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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  تمـشهمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)20/12/1400(  
  )دوازدهم( ـانبـز  

 

  

  :باشد زير قابل مشاهده مي از طريق سايت اينترنتي آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

14از  10ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

  . ت

cationgroup

  
است... پيشاني و 

  *  دن از ترس

  .آيد ر مي

). كر شده است
پ –شقيقه  –ي 

لرزيد –ب نمودن 

و طوالني به نظر

  ل 

  ي سمرقندي 

  )20/12/1400 م

  . نيك
ذك » اعتبار –ش 

يك سوي پيشاني

اضطراب –راري 

ژگي آنچه بلند و

عمل امل ) 4

ظهيري نامه 

   . مكان  :ان

2  

تمشهمرحلة (ـان 

هاي ن ط خصلت
ارزش«ب درسي، 

ي – سوي روي 

قر بي   :تپيدن* ي 
   

  ط و قيد
  نيرومند

ويژ –ماني دراز 

  ر 

4  لتفت 

   
سندبادن* خاني 

ديلما –نسبت : 

ارسي 

دوازدهم؛ زبــــ

بد است و نه فقط
در كتاب. (»مجاز

به معني يك» 

انگاري ساده –تن 
نااميد - بهره بي: 

   :ها صالح آن

شرط بي  :مطلق  *
قوي و ني: شگرف
زم  :آزگار* نجار 

  

ثمار سمار * 

مل  ملطفت ) 

:ها ت و اصالح آن
يرخرضا ام  يا 

:ينة پاسخ؛ يكان

 فا

سنجش د

   :ها ن
هاي نيك و ب ت
م«است و نه » ز

جبين«. است» 

آسان گرفت : محه
:خايب* فرماني 

درست است و اص
  ت بودن

*در قيد شده  –
ش  *ها  كناره -ف 

خوشايند و ناهن

  :ها ن
باقي  باغي  

*فواكه  كح 

   :ها ن
 3(

   :ها الح آن
   امتناع  

  و معوجش 

ن نادرست است
ارمي* س دوده 

   :رتيب
ست، ولي در گزي

   
 

 .رست است

ست و توضيح آن
به معني خصلت» 
جواز«به معني   »

»وجنه«جمع » 
 .رست است

   :هاي زوج واژه
مسام  *بزرگ  – 
ناف –معصيت  –ه

 .رست است

ها ناد ه معني آن
در پي فرصت : ن

–بسته  –رفتار 
اطراف –ِج كَنَف 

سخني نا –فتار 
 .رست است

يي و اصالح آنال
  استبصار* 
  نكهت  
  اشباح  
  فواك* ازاهير

 .رست است

اليي و اصالح آن
  عرض

 .رست است

اليي متن و اصال
 امتناء   *ابا  
   قدغن  

كج و وجش 
  ازل  

 .رست است

آن  م پديدآورندة
آلفونس  وشنبه 

 .رست است

تر ر هر گزينه به
زمان اس –سبت 

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  

موارد نادرست
»سجايا«  )1
»روايي«  )2
وجنات«) 4
در 2گزينه  

همة معاني و
عظيم: ژنده

گناه: عصيان
در 1گزينه  

هايي كه واژه
قُال كردن  )1
گر: مقيد  )2
ج: اكناف) 3
رف: اطوار) 4
در 4گزينه  

هاي امال غلط
استبثار ) 1
نكحت ) 2
اشباه ) 3
اظاهير ) 4

در 2گزينه  
هاي امال غلط

ع  ارز   )1
در 1گزينه  

هاي امال غلط
 اباع ) 1
قدقن   )2
كج و مأو  )3
عزل   )4

در 4گزينه  
آثاري كه نام

هاي دو قصه
در 3گزينه  

در» ان«نوع 
نس –تشبيه 

  

erv.ir
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@sanjesheduc 

دو تلفّظـي    

ار عبـارات    

ي، دعـاي   

 از دل آزاد    

 بـه معنـي    

رة محبوب 

   ).ه هستند

cationgroup

   ).رد

ـتن فاقـد واژة د

ه تأييد يـا انكـا

  . * ت
ه بر هر نگاه بـد

يگـر چيزهـا را

مجـازاً» آتش«

، عرق روي چهر

كيبي و مجموعه

ك مورد وجود دا
 .  

مـ). * ل اسـت 

هايي كه به سش

است  »نگاه«عني 
ت، اين است كه

حال و هـواي دي

«: مجاز  ). *دارد

ن است كه گل،

به در حالتي ترك

  هاي بهشت ام

  )20/12/1400 م

يك(» سردي وي
.ن مشهود است

ي گذرا به مفعول

  . است» ص

   )سند

 (  

شود، ليكن پر ي

  

مجازاً به مع» شم
سياه رويانده است

كشم تا ح  آه مي

ايهام د» مهر«ه 

الب تهيه كرد اين
  . جاز است

  ر به باغ نعيم 
ب شبه و دو مشبه

مت و نامي از نا

3  

تمشهمرحلة (ـان 

خونس« : معطوف
در متن» شته بود

سه جزيي. (كرد ي

اول شخص«تان 

   :ها بپردازيم
ا به مفعول و مس

 مفعول و مسند

رسش مطرح مي

. ي پاسخ است

  مفعول: 

چش«: مجاز  ) *
ايي از موهاي س

هر لحظه: عليل

توجه كنيد كه( 
 

توان از گل، گال
بيت فاقد مج * 

عذار -4طاووس 
كه داراي دو مش

پر از نعمو معني 

دوازدهم؛ زبــــ

م* » نگريست ي
بود و گش«: ادي

ي بلند تكرار مي

ديد داست   زاوية

ه ايد به فعل آن
چهار جزيي گذرا

  )ل
 جزيي گذرا به

ر ابيات داراي پر

ز مخاطب جوياي

):بازم(م  –اليه  

)ه و معطّر بودن
حبوبم خط زيبا

حسن تع. * ست

به آتش) محبت
 .  تعليل است

ت علّت اينكه مي 
.شده است) گل

زلف به ط -3س 
 مركّب هستند ك

به دو» نعيم« -2

سنجش د

مي –پرداختند «
د و دو فعل اسنا
درس را با صداي

ي تكرار است و

با  ها، و نوع جمله
چ» انجام دادن«

  )و جزيي
ي گذرا به مفعول

چهار  »ور كردن

در  فهام انكاري،
 

طرح شده كه از

  : زينه

مضاف/ متمم : 
  م
  نهاد   :ن

به جهت سيا(» 
قدير بر چهرة مح

اس» لحظه«عني 
  . ست

م(مهر  –) رشيد
بيت فاقد حسن

:حسن تعليل* 
تعريق گ( گالب 

 به گلشن فردوس
صل يك تشبيه

2 سياه و معطر 

   
 

 .رست است

   :گزينه
«:   گذرا به متمم

 بدل وجود ندارد
ها د با آن: جمله

داراي نقش تبعي
 .رست است

ص تعداد اجزا و
«به معني (داند 
ناگذر و دو(ست 
سه جزيي(كردم 

تصو«به معني ( 
 .رست است

دانيد استف كه مي
 . شوند ختم مي

سخ، پرسشي مط
 .رست است

ر شخصي هر گز
  نهاد : تو –م 

)به دستم(م  – 
متمم: من –ول 

من –اليه  مضاف/ 
 .رست است

   :ها ه
»خط به مشك«
علّت اينكه تق  :ل

  .خم باشد
مجازاً به مع» دم

ت فاقد تشبيه اس
خور(رخ به مهر 

ب. * است» ارت
*رشك به آتش 
ز حسادت غرق

 .رست است

    :ات
عذار -2مشك 

شبيه آخر در اص

به دو معني» ن

www.sanjeshse 

در 2گزينه  
بررسي هر گ

دو فعل گ) 1
در متن) 2
آخرين ج) 3

  . است
خويش د )4

در 1گزينه  .
براي تشخيص

گرد مي -الف
مانده اس -ب
تالوت ك -ج
بيند مي -د

در 3گزينه  .
طور ك همان
شده خ گفته

در گزينه پاس
در 4گزينه  .1

نقش ضماير
متمم: ت) 1
نهاد  :تو) 2
مفعو: ش) 3
/نهاد   :م) 4

در 1گزينه  .1
بررسي آرايه

«: تشبيه) 1
حسن تعليل
زخ رفع چشم

د«: مجاز) 2
بيت. * كنم

ر: تشبيه  )3
رما و حرگ«
ر: تشبيه) 4

مرا ديده و ا
در 4گزينه  .1

ابتدا تشبيها
زلف به م -1
دو تش: توجه(

  : ها ايهام
مشكين« -1

erv.ir
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@sanjesheduc 

  . است
سـرو ايـن   
چيـدن بـه      

ـات نظيـر   

غوغـا   -2ت      

  .  تناسب
تصوير  -1 

و پرهيـز از    

ي بنـدگان    

cationgroup

  . تناقض است
بيت فاقد اغراق
 علّـت آزادگـي  

ن از جهـان برچ

 

مراعـ» سـيب «  

رد نظـر نيسـت
  ).است» سرو

رداني و نه ايهام
 دارد؛ به معني

صيه بـه توكّـل و

ي از شـكرگزاري

بيت فاقد* شد 
ب) * شرابچون 

ع: حسن تعليـل  
رو، تصـوير دامـن

 . تناسب است
  . ناسب

عي ميوه كه بـا

 دارد، ولـي مـور
معشوقة خس«ي 

گر دوره -3مون 
يز ايهام ديگري

توص«  :پاسخ  ينة

نـاتواني« پاسـخ،  

  استغنا : 

 

  )20/12/1400 م

 آب و عرق نباش
چ(  سرخي دل 

*ريبندة مادي 
طراف درخت سر

بيت فاقد ايهام ت
ست و نه ايهام تن

نوع -1 به معني 

تناسـب  »يرين 
خاص و به معني

پيرا -2روزگار  
ني» عكس«واژة 

ولي مفهوم گزي 

  
   تعلّقات

 .  

و مفهوم بيت » 

:وادي چهارم) د

» .معنوي است

4  

تمشهمرحلة (ـان 

د ندارد كه غرق
-2مگين شدن 

دنياي فر –رت 
اخ و برگ در اط

ب. * تعاره دارند
، داراي ايهام اس

م تناسب دارد؛
  .»بهتر

شـي«هـا كـه بـا    
در اينجا اسم خ » 

-1رد؛ به معني 
. ( ايهام تناسب

».خداوند بدانيم

 
ها و ل از هوس

   ز سر

.ر بيت ذكر كرد

»زاري از خداوند

د  معرفت 
  قر و فنا 

هاي م و دريافت

دوازدهم؛ زبــــ

شكري وجود: ت
كنايه از غم -1ي 

 از توانايي و قدر
توجه به نبود شا

بخشي و است جان
غم و اضطراب، -

ايها» بِه«* » ب
ب«يلي به معني 

ه يكـي از مـزه   -
»شيرين«: توجه

ايهام دار» دور« 
و نهشراب  -2 

يت و خواست خ
 

 معرفت ) 
خالي كردن د) 

يد كرد سيلي را

گري نيز براي هر

فارش بر شكرگز

م  :وادي سوم) ف
فق  :وادي هفتم 

گاه، زمان درك و

سنجش د

   :ر گزينه
 نيست كه نيست

به دو معني» اد
ترتيب مجاز به» 

با ت. (چيده است

طرّه، همگي ج –
-2وتاب  پيچ -1

   :شده
جواري با محبوب

صفت تفضي -2 
-1رد؛ به معني 
ت. (ستعاره است
. *بخشي دارد

دائمي -1معني 
  .ستعاره است

م امور را از مشي
 . است» ر حق

 2(
 4(

   :ت
بند باي. / ن است

 
  .شود

هاي مرتبط ديگر

تأكيد و سفا«خ، 
 

   :سخ
الف 
)ه 

شب و سحرگ«  
   

 

 .رست است

هاي درست هر ه
شكري: همسان

خون در دلم افتا
»جهان –دست 

چمن از جهان بر
  .)كند مي 
–گل  –بنفشه  

به دو معني » 
 .رست است

شد هاي خواسته ه
مجه«ستعاره از 

مورد نظر نيست
يهام تناسب دار

بيت فاقد اس. * ي
ب استعاره و جان 
ايهام دارد؛ به م 

بيت فاقد اس). * 
 .رست است

تمام«: ها گزينه 
ابستگي به غير و

 .رست است

   :دي هر بيت

 .رست است

 مرتبط با هر بيت
ي بهتر از درمان

 .ماستت كه بر 
زاده گرگ ش گرگ

ه المثل وان ضرب
 .رست است

ابيات غير پاسخ 
 . است» داوند

 .رست است

پاس ها در گزينة ي
 طلب : ل

 توحيد   :جم
 .رست است

:ت گزينة پاسخ
www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1
بررسي آرايه

جناس ه) 1
خ«: ايهام) 2
د«: مجاز) 3

است كه دام
خطور  ذهن

 :استعاره) 4
تاب«: توجه

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

ا» خلد«) 1
سازد و م مي
ا» شور«) 2

يوشورانگيز
:»فلك«) 3
»مدام«) 4
)وارونه -2و 

در 3گزينه  .1
 مفهوم همة
گناه و نفي

در 2گزينه  .1
مفهوم يا واد

 استغنا) 1
 طلب ) 3

در 1گزينه  .1
المثل ضرب

پيشگيري) 2
از ماست  )3
عاقبت گ) 4

تو مي: توجه
در 4گزينه  .2

 مفهوم همة
نسبت به خد

در 3 گزينه .2
ترتيب وادي

وادي او) ب
وادي پنج) ج

در 2گزينه  .2
مفهوم درست

erv.ir
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 حتمـي و   

هـاي   صـت   

33(  

 

48(.  

cationgroup

نقـش« ديگـر،   

ز لحظـات و فرص

  ) عج(د 

3 صفحه 12ربي 

 )85 صفحه 11

   

8و 41ص  12ي

هـاي هوم گزينه

غافل نمانـدن از

ي حضرت موعود

 

  

3(  

عر(   دست برود

1عربي ( زشيبر

 )50 صفحه 

كردم يراجعه نم

يعرب( و )84 و73

  )20/12/1400 م

و مفه» د اوضاع

گي و غهاي زند ت

ظهور حتمي) 2

 )51، صفحه 1

)15 صفحه 11

36 صفحه 12ي 

ازكه،  تا زماني) 4

آبكند،  معاينه) 4

12عربي (ه بود 

مر، همانا ،كرد ي

3صفحه  11يب

  )84ص  

)علوم انساني

5  

تمشهمرحلة (ـان 

و تالش در بهبود

ها و نعمت رصت

 

  يستي سالك

2عربي (  اخت

عربي (شان  النه

عربي( يا تابخانه

4  دنديبند كش 

4  ير شد

يفه،  نشان داده

ياشاره م )2  
 67(  

عرب. (سؤال است

11عربي . (ست

  صعوبةٍ  ، ظنّ

ويژة غيرع(ن 

دوازدهم؛ زبــــ

و نتيجتاً سعي و
  . است» راد

يمت شمردن فر
   

 ب 

  وند
   . ز خداست

 صفات خود و ني

شنا )3  ند

ال، جوجه) 4     

كت ي،ها نهيزم )3

بهي، سندگينو) 

دچاري، ماريب )3

خلي) 4  يدوست

 شان  به ترجمه
صفحه 11ربي 

 و پيمان مورد س

سين شانيها ر دل

 4( يظل

بي، زبان قرآ

سنجش د

 اختيار و اراده و
ت در زندگي افر

غني«ي است بر 
.خ مشهود است

ترين مقدار قرب

خدا هر چيز جز
الك از آنچه جز
 بيرون آمدن از

ا شناخته )2 

    ها النه) 3   

3  يها نهيزمد، 

)2   آوردند

3  سردرد،  ي

د، فهيخل) 3 

خواندن دعاها، 
عر( خوانمش مي

همانا عهد د،ين

كه در نديگو يم 

   نَّما ظَ) 3 

 عرب

   
 

 .رست است

تأثير«ة پاسخ، 
تقدير و سرنوشت

 .رست است

ت سؤال تأكيدي
ه در گزينه پاسخ

  : هاي ديگر ه
و قناعت به كمت

  عبود 
 .رست است

   :الحات ديگر
يازي سالك از ه

شدن قلب ساي 
 مرحله سلوك؛ ب

  .رست است
 شيها گام) 4

  .رست است
   يباال،  جوجه

  .رست است
صد) 2  هزاران

  .رست است
به بند ،سندهيو

  .رست است
يضيمر ي،پزشك

  .رست است
 كرد يپنهان م

  .رست است
،شيها كنفرانس

، ماشاره كرد، ها
  .رست است

وفا كن مانيبه پ 
  .رست است

يزيبه زبان چ 
  .رست است

 لصعوبات

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينة
انكارناپذير ت

در 4گزينه  .2
مفهوم عبارت

كه» محدود
مفهوم گزينه

رضايت و  )1
برتري مع  )3

در 1گزينه  .2
تعريف اصطال

ني بي: استغنا
خالي: تجريد

آخرين: فنا
  
      

  
در 1 گزينه .2

4و2: خطاها
در 2گزينه  .2

ج) 1: خطاها
در 4گزينه  .2

ه) 1: خطاها
در 3گزينه  .2

نو )1: خطاها
در 1گزينه  .3

پ )2: خطاها 
در 2گزينه  .3

پ )1: خطاها
در 3گزينه  .3

ك )1: خطاها
ه مصاحبه) 4

در 2گزينه  .3
:هيترجمه آ

در 4گزينه  .3
:هيترجمه آ

در 1گزينه  .3
ا  )2 : خطاها
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كه  يكار ،
جـذب   ـان 
آب  د،يرشـ 
. يوانينه ح
جـذب  ن را 

cationgroup

كنند، يدرست م
شـيها شـه يكـه ر   

دون طلوع خور
خواهد داشت و ن

كربن اكسيد  دي

خود غذا دواضحِ 
 هـوا و آنچـه ك

بد .كنند يفاده م
وجود خ ييها وه

نام هب ي گاز سم

  . دهد يشان م

  !ستي
  !ند

  »الجو«له 

  )20/12/1400 م

غير و زِير ي ها م
و دينور خورشـ 

خود استف يغذا 
ويو نه غالت و م

گ .د در طول روز
  .كند ي

نشا يدامه زندگ

يخود ن يغذا برا
كن ي را درست م

   !ند

 

 

وفاعل ،إفعال )4

  نكرة) 3

6  

تمشهمرحلة (ـان 

د كه درون اندام
از ن گريد اهانِيگ
يةته يبرا نيم

 خود را بسازد و
كند يم هيو تصف

يدات زنده آزاد م
ا يرا برا عتيطب

غ يةقادر به ته اه
خود يشغذا اه

CO (را جذب كن

  !كرده است ه
  !ود ندارد

  ! كرد
!كنند يم هيصف

  !دارند ازي

  !ارد
 !دارند

 انفعال) 4 

4   »الجو«ه 

3  مجرور  و

دوازدهم؛ زبــــ

هستند يكوچك 
و گ ها ين، سبز

زمداخل  ي معدن
و رشد يزندگ ي

و لتريف زيرا ن هوا
همه موجود يرا

و حفظ تعادل ط

  ت؟
ايگ) 2  !رد

ايگ) 4 

  
2O(كند و  آزاد

  !كردند ينم ي
   
 

هيكوچك تشب ي
وجو كارخانهو  ه
رهنمون عتيطب

را تص هواهستند، 

ين دي نور خورش
  !برد ي بهره م

به آفتاب ندا يز
د ازيهوا ن و ديش

 »غذاء«فاعله 

وفاعله ،تفّعل) 2 

جار ، مؤنث) 2 

  )85و  6

سنجش د

اريبس يها خانه
ها، درختان برگ 

از آب و مواد) 
يالزم برا ي غذا
هاست، بلكه  يي

بر ژنيه نام اكس
دارد و ازين نيس

ستيچو حيوان  
ريگ يم ديخورش
   !ستين  هوا

: مشخص كنيد
آرا )  O2(گاز 
يزندگ واناتي ح

!كند ي جذب م
!كند يم يريگ

: 

هاي كارخانها به 
اهيگ يداخل يها
حفظ تعادل ط ه

ما ه يمنبع غذا

  :ديورش
به يهمگ وانات

از آن كند و ي م
ازيخود ن ي غذا

خود به نور خورش

فإفعال، ) 3 

2  اعله

2  إليه ضاف

0ص  11عربي(

   
 

   :ك مطلب
مانند كارخ اهاني

.انجام دهد واند
شهير: شهير: رد

تواند ينم اهيگ 
يي تنها منبع غذا

به يگاز همزمان
به تعمق و تحس 

  .رست است
انسان نسبت به

خود را از خرژي 
تصفيهقادر به  

 .رست است

مون كار گياه را
همزمان گتواند  ي
ها و انسان نبود 

را يانه گاز سم
هوا جلوگ يلودگ

 .رست است

:پيرامون گياه ه
را اهانيبرگ گ 

ه اندام نيب ياهت
ما را به اهيگ ك
م اهانيكه گني ا

  .رست است
وخو اهانيورد گ
ويح و جاتيسبز
آب را جذب اه
درست كردن ي
خ يغذا هيته ي

  .رست است
 للمخاطب

  .رست است
فا نائب، مجهول

  .رست است
تفضيل، مض اسم

  .رست است
( .مبالغه است م

www.sanjeshse 

دركترجمه 
يگ يها برگ

تو يانسان نم
مفر( كند يم

و ماده سبز
نه اهيگ نيا
هو . كند يم
اهيگ زندگي 

در 4گزينه  .3
ن اهيگ مزيت

انسان انر) 1
اهيگ نيا) 3

در 1گزينه  .3
اشتباه پيرام

ينم اهيگ )1
اهيگ اگر) 2
روزا اهيگ) 3
از آل اهيگ) 4

در 2گزينه  .3
اشتباگزينه 

سندهينو) 1
شبا چيه) 2
كي يزندگ) 3
عالوه بر) 4

در 3گزينه  .3
در مواشتباه 

ها، س وهيم) 1
ايگ ريشة) 2
يبرا اهيگ) 3
يبرا اهيگ) 4

در 1گزينه  .4
ل) 2: خطاها

در 3گزينه  .4
م) 1: خطاها

در 4گزينه  .4
ا) 1: خطاها

در 1گزينه  .4
اسم: الکّذاب
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رست است 

عربـي   ) (4  

صار زيبـايي  

.   )4گزينـه  

هار 

 86 (  

  

cationgroup

  ) 4گزينه 

شود، طالبٍ در ي

رد گزينـه( واکـه

انحص: »الحريـة«

رد گ(ع التزامـي   

و در گزينة چه 

 يازدهم صفحه

  )80صفحه 

)93صفحه  هم 

  ) 64فحه 

رد گ(صرت ) 3 

ساكن مي» فـ« ه

الفوا) 2د گزينـه  

«). 2رد گزينه( 

مضـارع»  فْ َؤلِّـِالُ 

 )83ص 

»األوضاع«از  

عربي (آيندگان 

  زنند ، مي را

عربي يازدهم ص (

عربي يازده (وي 

بي دوازدهم صف

  )20/12/1400 م

رد گزينه(يس 

 هنگام اتصال به

رد( األدويـة) 1ه 

ل است نه فاعل
  ) 40و  35 

ِال «،  )3رد گزينه 

ص 11عربي (   »

« األحوال «ة دو 

آ) 4دند          

ر) 4              

( پرستيم  مي) 3

شو بردبار مي) 4

عرب (اند  رانده ) 4

) انساني

7  

تمشهمرحلة (ـان 

لي) 1رد گزينه ( 

در »لِـ «حرف. ت

رد گزينـه(إلخـوة 

مفعول» الجمـال«
ص 12عربي ( .

ر(ضارع التزامي 
  .) است

!شدندردان دانا 

، در گزينة»ليوم

شد... ، باعث  ش 

  ر برگرداندش

  3

4  هد بود

4  اند انده، ر ن

ويژة علوم(ن 

دوازدهم؛ زبــــ

كنت) 83فحه 

است» َفْليعمل«ن
  

اإل! جود هسـتند 
 )ل

«). 1رد گزينه (
)3رد گزينه (ي 

مض»  َتصـللن  « 
مجرور جارو» ل

آموختند و شاگر

ال«از » عشردح

موفقيت خودش) 

در» ش«نبود، ) 
  )ازدهم

ايمان آورديم) 

، نخواه بردباري) 

دستانشان تهي) 

ي، زبان قرآن

سنجش د

صف 11عربي ( !ت

ست و درست آن
 ) 71ص 11ي 

 
جمع تكسير موج
وازدهم درس اول

 

(ت، نه استثناء 
آزادي در زيبايي

،)2رد گزينه (ي 
لتشکيل«ماضي و 

 شاگردان خود آ

أ لساعةا «  يك
  .اند نثي شده

 3(

 3(
قواعد حال دوا -
 

 2(
 

)2  كند عفو مي

 3(

 عربي

   
 

  .رست است
ال ناقصه نيست

  . رست است
اشتباه اس» يعملْ 

عربي( ) و مجرور
 . رست است

دو ج» البضـائع« 
س اول و عربي دو

. رست است
براي حصر است» 

ست، نه انحصار آ
  . رست است

مضارع التزامي» 
فعل م» أوصی«

 . رست است

را به يزبان عرب
  .رست است

در گزينة: ها ينه
مسثتن  »شاعرا« 

 .رست است

  :تيب
 ، متعجب كرد
 . رست است

  :تيب
 

-  72هم صفحه 
. رست است

  :تيب
 ديمر

. رست است
  :تيب

، عف رد، كسي كه
 . رست است

  :تيب

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
از أفعا: كأنّ 

در 4گزينه  .4
َفِلَي« :خطاها

مضاف اليه(
در 3گزينه  .4

و» البهائم «
يازدهم درس

در 4گزينه  .4
»إال«: شرح

در آزادي اس
در 1گزينه  .4

» أن يكتب «
«: 1گزينه (

در 2گزينه  .4
ز دياسات )2

در 3گزينه  .5
رد ساير گزي

از» حافظ«
  
  

در 1گزينه  .2
ترت خطاها به

، آثارشان) 2
در 2گزينه  .2

ترت خطاها به
زنند مي) 1
عربي يازده ( 

در 4گزينه  .2
ترت خطاها به

ايمان آو) 1
در 3گزينه  .2

ترت خطاها به
، بگير بود) 1

در 1گزينه  .3
ترت خطاها به

 گرسنه) 2
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9 (  

  .ست

ن بـازي و    
ي به دنبال 
هـد و يـك   
زي دائمـي  
 فرزنـد در    
ي بـا خـود   
 شـواهدي  
ي پيامبر با 
والً نتيجـه  
زمـاني كـه           

دل بـودي   

هـا نيـاز    آن   

  .  كند
نكـه عصـر    

  . صيت ندارد 

cationgroup

 

95زدهم صفحه 

شتند صحيح اس

  )76ه 

كـودكي سـنان 
 است و در پيري

ده را تشكيل مي
ساز ردن و بهينه

بينـد كـه  مـي 
را دعوت به بازي
حكام السلطانيه

گرفتند و از بازي
بازي معمو   .ردند

ن كودكـان تـا ز

 تندخو و سـنگد

راي تـالش بـه آ

ك  را فراموش مي
ضـمن اين.  سـت   

شي در اين شخصي

 ) 68هم صفحه 

عربي ياز (ه بودم 

 

نوش  به شكل مي

ي يازدهم صفحه

دورا. ي و پيـري   
ال افزايش مال
ه بناي جوامع ر
م خواستار نو كر

داد و ميت مـي 
ها ر و آن. خو بود

در كتاب االح. ش
گ ميي كودكان 

هايش توجه كر س
دارد و بنـابراين

اگر:  رد به اينكه

كه در زندگي بـر

ورد و فشار كار
شـاره نكـرده اس

ه شده بازي نقشي

  )20/12/1400 م

عربي دوازده (ن 

سكوت كرده) 4

 ) 69هم صفحه 

نوشته بودند) 2
 

عربي(  لتعليم) 4

ـواني، ميانسـالي
ي انسان به دنبا
جتماعي است كه
ن است و اسالم
اري فرزندان اهم
با فرزندان نرمخ

 با او دوست باش
هاي بازي ش اسباب

د از اتمام درس
يـازي بـه آن نـد

  .كنند

گزينه اشاره دار

شود ك اي مي شده

آو دست مي  را به
ازار را در متن اش

  .ده نيست

ه مورد نظر گفته

8  

تمشهمرحلة (ـان 

، براي دوركردن د

 4

عربي دوازده (  .د

 
) 67هم صفحه 

 4

ودكي، بلوغ، جـ
ست، در ميانسالي
هاي تربيتي و اج

صيت فرد مسلمان
ه تربيت و نگهد

خورد بخدا در بر
ن و هفت سال

ي را براي فروش
سرگرم شدن بعد
ش در زنـدگي ني
ك كنند، بازي مي

است، اين گ)  ص

هاي ذخيره ش ي

د نشاط زندگي
اولين با)  3سابي 

كنند هاي خسته

كه در گزينه حالي

دوازدهم؛ زبــــ

رجمه نشدن قد

 شدم) 

كند ن زندگي مي

 .يح است
عربي دوازده . (ت

 درسهم) 

كو: اند از  عبارت
ي دوران غرور اس
ه ي يكي از نظام

ن و رشد شخص
به) ص(ول خدا 

 دارد و رسول خ
ت سال بازي كن
ن بازار مخصوصي
دك به بازي و س
ت و براي تـالش
ده است خالي نك

ص (هرباني پيامبر 

بيرون رفتن انرژي

 كردن بدن فرد
ي است نه اكتس
بيعت براي كاره

معه اثر دارد در ح

سنجش د

تر) 4دورشود ) 3
 

 2(

نيا مانند فقيران
 

ل فرستاد صحي
تان صحيح است

 3(

مرحله است كه
و زيبايي، جواني

در اسالم، بازي. 
كاري در ساختن

و رسو. شده است
مادرش حقوقي

با پسرت هفت:  او
 روزگار عباسيان
المي به نياز كود
موجود زنده است
دنشان جمع شد

ه درخصوص مه
  .شدند ي

تن، بازي باعث ب

 دارد كه با بازي
يزي  يك عمل غر

بازي روش طب) 

خصيت فرد و جام

   
 

 . رست است

  :تيب
3، دور شوند  ان

. رست است
  :تيب
 دانم  نمي

 . رست است

بخيل در دن:  يح
. رست است

  :  ها ينه
شود به شكل  مي

به شكل دوست ت
 .رست است

  :  ها ينه
 عّلموا

  : ك مطلب
گي شامل پنج م
لوغ سن زينت و
ل به فرزند است

براي همكتماعي 
معه مسلمان شد
تارش بر پدر و م
 جمله سخنان
كه در بغداد در

ماي معارف اسال
يروي زائد نزد م
خود را كه در بد

 .رست است

وجه به متن، كه
رافت پراكنده مي

 .رست است

وجه به مفهوم مت

 .رست است

ين مورد اشاره
بازي)  1 :  ها ينه

) 4 .درست نيست
 .رست است

تن بازى در شخ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
ترت خطاها به

شكارچيا) 1
در 3گزينه  .3

ترت خطاها به
، شوم مي) 1

در 2گزينه  .3
ترجمه صحي

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

فرستاده) 1 
دوستانت) 3

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

يتع حّتی) 2
ترجمه درك
مراحل زندگ
سرگرمي، بل
افزايش ميل
ضرورت اجت
در رفتار جام
تربيت و رفت

كرد و از مي
وجود دارد ك
كودكان، علم
وجود يك ني

هاي خ يانرژ
در 4گزينه  .3

با تو: توضيح
مردم از اطر

در 1گزينه  .3
توبا : توضيح
  . نداريم

در 2گزينه  .3
در متن به ا

گزيرد ساير 
مويان هم دا

در 3گزينه  .3
با توجه به مت
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 5دارد بـه   

  .  د

  ) 77ه 

83(  

عربـي  . ( ينَ 

  .د

  )64فحه 

cationgroup

 (  

اشـاره د . ( اسـت    

  . است

شوند  رستگار مي

ي يازدهم صفحه

3يازدهم صفحه 

ًة حسـنًة للعـاَلمين

عل را بيان نكند

ربي دوازدهم صف

)...سبعا  بنک

وال و فرزنـدان ا

  

صحيح ِقراءهل 

  .  است

قط افراد خاشع
  .ش

 45 (  

 .   آيد  مي

عربي . (دايت كند

عربي ي ( َوَجد:  ع

 رسـوُل اهلِل أسـوًة

ستيم كه نوع فع
  ) 59صفحه 

عر . (باشد راوات

  )20/12/1400 م

ا العب:  در متن

 زيـادكردن امـو

باب تفاعل  ) 4

  الزم) 4

  مبني) 3

به شكل َقراءه) 3

ول مطلق نوعي
  ) 60م صفحه 

در آخرت فقط:  مه
ظرف دانش)  جز

دوازدهم صفحه

 غايب يا متكلم
تا هد:  ليهدي) 4

أضامتضاد ) 3 

كـاَن :  شود ت مي

نبال مصدري هس
عربي دوازدهم ص

الخضربايد  ضراء

9  

تمشهمرحلة (ـان 

ن پيامبر دارد د
  .ده باش

فخر فروختن و

 4

 4

 3

 3
  ) 74 صفحه 

مفعو 3و  1هاي 
عربي دوازدهم  (

جمتر. نفي است
به ج ( شود مگر 
  .حل نكردند

دعربي  . (شود مي

 از فعل مضارع
 4

 .اي حركت داد

حيح اين عبارت

 است و ما به دن
عر ) ( نوعي ( بالغا

الخض) 4.  باشد 

دوازدهم؛ زبــــ

اشاره به سخن . (
ي بيشتري داشته
نت و جمال و ف

 

 الزم) 

 فعل األمر) 

 تطّور) 

عربي يازدهم  (

ه در گزينه.   دارد
.ن عبارت نيست

 و جمله هم منف
شود فراخ ده مي

جز يك مسئله ح
حترام گذاشته مي

ايد است و قبل
 براي خدا:  هلل) 

عل است به معنا

صح.  كند وب مي

ول مطلق نوعي
اکراما ب) 4) عي

يسمعبايد  يری

سنجش د

   
. سال بازي كند 
هاي د بچهدار زو

و سرگرمي و زين
 ). ن آمده است

 3(

 2(
 

 2(

 .صحيح است  
.صحيح است ف

قوع فعل تأكيد
ل مطلقي در اين

 

ذكر نشده است
ه در آن قرار داد
ي رياضي را به ج
جز دروغگويان اح

 
 كه به معناي با

)2  . حرف

فع أسری) 2 طينا

خبر خود را منصو

كند، مفعو ن مي
نوع ( نوما عميقا 
 

ي) 2باشد  طمار

   
 

 :  ها ر گزينه
7 را رها كن تا 

آرز) شخص پير(
ه زندگي بازي و
دگي كه در متن

 .رست است

 غائب.  ض
 .رست است

 
. رست است

 . رست است

َضُعفَ به شكل 
الِغالفبه شكل  

 . رست است

ق تأكيدي بر وق
ل است و مفعول

. رست است
منه ذ نه مستثني

داريم كه با آنچه
هاي وزان مسئله

ه به مردم به ج
 . رست است

بال حرفي است
عل امر است نه
 .رست است

  :  ها ينه
أعط،  آتينا:  خذنا

 . رست است

قص است كه خ
  )90حه 

 . رست است

 نوع فعل را بيان
)3)  نوعي ( أبی 

 .  رست است
  :  ها ينه

األطبايد  ألمطار
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در  شـان  ي

خـود را بـه    

در  شانيا ي
  ازدهميب 

را  نيـ ش د
» .بترسـند  

 127صفحه 

 -3.  باشـد  
ـ   هيـ فق يول
نزد مردم  د

» .ندينشـ  ي

 140ـفحه  

 التيه تمـا  

و  ي دوسـت  

كه مخاطب 
. ديـ نما يز

cationgroup

يرو ادهيـ هـا و ز  ن

، آن حضـرت خ

يها يژگيبا و ي
كتاب 116صفحه 

م نشوند تا دانش
يالهـ  فـر ياز ك  

ص. كند يم دايپ

عـادل -2. شـد  
و طين، از شـرا   

ديبا هيفق يعني 

يو ذلت نمـ  ير

صـ» .دي نفروشـ   

كـه ميفراهم كن
  

شـما انيـ و م 
  ازدهميكتاب 

ك آورد يدست م
زيـ ر  داد، برنامـه  

انسان يستمگر

رو، نيـ از ا. ابـد 

ييم ظهور و آشنا
ص. است دهايرد

ها اعزا از آن يع
اشد كـه آنـان ا

استمرار پ هيفق 

بـاتقوا باش -1: د  
اعلـم بـود نيرا 

.ببرد شيو به پ

واره آنان غبار خ

ـه كمتـر از آن

ف يو فرصت ميه
ازدهميكتاب  1

ديـ ابيآرامـش ب  
ك 149صفحه » 

د را به يستگيشا
خواهـد ليشـك 

  )20/12/1400 م

علت س خداوند به
  ازدهميكتاب 

اي يكاهش مـ  ت

به هنگام شانيا 
تررفتن  نيو از ب

جمع ،يهر گروه
 هشدار دهند؛ با

تيصورت وال به

را داشـته باشـد 
بنـابر. (شته باشد

ور را اداره كند و

 است و بر چهره

پس خود را بـ ؛

فروتر پاسخ ده ت
43صفحه . رند

هـا آ تا بـا آن  دي
».كنند ي تفكر م

ش نيو ا شود يم 
تش كينزد ندهيآ

)م انساني

10  

تمشهمرحلة (ـان 

اما خ ماند، ينم ي
ك 112صفحه  »

بتيدر عصر غ ن
  هم

يدار حكومت ي
و) ع( امام زمان 

پس چرا از ه. ند
ها را گشتند، آن

ب يظاهر تيوال

ريـ ز طيشـرا  د
داش يدرت روح

شد تا بتواند كشو
  دهم

تر فزون يزي چ

ست؛يز بهشت ن

التيبه تما ازي ن
ريدمان را فرا بگ

يشما آفر ين برا
كه يكسان يرا

يريپذ تيسئول
كه در آ يا نواده

ويژة غيرعلوم(

دوازدهم؛ زبــــ

يخال) امام(خدا 
».سازد يم بهره ي

شانياز ا يمند ره
ازديكتاب  113

يها وهيبا ش ييا
ت و محبت به

اعزام شون نيش د
بازگ شيقوم خو

   ازدهمي

و و ابدي يدامه م

ديبا رد،يگ يده م
شجاعت و قد -5
شده باشد رفتهيذ

ازديكتاب  128

و كي، پاداش ن

جان شما، جز ي

در حد خواهد ي
وجو ها ييباين ز

از نوع خودتان ي
است بر ييها شانه

وارد مرحله مس ي
ادت خود و خان

(ين و زندگي 

سنجش د

از حجت خ نيزم
يب انشاني در م

بهر) ع( يت مهد
3صفحه . اند كرده

آشنا ،ياله شگاه
ل مؤثر در شناخت

آموزش يبرا ي
ق يسو گاه كه به

ي كتاب 125حه 

اد هيفق تيمرجع

را بر عهد يسالم
5. و مدبر باشد 

پذ مز جانب مرد
8صفحه . ه باشد

اند كرده شهيپ ي
  

يبرا ييهمانا بها

يس لوامه از ما م
كند و آن دايش پ

يت كه همسران
مورد، نش نيدر ا

يوغ و دوره جوان
سعا ياكنون برا

   

 دي

   
 

 .رست است

ز«: ديفرما يم) ع
 از وجود حجت

 .رست است

بودن حضرت ب
ك هيشت ابر تشب
 .رست است

شيامام در پ گاهي
از عوامل نيصوم

 .رست است

يكه مومنان همگ
و آنگ اموزنديب ق
صفح) 122 هي آ

 .رست است

در شكل مر يني
   هم

 .رست است

جامعه اس يرهبر
ريمد -4.  باشد

از ديبا هيفق يول
داشته تي مقبول

 .رست است

يكوكاريكه ن ي
ازدهميكتاب  

 .رست است

ه«: ديفرما يم) ع
   هم

 .رست است

همان نفس ايان 
در ما پرورش يه

 .رست است

خدا آن است يها
همانا كه د.  داد

 .رست است

به سن بلو دني
و از هم ا ردير گ
ازدهميكتاب  
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پش ديخورش

در 3گزينه  .5
يشناخت جا
سخنان معص

در 4گزينه  .5
ك شود ينم«
قيطور عم به
سوره توبه،(

در 2گزينه  .5
يد تيمرجع

ازدهميكتاب 
در 2گزينه  .5

كه ر يهيفق
شناس زمان

و). ... ستين
جامعه خود

در 1گزينه  .5
يكسان يبرا«

139صفحه 
در 3گزينه  .5

ع( يامام عل
ازدهميكتاب 

در 4گزينه  .5
عقل و وجد

و اله يمعنو
در 4گزينه  .6

ه و از نشانه«
رحمت قرار

در 1گزينه  .6
يانسان با رس
خداوند قرار

151صفحه 
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 ازين نيا. د
 كيـ  هـم    

ل اسـت و   

 شيب خـو 

ـ     زيـ ن يرون
كنـد و   امـ 

چراكه  شد؛

ن ادا كند و 
و طلـب   رـ 

 ي پرتگـاه 
كتـاب   95

تـر از   زرگ     

  وازدهم

 110ـفحه  

» .هـد كـرد   

cationgroup

شود يغ آشكار م
كنـد بـاز يـدگ   
   ازدهميب 

باطـل رد،يـ ام بگ  

از جانب ي و فضل

 برابـر موانـع در
يـاپسند خـود ق 

شبخ يناهان را م

ا را در حد توان
يـخ يدعـا  ـان 

ا بر لبهخود ر ي
صـفحه  » .كنـد 

ـا گناهشـان بـز

كتاب دو 109ه 

صـ» .زبـان آورد  

او را شـاد خواهـ

پس از بلوغ زين ز
دون همسـر زنـد

كتاب 153فحه 

بـه زور انجـا ي  

خودوار رحمت 
  . دهم

در توانـد  يمـ  ،ي
نا التيتما هي عل

خداوند همه گن 

ها آن يو معنو ي
شـيقه دهد و برا

يكه بنا يكس اي
ك ينمـ  تي هـدا   

مـردم اسـت، امـ

صفحه»  يحزَنُونَ

ستمگر بـر ز ين

ا امـت يند روز ق

  )20/12/1400 م

ازين نيستند و ا
رف كند، اما بـد

صف. شود يرف م

ست و اگـر عقـد

دا آنان را در جو
كتاب دوازد 76 

ـ ي موانـع ب   يرون
از عقل، يرويپ

.دينباش ديناام 

يو حقوق ماد د
از آنان صدق ابت

ياده، بهتر است 
ه سـتمكاران را

م يبرا ييها عت

ا همف علَيهِم ولَ

يدر مقابل سلطان

 مگر آنكه خداون

11  

تمشهمرحلة (ـان 

هس يگريبا د يگ
خود را برطر يس

كنار همسر برطر

اس يدواج ضرور

خد يزود اند، به
پاسخ صفحه» 

در برابـر يتادگ
با پ تواند ي كه م

ياز رحمت اله 

دين را جبران نما
ايندارد، به ن يس

خدا نها يشنود
و خداوند گـروه 

بزرگ و منفع يه

فلَا خَوو بِّهِمر د

ست كه انسان د

ود را شاد كند،

دوازدهم؛ زبــــ

به زندگ ازمندين 
جنس ازيمشروع ن

قط با بودن در ك

ازد ير و پسر برا
   م

ا و تمسك جسته
.كند تيت هدا

ستيكه عالوه بر ا
معنا نيبد. كند

د،يا م روا داشته
  ب دوازدهم 

  . شود

 كرده است، آن
ر به آنان دسترس

 

و خش ياله يتقوا
افتد يوزخ فروم

در آن دو گناه 
  هم 

فَلهم أَجرُهم عنْد

اس يد، سخن حق

از محارم خو يزن

سنجش د

يجنس ازي بر ن
نام يها از راه ي
كه فق دهد ير م

كامل دختر تي
ازدهميكتاب  15

و به او اند دهيرو
خود، به راه راست

است ك يموجود
خود انقالب ك هي

  ازدهمتاب دو

به خود ستم اريس
كتاب 83صفحه 

وازدهم مطالعه ش

بر مردم ي ستم
دست آورد و اگر

 زدهمكتاب دوا

ت هيخود را بر پا
 آن در آتش دو

:بگو. پرسند ي م
كتاب دوازده 98

ر وعملَ صالحا فَل

جهاد نيبرتر«: د

كه ز ستين يد
  م

   
 

 .رست است

ن و مرد، عالوه
يست كه اگر فرد

او را آزار يناآرام
 .است رست

يرضا ،يت اسالم
53صفحه . ندارد

 .رست است

كه به خدا گر ي
خ يسو را به شان

 .رست است

خلوقات، انسان م
يعل يكرده و حت

كت 81صفحه . د
 .رست است

دگان من كه بس
ص» .مهربان است
 .رست است

كتاب دو 87و  8
 .رست است

بكوشد اگر ديا
د حبان حق را به

ك 87صفحه . دي
 .رست است

كار خ اديس كه بن
وط ساخته و با

 .رست است

ه شراب و قمار
8صفحه » .ست

 .رست است

للَّه والْيومِ الĤْخِر
 .رست است

فرمود يم) ص( 
   هم

 .رست است

مرد چيه«: رمود
اب دوازدهمكت 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
از زن كيهر 
اس يا گونه به
و ن يقرار يب

در 1گزينه  .6
طبق مقررات

ند تيمشروع
در 2گزينه  .6

يو اما كسان«
شيدرآورد و ا

در 2گزينه  .6
مخ انيدر م

ك يستادگيا
ديانقالب نما

در 3گزينه  .6
بند يبگو ا«

او آمرزنده م
در 4گزينه  .6

86صفحات 
در 3گزينه  .6

كننده با توبه
صاح تيرضا

يآمرزش نما
در 2گزينه  .6

آن كس ايآ«
در حال سقو

  دوازدهم 
در 2گزينه  .7

از تو درباره«
منفعتشان اس

در 4گزينه  .7
منْ آمنَ بِا«

در 4گزينه  .7
اكرم امبريپ

كتاب دوازده
در 2گزينه  .7

فر يم امبريپ
112صفحه 
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و  جـه يخد 

  دوازدهم

رفتـه   سـت     

  به 

هـا را   ر آن 
  )م

  )دهم

حركـت  : م      

  

.  

  )دوازدهم

ـط برخـي    

cationgroup

ه،يآسـ  م،يمـر  

كتاب د 114حه 

ان حقـوق از دس

خير انداختن توب

ظـاد چگونـه انت 
دوازدهم – 94ص 

دوازد - 96ص  (

 طبقـاتي، سـوم

».است  ناپسند

.گذشت شين مي

د - 133ص  . (

ند متعـال توسـ

:انـد  چهـار تـن    

صفح. دانستند ي

ننـده بـه جبـرا

به تأخ -2ت الهي 

دانستند اند مي ه
ص. (»گسست ي

.ي نكرده است

كـاهش فاصـله

ر زشت و راهي

ت پيامبران پيش

  )وازدهم

...خورديد  ر مي

ا پرستش خداو

  )20/12/1400 م

زنـان جهـان چ ن

يو نوشتن مندن 

كن بايد فرد توبـه 

دن او از رحمت

روي گردان شده
بت من از هم مي

ت كه هيچ گناهي

  : محقق شود
ـوي عـدالت و ك

  )دوازدهم
  

 آن عملي بسيار

كه مدتي از بعثت

د 133ص . (يد

  )دوازدهم - 

د و غذاي ناگوار

ه نشده است اما
 

)نساني

12  

تمشهمرحلة (ـان 

نيبهتر«: فرمود

ر بودند كه خواند

ي ديگران شده ب

نااميد كر -1: ز

ناني كه از من ر
جودشان از محبت

مانند كسي است

ه سه هدف زير
سـ پيشروي به: م

  )وازدهم

د - 108ص . (د
)دوازدهم - 11

ك نشويد قطعاً

 زماني فرستاد ك

 و آيين را داشتي

133ص . (شتند

نوشيديد تيره مي

اشار) ع(ت امير 
 )دوازدهم - 1

ويژة علوم ان( 

دوازدهم؛ زبــــ

ف يو درباره او م 

فقط هفده نفر) 

ع حقوق معنوي

اند ا عبارت توبه 

اي داود اگر آن« 
دادند و وج ن مي

ناه توبه كرده، م

مديريت كنند كه
ذ بيگانگان، دوم

دو - 117ص ( 

داند يه نفس مي
0ص . (قوا باشد

به زنا نزديك«: يد

را) ص( محمد 

ن بدترين كيش

داش  او گام برمي

آب ت) ل از اسالم

 فرمايش حضرت
33ص . ( است

دين و زندگي

سنجش د

ديبوس يش را م
  ب دوازدهم

يجامعه جاهل( 

د موجب تضييع
  )هم

كردن انسان از
  

:فرمود) ع(داود 
به سوي من جان

كسي كه از گن: 

اي م گونه ر را به
دم سلطه و نفوذ

زدگي ري از دنيا

رستگاري را تزكي
ندگي بايد به تق

فرماي مي 32آيه 

د رسول خويش

ردم در آن زمان

كردند و در راه ي

مردم زمانة قبل(

ستش كعبه در
ن قابل برداشت

 د

   
 

 .رست است

ره دست دخترش
كتاب 113فحه 

 .رست است

مردم نيا اني م

 .رست است

پسند برخي افرا
دوازده - 101ص 

 .رست است

ي دور كيطان برا
)دوازدهم - 99

 .رست است

ال به حضرت د
شوق بازگشت به

 .رست است

فرمايد مي) ص(
 .رست است

يد، اقتصاد كشو
ل اقتصادي و عد
اني، درعين دور

 .رست است

رمز سعادت و ر
ر و مستحكم زن

 .رست است

آ  در سوره اسراء
  )دوازدهم -

 .رست است

خداوند: فرمايد ي
  )دوازدهم -

 .رست است

شما مر: فرمايد ي
 .رست است

طان اطاعت مي
 .رست است

(شما : فرمايند ي
 .رست است

ي است و به پرس
مون كالم ايشان

www.sanjeshse 
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- 112ص (
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 از حقـوق  

  )زدهم

ي و تمـدن     

ـت و فـرو   

ت خديجه 

 بـار ديگـر    

المنفعه   عام

ادق ـام صـ  

 است كـه  

سـتمگران  
  )م انساني

هـا   ي از آن   

ها و واليت 

هـاي   سـان  

cationgroup

 همانند بردگان

دواز - 135ص  (

جامعـه توحيـدي

سـي بـه بـار نش  

رت آسيه، حضرت

دادنـد، ار نمـي  

ت زنان در امور
  )دوازدهم 

 شرايطي كه امـ

دل مورد اعتماد

رغم ميل س ي علي
يازدهم - 158ص 

گروهـي، جمعـي

ه گون از هدايت

چنـد آن انس هـر  
  .شود نمي

بقيه مردم ند و

.وري روم نيست

عني برقـراري ج

شدة انساني موش

رت مريم، حضر

 الگوي خود قـر

كردن ثروتهزينه 
- 137ص . (ست

ست، ولي جزو

ش از دو نفر عاد

اند؛ روزي ن گفته
ص. (دهد ل مي

س چرا از هـر گ

ي گوناها صورت

. ظهور نيسـت 
ام گناهان رها نم

  )20/12/1400 م

در اختيار داشتن

ده شدن امپراطو

يت بزرگشان يع

هاي فرام ي ارزش

حضر: اند از بارت

بر و ياران او را
  )م

 خانواده، امكان ه
ن شكل گرفته اس

ه امري ارزنده ا

ي شناخت، پرسش

طرح الهي سخن
 در جهان تشكيل

پس. ي اعزام شوند

ستفاده مردم به ص

پيامبران پس از
ر از داگاه بش هيچ

13  

تمشهمرحلة (ـان 

وز همه چيز را د
  )م

يل به افول كشيد

 را براي مسئولي
  )وازدهم

جهت احياي) س
  

عب) ص(ل اكرم 

ي كه ديگر پيامب
دوازدهم - 137

ن وظيفه هزينه
ران توسط بانوان

نفسه  هرچند في
  )هم

هاي  يكي از راه

از يك ط)  باطل
كومتي عادالنه

ه مؤمنان همگي
  )انساني -هم 

ن در جامعه، است

اهداف مقدس پ
ن دارند، ولي هي

دوازدهم؛ زبــــ

ل جمعيت آن رو
دوازدهم - 134

سيحيت جزو دالي

جامعه مسلمانان
د - 135ص . (

س(ترش فاطمه 
)دوازدهم - 13

ظر حضرت رسول
  )هم

هايي ي حكومت
7ص . (ديدار شد

 و برعهده نداشتن
هاي قديمي اير ف

ن درجات زهد
يازده - 173ص 

حقيق نماييم و
  )يازدهم -

پيروزي حق و(
ظهور كرده و حك

شود كه و نمي« 
يازده - 171ص 

و حضور ايشان) 
 

 و گناهان جزو
 معاصي و گناها

سنجش د

د يك درصد كل
ص . (روم بودند

نايي به آيين مس

پيامبر و جهود، 
كند مت امر مي

و تنها دخت) ص
37ص . (غاز شد

 برتر جهان از نظ
دوازده - 137 

گير ي و شكلالم
نسبت به زن پد

زنان توسط آنان
ت بسياري از وقف

رداري از باالترين
ص. (اند نيست وده

شرايط نيز بايد تح
- 174ص . (ند

(اين وعده الهي 
ه از جانب خدا ظ

:فرمايد ه ميتوب
ص(» .را بياموزند

)عج( امام زمان 
 )يازدهم - 15

ن رفتن معاصي
كم شدن زمينه

  )م

   
 

 .رست است

ي ساساني حدود
سي خويش محر

 .رست است

اعتن ي است و بي
 .رست است

سوره ه 112آيه 
پايداري و استقام

 .رست است

(تارهاي پيامبر 
هاي جاهلي آغ ت

 .رست است

ي است و زنان
ص) (س(طمه 

 .رست است

هاي اسال رزمين
تارهاي جاهلي ن

 .رست است

الكيت دسترنج ز
به همين جهت. د

 .رست است

ي است و برخور
قيهان بيان فرمو

 .رست است

ت فقيه واجد ش
يص داشته باشن

 .رست است

هي براي تحقق ا
شده  ولي تعيين
 .رست است

سوره ت 122آيه 
 تا دانش دين ر

 .رست است

د به زنده بودن
9ص . (ن است

 .رست است

ي است و از بين
ي و تالش در ك

يازدهم - 165 -

www.sanjeshse 
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از انـواع   ي
 تين هـدا  

ه هـدف را   

به طرح  ند

 يت همگـان 

  ازدهميب 

كه بـه   ست
سرانجام بـه  

 يمـو  كي 

ي دقيـق و   

 يـود، بـال  
كـه انسـان   

 اتيـ ـفه ح  

هـر   دهـد  ي
ببـرد   يو پ

 هـر نظـام   
انسـان   ازـ 

cationgroup

يت، به هـر نـوع  
كمالشـان ريمسـ  

بـه دنيكان رسـ 

ازمنيناخواه ن خواه

سعادت نيو تأم

كتاب 74صفحه  

سين يكيزيهان ف
س اتيو حدس ت

/شتافت  اريبس

هـاي فاً پيشـرفت    

داده نشـ يواقعـ 
است ك نيا قتي

بردن بـه فلسـف 
  هم

يست، نشـان مـ  
او ي ابعاد وجود

  ازدهم

دو نوع نقص، ن
يـسـائل مـورد ن  

است يش نامتناه
وجـودات را در م

موجود، امك كي

خ رد،يگ يرت م

ن كمال انسان و

.شت زمان است

در جه يراز چي
اتيو فرض يظر

ب هيباد نيه در ا

ظـور از آن صـرف

و و حيسـخ صـح  
يحق ست؟يك از
يجهان و پ يي
ازدهيكتاب  76

ان ارائه شده اس
از يست به جزئ

ايكتاب  77حه 

نيبا توجه به ا. ق
حل همه مس يرا

  )20/12/1400 م

بخشش ي و دارا
دارد و مو تيعنا

يالزم در  يادها
  ازدهمي

ف دوردست صور
  ازدهميكتاب 

آن يه هدف اصل

دو، مستلزم گذش

يشته است كه ه
علوم نظ يها راه ه

دل گرچه«ست؛ 

 است، امـا منظ

او پاس ازين نيه ا
اين نيا يواقع ي

ن در گرو شناسا
صفحه . ن است

از انسا يعه بشر
 تنها توانسته اس

صفح. كرده است 

و نقص مطلق ي
الزم بر ييد توانا

   ديني

14  

تمشهمرحلة (ـان 

است انيه جهان
است، لطف و ع 

خلق قوا و استعد
يكتاب  67فحه 

سلسله اهداف ك
ك 69صفحه . ت

گ و منسجم كه

د نيه و تكامل ا

، ظاهر و بارز گش
عقل و همه كور
دازه آن قاصر اس

ن مو اشاره شده

ن و مادام كه به
يجوابگو.  ساخت

وجود انسان ينا
جهان راتييو تغ

و متفكران جامع
نظر كرده، نگ 
رياند، تفس كرده

يست؛ نفص نسب
باشد، فاقد يشر

هاي ف و اقليت

دوازدهم؛ زبــــ

دهنده و پرورش 
ستهيمكن و شا

و خ جاديوند با ا
صف. دينما يهم م

كيبه  يابير دست
ول به مقصد است

 جامع و هماهنگ
  هم

و تجربه شهي اند

روشن، يليخ ي
ع يها مه بزرگراه

از ادراك اند بشر

رچه به شكافتن
  ازدهميب 

 عمق جان انسا
را رها نخواهد 

درك كامل معن
كم بر تحوالت و

و لسوفانيف لهيس
محدود و تن هياو
ك ريتفس گرانيد

اس ييص و نارسا
بر دانش بش يتك

معارف

سنجش د

كننده تيترب كه
آن موجود مم ي

  ازدهم

است كه خداو ي
آن موجود فراه 

منظور م آنكه به
وصو يبرا لهيوس

طرح كي يعني
ازديكتاب  70ه 

م تكامل قدرت

يصورت به قتيحق
هم. نشود ينته

بكه عقل  گردد 
 «  

عر مورد نظر، اگر
كتاب 74صفحه 

ست برخاسته از
يو بانيگر ريح
د. ... باشد ازين ن

معنا و هدف حاك

وس كه به ييها ف
ز كيسان را از 

از آنچه كه د ريغ

دو نوع نقص يارا
كه منحصراً مت 

  ازدهميب 

   
 

 .رست است

نكيال به حكم ا
يكه برا ير حد
ايكتاب  64فحه 

 .رست است

يتي اول، آن هدا
يبرا يو ذات يع

 .رست است

به حكم يريتدب 
وش و انتخاب و

 .رست است

عيمكتب،  كيه 
صفحه. است ي

 .رست است

 مختلف مستلزم
 .رست است

ح نيا ،يكر علم
خود من يدر ورا

يم يمنته ياني
»شكافت يمو ي

داشت كه در شع
ص. لم آدمي است
 .رست است

اس يازين يآگاه
و تح يسرگشتگ

نيا يجوابگو اند
به م بردن يگرو پ

 .رست است

فيو توص رهايفس
 آن جهت كه انس

غ يا گونه و را به
 .رست است

د ي دانش بشر
يعمل زندگ ني
كتاب 81صفحه  

www.sanjeshse 

   
    

در 1گزينه  .5
خداوند متعا
موجودات د

صف. كند يم
در 1گزينه  .5

نوع تيهدا
عيطور طب به

در 3گزينه  .5
يها تيفعال

و برنامه و رو
در 4گزينه  .5

انسان به ازين
است، ضرور

در 2گزينه  .5
تكامل علوم

در 2گزينه  .5
در تكامل فك

د يگريراز د
يپا يب يفضا

يندانست، ول
بايد توجه د
روزافزون عل

در 1گزينه  .5
به خودآ ازين

س سوز يهست
توا يخود نم

انسان، در گ
در 3گزينه  .5

به تف ينگاه
آ يمتفكر از
ا جهيو درنت

در 4گزينه  .5
كه ميدانست
ييآ اي يفكر

.خواهد بود
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ون جـواب  
و ) ل نبـوت 

 يانسـان  ي

ت و جهـان    
واهد بـود،  

 - 3.  اسـت  
  ازدهمي 

 كيـ  را از     

  ازدهميب 

 جـاد يا يمـ   
 شيخـو  ي

پشـت سـر   

اسـت كـه    
  زدهم

گفتـه   يار 

 گـر يهـان د 
هـا و   ـونت  

cationgroup

ع و كامل را بدو
اصل(خص كرده 

يهـا  بذر ارزش ي

العمـل اسـت س
چه در آخرت خو

انسـان يه فطـر  
كتاب 91صفحه 

خشـد و انسـان

كتاب 94صفحه  

قصـد را در آدم
يانسان و مرب ني
و سهولت پش يحت

يينما سان قطب
ايكتاب  98فحه 

كار عبث به كـا 

نسبت به جهـ ي
 و كـاهش خشـ

  هم

مكتب جامع كي 
راه را مشخ نيا 

  زدهم

يعني. القوه است

بطه عمل و عكس
هان، عالوه بر آنچ

خواسـته - 2. ـت 
ص. اوست يروحان 

ل بـه انسـان ببخ
  ازدهميب 

.ستين يگشتگ

  دهم

ت و عشق بـه مق
يق و محبت را ب
راح  و محبت به

  زدهم

بس زين امبرانيپ ق
صف. رديصورت پذ

.ستيو عبث ن 

يگردد و باور قلب
اخالق ليدت تع

كتاب دوازده 56

  )20/12/1400 م

به يازمندين ي
يخطوط اصل ،

ايب كتا 82حه 

با يموجود ازد،
  ازدهميب 

هان و انسان، راب
جها نيت در هم

اسـ يـاالت واقعـ   
يها ادها و ارزش

متعادل يرشد 
كتاب 93صفحه 

و سرگ يچار پوچ

ازديكتاب  97ه 

ت، شوق حركت
دلسوز، عشق يرب
در پرتو عشق د

ازيكتاب  96حه 

قياز طر دهيرس 
ص يهدف زندگ 

هودهيداشته و ب

گ نيگزيجا ماني
ل مهم در جهت

6صفحه .  گردد

15  

تمشهمرحلة (ـان 

يعنيبزرگ را،  ز
ياله يقانونگذار

صفح.  داده است

سا ياو را م يسان
كتاب 90صفحه 

رابطه جه. رود ي
امداد و مكافات ،

ن اهـداف و كمـ
ننده همه استعدا

تواند يانسان م 
ص. نجات بخشد 

لذا دچ رود، ي م

صفحه. است دهي

انسان است يدرون
مر كيدر چهره 

كند ين دعوت م

صفح. ندارند» به

يها آموزش م،ي
يسو  حركت به

د ياو هدف يرها
  هم

ياهل ا يها ر دل
عامل كي تواند ي

انسان اتي روح

دوازدهم؛ زبــــ

اين نيخلقت ا م
و ق يافق وح ي
قرار ياصل ططو

انس تيداً شخص
ص. ها نهفته است

ينم نيباشد، از ب
فر،يپاداش، ك. ت

آن - 1: هـم اسـت  
دهنده و شكوفاكن

ياستعدادها يم
ير مكاتب بشر

جاست و به كجا

ديگرد ريتعب »ين

و د يواسته فطر
انسان كامل د ي
به آن يمرب كه ي

جاذب جاديا«با  ي

يكن هيانسان تشب
دو، نيمشاركت ا

  . شود

از كار ي هر كار
كتاب دوازده 55

در رتيت و بص
يم ييتنها تقاد به

در ياعتدال يز ب

سنجش د

ميدستگاه عظ ،ي
يعنيعقل انسان، 

خط نير درون ا

 از نظر آنچه بعد
سلسله استعداده

و كوچك ب يجزئ
ستين تفاوت ي ب

  ازدهميب 

مه تيسه خصوص
ود انسان و رشدد

اطالع بر تمام ل
موجود در يرطان

كج ست،يكه ك 

باطن امبريپ«به  

كه خو ييها دف
يست با ارائه الگو

يراه يها يسخت

يارتباط ها نهيگز

ا اتيح يكشت ي
و م يو با همكار

وازدهم مطالعه

طور قطع لذا به
5صفحه .  نكند

د همراه با معرفت
اعتق نيهم ابد،ي 

از يجاوزات ناش

   
 

 .رست است

يعموم تي هدا
مافوق ع يز افق

علم را حركت د
 .رست است

و ير ابعاد روح
س كيصورت   به

 .رست است

جز ارياگرچه بس 
و بد انسان، ك

كتاب 85صفحه  
 .رست است

س ي كماالت دارا
وجو يازهايهمه ن

 .رست است

ليدل هب امبراني پ
سر ي و رشدها

 .رست است

داند يچون م ن
 .رست است

»عقل«از  يني
 .رست است

با ارائه هد يتيرب
الزم است نيمچن

 تا مشكالت و س
  .د

گ رياشت كه سا
 .رست است

يعقل را به ناخدا
و نييحركت را تع
 .رست است

كتاب د 49تا  4
 .رست است

است، ل ميد حك
را دنبال ي هدف

 .رست است

د به عدل و معاد
ها گسترش سان

تج يا رفتن پاره ن

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
مطابق اصل
نگذاشته و ا
كار عقل و ع

در 1گزينه  .6
انسان از نظر
در وجود او

در 3گزينه  .6
يعمل چيه

كينسبت به ن
.وجود دارد

در 1گزينه  .6
اهداف و نيا

ه رندهيدربرگ
در 2گزينه  .6

تنها مكتب
شدن يبعد

در 2گزينه  .6
مانيانسان باا

در 3گزينه  .6
در معارف د

در 4گزينه  .6
نظام تر كي
هم. دينما يم

برقرار سازد
گذاشته شود

توجه د ديبا
در 3گزينه  .6

عق يروياگر ن
جهت ح ديبا

در 2گزينه  .6
47صفحات 

در 2گزينه  .7
چون خداوند

كه شود يم
در 4گزينه  .7

اعتقاد يوقت
انس انيدر م
نياز ب يحت
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امر  نيو ا د

 64صـفحه  

  وازدهم

ـه آن گـام   

 جملـه در     

  .رود 

لـه نتيجـه   

 whoطـي    
يوانـات در  

  اسم انسان
  اسم انسان
  ء يا حيوان

يـا جملـه    
همراه فعل 

بـه همـين   

cationgroup

شود يبرداشته م
  ب دوازدهم

ص. انسان است 

كتاب دو 68حه 

و الزمـ افـت يت   

در واقـع فاعـل

   مفردجمله 
كار مي به to با 

جمل(جملـه دوم    

ير موصـولي ربط
 اسم اشياء و حي

ا+  who+ فعل 
ا+  whom+ ل 

wh  +اسم اشياء

Ifعنـي جملـه   

c  ياmight ه به
  .كند يان مي

بـ. راضي هستند

  حال سل، بي

پرده ب زيها ن حنه
كتاب 59صفحه 

يبه بعد روحان

صفح. ن آن است

بـه آن دسـت ي

كند، يعنـي د مي

To learn  
in فاعل درنقش
صورت مصدر به

مـراه اسـت و ج

ضـمي. رود ر مي
 Which براي

ف... + 
فاعل+ فعل .. + 

hich+ يا فعل  

 جمله است، يع
would ،could

در زمان حال بي

كنند، ر قامت مي
  .د

كس  )4 

  )20/12/1400 م

صح اتياز جزئ 
ص. ستين ريتفس

مربوط ب ها نهيز

م در جهت جبرا

يت و مراقبت كاف
  تاب دوازدهم

 فاعلي را ايفاء م

(Learning) 
ngيا to فعل با 

di و غيره فعل ب

ن حال ساده هم
  .است 

كار الت فاعلي به
.رود كار مي ن به

.
)فاعل+ فعل + (

همراه دو دوم به
d(گذشته ساده 

ن بودن عمل را د

پنج ستاره ما اقا
آيند م يا سوم مي

  شده

16  
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يبلكه حت شود،
قابل ت يماد يها

گز ريو سا شود ي

ر ترك آن و اقدام

توان بدون دقت
كت 73صفحه . ت

رود و نقش  مي
  :ل
ithe words 

 مفرد           
easy ،ifficult

با زمان) ه شرط
)عل اصلي ساده

يف انسان در حا
عولي براي انسان

+ ...

شرطي نوع د. ت
زمان آينده در گ
مال يا غيرممكن

كه در هتل پ اني
اريم كه بار دوم

گيج) 3 

  انگليسي

دوازدهم؛ زبــــ

ش يحوادث داده م
ارهي هرگز با مع

يسان مربوط م

قاطع بر مي تصم

كه بت ستيسان ن
شكالت آن است

 t  ياing كار به
مثال براي. رود ي

important s
فعل              

yاز صفت مثل 

جمله( If جمله 
همراه فع غيره به

براي توصي) كه(
W حالت مفعدر

طي نوع دوم است
 شرط هميشه ز
م براي غيراحتما

كنند زما فت مي
نگرد يا مسافر د
 ه، وحشت زده

سنجش د

 خبر از وقوع حو
آن، يت و فراوان

انس يبه جسمان

از انجام گناه و ي

آس يخدا، كار ي
فس و تحمل مش

toر با درت مص

كار مي ل مفرد به
t for them.
                  
ن است كه بعد ا

ع اول است كه
can ،may و غ

who  به معني)
Whom. كند مي

  .رود ار مي

 مربوط به شرط
 و جمله جواب
 شرطي نوع دوم

ي كه دريافدمات
داد زيادي جهان

ترسيده) 2 

   
 

 .رست است

تنها نه نيراست 
با توجه به كثرت

 .رست است

به جنب يبازساز
  دهم

 .استرست 

يقلب يمانياز پش
 .رست است

يعمل برا دنين
مبارزه با نف داني

 .رست است

صور جمله فعل به
شود و با فعل مي

                   
در اين سؤال اين

 .رست است

جمله شرطي نوع
will ،n(ه ساده 

 .ست است

oل كلمه ربطي 

peo را توصيف م
كا ي و مفعولي به

 .رست است

ي در اين سؤال
شه گذشته ساده

در واقع. است) 
 .ست است

دم به كيفيت خد
كه ما معموالً تعد

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
ياهايدر رؤ

خصوص با به
در 2گزينه  .7

و ب ينوساز
كتاب دوازد

در 1گزينه  .7
توبه عبارت ا

در 3گزينه  .7
خالص گردان
ينهادن در م

  
  
  

در 1گزينه  .7
در ابتداي ج
نظر گرفته م

               
نكته ديگر د

در 4گزينه  .7
جمله يك ج

آينده) شرط
در2گزينه  .7

ن سؤالدر اي
opleكلمه 

حالت فاعلي

در 3گزينه  .7
نكته گرامري
شرط هميش
)اصلي ساده

درس1گزينه  .8
اكثريت مرد
علت است ك

 راضي) 1
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سـفالگري،  

ـخت كـار     

 اجتمـاعي      

  .شند
  ن

 مسـافران       

بـار انجـام    

  ن

cationgroup

جمله س دستي از

ر حـد كـافي سـ

  تگي داشتن

هاي اخالقـي و

گي خودشان باش
طور واضح و روشن

 جهـانگردان يـا
  .كنند

كرراً يا چنـدين ب

  هر

  دود

باط برقرار كردن

  رت، نيرو

هنري و صنايع د

ش نكنيد كه در

بست) 4 

مچنـين ارزشـه

   

 مؤثري در زندگ
ط به) 4 

متنـوعي بـراي
يايند و اقامت ك

مك را كند كاري

ماه) 4 

محد) 4 

ارتب) 4 

قدر) 4 

  )20/12/1400 م

هزارساله آثار ه 

  كردن

ت ديگر، اگر تالش

  دادن 

ب هسـتند و هم
  .يند
 يع

شخاص مهم و
 اً، اصوالً 

  

وقات غـذاهاي م
 بارها به آنجا بي

  مقدار/  
  متنوعي/ ري 

ك صي را تشويق 

  .نيست 

 مند 

 ط

 ت آوردن

 صول 
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5يك تاريخچه 

آوري ك جمع/ ده 
  مله

به عبارت. ي دارد
  .د بود

ادامه  )3 

ها زيبا و جذاب ن
نماي منعكس مي

پهناور و وسي/ ن 
  وسيع/ دن 

را آماده كند تا ا
اساسا) 3 

  ستند؟
 

 محاصره كردن

هستند و اكثر او
ي مايل هستند

مؤثر  )2 
ضرور) 4 

تا شخصشود   مي
  .دهد

  .برد د مي
چون نيم كردار

ارزشم) 3 

مرتبط ) 3 

بدست) 3 

محص) 3 

دوازدهم؛ زبــــ

كه آن ي ست زيرا 

وسيع، گسترد) 
جم از/ تزئيني   )

س شما بستگي
د، موفق نخواهيد

 ت كردن 

ف هستند زيرا آن
ناور و وسيع را م

منعكس كردن) 
آوري كرد جمع ) 

آموزان ر ه دانش

ها هس ز درياچه
 انتقال دادن ) 
احاطه كردن،) 

رگ در تهران ه
جهانگردان زيادي

 وناگون

گفته» تدن اس
ي خوب انجام د

باد آورده را باد) 
دو صد گفته چ) 

  مخصوص

 زده  ت

 وري كردن 

 گونه 

سنجش د

نظير اس شور بي
  .ه را دارد

   2(
)4   مثال، شامل

 و اعتماد به نفس
اد نداشته باشيد

مراقبت  )2 

ي در دنيا معروف
ي اين كشور پهن

   2(
)4  ا زينتي

اساً اين است كه
   فوراً  )2 

تر ا  خيلي بزرگ
   2(
   4(

ظيم يا بسيار بزر
 علت است كه ج
تنوعي، تعداد گو

   سعت 

كردن از پر كرد
آن را خيلي ورد 

)2  .شود  نمي
)4  . ردن است

خاص،) 2 

شگفت  )2 

آو جمع  )2 

تنوع، گ  )2 

   
 

 .رست است

ر دنيا يك كشراس
شنويسي و غيره

 ساختن/ 
جمله، براي از/  

 .سترست ا

ما به كار سخت
كه به خود اعتما
 دن، رها كردن

 .استرست 

هاي ايراني ليچه
 و زيبايي طبيعي

 ماهر / دادن 
ييني ياتز/ ردن 

 .رست است

ش و پرورش اسا
 

 .رست است

ها خ كه اقيانوس 
 ردن 

 ي كردن 
 .رست است

حب دو هتل عظ
به همين. شود ي

مت/ زرگ، عظيم 
دامنه، وس/ ياب 

 .رست است

كار نيكو ك«مثل 
ه بتواند ياد بگير
رنج گنج ميسر
و كردن از پر كر

 .رست است

 واضح
 .رست است

  
 .رست است

 دادن 
 .رست است

 قسمتخش، 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .8
ايران در سر
نقاشي، خوش

/معروف ) 1
نظير بي) 3

در 4گزينه  .8
موفقيت شم
كنيد يا اينك

ترك كرد) 1
در 2گزينه  .8

ها و قا فرش
مردم ايران

توسعه د) 1
تجربه كر) 3

در 3گزينه  .8
هدف آموزش

ناگهاني) 1
در 4گزينه  .8

دانيد آيا مي
كشف كر) 1
آوري جمع) 3

در 1گزينه  .8
آن مرد صاح

يپذيرايي م
خيلي بز) 1
نادر، كمي) 3

در 3گزينه  .8
الم اين ضرب

دهد تا اينكه
نامبرده ر) 1
كار نيكو) 3

در 2گزينه  .8
روشن، و) 1

در 4گزينه .8
عالقمند) 1

در 1گزينه  .9
توضيح د) 1

در 1گزينه  .9
بخ  عنصر،) 1
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  .دهد  مي

  .است -

  .شود 

cationgroup

  د كردن

  .دن است

  . است

 فرانسه را نشان

------ برابر با 

  .رد

بعد استفاده مي

  .شود تفاده مي

  .تفاده شود

نابو) 4 

ل جايگزين كرد

شبيه چه چيزي

  .دهد ان مي

 كشور آمريكا و

شيده شده است

هول استفاده كر

جمله توضيحي ب

ل كامل فعل است

  .شود ده مي

شكل مجهول است

  )20/12/1400 م

 ظت كردن 

  ه است؟

مه داوطلب قابل

ي را بدهد كه شب

ت متحده را نشا

صميمي را بين

زير آن خط كش

مجهبايد از فعل 

  .درست است

ي مناسب در ج

m همراه با شكل

استفاد toقبل از 

ت كه بايد در ش

ليسي

18  
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محافظ) 3 

  .دارد

مر به اين سياره

وسيله كلم ست به

  كند؟ مي
ر سياره مشتري

.  

ت و آزادي اياالت

 كه يك رابطه ص

كه در متن ز) ن

ب دهد  نشان مي

د hasست، پس 

ن ضمير موصولي

mustه است از 

قب notكل منفي 

sup درست است

ختصاصي انگل

دوازدهم؛ زبــــ

  برقرار كردن 

  ط است؟
ل حيات وجود د

يك دورترين قم

 كشيده شده اس

اشاره م 3گراف 
كن در روي قمر

.دهد را نشان مي

ا استقالل، قدرت

 اختصاص دارد

رسميت شناختن
  شناختن

 و مفهوم جمله

ن جمله حال اس

whi عنوان هم به

ذشته انجام شده

آيد كه در شك ي

ppose to com

 زبان ا

سنجش د

ارتباط) 2 

اً به متن مرتبط
 شمسي احتمال

، كدامي)ژوپيتر( 

كه در متن خط

پارگدر  اقيانوس 
شكال حيات ممك

  ت؟
رتباط يا رابطه ر

در پرچم آمريكا 

 مجسمه آزادي

recogniz )ر به
رسميت ش ن يا به

ته استله گذش

my است و زمان

ichست است و 

كاري كه در گذ

مي to مصدر با 

me كه عبارت 

   
 

 .رست است

  كردن 
 .رست است

 موارد زير اساساً
گر اين منظومه

 .رست است

ر سياره مشتري
 

 .رست است

ك) شرط، گزينه
 .رست است

كلمه به ه متن
از اشحس بهتري 
 .رست است

ل يا نماد چيست
ده، مقصود يا ار

 .رست است

ماد عقاب كچل
 .رست است

 نماد آمريكا به
 .رست است

ze معني كلمه 

سمي قبول كردن

  گرامر 
  .رست است

agoزمان جمل ،
  .رست است

y niece جمله 

  .رست است
what I s درس
  .رست است

گيري در مورد ك
  .رست است

urge صورت به
  .رست است
دهد ه نشان مي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .9
قدرداني) 1

در 4گزينه  .9
يك از كدام

كجاي ديگ  -
در 1گزينه  .9

از چهار قمر
 توسكالي  -

در 3گزينه  .9
( betكلمه 

در 2گزينه  .9
چرا نويسنده

تا به ما ح  -
در 1گزينه  .9

هدف سمبل
آن يك ايد  -

در 2گزينه  .9
سمبل يا نم

در 3گزينه  .9
ترين معروف

در 4گزينه  .1
ترين نزديك

طور رس به  -
   

  
:بخش اول

در 4گزينه  .1
oبا توجه به 

در 3گزينه  .10
فاعل اصلي

در 1گزينه  .10
saidعبارت 

در 4گزينه  .10
گ براي نتيجه

در 2گزينه  .10
فعل بعد از 

در 1گزينه  .10
مفهوم جمله
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 جمله بعد 

ه جملـه از   

  

  كرد ي

  .يدا كند

  ن

  .اشد

  .كرد

cationgroup

م كه فعل اصلي

  .ود

ه زمان گذشـته

  اتولي شود؟
  سوراخ) 4 

مستضعف) 4 

  .رديد
عقب نشيني) 4 

بود دست پي نما
  تقريباً) 4 

  اشتباه) 4 

  .ب بوديم
  دافعه) 4 

بزرگ كردن) 4 

سب و كار شما با
  عمدا) 4  

خاطر ك د را آزرده
  توناليته) 4 

كنيم ستفاده مي

شو ر استفاده مي

ت دوم با توجه به

گيري از رالي آنا

  .ي قرار دارد

گرتگير شد، لغو 

ن كارگردان سين
 

ها متعجب ط آن

 ن

ي يا اخاذي از كس
 

تر خود  گان جوان

  )20/12/1400 م

اس need to با 

دار ing از فعل 

در قسمت. است

گ مجبور به كناره
 اخراج ) 3

ن از نظر اقتصادي
 ورشكسته) 3

دست مصرف مواد
 شد   لغو) 3

عنوا ه و سپس به
غير منتظره) 3

  .ي تلفظ كند
 نقص) 3

ان نظم و انضباط
 نابردبار) 3

  .ش دهد
كردن متورم) 3

درصدد خرابكاري
از نظر فني) 3 

 از والدين بينندگ
 زرنگي) 3
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 don’t همراه

در حالت معلوم

له اول مجهول ا

  

 پنچري ساده م
 3

كشورهاي جهان
 3

بعد از مص نندگي
 3

وان يك خواننده
 3

درستي را به »ر«
 3

 معلمان از فقدا
 3

فزايشي خود را ا
  3

لك فعلي عمداً د
 

، بسياريهايش
 3

دوازدهم؛ زبــــ

يا didn’tيم از 

تفاده شده كه د

 خالي اول، جمل
  .ود

.است 2 گزينه 

دليل يك رگ به
 انفجار ) 

ترين ك ت رقابتي
 ر   فقي) 2

را خاطر بهن بار 
 دلخور شد ) 

عنو ابتدا بهكه در 
 بسيار  )

« تواند حرف مي
 خطا) 2

همه ما. بان بود
 خردمند) 

 تا حقوق معلمي
دادن افزايش) 

شوند كه مالك  مي
 متقابل) 2

ه مورد در ديالوگ
 پرحرفي) 2

سنجش د

دانيم  كاري را مي

اه استوصفي كوت

عل بعد از جاي
شو ه استفاده مي

ب افعال سببي

 كه قهرمان بزر
 2(

در فهرست آن. ت
  2

نكه براي سومين
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غل بسيارموفقي ك
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بنابراين نمبرد و 
  2

شاگردانش مهرب
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خصوصي بگيرد
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در صورتي موفق
  2

م بي حات ناپسند
  2
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در گذشته ساده
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  لغت: 
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 شد   ه
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موفق شد به شغل
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  .رست است

 بيش از حد با ش

  .رست است
ر شد شاگردان خ

 دادن ش
  .رست است

ن مواردي تنها د
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اصحالحگنجاندن 

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .10
كه لزو زماني

آيد مي toاز 
در 4گزينه  .10

جمله اول به
در 3گزينه  .10

با توجه به ش
فعل آينده د

در 2گزينه  .1
نتري درست

:بخش دوم
در 4گزينه  .1

چه كسي فك
 نوسان) 1

در 1گزينه  .11
فنالند يك ك

 مرفه) 1
در 3گزينه  .11

گواهينامه بو
بازنشسته) 1

در 2گزينه  .11
در آلمان ماو 
ناگهاني) 1

در 3گزينه  .11
او از نقص گ

شكست) 1
در 1گزينه  .11

معلم جديد
 ماليم) 1

در 2 گزينه .11
پدرم مجبور

گسترش) 1
در 4گزينه  .11

معموالً چنين
متناسب) 1

در 1گزينه  .11
اين فيلم با گ

 ابتذال) 1
  

erv.ir

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



 
 

 

@sanjesheduc 

خـود  ـوت     

  يا كننده

  ».ايد اده

سـيار تنهـا   

همـراه    بـه  

 هاي اخيـر 

  شتن

N  معنـي  به
 

. شـود   مـي   

همـراه بـا    

cationgroup

ـاي حيـاط خلـ

احي) 4   

ازه انجام آن را دا
  باطل) 4 

  . هم نيستند
  در ابتدا) 4 

زندگي بسدر ه، 

  اعالميه) 4 

 عينك آفتـابي

  متنوع) 4 

ده در مورد خري

گذا احترام) 4 

No point in

 .گيرد ن قرار مي

جملـه اسـتفاده

toو بعـد از آن  

را بـه باربيكيوهـ

 نه 

ك هستيد زيرا اجا
 

نوان كامالً مثل

كه در نتيجه شت

د هم چتر و هم

اش ضاي خانواده

 ن  

n. درست هستند

ين دو قسمت آن

  .ده است

 زمان در آخر ج

گيرد و  قرار مي

  )20/12/1400 م

ستند و ديگر او ر

ديكتاتورمĤبان )3

ن جنايت شريك
شريك جرم) 3

به هيچ عنها  گاه
 جايگزين) 3

داشها  شخصيت

 متقابل) 3

ران مجبور بودند

 ممتاز ) 3

اعض از سعي كرد

كردن همگرا) 3

گيري د ي نتيجه
 است كه ضمير بي

آمد 1 گزينه  در

th عنوان قيد به

En بعد از صفت
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دانس ردهنده مي

 3

رش ندهيد، در آ
 3

 باشد، زيرا ديدگ
 3

نسبت به ساير ش

 3

بود كه گردشگر

 3

ي خريده بود، س

 3

then هر دو براي
ا فعال جدا شدني

بهترين ساختار

 his year.ستند

nough.  است

دوازدهم؛ زبــــ

و آزار گونه است

 ترميمي) 

گزارريد اما آن را 
 قدم ثابت) 

د خاص درست
     متقابال) 

خواهي بزرگي ن

 بدخواهي ) 

به اين معني ب ي

 تضرع ) 

چه چيزي او ولد

 انتقال دادن  )

nو  So. آيد مي

Leave on از اف

و قسمت جمله 

  .درست است

ر دو درست هس
  .ت است

آمده 1 گزينه ر
  .د

سنجش د

ريااو را  ورمĤبانه

 2(

 جنايتي اطالع دا
 2(

وضيحي در موارد
 2(

بدخاحساس نان 

 2(

استواييجزيره  ع

 2(

شوهرش براي تو

 2(

  له

م toت مصدر با 
n. ح درست است

ماهنگي بين دو

د 4 گزينه ختار

the truth  هر
I’ عبارت درست

 مفهوم جمله در
گير مله قرار مي

   
 

  .رست است
ديكتاتوش رفتار 

  .كردند
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اگر از ج«: الل كرد
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 است كه هر تو

 مبهمت 
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داستان چن نفي
  .مرد هم
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متنوعب و هواي 

  .د
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ي اينكه بفهمد ش

  .سوال بپرسد
 ردن   ك

ساختار جمل: م
  .رست است

all صورت فعل به
دارد، اصطالحود ن

  .رست است
و هم wishفعل 

  .رست است
مفهوم جمله سا

  .است رست
The  وis that

m not at all

  .رست است
ختار با توجه به

هاي جم  قسمت
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  .ي كند

  .ديكن ت

تواند زندگي  مي

  )20/12/1400 م

تيحما رهايشكا

انسان ها آن دو 

  .ت
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  .ديما گفت

كانجام متئو در 
  .كنم تيما

  ؟
هردر ست كه 

 

يلي سخت است

  د؟يكن يوم
1 ............... .  

 

  .كنم مي

دوازدهم؛ زبــــ

در مورد آن به م

شما بخواهم از م
كه از متئو حم 

دييبگو نيو زم 
ا نيها ا آن نيب 

  .ام خسته

 ؟يكن چه مي .

  
خي .رابرنامه  ني

كاهش وزن عمو
37 دوبارهو ام  ه

 ؟) ............... 1
  .دميها د ت

  .نم
صحبت مبا شما 

سنجش د

  زباني

ممنون كه د! سد

  ت

انه باشد كه از ش
شوم مي وشحال

خيمر نيباهت ب
ي، شباهت اصل

  

خ يلياالن خ. ود

135................. (
  .م

.رسيد نظر نمي
ا) ............... 136

ود را در مورد ك
كم كردهوزن  الً

38 ز چه كسي
ام را بعد از مد 

   ديدن

كن مي ليميشما ا
ب يبزود. . .........

 

   
 

هاي ز نقش: رم
  .رست است

رس به نظر مي ي
............... .  

وشحالي من است
  .رست است

كه منصفا ستمي
اما خو، ...............

  دارد يبستگ
  .رست است

در مورد شبا دين
133................. ( ،

دانم كه من مي 
  .رست است

سرم شلوغ بو يل
...............  

  نطوريهم
  .رست است

5ي بتيمص انيم
كنم آرام باشم ي

  شدن
  .رست است

خوب به ن ؟ست
6توانم  كنم نمي

  دن
  .رست است

خو ميتصم دياه
قبال رايز است،ك 
  دن

  .رست است
امروز كه من دين

يميدوستان قد
گهاني كسي را
  .رست است

شم يرا برا ديجد
....... )139من  

 چيزي را ديدن
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  .متحان دارم

............. .  
  شيد
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  راه حل) 4 

  ساز) 4 

 اضطراري) 4 

نقل و حمل) 4 

  گرفتن) 4 

كرنام  ثبت) 4 

  انتقاد) 4 

  داديرو) 4 

  دييتا) 4 

كردنفكر ) 4 

  نگاه) 4 

 

 

  )20/12/1400 م

 طرح) 3

 وسيله ) 3

  اريهوش) 3

 شنهاديپ) 3

ردن سفر ك) 3

شكل دادن ) 3

 يتعصبان) 3

 تيواقع) 3

 اعتقاد) 3

 كردنانكار) 3

 نسخه) 3
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 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

  .ست

 3

  .ت است

 3

 3

 3

  .كرد ني

دوازدهم؛ زبــــ

 هشدار) 

 راه ) 

 راحت ) 

 دستگاه) 

 ودنب) 

 درگير شدن) 

 حسادت) 

اس anotherب 

 تيواقع) 
  .ست

  .ست

درست whileله 

 موافقت) 

 كردن انتقاد) 

 موضوع ) 

يگزيجا............... 

سنجش د

c 

 2(

 2(

a است.  

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

 كه كلمه مناسب

 2(
in sp درست اس

dow درست اس

 دو قسمت جمل

 2(

 2(

 2(
  ب

  .است........... 
  رج از كشور

.توان با  را مي 2
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about مناسب 
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  .رست است

  .رست است
 ن

  .رست است
 شدن

  .رست است

  .رست است
دهد ه نشان مي
  .رست است

 
pite of the f

  .رست است
wnمفهوم جمله 

  .رست است
د موجود درتضا

  .رست است

  .رست است
 كردن 

  .رست است

درك مطلب: م 
  .استرست 

....مدتاً در مورد 
هاي سفر به خار

  .رست است
2پاراگرافدر » ع

www.sanjeshse 

بخش پنجم
در 1گزينه  .14

  هيتوص) 1
در 3گزينه  .14

 روش) 1
در 4گزينه  .14

حرف اضافه
در 2گزينه  .14

 يكاف) 1
در 1گزينه  .14

 انتخاب) 1
در 4گزينه  .14

دنوارد ش) 1
در 3گزينه  .14

رو ش روبه) 1
در 2گزينه  .14

 تخيل) 1
در 1گزينه  .14

مفهوم جمله
در 3گزينه  .15

قتيحق) 1
factتركيب 

در 2گزينه  .15
با توجه به م

در 1گزينه  .15
با توجه به ت

در 4گزينه  .15
 نفع) 1

در 3گزينه  .15
كر امتناع) 1

در 4گزينه  .15
 نمونه) 1

بخش ششم
در 3گزينه  .15

عماين متن 
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....... .  

  

.........جز  كنند به

... .  

. ...............ها  هي

  . ...............كه 

  

  )20/12/1400 م

ك مي يساس منف

... .  

.............كند تا  ي

ين دهد كه فرض

مهم است ك يمان

كند؟ اشاره مي 
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خود احس زباني

............ رايز دين
  يدا  كرده

مندان كمك مي

كند تا نشان مي 

دانشمندان زم ي

يزيها به چه چ

دوازدهم؛ زبــــ

يسبت به كشور م

كن مي يگ هبي غر
عادت زبانير م

  .است..... 

 

  

  .شود مي ن

  ست؟

ست كه به دانشم

ادي »ه ناشناخته

يبرا ليد كه تخ
  دنكن ني تدو

ه هيفرض ياصل د

سنجش د

تند كه مردم نس
  د

احساس ديگرد 
م كارها در كشور

........... از كشور 

  
 ستنيالمنافع  ك

را درج كند »كر

 

   دارند

نيتضم............... 

اسمتن  دييرد تا
  .خالق باشد 

اس يا هينظر ديف

جهش به«نوان 
  روند مي

كند اشاره مي ده
مسئله را كي ي

عملكردعنوان  به 
 يعلم قاتي

   
 

  .رست است
هست يليدال ريز
وجود ندارد يكاف

  .رست است
گشور خود باز مي
گ و نحوه انجام

  .رست است
اقامت در خارج

  يزندگ رييغ
  .رست است

. ............... رلند
مشترك يورها

  .رست است
 ............... .  

بوك«نام  ندگرفت
  .رست است

  . ...............ن 
 كند  تغيير مي

  .رست است
  ............... زه
نقش داورانب 

  .رست است
.توسط  زهيت جا

  داوران ئتيه
  .رست است
مور ري عبارات ز

ديشمند خوب با
  .رست است

مف فرضيه، 2 اف
  دنكن ي

  .رست است
عن به هيفرض كي

مموجود  قيحقا
  .رست است
سندي چهارم، نو

يهاي ممكن برا
  .استرست 

سندهي آخر، نو
يتحق يجهت برا
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