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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع ـ  دوازدهمسنجش 
)19/02/1399(  

  

  )دوازدهم( ـانبـز
  

  :باشد بل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قا 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 

  . 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
 

13از  11 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc 

: رشحه) (ش

ـه ديگـري    

بـه رغـم،    

گزينـه  ./ ت   
ـت دوم در    

cationgroup

زيركي، هوش: ها

مانروا، كسـي كـ

←قـم، خـان    

  )ل
  )ي دي

ـة خـرق عـادت
 اسـت ولـي بيـ

  

ده) (اري كردن

طاعت شده، فرما

  )، كوهة زين

بـه رق) (هجر ←

غَرس نهال ←ل
سورت سرماي ←

  .ست

زمينـ: زينه سـه 
لحاظ نشده ان

  .ن نيستند

)19/02/1399 وم

پشتيباني، يا: ت

اط: مطاع) (رناك

مدة جلوي زين،

←حجر ) (بغب

  ) ن
قَرص نهال) (ب

← سرماي دي 

حرير در آورده اس

  

گز)./ ملي(قومي 
 به عنوان قهرما
ي حماسي يكسان

  )نه تلميح(ت 

2  

دوجامع نوبت (ن 

مظاهرت) (متحير

ار سمي و خطر

قاچ، قسمت برآم

  )يخته

غب ←غبقب  (

  )  رهبر
آلوي برغان ←
صد تعب ←عب 

صورت) ( هول

ثري ساده به تح
  .ان است

.برگردانده است

زمينة ق: زينه دو
زده فارسي يك
ت از نظر ويژگي

ز شعر موالناست

ي و نگارش

وازدهم؛ زبــــان

سرگشته، م: يره
  )ة زحل

ويژگي نوعي ما 

ق: قاش) (ساننده

ونگ، آويزان، آوي

)اجل ←جل 

تقريظ ←هبر 
آلوي برقان ) (ز

صد طع) (ورايي
ة ناوردهايعرص

خ بيهقي را به نث
و قالب آن داستا
عربي به فارسي ب

گز./ رماني دارند
كه در درس سيز

لذا اين دو بيت. د

  نامه س

ر شعر تضمين ا

 فارسي

سنجش دو

خي) (شير: هژبر(
سيار: كيوان) (ه

:گرزه: (ينه يك

ر گرم و زيان رس
  )دن، ضربه

آو: آوند) (ي ردا

عج: (ها به ترتيب

تغريظ رهب: (يك
توزيع جوايز ←
صفاي اهو ← 

ع ←اي حول 

ضل بيهقي، تاريخ
و) فني( مسجع 

منه را از زبان ع

هر دو زمينة قهر
 سهراب است ك
نة قهرماني دارد

قابوس: س و اثر او
  سرارالتوحيد

  بهارستان : او
  ه
  ن

دم ـ قسمت آخر

   
 

 .رست است

: (لط عبارتند از
ده، تراوش كرده

 .رست است

گزي: ها در گزينه
  ) برد  مي

باد بسيار: سموم
ضربه زد: زخمه(

نوعي: طيلسان: (
 .رست است

 .رست است

ه اليي در گزينه

 .رست است

اليي در گزينة ي
←توضيع جوايز 

صفاي احورايي(
عرصة ناوردها: (

 .رست است

ابوالفض) الف: ست
ب كليله و دمنه

كليله و دمنشي 
 .رست است

ه: ت گزينة يك
نخست در مورد
ن است كه زمين

 .رست است

  :د
لمعالي كيكاوس

اسر: منور و اثر او
من جامي و اثر

فيه مافيه:  اثر او
بوستان:  و اثر او

 .رست است

  :ها ه
زمان مجازاً مرد 

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  

هاي غل گروه
قطره، چكيد

در 3گزينه  
موارد غلط د
فرمان او را
س: (گزينه دو

: (سه گزينة
:گزينة چهار

در 2گزينه  
در 4گزينه  

هاي امال غلط
  ) خوان

در 1گزينه  
هاي امال غلط

ت: (گزينه دو
: (گزينه سه

:گزينه چهار
در 4گزينه  

موارد نادرست
نثر كتاب) ج
نصراله من) د
در 4گزينه  

بررسي ابيات
بيت ن: چهار

مورد فريدون
در 3گزينه  

بررسي موار
عنصرال) الف
محمد م) ب
عبدالرحم) ج
مولوي و) د
سعدي) هـ

در 1گزينه  
بررسي آرايه

:زينه يكگ

erv.ir
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شـتن وزن  

سـت پـس      

   و ادبا

س كنايـه  

 نـداريم از     
 دوسـت ـ           

 از سـرخ و       

ز فرامـوش      

ـة نـديمان   
  .د

كـه چـون   

د، خنـدان       

و ) آ ـ ش (

  .تند

) ـا مفعـول   

 جزيـي بـا    

  ).ند

م بـدل   دو 

ـراع اول و  

cationgroup

نداش -1: ام دارد

گ پنـاه آورده اس

ه از نويسندگان

نشنا ردم ـ نمك 
  )ر كنايه

ي زياد ـ خيـال
ايـه از رفيـق و

نداختـه كنايـه

ـاختي كنايـه از
 

ن است كه حلقـة
 بيت وجود ندارد

ك(شدن گل اللـه  

شـق بـه خداونـد

(واج آرايـي  . ت  

وابسته هست) ب

ه جزيـي بـسـ ( 

سـه(پاشـيدي  

 با مفعول و مسن

ة چهار مصـراع

در انتهاي مصـ( 

  

وزني ايها بي. ست

تنـاقض مـرگ: ه   

صاحب قلم كنايه

كر  از تعجب مي
چهار. (مستأصل

اصرار و پافشاري
ـ هـم قطـار كنا

 دست ـ گـل ان
  )چهار كنايه

ين و ايمان را بـ
 )چهار كنايه. (

كند اين كت مي
ولي تشبيه در 

نا باز شست هما

سـت كـه از عش
  

ن با خـاك اسـت

اين ـ خراب: (سه

رهنمايي كنم 

پ: ــ بيـت دوم   

چهار جزيي(ت 
.  

در گزينة. ندارند

معنايي= است  
  )»سرد« 

)19/02/1399 وم

آميزي اس ر حس
.  

وش پنـاه آورده

 شدن ـ مردم ص

آوردم كنايه مي 
و ميه از ترسيده 

 كنيد كنايه از ا
ود، خودكشـي ـ

گو كنايه از همة
چ. (س پيدا كرد

از پرخوري ـ دي
.ر قرار داده بودم

اي حرك خود دايره
)د ـ ر(آرايي  ج

نم قرار گرفته اس
  )ر ـ و ـ غ

گوني دارد اين اس
.شود يافت نمي

ن دل قدرتمندان
  .د

در گزينة س) ابد(

  .ي هستند
:ـ بيت دوم) ند

)فعول و مـتمم 

كرده است:  دوم
شتر كرده است

اي وجود ن گزينه

:گزينه ب) دوم
بعد از واژة(ظي 

3  

دوجامع نوبت (ن 

سنگيني به شعر
ضا تناسب دارد
ت ـ مرگ به آغـو

نايه از فراموش

ويي ـ شاخ در م
شيده باشند كناي
م را از تنم جدا
مه زدن بـه خـو

نج انگشت دعاگ
تماس/ ا انداخت 

ده بودي كنايه ا
ه از محرم اسرار

ن در گردش خ
قه و گردش ـ وا
 روي غنچه شبن

ر(ـ واج آرايي ) 
هاي گوناگ  رنگ

جناس و تشبيه ي
يخته شدن خون

شو مشاهده نمي

: (گزينة چهار) ر

دو جزيي) بيامد
سه جزيي با مسن

چهار جزيي با مف

ـ بيت) مم و مت
ن دو بيت را بيش

 چهار، در هيچ گ
  .)د دارد

 انتهاي مصراع د
لفظ= ود ب: ينه د

وازدهم؛ زبــــان

داشتن وزن و س
سنگيني كه با فض
 از زندگي است

ز قلم افتادن كن

جو  كنايه از بهانه
روغن بيرون كش
خوري ـ اگر سرم
يم كنايه از لطم

  )كنايه
يلي محكم ـ پن

كنايه از جا: ست
ـ تا حلقوم بلعيد
 داده بودم كنايه

ه آسماعلت اينك
ور به معني حلق

علت اينكه بر: ل 
)غرق ـ عرق(ن 

شود و شكوفا مي
ج جود دارد ولي

ور به شراب، آمي
ند ولي تشبيه م

دل افگار: (دو نة

رفتند ـ ب(فعال 
س(است ) مفعول

  ).ت
چ(گويد ) مفعول

 
جزيي با مفعول

اين تفاوت بين) غ

ستثناي گزينة
عطوف نيز وجود

در(معنايي = د 
گزي)  مصراع اول

سنجش دو

زني در معني ند
داشتن وزن و س

هاي آخر لبريز س

بيه دارد ـ نام از

تراشي بهانه: ك
ي كه از خمرة ر

ام كنايه از پر خ ه
 خانة دولتي برو

پنج ك. (و اجباراً
شيده كنايه از سي
 صورت نقش بس
نايه از بدبخت ـ
چة سرّ خود قرار

ع: حسن تعليل 
س بين دور ـ دو
 ـ حسن تعليل

جناس بين. باشد
لت اينكه گل ش

در بيت وج)  ش
علت تبديل انگو
ر بيت وجود دار

گزين) ت: ( يك

در گزينة يك ا 
سه جزيي با م( 

 و دو جزيي است
سه جزيي با م( 

 ).يي با مفعول
چهار ج(خريدند 

دريغ(شبه جمله 

به اس) تكرار، بدل
ر مصراع دوم مع

باشد: گزينة الف
در انتهاي(ظي 

   
 

و سبت دادن بي
ند -3اعتباري  ي

نفس: تناقض در
  .د
دفتر زمانه تشب: 

 .رست است

گزينة يك: عبارات
س ـ مانند موشي
ا خرخره خورده
ست به مريض

 كنايه از حتماً و
كشيدة آب نكش
رمنده ـ بر روي

خراب كنخانه : 
 چيز ـ صندوقچة

 .رست است

:گزينه يك: ها ه
جناس. ديده است

تنور الله: شبيه
ب مي)  داغ است

عل: حسن تعليل
آ ـ(واج آرايي . 
ع: حسن تعليل: 

 تاك ـ خاك در
 .رست است

اليه در گزينة ف
 .رست است

:ي اصلي ابيات
بگزين: يت اول

ني وجود ندارد
خواند: بيت اول

سه جزي(فشاني  
خ مي: بيت اول: 

ت دوم وجود ش
 .رست است

معطوف، ت(بعي 
ضمناً د. (است 

 .رست است

 و نوع آنها در گ
لفظ= هستم :  ج

www.sanjeshse 

نس: گزينة دو
بي -2شعري 
ت: هگزينة س

استعاره دارد
:گزينة چهار

در 2گزينه  .
هاي ع كنايه

از قدرنشناس
تا: گزينة دو

اينجا يك را
رگردبروب بي

ك: گزينة سه
شر/ گلگون 

:گزينة چهار
كردن همه

در 2گزينه  .
بررسي آرايه
معشوق را د

تش: گزينة دو
تنور سياه و
ح: گزينة سه

.گشته است
:گزينة چهار
جناس بين

در 3گزينه  .1
وابستة مضاف

در 1گزينه  .1
بررسي اجزا

بي: گزينة دو
به معن(نبود 

ب: گزينة سه
مي) مفعول

:گزينة چهار
در بيت: توجه

در 4گزينه  .1
هاي تب نقش
)همه(براي 

در 3گزينه  .1
حذف افعال

گزينه) دوم

erv.ir
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سـكوتش ـ    

 6): ، تنهـا  

  .ق است

: ـي ـ سـه    

  كو

  .ت

أن «) / 1ه 
» اگر« 4ه 

ث مخاطـب    
شـود،    مـي  

رد (ياورنـد     
 3ر گزينـه  

cationgroup

هاي غيبـي س ن   
  ). دي است

آن، دردمنـد) (

جان فشاني عاشق

ودن تـدبير الهـ

  .كنند مي

 
حفظ سرشت نيك

تخاب شده است

رد گزينه(برم  ي
و در گزينه» سم

مفـرد مؤنّـث«ة 
شـكار: »)هـول 

ننـد، بيـرون بيا
در(واد آرايشـي    

  

 قلبم ـ زير باران
گروه قيد» ر گاه

)اليه است مضاف

ري از عشق و ج

گرايي و غالب بو
  )د

ن عاشق اشاره م

 .ز درون اوست
ح: ـ گزينة چهار

كتاب درسي، انت

به تو پناه مي: »)
بپرس« 2ر گزينه 

ةصـيغ » تعلمـين
مضارع مجه( صـاد
اسـتخراج كن) ه
سـاختن مـو) ت 

)19/02/1399 وم

.  

 ـ مشت خونين
هر«: توجه(دارد 

اليه م ستة مضاف

رهايي ناپذير: ب

تقدير: يك: ها ه
وحدت وجود(ند 

  .ست هستند

خود بيخود شدن

هر كس ناشي از
مدارا با دشمن ـ

ن عزيز با مفاد ك

فعل مضارع( كـ
در(ست كنم كه 

  )  2گزينه

ت«قّت كنيد كه 
ُيصـ«/ ه نهنگ 

براي اينكه(ينكه 
جهـت(بـراي  : »

ن

4  

دوجامع نوبت (ن 

.ا فاعلي هستند

ش و پرمهتابي
 در متن وجود د

وابس: توجه: وتش

گزينة جوابهوم 

ت و ديگر گزينه
معشوق هستن ر

ديگر همگي درس

اي ديگر به از خ

كنند كه رفتار ه
م: ـ گزينة سه. د

آموزان شتر دانش

كأعوذ بـ«/ ن من 
چيزي را درخواس

رد گ(ندارم ) مي

، دق3ّو  1هاي  ه
كه: »أّن الحـوت«

تا اي: »)رع معلوم
»ة مـواّد الّتجميـل

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ زبــــان

ها ي ديگر گزينه

 نخلستان خاموش
گروه اسمي 5 
در سكوش ) (ت

 از معشوق ـ مفه

 فناي عاشق است
ها نشانگر  پديده

هاي د گزينه. ت

ها  است و گزينه

ك فهوم اشاره مي
ري كثير هستند

شجهت آشنايي بي

گمان انا من، بي
از اينكه از تو چ 

علم( آن دانشي 

رد گزينه(نستي 
«.) / رست است
مضارع(سـتخرجوا 

لصـناعة«/ ي را  

 عربي

سنجش دو

مگي مفعولي ولي

مان كوير ـ اين
):دردمند و تنها

سكوت) (در قلبم
  .وجود دارد

ك همه چيز غير

ت سؤال، فقر و
همة: اد ـ چهار

 وادي طلب است

و اشتياق عاشق

 هر دو به اين مف
ي ايثار و نيكوكار

هم و دوازدهم ج

هما: »إّنی«/ ارا 
ي را بخواهم كه،

به: »لی به علمٌ 

دان مي: »)مراري
نادر» دانستيد ي
ِليس«) / 4و  3ي 

روغنـي: »)نكره(

   
 

 .رست است

گزينة جواب هم
 .رست است

آسم: (سمي متن
آلود آن روح د يه

م د: (اليه  مضاف
اليه در متن و ف

 .رست است

 .رست است

ترك: گزينة اول
 .رست است

 .رست است

ة جواب و صورت
فتار و درون افر

 .رست است

ط به گزينة يك،
 .رست است

ة جواب، شور و
 .رست است

و گزينة جواب 
هاي نشانه: ة دو

 .رست است

ب فارسي يازده

 .رست است

پروردگا: گفت: »
كه از تو چيزي 

ليس ل«.) / ستند
 .رست است

ماضي استم( مـين
مي«است، لذا » 
هاي رد گزينه(د 
( زيتـاً «) / 4و  1

  .) رست است

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
نوع صفات گ

در 3گزينه  .1
هاي اس گروه
هاي گري ناله

هاي وابسته
وابستة مضاف

در 2گزينه  .1
در 4گزينه  .1

مفهوم سه گ
در 1گزينه  .2
در 2گزينه  .2

مفهوم گزينة
هماهنگي ر
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ش، سـپاه،   
) / 3گزينه 
) / 3زينـه  

  

رد گزينـه  (
م، بيـداري   

خواهيم  مي
: »رة جهـدنا

أّن «) / 3ه  
 4ر گزينـه  

 و درسـت    

الل نصـف 
) / 4زينـه  

حـال و  » ـاً 
ست اسـت،  
 شـده كـه   
ورت مفـرد      

و  3هاي  نه
گرامـي  : »هللا

» ِعبـاد«ن  

صحيح آن  

: ه صـحيح 

cationgroup

ارتـش: »)مفـرد ( 
رد گ(سپس : »مّ 

رد گز(اي   تنگـه   
)   3و  1هاي 

) ( خواهد كـرد 
ايـم يـدار مانـده  

م: »ُنريـد«) / 4و 
ثمـر«/ ده كنيم 

رد گزينـه(كـرد  
در(سـازد   د، مي

سـتوار، راسـت

خـال«) / 1زينـه  
رد گز(يض كنم 

معترفـا«ر اينجـا  
ه شده كه نادرس

ترجمه» هستند
 اسـت بـه صـو

رد گزين(ن آنها 
أکَرم ُعبَّاد اهللا« 

كه عربـي آ» ن

.جمه شده است

ترجمه. شده است

  

جـيش«) / دگـر 
ثم«) / 3و  2اي 

يـك تنگـه،: »
ه رد گزينه(تشي 

 پايان ماه اعالم
ما بي: »قـد سـهرنا
و 2هاي  د گزينه

ببينيم، تا مشاهد

ك واره تأكيد مـي 
كند دور مي) هل

سخن ا: »)عرفه

رد گز(شـود   ـي 
آن را تعو: »ّدلـه

در(به گناهانش 
ترجمه» ف است

ن خود معترف ه
كه جمـع» وب
برانبراي ج: »ـها
) /2رد گزينه (
بندگان«است و  

رع اخباري ترج

ترجمه ش» حصر

)19/02/1399 وم

داد(شاهي عادل 
ها رد گزينه(رند 

)نكـره ( مضـيق
آت: »)نكره(نارًا «

در) تنها(فقط (
نحن ق«) / 3و  

رد(هاي بسياري 
تا بب: »أن نشاهد

همو: »ؤّکد دائمـاً 
جه( را از ناداني 

ركيب وصفي مع

گردد، مـ الي مي
أن أبد«/ ن بايد 

با اعتراف ب: »بـه
گناهانش معترف

و به گناهان«ت 
ذنـو«هم  3زينه 

لتعويضـ«) / 3 
(ترديدي نيست 

»عبادت كننده«

ه به صورت مضا

اسلوب ح«ورت 

5  

ودجامع نوبت (ن 

پادش: »)في نكره
هن و مس بياور

م«) / 3و  1هاي 
«) / 3و  1هاي  

(م نخواهد كرد 
2هاي  رد گزينه

ه ي بسيار، شب
أ«.) / ضافي است

ُيؤ... کان«) / 3
ما: »عن الجهل

تر(لقول الّسـديد 
  .) ست

خا: »تفـرغ«/ انه 
پس من: »فَعَلیّ «

  )  4گزينه 

معترفًا بذنوب«/  
در حالي كه به گ

به صورت 4زينه 
در گز. شده است

رد گزينه( كند 
 شكّي نيست، ت

«به معني » عابد

ت كه به اشتباه

 به اشتباه به صو
  ».كرديم

وازدهم؛ زبــــان

تركيب وصف( دل
تا آ: »و الّنحاس

ه رد گزينه(شت 
رد گزينه( كرد 

ر پايان ماه اعال
ر(متحانات اخير 

هايي شب: »)نكره
اض» اكنون« 2ه
  

3و  2هاي  زينه
يبعدنا ع«... / كه

ا«.) / ست است
ت و نادرست اس

متأسفا: »ألسـف
«) / 2رد گزينه (

رد گ(ي ديگري 

كند مي) خشش
و د«به صورت  2

 همچنين در گز
 مفرد ترجمه نش
 كند، سعي مي

هيچ: »ال شکّ «
عا«جمع كلمة  
  .)ت

ي استمراري است

است كه» تثناء
سريع مطالعه نك

سنجش دو

ك عادمل«/  داد 
 يأتوا بالحديد و
را قرار داد، گذاش

ور روخت، شعله

جز د: » الّشـهر
نتايج ام: »ألخيرة

تركيب وصفي ن
 است و در گزينه

)   4رد گزينه 

رد گز(شتيم كه 
 دوستي است ك

نيست و نادرس» 
ترجمه شده است

مع األ«/ ام  وشي
( يك نصفه روز 

گوشي: »)رهي نك

بخ(طلب آمرزش 
2 كه در گزينه 

ست،نيامده ا» 
 به صورت حال

تالش مي: »عی
«/ رهاي نيكش 

»ُعبَّاد«نيد كه 
نادرست است 4 

معادل ماضي» ن
  »رديد

   
اسلوب است«ده 

 كتاب فيزيك س

   
 

 .رست است

تور داد، فرمان
بأن«) / 3گزينه 

ر) آن دو(آنها : »
برافر: »)ل ماضي

 .رست است

إّال فی نهاية. 
 االمتحانات األ

( ی کثيـرةليـال« 
ترجمه نشده ا 3
ر(تالش خود ) ة

 .رست است

معلّمي داش: »عّلم
كه كتاب: »ديقٌ 

الجهل«ترجمه  
ت» هدايت«به  4

 .رست است

باتري گو: »ّوالی
ي نصفه روزي،

تركيب وصفي(ر 
 .رست است

از خداوند ط: »هللا
است» ا اعتراف

و«عبارت عربي 
افي است و هم

يسـع«.) / ه است
كار: »له الحسنة

دقّت كن(ن خدا 
و 2هاي   گزينه

 .رست است

کنتم تفتخـرون« 
كر افتخار مي«: 

 .رست است

:هاي نادرست نه
ه شدعبارت داد 

ن كتابي را جز
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در 1ه گزين .3
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4در گزينه (

در 3گزينه  .3
بّطارّية جّو«
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يستغفر اهللا«

با«به معني 
چرا كه در ع

اضا» و«هم 
ترجمه شده

أعماله«) / 4
ترين بندگان

شود، در مي
در 4گزينه  .3

4در گزينه 
:چنين است

در 3گزينه  .3
تشريح گزين

:»1«گزينه 
شب امتحا«
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هايمـان را  

هاي  پديده«

رد گزينه ( 
أفضـل : »ن  

» رؤيـة» «

 جديـد ـ    
ز ا(خداونـد   

اه شـگفت   
هـاي   ضـوع   

رب بسـيار   
از ). ـه بـود  

سـت و آن      

اهلي را رد   

  .ت

  .ت

هـاي   گيري

cationgroup

ه توانيم درس مي

«به معني » يعة

القّطـة عيـون ،
بهتـر از انسـان«
1«در گزينـه  ( 

ود كه اين ديـن
ن چيزي كـه خ
 چندين ديـدگا
ـان هـزاران موض
كرد كه قوم عـر
ن را در برگرفتـه
تخـاب كـرده اس

هـاي جـا راهـي 

ستصحيح ا» .ت

  .ست است
اي نشده استشاره

گ از نتيجه» .مايد

  

چگونه م...«: حيح

ظواهر الّطبيع«(

عيَنی القّطة: »ه
«/  هـی تسـتطيع

تری، أن تشـاهد

ظاهر شد اين بو
اولين. نمايد د مي

با اين كيفيت از
از ميـ) ص(امبر 

ك عي صحبت مي
و آن(ي مي كرد 

ي يـادگيري انت

گمر برخي ازيم 

 نظر اسالم است

نادرس» .گفتند ي
ر متن به آن اشا

  .ست

 رباني روشن نم

«  
  ».ت

«  

)19/02/1399 وم

ترجمه صح. ست

. (است» طبيعي

هاي گربه چشم«
ه، تقـدر هـی: »د 
أن تر: »ببيند«/ 

ظ) ص(بر پيامبر
ا و خياالت را رد
ين اولين نزول با

پيـا) سـواد  بـي (
كه دربارة موضوع
گي آنها حكمراني

مام وسايل بـرات

قرآن كري«ت كه 
  

  ».ان بود
  ».شت

موضوعات طبق

علم سخن مي هر
در» .ر آن نيست

نادرست اس» .ند

را با نور هدايت

.ورزند تأكيد مي
راگيرندگان است

.شود منحصر مي

6  

ودجامع نوبت (ن 

 ترجمه نشده اس

هاي ط پديده«ي 

«) / 1رد گزينه 
توانـد او مـي « / 
) /4و  1هاي  نه

 براي اولين بار ب
هاها و وهم راهي 

كرد، و اين بت مي
(رغم امي بودن 
گر آن اين بود ك
كه بر تمام زندگ
سيله را از ميان ت

آمده است» 4« 
. رد كرده است

ناتو ن و نوشتن
علّم تناقض داش

  ».ه داشتند

ترين م از مهم ش

دربار تنها  شدند
و هيچ شكّي در

كرد  پيروي مي

غاز كند و دنيا ر

بشري ت هر جامع
دگيري براي فر

خدواند م  از نزد

وازدهم؛ زبــــان

است،» توانيم ي

به معني» )وصفي

ر(لّضوء، الّنور 
.)اسـت »  گربـه 
رد گزين( ألشياء

م نزول جبرئيل
توار است و گمر

وضوع علم صحبت
شخّصي را علي

شگفتي ديگ. ت
هايي بود ك خرافه

ترين وس سخت 

در گزينه »...يرا
 چرا كه همه را

دوران، از خواندن
هلي با تعليم و تع
شايستگي توجه

دگيري و آموزش

نازل) ص(يامبر
ز خواندن است

را به آساني) ص

 تا آموختن را آغ

يت آموختن در
ار از ابزارهاي ياد
ل از نزول وحي

سنجش دو

مي«كه به معني 

تركيب و( بيعّية

ال: »نور«) / 4ه 
اي، يك گربه« 

کّل ا: »مه چيز
   (  

زمين هنگام) دم
علم و دانش است
ود كه دربارة مو
داوند موضوع مش

استتخاب كرده 
خ) موضوع( آن 

)خدا(ود كه او 

عجيب است، زي
 نادرست است،

ده شده در آن د
ي در دوران جاه

ختلف ديگر نيز ش

گمان يادبي« 4 

كه بر پي ن قرآن
تر و دشوارتر از ت

ص(مبر خدان پيا

اسالم آمد« 2 

آن كريم بر اهمي
ترين ابزا  سخت

 است كه به قبل

   
 

ك» نقدر«فعل  
  ».م
الّظواهر الّطب« 

  .)ست
 .رست است

رد گزينه( يصل 
نكره و به معني

هم«/  ن اإلنسان
.)ت است نادرس

  :ك مطلب
مرد(قتي كه بر 

ني است كه بر ع
 نمود پنج آيه بو
فت بود زيرا خد
 وجود داشت، انت

ورزيدند و م مي
هاي آن اين بو ي
  »  .ت

 .رست است

م به علم واقعاً ع
ه چنين چيزي

  :ها ر گزينه
پيامبر فرستاد« 
مظاهر زندگي« 
موضوعات مخ« 

 .رست است

 شده در گزينه
  :ها ر گزينه

آيات نخستين« 
نوشتن سخت« 
ها سخنا عرب« 

 .رست است

 شده در گزينه
 

  :ها ر گزينه
اكثر آيات قرآ« 
قطعاً خواندن« 
جهل صفتي« 
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:»2«گزينه 
لعه كنيممطا

:»4«گزينه 
اس» طبيعت

در 2گزينه  .3
:»رسد مي«
ن» قّطـة«، 3
من) أحسن(

اسم است و
ترجمه درك

اولين حقيق«
اسالم ـ دين

نازل) قرآن
آن شگف. بود

مختلف كه
به آن اهتما

ديگر شگفتي
خواندن است

در 4گزينه  .3
توجه اسال«

كه» .كرد مي
ساير تشريح
:»1« هگزين
:»2« هگزين
:»3« هگزين

در 4گزينه  .3
دادهعبارت 
ساير تشريح
:»1« هگزين
:»2« هگزين
:»3« هگزين

در 2گزينه  .3
دادهعبارت 

 .متن است
ساير تشريح
:»1« هگزين
:»3« هگزين
:»4« هگزين
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 كه بـه آن  

تواند  و نمي

  .)ت

  . ود

ـه صـحيح   

شـعري  » ع

لـي  سـت، و    

كنيـد كـه    

cationgroup

از آنچه« 2ينه 

سم فاعل است و

كيب اضافي است

بو مي» التَّفاُهم« 

كـ» .كشـند  مـي  

ملّمـع«چـرا كـه      

شـده درسـت اس

دقّـت ك» .شود ي
  .  بود مي» 

  

اده شده در گزي

«   

اس» فاِعـل« وزن 

ترك» آخرها«لي 

داَقة«د  و» الصَّ

ارپايـان آن را م

درسـت اسـت چ

توضـيح داده ش 

شتن او اطالق مي
»پسركم :ُبَنیّ « 

)19/02/1399 وم

ستند، اما آيه د

». به ما آموختي
  »!؟

بر» ظـاِهر«كه 

  .هستندت 

 مجرور است، ول

رست است و بايد

ها است كه چها

چنين چيـزي ناد

».است» ُخَطـط
  .است» 

اطر دوست داش
بايست رد و مي

7  

ودجامع نوبت (ن 

تن در ارتباط هس
  

  ».ست
يم جز آنچه تو

دانند، برابرند؟ ي

   .ند
كدقّت كنيد (  .ت

نادرست» »آيات«

  .ت
جار و» ی آخر

نادر» التَّفاَهم«و 

ل انسان يا كااله

چ» .مات فارسي
  .كس

خ«د و جمع آن 
»)نقشه، برنامه( 

 خردسال به خا
ست تناسب ندا

وازدهم؛ زبــــان

با مفهوم مت 4و 
. ارتباطي ندارد

بزرگوارتر اس) مه
هيچ علمي نداري
ا كساني كه نمي

  .هستندست 
هستننادرست » 
نادرست است» 

« فاعله«و » يث
  . ت

استنادرست » )
إلی«( .رست است

    

داَقة«مة  و» الصِّ

اي براي انتقال له

خته شده با كلم
شده باشد نه بالعك

شو ها نوشته مي
ُخطَّة«جمع » ط

ت كه بر كودكي
كه مذكّر اس» غيرٍ 

سنجش دو

و 3، 1هاي  زينه
با مفهوم متن» 

از هم(ردگارت و
ك و منزّهي، ما ه

دانند با ي كه مي

نادرس» خبر«و  
»فاعله محذوف

ظـاِهر: مصـدره«

َتحدي: مصدره؛ ث
نادرست است» ث

   .ادرست است

)تأخير: مصدره(
نادر» و مجرور

.نادرست است» 

شتن دو كلمل نو

وسيل: گاري«كه 

  
رهاي عربي آميخ
عربي آميخته ش
ه ه كه روي برگه

ُخَطط«. است» 
لفظي است): كم

طفٍل صغ«و با  

   
 

 .رست است

ت داده شده گز
».ي، پيروي نكن

  :ها ر گزينه
بخوان كه پرو« 
گفتند تو پاك« 
بگو آيا كساني« 

 .رست است

  :ها ر گزينه
»يمزيد ثالث« 
ف«و  »مجهول« 
« »للمخاطب« 

  ).اشد
 .رست است

  :ها ر گزينه
حدَّث: ماضيه« 
َحديث: مصدره« 
نا» للمخاطب« 

 .رست است

  :ها ر گزينه
( تفضيل اسم« 
جاّر و: آخرها« 
»اسم تفضيل« 

 .رست است

ساختار و شكل 
 .رست است

آمده است ك» 3

:هاي نادرست نه
شعر: ملّمعات« 

ت كه با كلمات ع
هر آنچه: خطّ « 

»ُخطوط«مع آن 
دخترك( ُبَنيَّتـي« 

»دختركم«ني 

www.sanjeshse 
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:»1« هگزين
:»2« هگزين
:»3« هگزين

در 3گزينه  .4
ساير تشريح
:»1«گزينة 
:»2«گزينة 
:»4«گزينه 

در 2گزينه  .4
2در گزينه 

در 3گزينه  .4
3«در گزينه 

  . است
گزين تشريح

:»1«ينه گز
فارسي است

:»2«گزينه 
جم» الَخطّ «

:»4«گزينه 
يعن» ُبَنيَّتي«
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@sanjesheduc 

ست كه در 
دو بايي در 

هم » مـارين

ود، فقط بر 

 جـرّ و بـه   
ضارع آمده 

  ».ورم

ي مـا درس  

ه در ميـان     

لـت معلّـم     

بعد از خود 

نگام وقـوع  
يمشـان را     

cationgroup

مثنّي اس» )ستان
آبشارهاي زيب« 

الّتم«. سالم است

و اسم به كار برو
  .ند

حرف» إلرشـاد«
 سر يك فعل مض

هم به دست بياو

روي هميشه روبه

خـاب كنـيم كـه

ت و بيـانگر حال

  .  نيستند

بر كلّ جملة بع» 

ماشاگران در هن
ـا خوشـحالي تي

  

دو اس( ُمحاَفَظَتی
:ترجمه. ه است

ه جمع مذكّر س

 مقايسه بين دو
ها صحيح هستن

«در » لـ«حرف  
بر» ِلــ«ها حرف 

خواه ه را كه مي
  

  ».ايم گشته
  » .نند

او ه:  مي گوئيم

انتخـ» حـال «ي   

اسـت) بياني(عي 

 هنگام تدريس

»إنّ «ر حالي كه 

 بيانگر حالت تم
تماشـاچيان بـ= 

)19/02/1399 وم

ُم«كلمه » 2«ه 
ر آن حذف شده

شود كه خص مي

يل هرگاه براي
ه  در ساير گزينه

»4«در گزينه  
ه در ساير گزينه

براي اينكه آنچه
».ش شركت كنم

يم اينجا جمع گ
ه قرآن عمل كن

پرسد، سش مي

راي جـاي خـالي

فعول مطلق نوع

نگر حالت معلّم

كند، در كيد مي

ل است و هر دو
=ـحال هسـتند   

8  

ودجامع نوبت (ن 

در گزينه. ه باشد
از آخر» ن«حرف 

  . سم نيست
  

جمع است، مشخ

اسم تفضي. (اشد
هاي تفضيل سم

.باشد متفاوتد 
اما د.  اسم است

  . است» كه

ت موفّق شوم و ب
شن روز تولّدش
زان صحبت كني
ن به سوي حقّ به

 ما هنگام تدريس

ست، لذا بايد بر
  . ت

ي صفت است، مف

بيا»  تخته سياه

ي فعل جمله تأك
  .هم نيستند

نيز حال» فـرحين
 حالي كه خوشـ

وازدهم؛ زبــــان

مدهآ» سم مثنّي
 مضاف شدن حر

است و اس مثنّي
. و مفرد هستند

كه ج» ُاکتبـوا«ر 

با» أفضـل«بايد 
اس.) مؤنّث باشند

از جهت كاربرد 
و» إفعـال« باب 

اينكه، براي اينك

نكه در امتحانات
يي كرد تا در جش

آمو درسي دانش
ي كردن ديگران

معلّم) چگونگي

حين تدريسش اس
صحيح است) اني

ت و چون داراي
  . است
يرو«و »  وقت

دي است و روي
نظر معنا شبيه ه

ف«جمله است و 
كنند در يق مي

سنجش دو

اس«هد كه در آن 
ست كه به دليل

  ».دد دار

براي م ل مضارع
هر دو» عصيان

توجه به فعل امر
.  

درست است و ب
گر آن دو اسم م

»لـ«د كه حرف 
مصدر» إرشاد«

تا، تا ا«ه معني 

كنم براي اين مي
ه سالني راهنماي
ربارة مشكالت د
د براي راهنمايي

(ه دربارة حالت 
  

معلّم ح» گونگي
مضطرب، با نگرا

است» يـدّرس«در 
چگونگي تدريس

اول«به ترتيب 

عول مطلق تأكيد
ت داده شده از ن

حال از نوع ج» ن
تيمشان را تشوي

   
 

 .رست است

اي را مي خواهد ه
بوده است» َفَظَتينِ 

ان و ايالم وجود
  : ها ر گزينه

فعل» ُيالزمانِ « 
ع«و » طغيان« 
با ت» الّطالبين« 
.است» تمرين« 

 .رست است

نا» فضـلی» «2
آيد، حتّي اگ مي»

 .رست است

خواهد اي را مي ه
«است، چون » ي

رد دارد و به كارب
  :ها نه
بسيار تالش م« 
دوستم مرا به« 
براي اينكه در« 
مسلمانان بايد« 

 .رست است

به كسي كه«: ل
» ......... !كند مي
حالت و چگ« از 

م(» 1«ينه ها گز
  :ها ر گزينه

مصد» تدريساً « 
ه بيانگر نوع و چ

ب» 4«و » 3«ي 
 .رست است

مفع» تشـجيعاً « 
لذا دو عبارت. ند
  :ها گزينه ر
و هـم فرحـون« 
تماشاچيان ت. (د

  .)كنند

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
سؤال گزينه

ُمحـاَف«اصل 
لرستا استان
ريسا تشريح
:»1«گزينه 
:»3«گزينه 
:»4«گزينه 

رجمع مكس
در 2گزينه  .4

«در گزينه 
»أفَعل«وزن 

در 4گزينه  .4
سؤال گزينه

براي«معني 
است و يك
ترجمه گزين

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 

:»3«زينه گ
:»4«گزينه 

در 1گزينه  .4
صورت سؤال
را تدريس م
چون سؤال

ها تنه گزينه
تشريح ساير

:»2«گزينه 
نيست، بلكه

هاي در گزينه
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
كن تأكيد مي

تشريح ساير
:»1«گزينه 

فعل هستند
ك تشويق مي

erv.ir
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كـه بيـانگر   

 را تشـويق     
     

 4ر گزينـه  
ال «ـوف و  

فت جملـه    

 الّـذی«راي   

مصـدر آن   

رنـد كـه از   
ي داناترنـد    

كور اسـت   
يـال خـود     

ميان مردم 
 رونـد و از      
  و اشراف

ت اسـت در      

از خداونـد   

ي گرانقـدر،  
هـا،   نسـان     

cationgroup

اي ك  را به گونـه 

ان تـيم برنـده
»     .كنند  مي

در. رفتـه باشـد  
موصـ» تـأثيراً «ذا  

رط اسـت و صـف

خبـر بـر» شـاهد

اسـت، م» إفعـال

پذير  را بهتر مي
هـاي الهـي مـان   

مـذ ﴾ ...لرسول
كـه براسـاس امي

گويي، اما در م ي
ه طبقـه بـاالتر
 كرد و با اعيان
ـري و مسـاوات

رويگردانـي ا ﴾ن
  )زدهم

ند، نويسندگاني
طـول زنـدگي ا

  

 تنها صفت آن
  . هستند
تماشـاچياتنهـا  

برنده را تشويق

گر» ) يـا جملـه  
، لـذ)فيه اسـت   

جواب شر» جح

يش«ت كنيد كـه  

إ«كه از بـاب  » 

كساني پيام... «
 نسـبت بـه فرم

وا اهللا و اطيعوا الر
ستورات الهي بلك

راست مي:  گفت
 حق ندارنـد بـه
د درازتر خواهند
كـه دربـاره برابـ

والخسران المبين
دوا 3درس  34

 نگهباناني هستن
 فرشـتگان در ط

  )دهم 6

)19/02/1399 وم

 كافي است كه
ي شبيه به هم هس

ت«: رجمـه كـرد   
ماشاچيان تيم ب

مفرد(صفت «ي 
جملـة وصـف(ت    

يـنج«ت كنيد كه 

دقّت. (صوف باشد

أخبـر«فعل . ت

«: فرمايد كم مي
،)انـد  افضـل (ـد     

اطيعو﴿ه در آية 
 نه براساس دس

ابري و مساوات
ور شاورز و پيشه

 پا از گليم خود
ك ﴾بالقسط... ت

 االخرة ذلك هو
ص . (رت است

گمان براي شما
مت است، ايـن

6درس  72ص 

9  

ودجامع نوبت (ن 

و در ترجمة آن
ت از نظر معني
 آن را چنـين تر

تنها تم«: ه است

وف باشد، يعني
ـيف كـرده اسـت

دقّت. (رفته است

ته است تا موص

مفعول است» خبـراً 

ش هشام بن حك
ل و تفكـر برترنـ

است كه) ع(صوم 
رج شدند و آنان

لمانان درباره برا
كش. ازگار نيست

راف قرار گيرند،
سلنا رسلنا بالبينا

 

جهه خسرالدنيا و
ي در دنيا و آخر

گم بي«: ﴾تفعلون
ي از گواهان قيا

ص. (اند ضبط كرده

ن و زندگي

وازدهم؛ زبــــان

است و) بياني(ي 
هر دو عبار. نيم

توان ت، لذا مي
 معني را ساخته

عول مطلق موصو
آن را توصـ» ف

، ولي صفت نگر

ولي صفت نگرفت
  .)نيست) ه

خ«. (وجود ندارد

د برجستة خويش
ن كـه در تعقـل

  )م

او و امامان معص
واليت الهي خار

رمانده سپاه مسل
 با دين شما سا
ت در رديف اشر

لقد ارس﴿ با آيه 
 )دوازدهم 9س 

ة انقلب علي وج
 و دليل زيانكاري

تبين يعلمون ما 
ره فرشتگان الهي
 آنها را ثبت و ض

 دين

سنجش دو

عول مطلق نوعي
باشد، ترجمه كن

است» لوب حصر
همين» إّنما«ز 

د كه در آن مفع
ال ُيوصـف«ت كه 

  

عول مطلق است

ل مطلق است، و
وصفيه جملة(له 

 مفعول مطلق و

به شاگرد) جعفر
دار باشند و آنان

زدهمسال يا 1س 

خداوند و پيامبر ا
عباس از دايرة و

بن عبداهللا فر رة
ير رايج شده كه

اگر اين طبقات. د
ت و اين موضوع

درس 114و  11

و ان اصابته فتنة
ها، علت  سختي

حافظين كراماً كات
دربار» دهيد مي

و تمامي اعمال
   

 

مفع» عاً تشـجي« 
گي انجام فعل ب

اسل«اين جمله  
در جمله دوم نيز

 .رست است

خواهد اي را مي ه
عول مطلق است

 . صفت آن است
  : ها ر گزينه

مفع» ُمحاولـة« 
  .)نيست) يه
مفعول» صـبراً « 

ت و صفت جمل
در اين عبارت 

  .)ست

 .رست است

موسي بن ج) (ع(
برخورد) افضل(ر 
درس 16ص . (»

 .رست است

وند اطاعت از خ
ع اميه و بني  بني
  .دند

زهراد در پاسخ 
ي از زمان اردشي

رخوردار شوندن ب
خواهند خواست

3و  112ص  (
 .رست است

و﴿عبارت قرآني 
نگام برخورد با
 .رست است

و انَّ عليكم لح﴿
چه را كه انجام م

اند و ب آنها بوده
www.sanjeshse 

:»2«گزينه 
نوع و چگونگ

:»4«گزينه 
د» .كنند مي

در 4گزينه  .5
سؤال گزينه

مفع» تـأثيراً «
ص» يوصف

تشريح ساير
:»1«نه گزي

جملة وصفي(
:»2«گزينه 

است» )مبتدا(
:»3«گزينه 

است» إخباراً «
  
    

 
در 1گزينه  .5

(امام كاظم 
معرفت برتر

»)...اند اعلم(
در 2گزينه  .5

دستور خداو
ولي خلفاي

ومت كردحك
رستم فرخز
ايران، سنتي
امتيازات آن

به ستيز برخ 
.تقابل است

در 1گزينه  .5
با توجه به ع
متعال در هن

در 4گزينه  .5
﴿آية شريفه 

دانند آنچ مي
مراقب همواره

erv.ir
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 پيوسته از 
ت دريافت 

 بـه نظـام   
ـه شـما را   

بـه كليـد    
  )م

د، خداونـد     
  )هم

ينها نشـان  

و يا به ) سي
  )م

ـت آوردن   
ـو آسـيبي         
 تـا دربـاره     

بـيش   ]وم

و لعب و ان 
ـي اسـت،   

عمـت را از    

دهـي   مـت 
ع و تغييـر      

ه كارهـايي    
ي ظاهر او 

cationgroup

ا و زمين است،
ر حوائج موجودات

ان معاد و اشاره
 گمان كرديد كـ
.ت الهـي اسـت     

دهم 4درس  52

الح انجـام دهـد
دوازده 7درس  

رار داده است، اي
  .ست
سيرانفس(نگرد  ي

دهم 2درس  30

در بـه دسـ... « 
م خـواص بـه تـ
ا انتخـاب كـن

افراد محر[گروه 

ه الدنيا االّ لهو و
ت، زندگي حقيقـ

د خداونـد آن نع

نعم: 2در گزينـه  
ه معلـول و تـابع

شغول شـدن بـه
 است و با زيبايي

  

ها چه در آسمان
 خداوند در برابر

امكا درباره» نيم
آيا«: ﴾ترجعون

در پرتـو حكمـت
2يازدهم و ص  

ورد و عمل صـا
101ص (» .ت

را در وجود او قر
ي قائل شده اس
كس در خود مي

و  29ص . (كند

:فرمايـد   و مـي 
عمـومي، خشـم
مورد اطمينان را

زيرا اين گ... كن

و ما هذه الحيا﴿
ت و سراي آخرت

 استفاده نكننـد

د. گـردد  ت مـي  
 علت اسـت نـه

  )زدهم

لي زندگي و مش
هاي دروني وي

)19/02/1399 وم

هر آنچ«: ﴾ شأن
مستمر و دائمي

  )دوازدهم 2و 

ه را زنده بگرداني
 و اَنّكم الينا ال ت
 ضرورت معـاد د

1درس  9ص  (

و ايمان آو)  كند
است) فور و رحيم

مندي از آنها ر ه
اي تي جايگاه ويژه

از اين رو هرك. د
ك ل احساس مي

بيان كرده است
جـود رضـايت ع

اي افراد م عده.. 
الت آنان عمل ك

﴿ن جهت با آية 
ي و بازي نيست

ه است، درست

دريافـت ﴾ ... نوا
گناهان انسان: 4

دواز 9درس  11

سان از هدف اصل
ه ، بيانگر زيبايي

10  

ودجامع نوبت (ن 

 كلّ يوم هو في
رساني م فيض» 
و 1درس  20و  

ن سرزمين مرد
ما خلقناكم عبثاً

درباره» شويد؟
.رد، توجه كنيد

توبه( باز گردد 
غف(ده و مهربان 

ده و توانايي بهره
ن در نظام هست
وجود ما قرار داد
حبتش را در دل

ت كارگزاران را ب
 خواص كه با و

..«و » بخشد مي
 براي رفع مشكال

  )هم

رفته است، از اين
نيا، جز سرگرمي

  )دهم 3

 خدا به آنها داد

لذين آمنوعداهللا ا
4در گزينه . خر

12ص . ( انسان

باعث غفلت انس
سات لطيف زن

وازدهم؛ زبــــان

ماوات و االرض
».مري استكار ا
10ص . ( است

نكه به وسيله آن
افحسبتم انم﴿فه 

ش  بازگردانده نمي
ي و حكمت دار

كسي كه«: ايد
را خداوند آمرزند

اي انسان آفريد
شته و براي انسان
 به خود را در و

يابد و مح دا را مي

مسئوليت»  اشتر
در جلب رضايت
خواص سودي نم
ش دهند سپس

يازده 10رس د 

اي صورت گر سه
اين زندگي د« 
3و  1درس  40 

م نعمتي را كه

و﴿وضوع از آيه 
سان است نه مؤخ
رهاي اجتماعي

ش از حد به آن ب
احسا. خدا ندارند

  )دهم 11 

سنجش دو

سأله من في السم
اندرك مواره دست

حيد در ربوبيت

براي اين«: ﴾ ميتاً
 دارد و آية شريف
شما به سوي ما

شاره به هدفداري

فرما ره فرقان مي
كند زير ديل مي

و زمين است بر
ي داشن را گرام

نا كرد و گرايش
، خد)سير آفاقي

عهدنامة مالك«
و تالش كن نه د
 مردم رضايت خ
د و به تو گزارش

132ص (» .دند

 و آخرت، مقايس
:﴾ كانوا يعلمون

و 17ص . (ست

شريفه، اگر مرد
﴾  
اين مو 1:گزينه  

قدم بر رفتار انس
رفتار) علت(بوع 

و توجه بيش) رج
ر شدن از امر خ

درس 136و  1

   
 

 .رست است

يس﴿: آية شريفه
كند، او هم ت مي

اي از توح ه مرتبه
 .رست است

لنحيي به بلدة﴿
گي در طبيعت
بث آفريديم و ش

كه اش» اليناـ  عبثاً
 .رست است

سور 70 در آيه 
تبدا به حسنات 
 .رست است

ها و ه در آسمان
اوند متعال انسا
ما را با خود آشنا

س(نشيند  هان مي
 .رست است

«در ) ع(ن علي
وم مردم سعي و
و با خشم عموم

مان تحقيق كنند
ه عدالت نيازمند

 .رست است

ن آيه ميان دنيا
 لهي الحيوان لو

بط اسمرت» .تند
 .رست است

بر ذيل اين آيه ش
﴾مغيراً نعمة﴿. د

:هاي ديگر زينه
حمت الهي او مق
ع هستند نه متب

 .ست استر

تبر(ر آراستگي 
 عاقبتي جز دور

35ص . ( است

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
با توجه به آ
او درخواست

گردد كه مي
در 3گزينه  .5

﴿آية شريفه 
مرگ و زندگ
بيهوده و عب

ع«هاي  اژهو
در 1گزينه  .5

قرآن كريم
گناهان او را

در 1گزينه  .5
خداوند آنچه

دهد خد مي
او سرشت م
تماشاي جه

در 2گزينه  .5
اميرالمؤمنين
رضايت عمو

رساند و نمي
وضع محروم
از ديگران به

در 4گزينه  .6
چون در اين
الدار االخرة

دانست اگر مي
در 3گزينه  .6

براساس تدبر
گيرد آنها مي

داليل رد گز
خداوند و رح

ها تابعنعمت
در 2گزينه  .6

روي د زياده
شود كه مي

عجين شده
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وسـتداري   

(  

 كـافران و   
ايـن  «: ﴾ـا 

داد  بيم مي
ه حق ايـن  

انـد   ت داده

ندازة عمل 
 پاسخ دهد 

و  11درس 

جـز اسـالم    
) علت(بوع 

 نفـروختن    
لجنـة فـال   

 11درس  

شـد و بـه   
ن باغبـان و     
ني كـه در    

كند،  ي مي
و محصـول  

cationgroup

ه عنوان ولـي د

)دهم 9درس  1

ل صالح توسـط
ا كلمة هو قائلهـ

اميه ب كومت بني
ند و شما در راه

كه آن را از دست

د، جزاي بد به ان
جنسي خوداز 
د 156و  149و 

س كه دينـي ج
ي غير اسالم متب

 ارزش خـود و
ا سـكم ثمـنٌ االّ    

140ص . (»ـيد   

كش  زحمـت مـي    
اسـت كـه ايـن
ن، يعنـي كسـان
 را با خدا بررسي
دي رشد كرده و

  

به) ص(ز پيامبر 

 
110ص (ن آيه 

رزوي انجام عمل
انّها﴿ به عبارت 

  )دهم 5س 

 در مبارزه با حك
ن چنين متحد

ي بر دين خود ك

دي پيشه كردند
ه ناصحيح به نيا

و 139ص . (رد  

هركس«: ﴾اسرين
نيد اختيار ديني

شـناخت«ؤيـد  
نّـه لـيس ال نفس
ـر از آن نفروشـ

د؛ باغبـاني كـه
وبيت بدين معنا
خود را با ديگران
قتي رابطة خود
 استعداد خداداد

)19/02/1399 وم

و تبعيت از ﴾ون

  .اي اوست
 . خداوند است

گردد نه اين ت مي

آر» ح انجام دهم
اند و با توجه ده
درس 61ص . (دد

شان ف و سستي
ير باطل خود اين

اي دسته.  بگريند
  )هم

آنان كه بد«: ﴾ة
ردي كه به شيوه
ـاط معنـايي دا

 االخرة من الخا
دقت كن» د بود

مؤ» ـراي خـودم  
انّ«: فرمايد مي) 

بـه كمتـ ]ـود را 

درت تدبير ندارد
ه، توحيد در ربو

باغبان وقتي خ) 
اما و. دش است

و گياه براساس

11  

ودجامع نوبت (ن 

كنتم تحبو﴿تمر 

داوند و اولياز خ
درباره پيروي از

دريافت ﴾...ن اهللا

د كه عمل صالح
كرده و انجام نداد

گرد ن مفهوم مي

 نسبت به ضعف
مسي كه آنها در 

تشان دو دسته
يازده 7درس  9

لها و ترهقهم ذلّة
ن جمالت كه فر

ارتبـ ﴾رهقهم ذلة

بل منه و هو في
 زيانكاران خواهد

  )ازدهم

فريدم و تو را بـ
ع(ت و امام علي 
خـ[سـت پـس    

قد) صوص انسان
بلكه. دبير اوست

.دبير الهي است
 زراعت كار خود
ت و هم درخت و

وازدهم؛ زبــــان

ت دائمي و مست

بعيت و پيروي ا
ن خدا نيست و د
من يتّخذمن دون

باشد«: ﴾ تركت
صالح را ترك كر
 درخواست آنان

ها مسلمانان را
آورد  به درد مي

 3(  
 آنكه در حكومت

0ص (» .دان يده

ت جزاء سيئة بمثل
با اين» نشيند ي

تر﴿كند  رده مي

سالم دينا فلن يقب
د و در آخرت از

يا 2درس  31ص 

ات را براي تو آف
عزت نفس است
 جز بهشـت نيس

به خص(وجودات 
رختان نتيجة تد

در طول تد. (يند
بيند كه اين  مي

ش از آن خداست

سنجش دو

 خداوند به صور
  .ر پي دارد

  
خشنده معلول تب
ستي با دوستان

و من النّاس م﴿ه 

عمل صالحاً فيما
ه در دنيا عمل ص

واقعي نبودن» د

هاي متعدد، باره
، قلب انسان را

و 2رد گزينه (» 
تا... «: فرمايد ي

د كه به آن نرسي

ن كسبوا السيئات
نان غبار ذلت مي
وان فرد را پژمر

من يبتغ غير االس
رفته نخواهد شد

ص. (خروي است

آدم، اين مخلوقا
هاي تقويت ع راه

 براي جان شما

عنا نيست كه مو
كند، رشد اين در
 تحت تدبير اوين

كند، قايسه مي
هم نيرو و توانش

   
 

 .رست است

كور، محبت به
مرزش الهي را د

:هاي ديگر زينه
مرزش خداي بخ

ن آيه درباره دوس
ن موضوع از آيه

 .رست است

لَعلّي اع﴿عبارت 
رد نظر است كه

گويد ت كه او مي
 .رست است

هدر سخنراني) ع
اين مطلب،... « 

».ايد ق و پراكنده
در جاي ديگر مي
راي دنياي خود

 .رست است

والذين﴿ شريفه 
ند و بر چهرة آن

روح و رو ﴾يئات
(  

 .رست است

و م﴿آية شريفه 
 هرگز از او پذير

خكاري ا  با زيان
 .رست است

اي فرزند آ«: سي
از ر» هاي اندك

همانا بهايي: ها

 .رست است

بوبيت، بدان مع
ك  ختان اقدام مي
مه از آنِ خدا و

اند، مق ت نداشته
 هم خودش و ه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .6
بنابر آيه مذ
خداوند و آم
داليل رد گز

آمر: 1گزينه 
اين: 3گزينه 
اين: 4گزينه 

در 3گزينه  .6
با توجه به ع
مشركان مو
سخني است

در 4گزينه  .6
ع(امام علي 

:فرمود و مي
گونه متفرق

د) ع(و امام 
اي بر و دسته

در 2گزينه  .6
براساس آية

بينن خود مي
كسبوا السي﴿

)يازدهم 12
در 3گزينه  .6

با توجه به آ
اختيار كند
عاقبت توأم

در 1گزينه  .6
حديث قدس
خويش به به
تبيعوها االّ به

  )يازدهم
در 1گزينه  .6

توحيد در ر
خپرورش در

تدبيرش، هم
كشت دخالت

بيند كه مي
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  5و 3و 2ي  

معرفـت از  
هـدوا فينـا    

اشـاره بـه    

اداش داده  
 السـماء و        

كه در » ...ن

 و ماسواها 
: فرمايـد  ـي 

  )وازدهم

نند و اگـر  
ن منشـاء و   

ؤمنين مـن       
ستي باشـد  

غرب و عشا 
رد . (اسـت 

cationgroup

هـايدرس 60و 

هاي حكمت و م
والـذين جاه﴿د  
»فينـا «، واژه »

و مؤمن باشد پـا
هم بركـات مـن
 آسمان و زمين

و نفس﴿: شمس
كند و مـ ان مي

دو 8درس  96 

كن رآن تدبر نمي
 يعني اگر قـرآن

ـي النّـاس بـالمؤ
 واليت و سرپرس

و فقط نماز و مغ
 ولي قضا الزم ا

  

و 32و  20ص (

ه  ام دهد، چشمه
فرمايـد يكـه مـ   

»دهـيم  شان مـي 
  )م

و كوشش كند و
ـوا لفتحنـا علـيه
شوديم بركاتي از

  )هم

سوره ش 8و  7 
 تزكية نفس بيا

دهم و ص 2س 

آيا در قر«: ﴾ثيراً
 تدريجي است،

  )زدهم

لنّـاس مـن اولـ
 بايد صحبت از

و) 4رد گزينه ( 
فاره نياز نيست،

)19/02/1399 وم

. (نهفتـه اسـت   

ه براي خدا انجا
 مشهود اسـت ك
مان را به آنان نش

دوازدهم 6و  4س 

 براي آن سعي و
ري آمنـوا و اتّقـ

گش  برايشان مي
دوازده 6درس  

ا به آن در آيات
بختي و فالح را

درس 31ص (» .

وا فيه اختالفاً كث
ي در عين نزول

ياز 3درس  41 

ايها ا«: فرمودند
ر جمله بعد هم

وز را ادامه دهد
نگرفتن روزه كف

  .باشد  مي

   ديني

12  

ودجامع نوبت (ن 

﴾ ...ي و ربكُـم  

 خود را خالصانه
سوره عنكبوت 

هايما ند قطعاً راه
درس 67و  47 

رت را بطلبد و
لو انّ اهل القّر﴿ 

كردند قطعاً  مي
68دهم و ص  

م بدكاري و تقوا
 سعادت و خوشب
.رد، رستگار شد

عند غيراهللا لوجدو
د انسجام دروني

و 40ص . ( بود

ي حديث غدير، ف
ت در واليت اس

 بايد روزة آن رو
فرت برود براي ن

 شخصيت خود

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ زبــــان

انَّ اهللاَ ربـي﴿يـة    

هل روز كارهاي
69ضوع از آيه 

ما كوشش كردن
ص. (رابت دارد

س كه سراي آخر
 و با آية شريفه

پيشه ده و تقوا
17ص . (م است

شيدن آن و الهام
سوره، رمز و راز

خود را تزكيه كر

ن و لو كان من ع
مؤيد» يافتند مي

ض و ناسازگاري

يعني» ... مواله
بت از اولويت و

  . د

ه مسافرت برود
ر كسي به مساف

  )دهم 

  .رد

قادر به ساختن

معارف

سنجش دو

لهـي نيـز در آي

هر كس چه«: د
و اين مو»  شد

ساني كه در راه م
يت با حكمت قر

آن كس«: فرمايد
فيق الهي است

شهرها ايمان آورد
است هم مفهوم

س و سامان بخش
اين س 9 در آيه 

 يقين هر كس خ

ال يتدبرون القرآن
ختالفي بسيار م
طعاً در آن تعارض

من كنت«جملة 
جمله پيش صحب
الم محفوظ بماند

ه بعد از ظهر به
خواند و اگر مي) 
10درس  128 

بيعي كاربرد دار

.  

وهبت اختيار، ق

   
 

مفهوم ربوبيت ال

 .رست است

فرمايد مي) ص(م
ش جاري خواهد

و كس« : ﴾ ...لنا
د و قطعيت هداي

 .رست است

ف اء كه ميره اسر
مؤيد سنت توف» 
و اگر مردم ش« 

ا» ت توفيق الهي
 .رست است

س از قسم به نفس
،﴾رها و تقواها

به«: ﴾ن زكّاها
 .رست است

افال﴿آية شريفه 
خدا بود در آن اخ

ي داشت، قط اله
 .رست است

پيش از ج) ص(م
طور كه در ج ان

عنوي اين دو كال
 .رست است

نيم مسافري كه
)شكسته(ت قصر 

و 127ص ) (2

 .رست است

بقاي زندگي طب
 .رست است

.قي اختيار است
 .رست است

اطر دارا بودن مو

www.sanjeshse 

م. داده است
  )دوازدهم

در 1گزينه  .7
پيامبر اسالم
دل به زبانش
لنهدينهم سبل
اخالص دارد

در 4گزينه  .7
سور 19آية 

»خواهد شد
:﴾...االرض
سنت«مورد 

در 3گزينه  .7
خداوند پس
فالهمها فجور

قد افلح من﴿
در 4گزينه  .7

با توجه به آ
از نزد غير خ
منبعي غير

در 2گزينه  .7
پيامبر اسالم

هما» انفسهم
تا ارتباط مع

در 3گزينه  .7
بايد دقت كن
را به صورت

2و  1گزينه 
  
  
    

در 1گزينه  .5
براي حفظ ب

در 2گزينه  .5
نتيجة منطق

در 1گزينه  .5
انسان به خا
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cationgroup

.ي گرديده است

  

  .د

ي تلقيعي بيدار

  .مادي است

  .دهد دامه مي

)19/02/1399 وم

كند تر بيان مي ح

  .باشد اوند مي

گردد و نوع ر مي

هاي م دلبستگي

 به حيات خود ا

13  

ودجامع نوبت (ن 

را به طور صحيح

  .ياد خدا است

.  

  

ؤيد حكمت خد

  .اند ش داده

  .باشد مي

راي انسان آشكار

ود، باطل بودن د

 

  .رد

د از مرگ، روح

وازدهم؛ زبــــان

  .ست

ش ماركسيسم ر

گردد، ي خاطر مي

ه به ايمان است

.ن مذهبي است

بيني است و مؤ ن

ي، معاد را آموزش

ل به جاودانگي م

زمان ديگري، بر

شو ن آشكار مي

 .و آگاهي است

  .آيد مي 

.  

  .وح است

رون او وجود دار

في هستند و بعد

سنجش دو

  .است» يني

آشنايي اس  ، خود

بناي خوب، بينش

امش و تسلي خ

  .د

تبار عمل وابسته

ت انساني، ايمان

ش، الزمة جهان

ت به خداپرستي

رگ، زاييدة ميل

گ بيش از هر ز

 مرگ براي انسا

  .خواهد داشت

عالم دين، عقل و

عت است بدست

نهاده شده است

ر مادي بودن رو

س از خود، در در

شرط الزم و كاف

   
 

 .رست است

بي جهان«ي جزء 
 .رست است

 و تكامل انسان
 .رست است

ها با زيربن ن خانه
 .رست است

ي كه موجب آرا
 .رست است

گردد  مفهوم مي
 .رست است

هي، ارزش و اعت
 .رست است

ترين تجليات عالي
 .رست است

دن جهان آفرينش
 .رست است

هي، بعد از دعوت
 .سترست ا

سان، ترس از مر
 .رست است

خداوندي، با مرگ
 .رست است

ي كه به هنگام
 .رست است

ضطراب سازنده خ
 .رست است

ان حركت در ع
 .رست است

 رستاخيز طبيع
 .رست است

ل الهي، بنيان ن
 .رست است

عاد مستلزم، غير
 .رست است

 دريافت هر كس
 .رست است

 و روح، بيانگر ش
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Part A:

مـن  ـدتر،  

ست، اما نه 
ش تو را پيدا 

 دو دربـارة     
ـد ممكـن    

 قبـل از  2  

، زبـان  ور 

By hand

وي  اشـعار 

  :ه كنيد
Hafez is
Hafez is

 روز كـه ود   

cationgroup

: Grammar

آن بـزاسـت، و ا   

اوضاعم خوب اس 
كار خودشي و 

ه شـرطي نـوع
ن را داشـته باشـ

در گزينـة. يـم 

دسـتورشناس 

dicrafts, we

از ابسياري  يات

ي درست توجه
s known to 
s known as 

.(  

پديـدار شـو او   

  

r and Voca

گيـر وقـت لـي  

.من را ببين .ي
بياوري ي پول در

دانيد كـه مي. ت
تحصيلي احسان

  ».باشد خورتر
“than )دار) از

كار از منظورم 

  :نا شديد
 mean maki

ابي. شود ته مي

ها به حالت. دارد
be one of th
one of the m

)1يل رد گزينة 

خنـدي زيبـا در

)19/02/1399 وم

  .رح است

abulary 

خيل س خوانـدن 

انجام دهيكار را 
تواني ، ميمدرك 

«  
 حذف شده است
ن اينكه مسير ت

بدرد بخ ن قبلي
”nسـه، نيـاز بـه    

.دنيا باشمزبان  
  ».د

سي يازدهم آشن
ing decorati

شناختمي ادوار 

د دستوري نيز د
he most fam
most famou

دلي(درست باشد 

لبخ شدم باعث

14  

ودجامع نوبت (ن 

با كيفر قابل طر

  .د

  
درس. ه كار كنم

اين ك بهتر است
نبعد از گرفت. 

».كردم ميكار را 
“If I  به قرينه

ابك، عمالً امكان

از آناميدوارم : 
خش دوم مقايس

دستوررشناس 
پردازد مي زبان ر

كتاب درس 92ة 
ive items in

فارسي تمام ران

ت كه البته ايراد
mous Persian
us Persian p

“of تواند د نمي

با، با نمكم ولوي

  انگليسي

وازدهم؛ زبــــان

د، تناسب جرم ب

شود مي  ي انسان

  .ض دارند

را ادامه بدهي؟
دانم چه نمي. ستم

بواقعاً  يعني. هي
دانشگاهي ندارم

اين كا)  تو بودم
 were you”

 آخرين پاسخ با

ب.     ي خريدم
“mo و وجود بخ

كار وانگليسي م 
دستومربوط به 

“by” در صفحة
n a skillful w

ترين شاعر شناس
  ».روند  مي

سي دوازدهم است
n poets of a
oets of all ti

”f all timeه 

راي دختر كوچو

سنجش دو

دي داشته باشد

گناهان در زندگي

قت انسان اعترا

كني درست ر مي
ي سردرگم هست

هدبادامه ت را س
، چون مدرك د

اگر من جاي(، 
ن تست، جملة

با توجه به. ست

باز كن برقي طري
 ore useful”

  .يم

بهترين معلمد ه
 تأليف مطالب م

”و  ”mean“ل 
way using ou

سرشقام يكي از 
به كاراندرز د و 

كتاب درس 29 
all time. 
ime. 

توجه به ا كامل ب

شكالت برداري 
  ». زد

   
 

 .رست است

ت، جنبة قرارداد
 .رست است

خشوده شدن گ
 .رست است

لت جهل به خلق

 .رست است

فكر م: بابك«: ه
االن كمي. دانم ي

رسدبهتر است  ،
هدخوا ه دلم مي

صادقانه بگويم، 
وجه كنيد در اين
لي و ناممكن اس

 .رست است

يك بط: الف«: ه
توجه به بخش 

داري ”the“ ز به
 .رست است

خواه دلم مي«: ه
ومطالعه به  كه 

 اين كاربرد فعل
ur hands. 

 .رست است

حافظ در مق«: ه
المثل يا پند رب

ةحن جملة صف

 كه زمان حال
 .رست است

مقدبا خريد «: ه
ي براي من رقم
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 افي اسـت 

 

ـا آفريـدن    

 ».د

كـار  ـب و  

من بهترين 

قدر بـا آن  

cationgroup

كا پس. ر دارند

با وكار داشتن

صـدا، امـ و سـر 

  ».ت
  يت، مقدار

و تكنيك هستند

كسـو محـل   ـه 

  اً

در اين دفتر م د

نقآ شوي چون ن

  

  دن

و كار سرزهايي 

سرو) 4 

سنابودي پـر   .تد

است شكستي 
كمي) 4 

ونگرش  رفتار، 

خانـدن آنهـا در   

قوياً) 4 
  .چك كند

دانند و همه مي 

وجه اشتباهاتت
  .اي وشته

  .اي ه

  )يست

   از خدا بركت
  .دارد كريف ك

)19/02/1399 وم

  ت دادن
تابيد) اشعه(دن، 

شان با چه چيز 

 يدن به

افت بر زمين ميب 

  جزئي) 4

هاي جه به درس
 ت، موهبت

موفقيت، ركان

  ا

از بين بـردبه  ًا

 كلي ممتد
آن را برايت چكي 

انمد را ميونده 

متوحتمال دارد 
نو اشتباهزي را 

  .قص است
  

منظورت را گفته

«  

 يا اين راهش ني

از تو حركت) 2
هر سري يك) 4

15  

ودجامع نوبت (ن 

عالمت) 2 
تراويد) 4 

ندگي خصوصي

چسبي) 3 

مهيبا صدايي 
 

4  تك )3 

توج تر از آن مهم
نعمت) 3 

ا نيرت ، مهم كار

تقاضا) 4 

عمدتاسايت،  ب

به شك )3 
نفر بخواهييك 

وقايع پرد؟ من 

 ويرايش كني، اح
نخواهي شد چيز
نق هي ديد كه بي

.)گرداند برمي» 
م  درست خالف

».) از عقل دگر

  م
دهد جواب نمي

 
 4

وازدهم؛ زبــــان

در زنافراد ي كه 

 كردن

ند اما درخت با
 ».رشد كن صدا

 مهيب 

م ، وليف نيست
 العمل

سب وصاحب ك

 نظام) 

اين وبدر ت آفت 
  ».نداشت

 
ي از ،سال گزارش

رش من كار كند

ارش خودت را
ن ستي كه متوجه

خواه. ت بخوانش
»ب«زارش را به 

اي و بنابراين ته

ت گيردقو قل

خواهم عذر مي) 
( كند كار نمي) 

سنجش دو

  :صدري
  
  

چ تصوري نداري
  ».دگي

  :صدري
فوت ك) 2 

كن صدا رشد مي ي
ص بي .كوت است

،عظيم) 2 

خالي از لطفيت 
دستورا) 2 

 مردان و زنان ص
  :فرد

)3  اندام) 2 

حشراتربوط به 
ن باغبانياني در 

عمدتاً) 2 
از ارسست پيش 

يگري روي گزار

اگر خودت گزا. 
ن كني آشنا هست

خودت .دي ندارد
د و با لبخند گز
 جمله جا انداخت

  !توست
عق(كري دارد 

  2(
  4(

   ز
.   

   
 

ها در حالت مص ه
 نت

 ت آوردن
 .رست است

تو واقعاً هيچ«: ه
به همين ساد؛ ي
لت مصها در حا ه

 داشتن با
 .رست است

يك دانه بي«: ه
سك اين قدرت. ت

 كنوني
 .رست است

جشن موفقي«: ه
 ت

 .رست است

از نگاه اكثر«: ه
ها در حالت مف ه

 نصر
 .رست است

مراطالعات «: ه
ربرد چنداكااما  
 ت
بهتر اس: الف«: ه

دي فردد بگذارم 
  . ستم

. همين جاست
خواستي بيان مي

هيچ ايراد مئنم
خواند ارش را مي

not «را در اين
حق با ت! اي من

ي فكهر سر: ني
 .رست است

 كلي ندارم
 .مين است

 .رست است

ا كبوتر، باز با باز
ف خرس نيست
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Part B:

  . دارد

Part C:

cationgroup

: Cloze Tes

“animal اشاره

  كيب كردن

  ل

  . توجه كنيد

: Reading C

  د

  

t 

”lsه ب ل بوده و

ترك) 4 

نسل) 4 

نيز) »ط نزديك

Comprehen

 دالر داشته باشد

)19/02/1399 وم

“th قش فاعلدر ن

 ل شدن

 يه

ارتباط«به معني 

nsion 

ي يك ميليون

  .را بخوانند 
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ودجامع نوبت (ن 

 
  نعكس كردن

”hatر موصولي 

شامل) 3 

توصي) 3 

“close con )ب

  ف كند

باالي يس درآمد

  كند؟ 
اين كتاب بايد 

وازدهم؛ زبــــان

 كردنتأمين ) 
نشان دادن، من) 

ضمير. رو هستيم

 داشتن 

”ntactتركيب 

  ؟
  تنيس )يزات

نيس را توصيف

........ 
تنيسورزش  ط با

  شده است؟

“P ك اشاره مي
امروز دولتدان 

  .شاره دارد

سنجش دو

  :صدري
   2(
   4(

ر ملة وصفي روبه

  :صدري
ارتباط) 2 

  :فرد
 ابطهر) 2 

ضمناً بايد به ت. ت

 متن چيست؟
تجهي(و لوازم  س

  . ..........ت كه 
تن ي گران قيمت

....انرو  ان مك
مرتبط محصوالت

ر متن تعريف ش

lain Words
است كه كارمند

شاا. .........به  6

   
 

 .رست است

ها در حالت مص ه
 كردني 
 كردنس 

 .رست است

ر اينجا با يك جم
 .رست است

ها در حالت مص ه
 كردن

 .رست است

ها در حالت مف ه
  نرم افزار

 .رست است

استري امجمله 

  :1ة 
 .رست است

نوان براي اين
بزرگ لباسو كار 

 .سترست ا

ن استاي دهسن
هاي لباس اتييغ

 .رست است

ان شده كه جا
مبت استفاده از 
 .رست است

ز موارد زير در

  :2ة 
 .رست است

”چرا به كتاب
يان اين مطلب ا

 .رست است

“them  6بند در
  هشدار
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رد (داريـم   
يم و چـون  

  ).3زينة 

if I had 
i   را حـذف

I would
I would

رد ( بيايـد   
ـل كمكـي     

 .داريم
 ا

ـاي جملـه    
د كه اسـم  

Hardly h

رد ( بـرود         

cationgroup

اختار مجهـول د
 حال كامل داريم

رد گز(ده كنيم 

خـالي بايـد از     
 ifتـوانيم    مـي 

d have asked
d have asked

گر مليت اسـت
يـدا كنـد و فعـ

د »ينكه، اگرچه
در رابطه با) 4 

ا توجه بـه معنـ
رسد نظر ميه ، ب

  

had I got ou

مـان بـه عقـب

  

 ...... .....  

تيجه نياز به سا
ساختار زمانه 

حال كامل استفاد

عنـي در جـاي خ
شرطي نوع سوم

d her about 
d her about 

Chine كه بيانگ
 حالت وارونه پي

علي رغم اي«اي 

ز سوي ديگر، با
ن در اين جمله،

).3 و 2 و 1ي 

.  
ut of the ban

  . هستند

د جملـه يـك ز

)19/02/1399 وم

بوده است كه

در نت. عولي است
in rece ،نياز به

مجهول زمان ح

يعن.  سوم داريـم 
 باشيد كه در ش

the subject 
the subject 

 eseل از صفت
شود كه جمله ي

althou به معنا
 اگرچه) 3

از). 3و  4هاي  ه
همچنين). 3و  2
th ندارد.  

ها رد گزينه(رد 

ha استفاده كرد
nk when I s
ر از طريق تونل

كنـيم، بايـد  مي

سي

17  

ودجامع نوبت (ن 

  عموم مردم

Plain En آن ب

مفع reviseعل 
 ent yearsي 

 بايد از ساختار م

ختار شرطي نوع
ما به ياد داشته

we discusse
we discusse

ن است بايد قبل
ي جمله باعث مي

 ughياز به كلمة
 3

رد گزينه(روند  ي
2هاي  رد گزينه(

heحرف تعريف 

neit استفاده كر

ardly ….wh
aw the thiev
ين در حال فرار

رواقعي صحبت

ختصاصي انگليس

وازدهم؛ زبــــان

  .ست
ع سي در زندگي

nglishجنبش 
  د

 coursبراي فع
 به ساختار قيدي

مفعولي است، 

w، نياز به ساخت
ا. ها نيست زينه

  :ياوريم
ed if I had s
ed had I see

ol گر سننكه بيا
only در ابتداي

جمله است، نيا 2
 هبعالو) 

تر مي  زمان عقب
(داريم  »كه چرا

ح بهست و نيازي 

ther, nor, ei

… henساختار 
ves running

ديدم كه سارقي 

يك شرايط غير 

 زبان اخ

سنجش دو

Plain   ........اس
يسلسادة انگتون 

يج برآمده از ج
يابدكاهش  هنما

 se booksسم
 ديگر، با توجه
implement 

would have a
ر هيچكدام از گز

بي قسمت شرط 
seen her at t
en her at the

 ldصفات، صفت
 yلمةن وجود ك

  ).2نة 

2ضاد كه ميان 
 2(

جمالت به يك
w  ك«به معناي

ن به كار رفته اس

 therتوان از مي

توان از س مي نها
g through th
،نك خارج شدم

as اگر در مورد

   
 

 .رست است

Englishبش 
مت به استفاده از 
 .درست است

ن، يكي از نتاي
هراكتابچه يد تول

 .رست است

الي اول، نقش ا
از سوي). 4و  1

poli براي فعل
 .رست است

asked ساختار 
فاده شود كه در

ha را به ابتداي
the party ye
e party yeste

 .رست است

 قاعدة ترتيب ص
همچنين). 4و  3

رد گزين(ل بيايد 
 .رست است

 رابطة معنايي تض
  

 .رست است

ل غيرمستقيم، ج
 whyير موصولي

ر معناي عام آن
 .رست است

ه مثبت است نم
 .رست است

تن مفهوم جمله، 
he tunnel. 
عد از اينكه از بان
 .رست است

s if / as thou
  ).4 و 2و  1
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هاي سببي 

tag   هرگـز

  ازه

cationgroup

وجه به ساختاره

 gسـاختن براي 

  .زده كرد
 نامزدي) 4 

  .ست
  ضمانت) 4 

  ن

  .داديم
اندا/ حجم ) 4 

 كاستن) 4 

  .هيد

  پايدار) 4 

 

  

سوي ديگر، با تو

از طرفي ب. كنيم

 بسيار هيجان ز
 اثر تاريخي/  

ا ي امنيتي مؤثر

منطبق شدن/ ن 
  قويت كردن

د  زياد انجام مي
 ه

ش بلند انجام بده
 
  

  يق در آوردن
  ردن

  .ن باشيم

 با قابليت/ مند 

)19/02/1399 وم

از س). 4و  3اي 

of ك استفاده مي
  .ر دهيم

ضار شد كه او را
بناي يادبود) 3

هاي ن و پروتوكل
 نيازپيش) 3

  .كنيم  مي
جور در آمدن) 2
تق/ پروراندن ) 4

كار را با اختالف
اشاره/ سرنخ ) 3

  
 رنجاندن) 3

  . كنيد

يريد و يك پرش
 نشان دادن) 2
مجزا كردن) 4

 دوجانبه) 3

  .ه شده است
به حالت تعلي) 2
يابي كر جهت) 4

به شرايط بدبين
  شجاعانه) 2
توانم به طور) 4

18  

ودجامع نوبت (ن 

ها رد گزينه(نيم 
  .درست است 

 fز حرف اضافة
I s را مالك قرار

شور از سوي حض
 3

راي ايجاد قوانين
3  ين

ظراتمان را بيان
 
 4

شديم و اين ك ي
 3

.ه گريه انداخت
  3

ك» نداختن دقت

يجي شتاب بگير
 
 4

  . داده بود
 3

ادگاه فرا خوانده
 
 4

ش از حد الزم ب
 
 4

وازدهم؛ زبــــان

i دار استفاده كن
g  1تنها گزينة

ا  convinceي
suppose, thi

 يك تشويق پرش
 تشويق) 

نياز ضروري بر ش
يقي/ اطمينان ) 

ما به هر حال نظ

يم وارد بازي مي
 ذخيره) 

ه سادگي او را به
تحميل كردن) 

به گريه ان«عناي 

بايد به طور تدري

ي از خود نشان
 اخالقي) 

خت ماليات به دا

نيازي نيست بيش

سنجش دو

ingايد از فعل 
get sb to do 

و براي  inضافة
ink, guess,…

باعث} وسط او
 2(

 شوند يك پيش
 2(

آيد ام جور در نمي
  
  

بردن بازي هستي
 2(

ت منتقدانة تو به
 2(

reduce  به مع

دويد ب مسير مي
   فتن

  

كت رشد پايداري
 2(

خاطر عدم پرداخ
   ردن

   ن

عقيده است كه ن
  
  

   
 

 .رست است

consider   با
sth / have sb

 .رست است

succ از حرف ا
…رهايي مانند 

 .رست است

موسيقي تو{ عه
 معيار/  

 .رست است

كه بايد آموخته
 تالش/  

 .رست است

هميشه با هم جو
 كردن
  كردن
 .سترست ا

ز اينكه قادر به ب
 فاصله /  

 .رست است

ب بود كه نظرات
 دن

sb to tears 
 .رست است

 اينكه در طول م
شتاب گرف/ دادن
 يافتن

 .رست است

دوم امسال، شرك
 

 .رست است

 بازنشسته به خ
اخراج كر/ راندن 

جمع كردن/ دن 
 .رست است

ر جوان بر اين ع
  حد الزم

 افي

www.sanjeshse 
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 غرب يـك  

 بـا كـارت    

  .بدانيد

هـم انجـام    

و  1هـاي   ه 

از سـوي  . د

سن و سـال  

نسـت كـه   

provide 

cationgroup

گر براي جهان

 يارانه ) 4 

شخيص صـدا را

ب) گ جهاني اول
 كلي) 4 

بـا ه(ك بگذاريد 

  .د
 مسكوني) 4 

  .شگي است
 مالي) 4 

رد گزينـه(شود 

دارد theعريـف     

yo كه بيانگر س
3.(  

shou بيانگر اين
  ).1د گزينة 

en   بـراي فعـل 
  ).2زينة 

  

ي جهان سوم ديگ

 گزين

افزار تش  يك نرم

 
  ركيب كردن

جنگ(نگ قبلي 

با هم به اشتراك

  ارائه دادن/ ن 
  دن

 ماليات شهر بود

ك چالش هميش
 دائمي

ش  wouldل به

از بـه حـرف تع

 oung، سپس 
3رد گزينة (يم 

uld have P.P
رد(ازگار نيست 

 nergyنقـش   
P.P  رد گز(بيايد

)19/02/1399 وم

ت اكثر كاالهاي

جايگ/ گزينه ) 3

اي كه فكر كرده

 تغيير دادن) 2
تر/ آميختن ) 4

دادهاي صلح جن
 قبلي) 3

خشي از كار را ب

تسليم كردن) 2
اطمينان داد) 4

د از ميزان كل
 مبهم) 3

ها و كار يك ي بچه
د/ هميشگي ) 3

 will بايد تبديل

عرفه است و نيـا
 

خصي است بيايد
ing دار نياز داري

 .Pاي ديگر، معن
 مفهوم جمله سا

).3و  1هـاي   ه 
 .Pل به صورت 

19  

ودجامع نوبت (ن 

دارد، اما بجز نفت

 3

ه حال به اين فك

 
 4

يزي دربارة قرارد
 3

توانيد بخ رند، مي

 
 4

درصد 59بالغ بر 
 3

ل ميان نيازهاي
 3

 برگردند يعني

ر اين ساختار مع
 ).4رد گزينة (

كه يك نظر شخ
mind  به فعلg

از سوي). 4و  3
ه هيچ عنوان با

رد گزينـه(شـند  
اه شده بايد فعل

وازدهم؛ زبــــان

اي وجود د نطقه

 كاال) 

كل دارد، آيا تا به

چيك كنيد، بايد 
 پايدار/ ثابت ) 

پوشاني دار و هم

مسكوني تقريباً ب
 منسجم) 

 ايجاد يك تعادل
 قبلي) 

ك زمان به عقب

treatment در
(ًال اشتباه است 

 generous  ك
 dن بعد از فعل

3هاي  رد گزينه
كه به "»ما نشد

باش  theتعريـف 
واژة وصفي كوتا

سنجش دو

راي همكاري من
  .د

 2(

مچ دستت مشك

  
  

اني دوم را درك
 2(

دي با وظايف تو

  
  

يات بر امالك مس
 2(

كنند، ه كار مي
 2(

جمالت بايد يك

 tم جمله، اسم 
كامال 4در گزينة 

بايدصفات، ابتدا 
همچنين). 4و  2

ر(است   intoًا 
شد ام ه انجام مي

د داراي حرف ت
 ساختار جمله و

   
 

 .رست است

هاي بسياري بر ه
شوند سوب نمي

 معيار 
 .رست است

ام تايپ كردن م
  ي؟

 ردن
  قائل شدن
 .رست است

 علل جنگ جها

 .رست است

 وظايف او تا حد

 شاني داشتن
  كردن

 .رست است

، ميزان مالي199

 .رست است

مادراني كهي از 

  زاء جمله
 .رست است

ل غيرمستقيم، ج

ا توجه به مفهوم
زمان بكار رفته د

 .رست است

 قاعدة ترتيب ص
2هاي  رد گزينه(

 .رست است

مسلماً  crashة
ر بود در گذشته

 .رست است

win  وsun  بايد
ت، در نتيجه در

www.sanjeshse 
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 مشابه) 1  

  
ترتيب اجز  

در 3گزينه  .12
در نقل قول  
2.(  
همچنين با  

ديگر، قيد ز
در 1گزينه  .12

با توجه به  
(است بيايد 

در 2گزينه  .12
حرف اضافة  
عملي بهتر«

در 4گزينه  .12
 ndكلمات  

مفعولي است
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 و مفعـول    

  )ت

 شت

 ر

  شدن

شـود   ث مي

cationgroup

sa چـون فاعـل

 ) زيادي دارند

ت درستي داشت

قابلي نداشت) 4 

شغل و كار) 4 

عالقه ش بي) 4 

  اتفاقي) 4 

 

 شتباه بودن
  .جود دارند

شود و باعث  مي

  

 aveبعـد از ). 4

هاي ت و شباهت

توان قضاوت  نمي

 ش

  دن
  ني بودن

  و ترديد
  ن

 جالي

  كردن

  ممكن

  تادن
  نسخه پزشك

ناه و عاري از اش
ي ديگري هم وج

ت بد آنها ديده

)19/02/1399 وم

4و  2هاي  گزينه
 3.(  

ينش رفته است

ه از روي ظاهر

اميدوار نباش) 3

در خطر نبود) 2
خيلي عصبان) 4

بدون شك و) 2
مشتاق بودن) 4

موضوع جنج) 3

ريسك زياد) 3

به هر شكل) 3

به دردسر افت) 2
داروي بدون) 4

گن نظر بي به ) 2
هاي موقعيت) 4

كسي، خصوصيات

20  

ودجامع نوبت (ن 

رد گ(بسته شود 
رد گزينة(داريم 

كه فرزند به والدي
 

كنايه از اينكه(ي 

3  نكن

 
 4

 
 4

 3

 3

3  ي

 
 4

 
 4

سطة آشنايي با ك

وازدهم؛ زبــــان

تواند جمع بس مي
د yourselfي 

كنايه از اينكه(ت 
خورند زمين مي

ش قضاوت كني

دردسر ايجاد ن) 

 كار آسان) 

 خراب شدن) 

با توافق عمومي) 

اينكه بواسيه از 
 

سنجش دو

مارش است و نم
نعكاسيه ضمير ا

دور نيافتاده است
تر به ز د، سخت

  
ب را از روي جلد

)2  شو

  
   بودن

   دن
   زاحم بودن

 2(

 2(

 2(

   رار دادن
  

   ن پول بودن
  

 .كردار نيست
 .شمارند 

كناي(برد  ين مي
). قائل نباشيد

  .است

   
 

 .رست است

tro غيرقابل شم
ن هستند نياز به

  ني
 .رست است

 درختش زياد د
تر باشند در بزرگ
 ف ماندن

تواني يك كتاب
 .رست است

عصباني نش/ اش
 .رست است

 يپ كردن
بهم ريخته ب/ ن

 .رست است

گران نمايش بو
مز/ ت و پا بودن 
 .رست است

 القه
 .رست است

 شدندود /  
 .رست است

 
 .رست است

ة دوم اهميت قر
 ي شدن

 .رست است

د به خرج كردن
 ودن

 .رست است

گفته چون نيم ك
را آخر پاييز مي

ها را از بي حرمت
حترامي براي او
دي بسي اميد ا

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .13
 ubleاسم  

جمله يكسان
  
كاربرد زبا  

در 1گزينه  .13
سيب از) 1
هر چقد) 2  
طرف بي) 3  
ت نميتو ) 4  

در 3گزينه  .13
نگران نبا) 1

در 2گزينه  .13
خوش تي) 1
گيج بود) 3

در 4گزينه  .13
جزو بازيگ) 1
زير دست) 3

در 1گزينه  .13
مورد عال) 1

در 2گزينه  .13
سوختن) 1

در 3گزينه  .13
از حفظ) 1

در 1گزينه  .13
در درجة) 1
عصباني) 3  

در 2گزينه  .13
مند قهعال) 1
احمق بو) 3  

در 4گزينه  .1
دو صد گ) 1
جوجه ر) 2  
قرابت، ح) 3  

شما ديگر اح
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وي ديگر با 

سـاختار در      

  ن

 پذير

 راردادي

نبايـد  ) ,(  
تـوان از   ـي  

 ايج

cattle an

cationgroup

از سو). 4و  2ي 

ه اينكـه ايـن س

گيج كردن) 4 

شكست ناپ) 4 

قر/ دلخواه ) 4 

گر، بعد از كامـا
ذشته اسـت، نمـ

  پيوسته) 4 

نتا/ عواقب ) 4 

 ndيگر، نقـش  

  پايان) 4 

  .د است

  

هاي رد گزينه(م 
  .شد

نين با توجـه بـه

  معرض

از سوي ديگ). 4 
ن جمله كه گذ

 عاوضه

  كه

از سوي دي). 4و 
  ).1گزينة 

موجود 2 گزينة 

)19/02/1399 وم

ختار معلوم داريم
تواند درست باش

مچنه). 4و  3ا 
1.(  

  .شود ي

 ادغام شدن) 3

در/ حساس ) 3

 با احتياط) 3

ينةرد گز( كرد 
ن با توجه به زما

بطور قابل مع) 3

 ها هزينه) 3

با وجود اينك) 2
  هر چند) 4

  .ست است

و 3هاي   گزينه
رد گ(هول داريم 

 كاري دست) 3

ريم كه تنها در

21  

ودجامع نوبت (ن 

يجه نياز به ساخ
ت تنها مي 1زينة 

ها رد گزينه(ريم 
1رد گزينة (ريم 

پر مي 4با گزينة 

 3

 3

  3

ع بايد استفاده
همچنين). 1  نه

3  ي

 3

 
 4

درس 4، گزينة »ه

رد(شود  ته نمي
 به ساختار مجه

 3

 حرف اضافه دار

 . رد

وازدهم؛ زبــــان

لي است، در نتي
 كامل است، گز

قيد يا صفت دار
، نياز به قيد دار

داريم كه تنها ب 

 فراوان بودن) 

 دوستانه) 

واضح/ صريح ) 

يجه از فعل جمع
رد گزين(ه كنيم 

بطور غيرقانوني) 

 شرايط) 

به دلخواه«عناي 

رايطي جمع بست
 است، پس نياز

 تعهد) 

موصولي نياز به

 فعل استفاده كر

سنجش دو

undergo فاعل
شانة زمان حال

 به شكل ساده ق
 بكار رفته است،

»جايي كه«وم 

 2(

 2(

 2(

ox است، در نتي
موصولي استفاده

  ).3د گزينة 

 2(

 2(

  
   نكه

به مع  at willي

و تحت هيچ شر
confi مفعولي

 2(

ه همراه ضمير م

دار ing شكل 

   
 

  ت
 .رست است

reg  براي فعلo
كه نش sinceمة 

 .رست است

as…as  نياز
ايگاه قيد زمان
 .رست است

الي نياز به مفهو
 .رست است

 دن
 .رست است

 اپذير
 .رست است

 
 .رست است

 xكل جمع اسم
ه عنوان ضمير م

رد(ستفاده كرد 
 .رست است

 
 .رست است

 .رست است

همزمان با اين/ ه 
 .رست است

 ساختار واژگاني
 .رست است

ca جمع است و
 ineبراي فعل  

 .رست است

 پيوند/ 
 .رست است

 مفهوم جمله، به
 .رست است

whi توان از مي

www.sanjeshse 
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مـوارد زيـر   

cationgroup

  .شوند مي

به دليل تمام م 

  

 رشد جمعيت م

 ارد؟

 

.كي مثبت است

----------. 

)19/02/1399 وم

كه معموالً باعث

 

 چيزي اشاره د

  ذا كردند

كنند، چيست؟

اراي بار الكتريك

  .ست

---- است زيرا 

22  

ودجامع نوبت (ن 

طي اتفاق افتاد ك

ها غلط است؟ ي

شده است به چه

 
فزايش توليد غذ

.  

ك هم برخورد مي
  .هستند

زا دا ك ابر طوفان

كتريكي منفي ا

لكتريكي مثبت

-------. 
  ، وجود ندارد

وازدهم؛ زبــــان

 در نبود شرايط

ر در مورد چيني
 .داخلي شدند

خط كشيده ش 2

.يدا خواهد كرد
ي چيني براي اف

.افتد ه اتفاق مي

 بار الكتريكي به
تريكي مخالف ه

سمت باالي يك

  است؟
د و داراي بار الك

زا داراي بار ال ان
  

--------د كه 
گي مرتبط كند،

سنجش دو

 چيست؟

 ست؟
 جمعيت چين،

يك از موارد زير
 گرفتار جنگ د

2ن در پاراگراف 
  »عوامل« 

ادامه پي ------
هاي تي كه دولت

 
برق چگونه} د و

كه ذرات داراي
ه داراي بار الكتر

اشت كرد كه قس
------. 

  

س متن درست
زا همواره سر ان

ني يك ابر طوفا
تر است زي گرم

 چيست؟
  

وان برداشت كرد
يازه را به خستگ

   
 

  ب
 .رست است

چ وان براي متن
  يت چين

 .رست است

چيس 2 پاراگراف 
ند كه رشد زياد

 .رست است

ي ، كدام3راگراف 
حكمراني مانچو
 .رست است

the" كه زير آن
fact به معناي

 .رست است

---------ًال با 
مورد اقدامات در 

 .رست است

  متن چيست؟
رعد{هد كه يك 
 .رست است

 علت اصلي اينك
ان ذراتي كهش مي

 .رست است

توان چنين بردا 
-------------
 قسمت مركزي

 .رست است

موارد زير براساس 
ني يك ابر طوفا

 .رست است

تن، قسمت پايين
ت از قسمت مركز

 .استرست 

وان براي متن چ
خميازه كشيدن
 .رست است

تو چنين مي 1 
ك علمي كه خمي

www.sanjeshse 

درك مطلب
در 3گزينه  .15

بهترين عنو  
رشد جمعيت  

در 1گزينه  .15
ايدة اصلي  
تا تأكيد كن  

در 3گزينه  .15
براساس پار  
تحت ح آنها  

در 2گزينه  .15
ese"كلمة   
 orsكلمة   

در 1گزينه  .1
متن احتماال  
توضيحاتي  

در 2گزينه  .1
ايدة اصلي  
تا نشان ده  

در 1گزينه  .16
طبق متن،  
شدت تنش  

در 3گزينه  .16
از متن مي  

------بجز 
هواي سرد  

در 1گزينه  .16
يك از كدام

قسمت ميان  
در 4گزينه  .16

براساس مت  
اين قسمت  

در 2گزينه  .16
بهترين عنو  
راز و رمز خ  

در 4گزينه  .16
از پاراگراف  
هيچ مدرك  
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@sanjesheduc 

 .ت

cationgroup

ترين است يكنزد

  

ن -----------

)19/02/1399 وم

-نظر معنايي به 

23  

ودجامع نوبت (ن 

  .رد

ه شده است از ن

وازدهم؛ زبــــان

 ؟
  .كند 

 ست؟
زه جلوگيري كر

خط كشيد 2ف 
 

سنجش دو

چيست؟ 1گراف 
ه است دفاع مي

س متن غلط اس
توان از خمياز مي

ر آن در پاراگراف
»باعث شدن« 

   
 

 .رست است

ملة آخر در پاراگ
 كه پيشتر شده

 .رست است

 موارد زير براساس
 نفس كشيدن م

 .رست است

trigger كه زير
caus به معناي

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .16
كاركرد جم  
ادعا از يك  

در 1گزينه  .16
يك از كدام

تر با عميق  
در 3گزينه  .1

 redكلمة   
 sedكلمة   
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