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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)19/10/1399(   

  )دوازدهم( ـانبـز  
 

  

  :باشد ي زير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنت 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   ز نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي ا هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شما عزيزان دعـوت مـي  . گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  8ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

نـد لحظـه   

. ص نيسـتند     

// صـفت  :  

cationgroup

وقف در حد چن

ان آن مشـخص

هـيچ/ متمم : س

  .است ) فه

  

تو» ر زدنپسر« 

ـا پديدآورنـدگا

  .، تفاوت دارد

كس ⇐) باشد

فك اضاف(كسره 

.دارد قش نهاد

  )19/10/1399 م

.سكة نقره) درم
  .ساختمان

(  

و پديدآورنـده يـ

بوالفضل بيهقي،

  .متمم است: و
بنداشتهوجود(د 

  .)وصفي

جانشين ك» را« 

  .ست
  .است) 

  .فعول دارد
نق» مرده« ⇐ 

2  

پنجممرحلة (ـان 

د(ست و درهم 
است نه نوعي س

  د 
)د مباح و حالل

شده ونوشته) ت

 بيهقي، نوشتة اب
  .ي است

  .مله است
او ⇐) دادرخ(

نين سودا نباشد

نه يك تركيب و

هر دو مورددر  
  .مفعول است

اس) فك اضافه( 
فك اضافه(سره 

نقش مفع» نيدن
دن را آغاز كرد

ارسي 

؛ زبــــدوازدهم

دينار سكة طال ا
ا) عكاسي( اشي 

  )ها ا، گام

ندغار و شرزه، ي
موارد: مباحات// 

  .)استد شده

(  

سانسكريت(ستان 
  . ست

ست و با تاريخ
 باستاني پاريزي

شبه جم ⇐.. 
(ن سودايي افتاد 
چنهيچ كس اين

يك واژه است ن 

⇐ز نظرِ من 
نشانة م» را« ⇐
جانشين كسره 
جانشين كس» را«

بشن« ⇐ كرد 
دك مرده جنبيد

 فا

دسنجش 

رهم بود؛ زيرا د
نوعي پردة نقا» 

  شتاق

ها قدم: اَقدام. (ت

القصوين، غايت
/گارندة سطرها 

ا ماننديرشاه به د
  ) عزْل

جشن و شادماني

به زبان هند باس
جمان اين اثر اس

ق اندشتة ابن فُ
نوشتة دكتر» س

.ة تأسف است و
ه براي او چنين

براي ه= دا مباد 

»جامهسپيد«( 

ا= مرا از نظر /  
⇐د زگ و مار مي

»را« ⇐ت من 
« ⇐نگيِ من 

شنيدن را آغاز 
انداندك= گرفت 

  .جمله است
  .ت اس

  .است» كين«

   
 

 .رست است
 چندين برابر د

»پانوراما« .د روز
 .رست است

سته، مرتبط، مش
 .رست است

نيست» قَدم« مع
 .رست است

كردناتراقري، 
رقم زننده و نگ: ر

 .رست است
وجود ش(حرِ شه 
ريشةهم(عزول 

جش( سورر ميان 
 .رست است
ب» كليله و دمنه

شي يكي از مترج
نوش» تاريخ بيهق

اريسپاريز تا پز 
 .رست است

ماية/ است د ر ب
كه= افتاد  ا سود

چنين سوداين ا
 

 .ستارست 
دوست پاك=  

 .رست است
دلِ من= را دل 

اده من را همچو
دست= را دست 

تشن= را تشنگي 
 .رست است

= ن گرفتدشني
 مرده جنبيدن گ

نهاد ج» بيگانگي
قيد» هزاران بار

«صفت » سالهده

www.sanjeshse 

  
  
  
در 1گزينه  

دينار ارزش
است نه چند

در 1گزينه  
وابس: بستهباز

در 4زينه گ 
جم» قدوم«
در 1گزينه  

و زار عتضرّ
راقم سطور(
در 3گزينه  

بح: 1گزينة 
مع: 2گزينة 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  
ك«: 1گزينة 

نصراهللا منش
ت«: 2زينة گ

از«: 4گزينة 
در 2گزينه  

چقدر= واي 
ينچن شك

هيچ كس ر
 نهاد: سودا

در 4گزينه  
اك دوستپ
در 2گزينه  

مر: 1گزينة 
جا: 2گزينة 
مر: 3گزينة 
مر: 4گزينة 

در 1گزينه  .
بش: 1گزينة 
اندكاندك

بي«: 2گزينة 
ه«: 3گزينة 

د«: 4نة گزي

erv.ir
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@sanjesheduc 

 و مشـبه -

آرايـي    واج 

. لـه نـدارد    

 تشـخيص  

ي اسـت و   

 آزاد كردن 

بر و ود، صـ  
در معنـاي  

 قسمتق و 

cationgroup

  

اند  تشكيل داده

جنـاس و. سـت    

ت اسـلوب معادل

آراية» دل«دن 

اضافة اسـتعاري» 

كنايه از» كردن

 شهوت هم نبـو
د» ميـل «و » بر

رزق(كه جامِ ما 

دوگل مارشال 
   

  اليه مضاف  

ها لف را مشبه 

ارنـد، اغـراق اس

بيـت. اسـت » يب

زدصدا. استرده

»حلق عشق«. ت

كعنان رها«. ت

  .خت

ست، اگر ميل و
صب«. // رار است

شد، همان بهتر ك

  )19/10/1399 م

شورانگيز هاي ي

                  

   . زرد
:ند زعفران بود

 خانة يـار را ند

باتبي«از ه كناي 

ة تكرار پديد آو

ة استعاري است

افة استعاري است

ساخ ست ميم را
  .ت

  .ك چشم

معني اس شكر بي
لوب معادله برقر

كش ميورد و رنج

3  

پنجممرحلة (ـان 

سخنراني 
  

                   

 
شقان مانند زر،
ة زرد سيب مانن

كشيدن بهسرك

)اجزاي طاقتز 

يدار آمده و آراية

اضافة »رق عشق
  

اضا» ست اختيار

رجان  ،ند شراب
استاعرانه آمده

مردمك معناي 

وجود ارتش و لش
 اول است و اسل

  .دارد

خو خون دل مي

؛ زبــــدوازدهم

  :صفت
 
 ه

                  

 .ف و نشر دارد
 است و رنگ عاش

بود و نيمة )سرخ
  .ستا

ها هم جرأت س ه

فقط يك جزء از

ني طالب و خري

غر«. استه شد
.جناس دارند» 

دس«. رفانه است

، مانندخوشبو باد
علت شا) جيوه(

هت، هم بته اس
  .استكرده

دشمن نباشد، و
 مصداق مصراع

ض نما وجود ند

ي و مقام خود، خ

دسنجش 

 واژه است نه ص
    دوگل رشال
اليه مضاف  خصِ

                  

لفاست و  يدرس
نند سيم سپيد

سگل(  مانند گل
تشبيه ابر پاية  ر

  .نيست

يرت شاه، پرنده

ف ا ماندنج بر( 
  .ند

 دو مورد به معن
  . است

به كشتي مانند 
حلق«و » خلق«

سير و سلوك عار
  .ارند

ب ⇐نوشيد  مي
(و روان سيماب 

پذيرفت خلقني 
ود خود اغراق ك

  .آميزي است س
  .شنونده است

اگر د ،مچنان كه
راع دوم مثال و

  .قرار نيست
  .قرار نيست

متناقض. ستقرار ا

ي به اندازة دارايي
  . ن باشد

   
 

 .رست است
جزيي از» دوگل

مار شورانگيز ي
       صفت  شاخ

                   
 .سترست ا

ربوط به كتاب د
مان عشوقانمگ 

مة سرخ سيب
لف و نشر ⇐ 

ف و نشر برقرار ن
 .رست است

ن كه از ترس غي
.  

اق شدن طاقت
جناس دار» قت

در هر» مشتري
ايي بيت آشكار

)مردمان(لقان 
«. ند شده است
 .رست است

س استعاره از» ر
جناس د»  ـ راه

 .رست است
 او از باد، باده م
ي حالت لرزان و

هم به معن» ردم
عر در تلخي وجو

حس» خن سرد
مجاز از ش» گوش

 .رست است
گويد هم اعر مي
مصر ⇐ي بود 
  .دان ار رفته

سلوب معادله برق
سلوب معادله برق
رقسلوب معادله ب
 .رست است

چون هر كسي: 
كمتر از ديگران 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .
د«در » دو«

هاي سخنراني
هسته      

             
در 3گزينه  .1

مر: 1گزينة 
رنگ: 2گزينة 
نيم: 4گزينة 

راها نشر  به
لف: 3گزينة 

در 2گزينه  .1
اين: 1گزينة 

.آشكار است
طا: 2گزينة 

طاق ـ طاق«
م«: 3گزينة 
را آ واج. است
خل: 4نة گزي

به اژدها مانن
در 2گزينه  .1

اين راه دور«
رها«. است

در 2گزينه  .1
جانِ: بيت آ

ايبر: بيت ب
مر«: بيت ت
شاع: بيت ج
سخ«: بيت د

گ«: بيت ش
در 1گزينه  .1

شا :1گزينة 
معني وا بيتق

متضاد به كا
اس: 2گزينة 
اس: 3گزينة 
اس: 4گزينة 

در 3گزينه  .1
:معناي بيت
)ما از جهان

erv.ir
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@sanjesheduc 

نهاد (است 

در حـال  » 

  .د
بـه   نيـز  ك   

از ن دليـل   

ـه نـورزي،      

بت مستي 

كار شـاعر،   

» خواندنـد    

» وب است

cationgroup

متمم ا» جام ما

»مـا « با ضـمير  

داند د فراق را مي
سـازد؛ بيـت يـك

ايـنبـه دارد و  را

مهـر بـورزي چـ

  .كند

  )اشفهك

  .شود ن مي

رود؛ چرا مرا با ي

تنها شـك ست نيز

فـرا مـي«ــ  » 

بدشان كه محبو

ج« ⇐ تر باش ك

رم نيز، خداوند

دور مانده و درد
س مـي  فـاش ان 
ر هاي عشق ختي

چه تو به مـا م 

ك رفان ياري مي
  

كم(ديد  مي اشكار

  .د
 مانند خارستان

  .كنند  مي
ر من بيرون نمي

  

در بيت نخس! ود

» دشنام بدهيـد 

معب«: 4گزينه  »

  )19/10/1399 م

ديگران كوچك 

در بيت چهار. ت

 نيز از نيستان د
ديگررا بر اشق 

 حق تحمل سخ

.  
د،مان مهم باش

  .)ي

يمودن مسير عر
.گيرد كمان مي

طريق جانش آش

نمايد سان ميرا آ
تي گلزار برايش

دامني ر به پاك
از سر ستي عشق
!زنند شالق نمي

شو ن پروانه مي

نبايد«: 3گزينه 

»شان را شكسته

)علوم انساني

4  

پنجممرحلة (ـان 

از جام  بگو كه

است»  و مهربان

ه است؛ زيرا ني
م درون سينة عا

ماهي درياي. د

ها دن به حداقل
ها برايم ياد شدن

 است نه تعليمي

 كه آنها را در پي
ك ازست كه تير 

هاي عالم را از ط

ه رهاي را سختي
شود و حت ق نمي

اما برخي تظاهر 
اي و اين مست ده

 نپريده باشد، ش

كه باعث سوختن

گ» شوند وت مي

هايش بت«ـ » ني

ويژة غيرع( ن

؛ زبــــدوازدهم

جام ما ]به[= » 
  .)هشد

خداوند بخشنده

 يارش دور ماند
غمحزون است و 

 است اشاره دارد

كرددي و قناعت
ستيم كه كم و ز
ن بيت عاشقانه

 حق مريدانشان
استي ن مانند قو

پوش، رازهو روي

دن به مقصود، س
ية خوشي عاشق

ه هستندنا به گ
مست كر ود مرا

مستي از سرش

ت، همان آتشي ك
  .استده

دعوغير خدا  از«

داشتن دوست«: 3

بي، زبان قرآ

دسنجش 

»گران گو جام ما
شست كه حذف 

خ«، پرسش متن

شقي است كه از
كند زيرا مح ي م

 نواي ني پنهان

ن به خرسندورد
مردم عامي نيس

مضمون(شود  مي

دران كامل ارف
ن در حق مريدان

 بدون حجاب و

رسيدشوق : يگر
 هيچ چيزي ماي

همه آلوده: يگر
، تو با عشق خو
هم مست را تا م

ش وابسته است
ه او را شكار كرد

«: 2گزينه » يد

3گزينه » كسته

 عرب

   
 

تر ز جام ديگر ك
اس تو» باش«و  

 .رست است
در م» ـَـ ش«ر 
  .تده اس بن

 .رست است
 همدرد هر عاش
 عاشق را فاش

رها كه د جدايي
  .حاالن است
 .رست است

آورو :ها رك بيت
ما مانند م:  سوم

ت به تو كم نمب
 .رست است

دعاي خير عا: ن
نراپيهمت  عني،

 .رست است
سالك و عارف: 

 .رست است
رك سه بيت دي

بدون يار،:  دوم
 .رست است

رك سه بيت دي
اي يار،:  نخست

كني؟ در شرع ه 
 .رست است

گي پروانه به آتش
مان شيري كهه

 .رست است
  :ها ينه

نبايد دشنام دهي
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه
هايشان را شك بت

  .ستند

www.sanjeshse 

باش كوچك«
»بگو«فعل 

در 4گزينه  .1
مرجع ضمير

وگو با گفت
در 3گزينه  .1

ني همدم و
نواي ني راز
شكايت از ج
جملة خوشح

در 3گزينه  .2
مفهوم مشتر
معناي بيت
بسعشق ما ن

در 3گزينه  .2
همت پيران

معن اين بربنا
در 2گزينه  .2

:2در گزينة 
در 2گزينه  .2

مفهوم مشتر
مفهوم بيت

در 1گزينه  .2
مفهوم مشتر
معناي بيت
مجازات مي

در 1گزينه  .2
زندگو روزي 

ه! شير است
   

 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
ن«: 1گزينه 

نادرست هس
در 1گزينه  .2

رد ساير گزي
ب«: 2گزينه 

نادرست هس

erv.ir
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@sanjesheduc 

همان «: 4 

  

: 3گزينـه   

 بـا عربـي   

ــ  » كليـف 

 .هستند
شـهر   ند و

نوجـوان را     
ايـد؟   كـرده  

گمـان   د و 
ش آنـان را  
رزنـد يـك     
نشـينانش   

رزند ف: رود
 است كـه  

نسـب را   و   

cationgroup

گزينه»  ميرند 

.ادرست هستند

»ميـدوار بودنـد  

ار جمله فارسي

تك«: 4گزينـه  » 

  .ستند

نادرست ه» مله

 شب گشت بزنن
دنـد كـه سـه ن
جاج سـرپيچي ك
آنان امتناع كـرد
فرا رسيد، گزارش

پـس اولـي فر .د   
بـه همن  كرده و

 اين ابيات را سر
جوانمرد آن /د 

 زشـتي اصـل و

مي«ـ » ندكني

نا» هاي زنده هي

امي«ــ  » گشـتند 

ساختا«: 4زينه 

»روزانـه «ــ  » ي   

نادرست هس» ده

ساختار جم«و  »

 دستور داد كه
دا ش پاس مـي 

دستورات حج ز
مأمور از كشتن آ
گامي كه صبح ف
شـان جويـا شـد
واالتشان تعجب

سپس. ته بودم
كند نياز مي ن بي

خـوبي ادب: ود 

  )19/10/1399 م

مي«ـ »  هستند

ماه«: 4گزينه » 

گ برمـي «: 2نـه  

گز» هايي است ك

ن بـا خوشـحالي

انسانِ بيهود«: 4

»عدّوه«: 4زينه 

فت، به مردانش
شبانگاهي مردانش

كه هستيد كه ا
اي كه م به گونه

هنگ. ن آنهاست
امرش از ن داده و

س حجاج از احو
كشت گردن زده و

نسب داشتن ل و
فرمـو) ص(امبر 

5  

پنجممرحلة (ـان 

همان كساني« 
  .تند

»هاي زيبا  ماهي

گزين» وار بودنـد  

شكاين همان ا«

معلمـان«: 3نـه  

4گزينه » مسلماً

  

گز» قدرةً « ـ» فا

 را به دست گرف
ش. يابند، بزنند مي

ك شما: ن پرسيد
ودش پرداخت، ب

بزرگا ز اشراف و
ور به احضار آنان

پس .ك بافنده بود
ن نبود، آنان را گ

را از اصل نش تو
پيا. رم فالني بود

؛ زبــــدوازدهم

:3گزينه » يرند
نادرست هست» د

اين«: 2گزينه  

اميـدو«ـ » هان
  .ستند

«: 3گزينه » ان

گزين» مشكل«ـ 
  

م«: 2گزينه » شد

. با ما رفتار كرد

عف«: 2گزينه  »

 زمام امور عراق
بعد از شامگاه م

مأمور از آنان. دند
ي خون به معرف

شجاع عرب يا از
حجاج دستو. ند

سومي فرزند يك
 اگر فصاحتشان
خور تحسين بود
ت كه بگويد پدر

دسنجش 

مي مي«ـ » كنند
ميرند مي«ـ » د

» زنده هستند

مسابقات جه«ـ  
نادرست هس» ند

دوستا«ـ » ستند
  .ستند

ـ» ت خوشحالي
.درست هستند

زياد ش«ـ » علّم

ي ما با فضلش

»مقتدرينَ « ـ» 

ن يوسف ثقفي
كه ب را ي كهكس
دستگير كرد ه و
اي، فخركنان يده

يا از جنگاوران ش
ه اطالع او رسان
س ند يك نانوا و

كه چرا .ياموزيد
درخ/ ب بياموز 

مرد كسي نيست

   
 

 .رست است
  :ها ينه

كمي«ـ » كساني
كنندمي«ـ » تند

 .رست است
  :ها ينه

شكارهايي را كه
 .رست است

  :ها ينه
»بازيكنان ايران

اميدوار هستن«ـ 
 .رست است

  :ها ينه
ها هس ين، اشك

نادرست هس» د
 .رست است

  :ها ينه
معلمان در حالت

نا» با خوشحالي
 .رست است

  :ها ينه
تكاليف روزانه مع

 .رست است
خداي: يح عبارت

 .رست است
  :ها ينه

أقوی من الّناس
  ن

مي كه حجاج بن
كگردن  و نند ك

 آنان را محاصره
م از آنان با قصي
زديكان حاكم يا

موضوع را به د و
دومي فرزن ده و

زندانتان ادب بيا
اد خواهي باش و

جوانم/ خود اينم 
  

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

ك«: 1گزينه 
كساني هست

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

ش«: 1گزينه 
در 4گزينه  .3

يرد ساير گز
ب«: 1گزينه 

ـ» مسابقه«
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
ا«: 2گزينه 

تناسب ندارد
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

ب ...معلمان«
در 3گزينه  .3

رد ساير گزي
ت«: 1گزينه 

در 1گزينه  .3
ترجمه صحي

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

أ«: 1گزينه 
ترجمه متن
هنگام
را پاسداري
يافتند پس

كدا پس هر
كرد كه از نز
به حجاج دا

كنند حجامت
به فرز: گفت
خ كه مي هر

بگويد من خ
. پوشاند مي
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@sanjesheduc 

 

معـّرف « ـ 

cationgroup

.ه باشد نه ادبي

  .ورده است

ــ» اسـم الفاعـل

  .پيچي نكرد

  .كنند ي

  .شوند

 

داشته) خوش( ن

 كه به دست آو

  .ت هستند

ا«: 4گزينـه   »ي

  .شوند 

  )19/10/1399 م

 .د

 .كردند
خارج شدن سرپ

نياز مي نسب بي
  .ادب ش و

 برترين مردم بش

 .دندداده بو ياد

 . بداري
كه نه زبان حالي

 به چيزي است

  .ت هستند

نادرست »حذوف

عـل مزيـد ثالثـي

امي ترجمه مي

6  

پنجممرحلة (ـان 

زدند ن گشت مي
 .ميد بود

ك شان افتخار مي
خ بر ]مبني[كم 

ن ز نداري اصل و
است نه دانش ف

نوريسخ دب و

 

يشان را  گذشته

يد مال را پاس
ح در/ كند   نمي

فقط سب انسان

نادرست »حذوف

فاعله مح«: 4نه 

م الفاعـل مـن فع

مضارع التز »ون

؛ زبــــدوازدهم

ستگيري نوجوانان
ام زدند در بيم و

نسبش به اصل و 
حا ات از دستور

د كه آدمي را از
شريفنسب  صل و

توانند با اد ده مي
  .د

  .....زيرا 
.اي آنان بودند

 .بزنند
 .د

فتخار كردن به گ

تو باي ودارد   مي
نياز اش بي دگي

نس اصل و) زيرا (

فاعله مح«: 4ه 

گزين »للغائب« 

اسـم«: 2گزينه  

  )ّجاجِ ح 

  .ي

تعقلو«: 4گزينه 

دسنجش 

شامگاه، براي دس
ز شبانه گشت مي

و زدندمي  گشت
آن شب نان در

اي هستند نديده
ت كه داراي اص

پيش پا افتاد ه و
ي كه ادب ندارد

صرف نظر كرد ز
ها زاده اشراف ب و

ه گردن آنان را ب
خن آراسته بودند

اف  مدح كردن و

را پاس علم تو 
 افتخارات خانوا

/است ) چنان( 

گزينه» ماضٍ « 

ـ »ماضٍ «: 3 

» مفرده الحـاجّ 

الُح :ص( ّجاجِ 

ي است نه نقاشي

گ »يعلمون«: 2 

   
 

 .رست است
 حجاج بعد از ش
 از كساني كه ش

ها گ ن در خيابان
س جز آن نوجوان

 .رست است
ادب دو امر پسن 

وتمند كسي است
هاي ساده  پيشه

سبي ندارد كسي
 .رست است

شتن نوجوانان ص
وران شجاع عرب
ش نپذيرفتند كه

فصاحت سخ ي و
ن به آنان خوب

 .رست است
.ر از ثروت است

نسب را  اصل و
 سي 

نسبم و اصل و
 .رست است

  :ها ينه
: 2گزينه  »تعّلم

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »مجهول
 .رست است

  :ها ينه
جمع تکسير و

  .هستندت 
 .رست است

جالحَ  ـ )رُ أَتَذکَّ  :
 .رست است

كاري معني كنده
 .رست است

  :ها ينه
گزينه »َولَنذُکر

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
مأموران) 1
حكومت) 2
نوجوانان) 3
هيچ كس) 4

در 2گزينه  .3
دانش و) 1
همانا ثرو )2
فرزندان) 3
نس اصل و) 4

در 3گزينه  .3
حجاج از كش

از جنگاو) 1
مأمورانش) 2
به زيبايي) 3
پدرانشان) 4

در 1گزينه  .3
علم بهتر) 1
انسان با) 2
شعر فارس) 3
هرگز نگو) 4

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ت«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 1زينه گ
نادرست »بال

در 2گزينه  .4
ص( رُ أَتَذکِّ 

در 4گزينه  .4
به م :الّنقش

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

َو«: 1گزينه 
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@sanjesheduc 

به خاطر  »

 »إنّ «تش  

مؤمنـان و  «

» دوسـتان «

تـان يكـي    

ذكـر  » راث

cationgroup

»نشـيطينِ «: 4ه 

و مشـتقات »قـال

«: 3گزينـه  » د 

«شـده اسـت ـ     

پـدر و مادرت«ــ  

  .ت هستند

الميـر«و »  فقـر

وب بودن، گزينه

ق«ملـه و بعـد از    

كننـديكوكـاري  

ترجمـه نش» ضـاً 

  .رست هستند

ـ» و«: 4گزينـه  

نادرست» كردندي

ال«در » هـيچ «

  )19/10/1399 م

به خاطر منصو» 

  .ت است

آيـد و اول جمل ي 

ني«ــ  » يانكسـ 

أيض«ده است ـ  
  .ده است

نادر» دانستيد ي

گ» نكه پـدرتان 

تشويق مي«: 3 

«ـ » همراهش« 

) انساني

7  

پنجممرحلة (ـان 

»نشـيطين«: 3ه 

درست»  للجنس

مـي» أنّ «تش  

ك«: 2گزينـه  » ي

ضافه ترجمه شد
ترجمه نشد »ضاً 

مي«: 4گزينه » د

حال آن«ـ » و«ـ 

گزينه »شده بود

:3گزينه » دبي
  .تند

علومويژة ( ن

؛ زبــــدوازدهم

  .ند

گزينه» .آيد مي 
  .تند

الّنافية«: 4ينه 

و مشـتقا» علـم«

يانكس« است ـ  

اض» به نيكي«: 3
أيض«ده است ـ 

بدون ترديد«: 3

ـ» دودمان«: 2 
  .هستند

ن را كه برنده ش

اد«ـ » جهلي«ـ 
نادرست هست» ث

ي، زبان قرآن

دسنجش 

اي ندارن ت صيغه

حالّيـةبا واو  مّية
ل، نادرست هست

گزي »الّنافية«: 3

«و  »ظـنّ «د از 

  .ه باشد

ترجمه نشده »
  

3گزينه » سشان
در ترجمه نيامد 

3گزينه » ماناه«

گزينه» هستيد
نادرست ه» تان

شان تيم«: 2زينه 

ـ» كرداري«ـ » 
ميراث«ـ » فقر«

 عربي

   
 

 .رست است
حب حال مطابقت

 .رست است
  :ها ينه

حالّية اسمجمله 
ت با صاحب حال

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه  »الّنافية
 .رست است

 دو جمله و بعد

 .رست است
جنس بايد نكره 

 .رست است
  :ها ينه

»إّنـا«ـ » مؤمنان
.درست هستند
 .رست است

  :ها ينه
كالس«ـ » قديمي

»گاهي يا شايد
 .رست است

  :ها ينه
«ـ » دانستيد مي

 .رست است
  :ها ينه

ه... فتخاركننده 
ر حالي كه پدرت

 .رست است
  :ها ينه

گز» و«ـ » هفته
 .رست است

  :ها ينه
»گفتار«ـ » خير

«ـ » عملي«: 4 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
حال و صاحب

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 1گزينه 
عدم مطابقت

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

وسط: توجه
  .آيد مي

در 4گزينه  .5
اسم ال نفي

  
  

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
ناد» صالحان

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

ق«: 2گزينه 
گ«: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
اف«: 1گزينه 
د«ـ » است

در 4نه گزي .3
رد ساير گزي

ه«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
خ«: 2گزينه 
گزينه. نشد

erv.ir
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@sanjesheduc 

» هواپيمايي

شـهر   ند و
نوجـوان را     

ايـد؟   كـرده  
گمـان   ود  

ش آنـان را  
رزنـد يـك     
نشـينانش   

فرزند : رود
 است كـه  

نسـب را   و   

cationgroup

ه«ـ » نرسند« 

 شب گشت بزنن
دنـد كـه سـه ن
جاج سـرپيچي ك
آنان امتناع كـرد
فرا رسيد، گزارش

پـس اولـي فر .د   
بـه همن  كرده و

 اين ابيات را سر
جوانمرد آن /د 

 زشـتي اصـل و

ـ» شايد«: 4نه 

  .ت هستند

 دستور داد كه
دا ش پاس مـي 

دستورات حج ز
مأمور از كشتن آ
گامي كه صبح ف
شـان جويـا شـد
واالتشان تعجب

سپس. ته بودم
كند نياز مي ن بي

خـوبي ادب: ود 

  .پيچي نكرد

  .كنند ي

  .شوند

 

  )19/10/1399 م

گزين» رسيدند ي

نادرست »متنعتُ 

فت، به مردانش
هي مردانششبانگا

كه هستيد كه ا
اي كه م به گونه

هنگ. ن آنهاست
امرش از ن داده و

س حجاج از احو
كشت گردن زده و

نسب داشتن ل و
فرمـو) ص(امبر 

 .د

 .كردند
خارج شدن سرپ

نياز مي نسب بي
  .ادب ش و

 برترين مردم بش

 .دندداده بو ياد

8  

پنجممرحلة (ـان 

مي«ـ » تأخيري

ُأم«: 4گزينه » 

 را به دست گرف
ش. يابند، بزنند مي

ك شما: ن پرسيد
ودش پرداخت، ب

بزرگا ز اشراف و
ور به احضار آنان

پس .ك بافنده بود
ن نبود، آنان را گ

را از اصل نش تو
پيا. رم فالني بود

زدند ن گشت مي
 .ميد بود

ك شان افتخار مي
خ بر ]مبني[كم 

ن ز نداري اصل و
است نه دانش ف

نوريسخ دب و

 

يشان را  گذشته

؛ زبــــدوازدهم

مسافران ت«: 3ه 

  )يف نشد

َمنعتُ «: 2زينه 

 زمام امور عراق
بعد از شامگاه م

مأمور از آنان. دند
ن به معرفي خو
شجاع عرب يا از

حجاج دستو. ند
سومي فرزند يك
 اگر فصاحتشان
خور تحسين بود
ت كه بگويد پدر

ستگيري نوجوانان
ام زدند در بيم و

نسبش به اصل و 
حا ات از دستور

د كه آدمي را از
شريفنسب  صل و

توانند با اد ده مي
  .د

  .....زيرا 
.اي آنان بودند

 .بزنند
 .د

فتخار كردن به گ

دسنجش 

گزينه» ر بشوند
  .د

  )اد

اش ضعي اراده :ص

گز »ميَن فرحينَ 

ن يوسف ثقفي
كه ب را ي كهكس
دستگير كرد ه و
اي، فخركنان يده

يا از جنگاوران ش
ه اطالع او رسان

س يك نانوا وند 
كه چرا .ياموزيد

درخ/ ب بياموز 
مرد كسي نيست

شامگاه، براي دس
ز شبانه گشت مي

و زدندمي  گشت
آن شب نان در

اي هستند نديده
ت كه داراي اص

پيش پا افتاد ه و
ي كه ادب ندارد

صرف نظر كرد ز
ها زاده اشراف ب و

ه گردن آنان را ب
خن آراسته بودند

اف  مدح كردن و

   
 

 .رست است
  :ها ينه

سوار«ـ » برسند
نادرست هستند

 .رست است
حركت دا: ص( 

 .رست است
ص(ضعيف نكرد 
 .رست است

  :ها ينه
معلم« ـ »ُأمتنع

  ن
مي كه حجاج بن

كگردن  و نند ك
 آنان را محاصره
م از آنان با قصي
زديكان حاكم يا

موضوع را به د و
دومي فرزن ده و

زندانتان ادب بيا
اد خواهي باش و

جوانم/ خود اينم 
  

 .رست است
 حجاج بعد از ش
 از كساني كه ش

ها گ ن در خيابان
س جز آن نوجوان

 .رست است
ادب دو امر پسن 

وتمند كسي است
هاي ساده  پيشه

سبي ندارد كسي
 .رست است

شتن نوجوانان ص
وران شجاع عرب
ش نپذيرفتند كه

فصاحت سخ ي و
ن به آنان خوب

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ب«: 1گزينه 
ن» بشوند«ـ 

در 3گزينه  .3
حركت كرد

در 1گزينه  .3
اش را ض اراده

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ُأ«: 1گزينه 
ترجمه متن
هنگام
را پاسداري
يافتند پس

كدا پس هر
كرد كه از نز
به حجاج دا

كنند حجامت
به فرز: گفت
خ كه مي هر

بگويد من خ
. پوشاند مي

در 4گزينه  .3
مأموران) 1
حكومت) 2
نوجوانان) 3
هيچ كس) 4

در 2گزينه  .3
دانش و) 1
همانا ثرو )2
فرزندان) 3
نس اصل و) 4

در 3گزينه  .3
حجاج از كش

از جنگاو) 1
مأمورانش) 2
به زيبايي) 3
پدرانشان) 4
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@sanjesheduc 

 

  .ند

جملـه  » ل

سـم ال نفـی 

cationgroup

.ه باشد نه ادبي

  .ورده است

نادرست هستن »

  .وند

  .ت

تحمل«: 4 گزينه 

اس: 4گزينـه  . رد 

داشته) خوش( ن

 كه به دست آو

»متعدٍّ « - »ارع

شو ي ترجمه مي

اسم فاعل است »

صفت است» رة

گيـر ت فتحه مي

  )19/10/1399 م

 . بداري
كه نه زبان حالي

 به چيزي است

  .ت هستند

مضا«: 4گزينه 

  .ت هستند

ع التزامي فارسي

»مبشِّرين«: 4نه 

متأّخرة«: 3زينه 

هميشه حركت س

  .تند

9  

پنجممرحلة (ـان 

يد مال را پاس
ح در/ كند   نمي

سب انسان فقط

نادرست» مبني«

گ »عوله الحّجاج

نادرست» مبني«

 

مضارع »يْذکر نْ 

گزين. صفت است

گز. ع نشده است

جنس سم ال نفی

نادرست هست »ن

؛ زبــــدوازدهم

تو باي ودارد   مي
نياز اش بي دگي

نس اصل و) زيرا( 

«: 4گزينه » الزم

مفع« -» )ع(د 

«: 4گزينه  »ول

  )واِحداً 

 .شود داده مي

  .دارند

أن«: 3گزينه » ك

ص »مسرورة«: 3

چون با واو شروع

اس: 3گزينه . رد

غافلون«: 3ينه 

دسنجش 

را پاس علم تو 
 افتخارات خانوا

/است ) چنان( 

ال«: 2گزينه  »)

حرفه الزائد«: 3

اسم المفعو«: 2

و :ص( واَحداً   

اي مشخص شده

با هم تضاد د »ه

كال يحزن«: 2ه 

3گزينه . ر است

نيست چ حاليه 
  .نكره است »

گير تنوين نمي س

گزي »المديرُ «: 2

   
 

 .رست است
.ر از ثروت است

نسب را  اصل و
 سي 

نسبم و اصل و
 .رست است

  :ها ينه
)تعّرف(ماضيه 

 .رست است
  :ها ينه

گزينه  »للغائبة
 .رست است

  :ها ينه
گزينه  »مفعول

 .رست است

 -)َتقِفزَ  أن: ص
 .رست است

هاي م  در زمينه
 .رست است

تهعافي«و  »رض
 .رست است

  :ها ينه
گزينه »إن زالت

 .رست است
  :ها ينه

خبر »مسرورون
 .رست است

  :ها ينه
»هم ينتصرون

»شجرة«ت چون 
 .رست است

  :ها ينه
سم ال نفی جنس

  .گيرد نمي 
 .رست است

  :ها ينه
2گزينه  »قوّيين

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
علم بهتر) 1
انسان با) 2
شعر فارس) 3
هرگز نگو) 4

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ل«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1زينه گ
در 2گزينه  .4

ص(َتقِفُز  أن
در 4گزينه  .4

جايزه نوبل
در 3گزينه  .4

مرض«كلمات 
در 4گزينه  .4

رد ساير گزي
إ«: 1گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ه«: 1گزينه 
ه استوصفي

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

اس: 2گزينه 
»ال« جنس

در 4گزينه  .5
رد ساير گزي

ق«: 1گزينه 
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  ﴾راً

ود زوده شـ   
  

غييرناپـذير   

دارد كه بـا  

اي «سـت    

ـا معرفتـي   

و نخواهـد    

منـوا ال  ن آ 

ي يتشخصـ 

ـم ايشـان   

عـالوه بـر    

  .شود ي

cationgroup

طاء ربك محظور

يمـانش افـزا زه     
﴾نونفت هم ال ي

سـنت تغ ﴾تنـه   

صي را بر عهده د

 دليـل اختيـار ا

ي نيست و يا بـ

و دل بـه مهـر ا

لـذينا ايهـا يـا  ﴿

دروني ناآرام و ش

رخواست از جسـ

عنـي اسـت ي ت  

ي از طبيعت مي

بك و ما كان عط

وسـت هـر انـدا
 اَن يقولوا آمنا و

شـر و الخيـر فت 

تقيم نقش خاص

م خودنيا آن ك

كه در آن معرفتي

بيند و هي را نمي

﴿ي اسـت و آيـة   

شود شخص د مي

ن نيست زيرا در
  .يت است

اليـتدر و شـرك 

گيري هي و بهره

  )19/10/1399 م

والء من عطاء رب

اننـد كفـة ترازو
لناس ان يتركوا

ـ لنبو ﴿د  اوكم ب

امل به طور مست

م ينكدا اين  فر

از عملي است ك

ن بست آيات اله

شكيل نظام الهي
  .د

 طاغوت باعث م

مان حيات ايشان
 توحيد در ربوبي

ش ﴾مه احداحك 

هاي اله ي با نشانه

)نسانيم ا

10  

پنجممرحلة (ـان 

 نمد هوالء و هو

ايند مؤمن به ما
احسب ا﴿رمايد 

گويد مرگ را مي

لل عرضي هر عا

ين كهت و شعر ا

سيار ارزشمندتر ا

 را به روي جهان

تش) در گرو(ون 
وع مطابقت دارد

پذيري از فرمان

زمبه  محدود) ص
ن موضوع بيانگر

و ال يشرك في
  .دارند

ت موجب آشنايي

ويژة غيرعلوم(

؛ زبــــدوازدهم

كالً﴿رساند   مي

فرما  امتحان مي
فر طه خداوند مي

ت تغييرناپذير م

روح است در عل

ر و تصميم است

آگاهي باشد بسي

و چشم انديشه
  ...تابد ي

حيد عملي مرهو
با اين موضو) عي

ميال نفساني و ف

ص( مررسول اك
شان است و اين

ن دونه من ولي و
ان را بر عهده د

 بر جهان خلقت

( ين و زندگي

دسنجش 

ت امداد رانه س

دربارة مراتب) 
د و در اين رابط

سنت ﴾فة الموت
  .گويد ي

شي از نفس يا ر
.  

ل از موارد تفكر
  .ت دارد

ساس معرفت و آ
  د نماز

ار غفلت شد وفت
ميهر رخسار تو 

عد اجتماعي توح
ملي بعد اجتماع

 بودن در برابر ام

شخص رجت از 
اني و معنوي ايش

ما لهم من﴿قابل 
ه سرپرستي جها

ت قوانين حاكم

 دي

   
 

 .رست است

ـ اين آيه شريفه
 .رست است

ع(صادق  امـ ام
شو افزوده مي يز

 .رست است

كل نفس ذائف﴿ـ 
مي الهي را يتال

 .رست است
ـ اراده ناش  58و 

.ي متفاوت است
 .رست است

ـ گزينش و عمل  
ن موضوع مطابقت

 .رست است
ـ عملي كه براس  

مانند. گيرد ت مي
 .رست است

ي گرفسك اگرـ   
ـ مه دارد با شعر
 .رست است

ـ تحقق بع  34ـ 
نفي شرك عم( ﴾

 .رست است
ـ تسليم  33و 

  .ته باشد
 .رست است

جدرخواست حاـ 
 از حقيقت روحا

 .رست است

ـ نقطه مق  19ـ 
راني هستند كه

 .رست است
ـ بازتاب شناخت

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .5

54صفحه 
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در 4گزينه  .5
46صفحه 
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در 2گزينه  .5

46 حهصف
، تطابق دداد

در 3گزينه  .5
ـ 35صفحه 
﴾. ..تتخذوا 

در 1گزينه  .5
و 34صفحه 
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ـ 67صفحه 
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 و هـدايت    

يـا ايهـا   ﴿  

 زبان حال 

بـا آيـة    ت
گر وجـود  ن 

شـه  نقو ت  

در پـي آن   
يد براي او 

قـدر الهـي    

رگم فقـط     

cationgroup

ـدي از نصـرت

باشد با آيـة مي

ز اين رو دائماً با
  .ست

ستا    صفات الهي
بيـاني جهـان  عن

ز اراده خدا اسـت

گزينـد و د رمـي  
ل انحراف از توحي

ضاي الهي بـه ق

 و زنـدگي و مـر

منـ است و بهـره  

خدا در پيدايش م

ازمند هستند از
اندركار امري ا ت

رحمت و ساير 
گيرند يعن وند مي

ده انسان بعد از

 راه توحيـد را بر
كند و احتمال ي

ضقتوان از  ان مي
  ).ريزدينمكه 

هـايم  و عبادت

  اي ظالم
  .دارد

  )19/10/1399 م

﴾ماء و االرض

دي جهان به خ
  .فهوم است

ن به خداوند نيا
 هر لحظه دست

وقدرت  ،حكمت
داو خود را از خ

م است يعني اراد
  

آن كس كه: ت
ي او را تهديد مي

فعال ارادي انسا
ك به ديوار محكم

بگو همانا نماز«
  .فهومي دارد

  يطاني ش

ها ني از حكومت
د ﴾عدوكم اولياء

  .ريد

11  

پنجممرحلة (ـان 

م بركات من السم

 استدالل نيازمند
هم مف ...ب تهي 

خست خلق شد
دني خداونيع ﴾

اوند و نشانگر ح
موجودات وجود

بطه طولي حاكم
.است) ضاق(وند 

با عبارت) ث نبوي
دهد خطراتي مي

ختيار است در ا
ريزد ب كج كه مي

وند است با آية 
ارتباط مف) دگي

هاي وسوسه رابرب 
  ستوار
  داوند

رويگردان ⎯⎯←
خذوا عدوي و ع
ن را دوست نگير

ت

؛ زبــــدوازدهم

معليهلفتحنا ﴿ر 

ه مقدمه دوم از
از آب دبوري كه 

ش مانند لحظة نخ
﴾يوم هو في شأن

بخش خدا تجلي
رد يعني تمام م

  .ود

و اراده انسان راب
اوخد آن با اراده

حديث) (ص(رم 
ت دوست قرار م

ساز شكوفايي اخ
 بردن از ديوار ك

صانه خداوي خال
اخالص در بند( »

نفوذناپذيري در
ه علم متين و اس
ش معرفت به خد

⎯⎯ ﴾ من الحق

ال تتخ﴿ق با آية 
و دشمن خودتان

 علت

دسنجش 

رامؤمنان پرهيزك
  .هي است

ت كه مربوط به
ابر ر خشكعشو 

 پس از پيدايش
كل ي﴿كنند   مي

در حد خودش ت
مطابقت دار ﴾ض

شو  محسوب مي

م مقدر جهان و
و تحقق آ) قدير

شريف پيامبر اكر
ش را براي حضرت

س ي جهان زمينه
پناه) ع(م علي 

بندگي موضوعش
» جهانيان است

ن :﴾سه فاستعصم
دستيابي به: هي

افزايش: اي الهي

كفروا بما جاءكم
تطابق ﴾ال اله﴿ت 

يد دشمن من و

   
 

 .رست است

جام مفرـ   66و 
 سنت توفيق اله

 .رست است

ـ اين عبارت  7و 
و ﴾ي اهللاقراء اللف

 .رست است
ـ موجودات 9و 

لهي عرض نياز م
 .رست است

ـ هر موجودي د
سماوات و االرض
ي از آيات الهي

 .رست است
ـ بين نظا  56و 

تق(س علم الهي 
 .رست است

ـ اين حديث ش  
ل و عمل خويش

 .سترست ا
ـ قانومندي  55و 

بق فرمايش امام
 .رست است

ن بيت كه ماي ـ
ت كه پروردگار
 .رست است

-47-46   
ه عن نفستدود را

 از لغزش و تباه
ها  آيات و نشانه
 .رست است

و قد ك﴿ـ  19و 
قسمت ← ﴾هللا

اي كه ايمان آورده
 .رست است

   34و 

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .6

و 10صفحه 
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در 2گزينه  .6
و 10صفحه 

به پيشگاه ال
در 1گزينه  .6

ـ  11صفحه 
اهللا نور الس﴿

اي خالق و آيه
در 1گزينه  .6

و 59صفحه 
جهان براساس

رد 1گزينه  .6
43صفحه 

انديشه و دل
  .سته

در 4گزينه  .6
و 57صفحه 

طب(پناه برد 
در 1گزينه  .7

ـ  43صفحه 
براي خداست

در 3گزينه  .7
-48صفحه 

و لقد﴿) الف
انعتمم) ب
تفكر در) ج

در 1گزينه  .7
و 35صفحه 

ال اهللاالاله ا﴿
اي كساني ك

در 4گزينه  .7
و 33صفحه 
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 ﴾يـل شـ   

  .د

د آب را بـا  

لصانه براي 

نـي كسـي    
عملي بعـد  

عملي بعـد   

cationgroup

ربا و هـو رب كـ

ثير بسزايي دارد

دانيم كه خداوند

 

خال) مداوم(د را 

باشـي يعنـ و مي
ع بيانگر شرك ع

 تحقق توحيد ع

ي رغل اغيراهللا اب

ت و با ديگران تأث

د يعني مي. ست

 .آيد  دست مي

روز كارهاي خود

آيا تو ضامن او) ر
ود و اين موضوع

ه مورد ناشي از

  )19/10/1399 م

  حي
  ر

قل﴿كه با آية  ت،

  يد در ربوبيت

 ـ خود ـ خلقت

ضاسقتقدير و  ين

خالصانه خدا به

ر 40هر كس ): 
  

اي پيامبر. (فت
دي او نخواهد بو

محرومان هر سه

)ساني

12  

پنجممرحلة (ـان 

ز آرامش روحر ا
شخصيت ناپايدا

است   در ربوبيت

توحي ←قصود 

روابط ما با خدا

هميب اعتماد به 

از راه بندگي خ ه

)ص(يامبر اكرم 
.ري خواهد شد

 معبود خود گر
مبر ضامن و هاد

الم و حمايت از م

نسعلوم اويژة 

؛ زبــــدوازدهم

برخوردار و پايدا
آرامي انسان و ش

توحيد ﴾ي شأن

وي سر منزل مق
  د در واليت

ها در ر گي انسان

  
   الهي

  

سبب به نوشيم ي
  .شود مي ي

  ماني
  پذيري ليت

كهاست قي يقح

پي. شود ها مي ي
زبانش جار ش بر

ي نفس خود را
 نظر گرفت پيام

 با دشمنان اسال

و( ن و زندگي

دسنجش 

ثابت و پت خصي
ناآ ← نفساني 

كل يوم هو في﴿

مخلوقات به سو
توحيد ←) هان

  عمليحيد 

ن حاكم بر زندگ

توفيق الهي ←
امتحان ←ها 
امتحان الهي ←

 رفع تشنگي مي
يگبب رفع تشن

ت يا پشيمضاير 
مسئول ←كند 

ديدار محبوب ح 

ها و تباهي  لغزش
لبشق حكمت از 

كسي را كه هواي
عنوان معبود در

 ـ عدم دوستي

 دين

   
 

شخ ←بندگي 
ن در برابر اميال
 .رست است

قسمت ـ  10و 
  .اردومي د

 .رست است
ـ هدايت م 19و 
فرمانروايي جه( 

توح ← انسان 

 .رست است
ـ شناخت قوانين

 .رست است
   70و 

←نيتان  بر پاك
ه  بر همه انسان

← و هميشگي 
 .رست است

ـ آبي كه براي ر  
ها آفريده كه سب

 .رست است
  

←لت و آزرم 
گي عتابي كس ك

 .رست است
 

←وه اخالص 
 .رست است

ـ حكمت مانع  
هاي دهد چشمه
 .ترست اس

ـ آيا ديدي آن ك
س خود را به ع

  
 .رست است

قق عدالتتحـ 
  .ست

www.sanjeshse 

اخالص در ب
تسليم بودن

در 3گزينه  .7
و 20صفحه 

تباط مفهوار
در 2 گزينه .7

و 20صفحه 
حكمه احدا
شكرگزاري

  
  

در 1گزينه  .5
ـ 69صفحه 

در 3گزينه  .5
و 73صفحه 

سنت حاكم
سنت حاكم
سنت ثابت

در 2گزينه  .5
58صفحه 

ه اين ويژگي
در 4گزينه  .5

 56صفحه 
دريغ و خجل

هيچ با سنگي
در 1گزينه  .5

 49صفحه 
باالترين ميو

در 4گزينه  .5
48صفحه 

خدا انجام د
در 2گزينه  .5

ـ  33حه فص
كه هواي نفس

.فردي است
در 3گزينه  .5

ـ 35صفحه 
اجتماعي اس
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هر . دانند ي
شـتر ابـراز        

ت و فضلي 

ي دردنـاك   

  )زمندي

ذن و ارادة   

تيـاري تـا     

كننـد كـه    

cationgroup

ت پيوسته او مي
گي خـود را بيش

را در جوار رحمت

 و آخرت عـذابي

فقر و نيا( دارد 

اثرگـذاري بـا ا(

  .طابقت دارد

نـة در فعـل اخت

ر شدند تصـور نك

ا نيازمند عناياتر
 نـاتواني و بنـد

آنان رودي زه ب 

ع شود در دنيا

مطابقت »...سي

(رسـاند    را مـي 
  .م است

 ميوه اخالص مط

با گزين .ن است

آنان كه كافر: د

  )19/10/1399 م

ر خودكنند و  مي
شـتر احسـاس و

﴾لهم في رحمة
 . كند

يان مؤمنان شايع

ال تكلني الي نفس

حيد در ربوبيت
ن صراط مستقيم

 عنوان باالترين

ده و اختيار انسا
  .د

كردند و فرمودند

13  

پنجممرحلة (ـان 

  

خدا را احساس م
نياز به او را بيش

فسيدخل﴿ست از 
ي راست هدايت

سيار زشت در مي

اللهم ال«ة دعائي 

خداوند است توح
صالح و پيمودن

ناشدني به صف

رادگر اكه بيانن 
مطابقت دارد ،د

  لهي 
  ب الهي

برابر يزيد ايراد ك

؛ زبــــدوازدهم

  ت
﴾...هللا ابغي ربا 

طف و رحمت خ
ن ،دا بيشتر شود

 به او عبارت اس
ي خود به راهي

ارند كارهاي بس

با جملة ﴾ ...س 

ارادة خ و  با اذن
ع ايمان و عمل ص

هاي وص ت پاداش

در جنگ صفين 
گيرد ر انجام نمي

امداد ال ←ياء 
 رحمت بر غضب

ب در شام و در ب

دسنجش 

  ل عمر

توحيد در واليت= 
قل اَغير اهللا﴿ ←

اه دائماً ساية لط
اش با خد رابطه و

ه خدا و تمسك
 ايشان را به سوي

ني كه دوست د

يا ايها الناس﴿فة 

به مخلوقات كه
فتن اين موضوع

با موضوع دريافت

)ع(حضرت علي 
ايم آن كار نكرده

 برابر دعوت انبي
سبقت ←كار 

كه حضرت زينب
.................  

   
 

 .رست است
 

  بب آمرزش
  دفع بال 

ايش طولفزا ←
 .رست است

  19و 
=جهان خداست 
←حيد در واليت 

 .رست است
گاآهاي  ـ انسان  

خود و انسان به 

 .رست است

ـ ثمرة ايمان به  
ويش در آورد و
 .رست است

گمان كسان ـ بي

 .رست است

ـ آية شريف 10و 
 .رست است

مات و عنايات به
تحقق ياف رايطش

 .رست است
ـ اين بيت ب 49

 .رست است
فرمايش ح -61

ا ارادة كاري را ن
 .رست است

-72  
ها در دن انسان

هكاگنا بندگاني 
 .رست است
اي ك ـ در خطبه
.دهيم  مهلت مي

 .رست است
   88و 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
 23صفحه 

سب ←دعا 
←صدقه 

←صله رحم 
در 3گزينه  .6

و 20صفحه 
فرمانرواي ج

توح نتيجهو 
در 2گزينه  .6

10صفحه 
چه معرفت

  .كند مي
در 4گزينه  .6

78صفحه 
از جانب خو

در 2گزينه  .6
ـ  89صفحه 
  .دارند

در 3گزينه  .6
و 11 حهفص

در 2گزينه  .6
رساندن كرام

و ش) ندخداو
در 1گزينه  .6

ـ50صفحه 
در 1گزينه  .6

-62صفحه 
امزماني كه 

در 1گزينه  .6
-73صفحه 

دو دسته شد
حفظ آبروي

در 4گزينه  .6
ـ  75صفحه 

اگر به آنان
در 1گزينه  .7

و 90فحه ص
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كه با آية . 

cationgroup

..زوي عارفان آر
  .ه است

  .ود

  .ت

ت آفرمايند نهاي
انة خداوند آمده

شو ر ربوبيت مي

  )19/10/1399 م

   آن

حس فاعلي است

  .ب دهد

ف يم) ع(م علي 
ث بندگي خالصا

بيانگر توحيد در

  

  .شود ده مي

.  

  .گردد باط مي

   ديني

14  

پنجممرحلة (ـان 

گناه و عادت به

خاطر خدا باشد ح

تواند فريب  نمي

اما ست كها ص
 دو موضوع بحث

داوند است كه 

 ﴾قل هواهللا احد
  ﴾ي

ناميد» شناسي ن

خواهد بود» يي

  »رويم مي
استنب» خداست

هاي ف و اقليت

؛ زبــــدوازدهم

  اه

گ جيهتو ←ت 

يت خالص به خا

 مؤمن خالص را

ترين ميوه اخالص
رند چون در هر

  ﴾بكم

 ـ خير رسان خد

قل﴿ وحيد يات←
هللا خالق كل شي

انسان«سان دارد 

گوي تناقض«سان 

ز باالييم و باال م
 او نيز به سوي خ

  .شاره دارد

معارف

دسنجش 

بدتر از گنا ← 
  گناه

تلالض در وادي 

نيست اگر ني لي

هاي ت كه انسان

يعني باالت ،شدني
مطابقت دار »...و

  ﴾عبده
ان اهللا ربي و ر﴿

  ك عملي
حيد در ربوبيت

←تقادات ديني 

قل اهللا﴿ ←وند 

استعدادهاي انس

ونه تجليل از انس

ما ز/ رويم  ا مي
ست و بازگشت

سان و حيوان اش

   
 

ك شمردن گناه
آثار گ ← قلب 

خطرناك سقوط
 .رست است

-45  
اعلحسن ف همان

  .درستي است
 اقرار كرده است

  .رستي است
 .رست است

  42و 
ناش هاي وصف ش

هايم و  و عبادت
 .رست است

  30و 
فاع ﴿←يدي 
﴿ ←دي توحي

 .رست است
  33و 

شرك ← ﴾هواه
توح ← ﴾ خير

 .رست است
  18و 
به مجموعة اعت ه

ش انحصاري خداو

 .رست است
ه يك مكتب از ا

 .رست است
ي مادي، هر گو

 .رست است
ز درياييم و دريا
ي انسان از خداس

 .رست است
مرز مشترك انس

www.sanjeshse 

كوچك) الف
قساوت) ب
پرتگاه خ) ج

در 3گزينه  .7
-48صفحه 

نيت ه) الف
عبارت د) ب
شيطان) ج
عبارت د) د

در 1گزينه  .7
و 49صفحه 

دربارة پاداش
همانا نماز«

در 4گزينه  .7
و 32صفحه 

زندگي توحي
بيني ت جهان

در 3گزينه  .7
و 34صفحه 

ه هاله اتخذ﴿
فان اصابه﴿

در 2نه گزي .7
و 19صفحه 

اعتباردهنده
بخش هستي

  
    

در 1گزينه  .5
شناختي كه

در 3گزينه  .5
هاي در مكتب

در 2گزينه  .5
ما ز«از بيت 

آغاز هستي«
در 4گزينه  .5

به م» غرايز«
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  .ت

  .گيرند  ن مي

  .است» اوند

  .ند

سامان يافته است

  .ت

  .ت

ز آن نيرو و توان

  .شت

 در پيشگاه خدا

  )19/10/1399 م

  .ر است

  .واهد بود

كن معرفي مي» ن

س» هاي خاصي ت

را دارا است» دات

معرفي شده است

هاي ديگر از  بت

مراه خواهد داش

ساس مسئوليت

15  

پنجممرحلة (ـان 

برخوردار»  الهي

تر از حيوان خو ت

جتماعي بودن آن

  

سنت«و » وانين

  .ست

روح تمام عباد«

 اخالقي انسان م

  .ست

ن قرار دارد كه

را به هم»  بودن

  .گردد مي 

  .ت

  .ت

  .خداوند است

احس«و فداكاري 

  .شد

؛ زبــــدوازدهم

عقل و پيامبران

، پست»لت كند

اج«ه حيوان را 

.سازد مي» برها

قو« كه براساس 

قابل تعريف اس» 

است و » د خدا

هاي  و آلودگي

اس» اخالص«ان 

ه در وجود انسا

منشاء عمل«يد 

»ايمان«علم به 

  .است 

 

است» ن مذهبي

ت به جهان است

خ» حكمت«ت 

سان براي ايثار و

باش مكتب مي» ي

دسنجش 

ع«ل از موهبت 

جنبة معنوي غفل

ها امتياز انسان به

انواع جب«ريخ را 

است» ي محكم

»خدا«ر رابطه با 

ياد« اهل ايمان 

شة تمام مفاسد

هاي انسا خواهي

 بزرگي است كه

ن حقيقي در آي

عمانع تبديل » ي

»ايمان«درخت 

 .گرداند متاز مي

ايمان«ت انساني 

رايي انسان نسبت

ي مبتني بر صفت

 معاد محرك انس

بيني الهي جهان

   
 

 .رست است
ن به سوي كمال

 .رست است
از ج«صورتي كه 
 .رست است
تنها» ركسيستي

 .رست است
د است، تار معتق

 .رست است
نظامي«ت داراي 

 .رست است
ي انسان، تنها در

 .رست است
نويگاه مع تكيه

 .رست است
به عنوان ريش» ي

 .رست است
ه مبارزه با خودخ

 .رست است
به عنوان بت» ن

 .رست است
ه به صورت ايمان

 .رست است
غريزي و نفساني

 .رست است
بيانگر ميوة د» ح

 .رست است
مان را از علم مم

 .رست است
ترين تجليات عالي

 .رست است
گر منشاء پوچ» ي

 .رست است
دن جهان هستي

 .رست است
بتني بر مبدأ و

 .سترست ا
ج«عاد الزمة بعد 

www.sanjeshse 
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در 2گزينه  .5
ديدگاه مار«

در 3گزينه  .5
ماركسيسم

در 1گزينه  .5
جهان خلقت

در 3گزينه  .6
خود حقيقي

در 2گزينه  .6
ترين ت بزرگ

در 4گزينه  .6
خودخواهي«

در 2گزينه  .6
ترين راه مهم

در 3گزينه  .6
خود انسان«

در 2گزينه  .6
وقتي عقيده

در 1گزينه  .6
هاي غ ميل«

در 1گزينه  .6
عمل صالح«

در 1گزينه  .6
ايم» التزام«

در 4گزينه  .6
سرچشمة ع

در 1گزينه  .7
تفكر مادي«

در 3گزينه  .7
دار بود هدف

در 1گزينه  .7
در بينش مب

در 4گزينه  .7
اعتقاد به مع
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اقعيـت بـا     

ه ياد آورده 

اسـت كـه    
مفعـولي  » 

  »يست؟ر ن
رد (داريـم        

يـد مثبـت     

ب بـه نظـر         

رد (داريـم         
ت و اثـر آن   

  »ت؟
رد ( شـود    

). 4و  3ي 
د، با توجه 

در  wasل  

ستند، نه ه

 نگـاه يكـم    

cationgroup

دگاه آسـماني وا

زبان به 10به ن 

)سـه فرزنـدش   
»بـه يـاد آوردن  «

رآورند، اينطو مي
سـاختار معلـوم د
هـاي جملـه باي

روزهـا مضـطرب

اختار مجهـول د
اق افتاده اسـت

خواند، اينطور نيست
و جملـه برقـرار

هاي رد گزينه(شد 
ر زمان حال باشد
 با توجه به فعـل

 بزرگ و پرهزين

ـرن بيسـت و ي

مرگ از ديـد«م 

كردن صحبت ن

رزند از ميـان س
re   به معنـاي»

فق به حساب م
ـس نيـاز بـه س

در انته tagجه، 

سـت كـه ايـن ر

ـه نيـاز بـه سـا
ًا در گذشته اتفا

  ).2 گزينة 

نا هرگز آن را نخو
معمول ميان دو
ه بايد مثبت باش
بود اين فعل در

در ضمن. ست

ئول اين اشتباه

  فت كردن

وامع مدرن در قـ

  )19/10/1399 م

 

مفهوم»  از بدنم

روان در خاصش 

ترين فر كوچك( 
ememberعل 

مويك دانشمند 
فاعلي اسـت، پـ 

در نتيج. في شود

دليـل اس همين

اسـت، در نتيجـ
ي مصاحبه قطعا

رد( كامل است 

 بود، بنابراين مين
تا رابطه علت و م
در انتهاي جمله

اگر قرار ب. شود ي
ه قطعاً گذشته ا

  ).4و  

 افرادي كه مسئ

ن كشيدن، درياف
   كردن

ي مربوط به جو

16  

پنجممرحلة (ـان 

 .است» ودانگي

اند فسي ساخته

ه خاطر توانايي

“the young
ن فاعل براي فع

  ).4و  3

او را به عنوان يك 
»حساب آوردن

ود كه جمله منف

هشده است و به 

مفعـولي ا» زدن 
دن و دعوت براي
هوم زمان حال

اهميت العات بي
استفاده كرد ت »

د tag در نتيجه 
شكل نوشته مي

ان اين جملهزم 
1هاي  رد گزينه

پاسخي از وقت 

بيرون) 2 
گيج) 4 

وضوعات اخالقي

  انگليسي

؛ زبــــدوازدهم

ميل به جاو«ي 

چند روزي قف/  

به ن سه فرزند او

gest of his th
ي ديگر، نقش اين

3رد گزينه (ريم 

كميراد بسيار 
به ح«به معناي  

few شو باعث مي

كاري زنگ زده ش

زنـگ ز«معناي 
ه، عمل زنگ زد
 و اين دقيقاً مفه

با كلي اطالهمراه  
»بنابراين«عناي 

كند،  منفي مي
ه نيز به همين ش

،در نتيجه. رفت
ر( جمله پي برد 

در اسرعنيم تا 

اي از مو  گسترده

دسنجش 

ين گرايش فطري

يم از عالم خاك
  .گردد ي

ن فرزند از ميان

hree childre
وياز س). 2ينه 

ختار مجهول دار

دانم، افر  من مي
regardي فعل 

w ديگر، كلمة 
.(  

براي مصاحبه كا

به م callي فعل 
مله به مفهوم ج

يدار شده است

كننده سيار خسته
به مع so كلمة 
neve جمله را

در زمان گذشته
گر م شخص مي

ه گذشته بودن

كن الشمان را مي

  
  

به طيف، زنامه

   
 

 .رست است
گ در انسان مبي

 .رست است
غ باغ ملكوتم ني

استنباط مي» ت

 .رست است
ترين كوچك«: مله

”enي اين جمله 
رد گز(رد است 

يجه، نياز به ساخ
 .رست است

تا آنجا كه«: مله
few peo براي

از سوي). 4و  2
)2و  1هاي  زينه
 .ست استر
به برادرم ب«: مله

my brot براي
با توجه). 3و  1

طراب اكنون پد
 .رست است

بسي آن كتاب«: له
الي اول، بايد از

erمة كل). 4و  3
د readكه فعل 

Min  بايدs سوم
توان به ه نيز مي

 .رست است
ما تمام تال«: مله
  ».يم

 دن، بخشيدن
 دادن

 .رست است
گزارش روز«: مله
  

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
ترس از مرگ

در 2گزينه  .7
مرغ«از بيت 

عظمتي است
 

 
در 1گزينه  .7

ترجمة جمل  
  ».شود مي

فاعل اصلي  
مشخصاً مفر

در نتي. است
در 3گزينه  .7

ترجمة جمل  
opleنقش   

2هاي  گزينه
رد گز(شود 

در 4گزينه  .7
ترجمة جمل  

  ».رسد مي
therنقش   

1هاي  گزينه
در قالب اضط

در 2گزينه  .7
ترجمة جمله  
در جاي خا  

3هاي  گزينه
دقت كنيد ك

naبه فاعل 
ابتداي جمله

در 2گزينه  .8
ترجمة جمل  

دريافت كنيم
عفو كرد) 1  
ترتيب د) 3  

در 1گزينه  .8
ترجمة جمل  

».اندازد مي
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ضـروري  ] 

 را تحمـل    

ـراي شـما     

  ».كنم

ش را تـرك   

  

رد ( داريم 
رد (  باشـد   
  .شود

  ن

cationgroup

  

الزم و[شـرفته  

  ي، بالفاصله

توانـد وزن مـن

  دست آوردن

مـومي عـالي بـ

  تاق، مايل

 تنهايي شروع ك
  يحت

رفت كه شـغلش

  ندرت

».يس ادامه داد
  سيس كردن

ساختار مجهول
ـاختار مجهـول

a (ش استفاده مي

ي خود برگرداندن

شنري، ورودي

ورة آموزشي پيش

فور) 4 

ت ـه آيـا آن مـي   

به د) 4 
  .دقت كنيد

عم  يك آمـوزش 

مشت) 4 

ب و كاري را به
نصي) 4 

گهان تصميم گر

به ن) 4 

و سپس به تدريس
تأس) 4 

  .رد

  ن

به سر نتيجه نياز 
تواند قبل از سـ

specifica are

جايي را به سر
  ن، شناختن

  )19/10/1399 م

ل كلمه در ديكش
  ز، نمره

ها را براي د تاب

  ضروري

ن نگران بودم كـ

  كردن
د »يزي يا كسي

 انجام دهيم تا

 سگزار

دا كردم تا كسب
 ت

خوبي نبود و ناگ

 ور مؤثر

آورد و صدا در مي
 ن كردن

استفاده كر» اما«

  دن
جر شدن، تركيدن

فعولي است، در
ت قيد حالت نمي

designe ally

كردن، چيززين
فتن، درك كردن
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مدخل) 2 
امتياز) 4 

يا او همة آن كت

الزم،) 3 

ا منام ،د داشت

ييدأت) 3 
ل كردن وزن چي

الزم است آنچه 

سپاس) 3  ز

را پيد قدرت  اين
قدرت) 3 

در شرايط خحي 

به طو) 3  ن

چه كسي دارد ص
درمان) 3 

bu  به معناي»

فهميد) 2 
منفج) 4 

مف» راحي كردن
spe به عنوان ق

ed(علي مجهول 

جايگز) 2 
پذيرف) 4 

؛ زبــــدوازدهم

لم پرسيد كه آي

 ي

 پل چوبي وجو

 ردن
تحمل«ه معناي 

آ هستيم كه ه ر

آميز جو، مسالمت

گران، سرانجام
 د

روحش او از نظر 

اگهانر ناگهاني، ن

 كرد تا ببيند چ
 دن

utد از كلمة ربط 

d  طر«به معناي
cificallyقيد 

p  ساختار فعدر

دسنجش 

  
  

آموزان از معل ش

اخالقي) 2 

 از رودخانه يك

ادعا كر) 2 
support yo به

آماده و مشتاق

صلح ج) 2 

ها كار براي ديگ ل
عملكرد) 2 

گ ناگهاني پدرش

به طور) 2 

اي مكث  لحظه
ارائه دا) 2 

بايد ،ملهج 2ن 

  
  

designي فعل 
ي ديگر، جايگاه ق

.p.p قبل ازموالً 

 كردن
   كردن

   
 

 ، معضل

 .رست است
يكي از دانش«: مله

 ه
 .رست است

براي عبور«: مله

  كردن
 our weight

 .رست است
ما همگي آ«: مله
.«  
 م

 .رست است
بعد از سال«: مله
 

 .رست است
پس از مرگ«: مله

  مكرر
 .رست است

معلم براي«: مله
 ردن

 .رست است
 وجود تضاد ميان

 .رست است
 فرزندكردن 

  چيزي بودن
 .رست است
dictiona براي

از سوي). 3و  2
ز قيد حالت معم

 .رست است
ه كردن، تأكيد ك
 دادن، تقويت ك

 .رست است
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ك قـرار داد   
ta   در ايـن

  .ست

از سـوي  ). 
ل اسـتفاده    

  .كند

اسـتفاده  » 

cationgroup

I sup را مـالك
agالك سـاخت    

----------. 

ترين اس نزديك -

)3و  2هـاي   ـه 
 گذشـته كامـل

ك خالي را پر مي

»آنجـا  هكـ «اي 

pposeتـوان   ي
مشخصـاً مـال ).

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

---------- به

 د؟

  

رد گزينـ(ر است 
يم، بايد از زمان

ه درستي جاي خ

where به معنا

  )19/10/1399 م

نمي tagساخت 
)3رد گزينـة  (د 
  .باشد مي

--------.  

است كه نكته ن

از نظر معنايي ب 

كند  توصيف مي

  دهند ح مي

زي اشاره دارد؟
  

 .يافت
  

تر منطقي» اما« 
شته صحبت كني

به 3تنها گزينة  

 eضمير موصولي

يسي
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براي س). 1گزينة 
را مالك قرار داد

don’t they م

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

تأكيد بر اين »...
  رند

يده شده است،

به بهترين وجه

---.  
 عمومي ترجيح

ست به چه چيز
]يا نه[ تي است

ادامه خواهد  --
خوب باشدنزل 

 but به معناي
ي در زمان گذش

»يا نه.... كه آيا 

 نتيجه بايد از ض

انگليختصاصي 

؛ زبــــدوازدهم

رد گ(جود ندارد 
له وارة وصفي ر

ta ب آن مناسy

----تند به جز 
  بود 2019

.،  2019نوامبر 
اعتقاد ندا بزرگ

خط كشي 3راف 

جود در متن را ب
  .شود

-------------
ي را به آموزش

ط كشيده شده اس
مدارس دولت  در

-------------
در منز]  تدريس

مله، بكارگيري
م دربارة موضوعي

w  ك«به معناي

در.  مكان است

 زبان اخ

دسنجش 

كلي در جمله وج
 tag نبايد جمل

the كه  ،استag

 چيست؟

زير درست هست
 سردتر از سال 

با اين حال، در ن
انفجار بز تئوري 

در پاراگرزير آن 
  »ها يافته« 

تار اطالعات موج
ش انجام مي فاوت

 ------------
ته آموزش خانگي

زير آن خط 1ف 
هتر از آموزشب

---------ورد 
براي[يك معلم 

وجود بين دو جم
I w اگر بخواهيم
  ).3و 

whether … o

ملة بعدي، قيد

   
 

به طور ك areي 
براي ساخت). 4

ey regardت 
 .رست است

وان براي متن چ
  چيز

 .رست است
تن، تمام موارد ز

كل جهان 201
 .رست است

با«نده از گفتن 
به ي هستند كه
 .رست است
“eviden كه ز

findi به معني
 .رست است

 موارد زير ساخت
متف بين دو چيز
 .رست است

توان فهميد كه
ن سطح پيشرفت

 .رست است
كه در پاراگراف 

موزش در خانه ب
 .رست است

ًال با بحث در مو
شود ي  باعث مي

 .رست است
 مفهوم تضاد مو

wishز ساختار 
و 2، 1هاي  نهزي

 .رست است
or not ساختار 

 .رست است
Paris براي جم
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در 2 گزينه .1
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با توجه به  

ديگر، بعد از
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sنقش اسم   

  .كنيم
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 در جملـة    

از ). 3و  1  
  ).4و  3 

 شرايطي و 

از سـوي  . )
فاعـل ايـن     

مـان حـال       
هايي بهتـر     

از ). 3و  1  
ـه گذشـته    

ل، بايـد از     
ـته كامـل    

 پوشيد تـا  

با ديگـران  

cationgroup

 هسـتند، فعـل

هـاي رد گزينـه (
،1هاي  رد گزينه

ة دوم تحت هر

)4و  2هـاي   نه
ت كنيـد كـه ف

گـر در مـورد زم
چنـين سـاختاره

هـاي رد گزينـه 
كه زمـان جملـه

ـورد زمـان حـال
م، بايـد از گذشـ

 ضخيم خود را

  ول
  .دقت كنيد» 

  ».يسه كنيم
  هش دادن

ه همان منوال ب

اد و درخواست

(سـتفاده كنـيم   
ر(رستي پر كند 

Iفعل در جملة ،
  ).4و 

رد گزين(ل شود 
همچنين دقت). 4

  .باشد مي itن 

ين معنـا كـه اگ
 كنيد كـه در چ

  .شود 

ر(الزامي اسـت   
 مشخص است ك

ي صحبت در مـ
كنيم صحبت مي

د، بنابراين كت

اصو) 4 
و طاقت آوردن 

س را با هم مقاي
كاه) 4  گشتن

رام رفتار شود، به

  ان منوال

  )19/10/1399 م

كه بيانگر پيشنها

اس» بنابراين«ناي 
خالي دوم را به در

It is/was imp
و 3، 2هاي  زينه

منتقل» ه چگونه
4و  3هاي  گزينه

ضمير مناسب آن

به اي. گردد  برمي
دقت). 4و  2ي 

دعي جمله تأكي

whoseصولي 
ص نگرفته است،

يعني براي. رويم
دربارة گذشته ص

  ).2 گزينة 

د به سر كار برو

 ها، رويكردها ش
 بد بيرون رفتن

روش تدريس 2ر 
 محور چيزي گ

ه با آنها با احتر

بق با آن، به هما
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suggest, r ك
 

به معن soف ربط 
تواند جاي خ مي 

portant, vita
to رد گز(آيد  مي

اينكه« تا مفهوم 
رد گ(رار بگيرد 

How است كه ض

ك زمان به عقب
هاي رد گزينه(م 

 شرايط غيرواقع

يري ضمير موص
سوم شخص sه 

 زمان به عقب بر
در صورتي كه د 

رد( حال است 

 در آن روز سرد

نگرش) 3  
در آب و هواي«

وانيم ميزان تأثير
حول) 3 

ن عادت كنند كه
«  

منطب) 2 
دائماً) 4 

؛ زبــــدوازدهم

ecommend,
 .آيد مي toون 

از حرف مله، بايد
»كه چرا«عناي 

al, essential
oت مصدر بدون 

داريم Howي 
ما نبايد مالك قر
w he worke

، جمله يك»يي
ده استفاده كنيم
تفاده كنيم تا بر

ست، پس بكارگي
ست و از آنجا كه

If on بايد يك
).4و  3هاي  نه

بت دربارة زمان

داشت جز اينكه
  ».د

رهواي بد، عنص
 br  به معناي»

اريم تا با آن بتو
  بودن

ها به اين گر بچه
».].كنند فتار مي

دسنجش 

, advise, ask
صورت مصدر بدو

جم 2لولي ميان 
به مع whyصولي 

l, crucial, …
جمله به صورت

ه ضمير موصولي
ت داخل دو كام

ed out the pr

انگار، گوي«عناي 
مان گذشته ساد

است wereفعل 

fathe ملكي اس
burs خودش اس

.(  

I wish  وnly
رد گزين(ه كنيم 

مشخصاً صحبت ه

اي ند  هيچ چاره
ون طاقت بياورد

آب و ه) 2 
rave the elem

بل اعتمادي ندا
شامل) 2 

خص است كه اگ
ران با احترام رف

  
  

   
 

 .رست است
… ,kي مانند 

هر شرايطي به ص
 .رست است

رابطة علت و معل
 تنها ضمير موصو

 .رست است
…ختارهاي مانند 

ظر گرفتن زمان ج
 .رست است

الي اول، نياز به
عبارت tagاخت 
roblemعبارت 

 .رست است
به مع as ifختار 

كنيم، بايد از زم
ها از ف تمام فاعل

 .رست است
rو  womanن 

st گذشته فعل 
)3و  2هاي  زينه

 .رست است
hختارهايي مانند 
ه ساده استفاده

هلدر اين جم. يم
 .رست است

مرد جوان«: مله
ابر هواي بد بيرو

 ت
 ments جالب

 .رست است
ما معيار قا«: مله

  كردن
 .رست است

كامالً مشخ«: مله
و با ديگر[د كرد 
 و كم  ناچيز

 ج
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  ». كند

  ».هستند

  ».دند

 سـواري و       

 

بـه آسـاني     

  ».رد

يز از كلمة 

يچ عنـوان   

گي تأكيـد     

cationgroup

«  
  ت كردنيري

  ».ست
  گي، داخلي

او پدرش پرهيز

ن ارزش قائل ه
  عت

ساب امروزي بود

روي يـخ، قـايق

 قاعده رتب، بي

اري از بـانوان بـ

  ومي، محبوب

و تورم وجود دار

لول ميان دو چي

 است، اما به هـي

  يق

ي جهـاني زنـدگ

». تعجب نكردم
مدي) 4 

ها دوام آورده اس
خانگ) 4 

د با نگاه كنجكا
  ما بودن

آاليش ساختما ي
سرع) 4 

 يك ماشين حس

  مثبت

ازي، اسـكيت ر

نامر) 4 

ر حقيقت، بسـيا

عمو) 4 
  .دقت كنيد 

و) نقدينگي(ول 

رابطه علت و معل

موردي كمياب

دقي) 4 

د اسـتانداردهاي

  )19/10/1399 م

نه مديريت كرد
 ع دادن

ه ه در طول قرن
 يي

از برخور ست تا
 كردن، حكمفرم

  ف كردن

سبك ساده و بي
 گي، خلوص

ظر قدرت معادل
  ل

خ مثبت، جملة م

گيري، گلـف بـا

 انه

در. نيستند ردان

 ب
»الف باور عامه

زايش ذخيره پو
  ط
  ط

ت و براي بيان ر

ه اگرچه چنين م

 ت

وح بر تفاوت زياد
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د بحث را ماهران
اطالع) 3 

جادويي اين گياه
جادو) 3 

مند شده اس عالقه
غلبه) 2 
مصرف) 4 

ي از افراد براي س
سادگ) 3 

كامپيوترها از نظ
معادل) 2 
پاسخ) 4 

حي مانند ماهيگ

خالقا) 3 

ري نسبت به مر

مناسب) 3 
بر خال«ه معناي 

 نزديكي بين افز
ارتباط) 2 
ارتباط) 4 

است» ميان افراد

ين باور است كه

درست) 3 

ين ارقام به وضو

؛ زبــــدوازدهم

يدم مدير مستعد
 دادن

هاي ج به قابليت

به مقالة مجله ع

فقط تعداد كمي
 

ه بداني اولين ك

هاي تفريح عاليت

  بالفاصله

هاي بدتر  راننده

  قطعي
contrary t به

ه وضوح ارتباط

ارتباط م«عناي 

چهار محقق بر اي

 ر بفرد

كنيد، اين هده مي

دسنجش 

گويم از اينكه ديد
نشان د) 2 

ان داد كه باور ب
 مرئي) 2 

وانمود كرد كه ب
  
  

ست كه امروزه ف
شدت) 2 

ت جالب باشد كه
  
  

اي از فع گسترده 

فوري،) 2 

ور عامه، بانوان
  ».كنند

مطلق،) 2 
to popular m

به ست كه ببينيد
 ش قيمت

  
commu به مع

  .  شود ي

جالبي، يكي از چ

منحصر) 2 

احتماالً مشاهكه 

   
 

 .رست است
صادقانه بگ«: مله

 كردن
 .رست است

مطالعه نشا«: مله
 ي

 .رست است
زن جوان و«: مله

 كردن
 ت آوردن

 .رست است
عجيب نيس«: مله
 

 .رست است
شايد برايت«: مله
ن

 دير
 .رست است

آنها طيف«: مله
  ».دهند ئه مي

 ي
 .رست است

برخالف باو«: مله
الفش را ثابت ك

 myth/belief
 .رست است

سخت نيس«: مله
ي، درك، افزايش

unication كه 
rela استفاده مي

 .رست است
به شكل ج«: مله

  ».د نيست
 شترك

 .رست است
همانطور ك«: مله
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