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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجمجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)10/05/1399(  

  

  )دوازدهم( زبــان
  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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 بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در 

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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@sanjesheduc 

. // اسـب  ي 

دم روزگـار  

ستن براي 

شبيه كرده 

cationgroup

پـايپشـت   گيِ 

  گ و رئيس

ه همة توجه مرد

ده رفتن و برخا

تش) مايع(ظروف 
  .تس

  

برآمـدگ: كُلّه// ه 

بزرگ: سرور// گ 

  .است شده

  .ت
وقتي كه(وزگار 

پيوسته در سجد

  .ت

 و گريه را به مظ
شده ا) اشك(ه 

  .ع دوم است

)10/5/1399 جم

صدا، آواز، ناله: ه

ن، آويخته، آونگ

ها رعايت نش بيت

  

 اغراق شده است
ـ دوران و رو2. د
 

هاي يار، پ  و مژه

ي ارائه شده است

  مه

  .  وجوددارد

خود را به ظرف
را جانشين مشبه
وعي استعارة نوع

  .دوم است

2  

پنججامع نوبت (ن 

ويله//  كشيدن 

آويزان: آوند. // د

  .است مده

در ديگر ب»  كور

.)گويي بود اسخ

چكي دهان يار
لب تناسب دارد

 ).ع(ساي مريم 
ست بودن ابروها

  ل
  .شود نمي  ه

  . شده است
  . ت

  ا، افراد ديگر

 در سالخوردگي

ـ جملگي، هم2 
  هر حال

ـ تماما2ً. ندارد

شاعر خ: است) ه
است زير) صرحه
است كه نو  شده

استعارة نوع د» 

ي و نگارش

ازدهم؛ زبــــان

وش، فرياد، نعره

بستند ي شتر مي

سؤال، اشتباه آم

سوت و«و » ير

  وشي

 نخست، قابل پا

در كوچ. // ر است
 پيرامون كه با ل
 بخشي دم عيس

علت خم و راس 
حسن تعليل ⇐
تشبيه ديده// ن 

گارستان تشبيه
نما است متناقض

ها ها، بدن تن: ها
  .ه است

سپيدن موهاي 

 دستوري جمله
ـ خالصه، به ه2

جودنـ اصالً و1 

مكنيه( نوع دوم 
مص(ارة نوع اول 

نساني بخشيده
»مغز خراسان«/ 

 فارسي

سنجش دو

غريو، خرو: غو// 
  .)سم است

  .ضاد هستند

ك كه آن را روي

در متن س» ختي

اساطي«، )اوآهن

كيفوري، سرخو

يدآورندة دو اثر

هاي يار ره از لب
ـ1: ناسب دارد

ح دارد به جان
.//تضاد دارند»  

⇐وان شده است 
جناس ناهمسان 

به نگ) ظر حسن
تش ناممكن و م

ـ تنه2يار  س و بي
ز از مرغ و پرنده
براي سياه كردن

ـ معناي1: دارد
2بار  ـ يك1: ارد

  .ناسب دارد
:ايهام دارد» ست

استعارة»  گريه
استعا: »شبنم« 

شخصيت ان» عد
. //تشبيه است» 

   
 

 .رست است
/آگاه و عارف : 

اسم(امش و قرار 
 .رست است

متض) ذّلت(و ذّل  
 .رست است

وعي توپ كوچك
 .رست است

ال، مضيقه، زمخ
 .رست است

گا(» خيش«ت 
 .رست است

سرمستي، ك: أت
 .رست است

ش با دانستن پدي
 .رست است

استعار» لعل«: »
ايهام تن» دور«: »

تلميح) //  توست
راست ـ خم«: »

ي چهرة يار عنو
»جم ـ جام«: »

 .رست است
منظ(يار  چهرة: »
ائتالف آب و آت 
كس بي: ـ تنها1 

مجاز» بال و پر«
علتي شاعرانه ب 

 .رست است
ايهام د» جمله« 
ايهام دا» باري« 
ايهام تن» شانه« 
نيست كه نيس« 

 .رست است
لبريز بودن از« 

به ذكر مشبه// .
جع«و » دل«به  
»مشك سخن« 

www.sanjeshse 

  
 

در 3گزينه  
صاحب دل  

آرا: طمأنينه
در 1گزينه  

)عزّت(عزّ   
در 2گزينه  

نو: زنبورك  
در 2گزينه  

امثا«امالي   
در 4ينه گز 

امالي درست  
در 4گزينه  

نشأ= نشئه   
در 1گزينه  

اين پرسش(  
در 4گزينه  

»1«گزينة   
»2«گزينة   

معطوف لب
»3«گزينة   

تكريم زيبايي
»4«گزينة   
در 2گزينه  

»الف«بيت   
:»ب«بيت   
:»ج«بيت   
«: »د«بيت   
:»هـ«بيت   

در 3گزينه  .
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 1گزينه  .
:»1«بيت   

است بدون ذ
:»2«بيت   
:»3«بيت   
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@sanjesheduc 

زباناني كه  م

cationgroup

  :رفته است

  .ست

چه بسا هم. شد

  

  .)است شده

  .ت

كار ر به) قطعه(» 

  .كند ي

هاي خود غرّه اس

ها با هم آشنا باش

)10/5/1399 جم

عندليب تشبيه ش

  شوق

  .ند
.  

  .است

 
في رخ نداده است

»4«و ) ذره(» 3

 را همراهي نمي

ه ورد اما به شاخ

ه ها و روح د دل

3  

پنججامع نوبت (ن 

خود شاعر به ع(

جذبة معش: ـ آن
  . است

  .به مبدلٌ

  

كن مي) مفعول( 
طلبم مي) متمم

اد آن محذوف ا
  .شود

  )بسوزاند(د 

 ] ...است[ من 
اند و حذف  جمله

3«، )جو(» 1«ي 

  
و مميزي آن» 

  .است رفته

  .مرگ است
خو ت آسيب مي

  .شود

هاي يكديگر بايد

ازدهم؛ زبــــان

. ( خراسان است

  انند
ـ2) ادات اشاره(

 ناهمسان برقرار
  

د دارد، بدل و م

.ارِ مفعول دارد

كوه غمت را) م
م(وار  يوانهخندة د

است و نها آمده» 
بش) مسند(زخ تو 

بسوز) مفعول(ا 

آينة پاكش دل
هاي فعل» دارم

هاي كه در گزينه

             
»آوا« است براي 

كار ر به» وانستن

  شق بر عقل
 

ا رسيدن زمان م
دفاع است به و بي

ش صال ممكن مي

ه ها و خواسته شه

  .د

سنجش دو

عارة نوع اول از

ما: ـ چون2 كه 
(ي معمول خود 

جناس» تُنگ«
آب و هوا: ـ هوا

  :روه اسمي

گروه اسمي وجود

ع اول، نقش تكر

متمم(يشة جان 
ز بانگ خ) فعول

»كه«حرف ربط 
دوز) نهاد(رگلت 
پيراهنم را) نهاد

  ] ...ستا[ 
و آ] ... است[جو 
«و ) هستم(» م
..  

است ك» مميز«

  
صفت پيشين» 

تو«گر در معني 

شق و برتري عش
 رنوشت محتوم

كنايه از فرا» انه
وي خود كه فرب

ها، وص ل سختي

براي فهم انديش 
  .شوند هم نمي

زباني اشاره دارد

   
 

استع» گلستان« 
 .ترست اس

وقتي: ـ چون1 
در معني: ـ آن1 
«و » تَنگ«بين  
ـ2آرزو : ـ هوا1 

 .رست است
ت نمودار اين گر

دو گ» 2«گزينة 
 .رست است

در پايان مصراع 
 .رست است

به تي) نهاد(دلم  
مف(گشايشي را  

ة پيرو پس از ح
ترسم كه باغ پر 
ن(ترسم كه تب  

 .رست است
ام همان نابودي 
ج زيباييِ تو آينه 
ــَـ م«، »مردم« 
] .بكن[جهدي  

 .رست است
هاي پيشين  ت

         
»صدهزار«، »2«

 .رست است
در سه بيت ديگ 

 .رست است
تقابل عقل و عش 
ناگزير بودن سر 

يدنِ دوبارة آشيا
گاو نادان از پهلو 
لدر صورت تحم 

 .رست است
:ت صورت سؤال
سته و مقصود ه

ز بر اهميت هم: »

www.sanjeshse 

:»4«بيت   
در 3گزينه  .1

:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 4گزينه  .1
شكل درست

  
در گ: توجه  

در 1گزينه  .1
»تو«فقط   

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
جملة: توجه  
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 2گزينه  .1
وابستة صفت  

  
«در گزينة   

در 1گزينه  .1
»دانستن«  

در 3گزينه  .1
:»1«بيت   
:»2«بيت   
ندي«: توجه  
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 2گزينه  .2
مفهوم بيت  

متوجه خواس
»1«گزينة   
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من اسـت،  

  .گيرد مي

» ن هشـتم 

اما در بيت 

ناپـذير   حت 

cationgroup

  .نيست

چه مقصود م آن 

  .شود  مي

وستش كناره نم

خوان«تن درس 

وان شده است، ا

، نصـيح»1«ـت  

  

بل بيان كردن ن

هايي متفاوت با

ناخالص متمايز
.  

ها از دو م سختي

اند كه در مت امه

ق پروردگار عنو

بيـ. اسـت » 4« 

)10/5/1399 جم

سند و نوشته قاب
  .دارد يان مي

ه سخنانم برداشت

  
.  

از طالي ن )ها ي
.ها ها و شادي ي

ت واقعي، هنگام

، راويان شاهنا»ر

رتباطش با عشق

  )ورت سؤال
  .ن است
  )سؤال

و» 3«، »2«ي  

   

  . كند
  .هد

  خدايان 

)علوم انساني

4  

پنججامع نوبت (ن 

زبان و اشاره و س
 چنبر زبان را بي

يابند و از س نمي

.شوند شخص مي
ن به ميان آمده

هنگام سختي(ش 
د نه در سرخوشي
ت است و دوست

ماخ ساالر«و » 

چيز در گرو ا مه
  .ت

 مقابل متن صو
زينت خردمندان
با متن صورت س

هـاي شترك بيت

بودم: کنتُ / ت 

  دو دستش 

پيدا: شود ه مي
ده ، افزايش مي

خد:  مكسر است
  خدايان : ست

ويژة غيرع(ن 

ازدهم؛ زبــــان

ن است كه در ز
 بودن آدمي در

د واقعي مرا درنم

ها مش ام سختي
يار به خدا سخن
ي خالص در آتش

شود ي آشكار مي
دن در راه دوست

 سرو سيستاني

، ارج و شأن هم
ن موانع آن است

  
مفهوم(هاست  ن

ترين ز زرم، مهم
نوا ب مفهومِ هم( 

شق، مضمون مش
  .دارد يان مي

زائد است: با خود
  دم 
دستانش، د: يداه

ت التزامي ترجمه
كند زياد مي: ت

  .ند
، جمعآلهة/ ند 

 جمع مكسر اس

بي، زبان قرآ

سنجش دو

 دل قابل شنيد
ن گفتن و اسير

ز سخنانم مقصود
  .كنند

ستان واقعي هنگا
قط از عشق بسي
طالست و طالي
 در بال و سختي
وستي رنج كشيد

آزاد«ن سروده 
  

ت صورت سؤال
ل و برطرف شدن

 و شهود باطني
يباتر از ظاهر آن

تر حجب و آز هم
ش را عرضه كرد

ن و مالئك از عش
دن از عشق را بي

ب/ وزي، يك روز 
بود: کنتُ / تاده 

ي/ وزي، يك روز

ست و به صورت
، متعدي استزيد

پچ پچ كردن: ست
پچ پچ كردن: ست
،آلهة /ها  بت: م

 عرب

   
 

اني از راهسخن» 
زيانباري سخن: »
مردمِ ناآگاه از: »

ك سير به رأي مي
 .رست است
دوس: وري تست

در اين بيت فق: »
دوست مانند ط: »
نشانة دوستي: »
اصل و مغز دو: »

 .رست است
ندر اي» شان«ير 

 .است شاره شده
 .رست است

ي ديگر نظير بيت
ومند وصالر آرز

 .رست است
توجه به كشف 
باطن بزرگان زي 
خُلق و از آن مه 
دانشبايد هنر و  

 .رست است
ن وجود فرشتگان
 و دست نكشيد

 .رست است

رو: نكره است ومٌ 
پيش فرست: مت

رو: نكره است: ومٌ 
 .رست است

  زندگي : حياة
شرط اس ، فعلجد
يز/ زندگي : حياة

 .رست است

، ماضي اسهامس
، ماضي اسهامس
أصنام/ فقط : ما

www.sanjeshse 

»2«گزينة   
»3«گزينة   
»4«گزينة   

دارند و تفس
در 1گزينه  .2

مفهوم محو  
»1«گزينة   
»2«گزينة   
»3«گزينة   
»4«گزينة   

در 3گزينه  .2
مرجع ضمي  

به اين دو اش
در 4گزينه  .2

هاي در بيت  
چهارم شاعر

در 2گزينه  .2
:»1«بيت   
:»2«بيت   
:»3«بيت   
:»4«بيت   

در 1گزينه  .2
عاري بودن  

بودن عاشق
  

 
در 2گزينه  .2

يو: 1گزينه 
قّد: 3گزينه 
يو: 4گزينه 

در 3گزينه  .2
الح: 1گزينه 
وج: 2گزينه 
الح: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
ته: 2گزينه 
ته: 3گزينه 
إّنم: 4گزينه 
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  . اند ه

  .شود ه مي

   

ـي هـر دو      

 تا يك يـا  

ه و عقيـق  
ع آن رنـگ     

ـي بسـيار   
هـاي   رنـگ   

د مرواريـد  

cationgroup

اند، آفريده شده 

ي مجهول ترجمه

  ن 

   هزار سال 

شادي، شادمانه

خبـاري و التزامـ

شوند مواجه مي
  . شد

ديگر مثل فيروز
 و برتـرين نـوع

طبيعي از پرورشـ
ي زيبـايش و ر

مهمي براي صيد

  

خلق شده: ست
  .اند ده شده

به صورت ماضي

نود هزار تومان: 

دو: بوده) سنة+ 

با ش:  جمه درست

ـورت مضـارع اخ

ها م  كوسه ماهي
كش سال طول مي

هاي د الف سنگ
 مختلف دارنـد

خيص مرواريد ط
هـا ـش و شـكل     

ي سرخ مصدر م

)10/5/1399 جم

ماضي مجهول اس
ند، آفريدا ق شده

ب يخلقوا،+ لم / 

  ي نزديك   

:تسعين الف/ ن 

+ألفين (ر اصل 

ترجم.  شده است
  نيكي شود  

 و ترجمه به صـو

سياري همچون
ريدها چندين س

شود و برخال مي
هاي ها و رنگ ل

  . دنش
تشخ. كشف شد 

 و قيمـت ارزانـش

هاي قديم درياي

5  

پنججامع نوبت (ن 

، مخلقوا /شود  ي
خلق: جهول است

/ت انسان نيست 

حروفي: كره است

هاي ارزان قيمت 

 حذف شده و در

ت صفت ترجمه
:ترجمه درست 
، مضارع استض

 

كه با خطرات بس
اي از مروار موعه
ي استفاده مزيباي
پذيرند و شكل مي

خاطر كمياب بود
ك)پرورشي(وعي 

اطر شـفافيتش

ه ت و در دورهش
  . هان است

ازدهم؛ زبــــان

جهول ترجمه مي
، ماضي مجهخلقوا

صفت» جهال«ن 

  ود نداشت
  

ركيب وصفي نك

  ها  

:ي معرفه است

آن» نون«ضافه 
  

لي كه به صورت
.ي مجهول است

ُيعرِّض/ ها  همت

  

  کم المجتهدين

روند در حالي ك
ت يافتن به مجم
 براي زينت و ز
ها از گرما اثر م
 سياه است به خ
د مرواريد مصنو
 مرواريد به خـا

يع در تجارت دا
ز مرواريد در جه

سنجش دو

صورت ماضي مج
خ/ طال : ذهب/  

رست است چون

وجو: توجد+ لم 
نزديك: قريب/ 

، ترحروف قريبة

ه قيمت: سر است

، تركيب وصفيصة

 كه در حالت اض
سوم : بي است

ل را دارد در حال
مضارع التزامي» 
ته: استتهمة  ر

 في دروسکم 
   وسکما

زمالئک ←ن 

ر ي شور فرو مي
بدون شك دست 

مندي است كه
مرواريد. خورد ي

ن نوع آن رنگ
در ژاپن راه توليد
تاق خريدن اين

ت جايگاهي رفي
ترين مركز  بزرگ

   
 

 .رست است

، به صيخلقوا+  
داند نمي:  يعلم

سان ناداني، نادر
 .رست است

ل/ زبانشان : غتهم
/ها  حرف: روف
ح/ زبانشان : غتهم

 .رست است

، جمع مكسسعار
  نود : سعين

ألسعار الرخيص
 .رست است

است ، مثنيفي
، عدد ترتيبثالث

 .رست است
 .رست است

، نقش حالرحين
»أن ُيحَسن«عل 
، جمع مكسرُتهم
  

 .رست است

←ي الدروس 
درو ←رسکما 

زمالء المجتهدين
  :ك مطلب

دراعماق درياهاي
.بدست بياورند

هايي ارزشم سنگ
ود و صيقل نمي

ترين شد اما گران
وم دگ جهاني د

 پس مردم مشت
  . ش، شدند

ل از اكتشاف نفت
زه خليج فارس
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الُت: 3گزينه 

. جايز است
در 3گزينه  .3

في: 1گزينه 
در: 2گزينه 
الز: 4گزينه 

ترجمه درك
ماهيگيران د
دو مرواريد ب
مرواريد از س

شو قطع نمي
باش سفيد مي

قبل از جنگ
دشوار است
سحرآميزش
مرواريد قبل
بود اما امروز
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» أسـماك«    

و » َينَفعـون

cationgroup

ـده و موصـوف

َي«فعـل بايـد   » 

  

  .  حاليه است

  .ت

هـاي درنـ مـاهي  

» سـود برسـانند   
  .سره بگيرد

)10/5/1399 جم

  
  . ردن ندارند

  . د

  . ت
  .شود مي

 
  .كنند مي

  
  !شود مي

  .است ينَ 
جمله »واجهون

مله وصفيه نيست

كوسـه م: عنـاي   

دشان به مـردم
يد حرف الم كس

6  

پنججامع نوبت (ن 

  . ت
. مرواريد داشت

صيقل و براق كر
 

كنند هنمايي مي

ارت حساس است
هاي شور يافت م

  .ست

  .  بيشتر است
  .  است

 . م جهاني بود
خاصي حاصل م

  !  كنيم يد مي
! نزد مردم است
بادت استفاده م

    

للغائبي براي» ن
وهم يوا« جمله 

  .شوند مي

خبر را دارد و جم
  

في اسـت بـه مع

ه با كارهاي خود
 فاعل است و با

ازدهم؛ زبــــان

گ سفيد آن است
 رفتن تجارت م
ند كه نياز به ص

 . رواريدهاست
صيد مرواريد راه

ديگر به حر ش
مرواريد در درياه

تر اس دنش گران
  .ود دارد

رواريد پرورشي
 از پرورشي زيبا
قبل از جنگ دو

هاي خ ر كارخانه

ها صي و اقيانوس
مت و ارزشمند

 مقدس براي عب
! ساخت مي را 

يواجهون«ي كه 
ليه نيست بلكه
عليه محسوب م

نقش خ تتأثر/  
. وصفيه نيست

يب وصفي، اضاف

  

 دوست دارم كه
رجمه اسمس ت

سنجش دو

وع مرواريد رنگ
ير مهمي در باال

هايي هستن سنگ
 بهترين انواع مر
هيگيران را در ص

هاي با ارز سنگ
شيرين است و مر
خاطر كمياب بو
هاي مختلف وجو

تياق مردم به مر
در شكل و رنگ
ورشي در ژاپن ق
يد پرورشي را د

ر اعماق درياها و
قيمهاي گران گ

هاي كه در مكان
ها سان از آن بت

ني است در حالي
خبر را دارد و حا
 فاعلش جمله فع

است تفّعل وزن 
را دارد و جمله و

  . است ر

تركي »المفترسـة

.ش صفت را دارد

معلماني را«: ت
بر اسا» لُمعلِّمين

  .ست

   
 

 .رست است
ق متن برترين نو
تشاف نفت تأثير
يروزه و نقره از س
روراريد سفيد از

ها ماه وسه ماهي
 .رست است

رواريد برخالف س
ون آب رودها ش
رواريد سياه به خ
ه رواريد در رنگ
 .رست است

وي آوردن و اشت
رواريد طبيعي د
ليد مرواريد پرو
نشمندان مرواري

 .رست است
هايي كه در نگ

قصود همان سنگ
مان چيزهايي ك

هايي كه انس نگ
 .رست است

براي مثني غائبينِ 
نقش خ: واجهون
، فعل وواجهون

 .رست است

بر تأّثرصدرش 
نقش خبر ر أثر

متأّثرسم فاعلش 
 .رست است

أسماك القـرش ا

، نقشمفترسه :4
 .رست است

س ترجمه عبارت
الم«برود و كلمه 
 .رست است

اس نشيد، أنشودة 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
چون مطابق

اكت: 1گزينه 
فير: 2زينه گ

مر: 3گزينه 
كو: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
مر: 1گزينه 
چو: 2گزينه 
مر: 3گزينه 
مر: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
رو: 1گزينه 
مر: 2گزينه 
تو: 3گزينه 
دان: 4گزينه 

در 2گزينه  .3
سن: 1گزينه 
مق: 2گزينه 
هم: 3گزينه 
سن: 4گزينه 

در 4گزينه  .4
للغ: 1گزينه 
يوا: 2گزينه 
يو :3گزينه 
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در 2گزينه  .4
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  .باشد مي
4و  3گزينه 

در 1گزينه  .4
چون براساس
معلوم بكار ب

در 3گزينه  .4
چون مفرد
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يف نشد و 

قـوع فعـل    

داي جملـه  

 هـم قـرار      

جملـه دوم     
» واو«طـف    

cationgroup

توصي »مـاالً «مه 

عني احتمـال وق

م شود و در ابتد

و سـاكن كنـار

 اول مثبـت و ج
ـد از حـرف عط

  .باشند  مي

 

  .ه كرده است

  

الً چون در ترجم

ل فعل دارد يعلي

  .د

ند بر فعل مقدم

  . ود
داري باشـد، د 

  .شود

مـثالً جملـه. د
لذا بايـ.  هستند

محصور إالّ د از 

 .مه شده است
  . شده است

را مفعول ترجمه

)10/5/1399 جم

صفيه نيست اوال

كه داللت بر تقلي

شود  ترجمه مي
  .  دارد

  .دارد
توا ن مفعول مي

ي نفي خواهد بو
الد از آن اسـم     

ش سره تبديل مي

ديگر مقابله دارند
ر ادامه يكديگر

  .باشد مي
د لذا كلمات بعد

ون مضارع ترجم
فعليه ترجمه ت

ر» تَ «و ضمير 

)وم انساني

7  

پنججامع نوبت (ن 

و دليل جمله وص

  .ده است

است ك» ي، شايد

د و ماضي نقلي
ت بر وقوع فعل

قش مفعول را د
عول را دارد چون

براي» ال«صورت 
كنـد كـه بعـد 

مه، ساكن به كس

 در معني با يگد
هر دو مثبت و د

  !» الُمباراة

براي استثناء م 
حصر وجود دارد 

  . شود
غلط است چو» 1

به صورت»  فّظاً 
را فاعل و» هم« 

ويژة علو(رآن 

ازدهم؛ زبــــان

  صفية 
به د »يشاهد« 

  .  نياز داريم
  . ت

 را توصيف نمود

گاهي«ه معناي 

 تحقق فعل دارد
بر سر آن داللت د

ها نق بقيه گزينه 
ده اما نقش مفع

بيايد در اين ص 
)مجـزوم(ساكن 

صال بين دو كلم
  اب  

آيد كه اي مي ه
و بعد از آن ه ن

يرًا و َنَجَح في

»إالّ «) إلنسان
مستثنی منهن 

مراري ترجمه ش
1«ة براين گزين
کنت«ه نشده و 

شده است چون

عربي، زبان قر

سنجش دو

وص جمله يفّرق و
ره است اما فعل
 به جواب شرط

صفت آن است ره
آن أعجبتنيله 

ل مضارع بيايد به

مده و داللت بر
قدماضي است و 

خبر را دارد و در
در اول جمله آمد

»أن«حرف  »ال
آخر فعلي را س» 

ولت تلفظ و اتص
اْلکّذا+  ُتعاِشِر 

ام بين دو جمله
لکـنجمله قبل از 

ريقنا الَوطنّي کثي

ا( مستثنی منه 
طر محذوف بودن

ورت ماضي استم
بنا ،)بودي( دي

ترجمه »من اهللا
اشتباه ترجمه ش 

 ع

   
 

 .رست است

، نكره است والً 
نكر »ماالً «رچه 

 شرطي است و
کثيرنكره و  صور
نكره و جمل نظر

 .رست است

بر سر فعل قـده 
  .  ابد

بر سر ماضي آم 
نيز فعل م َخلَّص

 .رست است

نقش خ» من« 
گرچه د »مـن« 
  

 .رست است

ال«ر گاه قبل از 
»ال نهـی«ر گاه 

  
صورت براي سهو

ال =اْلکّذاب + 
 .رست است

براي رفع ابها »ن 
ج 2در عبارت  
ِاجَتَهَد َفري«. شد 

 .رست است

به خاطر وجود 
ها به خاط  گزينه

 .رست است

بايد به صو» ضی
بود و سنگدل مي

م«در » من«» 3
»لنَت لهم«» 4

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
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ثانياً عبارت
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در 4گزينه  .4
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يا كاهش مي
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.قرار بگيرد
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هر: 1گزينه 
هر: 3گزينه 

.  گيرند مي
كه در اين ص

+ال ُتعاِشْر 
رد 2گزينه  .4

لکـّن«چون 
.منفي باشد
استفاده مي

در 3گزينه  .5
3در گزينه 
اما در ساير

  
 

 
در 2گزينه  .2

ماض+ لو «
اگر تندخو و

3«ة در گزين
4«ة در گزين
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با وجـود  » 

  

» 4« ةگزين

  . ست

سـتمراري   

وه ترجمـه   

سـت بايـد    

cationgroup

»رغم هذا«، »غي

.جمه شده است

  

اما در گ شود، مي

  .گردشگران
 ترجمه شده اس

ت بايد ماضـي اس

ميـو  صورت پـر 

وصـفيه اس ةجملـ   

  

الّشلل الّدماغ« 

  . نشده
ورت معرفه ترج

  .ه است

.جمه شده است

ترجمه م» مانند

  .شده است

گ :»الّسّياح« ،وند
ه صورت معلوم

عد از ماضي است

دار به ناي ميوه

سـت و چـون ج

)10/5/1399 جم

به ياد آورد،» ر

ي دقيق ترجمه
به صو» ال مصاباً 

  .ست
ترجمه نشده» هللا

ماضي ترج » هتمّ 
   .ست

مثل، م همچون،

  .ت
درست ترجمه نش

تشويق بشو: »ع
به» 3«ة در گزين

مضارع بعه فعل 

به معن» مثمـرة« 

آن صحيح نيس ة

8  

پنججامع نوبت (ن 

  ).2زينة 
  .مه شده است

تذّکر«نا اميدي،  

.  
بتال به فلج مغزي

طفال«و .  است

  . است
 ترجمه شده اس

خلق اهللا«در » هللا

يهت «رت نكره و 
 ترجمه شده اس

ه«يه است پس 
  .ست

رجمه نشده است
د »سنصبح« و 

ليشجَّع«نگردي، 
و د ترجمه شده

كه» يعجبنـي« ه
 

قي نيست و نيز

ةدر ترجم» تا« 

ازدهم؛ زبــــان

رد گز( پايتخت 
مضاف اليه ترجم

»خيبة األمل« 

جمه شده است
كودكي مب: »اغ

ي ترجمه نشده

ترجمه نشده» 
ه صورت اسميه

اهللا«ه، همچنين 

 فهميده به صور
صفت مطلق »2

مراه با مضاف الي
ه ترجمه شده اس

دقيق تر» عّوقين
جمه شده است

  .ه نشده است

جها گردشگري،
جازمه ت  صورت
  .ه است

وصفيه ةه و جمل
 .مه شده است

 كه ترجمه دقيق

مه شده است و

  .مه شده است

سنجش دو

  ).1زينة 
دويست و هفت

مض» 4«نة در گزي

،) بار، هر دفعه

به اشتباه ترج» ل
ابًا بالّشلل الّدما

به درستي» ماغي

1«ة در گزين» ه
به» سبح و يطير

فرد ترجمه شده

شهروند :»لفهيم
2«ة كه در گزين

 مطلق نوعي هم
اشتباه» مصادقة

مع«نشده و جمه 
صورت اسميه ترج

مستقبل ترجمه 

گ» سياحة« سعه،
به »1« ةر گزين

فرد ترجمه شده

فرد ترجمه شده
ماضي بعيد ترجم

نون معنا شده ك

رفه ترجممع» مة

اضافه ترجمه» ت

   
 

 .رست است

رد گز(داشتم : »
د» اصمةسبع ع

صفت است اما د
 .رست است

هر(هر گاه » ب
  . وجود

خيبة األمل» «2
ًال مصاطف» «3
الّشلل الّدم» «4

 .رست است

جناحيه«و » نفه
يس«دو فعل  »2
مف» زعانفه«» 3

 .رست است

المواطن ال« »1
ل است كم تفضي
مفعول» مـواطن

م«ه است و نيز 
 .رست است

ترج» قادرة«» 1
به ص» نعلم«» 2
»سنصبح«» 4

 .رست است

توس سازي، هينه
در» ليشجَّع«در 

مف» 4«ة ر گزين
 .رست است

مف» خصال«نه 
 اما به صورت م

 .رست است

كن تا» اآلن«» 1
 
مواعظ قّيم« »2

  .شود
ممكن است«» 3
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»کانت لي«
مأتين و س«
ص» الثّقافية«

در 1گزينه  .2
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اين، با اين و
2«در گزينة 
3«در گزينة 
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در 4گزينه  .2
زعان«ضمير 
2«ة در گزين
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در 3گزينه  .3
«ة در گزين

اسم» أحقّ «
اهتمـام الم«

ترجمه نشد
در 3گزينه  .3

«ة در گزين
2«ة در گزين
4«ة در گزين

در 2گزينه  .3
به: »تطوير«

د» ل«حرف 
د» السّياح«

در 3گزينه  .3
در اين گزين
ترجمه شود

در 4گزينه  .3
«ة در گزين

 .شده است
2« ةدر گزين

معنا ش» كه«
3«ة در گزين
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 و ميريـ گي
 ريلـم مسـ   

حال آنكه  
 قـات ي تحق

-ينجام مـ 
 دو نيـ ا  و 

-يچنان م
 سـت يزطي

 .     ي رسيدند

 

رد ( ف نکـرة

cationgroup

4(  

يمان بهـره مـ  ي
پـس عل .كننـد ي

.كندي روشن م
چون و. رسدي

به ان يه، به خوب
كننـديرشد مـ 

چ راياست ز ياته
يمح صنعت و و 

  .تند

  . كرده
ه پيشرفت علمي

  .ش آنها را
  .ن راه

 . صنعت است

  ند؟

  . كنند

الجمله تصفو 

  

4رد گزينه ( .يد

يعمل و يعلم ي
يرا كامل مـ  گر
فراگرفته، يفن 

يعمل م يمرحله
اجرا درآورده ه ب

ر و يجوامع ترق
هسته يعلم انرژ

يكشاورز و يت

  .ت

 تعامل قرار گرفت

ك  به بشر خدمت
فناوري با هم، به

  .م و فناوري
  .سازد  مي

 تالش و كوشش
پيمودن  شدن و

ي عملي هنر و

كنن  را توليد مي
  .كنند

  .جرا كنند

 كشورها صادر

فعل الزم است و

)10/5/1399 جم

بياي) مضارع+  
  .شود رد مي 

يزندگ  از آنها در
گيكديد دارد كه 

و ژيتكنولو فت
اند، به مف كرده

را يعلم قيحق
عمل توأم ج لم و
، عديعلوم جد ن

مربوط به سالمت

التر از علم است

ل با يكديگر در

اي است كه سته
 گرفتن علم و ف

ن و همسوي علم
گي ما را روشن

و فناوري مقدار
ست براي سوار
ها لگوها و روش

  .شين است

صوالت صنعتي
رشان استفاده ك
ه نحو احسن اج

صوالتشان را به

ف) / 2رد گزينه 

9  

پنججامع نوبت (ن 

کان(ت به صور
2و  1 ةن گزين
  .ده است

هستند كه يات
وجود يط متقابل

شرفيبه پ دنيس
كشف هاشگاهيزما

تح يسپس روشها
لذا با عل. ابديت 

نيتراز مهم .ستند
درآنچه كه م تي

ي يك درجه باال

ري به طور كامل
  .آورد ي

هاي انرژي هس ف
فقيت در به كار

كارگيري همزمان
يي است كه زند

كند و تعيين مي 
اي اس وري وسيله

شود و فناوري ال
و ساختمان ماشي

رين محصفته بهت
ها و پشتكا جربه

ها را به زمايشگاه
  .يشرفت كند

گذار باشد و محص

(لوم فاعل دارد 

ازدهم؛ زبــــان

  .)4و  2هاي 
است پس بايد ب

 نه تفعل بنابراين
اشتباه مؤنّث آمد

موضوعا ،دو نيا 
آن دو روابط ني
رس يبرا اشيمل
آراء در آز و اتي

آموزد سيحقق م
حلها دستراه ر و

ها هسملت رفت
يبه بشر و رديرگ

اند كه تكنولوژي ه
  .يافت نمي 

 كه علم و فناور
 فن به دست مي

ترين هدف  مهم
 با پشتكار و موف
شود مگر با به كا
ت و از زير بناهاي

ها را هنگ ملت
سازد و فناو ن مي

ش ها آزمايش مي 
و فناوري بدنه و

كشورهاي پيشرف
كار كنند و از تج
مايش شده در آ
پيگ علمي آنها 

ن زندگي تأثيرگ

جمله معل) / 1ه 

سنجش دو

ها رد گزينه( ِلس
ضي استمراري ا
ب تفعيل است

به ا 2و  1هاي  

.دانش است و 
يشود و بيحقق م
عم يزندگ كه در

ينظر قين از طر
ل است، پس مح
هداف مورد نظر

شريپ فرهنگ و 
را دربر يف زندگ
  .  مت كند

گران ثابت كرده
 به علوم آگاهي
زماني كامل شد
هارت در هنر و

ن سالح اتمي از
ند چين و ژاپن
ش تي حاصل نمي

استه روشنايي 

قدار تمدن و فره
 كه راه را روشن
كه در آزمايشگاه
ة ماشين است و

شود و ك وفق مي
ي كه شروع به ك

هاي آزم و تئوري
و تمدن و فرهنگ

هاي گوناگون رصه

رد گزينه( است 

   
 

 .رست است

 أجَلَس، َلم ُيجِل
فعل ماض» ذاشت

ق گذاشتن از با
در گزينه» بنتها

  :ك مطلب
ي، جهان فناور

از آنها مح شرفت
چه كآن ي اجرا

نچه كه محققان
عمل اس علم و

اه و يعمل جي نتا
يكننده نييتع

مختلف يهارصه
است، خدم رهيغ

 .رست است
پژوهشگ) 1: ها نه

ولوژي نبود بشر
ت علمي جهان ز
سان تجربه و مه

 .رست است
ساختن) 1: ها نه

ي پيشرفته مانن
شرفتي براي ملتي
ي انسان و جامعه

 .رست است
علم مق) 1: ها نه

د چراغي است
هايي است ك ري

د نيروي محركة
 .رست است

زماني صنعت مو
هنگامي) 1: ها نه

 كه اكتشافات و
 كه رشد كنند و
تكنولوژي در عر

 .رست است

فعل الزم: ها نه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
ما=  ننشاند

گذ فرق مي«
از طرفي فرق

ب«ضمير در 
ترجمه درك
جهان امروز

شريپ و يترق
انسان را در

، آيبا فناور
بر اسا يعلم

تا به رساند
هستند كه ت

كه عر دينما
غ و اهايدر و

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

اگر تكنو) 2
سرنوشت) 3
با علم انس) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

كشورهاي) 2
هيچ پيش) 3
علم براي) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

علم مانند) 2
علم تئور) 3
علم مانند) 4

در 2گزينه  .3
چه ز: سؤال

ترجمه گزين
هنگامي) 2
هنگامي) 3
هر گاه تك) 4

در 4گزينه  .4
رد سايرگزين

  )3گزينه 
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 و مفعـول    

 ل اسـت و  

و » إخـوة« 

د معيـار و   
خدا انجـام  

گيرنـد   مـي 

cationgroup

  )4د گزينه 

مجهـول اسـت 

مفعـول» الکتـب«

،»الّتلميـذات«ـا  

 به آنها، نيازمنـد
ر جهت رضاي خ

مسخره و بازي م
  .كنيم مي

  

رد(  حرف واحد

  )4د گزينه 

»تخـرَّب« 3ـه  

  .ه است

«اعـل اسـت و   

هـ  سـاير گزينـه  

ها و دل بستن ف
نيوي خود را در

وانيد آن را به م
وت دوري م شقا

)ي

)10/5/1399 جم

مزيد بزيادة) /  

ر(» اجتماع«  ره

نـيرنـد و در گزي 

ضارع بيايد نافيه

فا» ت« ضـمير   
  .شد

  . نيست

  .ت
  

ب است ولي در
  .ند

ب صحيح هدف
 تمام كارهاي د

  ﴾آلخرة

خو ه نماز فرا مي
كمك اختيار از

يرعلوم انساني

10  

پنججامع نوبت (ن 

3رد گزينه ( رفة

مصدره) / 3ينه 

  .ود

گي مفعـول نمـي   

 ناصبه و فعل مض

نيسـت وغائبـة 
ل دو مفعولي باش

اسم مكان» اَلم
  .ن هستند

م تفضيل نيست
. تفضيل نيست

ول دارد منصوب
باشن مرفوع ميد 

ها براي انتخاب ن 
 اصلي خود هم،
هللا ثواب الدنيا و ا

ي كه مردم را به
كنند ـ ما با ك مي

ويژة غي(المي 

ازدهم؛ زبــــان

مله تصف معرف

رد گزي(است » ع

  )َکثَرةِ 

  

شو د ترجمه مي

الزم هسـتند و م

وسط حروف» ال

للغ  پس صـيغة 
ت جز اينكه فعل

العا«و » دار«ي 
يل و اسم مكان

اسم» يضاألب« 
اسم» أحبّ «ي 

 چون نقش مفعو
نقش فاعل دارند

تفاوت نگاه انسان
به عنوان هدف

فعنداهللا﴿سازند  ي

آنها هنگامي: مايد
تند كه تعقل نم

گ و معارف اسال

سنجش دو

الجم) / 2گزينه 

مجتمع« مفرده/ 

ِبک: ص(ِبِکثَرِة  

.باشد صحيح مي

ستمراري يا بعيد

ال» كتحـرّ «و » ر

ال«ست و حرف 

ساكن دارد »ت
علش معلوم است

فضيل است ولي
اسم تفضي» عابد

مكان است ولي
 مكان است ولي

ني منه است و
هستند و چون ن

م ـ با توجه به ت
 با انتخاب خدا ب

مي ويش را آباد

فرم  ـ قرآن مي 
نها گروهي هست

 فرهنگ

   
 

 .رست است

رد گ(فعول است 
 .رست است

) /1رد گزينه ( 
 .رست است

) /الُتميُتوا: ص
 .رست است

ص» اليشعر«مه 
 .رست است

ماضي اس: »ضی
 .رست است

تغّير« 2و  1ي 

 .رست است

اس» ال+ أن «ف 
 .رست است

انتقْلـت«در » ل« 
 مفعول دارد فع

  . رست است
اسم تف» الّدنيا« 
مع« و » أکابر« 
اسم م» متجر« 
اسم» مساکن« 

  .رست است
مستثن» نتائج« 
مستثني منه ه» 

 .رست است
كتاب دهم 21و 
افراد زيرك. يم

سراي آخرت خو
 .رست است

سال دهم 29و 
ر آن است كه آن

www.sanjeshse 
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مف» بعَض «

در 2گزينه  .4
معرب است

در 1گزينه  .4
ص(الَتميُتوا 

در 3گزينه  .4
مطابق ترجم

در 3گزينه  .4
ماض+ ليت «

در 4گزينه  .4
هاي در گزينه

  .گيرد نمي
در 1گزينه  .4

مخفف» أالّ «
در 1گزينه  .4

چون حرف
اي كه جمله

در 2گزينه  .4
1در گزينه 
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3در گزينه 
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در 3گزينه  .5
3در گزينه 
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در 4گزينه  .5

و 17صفحه 
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و 30صفحه 
اين به خاطر
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 هذه الحياة 
ر گـرداب  د  

ا يهلكنا االّ 

شگي مرگ 
سـرزميني    

شـود    مـي 
همچنين با 

  .د

شي فروزان 
توبه كـردم  

براي تداوم 

ـد و بـه او    
هي راسـت  

اب خـدا و    
 انهمـا لـن   

اليـت و بـه       
اش كه آيـه 

يـان آنـان       

cationgroup

و ما﴿ت، با آيـة   
جز فـرو رفـتن د
موت و نحيا و ما

ريان هميشعة ج
ر را بـه سـوي س

نسان خبر داده
ا وجود دارد و ه

شود مت نيز مي

به زودي در آتش
گويد االن تو  مي

 رستگار شد و ب
  .مل نمود

به خـدا گرويدنـ
سوي خود به راه

گـذارم كتـا مـي  
و«شـوند   نمـي    

روزه ـ حج ـ وال
جتماعي است ك

حسـدي كـه مي

  

گي اخروي است
دسته عاقبتي ج
الّ حياتنا الدنيا نمو

واهد تا به مطالع
زند سپس آن ابر

ابه ) قيامت(وز 
عالم برزخ و دنيا
ر مرحله دوم قيا

ب«: فرمايد ند مي
رسد آنها فرا مي

ود را تزكيه كرد
ن داده است عم

 اما كساني كه ب
 و ايشان را به س

بهـا م  چيز گران
ـاه از هـم جـدا

نماز ـ زكات ـ ر
قراري عدالت اجر

دليل رشـك و ح
  .كند ن مي

  .ر سؤال ببرند

)10/5/1399 جم

ي حقيقي زندگ
 گروهي از اين د
و قالوا ما هي االّ

خو كنند، مي  مي 
د تا ابر را برانگيز

در آن رو«: ﴾خَر
ي ارتباط ميان ع
ن نامه اعمال در

كن ق تصاحب مي
 مرگ يكي از آ

  .»يم

ين هر كس خو
كه خداوند فرما

و« ﴾ ...عتصموا
در آورد خويش

ر ميان شما دو
چ گـ اين دو هي

ن: ه استوار است
رة اين حديث بر

ن آگاه شدند به د
 مختلف را بيان
مت قرآن را زير

11  

پنججامع نوبت (ن 

ش است و زندگي
كنند،  انكار مي
و﴿شود  زش مي

ي به معاد نگاه
فرستد دها را مي

ومئذ بما قدم و اَخ
يعني» تاده است

 به موضوع دادن

يمي را به ناحق
د و هنگامي كه
شان فراهم كردي

شد يعني به يقي
ساير دستوراتي ك

ن آمنوا باهللا و اع
ضلي از جانب خ

من د: فرمايند ي
شويد و مراه نمي

پايه 5اسالم بر : 
اند و ثمر ت شده

 به حقانيت دين
يدايش اديانه پ

عي كردند تا عظم

ازدهم؛ زبــــان

 دنيوي كم ارزش
اي كه معاد را ه

ارز ه برايشان بي

ساني كه با ناباوري
خداست كه باد 

ينبوءاالنسان يو﴿
س از مرگ فرستا
ت است مربوط

كسي كه مال يتي
دهند ت انجام مي

ب دردناكي برايش

  اب دهم
با مي ﴾من زكاها
وبه به سالوه بر ت

فاما الذين﴿: مايد
جوار رحمت و فض

مي) ص( پيامبر  
جوييد هرگز گم

:فرمايند مي) ع(  
م به واليت دعوت

  .است ﴾

ب پس از آنكه
ن موضوع ريشه

 نزول قرآن سعي

سنجش دو

 ـ اينكه زندگي
اما عده. قت دارد

زندگي چند روزه

م ـ قرآن از كس
:فرمايد ند و مي

﴿ ـ آية شريفة  
تاده و آنچه پس
 مربوط به قيامت

م ـ خداوند به ك
كه كارهاي زشت

كه عذابهستند 

كتا 31و صفحه 
قد افلح من        

بايست عال ن مي

فرم ـ خداوند مي 
خدا آنان را در ج

حديث ثقلين ـ
ين دو تمسك ج

دهم ـ امام باقر
گونه كه مردم ن

﴾م الناس بالقسط

دهم ـ اهل كتاب
 پيمودند ـ و اين
 از همان ابتداي

   
 

 .رست است
سال دهم 42و 

مطابقت ﴾ و لعب
دارند و همين ز

 .رست است
كتاب دهم 52و 

ر طبيعت بپردازن
  

 .رست است
سال دهم 62و 

ش از مرگ فرست
كه» يومئذ«مه 

 .رست است
كتاب دهم 85و 

خداوند كساني ك
 و اينها كساني ه

 .رست است
كتاب دوازدهم و
فس و ماسواها

 جان و دل انسان
 .رست است

كتاب دوازدهم ـ
ستند به زودي خ

«.  
 .رست است
ح: كتاب يازدهم

بيتم را اگر به اي

 .رست است
كتاب يازد 50و 

ي دعوت نشده آن
ليقوم.... نا رسلنا

 .رست است
كتاب يازد 28و 

ت راه مخالفت را
سرسخت اسالم

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
و 40صفحه 

الدنيا االّ لهو
ها ند آلودگي
  .﴾الدهر

در 2گزينه  .5
و 51صفحه 

و زندگي در
.مرده برانيم

در 4گزينه  .5
و 72صفحه 

به آنچه پيش
توجه به كلم

در 1گزينه  .5
و 86صفحة 

در آيند و خ
توبه نيست

در 2گزينه  .5
ك 96صفحه 
و نف﴿نتيجه 

پاك ماندن
در 4گزينه  .5

ك 78صفحه 
تمسك جس
هدايت كند

در 3گزينه  .5
ك 67صفحه 

عترتم اهل ب
  »يفترقا

در 1گزينه  .6
و 51صفحه 

چيز ديگري
لقد ارسلن﴿: 

در 4گزينه  .6
و 23صفحه 

وجود داشت
ـ مخالفان س
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اي  نها بهره
د و عـذاب  

 را برگزيـد      
يش رود و   

ـ بـا    ﴾ريـه 

ـة شـريفة     

ان اهللا ﴿. ت

د مردمـان   
هـاي   شـيوه  

) ص(كـرم    

يخ مطـرح  

ان اهللا ﴿ي 

ت كه همـه  

د و اوسـت   

cationgroup

فروشند آن ي مي
سازد ه پاك نمي

م از ايـن دو راه
رده است بـه پـي

  .بقت دارد

ئك هم خير البر

جا ندهيـد بـا آيـ
  

 اين موضوع است

شدند و نتوانستند
انتخـاب ش(نـد  

ــ پيـامبر اك ﴾ي

 بودن پايان تاري

بيني توحيد هان

است معلول اين
  ﴾ ... الي اهللا

باشـد الكيت مي 

  

 به بهاي ناچيزي
 و آنها را از گنا

كـس هـر كـدام
ي كه انتخاب كر

مطاب﴾ ... هوالء 

وا الصالحات اولئ

دا غير خدا را ج
. بيشتري دارند

اي كه مؤيد آيه

يادي روبه رو ش
گزيد ـان برمـي  

هللا مثني و فرادي

ي را دربارة الهي

ريشه در جه )وه

كنند م واست مي
ناس انتم الفقراء

 آن توحيد در ما

)10/5/1399 جم

گندهاي خود را
نگرد قيامت نمي

كرار داده كه هر 
در همان مسيري
كالً نمد هوالء و

ين آمنوا و عملو
  .ي دست يابد

ست در حرم خد
د به خدا محبت

ت و آ اختيار اس

ار با مشكالت زي
سب با شرايط زمـ

احدة اَن تقوموا هللا
  .».كنند مي

ق نظر اديان الهي

فاعبدو(لي است  

وسته از او درخو
يا ايها الن﴿ است 

ست ولي علت آ
  . واليت است

12  

پنججامع نوبت (ن 

مان الهي و سوگ
د و به آنان در ق

خود را بر اين قر
ستفاده كند تا د

ك﴿ا آيه شريفة 

ان الذي﴿: فرمايد
 سؤاالت اساسي

نسان حرم خداس
اند ه ايمان آورده

ساز شكوفايي ه 

شد كه ائمه اطها
حاكمان را متناسب

ل انما اعظكم بوا
گر برتري پيدا م

اتفاق﴾... لزبور 

مان توحيد عمل

و زمين است پيو
نياز ستوده ا بي

حيد در واليت ا
ت آن توحيد در

ازدهم؛ زبــــان

كساني كه پيم: د
گويد  سخن نمي

 سنت و قانون خ
رش قرار داده، اس
ت امداد است و با

ف دهم ـ قرآن مي 
تواند به پاسخ ي

قلب ان): ع(دق صا 
يعني كساني كه

دي جهان زمينه
  .باشد مي

فرهنگ سبب ش
شيوة مبارزه با حا

  .ي بماند

قل﴿ :فرمايد  مي 
الصشان بر يكديگ

و لقد كتبنا في ال﴿

 توحيدي كه هم

ها و ه در آسمان 
خداست كه تنها

يير و تصرف توح
ت است ولي علت

سنجش دو

فرمايد داوند مي 
و خداوند با آنها

زدهم ـ خداوند
ه خدا در اختيار
ن موضوع سنت

سال يازد 80و  
و وحي انسان مي

فرمايش امام صا
مطابقت دارد ي ﴾

زدهم ـ قانونمند
م ﴾ ... اَن تزوال

زدهم ـ تغيير ف
شـ امامان . نند

الم راستين باقي

زدهم ـ خداوند
ه به مراتب اخال

﴿ ـ آيه شريفه  
  .كند ظهور مي

زدهم ـ زندگي

ـ اينكه هر آنچه
مند هستيم و خ

زدهم ـ حق تغي
وحيد در ربوبيت

   
 

 .رست است
كتاب دهم ـ خد
خواهند داشت و

  .ي آنهاست
 .رست است

كتاب دواز 67و 
مين امكاناتي كه
را آشكار كند اين

 .رست است
16سال دهم و 

ر گرفتن عقل و
 .رست است

كتاب دهم ـ ف 
﴾نوا اشد حباً هللا
 .رست است

كتاب دواز 55و 
ماوات و االرض

 .رست است
كتاب ياز 94و  

با خود همراه كن
كه تفكر اسال) زه

 .رست است
كتاب دواز 44و 
مؤمنان با توجه«

 .رست است
كتاب يازدهم 

ينكه ولي خدا ظ
 .رست است

كتاب دواز 30و 
  .دارد ﴾

 .رست است
كتاب دوازدهم ـ
 به خداوند نيازم

 .رست است
كتاب دواز 20و 
كند تو اداره مي 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
ك 96صفحه 

آخرت نخ در
دردناكي برا

در 2گزينه  .6
و 72صفحه 

بتواند از هم
باطن خود ر

در 2ه گزين .6
س 40صفحه 

كنار هم قرا
در 1گزينه  .6

108صفحه 
والذين آمن﴿

در 1گزينه  .6
و 56صفحه 

يمسك السم
در 4گزينه  .6

103صفحه 
آن دوره را ب
درست مبارز

در 2گزينه  .6
و 43صفحه 

«: فرمايد مي
در 3گزينه  .6

115صفحه 
سازد و اي مي

در 3 گزينه .7
و 32صفحه 

ربي و ربكم
در 4گزينه  .7

ك 10صفحه 
ما مخلوقات

در 3گزينه  .7
و 19صفحه 

كه جهان را
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يجه بـدي  
ئات جـزاء     

ـه گنـاه و       
 بـه رشـد       

ره بدهـد ـ     

مگـاني در    

ك برنامـه و      

ـم مفهـوم   

ينـد و بـه   

السـماوات  

 در آينـده    

 اَفَراَيتم مـا  

  .خورند مي

cationgroup

ت بورزند در نتي
ن كسـبوا السـيئ

رانـد و آلـوده بـ
ـا اهميـت دادن

رد و هـم كفـارو 
.  

 اصـل عـام و هم

 انبيـاء هـر يـك

هـ) بينند را نمي

پيما كمال را مي
  .ن است

ان اهللا يمسك ا﴿

 در گذشـته يـا

لق﴿: فرمايد مي

را از روي ظلم م

  

غفلت ﴾ ...حسني 
الـذين﴿نشيند و 

 پاكـدامني بگذ
ــ خـانواده بـ. ت

ي آن را به جا آو
ستايد آيند مي ي

كه هدايت يك

ن دريافت كـه

ها او ر چشم( صار

ستقيم مراحل ك
ة كوچكي از آن

﴿ر است ـ و آية  

شود و به زماني

وان توكل كرد م

 اموال يتيمان ر

)10/5/1399 جم

لذين احسنوا الح
ن ن غبار ذلت مي

 

واج را با پاكي و
هموار كرده است

د بايد هم قضاي
د به پرستش مي

يانگر اين است ك

توان مي ﴾...انزل 

ال تدركه االبصث 

يمودن صراط مس
ه مخلوقات جلو

شكوفايي اختيار

ش  خود خارج مي

تو  غير خدا نمي

كساني است كه

)وم انساني

13  

پنججامع نوبت (ن 

لل﴿ عملكرد آيه  
آنان و بر چهرة 

 .پيشرفت است

دورة بلوغ تا ازدو
زندانش بسيار هم

ن را عمداً نگيرد
چه زن و چه مرد

بي ﴾....بنا الذي 

وا امنا باهللا و ما ا

دوسي با حديث

عمل صالح و پيم
مات و عنايات به

ساز ش هان زمينه

ف زمان و مكان

سؤال كه چرا بر
  ﴾...ه 

دن آتش براي ك

علوويژة (مي 

ازدهم؛ زبــــان

ي كه نسبت به
بينند ل خود مي

م پايه و اساس پ

وجوان و جوان د
براي خود و فرز

  .نمايد ه مي

 روزة ماه رمضان
ي كه همگان چ

قال ر﴿ شريفة 

قولو﴿جه به آية 
  .اند تأييد كرده

ين بيت شعر فرد

ن كه با ايمان و ع
كنند كه كرام مي

ـ قانونمندي جه  
  .ست

ي صادقه از ظرف

ن در قبال اين س
هن كاشفات ضرِّه

و علت فرو خورد

و معارف اسالم

سنجش دو

يازدهم ـ كساني
را به اندازة عمل
و همراهي مردم

يازدهم ـ اگر نو
ن به بهشت را 

پذيري را تجربه ت

هم ـ اگر كسي
ريم را در معبدي

ـ آية  10صفحه  

ـ با توج  33فحه  
همه يكديگر را ت

ـ اي  13 صفحه  

ـ آنان  26صفحه  
هايي دريافت م ش

57و  58صفحه 
اس د اين موضوع

ـ رؤياهاي  33ه  

ـ قرآن  110حه  
ي اهللا بضُر هل ه

ـ عامل و 88حه 

 فرهنگ و

   
 

 .رست است
كتاب ي 139و  

نند و جزاي بد ر
مشاركت و ﴾ ...

 .رست است
كتاب ي 151و  
باشد راه رسيد 

عنوي مسئوليت
 .رست است

سال د 127و  
عفت حضرت مر

 .رست است
سال يازدهم ـ ص

  . است
 .رست است

ل يازدهم ـ صف
ص را دنبال و ه

 .رست است
سال دوازدهم ـ

 .رست است
ل دوازدهم ـ ص

رسند، پاداش مي
 .رست است

ـ ص  5هم درس 
مؤيد ﴾...ن تزوال 

 .رست است
ل دهم ـ صفحه

 .رست است
سال دهم ـ صفح
دون اهللا ان ارادني

 .رست است
سال دهم ـ صفح

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
120صفحه 

كنپيشه مي
.سيئه بمثلها 

در 3گزينه  .7
153صفحه 

فحشا نشده
اخالقي و مع

در 2گزينه  .7
145صفحه 

قرآن كريم ع
  
  

در 4گزينه  .5
درس يك س
نظام خلقت

در 4گزينه  .5
سال 3درس 

هدف مشخص
در 3گزينه  .5

درس يك س
  .است

در 2گزينه  .5
سال 2درس 
لهي مقرب ا

در 4گزينه  .5
سال دوازده
و االرض اَن

در 1گزينه  .5
سال 3درس 

  .رود مي
در 2گزينه  .5

س 10درس 
تدعون من د

در 4گزينه  .5
ـ س 8درس 
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كنـد   د مـي 
جـود آورد  
سلنا رسـلنا  

ـوالني بـه   
ر شـدن از      

ل كرد و هر 
وباً و قبائل 

ـگ جمـل   
ايـن  ... هي  

ت معرفـي  
.  

ـة شـريفة   

قالوا ما هي 

  .ق دارد

ف در معـار    
  .ابقت دارد

گونـاگون و   
  .د

يـن حكـم   
 بـه خطـر    

cationgroup

ند از كساني ياد
فضايي را به وج) 

لقد ارس﴿: مايـد 

اندوه و حزن طـ 
 بـه معنـاي دور

ي بود باطلجاهل
و جعلناكم شعو﴿

آوران جنـ ي رزم
خـواه اي مـي  ده   

در جهان طبيعت
...بر را برانگيزند

هاست و آيـ بايي

و ق﴿آية شريفة 

انطباق ﴾لهو و لعب

ضـوع تحريـف د
 به سلطنت مطا

هـاي گ  انديشـه 
ت پوشيده نماند

كبيره شمرد و اي
هـا روحي انسان

  

ين را معرفي كن
)ص(يامبر اكرم 

فرم ين زمينه مي

 يك لحظة گناه
 باشد نـه تنهـا

هاي غلط ج سنت
﴿. ها بود ي انسان

ها و فريادهاي ره
 را واژگـون كـرد

ك جريان رايج د
فرستد تا ا را مي

ها و زيب  به نيكي

معاد است و با آ

هذه الحياة الدنيا االل

بـا موض...  غالبـاً   
مت عدل نبوي

گيري و حضور 
ويندگان حقيقت

د و آن را گناه ك
مت جسمي و ر

)10/5/1399 جم

كنندگان دي ذيب
كنند و رفتار پي ي
د و قرآن در ايش

گاهي ي«: رمايند
 توبه اگر واقعي

عرب را كه از س
بندي تقواي سيم

الي نعر البه و در 
كـار: فرمودنـد 

رگ به عنوان يك
است كه بادها ر

 زشتي گرايش

 عقيده منكران م

و ما هذ﴿ة شريفة 

عبـاس  و بنـي 
د با تبديل حكوم

 بعد عصر شكل
ت اسالم براي جو

مقابل زنا ايستاد
زل نشود و سال

14  

پنججامع نوبت (ن 

خواهد تكذ ي مي
ين تشويق نمي
ش شت شمرده مي

﴾  

فر  مي) ع( علي 
و تكرار»  است

  .ند است

ي عرب بر غير ع
الك وي در تقس

ها شيرها و نيزه
ف) ع(ضرت علي 

زندگي بعد از مر
خدا: فرمايد  مي

ه و در برابر گنا

 زندگي دنيوي

آية  به معاد است با

اميه حاكمان بني
منزلت يافتند... 

به) ع(امام باقر 
ب شد تا حقيقت

 همان ابتدا در م
ت خانواده متزلز

ازدهم؛ زبــــان

قرآن كريم وقتي
 به اطعام مساكي
به محرومان زش
﴾م الناس بالقسط

ـ حضرت  94و  
ن آرامش خاطر
انسان نزد خداون

برتري) ص(اكرم 
مذموم شمرد مال

ر چكاچك شمش
مين است كه حض

  .است) ع

قرآن زخي آيات 
كنند د نگاه مي

 و علت واكنش
  .است

ارزش بودن ـ بي

ديدگاه معتقدان به

ـ عبارت ح  114
.قوا ـ جهادگر و

ـ دوران ا  127 
تالش ائمه سبب

ـ قرآن از  116 
گاه موقعيت يچ ه
﴾  

سنجش دو

ق ـ  129صفحه 
نند و ديگران را

توجهي ب قر و بي
ب و الميزان ليقوم

101صفحه  7 
ضوع از بين بردن
 محبوب شدن ا

ـ پيامبر ا  73ه 
گونه مسائل را م

  ﴾تقاكم

ـ در  102صفحه 
 كه حق با كدامي

ع( حضرت علي 

ـ در برخ  54حه 
با ناباوري به معا

ـ عامل  21فحه 
يد اين موضوع ا

ـ  40و  42فحه 
  .دت دار

ي و حقيقي كه د

4و  116صفحه 
هاي با تق خصيت

و 128ـ صفحه 
ـ ت. مربوط است

و 117ـ صفحه 
هاست تا  دوران
﴾...ةفاحشه كان 

   
 

 .رست است
ص 10هم ـ درس  

دان را از خود مي
اصلة طبقاتي فق
نزلنا معهم الكتاب

 .رست است
و 8هم ـ درس  

گناه موضاز آثار 
ت بلكه موجب
 .رست است

صفحه 6م درس 
 افتخار به اين گ
كرمكم عنداهللا ات

 .رست است
ـ ص  8م ـ درس  

 شك شده بود
كران رة علم بي

 .رست است
ـ صفح  5 درس  

و از كساني كه با
 .رست است

ـ صفح  2ـ درس 
مؤي ﴾ ...ماسواها

 .رست است
ـ صف  4 ـ درس  

مطابقت ﴾ ...نيا 
ودن زندگي دنيوي

 .رست است
ـ ص  9هم ـ درس  
و شخ. ابقت دارد

 .رست است
ـ  10هم ـ درس  

جامعه متلف در 
 .رست است
ـ  9هم ـ درس  

ها در همه نسان
ال تقربوا الزني انه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دوازده
كه يتيمان ر
كه در آن فا
بالبينات و انز

در 1گزينه  .6
سال دوازده
دنبال دارد ا

خداوند نيست
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
گونه فخر و
لتعارفوا ان اك

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
مردي دچار
موضوع دربا

در 2گزينه  .6
سال دهم ـ
شده است و

در 2گزينه  .6
كتاب دهم ـ

و نفس و م﴿
در 1گزينه  .6

ـ كتاب دهم
االحياتنا الد
و كم ارزش بو

در 1گزينه  .6
كتاب يازدهم
اسالمي مطا

در 4گزينه  .6
كتاب يازدهم
مذاهب مخت

در 2گزينه  .6
كتاب دوازده
براي همه ان

و ال﴿نيفتد 
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 او دشـمن    

عـد فـردي      
لـي  يـد عم 

نـد نمـاز و   

ديكـي بـه    
 و پـرورش   

يـا  ﴿: مايـد 

بـا  ... ـامبر   

زه خـود را   

  .ي برساند

عني كه در 
عـة مـنظم   

cationgroup

 نكنـيم چـون

شـرك عملـي بع
ماعي و يا توحي

ت و اعمالي ماننـ

هـاي نزد خـدا راه 
ة موضوع رشـد

فرم  و قرآن مـي 

كنند اما بـه پيـ

فرسـخ روز 4ي    

ه سعادت حقيقي

  .است

 است، بدين مع
ويژگي مجموع ش

  

شيطان را عبادت

بيـانگر ش ﴾رف
ك عملي بعد اجتم

ور و آگاهي است

حي و توكل بر خ
دربارة ﴾ ازواجاً

 پيشرفت است

گي كن اسالم زند
  .طابقت دارد

نـد پـس از طـي

ت كه انسان را به

ي به چيز ديگر ا

قابل تشخيص» 
شششود تا آن 

)10/5/1399 جم

 اين است كه ش

ن يعبداهللا علي حر
يانگر نفي شرك

يژگي وجود شعو

 و شجاعت روح
لكم من انفسكم

دم پايه و اساس

 براساس قوانين
مط »...ثناً لنفسه

توا رود مي ت مي
  .را نگه دارد

ه و روشي است

بردن از چيزيي

  .ها است

»برنامه«و » دف
ش اصي چيده مي

   ديني

15  

پنججامع نوبت (ن 

اوند با بني آدم

و من الناس من﴿
بي ﴾ ... عدوكم 

درباره وي) ص( 

ركيتواند با زي ي
واهللا جعل ل﴿فه 

 و همراهي مرد

خواهند  كه مي
ن من الفقهاء صاث

 ظهر به مسافرت
بايد روزه خود ر

بودن هدف و را

ت براي اينكه پي

  

هاي در وجود آنه

هد«، »آگاهي«ر 
قشه و برنامة خا

هاي ف و اقليت

ازدهم؛ زبــــان

مان فطري خدا
﴾  

﴿ـ آية شريفة   3
تتخذوا عدوي و

يش پيامبر اكرم

ـ انسان مي  214
ـ آيه شريف. مالد

مشاركت 184و 
  .﴾فقين

ـ عبارت مردمي
فاما من كان«ند 

سي كه قبل از
 مسافرت برود 

تر ب بيني، كامل ن

ده مستقيم نيست

.ظم مطرح است

ه كاري ف و ريزه

سان، سه عنصر
رد نظر است، نق

  .ن گردد

معارف

سنجش دو

ـ پيم  43 صفحه 
﴾...م يا بني آدم

34و  35صفحه 
 الذين آمنوا ال تت

ـ فرماي  64فحه 
  .ل است

4و  215صفحه 
ان را بر خاك بم

و 185ـ صفحه 
لكافرين و المنافق

ـ  173ـ صفحه 
فرماين كه مي) ع

ـ كس  137صفحه 
 از اذان ظهر به

 بودن يك جهان

، معموالً مشاهد

 در تشخيص نظ

هاي مختلف ستگاه

ظم به وسيله انس
به هدفي كه مو
 مورد نظر تأمين

   
 

 .رست است
ـ  4هم ـ درس  

اليكم الم اعهد﴿. 
 .رست است

ـ ص  3هم درس 
يا ايها﴿شريفه 
  .ي است

 .رست است
ـ صف  6 ـ درس  

ثار ما تقدم اعمال
 .رست است

ـ ص  17هم درس 
دد و بيني شيطا

  .ت
 .رست است
ـ  15هم ـ درس  

ق اهللا و ال تطع ال
 .رست است
ـ  14هم ـ درس  

ع(ف امام صادق 
 .رست است

ـ ص  12 ـ درس  
كسي كه بعدما 

 .رست است
تر تر و صحيح ق

 .رست است
آزمايشگاهي،ي 

 .رست است
عيني و خارجي،
 .رست است

شتن جهازها، دس
 .رست است

يك دستگاه منظ
 منظم با توجه ب
هدف و مقصود

www.sanjeshse 
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نتيجه عميق
در 4گزينه  .5

هاي در تجربه
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  .د

  .ت

ن موهبـت      

cationgroup

  

فساد مبارزه كرد

  .آزاد كنند

است» رگد از م

خـاطر دارا بـودن

  

.ش بسزايي دارد

ت با سرچشمة ف

قيد و بند خود آ

سان در جهان بعد

  .گي است

 اوسـت و بـه خ

  .ن است

)10/5/1399 جم

خروي انسان نقش

 با آن، بهتر است

اند انسان را از ق

  .ست

 

سرنوشت انسا« 

يي و خودبيگانگي

د بر عهدة خود

  .نمايد  مي

.  

انسا» رت درك

16  

پنججامع نوبت (ن 

عي، دنيوي و اخ

 و براي مبارزه

ا بيروني، توانسته

  .د

اس» ماركسيستي

 .از خود ندارند

نمايد، شغول مي

  .شد

ي او، خودآشناي

ورش اين دو بعد

 خود را تعيين

  .رداند

.كند مي را بيان 

افزايش قد«لت 

  .شد

ازدهم؛ زبــــان

ت فردي، اجتماع

جه به خود است

هاي بي يه دشمن

ضع سكوت دارد

  .شاره دارد

م« مبين نظريه 

 نيروي خود را

 خود جلب و مش

با حيات بشر مي

.  

  .زدگي است

هاي معنوي ريما

  .گردد ن مي

ي ساختن و پرو

ن و عمل، جهت

گر دا و ممتاز مي

مادي آن  كتب

است و به عل» ر

باش و استثمار مي

سنجش دو

فس، در سعادت

ند اخالقي، توج

دن انسان بر علي

زيك و روح، موض

ت اصلي پديده اش

ر روابط انساني،

ك از اينها، اثر و

جه انسان را به

 معادل فلسفة ح

.كل محال است

ز شه، نتيجة علم

 و سرچشمة بيم

و مؤاخذه، انسان

عدي كه چگونگي
  

ية آگاهي، ايمان

ي مانند علم جد

 نسبي است و مك

تر كامل«م برزخ 

 مبارزه با ظلم و

   
 

 .رست است
روني و اصالح نف

 .رست است
همة صفات ناپسن

 .رست است
شري، با شوراندب

 .رست است
ي در برابر متافيز

 .رست است
ن، به خصوصيت

 .رست است
تصادي حاكم بر

 .رست است
ست كه؛ هيچ يك

 .رست است
ئلي كه مدام توج

 .رست است
،»فرينش انسان
 .رست است

 احاطه جزء بر ك
 .رست است

هيت علم و انديش
 .رست است

 و تكامل انسان
 .رست است

جب حسابرسي و
 .رست است

ودي است دو بع
.استندة تاريخ 

 .رست است
ينش خود بر پاي

 .رست است
مان را از مسائلي

 .رست است
 ماديون، مرگ
 .رست است

ت و درد در عالم
 .رست است

، جلودار»حيدي

www.sanjeshse 
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since, w

در . باشـد  ي
  ).1ينة 

). 4و  1ي  
بلـي بـوده    

  ).2ه 

سوي ديگر، 
 بـه زمـان   

 whoولي 

ـه معنـاي   

  

cationgroup

when, becaus

مي  he hasتار
رد گزي(اده شود 

هـا رد گزينه(يم 
گيـري قب تصميم
رد گزينه(د دارد 

از س). 4و  1اي 
ساختار زير نياز

 به ضمير موصو
confused  بـ

  .كنند ي

ه، امتياز، نقطه

  

  اوار بودن

  

  .گيرد شمه مي

  ).4و  3

 ,se, afterنـد    

he مخفف ساخت
استفا tagت در 

لوم استفاده كني
عمل با ته انجام 

صميم آني كاربرد

ها رد گزينه(يم 
با توجه به س. ت

نياز» كه«فهوم 
صـفت مفعـولي   

  ).3و  2ي 

م توان بازي مي

  .د دارد
نكته) 4 

.ن فراهم كنند

  .م
سزا) 4 

  . فهم باشد

)10/5/1399 جم

سرچش» ت آنان

3هاي  رد گزينه
  Sinceه 

حـروف ربـط مانن
 e’s كامل است،

h ت مثبتبه صور

يد از ساختار معل
 برداشت كرد كه

w براي بيان تص

سي استفاده كني
جمله گذشته است

  گذشته ساده

جه، براي بيان مف
 جمله نياز بـه ص

هاي ينهرد گز(» 

د، اما آنها با تما

دان و فقرا وجود
 د

در اين بيمارستان
  

تحصيلي بسنجيم
 رش دادن

فراد عادي قابل

  

17  

پنججامع نوبت (ن 

بر صدق دعوت ن

ر(ته ساده داريم 
گذشته ساده ,ل 

رار داد كه بـا ح
ه در زمان حال

hasفعل كمكي 

در نتيجه باي. ست
توان چنين  مي

willجه كنيد كه 

د از ضمير انعكاس
كرد كه زمان ج

گ while  راري 

در نتيج. ي است
توجه به مفهوم

گيج كننده«ي 

 رو نداشته باشد

  نسخه كتاب

 زندگي ثروتمند
درآمد) 3 

شكي ممكن را د
   تبديل شدن

 

ر دستاوردهاي تح
گستر) 3 

كه كامالً براي اف

انگليسيزبان 

ازدهم؛ زبــــان

انبياء و يقين«ه 

ز به زمان گذشت
حال كامل

اي را مالك قر مله
در جملة ديگر كه
ر جمله، بايد از ف

obse فاعلي اس
plan ،در جمله

توج. ستفاده شود

كي هستند، بايد
گيري ك ن نتيجه

  ).4و  
گذشته استمر

فاعلي  seemل
 سوي ديگر، با ت

confu به معناي

ها هترين بازيكن
  قدرت، توان) 
حجم، جلد و) 

الف فاحشي بين
 ب

ين خدمات پزش
ل كردن،تبدي) 
 فراهم كردن) 

ت را تنها از نظر
  كردن

 و واضح داريم ك

ز

سنجش دو

ل، از اعتقاد ما به

نياز  sinceد از

tag  جمل نبايد
دقت كنيد كه د

در neverساز  ي

 rveبراي فعل 

nnedجود كلمة 

be going t اس

در اين جمله يك
yesterتوان ، مي
2هاي  د گزينه

the st راي فعلب
از). 4و  2هاي 

 usingت فاعلي 

 كه شايد تيم به
)2  ر ديكشنري

   4(

 ندارد كه اختال
انتخاب) 2 

خواهند تا بهتري ي
   2(
   4(

 ما نبايد موفقيت
احاطه) 2  ن

ك توضيح ساده

   
 

 .رست است
عاد در درجة اول

 .رست است
 ساختار زير، بعد

گر، براي ساخت
b د. شوند آغاز مي

جه به كلمة منفي
 .رست است

the research

گر، با توجه به وج
 oايد از ساختار

 .رست است
 فاعل و مفعول د

rdayقيد زمان 

رد(مراري داريم 

 .رست است
 tudentانساني

ه رد گزينه(اريم 
داريم نه صفت» 

 .رست است
دانيم ما مي: مله

 مدخل كلمه د
 ت

 .رست است
تعجبجاي : مله

 ختالف
 .رست است

پزشكان مي: مله
 ني كردن

 ردن
 .رست است

به نظر من،: مله
ن، اندازه گرفتن

 .رست است
يك ما نياز به: مله

www.sanjeshse 
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روند كه  مي

جمله نيـاز  
  ).4و 1

cationgroup

  منده

  اسايي كردن

  
  شمار

  ترچه خاطرات

  ي رغم اينكه
شود به كار م مي

ت كنيد كه در ج
1هاي  رد گزينه(

 كند؟

  

شرم) 4 

  شرط

  
شنا) 4 

. زير پا بگذارند
ش بي) 4 

دفتر) 4 

علي) 4 
 باعث شگفتي م

دقت). 4و  2اي 
(داريم   thatيا 

ك ست، اشاره مي

 . كند

)10/5/1399 جم

 ي، معمولي

  .شناخت
 

ور بدون قيد و ش

.سيار مهم است
 ن آوردن

استاني راهاي ب 
 ي

 ل، سري
  .دقت كنيد

 ه وسيله
 غيرمنتظره كه

  .كنيم مي

ها رد گزينه(نيم 
ي  whichصولي 

ط كشيده شده ا

 دهد؟ ي

ك ك زبان مشترك

18  

پنججامع نوبت (ن 

عادي) 3 

 سابق خود را ش
 فوراً) 2 
طوبه ) 4 

 مراحل اوليه بس
پايين) 3 

هستند تا سنت
عاطفي) 3 

سريال) 3 
د» مك آموزشي

كه به) 3 
ن مفهوم تضاد

to بيايد.  

استفاده م  toه 

رش استفاده كن
ز به ضمير موصو

 اول زير آن خط

ك را كاهش مي

را تبديل به يك

ازدهم؛ زبــــان

 ل

 فوراً معلم زبان

سايي بيماري در
 دن

سالخورده مايل ه
 ي

  كمكي
ابزار كم«معناي 

 غم اينكه
despi براي بيا

 oرت مصدر با 

از حرف اضافه» ي

هاي قابل شمار ت
در نتيجه نياز. د

كه در پاراگراف
  .ت تأكيد كند

تركيك زبان مش

 است؟ ت

 زبان انگليسي ر

 ت است؟

سنجش دو

متعادل) 2 

 بيست سال، او
    
    

 است كه شناس
بخشيد) 2 

بيشتر از نسل س
اخالقي) 2 

وسيلة) 2 
teaching به م

رغعلي ) 2 
althoug وite 

  .ستند

 دوم بايد به صور

دسترسي«عناي 

sy بايد از كميت
مله معنادار شود

 چيست؟

 .در اينترنت

 از بيل گيتس ك
ترك در اينترنت

حتماالً نياز به ي
  .فته

نادرستس متن 
كند تا  خرج مي

ساس متن درست

   
 

 خالقانه
 .رست است

حتي بعد از: مله
 ش

 .رست است
دكتر معتقد: مله

 كردن
 .رست است

افراد جوان ب: مله
 مشتاق

 .رست است

 g aids واژگاني

 .رست است
 ي كه

 gh كه كلمات

مله سازگار نيست
 .رست است

decideفعل ،
 .رست است

access  به مع
 .رست است

 ymbolsجمع

داريم تا جم» كه
 .رست است

وان براي متن چ
 زبان مشترك د

 .رست است
ده به نقل قولي
ت يك زبان مشت

 .رست است
تن، چه چيزي اح
ي ترجمه پيشرف

 .رست است
 موارد زير براساس
س پول زيادي را خ

 .رست است
 عبارات زير براس

www.sanjeshse 
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گـر، فعـل   

از ). 3و  2
همچنين،  

در شرطي  
مگر «ناي 

inthe  if 

ست، بايد از 

رد (ه شود 
يري شكل 
 none o 

 3 .(  

  . ن شود
The rea 

any of if  
  
  

cationgroup

.ترين است يك

از سوي ديگ). 4 

هاي رد گزينه( 
).4رد گزينه ( 

  ). 4و  2ي 

).3و  1هاي  ه
 unless به معن

nnfection is 

ورت مستمر است

in دار استفاده
 شود، اما بكارگي
f the studen

و 2هاي   گزينه

for wh جايگزين
we whyson 

   
f the followi

  

نزدي ---------

 د؟

و 3هاي   گزينه

منتقل شود» ه
w ياthat  داريم

هاي رد گزينه(يد 

رد گزينه(داريم 
شيد كه كلمه

dealt wit not

تا به حال به صو

gد به صورت 

ل مفرد استفاده
 ntsكه فاعل آن

رد(مثبت باشد 

 hich با ساختار

e decided …

.شرط وارونه كرد
ing condition

)10/5/1399 جم

-اظ معنايي به 

چيزي اشاره دارد

رد(معلوم داريم 
1.(  

كه«م تا مفهوم 
 who موصولي

بياي  to مصدر با

ساختار مجهول د
به ياد داشته با

th urgently =

ملي از گذشته تا

تواند شود و نمي 
 nبهتر است فعل
اي ك بايد جمله 

بايد م  tag پس

تواند شد كه مي
… = The rea

تداي قسمت ش
to b werens 

سي
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پنججامع نوبت (ن 

  .نند

شده است از لحا

ه است به چه چ

  .ند

ياز به ساختار م
1رد گزينه (شد 

رة وصفي داريم
س نياز به ضماير
 بايد به صورت

 پس نياز به س
ب). 2رد گزينه (

the unless= 

 بيانگر انجام عم

s محسوب مي
none of the 

 tagي ساختن

كند،  منفي مي

با مي) »كه چرا«
for whi ason

به ابت  wereقال
werbe met = 

ختصاصي انگليس

ازدهم؛ زبــــان

كن ن زندگي مي

خط كشيده ش 2

خط كشيده شده

 شت شود؟

كردن  زندگي مي

لي است، پس ني
باش مي to اضافة 

نياز به جمله وا
علي است، پس
 حتماً فعل دوم

d ،مفعولي است
(ل ساده باشد 

.  
e infection i

for the pكه ،
  

 stateمله افعال

 studentsعل

همچنين، براي. 
none  جمله را

wh ) به معناي»
we decid ich

ن جمله را با انتق
any of the re

 زبان اخ

سنجش دو

قط در هندوستا

2ن در پاراگراف 
  »جدا شدن

خ 2در پاراگراف 

اند از متن برداش
 زماني در ايران

فاعل  useي فعل
ن داراي حرف

در جاي خالي ن
فا  tryراي فعل

،»تالش كردن«

 deal withل

د به صورت حا
if ... n باشد مي.

is dealt with

past three w

. استفاده كنيم

از جم» دانستن
نيد كه براي فاع

ر استپذي مكان
توجه كنيد كه 

 hy»علت« بيان 

ded …

توان وع دوم، مي
e following 

   
 

سيايي امروزه فق
 .رست است

split كه زير آن
sep  ج«به معناي

 .رست است
th كه زير آن د

  .وناني
 .رست است
تو  موارد زير مي

شيرهاي آسايي

 .رست است
respond براي

ي اشاره به مكا
 .رست است

 معناي جمله، د
بر  man نقش

try  به معناي»
 .رست است

infec براي فعل
سمت شرط بايد

 notل ساختار

h urgently
 .رست است

weeksساختار 

كامل استمراري
 .رست است

k  د«به معناي
دقت كن). 4و  2

ر زبان محاوره ام
.الك قرار دهيم
 .رست است

لي مناسب براي

 .رست است
if  در شرطي نو

conditions t
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در 4گزينه  .1

يك از كدام
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در 1گزينه  .1
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 ctionنقش
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جود ندارد، 
  butربطي

 
چ شرايطي 
دن جمله، 

با ). 2و  1 

  .ب كرد
  ن

رخانه مواد 

  كننده سل

  .د

وجود آمده 

  ي

  ن

ماخوردگي 

cationgroup

در اين مورد وج
 بايد از كلمة ر

 ). 3رد گزينه (
ايد و تحت هيچ
صورت منفي بود

هاي رد گزينه(

مان را جلب توجه
مشتق شد) 4 

در مجاورت كار

به طور كس) 4 

كنند ندارند  مي
  با شكوه) 4 

مرگ ريچل به و

جاي خالي) 4 

بيان كردن) 4 

  شلوغ) 4 

د سردرد و سرم

  نگرش) 4 

  

و هيچ ابهامي د
جمله، 2 ميان 

( نادرست است 
صورت ساده بيا
ه كنيد كه در ص

(شود  تفاده مي
  ).4رد گزينه(

 روي صورتش ت
 ن

 كوچك دقيقا د

 زحمت
  .جاورت است

رناكي كه توليد

دردناكي كه با م

 يشاني

  .صادر شد
 

  .ستعد هستند

هاي جزئي مانند

)10/5/1399 جم

تواند باشد و نمي
به مفهوم تضاد

جملة دوم كامالً
لة دوم بايد به ص

توجه). 2و  1ي 

است» دود چيزي
( مواجه هستيم 

 اثر زخم بزرگ
تهديد كردن) 3

هاي ف از خانه

با مشقت و ز) 3
نزديكي و مج» ت

هاي خطر ز زباله
 شجاع) 3

اند جاي خالي د

فتگي، پريآش) 3

 هشدار امنيتي ص
صادر كردن) 3

صبر زياد ذاتاً مس
 دوردست) 3

ه ند يا از بيماري

 بيماري) 3
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پنججامع نوبت (ن 

 my father ن
با توجه ب). 4و 

در ج  won’tي
rفعل در جملة ،
هاي رد گزينه( 

دار و تعداد محد
ر قابل شمارش

ن را ديديم، يك
 3

ود كه يك رديف

3   و رواني
شدت«له بيانگر 

شدن از خالص 
 3

توا ا، چيزي نمي

 3

دند، در منطقه
 3

اي داشتن صه بر
 3

التي داشته باشن

 3

ازدهم؛ زبــــان

 rول، كسي جز

و 2هاي   گزينه

، بكارگيري)ذشته
recommend 

d استفاده شود
  .ه شود

مقد«راي بيان 
 يك مفهوم غير

بار معلم زبانمان
 جلب كردن) 

جب كرد اين بو

از نظر روحي) 
ساختار اين جمل

د كه راهي براي
 خطرناك) 

ها ز گذشت سال

 خشم) 

ز زندان فرار كرد
 جذب كردن) 

رسد كه  نظر مي
 مستعد) 

ر سر كار مشكال

 تمايل) 

سنجش دو

ر جاي خالي او
رد(ود ستفاده ش

  ).2و  1ي 

recomm )گذ
ز افعالي مانند
 do فعل كمكي

ل اصلي استفاده

only so m بر
خص است كه با

بكه براي اولين 
 2(

واقعاً من را متعج

 2(
immedia در س

هشدار داده شود
 2(

سد، حتي بعد از

 2(

مرد از 4 ديشب 
 2(

ستاران جوان به
 2(

كن است كه در

 2(

   
 

 .رست است
مرجع ضمير در
مير انعكاسي اس

هاي رد گزينه(يم 
 .رست است

 mendزمان فعل

د از التزامي و بع
هاي مختلف كل

not  قبل از فعل
 .رست است

much / many

مشخ isل مفرد 

 .رست است
به محض اينك: ه

 شدن
 .رست است

چيزي كه و :له
  .رار داشت

 ه، فوراً
atelyكه كلمة 

 .رست است
به آنها بايد ه: ه
 ك

 .رست است
رس به نظر مي: له

  خوشي
 .رست است

بعد از اينكه: ه
 كردن

 .رست است
همة اين پرس: ه

 ديمن
 .رست است

اين افراد ممك: له
 

  مشوق
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  .ست

  ي گشتن

الگي تحت 

  د، مسئول

  مش

از ). 3و  1 
.(  

فعل 
 2سه 

جمله، به 
هاي  گزينه

cationgroup

  م

اي مناسب اس جه
  عادت) 4 

  .د
حول چيزي) 4 

  . متهم كرد

به سن شش سا

  توافقي) 4 

قابل اعتماد) 4 

آرام) 4  ري

  .ده است
  ردن

هاي رد گزينه( 
2رد گزينه (يم 

 ساختار معلوم ف
ي ديگر، در مقايس
وجه به معناي ج

be   رد گ(داريم

  

   و موضوع
خة كتاب، حجم

هر سليقه و بودج

گرد اش مي رنامه

 حقوق كارگري
  ن
 

قبل از رسيدن ب

 ذير

  .مد
 س

  .ل برده است
پذير امكاندهي، 

ت تعليق در آورد
كسي، عادت كر
 يق در آوردن

determ (باشد
ه فعل مفرد داري

ت كنيد كه در
از سوي). 4و  1 

با تو). 4و 1هاي 
 going toتار

)10/5/1399 جم

  . دي ما است
اصل مشكل) 2
ظرفيت، نسخ) 4

 كنيد كه براي ه
 سليقه، مزه) 3

ول محور او و بر
 فكر كردن) 3

 زير پا گذاشتن
شورش كردن) 2
 گيج كردن) 4

چار بود كه تا ق

مناسب، دلپذ) 3

دزد از آب در آم
نام، ناشناس بي) 3

عدن را زير سؤال
قابليت سودد) 3

نطقه را به حالت
جا دادن به ك) 2
به حالت تعلي) 4

miner(ف اسم 

 a  است، نياز به

دقت). 4و  2هاي 
هاي رد گزينه( 

ه رد گزينه(شود 
س نياز به ساخت
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پنججامع نوبت (ن 

بود دانش كاربرد
 
 4

كهايي رتل ا پيدا
3  ه

كند كه دنيا حو
3  ردن

ي خارجي براي
 
 4

دنيا آمده بود، نا

3  جانس

فيلم دصيت در 
 3

هي و تجاري مع
3   تاري

شردوستانه به من
 
 4

 بايد داراي معرف
 streamصل 

ه رد گزينه(ست 
داريم toصدر با 

استفاده ش theز 
ته شده باشد، پس

ازدهم؛ زبــــان

صل مشكل در نب

محبوب انواع هت
حاشيه، فاصله) 

ك ارد و گمان مي
زباله گردي كر) 

هاي ن با شركت
 خطاي ديگران

ي مادرزادي به د

متناسب، متج) 

عتمادترين شخص
 آميز كنايه) 

ت قابليت سودده
ابهام، تيرگي،) 

هاي بش ل كمك

compla ًحتما
فاعل جمله در اص

معنايي اشتباه اس
the (نياز به مص

بايد ازبل از آن 
ايد از قبل گرفت

سنجش دو

ور هستم كه اص
  
  

د در اين شهر م
 2(

ي او اهميت ند
 2(

به مسامحه كرد
پوش كردن بر خ

  

و با يك نارسايي

 2(

آميزي، قابل ا يه
 2(

 ندارد كه شركت
 2(

ا متأسفانه ارسال
  
  

 aintsان واحد

توجه به اينكه ف

كامالً به لحاظ م
)e mechanic

رود حتماً قب  مي
 تعمير ماشين با

   
 

 .رست است
من بر اين باو: ه

 وسعت
 حمت

 .رست است
توانيدشما مي: ه

 .رست است
هيچ چيز براي: ه

 كردن
 .رست است

او وزيران را ب: ه
ه كردن، چشم پ

  بودن
 .رست است

نجا كه اواز آ: له
  .از قرار بگيرد

 ي
 .رست است

به شكل كناي: ه
  پاسخگو

 .رست است
جاي تعجب: ه

 .رست است
دولت بريتانيا: ه

 ج كردن
 ندن

  زا جمله 
 .رست است

stream به عنو
با ت 2 در گزينة 

 .رست است
ك  orلمة ربطيك

( بعد از مفعول 
به كار  twoد 

د كه تصميم به
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ايد از فعل 
shoul  به

ت، پس نياز 

جمله، ناي 
ليلي براي 
تكرار فقط 

  يار كم

cationgroup

با» طرات گذشته
 ld فعل كمكي

ref فاعلي است

با توجه به معن 
 داريم و هيچ د
ي جلوگيري از ت

با پول بسي) 4 

  سختي داشتن

  ن

  ستن

  .ف شده باشد

  

  

 ياد آوردن خاط
مله، استفاده از

I براي فعلfer 

.است» ي كردن
ضمير مفعولي

 جملة اول، براي
 

 ب

تادن، شرايط س
   چشم

 را با هم خواستن
  شتن

  رج دادن
 چيزي را ندانس

كه از وسط نصف

  ن
  ردن

 استفاده نكردن
  ن      

  ن  
  دن      

)10/5/1399 جم

r  به«به معناي
د موجود در جم

 I، نقش3گزينه 

خودنمايي«عناي 
colle نياز به ض

به منفي بودن
 ). 4و  3هاي  

معيوب، خراب) 3

به دردسر افت) 2
دردانه و نور) 4

خدا و خرما) 2
وقت آزاد داش) 4

جرئت به خر) 2
قدر و قيمت) 4

  ناياب) 2
مثل سيبي ك) 4

تصميم گرفتن) 2
به خاطر سپر) 4

از نفوذ خود) 2
متوقف كردن) 4

اشتباه كردن) 2
بر عكس بود) 4
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 rememberاز

 به معناي تضاد

در گ). 4و  2ي 

show o به معن
 ectبعد از فعل

با توجه ب). 4و  
رد گزينه( كرد 

 3

 
 4

 
 4

 
 4

 
 4

  .شد

   2
             4

 
  4

 
 4

ازدهم؛ زبــــان

بعد ا). 2 گزينه 
با توجه). 4و  

  ).1نه 

ها رد گزينه(شد 

 offو فعل» دن

ب). 3و  1هاي  ه
1هاي  د گزينه
either استفاده

 طرف بي) 

          

باش مي» ز شدن

  كار ديگران
                  

           
                  

      
       

سنجش دو

رد(له بكار رود 
2هاي  د گزينه
رد گزين(ت است 

باش مي  toاضافة
  ).3 گزينه 

s  آمد«به معناي
رد گزينه(داريم 

رد( وجود ندارد 
n وnor   و ياr 

 2(

    خراب
        

   هاي شيرين
                   

   دن 
   

   
  

k  آغاز«به معناي

خالت نكردن در
                   

ت كردن        
                  

ت كردن         
                  

   
 

 .رست است
desp نبايد جمله

رد(ستفاده كنيم 
ي كامالً نادرست

 .رست است
نيازمند حرف ا 

رد(معلوم داريم 
 .رست است

 show upشي

show up  د
ضمير انعكاسي

neitherكلمات 

  ي
 .رست است

 خوشحال
 .رست است

 به درد نخور و
رعمودي        
 .رست است

ند بودن به غذاه
له بودن        
 .رست است

دن، برطرف كرد
قضاوت كردن 

 .رست است
همه چيز، تماماً

  و غريب     
 .رست است

kick offشي 

 .رست است
يدن، دخخود رس

شدن             
 .رست است

و صادقانه صحبت
 كردن           

 .رست است
شتباهي حمايت
خوبي نداشتن  

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .12
 piteبعد از

ing دار اس
لحاظ معنايي

در 1گزينه  .12
 referفعل

به ساختار م
در 2گزينه  .13

فعل دو بخش
نياز به فعل

استفاده از ض
توان از ك مي
  

كاربرد زباني
در 3گزينه  .13

بسيار خ) 1  
در 1گزينه  .13

دستگاه) 1  
كج، غير) 3  

در 3گزينه  .13
من عالقه) 1  
پر مشغل) 3  

در 1گزينه  .13
حل كرد) 1  
سطحي) 3  

در 2گزينه  .13
شامل ه) 1  
عجيب) 3  

در 4گزينه  .13
بخش فعل دو  

در 1گزينه  .13
به كار خ) 1
ديوانه ش) 3

در 3گزينه  .13
صريح و) 1  
شوخي) 3  

در 2گزينه  .13
از فرد اش) 1  
شروع خ) 3  

erv.ir

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

 

نقش فاعل 

 بكارگيري 

  غتشاش

). 4گزينه  
جمله در . 

 The pat 

ي خالي را 

تفاده شود 
  muchت

cationgroup

 . ر نيست

 .گ جماعت شو

ز سوي ديگر، ن

همچنين،). 3و 
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