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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  شمشمرحلة ـ  دوازدهمسنجش 
)23/12/1398(  

  )دوازدهم( زبــان  
  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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
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@sanjesheduc 

در سـه  .) ت

   كني؟

رويشـان و      

  .ست
» حسـيب «

ايي ماننـد  
پور زال «و 

شي از فعل 

cationgroup

گ و پيري نيست

گ جنگ و سفر

شـتر عصـاي در

تبديل شده است 
«و » لـيكن «، »

  .) از بر است

ها  ديگر، تركيب
و» وردهاي هول

بخش: آموخته//  

 

 بر سر راه مرگ

ن ببندي و آهنگ

شـده كـه بيش مي

  ظير

/ي / به مصوت 
»مهميـز « ديگر 

د شده كه آن را

  .زمخت، 3نة 

هاي ا در گزينه
يرمرد عرصة ناو

متمم: سودابه/ 

  ز
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ني سد و مانعي

واهي بار بر زين

مدار ساخته  گره

بدون جفت و نظ

در آن ب/ ا / وت 
هايدر گزينه. ت

اي مانند ه سوره

و در گزين» مريز

  

ي نيست؛ امااينو
شي«، »ها بختي ره

//نهاد : رستم//  

  متمم 
مميز: كوه ⇐ 

  ايي

 .باشد) پايه(ه 

2  

ششممرحلة (ان 

يعن(است؛ ر رفته

خو س چطور مي

 عصاي ستبر و

يكتا و ب: طاق// 

د بلكه فقط مصو
نيست» مجاب«

ز و كرشمة يار به

م«، فعل 2زينة 

. توجه فرماييد

ست كه تركيب ن
گليم تير«، »لي

  .عرند

مسند: متهم//  

:ـَـ م ⇐ست 
بر دشت نهادند

چه سرما -3يي 

نهاد جملة هسته

ي و نگارش

وازدهم؛ زبــــا

كارمانع عبور به
.  

هواره هستي، پس

كه در آن نوعي

بامِ كاخ ر، پشت

ت معنايي ندارد
«ي است و ممالِ 

  .ند

ناز: سورت عشوه

شده است؛ در گز

سي دهم، خوب

رفته اسبه كار » 
حض خوب و خال
ساختة خود شاع

مسند: فرزند// 
  .)ت

 
كار بر من گناه اس
دو كوه هيزم را ب

  .ست

چه سرماي -2ب 

فعول، متمم يا ن

 فارسي

سنجش دو

ي ديوار قلعه و م
.است» اسب«ي 

ب خوابيدن در گه

 آسياي صغير ك

باالي قصر: باال 

ود آن واژه تفاوت
ا معني متفاوتي

هستن» حساب«

س. (ه شده است

اشتباه نوشته ش 

در كتاب فارس» 

»د گنج مرواريد
شعر مح«، »مرد

نايي نيستند و س

/شاخص ): دوم(
 ماضي نقلي است

 .متمم است» ي
از اين ك=   گناه

د= هيزم دو كوه 
قيد اس ⇐ كه 

آن شب -1: د از

تواند مف مي) يرو

   
 

 .رست است
در معني» باره« 
هم معني» باره«
هنوز مناسب: 4

 .رست است
شهري است در

  .ه است
  شته

 .رست است
//ة بهرام، مريخ 
 .رست است

لِ يك واژه با خو
اي با ة جداگانهژ
«و » لكن «، »از

 .رست است
اشتباه نوشته» ت

 .رست است
دار روزه، پاكان 

 .رست است
آفريدگرد«رس 

 .رست است
كليد«نه تركيب 

و كين مرد و نام
هاي رايج و آشن

 .رست است
(شاه // بدل ): ت

فعل» استخته
 .رست است

يكي« ⇐يكي 
 اين كار هستم
ادند بر دشت ه

به اين اميد: گر
 .رست است

اند  وصفي عبارت
 .رست است

پي(جملة وابسته 

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  

در اين بيت
«بيت ديگر، 
4معني بيت 

در 1گزينه  
نام ش: منتشا

قَلندران بود
تپه، پش: تَل

در 3گزينه  
سيارة: بهرام

در 1گزينه  
ممال: توجه

وا» مجيب«
مهما«ممالِ 

در 2گزينه  
نقض بيعت«
در 4گزينه  

،1در گزينة 
در 1گزينه  

به مقدمة در
در 4گزينه  

در اين گزين
عيار مهر و«
ه تركيب» زر

در 2گزينه  
نخست(شاه 

آموخ«(است 
در 4گزينه  .

به ي: يكي را
از: 1گزينه 
نها: 2گزينه 
مگ: 3گزينه 

در 4گزينه  .
هاي ركيبت

در 2گزينه  .1
ج :يادآوري

erv.ir
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ت كه براي 

  

  ختيـار بـه   

ـل و واقـع      

را تشـكيل  

شـده بـود   

ت و سـاعد  

cationgroup

جملة پيرو است 

.»اين«ي ضمير 

  . پايه است

اخ بـي  -1ن كـه  

  

تر از حـدود عقـ

  . است

رن، ابري سـياه  

 سندروس زرد ش

  .ده است

 شمشير و دست

 

»ديديد« ⇐ 

ضيحي است براي

پيرو، نهاد جملة

 نزديك بود؟ اين

.رة مكنيه است

د و غبـار بيشـتر

زدگي و خجالت

الي سر سپاهيان

ن جنگ، مانند

تخيلي ذكر نشد

سرخ بودن ←

  .ول است
  

  .ه است

  .ر است

 23/12/1398( 

ديديد ] كه مرا

جملة پيرو توض 

جملة پي ⇐يد 

چه چيزي ⇐

  .ند

شخيص و استعا

سمان بر اثر گرد

ز سرافكندگي و

ار كه گرزها، باال

وزگار از ترس آن

ت لتي شاعرانه و

←رخ بودن است 

 با هم مورد قبو
.شود ي ديده مي

اوج آسمان شده

  .ود شد

ند ناسازگارهنرم

  .ت
  .ت

3  

ششممرحلة (ان 

اين[لوم است؟ 

⇐خته باشيد 

شد؟ كه خودتاني

 فرياد بزنمو  م
             پيرو

پايه هستن جملة

گويد، تش ه ما مي

 و سياه شدن آس

 نشانه و كنايه ا

انگا( شده است 

و رو) تشبيه(ود 

جرايي واقعي، عل

ت؛ وجه شبه سر

 تشبيه و كنايه
تنهايي تشبيه به

 .استه

ني خورشيد بر ا

 توانمندتر از خو

نظر و ه د صاحب

است» خاذ كردن
است» پنداشتن«

وازدهم؛ زبــــا

چه چيزي معل ⇐

 همان دم شناخ
  پيرو           

 چيزي يقينم ش

خيز بردارويتان 
پيرو              
ردو پيرو، نهاد ج

چيزي را به» صه

زان گرد و غبار

چشم دوختن، 

برآهيخته اغراق

  .ت
غوان در آمده بو

ست، اما براي ماج

مانند شده است
  .ت

صلي كالم باشد،
،4در گزينة . د

كوه تصوير شده

ترس و سرگردان

 با فردي بسيار

ه روزگار با افراد

اتخ«و » ش گرفتن
«و » رض كردن

سنجش دو

⇐ ديديد ]مرا
  پيرو.   ست
اين كه ]به[تم 
                  

چه ⇐ دتانيد
  پيرو

اختيار به سو بي 
                  پي

هر⇐رياد بزنم

قص«ت و اين كه 

است و ميزگرفته

)ح بااليي كف پا
  .م است

ش و گرزهاي بر

 خود آمده است
 به رنگ گل ارغ

ها اغراق شده است

گجويان به لعل م
شتار بسيار است
 نشانة منظور اص
نهايي وجود دار

نومند، همانند ك

ن جنگ باعث ت

بايد وارد مبارزه

مشترك است كه

در پيش«معني 
فر«در معني » ن

   
 

م[علوم است كه 
در حكم نهاد است
ي مطمئن نيست
                   

خوينم شد كه 
پ                   

]كه[ ديك بود
پايه              

فر -2ز بردارم و 
 .رست است

د اين جمله است
 .رست است

 اغراق صورت گ
  .استه

 .رست است
سطح(و پشت پا 

استعاره از چشم 
پو  سپاهيان زره

  
در معني واقعي

شدهخونِ ريخته
  

ها  و زيادي اسب
 .رست است

و ساعد جنگ) ير
يه از كشت و كش
وقت وجه شبه،

تن، كنايه به3و  
 .رست است

ت، جنگجوي تن
 .رست است
بودت، ترسناك
 .رست است

گويند كه نبا  مي
 .رست است

گر، اين مفهوم مش
 .رست است

در م» گرفتن«، 
گرفتن«نة ديگر 

www.sanjeshse 

مع: 1گزينة 
جملة پايه د

ولي: 2گزينة 
             

يقي: 3گزينة 
             

نزد: 4گزينة 
             

سويتان خيز
در 3گزينه  .1

نهاد» قصه«
در 3گزينه  .1

در اين بيت
گشتهعنوان 

در 2گزينه  .1
ـ به زمين و

»نرگس«ـ 
ـ در زياديِ
!)داده بودند

د» جهان«ـ 
ـ زمين از خ

)تشخيص(
ـ در كثرت

در 1گزينه  .1
شمشي(تيغ 
و كناي نشانه
هر و :توجه

2در گزينة 
در 1گزينه  .1

در هر دو بيت
در 3گزينه  .1

ر هر دو بيتد
در 1گزينه  .1

هر دو بيت
در 2گزينه  .2

در بيت ديگ
در 3گزينه  .2

،3در گزينة 
در سه گزينة
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 هوسـراني   

ه رسـتم و      

 افـروختن   

گرمي 

ی 
 4رگزينه 

ن را فقط 
-مي←ءُ 

  .ت

–) ها ه

 ←رء

 -) 3ه

س 
 ←ه

cationgroup

تهمـت بـه تـو   

 باعـث شـد كـه

ر كسي سـزاوار

ها بازيچه و سرگ

ماضی(نوا يأتون
در ←واو–) 3ه 

خداوند آن←من
يشاُء -) 3و1اي

جمله وصفيه است

رد ساير گزينه( 
المر - )  3گزينه 

رد گزينه( نگي 

نفس–) 3و2هاي 
آرائه -) ها گزينه

 

ين كه ديگران

  

عتماد داشـت،

ورامزدا بود و هر

مي نيست يا تنه

کان  -) ها گزينه
رد گزينه( شتم 

 إّال في قلوب م
هارد گزينه( زد 
ج» اليقذفه« را 

(شود شناخته مي
رد گ( شده است 

وي ديني و فرهن

هرد گزينه( رد 
رد ساير گ( شود 

 23/12/1398( 

گناه نشدي، با ا

.شود مير ديده

كه رستم به او ا

دس و نشانة اهو

 بازيچه و سرگرم

رد ساير گ(  كه 
ي زيارت امام هش

اليقذفه اهللا–)  
اندازنمي... ي كه 

بيايد زير» كه«  

 سخن گفتن شن
گفته ش←)هول

گفتگو←لثّقافي

گذايا عميق مي
شكه آشكار مي 

ن

4  

ششممرحلة (ان 

 ندادي و دچار گ

در سه بيت ديگر

  .شته باشيد

 و به اين دليل ك

ديد ايرانيان مقد

جز←ٌب َو لهو

زائراني از←ينَ 
براي←م الثّامن

3و1هاي گزينه
هاي كسانيقلب

باه است و بايد

شود يا تنها باي
فعل مجه(قيلَ – 
  .ت

حوار الّدينی و ال

تأثيري ژرف ي←
←)مله وصفيه

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ زبــــا

ات را از دستي

د» گ و رسوايي

توجه دا 3رسي 

 و ناجوانمردي

ت، زيرا آتش از د

إّال لعٌب–)2و1ي 

ِمن الزّوار اّلذ–
لزيارة اإلمام–)  

رد گ( وري است 
د آن را جز در ق

اشتب 4درگزينه ←

تن شناخته نمي
)2رد گزينه (  

اضافي است 2نه 

الح–) ها گزينه

←ر تأثيرًا عميقاً 

جم(يظهر–)  3

 عربي

سنجش دو

دامني م كه پاك

 بر پذيرفتن ننگ

در كتاب فار» اه

فريب  بود كه با
  .ن بسپارند

بوده است موبد 

هايرد گزينه(  
 (  

–)4و2هاي گزينه

هاد ساير گزينه

ش، روشنايي و نو
اندازد ، خداوندي

←واو –) 4ينه

جز با سخن گفت←
شخصيت انسان

در گزين» هنگام

رد ساير(  كرد 
  )1د گزينه

يؤّثر–)  2نه گزي
3رد گزينه( نده 

   
 

كنم فرض مي: 4
  خواهي كرد؟
 .رست است

جيح دادن مرگ
 .رست است

كاوة دادخوا«س 
 .رست است

در ناتني رستم
چاه بيفتند و جان

 .رست است
ن آتش بر عهدة

  .س نبود

  .رست است
زندگي دنيا←ا

) 4و2هاي گزينه
  .رست است

رد گ( د گرفتم 
رد( آمدند مي←
.  

  .رست است
دانش←و ضياء

مي... كساني كه 
رد گزي( » داوند

  .رست است
←إّال ِبالّتکّلم. 

منزلت يا ش←ن
ه«  -)  1گزينه 

  .رست است
سخنراني←ضرة
رد( ها تمدن ←

  .رست است
رد( كتابي ←)

خوانن» جان«وح 
  )4رد گزينه 

www.sanjeshse 

4معني بيت 
بزنند، چه خ

در 4گزينه  .2
ترج«مفهوم 

در 1گزينه  .2
به متن درس

در 3گزينه  .2
براد» شغاد«

رخش در چ
در 2گزينه  .2

روشن كردن
آتش مقدس

  
 

در 3گزينه  .2
الحياة الّدنيا

رد گ( است 
در 1گزينه  .2

يا←تعّلمتُ 
←)استمراری

اضافي است
در 2گزينه  .2

العلم نوٌر و
هاي كدر دل

خد« خواهد 
در 4گزينه  .2

...الُيعرف 
شأن اإلنسان

رد گ( انسان 
در 4گزينه  .3

ألَقت محاض
←الحضارات

در 1گزينه  .3
)نکره(کتاٍب 
رو←القارئ

(نظرياتش 
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از : لعّقاد
  )وصفيه

هاي ينه

ش و 

عقّاد . ست
ربي افزوده 
قّاد كارمند 
د و زندگي 

بيداري : ح
وان نوشته 

ش در قرن 

 27مان 

حين 

عقّاد در  

فعل ومع / 

  وف

cationgroup

في رأي ا -۲ها
جمله و( د نبود

رد گزين(  ، جزء

كسي كه ستايش

مع زبان عربي ا
 به كتابخانه عر

عقّ. است ف شده
ري مشغول شد

يقظه الصباح« ن 
دگي خود ده ديو

اولين ديوانش -3

ه عقّاد در آن زم

عقّاد در ح -3. ت
  .ت سال داشت

-3. معروف بود

/معلوم  –»هار

ل و فاعله محذ

 

كتابه: الكتب –د
كه براي من مفيد

قسم←بخش   –

ناداني ك -3ش  

و او عضو مجم. د
هاي گوناگوننه

 حسين معروف
 به روزنامه نگار
يوان عقّاد عنوان

عقّاد در زند. ت

3. كردجادله مي

ر شد در حاليكه

ه آغاز كرده است
، بيست و هفت

 با برخي شعرا م
  .ت

اشته « مصدره 

فعل/  مجهول –

 23/12/1398( 

كند بي نياز نمي
ك:  کن مفيدًا لي

–) 3رد گزينه  

 ستايش و نكوهش

مصر به دنيا آمد
 كتاب در زمين
قي و دكتر طه

هاي دولتيغل
اولين دي.  افزود

سال داشت 27ن 

  .داشته است
 احمد شوقي مج

منتشر 1916ل 

دگي را با فلسفه
ش را تأليف كرد

به مجادله ادبي
أليف كرده است

 باب افتعال و

–)ع د د( صلّية 

5  

ششممرحلة (ان 

اي ما را تجربه
لم يک  - كردم 

  .حرف بزنم

(الجبل←كوه–
  )ها ينه

روي نكردن در
  .ستايش است

أسوان مدر . ست
او بيش از صد 

 مثل احمد شوق
 از استعفا از شغ
و دين را به آن

عقّاد در آن زمان

نيز جدال ادبي د
با تنها ر ادبيات

 داشت و در سا

عقّاد نويسند -2
كه اولين ديوانش

عقّاد ب -2. صباح
ون تأگعات گونا

ادة حرفين ِمن

حروفه األص –

وازدهم؛ زبــــا

هيچ:  ربة تغنينا
تالش:  جتهدت

 با سخني زيبا ح

–) ها ساير گزينه

رد ساير گزي( ية

  .كوهش است
زياده ر -2هش 

ي كه شايسته س

شاعر مصري اس
. در مصر است
خي از شاعران

وي پس. بود 
 سپس فلسفه و
شد در حاليكه ع

 با طه حسين ن
در -2.  اي بوده

  .مشغول بود

را» يداري صبح

. صر با عقّاد نبود
هنگامي ك -4. د

يقظة الص ت بجز
 كتاب در موضوع

مزيد ثالثّي بزيا 

) له حرف زائد

سنجش دو

تجربال -1ها  نه
اج -۴مند نيست

با مردممن بايد 

رد س(  الُمرِعب 
حياتها القاسي←

 در ستايش و نك
ز ستايش و نكوه
ش نكردن كسي

 و انديشمند و ش
ان قرن بيستم

ي و فكري با برخ
...ف و اوقاف و 

 نقد شروع كرد
منتشر ش 1916 

 از احمد شوقي
ي برجستهسنده

كارهاي دولتي م

بي: يقظه الصباح 

 حسين هم عصر
زنامه نگار نيز بو

د ديواني نداشت
ك -4  عقّاد دهها

–مفرد المذّکر 

ليس ل( د ثالثيّ 

   
 

  .رست است
طاهاي ساير گزين

سودم:يس نافعاً 
  .رست است

ي دارد بنابراين م
  .رست است

السقوط←ناك
←هاي دشوار آن
  .رست است
رويداني زياده 

دوري از -1: تها
نكوهش - 4.  كندي

  :ك مطلب 
ود العقّاد أديب
مترين نويسندگا

هاي ادبي جدال
لف مثل تلگراف
ش را با شعر و

و در سال شت

  .رست است
تن، عقاد به غير

نويس -1←ها نه
در ك -4. شر شد

  .رست است
« عقّاد عنوان 

  
طه -1←ها نه

داره تلگراف، روز
  .رست است

عقّاد- 1 ←ها نه
.كردلف كار مي
  .رست است
للم –عل ماٍض 

  ة فعلّية
  .رست است

مجّرد– مضارع 

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
تصحيح خط

لي–نظر عقّاد
در 4گزينه  .3

سخن آدابي
در 2گزينه  .3

افتادن ترسن
زندگي–)4و3

در 2گزينه  .3
بزرگترين نا
ترجمه عبار
نكوهش مي

ترجمه درك
عباس محمو
يكي از مهم

او به. است
ادارات مختل
اشنويسندگي

را داش» صبح
  .است

در 2گزينه  .3
بر اساس مت
ترجمه گزين
بيستم منتش

در 4گزينه  .3
اولين ديوان
.سال داشت
ترجمه گزين
كارش در اد

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين
ادارات مختل

در 4گزينه  .3
فع←اشتَهرَ 

فاعله جملة
در 1گزينه  .4

فعل←ُيعدُّ 
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روي قبر 
 كس زياد 

ه شناخت 
. وار اوست

(۴ - 

 چيزي جز 
شد و 

م را انجام 

 –وف 

يجه دروغ 
ها عمل ن

اگر -3.  د
  .ان

خدا توكل 

cationgroup

  )رد 
ر) ص(سول خدا
هر -4. ته است

 

ابي را يافتي كه
جود شرايط دشو

شودگران می( 

هر -2 .ا بگويد
 كه مختصر باش

  .شودخ مي

تكاليفم -3. اندم

ي مؤخّر و موصو

اين قصه، نتيج - 2
سخنگو بايد به آن

گر چه تلخ باشد
ردگارت فرا بخوا

ام فقط به خدگي

 

  صفة

لم همواره ــــــَـــ دار
حديثي از رس -2

با به كار شايست
 .شودروبرو مي

 (  
اگر كتا -2. كرد

ت و آزادگي با وج
  .ند

(غال  –) شودی

ن اوست حقّ را
خن چيزي است
لم كه با آن فراخ

  )ّرياضيات

 زبان عربي نخوا
  .هايي هستند

مبتداي: آداب -4

2.  كننده است
دابي دارد كه س

حق را بگو اگ -2
نيكو به راه پرور

  .ت
در زند -2. ست

  .يد

 23/12/1398( 

صف/ ّرف بأل  

جمع مذکر سال
2. يز كرده است

بان با سخني زيب
هاي زيادي رتي

فعاليت( لنَّشاط
التش را كامل نك

بينيم فعاليتمي
اندازنر است مي

ارزان می( ُص 

 سود او و به زيا
بهترين سخ -3 

شود جز ظرف عل

  )ئع 
مسائل الّر( ئل 
هايم را جزرس

هاده فقط امانت

4فت ندارد      

ر از هزار عبادت
سخن آ- 4.شوند

  .أخير بيندازد
حكمت و اندرز ن

استوب حصر 
كتاب را خوانده ا
ي جز حق نگويي

6  

ششممرحلة (ان 

معر - المؤّنث 

نون در ج( ريَن 
وي ورق را تجوي
ن دعوت مخاطبا
زندگيش با سخت

ال←النِّشاط - 
ر نتيجه تحصيال
ر زندگي عقّاد م
بيش از هزار متر

يرخص -۲)ان او

كه  در آنچه به
.گردد گران مي

ششود تنگ مي

ون شيئًا إّال ودائ
مسائ -۳سي   

تعطيلي أخير در
ثروت و خانوا -

صف جمله وصفيه

شود بهتررده مي
شدر آن شاد مي

(  
  اُدعُ  -٤

تأدت دو روز به 
با ح -4.  ا دهيم

ها اسلوير گزينه
ئون فقط يك كت

سخني -4. كنمي

وازدهم؛ زبــــا

للمفرد - » الف

ِلآلَخر←الخَرينِ 
ي نوشته شده رو

از آداب سخن -3
شود و در زص مي

بينيممی) : لوم
 تحصيل نكرد د

آنچه د -3. وان
ي كه بلندايش ب

به زيا( عليه – 
  )شودمی

دم كسي است ك
اگر زياد شود) 

شمي ن قرار داده

 المال و األهلو
دروس -۲حدًا    

در ت - 2 .رستيدپ
4.  سأله ننوشتم

ج: تبين  -2–ف

دانش او سود بر
ست كه فقيران د

)فعل امر( م كار 
٤لِنستِمْع       -٣

 امتحان را به مد
 به آن گوش فر

 آمده و در ساي
ورد زندگي ناپلئ
سوز مشورت مي

سنجش دو

اختال« ن مصدر

ِلال–) اب تفعُّل 
ك، اين داروهاي

3. ته شده است
ديگران مشخص

، معل ب مفاعله
د در دبيرستان

د پس آن را بخو
دشان را از كوهي

)به سود او( ه
فراخ م( يّتسع  –

رهيزگارترين مرد
ادب(گردد، آني

في با آنچه در آن

ما( حذف شده 
أح -۱← منه 

ري را جز خدا نپ
ي را جز يك مس

مبتدا و موصوف: 

شمندي كه از د
اين عيدي اس - 3

ست براي انجام
٣قُل      - ٢← 

استاد خواستيم
هدايت كند بايد

سلوب استثناء
ن نويسنده در مو
قط با عاقل دلس

   
 

  .رست است
اسم الفاعل من

  .رست است
مضارع با( يَّن 
پزشك -1←هانه

نوشت ري شيمل
 دروغش براي د

  .رست است
مضارع باب( شاِهدُ 
عقّاد- 1 ←ها نه

كندگي زياد مي
ا يكي يكي خود

  .رست است
له -۱ ←هاينه

–) شودگ می
پر - 1 ←ها  نه

د شود ارزان مي
هر ظرف -4.  ند

  .رست است
مستثني منه ح 

ينه ها مستثني
كسي -1←ها نه

هاي رياضيسئله
  .رست است

عالم -1: ها ينه
  ه وصفيه

دانش - 1 ←ها نه
3. كندوشن مي

  .رست است
درخوا:  بالعمل 

←ها  ساير گزينه

از ا -1←نه ها 
ا به راه راست ه

  .رست است
برای اس» إّال « 
اين - 1 ←ها نه

ر امور زندگي فق

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
←المختلفة

در 4گزينه  .4
َيَتَبيَّ←َيَتَبيِّن

ترجمه گزين
دكتر آنّه مار
دروغ بگويد

در 3گزينه  .4
ُنش←ُنشاَهدُ 

ترجمه گزين
تو را در زند

هاجوجه -4
در 3گزينه  .4

درساير گزي
تنگ( يضيق 

ترجمه گزين
ادب اگر زياد
راهنمايي كن

در 4گزينه  .4
4در گزينه 

در ساير گزي
ترجمه گزين
دادم ولي مس

در 3گزينه  .4
در ساير گزي

جمله: يجب
ترجمه گزين
را براي ما ر

  .كند
در 1گزينه  .4

طلب للقيام
فعل امر در
ترجمه گزين
سخني ما را

در 4گزينه  .4
4در گزينه 

ترجمه گزين
د -3. كردم
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 نكن زيرا 
 -4. ت

اش تمام ي
اوند 

هـر كـس   «
 الهـي كـه   

ي و فاصـله    
و  105ص 

بخـش   16

يك، حفظ 
جـب كـرده    

به احكـام،  
 در بهشت 

 كـه بـراي      

بـاش، كـه    

cationgroup

  عل نفی
س اماره پيروي

ضوع يكسان نيست

صف روز باطري
خد-4. كند مي

«: ﴾ينا ترجعون
اگيري ابتالئات

ـدگي اقتصـادي
ص. (قسـط اسـت   

62ص . (ن اسـت       

ن با انجام كار ني
 را بر خـود واجـ

د ديگران را كه ب
ر اين صورت او

ـا آن كسـي را

دشمن غافـل نب

 

  )نهي
فع: التحصل -
از نفس -2. كندي

ويسنده در موضو
  

  .باشدمی
ي دارد كه در نص
سهايشان كمك

و الخير فتنة و الي
فرا» شويد ه مي

مانـ وامـل عقـب   
سوي عـدالت و ق

واضـع و فـروتن

ش برخي گناهان
گار شما رحمت

داشته باشد، بايد
د) ...رجعوا اليهم

يـان فقهـيز از م

شكني د ز پيمان

 23/12/1398( 

فعل ن( شود مي
-۴ی جنس     

داند، توكّل ميي
عقايد تعدادي نو

.آوريست نمي

مالکيت معنای 
تم تلفن همراهي
ي يادگيري درس

ت نبلوكم بالشرّ و
وي ما بازگرداند

  )دوازدهم 6

تـرين عو ز مهـم 
اي حركت به س

برابـر مـردم متو

ن با توبه، آمرزش
پروردگ«:  شريفه

شناست وجود د
مهم اذا رذروا قو

و آن خبرگان ني
  )م

 پيمان بستي از
  )يازدهم 10 

7  

ششممرحلة (ان 

عل درخواست م
الء نفی:  أنفع 

ه همه چيز را مي
دتر از خواندن ع

اي از آن به دسه

به مع) الم جاّره
دوست -2.ر بخرم

انش آموزان براي
 

نفس ذائقة الموت
سو آزماييم و به 

6درس  71و  6

 و مالي، يكي از
ه با آن در راستا

سـان عزيـز در ب

آمرزش گناهان: 
كه در آية...  و

  )وازدهم

علوم دانش ما آش
لينذ(موزش دهد 

  )دهم

كنند و تخاب مي
غير مستقيم(د 
اگر با دشمن« 
درس 150و  1

ن و زندگي

وازدهم؛ زبــــا

دادن فعانجام ن» 
ال عمل -۳فی

به خداوندي كه
چ كاري سودمند
كني سپس فايد

ال( کند، گاهی ی
مداني براي سفر
 هست كه به دا
. هدايت كنند

كل نف﴿: ة شريفه
ا شر و خير مي

7ص . (گردد مي

ن و فساد اداري
شود و مقابله مي

دنبال دارد و انس

:عبارتند از» ضب
ش عبادت اندك

دو 6درس  74و 

ي از پيروان، به ع
ين را به آنها آم

يازد 10درس  2

خبرة خود را انت
كنند عه اعالم مي

:نويسد  اشتر مي
145ص (» .كند

 دين

سنجش دو

»ال«  وسيله آن 
فعل نف: التتوّکل

ن مسلمان فقط ب
هيچ -3.  ي است

كدنش تالش مي

کيت داللت می
 بازار رفتم تا چم
مدرسه كتابهايي
 را به راه راست

آية در »  و الخير
طعاً ما شما را با

شود، دريافت م ي

 برخي مسئولين
عتمادي مردم م

زت نفس را به د
  )هم

ت رحمت بر غض
و پذيرش) صيانگر
و 73ص . ( كرد

اگر يكي... «: يد
د و دستورات د

27 1و 126و  1

تدا نمايندگان خ
د، به جامعص دهن

 عهدنامه مالك
ك گير مي را غافل

   
 

  .ست است
به:  ترک الفعل

ال -۱: ها زينه
زن - 1 ←ها نه
دهنده به بدين 

بي كه در خواند
  .رست است

بر مالک: كمتال
به - 1 ←ها نه
در كتابخانه م -

مردم فرستاد تا 

 .رست است
بالشر«هاي  واژه

چشد، و قط را مي
 امور زندگي مي

 .رست است
گرايي  و تجمل

ات كه سبب بي
  )دوازدهم 8 

 .رست است
دگي خداوند، عز

يازده 11 درس 
 .رست است

سبقت«ز سنت 
عص(ان گناهكار 
وجو وان جست
 .رست است

فرماي مي) ص(م 
د، راهنمايي كند

25ص ( ». بود
 .رست است

ساسي، مردم ابت
تر تشخيص سته

در بخشي از) ع
ي از اين راه تو ر

www.sanjeshse 

درس2گزينه .4
يطلب بها ت
در ساير گز
ترجمه گزين
بسيار فرمان
چه بسا كتاب

در 2گزينه  .5
يدّل علی ام
ترجمه گزين

-3.  شودمي
پيامبران را

  
    

 
در 3گزينه  .5

با توجه به و
طعم مرگ ر
شامل همه

در 1گزينه  .5
گري اشرافي

ستطبقاتي ا
درس 106

در 1گزينه  .5
تسليم و بند
خودارزيابي

در 4گزينه  .5
هايي ا نمونه

آبروي بندگا
تو يم» .است

در 2گزينه  .5
پيامبر اسالم
آشنا نيستند
با ما خواهد

در 2گزينه  .5
بنابر قانون ا

ي شايسرهبر
ع(امام علي 

دشمن گاهي
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ي مسـائل    
عي تجارت 

 :﴾ ...ـبلهم     
ـرار دهـد،   

س از ذكـر     
گـردد كـه   

 114ص  (

اده اسـت؛   

ح در برابـر    
كنـيم كـه    

 10درس  

هـا و   بـازي       

: ﴾لـوارثين 
ايـن  » ـيم 

ن هر كس 

 8درس  96

هـو الغفـور      
گناهـان را        

cationgroup

ان اول يـادگيري
ام و مسائل شرع

ف الـذين مـن قـ
قـ شين در زمين

ي در زبـور، پـس
گ ن مطـرح مـي    

.اند  سخن گفته

ر را از دسـت د

گيـري صـحيح م      
اي عمـل ك گونـه   
131و  126ص 

  .ديگران
ه در برگـزاري ب

  )دوازدهم 

 ائمه و نجعلهم ال
قرار دهـ ]زمين[

  )دهم

به يقين«: ﴾كّاها

6ص . (شـود  ـي   

ب جميعـاً انّـه ه
خداونـد همـة گ

 

جران و بازرگانـا
 حالل بايد احكا

ض كمـا اسـتخلف
كه آنان را جانش

به راسـتي« ﴾ون
منجـي در اديـا
 يك طرح الهي

مي است كه پدر

، بـراي تصـميم
د بتـوانيم بـه گ

ص. (ب را ببينيم

 فخرفروشي بر د
ي افـراد خـانواده

8درس  104ص 

الرض و نجعلهم
 آنان را وارثان 

يازد 9درس  11

قد افلح من زك﴿ 

ناهـان آغـاز مـ

 اهللا يغفر الـذّنوب
ميـد نباشـيد، خ

 23/12/1398( 

اي گروه تاج« :جر
ن درآمد پاك و

لفنهم في االرض
عده داده است ك

ا عبادي الصالحو
ود و مضـوع موعـ  

 آينده تاريخ از

حال يتيم تر از ت

جتمـاعي اسـت
ما بايد. ري است

ود كمترين آسيب

نسان شود، نه ا
سـالمت اخالقـي

ص. (خواهند شد

استضعفوا في اال
قرار دهيم و ]م

4ص . (ي است

:فرمايد ته و مي

 كار با توبه از گن

 علي انفسهم ان
حمـت الهـي ناام

 

8  

ششممرحلة (ان 

ر، الفقه ثم المتجر
ي بدست آوردن

  ) دوازدهم 8 

لصالحات ليسخل
اند، وع نجام داده

  
 اَنَّ االرض يرثها

موض» برند ث مي
حق بر باطل در

دور افتاده سخت
  . داند  نمي

ي سياسـي و اج
جهان، ضرورعي 

آنان بزنيم و خو

واضع و فروتني
همسـايگان و س

مند خ خروي بهره

نمن علي الذين ا
مردم[ پيشوايان 

ه حتمي و قطعي

تهسنكيه نفس دا

 پاك شود، اين

ي الذين اسرفوا
ايد، از رح  داشته

 )دوازدهم 7س 

وازدهم؛ زبــــا

يا معشر التجار: 
آن است كه براي

درس 105ص 

 منكم و عملوا ا
ه و عمل صالح ا

»...ين قرار داد
ور من بعد الذّكر

يسته من به ارث
 يعني پيروزي ح

ه از امام خود د
كم و نظر امام را

هـاي يش آگـاهي 
سياسي و اجتماع

افكنانة آ ي تفرقه

وت بازو سبب تو
ان خويشان و ه

از پاداش اخر  ند،

و نريد ان ن﴿: يد
 نهيم و آنان را
ه تاريخ است كه

ما را تزك) فالح( 

ها  ما از آلودگي

قل يا عبادي﴿: ـد 
ه خود ستم روا

درس 85ص (» .

سنجش دو

فرمايد كه مي) ع
توبه آ» ت كردن

ص. ( حرام نگرديم

عداهللا الذين امنوا
 كه ايمان آورده
 كساني را جانشي
قد كتبنا في الزّبو

ن را بندگان شايس
 اين وعدة الهي

حال كسي كه: د
سائل زندگي، حك
ال رهبري، افزاي
الع از شرايط س

هاي بران و نقشه

مند است كه قو
طه صميمانه ميا

شون يش قدم مي

فرماي  قصص مي
فان زمين، منت

از آينده ن كريم

ت و رستگاري
  » . شد

نفس افتد كه ي

فرمايـد ه زمر مي
ه بسيار به من ك

.دة مهربان است

   
 

 .رست است
ع(ميرالمؤمنين 

ت سپس تجارت
ا گرفتار كسب ح

 .رست است
وع﴿: فرمايد  مي

 كساني از شما
كه قبل از آنان ك

و لق﴿ية شريفه 
ايم كه زمين شته

هي، براي تحقق
  )يازدهم 9س 

 .رست است
فرمايد مي) ص( 

شخصي، در مسا
يف مردم در قبا
ستمگر دنيا، اطال
ضربه را به مستكب

 .رست است
بدن وقتي ارزشم
براي تقويت رابط
دسته جمعي پي

 .رست است
سوره 5 در آيه 

هيم بر مستضعف
د پيشگويي قرآن

 .رست است
سعادت) سرّ( رمز 

يه كند، رستگار
 زماني اتفاق مي

 .رست است
سوره 53 در آيه 

بگو اي بندگان
چرا كه او آمرزند

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
امدر حديث 
شرعي تجار
را آموخت تا

در 4گزينه  .5
قرآن كريم

خداوند به«
همان طور ك
و براساس آي

نوش) تورات(
پيامبران اله

درس 115و 
در 3گزينه  .5

پيامبر اكرم
زيرا چنين ش
يكي از وظاي

هاي س قدرت
بيشترين ضر

  )يازدهم
در 2گزينه  .6

قوي شدن ب
كساني كه ب

هاي د ورزش
در 4گزينه  .6

كريم قرآن
خواه ما مي«

موضوع مؤيد
در 4گزينه  .6

قرآن كريم
خود را تزكي
تزكيه نفس

  )دوازدهم
در 3گزينه  .6

قرآن كريم
ب«: ﴾الرحيم

بخشد، چ مي
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 و كسـاني   
  )ازدهم

يگـر ميـل   

تـا در ايـن    

مـان خـدا   
) ص(كـرم       

چ گنـاهي    

هـاي   مينـه   
م نماينـد و        

. ندرسـ  مـي  

لهم عـذاب  
ـه عبـارت     

طـور   همـان 

همـين كـه   
 نملي لهـم  
دهـيم، بـه   

گمـان  » ت
شـتر گنـاه   

تـي بـه او      
: د فرمـوده          

cationgroup

برازندة خداونـد
يا 11درس  13

اينكه دي كند، تا

كشـاند ت ه مـي 

چرا به فرم!  شد
سـت و پيـامبر اك
ي است كـه هـيچ

ر اسـت زيـرا زم
 جامعـه تقـديم

تـر م تر و آسـان 

و له﴿آيه عبارت 
ـت در ادامـه آيـ

ي اشاره دارد و ه
14(  

شوند، ه رها مي
نَّ الذين كفر اَنَّما
د آنان مهلت مي

 خواركننده است
گيرند تا بيش مي

جـام گنـاه نعمت
ـت كـه خداونـد

 

سته و برتنها شاي
39ص . (د است

ك قدر تكرار مي ن

ته به سمت گنا

چقدر بد«د كه 
يماني كـافي اس
كرده مانند كسي

  )دوازدهم

تر ها مهم گي ويژ
ـدان صـالح بـه
عيين كرده، بهت

 در انتهاي اين آ
اسـ »كذَّبوا «يان

خالقي و معنوي
9ص ( ﴾فكرون

م گمان كردند ر
وال يحسبن﴿يـه  

كنند كه اگر به آ
راي آنها عذابي
 و استدراج قرار

بعـد از انج ]سـت  
يـن همـان اسـ

 23/12/1398( 

افت كه عزت، ت
ها خداوند ه عزت

و اين گفته را آن

م به گام و آهست
  )87ص (

 حالش اين باشد
وبه كـردن پشـي
ه از گناه توبه ك

د 7درس  84ص 

ست كه از همه و
گي كننـد، فرزنـ
قت براي آنها تع

است» كفروا« 
 درباره دروغگويا

همسر و رشد اخ
ك اليات لقوم يتف

آيا مردم«: ﴾نون
ت و براساس آيس

ر شدند تصور نك
رخود بيفزايند و ب
دچار سنت امال

ق گناه شـده اس
د ادامـه دهـد ا

9  

ششممرحلة (ان 

توان دريا مي ﴾اً
زت واقعي و همه

و» كنم  توبه مي

ست كه او را گام
. (م به توبه نكند

ني كند و زبان
براي تو«: رمايد
كسي كه :نب له

ص. (است) ع(ي 

اس» شد و كمال
نند خدا را بندگي
ي كه خدا در خلق

درباره ناسپاسان
كه ﴾ ... باياتنا

  )دوازدهم

ج يعني انس با ه
ان في ذلك﴿. ت

آمنا و هم ال يفتن
اس» اليفتنون«ح 
آنان كه كافر«: 

 تا بر گناهان خ
در صورتي كه د

ه غرقاي ك بنده[ 
و بـه راه خـود) 
  )دوازدهم 6 

وازدهم؛ زبــــا

 فللّه العزة جميعا
يرا سرچشمه عز

به زودي«: گويد

ه شقاوت اين اس
آن نشود و اقدام

 احساس پشيما
فر توبه مي  قيقت

الذنب كمن ال ذ 
از امام علي »...ب

م شدن زمينة رش
توان ها بهتر مي ن

ها به هدفي سان

كه د ﴾ ... كفروا
و الذين كذَّبوا﴿ 
د 6درس  68و  

 دو هدف ازدواج
ي اهل تفكر است

تركوا ان يقولوا آ
گمان ناصحيح» 

:﴾م عذاب مهين
دهيم  مهلت مي

ه نفع آنهاست د

اش كه شر بنده
)نسـيان ( كنـد   

درس 75و  68

سنجش دو

 كان يريد العزة
دهند، زي رار مي

گ ماً به خود مي
  .شود

شاندن انسان به
شتي گناه وقيع آ

ام گناه، در دل
درباره حق) ع(ر 
التائب من«: يد

وبه تُطَهِّر القلوب

فراهم«مهدوي، 
اهم است، انسان

بدين ترتيب انس 
(  

ال يحسبنَّ الذين
ه به آية شريفه

67ص . (باشد ي

به ﴾ ...خلق لكم
رايهايي ب  نشانه

سب الناس ان يت
»شوند ايش نمي

 لبزدادوا اثما لهم
به آنان ] خاطر

د مهلت دادن به
  )زدهم

و هنگامي ك... «
را فرامـوش) ش

8ص ( ﴾ يعلمون

   
 

 .رست است
من﴿آية شريفه 

را معبود خود قر
 .رست است

 فرد گنهكار دائم
ش و خاموش مي

 شيطان براي كش
جي، متوجه زش

 .رست است
سان بعد از انجا

امام باقر »...كردم
فرماي  و پاكي مي

التو«: و حديث» 
 .رست است

هاي جامعه م گي
ل همه افراد فرا
  يكديگر باشند،

)يازدهم 9درس 
 .رست است
و ال﴿آيه شريفه 

ه است و با توجه
مي ﴾ ال يعلمون
 .رست است

من آياته ان خ﴿
ي اين آيه آمده
 .رست است
احس﴿آية شريفه 

ن آورديم و آزما
هم انّما نملي لهم

به اين[ت، فقط 
پندارند  است مي

دواز 6درس  67
 .رست است

: فرمايد مي) ع(
آمرزش( استغفار 

هم من حيث ال

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
با توجه به آ
است كه او ر

در 2گزينه  .6
در تسويف،

به توبه در او
روش ديگر

فرآيند تدريج
در 1گزينه  .6

انسهمين كه 
توجهي ك بي

درباره توبه
»نكرده است

در 3گزينه  .6
يكي از ويژگ

رشد و تكامل
خيرخواه با

د 120ص (
در 4گزينه  .6

با توجه به آ
آمده ﴾مهين
من حيث﴿

در 1گزينه  .6
﴿آيه شريفه 

كه در انتهاي
در 2گزينه  .7

با توجه به آ
بگويند ايمان
خيرٌ ال نفسه
نفع آنهاست
كافران اين

7ص (كنند 
در 3گزينه  .7

(امام صادق 
بخشد تا مي
سنستدرجه﴿
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ن، همواره 
ط شـرايط    
زي، آدم را    
ـيم تـا بـه      

خلوقـات را    

وت انبيـاء  

 شـرايط و   

هـاي   مـت   
گـر از آيـه     

  )هم

درهـم   ي او 

cationgroup

ين علت پيشوايا
شتن رسـوم غلـط
شـديد بـه چيـز
ود مشـورت كنـ

ـد آدم، ايـن مخ

دعوو گروهي كه 

دهـد، نشان مي
 

، ناسـپاس و نعم
 موضـوعات ديگ

يازد 12درس  

 

هـاي ودخـواهي      

  .شت

 

ير افتد، به همي
كه با كنار گذاش

صمعالقه ش:  و ي
پدر و مادر خـو 

اي فرزنـ«: وانيم

هاي هر دو هدف

الش كه از خود ن
 )دوازدهم 6س 

ده، فرزنـدآوري
مـاهنگي دارد و

149ص . (شود 

 .شود حاصل مي

يـدا كـرده و خو

  .ن است

همراه خواهد داش

 23/12/1398( 

 خانواده به تأخي
اند ك ران خواسته

ب الشيء يعمي
اب همسر آينده 

خو مي» ي اندك

ها و ه ه خواسته

كه با سعي و تال
درس 73و  72ص 

ي تشكيل خانواد
هم» يكفـرون « 
برداشت مي ﴾ 

كود و ايستايي ح

 خـود توجـه پي

مبين آن» ...ود 

گي جاودانه به ه

   ديني

10  

ششممرحلة (ان 

 شود و تشكيل
 از پدران و مادر

حب«): ع(م علي 
اند كه در مورد

 خويش به بهاي
  )يازدهم

 لوازم رسيدن به
  )د

ند براي كسي ك
ص(مقصد برسد 

هاي به كليد واژه
و» نعمةاهللا» «ة

...كم من انفسكم

  .اند سته

  .شده است

 علم و دانش ركو

  .گيرد مي

ه ضعيف بـودن

آمدنم بهر چه بو

ها را در زندگ ت

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ زبــــا

مان ازدواج زياد
اند و غيب كرده

محديث شريف اما
ا ن از ما خواسته

 

خود و نفروختن
ي 11درس  140

داوند امكانات و
تمهيد(كند   مي

خوانيم كه خداون
تر به م اند آسان

شود ب داشت مي
حفدبنين و «ي 

آياته ان خلق لك

مكتب خود دانس

براي آن خلق ش

در پيشرفت ،د

، آغاز و شكل م

زند، به ت و پا مي

ام، آ ز كجا آمده

ترين نكبت  بزرگ

معارف

سنجش دو

عقلي با زمسي و 
واج تشويق و ترغ
ند و با توجه حد
رو، پيشوايان دين

 )156و  155 

ارزش خ شناخت
0ص (» ي خودم

خوانيم كه خد ي
اند را فراهم يده

خ مي) داد خاص
سازد كه وي بتوا

ن آية شريفه برد
هاي آيه با عبارت

من آ﴿ي در آية 

را در پيروي از م

خوردار بوده و ب

ن، دگرگون شو

يمان به خداوند

  .يرومند است

 مشكالت دست

ا( جهان هستي 

حق سپري شود،

   
 

 .رست است
 ميان بلوغ جنس
سران را به ازدو
ي آنان فراهم كنن

از اين ر» كند ي
ص(ست پرسيم 
 .رست است

ش«قدسي دربارة 
يدم و تو را براي

 .رست است
داد عام الهي مي

ا لجاجت ورزييو 
امد(توفيق الهي 

س نان فراهم مي
 .رست است

از اين 4ع گزينه 
فرماييد كه در آ
ر اين درس يعني

 .رست است
 و خوشبختي ر

 .رست است
 كرامت ذاتي بر

 .رست است
ن و قدرت انسان

 .رست است
ها، با اي مة انسان

 .رست است
زمند محركي ني

 .رست است
سان در چنگال

 .رست است
يت خويش در
 .رست است

خارج از محور ح

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
نبايد فاصلة

دختران و پس
الزم را براي
كور و كر مي
انتخاب درس

در 2گزينه  .7
در حديث قد
براي تو آفري

در 4گزينه  .7
در سنت امد
را پذيرفته و
و در سنت ت
اسباب را چن

در 4گزينه  .7
فقط موضوع
الهي توجه ف

ديگرشريفة 
  
    

در 3گزينه  .5
زيرا سعادت

در 1گزينه  .5
از شرافت و

در 1گزينه  .5
ماهيت جهان

در 4گزينه  .5
دينداري هم

در 2گزينه  .5
با اراده و نيا

در 2گزينه  .5
زماني كه انس

  .شكند مي
در 3گزينه  .5

تفسير موقعي
در 4گزينه  .5

عمري كه خ
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  .منكر است

 

  .د متعال است

عروف و نهي از م

  

 23/12/1398( 

  .ول است

  .را دارد

 حكمت خداوند

  .ل است

امر به مع وظيفة

  .مي است

.شود  ناميده مي

11  

ششممرحلة (ان 

مكن و قابل قبو

  .ي نيست

حصيل كماالت ر

ه و مبين صفت

و جايگاه آن دل

ي، انجام دادن و

  .ت معاد است

علم ام م و عقيده

  .كند ي

، تربيت انساني

وازدهم؛ زبــــا

امري مم اند گفته

  .شود ي

شرط كافيت اما 

 فرصت براي تح

  .پردازند مي 

  .معاد است

ش اشاره داشته

باشد و ل نيز مي

هاي معنوي ماري

  .رد

ز داليل ضرورت

ام ه دست آورده

سير مي ، نيست

 ملكوتي انسان،

سنجش دو

ت پس از مرگ، گ

  م

عمل ناميده مي

عمل ديدن است

موهبت اختيار،

ح نفس خويش

ل اثبات امكان م

ن، جهان آفرينش

، بلكه منشأ عمل

جة جامعه از بيم

 جهان اشاره دار

ت خداوندي و از

ه را از راه علم به

خ عالم طبيعت

دن استعدادهاي

   
 

 .رست است
دربارة حياتهي 

 .رست است
كتب ماركسيسم

 .رست است
 است و تجسم ع

 .رست است
  .ده است

 .رست است
ئي شرط الزم ع

 .رست است
ت محدوديت و م

 .رست است
 دنيوي به اصالح

 .رست است
ند يكي از داليل

 .رست است
دار بود  به هدف

 .رست است
باشد،  يقين نمي
 .رست است

ه اصالح و معالج
 .رست است

 عظيم انسان و
 .رست است

د در پرتو حكمت
 .رست است

د كه اين عقيده
 .رست است

  هدف ي
 .رست است

يگري كه از سنخ
 .رست است

ن و شكوفا نمود
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Part A:
 

رد (ه كـرد      
 3.(  

 دقت كنيد 
  ).4نة 

با توجه . رد
جاي خالي 

از ). 4و  1  
هـاي   گزينه

هـاي   ـرژي  

cationgroup

: Grammar

ذشـته اسـتفاده
و 1هاي   گزينه

همچنين). 3و  
رد گزينة(ده شود 

بگير ingتواند  ي
ت كنيد كه در ج

  .كند ل مي

هـاي رد گزينـه 
رد گ(گيرد  نمي 

 دل

نواع و اقسـام انـ

 م

 يت

  .دارند

  .كشد
 ي هميشه

 

r and Voca

ـالي از زمـان گذ
رد(نطقي است 

1هاي  رد گزينه
 ing دار استفاد

شود و مي مي ب 
همچنين دقت). 

فهومي را منتقل

ر(سـتفاده كـرد    
ingو هرگز  ود

.  
معاد) 4 

ايت تبديل به ان

هرم) 4 

  . ما هستند
هوي) 4 

كديگر شباهت د

 ي كردن

ك ميشه طول مي
براي) 4 

 23/12/1398( 

abulary 

وان در جاي خـا
كامالً غير منط» د

ر(ي استفاده كرد 
تواند به صورت ي

action محسوب
4و  3و  2هاي 
shou چنين مف

may  نبايـد اس
شو محسوب مي 

 مسئول هستيم
 برعكس/ د 

ره شود و در نها

 ا

سزاوار احترام 
 نهاد

يت بسيار به يك
   كردن

قدرداني/  كردن 

رسيد براي هم ي
 وده 

  .پنداشتند مي
  د
 اد

12  

ششممرحلة (ان 

have (تو ، نمي
بايد«ري مفهوم 

ته در جاي خالي
شود و نمي ب مي

n، فعل » مغزي

ه رد گزينه(كنيم 
uldكلمة . باشد

youز ساختار 

stateك فعل 

راي فرزندانمان
متضا) 3 

جذب شود، ذخير

تقاضا) 3 

}حقاً{ درستي 
پيشنه) 3 

ظر اندازه و جمعي
جلب) 2 
درك) 4 

د كه به نظر مي
محدو) 3 

سيار خطرناك م
درآمد) 2 
اقتصا) 4 

  انگليسي

وازدهم؛ زبــــا

 )recovered

ي جمله، بكارگير

يد از زمان گذشت
محسوب  stateل

وان يك فعاليت
مراري استفاده ك

ب» بهتر بودن«م 

م كاري، هرگز از
يك»  يك بيماري

ي و پشتيبان بر
 پهناور/ ده 

ي خورشيدي جذ

 تنوع 

 ما هستند و به
 

اند از نظ ر گرفته

طق كوهستان بو
 ذخيره 

 نظر عموم را بس

سنجش دو

مان حال كامل
 توجه به معناي

، بايcould شتة 
فعل» يده داشتن

كر كردن به عنو
زمان حال استم
ربردارندة مفهوم

قابل براي انجام
داشتن«معناي 

يط خانگي حامي
گسترد) 2 

ايه سيلة صفحه

/انواع ) 2 

د شجاعت ملي
ماحترا) 2 

شمال كشور قرار
  
  

ناط ماشين به م
/منبع ) 2 

 كردن بر خالف
  
  

   
 

 .استرست 
 ساختار فعلي زم
ز سوي ديگر، با
 .رست است

كمكي گذش فعل
fe  عقي«با معناي

 .رست است
th  فك«با معناي
بايد از ز nowن 
اي داريم كه در ه

 .رست است
است از طرف مق

با م have فعل 

 .رست است
 براي ايجاد محي

 داخلي/  
 .رست است

تواند به وس د مي
  

 .رست است
ن بازنشسته نماد

 نواع
 .رست است

همسايه كه در ش
 ردن
 فتن

 .رست است
سافرت سخت با

 
 .رست است

ك  جوان صحبت
 جريان/ مد 

www.sanjeshse 
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خانگي) 1  

در 2گزينه  .8
نور خورشيد  

. ديگر شود
 رسم) 1  

در 2گزينه  .8
اين سربازان  
ا/ تنوع ) 1  

در 3گزينه  .8
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در 4گزينه  .8
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دانشمندان  
جذر و م) 1  
 مرجع) 3  
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در جهـت  «

زمان جمله 

ـداريم، بـا   

 . است

cationgroup

w    بـه معنـاي»

  ب كردن

  . بودند
 ساس

يگر با توجه به ز

 مردن

 نقص بي/ ي 

ن فعل كمكي نـ

ترين نزديك --

 

with the tide

  . شود  مي
جذ) 4 

زده شده شگفت
براس) 4 

از سوي ديگ). 4 

شم) 4 

عالي) 4  رب

چون 4در گزينة 

------. 

-------يي به 

 23/12/1398( 

 eو» ي را كـردن   

كلمه نشان داده
 رش دادن

 ما بود، كامالً ش
 يدپذير

و 3هاي   گزينه

 صره كردن

رخوش مش/اعي

از سوي ديگر د 
  ).4رد گزينة 

-- زير دارد بجز 

ست از نظر معناي

13  

ششممرحلة (ان 

 جريـان كـاري

مثال براي هر ك
گستر) 3  ن

دوست داشتني
تجدي) 3 

in رد(گيرد  نمي

محاص) 3 

اجتما) 3 

  .نيم

).2و  1هاي  نه
ر(شخص بگيرد 

ي به تمام موارد

 

 . است

 كشيده شده اس

وازدهم؛ زبــــا

بر خالف«عناي 

بانه در جمالت م
انديشيدن/ دادن 

نحصر به وطن د
  نواز

ngشود و  ب مي

  ).1 گزينة 

 ي

w كن استفاده مي

رد گزين(آيد   مي
سوم ش sد فعل 

  است؟

 .شوند

ست يا نه بستگي

-----------.
شود زياد مل مي

خط 2پاراگراف 

سنجش دو

against  به مع
  .دقت كنيد» 

يكشنري يك زب
شان دن) 2 

ط اطراف، كه من
مهمان) 2 

 state محسوب
رد(ستفاده كرد 

 بافتن) 2 

اخالقي) 2 

withرف اضافة 

به صورت ساده
the dictio بايد

 چيست؟

 و

س متن درست
نجر به مرگ شو

رتو خطرناك اس

-------رد كه 
هاي گاما حمل عه

 چيست؟

كه زير آن در پ 
 »يباً

   
 

 the tideات

»ي را انجام دادن
 .رست است

، كيفيت يك دي
 ن كردن

 .رست است
 از زيبايي محيط

 مختص/  
 .رست است

bel جزء افعال
 زمان گذشته اس

 .رست است
 

 .رست است
 س

 .رست است
present از حر

 .رست است
ل كمكي، فعل ب

onaryعل مفرد 

 .رست است
 پاراگراف اول چ
وع متفاوت پرتو

 .رست است
 موارد زير براساس

توانند من گاما مي
 .رست است
پر تن، اينكه نوع

 كي ماده

 .رست است
توان برداشت كر
ي كه توسط اشع

 .رست است
وان براي متن چ

  ي تجديدپذير
 .رست است

approximat

تقري«به معناي  

www.sanjeshse 
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فهميدن) 1
در 4گزينه  .9
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در 3گزينه  .9

ايدة اصلي  
نو 2معرفي   

در 2گزينه  .9
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هاي گ اشعه  
در 3گزينه  .9

براساس مت  
حالت فيزيك  

در 1گزينه  .9
از متن مي  
مقدار انرژي  

در 3گزينه  .9
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ايد انرژيفو  

در 1گزينه  .9
telyكلمة   
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 دسـتوري   

     Need, re

باشـد و   ـي  
 theعـل   

Not on      

ين معروف 
مـل فعـل    

  فاعل    + 
  گذشته كامل

  فاعل+ عل 
  

cationgroup

آيد و از لحـاظ ي

  .ر است
equire,want 

    i 

براين اشـتباه مـ
راي توصـيف فاع

nly+  ل كمكي 

  .يد

همچني. شود مي
گذشـته كا. كند

  +      had  
د      فعل كمكي گ

فع+  so+ صفت 

 

ل به حساب مي
  

ر آن به قرار زير
 + V+ing    

  ingفعل با        

بنابر است،جهول 
وشته شود كه بر

فعل+ فاعل ... + 

ار زير توجه كني
  

ن آرزو استفاده م
ك تغيير پيدا مي 

+       had   
باشد مي haveعل 

ص+  a/an+ فرد 

 23/12/1398( 

 .كنند

 شاره دارد؟

ش مفعول مجهول
.باشد  فرعي مي

ن باشند، ساختا
يا         to be

         ول فعل   

مج» 1«گزينه  
نو ingصورت  ه

  .كوس باشد
...............

به ساختا. باشد ي
advi   +فاعل 

اسمي براي بيان
)ماضي بعيد(ل 

  ……..
قسمت سوم فع 

قابل شمارش مف

سي

14  

ششممرحلة (ان 

ك ايمني كار مي

 است به چه اش

ل انسان در نقش
a جمله پيرو يا

 The+   برتر 

شياء يا غير انسان
e + P.P + …

اسم مفعو            

.باشد درست مي
از كلمه ربطي به

ختار آن بايد معك

وجه التزامي مي
ise, suggest,

اي ا وارهك جمله
به گذشته كامل

 ..that  +اسم ق

ختصاصي انگليس

وازدهم؛ زبــــا

 شود؟

ون در شرايط نا

ط كشيده شده

ول است و فاعل
afterمله بعد از 

صفت يا قيد... 

want, req اش
…….    

                     

د» 3«يا » 1«ه 
و بايد فعل بعد ا

است، ساخ آمده

جمله التزامي يا و
th  +, require

tha به عنوان يك
شته ساده باشد 

:  

........

 زبان اخ

سنجش دو

 ن برداشت نمي
گيرند چو ميري 

خط 2ر پاراگراف 

مجهو» 4«زينه 
باشد و جم ي مي

  :شد
 the  و..............

 quire , need

                      

گزينه ،كند ن مي
است وكوتاه شده

n در اول جمله

advise يك جم
hatفاعل  + ه  

be 

wi  به همراهat

زمان جمله گذش
:ين صورت است

  

   
 

 .رست است
 موارد زير از متن
عدن پول بيشتر
 .رست است

th كه زير آن در

  .ست است
ينكه ساختار گز
مله پايه يا اصلي

  .رست است
باش اختار زير مي

+قيد برتر  ت يا
  .رست است

 اگر فاعل افعال

              

  .رست است
مله تضاد را بيان

ك althoughز 
  .ست

  .رست است
not onlyينكه 

  .ست است
e توجه به فعل 

فعل ساد →م  
e+P.P  →ول 

  .رست است
ish در ساختار 

I اگر ز. باشد مي
عني داشتن بدين

  .رست است
.زير توجه كنيد

www.sanjeshse 
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speaker ا
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با توجه به اي

درس 1گزينه . 10
جمله بااين 
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I wishبه 
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  .رود مي

ي اسـتفاده      

+ ha فاعل  

واصـان و  غ

 ها  استه

سـيار زيـاد   

 دن

كـن   ريشه

 ن

  .كت كنند

يـا نقصـان   

cationgroup

كار م يا ساده به 

امـل اسـتمراري

ave, has+ b

هاي غ محدوديت

نيازها، خوا) 4 

 ن

 
 ها ادراك) 4 

د كه بسون آورن

بيرون آورد) 4 

 حامل حشره را

اعالم كردن) 4 

ي خودشان شرك

  .كند ل مي

ست از كاهش ي
 

  واكنش) 4 

 

toت فعل بدون 

صـورت حـال كا

een+ ingي با 

بعضي از مبر يا، 

  
  ن

دن، كرايه كردن

 .هاي اخير بود
 ها اللت

ر يك فاصله بيرو

 ن

هاي ير بيماري

 دن

تجربيات آموزشي

 ن

 منطقه استقبال
  ن

  كردن

كنند و ممكن اس
 .لوگيري كنند

 ط

 23/12/1398( 

صورت شخصي به

ص ، زمان فعل به

فعل اصلي.... + 

شين در زير در

 ها عمليات )3

.ج خواهد كرد
منحل كردن) 2
استخدام كرد) 4

ه ي مهم در سال
شواهدها، دال) 3

 آساني آن را در

ارتعاش كردن) 3

يا، تب زرد و سا

كن كردريشه )3

نوان بخشي از تج
  تشويق) 2
مبادله كردن) 4

الت كشورهاي
افزايش دادن) 2
حل و فصل) 4

ك سيب وارد نمي
وشي حافظه جل

تداعي، ارتباط) 3

15  

ششممرحلة (ان 

 بعد از مفعول ش

،)گذشته ساده( 

.....

ين يا بدون سرنش

 3

يس شما را اخرا
 
 4

هاي ي از نوآوري
 3

دارد تا اينكه به

3  ن

د بيماري ماالري

 3

ها به عن  فعاليت
 
 4

ل و فصل مشكال
 
 4

ينز به حافظه آس
زياد فرامو) خطر
3  ان

وازدهم؛ زبــــا

ل شخصي، فعل

و جمله دوم) ي

هاي با سرنشي ي

 مشاهدات) 

ركار نرسيد، رئي

زبان خارجي يكي
 ها نوآوري )

وي دهان قرار د

منقبض كردن) 

ها تقريباً تهديدم

 كمك كردن) 

ودكان نبايد در

كستان براي حل

استاتيهاي  قرص
خ(لبي يا ريسك 

كاهش يا نقصا) 

سنجش دو

همراه مفعولبه 

تمراريحال اس( 
 :ل استمراري

ي در زير دريايي
  .استه

 2(

اگر به موقع سر 
  
  

در آموزش زري 
 2(

ن در قسمت جلو
  .كند ي

 2(

ها و سرم كسين

 2(

نفر داشت كه كو
  

   ردن

انش منجمله پا
  

   ردن

دهند كه ق ن مي
داراي بيماري قل

 2(

   
 

  .ست است
have  ياhas ب

  .رست است
زمان جمله اول
ختار حال كامل

  .ست است
ي اخير تكنولوژي
واصي فايق آمده

 ها ت
  .رست است
.كنيد ر دير مي

 ردن
  كردن

  .رست است
مواد سمعي بصر

 ا، تسهيالت
  .رست است

ها، زبان ها و وزغ
شرات كمك مي

 ن 
  .رست است

تو آميز آنتي قيت
  

 خشيدن
  .ست است

 از اين عقيده تنف
 شتن

ردن، برطرف كر
  .رست است

هاي همسايگا ش
  كردن

ردن، تصديق كر
  .رست است

ژوهشگران نشان
در افراد د) هني
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درس 1گزينه . 10
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در 2گزينه . 11
با توجه به ز

ساخ. شود مي
  

  واژگان     
درس 4گزينه . 1

هاي پيشرفت
تجهيزات غو
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 نيتـروژن،   

  ن

هـا و   زبـان  

 داد

منظـور  ـه    

 و خـانواده  

  .دهد ي

ت گذشـته    

After sh 
(Havinيا 

  +  If عل

  +be  +It 

cationgroup

درصد محتـواي

تقدم داشتن) 4 

  
   

ا سـاير زاش ب طه

اختصاص د) 4 

ي يـاد بگيرنـد بـ

 متنوع) 4 

  
 با شتاب) 4 

باط با دوستان

  محيط) 4 

ز دارو انجام مي
  دوربين ) 4 

a زمـان بصـورت

he had writt
ng written…

+had+P.P فاع

  +adjective
  صفت      

 

است كه د شده

 ن

. را اصالح كند
 ن
 

 انگليسي و رابط

هاي ارتباطي ژي

.ال دريافت كنند
 

نم زيرا براي ارتب

اختي استفاده از
 يرگذار

afterه بعـد از    

ten…………
………………

  :ست
P +   ⎯⎯→

for+  مفعولي 
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مشخص 4-6-3

تعيين كردن )3

ود نظام مالياتي
اصالح كردن) 2
پاسخ دادن) 4

ي مطالعه زبان

 اصالح كرد) 3

ها و استراتژ رت

 نهايي )3

هاي بهره باال رخ
خوشبختانه )3

كن ي استفاده مي

 عملكرد) 3

ن اثرات روانشنا
مهم و تأثي )3د  

a  باشـد كـهمـي

…, she publi
…, she ……

ن به قرار زير اس
→فاعل و   +     

خصي يا ضمير
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ششممرحلة (ان 

4يا   4-8-2ثل 
  .كند ن مي

 3

خيلي زو) م دارد
 
 4

ستر ده سال برا

3  جمالي خواند

 را از طريق مها
  .و كنند

 3

هند وامي را با نر
 3

 شبكه اجتماعي

 3

ري را براي تعيين
بعيد -غيرواقعي

afterـه ربطـي     

ished………
……………

شد و ساختار آن
would, cou

رسم شخ+  to با 
                  

  

وازدهم؛ زبــــا

 كه سه عدد مث
است، تعيينشده
 توسعه دادن) 

تصميم(كند  مي

مريكايي، نوآ وبس
  .صاص داد

با سرعت و اج) 

خواهيم انگليسي
سي زبان گفتگو

 ناقص) 

خواه كه ميماني
 ا احتياطب) 

 B :آن را براي

 شهرت) 

مهم و تأثيرگذار
غير متحمل، غ )

  )جمله

بـه همـراه كلمـ

…. .
..... .

باشز نوع سوم مي
uld, might +

فعل......... + 
                   

سنجش دو

عموالً با فرمولي
ه ترتيب ذكر ش

 2(

يزي مر ت برنامه
   داختن

  

زبان انگليسي آم
گارش آن اختصا

 2(

ه از كودكان بخ
ساير افراد انگليس

 2(

كنند زم قدام مي
)2  ت

كنيد؟ تفاده مي

 2(

ي يك پژوهش م
 2(

ختار گرامري ج

واره قيدي بـمله
  .د

ازجمله شرطي 
+have+P.P

                  

   
 

  .رست است
معيميايي كامل 

يك و پتاس را به
 كردن

  .رست است
گويند كه دولت ي

دن، به تعويق اند
 ادن

  .رست است
ك فرهنگ لغت ز
فت سال براي نگ

 كرد
  .رست است

 ما اين است كه
ند به آساني با س

 
  .رست است

خانه با احتياط اق
گاه، بعضي اوقات

  .رست است
 را براي چه است

  .ي است

  .رست است
ي بهداشت رواني

 ت
ساخ(زاي جمله 
  .رست است

يك جم» 3«ينه 
باشدمي) ي بعيد

  .رست است
دانيد ج كه كه مي

  .رست است
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   اول منفي
  .آيندي

است و بـا  ه

  ن

cationgroup

and  جمله+ و
جمالت مثبت مي

آمده A تعريف 
  .كند مي

  

  جا رفتيد؟  

 

 ). است

 

  ه من بگويد؟
  يد؟  

كردبررسي )4 

 

d neither+ ت 

 and so…در ج

three-m حرف
any توصيف را

  ست؟ 
 چقدر است؟

متشكرم
  .نيستهم 

ه چند وقت آن
 قدر است؟

.  نگران نباشيد
   .كنم

ايده خوبي(ست
   .ن نيستم

 كسب و كارها 

ري مي توانيد به
را دوست داشتي

 .      يد

  .يد

ماد داشتن

 23/12/1398( 

فعل كمكي مثبت
and…  و…….

minuteن قبل 

ywhereكلمه  

چه شكلي اس) 2
قيمت آن چق) 4

بسيار زياد م) 2
بي خيال، مه) 4

چند وقت به )2
فاصله آن چق) 4

راحت باش، ن)2
كخواهش مي )4

فكر خوبي اس) 2
واقعا مطمئن )4

كتجارت) 2 ها يا
  تعطيالت) 4

آيا چيز ديگر) 2
آيا واقعا آن ر )4

اه، ادامه دهي) 2
اه، عجله كني )4

گي داشتن، اعتم

17  

ششممرحلة (ان 

ف+ فاعل دوم 
too…ساختار  

كند و چون مي
in the Unite

 
 4

 

 4

 

 4

 

 4

 
 4

 
 4

 

 4

 

 4

بستگ )3          

وازدهم؛ زبــــا

  : كنيد

hav اشتباه است.

call را توصيف
ed Statesد و 

  . است

 . بود

   
    

ن، برداشتن   

سنجش دو

 and ne توجه

has to  وave to

lت است و اسم 

آيدبه حساب مي

   ؟ )يد
  

 

 

 
   

 

 .ر چين بود

از ميالد مسيح

از ميالد مسيح

 .   توانم

   

   
.   كنمداني مي

   
  

 

 ريد؟  

 

 

تحويل گرفتن) 2

   
 

  .رست است
...............either

 never  بعد ازo

  .رست است
three يك صفت
مفرد به) -( تيره

  .رست است
چطوري(مي گذرد

 ت؟ 
  .رست است

وب
.سف هستم
  .رست است
. در بزرگ است
شما چيست؟
  .رست است

 محل قديمي در
بعد ا 6000سال 
 . بود

بعد ا 6000سال 
  .رست است

دارم، ولي نمي ت
.خوب است

  .رست است

كمك شما قدرد
  .رست است

ت
  .رست است
 شنيديد؟

آن را دوست دار
  .رست است

وب 
.  مي كنيد

  .رست است
دادن             
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  ، نرمال

  صلي

  ن

 

  ردن

   عالقه

  راني

  ن

 .نند

cationgroup

  مهره دار) 4 

  دوردست)4 

بطور عادي،)4 

عمده يا اص )4 

  يا) 4  

  عرق) 4 

توسعه دادن)4 

  هااندام) 4 

   هاسلول) 4 

منعكس كر) 4 

مورد) 4       

  عرق) 4 

خرابي، وير) 4 

  ها  بافت) 4 

دست يافتن) 4 

كه آن را قوي كن

 

نه  

فشار دادن  

دن 

ها ه يا شيوه

  

دهند تا اينك  مي

  .د

 23/12/1398( 

بچه قورباغه)3

مجزا، جداگا) 3

تقريبا  ) 3

گسترده ) 3

و )3

عصب) 3

هل دادن يا ف)3

هارگ) 3

اشكال) 3   

مشاهده كرد) 3

مثبت  ) 3

پرتو اشعه  ) 3

محافظت )3

ها، رويهروال) 3

توسعه دادن) 3

 .مي شود

  . مهم است

دشان را تمرين

مثبت فكر كنند

18  

ششممرحلة (ان 

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 

3 جرا كردن   

3 ه

 3

3 د   

 3

3 دن 

ك دونده، برنده م

ل طال المپيك

كه آنها بدن خود

كند كه م ك مي

وازدهم؛ زبــــا

آبشش)

پيچيده )

بطور محكم )2

موجود) 

اما ) 

رگ ) 2

شامل بودن )

ها ماهيچه) 2

موجودات  ) 

انجام دادن، اج )

مشابه يا شبيه) 

گرما     ) 

نقش، عملكرد) 

هالبه) 

جايگزين كرد) 2

معموالً فقط يك

يابي مداه دست

داند اين است ك

 ورزشكاران كمك

سنجش دو

 2(

 2(

  2

 2(

 2(

  2

 2(

  2

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

  2

كه در مسابقه م

اين است كه 2 

د  ورزشكاران مي

كه به اي است ه
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  .رست است
رمال  

  .رست است
تي

  .رست است

  .رست است
ال  

  .رست است

  .رست است
دن

  .رست است

  .رست است

  .رست است
 كردن

   .ست است
  

  .رست است

  .رست است
دام

  .رست است
هاتوده

  .رست است
 كردن 

  .رست است
 يك مي گويد ك

  .رست است
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  .رست است

ي در ذهن، شيوه
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 .كنند

  .شد

شان تا حد 

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

در ) معموالً

.............. به 

cationgroup

ك شان را قوي مي

باش گرا بودن مي

هاي خودش  ذهن

.د، اين است كه 

م(ها   اكثر زمان

رين معني آن ب

 

 ذهنهاي خودش

گ يك فكور مثبت

توانند از ن مي

 .خواهد بود

قايسه پايين بود

 كمك كند كه

تر  است، نزديك
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ها و تند كه بدن

رسد كه يك ظر مي

شكاران همچنين

  .د

 .هد

يار زياد ايمن خ

بر حسب مق 19

  .كند حث مي
 . و غيره

ها به ساختمان

ط كشيده شده

19  

ششممرحلة (ان 

ند، آنهايي هست

نظ شدن بهبرنده 

 در ورزش، ورزش

كند مي.............  

. .............  
ده را گزارش مي

 
ها با احتمال بسي

........ .......  
  .يد

994س در سال 
 .بودشده 

بح............ درباره 
ش تلفات جاني

تواند ب مي......... 

ه در زير آن خط

وازدهم؛ زبــــا

شو كه برنده مي

 يا بخش مهم بر

راي برنده شدن

تمال بسيار زياد

.....ين است كه 
 مقاوم از زلزله ر

 ................شده، 
ه قوع زمين لرزه

.......... است كه 
مان متعادل نماي

 ايالت لس آنجلس
ها انجام  رگ راه

مال بسيار زياد د
شده، براي كاهش

.......ن شده، كه 

 ها ازه

پاراگراف يك كه

سنجش دو

كه ورزشكاراني ك

متن، يك جنبه

اين است كه بر
 .ه كنند

آيد با احت ن مي
  زش

شتن اين متن اي
هاي  ساختمان

 در متن بحث ش
د، اما در طي وق

 اشاره شده، اين
روي يك ساختم

 جاني در زلزله
ها و بزر اختمان

آيد، احتم ن مي
ي تازه ساخته ش

غيرمستقيم بيان
  .ه باشند

ي در ساختن سا

ي تلفات كه در پ
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 اين باور است ك

  .ست است
 طبق نويسنده م

  .رست است
ا 3در پاراگراف 

ور مثبت استفاد
  .رست است

اين متن ه بعد از
سازي در ورز سم

 2ب شماره 

  .رست است
 نويسنده در نوش
ي نو در ساختن

  .رست است
ي هوشمند كه

هزينه خواهد بود
  .رست است

وتر كه در متن
مين لرزه را بر ر

  .رست است
نكه چرا تلفات
ي در احداث سا

  .رست است
ه بعد از اين متن

هاي ها و سازه طرح
  .رست است

طور ضمني يا غ
 زياد مقاوم زلزله

هاي فناوري رفت
  .رست است

به معني tollه 
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