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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارممرحلة ـ  دوازدهمسنجش 

)28/09/1399(   
  )دوازدهم( ــانزبـ  

 

  

  :باشد شاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل م آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  7ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

اسـت و  » ي

آيد و گذرا 

 ذف شـده ـ  

 ]دشـنام [    

 در هـر دو   

cationgroup

  .ت است

  )شدگان غرق(

   از گاو و خر

اي+ و «  همان

آ از آن برمي »رد

مـورد حـچهـار   

 كـه وقتـي يـار

است كـه» يي

  

  ش

 ناشي از مراقبت

(مستغرقان ) // 

جداكنندة آنها 

در اينجا» وي« 

وجود دار«ني 

ت كه در هـر چ

ك گر نه اين است
  .د

ناتم» «كردواهم

  .نگيرم ]في
  شدهف

)28/09/1399 م

، حجاب و پوشش

و مكاشفت خود

)پستي( خواري 

:ن ز گاو و خرشا

است امار رفته

ر چهار مورد معن

است» كسي كه« 

شود و مگ سل مي
اند دهحذف ش كه

نخو«و » بكن« 

چيزي يا زلف[  او
حذف      مفعولِ

2  

چهارممرحلة (ن 

  .اده
  .ت نه همدم

  . الزم و واجب
  .ت

موسيقي، آهنگ،

باشد و شفت مي

خذالن و) // ده

شايفارق :  است

ار در بيت به كا

كه در هر شده 

منادا. ا نيستند

  .جملة ساده

د، حنظل عسش
تند كهايي هس ل

  ه
مفعول. استده

سر زلف و غير 
          متمم  

ارسي 

؛ زبــــاوازدهم

يعني شراب و با 
استابلِ مبارزه 

  .استآمده
است نه امرمده

استكار رفتهبه 

م بتّمرهاي  مه

كه ناشي از مكاش

جا شد جابه(وب 

  ده، جداكننده
پذيرفتني» ارق

  .نگيريد

 است و چهار با

 اين بيت حذف

هيچ كدام منادا 

ج 4منادا و  4: ت

بخشب ]حنظل[ت 
مفعول» دشنام«

  ندارم ]يزي
شدهحذف فعولِ

يرو در ادامه آمد

ننوشم ]اي رعه
شده          ف

 فا

دوسنجش 

»ساغر مدام«ر 
معناي طرف مقا

آ» وزير« معناي 
ر معني گمان آم

عني منجمدر م

نغم: پرده. // يريد

ل سالك است ك

كيب اضافي مقلو

گذارندفرق: ارق
فا«گزينة چهارم 

  

ي يزدي اشتباه ن

ستة دوم شخص

 چهار جمله در

»سر«و » شور«

ساخته شده است

 كه وقتي دوست
«و » حنظل« ؟د

چي[ غمجز  و بد
مف متمم  م      

به شكل پي» يند

چيزي يا جر[ ن
حذف       مفعولِ

   
 

 .رست است
در» مدام«ست، 

به م» حريف«م، 
به» دستور«م، 

در» فرض«ارم، 
در» فسرده«جم، 

 .رست است
طَرَف اشتباه نگي

 .رست است
ش انوار حق بر دل

 .رست است
ترك// گي روزمرّ 

 .رست است
فا// خيال  ه و بي

معني، تنها در گ
 .رست است

.درست است ن
 .رست است

ستاني را با فرخي
 .رست است

ضمير گسس» تو
  .اشد
در پايان» ست
  .ست
«، »مهر«، »مهر

جمله س 8ت از 
 .رست است

ك گر نه اين است
شود ام شكر مي

نيك واز  عشقر 
متمم     متمم  

گوي«فعول فعل 
  .شده است

لب لعل جااز  ز
متمم            

www.sanjeshse 

  
  
  
در 2گزينه  

در بيت نخس
در بيت دوم
در بيت سوم
در بيت چها

ر بيت پنجد
در 3گزينه  

طَرْف را با ط
در 1گزينه  

بارش ،تجلي
در 3ه زينگ 

//كوزه : اناء
در 4گزينه  

آسوده: فارغ
با توجه به م

در 2گزينه  
خاستنفتنه 

در 1گزينه  
فرخي سيست

در 3گزينه  
ت«: 1گزينة 

با ضمير نمي
ا«: 2گزينة 

به مسند نيس
م«: 3گزينة 
  .است

بيت: 4گزينة 
در 3گزينه  

مگ: 1گزينة 
بگويد، دشنا

در: 2گزينة 
             

مف: 3گزينة 
جمله ذكر ش

جز: 4 گزينة
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                )شت

  .خته است
در جـاي  » 

مـتمم   ه،لـ 

- خـود در     

كند  ب مي

راي گفـتن     

    .است) ما

كيد كـرده  

گـردد    مي

cationgroup

وجود نداش( نبود 

ساخ) بمركّ(ده 
»پوسـت «واژة  ز

  .افي هستند

  .است

لـمدر ايـن ج  ـه 

خصـلت شـاهان

بر، آب طل جويبا

يگـر حرفـي بـر

نمضناقمت(كس 

شابوري بر آن تأك

 به دنبال نوري

  

در مغز و پوستم 
           پيرو
سادك جملة غير

س از و بايـد پـ  

تركيب اضا چهار
 

اورد فرهنگي ما 

كـ ،سـند اسـت    

 بـه خـوي و خ

 

ب اما باز هم از

ا حضور او تو دي

پارادوك ، حيوان

خست، خيام نيش

كهداند سي مي

)28/09/1399 م

  :ودش
]چيزي[ دوست 

                  
يك ، جملة پيرو

ير پيوسته است

چ» پوستم«و » 
 ناس ناهمسان

ز چگونگي برخو
         مسند

بـه مفعـول و مس

مچنان كه مردم

 .شود ديده مي 

ريا پر است از آب
   معادله

  :است
يعني با(ال، كو؟ 

(.  
  س همسان

گ كسي به آب

  

 كه در بيت نخس

همچون كس او را 
  

3  

چهارممرحلة (ن 

وا كامل دقت بش
به جزكه  ]خورم 

                  
ت و در كنار دو

، بلكه ضميرست

»مغزم« ،»جاي او
جن 3 :»ـ پوست

خشي اساسي از
                   
م آمده و گذرا ب

ازد، همس ود مي

»هم ـ غم«ان 
  .د

در/ /كنايه : شتن
اسلوب: ن است

  .شود ميديده

لي و زيبا آورده
ن يار بلندباالر اي

.نما هم هستض
جناس        كنيي

دادن مرگ نسبت

ر استگ مقد.

است »ه پرسش

گيرد و ند ميخ
.دشو ميم ديده

؛ زبــــاوازدهم

ها جمله و حذف
سوگند مي[ )دارد

                   
جملة پايه است ،

يسص نة اول شخ

ج« ،»مدل«. // ت
دوست ـ«، »ست

بخدر عين حال  
ه                 

 كنيم و بپنداريم

رنگ خومن را ه

و جناس ميا» ل
شود ديده مي» ل

 دست كسي داش
ست ما محتاجان

د» كنايه«و » ل

، علّتي تخيلخته
و بااليت در برابر

متناقض( .ب است
بسپاري و طي: 

زا؛ بنابراينمرگ

شت محتوم و مر

سه«داستان هم 

به ريشخ داست،
 در بيت دوم هم

دوسنجش 

ب اصلي اجزاي ج
وجود د(ر او است 

رو        پي     
]خورم وگند مي

شناسة» نبودم«

يب وصفي است
اوست ـ دوس«، »

]اين مسأله[: ت
دهشنهاد حذف 

در معني فرض
  

لط است و زمين

حسن تعليل«ها 
حسن تعليل«ها 

چشم به //ضاد 
ثروتمندان به دس

حسن تعليل«ها 

مانند فاخ» كوكو
گويد كه آن قد و

ه از باده و شراب
سپري -2ستي 
  .د است

بخش است نه م

سرنوش از ذيري

هاي مه ل از پيام

ي خدوجو جست
همين مضمون 

   
 

 .رست است
ي فعل و ترتيب

اندر دلم مهركه  
                  

سو[ آن دوست 
«در پايان » ـَـ م

  .بنشيند
تركي» آن دوست

»وست ـ پوست
 .ترست اس

مسند است صفت
                   

د» بدانيم«چهارم 
.سند شده است
 .رست است

ن بر زمين مسل

 .رست است
ه  ميان اين آرايه
ه  ميان اين آرايه

تض: حتاج ـ اغنيا 
ه چشم اغنيا و ث
ه  ميان اين آرايه
 .رست است

ك«ر براي صداي 
گسرو مي سته به

استعاره» تر تش
سپر هس: سپري 
ز قصدمجاز ا» سر

ب حيوان زندگي
 .رست است

گريزناپذ ، چهارم
 .رست است

ردن لحظة حال

 .رست است
ج دركه را فردي 

!ت خودش است

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .
بايد به معناي
به آن دوست

پايه         
به :1گزينة 
ـَ«: 2گزينة 

اصلي خود ب
آ«: 3گزينة 
او«: 4گزينة 

در 2گزينه  .
ص» اساسي«

             
در گزينة چه
جانشين مس

در 4گزينه  .1
چرخ وآسما

  .آيند مي
در 3 ينهگز .1

از: 1گزينة 
از: 2گزينة 
مح: 3گزينة 

چنان كه هم
از: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
عراش :آ بيت

فاخته پيوست
  )نداري

آت«: بيت ب
-1: بيت پ
س«: بيت ت

آب: ث بيت
در 4گزينه  .1

مفهوم بيت
در 1گزينه  .1

غنيمت شمر
  .است

در 2گزينه  .1
ف ،آندره ژيد

كه در دست
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سند ر ل مي

 

س سـخن   

ن شهسـوار  

ضـمون در   

 و سـختي      

  

ردگارت را 

يم را تلـخ     
ختار جملـه    

cationgroup

به تعالي و كمال

 .استه شدهشار

گان را شنيد، پـس

ه نعلِ مركب آن

ايـن مض خـالف  

 بـدبخت شـدم

.  
.)استسند شده

پرو«: 4گزينه » 

م چقـدر زنـدگي
بـا سـاخ» ذريد

  

يكسان، برخي ب

اش) همت(داوند 

  .دارد ت مي

اله و فرياد همگ

ود و براي آن كه

است، درستده

از ايـن كـه ايه
  .د

مسند است» ب
تمم جانشين مس

»تر گرامي«ـ » و
  

دوسـتانم«: 2ـه  
گذ ندگي من مي

)28/09/1399 م

شرايط و تربيت ي

ان در درگاه خد

شقانش را دوست

ناتوان  مي مند 

ماه عاشق او بو 

مان به فرياد آمد

م رسيد، كناه لب
شود مي هم ديده

  .مسند است

كمينه كوكب« ⇐
متم( .مسند است

و«: 3گزينه . رد
.افه آمده است

گزينـ. سب ندارد
 تلخي از كنار زن

)علوم انساني

4  

چهارممرحلة (ن 

كه با وجود شد 

بندگا ديگر  حق

عشق است و عاش
  )صه ديدن

دي در ناله و فريا

:ذكر كرده است

 آه و نالة او آسم

و جانم به) ر شد
،1 بيت گزينة 

م» خالف مذهب

⇐) شد(= آمد 
م» عل مركبنو 

بي تناسب ندارر
اضا» زيرا«ـ » تر

جمله عربي تناس
با«: 3گزينه » 

ويژة غيرع( ن

؛ زبــــاوازدهم

ها تأكيد دارند ن

در ارفان كامل

وند نيز مشتاق ع
 را در خدا خالص

يعني» اند  ناليده
  .ست

تي تخيلي ذ، علّ

و هستيم كه از
  .وصال است

روزم دير( رفت 
 در مصراع دوم

خ« ⇐) شدشته

آ) ترين ستاره ك
چو« ⇐) شد= 

با ساختار عر» ن
ت گرامي«دارد ـ 

با ساختار ج» ند
هستند«دارد ـ  
  .ستند

بي، زبان قرآ

دوسنجش 

ت و لياقت انسان

و دعاي خير عا 

خداو: 3و  2، 1 
ستيهمه ه(د 

فيرم مرد و زن
مة موجودات اس

نو، مانند ماهعل
  .آورددر

رو اي روبه زدهران
 توصيف لحظة و

ه سوي تاريكي
 معنا و مضمون

شد، پنداش=(مد 
  .د است

كوچك(ه كوكب 
ركب آمد لِ م)=

ترين بخوان رامي
 عربي تناسب ند

كنن من عبور مي
 عربي تناسب ند

نادرست هس» ل

 عرب

   
 

 .ست استر
 بر تفاوت سرشت

  
 .رست است

كردنورد به ياد
 .رست است
هاي رك گزينه

وحدت وجود: 4 
 .رست است

نف در«گويد   مي
درد مشترك هم

 .رست است
شكل هاللي و نع
را به آن شكل د

 .رست است
با عاشق هجر ،م

شود كه ت مييده
 .رست است

روزم به:  نخست
نظير همين. دم

 .رست است
خالف مذهب آم

مسند» مست« 
د كمينهخورشي 
علناز عشق چو  

 .رست است
  :ها ينه

پروردگارت را گر
با ساختار» خوان

 .رست است
  :ها ينه

ز كنار زندگي م
ا ساختار جمله

حامل«د ـ ب ندار
 .رست است

  :ها ينه

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .1
هر دو بيت
.و برخي نه

در 3گزينه  .1
در هر دو مو

در 4ينه گز .2
مفهوم مشتر
مفهوم بيت

در 1گزينه  .2
وقتي موالنا
موالنا بيان د

در 4گزينه  .2
شاعر براي ش
شود، خود ر

در 2نه گزي .2
در بيت دوم
بيت سوم دي

در 1گزينه  .2
معناي بيت
بسيار كشيد

در 3گزينه  .2
خ: ومبيت س

:بيت چهارم
:يت پنجمب

:بيت ششم
   

 
در 2گزينه  .2

رد ساير گزي
پ«: 1گزينه 
تر بخو گرامي

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
با» كنند مي

عربي تناسب
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي

erv.ir
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جـات داده  

ا دختـران   

» پسـتاندار  

 »يتجّمعـون

 .ش استخ
 ،كنـد د مي

 مثبت آن 
اي ه گونـه 

هزينـه   ه و 
ي آن يجـه  

رسي است 
پـس   .شـد 

cationgroup

نج«ــ  » دلفينـي 

  »كرد

اينهـا«: 4زينـه  

جانـداران پ«ــ   

  .رست هستند

  .تند

ي«ــ  » ـر نشـد  

بخزيان  منفي و
سان خطر ايجاد
چنانچه از نكات
به .زي كار است

صرف بودجـه  و
زش بهتـرين نتي

دادن ترم درست
باشمـي  ،رار است

  

د«ــ  » يي دارند

كر و شادي مي« 

گز» و«ـ » ستند

»حافظـه «: 3  

نادر» اند سروده«

نادرست هست» 

ذكـ واو حالّيـه« 

ي داراي نتيجه
روش زندگي انس 

چ .ري الزم است
ساي براي آسان

نياز به مسافرت
آموز گيري وياد

از دس ن رفتن  و
برقر گوي فعالو
 .  

)28/09/1399 م

انواده من اعضايي

ـ» بِ نزديك ما

ران باهوشي هس

گزينـه» هـا  بچه

«ـ » ابياتشان« 

عهد و وفا«ـ » 

:4گزينـه  » ون

ديگري مفيد و 
كه براي بدن و
تي با شرايط امر
ي ارتباط تصويري

هايي را كه ني آن
ي ياما در زمينه

ون نياز به بيرون
وگفت ي بحث و

.ز راه دور هست

5  

چهارممرحلة (ن 

خا«: 4گزينه » 

آب«: 3گزينه » 

اين دو، دختر«: 

بچ«ـ »  پستاندار

:4گزينه » يات

دين«: 4گزينه  

قـد يجمعـو«: 3ه  

ي مثبت ويجه
آنجا ك از. شودمي

زيست كنيم، هم
گيري تكنولوژي

بخصوص  .ست
ا كند وميمك 

بدو ،ميل آموزش
يالسي كه برپايه

فقيت آموزش از

.  

؛ زبــــاوازدهم

»انسان«ـ » يني

كرد و شادي مي
.  

:2گزينه » بودند
 

جانداران«ـ » ر

ابي«ـ » ران ايران

»دهد داش مي

گزينـه »اصـيل

وي آن داراي نتي
وس كرونا نيز م

ست دوريكز ش
گبه كار ايشان و

ت را حل كرده اس
ي ملت كمودجه

تكم آموزان وش
تباط متقابل كال
ت كه باعث موف

.ين نتيجه دارند

دوسنجش 

دلفي«: 2گزينه » 

و«ـ » طلسيا«ـ 
نادرست هستند

بو«ـ » پرداختند
 .درست هستند

چند برابر«: 2نه 

شاعر«: 3گزينه 

خدا به او پا«: 3

  )م ندهيدشنا

المحا«ــ  » نشد

يك رو:  رو دارد
ي فراگيري ويرو

از  ادامه دهيم و
هاتگان در خانه

دي از مشكالت
يي در مصرف بو
ي از بيماري دانش
نفي آن عدم ارتب

يريت بحران است

 موجودات چندي

   
 

»نجات داده بود
  .ت هستند

 .رست است
  :ها ينه

ـ» دلفين بزرگ
ن» خوشحال بود
 .رست است

  :ها ينه
پ مي«ـ » ين دو
ناد» و«ـ » ستند

 .رست است
  :ها ينه

گزين» چند برابر
  .ستند

 .رست است
  :ها ينه

گ» شاعران ايران
 .رست است

  :ها ينه
3گزينه » ستمي

 .رست است
دش: ص(م بدهيد 

 .رست است
  :ها ينه

ذكر ن واو حالّيـه
 .ستند

  :ك مطلب
 در طبيعت دو

 شامل پيامدهاي
هيم به زندگي

وختآمدانش ن و
ولوژي تعداد زيا

جوجه به صرفه
پيشگيري تي و

هاي منن جنبه
مدي ت اجتماع در
 .رست است

  : هازينه
عالم ز كارها در

www.sanjeshse 

نج«: 1گزينه 
نادرست» بود

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

د«: 2گزينه 
خ«: 4گزينه 

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
شي هسباهو

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

چ«: 1گزينه 
نادرست هس

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

ش«: 1گزينه 
در 1گزينه  .3

رد ساير گزي
س«: 2گزينه 

در 3گزينه  .3
نبايد دشنام

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

و«: 1گزينه 
نادرست هس

ترجمه درك
هركاري

اين قانون و
لذا اگر بخوا

كار كارمندان
كه اين تكنو

در نتيج .دارد
تحقق سالمت
و از مهمترين
اثبات قدرت

در 2گزينه  .3
ي گزترجمه

بعضي از) 1
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@sanjesheduc 

  .ت هستند

. شـود   مـي    

cationgroup

  .كندي

 .شودصل مي
  .د

  . كندك مي

 

ستنادر »صفة 

مراري ترجمـه

  

مدرسه حاضر مي

دن در خانه حاص
ترنتي ادامه دهد

  .ته است

 .....  
  آموز دانش و

   

.  
كمك مت انسان،

   . است

  .رست هستند

 .باشند ست مي

»سلبّيات«ف و 

ماضـي اسـتم» ط

)28/09/1399 م

  .نهاست
يت خودشان به م

  . است
ندي آنها به ماند
راه ارتباطات اينت

شان را نگرفتزانه

.............نفي آن 
روي معلم ودررو
  گوي فعال و
ارتباط واقعي  و

   درسي 

  .س كردند
اش برباد دهدده
ي سالمكنندهيد

 مثبت گذاشته

نادر »»تشّکل« 

نادرس» ن زائدان

موصوف«ـ  »ي

تتسـاقط...رأی 

6  

چهارممرحلة (ن 

پيشرفت آن مع و
هد آنها را با رضايت

  .شودقق نمي

ان ما كم كرده
با پايبن آموزان،ش

اش را از ردرسي
ري كارهاي روز

و از وجوه من..... 
رعدم ديدن  ـن 

وگفت م بحث و
 متقابل كالسي

دادن ترم دست

ي اين ويروسلجه
كنندكشف نابود

هديدهاي تيروس
ت كاري تأثيري

مصدره«: 4نه 

له حرفان«: 4نه 

مزيد ثالثي«: 4 

ر«: 3گزينه . ود
  .شود ي

؛ زبــــاوازدهم

ي بر قدرت جوام
وزان اهميت بده
 ترم درسي محق

ي كار را در زما
ماري براي دانش

هاي دتواند ترمي
دم، جلوي پيگير

..............مجازي 
متي فرزندانشان

عدم ـيادگيري  و
عدم تأثير ـژي 

عدم از ـروزمره 

يي مؤثر در معال
شمندان را در ك

ها و ويبو ميكر
دادي از مشكالت

گزين »ان زائدان

گزين » محذوف

گزينه »صوف

  )َنةٍ ُمَعيَّ 

شو ي ترجمه مي
مراري ترجمه مي

  .    بجوي

دوسنجش 

ها دليليا بحران
آموهاي دانشس

جز با حضور در

ها، سختيطات
پيشگيري از بيم
ي اينترنت، نمي
ن بر زندگي مرد

 مثبت آموزش م
مادران بر سال و

ي درس وزمينه
ادگيري تكنولوژ

هاي عادي ريت

ع به يافتن داروي
تواند اميد دانشمي

بردنبين  در از
بر تعد ،تصويري

له حرفا«: 3ينه 

فاعله«: 3زينه 

موص«: 2گزينه  »

ُم: ص( َنةٍ ُمَعيِّ  

ماضي استمراري 
ستمماضي ا» ن

 همه امور ياري

   
 

زيستي باي و هم
درس به سالمتي و

رسي جدن ترم د
 .رست است

  : هازينه
نولوژي در ارتبا
پ دن سالمتي و

وز به علت كندي
تأثير آن يروس و

 .رست است
از وجوه: هازينه

 آرامش پدران و
نجام كارها در ز
دن معلمان به يا

ي فعالين به همه
 .رست است

  : هازينه
ار شروعك با پشت

وس پيشرفته نم
ت جديد به بشر
نولوژي ارتباط ت

 .رست است
  :ها ينه

گزي »باب تفّعل
 .رست است

  :ها ينه
گز »باب افتعال
 .رست است

  :ها ينه
»مصدره اهتمام
 .رست است

ـ) اسِتخدامِ : ص
 .رست است

  :ها ينه
»يصل...کان 
يعملون... کان 

 .رست است
  :ها نه

 صبر و نماز در

www.sanjeshse 

سازگاري) 2
هركس به) 3
شدكامل) 4

در 3گزينه  .3
ي گزترجمه

بودن تكن) 1
كرفراهم) 2
آمودانش) 3
ويانتشار ) 4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

احساس) 1
ي اادامه) 2
آوردروي) 3
پرداختن) 4

در 4گزينه  .3
ي گزترجمه

پزشكان) 1
اين ويرو) 2
اختراعات) 3
قطعا تكن) 4

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ب«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
ب«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

ص(خداِم استَ 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ک«: 2گزينه 
ک« :4گزينه 

در 1گزينه  .4
ترجمه گزين

از: 1گزينه 
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@sanjesheduc 

نفي جنس 

  .هستند

ــ  » فـت را  

  .هستند

مـه نشـده   

cationgroup

  .غه است

  . دارد

ن اسم ال«:  4نه 

نادرست ه» ي را

مشـتقّات نف«« 

نادرست هس» رند

ترجم »أن«ت ـ   

  

  .ستند

اسم مبالغ» سّيارة

نقش مفعول» 

گزين» . علم آمد

اي دهنده بشارت

:3 گزينـه » گاه 

بر بكار مي«: 4ه 

ضافه آمده اسـت

)28/09/1399 م

  .د

 اسم مفعول هس

س«: 4گزينه . ت

ُملّمعات«: 4نه 

جنس معرفه به

ب«: 4گزينه »  را

ايسـتگ«ــ  » تي

گزينه» نگه دارد

اض »هـم«: 3زينه 

) انساني

7  

چهارممرحلة (ن 

  .د شد

فعول به هستند

  . متصل شد» 

به وزن و معني

اسم فاعل است »

گزين. صدر است

اسم ال نفي ج«: 

دهنده ن بشارت

مشتقّات نفت«: 2

ها را سالم ن لوله«

گز.  نشده است
  »ها نسان

علومويژة ( ن

؛ زبــــاوازدهم

  .ي كرده است
       

اه گذشته متولد

مف »َفَرحاً «: 4نه 

»نا«ه به ضمير 

با توجه ب» وبين

الِّينَ «: 3ه  »الضَّ

مص »ُمساَعدة«: 2

2گزينه » . آمد

پيامبران«: 3ينه 

2گزينه » دهند ي
  .ت هستند

«: 2گزينه » مي

ترجمه »إلنسـانِ 
ان«نشده است ـ 

ي، زبان قرآن

دوسنجش 

ر جنگ بدر ياري
.ران زندگي كرد
شهر مشهد در ما

گزين »آمناً «: 3 

  .  كلمه است
كر سالم است كه

  . كلمه است

محبو« معني و 

گزينه. عل است

2گزينه . ر است

س معرفه به ال

گزي» دهنده را ت

انتقال مي«ـ » ا
نادرست» كردند ي

هاي سالمي لوله« 

َکاإل«ده است ـ  
ترجمه ن »أن« 

 عربي

   
 

داوند شما را در
درم در شهر تهر
سر دوستم در ش

 .رست است
  :ها ينه

گزينه »زوجين
 .رست است

  :ها ينه
جز ريشه» نون
جمع مذك» نون
شهجز ري» نون

 .رست است

با توجه به »تمد
  :ها ينه

اسم فاع» الّشابُّ 
 .رست است

  :ها ينه
مصدر» ُمجاَلَسة

 .رست است
  :ها ينه

سم ال نفي جنس
  ».گيرد

 .رست است
  :ها ينه

پيامبراني بشارت
 .رست است

  :ها ينه
مشتقّات نفت را

جا مي جابه«ـ » 
 .رست است

  :ها ينه
ـ» برند بكار مي

 .رست است
  :ها هين
ترجمه نشد »أن
:4گزينه »ها سان

www.sanjeshse 

خد: 2گزينه 
پد: 3گزينه 
پس: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ز«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

رد ساير گزي
ن«: 1گزينه 
ن«: 2گزينه 
ن«: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
معتم«: توجه

رد ساير گزي
ا«: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
د ساير گزير

م«: 1گزينه 
در 3گزينه  .5

رد ساير گزي
ا«: 1گزينه 

گ تنوين نمي
  
  

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

پ«: 1گزينه 
در 4گزينه  .2

رد ساير گزي
م«: 1گزينه 

»پااليشگاه«
در 3گزينه  .2

رد ساير گزي
بك«: 1گزينه 

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

أ«: 2گزينه 
انس«است ـ 

erv.ir
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@sanjesheduc 

گزينـه  » ي 

ــ  » دهنـد 

: 4گزينـه   

.  

 ش اسـت و  
كند لذا  مي

، مثبـت آن   
اي  گونـه ـه 
هزينـه   ه و  

آن تحقـق  
و از . سـت   

س اثبـات   

cationgroup

انسـاني«ـ » داد ي

د قـرار مـي  «: 3 

»زننـد  يمـ «ـ  

.ادرست هستند

بخـشزيـان  في و
ان خطر ايجاد م
نچـه از نكـات م

بـ .زي كار است
صـرف بودجـه و 

آ ة بهترين نتيج
ن تـرم درسـي ا

پـس. باشـد  ت مـي  

  !كند ضر مي

  

ادامه مي«: 2نه 

گزينه» شوند ي

»پردازند مي«ـ 

  .تند

نا »في األنابيب

فيمن ةاراي نتيج
وش زندگي انسا

چنانچ .ست الزم ا
سا ي براي آسان

ز به مسـافرت و
آموزش گيري و

از دست دادن  و
ار اسـتعال برقر

ن به مدرسه حاض

)28/09/1399 م

گزينه» تراع كند
  .ستند

باز و بسته مي«ـ 

ـ» گردش علمي

نادرست هست» 

مصاف«ـ » لنِّفطَ 

ديگري د فيد و
رو ه براي بدن و

با شرايط امري
ي ارتباط تصويري
نهايي را كه نياز

يادگ ةا در زمين
 به بيرون رفتن

گفتگوي فع ث و
  . ور هست

  !نهاست
يت خودشانرضا

  ! است

8  

چهارممرحلة (ن 

اخت«ـ » يناميت
نادرست هس» ند

ـ» رود باال مي« 

گ«ـ » ديدم مي«
  .ست هستند

ورزيدند تاب مي

ال«ـ » َينُقلُ «: 4 

مف مثبت و ةيج
آنجا كه از. شود ي

زيستي بيم، هم
گيري تكنولوژي
ست بخصوص آ

اما كند و ك مي
وزش بدون نياز

بحث ةپاي  كه بر
 آموزش از راه د

  
پيشرفت آن مع و

بدهد آنها را با ر
  !شود قق نمي

ان ما كم كرده

؛ زبــــاوازدهم

دي«ـ » كرده بود
اختراع كن«ـ » ي

ـ» دهند رار مي

«: 3گزينه » و« 
نادرس» زنند مي«

شت«: 4گزينه » 

  . باال برد

گزينه» و«ـ  »

وي آن داراي نتي
س كرونا نيز مي

ست دوري كنيك
به كارگ ايشان و

ت را حل كرده اس
كمك ملت ةبودج
تكميل آمو ن و

 متقابل كالسي
 باعث موفقيت

!ن نتيجه دارند
ي بر قدرت جوام
آموزان اهميت ب
 ترم درسي محق

كار را در زما ي

دوسنجش 

كار ادامه پيدا ك
انساني«ـ » ميت

قر«: 2گزينه » ا
  

ـ» ردش علمي
«ـ » و«ـ » ازند

»نيكي كردند«: 

زي مرا با زور به

»النِّفطَ «: 3زينه 

يك رو:  رو دارد
 فراگيري ويروس

كاز ش و مه دهيم
ها تگان در خانه

ادي از مشكالت
ويي در مصرف ب

آموزا ماري دانش
 آن عدم ارتباط
بحران است كه

موجودات چندين
يها دليل ا بحران

آ هاي دانش رس
جز با حضور در

ها طات، سختي

   
 

 .رست است
  :ها ينه

كارِآلفرد با پشتك
دينام«ـ » داد ي

 .رست است
  :ها ينه

كليدها«ـ » ولهل
.ادرست هستند
 .رست است

  :ها ينه
گر«ـ » ديدم مي
پردا مي«ـ » مي

 .رست است
  :ها ينه

3گزينه » سقف
 .رست است

ناگهان چيز: يح
 .رست است

  :ها ينه
گز» و«ـ » َينُقلُ 

  : ك مطلب
 در طبيعت دو
شامل پيامدهاي

م به زندگي ادامه
آموخت دانش ن و

ولوژي تعداد زيا
جو يجه به صرفه

يشگيري از بيم
هاي منفي جنبه

مديريت ب اع در
 .رست است

  : ها نه
عالم مز كارها در

ي و همزيستي با
د  به سالمتي و

دن ترم درسي ج
 .رست است

  : ها نه
نولوژي در ارتبا

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
رد ساير گزي

ك«: 1گزينه 
ادامه مي«: 4

در 4گزينه  .3
رد ساير گزي

ل«: 1گزينه 
نا» كليدها«

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
گردش علم«

در 1گزينه  .3
رد ساير گزي

س«: 2گزينه 
در 3گزينه  .3

ترجمة صحي
در 2گزينه  .3

رد ساير گزي
َي«: 1گزينه 
درك ةترجم
كاريهر

اين قانون ش
اگر بخواهيم

نكارمندا كار
كه اين تكنو

در نتي ،دارد
پي سالمتي و

مهمترين ج
قدرت اجتما

در 2گزينه  .3
گزين ةترجم

بعضي از) 1
سازگاري) 2
كس هر) 3
كامل شد) 4

در 3گزينه  .3
گزين ةترجم

بودن تكن) 1
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@sanjesheduc 

  .ست

cationgroup

 !شود اصل مي
  !د

 

  !كند مي

  .د

  .ند

  .شود 

مه فعل معلوم اس

  

ندن در خانه حا
ترنتي ادامه دهد

  !است ته

  .ست
 آموز  دانش م و

  ي 

  !د
كمك م ت انسان،

  !ست

نادرست هستند 

نادرست هستن» 

  
امي ترجمه مي

 

با توجه به ترجم

)28/09/1399 م

بندي آنها به مان
اه ارتباطات اينتر

شان را نگرفت زانه

اس ............ي آن 
رو در روي معلم

  عال 
ارتباط واقعي ي و

  درسي 

  !س كردند
باد دهد اش بر ده
سالمت ةكننديد

مثبت گذاشته ا

»مبني«: 4ينه 

  .ست هستند

»مبني«ـ  »سير

.لتزامي هستند
ورت مضارع التز

 .ر عجله كنيد

ب »يوجد«: 4نه 

  .باشد مي» به

9  

چهارممرحلة (ن 

با پايب آموزان، ش
اش را از ر درسي
ارهاي روزري ك

و از وجوه منفي. 
عدم ديدن ر ـ ن

حث وگفتگوي فع
ر متقابل كالسي
ست دادن ترم د

اين ويروس ةلج
كشف نابودكنند

هاي تهديد يروس
ت كاري تأثيري م

گز »ه محذوف

نادرس» ل مرفوع

ع مکّسر أو تکس

مضارع ال »صیَ 
ل مضارع به صو

گويد در كار خير

گزين.  الزم است

به«ها به معني  ه

؛ زبــــاوازدهم

ماري براي دانش
هاي د تواند ترم ي

دم، جلوي پيگير

..................جازي 
متي فرزندانشان

عدم بح ـ گيري
عدم تأثير ـوژي 
عدم از د ـزمره 

ثر در معاليي مؤ
ر كشمندان را د

ها و وي بو ميكر
دي از مشكالت

فاعله«: 3گزينه 

فعل«: 4گزينه  »

جمع«: 4گزينه 

أن نعص«: 4زينه 
مضارع بيايد، فعل

گ ي در پاسخ مي

فعل »ُيفلح«: 3

ي در ساير گزينه

دوسنجش 

ي از بيمپيشگير 
ي اينترنت، نمي
ن بر زندگي مرد

ثبت آموزش مج
مادران بر سال و
يادگ درس و ةين

يادگيري تكنولو
هاي عادي روز ت

ع به يافتن داروي
تواند اميد دانش مي

 در ازبين بردن
تصويري بر تعدا

گ »جملة حالّية«

»الزم«: 3گزينه 

گ »باب تفّعل« 

گز »نقرأ«: 3نه 
مر و نهي فعل مض

داند ولي سند مي

گزينه . زم است

است ولي» تا«ي 

   
 

ردن سالمتي و
وز به علت كندي

تأثير آن يروس و
 .رست است

از وجوه مث: ها نه
 آرامش پدران و
جام كارها در زمي
دن معلمان به ي

فعاليت ةن به هم
 .رست است

  : ها نه
ار شروعك با پشت

وس پيشرفته نم
ت جديد به بشر
نولوژي ارتباط ت

 .رست است
  :ها ينه

« ـ» للمخاطبلة
 .رست است

  :ها ينه
گ »الفشل«عله 

 .رست است
  :ها ينه
:2گزينه » مبني

 .رست است

  )هُ َعَملُ : 
 .رست است

  :ها ينه
گزين» كَ ال َيحُزن

اه بعد از فعل ام
 .رست است

جله را كاري ناپس
 .رست است

  :ها ينه
فعل الز »کُثرت

 .رست است

به معني »لیإ« 

www.sanjeshse 

فراهم كر) 2
آمو دانش) 3
انتشار وي) 4

در 4گزينه  .3
گزين ةترجم

احساس) 1
انج ةادام) 2
روي آور )3
پرداختن) 4

در 4گزينه  .3
گزينة ترجم

پزشكان) 1
اين ويرو) 2
اختراعات) 3
تكن قطعاً) 4

در 1گزينه  .4
رد ساير گزي

ل«: 2گزينه 
در 2گزينه  .4

رد ساير گزي
فاع: 1گزينه 

در 3گزينه  .4
رد ساير گزي

م«: 1گزينه 
در 4گزينه  .4

:ص( هُ َعَملَ 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
ال«: 2گزينه 
هر گا: توجه

در 1گزينه  .4
در سؤال عج

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ک«: 1گزينه 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
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@sanjesheduc 

» و صـغيراً 

ازمنـد بـه          

نيـاز   د بـي   

اش  ـا روزه   
ر كنـد ـ و      

هـاي    گـام     
ن موضـوع  

cationgroup

شـکورًا و«: 2ـه     

وجـود شـدن نيا

د يعنـي خداونـد

ش كـم اسـت امـ
در ظلـم او سـفر

را كنـار بزنـد و
مؤيد اين ﴾...يام

  

د ولـي در گزينـ

يسـت بـراي مو

وجود او را بگيرد

اش  و ثـواب روزه  
ظـالم د يـك ا  ب

موانـع درونـي ر
 كتب عليكم الصي

)28/09/1399 م

حـال هسـتند »

ن از خودشـان ني

تواند و نميسي 

چند گناه كـرده
ريلوم يا همكا

تواند م ند كه مي
ك يها الذين آمنوا

   نمازگزار

  ﴾م

)م انساني

10  

چهارممرحلة (ن 

»هـنَّ مبتسـمات

  .ت هستند

 كـه وجودشـان
  . دارد

كسچيزي نيست 

 ظلم كند هر چ
صد ستم به مظل

  .حيح است

كن  خود پيدا مي
يا ا﴿دارد و آية 

ن لباس و مكان
  سجود

الصراط المستقيم

  .كند مي

ويژة غيرعلوم(

؛ زبــــاوازدهم

و «: 4گزينـه   

نادرست »فأنّ « 

  .ت

ها پديده« رت 
مطابقت ،»باشد

 خدا وابسته به چ

سافرت به فردي
ن است كه با قص

اش صح كند روزه

نان تسلطي بر
خوبي برد هبرا ي 

غصبي نبودن ←
ركوع و س ← 

اهدنا ا﴿ صادقانة

 بندگان ستم نم

( ين و زندگي

دوسنجش 

»ُمسـَتعيناً «: 3  

:4گزينه  »إنَّ « 

است »ی جنس

ـ اين بيت با عبا
خودش پديده نب

ـ چون وجود  1

كسي كه در مس
كند اين اطل مي

زظهر مسافرت ك

نسان با روزه چن
هاي زندگي دف

 
← از راه حرام 

قابل مستكبران
صبيان  ←في 

  
  

  .تماس ش
خداوند هرگز به

 دي

   
 

 .رست است
  :ها ينه

گزينـه »جميعاً 
  .وم هستند

 .رست است
  :ها ينه
:2گزينه  »إلنّ 

 .رست است

ال نفی«تر سؤال 

 .رست است
ـ   7هم صفحه 

ي هستند كه خ
 .رست است

10هم ـ صفحه 
  .ت

 .رست است
ـ ك  131صفحة 

ت آنچه روزه را با
وزه است و بعداز

 .رست است
ـ ا  129صفحه 

 سوي برترين هد

 .رست است
 ـ كتاب دهم 

 به كسب درآمد
 و خشوع در مق

هاي انحرا به راه
 .رست است
 55هم صفحه 

معلول ←) ت
  :اريم

ر كردار پيشين
ر اين است كه خ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ج«: 1گزينه 
مفعول به دو

در 3گزينه  .4
ر گزيرد ساي
إل«: 1گزينه 

در 3گزينه  .5
منظور از تيت

  
    

 
در 1گزينه  .5

كتاب دوازده
اي پديدآورنده

در 2گزينه  .5
كتاب دوازده
ستوده است

در 3گزينه  .5
كتاب دهم ص
صحيح است
كسي كه رو

در 1گزينه  .5
كتاب دهم ص
موفقيت به

  .است
در 3گزينه  .5

125صفحه 
عدم تمايل
عدم خضوع
دل نبستن 

در 4گزينه  .5
كتاب دوازده

عقوبت( ذلك
تا علت دا 2
به خاطر -1
به خاطر -2
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  .كنيم

ي رشـد و  

راي جلـب  

تـر   كنزديـ 
ار و اذيـت   

 گسـترش  

نـان چنـد     

) ص(ـامبر  

ته به اراده 

cationgroup

ت خود انتخاب ك

بلكه بستري براي

 
  .د

  .كند مي

مبادا خود را بر«

به خود نرا خود 
شوند و مـورد آزا

ليشـاء اصـ  من 

بلكـه حضـور آن 
  .ست

و پيـ ﴾ الحميـد   

ت و وابستنيسل 

  

 ولي و سرپرست

داوند نيست ب خ

  دارد نه برخي
دده يقرار م ،ش

 بندگي اشاره م

«: فرمايند مي) ع
«.  

خهاي  كه پوشش
ش ف شناخته مي

در ايران باستان

،شود جامعه نمي
سنديده مطرح اس

واهللا هـو الغنـي
  

تيار مستقلاخ: ب

)28/09/1399 م

توانيم او را نمي

يرهم ي نشانة ب

ت خاص خود را
اشهاي آينده يتق

ضوع اخالص در

ع( حضرت علي 
»جنگ خدا بروي

انگر اين است ك
كه زنان به عفاف

ش حجاب زنان د
  .ن است

جحضور زنان در 
ت يك اصل پس

و﴿خداوند است 
.» قدرت اوست

  . دارد

رست قسمت ب

11  

چهارممرحلة (ن 

ن ، خود را ندارد

اليمات زندگي

ه حوادث حكمت
فقها را زمينة مو

  .شود  نمي

هر دو به موض ﴾

وليت است ومقب
انجام گناه به ج

بيا ﴾ن جالييبهن
يانگر اين است ك

باورند كه پوشش
نگي و حدود آن

سبب كاهش ح
نان به صورتزش 

نيازي ذاتي خ  بي
وم دربارة خدا و

مطابقت ﴾...الة 

ست اما شكل در
  .ر اختيارييغ

؛ زبــــاوازدهم

  و پشيماني
  پذيري ئوليت

تيار سود و زيان

باور دارد كه نامال

سان موحد همه
صبور است و آنه

بعد فردي ،ملي

اَن اعبدوني﴿و  

ي و مقستگآرا ف
شوي با ا چار مي

يدنين عليهن من﴿
بي ﴾ن فال يؤذين

ن غربي بر اين ب
 مربوط به چگون

 جامعه نه تنها
ها پوشش  فرهنگ

خداوند ناشي از
بادت تفكر مداو

و اقم الصال﴿آية 

ف و ج صحيح اس
تياري است نه غ

دوسنجش 

  
  كر و تصميم

رضايت و ← 
مسئ ←جازات 

ـ كسي كه اخت 

ـ انسان موحد ب

از نظر انس ← 2
ها و مشكالت ص ي

ضوع توحيد عم

﴾هللا تقوموا﴿ـ  

هاي عفاف ز جلوه
ر اين صورت ناچ

﴿عبارت قرآني 
ك ادني ان يعرفن

برخي از مورخان
ت در پوششاو

پوشش زنان در
ن ديگر و عموم

بودن خـ ستوده  
برترين عب«ـ  ».

صورت تست با آ

ـ موارد الف  53-
تيار يك امر اخت

   
 

 .رست است
54هم ـ صفحه 

تفك ← شدن 
مت يا پشيماني
ي و استحقاق مج

 .رست است
22هم ـ صفحه 
 .رست است
ـ  32هم صفحه 

  .ست
2ها ـ گزينة  ينه

در مقابل سختي
مربوط به مو ←

 .رست است

43هم ـ صفحة 
 .رست است

ـ از  140-139
ن بيارايي كه در

 .رست است

ـ ع  148صفحه 
ذلك﴿رت قرآني 

  .رند
 .رست است

ـ ب  150صفحه 
اتفجهان است و 
 .رست است

ـ پ  149صفحه 
شود و در اديان ي

 .رست است

10هم صفحه 
..افضل العباده« 

 .رست است

ـ ص 124صفحه 
 .رست است
-55هم صفحه 

فرار از اخت: د. ت

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
سال دوازده
دچار ترديد
احساس ندام

شكني پيمان
در 2گزينه  .5

سال دوازده
در 1گزينه  .5

كتاب دوازده
شكوفايي اوس
اما ساير گزي

ـ د 3گزينة 
← 4زينة گ

در 4گزينه  .6
سال دوازده

در 2گزينه  .6
كتاب دهم 

توجه ديگران
در 1گزينه  .6

كتاب دهم ص
كنند و عبار

گير قرار نمي
در 3گزينه  .6

كتاب دهم ص
حجاب در ج

در 4گزينه  .6
كتاب دهم ص
برابر هم مي

در 4گزينه  .6
كتاب دوازده

:فرمايند مي
در 2گزينه  .6

كتاب دهم ص
در 2گزينه  .6

كتاب دوازده
خداوند است

  
 

erv.ir

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67



 

 
 

 

 

@sanjesheduc 

ن اهللا ربي و 

 زنـدگي و  

ص اسـت و     

و  »ازمايـد   

ت اسـت و    
ختيار سـود  

 يد آفرينش
.  

جـا آوردن     

و الينـا  ﴿ت   

 .شود ده مي

cationgroup

نا﴿ست عبارت 

يز هـدف اصـل  

 تقويـت اخـالص

الص مـردم را بيا

حيـد در ربوبيـت
اند كه حتي اخ ه

هم مثل خداوند
.مطابقت دارد ﴾

ت و الزمـة بـه ج

باشـد و عبـارت  

ه رويشان گشود

  

گي بيان كرده اس

ن ازا غفلت انسـ 

هـاي اهمـوارد ر     

ب كرد تا اخـال

دا توحـه اذن خـ  
رپرستاني گرفته

يكان هكه آن شر
﴾هو الواحد القهار

اسـت آلخـره  و ا

مـي ﴾ و الخيـر  

به نيو زمسمان  

)28/09/1399 م

ت و درست زندگ

باعث. النه است
  

بـه خداونـد از م

هت روزه را واجب

انسان بـ تحاجا
غير از خدا را سر

ك بيفتند كشر 
لق كلي شي و ه

خسر الدنيا ⇐

و نبلوكم؛ الشـر

رهاي بركات آس

)ساني

12  

چهارممرحلة (ن 

خود را راه راست

 كه امري جاهال
.ن از خدا ندارد

ـناخت نسـبت ب
.  

خداوند بدان جه
  .تت اس

ن در برآوردن ح
ساني است كه غ

قاد به توحيد در
قل اهللا خال﴿آية 

⇐ ﴾ ... ان بهمط
  .باشد ي

و﴿آيه شريفه د 

ي داشته باشد د

علوم انسويژة 

؛ زبــــاوازدهم

خداوند بندگي خ

اط در آراستگي
تي جز دور شد

  يي
  ها يرو

  ي دروني زن

ش معرفت و شـ
.باشد خالص مي

خ« :فرمايند مي) 
اي انجام واجبات

وانايي اولياي دين
پاسخ به كس ﴾ر

كه مردم در اعتق
صار خداست با آ

فان اصابه خير اط
تقواي الهي مي. 

چشد مرگ را مي

مان آورد و تقوي
﴾  

و( ن و زندگي

دوسنجش 

ـ علت اينكه خ  

خودنمايي و افرا
شود كه عاقبت مي

13-138  
ستعدادها و تواناي

ندركها و  ندروي
هاي تجلي زيبايي

يشافزاـ   45و  4
هاي درخت اخ وه

)ع(حضرت علي 
گناه و تالش برا

ـ عقيده به تو  2
 االعمي و البصير

ماني جا داشت ك
بخشي در انحص ي

ف﴿ـ نتيجه   33
..و  ها آبادي ها،

 هر كس طعم م
 .ت

 ـ اگر كسي ايم
﴾سماء و االرض

 دين

   
 

 .رست است

32هم ـ صفحه  
  .اشد

 .است رست
ـ خ  139صفحه 

ن به كارهايي م
 .رست است

39-140صفحه 
وفايي اسشك ←

كننده تند كنترل 
ت ←طيف زن 

 .رست است
47هم ـ صفحه  

ه حكمت از ميو
 .تسرست ا

ـ ح  47هم ـ ص  
 مؤيد دوري از گ

 .رست است
22و  24هم ص 

هل يستوي﴿ي 
  .دارند را ن

 .رست است
ـ زم  22هم ص 

د و اينكه هستي
 .رست است

3و  34هم ـ ص  
نهر خود در برابر

 .رست است

ـ  67هم صفحه 
يانگر معاد است

 .رست است
ـ سال دوازدهم

هم بركات من الس

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .6
سال دوازده

با مي ﴾ربكم
در 2گزينه  .6

كتاب دهم ص
مشغول شد

در 1گزينه  .7
كتاب دهم ص

←مقبوليت 
←عفاف 

لطاحساسات 
در 3گزينه  .7

كتاب دوازده
يابي به دست

در 3گزينه  .7
هسال دوازد
اين موضوع

در 4گزينه  .7
سال دوازده
عبارت قرآني
و زيان خود

در 1گزينه  .7
سال دوازده
داشته باشند

در 4 گزينه .7
سال دوازده
مسئوليت خ

  
  

در 1گزينه  .5
سال دوازده

بي ﴾ترجعون
در 2گزينه  .5

ـ  68صفحه 
لفتحنا عليه﴿
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@sanjesheduc 

 بـودن راه    

شود انسان 

ي اكت و ح

آن را  بـه  ن

زيـرا   .سـت  

كـه مالـك    

cationgroup

باشـد و بـاز مـي 

 .دشو

ش ارد و باعث مي

است ﴾... فلنفسه

  .شود

ت و راه رسيدن

خداونـد اس شگاه

كـرد و اينك ي مي

  

ه امداد خاص م

ش اش باطل مي ه

ي او عفاف نام د

فمن ابصر﴿م بر 

وح انسان قوي ش
 

ت كه هدف درست

ردن به پيشوآوي

گ مردم معرفي

)28/09/1399 م

ق الهي است كه
 .ست

روزه ،مداً بخورد

و نيازهاي دروني

 ولي

مقدم ﴾ من ربكم

هاي عفاف در رو
 ن ضعيف شود

 دور از خطاست

ومند رطان نياز
. 

 را پروردگار بزرگ

13  

چهارممرحلة (ن 

ربارة سنت توفيق
حمت بر غضب اس

  نماز 

دندانش مانده عم

رآوردن عاليق و

  .ت

علل طو ←. د

د جاءكم بصائر

ه ريشه ←ش 
ف در روح انسان

 .ست

م و استوار و به

هاي شيط وسوسه
اخالص را ندارد

گفت و خود مي
  

؛ زبــــاوازدهم

دن به مقصد در
سنت سبقت رح

← ﴾ اكبرهللا ر

زي را كه الي د

نندة انسان در بر

 علل عرضي است
  ي

گيرد ل باالتر مي

قد﴿ ودهاي الهي

شوشر شدن نوع پ
هاي عفا ريشه ←

اي دروني وي اس

  ب

محكم علم عناي

پذيري در برابر و
ريب مؤمنان با ا

م ﴾ربكم االعلي
.كند گيري  ميم

دوسنجش 

تر رسيد ـ آسان  
خدا مربوط به س

كرو لذ﴿ـ  130 
 

دار چيز  اگر روزه

كن  عامل كنترل
 .ي پيش برود

ـ مشاركت 60 
ل عرضيلع ←

ن خود را از عامل

ـ ارسال رهنمو  

ـ با وقارتر 145 
←رفتن لباس 

ها زيبايي ⎯←

  ـ  15
قانون حجاب ←

  پوشش ←
 شش مناسب

ـ حكمت به مع  

ـ نفوذناپ  48و  
ت كه توانايي فر

انا ر﴿فرعون ـ   
آنها تصم برايد 

 ر

   
 

 .رست است
73هم ـ صفحه  

اهكار به سوي خ
 .رست است

و 135 صفحه 
روزه ← ﴾ون

 .رست است
ـ ا 136 صفحه 

 .رست است
ـ  145ـ صفحه  

روي تدال و ميانه
 .رست است
و 61هم صفحه 

← ملهر عا تقيم
وامل علت بودن

 .رست است

57هم ـ صفحه  
 .سان است

 .رست است
و 146 صفحه 

مايي به خود گر
⎯⎯زن  طيف

 .رست است
53و  155 ص 

←مت ذاتي زن 
ري اديان الهي 

پوش ←ي عفاف 
 .رست است
48هم ـ صفحه  

 .هد
 .رست است
49هم ـ صفحه  

د اقرار كرده است
 .رست است

36هم ـ صفحه  
واندت ع است و مي

بيانگر

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
سال دوازده
بازگشت گنا

در 1ه گزين .5
سال دهم ـ

لعلكم لتقو﴿
در 3گزينه  .5

سال دهم ـ
رد 4ه ينگز .5

سال دهم ـ
در مسير اعت

در 1گزينه  .5
سال دوازده
تدخالت مس

هر يك از عو
در 2گزينه  .5

سال دوازده
سر انختياز اا

در 1گزينه  .5
سال دهم ـ
جنبه خودنم

لط ساتسااح
در 4گزينه  .6

ـسال دهم 
ه به كراجتو

الزمه ديندار
هاي از نشانه

در 2گزينه  .6
سال دوازده

ده نشان مي
در 1گزينه  .6

سال دوازده
شيطان خود

در 3گزينه  .6
سال دوازده
ديگر جوامع
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 با جهان را 

ين صورت 

 ندارنـد از     
س موجـب   

را  خلوقـات    

ـه خداونـد    
 كم

يد و البتـه  

 .تر است

فرمايند  مي

ين علـيهن  
 را موظـف   

  . است

cationgroup

م رابطة خداوند
 .ت

حتمي باشد در ا

ه حكمـت آن را
راه هوي و هـوس

 فقـر ذاتـي، مخ

باشـد كـه مـي  ﴾
ان اهللا ربي و ربك 

كردي  مالمت مي

ت خوانند محبوب

م) ع(ضرت علي 

يدني﴿شاند با آية 
مـردان اسـالم   
حرام... نما كند

  

 

ش و اگر بخواهيم
ت نيازمند نيست

 قدر جبري و ح

 نيسـت گرچـه
ت در رن و اينتر

هـر دو(م است 

﴾احـد ن له كفـواً  
← دگار مني

كه مرا درباره او

خ ه سوي آن مي

 روزه است و حض

 آنها را هم بپوش
تر كننـد زديك

د مردم انگشت ن

)28/09/1399 م

.باشد مي ﴾شيء

بخش نوع هستي
بقاي خود به علت

 براساس قضا و

حكمت  عالم بي
د مانند ماهواره

مفهومهم ﴾ي اهللا

و لم يكن﴿يد ح
بس كه تو پرورد

است ك ن كسي

من از آنچه مرا به

درباره ﴾...منوا 

گريبان و گردن
خود را به خود نز
ي كه آنان را نزد

14  

چهارممرحلة (ن 

ل اهللا خالق كل ش

از ن. دهنده است
ديگر معلول در ب

گر اعمال مردم

اي در يچ حادثه
ز ابزارهاي جديد

س أنتم الفقراء الي

 همه مراتب توح
بمرا اين افتخار 

خا گفت اين همان

را زندان براي م

ين آميا ايها الذ﴿
 .بيازمايد

ه عالوه بر سر گ
هاي خ پوشش: 

شود پس پوششي

؛ زبــــاوازدهم

د القهار علت قل

د  بنا از نوع نظم
انجامد كه د  مي

ا«: فرمايند مي) 
« 

 انسان موحد هي
گيري از و بهره ت

يا ايها الناس﴿ية 
 .د

تايي خداوند در
و ا: فرمايند مي) 

زليخا ﴾ ...لذي 
  .رزيد

افت پروردگگ) 

  وفايي اختيار
  يپذير تلي

﴿ـ آيه   48 ص  
خالص مردم را

 تنظيم كنند كه
يفه چنين است
ام آنان حفظ شو

دوسنجش 

و هو الواحد﴿ـ  

ـ رابطة معمار و
م به اين شبهه

)ع(حضرت علي 
».شود  باطل مي

ـ از نظر  32و  
ني اميدوار است

 .دشو ت مي

ـ اين بيت با آي  
باشد مه دوم مي

همت ـ بي  18و  
)ع(حضرت علي 

لكن القالت فذ﴿ 
م پس او پاكي ور

ع(يوسف  ﴾ ...

  56و  57و  
ساز شكو زمينه ←
مسئول ← ﴾م

 ل عرضي

سال دوازدهم ـ
 واجب كرد تا اخ

اي د را به گونه
د معني آيه شري

ار و احترا كه وق

   
 

 .رست است

22هم ـ صفحه 
 .رست است

ـ  9ـ صفحه   هم
مصنوع بدانيم و 

 .رست است
ـ ح  62هم ـ ص  

جازات بيهوده و
 .است رست

37هم ـ صفحه  
ساوحد واقعي ان

ره از خدا و آخرت
 .رست است

7و  10هم ص 
و مربوط به مقدم

 .رست است

22هم ـ صفحه  
همتا و ح ت و بي

 .رست است

ـ  49م صفحه 
ب مراوده كردم

ليإلسجن احب 
 .رست است
60هم ـ صفحه 
←ندي جهان 

بما قدمت ايديكم
علل ←ت علل 

 .رست است

وس 135ـ صفحه  
ن جهت روزه را

 .است رست

بايد پوشش خود
مطابقت دارد ﴾ن
دنبپوش يلباس 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
سال دوازده

در 4گزينه  .6
سال دوازده

عناصاز نوع 
در 2گزينه  .6

سال دوازده
پاداش و مج

در 2گزينه  .6
سال دوازده
همين رو مو
غفلت يكسر

در 3گزينه  .6
سال دوازده

و) رساند مي
در 2گزينه  .6

سال دوازده
نظير است بي

در 1گزينه  .7
سال دوازهم

من از او طلب
لساقال رب ﴿

در 3گزينه  .7
سال دوازده

نونمنقا) الف
ذلك ب﴿ )ب
مشاركت) ج

در 3گزينه  .7
سال دهم ـ
خداوند بدان

در 4گزينه  .7
اينكه زنان ب

ييهنمن جال
،كرده است
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@sanjesheduc 

وزه نمونـة      

ت آيـا تـو        

 بـه جنبـة     

تحصـيل  «  

cationgroup

يجـاد كنـد و رو

بـود خـود گرفـت

.  

سـت و مربـوط

  .كرد

  

مبـين» .دهنـد 

  

ـمني و كينـه اي

س خـود را معبـ

است» مت الهي

اس» بيعـي خـود   

ن با آن مبارزه ك

  .ند

.رد قبول استو

  .سازد ي

د ي نجـات مـي  

)28/09/1399 م

دشـ) مـردم (ما     

ي نفـسرا كه هـو 

  .ش است

حروميت از رحم

وجـود طب«ـت    

توان ه با خود مي

بل درمان هستن

  .ت

صورت پذيرد مو

خواهي خارج مي

ظاهر خودخواهي

  .است» ستي

   ديني

15  

چهارممرحلة (ن 

 قمـار بـين شـم

يدي آن كسي ر

اد وجودي خويش

مح«شود  سان مي

ـات شـريك اسـ

 به وسيله مبارزه

قاب»  روح انسان

سد اخالقي است

  .گردد 

ت از او و امر او ص

ايرة تنگ خودخ

ش را از آثار و مظ
  

  .دهد

تكامل زيس«ت 

هاي ف و اقليت

؛ زبــــاوازدهم

هد با شـراب و

آيا دي: فرمايد مي
  خيزي؟  برمي

خت از خود و ابعا

ي كه نصيب انس

ت زنده و حيوانـ

ن انسان است و

با درمان«حسد 

و سرچشمة مفاس

  .ت

خالقي منجر مي

دا و براي اطاعت

جه انسان را از دا

د، پيروان خويش
.ودخواهي است

د ها تشكيل مي ت

بر ديگر موجودا

معارف

دوسنجش 

واخ  شيطان مي
 .ست

ـ قرآن كريم م  
ع از او و به دفا

د، نيازمند شناخت

اي ترين مرحله ت

با ساير موجودات

 انسان، در درون

ي مانند كينه و ح

وز انساني است 

در انسان است» د

به تحصيل اخ» 

 كه به خاطر خد

هان آخرت، توج

طول تعاليم خود
اي مبارزه با خو

 بايدها و نيست

ز انسان، نسبت ب

   
 

 .رست است
ـ  133ـ صفحه 

صبر و پايداري ا
 .رست است
33هم ـ صفحه  
باشي من او مي

 .رست است
 خودسازي خود

 .رست است
ناسي الهي، پست

 .رست است
 .رست است

ودي انسان كه با
  .باشد مي 

 .سترست ا
و اولين دشمن
 .رست است

 ناپسند اخالقي
 .رست است

، مربوط به غرايز
 .رست است

زة توجه به خود
 .رست است

»شايستگان«دن 
 .رست است

م ديني، عملي
 .رست است

 به خداوند و جه
 .رست است

ان آسماني در ط
ها روش در» قي

 .رست است
ي يك مكتب را

 .رست است
ني مادي، امتياز

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
ـ  سال دهم

ترين ص كامل
در 4گزينه  .7

دهال دوازس
ضام) پيامبر(
 
  
    

در 1گزينه  .5
انسان براي

در 2گزينه  .5
شن در انسان

در 3گزينه  .5
در 1گزينه  .5

آن بعد وجو
»جسماني«

در 3گزينه  .5
ترين و بزرگ

در 4گزينه  .5
هاي بيماري

در 1گزينه  .5
خودخواهي،

در 2گزينه  .5
انگيز«بيانگر 

در 1گزينه  .5
مقدم شمرد

در 4گزينه  .6
از نظر تعاليم

در 2گزينه  .6
تأثير ايمان

در 1گزينه  .6
اديا«عبارت 

فضايل اخالق
در 3گزينه  .6

خطوط اصلي
در 4گزينه  .6

بيني در جهان
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تن علـم و   

ي را كه بـا  

رد (داريـم   
.  

قـت كنيـد   
always,  

تـا   ميه كنـ  

cationgroup

  .شاره دارد

داشـت« نشـانگر     

ta اي نبايد جمله

ساختار معلـوم د
).2و  1هاي  ينه

har دق. باشد مي
never, som

اسـتفاده "ي خوب

  

 

هاي آسماني اش ب

  

  .ده نيست

اسـتفاده كنـد،

agبراي ساخت 

ت، پس نياز به س
رد گزي(داريم  »

rdدي آن همان 
… ,metimesس  

w به" يبه معنا

)28/09/1399 م

 .شود ميده مي

تربيت در مكتب

  .ت

.است»  به خدا

شمه نگيرد، ارزند

ا دوبـاره از آن ا

). 4و  1هاي  نه

فاعلي است »دن
»بنابراين«معناي 

شود و حالت قيد
شـود و از جـنس    

well دياز ق دي  با

16  

چهارممرحلة (ن 

نا» شناسي سان

  »گي بود
  .است» 

  .ت

  .ت

به هدف ت» .ست

 هدف ديگر است

ايمان«زمة آن 

  .رداند

سرچش»  خالص

 داشته باشد اما

رد گزين(داريم  
  

دريافت كرد«ي 
به مع soف ربط 

 و تبديل به قيد ش
ر محسـوب مـي

4 .(  
دوم يخال ي جا

  انگليسي

؛ زبــــاوازدهم

انس«هاي او دارد 

 نَبود عاقبت ننگ
 به خودشناسي

  .گرداند ل مي

گذاشت» نبودن

است» ت خداوند

و بيروني آزاد اس

از هر» گرداني ي

گيرد و الز مه مي

گر دا و ممتاز مي

ايمان« باشد از 

ر زندگي آگاهي

fluently قيد 
).3و  1هاي  نه

receiv به معناي
مله، نياز به حرف

بگيرد lyتواند  ي
جزو قيود تكـرار »

4و  2هاي   گزينه
رساند، دري را م

دوسنجش 

سان و استعداده

عشق/ گي بود 
 انسان بازگشت

اقعيت، نايلك و

ن«را به حساب  

عبادت«ي انسان 

جبرهاي دروني و

روي«مستلزم » 

سرچشم» ه خدا

ي مانند علم جد

 نيك و شايسته

بعضي چيزها در

speak نياز به
رد گزين(ر دهيم 

veبراي فعل ) 
جم 2 به مفهوم 

نمي »خت و زياد
»به ندرت«عناي 
گ(گيرد  رار مي رد

كه مفهوم تضاد 

   
 

 .رست است
ه هر مكتب از انس

 .رست است
هايي كز پي رنگ 

شرط نجات«م 
 .رست است

ما را به درك» ل
 .رست است

»نيافتن«توان  ي
 .رست است

ادي واقعي براي
 .رست است

سان از سيطرة ج
 .رست است

»خدا« در برابر 
 .رست است

ايمان به«قي از 
 .رست است

مان را از مسائلي
 .رست است

ر قدر در ظاهر
 .رست است

 به مضر بودن ب
  .است» زام

 .رست است
k فعل غيرربطي 

مالك قرار ،شود
 .رست است

resea )تحقيق(
با توجه). 4و  1

 .رست است
ha  خس«به معناي
به مع hardlyر 

ن فاعل و فعل قر
butوجود كلمه 

  .ر شود

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .6
شناختي كه

در 2گزينه  .6
عشق«بيت 

بيانگر مفهوم
در 2گزينه  .6

عقل و دليل«
در 3گزينه  .6

هميشه نمي
در 2گزينه  .6

منظور از آزا
در 1گزينه  .7

انس«عبارت 
در 3گزينه  .7

سرسپردگي
در 3گزينه  .7

فضايل اخالق
در 4گزينه  .7

، ايم»التزام«
در 1گزينه  .7

هر عملي هر
در 4گزينه  .7

اگر شخصي
نداشتن التز

 

 
در 2گزينه  .7

با توجه به  
if ش آغاز مي

در 3گزينه  .7
archنقش   

1هاي  گزينه
در 3گزينه  .7

ardصفت   
كه قيد تكرار

باشد و بين مي
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  .قت كنيد

  . كه هستند
  يبك

 تمـام سـؤاالتت

  خود گذاشتن
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راي بهبـودي را

  سب

ل براي كمك بـ

  ان، احتمال

زن جلوگيري مي
  طور مؤثر

  . است
  شمند

ما برداشته شده
  يد

 گنمايي كردن

  

  .م
رد گز(فاده كرد 

  .ي ايجاد كند

قابل مقايسه ني د
   كردن

دق »يزي نبودن

رغ از اينكه آنها
ترك) 4 

تواني پاسـخ مي

زي را سر جاي
ن، تصور كركرد

هرگز اميدش بـر

مناس) 4 

وري مقداري پول
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ؤثر از افزايش وز
به ط) 4 

فرزند منفي 2 
ارزش) 4 

ميراث فرهنگي م
تأكي) 4 

بزرگ) 4 
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كنم خاموشش مي
استف shouldا 

مله را به درستي

ندا ظ سروده شده
ي كردن، دنبال

  ظر گرفتن
بل مقايسه با چي

ترام بگذاريم فار
 د

ت و تو مطمئنا م

زين كردن، چيز
ض كردن، گمان ك

كند، اما ه ي مي

 رفته، وخيم

آو ريه براي جمع

ل كلمه، ورودي

عادل به طور مؤ
 ور تصادفي

داشتن بيش از
 سط

اي حفاظت از م
 فه

 دنيه كر
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 خواهم آمد و خ
يا mustوان از 

جم 2 بطة ميان

حافظكه توسط 
پيروي) 2 
در نظ) 4 

d  قابل«به معناي

ه ساير افراد احت
مقصد) 3 

تراع جديد است

جايگز) 2 
فرض) 4 

سرطان را سپري

پيشر) 3 

 يك مراسم خير

مدخل) 3 

 رژيم غذايي متع
به طو) 3 

مردم نسبت به د
متوس) 3 

 توسط دولت برا
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توصي) 3  

؛ زبــــاوازدهم

كني، يا به آنجا
تو ي اول تنها مي

تواند راب مي »يا«

 اما با اشعاري ك

don’t/can’t c

خالقي داريم تا به
 اجبار، وظيفه

جزئيات كامل اخت

 ن

راحل پيشرفته س

 

برگزاري) تمال

گي سالم و زند
 ه

ش كلي عموم م
 موميع

هاي بزرگي گام

ن، توسعه دادن

دوسنجش 

ي راديو را كم ك
در جاي خالي ،ه
«به معناي  orط 

قعاً زيبا هستند
  

 قايسه بودن
compare wi

 ما يك تعهد اخ
تعهد، ا) 2 

 علمي شامل جز

وي چيزي بودن
  

وف متأسفانه مر

مركب) 2 

احت(ت كه امكان 

 مقدار) 2 

 دارد كه سبك
صادقانه) 2 

العة جديد، نگرش
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ردند كه اخيراً گ
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 ت آوردن
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به نظر من،: مله
 ت

 .رست است
اين گزارش: مله
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ه ساختار مجهـو

  .استفاده كرد 

  ستجو كردن

  د، فرايند

  

و 2هاي   گزينه
ست، پس نياز به

»اما«به معناي 

بع اطالعاتي جس
  

روند) 4 

  هد؟
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رد( entriesه 
قطعاً مفعولي اس 

ب butحرف ربط 

ي را در يك منب
يزي بودنف چ

 ست

ده ل را نشان مي

  

  ره دارد؟
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شود، نه سوب مي
»دادن«معناي 

 خالي، بايد از ح

چيزي) 2 
مخفف) 4 

شكس) 3 

-----.  

در پاراگراف اول

   بود؟
  .ت

ن درست است؟

  .كومت كرد

است به چه اشا

؛ زبــــاوازدهم

ت كه مفرد محس
 provide به م

ل و بعد از جاي

-------------
  ودند

كرد جمله آخر د
  .كند مي

ر موافق خواهد
تضاي خانواده اس

 مصريان باستان
  .شود م نمي

  است؟ ست
مصر باستان حك

ط كشيده شده ا

دوسنجش 

me )است) معنا
mea براي فعل

جمله قبل 2ان 

   ن
    

 هدف) 2 

---ت كنيم كه 
 پيش يكسان بو

ترين شكل كارك
لي پيشگيري مي

ك از جمالت زير
مانند رابطة اعض

  يست؟
  ديگر

  چيست؟
  صر

موارد زير دربارة
گي با مرگ تما

نادرسموارد زير 
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خط 3 پاراگراف 

   
 

 .رست است
eaningي جمله 

aningنقش ). 
  ).4و  3اي 

 .رست است
 مفهوم تضاد ميا

 .رست است
آوردن، فهميدن
 ، پرش كردن
 .رست است

 شانه
 .رست است

توانيم برداشت مي
هااي مهم سال
 .رست است

 موارد زير به بهت
 برداشت احتما

 .رست است
يك حتماالً با كدام
ها م  برخي زبان
 .رست است
چي 3ي پاراگراف 

ك خانواده زباني د
 .رست است

وان براي متن چ
دو زمين در مصر

 .رست است
يك از م تن كدام

دگ داشتند كه زن
 .رست است

يك از م تن كدام
ترين فرع موفق

 .رست است
t كه زير آن در
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سـاز بـودن   
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 زيـر بـوده      

He is a p 
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در ضـمن،  
رد (ـفي را  

 ازبعد ). 4و 
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هاي رد گزينه(رد 
ـالي دوم، بـه يـ
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  . را پر كند

  . آسيب بزند
  .ر كند

ل يكسان بفرست
گويي، انگار) 4 

رد گزينـه(اريم 
س توجه به منفي

nobod درag 

4رد گزينــة (يم 
ـل بـه صـورت

whoperson 

فاده كنيم تا مفه

د). 4و  2، 1اي  
 جمله واره وصـ

و 2هاي  د گزينه
art بـراي فعـل     

  

whe استفاده كر
در جـاي خـ). 3

اسـتفاده كنـيم

ستي جاي خالي

ك بازيكن ديگر آ
 را به درستي پر

ي همه يك ايميل

د toدر با صه م
با ت ).4و  3هاي 

dyي جـايگزيني    

  .تفاده كرد

ي اســتفاده كنــي
كه جمله در اصـ

accustom o is
  .خت

استف norيد از 

هـا رد گزينه(يم 
دهيم نه ساختار

رد(ستفاده كنيم 
ضـافه مناسـب
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 which  وere
3رد گزينة (كرد 
مثبـت ا tag از    

  ).3رد گزينة 

اند به درستو مي

به يك كن است
جاي خالي 2ر 

براي جاي اينكه
 حداقل) 3

خالي اول نياز به
ه رد گزينه(هيم 

باشيد كـه بـراي

است »اما« معناي

واره وصــفيملــه
دقت كنيد ك). 3

med to getti
كوتاه شده ساخت

در جاي خالي با

داري whoseي 
را مالك قرار د 

ضمير موصولي ا
 كنيد كه حرف ا

يسي

19  

چهارممرحلة (ن 

توان از س نمي
that استفاده ك

ـد، پـس بايـد
ر(ظر قرار بگيرد 

c  م 3تنها گزينة

ممكبپوشند كه 
شكل منطقي هر

به جگانه نوشت 
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ask  در جاي خ
را مالك قرار ده 

به ياد داشته با. 

به م butف ربط 

جــه بايــد از جم
3و  2هاي  گزينه

ing …
مله واره وصفي ك

، د»نتوانستن«ي 

ه ضمير موصولي
the famous 

شود، پس بايد از ض
دقت). 4و  1ي 

ختصاصي انگلي

؛ زبــــاوازدهم

g گردد، پس برمي
tضمير موصولي 
كنـ  را منفي مي

مورد نظ tagن 

can’t help b

چيزي ب توانند ي
تواند به ش مي 4 

يك ايميل جداگ
به جاي اينكه) 

somebody 
nobody ask

).2رد گزينة (م 

مله، بايد از حرف

داريــم، در نتيج 
رد گ(كار ببريم 

ف كرد و يك جم

ة اول به معناي

ست، پس نياز به
author has 
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هاي رد گزينه(يم 

 زبان اخ

دوسنجش 

 
girlخالي به اسم 

توان از ض نمي) ,
I don’t جمله

ما نبايد در تعيين

but do some

نمين، بازيكنان 
گزينةمله، تنها 
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عبارت داخل كام

 .رست است
thing ساختار 
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 .رست است
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بايد ج tagاخت 
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 .است رست

 وجود مفهوم تض
 .است رست

خــالي نيــاز بــه
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isتوان  ختار مي
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جود فعل منفيو 
  .ل شود

 .رست است
aut  براي اسمk

بايد عبارت tagت 
  ). 4و  1

 .رست است
لي نياز به مفهوم

ingبايد از فعل 
ه رد گزينه(است  
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قابل حمل) 4 

را بـه] مـالي [ 

الزم داشتن) 4 

  

منتظـره پـدرش
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  .ت
خورشيدي) 4 

اطر رسـوايي مـ

بهبود دادن) 4 
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  ، بالتكليفي

  .رمنده باشد
  سرگرم) 4 
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فرود و تقاضاي ا

 به اقدام مشترك
 دي

يام اين رسيده
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  ردن
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  ت

ود كه از آن شر
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 دفتر رئيسش بر
 الگو) 3
  .د

ر منطقه دست
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توانم ن حاال نمي

تحويل دادن) 3

به پاي ميز مذاك
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استنتاج، نتي) 4
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درك كردن،) 2
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ك زن مصمم به
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with به معناي

راي حل بحران
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 بودجه را به واح
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مام تالش خود
  
  

ي اتفاق افتاد وق

  
  

رابري در قيمت
 2(

 ناچيزي براي به
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كاه خاطر تمام 

  
  

عذرخواهي كند
 2(

ه معموريفاتي ك
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pomp and به
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 ك
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من گزارش: مله

 يي كردن
 .رست است
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 .رست است
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 ب آوردن

 .رست است
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 .رست است
مدير تالش: مله
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  كردن
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 يفهظ

 .رست است
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  .كند
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به حساب) 3  
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مخدوش شد
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  .كرد مي
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م و مرمـوز  

  .ب كنيم

آوري  شـرم   

  .ده است

براي ايجاد 
رد ( باشـد   

meaning 

جمله، تنهـا  
هاي   گزينه

ـت كنيـد   
  .كنيم

رد (داريـم  
four mi

  ).3و  2 

اسـم  ). 4و 
  a few از 

cationgroup

ست هنوز مبهم

  درست) 4 

نابرو اجت ي پيش

بـه شـكل ش وام    

  معجزه) 4 

  .شوند  مي

زافزوني بلند شد
  كيفيت) 4 

ف ربط مناسب ب
ود داشـتهي وج

gنقـش  ). 1ـه  
  ). 3و  2هاي 

ج 2عنايي بين 
رد(معناست  بي

دقـ). 4و  3ـاي  
استفاده كن it ي

د» يتخمينـ «ي   
 llionنقش ). 
هاي رد گزينه( 

و 3هـاي    گزينـه 
o تـوان فقط مي

  

انجام داده اس كه 

هاي ز شرمندگي
  دفي

  يد و شرط

د زيـادي بـراي

 

ن ممكن قطعي
  

  كردن

حلي به طور روز
 

حرف). 1 گزينة 
نييد تطابق زما

  ).4و  2

رد گزينـ( كـرد  
ها رد گزينه(ريم 

باط مع ايجاد ارت
كامالً بي » چيزي

هـ رد گزينه(ست 
عليير فايد از ضم

esti بـه معنـاي
)3و  2هاي  زينه

 ing دار داريم

رد(ه كنـيم  تفاد      
onlyبعد از ). 3

)28/09/1399 م

شماري هاي بي

 دروني) 3

 قطع كنيم تا از
به طور تصاد) 2
قي به طور بي) 4

اي چنين سـود

امتياز نمره،) 3

نزما نتري سريع
سزاوار بودن) 2
گيري ك اندازه) 4

صداي فعالين مح
حجم، اندازه) 3

رد(تفاده كنيم 
جمله با 2بين  
2هاي  رد گزينه(

ل جمع استفاده
جهول به كار ببر

ط مناسب براي
هر«به معناي  

ه غيرمنطقي اس
بايد tagهيم، در 

imated يعـول 
رد گز(گيرد  مي

شده نياز به فعل

ختار معلـوم اسـتف
و  1هاي   گزينه
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چهارممرحلة (ن 

ه ليرغم مصاحبه

 3
  .ت كنيد

طمان را با آنها
 
 4

اشتند كه تقاضا

 3

يق ماست و در
 
 4

گذرد، ص ا ميست
 3

است to مصدر با 
).2و  1هاي  نه

(رف اسم است 

علتوان از ف  نمي
 بايد ساختار مج

حرف ربط). 4و  3
anythingي 

كلي جملهعناي 
ده مالك قرار مي

ياز به صفت مفع
جمع نم s هرگز 

واره كوتاه ش مله

س بايـد از سـاخ
رد(ستفاده كرد 

؛ زبــــاوازدهم

اش عل ي شخصي

 جزئي) 
دقت »ي شخصي

د و شرطي روابط

 بودند اعتقاد دا

 سود، عالقه) 

اس تخمين دقي

سروافيكي كه از 
 تخفيف) 

ته باشد بايد از
a  رد گزين(باشد
نيازمند يك معر 

فرد است، پس
نتيجهباشد، در 

3هاي  رد گزينه
ركارگيب). 4و  3

يز با توجه به مع
مال tagي ساخت 

four millio ني
راه با عدد باشد

ست، پس در جم

اعلي اسـت، پـس
اس muchوان از 

دوسنجش 

است كه زندگي

 2(
يدگزن«ه معناي 

 و بدون هيچ قيد
  
  

ازه ازدواج كرده

 2(

ز در آگهي براسا
   دن

   افتن

فزايش حجم تر
 2(

فعول وجود داشت
afterتواند   نمي

questio ًحتما

me است كه مف
ي بمفعولتواند  ي

ر(ستفاده كنيم 
3هاي  رد گزينه(

ني shouldمكي 
nothin را براي

on America
millio مراگر ه
suffer فاعلي اس

فا invite فعل 
تو ست، پس نمي

   
 

 .رست است
او بازيگري ا: مله

  .ست
 ، نادر

 inner life به
 .رست است

ما بايد فوراً: له
  روان و سليس

  مكرر
 .است رست

زوجي كه تا: مله
  .ست

 .است رست
ساعات پرواز: له

ردن، قطعي كرد
 دادن، كاهش يا

 .است رست
همزمان با اف: له

 .رست است
 allow اگر مف
قطعاً جمله 2ن 
onاسم ). 4و  2

 .رست است
eaningي جمله 
debate تنها مي

 .رست است
م بايد از صفت اس

an  ياso  باشد)
تفاده از فعل كم

ng can shake
 .رست است
ansختار اسمي 

onاسم ). 4و  2
Am  براي فعلr

 .است رست
my mot براي

r قابل شمارش اس
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كمياب،) 1  
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در 4گزينه  .12
ترجمه جمل  
به طور) 1  
به طور) 3  

در 2گزينه  .12
ه جملجمتر  

غيرعادالنه ا
 تنوع) 1  

در 1گزينه  .12
ترجمه جمل  
تأييد كر) 1  
كاهش) 3  

در 3گزينه  .12
ترجمه جمل  
 نگرش) 1  

در 3گزينه  .12
بعد از فعل  

ارتباط ميان
2هاي  گزينه

در 4گزينه  .12
فاعل اصلي  

eبراي فعل 
در 1گزينه  .12

قبل از اسم  
ndتواند  مي
است). 4و  2

 eتي كه وق
در 1گزينه  .12

قبل از ساخ  
2هاي  گزينه

mericans
در 2گزينه  .13

therنقش   
relatives
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س بايـد از   
 

  ن

  كردن

  ن

  

.  

ي ديگر، در 
 

  طمئن

تـوان از   مي
چه در قالب 

cationgroup

 انسان است، پـس
 ).4و  1هاي  نه

 ديگري انداختن

آبروداري ك) 4 

   برو بيرون
 كمك به ديگران

  ي

لذت بردن) 4 

توجه كنيد »تن

از سوي). 4و  3 
 ).1رد گزينة ( 

به طور مط) 4 

شود، پس نم مي
اه شده و چ كوت

  

r گردد كه برمي
رد گزين(است  »ن

  ن
اري را به گردن

  مالً دانستن
  ار تا كردن

 م پاشيدن

و درست كن يا
كردن پول براي

 جسدم رد شوي

 ي داشتن

شتني چيزي ندا

هاي رد گزينه( 
s شد شروع مي

اي كلي جمله م
واره  قالب جمله

)28/09/1399 م

relativesبه ي 
آمدن«به معناي 

حاشيه رفتن )2
كامسئوليت ) 4

  

چيزي را كام) 2
دو دو تا چها) 4

  .ود

نمك به زخم) 3

  .دقت كنيد »

يا رفتارت رو) 2
آوري ك جمع) 4

  از حفظ) 2
مگر از روي) 4

توانايي خاصي) 3

پول براي / وقت«

ي استفاده كرد
sinceرف ربط 

 وحشيانه) 3

اقص شدن معنا
دار نيز چه در 
.(  

22  

چهارممرحلة (ن 

ع ضمير موصولي
به show upل 

 
 4

ارة آن نيستند

 
 4

ت كسي تاب شو

 3

»گرفتن به كسي

 
 4

 
 4

3  كه شدن

hav  به معناي»

و حال استمراري
 جملة اول با حر

 3

ه جمله باعث نا
ingده از فعل 

)1رد گزينة (د 

؛ زبــــاوازدهم

چون مرجع). 4و  
همچنين فعل. )4

ل به صحبت دربا

  
شود طاقت ث مي

 اخراج شدن) 

نگ سخت«عناي 

 

آتش بيار معرك) 

ve no time/m

مان حال ساده و
ستفاده كنيم كه

 مكرربه طور ) 

به »كه« مفهوم 
تفااس). 3و  2ي 

ه درستي پر كند

دوسنجش 

1هاي  رد گزينه
4و  3هاي   گزينه

  
  

    دقت  و بي

ي كه افراد مايل

    تالش كردن
   ت سياهي رو

ه موكول كردن
 چيزي كه باعث

  .رود مي

 2(

cut sb s به مع

را خراب كردن
  

   ر
  

 2(

money to sp

توان از زم ل، نمي
ن حال كامل اس

 2(

صولي و افزودن
هاي رد گزينه(د 

 جاي خالي را به

   
 

ر(استفاده كرد   
رد( ستفاده كنيم

 .است رست
 شانس بودن

  كردن
 .است رست
پا چلفتيست و 
  سان

  دار  شب زنده
 بزرگ و آشكاري

 .است رست
ه براي موفقيت

گويد ه ديگ مي
 .است ترس

شكلي را به آينده
شدن كاسه صبر،

  جباري
 پدر و مادرش م

 .رست است
 فكر كردن

 .رست است
 some slack

 .رست است
اي رقيب خود ر

 كوه ساختن
 .رست است

وقت بيشترالف 
 ر شرايطي

 .رست است
 كسي شدن
 .رست است

 pare for sth
 .رست است

 زمان جملة اول
توانستيم از زمان

 .رست است
 كثراً

 .رست است
ي جمله واره موص
ولي استفاده كرد

تواند جمله نمي
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ت صورتي مي
در 1ينه گز .14

اغلب، اك) 1  
در 4گزينه  .14

به كارگيري  
ضمير موصو
فعل اصلي ج
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  شدن

فاعـل   ).3 

ر موصـولي   

  

 suggest 
توان از  نمي

ه اسـتفاده   

در حالـت   
بايـد از   »ـا 

  . ي است

appr  اگر

cationgroup

  انقضا) 4 

  رفتار) 4 

همزمان ش) 4 

و 1هـاي   گزينه

ضـمير). 4و  2 
  ).1ينة 

.استفاده كرد »

بعد از). 2  ةگزين
 reformers ن

 از زمان گذشـته

  به جاي) 4 

woman سـم 
تـ«ـان مفهـوم    

 ساختار اختياري

  شهري) 4 

ropriateعد از 
.  

  

 

 

 كردن

  ب، پرطراوت

رد گ(م داريم علو

هاي رد گزينه( 
رد گزي(اده كرد 

»توسط« معناي 

رد گ(علوم داريم 
ه به فاعل جمع

early in  بايد

اس). 4و  1هـاي  
بـراي بيـ). 3و  

در اين thatز 

بع). 4و  1هاي  نه
)3رد گزينة (يم 

  .ه ياد بياورند

)28/09/1399 م

هزينه، خرج) 3

ابزار، وسيله) 3

عميقا فكر ك) 3

  پرمنفعت) 2
آبدار، شاداب )4

از به ساختار مع
  ).2د گزينة 

w استفاده كنيم
استفا whomز 

به by از كلمة 

ه ساختار معياز ب
وي ديگر، با توجه
the twentie

 يك زماني) 3

ه رد گزينـه (نيم 
1هـاي   د گزينه

ا يد كه استفاده

 مرطوب) 3

رد گزينه(ه كنيم 
for استفاده كني

فتاده است را به
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چهارممرحلة (ن 

3  معرض چيزي

 3

3  ن

 
 4

ي است، پس نيا
رد( داشته باشد 

who  ياwhich
توان از  تنها مي

توان ي، تنها مي

علي است، پس ني
از سو). 4و  2ي 

eth century

 3

استفاده كن toا 
a/the/  رد(دارد

ه ياد داشته باشي

 3

 از صفت استفاده
rافة  از حرف اض

 

اتفاق اف  سالگي

؛ زبــــاوازدهم

قرارگيري در م) 

 اقدام، عمل) 

دستگير كردن) 

 extend فاعلي
د با آن مطابقت

omر موصولي 
پسگردد،  برمي

ل از جاي خالي

sug مشخصاً فاع
هاي رد گزينه(رد 

yزمان جه به قيد 

 عالوه بر) 

بايد از مصدر با 
/this/that/…

به). 4و  3هاي  

 نهشبا) 

بايد »ب آوردن
باشيم، تنها بايد

 كنيم موش مي

  درست است؟
 كه پيش از سه

دوسنجش 

 2(

 2(

 2(

  
  

خالي براي فعل
باشد و فعل بايد

توان از ضماير مي
ب students به 

ل به كار رفته قبل

ggestراي فعل 
استفاده كر »كه«

با توج). 3گزينة 

 2(

»تالش كردن« 
…رف اسم مانند 

رد گزينه(كنيم 

)2  ده

به حسا« معناي 
ب »ب براي كسي

  چيست؟
ت بچگي را فرام

د 1س پاراگراف 
زندگي دادهاي

   
 

 .رست است
 

 .رست است
 

 .رست است
 ردن

 .رست است
 
 

 .رست است
ي قبل از جاي خ
ب مسلماً جمع مي
 .رست است

ف اضافه فقط م
خالي   در جاي

 .رست است
 ساختار مجهول

 .رست است
reformers بر

tha  به معناي»
رد گ(ستفاده كرد 

  ).4زينة 
 .رست است

 .رست است
 try به معناي

معر  نياز به يك
so th استفاده ك
 .ت استرس

كنند كننده، كسل
 .رست است

 consider به
مناسب«ن مفهوم 

 .رست است
وان براي متن چ
ه چرا ما خاطرات

 .رست است
 موارد زير براساس

رويدتوانند  د نمي

www.sanjeshse 
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  .رين است

محصـوالت  

cationgroup

  .ل كمك كند

تر نزديك -----

  د؟ن

م[توليـد   بـه  در   

  .فزايد

  

  .ه دارد

----.  
  يستند

  تند؟
حال حافظه شرح

----------به 

نآل باش ايدهها  ن

  .شود م مي

------.  

  .كند
  ور دارندحض

ري كننـد، قـاد

اف مي ،بود گرفته

----.  

)28/09/1399 م

اشاره --------

-------------
وري خاطرات ني

يگر مرتبط هست
ت به پيدايش ح

 از نظر معنايي ب

اري گوزنگذ مت

هاي نر انجام زن

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

ك ادامه پيدا مي 
ح نطقه مشخص

شاورزي خريـدار

  ود؟

گمورد بحث قرار 

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

24  

چهارممرحلة (ن 

------است به 

-------ت كه 
كننده در يادآو ن

ن چگونه به يكد
كند ممكن است 

شيده شده است

 براي عمل عالم

 تنها توسط گوز

--كه هد د ن مي
  

------------
د كه در يك من

  دهم

د محصوالت كش

الت لبني چه بو

  ت؟
هاي قبلي م راف

--------ه جز 

؛ زبــــاوازدهم

ط كشيده شده ا

اين است 2گراف 
ل تعيينعامتنها 

 تكامل خويشتن
ن ادامه پيدا مي

خط كش 1راف 

قرمز كوچك ي
  .ند

  است؟ ت
مام طول سال و

نشان ،شد  اشاره
كنند ستفاده مي

-------------
ند تا نشان دهند

لند در قرن هفد

  داشت كرد؟
خواستند لند مي

ان براي محصوال
  ت

ستيهاي قبلي چ
يي كه در پاراگر

 استفاده كرد به

دوسنجش 

خط 2 پاراگراف 

ملة آخر در پارا
هاي زباني ت رت

ظه شرح حال و
خويشتن در زمان
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