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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)17/02/1400(   
  )دوازدهم( ــانبـز  

 

  

  :باشد رنتي زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينت آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  13ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 و دار خال

. است» سي

دن زيبايي 
... و/ ر/و / ا/

كنايه » دن
زي به كار 

دي صبر و 

يد و ايهام 

cationgroup

  .دهد مي

داراي پوستكه 

  )ل آدمي

عالمه مجلسي« 

ن، زيرا مانع ديد
/از تكرار ./ دارند

  .)ة استعاري

زبان گشاد«، »3
 در معناي مجاز

ز الزمة ارزشمند
  . است

آي به ذهن مي ز

  

نم» خشمگين«ي 

اسبي كه: ابرش 

  .)هديه فرستاد
نِ طاقت و تحمل

ها از  و مرثيه
  .ست

د، به خزانيرگ ي
جا تضاد د ر اين

ي است نه اضافة

3« بيت گزينة 
اي واژه 4 و 2 

 هوا و هوس نيز
دو مصراع برقرار

ج آن نيزناي راي

)17/02/1400 وم

معني» نژند«. ت

//يش از صبح 

يك آن افراد ه ه
يان نزديك شدن

  .ست

  .ست

اي از دعاها عه
اس» احمد عربلو

ي ناز بر چهره مي
د» خزان«و » ن

اضافة اقتراني» از

در. //مان است
هاي هاي گزينه

  .د
  .دارند

سپاه نياز ندارد،
ب معادله بين د

معن» خون«و » 

  ه رخسار تو

  .داردن
  .وجود ندارد

2  

دوجامع نوبت (ن 

نيست)  ماندگي

گاه، پيسحر: گير
  بهره د و بي

بهبراي يك. (هد
ي ماندن، به پاي

اس اشتباه آمده» 

  .اند شده

اس اشتباه آمده ،ر

مجموع» دالمعاد
«نوشته » فرهاد

او را كه از روي
گلستان«. / دارد

آستين نا«( شود

مجاز از فر» ط
ه در بيت.// ست

داند ديدن يار مي
اي د هنرمندانه) 

لشكر و سن به 
ول است و اسلوب

»ريختن« كنار 

ـ عشق به2ست 

  .د ندارد
وجود ن» شخيص

و» ناس همسان

ارسي 

وازدهم؛ زبــــان

آزردگي،(» اللت

شبگ) // ه صفت
نااميد: خايب//  د

ده مي» يك به ك
قط يك جزء باقي

»بيفتد«و » گزار

ش  اشتباه نوشته 

بار تره و) حبوبات

زاد«. است» ي
قصة شيرين فر« 

و آستين ا است
ك تشبيه وجود د

ش بيت ديده نمي

خط«ئت است و 
از از ايران امج 

شتياق او براي د
مراعات نظير(ب 

 كار نباشد انسا
ي براي مصراع او

آمده اما در» ر

انند خورشيد اس

وجود» مجاز«. د
تش«. ردن است
جن«. كنايه است

 فا

سنجش دو

مال«مترادف ) ت

اسم است نه(ك 
باشد بر پوستش

يك«معني » كايك
طاقت و توان، فق

پيامگ«، »مضاعف

)آباد(و معمور  

ح(هاي گياهي ه

كاشفين واعظ 
است؛» دره ژيد

اه ان مانند كرد
ر هر مصراع يك

.  
ه و استعاره در ب

مجاز از جرئ» ه
ن،جها.  مركب

ن خورشيد را اش
تناسب» آلود واب

تي دشمني در
مثال و مصداقي

رتبااعآبرو و «ي 

 رخسار تو كه ما

تشبيه دارد» يما
از مركنايه » دن

ك»  جگر كردن

   
 

 .رست است
سرزنش، مذمت(

 .رست است
د بلند و ترسناك

متفاوت ب نگا ر
 .رست است
يكا«نه نخست، 

از كلِ ط:  طاقت
 .رست است

م«ها، امالي  نهي
 .رست است

)جويبار(، نهر )
 .رست است

دانهبه معني » ل
 .رست است

حسين«سني از 
آند«از  » زميني

 .رست است
 يار را به گلستا

د ⇐شود   مي
كل گرفته است

دلهاسلوب معا ل،
 .رست است

زهره« ، »1«ينة 
فعل» دادن وش

  
 .رست است

شاعر علّت برآمدن
خو«و » فسانه«
وقتچنان كه  مه 

مصراع دوم م ⇐
به معني» آب« 
.  

ـ1مهر رخسار 
 .رست است

سي سمن«: »1«
ك شدخا«: »2«
خون در«: »3«

www.sanjeshse 

  
  
در 3گزينه  

(» مالمت«
در 4گزينه  

فرياد: نهيب
هايي با نقطه

در 1گزينه  
در بيت گزين

طاق شدن(
در 2 نهگزي 

در ديگر گزي
در 4گزينه  

)دام(شست 
در 1گزينه  

بقل«امالي 
در 3ينه زگ 

اخالق محس
هاي مائده«
در 2گزينه  

شاعر چهرة
گلستانِ رخ

آرايي شك واج
يلعلحسن ت

در 1گزينه  
در بيت گزي

گو«است و 
.است نرفته 

در 1گزينه  .
ش: »آ«بيت 
: »ب«بيت 
:»پ«بيت 

⇐تقوا است 
:»ت«بيت 

تناسب دارد
م: »ث«بيت 

در 4گزينه  .
بيت گزينة 
بيت گزينة 

ينة بيت گز

erv.ir
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@sanjesheduc 

د؛ بنابراين 

د اما جعبه 

  .ايم زده

، »4«زينة 

ارد و فقط 

انداز شود،  
هم  8خانة 

cationgroup

  .) ند

دهد مي»  ندارد

  :ندزايي هست

شود يي بلند مي

 به آن پشت پا ز

ست، اما بيت گز

  . غرور و تكبر
مفهوم اشاره ندا

ة شنونده طنين
ضمون در بيت خ

  

  .رند

ان م او مانند شده
  )، آذرخشه

وجود«و معني 
  

هاي پيرو مجز ه

خوردني صداي  ن

ايم و ا گذشتهم

 اشتباه ناچار اس

است نه صرفاً ت
ت پنج به اين م

ي سينة در فضا
فهمد؛ اين مض ي

)17/02/1400 وم

  .است ده 

نقش مسند دار» 

  .سند هستند

ن مردمك چشم
هندبرقِ ج: هان

 اخباري است و
.است» ربودن« 

  .) ندارد
  .)ي ندارد

 مربوط به جمله
  ديدم

  .)رتي ندارد

باشد، با هر تكان

م اي، ي نگذشته

 ارتكاب گناه و
  .دارد مي

 بر مسند قدرت
وق است اما بيت

 عاشق دردمند
خن عاشق را مي

3  

دوجامع نوبت (ن 

پديد آورد) آرايي
  .است) س

»دانه«و » خانه«
  

 
هر دو، مس» يار«
  

چاكان و عاشقان 
برق جه( .) است

فعل مضارع) ت
ماضي از مصدر

ضرورتي» تا«ز 
ضرورتي» كه«ز 
طور جداگانه  به

به روي تو خند 
ضرور» اگر«س از 

درونش ب رواريد

ر و شر عالم ماد

ت كه انسان از
حذر منكردن، بر

 براي تكيه زدن
صال معشو به و

كه صداي ي اين
كشيده، سخ  رنج

وازدهم؛ زبــــان

آ واج(مة حروف 
پارادوكس(نما  ض

«مسند هستند؛ 
.متمم است» ي

  .هاد است
 .نهاد است »ل

«و » خوار«مده؛ 
.اليه هستند ف

گان يار به سينه
حالت» ان«(ي 

نيست(= » نبود«
فعل م» بودرْبِ«. 

پس از» كه«ن 
پس از» تا«دن 

هر يك» تا«و  
)از زماني كه( ا

پس» كه«شدن 

  .كند مي
فقط يك عدد مر

خير كه اگر تو از

در شرايطي است
هاي خود نظر ن 

خي قدرتمداران
ها براي رسيدن

  .ار
و براي) پژواك( 

فقط عاشق ⇐

سنجش دو

نغم... و/ ا/، /د/، /
شدن، متناقضش

  

صفات م» ظريف
انبوهي«ست اما 

نه» لقح«ت اما 
تثالام«ا  است ام

عني پنداشتي آم
هر دو مضا» يت

مژگ( جمع است 
وند صفت فاعلي س

«//  استاليه ف
.نقش بدل دارد 

شد  واقع افزوده 
شد ر واقع افزوده 

»كه«جا  يندر ا
تاي و كوشيدي 
ش در واقع افزوده 

وت را ستايش م
ز جعبه وقتي فق

   

گويد ك اطب مي

ر، قرار گرفتن د
ستن و به عيب

ستگي ذاتي برخ
ه  تحمل سختي

يچ و تاب زلف يا
پيچد ر كوه مي

⇐ داشته باشد 

   
 

ش/تكرار : »4«
م بودن و فراموش

 .استرست 
: ت نمودار گروه

 .رست است
ظ«و » لطيف«: 
مسند اس» تهي«

مسند است» رق
مسند» محال«
به معن» گرفتي«
كوي«و » مويت«

 .رست است
ت سوم نشانة ج

پسها  گزينه گر
 .رست است
مضاف ر دو مورد

»خود«. د است
 .رست است

در(تا = تا كه  
در(كه = كه تا  
كه؛ د ≠كه تا  

 رنج من نشستي
د(اگر = گر كه  

 .رست است
وسك خاموشي و 

ا: صورت سوال 
!د، بي صداست
 .رست است

ت شاعر به مخا
 .رست است
يگررك ابيات د

ز عيب مردم جس
 .رست است

، ناشايس1ت خانة 
، لزوم4ت خانة 

ي است براي پي
صدا د: 7خانة  

 از غم در سينه

www.sanjeshse 

بيت گزينة 
چشمبرابردر

در 2نه يزگ .1
شكل درست

 
در 1گزينه  .1

:»الف«بيت 
: »ب«بيت 

غر«: بيت پ
: »ت«بيت 
: »ث«بيت 

«: »ج«يت ب
در 3گزينه  .1

در بيت» ان«
ديگدر » ان«

در 2گزينه  .1
در هر» تو«
نهاد» چاره«

در 3گزينه  .1
:»1«گزينة 
:»2«گزينة 
:»3«گزينة 
در كهدردا 

:»4«گزينة 
در 2گزينه  .1

هر دو بيت
معناي بيت

پر از مرواريد
در 1گزينه  .1

در هر دو بيت
در 4گزينه  .1

مفهوم مشتر
مخاطب را ا 

در 2گزينه  .2
ضوع بيتمو

موضوع بيت
حسن تعليلي

يتمعناي ب
بايد كوهي

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19

20



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

رح ط 3ي 

و  شقع ج

هش كات ل

  .اشد

كه  ه بر اين

ش سخني 

cationgroup

فارسي 12درس 

 پايان درد و رنج

  .خيره نما
تد، ذخيرة اعمال

ندان آهنگران با

كند كه عالوه مي

از كار و تالش(  .ت

  تبركه 

  خوانديد

   

  

ه خودآزمايي د

سوم اميد به 

اوان در انبار ذخ
اي ايجاد نمود نه
  .از

ي و محكمي سن
  .هان نرفتم

داند و توصيه مي

ب خدا مهياست

  .نيستند

 اين است ـ مت

خ توانيد ـ مي ي

  ـ حرير

)17/02/1400 وم

ين تست برپايه

گزينهست، در 

پس گندم را فرا
گر به دلت رخن

ثواب بپرد خيرة

تي اگر به سختي
و ستم به آن جه

د ، درست نميش

اش از جانب وزي

 ـ آنها شاكر ن

ي ماآرزو )4ك 

ميداشتيد ـ ) 4

زبان عربي ـ) 4

  دهد جام مي

 ا

)علوم انساني

4  

دوجامع نوبت (ن 

ا. (است ص شده

اس   توصيف شده

ي بينديش، سپ
ش است كه اگ
ه به عبادت و ذخ

كند حت نابود مي
اي پر از ظلم و ه

دون كار و تالش

ل همراه كرد، رو

بخشاينده) 3 

ـ از نزديكم ي

4بسا ـ كتاب  

4  شد ه مي

 نشده است ـ انج

هابود ـ با شرقي

ويژة غيرع( ن

وازدهم؛ زبــــان

 درست مشخص

ناپذير ق درمان

ا دفع موش چاره
 نيز همانند مو
گه مت كن، وان

ر قطع ظالم را نا
با كارنامه كهم ار

ل را بدشاعر توكّ
  .الش هم بكند
لوكّ قلبي را با ت

.رگزار نيستند

دار ـ اميد بار 

)3كنيد  ك نمي

برايشان عرضه) 

كاري، ترجمه) 

متولد اروپا ـ ب) 

بي، زبان قرآ

سنجش دو

شترك دو بيت

  .است  مده

كه در آنها عشق
  .ست

ابتدا براي د  در
نفس اماره: يد

فع نفس اماره هم

طور آه مظلوم به 
از خدا سپاسگزا 

ش ،»4«ت گزينة 
شد الزم است تال

باور و ايمان كه

همه ـ شكر) 2

ديگر) 2بريم 

ي داريد ـ درك

)3   پنبه

 3(

 3(

 عرب

   
 

شم ود و مفهوم
 

 .رست است
در متن سوال آم

 .رست است
هار بيت ديگر ك

ي آن، مطرح است
 .رست است

اي عزيز من،: 2
گو ل موالنا مي

س در ابتدا در دف
 .رست است

آ: »2«ت گزينة 
: »4«ت گزينة 

 .رست است
رت سؤال و بيت

ل داشته باشتوكّ
كهر كس  : دوم

 .رست است

  :  رتيب
2به مردم خود 
 .رست است

  :رتيب
ـ تشريف ببم ي

 .رست است

  :رتيب
نمند ـ توانايي

 .رست است

  :رتيب
ي كه ـ بودند ـ
 .رست است

  :رتيب
 دن ـ حتماً 

  باشد ناه ـ مي
 .رست است

  :رتيب
 رب 

www.sanjeshse 

شو مي  ديده
 .)است شده

در 3گزينه  .2
توضيحات د

در 3گزينه  .2
برخالف چه

پذيري درمان
در 2گزينه  .2

2معني بيت 
با اين تمثيل

يابد؛ پس مي
در 4گزينه  .2

معناي عبارت
معناي عبارت

در 4گزينه  .2
بيت صوردر 

انسان بايد ت
معناي بيت

 .)نيست
   

 
در 4گزينه  .2

خطاها به تر
نسبت ب) 1

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

ياراميدو) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
فكر توا) 2

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

هايي لغت) 2
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
گناه كرد) 1
انجام گن) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

دنياي غر) 1
erv.ir
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@sanjesheduc 

 

... ُتصِبُح 

ن را حس 
 مراقبت از 
 و نگراني 
ن از طريق 

پس . است
يچ كس از 
ين مشكل 
 قرار دارند 

  .ود ندارد

cationgroup

 )شود جمه مي

ُت/ بادهاي : رياح

ويروس كرونا آن
شتركمان براي
گي و اضطراب
ماندن با ديگران

ها اب مطالعة كت
چرا كه هي. ست

ي در كاهش اي
 بيشتر در انزوا

  .فيد باشد
  .دهد مي

وررهاي كرونا وج

  

     

تأكيد فارسي ترج

ري/ ابرهاي  :يوم

الي همه گير و
هاي مش ز تالش

 همچون افسردگ
راي در ارتباط م

هاي متني يا ه
طي اجتماعي اس
رگيري تكنولوژ
حال افرادي كه

  .م

  . است
  .كند ي

فمنفي ويروس م
شي از كرونا را م

  

ن برداشتن ضر

)17/02/1400 وم

يگري           
   در حالي كه

ت و همان قيد ت

غيو/ كشد  مي :

  ي الّصفِّ 

ضر در ميان بال
عنوان تالشي از
المتي و رواني

هاي جديدي بر
 تصويري يا نامه

هاي ارتباط و راه
ري براي به كار
وجه كرده و از ح
هايي كمك كنيم

ي مجبور ساخته
روس را دور مي
ت آنان از آثار م

هاي ناش ة بيماري

.ز مردم انجاميد
  .انگيزند رمي

ولوژي در از ميا
  . ت

5  

دوجامع نوبت (ن 

حيوانات دي) 2  
ـ حاليه است» 

لق تأكيدي است

يسحب/ رد باد 

ثاني ـ الّصفِّ 

ز ما درحال حا
 و دوستان، به ع
ه مشكالت سال
ه ي آن، ايجاد راه
تلفني صوتي و

ها و شتن فعاليت
هاي بيشتر قعيت

ري آنها ندارد تو
 انتشار وباي تنه

 عدم پراكندگي
ت، آثار منفي وير
ه آنان، در حمايت
ش اجازة معالجة

ها نفر از  ميليون
ي را در انسان بر
ه كارگيري تكنو
هاي تلفني است

وازدهم؛ زبــــان

  كرد

اند              ده
»و « ست، پس 

مفعول مطل :يماً 

گر :إعصار/ د 

أّول ـامتلکنا ) 

ها نفر از ميليون
ري از خانواده

به و. كند ر مي
كردن آثار منفي
ن گفتگوهاي ت
 و زنده نگه داش
بعضي از ما موق

كارگير هي در به
ي از آثار منفي

ر را بر وحدت و
ژي كاردان است
گيرها و كمك به

پزشكان پر تالش

س مشتركي بين
ت سالمت جسمي
 مناسبي براي به
ه ي همان تماس

سنجش دو

 ارتباط برقرار ك

فهميدـ )  است
ه گزينه قبلي اس

تعلي(قطعاً = ت، 

كنند الحظه مي

)3  يقفز
  لثّانية

ساتي است كه م
 كه ما را به دور

ها، مجبو  جان
ن گام در دور ك
جتماعي همچو
ي ادامة روابط

ف نيست ولي بع
ه كسي كه آگاهي
آنها در پيشگيري

ها نفر ضر ميليون
ر گرفتن تكنولوژ
گي  از حال گوشه

ارد كه فقط به پ

تان، به احساس
سياري مشكالت

هاي ن موقعيت
ة روابط اجتماعي

    .........  
   

 

 شرق ـ و با آنها
 .رست است

  :رتيب
ترجمه نشده(ي 

ن گزينه در ادامه
 .رست است

 كه شايسته است
 .رست است

مال :ُيالِحظُ / بار 
  شود  رش مي

 .رست است

  :رتيب
يتعريب نشده ـ 

صفِّ ا ـألولی 
  ك مطلب 

هايي، از احساس
ك نند به گونه اي

مان و نجات تي
پس اولين. جامد

هاي ارتباطي اج 
روشي جالب براي
س تنهايي معاف

پس ما بايد به. 
وجو كرده و به آ

 .رست است

 :ها نه
ونا در حال حاض
سي كه در به كار

وجو ت كه پرس
مفيدي وجود دا

 .رست است

  : ها نه
 خانواده و دوست
ري و تنهايي بس
مه به طور يكسان
روش براي ادامة

 .رست است

  :ها ل و گزينه
ت ويروس كرونا

www.sanjeshse 

فرهنگ) 4
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
يگاه: قد) 1
چون اين) 4

در 1گزينه  .3
آن طور) 1

در 3گزينه  .3
دو ب :مّرَتينِ 

فر :مفروشةً 
در 2گزينه  .3

خطاها به تر
ت »کانَ «) 1
صّف األ) 4

ترجمة درك
احساس تنه

كنن مي
سالمت

انج مي
شبكه
آنها ر

احساس
.داريم
و پرس

در 3گزينه  .3
ترجمة گزين

بالي كرو) 1
فقط كس) 2
اميد است) 3
هاي م راه) 4

در 4گزينه  .3
ترجمة گزين

دوري از) 1
گير گوشه) 2
براي هم) 3
بهترين ر) 4

در 1گزينه  .3
ترجمة سؤال
از آثار مثبت

erv.ir
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@sanjesheduc cationgroup

 
 
  .ن

 

  

  .ضطراب
 .جسمي از آنان
 . ديدار يكديگر

دوري از همگان

 خبر ـ» نا«ُه 

  

  ر كويت

  . يافتني است

)17/02/1400 وم

اد افسردگي و ا
رغم دوري ج علي

رتباط مادي و د
كردن مشكالت د

 .  

 .مند ندارند
  . ها كتاب

فاعلُه) 3         

تفّعل ـللغائب  

  ُمفاَعلة) 4

در :ِبالکويت )4

  ! ش است
  .سخت است

دني و دست ش

6  

دوجامع نوبت (ن 

مت رواني و ايجا
ي و احساسي ع
فعاليت، بدون ار
نولوژي در كم ك

......يبند باشيم 
 .ست

 .ي است
هاي هوشم  تلفن

تني يا مطالعة ك

 تفّعل ـزائدان 

            4(

4  كَ أشرَ  

  .است »ف
  .ست

  

 4

ملة قبل از خود
غير ممكن يا س
و آرزوي حاصل

وازدهم؛ زبــــان

عد از آن بر سالم
ان از نظر عاطفي
دن و زيستن و ف
ي استفاده از تكنو

ي كرونا به آن پا
ها  و نجات جان

ل ارتباط جمعي
كارگرفتن ر به

هاي مت ير و نامه

له حرفان ز) 2  

حالّية ـجهول 

ـاسم الفاعل ) 

  

الحنيف«به كلمه 
اس» المطالعة«ه 

.است »الَکِتف

 آورد ي

 كردن ابهام جم
يابي به آن غست
رود و بكار مي ي

سنجش دو

سماني سپس بعد
خويشان ودوستا
جالبي براي ماند
هاي بيشتر براي

 در شرايط بالي
 سالمت جامعه

ن به كمك وسايل
ي كه مهارتي د
كل صدا و تصوي

جهول         

مج) 3ّية        

 3(

َرباء الَکهْ = ء 

ف جمله مربوط ب
 جمله مربوط به

«مله مربوط به 

مي :َيجيء بـ ) 

  .مله است
 پيام و بر طرف

است كه دس َمنِّي
تَرجِّيو  رجاءاي 

   
 

ر بر سالمت جس
شدن به خزديك 

هاي ج ن به روش
ه  آوردن فرصت
 .رست است

  :ها ل و گزينه
حال حاضر بايد
اي محافظت از
ن آثار منفي آن
ي در حال افرادي
هاي تلفني به شك

 .رست است

  :رتيب
مج ـ مع الغير 
 .رست است

  :رتيب
حالّي ـِن زائداِن 

 .رست است

  :رتيب
 تَفعَّلَ  ـعل 

 .رست است

  :رتيب
ُرباءالَکهْ / َقِطُع ن 

 .رست است

  :رتيب
بيهوده ـ تعريف 
ظرف ـ تعريف 

تبر ـ تعريف جم
  .جاي پا 

 .رست است

  :رتيب
2/ آشكار كرد  

 .رست است

  : ترتيب
ي تأكيد كلّ جم
اي كامل كردن

َتَمبيانگر آرزو و  
رفي است كه بر

www.sanjeshse 

أوالً تأثير) 1
امكان نز) 2
راه يافتن) 3
به وجود) 4

در 3ينه گز .3
ترجمة سؤال
آنچه كه درح

تالش بر) 1
دور كردن) 2
جاسوسي) 3
ها مكالمه) 4

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

م) 1 للمتکلم
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
له حرفاِن) 2

در 2گزينه  .4
خطاها به تر

اسم الفاع) 1
در 4گزينه  .4

خطاها به تر
َيْن= َينَقَطُع 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

:السَُّدی )1
:الِوعاء) 2
ت :الفأُس ) 3
:الوطأة )4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

:ـجهَر بِ ) 1
در 4گزينه  .4

ها بهگزينه
براي :إنّ ) 1
برا :لکنَّ ) 2
:َليتَ  يا )3
حر :َلَعلَّ  )4

erv.ir
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نفي جنس 

 به صورت 

  كند نمي م

cationgroup

هر دو الي ن :وة

كند  را بيان مي

   عونَ 

  م

  كني مي هده

رحمـ  صادق ي

  

ال َحوَل و ال قو

ات باري تعالي

سبٌع و سبع: ت

دعاهايم ـ فرزندم

مشاه ت ـزيس ي

  فش

  آن 

!  

زباني) 4 اوـ  كند

)17/02/1400 وم

ال) 3ي نفي       

رآن صفتي از ذا

  !گاه است

لغت 77شود   مي

فر )3 دعاهايم ـ 

خواهي ـ يافت ي

اطرافـ  وستانش

دگرگوني ـ كرد

!داشت نخواهد ـ

نك ـ داند مي ـ ت

) انساني

7  

دوجامع نوبت (ن 

الي :ال ُتِحبُّ /  
  .جواب است

   )ِاجتهاداً .. 

  

  !ه است

 و يا در آيات قر

ها آگ ه ذات سينه
 

د كه در مجموع

همچنينـ  ما ر

مي) 4 شود مي ه

دو باشد ـ مرراد

ك مي توجه) 4 رد

ـ مخاطبان) 4 

است گذاشته ـ ت

علومويژة ( ن

وازدهم؛ زبــــان

الي نهي :َتظِلم
حرف ج :ال) 4 

..يجتهد (خواهد 

!كند ا تأكيد مي

جرور تأكيد كرد

ي ثابت و پايدار

شك خداوند به ي
 .شوند جمه مي

ترك پيدا كردند

پروردگار)2 ارند

مشاهده ـ يافت 

بر اگر) 4 كني را

كر مي كار ـ داد

نبي بزرگ خود 

هست آنجا كسي

ي، زبان قرآن

سنجش دو

الَت) 2!          ت
باشد           ي

خ ق تأكيد را مي

ين جمله خبر را
  !مله است

و روي جار و مج

حقيقتي »کاَن 
  !شود

بي ...:ّصدور 
 همان ماضي ترج

لغت غير مشت 1

دا مي بپاي را ماز

مي) 2 زندگيت

مدارـ  ستانتدو

د مي اهميت )3 

ـ شك بي )3 عاً

ك )3 ها آسمان ـ

 عربي

   
 

 .رست است

  : ترتيب
الي نهي است :

ي كامل شيء مي
 .رست است

ل مفعول مطلق
  :  ترتيب

صر است و در اين
ي تأكيد كلّ جم

حصر است و :الّ 
 .رست است

ک« ني كه فعل 
ش ترجمه مي) ع

 عليمًا بذات الص
ها ي ديگر فعل
 .رست است

1وز ـ هر كدام 

 .رست است
نما كه ده قرار ي

 .رست است
 :رتيب

ز محل در تازه ت
 .رست است

 :رتيب
د) 3 كني مدارا 

 .رست است
 :رتيب

مهيب انفجار ـ 
 .رست است

 :رتيب

قطع ي ـصداها 
 .رست است

 :رتيب
ـ صادقي زبانـ 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .4
ها بهگزينه

:ال َيتَِّخذِ ) 1
است كه نفي

در 1گزينه  .4
سؤا: توضيح
ها بهگزينه

حص :إنَّما) 2
براي :إنّ ) 3
إال ...ال ) 4

در 2گزينه  .4
زمان: توضيح 

مضارع(حال 
إنَّ اهللا کان 
هاي در گزينه 

در 2گزينه  .5
  : توضيح 
دانش آمو 7 

در 4گزينه  .2
كساني از) 1

در 3گزينه  .2
تر به خطاها

مشكالت) 1
در 1گزينه  .2

تر به خطاها
ـ سخت) 2

در 1گزينه  .2
تر به خطاها

بهبودي) 2
در 2گزينه  .3

تر به خطاها
ـ صداها) 1

در 2گزينه  .3
تر به خطاها

ـ آنجا در) 1
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

 حـس  را 
 از راقبـت 

 .انجامـد  ي 
 ارتباطي ي

 ادامة راي
 ولـي  سـت 

 در گـاهي 
 آثـار  از ي

 . ندارد جود

cationgroup

آن كرونـا  روس 
مر بـراي  ركمان 

مـي نگراني و ب
هاي شبكه طريق

بر جالب روشي ا
نيس معـاف  هايي

آگ كه كسي به د
پيشگيري در آنها

 . باشد فيد
  . دهد مي

وج كرونا ررهاي

 . ن

  

ويـر گيـر  همه ي
مشـتر هـاي  الش 

اضطراب و سردگي
ط از ديگران با ن

نهاپس آ. هاست
تنها احساس از 

بايد ما پس. ريم
آ به و كرده جو 

 . است 
 . كند ي

مف ويروس منفي
م را شي از كرونا

  

ضر نبرداشت ان

 
آنان از جسمي 

)17/02/1400 وم

 ه

يبال ميان در ر
تـال از تالشـي  ن 

افس همچون ني
ماندن ارتباط در
ه كتاب مطالعة يا
كس هيچ كه را
دار مشكل اين 
و  رسپ دارند ر

ساخته مجبور ي
مي دور را يروس

م آثار از آنان ت
ناش هاي بيماري ة

.انجاميد مردم ز
 . انگيزند رمي

ميا از در ولوژي
  .ت

. اضطراب و گي
دوري رغم علي 

8  

دوجامع نوبت (ن 

   ثانيه هرـ 

  ـ لوله ت

  ـ است 

تتعّلمونه ـ عّلموا

حاضر حال در ما
عنـوان بـه  تان، 

روا و سالمتي ت
د براي جديدي 

ي متني هاي نامه
چر. است تماعي
كاهش در لوژي
قرا انزوا در شتر

پراكندگي عدم و
وي منفي آثار ت،
حمايت در، آنان ه

معالجة اجازة ش

از نفر ها ميليون 
بر انسان در را ي
تكنو كارگيري ه

است تلفني هاي

افسردگي ايجاد و 
احساسي و في

وازدهم؛ زبــــان

ـ دانستيستي ـ 
 ثانيه هرـ  د

نفت) 4   

)است درست ؛

َع )4ا ر آن يريد

م از نفر ها يليون
دوسـت و خـانواده 

مشكالت به و. د
هاي هرا ايجادن، 
نا يا تصويري و ي

اجت ارتباطي اي
تكنول كارگيري 
بيش كه افرادي ل

و وحدت بر را ر
است كاردان ژي
به كمك و گيرها

تالش پر پزشكان

بين مشتركي س
جسمي سالمت ت
به براي مناسبي 
ه تماس همان ي

رواني سالمت ر
عاطف نظر از تان

سنجش دو

نيس قادر )2 ها ل
هفتادـ  را آن ت

هميشه) 3 

كه؛ كسي سخن

بگير ياد :عّلمونه

مي كه است اتي
خ از دوري به را
دكن مي مجبور ا،
نآ منفي آثار ن
صوتي تلفني ي
ها راه و ها تعالي

به براي يشتري
حال از و كرده ه

  . كنيم كمك

نفر ها ميليون ضر
تكنولو گرفتن ر
گ گوشه حال از 

پ به فقط كه ارد

احساس به، تان
مشكالت سياري

هاي موقعيت ن
اجتماعي روابط ة

 .................... 
بر سپس سماني

دوست و خويشان

   
 

 .رست است
 :رتيب

بال ـ را آنها ـ ن
علّت ـ اي كوشيده

 .رست است
 :رتيب

 كرد خراج مي
 .رست است

س( كه سخني: ي
 .رست است

 :رتيب

َتَتع) 3 بدهيد ياد
 مطلب ك

احساسا از ،هايي
ر ما كه اي گونه 
ها جان نجات و 

كردن دور در گام
گفتگوهاي مچون

فع داشتن نگه ه
بي هاي موقعيت 
توجه ندارد آنها 
ك تنهايي وباي ر

 .رست است
 : ها نه
حاض حال در ونا
كار به در كه سي
جوو پرس كه ت

دا وجود مفيدي
 .رست است

 :ها نه
دوست و خانواده 

بس تنهايي و ري
يكسان طور به مه

ادامة براي روش
 .رست است

اكرون ويروس ت
جس سالمت بر ر

خ به شدن زديك

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
تر به خطاها

باران رغم) 1
ك سلماًم) 4

در 1گزينه  .3
تر به خطاها

را ـ استخ) 2
در 3گزينه  .3

اّلذي قولُ ) 3
در 2گزينه  .3

تر به خطاها
يا :َعلِّموا) 1

درك ترجمة
تنه احساس

به كنند مي
مان سالمتي

گ ناولي پس
هم اجتماعي

زند و روابط
ما از بعضي

كارگيري به
انتشار منفي

در 3گزينه  .3
گزين ترجمة

كرو بالي) 1
كس فقط) 2
است اميد) 3
م هاي راه) 4

در 4گزينه  .3
گزين ترجمة

از دوري) 1
گير گوشه) 2
هم براي) 3
ر بهترين) 4

در 1گزينه  .3
مثبت آثار از
تأثير أوالً) 1
نز امكان) 2
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منصـوب ـ   

 :قُـبحَ  / وب 

cationgroup

  .ن

ال و ماسـم  : »ة

منصـو و کـانَ  ـر 

     

  

 .يكديگر ديدار
همگان از دوري 

  » نا

 !ول ندارد

برکـة« جـنس ـ    

خبـ جملة فعليه

.            ست

)17/02/1400 وم

د و مادي رتباط
مشكالت كردن

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

 .ندارند دشمن
  .ها كتاب

ن «فاعلُه  )3   

  ُمفاَعلة )4   

  كويت

ست و جمله مفعو
نفـي :»ال«/ ل  

ج و فاعل و عدي

اس»  َتَمّني« راي 

9  

دوجامع نوبت (ن 

ار بدون فعاليت، 
ك كم در نولوژي

.... باشيم پايبند
 . ست

 .است ي
هوش هاي تلفن ن

ك مطالعة يا تني

            تفّعل 

          كَ أشرَ  

  !ت

ك در :ِبالکويت 

!  
فعل مجهول اس
 و فعل مجهـول

متع فعل :»سـُتر

شود برگفته مي

وازدهم؛ زبــــان

و زيستن و دن
تكن از استفاده ي

پ آن به كرونا ي
ها جان نجات و 

جمعي ارتباط يل
گرفتن كار به در
مت هاي نامه و ير

 ـ زائدان رفان

  تفّعل) 4     

وزن ـالفاعل  م

صحيح است » 

)4            ورد

!دندار خبر جمله
 :»الُتشَبعُ «/ ت 

ل و نائب فاعل
 .ارد

َيس«/  مرفوع و ن

و اصطالحاً گ ست

سنجش دو

ماند براي جالبي
براي بيشتر هاي

بالي شرايط در د
جامعه سالمت 
وسايل كمك به ن
د مهارتي كه ي

تصوي و صدا كل

حر له )2         

               ل

اسم )3           

  ُمَکيِّفِ  

الِمهَرجان «ت و 

آو :َيجیء بـ ) 2

ج و است به ولٌ 
است »إنَّ « خبر 
خبر و فعل :»َکر

جمله مفعول ندا
كان اسم :ُحسـنُ 

اس محال آرزوي
 !تاس شك

   
 

ج هاي روش به ن
ه فرصت آوردن 

 .رست است
بايد حاضر حال 

از تظمحاف راي
آن منفي آثار ن
افرادي حال در ي

شك به تلفني هاي
 .رست است

 :رتيب
     الغير  مع 

 .رست است
 :رتيب

مجهول ـ الزم) 3
 .رست است

 :رتيب
    تَفعَّلَ  ـعل 

 .رست است
 :رتيب
م:ُمَکيَّفِ  / ثينَ 

 .رست است

نادرست »ّسنوّية
 .رست است

 :ترتيب 

2/  داد حركت :
 .رست است

 :ترتيب 

مفعو يُيساعِدن 
و فاعل و خ فعل 
ُيـذک ال«مبتدا و  

ر ال و مرفوع ـ ج
ح / ناقصه افعال 

   منصوب
 .رست است

 :ترتيب 

آ براي كاش؛ :»
ش و ظنّ براي :»

www.sanjeshse 

يافتن راه) 3
وجوده ب) 4

در 3گزينه  .3
در كه آنچه

بر تالش) 1
كرد دور) 2
جاسوسي) 3
ها مكالمه) 4

در 4گزينه  .4
تر به خطاها

مللمتکلم) 1
در 1گزينه  .4

تر به خطاها
3   حالّية) 2

در 2گزينه  .4
تر به خطاها

الفاع اسم) 1
در 4گزينه  .4

تر به خطاها
ثالث: ثالثينِ 

در 4گزينه  .4
الس األفالم«

در 3گزينه  .4
به هاگزينه

:أسَری بِـ ) 1
در 4گزينه  .4

به هاگزينه
در» ي«) 1
»أُعوذُ «) 2
:»کلُّ «) 3
خبر :»فيه«
از :کـانَ ) 4

و به مفعول
در 3گزينه  .4

به هاگزينه
» ليتَ  «) 1
» َکأنَّ  «) 2
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 باب از عل

ي خود هم 
. دهنـد   مي

ن بـا سـاير       
ي آن گـام      

را بپذيريـد    

  ».اهد بود

cationgroup

فاع اسم و تثني

 ي

 مستثني :» الً 

نوان هدف اصلي
امانجضاي خدا 

ن تفـاوت انسـان
كنـد و بـه سـوي

خـدا و پيـامبر ر

كاران خو ز زيان

  

   » جميلةٌ 

  ! آيد طب نمي

 .باشد مزيد ي

مست :» کاِسـلينَ 

مستثني و مجرّد 
قليًال « و منه ي

تخاب خدا به عن
د را در جهت رض

ــ و اولـين. زند
ن را انتخـاب ك

ايد دعوت خ رده

د و در آخرت از

)17/02/1400 وم

ج َذهبيَّةٌ  صفحةٌ  

هاي مخاط صيغه

  ) ستند

ثالثي هاي باب از 
 مستثني

متکال«  / منه ي

ثالثي از فاعل 
مستثني :» طعامَ 

فراد زيرك با انت
هاي دنيوي خود

ساز ا نيز آباد مي
د را بشناسد و آ

ني كه ايمان آو
  .شد

رفته نخواهد شد

)م انساني

10  

دوجامع نوبت (ن 

« رده است به

 الم أمر بر سر ص
 !حذف شود

 !گيرد

  !پذيرد ي

هس حال براي ي

       
  !ت

فاعل اسم كه ت
م :» شابَّينِ  «/ 

مستثني و مجرّد 

اسم :» واحدة  
ط « / نيست نه

نباط نمود كه اف
ي كه تمام كاره
آخرت خويش را
ف از خلقت خود

اي كسان ﴾ ...ل 
بخش  حقيقي مي

د هرگز از او پذير

ويژة غيرعلوم(

وازدهم؛ زبــــان

را تشبيه كر » ح

مخاطب است و
نون آخر آن ح» 
گ نمي تنوين و ت
نمي»  ال« و  ت

دامي ناقصه فعال

»         قفنا
جملة حاليه است

است خواسته را
/ منه مستثني و

ثالثي از فاعل م

« /مستثني و د
من مستثني ولي 

توان استن مي ﴾ 
د و هم از آنجايي

كنند و سراي آ ي
ن خود بايد هدف

هللا و للرسول يبوا
 به شما زندگي

كندتيار خاسالم 

( ين و زندگي

سنجش دو

مزرعة القمح « 
  !است شك

رع جمع مذكر م
»ال«ي است بايد 

است جنس في
است جنس نفي 

اف خبر( است ب

وق «در » نا« ي
ج :» فرح هو «

  !» الوالد «

ر منه مستثني ل
و تفعيل باب از 

اسمو »  طالـب 

مجرّد ثالثي از ل
إفعال باب از ل

...د ثواب الدنيا
كنند ستفاده مي
تر مي ند نزديك

 است كه انسان

  
ذين آمنوا استجي

خواند كه فرا مي
 كه ديني جز اس

 دي

   
 

تشبيه، زيرا؛ :»
ش و ظنّ براي :»

 .رست است
 :رتيب

فعل مضار :» وا
چون نهي :» !ن 
نف الي اسم :» اً 
الي سما :» حَ 

 .رست است

منصوب و ليس 
 :ترتيب 

براي حال :» ينَ 
«حاليه و جملة 

حال براي  ؛»  
 .رست است

سؤال كه كنيد ت
فاعل سما :» ن 
 :ترتيب 

«جمع : » الب

فاعل اسم :» ت
فاعل اسم :» سن

 .رست است
  15و  21ص 
من كان يريد﴿ة 

 مادي زندگي اس
خود را به خداون
ر هدفداري اين

 .تاسرست 
9و  31م ـ ص 

يا ايها الذ﴿: مايد
ما را به چيزي ف

هر كس«: مايد

www.sanjeshse 

» کأنَّ « ) 3
» َکأنَّ  « )4

در 1گزينه  .4
تر به خطاها

ُتحاِوُلو «) 2
التيَأُسوَن «
َنجاحًا «) 3
الّنجاح «) 4

در 2گزينه  .4
خبر َمخوفاً 
به هاگزينه

ُمتأّملي «) 1
ح :»و «) 3
مفّسرًا «) 4

در 2گزينه  .5
دقت :توضح

الموّظفيَن «
به هاگزينه

الّطـّال «) 1
  اعلتف
طالبات« ) 3
المحس« ) 4
  
    

 
در 1گزينه  .5

سال دهم ص
از آية شريفة

هاي از بهره
جان و دل خ

ت داموجود
  .بردارد

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

فرم قرآن مي
آنگاه كه شم

فرم قرآن مي

erv.ir
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نهـا نشـان   

جـه باعـث   

ـاي مـورد    

لـم حيـث   

ـود انسـان   

مـا را   ،»رد  

cationgroup

ار داده است اين
  .ست

 

نتيج ردشتر شود 

  .ت

ترين وجـه معنـ

اهللا اعل﴿دهـد  م 

جاويد را در وجـ

ن مشـاهده كـر

  

ا در وجود او قر
ي قائل شده اس

  ﴾لهي الحيوان

 .باشد مي ﴾ اهللا

يشه فقر و نياز ب

ت استدر والي د

  .كنند مي

ب كرده تا به بهت

 به درستي انجام

ش به زندگي ج
  

نز مناشايست ا ر

)17/02/1400 وم

مندي از آنها را ه
اي تي جايگاه ويژه

ل﴿كند  أكيد مي

س انتم الفقراء الي

ت بهنسب ما كر

توحيد ←يي 

  .ستا ﴾
بادت و بندگي م

كلمات را انتخاب

سئوليت خود را

كه خداوند گرايش
.باشد مي ،كند ي

  )مغدير خعة 

ن ديد و نه رفتار

11  

دوجامع نوبت (ن 

ه و توانايي بهره
ن در نظام هست
زندگي آخرت تأ

سالنا ايا ايه﴿ة 
  فزايش بندگي

در تيوق يعني .

فرمانروا ← ﴾
  .ستحد ا

﴾داهللا علي حرف
 تنها به زبان عب

ترين ك و مناسب

تواند مس  وي مي

اينك مؤيد ﴾جعون
ست و نابود نمي

  عت

واقع يبرا( )ع(ي

غي در گفتار من

وازدهم؛ زبــــان

اي انسان آفريد
شته و براي انسان
 حقيقي بودن ز

معلول و نتيجة ﴾
اف ←قر و نياز 

مطابقت دارد ﴾

ي حكمه احداًف 
 براي انسان موح
ن الناس من يعبد

اي و نب و كناره

قرآن زيباترين و

 كه معلوم شود

نكم الينا ال ترج
نيس ،ت ابدي است

آيه اطاع ←ن 
  آيه انذار ←

ش به حضرت علي

ر نه هرگز دروغ
  

سنجش دو

 
و زمين است برا

رامي داشن را گ
زندگي دنيوي و

﴾و االرض وات
درك بيشتر فق 

﴾م الفقراء الي اهللا
  .شود مي

33-19  
ولي و ال يشرك

حيور ي آرامش
و من﴿ ←خره 

دا را بر يك جانب

  
ف و عميق ق ژر

  )ي
گزيند ري برمي

 
خلقناكم عبثا و ا
كه مشتاق حيات

-64  
راسخان در ايمان

←) ص( اكرم 
بريك و شادباش

  
پيامبر« :فرمايند 

.نمايد مي) ع(ي 

   
 

 .رست است
 29و  42 ص 

ها و ه در آسمان
اساوند متعال ان

م ارزش بودن ز
 .رست است
  سال دوازدهم

ي السماوف و من 
←ي شناسخود

يا ايها الناس انتم
و عبوديت مگي 

 .رست است
3-34هم صفحه 

م من دونه من و
خالص در بندگي
خسرالدنيا و االخ
ي هستند كه خد

 .رست است
39-54م ـ ص 
ان معارفاي بي

اعجاز لفظي(ند 
سي را به پيامبر

  ﴾ه
 .رست است

 56و  57 ص 
افحسبتم انما خ﴿

او را در حالي كه
 .ستا ترس

-66-69م ـ ص 
بر عقيده براي ر
 مهمانان پيامبر

عرض تب ←غ 
 .رست است

77-79م ـ ص 
 مي) ع(ت علي 

مت حضرت علي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ
خداوند آنچه

دهد خد مي
ـ قرآن بر كم

در 4گزينه  .5
س 10صفحه 

هيسأل﴿آية 
و افزايش خو

ي﴿كه با آية 
افزايش بندگ

در 3گزينه  .5
سال دوازده

ما لهم﴿) الف
رة اخثم) ب
مصداق خ) ج

اي يعني عده
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
رب ـ خداوند

نظر را برسان
ـ خداوند كس
يجعل رسالته

در 1ينه زگ .5
دهم ـ سال

﴿آية شريفة 
قرار داده و ا

در 2گزينه  .5
هميازدسال 
ابقاي ب) الف
سكوت) ب
آيه تبليغ) ج

در 3گزينه  .5
سال يازدهم
اينكه حضرت

توجه عصمم

erv.ir
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ت و داروهـا  

ك ادنـي ان   

م گنـاه بـه     

يس بظـالم  
  ».د

هـاي خـود   

نـد  كرد  مي

برند و بـه   ي

حب خود را 
از جـا   هبار

ايـن   .رفـت 

cationgroup

رفت غ مردم مي

ذلـك﴿ـ   )لـت ع

شوي بـا انجـام 

ديكم و ان اهللا ليس
كند ن ستم نمي

ه نـان را بـه راه    

ا پيشهده و تقو

كم خود فرو مي
  ).آيند

د و حرمت صاح
 را تكان داد يكب

ر) ع(ي كـاظم    

  

به سراغ د او خود

ع( ﴾ن جالبـيهن  

صورت ناچار مي

ك بما قدمت ايد
 هرگز به بندگان

كننـد حتمـاً آ ي

وردن آايمشهرها ا

كه آتشي در شك
شي فروزان در آ

كرد ميدگي ند ب
رث نشست و او

عني امـام موسـي

)17/02/1400 وم

طبيب سيار بود

دنين عليهن مـن

يي كه در اين ص

ذلك﴿: فرمايد  مي
ست كه خداوند

 راه ما جهاد مي

اگر مردم شه«: ﴾

  .)آيند مي

 جز اين نيست ك
 به زودي در آتش

ص بنده خدا بود
بن حار لب بشر

گوينده سخن يع

12  

دوجامع نوبت (ن 

يك ط براميپ« :د

 نساء المؤمنين يد

  )معلول(فتن 
جه ديگران بياراي

ن در اين زمينه م
ز به خاطر آن اس

كساني كه در« 

﴾سماء و االرض

  .گويد 
ت شن نرم در م

خورند ظلم مي
آخرت است كه

  .سازد ي مي

اگر اين شخص« 
تيري بر قلمانند 

رهنه به دنبال گ
  

وازدهم؛ زبــــان

فرمايند مي )ص(
«  

جك و بناتك و

رد آزار قرار نگرف
 براي جلب توج

يار است و قرآن
ن شماست و نيز

:﴾هدينهم سبلنا

الس منهم بركات 
  ».ن و زمين

كار در برزخ مي
ها به صورت كوه( 

يمان را از روي ظ
در آ( ﴾عيراًون س
است عملي كرده

  99حه 
:فرمايند رث مي

مسخن اين  ،»د
را نداد با پاي پر
.بن حارث است

سنجش دو

(پايان پيامبر  بي
»... .كرد اده مي

14  
قل الزواج بين ال
  

مور) لتع(خود 
مبادا خود را«: 

  
ز شكوفايي اختي
طر كردار پيشين

-65  
لنه ان جاهدوا فين

لفتحنا عليه اتقوا 
بركاتي از آسمان

6  
  قيامت ← 

انسان گناهك ←
حله اول قيامت

ني كه اموال يتي
ولصيس﴿ ». آيند

ه را كه انتخاب ك

 سال دهم صفح
بن حار بشر شر

كرد  را پهن نمي
وشيدن كفش ر
ب اراده قوي بشر

-94  
   

 

دربارة تالش) ع
ش را خودش آما

 .رست است
40و  148 ص 
يا ايها﴿: فرمايد
)معلول( ﴾وذين
به خ ششوردن پ

:فرمايند مي) ع(
  ».دا بروي

 .رست است
55هم ـ صفحه 
ساز هجهان زمين

ن عقوبت به خاط
 .رست است

-66حه فهم ـ ص
والذين﴿: دفرماي
  ».كنيم

ل القري امنوا و
بگشوديم  ن مي

 .رست است
65-66-75 ص 

﴾النسان يومئذ
← ﴾ب ارجعون

مرح ← ﴾مهيال
 .رست است

  90-99ص  
كسان«: فرمايد ي

آ شي فروزان در
زم خويش آنچه

 .رست است
و 81هم صفحه 

به خدمتكار) ع(
اين بساطت و 

به خود مهلت پو
ه عزم و ادهند ن

 .رست است
-95ه حهم ـ صف

www.sanjeshse 

ع(امام علي 
هايش و مرهم

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ
ف ـ قرآن مي

و يفال رفنعي
ـ نزديك كر
(ـ امام علي 
جنگ با خد

در 3گزينه  .6
سال دوازده

ندي جمننوقا
اين« ﴾للعبيد

در 3گزينه  .6
سال دوازده
ف خداوند مي
ك هدايت مي

ولو ان اهل﴿
شاناً برايقطع

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ

ينبؤاال﴿) الف
قال رب﴿) ب
كثيراً م﴿) ج

در 3گزينه  .6
سال دهم ـ

ـ خداوند مي
زودي در آتش
ـ آدمي با عز

در 1گزينه  .6
سال دوازده
(امام كاظم 

داشت نگه مي
و ب برخاست
نشان  عبارات

در 2گزينه  .6
سال دوازده

erv.ir
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د را تزكيه 

اس اجراي 

 است ﴾رين
  .د

وع دربـارة    

) ع(صـادق  
: فرماينـد  ي 

روز روزه  6

 ﴾ـه اال اهللا 

 همـانطور  

وم تحقيـق   
ـه عـدالت     

cationgroup

ين هر كس خو

 محكم كه براسا

يجزي اهللا الشاكر
بهره ماندند ت بي

ايـن موضـو ،»م   

طه امام صن رابي
مـي )ع(م سـجاد     

60( جمع بدهد 

الالـ ﴿كلمـه «: د 
  ».تان اس

زمين قرار دهد 

ع طبقات محـرو
ش از ديگـران بـ

  

به يقي« :﴾ زكاها

يعني زندگي( »

سي﴿ برنگشتند 
منبع مهم هدايت

و را بـراي خـود

يا ي ندارد درتور
نـدارد ـ و امـام

كند بايد كفاره

  .د

فرمايـد وند مـي 
عذاب من در اما

در را جانشين 
  ﴾ ...ن قبلهم

ن تا دربارة وضع
بـيش) د محـروم  

)17/02/1400 وم

قد افلح من﴿: 

  ﴾خير
».اده بهتر است

(  

ه دورة جاهليت
محققان از يك م

 تو آفريدم و تـو

رات خداوند ضرو
د او را دوسـت ن

  

روزه را باطل ك) 

را بايد ادامه دهد

و خداواست  )ص
وارد شود از ع )د

انه است كه آن
خلف الذين منست

ن را انتخاب كن
افـراد( اين گروه 

13  

دوجامع نوبت (ن 

فرمايد سته و مي

 اهللا و رضوان خ
شنودي خدا نها

.)دويانگذاري ش

قرار گرفتند و به
از مردم و مري 

خلوقات را براي

 عمل به دستور
دا سرپيچي كند

».گردان نشود ي

)غ بستن به خدا

فرت برود روزه ر

ص(ة پيامبر اكرم
خداوند(حكم من 

اند وعده داد اده
في االرض كما اس
راد مورد اطمينان
 عمل كند زيرا

وازدهم؛ زبــــان

زكيه نفس دانس

من تقوي ه علي
ي و خشلهتقواي ا

خشنودي خدا بني

ق) ص(مبر اكرم 
سبب شد تا بسيا

رزند آدم اين مخ

شد كافي است و
 كه از فرمان خد

اي از تو روي ظه

مثل دروغ(رامي 

ك رمضان مساف
  . نجس است

 سخنان و سيرة
 به اين قلعة محك

ل صالح انجام دا
هم فينليستخلف﴿ 

اي افر عده« :ند
ع مشكالت آنان

سنجش دو

رستگاري ما را تز

فمن اسس بنيانه
پاية تخود را بر 

 بر پايه تقوا و خ

  
كه در مسير پيام

س )ص(ث پيامبر

اي فر«: فرمايد ي
  )خودشناسي

  
سان با خدا باشد

كسي »ن عصاه
گيرد لحظ ميس 

-126  
با چيز حركه ي 

ظهر در ماه مبارك
دون جهنده دار

100  
ة موضوع حفظ
ست و هر كس

114  
و عمل هان آورد

جانشين قرار داد
فرماين ك اشتر مي

سپس براي رفع

   
 

رمز سعادت و ر
  ».ر شد
ا﴿: فرمايد م مي

س كه بنياد كار خ
باشد يعني هي

 .رست است
89-91م ـ ص 

كساني ك د بهنو
 نوشتن احاديث

 .رست است
  140م ـ ص 

مي اننساه اب ب
خ(ش خود است 
 .رست است

110-114 ص 
ويند اگر قلب انس

ما احب اهللا من« 
كس كه با تو انس

 .رست است
130-131 ص 
كسي ←ع  جم

  )طعام 
كه بعد از اذان ظ
ر حيواني كه خو

 .رست است
و  101م ـ ص 

دربار سلة الذهب
اس) خداوند( من 

 .ت استسر
4و  132م ـ ص 

ه كساني كه ايما
نان كساني را ج

ه مالكب) ع(لي 
د س گزارش دهن

  
 .رست است

  154م ـ ص 

www.sanjeshse 

قرآن كريم ر
كرد رستگار
و قرآن كريم

آيا آن كس«
لهدستورات ا

در 3گزينه  .6
سال يازدهم
ـ وعدة خداو
و ممنوعيت

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
خداوند خطا

شناخت ارزش
در 3گزينه  .6

ـ سال دهم
گو برخي مي

:فرمايند مي
خدايا آن ك«

در 4گزينه  .7
سال دهم ـ

كفاره) الف
،فقير 60+ 
كسي كه) ب
مردار هر) ج

در 1گزينه  .7
سال يازدهم

سلسحديث 
قلعه محكم

در 4گزينه  .7
سال يازدهم
ـ خداوند به
كه قبل از آ

حضرت عل ـ
كند و به تو
».نيازمندند

در 1زينه گ .7
همسال يازد
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شـان   ختگي

ش و تكامـل  

 و مبعـوث  
  .ق داد

ي خداونـد   

عني هـدف  

د و پـيش  

زينت داده 

و مـا  ﴿ :ب 

cationgroup

علت تجربه و پخ

  .كشور است
ود يعني پرورش

منافع مادي بود
لم سوقو عكر ف ت

يعنـي ،ه معبـود  

اند يع زيان كرده

يابد زندگي را مي

را در نظرشان ز 

عاد است بازتـاب

  

گيرند و به ع مي

  .د
 .آورد ن

 حكومتي يك ك
ترين نياز خو سي

ها براساس م ري
دگي مبتني بر

توبـه ،ب انسـان 

دشان را دچار ز

دها راه صحيح ز

مال زشت آنان

 آثار اعتقاد به مع

)17/02/1400 وم

ي او را در نظر م
  .كنند

مطابقت دارد ﴾
ي ستمگر بر زبان

  ن خرد 

م و اقتدار نظام
ت انسان از اساس

گير ها و جبهه ي
م را به سوي زند

دن آرامش به قلب

 هستند كه خو

ص بايدها و نبايد

  .ت
كردند اعمپشت  

ن موضوع كه از

) انساني

14  

دوجامع نوبت (ن 

حت و خوشبختي
بيني ك ج را پيش

........... هدوا فينا
در مقابل سلطاني
در سلك صاحبان

 جهان استحكام
دن جديد غفلت

بندي وديت صف
نابود كند و مرد

و بازگرداند ﴾وه

يانكاران كساني

عرفت و تشخيص

ش كردني نيست
 نسبت به حق

  .د
اين ،»...و زندگي

علومويژة ( ي

وازدهم؛ زبــــان

د معموالً مصلح
د و عاقبت ازدواج

والذين جاه﴿ية 
ست كه انسان د
ي قرار گرفتن د

ن افكار عمومي
اي مردم در تمد

بيانگر مرد ﴾....
داب جاهلي را ن

فاعبدو﴿ي است 

ز ـ ﴾فسهمروا ان

و با كسب مع ند

ست كه فراموش
هدايت براي آنها

 

دهد ميه انسان 
 را جز سعادت و

  .شد

 دين و زندگي

سنجش دو

 محبت به فرزند
افراد را در يابند

آ با »..........جهاد 
د سخن حقي اس

گرايي يعني هفارخ

-130  
ر كارآمد در ميان

گرايي برا مصرف
  .ت

126  
. معه لذينهللا و ا

ي اين بود كه آد

9-32  
 اطاعت و بندگي

  
الذين خسر سرين

كن  الهي فكر مي

 
تي چيزي ا هس

ز روشن شدن ه
 .ي فريفته است

3  
بهگيري را  مميص
من مرگ «: ند

باش مي ﴾ ...عب 

   
 

به علت عالقه و
ند خصوصيات ا

 .رست است
-65  

برترين ج«: مبر
ز مصاديق جهاد
سد جاهليت و خ

 .سترست ا
-135هم صفحه 

مل براي حضور
طلبي و م ي تنوع

ست و متعالي او

 .رست است
6-127هم ـ ص 

محمد رسول اهللا﴿
براي) ص(ر اكرم 

 .رست است
96-101هم ص 

حق خداوند حق

 .رست است
7و  10م ـ ص 

ان الخاس﴿: مايد
  .اند شناخته

ل خود در پيام

 .رست است
 4-5-24 ص 

بودن جهان قح
ساني كه بعد از
رزوهاي طوالني

 .رست است
3-40-41 ص 
نتخاب و تصيي ا
فرمايند مي )ع(ن

لدنيا اال لهو و لعب

www.sanjeshse 

و مادر ب پدر
واننت بهتر مي

در 2گزينه  .7
110صفحه 

مايش پيافرم
يعني يكي ا
ـ شكستن س

در 2گزينه  .7
ل دوازدهسا

اترين ع مهم
آسيب جدي
بعد معنوي

  
  

در 1گزينه  .5
سال دوازده
﴿آية شريفة 
شدن پيامبر

در 2گزينه  .5
سال دوازده

ترين ح مهم
  .است

در 3گزينه  .5
سال يازدهم

فرم قرآن مي
زندگي را نش
انسان با عقل

  .رود مي
در 4گزينه  .5

سال دهم ـ
بر ح ـ بحث

ـ شيطان كس
و آنها را با آ

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ

تواناي ،ـ روح
ـ امام حسين

ذه الحياة اله

erv.ir
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گي آنان را 

راي ظهـور     

ـدرت او را   

د ضـامن  ان

 للكـافرين   

cationgroup

  .ك است
رين صورت زندگ

نـد خـود را بـر

د و علـم و قـننـ 

توا نمي) ص(رم 

﴾  

  

ـ   ن يجعـل اهللال

  

مل به اين درك
 خداوند به بهتر

  .ستا ن رهبر
توانن وانة آن مـي 

كنن مشـاهده مـي    
  .بقت دارد

  .تنديسخود ن
د و پيامبر اكردار

الي يوم يبعثون﴿

 

.شود  مردم مي
  انزم

و﴿ آية شـريفه  

)17/02/1400 وم

عم ن زن و مرد و
تاد نف پيشه كن

مدير و مدبر بودن
با پشتو) ع(عصر 

 
يـزي خـدا را مش
ال خدا ديد مط

ك سود و زيان خ
د گرفت تأثير ند

﴿قيامت است  »

 .الم استيق ع

دگي و فرهنگ
د دين در يك ز

آ ان پذير است و

15  

دوجامع نوبت (ن 

 مكمل هم بودن
دواج حتماً عفاف

م ←. ري كند
امام عران ظهور 

  .ست

 .ف و آگاه است
ر چيهـ  گرند در

د اولكه ديچيزي 

ت كه آنان مالك
ود را معبود خود

»يومئذ«نظور از 
  .ست

فتن پرده از حقا
  .خدا است

ي جزء سبك زند
دو يا چنوجود د 
  )ع( 

مت اسالمي امكا

وازدهم؛ زبــــان

رست زوجيت و
د كه قبل از ازد

يده جهاني رهبر
است كه منتظر

تظار فرج اسق ان

كه خداوند لطيف
نگ هستي مي هان

به هر چ/  ا ديد

رپرست اين است
 هواي نفس خو

من ← ﴾و اخر
اس ﴾حديثاًن اهللا 

كنار رف ←ها  
شنودي خقام خ

تعاليم الهي ←
←ين پيامبر 

 حضرت عيسي

ل حكومبا تشكي
  .ست

سنجش دو

211  
درك خانواده در
خواهد پسران مي

17  
يط پيچيرا در ش

ي قلعة محكمي ا
هاي دقيق صداق

1  
اين است ك ﴾ار

هو انديشه در ج
و صفاعرفت نور 

  
عنوان ولي و سر

كسي كه براي 
  .يزد

  51و 
 يومئذ بما قدم و

من قاصد و من﴿

 
ت انسانيانر و 

رسيدن به مق ←

  19و  3
در دعوت انبياء 
بر قبلي به آخري

معجزة ← ﴾هللا

5  
ب )دة نفي سبيل
ع اسد اين موضو

   
 

 .رست است
و  213م ـ ص 

خامل پايداري  ع
م از دختران و پ

.  
 .رست است

75-190م ـ ص 
امعه بتواندر ج

حكومت اسالمي
 و اين يكي از مص

 .ستت ارس
11و  13هم ص 

هو يدرك االبصا
ان كه به دقت و

دلي كز مع:  بيت
 .رست است

22-33هم ص 
ها به ع ستگي بت
)ص( امبر اكرم

ه دفاع از او برخي
 .رست است

و 63و  64 ص 
ينبؤاالنسان﴿فة 

﴿ ← ﴾يب فيه
 .رست است

 74و  83 ص 
دن اعمال و رفتا

←عمت بهشت 
 .است رست

33و  42م ـ ص 
ار و پيوستگي د
مان پيروان پيامب
 الموتي باذن اهللا

 .رست است
58و  59م ـ ص 

قاعد(الل جامعه 
مؤيد ،﴾ن سبيال

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
سال يازدهم

ترين ـ مهم
ـ قرآن كريم
.سامان دهد

در 1گزينه  .5
سال يازدهم

رهبر ـ اينكه
ـ واليت و ح
آماده كنند

رد 2گزينه  .5
سال دوازده

و ه﴿ـ علت 
آنا: ـ عبارت

بينند با مي
در 3گزينه  .5

سال دوازده
ـ عدم شايس
ـ هدايت پيا
او باشد و به

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ
در آية شريف

ال ري﴿علت 
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
ـ آشكار شد
ـ باالترين نع

در 3گزينه  .6
سال يازدهم

استمرا) الف
ايمعدم ) ب
و احي﴿ )ج

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
حفظ استقال
علي المؤمنين

  

erv.ir
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 ﴾م للعبيـد 

قاط جهان 
فلـيس  مين   

 ي مع الحق

ولوا آمنـا و  

ر نظـر او و        

 -2گنـاه   ن 

ي ناپسـند     

رنامه بودن 

cationgroup

َن اهللا ليس بظالم

مانان در تمام نق
 بـامور المسـلمي

علي«ديث نبوي 

ا ان يقووكان يتر

ه زشـتي آن در
  ﴾...وا لهم 

شـمردنكوچـك 

  )معلول(د 
ر زشـت و راهـي

بر  و دوري از بي

  

اَو ﴿شود و علت 
﴾  

ندي مسلم سربل
ـ ي ولـم  صـبح  مته

قع نسبت به حد

احسب الناس ا﴿

 بـا اظهـار گنـا
شة في الذين امنو

ك -1بارتنـد از  

پس رستگار شد
آن عملي بسـيار

ج و هزينة خود

)17/02/1400 وم

ده است انجام ش
﴾قدمت ايديكم ا

الم و پيروزي و
من اَص «:رمودند

در واق شده بود 

  .باشد ي مي

﴿ ←شـود   مي

بيان كنـد زيـرا
تشيع الفاحش ن اَ

دتر است؛ كه عب

پ) علت(د يه كر
اً آطعقك نشويد 

تنظيم خرج ،سر

16  

دوجامع نوبت (ن 

داوند فرمان داد
ذلك بما﴿ ← 

شرفت جهان اسال
شته باشيم كه فر

  .انان است

ار شك و ترديد

تن احاديث نبوي

متحانات خاص م

ا براي ديگران ب
ن الذين يحبون

ه از خود گناه بد
  »ر گناه

كس خود را تزكي
به زنا نزديك«: د

هاي همس يژگي و

وازدهم؛ زبــــان

ن صورت كه خد
.استيشين شم

پيش برايدانيم و 
كامل داش توجه

سرپرست مسلما

99  
دچا) ع(ت علي 

 ممنوعيت نوشت

ث ورودش به ام

ر  نبايد گناهش
ا﴿: فرمايد ه مي

ر نسبت به گناه
رار براص -4گناه 

به يقين هر كس ←
فرمايد خداوند مي

كر كردن دربارة
  .ت

سنجش دو

  
رستي و به همان
 خاطر كردار پي

7-75  
مسلمانان دور بد
 پيامبر گرامي ت

هاي س ان ويژگي

9و  102و  113
مل دربارة حضرت

  .ه بود
حريف احاديث

6  
كند در واقع باعث

هي را انجام داد
ن زمينهآن در اي

چهار رفتار« : ند
كردن بر گدماني

 108  
← ﴾من زكّاها

خ است» زنا«رة 

فك ،دا كردن كار
 امر ازدواج است

   
 

 .رست است
45-57هم ص 

 يعني كار به در
بت بهه اين عقو

 .رست است
76و  85م ـ ص 

خود را از ساير مس
 و به اين سخن

هم آيه واليت بيا
 .رست است

3و  115م ـ ص 
مكه در جنگ ج

غافل شده» علي
ز ورود جعل و تح

 .رست است
67و  70م ـ ص 

ك عاي ايمان مي
  ﴾ن

 .رست است
  89هم ـ ص 

ه هر علتي گناه
رود و قرآ ين مي

 .رست است
  88هم ـ ص 

فرماينمي) ص( 
شاد -3ن بر گناه 

 .ست استر
و 112هم ـ ص 

قد افلح م﴿: مايد
دربار ← ﴾يال

 .رست است
  225م ـ ص 

شتن شغل و پيد
در ي بلوغ عقلي

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
سال دوازده
حسن فعلي
اين است كه

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
ـ ما نبايد خ
تالش كنيم

   »بمسلم
ـ ويژگي مه

در 2گزينه  .6
يازدهمسال 

ـ شخصي ك
الحق مع ع و

ـ زمينه ساز
در 3گزينه  .6

سال دوازهم
كسي كه ادع
هم ال يفتنون

در 4گزينه  .6
سال دوازده
اگر كسي به
ديگران از بي

در 3گزينه  .6
سال دوازده
پيامبر اكرم

كردنافتخار
در 4گزينه  .7

سال دوازده
فرم قرآن مي

ساء سبي﴿ـ 
  ».است

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
توجه به داش

هاي از نشانه
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روا داشـته  

يت يـاران  

 نعمتـي را  
  .ت

ـان زمـين     

هـاي   از راه 

ه به وجـود  

  .ماند از مي

  .ر بروند

cationgroup

رپـ يگـر از خـدا    

و تربي) ص(كرم 

خداوند ﴾...يراً 
ند شنوا و داناست

 و آنـان را وارثـ

يكـي ا»  غرايـز 

و مرد در جامعه

با» ادت و كمال

رتبة معين باالتر

  

  

د براي نصـف دي

امبر اكسخنان پي

م يك مغيرن اهللا ل
انا كه خداوندمه 

ردم قرار دهـيم

يين حريم براي

  .عديل نمايد

 روابط بين زن و

سعا«رسيدن به 

توانند از يك مر ي

.م شدني نيست

)17/02/1400 وم

ه است پس بايد

وختن و انتقال س

نذلك بأ﴿. اند ده
 را تغيير دهند

وايان مرن را پيش

تعي«و بيانگر . د

در وجود خود تع

ر امر پوشش و

 ناتوان باشد از ر

اند نمي ت ورزيده

.  

هاي آن تمام تي

   ديني

17  

دوجامع نوبت (ن 

ود را حفظ كرده

آمو )ص(بر اكرم
  .است 

 
  .ست

  .يام را دادند

 گونه بيان نمود
 خود وضع خود

نت نهيم و آنان

 غرايز پرهيز كر

را د» خودخواهي

هايي در حدوديت

ط بر نفس خود

آن قناعت» اللي

.پذيرد صورت مي

پس شگفت» كرد

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ زبــــان

د نصف دين خو

ن و سيرة پيامب
سلسلة الذهبث 

 .است) ع( باقر 
ا) ع(مام سجاد 

ازه قياج ودشان

ها را اين  نعمت
هد مگر آن كه

ضعفان زمين من

روي در ارضاي

خ«تواند  مي» يد

مح«ت زن، بايد 

كند، اما از تسلط

عقلي و استدال« 

ص» توأماً«جهان 

بيني ك هان پيش

معارف

سنجش دو

ي كه ازدواج كند

اي حفظ سخنان
حديث شانمونه

140  
 در دوران امام

توسط ام ←ع 
ن علي عموي خو

ت از دست دادن
د ست تغيير نمي

خواهيم بر مستض

ي بايد از زياده ر
  

 خود بيرون بياي

 فاحش شخصيت

نون را تحصيل ك

ي تنها به جنبة

جزاي گوناگون ج

ياني را براي جه

   
 

كسي« :فرمايند ي

 .رست است
  125م ـ ص 

بر) ع(هل بيت 
ه است و نبود د

 .رست است
و  141م ـ ص 

في اسالم اصيل
ي سازمان تشيع

بن به زيد) ع(ق 
 .رست است

  150م ـ ص 
قرآن كريم علت
 ارزاني كرده اس

 .رست است
  157م ـ ص 
خ ما مي«: فرمايد

 .رست است
كردن خودخواهي
.ودخواهي است
 .رست است

از عالم« انسان 
 .رست است

ري از انحطاط

 .رست است
لوم و فنومامي ع

 .رست است
معرفت خداوندي

 .رست است
بخشي به اج ظم

 .رست است
توان پا نمي«كه 

www.sanjeshse 

ـ پيامبر مي
  ».باشد

در 4گزينه  .7
سال يازدهم

قدامات اهاز ا
هاي بعد نسل

در 1گزينه  .7
سال يازدهم
ـ زمان معرف
ـ تجديد بنا

امام صادقـ 
در 2گزينه  .7

سال يازدهم
خداوند در ق
كه به قومي

در 2گزينه  .7
سال يازدهم
ف خداوند مي

 ».كنيم

  
    

در 1گزينه  .5
براي مهار ك
مبارزه با خو

در 2گزينه  .5
هنگامي كه

در 3گزينه  .5
براي جلوگير

  ».آيد
در 4گزينه  .5

اگر انسان تم
در 3گزينه  .5

آنان كه از م
در 2گزينه  .5

رينش و نظآف
در 1گزينه  .5

به دليل اينك
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» ي در نظم

در دفـاع از       

  .است» 

» . برسـند  

ساسـي در    

توانـد   نمـي   

cationgroup

نگري آينده« به 

يـر متخصـص د

»توحيد نظري« 

وجودي خـويش

 از موضـوعات اس

  .باشد مي» شر

 بـاالتر از ايـن نم

  

شود اين مطلب

رسـت افـراد غيـ

بيانگر» .ب نمايد

ند تا به كمال و

  .ست

برخـي« فهـوم 

  .است» ي

يات زندگاني بش

  .د

 

هيچ عدالتي«م

)17/02/1400 وم

ش اد آماده مي نوز

اظهـارات نادر« 

رادة او را مغلوب

ها گرفتار شون ي

اس» هان طبيعت

  .ست

مف» وي شكافت

علم پرستي«ي از 

  .مايد

  .ست

حي« شده است 

.  

معاد اشاره دارند

 .است» ر مادي

  . دارد

مفهوم» ه بنوش
  .دد

18  

دوجامع نوبت (ن 

شير براي تغذيه

ت خدا ناشي از

تواند ار اي نمي ه

ي ها و دشوار ختي

هاي جه حدوديت

اس» مصلحت«ن 

 ندانست ولي مو
  .آيد  مي

كند ناشي اد مي

ارضا نم  انسان را

اس» ياد خدا«ن 

  . است

د به انسان داده

است» جاودانگي

ه امكان مب» عت

كامالً غير«مري 

ودن روح اشاره

كاري همه روز ي
گرد ستنباط مي

وازدهم؛ زبــــان

ي توليدكنندة ش

ند در حوزة اثبات

ست و هيچ اراده

به سخ«ي را كه؛ 

رهايي از مح«ي 

 و محرك انسان

يك موي/ افت 
به دست» .ست

كه اضطراب ايجا

جوي» نهايت ي

عنوي، اهل ايمان

د محتاج ايمان

 از طرف خداوند

ميل به ج«ي از 

 زندگي در طبيع

و ام» روح اوست

به غير مادي بو 

ز آن چه مي/ ش 
اس» .گردانده شود

سنجش دو

هاي حم مادر، غده

 برخي از خداوند

اس دست خداوند 

اي  خداوند بنده

اي براي  و وسيله

وي برانگيزاننده

 باديه بسيار شتا
 تجربي خارج اس

در زندگي بشر ك

طبع بي«ه است 

گاه روحي و مع ه

خود» بقاي«و » 

 تعاليم آسماني،

گ در انسان ناشي

 و نظام مرگ و

ر«ه به آن است 

»شخصيت است

 همه روزه بپوش
ي به خود او برگ

   
 

 .رست است
شد جنين در رحم

  
 .رست است

گرداني لب روي
  ».ي است

 .رست است
م همة امور در
 .رست است

ليم اديان الهي،
  .دارد

 .رست است
يات بشر، تحول

 .رست است
هاي تدبيري نيرو

 .رست است
ل گرچه در اين
 از تيررس علوم

 .رست است
ديني د چي و بي

 .رست است
نتوانسته»  مادي

 .رست است
ترين تكيه و مهم

 .رست است
»پيدايش«ه در 

 .رست است
ي كه از ديدگاه
 .رست است

و نگراني از مرگ
 .رست است

حدود خداوندي
 .رست است

ت انسان وابسته
 .رست است

ن داراي ثبات ش
 .رست است
بافي  ن چه مي

هاي هر كسي ده
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در 4گزينه  .6
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د دوست مي

در 3گزينه  .6
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در 4گزينه  .6
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در 3گزينه  .6
دل«از بيت 

زندگي بشر
در 1گزينه  .6
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در 2گزينه  .6

هاي هدف«
در 3گزينه  .6

ترين و بزرگ
در 4گزينه  .6
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ز آ«از بيت 
باشد كه كر
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ساخته  1ع 
ي است، در 
 است پس 

، نياز به جه
هم صفحه 
صفت اندازه 
 به مفهوم 

ان گذشته 
توان از  مي

گرفته شده 
» ك كردن

ي ساختار 

 براي حل 

ن افزايش 

ف كند، اثر 

cationgroup

م تا شرطي نوع
فاعلي» ر كردن

 اما قابل توجه

جدر نتي. باشد ي
تاب كار سال د
همواره قبل از ص
جاي خالي نياز

ي خالي بايد زما
 هيچ شرايطي نم

ه طور ناگهاني گ
ترك«به معناي  

عولي مناسب برا

دامات كاربردي

  يت كردن

 در ميان جوانا

  شينه، زمينه

كن است مصرف

  

جه استفاده كنيم
منتشر« معناي 

ها كم داد كتاب

bacterium مي
 اين كلمه در كت

dangerou (ه
كلي جمله، در ج

  ).4و  3

ته در جايرفر 
تحت»  مرگش

غذايي بد بهت 
give upفعل 

د كه ضمير مفعو

ست و برخي اقد

تقوي) 4 

حتي ة قلبي را

پيش) 4 

ط در هفته ممك

  ي آوردن

)17/02/1400 وم

در قسمت نتيج 
به publishل 

فهوم جمله، تعد

mكل مفرد آن 

حوة به كارگيري
us(فت كيفيت 

جه به معناي ك
3هاي  رد گزينه(

س ساختار به كار
قبل از«معناي 

ايم به ترك عاد
ز سوي ديگر، ف
نين، دقت كنيد

  ).2و  1هاي 

سيار بيشتري اس

 ساب آوردن

ب احتمال حملة

 ه

متوسط  خانوادة

ي را به ياد كسي
  ل كردن

19  

دوجامع نوبت (ن 

canط، بايد از 

auth براي فعل
با توجه به مف ).

جمع است و شك
وز گرامي به نح

همچنين، صف. د
ي ديگر و با توج

(ي داشته باشيم 

فتاده است، پس
before h به م

ص است كه تصمي
از). 4و  2هاي 

همچن ).4و  1ي 
رد گزينه(باشدي

 سزاوار توجه بس

به حس )3 

ن غذاهاي چرب

برنامه) 3 

 غذايي كه يك

چيزي) 2 
تبديل )4 

  انگليسي

وازدهم؛ زبــــان

  .است» ود

در قسمت شرط 
horيگر، نقش 

)3و  1هاي  زينه
  .)4و  1ي 

ج» ها باكتري« 
دانش آمو). 3و  

دقت كنيد 30ه 
از سوي). 4و  2

 ضمير موصولي

گذشته اتفاق اف
his deathرت 

really مشخص
 رد گزينه(كنيم 

هاي رد گزينه(د 
مي themخصا 

عضلي است كه

  بودن

دهد كه خوردن

 ل

ند كه بر ميزان

سنجش دو

وف از اعمال خو

)goes(ل ساده 
از سوي دي). 4 

رد گز(م داريم 
هاي رد گزينه(يم 

bac به معناي
2هاي  رد گزينه

 دوازدهم صفحه
هاي  هرد گزين(

د در جاي خالي

در گ decideل 
 با توجه به عبار

  .رد

yتوجه به كلمة 

wil استفاده ك
گيرد ر ميان مي
some ba مشخ

ع، آلودگي هوا م
  ».ام شود
شامل) 2 

د جديد نشان مي

احتمال) 2 

نتيار زيادي هس

  
  

   
 

 .رست است
خو«ف از خداوند 

 .رست است
وجود زمان حال

و 3هاي  گزينه
معلو به ساختار

a f استفاده كني
 .رست است

teria كه اسم 

these  ر(داريم
نين كتاب سال
(ه كار مي رود 

در نتيجه، بايد. 
 .رست است

sp قبل از عمل
د كهيدقت كن 

كامل استفاده كر
 .رست است

خالي دوم و با تو
lنتيجه بايد از 

ير مفعولي را در
ad eating hab

 .رست است
به نظر من،«: له

 جهاني بايد انجا
 ودن

 .رست است
پژوهش ج«: له

 
 .رست است

عوامل بسيا«: له
  
 ن

 كردن

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
منشاء خوف

 

 
در 2گزينه  .7

با توجه به و
رد گ(باشيم 

نتيجه نياز ب
fewبايد از 

در 1گزينه  .7
دقت كنيد
معرف اسم 

و همچن 26
)small (به
داريم» كه«

در 4گزينه  .7
pendعمل 

.كامل باشد
زمان حال ك

در 3گزينه  .7
براي جاي خ
است و در ن
همواره ضمي

bitsسمي ا

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل
اين مشكل

سزاوار بو) 1
در 2گزينه  .8

ترجمة جمل
  ».دهد مي
گنجينه) 1

در 3گزينه  .8
ترجمة جمل

».گذارد مي
شناختن) 1
مصرف ك) 3
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رم مراقبت 

اصله برايم 

«  

نش هويت 

  .يد

و  1هاي  ه
براي فعل  

سط جمله، 
در جمله » 

cationgroup

از پدر بيمار م تا

  ره، گزينه

اش بالفا م، چهره

  ساً، عمدتاً

  ».ضافه كرد
  و

.آيند هم كنار مي
  مان نواز

يد مكرر از وطن

  رر

كنيدقت » بودن

رد گزينه(كند  ي
heچنين، نقش 

 wh دار در وس
»كه چه چيزي«

  كب

  ف

  

سه را ترك كنم

چار) 4 

سال ديدم 20 

اساس) 4 

 حاشيه صفحه اض
الگو) 4 

  .باشد مي 

با ه يخوب به اين 
مهم) 4 

ه است با بازديد

مكر) 4 

  خراج كردن

ع همه ساليق ب

معنايي ناقص مي
همچ). 2 گزينه 

ن بعد از كلمات
wh  به معناي»

مرك) 4 

هدف) 4 

)17/02/1400 وم

سالگي مدرس 15

 ف

 را بعد از حدود

 دريج

درنگارشم  بك
 ل كلمه، ورود

theرف تعريف 

است كه ن دليل
 ه

شور زندگي كرد

 ي

ن كشيدن، استخ
  ه كردن

ا بودن، باب طبع

ه را به لحاظ م
رد(ستفاده كرد 

همچنين). 1نة 
hatر، بكارگيري 

 ن، زياد
  .د

  .اده كرد

 ل

20  

دوجامع نوبت (ن 

5دم تا در سن 

تخفيف) 3 

وران كودكي ام

به تد) 3 

 براي بهبود سب
مدخل) 3 

فاقد حر» اتئيز

گي دارند و به اين
مشابه) 3 

در خارج از كش

جهاني) 3 

بيرون) 2 
احاطه) 4 

ها ق همة سليقه

جمله ،جاي خالي
اس butتوان از  ي

رد گزين(ه كنيم 
از سوي ديگر). 

فراوان) 3 
دقت كنيد» وجه

استفا toصدر با 

تبادل) 3 

.  

وازدهم؛ زبــــان

، من مجبور شد

 

ي از دوستان دو

 له

و نظرات مفيدي
 ت

همراه با جز«ي 

ت به زندگهي نسب
 ، داخلي

هاي زيادي د ال

 ف، متضاد

مطابق«ه معناي 

w در ابتداي ج
جمله نمي 2ن 

ر معلوم استفاده
4و  1هاي  زينه

.(  

 ند، قابل
قابل تو« معناي 

بايد از مص» ردن

سي عجيب است

سنجش دو

يچ چارة بهتري،

قدرت) 2 

كيود كه وقتي ي

بالفاصل )2 

ي من را خواند و
جزئيات) 2 

in det به معناي

هاي مشابه نگرش
خانگي) 2 

كه سا ايجسته
  ».كند ي

مخالف) 2 

   ردن
  

satisfy all  به

which وwho 

تضاد معنايي بين
س بايد از ساختار

گزرد (فاده كرد 
)4و  2هاي  زينه

ارزشمن) 2 
worthy o به

تالش كر«عناي 

 دليل) 2 

ي كلمات انگليس

   
 

 .رست است
در نبود هي«: له

 .رست است
آور بو تعجب«: ه
  

 تفاقي
 .رست است

معلم انشاي«: ه
 صفحه، فاصله

tailكه ساختار 

 .رست است
پدر و مادرم نگ«: ه

 .رست است
پزشك برج«: له

مي ويش را حفظ
 

 .رست است
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جمله» كه«ناي 
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