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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)16/02/1401(  
  )دوازدهم( ــانبـز  

 

  

  :باشد نتي زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينتر 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   از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  مندي 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
 

14از  12ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 /  
چـه بلنـد و    

 -ي سـازند    

ع اول ذكـر    
ة تشـبيه و      

cationgroup

) قرار - سكون  - 
ويژگـي آنچ - راز 

هـاي آهنـي لقه
  ) فرشته - 

  . عني است

  .ت كاربرد دارد

ـالي در مصـراع
كـه دربردارنـدة

.  

  

  .انمان

-آرامش (مأنينه 
زماني در(آزگار  

 جنگي كه از حل
آور پيام  فرشتة(

مع ة يازدهم، هم

  .ت
  . ست

اميد در بيت -2

مثـ» كرده اسـت 
ن آرايـة ادبـي ك

).ستعاره دانست

)16/02/1401وم 

خا چيز، بي بي  ر،

طم.) / سر بپيچند
) /شفاعت - ري 

جامة(درع ) / ر
(سروش ) / يلت

مين واژه در پاية

  .است 

  حور ←

حسن تعليل است
آميز اس ، اغراق»

عطر  -1 معني 

از، آن را افشا ك
اين  »شود گل مي

را فقط اس  »راز -

2  

جامع نوبت دو(ن 

كنايه از فقير: ل

اي كه به دور س ه
گر ميانجي - ري گ

متحير -رگشته 
فضي -لياقت  - 
با هم» پيمودن -

)جِ جاذب(» ب

←هور * هليز 

بيت فاقد ح* ه 
»وزن در پيراهن

به دو» بو«  :هام

في كردن اين را
ث افشاي بوي گ

-برگ گل «وان 

  . ت

ارسي 

وازدهم؛ زبــــان

:   
جل آسمان) 2كي 
 (  

پارچه - عمامه  - 
رخواهشگ(  مردي

سر(خيره ) / ك
شايستگي -داد 

-طي كردن «ي 

جواذ«صالح آن 

  ذميم ← 

ده ←دحليز * 

نگا -از از مرگ 
هزار سو«* اس 

ايه* صبا  -س 

  .شده است
عي من در مخف
ي و اعجاب، باعث

  .شود  مي
تو مي: توجه(» ز

  .ز را افشا كرد
است»  كردن راز

 فا

سنجش دو

:ها ه و اصالح آن
ابل غش و ناپاك
ن درخت و گياه

   : از
-سربند (دستار  
پايم) / دشمن - ه 

   :هر يك
هولنا -غرّنده  -
استعد(هنر ) / ر

وازدهم به معاني

و اص» جوازب«خ 

  : هر يك
زميم  *غازي  

  : ها ن
*سميعي  ←ي 

  :شده
ترتيب مجا به»  

زن به الماسو - 

چشم نرگس -ين 

   :ر بيت
م تشبيه شع دو

سع«ثبات اينكه 
ي گل در زيبايي

ناميده  » معادله
را -گل  -گ گل 

سيار من، اين راز
افشا«كنايه از   

   
 

 .رست است

ست در هر گزينه
لص، سنجه، مقا
شاندن و كاشتن

 .رست است

اند ها عبارت واژه
) /هوشمندي -  

بدخواه - انديش 
  .)آيد ظر مي

 .رست است

رست و اصالح ه
-خروشنده  -ب 
وزير -مشاور (ور 

در پاية دو» ردن
 .رست است

 در گزينة پاسخ
 .رست است

اليي و اصالح ه
←قاضي * ت 

 .رست است

اليي و اصالح آن
صميعي* نكهت 

 .رست است

 .رست است

شد هاي خواسته ه
»چشم -خون « 
تعلطف به خل 

  تناقض  -جاز 
عارض نسري: شي

 .رست است

هاي موجود در ه
راع اول به مصراع

شاعر براي ا: دله
هاي گلبرگ«كه 

سلوبا«هست، 
برگ«: بخشي ن

تار و پوشش بس
»پرده كردن راز

www.sanjeshse 

  
  
در 3گزينه  

موارد نادرست
خال: عيار) 1
نش(غَرْس ) 4
در 4گزينه  

همة معاني و
زيركي(دها 

بدا(بدسگال 
طوالني به نظ

در 2گزينه  
هاي ناد واژه

مهيب(دمان 
دستو) / زره

سپر«: توجه
در 1گزينه  

غلط اماليي
در 4گزينه  

هاي امال غلط
زلّت ←ذلّت 

در 2گزينه  
هاي امال غلط

ن ←نكحت 
در 3گزينه  
در 1گزينه  

بررسي آرايه
:مجاز -الف
 :تشبيه -ب
فاقد مج -ج
بخش جان -د
در 4گزينه  

بررسي آرايه
مصر  :تشبيه

اسلوب معاد
كند؛ اينك مي

تمثيل نيز ه
استعاره، جان

استت: تناقض
پر بي«  :كنايه

erv.ir
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دلـم  . (ـت  

ر خـاك و    

  ».ست
يال زلف تو 

ف اضـافه و   

» پو«براين 

انـد؛   ه شده

cationgroup

  .است

هـايم اسـ  نَفَـس 

بب كشـتار و د

اليه است ت مضاف
خيا -اليه  مضاف

حـرف  :ز پـي   *   

است؛ بنابر) ركب

وة بالغي سروده

  

صراع اول آمده ا
  .ارد

  ان
ر البالي كمند

 

كند، سـب كت مي
  .دارد ي

بلند كه صفت«جز 
اليه م مضاف: لف

ذرا بـه مسـند

مر -وندي (مل 

بيت دوم به شيو

)16/02/1401وم 

  .ست

ان، مثالي در مص
ر بيت كاربرد دا

تعاره از زيبارويا
م، اسارت آن د

 .ن تعليل است
  . تعليل است

سير درست حرك
ستي برحذر مي

اليه ف  

ج اليه، به ه مضاف
زل ←ل زلف تو 

فعل اسنادي گذ 

  .ي گرفته است

كام يك واژة» پو

پاياني ب  و جملة

3  

جامع نوبت دو(ن 

  .بخشد ي مي
تعبير شده اس  »ب
.  

جازات گردنكشا
م باز و گشاده در

است  »بتان« - ند
هاي دلم علّت ناله
   ).ن است

استعاره و حسن 
بيت فاقد حسن

تير كه در مس : ل
ا از راستي و درس

مضاف اليه مضاف

اليه همه مضاف) ر
پختن خيال ← 

هالي  مضاف  

»گشت«* سند 

 معناي جديدي

وپ تك«. *  است

ري هستند و د

وازدهم؛ زبــــان

دهد و زندگي  مي
سيالب«يزي به 
است»  و مردن

قش تقدير در مج
چشم -2شاهين 

 و تشخيص دارن
ع: حسن تعليل 

م زلف زيبارويان
بيت فاقد* به 

ب * تعاره از دل 
حسن تعليل*  

مخاطب راادبي 

   :ه
مض): زر خويش را

اليه مضاف  
جايي ضمير جابه

لف تو را پختن
صفت: هر ← ي

 به مفعول و مس

   :ها واژه  انة
رده است و هم

  .اند ر شده

آمده» اندر«ن 

  .وف است
مضارع اخبا» زد

سنجش دو

  . ست

 
مي جلّاد، جان م

آمي طور اغراق به 
كشتار«مجاز از 

براي اثبات نق  )ف
ش -1 دو معني 

   :شده
استعاره»  نَفَس

) *شبيه پنهان
ه چون اسير دام

دل به كعب -ينه 
است» خزانه«: ره
گوش هوش  :ره

عر با يك دليل ا

ها در هر گزينه ن
عيار ز: ك اضافه

اليه م مضاف): تو
ج  :بشنعل مرك( 

خيال زل: ف است
كار هر خامي - ه 

ل اسنادي گذرا
  .ي است

 وضعيت چهارگا
 خود را حفظ كر
متروك و مهجور

  .افته است

حرف اضافه كهن

ظي و فعل محذو
ساز آرد، مي مي «

  . شده است

   
 

ر اسهاي ديگ رايه
 .رست است

 :هاي هر بيت ه
رحم بي) ب(يت 
»اشك«) ج(ت 
م» خون«) د(ت 

الف(له در بيت 
به  »باز«) هـ(ت 

 .رست است

شد هاي خواسته ه
كمد -دل «  :ها

تش( بتان به دام 
نالد و نه ست مي

دل به مخزن كي
استعا* نقد دل 
استعار* نِي تير 
لذا شاع. ن است

 .رست است

 وابسته و نوع آن
فك  »را«(خويش 

كوي وصل ت(تو 
(ش  - مركب  -  

ك اضافه محذوف
اليه  فاليه مضاف

 .رست است

   :ي نكات
فعل» ديد«: كور
گروه متممي» ت

 .رست است

گزينه به جهت
معناي قديمهم 

م  :ستوان، درزي
تحول معنايي يا

 .رست است

   :د هر گزينه
همراه ح» وپو تك
  .ست

دو تلفّظ قد واژة 
«به معني   »ازد

جمله فعل مقدم

www.sanjeshse 

بيت فاقد آر
در 2گزينه  .

توضيح آرايه
تناقض در بي
اغراق در بيت
مجاز در بيت
اسلوب معاد
ايهام در بيت

در 1گزينه  .
بررسي آرايه

ه استعاره  )1
زلف  :تشبيه

چون زنده اس
د: تشبيه) 2
نق: تشبيه  )3
ني  :تشبيه) 4

خون غلتيدن
در 3گزينه  .1

هاي وابسته
خ -  حشر) 1
ت -وصل ) 2
بلند - او ) 3
فك »را«) 4

مضاف: تو ←
در 4گزينه  .1

توضيح بعضي
در بيت مذك

رفع خجالت«
در 1گزينه  .1

بررسي هر گ
هم:  ركاب  )1
برگس) 3و  2
ت  :دبيران  )4

در 3گزينه  .1
بررسي موار

ت«متمم ) 1
معطوف نيس

رباعي فا) 2
آرد، سا«) 3

در هر دو جم

erv.ir
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خـود در ره     

  .است  

   

اثربخشـي  «

 از صـفات  

ا و مفهـوم     

مده است و 

خداونـد بـر      

عـدم   -ت     

  .است» شم

cationgroup

ري بـه جـاي خ

  ).ست

»ي دشمن برتر

.كند را بيان مي 

«نـة پاسـخ بـه    

ون آمدن سالك

 در ايجـاد معنـا

به يك معنا آم» 

  ).است» 

ـوق خواسـت خ

صـواب و مصـلحت

چش - بصر «عني 

  . است  »ق

  

دگـر«يـت دوم  

ول مقدم شده اس

سليم در برابر قوا

  . شته باشد

 »عشق و عقل« 

 است و در گزينـ

و فنا، يعني بيرو

ظي است، بلكـه

»دار«(است ف 

» حساب نياورد

و برتـري و تفـ 

ير در جهـت ص

  .كند ده مي

زينة پاسخ به مع

وجه به غير حق

)16/02/1401وم 

 آخرين جملة بي

مسند بر مفعو( 

  ).ست

  ).م شده است

توصيه به تس«ن، 

خود را پنهان داش

ه به نوعي تقابل

تأكيد شده» س

صاف وادي فقر و

هاي بديع لفظي ه

گزينه، بيت مرد
  .د

به -شاهده نكرد 

)تقـدير ( الهـي    

تـدبي -فـرينش   

نندگان را مشاهد

و در گز» ه كردن

 داشتن دل از تو

4  

جامع نوبت دو(ن 

و) با مسند(ي 
  )فعل  : سازد

گفتـــناز  ــن
  متمم        فعول  

ل مقدم شده اس

 بر مفعول مقدم

 مفهوم متضّاد آن

مني كه كينة خ

كه» .ت دور شدم

ت از هواي نفس

از اوص. (است» ق

نها يكي از آرايه

 پاسخ؛ در اين گ
وع جناس ندارند

مش«معناي  ب به

سـت و مشـيت

گاه عميـق در آف

بين   را و او همة

نگاه - نظر  - ستن 

ه به حق و نگاه

وازدهم؛ زبــــان

سه جزئي اسنادي
قربان. (ل است

 
  )ة عادي بيان

  دي
تــــ زن خــالي

فعل اسنادي   مف     سند 

فعل بر مفعول( ي

متمم( دان ــر
  فعل اسنادي    ند 

و»  عليه دشمن

هيز از خشم دشم

، از عقل و عافيت

مل و عدم تبعيت

در وجود معشوق

تن اس همسان نه

جز گزينة د، به
ه و زنده هيچ نو

ترتيب ل و دوم به

ت افراد به خواس

تدبر و نگ  :ست از

كنند او رك نمي

نگريست - مشاهده 

كمال توجه بنده

سنجش دو

س» نكوست«ت 
ه جزئي با مفعول

  :راع اول ابيات
شيوة( بياريد رده

   فعل غير اسنا
خ نيســـت ـون

فعل غير اسنادي   مس   گي

رنگ دويي ام ينه
  متممي  گروه مفعولي 

زهــ آن ــــــد
مسن  غير اسنادي مفعول  

به خشم انقالبي
  :رتيب

پره - با دشمن 

د عشق محبوب،

اخالص در عم« 
  . است

فناي عاشق د« 
  ) مطلق

ويژه جنا ناس به
  .ند

ي جناس هستند
مات قافية پاينده

در مصراع اول» 

يترضا«نة پاسخ 
 «  

رتيب عبارت اس
 ب

ديدگان در: سخ

م - ديدن «عناي 

ك«به معني » ت

   
 

بيت نخست  جملة
نيز سه» ن سازد

 .رست است

ها در مصر ش واژه
 آن يار سفر كر
ه مفعولي       

چــــ ها ن وصف
پيوند وابستگ   گروه نهادي 

آييبر  بست ستي
فعل غير اسنادي  گروه م  

دهـ قندي تو را 
فعل    عول  مف      متمم 

 .رست است

توصيه به«سؤال، 
تر هاي ديگر به ه

نفي صلح -يي 
 .رست است

با وجود«: ه پاسخ
 .رست است

پاسخ برت غير 
اشاره شده» انه

 .رست است

ت گزينه پاسخ
او در هست تي

 .رست است

هاي داراي جن ه
كن ك شاياني مي

تمام ابيات داراي
و كلم  )يف است

»نديد«گزينة دو 
 .رست است

ت سؤال و گزين
.است ها ي انسان

تر هاي ديگر به ه
ي در فراق محبو
 .رست است

شريفة گزينة پاس
 .رست است

به مع» ديدار«ت 
 .رست است

اقبتمر« آن كه 

www.sanjeshse 

ج آخرين) 4
دوست قربان

در 2گزينه  .1
بررسي نقش

خاك ره  )1
گروه         

اينرا  تو) 2
متمم          گ      

وهم هس) 3
 ي گروه نهاد       

گـــــر) 4
پيوند وابستگي     

در 4گزينه  .1
مفهوم بيت س
مفهوم گزينه
ذم زهد رياي

در 3گزينه  .1
مفهوم گزينه

در 2گزينه  .1
در همة ابيات
مناجات شبا

در 1گزينه  .2
مفهوم درست
خود و نيست

در 4گزينه  .2
بررسي قافيه
مطلوب كمك

ها در ت قافيه
بنابراين رديف

در گ: توجه(
در 1گزينه  .2

معناي عبارت
انديشي چاره

مفهوم گزينه
انديشي چاره

در 3گزينه  .2
ية شمعناي آ

در 4گزينه  .2
در تمام ابيات

در 2گزينه  .2
توضيح الزم

erv.ir
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  )30 صفحه

  )61فحه 

 سـه هـزار     
 نيـ ـتگاه ا 

 ارتفاعـات  
 ي همكـار  

در صـنعت  
ت سوغات و 

مناسـب   ن

cationgroup

  )24 حه

ص 11و عربي 15

 )3صفحه 

صف12عربي ( ود

ت عمـر آن تـا
خاسـ. دارد يـال   

در دهنـده  ميـوه 
برداشـتهـاي     

د .شـود  ار مـي  
 زيرا در ساخت

دنيـ و از چ ميكن

  

   )24و2فحه 

2(  

صفح 10عربي (

5 صفحه 12ربي 

  )48و  

ص11عربي ( ست

استفاده شو ي،ه

  .)66 صفحه

ممكن است يگاه
ر برابـر خشكسـ

مدرختـان   ـرور 
رسـد، فصـل مي

آشـكا ،ـد اسـت  
 برخوردار است،

ك ديرا تجد تون

 

)16/02/1401وم 

، صف10عربي (ن 

24 صفحه 10ي 

( زمان ،تمام )4

عر(ي مايهواپ )4

36 صفحه 10 

حرام شده اس) 3

ماه ،ساخت ) 4

ص 11و عربي  5

(   

كند و گ عمر مي
در مقاومـت د ي

سـو  افتهيترش 
فرا م تونيشت ز

درآمـ يـع اصـل   
ز اهميت بااليي
تيت از درخت ز

  !گ است
 !است اديخت ز

  !ن
 

)علوم انساني

5  

جامع نوبت دو(ن 

، شهرمانرنديگ ي

عربي( جلو برود 

4  ديب خورش

 4

عربي( مزيستي

3 م است

 4

58و  62و 3: حه

) 59ص11عربي

از هزار سال ع ش
ياديـ ز ييتوانـا 

طق مرتفع گست
پس فصل برداش

كـه منبـ تونيز
 چوب زيتون از

مراقبت ديرمان با

  ) متن
اش بزرگ ون تنه

ن قطر تنه درخ

هاي درشت آن گ
!شه درازي دارد

ويژة غيرع(ن 

وازدهم؛ زبــــان

جشن مي )4و) 

، لياتومب) 4   

غروب ،شاهدش) 

 رفتم ي،جنگل )

، همبرگزار شد )

در اسالم حرام) 

 كبد نهنگ )

صفح 12يعرب( 

ع. (ما خير است

  كنَّ لعلّ  )4

شياست كه بل 
و ت ميهاي ضخ گ

ها و مناط  ر دشت
دارد، سپ افتهي ن
وغن زدر ر يصاد

شود و تفاده مي
در كشور تونيز 

طبق(شود؟   مي
چو )2  !د

چو) 4  

  
برگ) 2 
ريش) 4 

بي، زبان قرآ

سنجش دو

 1(
 
حركت كرد) 3 

 3(

)2  مي كرد

  4(

 2(

  3(

!ديينما ياريرا 

يد و آن براى شم

4  آبائكم، كم

،كهنسالسبز  شه
هاي بلند، برگ ه

ت، كشت آن در
سازمان ي نگهبان
اقتص تي و اهم

ي و صادرات است
ديتول شيافزا ي

در نظر گرفته 
كنند ل عمر مي

!ال قدمت دارد

...زيتون نيست 
    
   ! است

 عرب

   
 

  .رست است
 دانيم

    .رست است
 گردبادها) 4و 

  .رست است
 ششاهد

  .رست است
ك ي،مايهواپ توجه

  .رست است
گرفته شد) 3و 

  .رست است
 مردم) 3و 

  .رست است
 كنند يشكار م

  .رست است
ر انتانيو خدا دي

  .رست است
ى را خوش نداريد

  .رست است
كلعلّ ) 3   الخوف

   :ك مطلب
شيهم ياهيگ ن
شهي، ريابد شيا
است يريگرمس ه

به ازين تونيت ز
كند ا آشكار مي

ي، مصرف داخلي
يبرا .شود ده مي

  .مي
   .رست است

كهنسال توني ز
سا 1000از  ش

سا 1000متر از 
 .رست است

هاي درخت ز گي
 !زدن دارد شخم

ي بسيار مقاوم

www.sanjeshse 

      
  

د 3 گزينه .2
م) 2: خطاها

در 1گزينه  .2
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در 2گزينه  .2
ش )1 :خطاها

در 3گزينه  .2
ه) 1 :خطاها

در 1گزينه  .3
و) 2: خطاها 

در 4گزينه  .3
و )1: خطاها

در 2گزينه  .3
ش )1: خطاها

در 4گزينه  .3
ياو را بسوزان

در 3گزينه  .3
و بسا چيزى

در 2گزينه  .3
ال )1: خطاها

دركترجمه 
تويدرخت ز

افز زيسال ن
مهيدرخت ن

درخت. است
كشاورزان ر

سازي صابون
هدايا استفاد
ياستفاده كن

در 1گزينه  .3
چرا درخت

شيچون ب) 1
چون كم )3

در 4گزينه  .3
از ويژگيكي 

نياز به ش) 1
به خشكي) 3
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4 (  
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  !گرم دارند

  »عيون

(  

)56و  44و 27 

4رد گزينه(!هيم

  

گ يكه هوا يشت

  دان

ع» «دموعا«: 4

)60صفحه  10 

و 19 صفحه 11

  ) 61و  6

د قرار مي ريصاو

  كه 

)16/02/1401وم 

  !يش

  
در مناطق دش) 4

   »نتشرت

له حرفان زائد) 4

4گزينه /  لرياح

و عربي 61و  4

1عربي. (»وّزع -

 )10و 9و  8ه 

60: صفحه 10ي 

تص رهيو ذخ يور

 .ست

ن كسي است ك

) انساني

6  

جامع نوبت دو(ن 

  د؟
هاي شهير) 4 

!ردسير و باراني
4  !) گرمسيري

ا« خبره) 4 

4  »المصدر«

ا: 3در گزينه /  

48صفحه 11ي 

-ُيقنع-أحسنتم«

صفحه 12عربي (

و عربي 83و  2 

آو جمع يبرا لي

استفهامي اس 4و

  .فت است

ترين گرامي.  دايت

ويژة علوم(ن 

وازدهم؛ زبــــان

شود ستفاده مي
 !يشها وهيم) 3

در مناطق سر) 2
در مناطق نيمه

 اسم مفعول) 3

  إليه مضاف) 4

«فعل وفاعله ) 3

دروس: 2گزينه 

عربي(زن مفعول 

«: رف زائد دارند

. (ي جنس است

صفحه 12عربي

در موباآن را كه 

1گزينه .  است

صف بالغا است و 

خد) 4   كه  ي

ي، زبان قرآن

سنجش دو

اها   هيهد يبرا ن
3  !شهاي ب

  كند؟ ي
2   !تفع
د( ستيگرم ن ي

3  ؤنث

4 إليه ضاف

3   »ِکل

در گز/  ألسماک
 

بر وز: َمملوءٌ  و وع
 

هايي كه حر فعل

الي نفي: البركة 
 

ع). (3رد گزينه 

است ك يكوچك

ماي نفي:  3ينه

ل مطلق نوعي

 

در حالي) 2 

 عربي

   
 

 .رست است

تونيهر درخت ز
چوب) 2 !ش

  .رست است
ن كجا رشد مي
ق پرباران و مرتف

يليكه هوا خ يق
  .رست است
مؤ -سم مفعول 
  .رست است

مض) 3  مذكر
  .رست است
ُمشک«سم فاعله 

  .رست است
األ: 1ر در گزينه 

 )30و18صفحه 
  .رست است
مرفوعخبر است و 
 . رست است
ف. رف زائد ندارد
  . رست است

الي نفي است و
. رست است

ر( . است ی منه
  . رست است

كارت ك: »کارت 
  )94صفحه 

 .رست است

گزي. رطيه است
  .رست است

مفعو اجتهادانه 

. رست است
  :تيب
 .ترين است ي

   ) 88 صفحه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
از كدام ظاه
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م) 1 :خطاها
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در 4گزينه  .4
جمع تكسير

ص 12عربي(
در 1گزينه  .4

خب »وءٍ ملُ مَ «
در 3گزينه  .4

حر» سبقيَ «
در 4گزينه  .4

ال» اليذكر«
در 3گزينه  .4

مستنی: كلّ 
در 4گزينه  .4

سيم«: خطا
ص 10عربي(

در 2گزينه  .4
شر: 2گزينه 

در 3گزينه  .5
در اين گزين

  
  
  

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

كه گرامي) 1
عربي دهم (
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 اسـت كـه      
 بـر دسـت     

cationgroup

65 (  

زار و مصـالحى
اسـت كـه هـى  

  

   پيامبران.  ت

  

و  64م صفحه 

   

 محتاجـان، ابـز
هاى اله نعمتو 
 

)16/02/1401وم 

  ازش در  ي

    مبتدا و خبر

 روي فعل نيست

)عربي دوازدهم 

   گناهش) 3

عربي دوازدهم (ي 

 فرصت:  صه

 

  

رسانى به  كمك
كس نيست و همه

 . رسد مردم مى

7  

جامع نوبت دو(ن 

اميدهاي  )4 

جا شدن م جابه 

قيد تأكيد  جمه

ع 4قواعد درس 

3  ملزم.  خواهد ي

پذيرفتي) 4  

فرص.  بدبين:  شائم

  . اري دادند
 ) 40هم صفحه 

)68و  64صفحه 

ن، لذّت بردن از
ى است كه در هم

شود و به م ى مى

وازدهم؛ زبــــان

  زويي طوالني

. ياري برساند) 4

ترج) 2  مل كردن
  . مل شوند

ق – 3هم صفحه 

  علم .  ه
  ) 3م درس 

مي) 2 
  )3 درس 

اند دعوت كرده 

متش) 3 

 و درستي مرا يا
عربي يازده – 6

ربي دوازدهم ص

  . ت

دقانه به ديگران
هد و اين توفيقى

جارى ت هستند

سنجش دو

آرز.  خورد ب مي
  )81و  

4  رساند مي.  كه
  

كام.   فعل نيست
كام.   فعل نيست

عربي ده) (12 

هرچه.  سي نيست
عربي دوازدهم -
 

    
عربي يازدهم –

. اند رانده) 3   ي
 

   گفته شود:  ل
  (   

 

ش و پاكدامني
69و  58و  64و 

عر (  لکّلنا) 4  موم

خانه آخرت است
ردم، خدمت صاد

نهد سان بنيان مى
ة خدمت به ملت

   
 

 . رست است

  :تيب
فريب) 3  رازش

76دهم صفحه 
 . رست است

  :تيب
همان است كه) 3

 )26هم صفحه 
 .رست است

   :تيب
قيد تأكيد روي
قيد تأكيد روي

و 26هم صفحه 
 . رست است

  :تيب
كس ) 4  علمش)  3

- 51هم صفحه 
. رست است

  :تيب
   ش

– 62هم صفحه 

 . رست است

  :تيب
داراني ايهسرم.  ن

. رست است
  :      ها ينه
يقال) 2  رد

) 78دهم صفحه 
. رست است

با تقوا و تال:  يح
و68دهم صفحه 
 .رست است

  :  ها ينه
مأم) 3  كلمه نو

  ك مطلب 
ى براى ساختن خ
ك، احسان به مر

را براى انس» رت
سانى كه شايستة

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

دآرزوي ) 2
عربي دوازد (

در 2گزينه  .2
ترت خطاها به

3  تو را) 1
عربي يازده(

در 3گزينه  .2
ترت خطاها به

ق  ترجمه) 1
ق  ترجمه) 4
عربي يازده (

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

3  نادان) 2
عربي يازده (

در 4گزينه  .3
ترت خطاها به

گناهانش) 1
عربي يازده (

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

فقيرانشا) 1
در 4گزينه  .3

رد ساير گزي
كر پر:   مأل) 1 
عربي دوازد (

در 3گزينه  .3
ترجمة صحي

عربي دوازد (
در 2گزينه    .3

رد ساير گزي
نيامدن ك) 1

ترجمه درك
بسترىدنيا، 
نيك هاىكار

سراى آخر«
سكبرخى از 
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ود و هـيچ   
» احساس«

دا شـده از     

  .ت

گـي فقـط   

  .شود ي
  .شود ه مي

فهمد در  ي

 شايسته و 
خانه  . ( قراء

هايشـان را   

در :  ه شـده   

  روح انساني

cationgroup

شـو مـى » حس ى
«ها  آدم ميرد و

د و عضـوى جـد

ينه درست است

مردگ  شده عصب

ه شامل همه مي
راد شايسته داده

 درد مردم را نمي

و خدمتنسان 
روي نيازهاي فق

رنج فقـرا و نيازه

نظـر گفتـه  مـد  

 است نه مرگ ر

  

بى«عضاى بدن 
ت بمي روح بشر  ت

كننـد نمـى  حس

ن است، اين گزي

ين گزينه گفته

 گزينه آمده كه
ت كه فقط به افر

 انساني شده و

، مهرباني به ا ن
چشم بستن بر ر

و ر  دهند ت مي

كه در گزينـه ي

مردگي ن عصب

)16/02/1401وم 

گاهى بعضى از اع
ركه ممكن است

ح  را ى نيازمندان

 به عضوهاي بدن

كه در اين ر حالي

كه در اين حالي
وانايي نعمتي است

مردگي ار عصب

 كمك به ديگرا
مده است كه با چ

ز دستسشان را ا

در حالي ،يابد مي

درد نكند كه اين
  .ن روح انساني

  ب إفعال

    متعدّ ) 4

   فعل ناقص

     )69ه 

8  

جامع نوبت دو(ن 

گ.  ى آنان است
طور شود همان ى

قيران و نيازهاى
  .  تاس» ى

يه افراد جامعه

د. كند اس نمي

شود در ح مه نمي
ساس متن اين تو

ي است كه دچا
 

 با لذت بردن از
 گزينه پاسخ آمد

 كه مردم احسا

هستند، جريان م

احساس د ،ديگر
ي است نه مردن

ثی من بابيد ثال

4  متعدی.  عال

خبر.  م المفعول

  ) 85و  36

 دوازدهم صفحه

وازدهم؛ زبــــان

م و دلسوزى براى
نمايان مى »دگى

 و محروميت فق
مردگى انسانى ب

ضاي بدن و تشبي

شر درد را احسا

ت كه شامل هم
 ندارند، زيرا براس

 رانده شده، كسي
 .  ره شده است

 خانه آخرت را
اما در ، سازد مي

شود  نمايان مي

ايسته خدمت ه
  . تند

و دست و پاي د
مردگي ه با عصب

مزي) 4  ی النهی

الثی من باب إفع

اسم) 4  إليه ف

6و  92 صفحه 

عربي - 7درس 

سنجش دو

 خدمت به مردم
مرد عصب«و  ند

د و رنج ديگران
عصب« نيز نوعى 

اعضوص ارتباط 

افتد، بش تفاق مي
  .شود مي
ي الهي استنعمت

دمت به مردم را

از جامعهي كه 
اشا)  يفهم (كلمه 

 شده كه انسان
م احساس درد م

    .)شود نمي

گ انساني زماني

  :  ت
ن افرادي كه شا
 و سروري نيستن
ساس درد كند و
ينه هم در رابطه

يدّل علی) 3  عيل

مزيد ثال) 3  

المضاف) 3 
 

 :ل زير است

عربي دهم ( ِطعُ 

عربي دهم د . (  د

   
 

سرورى در سايه
كن ى را درك نمى

دهند ز دست مى
اين. شوند ه مى

 .رست است

متن كه در خصو
  :  ها ينه

مردگي ا  عصب
س درد آشكار م
به بندگان خدا ن
د بشر توانايي خد

 .رست است

مفهوم متن كسي
 اين گزينه به كل

 .رست است

ين موارد اشاره
 مردم در هنگام
ن مورد ساخته ن

 .رست است

ته شده كه مرگ
  .  نند
ها آمده است ينه

ي الهي در ميان
شايسته خدمت

دست و پاها احس
به معنا اين گزين

 .رست است

الثی من باب تفع
 .رست است

 )أجری (اضی 
 . رست است

 مبنی.  فعول
. رست است

ات خطا به شكل
َينَقط) 3  َفِرحونَ   )2

 . رست است

باشد األمطار د

www.sanjeshse 

سيادت و س
درد و آزارى
خويش را از
پيكره جامعه

در 1گزينه  .3
  : توضيح

با توجه به م
رد ساير گزي

كه زماني) 2
بعد از احسا

خدمت ب) 3
همه افراد) 4

در 4گزينه  .3
  :توضيح

با توجه به م
كه در حالي

در 2گزينه  .3
در متن به ا
همدردي با
آخرت با اين

در 3گزينه  .3
در متن گفت
كن درك نمي

در ساير گزي
هاي تعمت) 1

افرادي كه ش
يكي از د  )2
با توجه ) 4

در 1گزينه  .4
مزيد ثال) 2

در 2گزينه  .4
فعله الما) 1

در 1گزينه  .4
اسم المف) 2

در 4گزينه  .4
صحيح كلما

2  ُمعيََّنه) 1
در 1گزينه  .4

بايد األطمار 
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  .ست

  دهم

ابـراز   شـتر 
 يكـه بـرا   
ـ  هـم    يزدن

cationgroup

  

  .دن
  )28فحه 

   .ست

  ي

مبتدا اس قاعه) 4

  ب دوازدهم 
كتاب د 15حه 

شيخـود را ب  يگ 
خواهد يداوند م

به مرا چشم گاه چ

  دهم 

  

.يكن يعتماد م

جاي ستايش كرد
ربي دوازدهم صف

فعل ا:  أعرف.  رد

عول مطلق نوعي

 . رم است

4  .ل ناقص است

كتاب 2صفحه . ت
صفح. لهو كند ي

و بنـد يو ناتوان
عاجزانه از خد ي

چيه ايخدا«ند؛ 

كتاب دوازد 20 

)16/02/1401وم 

اع ، كند ينم يور

تايش است، نه ج
عر – 66و  20 

ناي تفضيل ندار

مفع: ستغفاراا )2

 و جمع آن مكار
   .  است

  ) م

اسم فعل قاعه) 2

 و قدرت او است
يرا سرگرم كارها

احساس و شتريب
ياله شگاهي در پ

 خود واگذار نكن

صفحه. است زي

)م انساني

9  

جامع نوبت دو(ن 

دو انتيت و از خ
  ريبگ ادي

  ن بگردان

معناي ست به حمده
صفحه  ي يازدهم

اللت دارد و معن
  ) 1درس 

2  .است
  

 صفت با ارزش
مه كلمات مبني
 دهم و دوازدهم

2  . است

اوم درباره خدا
نشده تا خود ر ه

به او را ب ازيد، ن
 و منزلت خود

را به حال و او د

ين يها رب هست

ويژة غيرعلوم(

وازدهم؛ زبــــان

  .  ستيادا ن

نيست يدار مانت
ي ،تا  ي در زندگ
آسان ميرم را برا

مح) 2      
عربي. (سير شود

بر عيب دال ، ابينا
 عربي يازدهم  ( 

 معناي مدرك ا
)4زدهم درس 

كرمه به معناي
همه) 3 

يازدهم و  عربي

خبر فعل ناقص

مد دنيشيت اند
دهيآفر هودهيب س

شود شتري خدا ب
ما با آن مقام ي
رديرا از او نگ ش

   دوازدهم

جهان است، تنه 

(ين و زندگي 

سنجش دو

 

و منا استمبتدا 

ام بنديكه پا يس
سودمند را يها
و كار يبگشا مي

ه پوست آن      
نه س ،استرسنه 

 

نا:  أعمی) 2  .
 . آن ناصر است

 

  : خواهيم
فعل نيست و به

عربي دوا(نوعي 

 مكان است و مك
    .ل هستند

ع. (مزيد است ي
 

خ جر و فی قاعه

عبادت نيبرتر: د
كس چيمردم ه ي

اش با و رابطهد 
يگرام امبريكه پ

خودشمت خاص 
كتاب 11و  10

يق مالك و ول

 دي

   
 

. رست است
م يكلمه قوم نه
  :  ها نهي

ما چگونه به كس
ها و هنره مهارت
ميام را برا نهيرا س

  ) 5دهم درس 
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  :  ها ينه
نه گياه است، نه
سي است كه گر

. رست است
  :  ها ينه

.عل ماضي است
سم فاعل و مفرد
. رست است

خ ق تأكيدي مي
صدر از جنس ف

مفعول مطلق ن 
 . رست است

كلمه اسم 3نه 
مات اسم تفضيل
مات مصدر ثالثي

 .  رست است
  :  ها ينه

جرور بحرف جر
  )7درس  هم 

 .استرست 

ديفرما يم) ص( 
يا: ديفرما يم) ع

 .رست است

ت انسان به خو
است ك نيهم ي

هم لطف و رحمت
صفحه » .مگذار

 .رست است
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خـاطر   ـان 
مـرا بـه آن   

اكرم  امبري

ـ  د، در  يول

خود  اني

 نشين آفر

 خداونـد و       
 تيـ ن حما 

لقُـوَن ِإَلـْيِهْم 

ا ِبَمـا ُأْنـِزَل 
   »يًداًال َبعِ 

ْنَيا َواْآلِخـَرَة 

ـزم و اراده  

قلـبش بـر   

  اب دهم 

س كـوردل  

cationgroup

نـيبـا اطم  وانـد 
م يزنـدگ  اميـ ا 

يپ. ... استهنگ 
   ازدهميتاب 
ديتفكر كن زي چ

يسود و ز اريخت

حق بودن» .ميد

كـه نسـبت بـه
ن و مستضـعفان
ُكْم َأْوِلَيـاَء ُتْل َعـُدوَّ

ُمـوَن َأنَّهُـْم آَمُنـوا
ْن ُيِضلَُّهْم َضَالًال

ْجِهـِه َخِسـَر الـدُّْن

از عـ نيـ ن كـه ا 

حكمت از ق يها

كتا 42صفحه  » 

  ب دهم

 اوست و هر كس

  

تو يسـت كـه مـ    
ايخدا«كه  واند

انند دانش و فره
كت 25صفحه » 

در همه«: است

ا يكه حت ديا ته

 حق خلق نكرد

بـا آنـان ك. رديذ 
داوند از محرومان
ِخـُذوا َعـُدوِّي َوَع

 ِإَلـى الَّـِذيَن َيْزُعُم
ِريُد الشَّْيَطاُن َأْن

َب َعَلـى َوجٌ اْنَقَلـ

صبر كن رسد يم
  ب دوازدهم 

ه م دهد، چشمه

َو ال ُهْم َيْحَزُنوَن

كتاب 54صفحه  

ت، به سود خود

)16/02/1401وم 

و كدام هـدف اس
خو يدعا را م ني
  م

 مربوط به آن ما
.ميين سخن بگو

فرموده ا) ص(م 

گرفت يسرپرستان

ها را جز به آن 
  اب دهم 

پـذ يده است نم
بنا به فرمان خد
ِذيَن آَمُنـوا َال َتتَّخ

   
َأَلـْم تَـَر«. ... ت

ُيرْن َيْكُفُروا ِبِه وَ 

ْن َأَصـاَبْتُه ِفْتَنـٌة

يبه تو م ريمس ن
كتاب 44صفحه 

خدا انجام يه برا

ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو

.است ي احتمال

گشت نايس كه ب

10  

جامع نوبت دو(ن 

و كند يم يزندگ
يا وستهيپ) ع(د 
ازدهميكتاب  13

و امور شهي اند
ه اندازه عقلشان

اكرم امبريرو پ ن

از او س ريغ ايو آ

.ميديافرين چهي
كتا 15صفحه . 

حق حكومت نداد
ب. كند يمبارزه م

َيـا َأيَُّهـا الَّـِذ«: ود
كتاب دوازدهم 

تانان حـرام اسـ  
وِت َوَقْد ُأِمُروا َأن

ٌر اْطَمـَأنَّ ِبـِه َوإِن

ناي در آنچه بر ؛
ص.  او برتر است

خود را خالصانه 

ُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َو ال

ط به دفاع ضرر

ست؛ پس هر كس

وازدهم؛ زبــــان

چه ز يبداند برا
خاطر امام سجا 

3صفحه » .يا ده

فكر و يجي تدر
كه با مردم به مي

نيهماز . ميابيت 
  ب دوازدهم 

بگو. بگو خداست

يهاست را به باز
هاست خلقت آن

ها ح داوند به آن
با ظالمان م. كند
فرموكه  دهد يم

35صفحه  »..
بر مسلما يو ي

كُموا ِإَلى الطَّاُغو

ـِإْن َأَصـاَبُه َخْيـٌر
  ب دوازدهم

»ْن َعْزِم اْألُُمورِ 
مؤمن از عمل ت

يهل روز كارها
  ب دوازدهم 

صاِلحًا َفَلُهْم َأْجُرُه

پاسخ مربوط نهيز

گارتان آمده است
  تاب دوازدهم 

سنجش دو

بد خواهد يسان م
نيبه هم. ... دي

ديآن آفر يرا برا

متعدد، رشد ان
يا مأمور شده ران
خدا دست يست

كتاب 13صفحه  

ب ست؟يك نيزم
   ب دوازدهم

ه آن ني آنچه ب
هدفدار بودن خ 

را كه خد يكسان
كن ينم يدوست د

داوند گوش فرا م
.ُكْم ِمَن اْلَحقِّ 
ي انجام دستورها
ريُدوَن َأْن َيَتَحاَكم

َه َعَلـى َحـْرٍف َفـ
كتاب 34 صفحه 

اَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن
تين - تاب دهم

هر كس چه«: د
كتاب 47صفحه  

اْآلِخِر َو َعِمَل ص

گز. مطالعه شود

 از جانب پرورد
كت 55صفحه » 

   

   
 

انس -ي ف زندگ
يرا صرف آن نما
صاص بده كه مر

 .رست است

امبرايفرستادن پ
امبريما پ«: ديما
سيبه ذات و چ م

».ديد تفكر نكن
 .رست است

ها و ز گار آسمان
كتاب 22صفحه  

و نيها و زم ن
يبه معنا ني زم

 .رست است

حكومت كس يدي
ورزند يم يشمن
سخن خد نيه ا

 َكَفُروا ِبَما َجاَءك
ومت طاغوت و
ِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيِري

  ازدهميكتاب 
 .رست است

ِس َمْن َيْعُبـُد اللَّـَه
»ُخْسَراُن اْلُمِبينُ 
 .رست است

ْر َعَلى َما َأَصا
كت 99صفحه . ت

 .رست است

ديفرما يم) ص( 
».خواهد شد ي

ا َن ِباللَِّه َو اْلَيْومِ 
 .رست است

كتاب دوازدهم م
 .استرست 

روشن ليكه دال
».خود اوست ان

www.sanjeshse 

هد شناخت
ر اش يزندگ

اختص يزيچ
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فرم يم) ص(
ميتوان ينم ما

ذات خداوند
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بگو پروردگ«
»را ندارند؟

ما آسما و«
ها و آسمان

در 2گزينه  .5
يتوحجامعه 

مسلمانان د
و به كند يم

ِباْلَمَودَِّة َوَقْد
حكو رشيپذ

ِإَلْيَك َوَما ُأْنِز
ك 51صفحه 
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 كوكـاران ين  

  هم 

خود گردد  

. كنـد  يمـ  
 كنـد؛  يمـ  

و نـه بـه    ه

در حال  ي
  دهم 

وارد  راديـ  ا     
 ايـ داد؟ آ م

ـت و خـدا     

حضـرت  . م
  » .ن

cationgroup

يخداونـد بـا ن ت 

كتاب ده 86حه 

فتهيو ش فتهير
   دوازدهم 

ليسـنات تبـد    
لي حسنات تبد

دهيشـن  ي گوشـ 

يرا بر لبه پرتگاه
كتاب دوازد 95 

دالنـه خداونـد
ميقـرار خـواه   ن 

شـما بـد اسـ ي

مي حـرام نگـرد  
نس تجارت كرد

  دوازدهمب 

  

قـتيو در حق مي

صفح» .شت است

مردم فر شيستا
كتاب 73صفحه 

ناهـان را بـه حس
اهان آنان را به ح

و نه دهيد يشم

خود ر يكه بنا 
صفحه» .كند ي

د، بـر نظـام عاد
كسـاني نير زمـ  

  ب دوازدهم

يو آن برا ديدار ي

تا گرفتار كسب 
تجارت، سپس ي

كتاب 115صفحه 
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يكنـ  يم تي هدا

از بهش ييها  باغ

غرور سازد و با س
ص» .نكرده است

گن د،يايال آن ب
هد، خداوند گنا

ام كه نه چش رده

يكس اير است 
ينم تيان را هدا

مظلوم را بسـتاند
 با مفسـدان در

  هم 

كتا 99صفحه » 

يرا دوست م ي

ميرت آشنا شو
يمسائل شرع ير

ص» ... .ام  ار داده

11  

جامع نوبت دو(ن 

خود يها به راه

ها آن يبرا. خشد

خدا او را مغ يش
ن شيحان و آزما

به دنبا زيصالح ن
ل صالح انجام د

  دهمواز

كر رهيذخ ييها
  م 

خدا نهاده بهتر ي
د گروه ستمكارا

برساند و حق م 
اند انجام داده ته

كتاب ده 57حه 

».ناپسند است ي

يزيست و بسا چ

با احكام تجار دي
ريادگياول ! انان

خادم خداوند قرا

وازدهم؛ زبــــان

ها را ب  حتماً آن

ها سود بخش ه آن

  . طالعه شود

پوش ر كند و پرده
مهلت داده، امتح

و عمل ص ماني ا
آورد و عمل مان
كتاب دو 83حه 

زيچ كوكارمين ن
كتاب دوازدهم 

يو خشنود يله
و خداوند افتد يم

اش يجازات واقع
ستيشا ي كارها

صفح» .داد ميه

يزشت و راه ار

شما خوب اس ي
  ب دوازدهم 

يكار و تجارت با
 تاجران و بازرگا

 

   .ه شود

زارم و خود را خ

سنجش دو

د و تالش كنند،
  وازدهم 

به انيراستگو يت

تاب دوازدهم مط

را گرفتار ي كس
كه به او م يكس

بلكه اگر كند، ي
ميكه بازگردد و ا

صفح» .است نبا

بندگان يبرا«: د
95صفحه » .ت

ال يتقوا هي بر پا
تش دوزخ فرو م
ه ظالم را به مج

آورده و مانيه ا
قرار خواه دكاران

ايبس يآن عمل اً

و آن برا ديدار ي
كتاب 97صفحه  

رام در كسب و ك
گروه يا«: ديما
  م 

 .م مطالعه شود

دوازدهم مطالعه

من هم كارگز«: 

   
 

 .رست است

 در راه ما جهاد
كتاب دو 65حه 
است كه راست ي

 .رست است

كت 72تا صفحه 
 .رست است

خدا ياپيسان پ
را همانند ك كس

 .رست است

يم گناه را پاك 
ك يكس«: ديفرما

 آمرزنده و مهرب
 .رست است

ديفرما يم امبريپ
خطور كرده است 

 .رست است

كار خود را ادي
ته و با آن در آت

نباشد كه يگري
ها را كه ما آن اي

دنند ناپاكان و ب
 .رست است

قطعاً د؛ينشو ك
 .رست است

يرا خوش نم ي
».ديدان يشما نم

 .رست است

با حالل و حر ي
فرم يباره م ني ا
كتاب دوازدهم 

 .رست است

كتاب دوازدهم 
 .رست است

كتاب د 111و  
 .رست است

:فرمود) س(مه 
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آوردن بـه   

  . ت

  

   

قيقي است 

الهـي و    ت  

ه      آن توجـ 

. كننـد  مـي  

سـند ايـن   

ه بـه ايـن     

  . ت

cationgroup

يو رو يپرسـت 

ه وارد كرده است

دهم 51 صفحه

.قت انسان دارد

خرت زندگي حق

 

ي بر لـزوم عـدالت

دهـد بايـد بـه ي

ز جزا را انكـار م

پرس هـا مـي   ل آن 

يسته اسـت كـه

سر مناسب نيست

  

پ و بـت  ياسـتان     

را به نهاد خانواد

ص. اند  خدا دانسته

در وجود و حقيق

ست و سراي آخ

 دهم 33 فحه

ي از كالم الهي

زرگي خبر مي ب

ها كه روز  همان

كرده و از احـوال

2  

شود و شا ام مي
  م

ي انتخاب همس

)16/02/1401وم 

تن اعتقـادات با

ر ها بيآس نيتر

ا الزمة ايمان به

ي يا همان روح د

گرمي و بازي نيس

صف. دهد يري مي

شاهد ﴾...حت 

ي از وقوع خطر
  دهم 

كنندگان كذيب
  م

ظالمان خطاب ك
  دهم 64 

  .222 صفحه 
223 صفحهدهم 

ت انجاانون خلق
يازدهم 226 حه

  .224 حه
ها و معيارهاي ك

)م انساني

12  

جامع نوبت دو(ن 

بـا كنـار گذاشـت

شتي زن و مرد ب

اند و آن را ح كرده

جسماني عد غير

گي دنيا جز سرگ

گي خاب و تصميم

و عملـو الّصـالح
  دهم 55 ه

ويد كه اگر كسي
51 صفحه. تند

 در آن روز بر تك
دهم 56 صفحه 

و فرشتگان به ظ
صفحه. خ است

.ز ازدواج نيست
يازد. كند كر مي

پاسخگويي به قا
صفح.  داده شود

صفح. اسب است
و مالك ازدواج جز

ويژة علوم(ي 

وازدهم؛ زبــــان

مشهور است، ب 
  زدهم

در حوزه روابط 

 آخرت را مطرح

نشان از وجود بع

اين زندگ: رمايد

ه ما توانايي انتخ

ُل اّلذين آمنوا و
صفحه. هي است

گو الي به ما مي
ترين افراد هست ق

واي  :فرمايد  مي
.و گناهكار باشد

آمده است و  ساء
و آگاهي در برزخ

تر از يي محبوب
ي آدم را كور و ك

هاي طبيعي و پ
وه صحيح پاسخ

قرآني همسر منا
 دوستي قبل از

 دين و زندگي

سنجش دو

ين قرون وسط
كتاب دواز 127 

ژهيو به انسان به
  م

ايمان به  به خدا،

ياهاي صادقانه ن

فر ه عنكبوت مي
  دهم 

روح است كه به

َام َنجَعُل ﴿  صاد 
 رعايت عدل اله
دفع خطر احتما

ترين و صادق ك

سوره مطففين 
ند كه متجاوز و

ن كه در سوره نس
 بر وجود شعور و

ر اسالم هيچ بناي
 شديد به چيزي

ج براي رفع نيازه
ناسب و به شيو

ترين معيار ق مهم
ست و رفاقت و

   
 

 .رست است

روپا كه به تمدن
صفحه. غاز شد

 .رست است

به يبا نگاه ماد د
كتاب دوازدهم 

 .رست است

ن پس از ايمان ب
 .ترست اس

ديده خواب و رؤ
  دهم 32و 

 .رست است

سوره 64 در آيه 
40 صفحه. تند

 .رست است

جسماني يا ر غير
 .استرست 

از سوره 28آيه 
خاطر وع معاد به

قاعده ضرورت د 
نكه پيامبران پاك

 .رست است

12تا  10آيات 
كن مي آن را انكار

 .رست است

شتگان با انسان
مثال آن دليلي

 .است رست

در: فرمايند مي) 
عالقه  :فرمايند ي

 .رست است

 ببريم كه ازدواج
يعي در زمان من

 .رست است

با ايمان بودن مه
 پرسش منفي اس

  يازدهم 2

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
تمدن دوم ا

آغ تيحيمس
در 3گزينه  .7

ديتمدن جد
135صفحه 

  
  

در 4گزينه  .5
همه پيامبران

در 2گزينه  .5
رخ دادن پد

و 33 صفحه
در 3گزينه  .5

قرآن كريم
دانست اگر مي

در 1گزينه  .5
همين بعد غ

در 1گزينه  .5
آ : اول بخش

ضرورت وقوع
:بخش دوم

كنيم چه اين
در 2گزينه  .5

خداوند در آ
تنها كسي آ

در 2گزينه  .5
گفتگوي فرش
محاكمه و ام

در 4گزينه  .5
)ص(پيامبر 

مي) ع(علي 
در 3گزينه  .5

نبايد از ياد
نيازهاي طبي

در 3گزينه  .6
بخش اول؛ ب
بخش دوم؛

225 صفحه
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. طـا نشـود  

ـ      ري  و براب

ـراغ مـردم     

  )ص(ـامبر     

گيـري   هره

حـانش نيـز   

مـوري كـه     

هـا   نـار آن     

 

ان تنظـيم   
 باطل بنـا  

ت آخـروي        

ـا كفـار بـا     

cationgroup

  يازدهم 223

رتكب گناه و خط

رقـراري عـدالت

او خـود بـه سـ 

ت پيـروي از پيـ
  . ده گرفت

و پيام آن به 20 

امتحـ ،وده شـود   

ت ولـي جـزو ام

ماسـت تـا در كن

 .128 صفحه. 

ايشـا. ـا گرديـد  
س جبهه حق و

رار دادن سـعادت

ن او هسـتند بـ

  

3 صفحه.  ندارد

 قرار نگيرد و مر

پيـامبر بـراي بر

 )ساير طبيبـان 

شـان دادن شـدت
را برعهد  )ص(بر 

آيه سوره اسراء 

ه ايمـانش افـزو

رچه ناپسند است

ي از جـنس شم

شاره نشده است

هـ ط بين ملّـت 
 جديد را براساس

يي در كنـار قـر

مراه و يار راستين
  زدهم

)16/02/1401وم 

ت و مشروعيت

ثير هواي نفس

هاي پ د از تالش

برخالف س(ر بود 

مادر خود براي نش
 حفظ جان پيامب

مربوط به س ﴾..
  دوازدهم 

ازو است هر چه

براي ديگران گر

خلقت همسـراني
12.  

وز و باگذشت اش

ب تحول در روابط
بندي رد و صف

ي زنـدگي دنيـايي
  دهم

و كساني كه هم
دواز 127 صفحه

13  

جامع نوبت دو(ن 

م شود باطل است

هد كه تحت تأث

كردند  تجاوز مي

بر طبيبي سيار

ي بچه شتر از ما
مسئوليت)) ع( 

..عطـاِء ربـک 
67ص . ي است

تر  به مانند كفة

ان كردن گناه ب
  وازدهم

ظمت خداوند خ
26 صفحه. ست

وع مادراني دلسو

عه بود كه موجب
 مردود اعالم كر

ه رشد و تعـالي
دواز 127 صفحه

ستاده خداست و
ص. ا بر قرار است

وازدهم؛ زبــــان

ر و به زور انجام

درستي انجام د

به حقوق مردم

پيامب : فرمايد مي 

روي به دنباله) ص(
جناب ابوطالب( 

ء و هؤالء من ع
ن از عطاي الهي
ستي كه مؤمن ب

بيا) ص(بر خدا 
دو 88 صفحه. ت

هاي عظ  از نشانه
راي اهل تفكر اس

وضوعن خدا به م

 جديد در جامع
ن و مانند آن را

توجه توأمان به  :
ص .سالمي است

فرس) ص(محمد 
ها آن ي در ميان 

سنجش دو

مل دختر و پسر

د وليت خود را به

دن افرادي كه ب
  يازدهم

 )ص(مبر اكرم 
  هم

(ه خود با پيامبر 
دستور پدر خود

﴿ ُکّالً نمّد هؤالِء
جويان ن و آخرت

راس به  :فرمايد مي
  دوازدهم  

ق فرمايش پيامب
شده است، نيست

و: فرمايد وم مي
ن نكات آياتي بر

ان رسول مهربان

ايجاد نگرشي) 
 استثمار ديگران

  

:ي تمدن اسالمي
هاي تمدن اس گي

م  :فرمايد تح مي
رحمت و مهرباني

   
 

 .رست است

دون رضايت كام
 .رست است

تواند مسئو ي مي
  يازدهم

 .رست است

ن و مجازات كرد
يا 69 صفحه. ود

 .رست است

درباره پيا) ع(ي 
يازده 71 صفحه 

 .رست است

از رابطه) ع(علي 
به د  )ع(رت علي 
  يازدهم

 .رست است

﴿عبارت قرآني 
 اعم از دنياطلبان

م) ع(امام صادق 
70 صفحه. شود

 .رست است

ي است و مطابق
 گناه شمرده ش

 .رست است

سوره رو 31آيه 
همانا در اين... د 

 .رست است

ي است و در بيا
 .رست است

ص(مهم پيامبر 
ها، براساس ملّت

دوازدهم 126 
 .رست است

از معيارهاي 7د 
ف اصلي از ويژگ

 .رست است

سوره فت 21آيه 
كنند ولي ر  مي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
اگر عقدي بد

در 4گزينه  .6
پيامبر زماني

ي 61 صفحه
در 1گزينه  .6

كوتاه نيامدن
شو ناشي مي

در 4گزينه  .6
حضرت علي

....رفت  مي
در 2گزينه  .6

تشبيه امام ع
است و حضر

ي 97 صفحه
در 3گزينه  .6

ع: ش اولبخ
همه افراد ،
 :بخش دوم
ش افزوده مي

در 2گزينه  .6
پرسش منفي
بدتر از خود

در 4گزينه  .6
خداوند در آ
آرامش يابيد

در 1گزينه  .6
پرسش منفي

در 2گزينه  .7
از اقدامات م
روابط بين م

صفحه. نهاد
در 3گزينه  .7

براساس بند
عنوان هد به

در 1گزينه  .7
خداوند در آ
شدت رفتار
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هـا را   ر آن    

  

 صـفحه . ت 

ن خداونـد     

. سـت ين ن   
افكنـد، از   

  زدهم

ـ    ياو پـ  ين
صـفحات  . 

 يقيطر و به
دچار  قيم

 زيـ ل در غرا
 و از عـالم     

دور  ه و بـه   
عشـق بـه    

ت سرشـار  

كـه   يمعنـ 
 است، نـه  

cationgroup

ه چگونـه انتظـا
  دوازدهم 

دوازدهم 139 حه

دين دانسته اسـت ي

  كتاب دهم  
 فرامـوش كـردن

جـز خـود انسـان
هيوجـود او سـا  

كتاب دوا 66حه 

، به انـدوه درونـ
.ميكنـ  يحس م

و يصورت منطق
عم يا گونه را به ر

اعتدال جادي به ا
خواهـد داشـت

سـان خودباختـه
ريـ نظ اتيـ ح ي

و محبت يقي حق

م نيبـد . داسـت  
را كه انكار كرده

  

دانسـتند كـه ـي  
84 صفحه. دند

صفح. خه برسانند

نسان ديندار و بي

33صفحه . ست
گفـت تـوان  يم

ج يزياتوانند، چ
در و هـا  يدخواه

صفح. ها است ن

فرد يالت خارج
ح ميشاهده مستق

  دهم 

ص به) قاد به خدا
گريمسائل د يم

نرهد و موفق  ا
مواره مشـغول خ

انس. هـا اسـت   ن
يبا ظواهر ماد د
عشق يبه جا ي

نادرسـت از خد 
ر يزيچ نكهيز ا

)16/02/1401وم 

انـد، مـ گردانـده 
داد  من جان مي

دود به پانصد شاخ

ه و آن را تفاوت ا

اس يخت و آگاه
است، م يلم اله
  زدهم

نا دنشياز د زين
خود باشد و خود

ها و مسخ شدن ت

حاال ايهده رفتار 
با مش زيرا ن ران

كتاب دوازد 18 

عدم اعتق ايتقاد 
مورد تمام نير ا

ها يپرست ل لذت
هم يزندگ يها ه

ها و مسخ شد ت
دهد يو را آزار م

يو ظاهر يجاز

ري داشتن تصو
غافل از پردازد؛ ي

  زدهم

  هاي ديني

14  

جامع نوبت دو(ن 

كه از من روي گ
 آمدن به سوي

ز چند شاخه محد

يتيمان اشاره شده

آن، داشتن شناخ
منتسب به عال ي

كتاب دواز 5حه 

افراد ن نيتر عاقل
نافع و شهوات خ

  
حقارت ،يمعنو 

شود و از مشاهد ي
گري خودمان و د

صفحه. د است

اعت(مسئله  ني ا
خطا و اشتباه د

تا از چنگال يدم
چهيخود را با باز

حقارت ،يمعنو ي
ندانسته او ايسته 

مج يها مه عشق

ر خدا بپردازند،
ي به انكار آن م

ازيكتاب  29حه 

ه اقليتمعارف 

وازدهم؛ زبــــان

 داود اگر آنان ك
ن شك از شوق

ري را از دانش بش

وجه به فقيران و ي

به آ دنيرس يرا
يروح و يعني ي

صفح. است شتن

ع ي است و گاه
ه فكر خود و من

 ازدهمي كتاب 3
يهايماريهمه ب

يدرك م ميستق
و اشك يدرون 

خداوند ادي مان،ي

در برابر ينيب ان
هرگونه خ رايز د؛

  هم 
وجود دارد كه آد

ها نشده و خ ك آن
  ب دوازدهم

يها يماريهمه ب
د را كه دانسخو
و باالخره هم ات

 
افراد به انكا يض

ت كرده و سپس
صفح. است وهوم

مو فرهنگ 

سنجش دو

 

اي  :فرمايد مي  )
نان را دارم بدون

 توانستند علوم و
 

لت اقتصادي و تو

بر يزير س برنامه
يانسان اتي از ح

شيخو ي فراموش

مه شرك پنهان
و انسان تنها به 

39صفحه . ماند
سرچشمه ه يش

رمسي به روش غ
افتيه روش در

  .عه شود
ياهل ا يو معنو

نظر هر جها ديا
رديقرار گ يابيرز

كتاب ده 7فحه 
و يبشر اتي ح

د، قادر به درك
كتاب 9صفحه  

سرچشمه ه يش
خ ير خالء وجود

م، عشق به شهو
 كتاب دوازدهم

بعض شود يبب م
خود درست يرا

وو م ياليجود خ

   
 

. رست است
)ع(حضرت داود 

شوق بازگشت آن
 . رست است

ما در جهان اسالم
. رست است

ركه ماعون به عدال
  م

 .رست است

ب هدف و سپس
جنبه نيتر يعال
كه دارد يا جهي

 .رست است

كه سرچشم يم
رديمحور قرار گ

م ينم يبر جا ي
و خودفراموش يگ

 .رست است

است كه گراني
وه خودمان را به
تاب دهم مطالع

و يروح گاه هيتك
 .رست است

با يگريمسئله د
و ار يمورد بررس

صف. سازد يف م
در يبا عظمت ر

ها نشو نترل آن
.خواهد ماند ب

 .رست است

و خودفراموش يگ
ناچار ،يدأ هست

به قدرت و مقام
ك 6صفحه . كند

كه سب يز عوامل
از خدا را بر يور
موج كيبلكه  ،ي

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
خداوند به ح

كشم و ش مي
در 1گزينه  .7

مثالً نياكان م
در 3گزينه  .7

در سوره مبار
دوازدهم 140

  
     

در 4گزينه  .5
الزمه انتخاب

آنجا كه ع از
ينت نينخست

در 2گزينه  .5
آن بت اعظم

خود م يوقت
يخدا جز نام

گانگيخودب از
در 3گزينه  .5

تنها اندوه د
اند. ميبر يم

كت 13و  12
ت نيتر بزرگ

در 1گزينه  .5
قبل از هر م

م نانهيب واقع
خطا و انحرا

ايبس قيحقا
و كن يوانيح

بينص يمعنا ب
در 1گزينه  .5

گانگيازخودب
افتاده از مبد
مال، عشق ب

ك يپر م ياله
از گريد يكي

شخص تصو
يواقع يخدا
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صفحات . د

  .شود

كـه   مييگـو 

در  يشناس

  ازدهمياب 
داد دربـاره        

 يخداونـد  

چـه   ميدان 

ضر را دفـع  

. دهـد  ير م

و هدف  ري
ـل محـال      

cationgroup

نسان اشاره دارد

م مطالعه شزده

و بگـ ميكنـ  يت م

مام مراتب خداش

كتا 44صفحه . ت
ـد تـا عـدل و د

شـگاه يدر پ ت
 

ينم م،يخته باش

و امور مض كند ي

او قرار اتيق ح

ياز و انجام و مس
طـه جـزء بـر كـ

  .ه شود

  

ا يبه بعد اله ت

كتاب دواز 13ه 

و از او اطاعت م
   م

  وازدهم

  دوازدهم 
تم يول د،يآ يب م

روشن نقص است
ـود داشـته باشـ

تيحساس مسئول
 كتاب دوازدهم

نشناخ يدرست به

يخود جلب م ي
  

را در افق يعظمت

قت و كشف آغا
احاط«ت؛ چراكه 

 دوازدهم مطالعه

)16/02/1401وم 

اتياب ريو سا) هم

صفحه. واهد بود

ميا خدا داده يدگ
ازدهميكتاب  3

كتاب دو 17حه 

كتاب د 25فحه 
به حساب مانيا

ر يها نشانه يمگ
گسـترده وجـ ي

است، جز اح يار
ك 33صفحه . رد

   
خود را به ي وقت

يسو را به دير مف
كتاب دهم 76

و هدف با ع سازد

موعه جهان خلق
خارج است عتيب

كتاب 45صفحه 

15  

جامع نوبت دو(ن 

كتاب ده 35حه 

كم بر جامعه نخو

 فقط تن به بند
7صفحه . ميده
صفح. است گريد

صف.  نه برعكس
 يبرا يمطمئن 

هم رهيو غ يودگ
يو نظام گريد ي

  كتاب دوازدهم

و فداكا ثاري راه ا
ندار يو ظاهر ي

كتاب دوازدهم 
تا رايود است؛ ز

  كتاب دهم 6

امور يز چه راه
صفحه . رديگ ي

س يخود خارج م

مجم ييم شناسا
صور در عالم طب

دوم سؤال، ص ش

وازدهم؛ زبــــان

صفح(است  يست

خاص حاك يها ت

آنكه ما يه معن
د يان او انجام م

از هر هدف د ي

است، ماني به ا
گاه هيست و تك

  هم

، ترس، آلولجه 
يجهان، عالم ني
ك 54صفحه . ود

حرك انسان در
يتنها مفهوم ماد

37صفحه . ست
خو يبعاد وجود

67صفحه . است 

و از كند يحفظ م
يصورت م يزيغر

تنگ خ رهي از دا

  .ود

او كه مستلز ت
انسان محص ني ا

بخشپاسخ  افت

سنجش دو

هس يها يشگفت

و سنت نيز قوان

و عمل ماست؛ به
 و مطابق با فرما

يم روگردانمستلز

بار عمل وابسته
اس يالزم و ضرور

كتاب ده 55حه 

از،ين. نقص ندارد
يا يكه در پ كند

شو هي همه تسو

 معاد آن چه مح
تن زين يروزيپ اي 

اس يبه جاودانگ 
شناخت خود و ا

آور انيز يزي چ

خود را ح اتيح
غر اليام قيز طر

توجه انسان را ر

زدهم مطالعه شو

  .لعه شود

اتين و فلسفه ح
ت است، از توان

ايدر يبرا. زدهم

   
 

 .رست است

 نظر مربوط به ش
  ب دوازدهم
 .رست است

فراتر از گاه چي ه
 .رست است

رفتار و انگريب ي
د را به خاطر او

در برابر خدا، م 
 .رست است

ارزش و اعتب يه
خدا ال يخت عقل

صفح. گردد ينم
 .رست است

جز ن يا سرچشمه
ك يم جابيا يد

 شود و حساب
 .رست است

بر مبدأ و يبتن
رو شكست ني

 .رست است

ليم دهييرگ زا
ش ازمندين يساز

و چه ديما مف 
 .رست است

انسان چگونه ح 
هدف مهم از ني

 .رست است

گريدا و جهان د
  كتاب دهم

 .رست است

كتاب دواز 55و 
 .رست است

مطالعكتاب دهم 
 .رست است

 راز خلقت انسان
وان جهان خلقت

ازيكتاب  77حه 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .5
مورد نهيگز
كتاب 10و  9

در 2گزينه  .5
اراده انسان

در 4گزينه  .5
يعمل ديتوح

خود يكارها
يسرسپردگ

در 3گزينه  .5
اله نشيدر ب

شناخ گرچه
آن خالصه ن

در 3گزينه  .6
س يعدالت يب

خداوند عدل
همگان اجرا

در 1گزينه  .6
مب نشيدر ب

و از ا ستين
در 4گزينه  .6

از مر ينگران
خودس برنامه

يبرا يزيچ
در 1گزينه  .6

ديدان يم ايآ
يا د؟ينما يم

در 4گزينه  .6
به خد مانيا

ك 84صفحه 
در 2گزينه  .6

و 54صفحه 
در 3گزينه  .6

ك 76صفحه 
در 2گزينه  .6

بردن به يپ
حركت كارو

صفح. »است
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را حفظ  ند

ت كه تنهـا  
بـر خـود    ن 

 گونـه  چيهـ  
. ... ت اسـت   

در سراسـر  
كـه   ابـد ي ي

. افكنـد  يمـ  
 يدت واقعـ 

از  يا موعـه    
 نيعـ  ـود، 

 تيـ ط بـه ن  
را صالح  ي

بعد از پاك 

در  يزنـدگ 
و  ابـد ي يمـ  

شـته سـاده    
صـورت   بـه  

cationgroup

ونيپ نيا بتواند ا

است نيدهنده ا 
گـرانيـمردن د 
  ب دهم

بـه ه اجيـ احت د،
الت و تصـورات

د ريرناپـذ ييتغ ت
ي درون خود مـ 

هـا نم خود پـرده 
به سعاد دنيرس

بـر اسـاس مجم
شـ يسان داده مـ 

را مشـروط يد
يماست كه عمل 

و ب گردد يم شان

ز گنجد؛ يظ نم
تمام وجـود درم

صـورت گذش ـه 
 از آن معمـوالً ب

  .ست

  

را داشته باشد تا

دستور نشان ن
مقدم شـ. داخت

كتاب 87صفحه  

كند يبه من م ر
حـا نيشأ همه ا

قتيحق كيت و 
را در تيواقع ن

خ يخود و خدا 
ها را از ر گونه آن

خـود و ب يمـاع 
به انس فريش و ك

خداوند شگاهير پ
يقصد درون اي ت

بشيمت خدا نص

گز در ظرف الفا
خود را با ت نشي

  دهم

عد آن معموالً بـ
ده و جمله قبل

ك صفت ملكي اس

)16/02/1401وم 

الزم ر ين آمادگ

نيا» .ديبخواه زي
پرد زين لتيفض 
.است ياخالق ت

ريكه از آن تعب ي
بلكه مبدأ و منش

محور ثابت كي ،
نيوضوح ا كس به
  وازدهم

نيب لهيوس ني
و چگ كند يچه م

اجتم ي در زندگ
عنوان پاداش به ز

عمل در تيولقب
تيداده و ن ليك

زود رحم اي ري د
  هم

 و جالل آن هرگ
يسان فلسفه آفر

دوازد كتاب 80 

رود و جمله بع ي
ورت گذشته ساد

يك yourكلمه 

16  

جامع نوبت دو(ن 

انسان يلبد ماد

ين گرانيد يبرا 
ليبه تحص دي با

لتيفض لي تحص

يزيت وجود چ
ب ست،ينصورات 

،يو اخالق يوح
در ماست و هرك

كتاب دو 63حه 

و بد گردند ي نم
ها چ آن يت ابد

ها كه انسان يي
زيدر روز رستاخ

  . ود

داده و مق تيه ن
ما تشك اتي را ن

اند، نبرده نيز ب
كتاب دوازد 78

شكوه اني كه ب
انس يچنان مقام

صفحه. نديب يم 

كار مي تمراري به
صو به) كه وقتي(

ك.  از اسم است

  انگليسي

وازدهم؛ زبــــان

جسم و كا دي با

د،يخواه يخود م
دنبال آن كه به

بلكه ،يودخواه

د دارد و در اثبات
از حاالت و تص ي
و ر يفكر راتي

من د قتيت حق
صفح. بودم شيپ

د، بر گرد گناه
ها و با سرنوشت ن

يفرهايها و ك ش
آنچه د. ...  است
مطالعه شو دهم

اصالت را به ،ين
اعمال ما يدرون
  هم

ا يكل به ياله ت
صفحه . گذارند

است يبا عظمت
در چ. وند رحمان

ياله كرانيب ت

گذشته است) كه
( when ربطي 

فات ملكي قبل

سنجش دو

سم حفظ شود،
  دهم

خ يآنچه را برا«
بلك ست،ين يكاف 

خارج شدن از خو

از خود يك روشن
يا تنها مجموعه ه

ييتغ ههم اني م
ن وحدت و ثبات

سال پ 10م كه 

كه در توان دارند
با آن ها ي آلودگ

  دوازدهم ب

آن دسته از پادا
مطرح كنند، يم
ازدكتاب دو 70 

نيد ميچرا در تعال
د يروح و محتوا

دوازد بكتا 72

اتياز عنا يوردار
گ يگام م يت اله

ب اري و مقصد بس
وار رحمت خداو
تيز رحمت و عنا

whil )ك هنگامي
لة بعد از كلمه 

 . رود ي

سؤال كاربرد صف

   
 

 .رست است

روح با جس ونديپ
كتاب دوازد 66 

 .استرست 

«: اند فرموده ني
ي از خودخواه

ختنها  نه) ستگان
 .رست است

درك يه هر كس
نه» من«. ... ارد

جود ندارد كه در
د دارد كه ضامن

هستم يمان كس
 .رست است

تا آنجا ك ي واقع
كه گناهان و ند

ابكت 69صفحه 
 .رست است

م و مجازات در آ
م ميتنظ ني قوان

و 69صفحات . 
 .رست است

كه چ افتيدر ن
كه ر راياند؛ ز ته

صفحه . گرداند
 .رست است

برخو يرا برا نهي
در بهشت ها يدگ

 .رست است

انسان هدف ش
و در جو ياله دي

از يرا شعاع ش

 .رست است

le كلمه ربطي 

عموالً عمل جمل
ر ميكا مراري به

ي ديگر در اين س

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
پ نكهيا يبرا

صفحه. كند
در 1گزينه  .6

يد انيشوايپ
خارج شدن

سيالبته شا(
در 2گزينه  .7

كه ميدان يم
استدالل ندا

وجو يديترد
عمر ما وجو
من واقعاً هم

در 3گزينه  .7
خداشناسان

دانند يآنان م
ص. دارد يبازم

در 1گزينه  .7
تناسب جرم
قراردادها و
.عمل اوست

در 4گزينه  .7
توان يحال م

خالص دانست
گ يفاسد م اي

در 1گزينه  .7
يآنان كه زم

شدن از آلود
در 3گزينه  .7

نشيآفر يبرا
يبهشت جاو

شيخو يهست
 

  
 

در 4گزينه  .7
عمل بعد از
است ولي مع
گذشته استم
نكته گرامري
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if  يا شرط
  . است

  If+ فاعل  
  

) ش كـردن  
  .رود 

all the  

 سؤالي در 
در جملـه   

 .ت است

  بگذاريد و

ينكه يـك  

 وزن پيـدا   

cationgroup

fل همان جمله 

مان آينده ساده
+ن حال ساده 

  جمله شرط
تـالش( tryعـل   

 ing كار مي به

questionsع  

  مجهول

شد، دم سؤالي يا
seldomلمـه  

does he درست

ن كشور احترام

  ي كردن

 توسعه دهد تا ا

  ي، اهلي

معموالً افـزايش
 .د

  

جمله اول.  است
شرط است كه زم

زمان+   ل و

                 ج
بعـد از فع. سـت 

صورت يشه بههم

s در واقـع. است

ان فاعل جمله م

جمله منفي باش
كل. ي خواهد بود

eنابراين گزينه 

هاي مردم آن نگ

  ت دادن
جلوگيري/ يدن 

ش را خيلي زياد

داخلي/ سته بودن 
  يرومند

دهند م نجام مي
دهند ا انجام نمي

   
  ست آوردن

)16/02/1401وم 

شامل دو جمله
يجه يا جواب ش

c /  will +فاعل

                   
T  وfinish اس
، فعل دوم هم)ن

shouldمكي 

  .هول است

له معلوم به عنوا

هر گاه ج. ه است
صورت منفي ي به

بن. دهد منفي مي

ها و فرهن ارزش 

از دست/  كردن 
جو كردن، طلبي

خودش ت داخلي

گي داشتن، وابس
قوي، ني/ كردن 

اي مختلف را ان
ي يا جسماني را

افزايش داده/ ه 
دس به/ تر  مه مهم

17  

جامع نوبت دو(ن 

شرطي نوع اول ش
 دوم يا جمله نتي

/ may / can

يجه شرط      
Try و آن فعـل  

fini )تمام كرد

جهول با فعل كم
اعل جمله مجه

مفعول جمله   + 

در انتهاي جمله
باشد، دم سؤالي
جمالت معني م

  

 كنيد به قوانين،

دفاع) 2 
جستج) 4 

ض آن بايد صنعت

بستگ  )2 
اهدا ك) 4 

ها ه كامپيوتر كار
ونه فعاليت بدني

بعالوه) 2 
از هم) 4  )وزن( 

وازدهم؛ زبــــان

ش. نوع اول است
ه است و جمله

/ must+ ساده 

جمله جواب يانتي
 اول وجود دارد

ish بعد از فعل 

th يك جمله مج
عنوان فا حاضر به

                  

سؤالي يا سؤالي د
اه جمله مثبت ب
نفي است و به ج
.ي استفاده شود

يد، بايد سعي ك

 ن
 

اما در عوض شد، 

وسيله كنند و به
گو دهند و هيچ ي

weight كلمه 

will , shou  
must , co 

can , may 

have to ,  

had to , m 

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

سنجش دو

 جمله شرطي ن
ميشه حال ساده

س اصلي فعل... + 

ج 
ن جمله شرطي

رود و كار مي به

hatكلمه ربطي 

ست و در حال ح

b              +

درخصوص دم س
 برعكس، هر گا

منك قيد تكرار 
ايد ضمير فاعلي

كني جي سفر مي
 .كنيد

 كردن، شكستن
ردن، شكستن 

فتش وابسته باش
 .دنيا باشد

     نگي
   گيز، عالي

ك كار ميامپيوتر 
كتي را انجام نمي

     دن 
 افزايش يافتن با

uld

uld

y

has to

might

   
 

  .رست است
ي در اين سؤال
 كه زمان آن هم

ة ديگري در اين
ب toل مصدر با 
  .رست است

يا جمله بعد از ك
ه معلوم بوده اس

e+  فعل اصلي 

  .رست است
ه، نكتة گرامر د
ه مثبت است و

است و يك) ندرت
م سؤالي حتماً با

  .رست است
 يك كشور خارج

ها را نقض كن  آن
نقض/ گذاشتن 

نقض كر/ كردن 
  .رست است

بسيار زياد به نف
 و مستقل در د

فرهن/ ده كردن 
انگ شگفت/ دادن 

  .رست است
كه هميشه با كا

كه هيچ حرك ون
جلوگيري كرد/  
ت آوردن،دس به/ 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .7
نكته گرامري
جمله است

نكتة: توجه 
صورت فعل به

در 1گزينه  .7
جمله دوم ي
مفعول جمله

  
  

اسم مفعول
  
  
  
  

در 3گزينه  .7
در اين جمله
انتهاي جمله

بن(معني   به
در دم: توجه

در 1گزينه  .8
كه به زماني

هرگز نبايد
احترام گ) 1
انتخاب ك) 3

در 2گزينه  .8
ايران نبايد ب
كشور موفق

زد شگفت) 1
توسعه د) 3

در 3گزينه  .8
آن افرادي ك

كنند چو مي
وسيله به) 1
/وسيله  به) 3
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اعث شويم 

  وم

 .ب شد

 مضـايقه و   

ه آيا وقـت  

طبيعـي را   
 .ها هستند

cationgroup

م و همچنين با

ها، آداب و رسو ت

ج امتحان متعجب
  همراه

هـا الت و رنـج 

خواستم بدانم كه

  طور اجتماعي

ن تمام منـابع ط
ه نين نيازمند آن

 

 صله

 يسه كردن 

 ر، شجاع

  ضوع، ماده 

 شستگي

 .د

  

د، احترام بگذاريم

سنت) 4 

د و معلم به نتايج
به ه) 4 

ير از هيچ مشكال
 .كرده است

  شيدن
  يس كردن

خ.  استفاده كنم

ط به) 4 

كنيم و همچنين ي
اي آينده همچن

  ظت كردن
 اهدا كردن/ ن 

فاص) 4 

مقاي) 4  ت كردن

دلير) 4 

موض) 4 

بازنش) 4 

  .دهند

هاي آن دارد تور

)16/02/1401وم 

يران وجود دارد

 ل

خيلي دشوار بودند
 وض، به جاي

مك به مردم فقي
 شهر تأسيس ك

بخش/ رفتن ظر گ
تأسي/ ب كردن 

طور مؤثر  را به

 قانه 

 داريم نابود مي
ها  كه نسل  چون

محافظ/ يل دادن 
ت كردن يا شدن

 

شركت ور يافتن، 

 ي

 ن

 ب

د رها را انجام مي

خالء يا ترانزيست

 

18  

جامع نوبت دو(ن 

هاي اي   از قسمت

مراحل) 3 

 اينكه سؤاالت خ
در عو) 3 

او براي كم. شت
 كوچك در اين

در نظ) 2 
تركيب ) 4 

دانم چگونه آن ي

صادقا ) 3 

راف خودمان را
 محافظت كنيم

تشكي) 2 
تربيت  )4 

منبع) 3 

حضو) 3 

تزئيني) 3 

تمرين) 3 

ترتيب) 3 

طور سريع كار ه

هاي خ  گي به لوله

  . دارد

.تر بستگي دارد

وازدهم؛ زبــــان

نوز در بسياري

 دات

رغم گرفتند علي
 ه

شهر ما وجود داش
 يك بيمارستان

 كردن
  ، بنيان كردن

ام و نمي  خريده
 .يد

 مؤثر 

اطر) محيط(هان 
ع را تا اين مناب

 كردن 
 ذخيره كردن

 شدن

 ي

 

 مي

ها به كه آن  چون

كند، بستگ ر مي

ي در اتوماسيون

احي آن كامپيوت

سنجش دو

 خودمان كه هن
 .رند

پيشنهاد) 2 

ك نمرات خوبي گ
عالوه به) 2 

 و ثروتمند در ش
ك دبيرستان و

نصب ك/ شيدن 
تأسيس كردن 

ك موبايل جديد
ن كمك كنيه م

طورم به) 2 

ها جه ه ما انسان
بايد ياد بگيريم

محافظت ك/ دن 
نجات دادن، ذ/ 

 دانش) 2 

موفق ش) 2 

فرهنگي) 2 

عالقه ) 2 

گرمسر) 2 

زشمند هستند،

ر الكترونيكي كار

يوتر نقش مهمي

داف ويژه به طرا

   
 

  .رست است
هاي محلي  سنت
ها را ياد بگير  آن

 قراين 
  .رست است

 در درس فيزيك
 ، با اين وجود 
  .رست است

يلي سخاوتمند
او تاكنون يك. رد

اشتن، الهام بخش
/يا دريغ كردن 
  .رست است

شته تا حال يك
ا در مورد اين به

 تانه 
  .رست است

 اعتقاد دارند كه
بنابراين، ب. كنيم

كردن، تمام كرد
/ن، ترك كردن 
  .رست است

 وذ
  .رست است

 دادن
  .رست است

  .رست است

  .رست است

  .رست است
براي صنعت ارز

  .رست است
كه يك كامپيوتر

  .ست استر
گويد كه كامپي ي

  .رست است
يوترها براي اهد

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
ما بايد به س

هايمان  بچه
قها، سرنخ) 1

در 1گزينه  .8
آموزان دانش

رغم، علي) 1
در 3گزينه  .8

يك مرد خي
كر دريغ نمي

تأثير گذ) 1
مضايقه ي) 3

در 2گزينه  .8
از هفته گذش
آزاد داريد تا

خوشبخت) 1
در 1گزينه  .8

دانشمندان
ك مصرف مي

مصرف ك) 1
رها كردن) 3

در 4گزينه  .8
تأثير، نفو) 1

در 3گزينه .8
توسعه د) 1

در 1گزينه  .9
 سنتي) 1

در 2گزينه  .9
 مسافت) 1

در 4گزينه  .9
 تجربه) 1

در 1گزينه  .9
كامپيوترها 

در 3گزينه  .9
با سرعتي ك

در 2گزينه  .9
اين متن مي

در 1گزينه  .9
كاربرد كامپي
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@sanjesheduc 

  

صـورت   بـه 

س بهترين 

  .كرد

  .شود ي
  دن

cationgroup

.ه گذشته است

ب whileعـد از  

  . رفته است

  .ست

پس. ستفاده شود

بايد استفاده ك) 

يمورد نم يب يران
كرد معامله) 4 

  

  .ست

زمان جمله. رود

فعل بع. شود  مي

كار ت مجهول به

درست اس 4ينه 

مجهول ا صورت

)ثير قرار نگرفتم

شود كه باعث نگر
 ن

)16/02/1401وم 

 .كند

ي بدن انسان اس

ر كار مي معلوم به

ي بعيد استفاده

un است.  

صورت ب شرط به

دهد كه گزين  مي

  .ستفاده كرد

ص  و فعل بايد به

من هم تحت تأث

كرد تا مطمئن ش
كردنتمسخر) 3

ليسي

19  

جامع نوبت دو(ن 

ك زي شركت مي

 ست؟

يت پروتئين براي

  .كردن است

صورت م  دوم به

ه از زمان ماضي

nlessمعادل آن 

ت كه فعل جواب

نشان) گي دارد

اس soهد بايد از 

جمله حال است

 neither d )م

ك دييگزارش را تأ
 3

ختصاصي انگل

وازدهم؛ زبــــان

 كند؟ 

  

سا  فرآيند سلول

روتئين درست اس
كه به معني اهمي

ه معني توليد ك

 مجهول و فعل

ورتر اتفاق افتاده
  .ت

  . ت

ستفاده كرد كه م

سوم درست است

  .ست

i  )به شما بستگ

ده الي نشان مي

ت است زمان ج

do I بنابراين از 

گز نيا رد،يس بگ
 كردن دييتأ) 

 زبان ا

سنجش دو

وتئين بحث مي
)عملكرد آن. (

ها در  كه آنزيم

ة ريشه كلمه پر
 قديمي است ك

به produce با 

صورت ل اول به

ت در گذشته دو
نجا گذشته است

آمده است 3زينه 

اس if notيد از 

ا، شرطي نوع س

درست اس 4زينه 

it’s up to yo

ت بعد از جا خا

مي هميشه درست

جمله حال است

 امور خارجه تماس
 2(

   
 

  .رست است
به چه جنبه پرو

دهد ن انجام مي
  .رست است

توان فهميد  مي
  .رست است

 موارد زير دربارة
 نتيجه يك واژة
  .رست است

manufa برابر

  گرامر 
  .رست است

مفهوم جمله فعل
  .رست است

ول چون حمايت
آيد كه در اين مي

  .رست است
ه مناسب در گز

  .رست است
مفهوم جمله، باي

  .رست است
ها جمله و گزينه
  .رست است

اي است و گز سه
  .رست است
ouه با توجه به 

  .رست است
that cla و صفت

  .رست است
جمله كه مفهومي

  .آمده است 
  .رست است

 است و زمان ج
  لغت: 

  .رست است
با وزارت نكهيز ا

 بستن

www.sanjeshse 
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آنچه را آن  -
در 3گزينه  .9

از اين متن
در 2گزينه  .9

يك از كدام
در واقع آن

در 4گزينه  .1
actureه واژ

   
  

:بخش اول
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با توجه به م
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در قسمت او
استمراري م
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مفهوم جمله

در 3گزينه  .10
auseوجود 

در 2گزينه  .10
با توجه به ج

2حالت در 
در 1گزينه  .1

جمله منفي
:بخش دوم

در 2گزينه  .1
قبل از ريسف
بس قرارداد) 1
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  .دهد ي

  .د
 

  دن

توانـد   ي مـ   

كننـد،   يم 

  

ه بـرعكس   

 
  وان

  د

cationgroup

ي ورود انسان را م
  پرتو نور) 4 

  تار) 4 

 موافقت كرده بود
 داوطلبانه) 4 

  س
كرد رهيذخ) 4  

  اعتراض) 4  

  محترم) 4   

شـود كـه ي مـ  

  عجوالنه) 4 

يآزاد را خنث ي

ردنآرام ك) 4 

بلكـه سـتند، ي ن 

  ضهيعر) 4 

  .مرتبط است
  يباستان) 4 

 .ديكن صحبت  
رصورت  به  )4 

  
انباشته شد) 4 

  

و گ است كه اجازه

  .شوند ير م

طرح نيلبانه با ا

و برعكس شوند ي
 ن

صدا اعمـال هيو

يها كاليكه راد 

ها هرگز فـراوان

فرد م كي يزاع

توانيد مي روان 

.نشد دهيرگز د

)16/02/1401وم 

بزرگ يندازه كاف
 تيشفاف) 3

شوند تار دهيح د
  ينامرئ) 3

طور داوطل واقع به
 ناخواسته) 3

يم يكيولوژيزيف
كردن برخورد) 3

 
 حكم) 3

  .بود جيرا
 يمسر) 3

ر مورد موج ثانو

 عمداً ) 3

ييشود غذاها ي

 ردنمهار ك) 3

ه دهد كه آن يم

 سنت ) 3

حساس نسبتاً انتز
 دافعه ) 3

صورت به ديشو 
  امكرر) 3

هر گريشد و د د
 حمله كرد ) 3

20  

جامع نوبت دو(ن 

متداد دارد و به ان
 3

به وضوح ديكه با
 3

او در و. مياو بگو د
 3

ف يها ث واكنش
  3

 .ا اعالم كردند
  3

باور ر كي ستمي
  3

در نيقوان نيا قاً

3   ي

يكنند، تصور م ي

3  دن

 مشاهده نشان م

 3

خود با احس يخود
 3

يكه متوجه م د
 3

ديد و سپس ناپد
 3

وازدهم؛ زبــــان

ر از محدوده نور ام
 پادگان) 

دور ك اءي آن اش
 آشكار) 

دييتأ يبرا ياديز
 يناگهان) 

باعث ، احساسات
 باعث شدن) 

خود را أير ،ت
 قيتحق) 

يد، قبل از قرن ب
 كننده نييتع) 

قيكه دق مي باش
  .شود 
يبه اندازه كاف )

يكمك م يسلول

ردك ينيب شيپ) 

متحمل، روند ن

 روند ) 

به خ ييبايهوم ز
  زانيگر) 

گذرد ينم يريد
 آگاهانه ) 

ه ذرت معلق بود
 شد  ديناپد) 

سنجش دو

است كه فراتر ني
 2(

است كه در يي
 2(

ز زيچ ستيالزم ن
 2(

اند كه شف كرده
  2(

از استماع شهاد
  2(

ونقل بود حمل ه
  2(

داشته اديكه به 
يبررس يكيمكان

 2(

س بيآزاد به آس
  .كنند يم ي

 2(

زبانيم كيا در 

 2(

كه مفهو ميبگو د
 2(

د د،يرا انجام ده
 2(

بر فراز مزرعه ي
 2(

   
 

  .رست است
نيدر زم يعيه طب

 
  .رست است

ناينقص ب ك، ي
 ش 

  .رست است
انتظار داشتم، اله 
 

  .رست است
هاست كش  مدت
 كردن

  .رست است
منصفه پس ا ت

  .رست است
لهيوس نين بهتر

 
  .رست است

خوب باشد ك دي
اصول م نيتر قي

  .رست است
آ يها كاليكه راد

يريسرطان جلوگ
 دن

  .رست است
ها ابتدا رفتن آن

  .هستند اب
  

  .رست است
دياست، اما با ي
 

  .رست است
كارها ر نيهمه ا

  .رست است
يمدت يبرا گانهي
 د 

www.sanjeshse 
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منطقه ) 1
در 4گزينه  .11

ينيب كينزد
مخدوش) 1

در 4گزينه  .11
طور كه همان

يتصادف) 1
در 2گزينه  .11

دانشمندان
ك معامله) 1

در 3گزينه  .11
ئتيه ياعضا

 اتهام) 1
در 1گزينه  .11

آهن ه راهينكا
گسترده) 1

در 1گزينه  .11
يشا نيبنابرا

ياساس دق بر
  قاًيدق) 1

در 3گزينه  .11
كه يياز آنجا
س لياز تشك

ادد رييتغ) 1
در 2گزينه  .12

با در نظر گر
ايمعموالً كم

تيموقع) 1
در 1گزينه  .12

ييبايز ريتصو
 يانتزاع) 1

در 4گزينه  .12
ه دياگر بتوان

 جاري) 1 
در 2گزينه  .12

يب يمايفضاپ
فرود آمد) 1

erv.ir

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



 
 

 

@sanjesheduc 

د كارشـان      

ـمت آخـر    

furn  اسم
 

cationgroup

ـحبت در مـورد

  فرمان) 4 

  يآسمان) 4 

  

هـا در قسـ فعـل 

niture. آيد  مي

.آمده است لوم

  

  .گيرد قرار مي

  

ردنـد كـه از صـ

  .دي

.آيد مي toدر با 

w ف. شود آغاز مي

عد از فعل اصلي
 كوتاه شده معل

.ه ضروري است

ق beenبعد از  

 

.  

)16/02/1401وم 

كر يرا امضـا مـ   

  منظور) 3

يدار ازين يا هسته
 خطرناك ) 3

m صورت مصد به

whoبا  sheرد 

  .ست

بع mainlyهد 
ت عبارت وصفي

oxyg در جمله

still 4ر گزينه 

 . حفظ كنيم 

.باشم يخوب تي

21  

جامع نوبت دو(ن 

يسـند  دين با

 3

هس كيزيدانش ف
 3

manageعد از 

موصولي در مور
فرم اس ingرت 

ده مله نشان مي
consi صورت به

genن جايگزين 

در. مجهول باشد

131 (.................

يتا فردا در وضع
  .ايد  گذاشته

وازدهم؛ زبــــان

همه كاركنان ،ي

 هدف ) 

پروژه، به د نير ا
 غافل ) 

فعل بع. ت است

عبارت م. كنيم ي
صو آيد كه به مي

مفهوم جم. است
istingفعل . ود

عنوان به thatود 

عل جمله بايد مج

  .ديدار از
1سود خود را از 

ت ديهستم، اما با
كنارمن  يه برا

 ...  
.  

سنجش دو

يصنعت يجاسوس

 2(

در ريدرگ دهيچي
 2(

  له

A great  درست

علي استفاده مي
ه شده معلوم متا

 اينجا ضروري ا
شو مع بسته نمي

وجو. است ofجا 

فع. گيرد قرار مي
  زباني

اين يطوالن التي
تا س ميتالش كن 

  .شمزه بود
  آنبا .... 

  كردن

جت لگ ه ي كم
آنچه دنيشن ي

 134 (...............
ال دعوا هستند

   
 

  .رست است
از هرگونه ج يري

  .كرد ي

  .رست است
يپ يها سميمكان

  

جملساختار : م
  .رست است

many athle

  .رست است
It w از ضمير فاع

بارت وصفي كوت
  .رست است

در articleوان 
مارش است جم

  .رست است
 درست در اينج

  .رست است
دو قسمت فعل ق

زهاي  نقش: رم
  .رست است

اليتعط كينم به 
شتريب مجبوريم

  كردن
  .رست است

خوش يليخ كيك
.............) 132 اً

دن با پرخوري ك
  .رست است

ال حاضر هنوز ك
برا................. ) 1

  شيدن
  .رست است

توانند نمي رش
در حا شهيها هم

  نار آمدن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .12
ريجلوگ يبرا

يم يريجلوگ
  ازين) 1

در 1گزينه  .12
درك م يبرا
دهيچيپ) 1
  

بخش سوم
در 4گزينه  .12

etesعبارت 

در 3گزينه  .12
wasبعد از 

صورت عب به
در 4گزينه  .12

The عنو به
غير قابل شم

در 1گزينه  .12
حرف اضافه

در 3گزينه  .13
still بين د

بخش چهار
در 3گزينه  .13

كن يفكر م: آ
مجاكنون : ب
سقوط ك) 3

در 4گزينه  .13
ك نيا: پاسخ

من واقعاً: ب
خفه كرد) 4

در 1گزينه  .13
من در حا: آ

133من : ب
انتظار كش) 1

در 4گزينه  .13
تام و برادر: آ

ه بله، آن: ب
با هم كن) 4
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  طنز) 4 

  درمان) 4 

  مغز) 4 

  بريد) 4 

  حدس) 4 

  

 

.كنم ي كمك م

  .رست است

)16/02/1401وم 

  .بخنداند

  .ترسم

 .الزم هستم ي

و خوشحالم كه

 

  يقلدر) 3

 جراحت ) 3

 عقل ) 3

 كرد متصل) 3

as a  عبارت در

 علم ) 3

22  

جامع نوبت دو(ن 

  

تواند شما را ب يم

ت ين از ارتفاع م

يحال انجام كارها

  .هستم
و ستيشلوغ ن ي

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

 . درست است 

 3

 3

 3

 3

resultپس . د

 3

وازدهم؛ زبــــان

.ديدي خانه رس

م شهيشد اما هم
 .  
  برجسته  اي 

  .ميبرو 
من. رسناك است

در ح نيت، بنابرا
  .ديفق باش

شما ه ونيرا مد 
خيلي  مروز سرم

  د؟يا دار
)140هستم،  ي

whyنده است،

 رسان  بيآس) 

 درد ) 

 سر ) 

 كرد قطع) 

شود گيري مي جه

  هينظر) 

سنجش دو

به نكهي محض ا
  .دم

كش ين دست نم
136 (.................
قابل توجه يها

نگيجامپ ينج
تر يليمن خ يا

است يمن عال ي
صاحبه فردا موف

ياديمن زمان ز
ام................. ) 1

خود را يها دهيا
يدر حال آشپز 

c  

 كشف علت خن

 2(

 2(

 2(

 2(

ر اين جمله نتيج

 2(

   
 

  .رست است
به................. ) 
خسته بود يليخ

  خواب رفتن
  .رست است

گز از حرف زدن
6كه او  دمي شن

ه يژگيبا و  است
  .رست است
بانج ،روز در پارك

برا نيا ...............
  جه

  .رست است
يكار برا نيا نم

در مص ............... .
  ست

  .رست است
م. تشكرم، گرگ
39ور كه گفتم 

   نيست
  .رست است

ا نيبهتر ي زمان
يمعموالً وقت. م
  كنم 
cloze test: م

  .رست است
مفهوم جمله كه

  .رست است

  .رست است
 

  .رست است

  .رست است
 كرد

  .رست است
جمالت قبل، در

  .رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .13
135شما : آ

خ شبيد: ب
به رختخ) 2

در 2گزينه  .13
او هر: پاسخ

بله، من: ب
يشخص) 2

در 1گزينه  .13
امر دييايب: آ

...) 137: ب
و چيه  به) 1

در 3گزينه  .13
كن يفكر م: آ

...) 138: ب
خوب اس) 3

در 3گزينه  .13
باز هم متش: آ
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