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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  فتمهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)06/12/1400(  

  )دوازدهم( زبـــان  
 

  

  :باشد ده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاه 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 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  9ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 –فضـيلت  

در . را دارند
بـه عنـوان   

cationgroup

   

ف –اسـتعداد   –

يشترين تكرار ر
ها ب دسته از واژه

.)خواند هبي مي

  ) اندوه –غم 

–لياقـت    :هنـر * 

  جل

، صفات اشاره بي
بدون اسم اين د

  .ت

   )گروه 3(

  )06/12/1400 م

اشعار مذه   آواز،

غ  :كُربت) (نجش

*سريع  –تابان 

اج ←عجل * ح 

ها، در گزينه ين
ز اسم و كاربرد ب

   )شاره

فت مركب است

(ها  تابوت تختي

2  

هفتممرحلة (ـان 

صداي بلند و به
(   

ابزار و مبناي سن 

شت  :سبك  *ان 
  . اندام 

  سفاهت  

راجح ←راجه * 

هاي پيشي وابسته
ت اشاره پيش از

(   
صفت ا( نابرادر 

(  
م يك واژه و صف

روكش ت –ها  ش

ارسي 

دوازدهم؛ زبــــ

كند و با ص ت مي
هاي ديني آيين 
(   
   

–معيار : عيار(  )
   )پرشكوه –

ناگها  :يكايك*  
هيكل و درشت

  هاتفي  ←

←سفاحت *  

*صواعق  ←ق 

  . است» دقه

ت كه از ميان و
 به كاربرد صفات

دو صفات اشاره
آن –) اليه ضاف

)صفت شمارشي
خم شصت : توجه 

سهراب و سياوش

 فا

سنجش د

   :زينه
ش زائران حركت

–عمال عبادي 
)باف اي دست يه

.درست هستند

 
)مدهاي مملكت

–گرانمايه  : رمايه

طور قطع به – 
 ويژه شتر قوي ه

   :ها
←حاتفي * حور 

   :ها ن
مواجهه ←حه 

   :ها الح آن
سواعق* هدم  ←

ي اميري اسفند

ه داشت اين است
ماير اشاره بايد

  . وجه داشت

دهر (آن  –تين 
صفت مض(ابسته 

ص(هزاران  –شاره 
)صفت اشاره(ن 

  
خيس خون داغ س

   
 

 .رست است
رست در هر گز

آن كه پيشاپيش ( 
اع –جِ منسك ( 

عي كفش با روي
ي گزينه پاسخ د

 .رست است
  :هاي نادرست ه
عايدات و درآم  :ت
پر) (بنا نهادن  :ن

 .رست است
   :ها  واژه
ترديد بي –مان 

شتر؛ به: هيون* 
 .رست است

ه ط و اصالح آن
ح ←هور * جر 

 .رست است
اليي و اصالح آن

مواجح* سورت  
 .استرست 

اليي متن و اصال
←حدم * سباع 

 .رست است
مرتضي« پاسخ از 

 .رست است
 بايد به آن توجه
صفات اشاره و ضم

تو) و با مكث(  
   :گزينه

نخست) مير اشاره
وابسته وا» آن« 

صفت اش) مرتبه
آن –) مير اشاره

 .رست است
 :ها ي در گزينه

خ –ها  ره بختي

www.sanjeshse 

  
  
  
در 4گزينه  

هاي ناد ه واژ
چاووش) 1
مناسك  )2
نو(گيوه ) 3

هاي همه واژه
در 2گزينه  

اصالح گزينه
ارتفاع واليت(
طرح افكندن(
در 3گزينه  

معاني همه
گم بي  :آوري

*شايستگي 
در 1گزينه  

هاي غلط واژه
هج ←حجر 

در 2گزينه  
هاي امال غلط

←صورت 
در 4گزينه  

هاي امال غلط
س ←صباع 

در 2گزينه  
بيت گزينه

در 3گزينه  
اي كه نكته

تشخيص ص
ضمير اشاره
بررسي هر گ

ضم(اين ) 1
:آن چاه) 2
دو م(آن ) 3
ضم(اين ) 4
در 4گزينه  

گروه مسندي
گليم تير) 1

erv.ir
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@sanjesheduc 

  . ك هستند

  )مسـند   :ر 

 كـه بـرادر   

. جـاز اسـت  

  » .است» 
گـل از غـم     

cationgroup

متروك» زوبين –

اسـتوا/ خراب  –

ك – ناتني  كسي

مج» سـرزمين «

»فتيله«تعاره از 
مـن چـو گ : بيه 

  . ده است

  .ند

–شرزه «هاي  ژه

–مفعول   :قديم

  . جمله است

به معني برادر 

«به معنـاي » ين

  * د كن 

«   *  
است» شمع«براي 

تشـب* » گـل  –

 از من حس كر

  )06/12/1400 م

  )گروه 2
.  

متروك هستن» ن

واژ) * عني نيزه

بناي عهد ق/ ود 

، نهاد ج»صبا« 
 

»نابرادر«: ايهام 

  .  

زمي«: مجاز* ت 

سرد  ليل كردي،

هر –سر  –سر 
سر بر» شمع»  :ي
–باد « :بخشي ان

  .  است

يار زيباست كه

3  

هفتممرحلة (ـان 

(   

2(خوب و خالي 
.ر اسنادي است

  . وك
جوشن –ستوان 

  .ك است
به مع(زوبين  – 

خو( ول و مسند

يي است و نقش
 .صفت است» ه

  . ف هستند

  ت و نه عطف

*جازاً طوالني 
  ساده  – 

د و تشبيه است

 از مهر و محبت
  . ست

ن سان كه بر خل
.  
س«بين : جناس* 

بخشي عاره و جان
استعاره و جا * 

يت فاقد جناس

بوي محبت آن 

دوازدهم؛ زبــــ

)گروه 3( گرمي 
 

 و شعر محض خ
فعل، غير  ،»ي بود

   
فاقد واژة مترو* 
برگس«واژة * ن 
متروك» خايب« ة

)زاً به معني تير

يي گذرا به مفعو
  .ت

حول شدة معناي
خون گرفته«ي 

فاقد فعل محذوف

  ):تكرار –
ميانوند است» واو«
  

  . ست

مج» شصت خم«
بين داده  :ناس

تضاد – تناسب 

استعاره» گياه«
ت فاقد جناس اس

آتش را زان: بيه
فاقد مجاز است

*  »وجود –فكر 
استع* خندد سر 
.مجاز است» ظه

بي) *  از گلبرگ

 مشام رسيدن ب

سنجش د

كانون – پيغام 
   )گروه3(وشن 
عيار بي –نامرد 

ن را خون گرمي

)منسوخ(تروك 
*چرخ  –مه / و 

برگستوان –وش 
واژة* دشمنان  
مجاز(خدنگ /  

چهار جزي  : كرد
سروده شده است

فاقد واژة متح) ل
اليه است، ولي اف

ها ف بيت. ي است

–بدل  –عطوف 
«اراي د» و آمد

)ربط است» واو
اس» العين قرّه«ي 

«: مجاز* » قصه
جن* » سان بود

ايهام –اغراق  –

   :شده
 :استعاره* ل رو 

بيت) * شي دارد
تشب *ره از عشق 

بيت ف* » جان –
ف«تيب مجاز از 

ع بايد از رفتن س
لحظ«معناي هر 

استعاره» ريبان

ن آهو، همانا به

   
 

آتشين –وشن 
گرم و رو –سرد 

ر و كين مرد و ن
همگنان« )2زينه 

 .رست است
هاي مت ي و واژه

ابرو –بين چشم 
جو –بين كمان 

–حاسدان  بين
پيل –بين شير 

 .رست است
   :د هر گزينه

خواهم/ ساخت 
عادي س  به شيوة 

و نيز بيت اول(م 
اليه مضا مضاف» 
دو تلفّظي» وارست

 .رست است
مع(هاي تبعي  ش

رفت و«ش تبعي 
و«( نقش تبعي 

بدل براي» وة دل
 .رست است

   :هاي موجود ه
ق«: استعاره/ ي 

سخت آس»  :اقض
– حسن تحليل 

 .رست است
شد هاي خواسته ه

گل –دشت دل 
بخش عاره و جان

استعار» آتش« 
–سان  –آن « 

به ترت»سر –سرِ 
كس به رنگ شمع

به م  »نفس نفس
گر«. (كنم ك مي

 .رست است
   :هاي موجود ه
علّت رام شدن : ل

www.sanjeshse 

گرم و رو  )2
س –تيره   )3
عيار مهر) 4

گزتوجه در 
در 1گزينه  .

معنايي  رابطة
تناسب ب  )1
تناسب ب) 2
تناسب ب) 3
تناسب ب) 4

در 1گزينه  .
بررسي موار

خواهم س  )1
 هر دو بيت

بيت دوم) 2
»گيسو»  )3
اس«واژة   )4

در 3گزينه  .1
بررسي نقش

فاقد نقش) 1
فاقد) 4و 2
آن ميو«) 3

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

بخشي جان* 
تنا  *نيست 

سروده فاقد
در 3گزينه  .1

بررسي آرايه
د  :تشبيه  )1
استع  :ميهن(
:استعاره) 2

بين  :جناس
س«: مجاز) 3

هرك  :تشبيه 
ن»  :مجاز  )4

گريبان چاك
در 1گزينه  .1

بررسي آرايه
حسن تعليل

erv.ir
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@sanjesheduc 

مـورد   3. (

اسـتعاره و   

 –شـمار   ي 

» مسـكنت 

راع اول بـه   

  .ي است

  .  است

 . است» قي

 .  

cationgroup

 (  

.خشـي دارد ب ان 

هـر دو داراي ا» 

مقدار بـي«جاز از 

روي م«. * ـتند 

در مصـر» سـت 
  . شود ي

وت و بخشندگي

  » و نفي ظلم
  ختي 

 ذلّت از خداوند

ر معاد و جهان با

است»  محبوب

)استعاره دارد  :ر

ز استعاره و جـا

»جان و خرد« 

ترتيب مج به» ه

هسـ» زمـين  –  

اس«گزينه پاسـخ  
يف محسوب نمي

ايي نهايت سخا

رقراري عدالت و
نج و سخنهايت ر

عزّت و) 3حبوب 

تأكيد بر«:  ديگر

دواري به ديدار

  )06/12/1400 م

مهر –بخشي  جان

نيز» ستة خندان

از طرفي * » تي
  ) جاز

سينه –صد «*  

آسـتان در –ن 

در گ. شود ه مي
مده است و ردي

وم به مفهوم كنا

بر«. دست باشند
) 3 از فلسطين 

تنايي به غير مح

هاي ؤال و گزينه

اميد«پاسخ،   زينة

   

4  

هفتممرحلة (ـان 

ج   :آهو(فتني نيا

پس«* » خنگويي

هست -انسان«ي 
مورد مج 2 –اره 
»مشكالت –م 

مردم جهان –ه 
   )د استعاره

گفته» رديف«ها 
ي فعل اسنادي آ

ي در مصراع دو

 فكر مردم فرود
يثار براي دفاع

اعت بي  )2  )و ستم

سؤ و مفهوم بيت

، ولي مفهوم گز

.گيري است رده
 

دوازدهم؛ زبــــ

  
ب زيبا و دست ن

  .  است

دهان و سخ« از 

ب مجازاً به معني
مورد استعا 2) (

اشك چشم« از 

نگا«ب مجاز از 
مورد 1 – مجاز 

ه در پايان مصراع
ع دوم به معناي

  مردن) 
برتري يافتن، ولي

  . است  »ار

ي بزرگ بايد به
نهايت ا) 2 رنج 

روا داشتن ظلم و

و» هاي دنيا بيت

است،» وصل يار

ف و غير قابل خر
 . كند رك نمي

سنجش د

  »يدن
اميد  -2عطر  

ستعاره از محبوب
   

 و ايهام تناسب

   :ي ابيات
ترتيب استعاره 

ترتيب به»  مكان
)ها ت تعظيم آن

ارهترتيب استع ه
  ) مورد مجاز 
ترتيب به» خاك –

مورد 4. ( است

معناي يكسان د
و در مصراع» رد

   :زينه
 2(

 معني تفوق و ب
  ن 

غلبه بر روزگا»  

هاي قدرت  :پاسخ
قرابت عشق با 

   :ه
به سبب ر(ومت 

دم توجه به جذا

نوميدي از و»  :خ

 مهرباني و لطف
نوشي را تر ق باده

   
 

بوي مهر شني«: 
-1به دو معني  

اس  »زال وحشي
»وحشي –رام «

تناقض –جناس 
 .رست است

ها و مجازها عاره
به» و شكرريزي
   )فاقد مجاز

كون و – خرد 
جهت به. ( هستند

به» طوفان –ده 
2 –رد استعاره 

–در  –جهان  –
ري و تشخيص
 .رست است

 تكراري داراي م
وجود دا«يا » م

 .سترست ا
در هر گز  »شتن

  تخطّي كردن 
ع اول و دوم به

دن و پايان يافتن
 .رست است

:ت گزينة پاسخ
 .رست است

 سؤال و گزينه پ
)1  :هاي ديگر ه

 .رست است
ست در هر گزينه
ن از نابودي حكو

 .رست است
عد«: گزينة پاسخ
 .رست است

 ابيات غير پاسخ
 .رست است

   :هاي ديگر ه
افظ مشحون از
ص مجرّب ذوق

www.sanjeshse 

:آميزي حس
»بو«: ايهام

غز«: استعاره
«بين : تضاد

بيت فاقد ج
در 4گزينه  .1

بررسي استع
پسته و»  )1

ف –استعاره 
جان و»  )2

بخشي جان
آب ديد»  )3

مور 2(» دل
–چشم «)  4

اضافه استعا
در 2گزينه  .1

هاي به واژه
دارم«معناي 

در 3گزينه  .1
گذش«معني 

تجاوز و) 1
در مصراع  )3
تمام شد) 4

در 1گزينه  .1
مفهوم درست

در 4گزينه  .2
مفهوم بيت

مفهوم گزينه
در 4گزينه  .2

مفاهيم درس
نهي كردن  )1

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت گ

در 3گزينه  .2
مفهوم همة

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

اشعار حا) 1
يك شخص) 3

erv.ir
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ها  د و از آن
 هيـ تغذهـا  
او تـا   .ورند

 و همچنين
هـا   ست آن

 دنيد از ها
را كـه   ير

 بيـ را تخر 

cationgroup

  )35ص12ي 

دنكن يكمك م 
ه كه از آن يشرات
چيزي نخو يالن

و ها مارها و كالغ
تواند آن را از دس

ه جانت است و 
حشرات مضر او 

و مـزارع ر ورنـد 

عربي( مشابهريغ 

  )39ص

  )36ص

(  

 )44ص  1

6(   

ن در پريدنه آ
شود و حش يع م
مدت طوال ي برا

از جمله م ارند،
ت ينم زيچ چيه 

قورباغه زشت اهر
رايز؛ نسان است

خو يرا مـ  اهـان 

  )06/12/1400 م

  

يها وصف ،گان

ص12عربي ( يا

ص12عربي (ودند

)48ص 12ربي 

 30(  

1عربي ( كنند 

6ص  11عربي ( 

بلند هستند و به
جمع ت در آنجا
تواند يست، اما م

ايدشمنان او بس
.كنند يم بيعق

ظا .اهانيها و گ
ر واقع دوست ان

ايكـه گ  ييها لخ

  :د

)علوم انساني

5  

هفتممرحلة (ـان 

. ته شده است

سندگيهمه نو ،م

ها ظرف ،شود  گ

آمده بو، ط زبان

عر( باشد يخت م

ص11عربي (د 

يمهربان، خنمان

مه نشده است

  )41ص  12 

ها ب يعقب.  دارد
كند كه رطوبت يم

 غذا خوردن اس
د .رسد يسن م ن
آن را تع ،شود دا
ه صخره انيدر م 

قورباغه در .گفتار
ور كه ملطهمان 

 را مشخص كنيد
  !كنند 

ة غيرعويژ(ن 

دوازدهم؛ زبــــ

ضافه در نظر گرفت

بود )4   وصف 

تنگ) 4  ةهم )

فقط )4   ران

سخ) 4  كي) 2

صد) 3  ه

سخ) 4  سخنانمان

داروخانه ترجم) 4

عربي. (است» م

  وا

ن صاف، چهار پا
م يها زندگ داب

خورد و مشتاق 
نيندرت به ا و به

ديها هر جا كه پ
شنشد پنهان 

، نه ظاهر و گند
،خورد يم ،كنند

اشتباه كند؟ يم
كيو آب زندگ ي
  !است د

بي، زبان قرآ

سنجش د

  .ام د گشته

اضا  » بر رازداري

،مطمئناً) 3  ن

1  علم ة

گردشگر )3 

2  لومان

تاز دائماً) 2  

سخ، ذهن )3  ن

4  ستنيط مجاز 

خواندم«ست آن 

استخدمو ) 4  ت

بدنش پهن .ست
ها و مرد در بركه

يغذا م اديغه ز
اما او، كند يم ي
ه از بچه يبعض. 

 در اعماق آب و
كن قضاوت مير 
ك يرا منتقل م ي

م يها زندگ تالق
يخشك يكي نزد

اديها ز مكان نيا

 عرب

   
 

 محبوب، بيخود
 .رست است

تأكيد« مفهوم 

  .رست است
سندگانينو گريد

  .رست است
ةليوس ،تنگ شد

  .رست است
 يگردشگر

  .رست است
مظل ،نيتر سخت

  .رست است
دو هزار، شاداب

  .رست است
ذهن، جلب شود

  .رست است
فقط) 3  دوستان

  .رست است
تباه است و درس

  .رست است
  .رست است

زيو) 3  يستخدم

  :ك مطلب
اس ستيدوز يوان

د او .كند ميفاده 
قورباغ .وان است

يزندگ يسالگ ت
.انسان يو حت ك
مگر فرو رفتن 

كردا بر اما عاقل 
ياديز ةكشند ي

  . خورد مي
 .رست است

ها و بات  در بركه
در ديبا ستانيز
قورباغه در ا يذا

www.sanjeshse 

در عشق ) 4
در 1گزينه  .2

مورد الف با
      

  
در 1 گزينه .2

د) 2: خطاها
در 3گزينه  .2

ت )2: خطاها
در 2گزينه  .2

گ )1: خطاها
در 3گزينه  .2

س )1: خطاها
در 4گزينه  .3

ش )1: خطاها
در 1گزينه  .3

ج )2: خطاها
در 2گزينه  .3

د )1: خطاها
در 1گزينه  .3

اشت خواندمن
در 3گزينه  .3
در 2گزينه  .3

ي) 1: خطاها
  

دركترجمه 
ويقورباغه ح

در آب استف
، فراوكند يم

ستيحدود ب
مرغ و اردك
،نجات دهد
او متنفرند،

يها كروبيم
را م كنند يم

در 4گزينه  .3
چرا قورباغه

چون دوز) 1
چون غذ) 2
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4 (  .  

  ب

4رد گزينه(منه  ي

  )11ص 

  )06/12/1400 م

 روانه

  !استنسان 
 ! ندارد

مؤنث، منصوب) 4

  زائد حرف 

مستثني: »ُكلّ  «

ص 11عربي ( !د

(  

 ) 4رد گزينه 

6  

هفتممرحلة (ـان 

   !است اديز

پر -مرغ ) 4  ب

دوست ا) 2 
اي فايده) 4 

   !شما باشد
 

4  ضاف إليه

  معرفة) 3 

حله ليس) 4 

) 3رد گزينه (ه 

كردذكر  ، راتند
  )42ص  1
  )36ص  11

)36ص  11بي 

( وَنمت َكُبرت) 

دوازدهم؛ زبــــ

در آنجا ادشان
 !الق است

آب -كودكان ) 3

  :نيد
  
  

د و آن به نفع ش
 !چه گفته است 

  !ت
 !ند

مض/ » ظاَهرَ «ل 

  

  

منه مستثني: »ب

ستيموافق ن شان
2عربي ( !مينيب

1عربي ( !دهدي 
عر( !يزيچ الي

)3رد گزينه ( وا

  .د

سنجش د

كند كه تعد يم 
حوض و باتال ،ه

  هستند؟ ي
3  هپروان -شره 

ه را مشخص كن
   !دور كنداورز 

   !كند يم ي

  ؟ستيب ن
ت داشته باشيد

چ نيبباه نكن؛ 
دوستي نادان است

دانن ستند كه نمي

م فاعل من فعل

   »سطح

   مؤنث

الواجب«) 2ينه 

شابيدر غ گرانيد
ب يطراف خود م

طوالنيعمر ه او 
باال يدنو چرخ ن

 .است

واغرسو ازرعوا) 

ع تكسير هستند

  . است

   
 

هيتغذ يحشرات
قورباغه يباز ني

 .رست است
يرباغه چه كسان

حش) 2  مار
 .رست است

ت دربارة قورباغه
كشا ازرا  خطرد 

يدر باتالق زندگ
  .رست است

ت با متن مناسب
 از چيزى كراهت

كه گفت نگا» ي
د عاقل، بهتر از 

شمن چيزي هس
  .رست است

اسم) 3  ظاهرة
  .رست است

َيس«) 2  خبر
  .رست است

المؤ )2  »انفعال«
  .رست است

رد گزي(منه  ثني
  .رست است

درا كه آنچه : رد
كه در ا اوضاعي

بهخدا  كسى كه 
ندشجمع : ردن

  . رست است
منه ا مستثني: ن

  . رست است
)2رد گزينه ( بّ 

 . رست است
  . رست است

جمع» الفواکه« 
 . رست است

فاعل» الفقراء« 

www.sanjeshse 
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دشمنان قور

م -كالغ  )1
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درست   گزينة
تواند ينم) 1
او فقط د) 3

در 3گزينه  .3
كدام عبارت
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كسي«به ) 2
دشمني) 3
مردم دش) 4
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در 4گزينه  .4
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در 3گزينه  .4
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در 1گزينه  .4
مستث: »كل«

در 4گزينه  .4
كر بتيغ) 1
ا: طيشرا) 2
ك: المعمر) 3
رتوجه ك) 4

در 2گزينه  .4
االمتحان) 2 

در 1گزينه  .4
وُتحب تشتاق

در 3گزينه  .4
در 4گزينه  .4

و» أسعار«
در 1گزينه  .4

1در گزينه 
 

erv.ir

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49



 
 

 

@sanjesheduc 

5 (  

و  68و  67

cationgroup

 

  )47ص  12 

  )53ص 

6(  

  » ها»  ر

51و  62ص 11

3(  

7ص  11عربـي  

  )54ص 

 !ليست) 4 

   ، كارهايشان 

يعرب(فتاركنيد 

ص12عربي   (د 

63ي يازدهم ص 

مه نشدن ضمير

  ضي ديگر 

1عربي ( كرد  مي

37ص   12ربي 

ع  (به من داد :  ي

ص 12عربي   (  دّ 

  )06/12/1400 م

   

، هايشان روزه) 4

مدار رف قاعده ) 4

به من بنگريد  ) 4

عربي (لغزش ) 4

ترجم.  مزرعه ) 3

، بعض زنند مي ) 4

مخالفت م) 4يه 

عر  (» . شدند  مي

أعطـاني) 4 داد 

من حّدأکثر ) 4

) انساني

7  

هفتممرحلة (ـان 

!مسابقه) 3 

4  مشورت

 4

 4

 4

  3

4  ند

و إلي» برنامجنا«

طرافت پراكنده

آن را قرار:  جعله

 4

ويژة علوم(ن 

دوازدهم؛ زبــــ

   !ي

باعث فريب و م) 
  )م

 ديگران را) 

 آن چيزي) 

 زباني) 

، بود د پيشنها) 

كنن زندگي مي) 

              

در  » نا« ضمير 

هر آينه از اط ،ي

ج.  پنهان كرد:  ی

  الّسماد) 

زبان قرآني، 

سنجش د

مكان بازي)2 

 3(
درس سوم 12 ي 

 2(

 3(

)2  شود ي

 2(
 

 3(
  ) 42ص   11 

                     

ترجمه نشدن) 

و و سنگدل بودي

أخفـی) 2 گويند 

 3(

 عربي

   
 

  .رست است
   

 . رست است
  :تيب
 ن
و عربي 68ص  هم 

 . رست است
  :تيب

 ن
 . رست است

  :تيب
 گاه كنيد

 .رست است
  :تيب
، مي ، زباني كند ي

 . رست است
  :تيب

 د
 )56و  50ص  

 . رست است
  :تيب

 ، از هم  است
و عربي  54ص 

.   رست است
  :تيب

)3ستانمان بود 
 . رست است

اگر تندخو«:  يح
 . رست است

  :      ها ينه
سخن آرام:  الما
  )  37ص 

 .رست است
  :  ها ينه
 دات

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
!مسابقه) 1
  
  

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

كارهايشا )2
عربي يازدهم(

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

نشين هم) 1
در 2گزينه  .2

ترت خطاها به
نگ.  اين را) 1

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

پنهان مي) 1
در 4گزينه  .3

ترت خطاها به
برگردانند) 1
 12عربي   (

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

،  اندازه به) 2
ص 12عربي   (

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

كه از دو) 1
در 1گزينه  .3

ترجمه صحي
در 3گزينه  .3

رد ساير گزي
قالوا سال) 1 

ص 12عربي 
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
من مهدد) 1
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ت بـه مـن    
ن از برگـى  
بـه خـواب    

. وندي دارد

دانـد    ي مـي     

بـه همـين   

cationgroup

اسـت هايشان ان
ى شما براى من
ند چه كـار؟ از ب

ستن قوانين خدا

زي و سـرگرمي

  .د

 اين گزينه هم بـ

  .ربان است

   

  ) 45ص 12 

  . ست

چه در زير آسما
و اين دنياى. دادم

ماند كه پايدار نمى

حدود الهي و شكس
  . ي كند

نيـا را فقـط بـاز

كند ست، رها مي
  . رساند  نمي

بريم و  پناه مي

مهر آمرزندهان 

  الفاعل    و   يل

  ي المفعول

. ذكر نشده باشد

عربي  (منه  ثني

بر فعل ناقص اس

  )06/12/1400 م

و هرچ  ي هفتگانه
د انجام نمىايم، 

ل دارد و لذتى كه

شاره به تجاوز از ح
 به ظالم بودن مي

ين گزينه هم دن

كه فقير اس الي ح
شد، به او سود

و لغزش به خدا

  
دا در حق بندگا

  .        ندارم

من باب تفعي) 4

ال حاجه إلي) 3

  مبني) 4

منه در آن ذ ثني

مستث:  الناس) 3

خب:  الدؤوبين) 3
  ) به حالط 

8  

هفتممرحلة (ـان 

هاي سرزمينگر 
اى بربا از مورچه

كه روى در زوال
  ».جويم ى مى

، اين گزينه اشا ت
ر گرفت كه اشاره

كند اي ن دنيا مي

  
 روز قيامت در
ه مطيع خدا نبا

 و از اين بدي و

.ي خداوند است
گز نتوانيد كه خد

ن	علم	م كه بدان
 

 4

3  »ها

4   مبني

باشد و مستثن ي 

3  منه 

 3
و قواعد مربو 39

دوازدهم؛ زبــــ

ه خدا سوگند، ا
پوست جوى را ا
ى را با نعمتى ك

برم و از او يارى ى

ني از خداوند است
به زور) : يسلب( 

ارزش بودن ه بي

. نشناخته است
زياد صاحبش را
ساند و كسي كه

دهد  دستور مي

، نعمتي از سوي
هرگ ، ماره كنيد
بخواهمو چيزى 

 . فتگانه نيست

 معرب) 

ه «فاعله .  الزم) 

م.  اسم المكان) 

  )38ص  12 

ه بشود كه منفي

مستثني:  أحد )

 .يه، نه كلمه
9ص 12عربي   

سنجش د

به«:  آمده است 
قدر كه پ نم، آن

على .حقيرتر است
 به خدا پناه مى

درخصوص نافرماني
دهم و فعل سلب

متن كه اشاره به

كند، او را ي مي
يد؛ زيرا خواب ز
رس د به او نفع مي

ه نفس به بدي

دم به سوي شما
هاي خدا را شم ت

برم كه از تو ه مى

هاي هف سرزمين

 3(

 2(

 2(

عربي. (يح است

شكل فقط ترجمه

 2(

ت، اما جمله حالي
. (كند صيف مي

   
 

  :ك مطلب
البالغه نهج 224

 نافرمانى خدا كن
، حجود ن را مي

يا زشتى لغزش

 .رست است
جه به متن كه د

دوازد 4درس :   
 .رست است

وجه به مفهوم م
  : ها  ر گزينه

ه از خدا نافرماني
خوابيدن بپرهيزي
مطيع خدا باشد

 .رست است
ره شده است كه

  .  كند مي 
  : ها  ر گزينه

ك نيازهاي مرد
خواهيد كه نعمت

تو پناه	به	من !را
 .رست است

حبتي از مكان س
 .رست است

اعل ت 
 .رست است

 خاطب
 . رست است

 ضيل
 . رست است

صحي انَزَعجَ كل 
 . رست است

تواند به ش ي مي
  : ها نهي
 منه مستثني 

 . رست است
حال است: خرب

اسم نكره را توص 

www.sanjeshse 

ترجمه درك
4در خطبه  

تا دادند مى
آنكه ملخى 
ي رفتن عقل

  
در 4گزينه  .3

با توج: توضيح
فعل تعدي( 

در 1گزينه  .3
با تو: توضيح

ترجمه ساير
كسي كه) 2
از زياد خ) 3
هركس م) 4

در 2گزينه  .3
در متن اشار
مورد اشاره

ترجمه ساير
بدون شك) 1
و اگر بخ )3
پروردگار) 4

در 3گزينه  .3
در متن، صح

در 2گزينه  .4
فا.  معلوم) 1

در 4گزينه  .4
مذكر مخ) 1

در 3ه گزين .4
اسم التفض) 1

در 1گزينه  .4
به شك  انَزِعجَ 

در 4گزينه  .4
إلّا در عبارتي
رد ساير گزي

: زميالت) 1
در 2گزينه  .4

و هي تخ) 1
:ينقذك) 4
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  (شكل فعل 

اسـت و   ي
 نيهمچن. 

بـا   ي مهمـ 
است  يحال

حـاكم و   د 

 ننديشم بب

از آن  يمت
ل خدا آمد 

 يكيصوم را 

از كالم و  

cationgroup

  .  است

  . آمده است

جواب شرط به ش

يمـه امـور زنـدگ    
باشد تفاوت ي ب

مسئله نير چن
در ح نيست و ا

ازمنـديجامعـه ن  
  ازدهمي 

د كه مردم با چش

خواند كه در قسم
نزد رسول يصار
امامان معص) ص

يرويل دارد و پ

 فاصله انداخته

  

ر همين گزينه

  . عل است

ج:  يتنّبه سوف) 3

مـردم در هم گر
است، رگذاريثأت
از كنار تواند يم

اسالم ا نيص د

و همـواره ج سـت 
كتاب 63فحه 

آن بود يبرا) ص

خ شانياء را بر ا
جابربن عبداهللا انص

ص(رسول خدا . م

 و عصمت كامل
   ازدهميب 

  )06/12/1400 م

 . هد
سم نكره و فعل

 

) 51ص 11ربي 

آيد كه تنها د ي

اسم فاع:  ُنّقاد) 3

3ط به شكل فعل 

تگيهدا ميآن كر
ت يجامعه اسالم

است، نم ها تيول
بر نقص يليخود دل

سين ريناپـذ  انيا
صف. ديرا اجرا نما

ص(ب رسول خدا 
  ازدهميب 

سوره نسا 59 هي
ج... » .ديت كن

ميبشناس زيرا ن 
   

 نبوده، اما علم
كتاب 70صفحه  

)م انساني

9  

هفتممرحلة (ـان 

ده  را توضيح مي
ل از عصي بين اس

  )65ص 11ي 

عر  ( . بينيم را مي

متكلم مي» ي«ر 

 3

جواب شرط:  صر

قرآ راين است؛ ز
ت در سرنوشت ج

مسئو نيا گاهيجا
مسئله بزرگ، خو

  ازدهميب 

پا ي وشدن تمام 
و احكام اسالم ر

از جانب) ع( يل
كتاب 65صفحه 

ينازل شد و آ بر
اطاعت االمر يو اول

االمر ي است اول
ازدهميكتاب  6

دار امامت عهده
.است يستگار

ويژة غيرعلوم(

دوازدهم؛ زبــــ

نكره آمده و آن
حرف ف قبل) 3

عربي ( . آمده باشد

 اين گزينه آن ر

ضمير+ نّ و إنّ 

 .ت

  
ينص) 2شكل فعل 

روشن) اكرم مبر
شدت مهم كه به

و ج تياهمت به 
م نيبه ا يتوجه

كتاب 63صفحه  

يامر ن،يد نيي
را ادامه دهد و) 

حضرت عل تيال
ص. دن آن نباشد

امبيبر پ ليجبرئ
و از رسول و دين

الزم. ميا شناخته
66صفحه . رمود

است و گرچه ع
و ر تيشمه هدا

(ين و زندگي 

سنجش د

كه بعد از اسم ن
  3

بعد از آن فعل آ

كه تنها در  ضارع

، أن ، لعل ، ليت ن

ولي مضاف نيست

  )  11عربي  

ا جمله اسميه 
جواب شرط به شك

ايو پ ميقرآن كر
م تيدو مسئول ن
مردم نسبت نير
تو يب قتيدرحق 
.است ياله نيد

يو تب ميعه و تعل
ص(رسول خدا 

و اعالم وال يطيا
كرد يفمكان مخ

ج نه،يزها در مد
 خدا اطاعت كن
 و رسول او را ش

فر يمعرف االمر ي

 تيجزو اهل ب 
 واجب و سرچش

 دي

   
 

  . رست است
بال فعلي است ك

 .خبر است
اي نداريم كه ب ه

 . سترست ا

مض فعل+  لن: 
 . رست است

، من ، عن ين فعل
  )69ص 

 . رست است

م مبالغه است و
  . لغه ندارد

68 تمرين ص 
  .  رست است

ط يا فعل است يا
ج:  اقرأ) 1:  ها ينه
  ) 35ص 

 .رست است
سكوت ق(ض اول 

نينسبت به ا ت
تر كه آگاه) ص( 
.بگذرد يتوجه ي

د نيتر الم كامل
 .رست است

مت و اداره جامع
ت كه بتواند راه ر

 .رست است
شر نيدر چن ه

بشنود تا ام امبر
 .رست است

از رو يكيدر  -ر
از! مومنان يا« 

ما خدا اهللا ولرس
يعنوان اول به ير

 .رست است
)س(هرا طمه ز

 همه مسلمانان

www.sanjeshse 
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سؤال به دنب

يضيق خ) 2
اسم نكره) 4

در 3گزينه  .4
 مستقبل نفی

در 4گزينه  .4
نون وقايه بي

ص 11عربي ( 
در 1گزينه  .4

اسم:  أّماره) 2
اسم مبال) 4
با توجه به(

در 4گزينه  .5
جواب شرط
رد ساير گزي

ص 11عربي 
    

 
در 4گزينه  .5

بطالن فرض
ستيممكن ن

اكرم امبريپ
يسكوت و ب

اسال نيكه د
در 3گزينه  .5

اصوالً حكوم
است يمعلم

در 2گزينه  .5
هيآ نينزول ا

ايو از زبان پ
در 1گزينه  .5

جابر ثيحد
:آمده است

ر اي: و گفت
گريپس از د

در 4گزينه  .5
حضرت فاط

بر يرفتار و
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 اديـ  اريسـ  

كشـورها،   

پناه اسـالم  

ل خالفـت،   
 يو نابرابر 

امام  اراني 
  هم

 امبريـ ب پ
قابـل   يدگ 

حفظ كرده 
د سـخنان  

و  تيـ موقع     
 موافـق بـا      
ـردم نقـل   

   ازدهميب 

بـر خـدا و   

 ياجتمـاع  ي
  هم

صل امر به 
 102حات 

cationgroup

دارد و خـدا را بس

ريوز حجاز و سا
  ازدهمي

بداند، او در پن ي

ها بر قبـول ر آن
ضيبارزه با تبع

ي ضعف و سست
ازدهيكتاب  89

دم حضور اصحا
سـاد از غلط به ح
را ح امبريپ ثيد

سخنانشان مانند

ـده بودنـد، از م
 افكـار خـود و

مـ يبـرا  امبرانـ 
كتا 92صفحه . 

از دروغ ب تـر  جي

  . ت

يدر زندگ ديكه با
ازدهيكتاب  101

د كه بر اساس اص
صفح. نديفاع نما

د ديام زيرستاخ

در جامعه آن رو
يكتاب  75فحه 

ياسالم مطالب ت

مردم و اصرار ي
مب امبر،ي روش پ

از يريگ با بهره
صفحه . كرد ل

عد ليدل اما به ت،
حيصح ثي احاد

ائمه احاد رايز د؛
ز خطا بودند و س

هراً مسـلمان شـ
مطابق بـا يالم
يـدربـاره پ  يفـ 
.از مردم شد ير

رتر از باطل و را
   ازدهميب 

 با حاكمان است

بلكه ست،ي شعار ن
صفحه . شود يم

داشتند فهيوظ ز
ز حقوق مردم د

  )06/12/1400 م

 خداوند و روز ر

كه د گرفت يم م
صف. كرد يت نم

قتي در مورد حق

يدرخواست عموم
و رهير دادن س

 

ب يل چهلم هجر
ليبدبه سلطنت ت

افتيرواج  يسيو
كه يطور شد؛ به

امدين شيائمه پ 
دور از عصوم و به

     ازدهمي 

 كتاب كـه ظـاه
آن و معارف اسال

خراف يهـا  سـتان 
اريبس يب گمراه

از حق و آشكار 
كتاب 99صفحه  

امان در مبارزه

لفظ و كيتنها  
خداست، مجسم م

زيامامان ن. ردند
اسالم شوند و از

10  

هفتممرحلة (ـان 

كه به يكس يرا

انجام يطير شرا
با آن مخالفت يس

ركان خواست تا
   

ت، آنگاه كه با د
 آغاز با الگو قرار

 ازدهميكتاب  

نداخت، در سال
 رسول خدا را به

نو ثي شد و حد
ش فيتحر ايعل 
روانيپ يبرا ي

مع ييها كه انسان
كتاب 91صفحه 

اهل ياز علما 
قرآ اتيآ مي تعل

و داس نشسـتند  ي
و سبب افتيراه 

تر دهيپوش يزيچ
»... . ستيآن ن

اما يه اصول كل

ديبود كه توح ن
خ تيكه همان وال

كر يمردم ستم م
ا نيگذاشتن قوان

دوازدهم؛ زبــــ

است؛ بر ييكوي

در) يلت و برابر
بود و كس شده ته

از مشر يكينگ 
ازدهميكتاب  7

ه شدن از خالفت
از همان شانيا 

82صفحه .  داد

به راه ان) ع( ني
گرفت و خالفت

برداشته امبريپ 
جع ياديز ثياد
ياديتا حدود ز ث
بزرگواران كه ني

ص. دست آوردند

يو گروه عباس
و ريد و به تفس

يا در مساجد م
ر يريو تفس يخ

ه در آن زمان چ
ز قرآبهاتر ا كم ي

پاسخ مربوط به ة

نيا»  من شروطها
امام كه تيبا وال ي

و به م گذاشتند
پا گذ ري و مانع ز

سنجش د

يخدا سرمشق ن  
  ازدهمي 

عدال يبرقرار ي
رفتيقانون پذ ك

 در بحبوحه جن
78صفحه » ... . 

ال كنار گذاشته
.به صحنه آمد 
كار خود قرار ه

يرالمومنيام هيعل
ان را به دست گ

ثي نوشتن حد
شهادت احا ايت 

ثي نابسامان حد
ا قيرا از طر ث
د بود، به نانيطم

ع يو بن هيام ي بن
م استفاده كردند

ها آن زا يبرخ. د
خيتار يها كتاب

كه رسد يفرا م 
يي آن زمان، كاال

ةنيگز. حظه شود

بشرطها و انا«ود 
ياجتماع ي زندگ

گ يپا م ريالم را ز
ان مقابله كنند

   
 

 .رست است
شما در رسول 

كتاب 75صفحه 
 .رست است

يتالش برا( امبري
كي يفاوت طبقات
 .رست است

اگر«: فرمود ي م
م خدا را بشنود

 .استرست 
سا 25بعد از ) ع

د،ي خود تمام د
حهعدالت را سرلو
 .رست است

را ع نيجنگ صف
حكومت مسلمانا

 .رست است
ها بعد، منع از ل

فوت ليدل دم، به
البته اوضاع. ود
ثياحاد نيا ان،يع

معتبر و مورد اط
 .رست است

لمان وابسته به
امام معصو ينار

مندان پرداختند
مطالب به ك نيا 

 .رست است
يس از من زمان

آ. اشد نزد مردم
 .رست است

مالحظ 101و  10
 .رست است

فرمو نكهياز ا) ع(
در ديتوح ي تجل

 .رست است
اسال نيصب قوان

از منكر با آنا يه
   ازدهميب 

www.sanjeshse 
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و تف ضيتبع
در 4گزينه  .5

آن حضرت
است تا كالم

در 3گزينه  .5
ع( يامام عل

حجت را بر
ع يو برقرار

در 2گزينه  .6
كه ج هيمعاو

ح) ع(حسن 
در 1گزينه  .6

سال نكهيبا ا
مرد انيدر م
نبو صيتشخ

عيبودند و ش
رسول خدا م

در 2گزينه  .6
از عالم يبرخ
بركن طيشرا

منافع قدرتم
و كردند يم

در 3گزينه  .6
پس يزود به«
نبا امبرشيپ

در 3گزينه  .6
00صفحات 

در 1گزينه  .6
(مقصود امام 
ظاهر شود و

در 4گزينه  .6
حاكمان غاص
معروف و نه

كتاب 103و 
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 عهيو شـ  و
مـه اطهـار   

اقـدامات   ي

ـود را نگـه   

چراكه  شد؛

 يمـت الهـ     

ـاالخره در  
 شيگناه برا

هنده درجه 

طه و نفوذ 
از  يدور ن

ين من در 

سـت دارد،   

cationgroup

ريـ بـه عنـوان پ  
رو ائم نيـ از ا. د
يعنـ ي. ببرند ش

   ازدهميكتاب 

رمت صاحب خـو

بخش يناهان را م

وده شـد از رحم

بـ. يت توبـه دار  
كن است ترك گ

9   
  دوازدهم

ده  جامعه نشان

و عدم سلط يصاد
نيو عمران در ع

صي من و جانشي

پندارد مـرا دوس ي

ب يكه اگر كسـان 
دنديرسـ  يدت مـ    

شيپ هير قالب تق
ك 104صفحه . د

و حر كرد يم ي

خداوند همه گن 

كـه آلـو ي وقتـ 

و فرصـت يجوان
كه ممك يطور ه

96صفحه . شود 
كتاب د 97ه فح

هر يصر فرهنگ

ل استقالل اقتصا
و يآبادان يسو ه

ين برادر من، وص

يد كسي كه مي

  )06/12/1400 م

بود ك يا گونه  به
واقـع بـه شـهاد

دارد، د تيساس
تر ضربه بخورند

ي بنده بود، بندگ
  ب دوازدهم

.دينباش ديناام 

و كشاند يناه م

تو هنوز ج ديگو ي
به شود؛ يگناه م

   ازدهم

يم دهيستور نام
صف. كند يمنع م

نوع اجزا و عناص 

محقق شود؛ اول
سوم حركت به 

همانا اي«: فرمود

گوي دروغ مي«: 

)ساني

11  

هفتممرحلة (ـان 

ها سال نيا شتر
مو ياريو در بس 

شمن به آن حس
 به دشمن، كمت

اگر«جمله . برد
كتاب 81صفحه  

ياز رحمت اله 

گن يسو  كن، به

  دهم 

يبه او م. رود يم
عادت جوان به گ

كتاب دوا 94حه 

آن حكم و دس» 
و م شمارد يد م

.آن است تيص
  كتاب 

م ريكه اهداف ز
،ي فاصله طبقات

، رسول خدا ف)ص

فرمود) ع(منان 
  99فحه 

انسويژة علوم 

دوازدهم؛ زبــــ

شيدر ب عباس ين
شدند يم تياذ
خود را كه د ت
ضربه زدن ني ع

فرو ب شهيدر اند
. او را تكان داد

د،يا م روا داشته
  ب دوازدهم 

 كن و بعد توبه
  هم 

كتاب دوازد 88 

كار م ن جوانان به
م است و سبب ع

 

صفح» .تگار شد

»حكمت«رد كه 
باشد، بد آور انيز

و شخص تيده هو
100صفحه . ت

كنند ك تيريمد
قسط و كاهش

  ب دوازدهم

ص(ياري پيامبر 
8  

ه علمي امير موم
يازدهم، صف» .ت

و(ن و زندگي 

سنجش د

يو بن هيام يان بن
آزار و ا يسخت ه

زاتقدامات و مبار
كه در يا گونه ه

 را چند لحظه د
قلبش نشست و

به خود ستم اريس
كتاب 83صفحه 

وعده كه گناه ن
كتاب دوازد 84

صفحه. به است

گمراه كردن يا
دام كي نياما ا 

    متاب دوازده

كرد، رست هيتزك

خاص خود را دار
ز ايهمراه با قمار 

دهند عه و نشان
آن جامعه است ي

م يا گونه ر را به
عدالت و ق يسو

كتاب 103صفحه 

دربارة ي) ع(علي 
84دهم، صفحه 

س از بيان جايگاه
ة تو در دل اوست

 دين

   
 

 .رست است
حاكما يستمگر
به شدند، يخته م

آن بخش از اق د
نگه دارند؛ به يف

 .رست است
جرا صاحب خانه

بر قل يريچون ت
 .رست است

دگان من كه بس
ص» .مهربان است
 .رست است
نيدا انسان را با ا

4صفحه . سازد ي
، ظرف زمان توب

 .رست است
برا شتريب طانيش

،يتوبه كن يوان
كت 85صفحه . د

 .رست است
ر كس خود را ت

 .رست است
خ ليخداوند، دال

را كه هم ي ورزش
 .رست است

ح حاكم بر جامع
يو تعال يشمند

 .رست است
اقتصاد كشو دي

س به يشرويوم پ
ص. ييگرا  تجمل

 .رست است
م آمادگي امام ع

يازد» .خواهد بود
 .رست است

پس) ص(ل خدا 
 دشمني و كينة

www.sanjeshse 
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بند يبگو ا«

او آمرزنده م
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در 2گزينه  .7

ش لهيح نيا
تو يم ندهيآ
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هر نيقيبه «
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هر دستور خ
فقط اسالم
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ارزش زانيو م
در 4گزينه  .7
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پس از اعالم
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د، نه از  ش
  ».يرند

ي و تعلـيم    

 ايستادگي 
.  

يد نباشـيد  

 و شـرايط     

در معـرض        

ن را دوست 

اگر بنده ! ت

cationgroup

. ة معاويه است

 . قير نازل شد

ما پيروز خواهند
پذي فرمان او را مي

مرجعيـت دينـي

موانع دروني نيز
د و انقالب كند

حمت الهي نااميد

ن كمتـر اسـت

داشـت اساسـاً د

دارد و پاكيزگان

ت كه آزاد است
  )95 صفحه 

  »ند؟

  .مي است

دربارة) ع( علي 

ل ركوع به فرد فق

بر شم] شاميان[
رود، شتابان ف مي

مدر راستاي ) ع

تواند در برابر م ي
ام كندند خود قي

ايد، از رح  داشته
  )97صفحه  

ب و ظلمـت درون

 و بايـد توجـه د

را دوست د) بين

معلوم است«: دند
دوازدهم،(» .رد

ند يكسان هستن

 معيارهاي اسالم

  )06/12/1400 م

كالم امام» ...ت 

در حال) ع(علي 

[ست آن مردم 
 كه زمامدارشان م

ع(ت ائمه اطهار 

موانع بيروني مي
ه تمايالت ناپسن

ر خود ستم روا
دوازدهم،(» .ت

تر و تيرگي قلب

توبـه نيسـتي 
  )100 صفحه 

تواب(كنند  به مي

عرفي كرد، فرمود
كر ط را پهن نمي

دانن ساني كه نمي

اي براساس معه

12  

هفتممرحلة (ـان 

 نخواهم گماشت

قه توسط امام عل

 من در دست او
نان در راه باطلي

ترين اقدامات مهم

ادگي در برابر م
ي از عقل، عليه

 من كه بسيار بر
ده و مهربان است

 بار گناهان كمتر

اقدامات تكميلي
دوازدهم،. (ست

ي را كه زياد توب

را فردي آزاد مع
شت و اين بساط

دانند با كس ه مي

 او در ايجاد جام

دوازدهم؛ زبــــ

 نيز او را به كار

از پرداخت صدق

اوندي كه جان
 اين جهت كه آنا

رآن كريم جزو م

بر ايستا كه عالوه
 معنا كه با پيرو

بگو اي بندگان
همانا او آمرزند. 

جواني است كه
(  

ارتكاب گناه از ا
ختيار انسان نيس

خداوند كساني« 

ه صاحب خود ر
داش خود را نگه مي

گو آيا كساني كه

شاركت و تالش

سنجش د

ي براي دو روز

سورة مائده پس ا

سوگند به خدا«
ترند، بلكه به ديك

ج سنت حفظ قر

موجودي است ك
الب كند؛ بدين

ب«: فرمايد مر مي
.بخشد هان را مي

بهار توبه، ايام ج
)103م، صفحه 

سه نشدن براي ا
رتكاب گناه در اخ

:فرمايد مي 222
9(  

خن خدمتكار كه
حرمت صاحب خ

بگ«: فرمايد  مي

سان مسلمان، مش

   
 

 .رست است
خدا سوگند حتي

  104فحه 
 .رست است

س 55يعني آية 
  85فحه 

 .رست است
«: فرمودند مي) ع

ه آنان به حق نزد
  113فحه 

 .رست است
ي است و ترويج

  
 .رست است

خلوقات، انسان م
ي عليه خود انقال

  )95صفحه 
 .رست است

سوره زم 53آيه 
داوند همه گناه
 .رست است

ب: فرمايد مي) ره
دوازدهم. (ر است

 .رست است
ي است و وسوس
ر گرفتن براي ار

 .رست است
2سوره بقره آيه 
97زدهم، صفحه 
 .رست است

در تأييد سخ) ع(
كرد و ح گي مي

 .رست است
سوره زمر 9آيه 

 .رست است
هاي يك انس امه

  122صفحه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
به خ«عبارت 

يازدهم، صفح
در 1نه گزي .5

آية واليت، ي
يازدهم، صفح

در 4گزينه  .5
ع(امام علي 

جهت كهآن 
يازدهم، صفح

در 2گزينه  .5
پرسش منفي
.دين نيست

در 1گزينه  .5
در ميان مخ
كرده و حتي

دوازدهم، ص(
در 4گزينه  .5

خداوند در آ
كه همانا خد

در 3گزينه  .5
(امام راحل 
تر توبه سهل

در 2گزينه  .6
پرسش منفي
وسوسه قرار

در 1گزينه  .6
خداوند در س

دواز(» .اردد
در 2گزينه  .6

(امام كاظم 
بود، بندگ مي

در 3گزينه  .6
خداوند در آ

در 3گزينه  .6
از جمله برنا
دوازدهم، ص
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بودنـد در   

يقا و اروپـا  

122(  

مـال خـود   

دور شـدن   

ـا كتـاب و   

122(  

ن، واليـت     

. سـاد اسـت     

  . ست

شاد خواهد 

آن  يهـا  ده

 يرت و اثر
 تـوان  ي مـ    

cationgroup

)س(ت خديجـه   

رگ آسيا و آفري

وازدهم، صفحه 

آنان در م«: كند

واليت الهـي و د

هـ  و همـراه آن   

وازدهم، صفحه 

گران و طاغوتيـان
  

مـانع اصـلي فس
12(  

ي و جاهليت نيس

وز قيامت او را ش

ديـ مجموعـه پد    

قدر يودات دارا
ت تـا آنجـا كـه

و حضـرت) ع(   

جد شهرهاي بز

دو. (ن دين است

ك گونه بيان مي ن

به پذيرش و ُکم﴾
  )125فحه 

شـن فرسـتاديم

دو. (را بشناسيم

حكومـت سـتمگ
)124، صفحه 

هـا و م ت انسان
25دهم، صفحه 

پرستي  با خرافه

 آنكه خداوند رو

 كـه جهـان و م
  ازدهميب 

از موجو كي هر 
ها داده است ه آن

  )06/12/1400 م

 حضـرت علـي
123(  

هاي مساج  مناره

سخنان پيشوايان

ها را اين هاي آن
1(  

ولی اَالمِر ُمنُک
دوازدهم، صف. (د

داليل روشهمراه 
  )125ه 

 تمدن اسالمي ر

ر آن به جاي ح
دوازدهم. (گردد

نون رشد و تربيت
دواز. (رفت ر مي

م براي مبارزهال

ا شاد كند، مگر

اسـت نيت از ا
كتاب 36صفحه 

درست است كه
مه را خداوند به

   ديني

13  

هفتممرحلة (ـان 

ه نماز ايستادند،
3زدهم، صفحه 

ترين نام از فراز

المي، قرآن و س

ه  يكي از ويژگي
25هم، صفحه 

ُعوا الَرسوَل َو ًاو
عباس اشاره دارد

ه بران خود را به
دوازدهم، صفحه

 معيارهاي يك

ي بنا نهد كه د
ن الهي استوار گ

عنوان كانو واده به
شمار ن برنامه به

اصول برنامه اسال

ز محارم خود را

عبارت دهد، ين م
ص. شود يم تيدا

د يعني. ل ندارد
 ندارند، بلكه هم

هاي ف و اقليت

دوازدهم؛ زبــــ

در كنار كعبه به
دواز. (حجاز نبود

ت ي، اين گرام)ص
  )123فحه 

ي يك تمدن اسال

كند، را بيان مي
دوازده(» .اند داده

َاطيعطيُعوااهللا َو 
ع اميه و بني بني

همانا ما پيامب« 
(» . رفتار كنند

سالمي ابتدا بايد

اي ه بود تا جامعه
عي بر پايه قوانين

اي جايگاه خانو
عناصر اصلي اين

ها، جزو ا دن بت

نيست كه زني از

 خداوند را نشان
و هد ريخالق تدب

استقالل يوجود
خود را از خود ي

معارف

سنجش د

د) ص(مبر اكرم 
گر در سرزمين ح

ص( پيامبر اكرم 
دوازدهم، صف. (

ناخت معيارهاي

صاف نمازگزاران ر
ق معيني قرار د

ا الذيَن آَمنوا َاط
ي مانند خلفاي ب

:فرمايد حديد مي
ه قسط و عدالت

س معيارهاي اس

 برانگيخته شده
د و نظام اجتماع

ارتقا، )ص(اكرم 
هاي اصيل او از ع

ستن و از بين برد

هيچ مردي ن«: د
12(  

ما در مورد دهي
خ نيهم لهيوس ه

مو چير جهان ه
يروياثر و ن ها ن

   
 

 .رست است
ي كه همراه پيام
چ مسلماني ديگ

 .رست است
د از آغاز دعوت
دم جهان رسيد

 .رست است
سلمان براي شن

 .رست است
 در آنجا كه اوصا
مان و فقيران حق

 .رست است

﴿يا ايهاره نساء 
اكمان ستمگري

 .رست است
سوره ح 25آيه 

تاديم تا مردم به
 .رست است

اي براساس جامعه
 .ترست اس

به رسالت) ص(
يت داشته باشند

 .رست است
ف مهم پيامبر ا
ه ت زن و ارزش
 .رست است

ي است و شكست
  )128صفحه 

 .رست است
فرمود مي) ص( 

26دهم، صفحه 

 .رست است
يكه نظر و عق ي
خالق است و به 

 .رست است
در يآسمان ميعال
نياز ا كي چيه ي

www.sanjeshse 

در 1ينه گز .6
اولين كساني

كه هيچ حالي
در 4گزينه  .6

يك قرن بعد
به گوش مرد

در 2گزينه  .6
منبع يك مس

در 4گزينه  .6
كريمقرآن 

براي محروم
در 1گزينه  .6

سور 59آيه 
از پيروي حا

در 4گزينه  .7
خداوند در آ
ميزان فرستا

در 2گزينه  .7
براي ايجاد ج

در 3گزينه  .7
(رسول خدا 
الهي حاكمي

در 2گزينه  .7
يكي از اهدا

احياي منزلت
در 3گزينه  .7

پرسش منفي
دوازدهم، ص(

در 4گزينه  .7
پيامبر اكرم

دواز(» .كرد
   

    
در 4زينه گ .5

ينظر ديتوح
كيمخلوق 

در 3گزينه  .5
تع دگاهياز د

ي، ول...است 
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كـه   يگـر 

  

  ازدهمي 

درسـت   ها
صفحه . ند

لـب بـه    ن 
بـه ظلـم و    

 ايـ كـه دن   
وند؛ غافـل  

هـدف   نيـ 

به  قيطر ن
  ازدهمي 

  ازدهمي 

نداشـته   ي
ـال انسـان    

ه مـثالً مـا    
 سـته يشا ي

 افـت يرا در

در  ،ينـ يد 

cationgroup

گيد زيهر چ راي ز

 ست؟يل خدا چ
  ازدهميب 

  زدهم

كتاب 40صفحه 

ه نهي در همه گز
وشن نقص هستن

تـوان يمـ  ايـ آ ش،
او را مـتهم بـ ايـ 

پندارنـد يان مـ   
و نوش فرو رو ش

ي كمال است و ا

نيتا از ا كند يم
كتاب 47صفحه 

كتاب 48صفحه 

يها نقش مدن آن
در رشـد و كمـ 

كـه يمعنـ  نيد
يهراً بـه پاداشـ   

اعمال خود ر فر

يها آموزه ريسا

د متعال است؛

او در مقابل فهي
كتاب 38صفحه  

ازيكتاب  39حه 

ص. خدا دهد ريغ

خش اول پاسخ
رو يها نشانه ي

نشي جهـان آفـر  
ي ديمحاكمه كش

آنـان چنـا. رندي
شيبتوانند در ع 
به دنيو رس ي

  زدهم

گرفتار م ها يشوار
ص» شماست ريب

ص. انسان است ي

وجود آم ود در به
يا جهينت نيچن

بد رند؛يگ يمه م
اما ظـاه ند،ينما ي

فيك نكهيقبل از ا

و س امبرانيد و پ

  )06/12/1400 م

دارد و آن خداوند
  دهم

يكه وظ شود ي م
.خداوند هستند

صفح. دارند ميق

غ ي تن به بندگ

بخ ن،يبنابرا. (كند
يهمگ رهيو غ يگ

در برابر زي ناچ
خود به م الي خ

يگ يسرچشمه م
يراحت شد تا به

يو خودساز شي
ايكتاب  46حه 

و دشو ها ي سخت
يتدب يعلم او باال

يها يخودخواه ،

كه اوالً انسان خو
ن است، هرگز چ

ما سرچشم ينگر
يم يو اله يسان
و ق نديآال يم ت

اعتقاد به معاد. ت

14  

هفتممرحلة (ـان 

 جهان وجود ند
ازديكتاب  36ه 

او مطرح يل برا
خ يشناخت عقل

اشاره مستق »يت

ا عبادت كند و

ك يم ماليرا پا ي
هل، ترس، آلودگ

دانش نيال با ا
جاهالنه به يخ

انسان س يويدن 
 وجود داشته باش

آزما يجا. است
صفح. گردد يم ن

به دارد، يست م
ع/ شماست  ريه

،يقرب پروردگار

ك شوند يسان م
رافات خود انسان

از محدودنگ سند،
انس حيصول صح

انتيه ستم و خن
  ازدهميتاب 

است گانهي يخدا
  

دوازدهم؛ زبــــ

در شترياراده ب 
صفحه. فته است

سؤال نيخت، ا
رمجموعهيقع ز

خودپرست ينف« 

جز خدا را يكس

يگريلت، حق د
جه از،ي ندارد؛ ن

حا» كه نادانم ي
جهان را با گستاخ

 

يو زندگ ايره دن
در آن يو سخت

استعدادها ييوفا
نيو مصائب تأم 

را كه دوس يگان
دوست تطه يال

به ق دنين و رس

ال و سعادت انس
خطاها و انحر ها،

رس ي از عدالت م
از اص يرويمواره پ

 دست به هرگو
كت 51و  50حه 

به خ مانيم به ا
ازدهميكتاب  5

سنجش د

كي اي ؤثرم كي
ود را از خدا گرف

خود خدا را شنا
در واق ها نهيگز ر

پاسخ به ريغ ي

عمل كنسان در 

برخالف عدال يس
جز نقص يا شمه

يكه بدانم هم/  
گشود و خالق ج

 ازدهميكتاب  

دربار اساس ير ب
رنج و گونه چيه 

و شكو يسازندگ
ها يدن با سخت

 كه خداوند بند
كه بال«. ...  شوند

انسان يكامل روح

الت منجر به كما
ه يانگار سهل جه

  دهم

ه به نظر ما دور
خود همو يزندگ
همواره گريد ي
صفح. بندند يروم

دعوت مردم يه
53صفحه . ست

   
 

كي اي روين كيل 
و اثر خو رويت، ن

 .رست است
انسان با عقل خ 

ري داشت كه سا
 .رست است
يها نهيو تمام گز

 .رست است
است كه ان نيا ي

 .رست است
يكس شود يهده م

سرچش يعدالت ي
  ازدهم

 .رست است
دانش من ديس
گ زيآم جسارت ي

45كرد؟ صفحه 
 .رست است

ت همه از پندار
دياست كه نبا ي
رشد و س يجا ا

 و پنجه نرم كر
 .رست است

آمده است يني
نائل شيخو ي

 .رست است
مانع بر سر راه تك

 .رست است
مسائل و مشكال

جهيكه نت ييها ي
ازديكتاب  49ه 

 .رست است
كه ياز موارد گر
كه در ز مينگر ي
يا برعكس عده.. 

سرا فر نيم از ا
 .رست است
اله انيس همه اد

به خدا مانيبه ا

www.sanjeshse 

گفت در اصل
از اوست ريغ

در 2گزينه  .5
نكهيبعد از ا

در نظر ديبا
در 1گزينه  .5

شعر مزبور و
در 4گزينه  .5

يشرك عمل
در 2گزينه  .5

مشاه يگاه
يب). ... است
ايكتاب  44

در 1گزينه  .5
تا بدانجا ر«

يها اعتراض
ك يعدالت يب

در 4گزينه  .5
اعتراضات نيا

يا عشرتكده
ايدن نكهياز ا

جز با دست
در 3گزينه  .5

يد ميدر تعال
كمال وجود

در 2گزينه  .6
م نيتر بزرگ

در 1گزينه  .6
م يدر صورت

يسخت. باشد
صفحه. ندارد

در 2گزينه  .6
گيد ياريبس

يرا م يا عده
. .رسند ينم
چشم ند،ينما

در 3گزينه  .6
و اساس اديبن

گرو اعتقاد ب
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 يو تصـادف 
 ييو تنهـا  

ظلمت  يها

 جـاد يهـا ا  
اعتمـاد و   

ر و آرامش 

 نيچنـ  د،ي

 در عرصـه   
او دشوارتر  

  وازدهم

 نشيو آفـر      
  ازدهم

ه مشـابه و   
هر گشـته  

ن امردمـ  ن

در سراسـر  
كتـاب   63

سـتند، امـا    

cationgroup

ـ  يد    و هـدف  يب
يگـانگ يسـاس ب 

ها بلكه پرده هد،
 

  ازدهمي 

آن انيـ در م ي
. ...ابـد يدسـت   

سد و هرگز صبر

ينما ديبر تقل يك

پـا ي خداونـد  
نينخست نشي

كتاب دو 47حه 

و چـون معـاد و
كتاب دو 48حه 

نمونـه كيـ كـه   
صورت ظا نيهم

انيـ ن عدل در م

د ريرناپـذ ييتغ ت
صـفحه   .اسـت 

 شـرط الزم هس

خـود را موجـود
احس زيـ  خـود ن  

ده ي از دست نم
 ازدهميكتاب  

كتاب 57فحه 

يقلب ونديوند و پ
يقيعم ي روح

 از خطرها نهراس
  ازدهميتاب 

يدات خود را متك

چگونه به قـدرت
يره انسان از آفر

باشد؟ صفح ريذ

و آسـان اسـت و
صفح. ابدي داي پ

نشـده، بلك هيـ ك
به هم زين عتيطب

شدن ادهيمكان پ

قتيحق كيت و 
ا» روح« همـان   

دارند و ي اساس

  )06/12/1400 م

كـه خ يانسان. ت
نسبت بـه يحت

را يزيانسان چ
55صفحه . نهد

صف. اند فرموده ي

شو كيه هم نزد
ت او به آرامش

و رديگ شيدر پ
كت 55صفحه . د

معتقد يل اساس

كه چ افتياهد 
خلقت دوبا ايآ. 

ناپذ امكان يو امر

سـهل و يداوند
تحقق تواند يم 

تك يت خداونـد  
ط نيدر هم يد

صورت امك نير ا

محور ثابت كي ،
محور ثابـت ن

انسان نقش ت
  ب دوازدهم

15  

هفتممرحلة (ـان 

است يبزرگ ني ا
و ح شيعان خو

تنها ا كه با آن نه
ن يگام م يي باال

يل به اعضا معرف

مهر و محبت به 
 اعتماد به رحمت

و مقاومت د ير
نگرداند ديو ناام 

اصول ياگر كس 
 

در خو شد،ياندي
جود آمده است

مجدد او نشيفر

قدرت خد زانيم
يحدود خداوند

تنها به قـدرت) ت
ت و اراده خداوند

  دوازدهم 

 خالصه شود، د

،يو اخالق يوح
نيدر ماست؛ ا» ن

اتيو حفظ ح يح
كتاب 66صفحه  

دوازدهم؛ زبــــ

در جهان به يي
 نسبت به همنو

باعظمت است ك
و در مرحله شود

ر به زبان و عمل

ياشناس از رو
اتكا و هي در سا

داريمشكالت پا ر
وسياو را مأ ي

ياست و حت ت
 كتاب دوازدهم

يخود ب نيخست
وج به يكره خاك 
بوده، چرا آف ريذ

آن در م نشيفر
ذا به قدرت نامح

عتيدر طب يدگ
ن دهد كه قدرت

كتاب 49صفحه 

چندروزه آن ي

و ر يفكر راتي
من« قتيت حق

روح يها تيفعال
.كنند ينم ي نف

سنجش د

و تنها يس پوچ
بلكه عت،يه طب

  ازدهمي

با يتيواقع ياله 
ش يبرداشته م ش

تقاد به دل، اقرار

خد يها انسان د
انسان شود يب م
برابرانسان در  د

ظاهر يها كست

رتيعقل و بص ي
ك 47صفحه . ت

نخ شيداين به پ
نيا يبر رو ات

پذ امكان ياو امر

نباشد، آف ممكن
لذ ست،ين ي عقل

نظام مرگ و زند
است تا نشان ده

ص. شاهده كنند

يو زندگان يماد 
  ب دوازدهم

ييهمه تغ اني م
ن وحدت و ثبات

بدن در امر ف ي
از جسم را ريغ 

   
 

 .رست است
احساس ،يكر ماد

تنها نسبت به نه 
ايكتاب  54فحه 

 .رست است
ينيب  در جهان

دگانشيد شيز پ
 .رست است

را اعت مانيا يني
 .رست است

شود يدا سبب م
به خدا سبب ن

شود يدا سبب م
ست ندهد و شك

 .رست است
يبر مبنا نيت د
ستين رفتهياو پذ

 .رست است
كه اگر انسا ست

ايح دهيرده و پد
ا هياول شيداير پ

 .رست است
رميغ يز نظر عقل

ن، جزو محاالت
 .رست است

اشاره به ن(دالل 
 مشهود ارائه شد

آن را مش توانند ي
 .رست است

يايدن نير هم
كتا 53صفحه  

 .رست است
جود ندارد كه در

ود دارد كه ضامن

 .رست است
يها اندام ريز و سا

يگريت عامل د

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
تفك جياز نتا

شناسد، يم
صف. كند يم

در 1گزينه  .6
مرگ دهيپد

از عتيو طب
در 4گزينه  .6

يد انيشوايپ
در 2گزينه  .6

توجه به خد
مايا. ... شود

توجه به خد
خود را از دس

در 4گزينه  .6
اساس حركت

ز اا ياعتقاد
در 1گزينه  .6

سين يديترد
گذار يهست

است؟ و اگر
در 4گزينه  .7

از ياگر كار
مجدد انسان

در 2گزينه  .7
استد نيدر ا

محسوس و
يو همگان م

در 3گزينه  .7
اگر جهان د
.وجود ندارد

در 2گزينه  .7
وجو يديترد

عمر ما وجو
  دوازدهم

در 3گزينه  .7
چشم و مغز
هرگز دخالت
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 ليـ ن از قب
 شيدايـ ر پ 

 شـروع يـا   
ختار زمـان   

ha  +فاعل  

ـه باشـند،      

go swim 
fin هستند:  

Enjoy /  

. رود ر مـي  
شخصـي در  

  اسم انسان

  +If 

ش يافـت و  

  .رك كند

cationgroup

حساس بدن يها
از جسـم در ريـ 

  هم

با sinceكلمه 
رود سـاخ ر مـي 

P.P  +ave/has

  . غيره

و كارهـاي روزانـ

mming / go w
nishمانند فعل 

finish / avo

كـا ن اسـت، بـه   
 جاي مفعول ش

ا+  whom+ ل 

فاعل+ ساده  ته

  جمله شرط

كيلو افزايش 7ن 

 آن خيلي زود تر
  ل، رفتار

ه قسمت دني د
يغ يزيلذا چ ود،

كتاب دوازده 65

رود و بعد از ك ي
كا  طول زمان به

P) +  سوم فعل

، و)نوز، تاكنون

هـاي ورزشـي و

walking / g
افعال زير هم هم 

oid / practice

صيف اسم انسـان
فعولي دارد و به

فاعل+ فعل .. + 

گذشت  فعل+ 

ج

ماه، وزن من 12

  رزش كردن 
  ت كردن

كرد كه صور نمي
عمل) 4 

  )06/12/1400 م

كه چون صدمه
شو يانسان م ت

5صفحه . ستند

كار مي ي نقلي به
رف اضافه براي

صلي يا قسمت

هن( yet، )كنون

ه يـانگر فعاليـت    

o running / 
 inرود كار مي به.

e / risk / im

w كه براي توص
whom نقش مف

  .  دارند
.

  و  
  
  

ابراين در طول 

ور/ گيري كردن 
محافظت/ داشتن 

گاه تص شيد و هيچ
 ن، عاطفه 

16  

هفتممرحلة (ـان 

است ك نياند ا ته
اتيح يك و حت

ت وجود روح هس

ل كامل يا ماضي
siهمچنين حر ،

م مفعول فعل اص
  : روند ي
 ،already )تاك

g افعـالي كـه بي

go shoppin
ngصورت  دوم به

magine / stop

whomموصولي 
mدارد و چونكه 

  . ود
م حالت مفعولي

  .ست

  +فاعل + 

  رط

خوردم، بنا ي مي

جلوگ) 2 
نياز د) 4 

كش ياد سيگار مي
هيجا) 3 

  انگليسي

دوازدهم؛ زبــــ

داشت انيكنون ب
ر احساس و ادراك

  .دخالت ندار
قع مقدمات اثبات

براي زمان حال) 
inceرف اضافه 

اسم... + (
كار مي امل به ك

recent )ًاخيرا(

goعـد از فعـل   

ng
مام كردن، فعل د
p / keep (on)

 از كلمه ربطي م
د withيا  toه 

 جمله تكرار شو
لت فاعلي و هم

نوع دوم اسرطي 

Would  
+ could+ ساده 

Might 
ب يا نتيجه شر

و غذاي زيادي م
  .كنم

 كردن 
 دن 

ول روز خيلي زيا
  قلب

سنجش د

ن وجود روح تاك
اختالل در جادي

دخ رهيساس و غ
در واق ها، نهيگز 

)تا حال... از (ي 
بر كلمه يا حر وه
  :ي

ن در زمان حال
tly، )مين االن

 اين است كه بع
  .د

fini به معني تما
) / give up /

ت مفعولي دارد
ز به حرف اضافه

در himمفعول 
هم حا that و  

 همان جمله شر
 

d
فعل اصلي س.. +

t
جمله جوا

نداشتمم غذايي 
ل هفته ورزش ك

محافظت ك/ دن 
ورزش كرد/ دن 

داشت كه در طو 
ضربان) 2 

   
 

 .رست است
كه منتقدان يليل

يسبب ا يز عصب
س ادراك و احس

ريداشت كه سا

 .رست است
 since به معني
كار رود و عالو به

در زبان انگليسي

اي زير همچنين
هم( just، )كنون

 .رست است
ي در اين سؤال

in روند كار مي به

ish بعد از فعل 
/ quit …

 .رست است
ختار چونكه حالت

نياز talk، فعل 
آيد، نبايد م  مي

whoت ربطي 

 .رست است
ت در اين سؤال

 : طي نوع دوم 

..

 .رست است
شته تا حال رژيم
م گرفتم در طول
 آوردن، زياد شد
 آوردن، زياد شد

 .رست است
اعتياد به سيگار

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
دل نيتر مهم

مغز و مراكز
و سپس اتيح
توجه د ديبا 
   
 

در 3گزينه  .7
وجود كلمه

مبدأ زمان به
حال كامل د

قيدها: توجه
Sofar )تاك

در 4گزينه  .7
نكته گرامري

 ngصورت به

بر اين، عالوه

در 1گزينه  .7
در اين ساخ

بر اين، عالوه
كار جمله به
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ساختار شرط
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ت كودكـان   

ن اوسـت و    

  .كند  مي

  .برسيمي 

واند صداها 
ود تـا يـك   

مالت مـتن  

cationgroup

ـ    ه اكثريـتيـرا ب

سـال سـن 60  

  كت كردن 

 كه آن را جذاب

گيري خوبي تيجه
  ره كردن

تو كند كه مي مي
رو  داخلـي مـي    

كار رفته در جمال

  د سوختي

  صيف

  هنگي

  حل

  ين، عرضه

  .دانند را نمي

 رفتار كننـد زيـ

 مناسب

 در حال حاضـر

شرك) 4 

شده استحاطه 
   دادن 

  ره كردن

وارم كه به يك نتي
اشار) 4  ذاشتن

نوايي استفاده م
 پس بـه گـوش

  ل دادن
   دادن 

ك ساير كلمات به

     بودن

مواد) 4 

توص) 4 

فره) 4 

ح راه) 4 

تأمي) 4 

ر) انوس جنوبي

  )06/12/1400 م

ستي و مناسب
  .فتار كنند
  ر جدي

طور م ستي يا به

س كرده است و

 عه دادن 

 درختان بلند اح
ره كردن، نجات
ه كردن، محاصر

ث نماييم و اميدو
ب دادن، قرار گذ

ز يك وسيله شن
كند و رسال مي

انتقال/ ل كردن 
انتقال/  كردن 

ها را براساس س ن

ن دادن، نمايانگر
   دادن

 ل 

 عه، پيشرفت

 ك

 م 

 ه، استعداد

اقيا(طب جنوب 

17  

هفتممرحلة (ـان 

در ي عمومي به
هاي مختلف رف ت

طو به) 2 
درس به) 4 

تدريسيزيك را 

توسع) 3 

وسيله دارد كه به
ذخير) 2 
احاطه) 4 

زئيات برنامه بحث
ترتيب) 3 

رد، بنابراين او از
ت مغناطيس ار

تبديل) 2 
خلق) 4 

 كنيد معناي آن

نشان) 2 
ادامه) 4 

لدالي) 3 

توسع) 3 

دردنا) 3 

مفهو) 3 

هديه) 3 

گي و وسعت قط

دوازدهم؛ زبــــ

هاي ا در موقعيت
مردم در موقعيت

سال درس في 3
  .شسته شود
 سته شدن 

ي بزرگي وجود د

نم تا در مورد جز
 ي كردن 

نوايي زيادي دار
ماً به قسمتستقي

 ردن 

ورد كنيد، سعي

  

 

 

 ش

 ي

 هستند كه بزرگ

سنجش د

 آموزش دهند تا
انند چگونه با مر

   ي
  

0مدت بيش از 
در اين ماه بازنش

بازنشس) 2 

زار سرسبز خيلي
  
  

كه او را مالقات كن
قدرداني) 2 

ت و مشكالت شن
ها را مس ند و آن

  .د
تبديل كر/ دادن 

 طه كردن 

غات دشوار برخو
  

   
  كردن 

شرايط  )2 

تعادل) 2 

سنتي) 2 

ارتعاش  )2 

سالمتي) 2 

 كه افراد زيادي

   
 

 .رست است
 به كودكانشان

شود تا بد ه نمي
هيجاني و عاطفي

 آور  يان
 .رست است

شگاه تهران به م
صميم گرفته تا د

 ي كردن
 .رست است

تاي ما يك كشتز
 دن 

 گذاشتن 
 .رست است

ه قرار گذاشتم ك
 كردن 

 .رست است
خيلي مسن است
كن ات تبديل مي

تر را توليد كند ح
دادن، گسترش د

احاط/ ي كردن 
 .رست است

لغا متن تعدادي 
.د و كشف كنيد
ردن، فهميدن 
كردن، مواظبت

 .رست است
  

 .رست است

 .رست است
 

 .رست است

 .رست است

 .رست است
توان فهميد  مي

www.sanjeshse 
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آموزش داده
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طور زي به) 3

در 2گزينه  .8
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جلوگيري) 1
در 4گزينه  .8
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نابود كرد) 1
احترام گ ) 3

در 3گزينه  .8
در طول هفته

معرفي ك) 1
در 2گزينه  .8

پدربزرگم خ
را به ارتعاشا
صداي واضح

توسعه د) 1
آوري جمع) 3

در 1گزينه  .8
اگر در يك

حدس بزنيد
كشف كر) 1
مراقبت ك) 3

در 4گزينه  .8
ها تفاوت) 1

در 3گزينه .8
 توضيح )1

در 2گزينه  .9
هيجاني) 1

در 3گزينه  .9
 ارتباط) 1

در 4گزينه  .9
 اهداء ) 1

در 2گزينه  .9
از اين متن
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  .كند ي م

  .دهد مي

مـا  . ميكنـ  

ـد و بـراي   
 ا تركيـب  

ون جملـه     

داريـم كـه       

cationgroup

طب جنوب اشاره

 و گياهي ادامه م

 musاسـتفاده ك

  .كنيم ي

كنـ ت بيـان مـي    
بـا. كنـد  ي مـي    

ـه در اينجـا چـو

ه صـفت نيـاز د

هاي فيزيكي قط ي

  يست؟

وانيا حيات حي

+ have +  st
  .ميكن ي

verb استفاده مي

  شود  مي

صـورت واقعيـت
يـا قيـد را بـازي

كـ مـل بسـازيد   

قسـمت دوم بـه 

  .شود فاده مي

  )06/12/1400 م

تفاوتي در ويژگي

جنوب درست ني

مال را در رابطه با

  .د

pp از ديـ با ،ت 
ياستفاده م يمان

th  ازb word

تمراري استفاده

ص گي عملي را به
 و نقش صفت ي
وجه وصـفي كام

 need اسـت.

ذشته ساده استف

ليسي

18  

هفتممرحلة (ـان 

ست، نويسنده به ت

يمي در قطب ج

نوب و قطب شما

  ؟
  .ي كرد

 

سال در زندان بود

افتاده اسـت ياق
ميد انتقاد و پش

atبراين بعد از 

ماضي بعيد استم

ه حالت و چگونگ
رود كار مي له به
 "paتوانيد و مي

dedكوتـاه شـده     

صورت گذ بعد به

ختصاصي انگل

دوازدهم؛ زبــــ

ط كشيده شده اس

 آب و هواي اقلي
  .دنيا است

ها در قطب جن ت

  

ن درست نيست؟
آوري كتاب جمع

  اتفاقي افتاد؟
  .هيم كند

 به مدت يك س

كه اتفا مين هست
صحبت در مورد 

su نياز است، بنا

 همراه با شكل م

 از فعل است كه
ت فعلي در جمل
ast participl

  .كنيم  مي

ياز اسـت كـه كو

فاده شود فعل بع

 زبان ا

سنجش د

كه در متن خط 

موارد زير درباره
ترين مكان در د

حث بعضي تفاوت

چين سفر كرد؟

ه امپراطور چين
عنوان يك ك را به

ش برگشت، چه
ود را با مردم سه

ماركوپولو تقريباً

درصد مطمئن 9
 should يبرا

ubjunctive f

بعد از آن فاعل

 Particشكلي
، فعل و يا عبارت

 "leل سوم فعل
ول آن استفاده

صفي مجهول ني
  . است

ضمير فاعلي استف

   
 

 .رست است
»اين تفاوت«رت 

 .رست است
يك از م ن، كدام

ب شمال، سردت
 .رست است

ال بسيار زياد بح
 .رست است

با چه كسي به چ
 مافئو

 .رست است
 موارد زير درباره

پولو ر  اي ماركو
 .رست است

كه او به زادگاهش
رد تجربيات خو

 .رست است
فهميم كه م  مي

  گرامر 
  .رست است

95كه  مييبگو م
+ have + pp
  .رست است

sugg  بهform
  .رست است

است كه ب ifدل 
  .رست است

 ciples فعل يا
م، عبارت اسمي

"h همراه با شكل
ت از شكل مجهو

  .رست است
ول به عبارت وص

indust درست
  .رست است
had rather ض

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .9
براساس عبار

در 3گزينه  .9
براساس متن

بعد از قطب  -
در 4گزينه  .9

متن با احتما
در 1گزينه  .9

پولو ب  ماركو
نيكولو و م  -

در 4گزينه  .9
يك از كدام

ها او داستĤن
در 2گزينه  .9

از اينكـ بعد 
ـ او سعي كر

در 1گزينه  .1
از اين متن

   
  

:بخش اول
در 2گزينه  .1

ميبخواه گرا
p معموالً از

در 3گزينه  .10
gestبعد از 

در 4گزينه  .10
As if معاد

در 1گزينه  .10
وجه وصفي
توصيف اسم
having" 

مجهول است
در 3 گزينه .10

در قسمت او
trialized 

در 3 گزينه .10
rاگر بعد از 
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.  

رت منفـي   

  .شود ي
  دن

  . نبود

طـور   د، بـه  

  . دهد
  كند

  .شود هيخل

شـد بـدون   

  ياقع

cationgroup

.وم درست است

should صـور به

يم دهينام ميتق
ي كردابيارز) 4 

شعبه ريمت مد
  قصد) 4 

  متنوع) 4 

دارنـد ميكنـ  يـ  

  آور  الزام) 4 

ها پاسخ به آن د
ك ياشاره م) 4 

تخ ادي در خالء ز
  رسوب) 4 

  .ست
  يينها) 4 

ش يمـ  دهي پرسـ  

وصورت  به) 4 

ها شرطي نوع دو

  .ت است

d فعل همراه با 

مست يت مقدمات

سم او به ي ارتقا

خود اسـتفاده مـ

 ده 

كوشد يو م كند ي
 ود 

د رهيذخ ق شود و

اس ني قابل تحس
  

كـه از او يواالت 

 مع 

  .دارد 

  )06/12/1400 م

  .هد

ه توجه به گزينه

ي نوع سوم درست

، از زمان كامل

را دارند، انتخابات
 ناميدن ) 3

كه قصدشان دم
  ينيب شيپ) 3

  .ستيمتنوع ن
 گرفتار ) 3

ه در آشپزخانه خ

دنيفزاطور  به) 3

يزرگ را مطرح م
شو يم ختهير) 3

قيجداره پر از عا
 ابزار) 3

 در مورد پروژه
زيبرانگ بحث) 3

ست به تمام سـو

مجاصورت  به) 3

ياتيح تياهم 

19  

هفتممرحلة (ـان 

ده ني آينده مي

ستفاده شده با ت

م جمله، شرطي

جام گرفته است،
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اس خيتار خاستگاه

............ است از 

  .كند شاره مي

؛هستند يشناس

..............در مورد 
 

دنيكش گاريسه 

. ...  
دنيكش گاريه س

........جز  به ؛شند

سنجش د

  ب

است............... د 

گيري مي اندازه 

ي با استفاده از م

آن تقر يها ژك
 شود روشن مي

، آب را با ..........
ب چقدر دشوار اس

است نيامتن  ن
ي خاشناس ستان

س متن، عبارت
  يانسان يها ت

اش............... به  2 

ش كتشاف باستان

د اديه احتمال ز
 شناسي  باستان

 
شروع به را مردم

.............خواهد  ي
به ميجوانان تصم

كش يم گاريس ري

   
 

مطلب درك: م 
  .رست است

در موردمتن  ي
  ها يباكتر ات

  .رست است
...............  واحد

  
  .رست است

ها را فقط يكتر
  ز

  .رست است
و تاژ يباكتر ك

ر با موتورت كه 
  .رست است

.....ي اينكهمعرف 
ها در آب يباكتر

  .رست است
نيا در سندهينو 

كه چگونه باس هد
  .رست است

براساس   ،شناسي  ن
تيفعال شده ليس

  .رست است
پاراگرافدر » ا
 

  .رست است
اك يها نامك ريز

  يشهر
  .رست است

به متن نيد از ا
كتشافات خاص ب

  .رست است
 ................ تن 

چر كهاست  ني
  .رست است

يم سندهينو ،2 
كه چرا جو ديده

  .رست است
ز ليبه همه دال

www.sanjeshse 

بخش ششم
در 2گزينه  .15

يموضوع اصل
ايخصوص) 2

در 1گزينه  .15
باها  يباكتر

كرونيم) 1
در 4گزينه  .15

كه باك يكس
زينقاط ر) 4

در 3گزينه  .15
كي نيرابطه ب

است قيقا) 3
در 1گزينه  .16

يمؤلف برا
حركت با) 1

در 2گزينه  .16
يهدف اصل

نشان ده) 2
در 2گزينه  .16

باستان ثبت
فس جينتا) 2

در 4گزينه  .16
ها آن«كلمه 

 كلمات) 4
در 2گزينه  .16

همه موارد ز
مناطق ش) 2

در 3گزينه  .16
پاراگراف بعد

اك يبرخ) 3
در 3گزينه  .16

مت نيهدف ا
ا حيتوض) 3

در 2گزينه  .16
پاراگرافدر 
د حيتوض) 2

در 4گزينه  .16
بزرگساالن ب

erv.ir

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68



 
 

 

@sanjesheduc cationgroup

  )06/12/1400 م

24  

هفتممرحلة (ـان 

 .است ي سن

دوازدهم؛ زبــــ

  دارد؟ 1مله 

افراد در هر ني

سنجش د

با جم يه ارتباط

يدر ب دنيكش گار

   
 

  دنه نظر برس
  .رست است

چه 3جمله  ،3 
  .است ل

  .رست است
 . ...............  

گايس جيرا ليدال

www.sanjeshse 

تر به بالغ) 4
در 3گزينه  .16

پاراگرافدر 
يك مثال) 3

در 4گزينه  .17
كنترل وزن

از د يكي) 4
  

erv.ir

69

70


