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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  چهارمجامع نوبت ـ  دوازدهمسنجش 

)31/3/1398(  
  )دوازدهم( زبــان  

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

  . ي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريدارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علم

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  13ـون آزمــ  
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 .درست است 2گزينه  .1

 )انديشيتدبير، مصلحت: گريچاره) (برنا، جوان: شاب) (مكر و ناراستي: دغل) (بدانديشي، ناراستي: راييتيره(

 .درست است 1گزينه  .2

 .معني تعظيم و نماز بردن نيست  معاملت در معناي اعمال عبادي، هم

 .درست است 3گزينه  .3

) بدگويي، سرزنش :وقعيت) (زنگ، زنگوله: جلجل) (ميان دو كتف: غارب: (ت عبارتند ازهايي كه غلط آمده اس  معني درست واژه
 )قلعه، دژ: ارك) (مالمت، سرزنش، سركوفت: شماتت(

 .درست است 4گزينه  .4

 پرست رذلجوي و  رذلزمانه نيست مگر 

 .درست است 3گزينه  .5

 )بلند نشد( نخاستهركه بيفتاد به تيرت 

 .درست است 2گزينه  .6

 )هشت كتاب از سهراب سپهري) (درياي گوهر از مهدي حميدي شيرازي) (سه ديدار از نادر ابراهيمي(

 .درست است 4گزينه  .7

 )عباس ميرزا آغازگري تنها از مجيد واعظي) (زندان موصل از اصغر رباط جزي) (حملة حيدري از باذل مشهدي(

 .درست است 2گزينه  .8

 .جناس دارد» ستشر م«و » شرم است«. استعاره است» آهو«

 .درست است 4گزينه  .9

: ميوة سخن) 3گ ) .است اما استعاره خيربيت داراي اسلوب معادله ) (2گ ) .بيت فاقد لف و نشر است) (تضاد= شيرين و تلخ ) (1گ 
 ) ياضافة تشبيه: برگ چشمان) (تضاد: تر و خشك) (4گ  .است» پارادوكس«و بيت فاقد  ←تشبيه 

 .درست است 1گزينه  .10

  استعاره ←كمركوه ) (4گ ) استعاره ←رخ آرزو) (3گ ) استعاره ←باالي قيامت ) (2گ 
 .يعني چشم همراه با طمع و استعاره نيست» چشم طمع«

 .درست است 3گزينه  .11

: بكُش و بِكش) (هادست - 2مكر و حيله  - 1: ايهام: دستان) (ديو در مصراع دوم، استعاره از نفس) (تشبيه: دشنة حكمت و طاعت(
 )جناس ناهمسان

 .درست است 3گزينه  .12

اليه  مضاف» بدخشان« ←است» شكست«اليه  ، مضاف»لعل«است و نقش نهادي دارد و » اسم«در مصراع اول » شكست«
   .اليه است فمضا

 .درست است 4گزينه  .13

تحسين «دهد و  همراه مي معني به» و«) 2گ . نقش مفعول دارد» خويش«) 1گ . در پايان مصراع نقش تكرار است» عتاب«) 4گ
 .اند يك نقش ندارند و تكرار نشده» بيمارتر«و » بيمار«) 3گ . متمم است» تو

 .درست است 1گزينه  .14

است كه در مجموع يك ) پايه(، بنابراين جملة دوم، جملة وابسته است و جلمة اول، جملة هسته حرف ربط وابسته ساز است» تا«
 .ساز و جملة وابسته وجود ندارد ها حرف ربط وابسته در ساير بيت. اند را تشكيل داده) مركّب(جملة غير ساده 

 .درست است 4گزينه  .15

 شكيبايي نمودن: »سنگ بر دل زدن«مفهوم كنايي 

 زبان و ادبيات فارسي
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 .درست است 2گزينه  .16

  دريچه، اين پنجره، پنجرة باز، پنجرة نورگير، عجب تضادي آن خانه، خانة تاريك، خانة بي: تركيب وصفي
  آن خانه، اين پنجره، عجب تضادي: صفت پيشين

 .درست است 2گزينه  .17

  وندي ـ مركب ←پياپي ـ هر روزه ـ پرشكوفه  - نيك گفتار 
  مركب ←كوچه  پيشه ـ پس دل ـ ستم شناس ـ زنده عهمايه ـ جام دست

  وندي ←پرورشگاه 
 )دخيل عربي(ساده  ←) ها زلزله(هزاهز ـ زالزل 

 .درست است 1گزينه  .18

 ← دهد و حرف اضافه است مي» از«در پايان بيت، معني » كه«) (مسند: به) (نهاد: ارب) (متمم ←، معطوف به نان »جامه«(
  )متمم» بار«

 .درست است 1گزينه  .19

  :عنوان صفت پرسشي در گروه اسمي كاربرد دارند ها به وقت وابستة گروه اسمي نيستند، اما ساير واژه هيچ» كجا«و » كي«، »چرا«
  اي؟ چند خانه؟ كدامين سخن؟ چقدر شكر؟ فر؟ كدام خانه؟ چگونه خانهن  چندمين

 .درست است 2گزينه  .20

 .درست است 3گزينه  .21

 . نشين بد، دوري نمايدسعادت انساني در آن است كه از دوست و هم: »3«مفهوم بيت 

 .درست است 3گزينه  .22

 .شوددريافت مي» 3«بيت همين مفهوم از . درون ماية بيت سوال، بر پاية ذات خود عمل كردن است

 .درست است 4گزينه  .23

 .شوددريافت مي» 4«همين مفهوم از بيت ) الفقُر فخري. (كنمي خود را با تاج پادشاهي عوض نمييشگدايي و درو: مفهوم بيت سؤال

 .درست است 1گزينه  .24

 .شودمي دريافت» 1«همين مفهوم از بيت . عنايت معشوق بايد شامل حال عاشق شود: مفهوم بيت سؤال

 .درست است 3گزينه  .25

  .شوددريافت مي» 3«همين مفهوم از بيت . كسي از راز آفرينش آگاه نيست: مفهوم بيت سؤال
  

  
  
  

 .درست است 4گزينه  .26

اطمينان داري ... ـ نفسي) زائد(، از او )تفاوت ساختار(خشنود، با خشنودي ـ نفسي كه از خود مطمئن هستي : خطاها به ترتيب 
  ـ رضايتمندي) تفاوت ساختار(

 .درست است 1گزينه  .27

ايم،  ـ ارزاني داشته) تفاوت ساختار(نباشد ... ، بخشش كنيد، هيچ بيعي)تفاوت ساختار(روزي شما قرار داديم: خطاها به ترتيب 
  )تفاوت ساختار(شفاعت ... آن روز ـ روزي شما كرديم، ببخشيد، خريد و 

 .درست است 2گزينه  .28

 ات ، سخنراني)لحاظ نشده( ةالكثير، )تفاوت ساختار( انجام شود... مسلماً، تعليم، كه ـ سخنراني: خطاها به ترتيب 

 .درست است 1گزينه  .29

  . ـ خواستند پس بگيرند) تفاوت ساختار(پس دادم ... با، برگشتند، به: خطاها به ترتيب
  
  

 زبان عربي



 

4

  )31/3/1398 هارمچجامع نوبت (سنجش دوازدهم؛ زبــــان 

@sanjesheducationgroup   
 

www.sanjeshserv.ir    
 

 .درست است 3گزينه  .30

ـ نيكي ) زائد(، همانطور )لحاظ نشده(، همانطور ـ هرگاه، إليك )تفاوت ساختار(مردمي كه به تو نيازمندند : خطاها به ترتيب 
  . كردي، همان وقت

 .درست است 2گزينه  .31

توجه ... كرديم، و به دينمان ـ از خود دور مي) تفاوت ساختار(ورزيديم  مي... دوري كرده بوديم، و به دين : خطاها به ترتيب 
  ري ، اجتناب كرده بوديم، كه فط)تفاوت ساختار(ـ كه خرافي هستند ) تفاوت ساختار(كرديم  مي

 .درست است 3گزينه  .32

از افكاري كه تو را به پستي : در ترجمه لحاظ نشده معني عبارت اين چنين است» ك«نكره است و » أفكار«با توجه به اينكه 
 .خواند دوري گزين مي

 .درست است 1گزينه  .33

 .باشد اين گزينه پاسخ مي) كند بدن قوي غذا را بخوبي جذب مي(با توجه به معني عبارت 

 .درست است 4 گزينه .34

 جارنا  ةالكبير ةالمزرعلجارنا ـ  ةكبير ةمزرعلجارنا ـ  ةالكبير ةمزرع: خطاها به ترتيب

 .درست است 4گزينه  .35

 .ةحيـ  ةحي ةفريسـ  ةسمكـ  ةالفريسأكل، : خطاها به ترتيب

 .درست است 2گزينه  .36

 .عين الفعل در اسم فاعل مكسور است) حامدا: ص(در باب افتعال مكسور است ـ حامدا » ت«) االمتحان: ص(االمتَحان 

 .درست است 1گزينه  .37

 . عين الفعل اسم فاعل مكسور است) ةثابِت: ص( ةثابتعين الفعل باب تفعل مفتوح است، ) ال تتحرَّك: ص(ال تتحرِّك 

 .درست است 4گزينه  .38

  . اين گزينه صحيح است) نشأت الموجودات بعد ذلك(با توجه به عبارت متن 
 .درست است 1ينه گز .39

 . باشد اين گزينه پاسخ مي) مياه زرقاء... و كلّما تقترب منها... عند ما تشاهدها عن بعد كثير(با توجه به معني عبارت متن 

 .درست است 1گزينه  .40

 . باشد اين گزينه پاسخ مي سطر اولبا توجه به معني  عبارت در 

 .درست است 2گزينه  .41

 . باشد اين گزينه صحيح مي...) ةواحد ةقطعبحوثهم أنّ هذا الخمس من األرض كان  العلماء فيوجد (ه به عبارت متن با توج

 .درست است 4گزينه  .42

ـ فعل و مع نائب فاعله ) مع فاعله: ص(مع نائب فاعله ) للمخاطب: ص( ةللمخاطبـ ) للمخاطب: ص( ةللغائب: خطاها به ترتيب
 ) مع فاعله: ص(

 .درست است 3گزينه  .43

 ) ةللغائب: ص(ـ للغائب ) ةللغائب: ص( ةللمخاطبـ ) ةللغائب: ص(للغائبات : ترتيبخطاها به 

 .درست است 3گزينه  .44

ـ جار و مجرور و ) جار و مجرور: ص(ـ جار و مجرور و مفعول ) بحث، مذكر: مفرده: ص(بحث، مؤنث : مفرده: خطاها به ترتيب
 ) جار و مجرور: ص( ةصف

 .درست است 1گزينه  .45

 ) لن تحدث: ص(لن تحدثين 
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 .درست است 2گزينه  .46

 .بر وسيله و ابزار داللت دارند» الو، جةنظّار ،ةسيار«ها  كند، اما در بقية گزينه بر صاحب حرفه و شغل داللت مي »حداد«در اين گزينه 

 .درست است 3گزينه  .47

 . اين گزينه اسلوب شرط ندارد) شود راحتي روبرو مي ها و مشكالت به از ميان شما چه كسي با سختي(با توجه به معني عبارت 

 .درست است 4گزينه  .48

  . از افعال ناقصه هستند» كن، ليس، كان«: ترتيب ها به در اين گزينه از افعال ناقصه وجود ندارد، اما در بقية گزينه
 .درست است 1گزينه  .49

 .ها جملة حاليه وجود ندارد گزينهجملة حاليه است، اما در بقية ) و هو مرتفع كثيرًا(در اين گزينه 

 .درست است 2گزينه  .50

، بأشياء، ةسمك(ترتيب  ها به منه وجود ندارد و معني آن حصر و اختصاص است اما در بقية گزينه در اين گزينه مستثني
  . منه هستند مستثني» األسماك

 
    

  
 .درست است 2گزينه  .51

عنوان هدف  خواهد، شايسته است كه تنها خدا و بندگي او را به پايان مي صورت بي ها را به نهايت طلب است و خوبي روح انسان بي
   "ما خلقت الجنّ و االنس االّ ليعبدون"نهايي خود انتخاب كند، 

  )1(دين و زندگي 17ص 
 .درست است 1گزينه  .52

افزايد و آنها با استفاده از همين امكانات و با اصرار خودشان بيشتر در فساد  امكانات آنان ميخداوند عالوه بر مهلت دادن به گمراهان، بر 
  .شوند شوند، شامل سنت استدراج مي تر مي روند و قدم به قدم از انسانيت فاصله گرفته به تدريج به سوي هالكت ابدي نزديك فرو مي

  )3(دين و زندگي 76ص 
 .درست است 3گزينه  .53

توانيم ذات امور نامحدود  در واقع، ما به دليل محدود بودن ذهن خود نمي. احاطه به هر موجود دسترسي به آن موجود استالزمة 
  .را تصور كنيم

 )3(دين و زندگي 13ص 

 .درست است 3گزينه  .54

اگر كسي . جهان هستند شرك در مالكيت عبارت است از اعتقاد به اينكه عالوه بر خداوند و در كنار او، ديگران هم مالك بخشي از
  .معتقد به شرك در خالقيت باشد، معتقد به شرك در مالكيت نيز خواهد بود

 )3(دين و زندگي 23ص 

 .درست است 1گزينه  .55

  .اند دارند و دچار شرك عملي شده در توصيف كساني است كه در مسير توحيد گام برنمي "هواه الهه اتخذارايت من "عبارت 
  )3(دين و زندگي 33ص 

 .درست است 2زينه گ .56

  .شود كه نيت و قصد قلبي انسان از انجام عمل خدايي باشد عملي خدايي مي: اين است كه "خير من عمله المؤمن ةني "پيام عبارت 
 )3(دين و زندگي 45ص 

 .درست است 4گزينه  .57

  .رويكرد آن شكرگزاري يا كفران است» ...السبيل انا هديناه «محصول جهاد و تالش در راه خداست و آية شريفه  "لنهدينّهم سبلنا"آية شريفة 
 )3(دين و زندگي 96ص 

 فرهنگ و معارف اسالمي
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 .درست است 1گزينه  .58

تحريف ) 3رشد تدريجي سطح فكر مردم ) 2استمرار و پيوستگي در دعوت ) 1): ها تجديد نبوت(علل فرستادن پيامبران متعدد 
  تعليمات پيامبر پيشين

 )2(دين و زندگي 20و  19ص 

 .درست است 3گزينه  .59

  .خداوند معجزه جاويد خود را توسط پيامبري درس نخوانده به دست مردم رساند و آية شريفة مذكور حاكي از آن است
 )2(دين و زندگي 41ص 

 .درست است 2گزينه  .60

عبداهللا انصاري نازل شد جابربن ) ص(بر پيامبر "يا ايها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرسول و اولي االمر منكم"وقتي آية شريفة 
  .الزم است اولي االمر او را نيز بشناسيم. ايم يا رسول اهللا، ما خدا و رسول او را شناخته":آمد و گفت) ص(نزد رسول خدا 

  )2(دين و زندگي 66ص 
 .درست است 4گزينه  .61

  .بود) ص(نوشتن احاديث پيامبر اكرمكه نتيجه دوري از راه آن بزرگواران بود، عبارت از ممنوعيت از ) ع(ترين چالش عصر ائمه  مهم
 )2(دين و زندگي 96ص 

 .درست است 2گزينه  .62

تر از قرآن  رسد كه كااليي رايج زماني مي«: فرمودند داد و مي السالم مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بيم مي حضرت علي عليه
  ».عنا كنندگاه كه بخواهند آن را به صورت وارونه به نفع دنيا طلبان م نيست، آن

 )2(دين و زندگي 107ص 

 .درست است 4گزينه  .63

اند، زيرا ايشان از نظرها غايب است نه  براي درك درست رهبري امام در عصر غيبت ابتدا بايد توجه كنيم كه امام را غائب ناميده
  .اينكه در جامعه حضور ندارند

 )2(دين و زندگي 127ص 

 .درست است 3گزينه  .64

 هو ما هذه الحيا": فرمايد كند و مي كم ارزش بودن زندگي دنيوي و حقيقي بودن زندگي آخرت تأييد مي گونه بر قرآن كريم اين
ار  الدلهي الحيوان لو كانوا يعلمون ةاالخرنيا االّ لهو و لعب و انّ الد"  

 )1(دين و زندگي 36ص 

 .درست است 3گزينه  .65

دف و عبث نخواهد بود، بر ه اساس آفرينش انسان و جهان بي "الينا الترجعونافحسبتم انّما خلقناكم عبثًا و انّكم "آية شريفة 
  .كند ضرورت معاد در پرتو حكمت الهي داللت مي

 )1(دين و زندگي 48ص 

 .درست است 1گزينه  .66

اند و  ن و محفوظاند و از هر خطايي مصو ها را در دنيا ديده بهترين گواهان قيامت پيامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان
  .دهند اعضا و جوارح بدكاران در قيامت به اذن خداوند شروع به سخن گفتن مي كنند و عليه صاحب خود شهادت مي

 )1(دين و زندگي 67و  66ص 

 .درست است 1گزينه  .67

ا با آن هماهنگ توانند آن را تغيير دهند، بلكه بايد خود ر ها نمي گاهي پاداش و كيفر محصول طبيعي خود عمل است و انسان
  .كنند مثالً اگر كسي روزانه ورزش كند به سالمت و تندرستي خود كمك كرده است

  )1(دين و زندگي 78ص 
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 .درست است 3گزينه  .68

تواند رهبر جامعه باشد و تشخيص اين امر به عهدة مجلس  ولي فقيه تا زماني كه شرايط مندرج در قانون اساسي را داشته باشد مي
  .خبرگان است

  )2(دين و زندگي 146ص 
 .درست است 4گزينه  .69

» .ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر بسياري ازمخلوقات برتري داديم« :با عبارت "ةالجنانه ليس ال نفسكم ثمن االّ "عبارت شريفة 
  .تناسب دارد

 )2(دين و زندگي 159ص 

 .درست است 2گزينه  .70

قل ان كنتم تحبون "كند  ارسال شده است، شرط اصلي دوستي با خدا را اعالم مي) ص(عمل به دستورات كه توسط پيامبر اكرم
  "كم اهللاباهللا فاتبعوني يحب

  )1(دين و زندگي 101ص 
 .درست است 2گزينه  .71

  .باشد گام به سمت گناه مي ههاي شيطان براي دور كردن انسان از توبه حقيقي، يأس از رحمت الهي، تسويف و گام ب حيله
 )3(دين و زندگي 89ص 

 .درست است 3گزينه  .72

 »كنند گوييم ما آن مي آنچه مي       كنند رودها از خود نه طغيان مي«و با بيت  "القمر كال الشمس ينبغي لها ان تدر"آية شريفة
  .و به قضا و قدر الهي اشاره دارد

 )3(دين و زندگي 60ص 

 .درست است 4گزينه  .73

كردند، برخي از  آمد مي و هاي عمومي رفت زنان ايراني قبل از اسالم عموماً پيرو آيين زرتشت بودند و با پوشش كامل در محل
  .توان ايران باستان را منشأ اصلي گسترش حجاب در جهان دانست مورخان غربي بر اين باورند كه مي

  )1(دين و زندگي 138ص 
 .درست است 3گزينه  .74

اند كه توان اصالح و مبارزه با آن  بندو باري جنسي آن چنان در غرب رواج يافته كه بسياري از مردم به اين نتيجه رسيده بيامروزه 
  .اند كه ضوابط و معيارهاي اخالقي را تغيير دهند از اين رو، ناچار در پي آن برآمده. را ندارند

 )3(دين و زندگي 143ص 

 .درست است 3گزينه  .75

اگر در ركوع . ي نبودن لباس و مكان نمازگزار را رعايت كنيم، كمتر به كسب درآمد از راه حرام متمايل خواهيم شداگر شرايط غصب
  .و سجود عظمت خدا را در نظر داشته باشيم، در مقابل مستكبران خضوع و خشوع نخواهيم كرد

  )1(دين و زندگي 113ص 
   
  
  

 .درست است 2گزينه  .51

 . اوند استاولين گام در بررسي يك مكتب، ارزيابي موضع آن در برابر خد 

  .درست است 1گزينه  .52
 .ايجاد هماهنگي در اجزاي يك مجموعه بيانگر شكل و قيافه اجزاي نظم است 

  .درست است 3گزينه  .53
 .ها و مجاري هوا، رساندن اكسيژن به بدن است هدف شش 

هاي ديني فرهنگ و معارف اقليت  
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 .درست است 3گزينه  .54

 . خدا را اثبات نمود اي دارد وجود نيوتون در مقابل جواب سؤال دوستش، كه دستگاه كوچك سازندة نابغه

  .درست است 1گزينه  .55
 . شود هاي شناخت خدا، راه دل است كه از آن به عنوان برهان فطرت ياد مي يكي از راه

  .درست است 2گزينه  .56
  .ها از او پوشيده نيست دهد، علم او بر همه چيز احاطه دارد و هيچ سرّي در درون دل انتهاي خداوند مي نظام جهان خبر از دانش بي 

 .درست است 4گزينه  .57

 . باشند هاي الهي مي از تمايالت و گرايش» گرايش به زيبايي«و » گرايش به عدالت«

  .درست است 1گزينه  .58
 .آور است در عدم شناخت بهتر از خود به سر خواهيم برد دانيم چه چيزي براي ما مفيد و چه چيزي زيان در نمي

 .درست است 3گزينه  .59

 . باشد هاي فطري مي ها از نوع خصوصيت نساننهايت طلبي، در وجود ا بي

 .درست است 2گزينه  .60

 .باشد هدف از آفرينش انسان، معادل فلسفة حيات بشر مي

 .درست است 4گزينه  .61

 .يابند آاليش در توجه به خدا، به مواهبي دست مي هاي پاك و بي دل

 .درست است 2گزينه  .62

 . باشد دارد، سرنوشت او در جهان بعد از مرگ مي يد و او را به خود مشغول مينما يكي از مسائلي كه توجه انسان را به خود جلب مي

 .درست است 4گزينه  .63

 . رسند، آفرينش اين نوع موجودات، عين عدل و رحمت خداوندي است موجوداتي كه به ظاهر، وجودشان شرّ به نظر مي

  .درست است 3گزينه  .64
 . هاي كمالي ايجاد نمايند اند در مسير حركت تاريخ، جهش وانستهقهرمانان عالم توحيد، با توجه به شهادت تاريخ، ت

 .درست است 3گزينه  .65

 . بيانگر صفت ربوبيت خداوند است

 .درست است 1گزينه  .66

الوجود اذغان  كه هستي ماده، از خود اوست، در اصل به واجب«: گويند ها، در هست پيدا كردن ماده، مي زماني كه ماترياليست
 . نمايند مي

 .درست است 1نه گزي .67

 . هاي الهي بايد از حد حيوانيت فراتر رفت براي شكوفايي استعدادها و ارزش

   .درست است 3گزينه  .68
 . باشد و ساختن و پرورش دادن آن برعهدة خود انسان است ابعاد وجودي انسان، بعد جسماني و روحاني مي

 .درست است 4گزينه  .69

 . هاي خود، سرنوشت و شخصيت خويش را بسازد بتواند با انتخا انسان با اختيار خود مي

 .درست است 2گزينه  .70

 . پرداختند ها را به ذهن نزديك كنند به توصيف بهشت و جهنم مي پيامبران براي اينكه، واقعيت

 .درست است 2گزينه  .71

 . گردد از روش تجسم اعمال مراعات مي

 .درست است 3گزينه  .72

 . اند اط با انسان، اصالت را به نيت نسبت دادههاي الهي و ديني در ارتب در تعاليم مكتب
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 .درست است 4گزينه  .73

 . شود با ادوار زندگي، از حيات دنيوي به عنوان موهبت بزرگ ياد مي در رابطه

 .درست است 3گزينه  .74

 . آورد ايمان در حالت تسليم و باور قلبي، شوق به سوي عمل را در انسان پديد مي

 .درست است 3گزينه  .75

ازند به غفلت نمودن از بعد انساني، پرد هاي غريزي مي ور شدن در لذّت كساني كه در زندگي خود، تنها به ارضاي غرايز و غوطه
 . آيند گرفتار مي

   
   
 

 
  گرامر لغت: بخش اول

 .درست است 1گزينه  .76

  .است which، ضمير موصولي مناسب با آن e-mailبا توجه به كلمه  
 .درست است 3گزينه  .77

دارد پس از زمان حال ساده استفاده  در قسمت اول مفهوم جمله بر تكرار اشاره. گيرند قيويد تكرار قبل از فعل اصلي قرار مي 
  . باشد دهد كه زمان جمله گذشته ساده مي نشان مي yesterdayقسمت دوم قيد . كنيم مي

 .درست است 4گزينه  .78

  .كنيم استفاده مي mustدهندة يك قانون است كه بايد حتماً رعايت شود پس از  مفهوم جمله نشان 
 .درست است 4گزينه  .79

Last night دهد كه بايد از فعل مجهول استفاده كنيم هد كه زمان جمله گذشته است و مفهوم جمله نشان ميد نشان مي .  
 .درست است 2گزينه  .80

هاي موجود بايد از شرطي نوع دوم استفاده كرد كه در آن فعل جملة شرط گذشته ساده و فعل جواب شرط  با توجه به گزينه 
  . رود كار مي اصلي به همراه با فعل) …,would-could(با استفاده از 

 .درست است 2گزينه  .81

  . اي آب داشته باشند كه رطوبت كافي براي هواي گرم را مهيا كنند ها هميشه بايد قابلمه آن: ترجمه 
 مهيا كردن) 2

 .درست است 1گزينه  .82

  . او از اشتباهاتي كه هنگام ترجمة يك سند مهم براي رئيسش مرتكب شده بود خبر نداشت: ترجمه
 سند) 1

 .درست است 3گزينه  .83

  .هاي ديگر انجام دهند آنها بايد اقدامات فوري براي جلوگيري از گسترش آتش به ساختمان: ترجمه
 فوري) 3

 .درست است 3گزينه  .84

  . من دوست دارم اين آهنگ را به مادرم تقديم كنم: ترجمه
 اهدا كردن، تقديم كردن ) 3

 .درست است 1گزينه  .85

تر براي هر دو همسر بودن و  دهد كه ديدگاهي مدرن وست و داشتن شغل به او اين فرصت را مياين اكنون مسووليت ا: ترجمه
  . مادر بودن داشته باشد

 مسووليت ) 1

  انگليسيزبان 
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 .درست است 2گزينه  .86

  . ها براي مطالعه بيشتر بسيار مؤثر بود معلم در تشويق بچه: ترجمه
 مؤثر ) 2

 .درست است 4گزينه  .87

  . شود يمهاي فيزيكي توضيح داده  درستي با استفاده از علت هنظم دنياي غير ارگانيك ب: ترجمه
  درستي  به) 4

   Cloze test: بخش دوم
 .درست است 4گزينه  .88

كردند كه براي بقا در مقابل نيروهاي طبيعي، حيوانات و  قبل از اختراع خواندن و نوشتن، مردم در محيطي زندگي مي: ترجمه
  . جنگيدند هاي ديگر مي انسان

  طبيعي ) 4
 .درست است 3زينه گ .89

  . صورت الگوهاي آموزشي و فرهنگي رشد دادند دست آوردند كه آنها را به هايي به سواد مهارت براي زنده ماندن، افراد بي: ترجمه
 ها  مهارت) 3

 .درست است 1گزينه  .90

  . بايد استفاده كرد had toدهد از  زمان جمله گذشته است و مفهوم جمله نشان مي
 .درست است 1گزينه  .91

  . آوري غذا و فراهم كردن مسكن بود گذاري اطالعات در مورد جمع ترين مراحل آموزش شامل به اشتراك ابتدايي: ترجمه
 شامل شدن ) 1

 .درست است 3گزينه  .92

  . دار استفاده كرد ingهاي قبلي و الزام هماهنگي بين افعال يك جمله بايد از شكل  با توجه به فعل
  

  درك مطلب : بخش سوم
 .درست است 4 گزينه .93

  ............................... .توان فهميد كه  ازش مي: ترجمه
 .دهد عد انجام ميكند جك باريش در مرحله ب يزي كه نويسنده فكر ميچ) 4

 .درست است 2گزينه  .94

  نگار وقتش را چگونه گذراند وقتي منتظر بود؟  روزنامه: ترجمه
 . نگاري ديگر صحبت كرد او با روزنامه) 2

 .درست است 2گزينه  .95

  ......................... .گارسون فكر كرد مرد جوان پشت در رستوران : ترجمه
 كرد شخص ديگري است وانمود مي) 2

 .درست است 4گزينه  .96

  نظر نويسنده در مورد جك پاريش چه است؟ : ترجمه
 . رسد تر از چيزي است كه به نظر مي او مهم) 4

 .درست است 3گزينه  .97

  ........................ .....كند كه  نويسنده سعي مي: ترجمه
  تجربياتش را در آنتاركتيكا توصيف كند) 3
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 .درست است 4گزينه  .98

  در اين لحظه مشكل نويسنده چيست؟: ترجمه
  .كند او با تعداد كمي از افراد كار مي) 4

 .درست است 2گزينه  .99

  به نظر نويسنده، از ده سال قبل چه چيزي پيشرفت كرده است؟ : هترجم
 .ارتباطات بيشتر شده است) 2

 .درست است 1گزينه  .100

  اي آنجا بود وقتي كه آنها آنجا را كشف كردند؟  چه خطر ويژه: ترجمه
  هاي موجود در يخ چاله) 1
 

  
  

  گرامر: اولبخش 
 .درست است 2گزينه  .101

»otherwise « در غير اينصورت«يعني«.  
 .درست است 3گزينه  .102

»  so as not to« در صورتيكه فعل منفي باشد از .كنيم به هدفمان از انجام كاري استفاده مي براي صحبت كردن راجع» so as to«از 
  .كنيم بعالوة حالت سادة فعل استفاده مي

 .درست است 1گزينه  .103

 .گزينة درست يك جمله وارة اسمي است

 .درست است 4گزينه  .104

 .درست است 4با توجه به مفهوم جمله گزينة 

 .درست است 1گزينه  .105

»unless « يعني»if not«.  
 .درست است 2گزينه  .106

 .در اينجا به يك ساختار مجهول نياز داريم

 .درست است 3گزينه  .107

 .است» new managers«فاعل . در جاي خالي به فعل نياز داريم

 .درست است 4گزينه  .108

»ones  «  به»plants «كند اشاره مي. »existing«  موجود «يعني«.  
 .درست است 4گزينه  .109

 .درست است 4به مفهوم جمله گزينه  با توجه

 .درست است 3گزينه  .110

  .من هيچ شكايتي راجع به اين هتل ندارم، فقط اينكه اينجا كسل كننده است: ترجمه
  

  لغت: بخش دوم
 .درست است 1گزينه  .111

  .ه هم باشدتوانست همانقدر كه سرگرم كننده باشد آسيب زنند او گاهي اوقات متوجه نبود كه شوخي تند و تيزش مي: ترجمه
 .درست است 2گزينه  .112

 .شد بود، شغلي كه شامل سفرهاي متعدد، به خصوص به آمريكا، مي يتيليز يك مشاور مدير: ترجمه

اختصاصي انگليسيزبان   
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 .درست است 2گزينه  .113

 .مستقل فكر كنندبه طور توانند  دهند چون نمي كنند اينكار را انجام مي طور مداوم از ديگران تقليد مي افرادي كه به: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .114

 .اند كردن يا درخواست كمك كردن در امتحانات منع شده آموزان از تقلب دانش: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .115

  .براي اينكه در شغلش موفق باشد، او مجبور بود زندگي خصوصي و وقت فراغتش را فدا كند: ترجمه
 .درست است 3گزينه  .116

  .و مادرشان بيماريهاي جدي داشت، آن خانواده در شرايط اقتصادي سخت بودند براي اينكه پدر شان شغلش را از دست داد: ترجمه
 .درست است 1گزينه  .117

 .آنها تصور كردند كه يخ به اندازة كافي ضخيم بود كه وزن آنها را تحمل كند. بازها اشتباه مهلكي كردند اسكيت: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .118

 .دانستند ها و استادانش او را عالم مي اگرچه استال سال اولي بود، همكالسي: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .119

، »replace« توجه داشته باشيد كه حرف اضافة. توان از شكر استفاده كرد جاي عسل مي گفت كه به دستورالعمل كيك مي: ترجمه
»with «است . 

 .درست است 2گزينه  .120

 .ا نوجوانان اغلب بدخلق هستندتواند توضيحي باشد براي اين مسئله كه چر خوابي مي بي: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .121

 .انجام داد، اما زنِ گمشده هيچوقت پيدا نشد) كامل(پليس يك تحقيق جامع : ترجمه

 .درست است 1گزينه  .122

ا هايشان با گذاشتن پاهايشان روي ميز در حاليكه ب راحتي و اهميت خود را در دفتر  مديران امريكايي گاهي اوقات احساس: ترجمه
 .دهند كنند نشان مي تلفن صحبت مي

 .درست است 1گزينه  .123

 .دار شوند بيشتر شود ها بچه شوند احتمال اينكه زن هاي باروري دارند كه از قرارِ معلوم باعث مي ها آيين اكثر فرهنگ: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .124

 .كنند ت به سربازهاي جديد اهانت و آنها را خوار ميدانست كه افسرها بنا به عاد او قبل از اينكه به سربازي برود، نمي: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .125

  . كند دهد و ورزش را منع مي هاي بيشتري چاق هستند چون كه فرهنگ امريكايي پرخوري را ترويج مي امروزه امريكايي: ترجمه
  

  ساختار جمالت : بخش سوم
 .درست است 3گزينه  .126

  . كنيم صحبت كردن راجع به نتيجة چيزي استفاده ميبراي » so+ قيد/صفت+ that«از ساختار 
 .درست است 4گزينه  .127

 . درست است 4با توجه به مفهوم جمله گزينه 

 .درست است 2گزينه  .128

»were notified «فعل . فعل مجهول است»notify « مطلع كردن«يعني«.  
 .درست است 1گزينه  .129

كنيم كه بگوييم كاري قبل از   از اين زمان براي اين استفاده مي .باشد زمان آيندة كامل مي»  will have+حالت سوم فعل «
  . شود زمان مشخصي در آينده كامل مي



 

13

  )31/3/1398 هارمچجامع نوبت (سنجش دوازدهم؛ زبــــان 

@sanjesheducationgroup   
 

www.sanjeshserv.ir    
 

 .درست است 3گزينه  .130

  . منتظر بوديم، يك مرد به سمت ماشين ما دويد و سعي كرد در را باز كند) ها صف ماشين(ما در ترافيك   درحاليكه: ترجمه
  

   هاي زباني نقش: چهارمبخش 
 .درست است 1نه گزي .131

  يك قهوه بخوريم؟: آ: ترجمه
  .من همين االن يكي خوردم ولي شما بفرماييد: ب

 .درست است 2گزينه  .132

  .يادت نره جمعه تولد عمو اَلك هستش: آ: ترجمه
 .كنه؟ من همچنان مجبورم برم ژنو خب، چه فرقي مي: ب

 .درست است 3گزينه  .133

  .كنم توقع داره من كمكش كنم يجِف مشكالت مالي داره و من فكر م: آ: ترجمه
 . تو حاال همسر سابقِ جف هستي. خب، اين قطعاً مسئوليت تو نيست: ب

 .درست است 4گزينه  .134

  .من االن خيلي كار رو سرم ريخته: آ: مهترج
 .تو بايد ياد بگيري كه بهش فكر نكني. كني اين براي اينه كه كه تو خيلي بهش فكر مي: ب

 .درست است 1گزينه  .135

  دونستي كه جنكينز قبل از اينكه بياد اينجا كار كنه تو ارتش بوده؟ مي: آ: ترجمه
 )دونستم اينو قبالً نمي. (واقعاً؟ اين قطعاً برام تعجب آوره! نه: ب

 .درست است 2گزينه  .136

  دوني اونها چه كسي رو براي شروع كنفرانس هماهنگ كردن؟ مي: آ: ترجمه
 .ه عاليق همة حضار رو برآورده كنه سختهاما پيدا كردن كسي كه بتون. نه هنوز: ب

 .درست است 3گزينه  .137

 .درست است 2گزينه  .138

  لة فرانسوي خود را كامل كرده است؟آيا ريچارد مقا: آ: ترجمه
 .نه خيلي خوب تا حدي،خب، بله، انجام داده ـ : ب

 .درست است 3گزينه  .139

  گارسونِ افتضاح گفتي بِره؟ نبه او: آ: ترجمه
  .ص شدمآره، از دستش خال: ب

 .درست است 4گزينه  .140

 
  Cloze Test: بخش پنجم

 .درست است 2گزينه  .141

 .نياز داريم) argues(به فعل ) Pink(بعد از فاعل 

 .درست است 4گزينه  .142

»(that) governments must wake up to « يك جمله وارة وصفي است كه»prospect «كند را توصيف مي .  
 .درست است 1گزينه  .143

  . اند، ديگر مفيد نيستند هاي شغلي غالب بوده هاي اخير بر مصاحبه مغز تحليلي كه در سالناگون گو انواعِ: ترجمه
 



 

14

  )31/3/1398 هارمچجامع نوبت (سنجش دوازدهم؛ زبــــان 

@sanjesheducationgroup   
 

www.sanjeshserv.ir    
 

 .درست است 3گزينه  .144

  . نياز داريم) picture(قبل از اسم ) bigger(در جاي خالي به يك صفت تفضيلي 
 .درست است 3گزينه  .145

كنند يا از  كه از نيمكرة راست مغزِ خود هم استفاده مي بينند، يعني آنهايي آنهايي كه همزمان تصوير بزرگتري مي: ترجمه
 دارند جا شوند، توانند اگر بخواهند بين دو نيمكره جابه كنند يا مي راست مغز خود بيشتر از نيمكرة چپ آن استفاده مي ةنيمكر

 . كنند كه نشان دهند چقدر موفق هستند فرصت پيدا مي

 .درست است 1گزينه  .146

يعني گرفتار يك وضعيت بد شدن به علت اينكه شما به » sleepwalk«در اينجا . است» sleepwalk« ،»into«حرف اضافة 
 . دهيد هاي دوروبرتان اهميت نمي اتفاق

 .درست است 4گزينه  .147

»adapt to new situations «يعني سازگار شدن با شرايط جديد. 

 .درست است 2گزينه  .148

»ever-changing technology « هميشه در حال تغيير تكنولوژي«يعني«.  

 .درست است 2گزينه  .149

»gigantic « عظيم«يعني«.  
 .درست است 3گزينه  .150

»which are lagging …. counterparts «كه وارة وصفي است يك جمله »advanced western countries « را
 .كند توصيف مي

 .درست است 1گزينه  .151

»opportunities « ها فرصت«يعني«. 

 .درست است 4گزينه  .152

  .احتياج داريم» to«در جاي خالي به مصدر با 
 .درست است 2گزينه  .153

دهند انجام دهند، در حاليكه آنها از  كارمندان جوان تشويق خواهند شد تا كاري را كه به بهترين نحو انجام مي: ترجمه
 .كنند نجام كارها را دگرگون ميكنند و روش ا هاي موجود فرار مي سيستم

 .درست است 3گزينه  .154

 .ي شرطي نياز داريم ر اينجا به يك جملهد

 .درست است 1گزينه  .155

  .درست است 1گزينه  با توجه به مفهوم جمله
  

  درك مطلب: ششمبخش 
 .درست است 2گزينه  .156

  )ديوارنگاري(گرافيتي كند؟ نظرات مخالف در رابطه با  متن عمدتاً كدام موضوع را بحث مي: ترجمه

 .درست است 4گزينه  .157

 .گذارد مسافران مي رويتأثير بدي  نگاريمتروي لندن ديوار شود كه به نظرِ ستنباط مياز متن ا: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .158

 .كند بازداشت مي در محل انجام كارشانرا ) گرافيتي كار(با توجه به متن، پليس حمل و نقل بريتانيا هنرمندان : ترجمه

 .درست است 3گزينه  .159

  .نزديكتر است» سرگرمي«از لحاظ معنايي به  6در بند »  pastime«كلمة : ترجمه
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 .درست است 1گزينه  .160

  .بدون شك هنر است نگاريدر بند آخر چيست؟ ديوار » There’s no … that«منظور نويسنده از جملة : ترجمه
 .درست است 2گزينه  .161

 .گذرانند هاي مشابهي مي مطابق متن، اكثر دانشجويان امريكايي تعطيالت بهاري خود را در مكان: ترجمه

 .درست است 3گزينه  .162

كند؟ بند دوم رويكردي را  هاي زير نقش بند دوم نسبت به بند اول را به بهترين نحو توصيف مي كدام يك از گزينه: ترجمه
 .كند كه با رويكرد توضيح داده شده در بند اول فرق دارد نسبت به تعطيالت بهاري توصيف مي

 .درست است 4گزينه  .163

  .»trips«گردد به  بند سوم برمي در » others«كلمة 
 .درست است 2گزينه  .164

  .درست است؟ آنها گياهان به خصوصي را نابود كردند JMUهاي زير در مورد دانشجويان  مطابق متن، كدام يك از گزينه: ترجمه
 .درست است 1گزينه  .165

ست؟ جايي كه دانشجويان در بند چهارم چي» the accommodations … glamorous«منظور نويسنده از جملة : ترجمه
  .كنند خيلي جالب نيست اقامت ميدر آن 

 .درست است 3گزينه  .166

 ها متن عمدتاً به كدام يك از موضوعات زير مربوط است؟ طالع بيني از نقطه نظر هندي: ترجمه

 .درست است 2گزينه  .167

 .بدشانسي يك حركت نمادين انجام دادكند؟ او براي اجتناب از  چرا نويسنده در بند يك به آيشواريا راي اشاره مي: ترجمه

 .درست است 1گزينه  .168

  .»programs«گردد به  در بند دوم برمي» others«كلمة : ترجمه
 .درست است 4گزينه  .169

  .نزديكتر است» افزايش«در بند سوم از لحالظ معنايي به » boom«كلمة : ترجمه
 .درست است 1گزينه  .170

 .سونيا منون قبالً شغل ديگري داشت: ترجمه

 
  
  

  




