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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
 چهارمجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)31/03/1400(   
  )دوازدهم( ـانزبـ  

 

  

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

15از  15ـون آزمــ  
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@sanjesheduc 

 ستندهسم 

 يـا جفـت    

م به تقليد 
 ةتـذكر «ي  

cationgroup

اس و سيادت »ن

ازي تخته نـرد

  

  .ت

في است، آن هم
 عطار نيشـابوري

(  

تمكّن«. اددهنده

ها در با تن مهره

.استشتباه آمده

استاشتباه آمده 

  .است

خُلد از مجد خواف
مانده ازبرجا ورِ

  )پايه(هسته 
  )گرداند ي

31/03/1400هارم 

ده است نه امتدا

هنگام ريخت. (ت

اش) گودي چشم

»الوطن حب« 

نادرست آمده) 

روضة خُ. (سعدي
منثوتنها اثر . ت

  )يار تشنه

(  

  ا نيست

جملة ه          
نمي(كند  ز نمي

  ل

2  

جامع نوبت چه( 

 معني مددكنند

است) زوج(جفت 

 در اندام نظير گ

و) روشنايي( يا

فراق و دوري تو

  انحنا -

يد از گلستان س
ي از جامي است

  .تند
  .ت

ها، افراد بسي جان

)ها روزها و شب(

، پرواخويش حال

  كشد

                  
را باز در منه بر 

     متمم مفعول

ارسي 

زدهم؛ زبــــان

به» ممد«. كان

رد، و مقابلِ ج

هر فرورفتگي( 

ضي، )ن حقيقت

ف( فراقتحيات، 

-3/ محتاطانه  -

مي است به تقلي
در قالب مثنوي» 

نظوم عطار هست
ز سهروردي است

جتشنه(جانان نه
  ارزان ←

  خاوران
(انة جمع است 

  :ودش
حابه  تو حال از 

  دهد نميمن 
ك نمي ]سوي خود

         )بسته
ردا خازن ميكده
                  

 فا

سنجش دواز

زمان است نه مك

فر، به معنايِ 1 

وقَبو ) عجيب

نيرنگ و پوشاند

آب حماية ، )در

-2/ مهجور  -1 

عبدالرحمان جام
»االحرار تحفة«) 

رارنامه از آثار من
منثور و عرفاني ا

تشن ←) جمع
←) فاعلي(ان + 
خ ←) مكان(ن 
نشا» شبان«و » 

ت توجه بسيار ش
شد و براي من 

آن گنج را به م= 
به س[رِ عطا مرا 

واب(جملة پيرو   
فر/ را بزنم   توبه

عول             

   
 

 .رست است
چاشتگاه بيانگر ز

 .رست است
در بيت گزينة» 

  )اق
 .رست است

آور، ع شگفت( ه
 .رست است

ن( تلبيسلخط 
 .رست است

اسكند( سكندر
 .رست است
:ها ح امالي واژه
 .رست است

از آثار منثور ع» 
.)و با نثر مسجع

  .ت
نامه و اسر ، الهي

اثري م» العشق 
 .رست است

ج(ان + جان شنه
) +بن مضارع(ز 

ان) + شرق(اور 
»روزان«در » ن

 .رست است
ش و معناي بيت

تو روي چراغِ ة

 .رست است
=ن گنج به من؟ 

بحرِ= بحر عطا؟ 
 .رست است

                  
حلقةهاد زنند 
مفع                

www.sanjeshse 

  
  
در 2گزينه  

در چ» گاه«
  .نه صفت

در 1گزينه  
»طاق«واژة 
آيد يا طا مي

در 4گزينه  
طرفهمعناي 

در 1گزينه  
ال امال و رسم

در 3گزينه  
سد سامالي 

در 4گزينه  
شكل صحيح

در 2گزينه  
»بهارستان«

از گلستان و
است» االوليا
الطير، منطق

حقيقةفي «
در 2گزينه  

تش: 1گزينة 
ارز: 2گزينة 
خا: 3گزينة 
ان«: 4گزينة 

در 1گزينه  
بايد به خوانش

پروانةشمع، 
  

در 3گزينه  .
كي دهد آن
كي كشدم ب

در 2گزينه  .
   

امروز ما اگر
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: عل اسـت 

  .يست

دبي مربوط 

بلبـل،  «ن   

بـه دليـل    

س چشايي 

هـا   ه انسان

قعي اسـت  

cationgroup

متمم فع» بر« و 

شخيص در كار ني

ص كه به قلمرو اد

تناسـب ميـا. ت  

)هاي مصر رعون

مربوط به حس» 

شگي خداوند به

آيد كه امري واق

  .ندارد

(  

دهد عنايي نمي

است و تش نشده

ز آراية تشخيص

ب پارسـي اسـت

متي در زمان فر

تلخ«. (ان است

  .ت

ت از لطف هميش

  .رمساري
آ و به چشم نمي

شخيصي وجود ن

31/03/1400هارم 

جا چنين مع اين

انسان پنداشته 
  . برد را دارد

زبان است به جز

عر و ادبره از شـ  

ز مناصب حكوم

  .)استشده
 

ه از رويش گياها

استبيان شده 2 

د و توصيفي است

  .»و آرزو
  

شكار است از شر
ود پنهان است و

برويم و هيچ تش 

3  

جامع نوبت چه( 

كّب است اما در
  )داري

»شعله«ابراين 
ينجا همين كار
 حوزه و قلمرو ز

  .)است
  . نيز هست

اسـتعار) سـتان  

از( "عزيز مصر" 

 سرمايه مانند ش
 .وييدني نيست

كنايه» بز شدن
  .)يست

لب استعارة نوع

ده، واقعيت دارد

خواسته و«ناي 
»تاب و تحمل«

اي آش  كه كنايه
كار است، اما خو

)باغ و گلستان(

زدهم؛ زبــــان

فعل مركّ» شدن
ت يا بر پيكرت د

  .يد

  .سازد
خاموش آمده؛ بنا
ده است كه در اي
ررسي متون در

  .نما استض
ا سكوتمعناي 

نمات و متناقض

ايـن گلس(چمـن  

ست اما اصطالحِ
  .كند ي
وقت به پول و(

بو» نوازش«زيرا 
سب«. اندن است

در كار نيآميزي  
ي است و در قال

 هرگز بسته نشد
  .يست

ه و سپس به معن
«است هم يرفته

ير افكندن است
هايش آشك هفريد

( خانه به چمن 

  . است

سنجش دواز

شامل ش« معني 
در آغوشت(اري 

غ به راغي كشي

سعل مركب نمي
ناي منجمد و خ

كمان بود» وس
ات مربوط به بر

راع دوم متناقض
خاموشي به م. (

كيب اضافي است
.  

اين چ. ستان است
  . است

اس دوستان آمده
ه ذهن خطور مي

( تشبيهي است 
آميزي است ز س

نايه از ياري رسا
ست، پس حس

تشخيص زيبايي 

س از گشودنش
يسراين متناقض ن

آمده» دهان«ي 
پذ» پيچ و تاب«
نشانة سر به زي 
است يعني آف "

ست كه از كنج
  .د
مجاز از انسان "

   
 

 .رست است
به» برداشتندر
دا برتدر  ← 

            متمم
را از باغ خت خود

  مفعول  
اي لزوماً فع كنايه

در معنا» فسرده
قو« معاني قديم 

مي اين توضيحا

 .رست است
در مصر ل جمله
.نما نداردتناقض

هان پيداها، ترك
.نما نداردتناقض

 .رست است
جاز از باغ و گلست

برقرار» ، چمن
 .رست است

به معني» يزان
به  در بيت،» سف

اضافة» قد وقت
حس» وي نوازش

كن» رفتن دست
چشيدني اس» ك

»بيت«ي كردنِ 
 .رست است

ودن دري كه پس
ز آفرينش، بنابر
نخست به معناي

«هم در معناي 
)روي پا(شت پا 

صنعتآشكار"د 
  .س نيست

گويد، نياز نيس مي
هام تناسب دارد

"هر دستي"در  

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
د«: 1گزينة 

داري بردر 
متمم       

رخ: 2گزينة 
             

هر ك :توجه
اف«: 3گزينة 
از: 4گزينة 
تمام: توضيح

  .شود مي
در 3گزينه  .1

كل: 1گزينة 
مت: 2گزينة 
پنه: 3گزينة 
مت: 4گزينة 

در 2گزينه  .1
مج» چمن«

الحان، خوش
در 3گزينه  .1

عزي«: بيت آ
يوس«حضور 
نق«: بيت ب
بو«: بيت ت
گر«: بيت ج
اشك«است و 
بازي: بيت د

در 1گزينه  .1
گشو: بيت آ

از همان آغا
ن» كام«) ب
»تاب«) ت
ديدن پش) ج
خداوند) س

و پارادوكس
شاعر م) ش
ايه "هوا") د
"دست") ر
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ت سـومين  

خود همـوار  

د پرداختـه      

ـار شـك و        

خشـد امـا   

  .) ريم

 خود مايه 

جه به نظر 

cationgroup

وادي معرفت. زد

ي مادي را بر خ

ي جـز خداونـد

همـه چيـز دچـ

بخ  تصـوري مـي  

ويم و انتقام بگير
  يي 

خشش از وجود

توج) بال الهوري

(  

پردازمي» عرفت

كندن از دنيايل 

ك از هـر چيـزي

ك نسـبت بـه ه

قابل اعتبار غير

تر شو  آنها قوي
 در هنگام توانايي

  .ب خدا است
  ستي 

   .ست

ن بخشش و درخ

  

اقب(، شاعر 1نة 
.  

31/03/1400هارم 

وادي مع«ه بيانِ 

هاي دل  سختي

نيازي سالك ه بي

  ت
 است كه سـالك

نگاه ما، ارزش و
  . اشاره دارد

  .است معمولي

زي برسد كه از
ن بر زيردستان

مه چيز از جانب
جود فقر و تهيدس

ا گوشه نشستن
  .ي است

 

ما بابت اينكند، ا
  .ة چهارم

.)قع شدن است

 اما در بيت گزين
.كند كوهش مي

4  

جامع نوبت چه( 

گويد و به خن مي
  .ست

ه در آن، سالك

  ي صد تعب
ست كه در آن به

ست اي خ افسرده
ست و آن حالتي

  م رهان 

ارزش در ن ي بي
 وصال در عشق
ادن به عناصر م

  من تشاء 

 اين اميد كه رو
ا نداشتنو زور رو

كه همست و اين
بع داشتن با وج

و در يك گ عزلت
گيري يش گوشه

 .جام رسانيدن

ك ننده هديه مي
در گزينة» شمع

و تحت تأثير واق

أي مردم است،
داند و آن را نك ي

زدهم؛ زبــــان

ار بر سالك سخ
ف از نگاه عطار اس
 عرفاني است كه

شت آيد هر زماني
سلوك عرفاني اس

  :دشو ف مي
ت دوزخ همچو يخ
لوك عرفاني اس

ه سرگشتگي باز

داوند به چيزهاي
ست و به فراق و
شيدن و ارزش د
ن تشاء و تذلُّ م

مندان است به
ستم و: 4و  3و  

 خواست خدا اس
تي و مناعت طب

نكوهش ع سش
 به عزلت و ستاي

ست است، به انج

را به چشمان بين
ش«شود، همانند 

ايه از گريستن و

أوجه به نظر و ر
 از گردن ديو مي

  )3 فارسي 

سنجش دواز

شدن اسراپديدار
 عرفان و تصوف
 مراحل سلوك

ب              پيش
حله از مراحل س
 و ناچيز توصيف

هفت/ ست ايه
حله از مراحل سل

زين همه/ گهان 

ين است كه خد
 چيز ديگري اس
يت، اعتبار بخش

تُعزُّ من: 4و  2ي 

كردن ستم قدرتم
1هاي   و گزينه

م بودن در برابر
همتبلند: 4و  2 

 بيت صورت پرس
توصيه 4و  2و 

مه و وظيفة رياس

خشش و شوق ر
ش مش كاسته مي

كنا» ب در چشم

صورت سؤال، تو
 كردنِ ريسمان

كتاب 21ص ( 

   
 

 .رست است
، از پ4ت گزينه 

راحل سلوك در
 اولين مرحله از

ي به وادي طلب
ا، چهارمين مرح

قدر همه چيز بي
 نيز اين جا مرد
ت، ششمين مرح

  :   شود مي
ر بحر حيرت ناگ
 .رست است
، اي3 اول گزينة 

 دوم اين گزينه
مفهومِ هر دو بي 

هاي يت در گزينه
 .رست است

 گزينه تحمل ك
 صورت پرسش
 .رست است

، تسليم3 گزينه 
و 1هاي   گزينه

 .رست است
مانند: 3 گزينه 
و 1هاي  ت گزينه

 .رست است
آنچه را الزم: 4ة 

 .رست است
شان است و درخ
 آرام آرام از جرم

گشتن آب«(سوم 
 .رست است

 يزدي در بيت ص
را باز) وم مردم

 .رست است
طنز -2جِد  -1

www.sanjeshse 

در 4نه گزي .1
عطّار در بيت
مرحله از مر
وادي طلب

  :كند مي
آييچون فرو

وادي استغنا
شود و ه مي

هفت جنّت
وادي حيرت
سرگرداني م
گم شدم در

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت
مفهوم بيت
1در گزينة 

مفهوم دو بي
در 2گزينه  .1

مفهوم اين(
مفهوم بيت

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت
مفهوم بيت

در 3گزينه  .2
مفهوم بيت
مفهوم ابيات

در 4گزينه  .2
معني گزينة

در 4گزينه  .2
فسفر درخش

گذارد و مي
سو  در گزينة

در 1گزينه  .2
پيام فرخي

عمو(جمهور 
در 1گزينه  .2

: نوع بيان

erv.ir
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قيه مدرسه 
ه خـوردن    

ت و معناي 

cationgroup

اين كه فق -1: ت
ايـن كـه! ( است

  ! اند ن كرده

 

  زندگيت

  

   عمت     

ورد با افراد است

(  

نز رخ داده است
حقّي داده و به

ها ـ نفرين سمان

 ندگي كوچك

زكه ـ  زماني) 4

  ـ انجام دادند

 ـ بخشيدن ـ نع

  ه

 در رفتار و برخو

31/03/1400هارم 

، چند مورد طن
ه، فتواي درست

آس) 3ه           

ز) 4ست        

تحصيلي        

ايستادند مي) 2

تمام چيزها) 3

حشرات زنده) 4

روي ت بر ميانه

  تنبتْ لم  )4

)علوم انساني

5  

جامع نوبت چه( 

1ر بيت گزينة 
چون مست بوده

 نيكي كند   

دانستند ـ پرنده 

فقير ـ با خساس) 

كني ـ كارهاي ت

 

 3

 4

  . تني دارد

داللت) 3( گزينة 

              4

ويژة غيرع(ن 

زدهم؛ زبــــان

اما د طنز دارند 
چ -3! داده است

  )ب

               4(

)2.           ت

)3 است         

بسيار تالش ك) 2

 !دادند ي

    

  اي كاش) 

 بر تواضع و فروت

وتني است ولي

      ما نبتتْ 

بي، زبان قرآ

سنجش دواز

جدي و خالي از
ال مستي فتوا د

ردن خَمر و شراب

كس آن) 3     

ترجمه نشده است

ترجمه نشده :ةً 

2شوي        مي

  
و آنها ـ انجام مي

ش در نيايد    
  ـ خداوند

 3(

  ي

 آرامي و داللت

ات تواضع و فرو
  !دن را ندارد

م )2           

 عرب

   
 

بياني ج 4و  3  
در حا -2!  است

دتر است تا خور

 .رست است
  :  رتيب
             د    

 .رست است
  :رتيب

تر: يلعنانهرنده ـ 
 .رست است

  :رتيب
شکايةحقيرانه ـ 

 .رست است
  :رتيب

خويش ـ موفق م
 .رست است

  :رتيب
 ـ دانشجويانش
 احترام كردند و

 .رست است
  :رتيب

كات ـ به شمارش
ـ چيز ـ اموال ـ

 .رست است
  :رتيب
  است

 .رست است
ع آن در مناطقي

 .رست است

به معناي به »ً 

گزينه مفهوم ابيا
ن و متواضع بود

 .رست است
  :رتيب

سوَف ال نبَت 

www.sanjeshse 

،2هاي  بيت
مست بوده

مال حرام بد
 
   

 
در 2گزينه  .2

خطاها به تر
با ـ بيايد) 1

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

بايد ـ پر) 1
در 1گزينه  .2

خطاها به تر
زندگي ح) 2

در 3گزينه  .2
خطاها به تر

زندگي خ) 1
در 4گزينه  .3

خطاها به تر
شود مي) 1
اقدام به) 3

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

آنجا ـ زك) 1
در آنجا ـ) 4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

شناخته) 2
در 3گزينه  .3

برخي از انواع
در 3گزينه  .3

هونًا«كلمة 
  : ها گزينه

گ در هر سه
فروتني كرد

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

س ـ نباتٌ ) 1
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ي از آن را 
كودهـا  . ـد 

 يا طبيعي 
ـ  . هـا  هرخان

از  كنـد، و  ي 
تـان ميـوه   
ـدن مـواد    

پخـش   د و 
 چهارپايـان 

cationgroup

   دين انـواع متعـد
برنـ ي به كار مـي 

كود حيواني: ند
وليد شده در كا
 را تضمين مـي
ررهايي در درخت
ي يا شسـته شـ

يـا ورودو رگش  
چ متي انسـان و    

  ! د

 
  !كند ده مي

(  

بـاغ داران زان و 
هاي خانگي غچه
نوعن دو بر تند و

ز مواد معدني تو
دن مواد غذايي
يادش باعث ضر

ن براي كشاورزي
مـر هـاي آن و  ه 
تـأثير بـر سـال 

 !شده است

شوند يز توليد مي

 !تر هستند وان
در خاك استفاد

 !يبند است

 !دهند مي

 !دز داشته باش

31/03/1400هارم 

كشـاورز شوند و
 كشتزارها يا باغ
 رشد گياه هست
 تشكيل شده از
ست اما سالم بود

اهميت زي وجود
يت آنعدم صالح

موم شدن ريشـه
ها و هاي چاه ب

 !رسد ي

 !روند

بهتر و لذيذتر ش

ها ني در كارخانه
  !شود خته مي
تر و فرا ر و قوي

 معدني موجود د

سالمتي خود پاي
ندگان اهميت م

ها نياز كننده ذيه
  ! منفي دارد

  هول

6  

جامع نوبت چه( 

ش خاك افزوده مي
جاتي فراوان در
ي اساسي براي

كود شيميايي و
تر اس  آنكه گران

با ور مصرف آن 
ع شوري خاك و

ن است به مسم
آلودگي آب ني و

 ! بردارند

دهاي طبيعي مي
ر زي به شمار مي
 كودها به آنها، ب

ن در كشاورزي د
رد ساه ضرر ندا

محصوالت بيشتر
حالي كه از مواد

...........  

 !ت

گر كسي كه به س
كنن المتي مصرف

ي از كودها و تغذ
ها تأثيري م ميوه

مجه )4          

زدهم؛ زبــــان

شد گياهان به خ
كيفيت يا سبزيج

هاي كننده تغذيه ي
شود و شكيل مي

ي تكيه دارند با
روي در يرا زياده

ن آن، افزايش ش
 نيتروژني ممكن

هاي زيرزمين  آب

د گياهان را در
بر ضررهاي كود
 كشاورزي امروز
يل اضافه شدن

 مصرف زيادشان
عدني صنعتي كه
يي براي توليد م
رشيد دارد در ح

......د شيميايي 

دن درختان است
 !ت

 !وي عمق

  !روژن

خرد مگ  را نمي
 طبيعي، به سال
گر آنكه به نوعي
ت سبزيجات و م

     تکوينـ  حد

سنجش دواز

راي كمك به رش
هايي با ك  يا گل

حاويخورشيد  
وجودات زنده تش

طبيعيودن كود 
كنند زي ناب مي

خشك شدن ه و
چنانچه كود. ن
رسيدنش به  و

ي الزم براي رشد
يايي به چند برا
هاي اساسي در

شان به دلي ندازه

بيعي، به خاطر
ت زيرا از مواد مع
رف كود شيمياي
ياز به آب و خور

مصرف كو ي در

 آن و خشك شد
ي محيط زيست

ها به سو ه در آب
دار مناسب نيتر

شاورزي طبيعي
ردن از كودهاي

دار نيست مگ جه
تروژن بر كيفيت

زيادة حرف واح

   
 

  ك مطلب 
ي هستند كه بر

زياد يمحصوالت
ةاشع كنار آب و

فضوالت مو ند و
كشاورزان بر افز
يي تا حدي اجتن
ند سوختن ساقه

آب باران ةوسيله 
در اعماق خاك

  
 .رست است

  :ها نه
اهي مواد غذايي
ي كودهاي شيمي
ز مهمترين نيازه

انها و شكل و  وه
 .رست است

  :ها نه
ر كنار توليد طب
نيك گران است
ن ناگزير از مصر
اه در رشدش ني

 .رست است
روي ررهاي زياده

  :ها نه
آ خاك و تخريب
طر براي سالمتي
ن مواد حل شده
شدن خاك با مقد

 .رست است
  :ها نه

س محصوالت كش
ن با استفاده كر

شتي موفق و نتيج
مك همچون نيت

 .رست است
  :رتيب

بز) 3             

www.sanjeshse 

درك ترجمه
كودها موادي
براي توليد م

ك ره درهموا
كه از پسمان
بسياري از ك
كود شيمياي

شود مانن مي
هشيميايي ب

محلول آن د
.دمنجر شو

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

كودها گا) 1
ضررهاي) 2
كودها از) 3
طعم ميو) 4

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

كودها در) 1
كود ارگا) 2
كشاورزان) 3
قطعاً گيا) 4

در 4گزينه  .3
از ضر: سؤال

ترجمه گزين
نابودي خ) 1
ايجاد خط) 2
راه يافتن) 3
تغذيه ش) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

هيچ كس) 1
كشاورزان) 2
هيچ كش) 3
زيادي نم) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

  افتعال) 2
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@sanjesheduc 

   »المة

ب افتعـال   

  !كند	يل مي

 

اليه نيامده 

cationgroup

سال«فاعله ) 4 

  اف

ـل« از بـاب» َتَتصَّ

امي فارسي تبدي

 جمع مكسر: م

ا صفت يا مضاف

(  

خبر و مضا ـ 

«/ ـولِ آن اسـت  

  !د
عادل مضارع التز

  !د

العلوم! / است) ي
     
    

  !  د
  !د

 چون بعدشان 

31/03/1400هارم 

   محذوف

مذّکر) 4        

مفعـ »الّشـريحةَ 

  ! است

  !ست

كند	ي تبديل مي
ي مضارع را به مع

كند	ي تبديل مي

  » فأر«دش 

فاعلي(ضمير » ي
                  
                   

شود	حسوب نمي
شود	حسوب نمي

  !  است

تأكيدي هستند

7  

جامع نوبت چه( 

فاعله م ـ واحد 

          »نتيجة

«فاعل و  »ةر ّزائ
  ! ت

صحيح مفيٌد؛/  

عطوف به آن اس

ع التزامي فارسي
 أمر است، معناي
ع التزامي فارسي

مع مکسر، مفرد

ي«جزء ريشه و 
! ر جمله نيست
!  جمله نيست

  ! صه است

 أفعال ناقصه مح
 أفعال ناقصه مح

وصفي آن جملة

مفعول مطلق ت 

زدهم؛ زبــــان

له حرف زائد) 

ن«سير و مفرده 

ّزال«بيايد زيرا  »
صحيح است »ِصل

آور زيان :مضرٌّ  

هم مع» َيفَشل« 

به معادل مضارع
ت و فعل قبلش

به معادل مضارع

جم: الفئران/ م 

ج» ن« مخاطب، 
جمع مكسر در/ 
جمع مكسر در 

از أفعال ناقص »

فعيل و ديگر از
فعيل و ديگر از

  !صه نيستند

ج :»ب الّناظرينَ 

)معرفـةً  ـ تالماً 

سنجش دواز

 3(

جمع الّتکس) 2 

»َتِريَتشْ «معلوم 
َتتَِّص«شود 	ر مي

  ناسي

م)4/            ع

ست و فعل دوم

عناي مضارع را ب
جملة وصفي است
عناي مضارع را ب

ضمير متکّلم ي

يغة مفرد مؤنّث
/ضمير متكلّم  :
/ضمير متكلّم  

کانَ « مخاطبِ 

رفته به باب تف» 
رفته به باب تف» 
ناقصأفعال از  ُقوا

ُيعِجب«ي، چون 

است ـ تقاعداً (ب 

   
 

 .رست است
  :رتيب

  تفعيل ـ 
 .رست است

   :رتيب

             خبر 
 .رست است

بايد به صورت م 
ن الفعلش مكسور

 .رست است

زيست شن :حياء
 .رست است

ينابيع: جمع/ مه 
 .رست است

مستقبل اس» ينُ 
  :  ترتيب

مع ال؛ َکي، + 
جمع كند؛ چون ج

، معأنْ حرف : وا
 .رست است

ي +وقاية : ن+
  :     ترتيب

فعل مضارع صيغ
:ي+ وقاية : ن
ي +وقاية : ن

 .رست است

جمع مذكّر صيغة
  :  ترتيب
»ك و ن«ريشة 

»ص ي ر«ة ريش
ُيحقِّق أنو  حاول

 .رست است

عول مطلق نوعي
  : ترتيب

ديگر به ترتيب ة

www.sanjeshse 
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تضمين) 2
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
/ معرفة )1

در 1گزينه  .4
:»یُتْشَتر «

است و عين
در 4گزينه  .4

علم األح) 4
در 4گزينه  .4

چشم :ينبوع
در 2 گزينه .4

َسيتبّي«فعل 
ها بهگزينه

َکي +لـِ  )1
ج :عُ جمَ يَ ) 3
أْن يغيبو )4

در 3گزينه  .4
+ أعانتْ ) 3

ها به گزينه
:تؤمني) 1
ن+  َمَنع )2
ن+ أعطا )4

در 2گزينه  .4
ص :ُکنتم )2

ها بهگزينه
ر: ُيکّونُ ) 1
ر :َصيَّرَ ) 3
حدو فعل ) 4

در 4گزينه  .4
مفع :خروجاً 
ها بهگزينه

گزينةدر سه 
  !است
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  ن 

  ها  رصت

    

          عة

(  

ق ـ ديگر گناها

كالت ـ فرد ـ فر

ر ترجمه نيامده

  ند   

  لش ـ هشت 

في الّطبيع ـ حقَّق

31/03/1400هارم 

   ـ بود   

  گ ايراني 

توبه ـ اخالق) 4  

شخص ـ مشك) 

شيد ـ آنها را در

قا ـ عجله نكردن

با) 4             

ِلُيتح ـبأکِل ) 4 

) انساني

8  

جامع نوبت چه( 

  !باشند	، مي

د ـ همه چيزها

 جهاني ـ فرهنگ

 خوي ـ بندة  

4ها        يسخت

كار ـ موفق باش) 

آنجا ـ بود ـ رفق 
   او را 

  اند

  ) شود

آنگونه كه       

      ي الّطبيعة

ويژة علوم(ن 

زدهم؛ زبــــان

مستثني، :»عاراً 
  !ه ندارد

خدا سؤال كردند
   

در يك كتاب) 2
  رند 

معاصي ـ خلق و

ها ـ س فرصت) 2

)2 آن را         

)3ه ـ موجي   
جله نكردند كه

ا ن ـ دو دل شده

ش	يافت مي :وَجد
سريع است آ) 2

في ـ ُيحّققَ  ـت 

ي، زبان قرآن

سنجش دواز

أشع«ثني منه و 
ت و مستثني منه

فضل خ) 3ت     
پرسند ـ بگو مي

   2
جاهايي كه ـ دار

تمام مع) 3نا     

2ر مشكالت     

مه نشده است ـ
  كه ـ كار 

كرد كه ا شنا مي
را غرق كند ـ عج

دوستان) 4ال     

ُيو( وجود دارد/  

2ست              

موجودات) 2    ق

 عربي

   
 

 .رست است

مستث :»شيئاً «؛ 
ديگر حصر است

 .رست است
  :  رتيب

 خدا ـ بوده است
خشش خدا ـ م

 .رست است
  : رتيب

 ر ـ نوشته شد 
ب جهانگردي ـ ج

 .رست است
  :رتيب

هان توبه ـ همان
 .رست است

  :رتيب
ت ـ شخص ـ در

 .رست است
  :رتيب

ترجم )حصر( 
 شما اين باشد ك

 .رست است
  : رتيب

داشت در دريا ـ
 مي خواست اور

 .رست است
  :رتيب

كاال) 3  
 .رست است

)اقيانوس: حيط
 .رست است

  : رتيب
اي اس	رين پرنده

 .رست است
  :رتيب

ُيحّقق ـبعضهم 

www.sanjeshse 
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هاي د	گزينه
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خطاها به تر

بخشش) 1
در بارة بخ) 4

در 4گزينه  .2
خطاها به تر

آثار ـ در) 1
در كتاب) 3

در 1گزينه  .2
خطاها به تر

همة گنا) 2
در 3گزينه  .2

خطاها به تر
در فرصت) 1

در 4گزينه  .3
خطاها به تر

إالّ ال و ) 1
خواستة) 3

در 2گزينه  .3
خطاها به تر

در آنجا ـ) 1
موجي ـ) 4

در 1گزينه  .3
خطاها به تر

جنسش) 2
در 3گزينه  .3

المح( درياها
در 3گزينه  .3

خطاها به تر
تر كوچك) 1

در 3گزينه  .3
خطاها به تر

يتغّذی بع) 1
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ي از آن را 
كودهـا  . ـد 

 يا طبيعي 
ـ  . هـا  هرخان

از  كنـد، و  ي 
تـان ميـوه   
ـدن مـواد    

پخـش   د و 
 چهارپايـان 

cationgroup

   دين انـواع متعـد
برنـ  به كـار مـي  

كود حيواني: ند
وليد شده در كا
 را تضمين مـي
ررهايي در درخت
ي يا شسـته شـ

يـا ورودو رگش  
چ متي انسـان و    

  ! د

 
  !كند ه مي

(  

باغـداران رزان و 
هاي خانگي چه

نوعن دو بر تند و
توز مواد معدني 
دن مواد غذايي
يادش باعث ضر

ن براي كشاورزي
مـر هـاي آن و  ه 
تـأثير بـر سـال 

 !شده است

شوند يز توليد مي

 !تر هستند وان
استفادهدر خاك 

 !ند است

 !دهند مي

 !ز داشته باشد

31/03/1400هارم 

كشـاور شـوند و 
كشتزارها يا باغچ
 رشد گياه هست
 تشكيل شده از
ست اما سالم بود

اهميت زي  وجود
عدم صالحيت آن
موم شدن ريشـه

ها و هاي چاه ب

 !رسد ي

 !روند

بهتر و لذيذتر ش

ها ني در كارخانه
  !شود خته مي
تر و فرا ر و قوي

معدني موجود د

اش پايبن سالمتي
ندگان اهميت م

ها نياز كننده ذيه
  ! منفي دارد

9  

جامع نوبت چه( 

ش خاك افزوده مي
ر كجاتي فراوان د

ي اساسي براي
كود شيميايي و

تر اس  آنكه گران
بار مصرف آن 
ع شوري خاك و

ن است به مسم
آب آلودگي ني و

 ! بردارند

دهاي طبيعي مي
ر زي به شمار مي
 كودها به آنها، ب

ن در كشاورزي د
ه ضرر ندارد سا
محصوالت بيشتر
حالي كه ازمواد م

...  

 !ت

گر كسي كه به س
كنن المتي مصرف

ي از كودها و تغذ
ها تأثيري م ميوه

زدهم؛ زبــــان

شد گياهان به خ
يفيت يا سبزيج

هاي كننده تغذيه ي
شود و شكيل مي

ي تكيه دارند با
يرا زياده روي د
ن آن، افزايش ش
 نيتروژني ممكن

هاي زيرزمين  آب

د گياهان را در
بر ضررهاي كود
 كشاورزي امروز
يل اضافه شدن

 مصرف زيادشان
عدني صنعتي كه
يي براي توليد م
رشيد دارد در ح

......د شيميايي 

دن درختان است
 !ت

 ! وي عمق

  !روژن

خرد مگ  را نمي
 طبيعي، به سال

آنكه به نوعي گر
ت سبزيجات و م

سنجش دواز

راي كمك به رش
 يا گلهايي با كي

حاويخورشيد  
وجودات زنده تش
ودن كود طبيعي

كنند زي ناب مي
خشك شدن ه و
چنانچه كود. ن
رسيدنش به  و

ي الزم براي رشد
يايي به چند برا

درهاي اساسي 
شان به دلي ندازه

بيعي، به خاطر
ت زيرا از مواد مع
رف كود شيمياي
ياز به آب و خور

ي در مصرف كو

 آن و خشك شد
ي محيط زيست

ها به سو ه در آب
دار مناسب نيتر

شاورزي طبيعي
ردن از كودهاي

دار نيست مگ جه
تروژن بر كيفيت

  مجهول

   
 

  ك مطلب 
ي هستند كه بر

زياد يمحصوالت
ةاشع كنار آب و

فضوالت مو ند و
كشاورزان بر افز
يي تا حدي اجتن
ند سوختن ساقه

آب باران ةوسيله 
در اعماق خاك

  
 .رست است

  :ها نه
اهي مواد غذايي
ي كودهاي شيمي
ز مهمترين نيازه

ها و شكل و ان وه
 .رست است

  :ها نه
ر كنار توليد طب
نيك گران است
ن ناگزير از مصر
اه در رشدش ني

 .رست است
روي ررهاي زياده

  :ها نه
آ خاك و تخريب
طر براي سالمتي
ن مواد حل شده

مقدشدن خاك با 
 .رست است

  :ها نه
س محصوالت كش
ن با استفاده كر

شتي موفق و نتيج
مك همچون نيت

 .رست است
  :رتيب

م )4    لغائبةل) 3

www.sanjeshse 

درك ترجمه
كودها موادي
براي توليد م

ك همواره در
كه از پسمان
بسياري از ك
كود شيمياي

مانن شود مي
هشيميايي ب

محلول آن د
.منجر شود

در 3گزينه  .3
ترجمه گزين

كودها گا) 1
ضررهاي) 2
كودها از) 3
طعم ميو) 4

در 2گزينه  .3
ترجمه گزين

كودها در) 1
كود ارگا) 2
كشاورزان) 3
قطعاً گيا) 4

در 4گزينه  .3
از ضر: سؤال

ترجمه گزين
نابودي خ) 1
ايجاد خط) 2
راه يافتن) 3
تغذيه ش) 4

در 1گزينه  .3
ترجمه گزين

هيچ كس) 1
كشاورزان) 2
هيچ كش) 3
زيادي نم) 4

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

3  تفّعل) 2
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مـع مـذكر   

هـا واو  	زينه

cationgroup

جم »ينِ لفـائزِ ا« 

(  

در الباقي گز! ند

(  

   »يمياويّ 

/عـولِ آن اسـت  

)، َيَتمنَّی، َتَمنِّي

  .فعل ريشة 

كن	را بيان مي» 

31/03/1400هارم 

الکيم«فاعله ) 4

مفعـ »ثَـالثَ « و 

  ! ست

َتَمنَّی(عل است 

=18   

34 65+   

  م تفضيلُ 

نون جزء :ِعيِني

»تهجـمُ «عل فعل 

10  

جامع نوبت چه( 

4   ف

  عول

فاعل »المـديرُ «
  )! نَ ِزيْ 

اس) نان گردة :ص

   َغداة ≠شية 

در باب تفع)  ی
   

= ثمانية عشر 

 4( 5 99=

اسم: خير من/ 

تسَتع/ م تفضيل 

ئت و حالت فاع

 

زدهم؛ زبــــان

فاعله محذوف) 

مفع) 4  »ير

«بيايد زيرا  )َص 
الفائِز(توح باشد 

الُقرص(ي كلمة 

عش) 3  !كعلي

م ن( ريشةه از 
 .است فعال

  .نفعال است
  .عال است

× =7 2 14 /

÷2 4    

) /وقايه: نون( 

اسم :خير) 3    
  م تفضيل 

حاليه، و هيئ» ي

 .عل آمده است

  مضاف اليه : 

سنجش دواز

 3(

کثي«ر و مفرده 

َخصَّص(ت معلوم 
 آخرش بايد مفت

وضيح سؤال براي

 ≠ كل) 2 

ارع متكلم وحده
و از باب انفع)  ر
و از باب ا) س ر
و از باب انفع)  ع

 ! ثمانية عشر

 2 (=4 5 

 برساني به من

مصدر       : ير
اسم: خير/ فعل 

هـي«جود ضمير 

ي براي تأكيد فع

الفائزيَن/  نوعي 

   
 

 .رست است
  :رتيب

 .رست است
   :رتيب

جمع الّتکسير) 2
 .رست است

بايد به صورت :
در) ن(و حرف 

 .رست است

تو/ لباس كهنه  
 .رست است

  اِالبتعاد = 
  : ترتيب

 ُعداِتي ≠
 .رست است

و دارم، فعل مضا
ف ج( ريشةاز 
ک س( ريشةاز  

ق ط( ريشةاز 
 .رست است

ِن ُيساويَنيْ اثْ  ي
  :     ترتيب
−8 2   

 .رست است

سود :ي+ ن + 
  :  ترتيب

خي/ نون وقايه  
ف ريشةنون جزء 

 .رست است

عبارت بخاطر وج
  

 .رست است

ل مطلق تأكيدي
  : ترتيب

مفعول مطلق :

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .4
خطاها به تر

  الزم) 2
در 3گزينه  .4

خطاها به تر
2  خبر )1

در 1گزينه  .4
»ُخصَِّص «

سالم است و
در 4گزينه  .4

:رالطِّمْ ) 4
در 4گزينه  .4

= اِالجتناب
ها بهگزينه

≠أحّبتي ) 1
در 2گزينه  .4

آرزو :أَتمنَّی
ا :تنفجر) 1
:ينکسر) 3
ا :ينقطع )4

در 3گزينه  .4
سبعة في) 3

ها به گزينه
1( = 6 

در 2گزينه  .4
+نفعَت  )2

ها بهگزينه
:يأدخلن) 1
ن :تعيِّني) 4

در 4گزينه  .4
واو در اين ع
.عطف است

در 2گزينه  .5
مغعول :يأساً 

ها بهگزينه
:مشارکة) 1
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شوري كـه  
جوش و ون

نفعـت آن   

للـه العـزة    

 الحـوادث   

قـات كنـد      

يي قيامـت   

ت شـناخته   

كالً نمـد  ﴿ 
هاي هر دو 

cationgroup

كش. است ﴾حسن
يي كرد علم درو

تـر از من ش بـزرگ  

ان يريد العـزة فل

و امـا«: ق دارد 
...........«  

 رضـايت او مالق

ن جهان با برپايي

يا عدم موفقيـت
  ».تري دارند

ت و آية شريفة
ه ها و هدف سته

(  

لهم بالتي هي اح
 از ديگران گداي

ست كه گنـاهش

من كا﴿ط به آية 

تطـابق) عـج (ـر   
ت من بر شمايند
سـلماني مـورد

كشد ـ پايان اين

عوامل موفقيت ي
خدا محبت بيشت

حقيقت توبه است
 رسيدن به خوا

31/03/1400هارم 

  .ن است

و جاد﴿ كردند 
شود علم را نمي

ار استقم» ميسر«

هاست مربوط ت
  .ت

حديث امـام عصـ
د كه آنان حجت
يمان كامل و مس

ك ي آنها شعله م

ه دست آيد و ع
اند به خ ن آورده

درباره موضوع ح
 امكانات و لوازم

)م انساني

11  

جامع نوبت چه( 

  . ت
صفت براي آن ؛»

م را با آن تبليغ
ن.  نخواهد يافت

«ند و منظور از 

ها و عزت ه قدرت
اي بندگي اوست

يازهاي روز با ح
ث ما رجوع كنيد
خدا را در حال اي

ن از درون جان

اداري به عهد به
كساني كه ايمان«

د» ي كافي است
ت يعني خداوند

غيرعلومويژة (

زدهم؛ زبــــان

ي كلّ جمله است
»يساعده«جملة 

بخش اسالمهايي
قوق خود دست

رانن ا از خود مي

شمه و منبع همه
 خدا و تالش بر

ن متناسب با ني
به راويان حديث
ه دوست دارد خ

«  

ست و براي همين

ن موفقيت و وفا
«ـ  ﴾شَد حباً هللا

 كردن پشيماني
امداد استسنت 

(ين و زندگي 

سنجش دواز

 و تأكيدش روي
عي است چون ج

1-131  
پيام ره) ص(دا 

شند هرگز به حق

 98  
كنند يتيم ر مي

13  
تي است سرچش
وجه به عظمت

116  
وردن احكام دين
يدادهاي زمان ب

هر كس كه«: ند
».را بپذيرد) عج

خود دوزخيان اس

1  
به است تا ميزان

والذين آمنوا اَش﴿

7-65  
براي توبه«: يند
دربارة س ﴾...ك

  .كند راهم مي

 دي

   
 

ف مشبه بالفعل
فعول مطلق نوع

 .رست است
32هم ـ صفحه 

ي كه رسول خد
بهره باش  علم بي

  
 .رست است

و 110هم ـ ص 
دين را تكذيب م

 .رست است
39-140م ـ ص 

خالق تمام هستي
باشد و دربارة تو 

 .رست است
6و  127م ـ ص 

قها در بدست آ
و در مورد روي «
فرماين مي) ص( 

(حبت امام عصر 
 .رست است

  75-88 ص 
 حاصل عمل خو

.  
 .رست است

01و  112 ص 
ت نوبت محاسب

﴿: فرمايد وند مي
 .رست است

70-82هم ـ ص 
فرماي مي) ع(اقر 

الء من عطاء ربك
حق و باطل را فر

www.sanjeshse 

حرف :إنَّ ) 3
مف :علماً ) 4
 
    

 
در 2گزينه  .5

سال دوازده
آخرين روشي

مردم آن از
.زاست درون

در 3گزينه  .5
سال دوازده
كساني كه د

  .است
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
خدايي كه خ

مي ﴾جميعاً
در 2گزينه  .5

سال يازدهم
فق  توانمندي

».......الواقعه
پيامبر اكرم
واليت و مح

در 1گزينه  .5
سال دهم ـ
آتش جهنم
.همراه است

در 1گزينه  .5
سال دهم ـ

بعد از مراقبت
ـ خداو. شود

در 3گزينه  .5
سال دوازده
اينكه امام با
هوالء و هوال
گروه اهل ح

erv.ir
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د كـه ايـن    

ه به جنگ 

«  

 بنـا شـده     

ت را انـذار    

گذارم  ا مي
شـوند تـا    ي  

لبته كفاره 
 

موش كرده 
 بـا خـدا و   

گر ترس از 
ـم زنـدگي    
قاد به معاد 

cationgroup

شـد مـوش مـي    

وي با انجام گناه

.داري فرد است

سـاس قواعـدي

ويشـان نزديكـت

 دو چيز گرانبها
ز هم جـدا نمـي

ا(دهد  كفاره مي
 .د روزه بگيرند

د كه خدا را فرام
ي خلوت انسان

ها ديگ  كه انسان
كنند و زيبـا هـ

جزء اعتق 4و  2

(  

 بـه تـدريج فرا

شو رت ناچار مي

تي و ضعف ديند

 تمام جهان براس

خو(است  ﴾ربين

ن در ميان شما
ن دو هيچ گاه از

گيرد و هم ك مي
اند پس بايد ورده

اند  سرگرم شده
ه كه جايي براي

 معاد اين است
ك دنيا زندگي مي

و  1د كه موارد 

31/03/1400هارم 

بت تعاليم انبياء

 كه در اين صور

سي نشانة سست

 خود را دارد و

ر عشيرتك االقر

من» « لن يفترقا
شويد و اين  نمي

وز را مضاي آن ر
اني كه ايمان آو

امور دنيوي  به
شان فزوني يافته

ة اين اعتقاد به
يقي گرچه در د
جه داشته باشيد

12  

جامع نوبت چه( 

عدم توسعة كتاب

 ديگران بيارايي

چنين لباد زيرا 

س و قاعدة خاص
  .ست

و انذر﴿دعوت ـ  

ضلوا ابداً و انهما
يد هرگز گمراه

ش برساند هم قض
است يعني كسا 

ها چنان ز انسان
و شهوات در دلش

بازتاب و ثمر »ا
خداپرستان حقي 

توج. دانند ر نمي

زدهم؛ زبــــان

گي اجتماعي و ع

راي جلب توجه

نما نپوشيدو بدن

 چيزي مهندس
گيري اس  و بهره

ستين روزهاي د

سكتم بهما لن تض
 دو تمسك جوي

  

 غليظ به حلقش
﴾ها الذين آمنوا

ت كه بسياري از
ت دنيا و لذات و

  .ذاشته است

 فاذا ماتوا انتبهوا
.اه خدا هستند

رو مرگ را ناگوار

سنجش دواز

 فرهنگ و زندگ
  . نبوت است

مبادا خود را بر«

لباس نازك و« 

ين است كه هر
سان قابل يافتن

  
در نخس) ع(علي 

ما ان تمس«ت كه 
تم را اگر به اين
».من وارد شوند

  
ضان عمداً غبار

يا ايه﴿ه گرفتن 

اين است ﴾ هواه
گاهي ندارد زينت
وردگار باقي نگذ

 
الناس نيام«: ند

ه فداكاري در را
ند از اين رسپار 

  عاد

   
 

 .رست است
  25م ـ ص 

بودن سطحدايي
ي از علل تجديد

 .رست است
  140 ص 

«: فرمايند مي) ع
«  
:فرمايند مي) ع(

 .رست است
  57هم ـ ص 

 و قضاي الهي اي
 قواعد توسط انس

 .استرست 
64-67م ـ ص 

معرفي حضرت ع

قلين آمده است
و عترتم اهل بيت
حوض كوثر بر م

 .رست است
129-130 ص 

ر ماه مبارك رمض
و علت روزه) هد

 .رست است
  37هم ـ ص 

من اتخذ الهه﴿ 
ر قلب آنها جايگ
ت نيايش با پرو

 .رست است
 41و  43 ص 

فرماين مي) ص( 
د و همواره آماده
 به آن دل نمي
ثار اعتقاد به مع

 .رست است
  51م ـ ص 

www.sanjeshse 
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».خدا بروي

(امام صادق 
در 3گزينه  .6

سال دوازده
معناي قدر
است و اين

در 4گزينه  .6
سال يازدهم
زمينه ساز م

  )كن
در حديث ثق

تاب خدا وك
اينكه كنار ح

در 1گزينه  .6
سال دهم ـ
كسي كه در
ده جمع نمي

در 1گزينه  .6
سال دوازده
مصداق آية
و خداوند در

درك معنويت
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
رمپيامبر اك

مرگ ندارند
كنند اما مي

است نه از آ
در 4گزينه  .6

سال يازدهم
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البينـات و  

 كـرد و در     
معـه فاقـد   

ن بزرگـوار  

كه متجاوز 

سـان زيـان       

عين نـزول  

و  ﴾الرض 

عـاً و  سهم نف
  

cationgroup

رسلنا باد ارسلنا 

رده بـود خـارج
د حضور در جام

ر كنند اما امامان

كند ك را انكار مي

يـن صـورت انس

جام دروني در ع

ي السـماوات و ا

ال يملكون النفس
.ر ربوبيت است

(  

لقد﴿ آية شريفة 

ريزي كـر برنامه
ن معصوم با وجو

طل خود تفسير

 تنها كسي آن ر

ن بدهـد و در اي

ارة موضوع انسج

يسأله من في﴿ 

ال﴿» ود را ندارند
بيانگر توحيد در

31/03/1400هارم 

 مردم است كه

يري كه پيامبر ب
 نيافت و امامان

 
هاي باط با انديشه

  .كردند مي

  ت به خداوند
   از او

كنند مي انكار 

ي اساسي انسـان

دربا ﴾تالفاً كثيراً

اين است كه  ﴾

 سود و زيان خو
 حاجات انسان ب

13  

جامع نوبت چه( 

جتماعي توسط

ي امت را از مسي
قق شده بود تح

 .ي خود شدند
قرآن را مطابق ب
سماني را بيان م

 و شناخت نسبت
كمك خواستن

  حكمت

نا كه روز جزا را

ستي به نيازهاي
.  

هللا لوجدوا فيه اخت

﴾لحميدهو الغني ا

كه حتي اختيار
ين در برآوردن

زدهم؛ زبــــان

رقراري عدالت اج

خ داد كه رهبري
 امامت طراحي
ها نبة مسئوليت

دادند تا ق ن مي
ف اين كتاب آس

  
افزايش معرفت 

و نياز با خدا و ك
ي به درجاتي از ح

كنندگان همان ب

تواند پاسخ در ي
.د شتافت خواه

ن من عند غيراهللا

ء الي اهللا و اهللا ه
  ﴾و في شأن

ايد ك تاني گرفته
و اولياي دي) ص

  اري عدالت  
  )حروميت

سنجش دواز

تماعي اسالم بر
  .ع است

8  
حوادثي رخ) ص

ي كه بر مبناي
 اجراي همه جان
 صالحيت ميدا

آوردند معار  مي

4  
.ت اخالص است

←هاي الهي 
راز و ← الهي 

دستيابي ←ها 

ن روز بر تكذيب

-16  
نامة خداوند نمي
ي به ديار آخرت
 القرآن و لو كان

لناس انتم الفقراء
كل يوم هو﴿ :شود

2  
ير از او سرپرست
ص(ي پيامبر اكرم 

-75  
تالش براي برقر
ارزه با فقر و مح

   
 

ترين احكام اجت 
مؤيد اين موضوع

 .رست است
89-100م ـ ص 

ص(ت رسول خدا 
 حكومت اسالمي
كانات الزم براي
ان به افراد فاقد
تي كه به دست

 .رست است
46-47هم ـ ص 

هاي تقويت ز راه
ه در آيات و نشانه
دي از امدادهاي

ه ها و تباهي ش
 .رست است

  58 ص 
واي در آ«: مايد
  ».ست

 .رست است
-40-41م ـ ص 

يگري غير از برن
 و با دست خالي

افال يتدبرون﴿ة 
  .ت است

 .رست است
  10هم ـ ص 

يا ايها ا﴿شريفة 
ش اش مي  نتيجه

 .رست است
22-24هم ـ ص 

بگو آيا غي«: مايد
عقيده به توانايي

 .رست است
-76-78م ـ ص 

ت ←) ص(مبر
مبا(عابد بيكار  

www.sanjeshse 

يكي از مهم
م ﴾ ...انزلنا 

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
پس از رحلت
نتيجه نظام
قدرت و امك
حاكمان زما
در هر فرصت

در 1گزينه  .6
سال دوازده
موارد ذيل از

تفكر د) الف
مند بهره) ب
مانع لغز) ج

در 3گزينه  .6
سال دهم ـ
فرم قرآن مي

و گناهكار اس
در 2گزينه  .6

سال يازدهم
هر برنامة دي
خواهد كرد
ـ آية شريفة

تدريجي آيات
در 1گزينه  .7

سال دوازده
نتيجة آية ش
اين آيه نيز

در 4گزينه  .7
سال دوازده

فرم قرآن مي
ـ ع ﴾الضرراً

در 2گزينه  .7
سال يازدهم
قاطعيت پيا

←مذمت 
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. نوي است

ـتي اسـت   
والً سـخن    
 را به خود 

ما مـن بـه   

گونه  همان 

خت هـدف  

ن خواهـد    

cationgroup

هاي مادي و معن
  .مال رساند

ر اين دنيا فرصـ
كردنـد، معمـو ي 

ي لهو كند و او

داد ام وعده حق
 ».كردم

مقرر شده است

عدم شناخ(ست 

ـرت از زيانكـارا

(  

وان از استعداده
خويش را به كم

 گام نهادن او د
دم را موعظه مـي
را سرگرم كارهاي

خداوند به شما و
 به گناه دعوت ك

د روزه بر شما م

 از دست داده اس

هد شد و در آخـ

  ستضعفين

31/03/1400هارم 

  .باشد  مي

اي فراو  مجموعه
دهاي گوناگون خ

 وجود داشته و
هرگاه مرد) ع( 

 نشده تا خود ر

خ«: گويد هنم مي
تم فقط شما را

ايد ه ايمان آورده
 ».كنيد

شود عمر خود را

و پذيرفته نخواه

  .برند  ارث مي
ـ مس ﴾م الوارثين

)ساني

14  

جامع نوبت چه( 

  شنا 
   و نيكي 

ت ج و د درست

د و مادي دارند
ريق آن استعداد

دفي از آفرينش
رو حضرت علي
س بيهوده آفريده

ست به اهل جه
ما تسلطي نداشت

اي كساني كه« 
 كه تقوا پيشه ك

ن دچار خطا ش

ر كند هرگز از او

 شايسته من به
هم ائمة و نجعلهم

ويژة علوم انس

زدهم؛ زبــــان

سرشت خداآش ←
گرايش به خير

 است اما عبارت

عدادهاي محدود
ي است كه از طر

جودات قطعاً هد
از اين. ده است

كسدم هيچي مر
 ».بپردازد

به باقي نمانده اس
 البته من بر شم

:فرمايد قرآن مي
شده بود، باشد

 يا در شناخت آ
  ﴾سهم

جز اسالم اختيار
  

زمين را بندگان
 االرض و نجعله

و(ن و زندگي 

سنجش دواز

  مدارا با مردم

←جهان يافتن 
گ ←زت نفس 

  سرمايه عقل 

كلمة جسم غلط

گياهان كه استع
هايي خاب هدف

ز مانند ساير مو
ف به او داده شد

اي« كردند، مي
ارزش ب  لغو و بي

فرصتي براي توب
 آن عمل كردم

  
ق. ي عفاف است

شما بودند مقرر ش

  
خود را نشناسد

وا انفسذين خسر
سي كه ديني ج

﴾من الخاسرين

ـ ز ﴾ الصالحون
ن استضعفوا في

 دين

   
 

محبت و م ← 
 .رست است

  29-30 ص 
هنگام تماشاي ج
تن صداقت و عز

← رستگاري 
 .رست است

  68 ص 
 و ب به دليل ك

 .رست است
  16 ص 

نات و گالف حيوا
يل به دنبال انتخ

 .رست است
براي انسان نيز ـ 

سيدن به آن هدف
ن عبارات آغاز م
د تا به كارهاي
 .رست است

  23 ص 
روز قيامت كه ف
ي دادم و خالف
 .رست است

135-153 ص 
هاي سب از نشانه

ي كه پيش از ش
 .رست است

7و  33م ـ ص 
 هدف حقيقي خ

ان الخاسرين الذ﴿
و هر كس«: فرمايد

 هو في اآلخرة م
 .رست است

  157م ـ ص 
ض يرثها عبادي

ن نمن علي الذين

www.sanjeshse 

پدر مهربان
در 3گزينه  .7

سال دهم ـ
خدا را در ه
دوست داشت
گزينش راه

در 1گزينه  .7
سال دهم ـ
عبارات الف

در 4گزينه  .7
سال دهم ـ
انسان برخال
به همين دلي

  
  

در 2گزينه  .5
سال دهم ـ
كه براي رس

خود را با اين
اند وانگذاشته

در 3گزينه  .5
سال دهم ـ
شيطان در ر

اي شما وعده
در 2گزينه  .5

سال دهم ـ
پوشش مناس
كه بر كساني

در 2گزينه  .5
سال يازدهم
ـ اگر كسي

﴿ـ ) زندگي
ف ـ قرآن مي

و﴿ـ » .بود
در 1گزينه  .5

سال يازدهم
اَن االرض﴿ـ 
و نريد اَن﴿ـ 
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 داده است 

ن را عبادت 

. طـابق دارد 

 بـا اينكـه   

. 

موضـوع را          

شد اما بعد 

cationgroup

ه مؤمنين صالح

شيطان( ﴾يطان

تط ﴾ت االرض 

 .سدت بر

كه چنين فردي

.باشد ز حرام مي

ة اطاعـت ايـن م

باش ست ثابت مي

(  

هايي را كه به ده

 .هاست ن

التعبدوا الشي﴿ه 

من في السـماوا

هاي سعادت ه قله

بيند ك د زيرا مي

 نان

هاي معمولي نيز

 اسـت كـه آيـة
 .ختن بود

كه همان روح اس

31/03/1400هارم 

وند يكي از وعد

ي و هدايت انسان

ست اين است كه

يسأله م﴿ با آيه 

 را طي كند و به

د را دوست دارد
 .شود  مي

  حاديث پيامبر
 در ميان مسلما

ه ها و ورزش زي

 صـاحبان امـر
ود، دانش و آموخ

وجود ما كقيقي 

15  

جامع نوبت چه( 

خدا) منين صالح

   علمي
برنامه زندگي ←

ا انسان بسته اس

كنند از ميض ني
  ).كنند ت مي

تواند راه كمال ي

كند سيار توبه مي
ل خود پشيمان

 و تحريف به اح
 اسالم راستين

  ﴾متجر
م آن حتي در با

خدا و پيـامبر و
بو گر رسالت وي 

ست كه بعد حق

زدهم؛ زبــــان

مؤم( ﴾...لحات 
 .كند بديل مي

جعيت ديني يا
←اند  تاده شده

عهدي كه با ﴾م

يشگاه خدا عرض
ته از او درخواست

 اختيار خود مي

شود و بس ت مي
ه سرعت از عمل

مينه ورود جعل
هاي رش انديشه

لتجار الفقه ثم الم
عي است و انجام

اطاعت از خعني 
زل شد و آغازگر

بيانگر اين ا» ... 

سنجش دواز

كم و عملوا الصا
ن را به امنيت تب

4  
مرج ← قرآني 

خاطر آنها فرست

10  
 اليكم يا بني آدم

ا زبان حال به پي
مين است پيوست

 انسان با قدرت

9  
 گناه خود ناراحت
ش نزد اوست و به

11-113  
زم ←ث پيامبر 

گستر ←المي 

116  
معشر اليا  ﴿: د

 روحي و اجتماع

124  
ه دلخواه خود يع
ر پيامبر اكرم نا

ن پستي خاك
 .يابد  مي

1  

   
 

والذين آمنوا منك
ه بيم و ترسشان

 .رست است
46و  55م ـ ص 

مردم به معارف
كه پيامبران به خ

 .رست است
0و  43هم ـ ص 

الم اعهد﴿ر آيه 

وجودات دائماً با
ها و زم ر آسمان

 .رست است
  83هم ـ ص 
دهد كه شان مي

 .رست است
97و  98هم ص 

ي را كه فوراً از
 افتاده اما قلبش

 .رست است
4-127م ـ ص 

 نوشتن احاديث
هاي اسال خصيت

 .رست است
6-117هم ـ ص 

فرمايند مي) ع(ي 
آور از امور زيان
 .رست است

4-127هم ـ ص 
ردوديت عمل به
ولين آياتي كه بر

 .رست است
  30 ص 

 بلندي داشت تن
 تحول و تغيير
 .رست است

10و  111 ص 

www.sanjeshse 

وعداهللا و﴿ـ 
است كه اين

در 1گزينه  .5
سال يازدهم
ـ دستيابي م
ـ نيازهايي ك

در 3گزينه  .5
سال دوازده
ـ خداوند در

  )نكنيد
ـ و اينكه مو

هر آنچه در(
در 4گزينه  .5

سال دوازده
اين بيت نش

در 2گزينه  .5
سال دوازده

خداوند كسي
در دام گناه

در 3گزينه  .6
يازدهمسال 

ـ ممنوعيت
ـ تربيت شخ

در 4گزينه  .6
سال دوازده
حضرت علي

بندي ا شرط
در 1گزينه  .6

سال دوازده
منظور از مر

او. رساند مي
در 1گزينه  .6

سال دهم ـ
جان«بيت 

جسماني ما
در 3گزينه  .6

سال دهم ـ
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ان ارادنـي  ﴿

ـرين ايـن     
مل خداوند 

ر به اين دو 
رآن بـراي      
ه از دسـت  

خواهي   مي
بتدا حق را 

ـت دارد و  
م در مـورد     
عصـيان او       

قابل تغيير 

هي خداوند 
سازد  م مي

اي  دازة ذره 

cationgroup

﴿د او هسـتند،  
. 

د هسـتند و برتـ
را در اطاعت كام

اهل بيتم را اگر
دگاه كفايـت قـر
را از شدت اندوه

اي اژگون كرده
سنجيده شوند اب

مطابقـ ﴾ شـيء    
دگان خـدا هـم
ـت كنيـد و از ع

ت توسط انسان ق

 سنت توفيق اله
كند چنان فراهم

ملي حتي به انـد

(  

 دوركنندة گزند
 علم الهي است

دوستان خداونـد
و زندگي خود ر

ا ب خدا و عترتم
 مردوديـت ديـد
شايد كه جانت ر

كار را و«: مودند
با مقياس حق س

 ».سايي كني

 و هـو رب كـل
هم در مورد بنـد
يد خـدا را اطاعـ

ژگي ذاتي اوست

در)  امداد الهي
ك عي و تالش مي

شود و اگر عمل ي
 .ل است

31/03/1400هارم 

ي رسد آيا آنان
هي به حكمت و

 حركت كردند د
 عشق ورزيدند و

گذارم كتاب  مي
منظور(» شوند

آورند ش مان نمي

ه شده بود، فرم
هستند كه بايد با
 اهل آن را شناس

غيراهللا ابغي ربـا
ي پيشه كنيد ه
رپايـان مسـئولي

شده و چون ويژ

سنت(شود  مي
و در اين راه سع

لهي سنجيده مي
دادن نامة اعمال

16  

جامع نوبت چه( 

د كه به من زياني
توجه  نيازها، بي

ير بندگي خدا
م وجود به خدا

 .هست

و چيز گران بها
ش ز هم جدا نمي
نكه مشركان ايم

 زبير دچار شبهه
ها ه ه شخصيت

شناس تا بتواني

قل اغ﴿ه با آية 
تقواي الهي«: يند

ها و چهار رزمين

 خداوند تعيين ش

 . اختيار است

يكوكار و بدكار م
گذارد و  حق مي

ر ترازوي عدل ال
ن واقعه مرحله د

زدهم؛ زبــــان

 اگر خدا خواهد
ب در راهيابي به

 آنان كه در مسي
كه با تمامباشند 

با دوستان خدا ه

 در ميان شما دو
ن دو هيچ گاه ا

از اينك«: فرمايد ي

ملكرد طلحه و
سي در حالي كه
 ابتدا باطل را بش

 ربوبيت است كه
فرماي  فردي مي

ة اينها حتي سر

ه انسان توسط

ساز شكوفايي نه

 جامعه اعم از ني
پاك قدم در راه

 افكار و نيات در
پس از اين.  شد

سنجش دواز

دا اين است كه
ه ابزار و اسباب ب

هدان راه حق و
ب  بيت ايشان مي
درباره دوستي با

7  
من«: فرمايند ي

شويد و اين  نمي
و خداوند مي) د

دي كه دربارة عم
ها بشناس خصيت

ا بشناسي و نيز

2-19  
اليت توحيد در
حيد عملي، بعد
شما در برابر همة

5  
يعني اراد) ب. ت

ندي جهان زمين

6  
فرادحال همه ا

سي كه با نيت پ
 .قصد برسد

هي تمام اعمال
سيدگي خواهد

   
 

ص توكل به خد
توجهي ـ بي ﴾ 

 .رست است
  121 ص 

اي الهي و مجاه
ول خدا و اهل 

اين موضوع د. د
 .رست است

71و  87م ـ ص 
ن كه پيامبر مي
ييد هرگز گمراه

دهد  را نشان مي

 .رست است
  102م ص 

به آن فرد) ع(ي 
 را به وسيلة شخ
تواني اهل آن را

 .رست است
20-33هم ـ ص 

رة توحيد در وال
دربارة توح) ع(ي 

ها چرا كه ش دي
 

 .رست است
57-60 هم ـ ص

صحيح است)  د

لهي و يا قانونمند
 .رست است

68-73هم ـ ص 
عة الهي شامل ح
سباب را براي كس

تر به مق ند آسان
 .رست است

  74 ص 
 دادگاه عدل اله
 به حساب آن ر

www.sanjeshse 

علت اختصاص
....اهللا بضر 

در 4گزينه  .6
سال دهم ـ
انبياء و اوليا
دوستان رسو
سپري كردند

در 2گزينه  .6
سال يازدهم
حديث ثقلين
تمسك جوي
هدايت بشر

  ».بدهي
 

در 1گزينه  .6
سال يازدهم
حضرت علي
حق و باطل
بشناس تا بت

در 3گزينه  .6
سال دوازده
بازتاب و ثمر
حضرت علي
شهرها و آباد

».بپرهيزيد
در 2گزينه  .6

سال دوازده
ب و(موارد 
  .نيست

مشيت ال) د
در 1گزينه  .7

سال دوازده
رحمت واسع
شرايط و اس
كه وي بتوان

در 4گزينه  .7
ـ سال دهم

با برپا شدن
ناچيز باشد
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هـا و   سـمان  
ال دريافت 

ـين دليـل     

ندگي او را 
 مشـكالت   

هـاي   گفتي 

ي در قـرن   

» حدوديت

  .د

.  

cationgroup

 وسـعت آن آسـ
رت حقيقي اعما

سـتند و بـه همـ

نند و رشد و بالن
ت كه با وجـود

شـگ«ين بيانگر 

تاوردهاي علمـي

گريز از مح«انگر 

ماند باز مي» مل

است» دخواهي

(  

ن و بهشتي كه
هوم تجسم صور

ر راه خداوند هس

بين در فرزند مي
كند اين است  مي 

وجه هستند و ا

ت گرفت و دست

بيا» .يابد  در مي

 

رشد و تكا«ه از 

خو«كند، آن  ي

31/03/1400هارم 

رزش پروردگارتان
مفه ﴾ ... اموال 

ادة فداكاري در

م وجود خود را د
ن جوان خطور

متو» جلو«جهت 

هاي اروپايي قوت

سراب بودنش را

 » .ورزند فر مي

ا كند آن جامعه

ستقيم تحمل مي

  ي دين

17  

جامع نوبت چه( 

ي رسيدن به آمر
ان الذين ياكلون

رند و همواره آما
 .شود تر مي ن

ه زن و مرد دوام
نه ازدواج به ذهن

  .نيم

او در ج»  گوش

باحي در كشوره

رود اما س ش مي

ت به خداوند كف

جوان شيوع پيدا

ستقيم و غير مس

هاي ف و اقليت

زدهم؛ زبــــان

شتاب كنيد براي
ا﴿ـ و از آية » ت

س از مرگ ندار
دا برايشان آسان

  
 ن

اين است كه ﴾ 
ؤالي كه در زمين

 د؟

كن و دريافت مي

دو پرده«كند،  ي

 داروين چند صب

گردد به دنبالش ي

نسبت« است كه 

ي در بين نسل ج

، آزارهايي را مس

معارف

سنجش دواز

ش«: فرمايد ن مي
 آماده شده است

  
اين است كه تر
كاري در راه خد

  
   ايمان 

عرصه عمل   ←
عرصه ايمان ←

209  
... من الطيبات 

د ـ و اولين سؤ
تواند ازدواج كند 

درك و» حواس«

 عادي پرواز مي

پيدايش فرضية
  .شكار ساخت

به دنبال آب مي

وصيات كساني ا

باري و هوسراني

ه ديگران و خود

   
 

 .رست است
  84-88 ص 

سوره آل عمران
 و براي متقيان

 .رست است
 41و  54ص  

 اعتقاد به معاد ا
 و مظلوم و فداك

 .رست است
18-19م ـ ص 

عرصه ←رك 
←ئل اخالقي 

ن نظام هستي 
 .رست است

9و  227م ـ ص 
واهللا جعل لكم﴿

يابند ود خود مي
راوان چگونه مي

 .رست است
«ي را به وسيله 
 .رست است

 خفاش به طور
  .ست

 .رست است
پيبا » ضية تكامل

 ضعف آن را آش
 .رست است

اي كه ب ص تشنه

 .رست است
مت خدا از خصو

 .رست است
بند و با اي، بي عه

 .رست است
حيههركس از نا

www.sanjeshse 
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خداوند در س
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 .شود مي

در 3گزينه  .7
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دوري از شر
دوري از رذا
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در 4گزينه  .7
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﴿مفهوم آية 

پايداري وجو
اقتصادي فر

 
  
    

در 2گزينه  .5
نرمي و زبري

در 3گزينه  .5
هنگامي كه

اس» آفرينش
در 2گزينه  .5

نظرية فرض«
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در 2گزينه  .5
شخص«مثَلِ 
  .است
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و » پسـين   

واقعـي بـاز   

يم با تو در 

ب ديگـران       

و » رنـج «ز  

ـه حقـايق    

  .افتد  مي

  .نند

ن حيـاتش       

cationgroup

ه خـدا و روز باز

 به خداپرستي و

تا كه ما باشي/ ن 

ـي بـراي فريـب

خـالي از نظـام    

انـد كـ ري كرده

جودي انسان مؤثر

زنن د تمسخر مي

ت كـه در زمـان

(  

ايمان بـه«انگر 

  .خواهد بود

او را از رسيدن

 ما را جانِ جان

سـت كـه گروهـ

  .كند ده مي

  .است

هـدفي در ايـن

ز معنويات يادآور

وجو» عرفت قلبي

لبخند» اپرستان

ي درختـي اسـت

  .اند ساخته

31/03/1400هارم 

شود و بيا ده مي

ست از خداوند خ

ي خود جلب و ا

كه باشيم اي تو

، مؤيد اين اس»ت

مرحلة عمل پياد

نيازمند ا» نبياء

 تحصيل هيچ ه

ه انسان غافل از

  .ؤثر واقع شود

ايمان و مع«زايش 

دنيا«ش كودكانة 

هـاي ر واقع ميوه

آگاه» هان ديگر

18  

جامع نوبت چه( 

ناميد» ودخواهي

ري باطل و نادرس

  .شود

يه وي را به سو

ما ك«با بيت » م

لشان پيدا نيست

 و نقشه را در م

  .است» 

تعاليم ا«راقبت 

است و» موقت«

ره اين نكته را به

امعه و تاريخ مؤ

، مستقيماً در افز

سازد و بر عيش ي

شود در  داده مي

ات نوين در جها

زدهم؛ زبــــان

خو»  گرفته باشد
  

تصور»  بپنداريم

ش مي»  كردن راه

است كه توجه» 

م همي كه نادانم

آثار آن در اعمال

همواره يك طرح

»شناسايي جهان

دي، انسان به مر

«و » محدود«ن 

هموار» الن الهي
  .رد

رنوشت خود، جا

دارد، ود گام برمي

مي» وم و پايدار

 پروندة شخص

حيا«با ة جهان 

سنجش دواز

 انسان را در برگ
.ودخواهي است

ها  حالت ازحالت

گم«قت سبب 

»نام و نشان ي بي

كه بدانم/ ش من 
  .وضوعي دارد

هل ايمانند اما آ

هم» يري خويش

ش«سان در گرو 

هاي وجود ارزش

 كه همة امور آن

انبياء و رسوال« 
 بشري وجود دار

بر سر تواند مي» 

هاي خو ش آگاهي

مقاو«هايي  نسان

بعد از مرگ در

خرابي همه جانبة

   
 

 .رست است
ه سرتاسر وجود
هاي مبارزه با خو

 .رست است
 همچون يك ح

 .رست است
ن اميال بر حقيق

 .رست است
هاي بت«ها  سان

 .رست است
نجا رسيد دانش
ط مفهومي و مو

 .رست است
ساني كه ظاهراً اه

  .كنند مان مي
 .رست است

تدبي«هاي  عاليت
 .رست است

 معناي وجود انس
 .رست است

 بذر كماالت و ا
 .رست است

ك  جهان طبيعت
  .يست

 .رست است
فكران و بزرگان
متي در حيات
 .رست است

»ختيار و انتخاب
 .رست است

ن در جهت افزايش
 .رست است

ي به رستاخيز، ان
 .رست است

تي كه در عالم ب
  .ت

 .رست است
ز افسردگي و خ
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تا بدان«بيت 
ارتباط» ميان

در 1گزينه  .6
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ملدرك كا
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براي تربيت
در 1گزينه  .6

نظام خاص
ني» زحمت«
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در 1گزينه  .7
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  .ومي دارد

 حرف ربط 
الب ضمير 

ing  دار به
رد (داريم  

كسل «اي 

ي ناقص و 
 lyز نبايد 

 ساز مانند 

 ذكر است 
شده است، 

به معناي  
اسب براي 

 شانس به 

 زيادي به 

ص كساني 

cationgroup

ارتباط مفهو» ت

استفاده از). 1 
ك مفعول در قا

gعل به صورت 

»كم ولي كافي
boring به معنا

اي ر معنايي جمله
فعل بيايد، هرگز
ك كلمة منفي

الزم به.  نيست
 ساده استفاده ش

provideفعل 

حرف اضافة منا 

خودت را خوش

 
  .ت كنيد

تواند كمك  مي

  همكاري) 4 

ن مشكل مختص

(  

  .كند ج مي

قلتهدف واالي خ

رد گزينة(كند 
نياز به يك putل 

د و بعد از آن فع
a   ك«به معناي

g صفت فاعلي 

3.(  

شود كه از نظر ي
 حالت بعد از فع

در جاي خالي يك

طعاً حال ساده
ز زمان گذشته

mecha براي ف
).4و  2هاي  نه

كنم بايد خ  مي

  ن
 وردن، شمردن

دقت» ب آوردن

اوليا معلمان و 

 

 رايج است و اين

31/03/1400هارم 

به عالم باال عروج

فلسفة حيات و ه

ك نايي ناقص مي
فعل) 4د گزينة 

شود محسوب مي
fewي فت كم

بايد از» ضوعات
3و  1هاي  گزينه

 خالي باعث مي
 به عنوان قيد
ريم، پس بايد د

 زمان جمله قط
 قسمت شرط ا

anicنقش ). 4

رد گزين(يم  كن

فكر. ور داشتي

تأسيس كرد) 2
به حساب آو) 4

 شانس به حساب

ه همكاري بين

توليد، نسل) 3

آموزان مبتدي ش

19  

جامع نوبت چه( 

به»  انجام پذيرد

ف«با » ي نيست را

ه را به لحاظ معن
رد(كند  قص مي

ك حرف اضافه م
مله، نياز به صف

موض«به معناي  
رد گ(» كسل«ي 

 that در جاي
h اگر قرار باشد
مثبت دار tagك 

  ). 4و  3اي 

رفته است، پس
پس چون در. ت

4و  3هاي  زينه
مجهول استفاده

  ).3و  

وحشتناك حضو

 
 4

خود را خوش« 

دهد كه شان مي

 3

 در ميان دانش

  انگليسي

زدهم؛ زبــــان

 و نزديكي به او

 خود كرده بودي

جمله» كه«اي 
حاظ معنايي ناق

يك» مانند«اي 
جه به معناي جم

issuesف اسم 

bore به معناي

 ضمير موصولي
hardصفت ). 4

يكتهاي جمله 
ها رد گزينه(نيم 

شخص به كار ر
ي خودش است

رد گز(ده كنيم 
ايد از ساختار م

2هاي  رد گزينه

 تصادف بسيار و
«  

cou به معناي

شد، تحقيق نش ي

 الهام) 

 يك زبان ديگر

سنجش دواز

 به قصد اطاعت

عاشق/ يست را 

which به معنا
يز جمله را به لح

 2 .(  

به معنا likeله 
با توج). 4و  1 

ن، براي توصيف
edصفت مفعولي 

و andف ربط 
4و  3هاي  زينه

 كنيد كه در انت
استفاده كن» رت

سوم ش sبدون  
دون هيچ تغيير
ت نتيجه استفاد
ت، در نتيجه با

wit ر(باشد  مي

م كه تو در آن
».لم به در بردي
  
  

unt yourself 

بيني مي كه پيش
  ».وز كند

 2(

 ابراز نظرات به
  ».گيرند

   
 

 .رست است
به خاطر خدا و
 .رست است

هستي نمودي ني

 .رست است
hضمير موصولي 

ني» بنابراين«ي 
رد گزينة(دارد  

 .رست است
 كه در اين جمله

هاي رد گزينه( 
همچنين). 4و  3

تفاده كنيم نه ص
 .رست است

فاده از حرفي است
رد گز(ه باشيم 

دقت). 2گزينة 
به ندر« معناي 

 .رست است
hurt كه فعل 

بد hurtعل تة ف
wou در قسمت
مفعولي است» دن

pro  ًمشخصاth

 .رست است
من شنيدم«: له

ري كه جان سال
 دن
 ن

fاژگاني  lucky

 .رست است
همانطور كه«: له

آمو ش يك دانش
 

 .رست است
مشكل در«: له

گ گليسي ياد مي

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .7

بكارگيري ض
so به معناي

itموصولي 

در 2گزينه  .7
ك دقت كنيد

رود كار مي
3هاي  گزينه
استف» كننده

در 1گزينه  .7
به طور كلي
ناتمام داشته

رد گ(بگيرد 
hardly به

در 1گزينه  .7
دقت كنيد
شكل گذشت

uldبايد از 

فراهم كرد«
ovideفعل 

در 4گزينه  .8
ترجمة جمل
حساب بياور

ادعا كرد) 1
رنج بردن) 3

به تركيب و
در 4گزينه  .8

ترجمة جمل
بهبود آموزش

قدرداني) 1
در 3گزينه  .8

ترجمة جمل
نيست كه انگ
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 آشنا شده 

  ».زنم مي

ا به شدت 

  د

  
  ن

 بگذارند و 

  

  ه

براي ). 3و 
  ).2ينة 

 thatصولي 
result  به
shoul  به

cationgroup

  محبوب) 4 

با افراد بسياري

  آشنا) 4 
  .قت كنيد

ورم زير خنده م

  .دقت كنيد» 

 قيمت خانه را

نشانه، نماد) 4 

 ».كنند مي فدا 
پاسخ دادن) 4 

هم به اشتراك

به درستي) 4 

امتياز، نمر) 4 

و 1هاي   گزينه
رد گزي(اده كرد 

  ميراث) 4 

د از ضمير موص
t inختار فعلي 

ldن، بكارگيري 

(  

 حصر به فرد

ن كرده است، با

 دسترس
د» ودن با كسي

آ رد را به ياد مي
  ن

  ي بودن
»آواز/ گريه / ده 

مواد ساختماني،

 كسب موفقيت
 

شمندشان را با ه

  فهم

رد(تفاده شود 
the qua استفا

در نتيجه، بايد. 
براي ساخ» فونت

همچنين). 4و  
 4.(  

  ن
   كردن

31/03/1400هارم 

مختص، منح) 3

 محل نقل مكان

موجود، در د) 3
آشنا بو«معناي 

 مقابل معلم كر
منفجر شدن) 2
مخفف چيزي) 4
زدن زير خند« 

ك در قيمت م

 ماده) 3
  .دقت كنيد 

شان را در راه ش
كسب كردن) 3

ا تجربيات ارزش

طور قابل به) 3

 بار) 3

 قبل از آن است
ality of hum

 دسترسي) 3

جمله كامل شود
عفو«به معناي  

1هاي  د گزينه
و 2هاي   گزينه

مقايسه كردن) 2
اندازه گيري) 4

20  

جامع نوبت چه( 

 3

ن به تازگي به

 3
 be on fa به م

هي كه جان در
 
 4

burs به معناي

ك افزايش كوچك

 3
»واد ساختماني

ر دارند و آسايش
 3

ديدار داشتند تا

 3

 3

كند، پس بايد 
 man lifeختار 

 3
  .ت كنيد

داريم تا ج» كه
infectionش 

رد(معلوم داريم 
رد(رست است 

 
 4

زدهم؛ زبــــان

 شبيه) 

 فرد چيني جوا

 ويژه، خاص) 
amiliar term

ر وقت آن اشتباه

st into laugh

م كه حتي يك

 مأموريت) 
b  مو«به معناي

 كه به خود باور
 تعلق داشتن) 

ر مرتب با هم د

به طور كامل) 

 محصول) 

 life بازي مي
اخبايد از س» سان

 نوع، تنوع) 
دقت» انواع«ناي 

ك«ياز به مفهوم 
سوي ديگر، نقش

ز به ساختار ميا
ير منطقي و ناد

 

سنجش دواز

 2(

ين حقيقت كه

 2(
ms with some

بخواهي، من هر
  فهميدن

 دن
hter/tears/so

دانم ي تجربه مي

 2(
building mat

ساني تعلق دارد
 2(

 مشهور به طور
  ».رش دهند

 2(

 2(

ت را براي اسم
يفيت زندگي انس

 2(
a varie به معنا

ر جاي خالي ني
از س). 4و  2ي 

ي است، پس ني
ن جمله كامالً غي

چيزي را گرفتن

   
 

 روري
 .رست است

علي رغم اي«: له

 
ebodyاژگاني 

 .رست است
راستش را ب«: ه

وردن از چيزي،
دن، بيرون دادر

ongي واژگاني 

 .رست است
من از روي«: له

  ».هد داد
 نظمي  بي

terialsاژگاني 

 .رست است
آينده به كس«: ه

 ردن
 .رست است

دو پزشك«: له
كي خود را گستر

 مرتب
 .رست است

 .رست است
hum نقش صفت

كيف«يب معنايي 
 .رست است

 ety ofاژگاني 

 .رست است
مفهوم جمله، د

ها رد گزينه(يم 
فاعلي» ث شدن
در اين» تر بودن

 .رست است
ن شدن، جاي چ

 تن

www.sanjeshse 
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 ابزار) 1
در 4گزينه  .8

manكلمة 

ساخت تركي
در 2گزينه  .9

 فايده) 1
به تركيب و

در 3گزينه  .9
با توجه به م
استفاده كني

باعث«معناي 
بهتر«معناي 

در 1گزينه  .9
جايگزين) 1
نياز داشت) 3
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ي از اولين 
يب هوشي 
دو زبانه در 
 داشتن دو 
ر از داشتن 

ها،  ك زبانه
رصد از آن 
ست ضريب 
موالً داراي 
راين نتايج 

  .ت

گي باشكوه 
دانشمندان 

ر خورشيد 
خورشيد را 
 زياد است 

شود،  م مي
را به دست 
ها استفاده 

ها   در برگ
شود، برگ 

cationgroup

برخي. بانه باشند
ه در تست ضري

هاي د ت به بچه
شد كه فته مي

كامل يافته بهتر

ز افراد، بويژه يك
در 70الً حدود 

ين تحقيقات تس
ها معم اً دو زبانه
بنابر. هري بودند

 -------.  

ترين است نزديك 

ها همگ رنگ. ت
ت زيادي ذهن د

شوند و نور ب مي
كلروفيل نور خ. د

كه نور خورشيد
اي كم ل مالحظه

واد مغذي آن ر
رشد مجدد از آنه

مواد شيميايي
ش فيل گرفته مي

   

(  

د شد اگر دو زبا
هاي يك زبانه چه

رد بهتري نسبت
گف. گيج هستند

ي از يك زبان تك

 ميان بسياري از
اوالً. شتباه بودند

ت كنند و در اي
ثانياً. عادالنه بود

ة متوسط يا شه

---------دند 

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

  

ان در پاييز است
ت كه براي مدت

ريق خاك جذب
كنند  جذب مي

بهار و تابستان ك
د به ميزان قابل

شكنند تا مو مي
تابي شد براي ر

مه به اينكه چه 
ي كه تمام كلروف

.افتد  درخت مي

31/03/1400هارم 

ر مشكل خواهد
ي دو زبانه از بچ
 يك زبانه عملكر
 از نظر ذهني گ
د كه برخورداري

د هنوز هم در
اشت شده و اش

 از مهارت صحبت
ها غيرع دو زبانه
هاي طبقة انواده

  . هاي زباني

شركت كرد 1ف 

----ايي به  معن

كند؟ وصيف مي
  .شود  مي

نگ برگ درختا
آيند چيزي است

ذي و آب از طر
 نور خورشيد را
ياهان در طول ب
دت نور خورشيد

يل را مها كلروف
 كافي گرم و آفت

بسته. شود  مي
وقتي. در بيايند

مرحله، برگ از

21  

جامع نوبت چه( 

ها دچار وش بچه
هاي د كه آيا بچه

هاي ، بچه196
هاي دو زبانه چه

قين باور داشتند

ها دارند يك زبانه
ت اوليه بد بردا
را در يك سطح

بنابراين تست د 
ها از خا ك زبانه

ها باشد نه تفاوت

.  

 شده در پاراگراف

ده است از نظر

ت در متن را تو
دن آن ادعا ارائه

مناطق تغيير رن
آ  نارنجي در مي

مواد مغذ.  دارند
بز آنها هستند،

گي. كند ديل مي
نكه ميزان و شد
جاي اين كار، آنه
كه هوا به اندازة

هايشان ناپديد گ
و يا حتي قرمز د

در اين م. شود ي

زدهم؛ زبــــان

ين است كه هو
وضوع پرداختند

0تا  1920 دهه
 اين بود كه بچ
قر حقيقت، محق

تري نسبت به ي
كه اين تحقيقات

زبان خود ر 2ر 
.تر بودند ضعيف
الي كه يك در ح

هاي طبقاتي ب ت

   موافق است؟
كند ي گيج نمي

ب هوشي اشاره
  د

خط كشيده شد 

ختار ارائه اطالعا
اساس بود يل بي

 در بسياري از
ا به رنگ زرد و

واد مغذي و آب
ه عامل رنگ سب

غذا تبد شود، به 
ييز به خاطر اينك

به ج. كنند نمي
 تا بعداً وقتي كه

 رنگ سبز برگ
 زرد، نارنجي، و

ننده و خشك مي

سنجش دواز

دو زبانه بودن اي
 بودن به اين مو

هاي از سال. ند
گيري نتيجه. ند

در. شود مؤثر مي
  .ست

ريب هوشي كمت
دانيم ك روزه مي

ن نبودند كه هر
كه آنها در آن ض
روستايي بودند

ر به خاطر تفاوت

ك از عبارات زير
ذهنيا را از نظر 

هاي ضريب تست
تر بودند ن ضعيف

2 در پاراگراف 
  »زيرا« 

ترين شكل ساخ
ود و سپس دالي

ي طبيعي سال
ها قيقاً چرا برگ

ور خورشيد، مو
ا از كلروفيل، كه
سنتز ناميده مي

هر چند، در پاي 
كلروفيل توليد ن

كنند ذخيره مي

شكنند،  را مي
هاي ند به رنگ

آيد و شكن ر مي

   
 

  :1ن 
 قديمي دربارة د
ر مورد دو زبانه

دتري دارندر يا ب
ب هوشي داشتن
ز مانع از تفكر م
ه تكامل يافته ا

ها ضر ه دو زبانه
هر چند ما امر 

اين زبانه قادر به 
اً به زباني بود ك
وادگي فقير يا ر

توانست بيشتر ي
 .رست است
يك تماالً با كدام

بان در مغز، شما
 .رست است

اي كه در ت  زبانه
هايشان ي از زبان

 .رست است
due كه زير آن

beca به معناي
 .رست است

 موارد زير به بهت
شو غلط بيان مي

  :2ن 
ترين رويدادهاي
ين سؤال كه دق

  . رده است
نياز به نو ي رشد
ها برگ. ها ق برگ

يندي كه فوتوس
.كنند يادي مي

درختان ديگر ك
هايشان ذ ر ريشه

ياهان كلروفيل
توانن ود، آنها مي
اي د  رنگ قهوه

www.sanjeshse 

ترجمة متن
باور اشتباه

تحقيقات در
عملكرد بهتر
تست ضريب
زبان در مغز
دو زبان نيمه
اين ايده كه
.وجود دارد

هاي دو بچه
هوشي غالباً
پيشينة خانو
تحقيقات مي

در 2گزينه  .9
نويسنده احت

زب 2داشتن 
در 2گزينه  .9

كودكان دو
اكثراً در يكي

در 1گزينه  .9
e toعبارت 

auseكلمة 

در 3گزينه  .9
يك از كدام

يك ادعاي غ
  

ترجمة متن
يكي از زيبا
هستند اما ا
را درگير كر
گياهان براي
نيز از طريق
از طريق فرا
فوتوسنتز زي
بسياري از د
بياورند و در

  . كنند
وقتي كه گي

شو يافت مي
خشك و به
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واكـس  «ي   
 4.(  

 ,doنبايد 

ـد از فعـل     

  نكه

ـد از فعـل   

dangling 
ي هسـتند   

استفاده  1 

رد گزينة ( 
  

رد ( كنـيم         
w شـود   مي

cationgroup

pol بـه معنـاي
و 2، 1هاي  ينه

 سازي جمالت ن
سـوي ديگـر، بعـ

تا، براي اين) 4 

بعـ). 4و  3ـاي  

gـك سـاختار         

ار وارونة شـرطي
ي از شرطي نوع

م استفاده كنيم
).2و  1هاي  ينه

ك سـي اسـتفاده
wouldديل به 

(  

  ؟

 ---.  
 

  .دادند ي

lishبراي فعـل  

رد گزي(ده كنيم 

مي براي منفي 
از س). 4و  2ي  

هـ رد گزينـه (يد 

اشـته باشـيم يـ
ينة ديگر ساختا
د در جاي خالي

ز ساختار معلوم
رد گزي(شود  مي

 از ضـمير انعكا
تبد willردند و 

31/03/1400هارم 

  

زي اشاره دارد؟

-------------
 د تبديل كنند

 را از دست نمي

your shoes ب
get som استفاد

در ساختار التزام
هـاي رد گزينـه (م   

 به خاطر) 3
  .كند

دقت كني» ن ها

ختار مجهـول د
گزي 3هر ). 1نة 

سمت نتيجه، بايد

ست، پس بايد ا
ص شدن جمله م

ـت، پـس بايـد
گر به عقب برمي

يسي
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.كند ن تغيير مي

 است به چه چيز

---به جز ستند 
ه آنچه نياز دارند

هايشان يز برگ

s نقش مفعولي 

mething p.p

د.  التزامي داريم
اسـتفاده كنـيم

  ).4و  3ي 

3  كاش
ك را پر مي خالي 

 كردن در خيابان
  ). 2زينة 

اي جملـه سـاخ
رد گزين(ه است 

ندة ساده در قس

فاعلي اس» كردن
باعث ناقص» كه«

يكسـان اسـ» ن 
مواره يك زمان ب

ختصاصي انگلي

زدهم؛ زبــــان

گ برگ درختان

ط كشيده شده
«  

يل نادرست هس
 خورشيدي را به

  ط است؟
 درختان در پايي

ود و با توجه به
.pبي به صورت 

نياز به ساختار 
ا notت از يـك   

هاي رد گزينه(ود 

اگر فقط، اي ك) 
ه درستي جاي

ك«عناي  ولگردي
to  رد گز(داريم

س اگر در ابتـد
ري كامالً اشتباه
 وجود زمان آين

كسب ك«معناي 
« كردن مفهوم 

بخشـيدن«نـاي  
يم، جمالت همو

 زبان اخ

سنجش دواز

 
ي اينكه چرا رنگ

خط 2 پاراگراف 
»مواد مغذي«ي 

ير دربارة كلروفي
ا گياهان انرژي

ن قابل استنباط
د،بو دسترس مي

شو  محسوب مي
ول جمالت سبب

My advice 

 تنها كافي اسـت
 to استفاده شو

 2(
به 4 تنها گزينة 

wander به مع
ياز به مصدر با 

f سفاعلي است، پ
ه به لحاظ گرامر

با توجه به. ست
4.(  

به م acquireل 
وصولي با اضافه

forgive به معن
قي قول غير مست

   
 

 .رست است
 متن چيست؟ 

ضيح علمي براي
 .رست است

th كه زير آن در
nutri به معناي

 .رست است
ن، تمام موارد ز

كند تا كمك مي
 .رست است

 موارد زير از متن
رشيد كافي در د

 .رست است
جز افعال سببي

 از ساختار مجهو
 .رست است

was thatتار 

d به كار رود و
بايد از مصدر با 

 .رست است
 قت

جمله 2 مفهوم 
 .رست است

r the streets

 مفعول بيايد، ني
 .رست است

failبراي فعل  

واهيم داشت كه
if حذف شده اس

4و  3هاي  زينه
 .رست است

learn براي فعل
ي جمله واره مو

 .رست است
eعول براي فعل 

در نقل). 4و  1

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .9
هدف اصلي

ارائه يك توض
در 2گزينه  .9

hemكلمة 

ientsكلمة 

در 4گزينه  .9
براساس متن

ك] كلروفيل[
در 2گزينه  .1

يك از كدام
اگر نور خور

  
 

در 3گزينه  .1
ج getفعل   

، بايد»زدن
در 1گزينه  .1

بعد از ساخت  
does, did

promise

در 4گزينه  .10
در حقيق) 1  
با توجه به  

در 1گزينه  .1
به ساختار   

allow اگر
در 2گزينه  .1

youنقش   

خو) آويزان(
fكه در آنها 

رد گز(كنيم 
در 3گزينه  .1

nersنقش   

بكارگيري. )4
در 2گزينه  .1

فاعل و مفع  
هاي  گزينه
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 1هاي  زينه

رد ( شـود      
 توجـه بـه   

 

Whethe 

             

doesn’t  

ـتة كامـل       

  ي

ر نبود يك 

  ن

 هـم قابـل    

ش شـانس    

cationgroup

رد گز(فاده كرد 

جملـه معنـادار
با). 4رد گزينه 

 ).3رد گزينة ( 

er or not th

                 I

itـه مشخصـاً   

د از زمـان گذشـ

  ».شد
مادة معدني) 4 

  ».ت
  اصالً) 4 
براي تأكيد بر» الً

  ».به كند
غلبه كردن) 4 

 دوطرفه بـراي

  مشترك) 4 

ند بسـيار خـوش

  در بردن

(  

تار مجهول استف

فاده كنـيم تـا ج
ر(كند  ناقص مي

تفاده كنيماس» 

he boys can
  

It  

سؤالي بسازيم كـ

سـت، پـس بايـد

تر ش تلفش كوتاه

جود نداشتيت و
 كردني

اصالً«به معناي 

ذاهاي چرب غلب
 

ستند اما به طور

سال زنده بما 5

 جان سالم به د
  ن

31/03/1400هارم 

توان از ساخت مي

استف withضافة 
 لحاظ معنايي ن

»كه چگونه«ي 

  :يم
n go hiking 

 

It  يك دنبالة س

زمان گذشته اسـ

هاي مخت يماري
 چشم انداز) 3

ري در آن وضعي
به طور باورنك) 3
ب remotelyد 

 عالقه اش به غذ
تأكيد كردن) 3

  .است» يزي

اي هس  جداگانه

 جداگانه) 3

5د، اگر بيش از 

زنده ماندن،) 2
التماس كردن) 4
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ي است، پس نم

بايد از حرف اض 
and جمله را به

به معناي howي 

ت زير ساده كني
ultimately 

ultimately 

 كه آرزو براي ز

، فواصل ميان بي
 3

دار يچ چيز خنده
 3

يد كه در آن قيد

تواند بر ما نمي
 3
القة شديد به چي

هاي اك زبانسلو

3  مي

شو ص داده مي

 
 4

زدهم؛ زبــــان

 forgive فاعلي

»راضي«معناي 
d از حرف ربط 

ز ضمير موصولي

د آن را به صورت
depends o

 

depends on

از آنجا. روند مي

گامش از صحنه،
 فاصله) 

نده زدند اما هيچ
 به شدت) 

even دقت كني

ن وزنش است ا
 ناپديد شدن) 
w  عال«به معناي

هاي چك و اس ن

هميشگي، دائم) 

رطان ريه تشخيص

سنجش دواز

براي فعل  I ش

 pleased به م
 ديگر، استفاده
م برنامه، بايد از

ن سوال ابتدا بايد
n the weath

n the weathe

 زمان به عقب م
  ).3و  2، 1ي 

شستگي زودهنگ
 2(

ي خانواده زير خن
 2(

n remotely f

نترم خيلي نگرا گ
 2(

weaknessلة 

ت كه بدانيم زبان

 2(

ري مبتال به سر

  
   دن

   
 

نقش). 4و  3اي 

 .رست است
ه، بعد از صفت

از سوي). 4و  2
يت از نحوة انجام

 .رست است
براي اين tagت 

her

erبراي ساختار 

 .رست است
w جمالت يك
هاي رد گزينه(يم 

 .رست است
بعد از بازنش«: له

 عمل
 .رست است

كل اعضاي«: له
  برجسته
funnyواژگاني 

  .ر رفته است
 .رست است

برادر بزرگ«: له
 كردن

 كه در اين جمل
 .رست است

جالب است«: له
.«  

 ه، فوري
 .رست است

وقتي بيمار«: له

دن، بازيابي كرد

www.sanjeshse 

ها رد گزينه(
  ).3و 

در 1گزينه  .10
در اين جمله

2هاي  گزينه
مفهوم رضاي

در 2گزينه  .1
براي ساخت 

   

  
يعني بايد ب  

  .شود مي
در 4گزينه  .1

wishبعد از   

استفاده كني
در 2ه گزين .1

ترجمة جمل  
اقدام، عم) 1  

در 4گزينه  .1
ترجمة جمل  
به طور) 1 
به تركيب و  

صفت به كار
در 4گزينه  .1

ترجمة جمل  
تبادل ك) 1  
دقت كنيد  

در 3گزينه  .1
ترجمة جمل  

فهم هستند
بالفاصله) 1  

در 2گزينه  .1
ترجمة جمل  

  ».است
 مردن) 1  
برگرداند) 3  
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كـه درآمـد   

جزئيـات را   

  ».ي است
  ، بسيار بد

  ».ت
 

راز تأسـف    

حشـيانه و      

همزيسـتي       

ت خواهـد     

  عاتي

cationgroup

ز توليد برسند ك

  تخفيف) 4 

  مشكوك) 4 

صرف كنيم تـا ج

  اصل) 4 

شناسي پذيرفتني
انگيز، نفرت) 4 

رفت مي وع طفره
 خود برگرداندن

هـايش ابـر سـي 

  تفريح) 4 

ن يـك عمـل وح

  
  ن

واننـد بـا هـم ه

  عمده )4 

صـر جديـد دسـت

 يك منبع اطالع
 

(  

ند به سطحي از

  ».ايي شود

 بايد زماني را ص

يد و از نظر روانش
 محتمل

رداختن به موضو
ردن، سر جاي خ

  ، تصور كردن

سبت به همكال

تي را بـه عنـوان

ن، طفره رفتن
دن، موعظه كرد

ي در منطقـه بتو

 ز

هاي عصـ نوآوري

دن يك چيز در
 ن، بيرون دادن

 

31/03/1400هارم 

توانن ر آسان مي

 سنت) 3

م بود كه شناسا
 كنجكاو) 3

كنم ما فكر مي

 عملكرد) 3
  .ت كنيد

آي ق جور در مي
پذيرفتني، م) 3

د اما دائماً از پر
جايگزين كر) 2
گمان كردن،) 4
  .ت

يزش نسآم خشونت

 پرتو) 3

ت اقدام تروريست

اجتناب كرد) 2
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