح انجام دهم
گويد و پيش رو

 112  
يد قطعاً آن عمل
ن قبله الرسل افان

هاي م ي از روش

ه مناسب و ويژة

ران نوجواني اشا

  .است» هي

است بس» كمتي

المت و پاكي قلب

لعقول در تمام

نگري در نظم ده

قرار دادن چراغ

يابد كه موج ر مي

فهم آن مي/ يد 

معارف

سنجش دو

.تسخداوند دل ا
ينكه خداوند را

يعني(ها فرا رسد 
شد كه عمل ص
گ  است كه او مي

ال دوازدهم ص
 زنا نزديك نشوي

قد خلت من﴿ة 

، يكي» بازپسين

غريزي در جايگاه

به امتيازات دور

همان علم و آگا

وجود حك«شگر 

سال«ر در حفظ 

هماهنگي محيرا

دآين«ند، نشانگر 

ق«اهري وظيفة 

، انسان در»ماني

ه جزيي كو رسي

   
 

خ تنبيهش هم 
 را نديدم مگر اي

 .رست است
  63ص 

مرگ يكي از آنه
را باز گردانيد با
رگز اين سخني
 .رست است

و سا 111م ص 
به ﴾...ربوا الزنا

يت است كه آية

 .رست است
ن به خدا و روز

 .رست است
هاي معنوي و غر

 .رست است
ب» ي از پاكي دل
 .رست است

ه«يدن خداوند؛ 
 .رست است

ي در جهان نمايش
 .رست است

تر ت هر چه تمام
 .رست است

انگيز با ه شگفت

 .رست است
ميان مادر و فرزن
 .رست است

وان پيامبران ظا
 .رست است

اليم مكتب آسم
 .رست است

چنان هر يك به م

www.sanjeshse 

آفرينش«بيت 
چيزي هيچ

در 4گزينه  .7
سال دهم ص

آنگاه كه م«
پروردگارا مر

هر« ﴾قائلها
در 4 گزينه .7

يازدهمسال 
وال تقر﴿آية 

دوران جاهلي
 
  
    

در 1گزينه  .5
ايمان«بيانگر 

در 2گزينه  .5
ه اگر گرايش

در 3گزينه  .5
برخورداري«

در 4گزينه  .5
ديدن و شني

در 3گزينه  .5
هر موجودي

در 2گزينه  .5
دقتانسان با 

در 1گزينه  .5
دليل نظام ش

  .است
در 2گزينه  .5

هماهنگي مي
در 3گزينه  .5

انبياء به عنو
در 4گزينه  .6

تعا«در پرتو 
در 4گزينه  .6

هم«از بيت 
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@sanjesheduc 

» فقـر « از  

  .گردد ط مي

» ـرين روح 

وح آنهـا از     

ن همـه در    

، زمينـه را     

  .وند

 adviceم  
ار بـه كـار    

cationgroup

  .است» سان

، حاصـل»وانـي  

استنباط» خروي

منكـر«سـخ بـه   

خـواب، دامـن رو

ايـن جهـان» ي

كيـه بـر ايمـان،

شو گرفتار مي» ي

اسـم). 1گزينـة  
سـاختا). 2زينة 

  

  

خود انس«ستند، 

هـاي رو عقده« 

  .اند ه

اداش و كيفر اخ

ه باشد و اين پاس

ي و در حـال خ

هاي كاميابي«و » 

ان آسماني با تك

عالم حيواني«د به 

رد گ(كنـد    مـي    
رد گز(ست است 

  ). 4ة 

)07/03/1400 وم

.كتب جامع دارد

يدنش ناتوان هس

ران جواني دارد

پرداخته» همگان

توبه و پا«فهوم 

دن وجود داشته

در عالم بيداري» 
.  

  . دارد

»لذات«. ند روزه

.«  

اديا«مفهوم » ن

پردازند غريزي مي

معنـايي نـاقص
 آن كامالً نادرس

رد گزينة(باشد  

18  

سوجامع نوبت (ن 

يش، نياز به مك

  .ت

ترين افراد از دي ل

اي افراد، در دور

 و درك براي ه

مف» گري نداريم

 اعضاي اصلي بد

»خويش هستند
شود ند رها نمي

انيِ معاد اشاره

نه زندگاني چن» 

حي انسان است

ان بتر اندر درون
  .گردد

هاي غ ن در لذت

ه را به لحـاظ م
صفت كمي براي
has offered

  انگليسي

ازدهم؛ زبــــان

رصة زندگي خو

است» يك راه« 

ت و گاهي عاقل

ا ر معتقدات پاره

قابل فهم«: بيان

انعامت دري ديگ 

در» گي خاصي

هاي خ ودخواهي
دهن ده پيوند مي

هاي امكا ستدالل

»جاوداني اوست

وي و كمال روح

زا ماند خصمي/ 
گ استنباط مي» 

ور شد يز و غوطه

جمله» كه«ناي 
 a  به عنوان ص
dند فاعل توا نمي

سنجش دو

ل انساني، در عر

ن و اعتقاد بلكه

  .گردد ق مي

شرك پنهان است

 سهم بزرگي در

ت و جهنم به بي

جز/ و ور براني 

نظم و هماهنگ« 

ات و خور نفساني
 را به جهان ماد

به اس» خداوندي

حيات ج«سته به 

حيات معنو« آن 

/ ما خصم برون 
آورند  فراهم مي

نها به ارضاي غراي

 which به معن
fewكارگيري 

 لحاظ معنايي ن

   
 

 .رست است
 رسيدن به كمال

 .رست است
ه تنها يك ايمان

 .رست است
محقق» معاد«و 

 .رست است
 كه سرچشمة ش

 .رست است
ي كههاي روان ه

 .رست است
ي توصيف بهشت

 .رست است
دايا گر بخواني و

 .رست است
ودن انسان بايد

 .رست است
 شديداً غرق در
انيات كه انسان

 .رست است
درت نامحدود خ

 .رست است
يقي انسان وابس

 .رست است
تقالل انسان از
 .رست است

 شهان كشتيم م
ر دشمنان حق
 .رست است

ر زندگي خود، تن

 .رست است
 ضمير موصولي
همارش است و ب
 جاي خالي، به

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
انسان براي

در 2گزينه  .6
نه» توحيد«

در 3گزينه  .6
عدل در پرتو

در 3گزينه  .6
بت اعظمي

در 1گزينه  .6
از عقديكي 
  .است

در 1گزينه  .6
پيامبران برا

در 2گزينه  .6
خد«از بيت 

در 4گزينه  .6
براي زنده بو

  .است
در 3گزينه  .7

كساني كه«
چنگال نفسا

در 1گزينه  .7
اشاره به قد«

در 2گزينه  .7
ت حقيسعاد
  .گذرند

در 3گزينه  .7
اصالت و است

در 4گزينه  .7
اي«از بيت 

براي غلبه بر
در 4گزينه  .7

كساني كه در
 

 
در 3گزينه  .7

كارگيريهب
غيرقابل شم
رفته قبل از
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@sanjesheduc 

در شـرطي   
 شرط بايد 
ت مفعـولي         

 ،وم جملـه   
هاي   گزينه

در ). 3و  2

هـاي   گزينه
provide 

ن ديگـر در    

 قلـة كـوه   

  ».ود دارد
  ن

مشـابه بـه   

  ».كند

نكـه يـك     

cationgroup

 داشته باشـيد د
 جمله، قسمت

 نيـاز بـه صـفت
  ).4و  3هاي 

 توجه بـه مفهـو
رد(» جو كردن
2هـاي   د گزينـه 

رد گ(شود  ه مي
بـراي فعـل   » ت

شد تـا بازيكنـان

  سي، اصلي

گري خود را به

  ظر اخالقي

ت بين آنها وجو
ل چيزي گشتن

م] كاالي[ترين  ك

  دل، مشابه

ي الزم را تأمين ك

ي مـن بـراي اين

  

به ياد. ده كنيم
 توجه به مفهوم
در ايـن جملـه

ه رد گزينه(» نده

با). 3و  1هاي  
جستج«ه معناي 

رد(جمـع اسـت   

ص معنايي جمله
ناطق دور دست

  ).2ينة 

ذاشت و باعث ش

اساس) 4 

 هيچ حادثة ديگ

از نظ) 4 
  .است» 

دين وجه شباهت
حول) 4 

م گرفتم نزديك

معاد) 4 

ها و مواد معدني ن

و شدم، اميدهاي

)07/03/1400 وم

ت شرط استفاد
با). 4و  2هاي 

 سـوي ديگـر، د
كنن راضي«عناي 

رد گزينه( داريم
به look forه 

her  است كه ج
  .ار برود

نقص باعثجمله، 
مردم در من«ي 

رد گزي(ل داريم 

ود به نمايش گذ

 ي، معمولي

توانست تا بدون

 ور مداوم
»نزديك بودن« 

رند چرا كه چند
 ن كشيدن

ي بگيرم، تصميم

  پزشكي

يد تمام ويتامين

وميت شديد زانو

 

19  

سوجامع نوبت (ن 

گذشته در قسمت
ه رد گزينه(كنيم 
از). 3و  2هـاي  

satisfyi به مع

د» و«به معناي 
داريم نه»  كردن
sistersجمله 

yoursel به كا

در اين ج» كه« 
peopl عنابه م

 ساختار مجهول

اي از خو  العاده

عادي) 3 

يك بار بيافتد، ت

به طو) 3 
ود بيانگر مفهوم

 هم اشتباه بگير
بيرون) 3  رفتن

اي ستم پنير خامه

دارو،) 3 

م غذايي سالم باي
   تأمين كردن

  

دچار يك مصدو 

  ز بين بردن
  افزايش يافتن

ازدهم؛ زبــــان

ه، بايد از زمان گ
wer استفاده ك

ه رد گزينـه (ود 
ingصفت فاعلي 

ب andرف ربط 
مراقبت«عناي 

ه كار رفته در ج
lves به صورت 

صولي به معناي
e in the rem

ر نتيجه، نياز به

ي عملكرد فوق
  ».ر برسند

 انه

كه نزديك بود ي

 ر مناسب
ه فعل به كار رو

نقاشي را با 2ت 
ردن، اشتباه گر

سي رفتم و نتوان

ست كه يك رژيم
فراهم كردن،) 
تأثير گذاشتن) 

 ديدار دوستانه
  
نابود كردن، از) 
افزايش دادن،) 

سنجش دو

ر قسمت نتيجه
reها از  مة فاعل

ومله منطقي شـ 
داريم نه ص» ضي

جمله، نياز به حر
look aft به مع

ضمير انعكاسي به
اطب است بايد

ر نوع ضمير موص
mote areasش 

در. مفعولي است

باليست آرژانتيني
به نظر]  كيفيت

داوطلبا) 2 

د از اينكجوان، بع

به طور) 2 
n وقتي به همراه

ساني ممكن است
گيج كر) 2 

وپرماركت محلي
  ».كنم بخرم

 مكان) 2 

دنسازي معتقد اس
   2(
   4(

 گذشته در يك
».م از بين رفت

   2(
   4(

   
 

 .رست است
د couldوجود 

تر است براي هم
نفي باشد تا جم

راض«به معناي  
 .رست است

رابطة ميان دو ج
terاي   دو كلمه

چنين، مرجع ض
ن اين ضمير مخا

 .رست است
كارگيري هري به

سوي ديگر، نقش
م» فراهم كردن
 .رست است

ديشب فوتب«: له
و بي[ي معمولي 

 
 .رست است

كوهنورد ج«: له

 وداً، تقريباً
nearlyكه قيد 

 .ست استر
مردم به آس«: ه

 م كردن
 .رست است

وقتي به سو«: ه
توانستم پيدا ك ي

 ، فايده
 .رست است

كارشناس بد«: ه
 گيري كردن

 د كردن
 .رست است

وقتي سال«: ه
اي بشوم ت حرفه

 ت كردن
  كردن

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
با توجه به و
نوع دوم بهت
به صورت من
satisfied

در 4گزينه  .7
با توجه به ر
نياز به فعل

همچ). 2و  1
ضمن، چون

در 3گزينه  .7
به طور كلي

از س). 4و  1
ف«به معناي 

در 3گزينه  .8
ترجمة جمله
زمين خيلي

الزم) 1  
در 1گزينه  .8

ترجمة جمله
  ».برساند

حدو) 1  
دقت كنيد ك

در 2گزينه  .8
ترجمة جمله

هضم) 1  
در 4گزينه  .8

ترجمة جمله
آن را كه مي

سود) 1  
در 2گزينه  .8

ترجمة جمله
جلوگ) 1  
تأييد) 3  

در 2گزينه  .8
ترجمة جمله
بسكتباليست

تقويت) 1  
ابراز) 3  

erv.ir

77

78

79

80

81

82

83

84

85



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

  ».نار بيايند

گ داخلـي     

 

 2، 1هـاي  

cationgroup

توانند با هم كن ي
  ضا

 دادن بـه جنـگ

  آميز المت

  جه كردن

  دود كردن
 .دقت كنيد» ي

ه رد گزينه(كنيم 

-----.  

-------.  

  ند؟

  

ست كه هرگز نمي
تقاض) 4 

زي براي پايـان

مسا) 4 

توج) 4 

محد) 4 
رك كردن كسي

 فعل استفاده ك

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

-----------ز 

كن را توصيف مي

   كنند

  .ست

)07/03/1400 وم

و به اين دليل اس
 

آميز حل مسالمت

 سگزار، قدردان

 د دادن

  .  كنيد

  ن، ورزش
  .قت كنيد

  كردن
ردن با كسي، در

دار ingز شكل 

- اشاره دارد كه 

ساب آورد به جز

ر 3در پاراگراف  

 
مند  زباله عالقه

  د دارد؟

غير ارگانيك اس

20  

سوجامع نوبت (ن 

درش است وبرا] 
منبع) 3 

وار بود كه راه ح

سپاس) 3 

بهبود) 3 

دقت» ر شدن از

تمرين) 4 
دق»  طور مرتب

رفتار) 3 
رتباط برقرار كر

گاه فاعل بايد از

ست به اين ادعا

شكل زباله به حس

To name b

 .كند ه پيدا مي
م را به بازيافت

سؤاالت زير وجود
  ند، چيست؟

ر عليه غذاهاي غ

ازدهم؛ زبــــان

]نگرش[ كامل با 
 د

ايي كامالً اميدو

 حمل

  كردن

دور«به معناي  

 پايه، اساس) 
o  به«به معناي

 كردن
re  ا«به معناي

ود، پس در جايگ

 كشيده شده اس
  ا خالص شود

راي غلبه بر مش

ut a fewكرد 

  . وجود دارند

ادامه --------
شده است تا مرد

ه كدام يك از س
شون رگانيك مي

  است؟ ست
 سراسر جهان بر

سنجش دو

زندگي در تضاد
عملكرد) 2 

هور كشور آفريقا

ح قابل) 2 

ك) 2  پرهيز

move away

)3  نكته) 2 
on a regular

حمل ك) 2 
late to some

شو يد شروع مي

خط 2اراگراف 
ز شر بقاياي غذ

ه عنوان راهي بر

ترين شكل كارك
هاي زيادي ثال

---------ورد 
كشورها انجام ش

ي پاسخگويي به
دي كشاورزي ا

نادرسموارد زير 
ي توليد غذا در

   
 

 .رست است
نگرش او به ز«: ه

 ش
 .رست است

رئيس جمه«: له
«  

 ئول
 .رست است

 د كردن
 .رست است

y fromاژگاني 

 .رست است
 ت

r basisاژگاني 

 .رست است
 ط دادن
ebodyاژگاني 

 .رست است
t يك جملة جدي

 .رست است
كه زير آن در پا 

تواند از ي ما مي
 .رست است

توان به زير را مي
  ي

 .رست است
 موارد زير به بهت
ن حقيقت كه مث

 .رست است
ًال با بحثي در مو
 توسط برخي ك

 .رست است
العات كافي براي
منجر به ناكارآمد

 .رست است
يك از م ن، كدام

جام شده بر روي

www.sanjeshse 
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».يافت شود

مسئو) 1  
در 4گزينه  .8

توليد) 1  
در 1گزينه  .8

به تركيب و
در 3گزينه  .9

سنت) 1  
به تركيب و

در 1گزينه  .9
ارتبا) 1  

به تركيب و
در 3گزينه  .9

thatبعد از 

  ).4و 
در 1گزينه  .9

كthisكلمة 
جهان طبيعي

در 3گزينه  .9
تمام موارد ز
كيسة كاغذي

در 2گزينه  .9
يك از كدام

تأكيد بر اين
در 2گزينه  .9
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اقداماتي كه

در 4گزينه  .9
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عواملي كه م

در 1گزينه  .9
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  .ن است

 

طـور كلـي    

يق كـردن    
ل استفاده 

ي نيـاز بـه    
ملـة كامـل    

ـد از فعـل   

رد ( باشـد   

رد (داريـم   

repo   يـك

ـد تبـديل   

cationgroup

ترين نزديك ---

بـه ط). 3گزينـة  
4 .(  

عمـل تشـوي). 4
رت گذشته كامل

س در جاي خـالي
تـوانيم جمل  نمي

بعـ). 4و  1ـاي  

tag بايد مثبـت
.  

ختار مجهـول د

orterيگر، اسم 

توانـ تاه شده مي

  

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

رد گ(ـت باشـد     
4و  2هاي  گزينه

4و  2هـاي   زينه
ste بايد به صور

پس. عولي است
له، قبل از كاما

  .فاده كنيم

هـ رد گزينـه (ند 
  ).3و  1

gود، در نتيجه 

)4 و 2هاي  ينه

يجه، نياز به سا
  ).3و  2هاي 

از سوي دي). 3 
  ).4و  2هاي 

كه در حالت كوت

)07/03/1400 وم

حاظ معنايي به

  شود؟ ت مي

 گرامـري درسـ
رد گ(كند  ص مي

رد گز(آيد  ل مي
epدر نتيجه، . ت

قطعاً مفع» كردن
رف ربط در جمل

استف» اما«عناي 

كن يي ناقص مي
1هاي  رد گزينه(

 جمله منفي شو
رد گز( قرار داد 

در نتي. ولي است
ه رد گزينه(اشد 

و 2هاي   گزينه
ه رد گزينه(دارد  

w استفاده كرد ك

يسي
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سوجامع نوبت (ن 

 شده است به لح

رگانيك برداشت
  

جمله به لحـاظ
ظ معنايي ناقص

مكي قبل از فاعل
تفاق افتاده است

بازسازي ك«ناي 
ه عدم وجود حر

به مع  but ربط

را به لحاظ معناي
(استفاده كنيم  

شود كه مفهوم 
مالك tagخت 

قطعاً مفعو» دن
مي با toشخصاً 

رد(ستفاده كرد 
aف اسم مانند 

which leftار 

انگلي ختصاصي

ازدهم؛ زبــــان

خط كشيده 2 
  »ئيات

در مورد غذاي ا
.ك بهتر نيست

مفعول دارد تا ج
جمله را به لحاظ 

شود و فعل كم ي
در گذشته ا» ن

restore به معن
با توجه به). 2و 

له، بايد از حرف

جمله ر» كه«ي 
to doingتار 

ة اول، باعث مي
 نبايد براي ساخ

تحويل دا«ناي 
مش deliverي 

اس tooيا  soاز 
ياز به يك معرف

اتخي توان از سا
4.(  

 زبان اخ

سنجش دو

 آن در پاراگراف
دقيق، پر جزئ« 

ة نظر نويسنده د
ذاي غير ارگانيك

الفاصله نياز به م
»كه«به معناي 

چار وارونگي مي
وارد شدن«عناي 

the  براي فعلe

و 1هاي  د گزينه
.  

جمل 2ضاد ميان 

 who به معناي
بايد از ساخت» ن

در جملة» هرگز
را afterبعد از 

deliver به معن
ضافة مناسب برا

الت مثبت بايد ا
ست كه حتماً ني

ة جملة قبل مي
4و  3، 1هاي  نه

   
 

 .رست است
exten كه زير

deta به معناي
 .رست است

 موارد زير دربارة
لزوماً از غذ] نيك

 .رست است
بال put كه فعل 

ضمير موصولي به
 .رست است

scarc جمله دچ
به مع stepد از 
  ).3زينة 

 .رست است
 e old house

رد(م فعل داريم 
)3رد گزينة (م 

 .رست است
وجود مفهوم تض

 .رست است
 oضمير موصولي

پذيرفتن«معناي 
 .رست است

ne  ه«به معناي
عبارت ب). 4و  1

 .رست است
no  براي فعلr

حرف اض). 3و  1
 .رست است

ار جمالركب از ت
 قابل شمارش ا

 .رست است
 براي بيان نتيجة

le  رد گزين(شود

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .1
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در 1گزينه  .1

celyبعد از   

بالفاصله بعد
رد گز(شود 

در 4گزينه  .10
فاعل نقش  

قسمت سوم
داشته باشيم

در 2گزينه  .1
ه به وبا توج  

در 2گزينه  .1
بكارگيري ض  

admit به م
در 3گزينه  .1

everوجود   

1هاي  گزينه
در 4گزينه  .1

velsنقش   

1هاي  گزينه
در 1گزينه  .10

براي اجتناب  
اسم مفرد و

در 2گزينه  .1
بعد از كاما  

eavingبه 
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). 2و  1ي  
ت مفعـولي      

 

عميقـاً   نـد 

  دن

  ». است

ـه تـوافقي    

  ن

س تلفنـي     

 حافظـت  م 

بي آلمـاني   

  زه

cationgroup

هـاي رد گزينه(م 
 كـرد نـه صـفت

 :يگر هستند

so 

».ر اندك است
  علت) 4 

دنوبديـده  ـيب   

توصيه كرد) 4 

 جامعه شناس
  هانناگ) 4 

 بيشـتر از اينكـ

بحث كردن) 4 

وسـتان او تمـاس

  راضي) 4 

نهـا ما بايد از آ

  سالمت) 4 

  ».زن باشد

رسد كه سـرمربي

حجم، انداز) 4 

  ».د

  

  

ر انعكاسي داريم
ك»  آور  اسـتفاده

 زير معادل يكدي
o embarrass

ست خيس بسيار
 له

اشـتباه آسـآن    

 ن

قتصاددان و يك

ستخدامي جديد

 ن

و با برخـي از د

 

آورد كه مراه مي

كم و كاهش وز
  ندرو

  

ر به نظر مي. ست

رد كردفته است 
   بازتاب دادن

ن، تقويت كردن

)07/03/1400 وم

جه، نياز به ضمير
خجالـت«نـاي   
ساختار 2د كه 

ing a situati

يژه بر روي پيس
حاشيه، فاصل) 3

بـه واسـطةكه  

احاطه كردن) 3

 مشترك يك اق
 مشترك) 3

 مفاد قرارداد اس

ارزيابي كردن) 3

 ميزش نشست و

سرگرم شده) 3

ي با خود به همر

 لذت) 3

 شامل اشتهاي ك
آو حساب به) 2
شامل بودن) 4

متوالي فصل اس

 اقدام، عمل) 3

ان را از خود باف
نشان دادن،) 2
افزايش دادن) 4
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سوجامع نوبت (ن 

در نتيج. ن است
emba بـه معن

دقت كنيد). 3و 
ion = such a

انندة مسابقه بوي
 3

كواهد از افرادي

3  ردن

 شده است، كار
 3

معتقد بودند كه

  3

ي نگران پشت

 3

تصادي و تاريخي

3  الل

تواند سردگي مي
 
 4

ترين تعداد برد م

 3

 فروش آن داستا
 
 4

ازدهم؛ زبــــان

يكسان» يافتن«
arrassingعلي  

و 1هاي  د گزينه
an embarras

خطا براي يك را
 وزن) 

خو  گفت كه مي

عذرخواهي كر) 

مة محلي چاپ
 شيفته) 

 زدند چرا كه مع

كاهش يافتن) 

اي مد، با چهرهيان 

 نگران) 

ي فرهنگي، اقت
  ».ل كنيم

، اختالنظميبي) 

هاي افسر ، نشانه

هاست كه بيشتر

 معجزه) 

ه براي افزايش

سنجش دو

find  به معناي
يد از صفت فـاع

رد(» شرمنده« 
ssing situati

ند كه حاشيه خ
 2(

اش انية عمومي

 2(

ه اخيراً در روزنام
 2(

ست به اعتصاب

 2(

موقع رش بهس

 2(

ها تاني ما ارزش
ي آينده منتقل

 2(

زارش تلويزيوني،
   درك كردن

  

ين برد پياپي آنه
  

 2(

كه را راً اين اتهام
  
  

   
 

 .است رست
dول براي فعل 

، بايهلمفهوم جم
emb به معناي

ion
  .ت استرس
دانن همه مي«: له

 .است رست
مدير در بيا«: له

  » كند
 ن، عفو كردن
 .رست است

گزارشي كه«: له
 

 .رست است
كارگران دس«: له

  ».ي است
  كردن

 .رست است
وقتي كه پس«: له

 زده
 .رست است

ميراث باست«: له
هاي به نسل] ها را

 .رست است
براساس گز«: له

زي را دانستن، د
 ردن

 .رست است
اين هشتمي«: له

».زه كرده است

 .رست است
روزنامه فور«: هل

 ي كردن
 ردن
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  ».گرفت
هيجان ز) 1  

در 1گزينه  .1
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آنه[م تا نيك
 ميراث) 1  
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 كارمندان 

ـان چقـدر   

  ختن

دي تغييـر     

  برد

  ستانه

  نام ي

رد ( شـود      
علـي رغـم   

). 4و  1ي  
ok   بايـد از
in  تمـامي ،

characte 
رد ( بگيرد 

cationgroup

د تانكن عمل مي

  ».مكن بود
  الهام) 4 

ش در شب امتحـ

  ردن
 ياد كسي انداخ

بـه ميـزان زيـاد

رنامه، كارب) 4 
  .د

  ».شكند ي
وسطور دبه) 4 

  ».خواهند ماند
ناس، بيناش) 4 

 فعـل اسـتفاده
d    ع«بـه معنـاي

هـاي رد گزينـه (  
kayز بعـد ا ). 2

nquireة فعـل    

 erized جهول

جمع sتواند  مي

  

ان محركي ععنو

  خواه
  

غيرمم الًآنها كام
 ش

آموزانش ه دانش

ج كرن، استخراد
دن، چيزي را به

سال گذشته ب 2

 چهره ت
دقت كنيد» دن

ي داستان را مي
 

 ناشناس باقي خ
 م

ر مجهـول ايـن
despiteعد از 

c استفاده شـود
2و  1هـاي   ينـه 

 زمـان گذشـتة

تار مجخاسعد از 
راه عدد باشد نم

)07/03/1400 وم

به ع ،ي كار ماهر

بد خيم، بدخ) 2
كننده خسته) 4

ن در آپارتمان آ
ارتعاش، لرزش) 3

اتي دربارة اينكه

ديبيرون كش) 2
يادآوري كرد) 4

20اي توليد در 

تلعبارت، حا) 3
ر بسيار زياد كرد

واييه عمد خط ر
با عصبانيت) 3

منيت شخصي
بزرگ، عظيم) 3

، بايد از ساختار
بع). 3رد گزينة (

curiouslyيد 

گزي رد(كار رود 
يم و با توجه به

بع). 4و  2هاي  
mil اگر به همر

 4.(  
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سوجامع نوبت (ن 

ويرينود  نامحد

 
 4

يدن بيرون، خواب
 3

 استخراج اطالعا

 
 4

ها هيزات و روش

 3
تغيير«ه معناي 

ويسندة رمان به
 3

خبرها به داليل ا
 3

در نتيجه.  باشد
(استفاده كنيم  
(.  

نتيجه، بايد از قي
به ك» آيا / كه«ي 

 قول غير مستقي
   

گزينه رد( شود 
llionكلمة ). 4

رد گزينه(د گير

ازدهم؛ زبــــان

كند كه منابع ي

هاي بور كاميون
 پرتو، تابش) 

امة كوتاه براي

اوري اخير، تجه

 تركيب) 
change bey به

رات خواننده، نو
 به عمد) 

كرد كه تمام مخ
 مصيبت بار) 

تواند مفعولي ي
to از مصدر با 

)4 رد گزينة(رد 

در ن. ربطي است
whe به معناي

در نقل). 4و  1
).2و  1هاي  نه

nearl استفاده
4و  3هاي  گزينه

قيد زمان قرار بگ

سنجش دو

عا مياي اد رسانه

   
  

زش ناشي از عب
 2(

 از يك پرسشنا
  ».رد

  
  

هاي فنا پيشرفت

 2(
yond recogn

ر هم زدن انتظا
 2(

ن نكته تأكيد ك
 2(

establi تنها مي
بايد lateصفت 

مل استفاده كرا

غيرر» پرسيدن«
therيا  ifبايد 

1هاي  رد گزينه
رد گزين( باشند 

lyة بايد از كلم 

رد گ(تفاده شود 
ن بايد قبل از ق

   
 

 .رست است
كارشناس ر«: له
  ».تر باشند 

ير، نابود شدني
 سختكوش
 .است رست

به خاطر لر«: له
 مقدار
 .است رست

معلم جوان«: له
وابند استفاده كر

 كردن
 ن كردن
 .است رست

به واسطة پ«: له

 سايي، شنا
nitionواژگاني 

 .است رست
به منظور بر«: له

  آرا، هم صدا
 .رست است

پليس بر اين«: له

 .است رست
t  براي فعلish

بعد از ص). 3و  1
توان از جمله كا 

 .رست است
inq  به معناي»

inqu مستقيماً ب
t فاده شود تسا)

در زمان گذشته
 .رست است

»حدود«مفهوم 
است byف اضافة 

قيد مكا ).3و  2

www.sanjeshse 
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شناخت،) 1  
به تركيب و  

در 2گزينه  .12
ترجمة جمل  
به اتفاق) 1  

در 4گزينه  .12
ترجمة جمل  
 متعدد) 1  
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