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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  دوازدهمسنجش 
)23/07/1400(  

  )دوازدهم( ـانبـز  
 

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان   
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي از نظرات هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  3ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  )اري

 –، باليـده   

  )ر استنظ

» ي پسـت  

چوپـان بـه    

  ) تشبيه

آب «: تعاره 
. تـه اسـت  

 

cationgroup

بزرگوا آبرو،: شرف

بلنـد،: باسـق  –

  

صراع دوم مورد نظ

هـاي انسان –ست

و نيـز چاست » 

 استعاره و فاقد

اسـت –»  اسـت 
ا در بيت پذيرفت
 .ت تلميح دارد

  )خسار

ش) (باني، بخشش

  .برد
–گهبان، شبگرد 

تر عاجل ←تر 

اين واژه در مص(ت 

  

رت ظاهري و پس

»حاكم ستمگر –

سه. (است» ظلم

چون آب زندگي
ينكه هر دو معنا

 كردن آب حيات
  .ست

  )ع دو
رخ –زنخدان (ز 

 23/07/1400(  

مهرب: رحمت) (ن

ب  فرمان او را مي
پاسبان، نگ: روغه

ت آجل/ محك  ←

شست ←شصت 
  

التفات ←فات 

قدر –اد شجاع 

–ظلم –ت ظالم 

حكومت ظ –د 

واي منزل يار چ
و اين» آرزو –هوا 

رت خضر و پيدا
ضيح داده شده اس

استعاره نوع(رد 
ترتيب استعاره ا

2  

مرحلة اول(ـان 

 

  :تند از
تكيه دادن: دادن  ه

سي كه ديگري
دار –را رسيدن 

  دي

←مهك / نفس 

ش –شلغم ←م 
)شست گذارند

الطف  -مطبوع  

  اني

افرا –قدرت «ز 

حكومت –مردم«

افراد ارزشمند –گ
  )د استعاره

هو«: تشبيه –ن
حال و ه«عناي 

به داستان حضر
توض» ان بخشي

استعاره دا» دل«
به ت) دام –چاه 

ارسي 

؛ زبــــدوازدهم 

 »اس، نيكويي

رست آنها عبارت
يله) ( صبح، فجر

اطاعت شده، كس
، قدم نهادن، فر

افزوني، زياد: زيد

صيانت ن ←س 

شلقم:  عبارتند از
د كه بر انگشت ش

←متبوع  –ي 

سيف فرغا ←ج 

رتيب استعاره از

«يب استعاره از 
  )يك تشبيه
مرگ«ستعاره از 

دو تشبيه و فاقد

خاطب واقع شد
به دو مع» هوا« 
بيت ب: تلميح –
جا« –» بيار – 

  )ت
« –) اشك –يار

( –) ره نوع دوم

 فا

سنجش

شكر، سپا«:  از 

اند و معني در ده
سپيدة: فلق) (ت

فرمانروا، ا: مطاع
آمدن: قدوم – 

مز –كردن هي 

سيانت نفس: د از

رند و اصالح آنها
ن انگشتر مانند

  : آنها
ماحضري ←ري 

ج –عطّار  ←ب 

به تر» سگان –و
  )د تشبيه

ترتي به» شبان –
چهار استعاره و ي

ترتيب اس به» ان
) (حمل به سپر

به جهت مخ» با
:ايهام –است » 
–) يرفته است پذ

يار«بين » ناس

ت افزايش اطالعا
شي( استعاره از 

استعار(ص دارد 

   
 

 .رست است
عبارتند» منّت«

 .رست است
ه غلط معني شد
ري، پستي، مذلّت

 .رست است
م: هاي داده شده

هميشه، پيوسته
ه، كوتاهي، كوتاه

 .رست است
صالح آنها عبارتند

 .رست است
 غلط اماليي دار
ه معني استخوا

 .رست است
ماليي و اصالح

ماحذر –عمارت 
 .رست است
ب: و اصالح آنها
 .رست است

  :ها ه
عوعو –شيران –

ر استعاره و فاقد
–گرگي  –چوپان

چ. (ه شده است
چراغدا –ها  شمع

تح –جور به تير 
 .رست است

  :نة پاسخ
صب«): ن بخشي
»عشق«تعاره از 

اسب يك معنا
جن«: اي درست

 .رست است
و نوع آنها جهت

ترتيب  به) آب –
ستعاره و تشخيص

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  

«معاني واژة 
در 2گزينه  

هايي كه واژه
خوا: خذالن(
در 3گزينه  

ه معاني واژه
مي، ه: مدام

گناه: تقصير
در 4گزينه  

ها و اص غلط
در 1گزينه  

هايي كه واژه
به» شست«(
در 2گزينه  

چهار غلط ام
ع ←امارت 

در 4گزينه  
موارد غلط و

در 2 گزينه 
بررسي آرايه

–غرّش «) 1
چهار. (است

چ –رمه«) 2
گرگ تشبيه

ش –باد«) 3
ج(تشبيه ) 4
در 1گزينه  

گزين بررسي
جا(استعاره 
است» زندگي

در ايهام تنا(
ها ديگر آرايه

در 4گزينه  .
و(ها  استعاره

–جوي ) (1
اس» دل«) 2

erv.ir
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@sanjesheduc 

خيص دارد  

: توجـه ) (ي

(.  

cationgroup

استعاره و تشـخ 

تركيب وصفي 5

(  
مين اجزا را دارد

  .ب دارند

  )جمله 3) (

  )مله

  د
  ي

»ارغوان«و ) ب

  

5(ايزد تعالي  – 

فعل: شد –سند 
لة بعدي نيز هم

تناسب) ش و مژده

يك فعل:  رفت

جم 4(ن نيست 
  )ه

تو ندارد ميدانر 
متممي/    اضافي

 23/07/1400(  

  )وع دو
لب –زلف –بوب 

  ستعاره

  »رزشمندي
» اهللا هو الرزاق

الحق جلّ و ع 

  )ي
  )كيب وصفي
  )كيب اضافي
  )ب وصفي

  )كيب اضافي

مس: دانه  بي –اد 
جمل: توجه) (عل

  )است
  

سروش(ب  و غي
  .ن هستند

توان(اني برفت 
  )جمله 

را درد ولي پنهان
جمله 3. ( رفت

از سر] را[گريز  
عول             

3  

مرحلة اول(ـان 

استعاره نو(دارند 
محب –زيبارو ( ز

فاقد ا. شده است

ها و ار ازاً زيبايي
ان«يح دارد به 

–ريشان روزگار
  )د
تركيب اضافي 3(
ترك 3(همه جا  –
تركي 4(نعمتش  

تركيب 4( نعمت 
  )في

  ) صفي
ترك 4( –ربيتش 

نها: رمن دهقان
فع: منگر –تمم 

دارد فعل ناگذر ا
)فعل: گذشت –

  .ستند
سروش –)خراب
هاي پسين وابسته

  .دي دارد

و به سر خار نتو
3(ير تو نيست 

كه تو ر – برادر 
ر چهار از دست

  :ها
پاي،  خصم    
نهاد   مفع        

؛ زبــــدوازدهم 

بخشي د  و جان
رتيب استعاره از

تشبيه ش» بها ن
  فاقد كنايه» 

 و برازندگي مجا
ارند و بيت تلمي

بندگان پر –كار 
شوند حسوب مي

(درگاه حق  –ت 
–دريغ  عمت بي

–ن نعمتخوا –
هر –دو نعمت  
تركيب اضاف 2( 

تركيب وص 2(سق 
تر –تخم خرما  

خر(زئي اسنادي 
مت: عيب كسان 

ه معني وجود د
–متمم : ه مينو

هاي بيت هس ول
ميخانه و خ(ست 

و) غيب –عالم (
نقش قيد» ست

كه به پهلو –ي 
كه صيد تي –نم 

اي –د درويش
كاندرين غم هر 

ه ص كردن نقش
تو نباشد        
                  

سنجش

همگي استعاره 
همگي به تر) خطّ

حقيقت به خون«
»رخ مجازاً وجود

رنگ«. اردص د
تضاد د» نادان –

  :ها زينه
بندگان گنهك –

 فارسي صفت مح
اميد اجابت –ت 

نع –حساب  ت بي
–رحمتش –مت
–هر نفس –س
مفرّح ذات –ت 

نخل باس –فايق 
–قدرت او  –ك

سه جز) الف: ها
–نهاد محذوف 
به» است« –اده
آن روضه –نهاد 

مفعو) ها مژده –
ميخانه و مس – 

( –سته پيشين 
مس«ساز است و  ه

سعدي – نيستي 
ه شهر كس ندانم

كه نگويد –ست 
–دريغ  –بودم 

 و سپس مشخص
خم چوگان ت ي

سند             

   
 

)سرو –خزان –
خ –سنبل  –ل

  )ع دو
 .رست است

  : ها ه
» «مجازاً شهادت
ر» «جاز از انسان

ستعاره و تشخيص
–دانا«، » پنهان

 .رست است
صفي و اضافي گز

–هرگه : ت وصفي
عرضه عربي، در

دست انابت: ضافي
رحمت: ت وصفي

باران رحمت: ضافي
هر نفس: ت وصفي

ممد حيات: ضافي
شهد فا: ت وصفي

عصارة تاك: ضافي
 .رست است

ه  جمالت مصراع
:تو(ئي با متمم 

نه: آتش صبح(ي 
:پير(ي با متمم 
 .رست است

  : د
–چه (ها  متمم) 

ترادف) و خراب
وابس) ها چه مژده

رف ربط وابسته
 .رست است

گل بستان اميد
در همه –ن ابرو 

 با تو همان به اس
راي و زور و زر ب

 .رست است
ش و معناي بيت

گو] آن[ست كه 
مس                 

www.sanjeshse 

–درخت) (3
گل –بت) (4
استعاره نوع(

در 3گزينه  .
بررسي آرايه

خون مج«) 1
دل مج«) 2
اس» گل«) 3
پ –پيدا«) 4

در 2گزينه  .1
تركيبات وص

تركيبات) 1
جمالت متع
تركيبات اض

تركيبات) 2
تركيبات اض

تركيبات) 3
تركيبات اض

تركيبات) 4
تركيبات اض

در 1گزينه  .1
بررسي نوع

سه جزئ) ب
دو جزئي) ج
سه جزئي) د

در 4گزينه  .1
بررسي موار

)م –ت ) (1
مست و) (2
چ(» چه«) 3
حر» كه«) 4

در 3گزينه  .1
تو مرد گ) 1
اي كمان) 2
درد دل) 3
بخت و ر) 4

در 1گزينه  .1
ابتدا چينش
س دل نمانده

                                             

erv.ir
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.  
  .ش نيست

نـه پاسـخ   

را » محبوب

ديدم  :»دت

  )4و  1

cationgroup

كنند  اشاره مي
اي بيش سان حيله

 است كه با گزين

  گران 

وجهي به غير مح

شاهد«) 4و  3ي 

1هاي رد گزينه(ت 

  )»را«ع 

ر به اين مفاهيم
رگزاري خدا ترس

  .ده است
  د

  .داوند

ي در هم تنيده

همدردي با ديگ

تو ي عاشق و بي

  : د از
  ين

  )3رد گزينه (

هاي رد گزينه(نه 

بركناريت :»َعزلِک

  )4و  3،  2 

 23/07/1400(  

به دليل نوع(ت 

  )خطا
  

هاي ديگر  گزينه
شكر) 3. د است

  .د

و دريافت من شد
 شناخت خداوند
ف و شناخت خد

مرادي و نامرادي

توصيه به ه) 3) 

آرزومندي«پاسخ 

اي ديگر عبارتند
نيازي مقرّبي بي) 

(هر چيز  :» يشء

كتابخانه :»املکتبة«

َع«) 2و  1هاي  نه

هاي رد گزينه( 

)علوم انساني

4  

مرحلة اول(ـان 

غير اسنادي است

خ –عطا + گوهر 
.)رديف هستند

گ شاره دارند ولي
ط خاص خداوند

باشد مي) كوست

بب عدم درك و
عجز انسان از) 

ت، عجز از وصف

  .ر است

يعني م) ه پشت

حكمت پروردگار

رند ولي گزينة پ

ها مفاهيم گزينه
)4. ستاند ر وامي

کل«) 4 و 2 اي

«) 3رد گزينه ( 

رد گزين(ن مردان 

هفتگي: »سبوعیة

ويژة غيرع(ن 

؛ زبــــدوازدهم 

در مصراع دوم غ

گ –ديگر: ( است
ديگر داراي رت 

اش) ز شكرگزاري
ستايش فقط) 2. 

دوست رسد، نيك

ن از محبوب سب
3ظمت خداوند 

ود جاي داده است

  .ه پاسخ است

ود زشت و منفور

ن و گهي زين به

ح(د از خداست 

اشاره دار» برين

م. است»  فراوان
روزگار سائل را 

ها رد گزينه( راه 

آرام :»هادئ« )3

آن: »ؤلئک الرجال

أس«) 4و  3، 2ي 

بي، زبان قرآ

سنجش

د –اول اسنادي 

اي دو قافيه: سخ
همه ابيات(اي  يه

عجز انسان از(ه 
.مشغول هستند

هر چه از د(مانا 

دوري من ←خ 
سان از وصف عظ
مفاهيم را در خو

مفهوم گزينه» د

شت، در ذات خو

هي پشت به زين
  :هاي ديگر ه

رود چه بر ما مي

ي انسان، عالم ب

بخشش«سوال 
تقاضاي عاجزانه

:»طریق«، )4و  

3و  1هاي  زينه

أ« )4 و 1 هاي نه

هاي رد گزينه( د

 عرب

   
 

در مصراع ا» ت
 .رست است

يه در گزينه پاس
ي ديگر يك قافي

 .رست است
و گزينه پاسخ به
تسبيح خداوند م

 .رست است
هم  ت اين گزينه
 .رست است

گزينه پاسخ: ها ه
عجز انس) 4و ) 2

ل مجموع اين مف
 .رست است

 به درگاه خداوند
 .رست است

كار زش: ة پاسخ
 .رست است

گه(ري ت يادآو
مفهوم گزينه. ت

هر چ) 2پرودگار 
 .رست است

واقعيجايگاه «به 
  .ارد

 .رست است
ه پاسخ و بيت س

ت) 3ه راز داري 

  .رست است
3 هاي رد گزينه

  .رست است
رد گز(ترين  بوب

1( -   
  .رست است

رد گزين( ويل بده
  .رست است

كرد چاپ مي ←

www.sanjeshse 

نيست«: توجه
در 2گزينه  .1

وضعيت قافي
هاي در گزينه

در 4گزينه  .1
بيت سوال و

همه به ت) 1
در 3گزينه  .1

مفهوم درست
در 1گزينه  .2

مفهوم گزينه
2هاي  گزينه

عبارت سوال
در 2گزينه  .2

اظهار نياز«
در 3گزينه  .2

مفهوم گزينة
در 4گزينه  .2

مفهوم عبارت
مشترك است

حكمت پ) 1
در 3گزينه  .2

همة ابيات ب
مورد نظر دا

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

توصيه به) 2
   

 
در 1 گزينه .2

ر(دارد : »لـِ «
در 2گزينه  .2

محب :»أحّب «
1رد گزينه (

در 3گزينه  .2
تحو :»استلِم«

در 1گزينه  .2
←»کان یطبع«
  

erv.ir

17

18

19

20

21

22

23

24

25

  

26

27

28

29



 
 

 

@sanjesheduc 

  )2 گزينه 

 )2 نه

يـن يـا آن     
ك بار مـريم  
سـپس بـه   
درمـان بـه    
ـردا بـراي       
: سميه گفت

نم از آنهـا     
ام اسـت،   ه

 -4 ديـ جد 

در مدرسـه    

cationgroup

رد(ها  مكان: »کن

رد گزين( ساختن

ـد و در خانـه اي
نوشيدند، يك ي

س. د كه تب دارد
يد او را بـراي د
شـود و مـريم فـ

مريم به سم. يابد
، ماننـد فرزنـدا

فهوظي: مريم. رد

  خانه سميه

  ه مريم

  

لـبس ج دنخريـ 

دوسـتم درس د

األماک«) 2و  1ي 

خشنود س :»إرضاء«

  ) 4  و 2

آمدنـ ديـدار مـي  
 قهوه يا چاي مي
لمس كرد و ديد
سافر است، ما با
مـان بسـتري ش
هايي او كاهش ي
ت بيرون بيـايي،
موش نخواهم كر

خ -4در باغ  -3

در خانه -4شان 

مريم -4  سميه

خ -3دت عيـا  -2

همانـا د -3 ميد 

 23/07/1400(  

هاي رد گزينه(فت 

«) 2و  1 هاي ينه

2هاي  رد گزينه

  )1ينه 
تند و به قصد د

كه دند در حالي
 ديد، سرش را لم
د و شوهرش مس
ر داد او براي در

ا تنها آرام كرد ت
ي كه به سالمت
 تا آخر عمر فرام

  

3منزل دوستان 

در خانه خودش -

همسر -3رش 

2 از فرزنـدانش   

ضران سالم كـرد
  .سمان نيست

5  

مرحلة اول(ـان 

ه كار خواهد گرف

رد گزي(شود  ي نم

ر( پدرشان :»هم

  )1نه 

رد گزي( نقودک: »
ر را دوست داشت

كرد  صحبت مي
ي خود خوابيده

ضعيت بدي دارد
ن پزشك دستور
و نشست و او را

ند و من تا زماني
هرگز كمكت را
.يه نيكي كنيم

در م -2و سميه 

3در بيمارستان 

مريم و همسر -2

مراقبـت -1اد 

ه حاض نه به هم
ري امروز در آس

؛ زبــــدوازدهم 

به: »َسیستخدم«) 1

ن  به دست آورده

والد« )4و  2، 3

د گزينر. (باشد ي

»پولهايت« )4و 
ودند كه يكديگر
ضوعات مختلف
 بيماري در جاي

يه ما وضهمسا: ت
قل شد، بنابراين
 آمد و در كنار او
ر خانه من هستن
 متشكرم، من ه
كرد كه به همسا

در خانه مريم و 

د -2ن ر بزرگشا

2 فرزندان سميه

وستش انجام ندا

به دوستمان -2
هيچ ابر -4. واند

سنجش

1و  3 ،2 هاي نه

:»تدرکال «) 1و  3

هاي  رد گزينه( 

مي» است«ت آن

  )2ه 

و 2 هاي د گزينه
ه دو همسايه بو

در موض) شدند ي
و او را به دليل

ه شوهرش گفت
 بيمارستان منتق
ه به بيمارستان
خور، زيرا آنها در
 همسايه عزيزم
ر به ما توصيه ك

-1؟گفتند ز مي

در خانه پدر -1

فر -1رستان برد؟

را مريم براي دو

  .باشد مي 

  . ب است

2. شود ياخل نم
خو يخانه درس م

   
 

  .رست است
رد گزين( ها المت

  .رست است
3هاي  رد گزينه( 

  .رست است
 آن فرزندان :»د

  .رست است
باه است و درست

  .رست است
رد گزينه(پوشم 

  رست است
رد(  اسرتجاع :»ن
مريم و سميه :ب

جمع مي( كردند 
اش رفت و مسايه
اش آمد و به خانه

ببريم سميه به
قداري ميوه تازه
ن خود غصه نخ

از: سميه.كنم ي
هستيم و پيامبر

  .رست است
 سميه با هم راز

 .رست است
: ميه كجا بودند
  . رست است

سميه را به بيمار
  .رست است

متن چه كاري ر
  ه 

  .رست است
»ُمفاَعلَة«ر وزن 

  .رست است
  . تباه است

  .رست است
ثناي مونث غائب

  .رست است
دا گرانير امور د

كه در خالبخواند 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
عال: »اإلشارات«

در 4گزينه  .3
گويي: »کأنّ «

در 1گزينه  .3
أؤلئک األوالد«

در 1گزينه  .3
اشتب: »بود«

در 2گزينه  .3
پ مي :»ألبُس «

در 3گزينه  .3
پس گرفتن«

درك مطلب
القات ميم

به ديدن هم
سرعت به خ
بيمارستان ب
عيادت با مق
براي فرزندان
محافظت مي
ما همسايه ه

در 1گزينه  .3
كجا مريم و

در 4 گزينه .3
فرزندان سم

در 2گزينه  .3
چه كسي س

در 2گزينه  .3
با توجه به م
خريدن ميوه

در 2گزينه  .4
بر :»مساعدة«

در 3گزينه  .4
اشت» صفت«

در 1گزينه  .4
مث: »ترشبان«

در 4گزينه  .4
عاقل در -1

خ درس نمي
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



 
 

 

@sanjesheduc 

سـه درس    

=20-100  

زان كلمات 

 1ـوا درس  

cationgroup

دوسـتم در مدر

80=

آموز چگونه دانش

  زيم 

  )دوازدهم 9ص 

اعلمـ+ دهـم   2س 

همانـا د -3. ـود 

چ -3دا كردند؟ 
 ؟

برخيز). نا (ضمير 

  )دوازدهم 2 

ص(ايم  يادگرفته

  )دوازدهم 1س 

درس(كـولر  . ـند    

  )دهم

 23/07/1400(  

شـ ران وارد نمي
  .كالس نيست

 .دا كردند
ات دشواري پيد
نگ لغت يافتند؟

ترجمه نشدن ض

ص() فيك(دن 

از تو ي -4) متنا

اعلموا درس+ م 

وليت كـرده باشـ

د 1درس (دگي 

)م انساني

6  

مرحلة اول(ـان 

قل در امور ديگر
آموزي در ك نش

  )4 گزينه 

  
  )3ه 
2(  

  )1نه 

فرهنگ لغت پيد
آموزان كلما نش

شجويان در فرهنگ

ت -4پيشنهادها 

ترجمه نشد –4 

علّم(در ) نا ( ير 

دهم2درس ( نه 

احسـاس مسـؤو 

غبار آلو -3داند 

ويژة علوم(آن 

؛ زبــــدوازدهم 

عاق -2.  كرديم
امروز هيچ دان -4

رد( أوقاته )3نه 

مع تكسير است
رد گزينه(راست 

رد گزينه (ست 
گزين رد(يراست 

 دشواري را در ف
چه زماني دا -2

ا دانشه چيزي ر

پ. يين آورده اند
  )دهم

بزرگي -3بيني 

جمه نشدن ضمي

آزادان. ميداست 

– 3كولرهايشان 

گرد -2ده است 

ربي، زبان قرآ

سنجش

م حاضران سالم
4. خواند س مي

  . است

رد گزين( د الصالة
 

  )3گزينه 

جم 4داراي : ئق
جمع تكسير 3ي

مع تكسير داراس
جمع تكسي 3ي 

حصيلي كلمات
2ت را پيدا كرد؟ 

چه -4) 3  گزينه

) 8:45(  

پاي -3اند   آورده
د 19ص : ب  م

بي نمي.  مي بيني
 

ترج -2رفته ايم 

ا -4آزادانه  -3 
 

ك -  2كردند   مي

 
گردانيد. آلودگي

 عر

   
 

  .رست است
تمان، نه به تمام

لكه در خانه درس
  . رست است

فت و اسم فاعل
  . رست است

بعد )1گزينه رد 
. رست است
انین رد گ( ساوی 

  . رست است
الحدا - املناظر - ن

داراي ):میاه - جبال
جم 3):األشجار - ن
داراي ):املشاکل - ی

  .رست است
ن در اين سال تح
ي كلمات سخت

رد گ(دا كردند؟ 
  .رست است

.ربع به نُه است

 . رست است
پايين -2: رتيب
اميكلمه للق( )هم

 . استرست 
آنچه -1: رتيب

. رست است
ياد گر -1: رتيب

 .رست است
ايدش -2: رتيب

. رست است
  :رتيب

حساس مسؤوليت

. رست است
غبار آ -1 :رتيب

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
به دوست -1

اند بلخو نمي
در 2گزينه  .4

صفت »واسعة«
در 1گزينه  .4

ر( مدن العا
در 3گزينه  .4

یس: درستش

در 4گزينه  .4
ألوان - األزهار

الج - الینابیع(
غصون - أوالد(
القری - أکابر(

در 2گزينه  .4
آموزان دانش

چه كسي -1
دشوار را پيد

در 1گزينه  .5
ساعت يك ر

  
  

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

ده 2درس (
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
احس. كاش - 1

  )دوازدهم
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
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(  

كن تـا بـه   

  . ست

:  ع فرمـود   
 اينكه كافر 

باشـد و   ـي       
صلي همـان  
ت شخصـي    
 فـرد حـل     

را بايـد  (دو  
مـي را كـه        

  )زدهم

  گوينده 
اشاره بـه   -

cationgroup

)دهم 2درس (د 

حسان و نيكي ك

ما نيكي كرده اس
  .  دانند

امـام علـي. ـت   
س فكر نكن به
تـا ارزشـمند مـ
د زيرا معيار اص
ودش در دسـت
 از طـرف يـك

م هـردحبت كني
ايـد ببينـد علم

دواز 8ص (يرد؟ 

  . گاه بكند

  ترك كند 
  .  مسلم

وب است و هم گ
-4. ن اشاره دارد

نفع برساند). ده

اح: يز آمده است

ي كه روزي به م
د ها كه نمي و آن

  . مي كنيم

مانان آمـده اسـ
 علم و دانش پس
كـه دانـش فطرت
 پذيرش آن باشد
گرانبها كه وجـو
علم رياضي قبال
علق به دين صح
ـتند و انسـان با
كه آن را ياد بگي

ايد به غذايش نگ

  . كند ي

  . غلط است) 
گيرد نه اينكه ت 

نه آمده شخص

هم كالم خو. كند
در سخن گفتن 

 23/07/1400(  

در ترجمه نيامد(

ر جهت مفهوم ني

 كردن گناه كسي
دانند و ي كه مي

كه به آن عمل نم

 4 (  

حتي از غيرمسـلم
ارد حق است و
ره دارد بـه اينك
ايد مانعي براي

 مانند جوهري گ
ين مشكل در ع
رشي و امور متع
غـذاي روح هسـ

خواهد ك  آيا مي

 است و انسان با

ميزش آن كم ن

)اليري(بنابراين 
س آن را فرا مي
حالي كه در گزين

حرفش اثر مي كن
به ديدن آدمي 

7  

مرحلة اول(ـان 

(ها را  آن -4) ده

رحم كند و و در

ر برابر فراموش
وي بودن كساني
ل نگفتن آنچه ك

نهرد گزي(يدن 

 علم و دانش حت
س كردي آنچه د
اين روايت اشـار
خصيت افراد نبا

ر سخن حقيگ
ه عنوان مثال، ا
 درباره امور پرور
فت زيرا آن ها غ
لم آمده است و

شي غذاي روح

  

ق را نداند از ارز

گيرد ب ن ياد مي
ت حق است پس
شمند است درح

 و پاك است و ح
-2. ي را بداند

؛ زبــــدوازدهم 

ترجمه نشد(مه 

دا هم ررد تا خ

قدرت داشتن در
ني در برابر مسا
يز است درمقابل

خري: شراء. گرفت

نان بر يادگيري
د يعني اگر حس
ا. ش را فرا بگير

ست و اينكه شخ
به عبارتي د. ش

به. كند  كم نمي
ده اما اگر فقط
ت و آنچه كه گف
 دهان و كدام قل

ور ديني و پرورش

.حق نشده است

 ارزش سخن حق

م را از كدام دهان
نزد منافقين است

ن باشد ارزشسلما

و سخنش خوب
 كسي قدر چيزي

سنجش

 
هم -2رساند  مي

 
ردن به مردم دا

شش در هنگام ق
ن يك واجب دين
 درباره همه چي

  )دهم 

تصميم گ: عزم 

ي تشويق مسلمان
ز منافقين باشد

برو و دانشش. ست
ت شود واجب ا
اش خصيت گوينده

اند از ارزش آن
لم چه كسي بو
ه كسي كه گفت

باشد از كدام مي

م و دانش در امو

ه تلخي سخن ح

متن؛ اگر كسي

د ببيند كه علم
 آن چيزي كه ن

مس سلمان و غير

ل و فهم هست و
ن اشاره دارد كه

  .  آدمي دارد

   
 

. رست است
سود م -1: رتيب

. رست است
شاره به رحم كر

  . ود
بخش) 1: ينه ها 

 دانش به عنوان
 صحبت نكردن

  )هم
 . رست است

1درس(اه است 
 .رست است

)2و  1د گزينه 
  :ك مطلب

ود دارد كه براي
بگير حتي اگر ا

غيرمسلمان اسا 
ن هركجا كه يافت
قت است نه شخ
د زش آن را نمي

داريم كه آن معل
نگاه كن به). ريم

 غذاي روحش م
 .رست است

جه به متن؛ علم
 .رست است
اي به متن اشاره

 .رست است
وجه به مفهوم م

  :ها ينه
ر غذاي روح بايد
ن احساس كند

زد هركسي از مس
 .رست است

ن گوينده اهل دل
به اين -1:ها ينه

آ ن براساس عقل
 .رست است

  :رتيب

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

در 4گزينه  .3
مفهوم آيه اش
تو نيكي شو
رد ساير گزي

آموختن) 2
سخن از) 3
د 1درس ( 

در 2گزينه  .3
ها اشتبا دانه

در 3گزينه  .3
رد(بود : كان

ترجمه درك
رواياتي وجو
دانش را فراب
يا مشرك يا
يادگيري آن
سخن حقيق
است كه ارز
شده چكار د
در نظر بگير

آموزد و مي
در 1گزينه  .3

باتو: يحتوض
در 4گزينه  .3

در م: توضيح
در 2گزينه  .3

با تو: توضيح
رد ساير گزي

انسان در -1
اگر انسان -3
دانش نز -4

در 3گزينه  .3
براساس متن
رد ساير گزي
سخن گفتن

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

erv.ir

32

33

34

35

36

37

38

39

40



 
 

 

@sanjesheduc 

ضـاف واقـع         

ـ  6ص   يعرب

صـدر فعـل    

هستند كـه  
بـه   ازمنـد 

بخش  ،يست

و هـم   نند
و  كننـد  يـ 

cationgroup

 بـه عنـوان مض

  )دوازدهم

ص(.  آمـده اسـت    

ت و انهمـار مص

ه يا آورنده ديپد
ايشدن ن نيريش

از هست افتهيت نا

كن ياستفاده م ي
مـ تـر  كيدا نزد

ين خـود عـدد

د 9ص (. باشند ي

  )دوازدهم ي

آ ر حـرف مشـبه

ل دهم آمده است

به پ ازمنديدن، ن
ش يبرا ستند،ين 
ذات: كند يم اني

  يده صفت آب
يماده زندگ يها

ل خود را به خد

 23/07/1400(  

 هسـتند بنـابرا

نه سوم خبر مي

يعرب 6ص (. شد

 تأكيد بر سر خبر

مره در درس اول

موجود شد يرا
نيريكه ش ييا

يب نيچن تيدو ب
ص ياز و دينا** 

ه خود، هم از بهره
جان و د دهند، 

)م انساني

8  

مرحلة اول(ـان 

  فان زائدان 

  منصوب  -

  

مضاف اليه 10-

  . ف مي شود
م، قصير در گزين

  )دوازدهم  

باش ل مجهول مي

باشد بلكه براي ي

كلمه منهم(قف 

  .  سالم است

بر - ستيشان ن
زهايطور كه چ ن
معنا را در د ني

** يد زآب ته
خ ين هدف اصل

يخدا انجام م ي

ويژة غيرعلوم(

؛ زبــــدوازدهم 

  دثنا 

له حرف -4 زائد 

4 مجرد ثالثي 

)دهم 1درس (

-3 بعد از اعداد 

هي خبر ال حذف
م در گزينه سوم

9ص () يهالناه(

فعل) التدرك(ل 

ن و مالكيت نمي

 آن نه باالي سق

.  
و دورات جمع 

  . ي باشد
 )م

جودشان از خود
همان. دش باشد

ا يجام نلرحما
كه بو يشك ابر

عنوان ب خدا به
ي در جهت رضا

(ين و زندگي 

سنجش

حد -4ب تفعيل 

ليس له حرف -

من -3لمفعول 
 

(. باشد رست مي
 

ست كه معدود

مده است كه گاه
 گزينه اول، يوم

 
. (باشد  نهي مي

 
وف است و فعل

 
ه معناي دارا بود

يرد براي ريزش
  )هم

 كه مونث است
متحف:  متاحف
حجر مي: أحجار

دهم 2درس (. ت

كه وج - ها دهيد
 وجودش از خود

عبدال. باشد نير
خش/  بخش يست
با انتخا ركيد ز

خود را يويدن 

 دي

   
 

من باب -3 زائد 
 .رست است

  :رتيب
-2نائب فاعله   

 .رست است
اسم ال -2: رتيب

. رست است
در) أسف (شكل 

. رست است
ت اعلموا آمده اس

  )دهم 2رس 
 . رست است

ال نفي جنس آم
حسن در: ها ينه

. رست است
 اين گزينه الي
. رست است

هول فاعل محذو
. رست است

به) ذو(ر سر كلمه 

 . رست است
گي سقف قرار مي

ده 2درس () شد
 . رست است

باشد بهيمه مي 
مفرد) 2: ها ينه
در  و مفرد أ: ر 

 جمع سالم است

 .رست است
پد: تاب دوازدهم

، بلكهنباشد ده
ريند كه خود ش

 تواند كه بود هس
افراد: كتاب دهم

يه تمام كارها

www.sanjeshse 

له حرف -1
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
.مجهول -1

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

در 4گزينه  .4
به ش) أسف(

در 3گزينه  .4
در توضيحات

در(. ودش مي
در 2گزينه  .4

در تدريس ال
رد ساير گزي

در 4گزينه  .4
در) ال(نوع 

در 3گزينه  .4
در فعل مجه

در 4گزينه  .4
بر) ل(حرف 

  )ازدهمدو
در 2گزينه  .4

ستون زير س
باش انهمر مي

در 1گزينه  .5
:مفرد بهائم
رد ساير گزي

مفرد درر) 3
حجرات) 4
 
    

 
در 3گزينه  .5

كت 7صفحه 
ديخودش پد

هستن يزيچ
چون*** 
ك 21 صفحه
كه يياز آنجا
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قمر سـازد  

 نيـ جـود ا  
 زيـ د او و ن 

 ننـده ي آفر  
 ايـ » عقل«

عنـوان   به. 
قـف شـود،    

مثـال   نيـ 

ر، خشـك       
 گريبه د ي

و  دايـ  او پ
 انگريـ هان ب

  هللا قَبلَـه و و

س در خـود    
: ديفرما يم 

و  ي نـاتوان  
عاجزانـه از  

اللهم «ند؛ 

و  ي نـاتوان  
 از،يفقر و ن 

و  هـا  يينـا 
ـا شـمرده   

مـا   ي بـرا   
؛ خداونـد  »

و  دايـ  او پ  

cationgroup

آن كه ق اي بهتر 

بـا  وج. ميكنـ  يـ 
درك وجـود يرا 
خـود بـه شيدا

«سان قرار داده، 

شود يكم نم اي 
مولـد متوقـ كه ن
همـ هيشـب  باًيقر

ن اسـت كـه ابـر
يبخش يكان هست

به سبب رند،يگ
جه نيدر ا يزي
اهللا تيـ االّ و راَ ا

رو هـر كـس نـ 
السالم هيعل نان

احسـاس و شـتر 
ع ،يالهـ  شـگاه ي

 خود واگذار نكن

احسـاس و شـتر 
شتريدرك ب كه

توان هـا،  هي سرما
هـ دانـش  نيدتر 

ـه در نظـر اول،
»ماوات والْـأَرضِ 

و بـه سـبب ـد 

قمر يخوب*** 
  زد

ورش را درك مـ
را بـر يگونـاگون 

ديجهان در پ ن
انس اريكر در اخت

قطع گاه چيه ز
نيرق است؛ هم

تقر زين يدا در ن

ران مسـتلزم آن
امك ستند،يجود ن

گ يخود را از او م
يجهت هر چ ني
ـ  تيـ ما راَ« ئًايشَ

يـاز ا.  قـرار داد 
رمؤمنيام. كند ي

شيبه او را ب ازين
ينزلت خود در پ

و او را به حال د
  .م وامگذار

شيبه او را ب ازين
نكياست، نه ا ي

شناخت يعني؛ 
سـودمند ،يشناس

كـ كند يم انيب 
اللَّه نُور السّم«: د

رنـيگ ي را از او م

 23/07/1400(  

*كه شكر سازد 
صد نرگس تر ساز

و حضو ميابي ي
گ يها و راه خواند
بود ازمنديباره ن

تفك يخداوند برا

اين نياست و ا د
بر اني برق با جر

صد جاديا. (شوند
  

 است، بارش بـار
ذاتاً موج نكهيا ل

جودات، وجود خ
يبه هم. ته است

«: ديفرما يم الم

د را در وجود ما
ير دل احساس م

  .دميبا آن د

شود، ن شتريدا ب
ام و من با آن مق

رديش را از او نگ
به خودم يم زدن

شود، ن شتريدا ب
يبندگ شيافزا از

خت انسان است؛
است كه خودش 

يا را با كلمه ي
ديفرما يم مي كر

دات وجود خود

9  

مرحلة اول(ـان 

آن ك ايشكر بهتر 
كه برآرد گل، ص

يخدا را م شيخو
خ يم  خداوند فرا

ها، تفكر درب راه 
كه خ يكه ابزار 

ازمندياوند ن خد
رابطه مولد هيب
ش يخاموش م زي

).ع خواهد شد
آمده يمان جام

ليلد وقات كه به
  .است ريپذ ن

تمام موج يعني، 
ه وجود او وابست

السال هيعل يم عل

به خود شي گرا
و محبتش را در
ن، بعد از آن و ب

اش با خد  رابطه
ما يگرام امبري

ش رحمت خاصش
مرا چشم به هم

اش با خد  رابطه
سا نهيزم ،يشناس

شناخ ر،يمس ني
ليدل نيبه هم 

يد و جهان هست
قرآن. ميبر ين م
تمام موجود يعن

؛ زبــــدوازدهم 

دوست ش يا ... 
آن ك اي*** تو 

 اساس فطرت خ
درباره تر قي عم
نياز ا يكي. هد

ميشو يتوجه م
  .ط است

به» آن«در هر 
شب يهان تا حد

يمتصل به آن ن 
نشود، صدا قطع 

 شعر عبدالرحما
 مانند همه مخلو

خداوند امكان ه

است، يور هست
و وجودشان به د
امام. ... شود يم ب

خود آشنا كرد و
و ابدي يخدا را م

خدا را قبل از آن

نسان به خود و
ياست كه پ نيم

 لطف و رحمتش
م گاه چيه! ايخدا 

نسان به خود و
خودش شيافزا ن

يكت انسان در ا
...و  ها هيسرما 

خداوند انيطه م
آن يبه معنا ق

عياست،  يهست

سنجش

.سازند يآباد م 
گلشن و گل در ت

هر كدام از ما بر
ما را به معرفت
د يه ما نشان م

كتاب دهم، مت 2
درست از راه غلط

جهان همواره و د
طه خداوند با جه

يها و المپ ردد
دهيدم يدر ن ي

طور كه در همان
داشته باشد؛ ن

هيناحمر، فقط از 

خداوند نو: زدهم
گذارند يم يهست
سوبمح ياله ت

سرشت ما را با خ
خ ند،ينش يهان م
خ نكهيا رگدم، م

هرچه معرفت ا 
هم يبرا. كند يم
هم لحظه كي 
نٍيع ديعني» اَب

هرچه معرفت ا 
نيبنابرا كند؛ يم
  .باشد ي

حر يگام برا ن
نيا يريكارگ به 

رابط ميقرآن كر 
قيس از تفكر دق

خداوند نور ه ... 

   
 

زيرا ن شيت خو
گ ايتر  خوش يي

 .رست است
ه: تاب دوازدهم

م ميقرآن كر ه،ي
فات و افعال او به

29حظه صفحه 
راه د صيتشخ ي

 .رست است
ج: تاب دوازدهم

گفت كه رابط ن
گر ي هم قطع م

ييهوا نكهيحض ا
ه: تاب دوازدهم

دنيبار يبرا يزي
ام نيا ندارند و ا

 .رست است
كتاب دواز 12و 

 و پا به عرصه ه
اتياز آ يا هي و آ
  »ه

او س: كتاب دهم
جه يبه تماشا ا
را مشاهده نكرد 

 .رست است
:كتاب دوازدهم

ابراز م شتري را ب
يكه برا خواهد

طَرفَةَ ع ينَفس ي
 .رست است

:كتاب دوازدهم
ابراز م شتري را ب
يخودشناس ش

نياول: كتاب دهم
ياو و چگونگ ي
 

 .است رست
:كتاب دوازدهم

اما پس د،ينما يم ز
.است نيها و زم

www.sanjeshse 

آخرت يسرا
ييباغ تو يا/ 

در 2گزينه  .5
كت 7صفحه 

يشناخت اول
شناخت صف

با مالح. است
يرويهمان ن

در 1گزينه  .5
كت 9صفحه 
توان يمثال م

برق انيجر
مح است و به

كت 7 صفحه
ينباشد تا چ
موجودات را

در 4گزينه  .5
و 11صفحه 

دهآشكار ش
وجود خالق

بعده و و معه
ك 30 صفحه

ايو  نگرد يم
يزيچ چيه

در 3گزينه  .5
ك 11صفحه 

خود يبندگ
خ يخداوند م

يال يال تَكلن
در 2نه گزي .5

ك 10صفحه 
خود يبندگ

شيموجب افزا
ك 28 صفحه

ياستعدادها
 .شده است

در 4گزينه  .5
ك 11صفحه 
زيانگ شگفت
ه ماننور آس

erv.ir
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 انگريـ هان ب

كننـد و   ي

هان داللت 

هن خـود،  
 قـت يحق ، 

را انتخـاب   

 تيـ در وال 

 ن،يـ رد و ا 

در آن  ننـد 
دأَح هاكْم«  

 يهر كس را

ه اجـازه او      

و  كنـد  يمـ 
و  نيا و زم

بـه دسـت   
هـا خـالق،    

 شيـه بـرا  

cationgroup

جه نيدر ا يزي

يدا را مشاهده م
 

دن مخلوقات جه

محدود بودن ذ 
هـا نـه يج در گز 

خـود ر يهـا  دف  

ديـ توح -3 تـ 

نـدا يكيو شـر  

  .د

  .جه دارد
توان ينمـ  يـازه و  

لَا يشْرِك في حكْ

ريهست؛ ز زين ن

خلوقـات جـز بـه

م ديدارند تأك ي
ها ؛ و ما آسمان»

پرورش مخلوق ب
داونـد تنه كه خ

كـ يمقصـد  يو  

يجهت هر چ ني

خد يزيدر هر چ
 .دياول خدا د 
و نشانه بود هي آ

ليدل  واقع ما به
وضوعات منـدرج

گاه درسـت هـد

يـدر مالك ديوح

ـ  همتاسـت  يا ب

اشاره دارند ديح

خدا توج تيحدان
بـدون اجـا گـران 

 دونه منْ وليٍّ ولَ

ت، تنها مالك آن

هسـت و مخ زـ 

يجهان، هدف ني
» بينَهما لَاعبِينَ

و پ ريت كه تدب
از آنجا. ش دهد

و آن را بـه سـو 

 23/07/1400(  

يبه هم. ته است

د نگرند، يم يست
د،يكه د يزي چ

بر زين »نمي تو ب
  .رد

در. به آن است
مو انيدر م. ميب

با نگ ميبتوان نكه

تو -2 تير خالق

خدا يعني. ست

از مراتب توح يك

به اصل وح رايز ؛
گيرا دارد، اما د ز
ما لَهم منْ«. ندي

خالق جهان است
  »ي الْأَرضِ

يـهـا مالـك آن ن  

يتك موجودات ا
ات والْأَرض وما

  .مي
است يارياخت حب

كرده و پرورش ري
كند يرا اداره م

10  

مرحلة اول(ـان 

ه وجود او وابست

در جهان هس شه
به هر***  دي

ن از قامت رعنا ت
دار السالم هيعل ي

ب يطه و دسترس
ابيجودشان را در

   .د

نيا يها، برا سان

در ديتوح -1:  از

ا گانهي يه خدا

كيما هر كدام به 

پردازد؛ يم ديوح
زيدر آن چ رييتغ

نيگو يم يسرپرست

 خداوند تنها خ
سّماوات وما في

جهان است، تنه

ت نكته كه تك ن
ما خَلَقْنَا السّماوا
 حق خلق نكرد

مالك و صاح يا
ريآن را تدب تواند

ست كه جهان ر

؛ زبــــدوازدهم 

و وجودشان به د
  .شود يمب 

شيبه دقت و اند
فت نور و صفا د

نشان*** شت 
يامام عل ثيحد

احاط ،يزيهر چ
وج يو چگونگ م
ستنديدرك ن لب

نسا شهيگاه و اند

اند عبارت ديح

اعتقاد به يمعنا ه

رست هستند، ام

تو قتيبه حق دي
، حق تصرف و ت

و س تيف، والصر

از آنجا كه -تي
وللَّه ما في الس«. 

وند تنها خالق ج

نيگوناگون به ا ت
وم«: ديفرما يه م
ها را جز به آن. 
رب به معنا -تي
ت يباشد، م يزيچ
اوس. باشد يز مين 
  .برد يم 

سنجش

گذارند يم يهست
محسوب ياله ت

آنان كه ب: زدهم
كز معرف يدل  د؛

در و دش م كوه و
با ح يشتريبت ب

الزمه شناخت ه 
ميود را تصور كن

ما قا يداوند برا

وجه به تفاوت نگ
  .ميك هست

مراتب تو: زدهم

به ديتوح: زدهم
  . است دي
در زيها ن پاسخ ر

يره مباركه توح
باشد يزيلك چ

حق تص نيبه ا. د

يدر مالك ديتوح 
مالك آن است 

از آنجا كه خداو 
  . كنند

اتيدر آ مين كر
از آن جمله اند،

.ميديافرين چهيز
يدر ربوب ديتوح 

چ ي مالك و ول
ينها رب هست

شيو به پ ديما

   
 

 و پا به عرصه ه
اتياز آ يا هي و آ

 .رست است
كتاب دواز 12و 

ننديب يت او را م
به هرجا بنگرم« 
مورد نظر قراب ت

 .رست است
:كتاب دوازدهم

ذات امور نامحدو
و ذات خد قتيق

 .رست است
با تو: كتاب دهم

و مالك اريمع ند
 .رست است

كتاب دواز 19ه 
  تيدر ربوب
 .استرست 

كتاب دواز 19ه 
يتوح قتي و حق

ري داشت كه سا
 .رست است

سور: 19و  22ه 
هركس مال: تيال

آن استفاده كنند
 .رست است

:كتاب دوازدهم
،آورد يم ديرا پد

 .رست است
:كتاب دوازدهم
در جهان تصرف

 .رست است
قرآن: مكتاب ده

د يهان را حق م
را به باز هاست ن

:كتاب دوازدهم
كس كه خالق و

جهان است، تن ي
نم يم تيده، هدا

www.sanjeshse 

آشكار شده
وجود خالق

در 1گزينه  .5
و 11صفحه 

علم و قدرت
تيب اگرچه

تيدارد، اما ب
در 4گزينه  .5

ك 12صفحه 
ذ ميتوان ينم

و حق يهست
در 3گزينه  .6

ك 17صفحه 
ازمنين م،يكن

در 2گزينه  .6
پاسخ صفحه

د ديتوح -4
در 1گزينه  .6

پاسخ صفحه
اصل انگريب
در نظر ديبا

در 2گزينه  .6
پاسخ صفحه

در وال ديتوح
از آ ايتصرف 

در 3گزينه  .6
ك 19صفحه 
ر يزيكه چ

در 4گزينه  .6
ك 19صفحه 

د توانند ينم
در 1گزينه  .6

ك 15صفحه 
جه نشيآفر
آن نيب نچهآ

ك 20 صفحه
هر ك. اوست

يمالك و ول
فرمود نيمع
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 گريكـد ي ي
ن را خلـق   

 نيـ ونـد، ا  

ت جـز بـه    
معناست  ن

ورد شـرك  

رَ   « قُـلْ أَغَيـ

او . كنـد  يـ  

 يوقتـ ) دن 
م آن را بـا     
وند بـه آن  
تصـرف در  

 نيمعتقد ،

خداوند عمر 
ا بتوانند با 

خاب كند و 
. كننـد   مي

cationgroup

يبـا همكـار   ايد 
كل جهـان توانند

  .ده است

جـز خدا يكسـ  

ست و مخلوقـات
نيبلكه بد ست،ي

ه رعد كه در مو

«طور كه عبارت 

و درخواسـت مـ
  .ست

مانند شـفا داد( 
 از خـدا و انجـام
روست كه خداو

ت يانسـان، نـوع   
دانند، ي شرك م

بلكه آنان از خ ،
را فراهم آورند تا

سد و آن را انتخ
ف خود حركت

اند از جهان يخش
تو ينم ييبه تنها

نشد يمي مستق

گـرفتن ك يسـت  

هس زيست جهان ن
ين يگريوند به د

سوره 16 هياز آ 

ط ره دارد؛ همان

از او وسـته يت، پ
خداوند اس ازمند

 حاجات انسان
را صـرفاً ييوانا

دا يثر شفابخش
وردن حاجـات ا
 تخطئه كرده و

كنند، يمرگ م 
رشد خود ر نهي

ت خود را بشناس
ي به سوي هدف

 23/07/1400(  

الق بخشر كدام خ
اقص هستند و ب

رهاشا تير مالك

فت با بـه سرپرس

و سرپرست يها ول
خداو تيوال ير
 

يبا بخش نيابرا

اشار تيدر ربوب 

ستا نيها و زم 
اين زيخود، ن يقا

در برآوردن نيد
تو نياما اگر ا م،
جهت مانند اث ن

برآو نكهيجه به ا
اعتقاد را نيه ا
  

يكه آنان آرزو 
يها، زم  به انسان

  

يد هدف از خلقت
رت غريز به صو

)ساني

11  

مرحلة اول(ـان 

وجود دارد و هر
ها محدود و نا ن

در ديقط به توح

ره رعد در مخالف
  .را هم ندارند

جهان است، تنه
واگذار يبه معن 

 .رار داده است

است و بنا تيال
  .دارد ييا

دي رعد به توح
  .د

آنچه در آسمان
بق ين خلقت برا

د يايو اول) ص(
ميقل از خدا بدان

نياست و از ا دي
با توج نيبنابرا). 

كه يانارد و كس
 

ستيمعنا ن ني
ه خدا و خدمت
.شت نائل شوند

انسان خود باي: ز
يعي و حيوانات

ويژة علوم انس

؛ زبــــدوازدهم 

ر كه چند خدا و
كه هر كدام از آن

فق ها نهيگز انيم

سور 16 هياز آ ي
خود ر انيود و ز

وند تنها مالك ج
يا اجازه نيچن 
خود قر تيوال ي

در وال دي به توح
اءارتباط معنا) ي

سوره 16 هي از آ
وضوع اشاره دارد

هر آ: ديفرما يم 
كه جهان دهد ي

(اكرم  امبريپ ي
ها و مستق ود آن

يتوح نيع م،يدان
)است يمارين ب

قرار د تيزه وال
 .د

يتان از مرگ به ا
ن با تالش در راه
 درجات برتر بهش

ياهان عبارتند از
ن به صورت طبي

و(ن و زندگي 

سنجش

تصور نيا: زدهم
آن است ك يعنا

از م ه،يآ نيدر ا 

يدر فراز: زدهم
سو اريه كه اخت

ه خداواز آنجا ك 
.ن تصرف كنند

يو مجرا رير مس

مربوط هيآ نيا 
يلأَو هوننْ دم تُم

فراز نيا: زدهم
ءمو نيبه ا» شَي

فهيشر هيآ نيا 
ياست و نشان م

ييبه توانا دهيعق 
را از خو ييتوانا 

و به اذن خدا بد
كه واسطه درمان

امر در حوز نيا 
كنند يمتهم م ت

خداپرستا دنيس
جهان نيند در ا
كنند و به القات

 و حيوانات و گيا
كه گياهان  حالي

(  

يند  

   
 

 .رست است
كتاب دواز 21ه 

به مع دند،يرا آفر

 .رست است
:كتاب دوازدهم
 .رست است

كتاب دواز 22ه 
دانسته يرا كسان

 .رست است
:كتاب دوازدهم

در جهان توانند ي
آن شخص را در

 .رست است
:كتاب دوازدهم

قُلْ أَفَاتَّخَذْ(ست 
 .رست است

كتاب دواز 22و 
ا وهو ربّ كُلِّ شَ

 .رست است
:كتاب دوازدهم

ا ياندركار امر ت
 .رست است

:كتاب دوازدهم
نيك است كه ا

از خداوند و ايول
ك يكپزش اي(ت 

شود، يحسوب م
تيشرك در وال

 .است رست
نترس: كتاب دهم

تا بتوانن خواهند
مالدا را تر خ مل

 .رست است
هاي انسان و وت

 گام بردارد در
پايه دهم -كتاب

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
پاسخ صفحه

جهان ر نيا
  .كنند

در 4گزينه  .6
ك 22صفحه 

در 2گزينه  .6
پاسخ صفحه
سرپرستان ر

در 1گزينه  .7
ك 19صفحه 

ياجازه او نم
كه خداوند آ

در 3ه گزين .7
ك 19صفحه 
اس تيدر وال

در 4گزينه  .7
و 21صفحه 

اللَّه أَبغي ربّا
در 2گزينه  .7

ك 10صفحه 
همواره دست

در 1گزينه  .7
ك 24صفحه 

موجب شرك
درخواست او

است دهيبخش
مح نشيآفر

به آن را به 
در 2گزينه  .7

ك 43صفحه 
خ يم يطوالن

اندوخته كام
  
  

در 3گزينه  .5
برخي از تفا
به سوي آن

ك 5صفحه (
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آنها را جـز  

ف فرعـي را      
 رفـتن بـه    

پايه  -كتاب

را بـراي او  

تـر بتوانـد    

بـه خـداي     

ا كه تمـام  
پايـه   -تاب

 كـه همـه      
   ثَـواب ريـد
. ـده اسـت  

ره و بـازي   

 بـا خيـر و   
(  

ودمندترين   

نقـش  «ـد  

cationgroup

يچه نيافريديم آ

سـت كـه هـدف
صلي شـوند و از

ك 8صفحه . (يم

م سپس دوزخ ر
  ) دهم

كنـيم بهت ب مـي 

رّب و نزديكـي بـ

نند و هم از آنجا
كت 11صفحه . (

 و هـم از آنجـا
منْ كانَ ير« . د

آمـ...) شكر سازد 

 آن را به مسـخر
  )م

د ما قرار داد تا
)پايه دهم -تاب

ودشناسـي سـو

كنـ مالمـت مـي  

نهاست را به بازي

مهـم آن اس. ست
دن به اهداف اص
مرتكب گناه شوي

دهيم ه كنيم مي
پايه -كتاب 7ه 

في را كه انتخاب

ت كه تنها تقـرّ

كن ي استفاده مي
.كنند تر مي يك

كننـد ده مـي فا 
كنند تر مي زديك

آنكه شك  بهتر يا

خوانيد، آ  فرا مي
پايه دهم -كتاب 

ز آن را در وجود
كت 20صفحه (» 

ت نقل شده؛ خو

د را سرزنش و م

 23/07/1400(  

ن و آنچه بين آنه

سان ضروري اس
م كه مانع رسيد

نبايد م) ف فرعي

 به هر كس اراد
صفحه) (18آيه 

اگر هدف» بي او
  )پايه دهم -

هد شايسته است

ي زندگيي ماد
ود را به خدا نزد

ي زندگي اسـتف
خود را به خدا نز
اي دوست شكر

را به سوي نماز
19صفحه . (ند

شتي و بيزاري از
»واهاجورها و تَقْ

است) ع(ت علوي 

اده و خودشان د

12  

مرحلة اول(ـان 

ها و زمين سمان

 براي زندگي انس
رعي دل ببنديم

هدف(عمت دنيا 

دار كه بخواهيم
سورة اسرا آ(د و

نهايت طلب بي«و 
كتاب 10صفحه 

خوا پايان مي  بي
(  

هاي ود هم از بهره
د جان و دل خو

هاي ماد  از بهره
ند جان و دل خ
ا(ع شعر مولوي 

گامي كه مردم ر
كنن ه تعقّل نمي

ناخت بدي و زش
سواها فَأَلْهمها فُج

شامل فرمايشات

زشتي واكنش نش

؛ زبــــدوازدهم 

و ما آ«: خوانيم 
  )ايه دهم

دو خوب است و
 قدر به هدف فر

به نع ي رسيدن

طلبد، آن مقد ي
ي در آن وارد شو

و» ادهاي انسان
ص. (تر است كامل

ي را به صورت
)پايه دهم -تاب

 هدف اصلي خو
دهد دا انجام مي

 اصلي خود هم
دهن دا انجام مي

دامه اين موضوع

آنها هنگ: فرمايد
روهي هستند كه

يش به آن و شن
و نَفْسٍ و ما س« 

ف غررالحكم كه ش
  )م

ر مقابل گناه و ز
  )هم

سنجش

سوره دخان مي
پا -كتاب 5فحه 

ي و فرعي هر د
قرار دهيم و آن

 توجه كنيم براي

ودگذر دنيا را مي
ي و سرافكندگي

وع بودن استعدا
شد آن هدف ك

لب است و خوبي
كت 11صفحه . (

به عنوان» اوند
جهت رضاي خد

به عنوان هدف
جهت رضاي خد

در اد»  و الĤْخرَةِ
  )پايه دهم 

ف سورة مائده مي
است كه آنها گر

ر و نيكي و گراي
زشتي بپرهيزيم

 از كتاب شريف
پايه دهم -كتاب 

ل دروني كه در
پايه ده -كتاب 2

   
 

 .رست است
س 39و  38يات 

صفح(» .ق نكرديم
 .رست است

ست و هدف اصلي
ي هدف اصلي ق

بايد. ت باز دارد

 .رست است
ه تنها زندگي زو
م داد تا با خواري

 .رست است
متنو«دو ويژگي 

ين دو ويژگي با
 .رست است

نهايت طل سان بي
.د نهايي او باشد
 .رست است
خدا« با انتخاب 

وي خود را در ج

 .رست است
 با انتخاب خدا ب
ايي خود را در ج
اهللاِ ثَواب الدنْنيا

-كتاب 12و  1
 .رست است
س 58ال در آيه 

ن به خاطر آن ا
 .رست است

ال شناخت خير
يم و از گناه و ز

 .رست است
در مقدمه درس

ك18صفحه . (ت
قرآن كريم عامل 

21صفحه . (مد
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در 1گزينه  .5
پرسش ؟ اس
نبايد به جاي
سوي كماالت

  )دهم
در 4گزينه  .5

آن كسي كه
قرار خواهيم

در 3گزينه  .5
با توجه به د
پاسخگوي اي

رد 2گزينه  .5
اگر روح انس
بزرگ مقصد

در 4گزينه  .5
افراد زيرك

كارهاي دنيو
  )دهم

در 1گزينه  .5
افراد زيرك
كارهاي دنيا
الدنْيا فَعنْد ا

1صفحات (
در 4گزينه  .5

خداوند متعا
گيرند اين مي

در 3گزينه  .6
خداوند متعا
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در 2گزينه  .6
بخش اول د

ها است دانش
:بخش دوم

نا مي» لوامه
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. دارد ـازمي   
تـو همـان     

ه موضـوع    

ه شـده بـا      
 آن آمـاده   

 روشـنايي   
 -كتاب 41

جز ننـگ و  
 سـعادت و   

  )م دوازده

كـه ذاتـا    ي 

ان و همـه         
(  

دگي خـود  

ه خـودم وا       

تابيده كـه  
صـفحات   (

cationgroup

قـل و جـدال بـ
تـرين دشـمن ت

اسـت و بـه...  و 

ايشـان پرسـيده
ود را بـراي خـ     

 پنجره اميـد و
و  40صفحات 

ي با ظالمان را ج
ها به سـاحل ي

پايه - كتاب 9حه 

وجـوديپـذيرد  

گي كامـل انسـا
پايه دوازدهم -ب

و بند» ناتواني« 

م بـه زدنـي بـه

ها ت چندان بر آن
.قام بلند اسـت 

د و از پيروي عق
ت فرمايد دشـمن  

ت خواب و رويا

و همچنـين از ا
هتـر از ديگـران

به باز شدن» ن
. (ها اشاره دارد

سعادت و زندگي
 از ساحل سختي

صفح. (ن برق است

  )پايه دوازدهم

پ  بـرعكس نمـي    

 خـدا و وابسـتگ
بكتا 10صفحه 

كند و ساس مي

خدايا مـرا چشـم

ر معرفت خدا چ
حضرت به اين مق

 23/07/1400(  

كند اه دعوت مي
مي) ع(علي . رد

ه پذيرش حقيقت

شوند و  بيدار مي
گ هسـتند و به

م و ال هم يحزنو
كار در زندگي آنه

ن مرگ را جز س
كه شما راپلي 

  )پايه دهم 

مولّد برق و جريان

پ -كتاب 10حه 

طـور هـم همان
  )هم

ـان نسـبت بـه
ص(» ...شير علَم 

 او را بيشتر احس

خ«: خواهد دا مي

گويد كه نور  مي
يابي ح ي دست

13  

مرحلة اول(ـان 

ر دنيايي به گنا
نام دار» س اماره

  )دهم

وجود روح از راه
  ) دهم

امي كه بميرند
اوان به ياد مـرگ

فَال خوف عليهم
و كراي فعاليت 

من: فرمود) شورا
زي نيست مگر پ

-كتاب 41حه 

شبيه رابطه ميان م

صفح(كند  ت مي

دآورنده باشد، ه
پايه دوازده -تاب

ز فقر كامل انسـ
مه شيران ولي ش

شتر شود نياز به
 

ي عاجزانه از خد

ز دلهايي سخن
گوياي) ع(ن علي 

؛ زبــــدوازدهم 

هاي زودگذ لذت
نفس« كند ن مي

پايه د -كتاب 23

به استدالل بر و
پايه -كتاب 32

در خوابند هنگا 
رمود آنان كه فر

 و عمل صالحاً ف
نشاط و انگيزه بر

در آستانه عاش(ت 
مرگ چيز: رمود
صفح. (دهد ور مي

ا جهان تا حدي ش

ه از او درخواست

بدون پديد ديده
كتا 9صفحه . (د

توضيحي از» ت
ما هم« اين بيت 

بيش» ش با خدا
 )پايه دوازدهم 

 در پيشگاه الهي
 

از» ...را تو بينم 
كند و سخن  مي

سنجش

اي رسيدن به لذ
ون انسان طغيان

3صفحه . (وست

ه پاسخ مربوط ب
2صفحه . (يست

]در اين دنيا[م 
اني هستند؟ فر

  )پايه دهم -

هللا و اليوم اآلخر
و ايجاد شور و نش

ي ذلت و شهادت
به ياران خود فر
عمت جاويد عبو

كه رابطه خداوند با

ين است پيوسته

پدپذيرد كه يك 
نده داشته باشدر

و نوا در ما زتوست
د است از جمله

اش رابطه«و » خود
-كتاب 10حه 

ود و منزلت خ
 )پايه دوازدهم

صحرا بنگرم صحر
اوند را مشاهده

  )دهم

   
 

 .رست است
ها را بر ي انسان

ركش كه در درو
 كه در درون تو

 .رست است
ي است و گزينه

مربوط ني » ثابت
 .رست است

مردم: فرمايد مي
مومنان چه كسا

-كتاب 39صفحه 
 .رست است

من آمن باهللا« ي 
مندان به معاد و

 
 .رست است

در دوراهي) ع( 
بينم و خطاب ب ي

شت پهناور و نع
 .رست است

توان گفت ك ل مي
 .رست است

ها و زمي  آسمان
 .رست است

پ كه ذهن ما نمي
به پديدآور يازي

 .رست است
ما چو نائيم و« 

سبت به خداوند
 .رست است

خ«فت انسان به 
صفح. (كند از مي

 .رست است
ي ما با آن مقام

پ -كتاب 11حه 
 .رست است

به ص« باباطاهر 
موجودات خد ه

پايه دوازد -تاب

www.sanjeshse 
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اين ميل سر
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هستي كـه  

 -كتاب 19

از  يا موعـه 
 در عرصـه   

بـا   يعنـ ي 

شاره دارد؛ 
.  

قول است، 
  .ند

و  يحسـ  ه

 دهيـ ب نام 
ب نسبت به 
د انسـان و   

دارد،  نـات 
 يخته و برا

 يارهـا يمع 
وق فـ  يهـا 

cationgroup

گونه ه تو همان 

صفحه . (ره دارد

آن دارد و مجم 
كـه ياه و روش

م،يكنـ  يم ييسا
  .ميكن يم

اش ها دهيناخت پد
.شوند يناخته م

و معق حينها صح
ان به دست آمده 

وهيستفاده از شـ 

آن مكتـب يناسـ 
كه هر مكتب ي

وجـود ،ي هسـت    

وانيو ح اهاني گ
جدا ساخ ي خاك

از سـطح م وانـد 
ه و ارزش يعنـو  

!خداي من. شي

د در واليت اشار

يهـا  تيـ و واقع
عبارت است از را

درك و شناس مي
يم افتيها را در ن

درك و شنا يرا
شن ميرمستقي غ

سخن نه تن نيا 
قتيحق ني به ا

اس يروش به جا

شن د دارد، انسان
ينگرش ميگفت ي

ـوط بـه جهـان

ت به جمادات و
و يعيودات طب

تو ينمـ  تاًيد، نها
سان، آرمـان مع

 23/07/1400(  

پروردگار من باش
  )كتاب 18 

به موضوع توحيد 

سبت به جهان و
عب يدئولوژيكه ا

يرمستقيز راه غ
آن شهيخرد و اند

بر م،يمستق ريو غ
سان، با مشاهده

.به علت برد ي
كه با توجه يم

ر نيست؛ در اا ي

او وجود يدادها
ينيب جهان فيتعر

مربـ يئل اساس
 

كه انسان نسبت 
 را از صف موجو

شود دهيان برگز
انس يبرا فهيو وظ

   ديني

14  

مرحلة اول(ـان 

خار بس كه تو پ
صفحه(»  داري

»ي حكمه أحدا

كه هركس نس ي
ك يست، در صورت

بلكه ا م،ي مستق
خ يرويفتن از ن

و مياهده مستق
كف و افكار انس ر

يو از معلول پ دي
از مسائل علم اري

يا، شناخت عقل

ز انسان و استعد
طور كه در ت مان
از مسا يكيون 

 .رديگ يقرار م 

يازيامت) يماد
كه او ياديبن ز

انسا يبرا يرمان
و تيمسئول نيي
  

هاي ف و اقليت

؛ زبــــدوازدهم 

 باشم و اين افتخ
ه كه تو دوست

لي وال يشْرِك في

ياشت و شناخت
 جمله انسان است

را نه با مشاهده
گرف ياريپس با 

هر دو روش مشا
ريز يايو در ميق

ير رسبه مؤث وان
ي است و چه بس

شناخت خدا ي
  .شود يفاده م

 در هر مكتب از
هم راياست، ز ي
و چو دهد يم لي

ينيب سائل جهان

م يشناس انسان(
ايامت گونه چيو ه
  .ت

هر آر) يماد( ي
ير در رابطه با تع

.نخواهد بود يي

معارف

سنجش

بس كه بنده تو
گونه قرار ده مان

م من دونه من ول

برد يعني ينيب ن
و از يهان هست

  .مي

ر ياريبس يزها
ده و حس و سپ

شعر به ه نيا: م
ه مشاهده مستق

تو يوجه به اثر م
آن نهاده شده ه

ها راه از راه نيم
و استدالل استف

كه يشناخت: هم
ينيب از جهان يش
يآن را تشك يني

جزء مس يشناس

(برداشت  نير ا
و شود يخالصه م

ستين انيم  در

ينيب جهان نيدر ا
ناچار  و اگر به.. 
يگو ناقضجز ت ي

   
 

 .رست است
مرا اين عزّت ب! 

دارم پس مرا هم
 .رست است

ما لَهم« ه كهف 
  )م

 .رست است
جهان: تاب دهم

ما نسبت به جه 
ينيگز يخود برم 

 .رست است
زيچ: كتاب دهم

از مشاهد ييبتدا
 .رست است

كتاب دهم 13و 
از راه ليقال و ق

 .رست است
با تو: كتاب دهم

هيبر پا يلم بشر
 .رست است
سوم: كتاب دهم

عقل و يروي از ن
 .رست است

كتاب دوازده 3 
بخش يشناس سان
يب دارد، جهان ي

ش ست، لذا انسان
 .سترست ا

د: تاب دوازدهم
او خ يستيمل ز
قائل شود، يعنو

 .رست است
د: تاب دوازدهم

..فراتر رود  يهر
يزيكند، چ يرف
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از نـور   يو 
داده و  ليك 

 يآسـمان  ي

.  جا اسـت 
  ميو

ه سـعادت   

گفـت   وان 

 گانـه ين و ب 
و در  كند ي

***  كـرد 

نسـته او را  
 يمجاز ي

 تيشخصـ  
ه قعـر دره   

 يظ و بقـا  
و  دنيـ خواب

 يسان بـرا 

در  ردازنـد، 
 ي درمعنـا 

ـر از عـالم   

cationgroup

پرتـو ،يجسـمان 
او را تشـك تيصـ 

يهـا  هـا مكتـب  

به همان زي او ن
رو يمو باال  ميي

ست تا بتواند بـه

تـو ياست، م يه

انسـان يو واقعـ 
يجستجو م گانه

ك يجـم از مـا مـ   

ندان ايـ  دانسـته  
ها ره همه عشق

يجـا  وامـل بـه  
بـه رود، يم شي

حفـظ ياو و برا 
خوردن، خ ليقب

خته است كه انس
  

پر يمـ  يزيـ غر 
 ظاهراً انسانند،

را خبـ وانيـ ح* 

ج كـر يو پ يمـاد  
شخص يـه اصـل  

تنه...  سـت؟ ي چ

دارد و بازگشت
ما ز باال***  م

به كمال اس لي ن

تسب به عالم اله

و لياصـ  تيخصـ 
گياو خود را در ب

دل طلب جام ج

خود را كه د يد
 شهوات و باالخر

عو نيـ ا ينيگزي
يپ شتري هرچه ب

  »ود

يجسمان اتيح
از ق ست؛ين ريپذ

ناآموخ التيو تما
.رساند يانجام م

يهـا  ن در لذت
گرچه يكسان ن

***مرغ سحر 

 23/07/1400(  

عالوه بر جنبـه م
بـاست كه جن ي

او شيدايـ  از پ 
  .بردارند

د يل به عالم اله
ميرو يم ايو در م

الزم و يآمادگ 

منت يوح ور ين
  . ست

و شخ شيخو ي
كه ا نجاستير ا

ها د سال« شاند؛

ناچار خالء وجود
 مقام، عشق به

يبـا جـا   بيترت 
هولناك يبيراش

وب ي عاقبت ننگ

مربوط به ح يمگ
پذ امكان ازهاين نه

ها و كشش هيكل
ناآگاهانه به ا اي 

ور شدن و غوطه 
نيچن. اند ر كرده

 خبر از زمزمه م

15  
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است كه ع يود
يبعد اله نيا. ت

گذاشته و هـدف
پرده ب يراز ني

است كه اتصال 
مييايت؛ ما ز در

ليتحص ين برا

عني ،يانسان اتي
اس شتنيخو يش

يقيحق شتنيخو
در. ستيكه آن ن
كش يم يبه نابود

ن ،يز مبدا هست
شق به قدرت و

نيو بد كند ي م
سر نيو در ا ود

عشق نبود،** 

وجود انسان، هم
نگونهيدون رفع ا

بوده و شامل ك د
ها را آگاهانه و ن

زيغرا ي به ارضا
گرفتار يوانيم ح
خفتگان را« ند؛

؛ زبــــدوازدهم 

انسان موجو ،يه
م معنا برده است

   .است ي

گ ي عرصه هست
ياز چن توانند ي م

يانسان موجود
خداست يبه سو 

جهان نيعرصه ا

يجنبه از ح نير
كه دارد، فراموش 

گم كردن خ يعن
ك يگريد زيا چ
و خود را ابدي ي

دورافتاده از  و به
عشق به مال، عش

پر ياله سرشار
شو يم گانهيخودب

*بود  يرنگ ي پ

و يِوانيبه بعد ح
بد) يماد( يعيب

اديز اريسان بس
آن ش،ينسل خو

خود تنها يدگ
را در عالم شتن

برنخ يبرتر ب قي

سنجش

اله ينيب ر جهان
از عالم يا  و بهره
يالهبعد  نيودن ا

چرا انسان پا در
به خالق انسان،

ا ،ياله نشير ب
زي بازگشت او ن

ظهور انسان در ع
  .برسد يت اله

تر يز آنجا كه عال
يا جهينت نيست

عي يگانگيزخودب
با اش ينيگزي جا
يكمتر م كاود، ي

  »كرد يتمنا م

باخته سان خود
ع رينظ ات،يح ي
س بتو مح يقيق

خود، ازخ يو اله
كز ييها عشق«

مربوط ب يازهاي
طب اتيح كه ير

در انس زيعداد غرا
ادامه نس ايخود  ت

كه در زند يكسان
شيلت نموده، خو

يو حقا ينم انسا

   
 

 .رست است
د: تاب دوازدهم

وجود خود دارد
 به خاطر دارا بو

 .رست است
چ: تاب دوازدهم

به علت اتصال به
 .رست است
د: تاب دوازدهم

انسان از خدا و 
 .رست است

ظ: تاب دوازدهم
 در جوار رحمت

 .رست است
از: تاب دوازدهم

دن خداوند نخس
 .رست است
از: تاب دوازدهم

ت به آن و آنگاه
يم شتريهرچه ب

تم گانهيداشت ز ب
 .رست است
انس: تاب دوازدهم

يبا ظواهر ماد د
عشق حق يه جا
و يواقع شتنيخو
« شود؛ يم تر ك

 .رست است
ين: تاب دوازدهم

طور است؛ به يع
  .ي
 .ست استر

تع: تاب دوازدهم
اتيح يت و بقا

 .رست است
ك :تاب دوازدهم

خود غفل ي انسان
ستند كه از عالم

  »ت
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 قيـه حقـا   
 يوانيـ ح ز

عـالم معنـا       

از  توانـد  يـ  

و  ي معنـو  

ت، موهبـت      
 مين، تعـال   
 تيمسـئول 

 نير زمـ  د 
و كوشـش      

 نيـ رفتن ا   
  .ابدي ينا م

قبـل از  . د 
t,   و غيـره

وع شوند از 

pla   نشـان

بـه همـراه   

cationgroup

انـد كـ كرده ير
زياعتدال در غرا 

د داشـت و از ع
  »ت

اسـت، مـ يلهـ 
  .شود

غفلت از جنبـه
  .كند ي

اده شـده اسـت
و بـه دنبـال آن  

و م دهيمام گردان

است كـه يا انه
چـه بـا تـالش و

ون در نظـر گـر
بوده و معن ريپذ ف

باشـد صدادار مـي 
c,bصـدا مثـل   

شرو) يوصداي (

decide   يـاan

ني شود، آينده ب

ادآوري اتيز معنو
جادي موفق به ا

مشـغول خواهـد
چه افتاده استه 

و امانت ا ييخدا
 خداوند نائل ش

در صورت غ ،يد
يمكن سقوط م

ند بـه انسـان دا
شـهيعقـل و اند 

داوند را بر او تم

در حكم دا رد،ي
جـز آنچ يبينصـ 

ز انسان كه بـد
فيطه با خدا تعر

air   حرفa ص
ص داراي حرف بي

( uنها با صداي 

eكلمه . شود مي

بين شخصي پيش

 23/07/1400(  

ه انسان غافل از
نرهد و ها يرست
همـواره م يـدگ 

دامگه نيكه در ا

خ ونديپ شي نما
با شتريهر چه ب

و جنبه ماد يوان
مراتب مم نيتر ل

خداون يه از سو
ع يرويـ و ن يـر 
و حجت خد اندي

پذ يانجام م يم
انسان بهره و ن ي
  »ت

ا يفيهر تعر. ت
نسان تنها در رابط

portول كلمه 
شود و اگر اسم د
اي حرف اول آن

 

آينده استفاده م

 بر اساس نظر ش

16  

مرحلة اول(ـان 

نكته را به نيره ا
پر ز چنگال لذت

زنـ يهـا  چهي باز
ندانمت ك***  

كه يعال يادها
ه يكينزد يعني 

ويرا بودن بعد ح
و به نازل گردد ي

كه اريعمت اخت
فطـ يها ي آگاه

ينما يل را به او م

آدم اريراده و اخت
يو برا دهد ي م

ت كار كه كشت

ستين ريپذ امكان 
ان مييگو يت كه م

رف اوح. باشد ي
a ش استفاده مي

ها ن قبل از اسم
“  

 .شود تفاده مي

be براي زمان آ

 يا اينكه چيزي

  انگليسي

؛ زبــــدوازدهم 

هموار يوالن اله
ا ازت يرد كه آدم

شده، خود را با
ريصف زننديش م

دارا بودن استعدا
ش،يل كمال خو

علت دار نسان به
يتر م پست زين ت

كرد كه همراه نع
كه يمعن نيبد
كمال يسو هت ب

  .ذارد

عالم به ار نير ا
و بر وهيخرت م

آن درود عاقبت ي

يواقع يابيخود
رو است نياز ا. د

مي anف نامعين 
(a,e  ،باشندan

در ضمن. شود مي
“a universit

است the معين 

e going to  از
  .مراه است

ني همراه باشد

سنجش

و رسو ايانب: دهم
وجود دار يبشر

ها نش درك آن هب
 را ز كنگره عرش

  

علت د انسان به 
مراحل نيتر يعال

ان گريد ياز سو 
واناتياز ح ،يوان

فراموش ك دينبا 
ب. ر گرفته است

راه حركت وده و
گذ يده خود او م

كه در يهر عمل 
و در جهان آ ود
يهر كس« ست؛ي

خ ،يابيدون خدا
نخواهد بود يواقع

 به حرف تعريف
(e,I,aا صدادار 

استفاده م aين 
”tyشود مثل  ي

ي حرف تعريف

يم همراه باشد
صد و تصميم هم

صورت تصميم آن

   
 

 .رست است
كتاب دوازد 10
بش اتيدر ح يمت
ها نشود، قادر ب ن

تو«واهد ماند؛ 
 .رست است

.كتاب دوازدهم
 .رست است

:كتاب دوازدهم
برتر شود و به عا

 .رست است
:كتاب دوازدهم

ويح يل به زندگ
 .رست است

:كتاب دوازدهم
او قرا اريدر اخت
انسان بو يهنما

 هر حال بر عهد
 .رست است

:كتاب دوازدهم
شو ين كاشته م

سين آورد، يست م
 .رست است
بد: تاب دوازدهم

و يفيتعر د،يل آ

 .رست است
 airport نياز

ه حرف اول آنها
رف تعريف نامعي

استفاده مي aف 
صفت و قيد عالي

 .رست است
ريزي و تصمي مه

 عمل فعل با قص
 .رست است

ص و زمان فعل به
  .د بود

www.sanjeshse 
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  .باشد ي
knife → 
wife →  
wolf → 
child → 
mouse → 
foot →  
foot →  

ي طبيعـي   

هـا   خيابـان 

دت چهـار  

  .س گرفت

حد ممكن 

 را در يـك    

cationgroup

قاعده مي  اسم بي
→ knives

wives
→ wolves 
→ children
→ mice
feet
feet

هـاي در زيستگاه

د در خل هسـتن  

  خطر افتاده

و همچنين به مد

  دست دادن

ام با من تماس ي

يد در عوض تا ح

ـدر و مـادرش

يك moseسم 

ها د م كه آندهي

 كشيدن

هايي كه مايـل ن

به خ) 4 

ز دست دادند و

از د) 4 

تم، دوست قديمي

  جود

  .صباني بود

  ن

ا همچنين باين م

  ش گرفتن
  ت كردن

ين پـد و همچنـ 

 23/07/1400(  

كه اس چون. باشد

رهايي را انجام د

  بت كردن
 كردن، دست ك

جاي امن براي آن

 عي

ها خودشان را ا 

 ش دادن

كه برق نداشتم ني
  حقيقت

ر حال، با اين وج

ت من خيلي عص
   كردن

 كشيدن يا زدن

 شويم، بنابراين

كردن، در آغوش
عه دادن، پيشرفت

كرد س تنهايي مي

  ...)دن 

17  
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m )ب مي) ها موش

كه ما كار گر اين

مواظب) 2 
ترك) 4 

 دارند و هيچ ج

طبيع) 3 

آن سيالب خانه

افزايش) 3 

 رفت راستي زمان
در ح) 2 
در هر) 4 

او از دست. سيدم
نابود) 2 
فرياد) 4 

 كنند كه بزرگ

بغل ك) 2 
توسع) 4 

 خيلي احساس

يه كردن، خنديد

؛ زبــــدوازدهم 

miceد و برابر با 

منقرض شوند مگ

رگ ايران وجود

 ي

و صدها نفر در آ

 كردن

ر م زماني كه برق

شب به خانه رس

د تا به ما كمك

كه تن كرد چون

مثل گري(كردن 

سنجش

 s رود كار نمي به

ت ممكن است م
  .رار گيرند

  
 )و آتش

 در شهرهاي بزر
  .د ندارد
طبيعي) 2 

ت باران باريد و

نابود ك) 2 

خواندم جالب را مي
  
  

وقتي كه نصف ش
  
  

كنند شان را مي
  . نيم

  
   دادن

ع به اشك ريخت
  .د ه بود
    ) آتش

به انجام كاري ك
    ...)ديو 

   
 

 .رست است
mous هرگز با

 .رست است
ي از اين حيوانات
ورد محافظت قر

  شدن
سيگار و( كردن 

 .رست است
 زيادي ماشين
اري كنند وجود

 ن
 .رست است

ه روز هوا به شد
  .شتند

 ت كردن
 .رست است

داستان خيلي جا
 كه

 ضمن اينكه
 .رست است

م فرياد كشيد و
 ردن

 گرفتن
 .رست است

كثر تالش خودش
قبت و كمك كن

 كردن
دن، اختصاص د

 .رست است
د و ناگهان شروع
شين از دست داد

سيگار،( كردن 
، ناگهان شروع ب

چراغ، راد(ردن 
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ـاص فقـط      

 يـا تحـت    

ـاق افتـاده     

cationgroup

  طور آرام

   و حل

  ع داشتن

  ترام

  يفه

  مزه

ي اجتمـاعي خـ

  .باشد ت مي

  .د

  .كارآمد است

باعث آسـيب و 

  .خواهند كشت

شـته دورتـر اتفـ

ط به) 4 

راه) 4 

توقع) 4 

احت) 4 

وظي) 4 

م بي) 4 

  

طريـق يـادگيري

كلمات و جمالت

كند اشاره مي.... 

ها ك ي از باكتري

ست كه چيزي

ها را نخ ميكروب

ي خالي در گذش

 23/07/1400(  

  .كتر نكرد
 اً

 ظت

 ظت كردن

 ن، عاطفه

  انديشه

 عني

.باشد حيوان مي

كال ارتباط از ط

ين كحدود يا مع

..........شده است 

 روي انواع زيادي

 به معني اين اس

ها ديگر م يم، آن

فعل جاي ،دهد ي

يسي
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دي به حرف دك
 3 (ً مكرر

محافظ) 3 

محافظ) 3  ردن

هيجا) 3 

فكر،) 3 

مع بي) 3 

ستم ارتباطي ح

كه فراگيري اشك

 همراه تعداد مح

ن خط كشيده ش

بيوتيك ك آنتي

ط كشيده است،

ياد استفاده كنيم

ميمله كه نشان 
  .نيم

ختصاصي انگلي

؛ زبــــدوازدهم 

 اما او توجه زياد
 انگيز  شگفت

 ح و شرح

كردن، درمان كر

 دقت ه، بي

يسطي انسان و س

كند كه بگويد ك 

سيستم بسته به

 در متن زير آن
  ي را

  .باشند  مي

  وت دارد؟ 
كند ولي يك  مي

متن زير آن خط

ها را زي بيوتيك ي

ت و مفهوم جم
ha (استفاده كن

 زبان اخ

سنجش

 

زش كندزياد ور
طور به) 2 

توضيح) 2 

رفتار ك) 2 

 حمله) 2 

 ارزش) 2 

توجه بي) 2 

ن سيستم ارتباط

سنده تالش مي

ط حيوان يك س

arbitrar كه
 تعامل اجتماعي

ها كارآمد كتري

يك واكسن تفاو
ص را جلوگيري

ي مقاوم كه در م
  

د كه اگر ما آنتي

كه گذشته است  
(ad + p.pعني 

   
 

 دن، رها كردن
 .رست است

 به او گفت كه ز
 

 .رست است

 .رست است
 دادن

 .رست است
 

 .رست است

 .رست است
 ر از

 .رست است
درباره تفاوت بين

 .رست است
 آخر متن، نويس

  .ست
 .رست است

ن، سيستم ارتباط
 .رست است

ryميد كه كلمه 
 چيزي از طريق

 .رست است
ها در مقابل باك ك

 .رست است
بيوتيك از ي آنتي

يك ويروس خاص
 .رست است

resist به معني
.باشد گرفتن مي

 .رست است
شود  فهميده مي

 .رست است
thoughtفعل 

ز ماضي بعيد يع
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 با توجه به 

ي متناسب 

ت پـس از        

  .ارد

wh   بـراي

ـال سـاده     

صـورت   بـه 

  .د

 .شود ي

cationgroup

 استفاده كرد و

 و ضمير مفعولي

وري نبـوده اسـت

ه است يقين ندا

  .م

homر موصولي 

مت جملـه از حـ

ب wishل بعد از 

شو مياستفاده  

مياستخراج  آن 
  آمدهست 

  ينه

   ناسب

. 
  معتبرصورت 

  

، و ماضي نقلي

رد استفاده شود

شـدن آن ضـرو

كه ضروري بوده

كنيم ميستفاده 

m قبل از ضمير

ي بين دو قسـم

فعل ، حال است

soازكلمه ربط 

بنزين از يد وآ ي
د هب ) 4 

 .ت
گزي) 4 

 .ند
متنا )4 

گسترده شوند ال
ص به) 4 

 23/07/1400(  

.باشد ميمراري 

اده، آينده ساده،

سوم شخص مفر

ده ولـي انجـام ش

ام شدن كاري ك

اس notاز  toل از 

mo  ياmany of

اهنگيوجه به هم

ن اصلي جمله ح

پس ا ،ول است

ميدست  بهمين 
 شده ثني

آن استولوژيكي 

ودش مراقبت كن
 ي

شوند بايد كامال 
 ر فني
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شته استمان گذ

ز زمان حال سا
  .  است

صورت س  بايد به

ت كه انجام شد

كه در مورد انجا

شكل منفي قبل
  .د

ost of دوم از 

كند و با تو ميه 

ست و چون زما

منطقي قسمت ا

از زير سطح زم 
مستث) 3 

فيلم پيام اكو لي
 بعد) 3 

تواند از خو مي ن
ياصل )3 

استفاده عتبري
از نظر) 3 

؛ زبــــدوازدهم 

بهترين زما ،ست

توان ا ميهد كه 
آمده 3زينه در 

لي جمله، فعل

 مورد كاري است
  .كنيم ي

شود ك ميستفاده 

to آيد و در ش مي
شود ميستفاده 

ت و در قسمت

ست و كلي اشاره

استر   جمله عقب

م ةم جمله نتيج

كه يوغن سياه
 شده 

قسمت اصلي تند،

دربزرگش ديگر

معصورت  بهنكه 
 دا

سنجش

له كه گذشته اس

ده ميمله نشان 
جمله بهترين گز

فاعل اصل عنوان 
  .د است

 كه صحبت در
nee (مي استفاده

(didn وقتي اس

oمصدر با ورت 
افرم  ingورت 

است who فاعل 
  .كنيم

يك مفهوم درست
zero if (  

ن از فعل اصلي
 

كه قسمت دوم 

رو،    گر نفت است
 توزيع) 2 

هستعالي  نامه  
 كد) 2 

كه پد خص است
 واضح )2 

اينبايد قبل از ي
در ابتد) 2 

   
 

  .رست است
As و زمان جمل

  .رست است
 as soonدرجم

ين دو قسمت ج
  .رست است

به eachرفتن 
وم شخص مفرد

  .رست است
دهد ميه نشان 

edn't + past
n't need+in

  .رست است
warned صو به
without صو به

  .رست است
ولي متناسب با
ك عل استفاده مي
  .رست است

ينكه جمله به ي
clause. (شود 

  .رست است
 wish يك زمان

 .شود ميتفاده 
  .رست است

دهد ميه نشان 
  .رست است

نام ديگ ينفتواد 
 ده

  .رست است
فيلم چه بازي و 

  .رست است
يار واضح و مشخ

 
  .رست است

امتحاني سواالت 
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 اصلي 

ين مواد 

 يجاد

  ده

كه روي  د

 .ت

كت تهيه 

cationgroup

مين براي غالت

  يش دادن

مي زمين براي تأ

  تناب 

  م

اي بنابراين از ،يد

 

گذاري شد چسب

وليد خواهد شد

  بود

  ميل

  بالقوهطور 

 
  شده فاوت

معروف است هم 
  مت 

 كه از سوپرمارك

  فه 

واحد زمهر در ت

افزاي) 4 

ز ميزان توانايي

اجت) 4 

 
الزم) 4 

انجام دهيداخلي 

    

برچ) 4 

تو يكه از گياهان

كمب) 4 

 .ست
م بي) 4 

ط به) 4 

.خانواده نيستند
متف) 4 

هفت خواهر نام
عالم) 4 

ذا چيزي است

مرف) 4 

 23/07/1400(  

ميزان محصوالت

 كردنرابر

از قطعاًت جهان 

 له

.كنيد فادهاستر 
 مند

دصورت  بهن را 

 داخليورت 
   ر منظم

 .رسند مير 
 بيني شده 

يي نه از نفت بلك

 

 وجود داشته اس
 مند ه

 اي ورت دوره

ين دو از يك خ
 شده اه

نبه  ه ستاره كه

، غذقابل مقايسه 

 تر ت
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باعث شده مرن 

دو بر) 3 

ه جمعيت كرد ك
 .گ خواهد بود

مجاد) 3 

رمز عبور از يك
ارزشم) 3 

دهد درمان مين 

صو به )2 
طو به) 4 

به نظر مضطرب
پيش) 3 

مواد شيمياييدي 

نسل) 3 

شورهاي مختلف
عالقه) 3 

 .ل باغ هستند
صو به )3 

اما اي ،شوند ميه 
اشتبا )3 

يك مجموعه ،رد
 هرم )3 

غيرتر  مرفهيت 

پست )3 

؛ زبــــدوازدهم 

ورزي مدري كشا
 .سه برابرشود

 كردن

بيني دهم پيش
و جنگ گي زياد

 ي

ارايانه، هاي  داده
 ختار

ني به شما امكان
 

بسيار م ،ن آمدند
 شده ب

نسل بعدند كه 

 ض

از كش ممتازان 

ترين وسايل رناك
  مالي

اشتباهها  رمولك
 ده

عبور كر زپلياده 
 يت

با جمعي،    صنعتي

سنجش

هاي ذشته، روش
و برابر يا حتي س

تكثير ك) 2 

 اواخر قرن هجد
گرسنگآن  ةتيج

آلودگي )2 

ورود به پايگاه د
خودمخ) 2 

تغيير شكل بيني 
.شود ميوگيري 

  
   ي

بيرونها  بوته خل
منسوب) 2 

زنن مييي حدس 
 . شده است

انقباض) 2 

معي از دانشمند
 ممتاز )2 

بالقوه خطرطور 
از نظر) 2 

مار بااهي اوقات 
جدا شد) 2 

ستارهي از كنار 
موجود )2 

دم كشورهاي ص

 ناقص) 2 

   
 

  .رست است
سال گذ 40ا در 

دوبرنج و ذرت ، 
 كردنبر

  .رست است
اس مالتوس در

رود و نت مياالتر 
 ي

  .رست است
است  قبل از و م

  .رست است
هاي رين تكنيك

مت خارجي جلو

بيني قابل پيشت 
  .رست است

داخاز  يي كهها ه
 ده

  .رست است
هاي شيمياي كت

انجام ي ژنتيك
 ي

  .رست است
درت چنين تجم

 شده
  .رست است

ط بهزنجيري هاي 
  نظري

  .رست است
چه سمندرها گا

 گرفته شده
  .رست است

دار هالي دنبالهره 
 

  .رست است
ي بسياري از مرد
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صفت . يد
  .ده كنيم

 

شكل 
طي نوع 

 و استفاده 

  سد

  

cationgroup

آ مي toمصدر با 
m a lot استفاد

 .آمده است 1 

دهد كه بايد ش ي
چون شرط. رود ي

  .شود ه مي

  .شود 

باشد يدرست م

  .كالي ندارد

  كنم اهش مي

رس ب به نظر مي

  طور

. 

كردنوع به كار

  ن دادن

ma صورت م به
influe  ازmore

رتيب كلمات در

ت اول نشان مي
t كار مي فعل به

ده ساده استفاده

wh استفاده مي

for an عبارت د

…………  
اشك) 4 

اخو) 4 

خوب) 4 

  ؟نكنيم
چط) 4 

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

شرو) 4 

 دهد؟

پايان )4 

 23/07/1400(  

anageل بعد از 
entialد قبل از 

بهترين تر. كنيم

هوم جمله قسمت
toشكل مصدر با 

صورت آيند ط به

hoseكي يعني 

 n hour. است

……. اي دارم ه
 هن

 ار داريد

 ييد

 ؟ت
بال ندارد بازي ن

 دارمدوست 

---) 135 دني

 حافظي كردن

هايي بايد انجام د
  .كي

 هنگ شدن با
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فعل. كنيم ده مي
دهد ه نشان مي

be ك استفاده مي

مفه. تفاده كنيم
ش) it is+ صفت 

 فعل جمله شرط

مير موصولي ملك

ا 4هترين گزينه 

العاده حساس فوق
همين) 3 

 .يد

اختيا) 3 

بفرما )3 

زي كنيم چيست
ون مسابقه فوتب

من د) 3  

با نوشيد توانم مي

خداح) 3 

ر بازار چه كاره
هاي تكنولوژيك ت

هماه )3  

؛ زبــــدوازدهم 

استفاد butه از 
مفهوم جمله. شود

du  ياecause

است unlessد از 
ص( جمله بعد از

ت حال ساده و

هوم جمله از ضم

ساختار جمله بهت

 ؟
، اما اكنون اح   دم
 ! يف

دست نزنيآنها ه 
 --------.  

 شوخي كردم

 ؟د، لطفا
--.  

 ويد

 زمان مناسب باز
االن كه تلويزيو ا

رود جا پيش مي

آيا م. شما هستم
  .طفاً

 كردن

دن سهم خود د
يشرفتپ آخرين 

انداختن  عقب

سنجش

 دو قسمت جمله
lo شو استفاده مي

ue toظر است از 

د نظر است بايد
در قسمت دوم 

if clau صورت به

 با توجه به مفه

ي و همچنين س
  .يست

ونه عمل كرديد
ن آن آزمون بود

چه حي) 2 

به. جف هستند 
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فقط ش) 2 

دهيد به من مي 
-------------

جلو برو) 2 

كه دريك د اين
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در اينج) 2 

وز پيشخدمت ش
، لط   خورم سرد مي

گمراه ك) 2 

راي از دست داد
 ------------

نگاه به) 2 
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 !شي
  .رست است
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  .رست است
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--) 133، باشه 
 بندم ي

  .رست است
نظرت در مورد: 
 134 (-------

  .رست است
، من امرو   سالم: 
، من چاي س   بله 

 كردن
  .رست است
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  .شود

cationgroup

  سته شد

تعويق انداختن

  

ش ت استفاده مي

  از حد ش

  ار دادن

   كردن ضا

  دادن  شي

  

  يب

  ار

  ستن 

       .از كنم
شس) 4 

به ت) 4 

 فيضع هي روح

 ؟ويد
  .پيما بخوابم

    كردن

ي نشان دادن علت

شيب) 4 

فشا) 4 

تقاض) 4 

يافزا) 4 

allowin است.

نسب) 4 

رفتا )4 

توانس) 4 
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اند ول كافي پس
 اد

 ؟------ 

 ن آوردن

با اي نديناخوشا 
 ر خوشحال

رو ي مسافرت مي
توانم در هوا مي 

قيم به جلو نگاه
   شب 

because براي

 اً

 كردن 

 دادن 

 كردنگيري   ه

ngتاه شده آن 

 نيز

 

 ي كردنآور 
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پو نتوانستم زيرا
رخ د) 3 

1 (----------
  

بيرون) 3 

 --------. 

كمي) 2 
بسيار )4 

كي. كننده است
.ام گرفته  را --

مستق )2 
نيمه) 4 

e ofله كامل از 

قاًيدق) 3 

ترك) 3 

ارائه) 3 

اندازه) 3 

ده كنيم كه كوت

گزيجا) 3 

يجا) 3 

جمع) 3 

؛ زبــــدوازدهم 

 د؟
ز ----------- 

 نشد

138 تان را نيس
.شود مي ي بدتر
 شتن

139 (--------
  .ر برداريم

ك ت بسيار سرگرم
-------------

ست نه يك جمل

 يي

 كردن

 ن

 ردن

في معلوم استفا

 شده 

 ردن

سنجش

بودچطوردونزي 
---- )137من 

انجام نش) 2 

رفتيد مسابقه تن
هوا به زودي يم

نگه داش) 2 

9 اينجا در بهار 
ك باراني يا چتر

  
  

مسافرت! شحالم
--) 140 پروازن 
   دن

  

 خالي عبارت اس

تنهابه ) 2 

ادغام ك )2 

ساختن) 2 

حل كر) 2 

عبارت وصفد از 

ريتحق) 2 

 كل) 2 

  .ت است

ارايه كر )2 

   
 

  .رست است
سفر شما به اند: 
متأسفانه سفر م 

 رد
  .رست است

چرا تصميم گر: 
پيدا كرداطالع  

 تن
  .رست است

گويند آنها مي: 
، پس بايد يك   اوه 

 بارد ديد مي
 وا بودن

  .رست است
خوشبراي شما : 
من ،هفته آينده 

سي را جلب كرد
 سنجش بينايي
  .رست است

كه بعد از جا ين
  .رست است

  .رست است
 ردن

  .رست است

  .رست است
 كردن

  .رست است
مفهوم جمله بايد

  .رست است
 ش

  .رست است

  .رست است
ي دور از درست

  .رست است
 دادنقرار شار
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توان در  ي

،    ست
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 هاي لغات هنگ

  يترس

  .تند

شته شده نشان

را مي يتاب اصل

  .ننديب

را ساخته اس زونا

فره) 4 

دست) 4 

  .ست

شت مورد برق ندا

  .هد

نو ير كتاب اصل

ث موجود در كت

بب لميتان را در ف

  .شود مي

زيرا كه دهانه آر 

 23/07/1400(  

 صصان

 ي

سيدرست ن، شد

در ياديالعات ز

  .د

ده حث قرار مي

طور كه در همان

از حوادث يا وعه

هاي داستا تيص

م ري شده و تبخ

ين شهاب سنگ
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متخص) 3 

يراحت) 3 

  .كنند

لوله باش كيب در 

اطال مي مردم قد

كند نمي سهي مقا

  .است ق

نامه را مورد بح لم

را ه ، داستانلمي

ت كه تنها مجمو

ند كه همه شخص

  .پردازد مي

كند، ذوب د مي

، اندازه و وزن   نه

؛ زبــــدوازدهم 

  .شود  مي

  .ست

 

ك مي ليتبد يكي

همان فشار آب 

اشاره دارد كه 

ها را ميحجم س

برقدر مورد حال 

فيل رمان به  كي

يف كيظار دارند 

است نينامه ا يلم

ه باشنتظار داشت

  .است يسان

ماه م ينه بر رو

برخورد نيبه زم 

قطر و عمق دها

سنجش

whil استفاده م

engag است.  

آمده اس 1گزينه 

 بندها) 2 

يمنيا) 2 

يالكتر ي به انرژ

يكيالكتر لينس

تيواقع نيبه ا 

ها و ح حجم لوله 

گذشته و ح ش

ي يسيكالت بازنو

انتظ چه كساني 

في رمان به  كيه 

انت دينبا ،اند انده

رس اطالع متن، ن

گيري دها  شكل 

يه شهاب سنگ

گيري ق  با اندازه 
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  .رست است
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ه برخورد 
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كه به ما ييآنها آ ،كنند خورد مي
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برخ نيكه به زم 

  خ داد؟
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يهانيي ماده ك

پاسخمتن ود در 

؛ زبــــدوازدهم 

هاي با تكه سهيقا
  .هستند ر

س اطالعات موجو
  ؟

سنجش

قط كرد كه در م
تربزرگ اريزه بس

اساس توان بر مي
شده است؟ ييسا

   
 

  .رست است
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موالً از نظر انداز
  .رست است

را نم رياالت زسو
ماه شناسدر انه 
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