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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)17/02/1400(  
  )يازدهم( ــانزبـ  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

هـا ، آدرس   نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  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
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@sanjesheduc 

  پيدري

ي تيز براي 

  در امور ل

ما اين كه 

- انند شده

ن به ذهن 
خود را در 

ند اما تو رو

cationgroup

پيبسامد، رواتر، پ

اي وسيله: نشتر 

اهمال) 5 ياري

  

است؛ ا) دوكس

 به پروانه نيز ما

هم از آن» مكين
شاعر خ // دارند

ر آيند و مي و مي

 

  .است» حت

تورپ: متواتر// ن 

//ي پهن، قمه 

و همي مساعدت

).ك نخواهدكرد

پاراد(نما  تناقض
  .ناقض نيست

هي است و دل

نم«معناي » ين
جناس» ر ـ بر

  .ردن است

هستند و ر زبان

 )17/02/1400 وم

جراح« مترادف 

چنين اين: كذا//  

شمشير: ارهدق/ 

م) 4و شك  به

هدشد، تو را ترك

مت» ي و سكوت
باشد و متنااشته

اضافة تشبيه» ل

شيري«در كنار  
گر سر ـ« // )م

  .استرده

  

ه نكرايه از توج

كه آنها بر سر ه،

2  

دوجامع نوبت (ن 

،4ت اما در بيت 

نشينهمدم و  م

) //خيابان: شارع

شائب) 3بخش  م

  .است آمده

بلند نخواه( .شد

  

ها در خاموشي ن
تواند واقعيت دا ي

مرغ دل«.  دارند

،»شتياق و وجد
برخالف ايها(ت 

مانند كر» ر بهار

.عاره از خود يار

  .ست
  .كسير

  !ن تو دور باد
كنا» ر بر نكردن

تو نه گويم اما از 

)  2(سي 

ازدهم؛ زبــــان

استآمده» ضربه

هم: نديم// ي در 

ش(بان  مه، سايه

التيا مرهم) 2) 

نادرست »زايد

ش تو دور نخواهد

.اصر ايران است

بيان«، »زبان  بي
عشوق باشد، مي

جناس» كويـ 

اش«ه بر معناي 
نيستجاگذاري 

  .استرده
  .دارند

ابر«ر خود را به 

استع» بت«ت و 
  . است

د ناچيز عاشق ا
ست و مدارا به اك

اناز ج -2راق تو 
سر«. كردن است

  .ت
ديگر سخن مي

  تعليل

 فارس

سنجش يا

ض«به معني  3و 

قفل چوبي: لون

خيم: شراع) // »

)خرج و هزينه: 

نيفز« و »شد مل

گرفتاري از: ت

سندة معاي، نوي

بودنِ دان زبان«
بدون مع زندگيِ

بوي ـ«. م دارند

ب دارد و عالوه
قابل ج ي دوم،ا

مانند كر» شمع
جناس د»  ـ نياز

شاعر. اس دارند

ز موهاي يار است
ره از يار بلندباال

استعاره از وجود 
اسمانند شده) ك

در فر -1:  دارد
كايه از جان فدا

 اغراق شده است
د ل از زيبارويانِ

حسن ت ⇐! ي

   
 

 .رست است
و 2، 1هاي  بيت

 .رست است
كل/ ست و اراده 
 .رست است

»مراقب«نه (ت 
  غ جراحي

 .رست است
:مؤونت(وكمك  

 .رست است
ملَع« ،»كنار بير 

 .رست است
خاستتو نخواهد 
 .رست است

از نادر ابراهيمي» 
 .رست است
«، »ترقي كردن

، مردن بهتر از ز
 .است رست

ايهام» هوا«و » 

ايهام تناسب» ور
ند اما اين معنا

ش«ذوب شدن به 
ـ«و »  ـ شما ناز

جنا» يل ـ خيل
 .استست ر

استعاره از» شك
استعار» رو روان

»مس«و » نگ
ترياك( به ترياق 
 .رست است

امايه» ر از توود
كنا» سر انداختن
دريميزان پرده

گويد به اين دليل
ن من خانه داري

www.sanjeshse 

  
 
در 4گزينه  

در ب» زخم«
در 4گزينه  

خواس: مشيت
در 1 گزينه 

مراقبت: تيمار
جراحي، تيغ

در 1گزينه  
معونت) 1
در 3گزينه  

بحر«امالي 
در 2گزينه  

مصيبت از ت
در 1گزينه  

»سه ديدار«
در 3گزينه  

ل تردر تنزّ«
براي عاشق،

در 2گزينه  
»بو«: 1بيت 
  .است
شو«: 2بيت 

كن خطور مي
گداختن و ذ

ما«: 3بيت 
سي«: 4بيت 

در 4گزينه  .
مش«: 1بيت 
سر«: 2بيت 
سن«: 3بيت 
زهر: 4بيت 

در 1 گزينه .
د« :الفبيت 

س«: بيت ب
در م: بيت ج
گ مي: بيت د

در عمق جان

erv.ir
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@sanjesheduc 

تباط ميان 

با » رخت«

بانان   دشت

گاه نان به ن

cationgroup

  . سم است

  
  اليه

  ). كنار بگذار

ه به منطق و ارت

 ⇐انداخت  ي

  .ست

برد و به ر ميه

  

رت سؤال، جوانا

 

فت جانشين اس

توشيرينِ كام  
ا مضاف           

  .، پي ببريم
آينه را(  طاق نه

  پايه       

با توجه ساخت و

مت در دهي مي

اسو خون كشيده

ه به خارج از ش

.استشاره شده

كه در متن صور

 )17/02/1400 وم

 
  

  
صف ، مصراع دوم

                   
                   

با توجه به معنا، 
آينه بر،  نيست

     يرو         

سميمسكني ) ي

  )شد مياكن 

خت يا رخت اقام

به خاك و را ري

 فريدون، او را

به اين موضوع ا

كنند در حالي ك
  .هاشان را يب

3  

دوجامع نوبت (ن 

 .ش تكرار دارد
.ش ثابت است

اش هذر-4 طور 
در» صد«. ست

.  

.         را مران
               ول

 اگر«ه حذف«
رت تو خوبصو

پي                 

جايي(در مقامي 

سا= اكن شدي 

انداخ ر دهي مي
  .شد

بسيار دشمنان 

مادرِ» نكفرا« 

 در گزينة سوم ب

گردي پيران را ك
را ببينند هم عي

ازدهم؛ زبــــان

 

دوم نقش» غرامت
در يك نقش جمله

كوه - 3عشقِ تو 
متمم اس ،ه مورد

متمم است» سي

ر آنها خوداز =  
متمم مفعو      

بايد بهين مسير 
ص ]اگر[ و  مزن

                   

آمد كه او د يمش
  : را كامل كند

سا. (انداختي ت
  ول

رخت خود را د 
ممكن شدحذفش 

 پهلوان ايراني،

،استآمده» واه
  .ان بماند

گويد و فقط مي

  . است

جوانان بايد شاگ
هم هنرهايشان ر

سنجش يا

 .است كاروان 

غ» «...مت شبي
در يك جواژه  ك

ه ذر  
ع -2نگيِ عشق 

خست، در هر سه
موس«ين ، بنابرا

  ن را ببخش

نشانود هم مرا
                  

 را بيابيم و در ا
بينالف يكي، ت
پايه             

  .) اضافه است

كم پيش ،گويد ي
واند مصراع دوم

رختروز در دهي 
مفعو              

:اليه بگيرد ضاف
حذ همين دليل 

ن وجود دارد كه

كاوة دادخو«س 
ن ضحاك در اما

ملي سخن  داخ

از و بد قواره در

 پيران است و ج
اند كه ه ت شده

   
 

مجاز از» حمل
 .رست است

غرامت است غرا
كتكرار ي تكرار، 

 .رست است
هر ذ -1:  وصفي
تشن -1:  اضافي

در مصراع نخ» م
افي است،ضرف ا

 .رست است
جان آنهابه = ش 

  متمم          
ز خو= هم مران 

                   

 .رست است
ساز ربط وابسته

 تو راست نيست
پيرو              

يت سوم، حرف
 .رست است

خست، شاعر مي
تو زينة سوم مي

آمد كه دو ر  مي
                   

تواند مض مي» ت
به ؛ نشده است
 .رست است

اين مضمون ،ت
 .رست است

كه در متن درس
 از گزند مأموران

 .رست است
 سؤال از جنگ

 .رست است
بسيار: د استي

 .رست است
 هنر در اختيار

ت به پيران دعوت

www.sanjeshse 

مح«: بيت هـ
در 1گزينه  .1

غ«در جملة 
نقش: توجه

در 3 گزينه .1
هاي تركيب
هاي تركيب
ـَـ م«: توجه

»حر» مانند
در 3گزينه  .1

جانشان بخش
             

خودشان ه ز
             

  
در 2گزينه  .1

بايد حروف
ديدة ]اگر[

             
در بي» تا«(  

در 3گزينه  .1
در مصراع نخ

ها، گز مصراع
كم پيشو 

             
ختر«: وجهت

فعل تركيب
در 2گزينه  .1

در هر دو بيت
در 1گزينه  .1

گونه ك همان
سپارد تا مي

در 3گزينه  .1
متن صورت

در 1گزينه  .2
م يزلَع مثلِ

در 2گزينه  .2
در اين بيت

ه نسبتاننقاد

erv.ir
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@sanjesheduc 

س اماره يا 

 .ت

  !واند

ن طالها را 

cationgroup

استعاره از نفس» 

نهاد جمله است

خو ميدشمن فرا

يفة مسلمين اين

      

    

  يبايي

 

»ديو» «ب«يت 

كبوتران ن        

مدارا با د و تني

زيرا خليول كن 

. و خوب نيست

 

ل است ـ آهسته

  بود           

ـ به زي  نعمت) 3

)ي

 )17/02/1400 وم

در بي. خته است

تندخويش گرف

ه فروتشاعر ما را ب

ين طالها را قبو

گذاري ـ است م

  ـ تالش كني 

خوش احوال) 3

  

متولد اروپا بو) 3

                 3

  
 

يرعلوم انساني

4  

دوجامع نوبت (ن 

تجربه پرداخ و با

.  

سرِ خ= ش گرفت 

شا ، در بيت دوم

و اي از آش نشو 

ديگران ـ نام) 4

ـ ز دانش ـ نبايد

 3
  ـ علم 

  شد ضه مي

 3

يار ـ بوده است

  )صوالتشان
 )ايوده كننده

ويژة غي( )2( 

ازدهم؛ زبــــان

 فردي خردمند

ي زودگذر است

سرِ خويش: است

 تعالي است اما

تر كاسة داغ :د

چراكه ـ گناهان 

جز) 4شته باشد 

كند ـ  عادت مي

برايشان عرض) 3

      

هاي بسي نعمت) 

محص(محصول) 
 معني شود ـ آلو

ي، زبان قرآن

سنجش يا

سة فرد نادان با
  .هل

استعاره از دنياي 

اهرينه حذف شد

ل وي ماية كما

گويد مي هر بست
  . است

چ) 3 ـ و فجور 

كه ـ نداش) 3ي 

 ورزد به     مي
ني نيك براي ـ

 پنبه             

دنياي غرب    
   برقرار كرد

 2(

  2(
بايد نكره هم(  

 عربي

   
 

 .رست است
شاعر به مقايس ،

ت نه دوست نااه
»ارر ناپايديا» «

 .رست است
به قر» گرفت« 

 .رست است
بلندهمتي ، ديگر

 .رست است
شه ان به قاضي

و حالل دانسته 

 .رست است
  :رتيب 

ـ خود ـ بدنامي
 .رست است

  :رتيب 
ي ـ تو ـ كارهايي

 .رست است
  :رتيب

كند و اصرار نم ي
حوال است ـ زبان

 .رست است
  :رتيب

ي كه ـ بودند ـ
  بي ـ حرير

 .رست است
  :رتيب

اسان مشهور ـ د
 ـ با آنها ارتباط
 .رست است

  :رتيب
  ـ بوده است
 .رست است

  :رتيب
)گاهي:َقدْ (اند  ته

 گاز آلوده شده

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
فدر بيت ال

شيطان است
»د«در بيت 

در 1گزينه  .2
شناسة فعلِ

در 2گزينه  .2
در سه بيت

در 4گزينه  .2
بونصر مشكا
قبول كرده

  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

نگوييد ـ) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
هر چيزي) 2

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

عادت مي) 2
خوش اح) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

هايي لغت) 2
زبان عربي) 4

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

شنا شرق) 1
فرهنگ) 4

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

استفاده) 1
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
بكارگرفت) 1
ها ـ دانه )4
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@sanjesheduc 

شخصـيت   

  ي 

اني كـه از    
ن مزيـت و       
ـذر تـاريخ    
يه برجـاي  

دهند   نمي
رود كـه   ـي  

كـه حـدود   
شده و اين 

 !آيد

cationgroup

./ نهفتـه باشـد    

صّف الثّاني) 4 

هـا زمـا و زبان. 
ادل بـراي زبـان

بين آنهـا در گـ 
 متقابل و دوسوي
 دو را تشخيص
اي به شـمار مـ
شده به حدي ك
از عربي گرفته ش

آ ها به وجود مي

! 

 

يـب و هنـرش

  !نيد

           ّصفِّ 

اند ن تأكيد كرده
رنـد و ايـن تبـا

گردد اما باز مي
حوي كه آثاري
شباهت، بين آن

ا هاي زنده ز زبان
ي با آن مخلوط ش
 درصد فارسي ا

 !كند مي

دن واژگان درآنه

شود ا يافت نمي

 !ت

 )17/02/1400 وم

عي/  نگفته باشد 

زير زبانتان پنهاني

رابع الصـ لّصفِّ 
  .كنندت مي

ي برآنشناس بان
پذير ه و تأثير مي

و اصل متفاوت ب
ها بوده به نح بان

گان، به دليل ش
ن عربي يكي از
ه صورت فراواني
ل بيش از پنجاه

  !د

 و آنها را شيوا م

شود و از وارد شد

! 

ها  در ساير زبان

د انجاميده است

5  

دوجامع نوبت (ن 

تا مرد سخن: ي

ميان مردم در ز

ثاني ال ـمتلکنا 
صوف خود تبعيت

ه دانشمندان زب
د، تأثير گذاشته
ي و فارسي به دو

ها و فارس زب رب
اي كه بيگانگ گونه

زبا. ل شده است
سي است كه به
 دارد و در مقابل

د و مرزي ندارد
 ! عربي است

 !با نيست

شدهينده منجر

شها حاصل مي ن
 !صف آن است

!ت وارد شده اس
ده كه مانند آن

گان دشوار باشد

ازدهم؛ زبــــان

  .ست

يعني. ه شويدخت
          

همانا شما م !سِ 

ام) 3     . است
از موص»  ال« ر 

 انساني است كه
يگر ارتباط يابند
شة دو زبان عربي
و دائمي بين عر
ندي ندارد به گ
ف عربي تشكيل
 آنها واژگان فار

رآن وجودبي د
  .يان است

ابي است كه حد
گيرد  كمك مي

ده از حروف الفب
يها به شكلي فزا

پذيري بين زبان
 برابر بيش از نص
هزار واژة فارسي

گفتي به بار آورد

  !واست
 !ست

 !ده است

شان بر بيگانگ ص

سنجش يا

الم أمر اس/  كنم 

 بگوييد تا شناخ
!            است

المکم بيَن الّناس

اضي استمراري
صفت هستند در

اي ديگر، پديده
شان با يكدي خي

وجود اينكه ريشة
ارتباط پيوسته و
اي جهاني همانن
ت و هشت حرف

گيرد از جمله ي
از فارسي به عرب
فتار و شيوايي بي

هاي بشري كميا
واژگان خارجي

فارس در استفاد
به پربار شدن آنه

رگذاري و تأثيرپذ
ر زبان فارسي،

 يك پنجم از هز
 دو ملت آثار شگ

  ........ كديگر 

وسته بين آن دو
 فرهنگي بوده اس
ها شبيه گردانيد

هايي كه تشخيص

   
 

 .رست است
ك=  نم بايد نيكي

 .رست است

سخن :»!عرفـوا
ير زبانش پنهان

خبوؤوَن تحت کال
 .رست است

  :رتيب
ما :»ز يقف.... 

 اعداد ترتيبي ص
 :  ك مطلب

ها بين يكد  زبان
 فراتر روند يا برخ

با و. رود مار مي
ي قوي به علت ا
ها  در ساير زبان

ن فارسي از بيست
 عربي را در برمي
لمة عربي شده ا
ي در صحت گف

 .رست است
  : ها نه
ه ها، از پديده بان

ن جهاني كه از و
قي بين عرب و ف

ها ب تد بين زبان
 .رست است

  : ها نه
ي زباني از تأثير

هاي عربي د لمه
بي تقريباً شامل

بط دائمي بين د
 .رست است

ي و فارسي از يك
  :ها نه

عامل قوي و پيو
عامل مذهبي و

و واژه  درحروف
ه  اثرها و شباهت

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
كن نيكي مي

در 2گزينه  .3
تکلَّمـوا ُتع« 

انسان در زير
إّنکم مخ) 2

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

.کاَن « ) 1
وقتي: توجه

ترجمه درك
همانا تبادل
مرزهايشان

برتري به شم
داد و ستدي
گذاشته كه

ه زبانچرا ك
واژگان غير
پنج هزار كل
خود، توانگر

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

تبادل زبا) 1
تنها زبان) 2
هيچ فرقي) 3
داد و ست) 4

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

هاي مزيت) 1
وجود كل) 2
زبان عربي) 3
ادامة روا) 4

در 2گزينه  .3
تأثير عربي -

ترجمه گزين
نتيجة تع) 1
به علت ع) 2
آن دو را) 3
به خلق) 4
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  .ست

 يك ملّـت  

  .)شد

cationgroup

ُل  درست اس »جِّ

بين... انين و قو

  

گفته ش) 1(ينة 

 

  ل 

َسُيَسج« م است؛ 

نش و باورها و ق

اسم مكان  :فلٍ 

  )3ص (ست 

دليلي كه در گزي

 )17/02/1400 وم

 !گيرد

 !دد

مجهول) 4       

        

  تعليم) 4

فعل معلوم :»ُل 

سوم و مثل و دان
   »الَحضارة«

  !سم مكان
  وِرست

َمحفل/  آن است 

  ط

، جملة كتاب اس)

همان د! ( است

  !د

6  

دوجامع نوبت (ن 

سي را در بر مي
گرد فارسي برمي

 

  َفعَّلَ  ـد واحد 

      فاعل ـوم 

4                ل

ُل« ! ست َسُيَسجَّ

ي از آداب و رس
«ي تمدن است 

اس :مکَتِب / ست 
قُلّة او : ِايفرست

مفعول: ّضيوفَ 

جواب شرط :»علَّمْ 

)1(جملة. بيايد 

جواب آن نيامده

 اسم اشاره دارد

ازدهم؛ زبــــان

كه واژگاني فارس
هاي زبان ف ريشه

! الفباي فارسي
 !   و رسا

له حرف زائد) 3

معلو) 2          
  

مفعول) 3        

صحيح اس »ِمي 

ا شامل مجموعه
براي 1ف گزينة 

  ان 

سم تفضيل نيس
ِقمَّة/ ن نيامده 

الضو / م دار  مي

َيَتَع« / ل شرط 

»فـَ « يك  »هوَ 
  .ه است

 در عبارت در ج

آمده كه معناي

سنجش يا

  .....ربي 

اي است ك ي زنده
ه يكي بودن با ر
ي آن در حروف
ا اين زبان شيوا

3       زائد واحد

   وصفية ـ»  
) ن باب إفعال

      خبرـ  )ل

ُمهاِجم« ست و 

وم گسترده كه ش
ـ تعريف!) دم دارد

اسم مكا: مکان 

ن، افزايش بده؛ ا
ر جمله اسم مكا

گرامي: م وحده

فعل :»َيعَمل « 

ه«د بايد بر سر 
 سر ماضي آمده
يرا جملة دومي

آ »ال«با  »لّنور

   
 

 .رست است
هاي زبان عر يت
  :  ها نه

 كه زبان جهاني
اش به  كه ريشه

مة حروف الفباي
يم بادن قرآن كر
 .رست است

  : رتيب
له حرف ز ـب 

 .رست است
  : رتيب

مزّية« فاعله  
من(ف زائد واحد 
 .رست است

  : رتيب
ع م ل(إلصلية 

 .رست است
  :رتيب

اسم فاعل ا :» 
 .رست است

يك مفهو: هنگ
ريشه در آن مرد

 .رست است

/اسم تفضيل  :
  :رتيب

زياد كن: عل أمر
در/ سم تفضيل 

عل مضارع متكلم
 .رست است

/ شرطيه است  
  :رتيب

شرط باشد »ن 
نفي و بر :» ما 
شرط نيست زي »

 .رست است

ال«اسم نكره و  

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .3
از خصوصي -

ترجمه گزين
آن است) 1
آن است) 2
وجود هم) 3
نازل شد) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

للمخاطب) 2
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
ـمعلوم ) 1
له حرٌف) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

حروفه ا) 2
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
ُمهاَجمي« 

در 1گزينه  .4
فره :الثّقافـة(

باشد و رمي
در 2گزينه  .4

اآلَخرينَ ) 2
خطاها به تر

فع :أکِثْر  )1
اس :أعلی) 3
فع :أکِرمُ ) 4

در 4گزينه  .4
»ما « ) 4

خطاها به تر
َمن« اگر  )1
«هر دو ) 2
»َمن « ) 3

در 3گزينه  .4
:»نورٌ «) 3
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داشته  »ل

د فعل بـه  

فعـل   [. ود 
ترجمـه  »   

cationgroup

ا«چه اسم اول 

نهي بود بايد» ال

  ع إخباري

شـو رجمـه مـي  
تـا« مراه حرف 

 

 

مده باشد و چنانچ

ال«هستند و اگر 

معادل مضارع: رد

مضارع التزامي تر
ضارع التزامي هم

   

     !د

 )17/02/1400 وم

 صورت نكره آمد
  !م اشاره ندارد

نفي ه »ال« دو 

خور شكست مي

  )وب منفي
أمر است م »علّـمْ 

 و به صورت مض

 فروشان و فخر

    

گفتند ودند ـ مي

)علوم انساني

7  

دوجامع نوبت (ن 

 آن اسم قبالً به
ي اسمدوم معنا 
  !ت

  !»المزرعة«

ست، بنابراين هر

، شماند ناكام مي 

مضارع منصو(د 
ع«ل قبل از آن 

د، مجزوم شده

  

  ي آن
  براي آن

خود بالندگان و

!كند   خارج مي

ـ از ـ سراييده بو

عويژة ( )2(ن 

ازدهم؛ زبــــان

آ آن مي دهد كه
»ال«ست ديگر 

دومي نكره است

«م معرفه يعني 

 حذف نشده اس
   .مد

:َيفَشل/ خباري 

ندوهگين نشويد
و چون فعلخلقًا 

ي بر سرش نباشد

  )ع منصوب

وصفي براي آن

ملة وصفي براي
جملة وصفي ب :

  ي آن

به خ) 3 

 
ي ـ  محصول ـ

  !كند مي

ارزشمندي ـ)  3

ي، زبان قرآن

سنجش يا

ي معناي اين يا آ
ي كه معرفه اس

دارد و د» ال« 
  !دارند »ل

ست به يك اسم

ز پايان دو فعل
آممي»  تجادلي

معادل مضارع إخ

براي اينكه ا :وا
خة وصفي براي 

يايد و حرفيي ب

فعل مضارع(وند 

جملة و :ُيَحذِّرُ ـ 

جم: َيجَتِهدُ / جرّ 
:ُيساعُدنی/  جرّ 

ملة وصفي براي

   فروش 
   گذاري 

     ود 
ه است ـ پاداشي
 است ـ خارج م

3  ي سرودند 

 عربي

   
 

  :رتيب
زماني »ال«كه 

اف شود به اسمي
اولي: کلماٍت و  ت
ال«هر دو المال  
مضاف شده اس »

 .رست است

از »ن«ن حرف 
ال«و  »ِرکي ُتشْ 

 .رست است
  :رتيب

م: شود شكار مي

تحزنو+ ال + ی 
جملة: جمع كند

بعد از أمر يا نهي
 
كه غايب بشو :وا

 .رست است

ل و اسم نكره ـ
  :رتيب

جرور به حرف ج
مجرور به حرف

جم :ُتعالجُ  /خبر 

 .رست است
  :رتيب

فد پسندان فخر
رگرداني ـ قدم
 .رست است

  :رتيب
شو ي ـ نوشته مي

در ترجمه نيامده
ر ترجمه نيامده

 .رست است
  :رتيب

ه عربي در فارسي
www.sanjeshse 

خطاها به تر
دقّت كنيد ك
باشد يا مضا

الکلمات )1
و المالِ  )2
»أفراَس «) 4

در 4گزينه  .4
چون: توضيح
ال«صورت 

در 4گزينه  .4
خطاها به تر

آش :َيتبيَّنُ ) 4
  : ها گزينه

کی+ ِل  )1
ج :َيجمع) 2

مضارع اگر ب
 ]. شودمي
يغيبو أنْ  )3

در 3گزينه  .5
مفعو :ُغراباً 

خطاها به تر
مج :تلميذٍ ) 1
م :ُمْعَجمٍ ) 2
خ :طبيبة) 4
  
  

در 2گزينه  .2
خطاها به تر

همة خود) 1
نبايد ـ بر) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

اي مزرعه) 2
هيچ ؛ د)  3
هيچ ؛ در) 4

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

ابياتي به) 2
erv.ir
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اني كـه از  
ت و برتري 
ـاريخ داد و     
يه برجـاي       

دهند   نمي
رود كـه   ـي  

كـه حـدود   
ن شده و اي

cationgroup

  ورند

    ه بودند

  )ت

ها زما و زبان. ند
 براي زبان مزيت
نهـا در گـذر تـا
تقابـل و دوسـوي
 دو را تشخيص
اي به شـمار مـ
شده به حدي ك
از عربي گرفته ش

 

  در حالي كه 

آ  ـ به شمار مي

ـ گم شد  حقير

 ـ غرق شدن 

سخنداني نيست

  ذّلتـ  

ا آن تأكيد كرده
رند و اين تبادل
گردد اما بـين آن
ي كـه آثـاري مت
شباهت، بين آن

ا هاي زنده نز زبا
ي با آن مخلوط ش
 درصد فارسي ا

 )17/02/1400 وم

هره مند سازد د

ا از ـ موجودات

م، رحم آوريد ـ

اضافي است: و 

ل كار برآيد به س

َتوکَّلَ ـ  اّلذي) 4

شناسي برآ  زبان
پذير  و تأثير مي

گ متفاوت باز مي
 بوده به نحـوي
گان، به دليل ش
ن عربي يكي از
ه صورت فراواني
ل بيش از پنجاه

  !د

8  

دوجامع نوبت (ن 

قصد دارد ـ به) 4

تصد تُن ـ آن ر

بر مردم) 2  

بسوي او) 4 

به عمل( ر است 
  !  ديده برفت

    4

 كه دانشمندان
، تأثير گذاشته

سي به دو اصل م
ها  و فارس زبان

اي كه بيگانگ گونه
زبا. ل شده است

سي است كه به
 دارد و در مقابل

د و مرزي ندارد
 ! عربي است

 !با نيست

ازدهم؛ زبــــان

4د ـ  نفعي      

هفت) 4   است 

   

   ود

  .ست

سخن و پركاكم
 برود هرآنكه از

 لهمـ  وّکلونَ 

ي انساني است
گر ارتباط يابند
بان عربي و فارس

ها عربمي بين 
ندي ندارد به گ
ف عربي تشكيل
 آنها واژگان فار
بي درآن وجود

  .يان است

ابي است كه حد
گيرد  كمك مي

ده از حروف الفب

سنجش يا

  !شد

دوست دارد) 3 

وزنش ـ) 3 

اند  شد ـ گشته

غرق نمو) 2 

الم أمر اس/  كنم 

مؤمن ك: !العمل
از دل: ! القلب

اّلذيَن يتو) 3 

اي يكديگر، پديده
خيشان با يكديگ
نكه ريشة دو زب

ط پيوسته و دائمي
اي جهاني همانن
ت و هشت حرف

گيرد از جمله ي
از فارسي به عرب
فتار و شيوايي بي

هاي بشري كميا
واژگان خارجي

فارس در استفاد

   
 

ملمع معروف ش
 .رست است

  :رتيب
نكه ـ  دچار    
 .رست است

  :رتيب

   د 
 .رست است

  :رتيب
ي كه روا داشته

  شدن ـ حقير 
 .رست است

  :رتيب
    رد

 .رست است
بايد نيكي ك=  نم

 .رست است
  : ل و معادل

ل الکالم کثير ا
العين بعيد عن
 .رست است

  :رتيب
   صَّعبُ 

 :  ك مطلب
ها بين ي دل زبان

رخ فراتر روند يا ب
با وجود اين. رود ي

 به علت ارتباط
ها  در ساير زبان

ن فارسي از بيست
 عربي را در برمي
لمة عربي شده ا
ي در صحت گف

 .رست است
  : ها نه
ه ها، از پديده بان

ن جهاني كه از و
قي بين عرب و ف

www.sanjeshse 

بودند ـ م) 4
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
و حال آن) 2

در 2ه گزين .3
خطاها به تر

وزن دارد) 1
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
هايي ستم) 1
جاري ش) 3

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

تكرار كر) 1
در 4گزينه  .3

كنمنيكي مي
در 2گزينه  .3

ترجمه سؤال
المؤمن قليل
البعيد عن ا

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

الصـ  َذلَّ ) 1
  

ترجمه درك
همانا تباد
مرزهايشان
به شمار مي
ستدي قوي
گذاشته كه
چرا كه زبان
واژگان غير
پنج هزار كل
خود، توانگر

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

تبادل زبا) 1
تنها زبان) 2
هيچ فرقي) 3
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ان هميشه 

cationgroup

 !آيد ود مي

! 

    باب إفعال

    مبني

هستند كه نونشا

  !ت است

 

 !كند ي

ن درآنها به وجو

شود ا يافت نمي

 !ت

   

من باـ   مخاطب

مـ »  معاملة«  

ع مذكر سالم ه

؛ درست» َمارضْ 

 )17/02/1400 وم

وآنها را شيوا مي

وارد شدن واژگان

! 

ها  در ساير زبان

يده استد انجام

! 

 !دد

    وم

المخ )4 

ـ للغائب) 4    

 عقود مانند جمع

إض«  است» دن 

9  

دوجامع نوبت (ن 

ينده انجاميده و

ها حاصل و از و ن
 !صف آن است

! وارد شده است
ده كه مانند آن

گان دشوار باشد

!ني فارسي است
گرد فارسي برمي

 

ل نهي و مجزو
   »ب 

   خبرـ  عدٍّ 

         مبنيـ  

اعداد: ت است 

پنهان كرد« اي 

ازدهم؛ زبــــان

يها به شكلي فزا

پذيري بين زبان
 برابر بيش از نص
هزار واژة فارسي

گفتي به بار آورد

  !و است
 !ست

 !ده است

شان بر بيگانگ ص

كه شامل واژگاني
هاي زبان ف ريشه

! الفباي فارسي
 !  وا و رسا

فعل )3 
األجانب« اعله 

متع )2  »ظ 

ـ للمخاطب) 3  

درست ِتسـِعيَن؛: 

برا 1ريف گزينة 

سنجش يا

به پربار شدن آنه

رگذاري و تأثيرپذ
ر زبان فارسي،

 يك پنجم از هز
 دو ملت آثار شگ

  ........ كديگر 

وسته بين آن دو
 فرهنگي بوده اس
ها شبيه گردانيد

هايي كه تشخيص

  .....ربي 

اي است ك ي زنده
ه يكي بودن با ر
ي آن در حروف
ا اين زبان  شيو

        ل

جهول و نائب فا

ألفاظ« فاعله   

          ضافٌ 

ِتسـعينٍ /   است
  

تعرـ    )نيايش 

   
 

ها ب تد بين زبان
 .رست است

  : ها نه
ي زباني از تأثير

هاي عربي د لمه
باً شاملبي تقري

بط دائمي بين د
 .رست است

ي و فارسي از يك
  :ها نه

عامل قوي و پيو
عامل مذهبي و

 درحروف و واژه
ه  اثرها و شباهت
 .رست است

هاي زبان عر يت
  :  ها نه

 كه زبان جهاني
اش به  كه ريشه

مة حروف الفباي
دن قرآن كريم با

 .رست است
  : رتيب

َتَفعُّلـ  ان زائدان
مجـ  الزم ـَتميُّز

 .رست است
  : رتيب

ـ  حروٌف زائدة
 .رست است

  : رتيب
مضـ  مؤّخر» نَّ 

 .رست است
  :رتيب
صحيح؛ سَّروال

» ينَ ـ  ونَ  « ت

 .رست است
  :رتيب

بانگ آرامِ ن( گ 

www.sanjeshse 

داد و ست) 4
در 3گزينه  .3

ترجمه گزين
هاي مزيت) 1
وجود كل) 2
زبان عربي) 3
ادامة روا) 4

در 2گزينه  .3
تأثير عربي -

ترجمه گزين
نتيجة تع) 1
به علت ع) 2
آن دو را) 3
به خلق) 4

در 2گزينه  .3
از خصوصي -

ترجمه گزين
آن است) 1
آن است) 2
وجود هم) 3
نازل شد) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

له حرفا  )2
َت ـ َتمّيزَ  )4

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

ليس له )1
در 1گزينه  .4

خطاها به تر
إن« اسم ) 2

در 3گزينه  .4
خطاها به تر

الس: السَّروالُ 
است مفتوح

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

بانگ :َطنَطنة
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در بقية ! ت

در  [ صوب

 

 در آن مام

؛ جز اينكه 

cationgroup

ل اول جمله است

 

    ديدم؟

غه و صفت و منص

تم و شود مي هر

ي موسي هستي؛

 

ر نهي بودن فعل

 [  

     ه

اين مرد ازايي 

اسم مبالغ: ّمـارةً 

  .ت

ظاه جهان اين در

انند هارون براي

 )17/02/1400 وم

ست و دليلي بر

 معرفه در جمله

يك اسم معرفه 

ها تي من ويژگي

أم )3  أ و مرفوع
  

صحيح است ِفَر؛

د آن از قسمتي 

و براي من به ما

)لوم انساني

10  

دوجامع نوبت (ن 

  .ته شدند
  ست دارند

  كنم مي

أمر غائب ا»  وا

دو[  »ال« به 

:العربّية )2 

سي گفت براست

 

   ط

   ط

 

م مبالغه و مبتدأ
].پرداخته است

َلْن ُيساِف =  شود

كه دارد العملي

عدي  نَبيتو«: »ب

ويژة غيرعل() 2

ازدهم؛ زبــــان

گرامي داشت: ت
دوس: هست  ائب

تالش: دي مجر

لينظـرو«  و فعل

معرفه ب: الّناس 

   )ي

چه كس: ؛ ترجمه

 جواب شرط:  

جواب شرط:  اج
جواب شرط : رخ

 . كه خبر باشد
  !است 

اسم: عّالمُ  )2  
ام  كاري زياد نپ

منفي»  َلنْ «  ا

عكس ا هركس،

ال اَنَّه موسى الّا 
6 .  

2(ن و زندگي 

سنجش يا

ي باب إفعال است
للغا فعال صيغة

لم وحده و ثالثي

و) / نھی (  نند
  

ـ و معرفه) ص 

اس كتاب درسي
  

است)  استفهام 

َيَتَوکَّلْ لْ /  شرط 
يحتا ال/   شرط
صرما /   شرط

خواهدي را مي
کانَ الغه و خبر 

 صفت و منصوب

است كه به انجا

ل است و بايد با

ه عمل. است وار

من هارونَ منزلة
68_67 صص» 

 دين

   
 

 .رست است

  م تفضيل 
  رتيب

ل مجهول ماضي
عل ماضي باب إف
عل مضارع متكل

 .رست است

نبايد نگاه كن: » 
 .نفي است»  ال

 .رست است

خاص( َعلم سم 
  :رتيب

بر اسا(.رفه ندارد
يك اسم معرفه 

 .رست است

اسم(  پرسشي 
 :ديگر

فعل:  أرادَ /  ط
فعل:  يبلغْ /  ط
فعل:  کان / ط

 .رست است
ايل صيغة مبالغه

؛ اسم مبا کّذاباً  
   :رتيب

سم مبالغه و ص
عل اديگر؛ خبر ف
 .رست است

فعل مستقبل ؛»

 .رست است
استو عدالت بر ي
 .152ص 

 .رست است
  .بي است

بِم منّي اَنت«: ت
».يامبري نيست

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
اسم: خير) 2

خطاها به تر
فعل: ِرمُ ُأکْ  )1
فع :َأَحبَّ ) 3
فع: َعیأسْ ) 4

در 4گزينه  .4
» ظُـْر الَينْ « 

ال« ها  گزينه
در 3گزينه  .4

اس: حمدأ )3
خطاها به تر

اسم معر )1
:الجّوال )4

در 4گزينه  .4
كلمة:  من

هاي د گزينه
شرط :من) 1
شرط: من )2
شرط :َمن )3

در 4گزينه  .4
صورت سؤال

4در گزينة 
خطاها به تر

ا: الغّفارَ  )1
سه گزينة د

در 3گزينه  .5
» َسُيساِفرُ « 

   
  

در 1گزينه  .5
هستي نظام«

ص» .آخرت
در 1گزينه  .5

سؤال تركيبي
منزلت حديث

بعد از من پي
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. رِ آن است

شده  سليم

و  67 ص 

» فقيه«د، 
» .كنند عه

  .53ص » 

43.  

114.  
 هاي زمينه 

 آنها ختگي
 را خود ته

 بنا عدل ة
بخش دوم 

 احكام، ي
 و انزوا از 

 از را مانان

cationgroup

هستم و علي درِ

تس و خورده ست
  
 

»حديث ثقلين

آورند دست به ت
مراجع ن فقيهان

».كنند مي كسب

3ص »  در قرآن

4ص » در قرآن
مهدوي جامعة 

پخ دوران آثار با 
گذشت هاي كتاب

پاية بر اي معهجا
مام خميني در ب

هاي زمينه در في
دور به اما دند،
مسلم و كردند ي

 

من شهر علم ه 

  .9ص  »﴾ايتً
  .ه دارند

شكس خود درون 
.143ص » .ست
 .142ص » .ت

تفكر در ح«» .ت

روايات و قرآن ز
اين به ايشان، به 

ك بيشتر را عنوي

رتدب«و  36ص 

تدبر د«» .نورزند
در اينكه، تر هم

12.  

متفكران و دان
ك بتوانند، اگر و د

ج مردم، كه بود 
و سخن ام. 50 

هاي مختلف سؤال
بود مخالف خود
مي ارنظراظه ئل

 )17/02/1400 وم

« :»ها من بابها

نُحيِيةً للدي بِه بم
صيل انسان اشاره

 تمايالت پست
اس شده آنان اي
است گاه بي و گاه

است هميشگي 

از را اسالم حكام
دسترسي مكان

مع هاي هدايت ت

شعر ص. ره دارند

و به من شرك ن
مه فوق ة موارد

0ص » ...كنند ي

دانشمند اولية ي
كنند مي ديدنظر

آن پيامبران سال
ص» .نهند بنا 

س اسالمي، هاي 
خ زمان حاكمان

مسائ اين همة ة

11  

دوجامع نوبت (ن 

 اَراد العلم فَليأته
 83.  

ل﴿: هاست نسان
اص/ اصلي / دين 

مقابل در ابتدا ،
ها خواسته سليم

گ تمايالت اين ه

آن كنار در نيز

اح و قوانين نند
ام عدم يا مامان

دريافت لياقت و 

اشار )ص( رتبت

مرا بپرستند و ]
همة از:  و كمال

بندگي را خدا د

هاي نوشته و آثار 
تجد خود گذشتة

ارسا اهداف از ي
عادالنه قوانين 

سرزمين سترش
ح با اينكه با )ع

دربارة خود، هي

ازدهم؛ زبــــان

فَمنو علي بابها 
ص» .وارد شود

ا ما جمله از ي،
بنياد/ هاي برتر 

،]معلول[دهد  ي
تس و گرديده دان

هب دادن منفي خ

ن معصوم وجود 

  .درسي است

توان مي و رسند ي
ام غيبت زمان ر

  .شريفه است

استعداد باشد، ر

پيامبر ختمي مر

اي كه ديگر گونه
دن زمينة رشد

توانند مي بهتر ها 

كه دانيم مي :ي
گ هاي نوشته در 
  .41ص » ن

يكي اصوالً: ... الم
براساس را خود

  .وع اشاره دارد

گس با: ازهاي نو
ع( اطهار ائمة. د
اله علم بر تكيه 

سنجش يا

»علمِ ودينَةُ الاَنَا م
 بايد از درِ آن و

مادي جهان خش
ه نحوي به نيازه

مي ذلت به تن ن
قدرتمند و گويان

 زمان براي پاسخ

است، هميشگي

كتاب د 29و  2

مي دين در يق
در دارند وظيفه 

م آية شمان مفهو

باالتر ها انسان ل

س نخوانده بودن پ

به گ [...« :﴾شَيئًا
فراهم شد _5 

انسان .است هم

تدريجي نزول ين
معموالً شمندان

ر در قرآنتدب«و  

اسال اجتماعي م
خ اجتماعي دگي

 به همين موضو

ي متناسب با نيا
آمد پديد رداري
با فعال، و زنده

   
 

«: فرمود )ص( 
را بخواهدن علم 

 .رست است

بخ حيات آب، ي
كدام به ديگر، هر

 .ست استر
ديگران مقابل در

زورگ مغلوب پس
 جواني بهترين
 .رست است

ه قرآن كه طور
  .69ر ص 

 .رست است
5 ترتيب صص 
 .رست است

عمي معرفت به ه
مسلمانان. شوند

 اين موضوع، هم
 .رست است

عمل و ايمان جة
 .رست است

ي بودن و درس
 .رست است

ال يشرِكونَ بي شَ
: جامعة مهدوي

فراه افراد همة ل
 .رست است

عي در دروني جام
دانش رو، ازاين .ت

40ص » .مايند
 .رست است

احكا اجراي رت
زند و مردمي ط
نيز 52ص » طه

 .رست است
 معارف اسالمي

كشور نظام و ر
ساز حضور با و 

www.sanjeshse 

پيامبر اكرم
كس اين هر

در 2گزينه  .5
كلي طور به«

سه گزينة د
در 2گزينه  .5

د كه كسي«
سپ و ]علت[
نوجواني و«

در 3گزينه  .5
ط همان -2«

حديث غدير
در 3گزينه  .5

مطابق با به
در 4گزينه  .5

فرادي كها«
ش مي ناميده

و. 126ص 
در 4گزينه  .5

درج قدر هر«
در 1گزينه  .5

هر دو به امي
در 2گزينه  .6

يعبدونَني ال﴿
نگاهي به«

تكامل و رشد
در 3گزينه  .6

انسجا )الف«
است متفاوت
نم مي اصالح

در 4گزينه  .6
ضرور) الف«

روابط و كنند
كشف رابط«

در 3گزينه  .6
تبيين -3«

افكار اخالق،
گيري گوشه
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فة سجاديه 

ط با سؤال 

و سؤال . 9

 كه مقامي

 كلمات ن
 نه و است

). معلول( ه

 با مقايسه 
رد . ه است

cationgroup

لبالغه و صحيف

تباطرا كه البته بي

3ص » .شد نان

م و موقعيت هر ر

اين با كه اي آيه ر
ا مذكّر نه نسان

ادن در دام گناه

قابل و ترند يين
استهوغرايز را نخ

 

همچون نهج ا گ

شود كه طرح مي

  .63ص » .ت

جتماعي مسلمانا

  .75ص  .﴾
در را مردم حقوق

هر و ندارد اصي
ا روح و دهد مي

ذلت نفس و افتا

پاي و ناچيز سيار
مايالت داني و غ

.  

  .63 ص

1.  

 )17/02/1400 وم

بزرگ هاي كتاب

مط» )ص( پيامبر

نيست پذير پايان

اج ندگيز وارد د

﴾اللّه كَثيرًا رَو ذَ كَ
ح متجاوزان د و

خا جنس به ص
م تشكيل او روح

ذ ←) علت( د

بس الهي، و عنوي
حيواني و تم بعد

.120ص » .ويد

ص. پذيرد مي ان

56ص » .شود ي

12  

دوجامع نوبت (ن 

ك آمدن فراهم ه،

خنان و سيرة پ

پ و شدني تمام 

جديد شكلي با ت

 و اليوم اآلخرَ و
آمد نمي كوتاه و 

اختصاص كريم ن
ر را انسان قيقت

  

خداوند از غفلت 

مع بعد به نسبت
ب تمايالتكردن 

گو مي سخن معه

پايا نبوت ختم با

مي انجام خلقت

ازدهم؛ زبــــان

سازنده حضور ن

حفظ سخ«اقدام 

امري دين، يين

جاهليت ،)ص( ا

  . درسي است

ن كانَ يرجوا اهللاَ
ايستاد مي جامعه

  .153متن ص 
قرآن در» ناس« 
حقي زيرا شود؛ ي

.ب درسي است

  .ست

؛)معلول(  نفس

ن اما نيستند، بد
نسان سركوب ك

جام و خود دگي

ب مردم، به وحي

خ قانون به  گويي

سنجش يا

اين ثمرة .اختند

در ذيل ا» ذَّهب

  .سي است

تبي و تعليم و معه

خدا رسول حلت
  .89ص  

كتاب د 16و  1

ِ اُسوةٌ حسنَة لمن
ج افراد حقوق ن

  .مان صفحه

و مت 149ص » ن
، و»بني آدم«، 
مي مربوط دو هر

كتاب 104و  10

سي بيان شده اس

عزّت ←) لت

ب خود ذات در ي
وند هيچ گاه از ا

آما عدم از )ع( ن

  .رسي است
و ابالغ و دريافت

پاسخ و طبيعي

   
 

سا مي مند بهره 
 101.  

سلسلةُ الذَّ«قدر 

 .رست است
كتاب درس 31ص 

 .رست است
جام ادارة و ومت

 .رست است
رح از مدتي شت

»تدبر در قرآن«
 .رست است

5 ترتيب صص 
 .رست است

كُم في رسولِ اهللاِ
شدن گرفته ديده
هم» .كرد مي ات

 .رست است
تدبر در قرآن«ة 

،»انسان«، »نس
ه مرد، و زن به ،
 149.  

 .رست است
3يب صص ت تر

 .رست است
كتاب درس 93ص 

 .رست است
عل( خداوند دگي
  .143ص » ي

حيواني بعد الت
خداو ».نيستند 
  .3و  1

 .رست است
زمان امام منتظر

 .رست است
كتاب در 125ص 

د يعني اول، ليت
 .رست است

ط نيازهاي رفع ي

www.sanjeshse 

خود معارف
ص » .است

حديث گرانق
  .است

در 2گزينه  .6
مطابق با ص

در 1گزينه  .6
حكو اصوالً«

در 4گزينه  .6
گذش از پس«

«اول و دوم 
در 4گزينه  .6

مطابق با به
در 2گزينه  .6

لَقَد كانَ لَكُ﴿
ناد برابر در«

مجاز بودند،
در 3گزينه  .6

آيات شريفة
إن«كلمات «

باشد، همراه
ص» .مؤنّث

در 1گزينه  .7
مطابق با به

در 3گزينه  .7
دو در ص هر

در 2گزينه  .7
بند و تسليم

ارزيابي خود«
تمايال«: نكته
تمايالت آن

1هاي  گزينه
در 4گزينه  .7

م و مشتاق«
در 1گزينه  .7

مطابق با ص
مسئول: نكته

در 1گزينه  .7
براي ازدواج«
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پروا داشته 

 كند مي ت

 چيزي و ك

 از را سان
هدايت / ت 

خاص براي 

 از بودن مه
  .ست نيست

پروا داشته 

 شكست ]
 202.  

» .است خته

 اي« :﴾..
رس هفتم، 

cationgroup

پ خدا از ديگر، 

 

مقاومت ايستد، ي

نيك پاداشي ند،

انس هدايت برنامة
ومي شده است

خ/ مخصوص /  

برنام بي از دوري
و نادرس! است »
پ خدا از ،ديگر 

]داني [خود ون
ص. »است شده

ساخ هموار ها ن

.منكُم االَمرِ ولي
در. اطاعت است

 

نصف براي بايد

 .222دهم، ص 

مي خويش هوس 

كردن پيشه كاري
  .حه

ب خداوند يعني 
ات، هدايت عمو
ك هدايت ويژه

د و خود ةهزين و 
»عقلي بلوغ هاي
نصف براي بايد

ايالت در پست
ش آنان هاي استه

انسان براي را ري

اُو و رَّسولَال يعوا
دي و التزام به ا

 )17/02/1400 وم

با پس است؛ ده

20.  
درس هجد» .ت

و هوي مقابل ر

نيكوك كه كساني
همان صفح» رآن

...داراست  را ود
ن ساير مخلوقا

ن، حاكي از يك

خرج تنظيم سر،
ه نشانه«همگي از 

با پس است؛ ده

تما مقابل در ]ت
خوا تسليم و يده

رستگار به سيدن

اَطي اهللاَ و  اَطيعوا
مبين لزوم پايبند

)م انساني

13  

دوجامع نوبت (ن 

كرد حفظ را ود

8 هفدهم، ص 
نيست ازدواج از ر

  .211ص 

در همچنين و ن

ك براي« :﴾ذلَّةٌ ال
تدبر در قر«» .د

خو مخصوص ت
ك طرف همچو
راي هدايت انسا

  .د

  

همس ايه يژگي
ر چهار گزينه ه

كرد حفظ را ود

نخست[ ابتدا ،]
گرديد قدرتمندان

رس راه و ردانيده

َ الَّذينَ يها آمنوا
كه م» .كنيد ت

علومويژة () 2

ازدهم؛ زبــــان

خو دين نصف د،

درس» .خداست
تر محبوب خدا د

درس هفدهم، ص

ظالمان و ستكبران

وال قَتَرٌ وجوههم
نشيند نمي ذلت و

هدايت شيوة رد،
ني انسان از يك

يامبران بردن پ
شود ت ديگر نمي

.ب درسي است

و درباره كركردن
ي بخش اول هر

خو دين نصف د،

معلول[دهد  مي
قد و زورگويان ب
  لّت

  .درسي است

گر كامل و تمام

اَي يا﴿: ولي االمر
اطاعت امرتان ولي

2(ن و زندگي 

سنجش يا

كند ازدواج كه 

خ نزد اجتماعي ي
نز بنايي هيچ م،
د» .تقواست به د

مس برابر در كه 
19.  

و يرهقُ وال زِيادةٌ
و ن غبار خواري

دا را خود ويژة 
يعن. 10ص » ..

يگر فرستاده شد
 يك از مخلوقات

كتاب 127و  12

فكر كار، داكردن
يعني. 225ص » 
كند ازدواج كه 

م ذلت به تن ن
مغلوب سپس و ]

علّ=  لول، متبوع

كتاب د 30و  2

ت امامان وجود ا

آية او/  اطاعت 
و و رسول از د و

 دين

   
 

كسي« ):ص( 
  .ن صفحه

 .رست است
  .بي است

بناي ترين قدس
اسالم در«: )ص(
خداوند نزد كس 

 .رست است
كسي است» زيز
97ص » .شود ي

زِ و الحسني سنُوا
آنان چهرة بر و ت

 .رست است
هاي سرمايه كه 

..فرستد مي بران
د، و از طرف دي
 كه شامل هيچ
 .رست است

6 ترتيب صص 
 .رست است

پيد و شغل شتن
».است عقلي لوغ

كسي«: )ص( 
  .ن صفحه

 .رست است
ديگران مقابل در

علت[شده  سليم
معل=  تابع:  مهم

 .رست است
9 ترتيب صص 
 .رست است

  .بي است
با را هدايت مت

  .149، ص 
آية/ نساء  59
كنيد اطاعت خدا

www.sanjeshse 
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همان» .باشد

  
  

در 1گزينه  .5
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مق خانواده«
( خدا رسول

هر برتري«
در 1گزينه  .5

انسان عز««
نمي تسليم و
اَحس للَّذينَ﴿

است تر فزون
در 2گزينه  .5

نيز انسان«
پيامب طريق

عمومي دارد
انسان است

در 2گزينه  .5
مطابق با به

در 3گزينه  .5
دا به توجه«

بل هاي نشانه
پيامبر اكرم

همان» .باشد
در 3گزينه  .5

د كه كسي«
تس و خورده

نكتة بسيار
در 4گزينه  .5

مطابق با به
در 4گزينه  .5

سؤال تركيبي
نعم خداوند«

درس هفتم،
آية شريفة 
خ مؤمنان، از

  .86ص 
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 جايزه ان

 و هم پس 

 هاي زمينه 

 به مأمور و
 قرآن .بود
آية . ».مند

cationgroup

17.  

حاكما از و دند

  .113ص » .

،)ع( ؤمنان علي

 
مهدوي جامعة 

او طرف از و رد
نب آنها انجام به 
نا مي معجزه را ن

 

2ص » .يابند ت

كرد مي جعل )ص

...و  آمد پيش ث

  .سي است

گوهربار امير مؤ

 .157ص» رآن
در اينكه، تر هم

165.  

دا ارتباط خداوند
قادر خداوند ن

آن اسالمي دان

 )17/02/1400 وم

دست دين حكام

ص( اكرم پيامبر

حديث جاعالن ي

دهم كتاب درسي

 عبارات سخن گ
  .ل

  .123ص . 

تدبر در قر«» .د
مه فوق ة موارد

5ص » ...كنند ي

خد با وي كه بند
اذ و بدون تأييد

انديشمند و خواند
  .41ص . ت

14  

دوجامع نوبت (ن 

ا و معارف به وان

پ قول از اديثي

براي مناسب يط

ي هفدهم و هجد

  .ي است

  .شده است

  . سي است

ر تركيب كردن
د با نتايج اعمال

است) ع( ضرت

نورزند شرك من
همة از: كمال و 

بندگي را داخ د

دريابن مردم ينكه
ب كس هيچ كه 

خ مي نبوت المت
زات ايشان است

ازدهم؛ زبــــان

تو حد در كه ند

احا حاكمان، ن

شراي )ب: )ص( م

هاي از درس 21

كتاب درسي 183

كتاب اخذ ش 14

كتاب درس 101-

هم به خاطر: اند
ردم انجام بدهند
ستي از كالم حض

م به و بپرستند ا
رشد زمينة ن

توانند مي بهتر ها 

  .درسي است

اين براي شد، مي 
داد مي انجام ي

عال عني نشانه و
ان يكي از معجز

سنجش يا

  .50و  49

كردن مي تربيت ا

اين به نزديكي ي

اكرم پيامبر ديث

  .سي است

1و  224و  21

3ص » در قرآن

40و ص  140 

-100و صص  1

ا و دليل نادرست
هايي كه بايد مر

بندي درس و جمع

تا مرا... « :﴾شَيئًا
شد فراهم -5 

انسان .است هم

  .رسي است

  .سي است

كتاب د 70و  7

مبعوث خداوند
اي العاده خارق ي
يع» آيت«را  ده

و بيا )ع(  عيسي

   
 

 .رست است
9صص » تحقيق

 .رست است
ر ، دانشمنداني)

 .رست است
براي دنياطلبان،

  . 114ص » 
احاد نوشتن يت

 .رست است
كتاب درس 98ص 

 .رست است
  .بي است

5 ترتيب صص 
 .رست است

تدبر د«ة شريفة 
 .رست است

و ص 141 ص 
 .رست است
03 ترتيب ص 
 .رست است

دوبه  3و  2و  1
ن مقدمات كاره
الصه و تركيب و

 .رست است

شَ بي يشرِكونَ ال
:مهدوي جامعة 

فراه افراد همة ل
 .رست است

كتاب در 112ص 
 .رست است

كتاب درس 87ص 
 .رست است

1 ترتيب صص 
 .رست است

خ سوي از مبري
كارهاي است، ده

االع خارق ارهاي
ز زبان حضرت
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  .2گزينة 

 58 در ص

 امام يباي
 از» .كند ي

ص » .سيم

  .4و  

مسـائل  «ي       

cationgroup

رد گ. عدد نيست

د» سبيل نفي دة

ز سخن اين .ند
مي كر و كور را 

برس درست خابي

2هاي  رد گزينه

ل، ره بـه سـوي

  .ايم سته

 

  .بيند ي

 

متع پيامبران دن

قاعد«كم قرآني 

ران مي حاشيه به
آدم چيزي، به د
انتخ به كنيم تا ت

ر. كند نا پيدا نمي

ي نيـروي عقـل

ا بدون علت دانس

 .است» د شدن

  .است» 

  .باشد ظلم مي

  

مي» ابديت«انة 

 )17/02/1400 وم

فرستاد از علل» 

و حك» اسالمي ة

ب را عقل و بندد 
عالقة شديد :صم
مشورت خود مادر

ديگر معنا» قالني

د با بـه كـارگيري

اده و طبيعت را

هواي نفس خود

» واحد بر جهان

  

هاي ظ ي از انگيزه

 .كند  عرضه مي

 خود را در آستا

  ديني

15  

دوجامع نوبت (ن 

» در طول زمان

جامعة استقالل 
  . است

مي را گوش و م
يص و يعمي شَّيِء
ما و پدر با آينده

 به تصميمات عق

پردازند مي» عت

  .ي ندارند

لق بشناسيم، ما

تسليم ه«صيت 

حاكميت ارادة«

.افكند  سايه مي

يكي» ة جاهالنه

جتماعي انسان

سازد و را مي» د

هاي ف و اقليت

ازدهم؛ زبــــان

مختلف اديان ود

حفظ ضرورت« 
كتاب درسي 5

چشم شخص، ك
الش حب«: است 

آ همسر مورد در

عمل«ده است، 

ماوراء طبيع«ت 

وجود خارجي» 

عت را بدون خا

  .ست

  .است»  كافي

ي از افراد به معص

« هستي بيانگر 

 بر وجود انسان

عقيدة«، بيانگر 

  .ئل شوند

را براي حيات اج

وشت ابدي خود

معارف

سنجش يا

وجو«. سي است

، و 56در ص  
59ص » در قرآن

يك به محبت و 
قبيل همين از 
د كه اند خواسته 

 حاشيه رانده شد

ب علمي به اثبات

 ماوراي طبيعت

هان ماده و طبيع

اس» احتياج«لت 

دليل« نيازمند 

ت تن دادن برخي

هنگي در جهان

، خودخواهي»د

سياه برتري دارد

جودي خويش نا

ر» برنامه خاصي

سرنو«دهد  م مي

   
 

 .رست است
كتاب درس 20ص 

 .رست است
)ع( ف امام باقر

ر دتدب«ة آن در 
 .رست است

عالقه كه يما ده
مواردي به ربوط
ما از دين وايان

كه وقتي عقل به

 .رست است
با تكيه بر مطالب

  .گشايند مي
 .رست است

خدا و«گويند؛  
 .رست است

ي ماديون اگر جه
 .رست است

ندي اشياء به عل
 .رست است

 نبود هر چيزي
 .رست است

عاليم ديني علت
 .رست است

كپارچگي و هماه
 .رست است

محور قرار گيرد
 .رست است

 سفيد بر نژاد س
 .رست است

ريق به كمال وج
 .رست است

طرح و ب«داوند، 
 .رست است

 عملي كه انجام
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  .خواندند 

اي انسـان   

ارتبـاط  » .      

ـود انسـان    
ـي جـدا از      

 

ا فرامـوش    

  .و است

 getفعل  

 و هم بين 
فت فاعلي 

cationgroup

داده بود فرا مي

هـا فعاليـت » ول 

ل محـال اسـت

هـاي وجـ گوشـه 
نـد كـه بـه كلـ

 .است» تربيتي

ـداي خـويش را

هاي روحاني او ش

  ».رسد

).4و  3هاي  نه
عد از آن بيايد

داريم نه صف» 

 

  .د

 به آنان تعليم د

نـوع او«ود و از 

  .داده شود

ـة جـزء بـر كـل

اي از گو عة گوشه
ان ي انسان شـده 

ت«ديگري جنبة 

پذيرد و اگر خـ

ستعدادها و ارزش

  ...است و» ن

ر ن به ثمر نمي

رد گزين(ه كرد 
y تواند هم بع مي

راضي« معناي 

 )17/02/1400 وم

يابد دست مي» ي

تبي كه خداوند

  .ي است

شو ناميده مي» ي

 پاسخ صحيح د

احاطـ«با » تنيد

وانشان به مطالع
ي و ماهيتي براي

و د» شناختي« 

  

 و فرمان او را بپ

فاكنندة همة اس

بين خوش«ن آن 

هاي پيامبرا الش

will, c استفاده
your money

satisfied به

 

16  

دوجامع نوبت (ن 

ش روحي عميقي

م را به راه و مكت

انگر هدايت الهي

هاي غريزي ليت

كه بايد» انسان 

ت كرد و بر آن مي

حدوديت قوا و تو
منادي شخصيتي

كتب يكي جنبة

.است» آخرت« 

 را پرستش كند

ددهنده و شكوف

م هستي و قوانين

تال«نسان نباشد 

can, may, sh

yست و مفعول 

dصفت مفعولي 

  ).3و 

)2(انگليسي 

ازدهم؛ زبــــان

آرامش«داوند به 

كردند و مردم مي

آيد و بيا جود مي

فعا«دهيم  م مي

عمق جان« از 

ك فهم آن مي/  

كي ناشي از مح
اند هر يك م يده

گي مهم اين مك

و» دنيا«ان به 

داي خويش خ
  .ه كيست

جود انسان و رشد

، نسبت به نظام

د، اگر عقل در انس

houldتوان از 

اي اس ل دو كلمه
به صجمله نياز 

و 1هاي  د گزينه

ا

سنجش يا

ماد به رحمت خد

ظهور م» خداوند

به وج» ب و روز

ز يك رنج انجام

ي است برخاسته

جزيي كو رسيد

شنفكران در تاريك
متفاوتي را برگزي

  . انسان است

، داشتن دو ويژگ

هي، تقسيم جها

ه است كه تنها
داند كه د و نمي

همه نيازهاي وج

داند مي» كمال«

نام دارد» عقل«

ي نوع اول مي ت
جزو افعال» فتن

جه به مفهوم ج
رد(» كننده ضي

   
 

 .رست است
اية اتكاء و اعتما

 .رست است
خ«هي از جانب 
 .رست است
بش«ضعي زمين 
 .رست است

ه براي فرار اي ك

 .رست است
نيازي» دآگاهي

 .رست است
نان هر يك به ج

  .رد
 .رست است

فيلسوفان و روش
هاي مت  و ديدگاه

 ماهيت حقيقي
 .رست است

 مكاتب آسماني،
 .رست است

بيني اله ن جهان
 .رست است

 اين آفريده شده
كند  فراموش مي
 .رست است

ء در برگيرندة ه
 .استرست 
«و » خير«ن را 

 .رست است
«ي وجود انسان 

 .رست است
نتيجه در شرطي

پس گرف«عناي 
ي ديگر، با توج

sa  را«به معناي
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). 4و  1ي 
حال كامل 
فاده كنيم 

جمله، قطعاً 
عول بيايد، 

advise s

advise s

وتري است 

از سوي ). 2
رد ( كنيم 
رد ( شوند 

animals 

  ».نم

  ».كند ي

  ».داشت
  قاً

يي ناسالم 

  ».فته است

cationgroup

هاي رد گزينه(ود 
ت، بايد از زمان ح

استف) toفعل با 

جه به معناي ج
advise اگر مفع

somebody to

somebody a

هاي كامپيو ازي

2و  1هاي  زينه
 little استفاده

مع نبايد نوشته
sشد كه اسم  ي

كن شرمندگي مي
  سيده

ه خيريه اهدا مي
  ايي

 اثراتي خواهد د
طور سابق، سابق

  ».د
  سرده

ل و عادات غذا

  تص، ويژه

وم مردم قرار گرف
  وگيري كردن
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 صرف زمان زيا

حال ساده استفا
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  ».شود مي

ب). 4و  1هاي  ه
از سوي د). 2 

هاي رد گزينه(د 

  طور كامل
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  ه، امتياز

forgetز فعل 

forg به معناي

ترين است نزديك 
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   داشتن
  ش يافتن

رد گزينه(ه كرد 
و 1هاي  گزينه

جمع بسته شود
  ).2و  1هاي 
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 -----------
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 چيست؟
اوينچي نقاشي
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----.  
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ر( استفاده كرد 
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-------------
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بعد از آن نياز به

ختصاصي انگليس
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-------------
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w در جمله با ت

عنايي كامالً نادر

 رو هستيم و در
ه بايد از صفت ك
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