
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آنري ، عصر روز برگزاآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  4ون آزمـ  

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

، آدرس هـا   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص ايـن آزمـون   هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هاي ارزشمند  شود، ديدگاه از شما عزيزان دعوت مي. گردد معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  مرحلة اولـ  سنجش پيش

)10/8/1398(  

  )پيش( انزبــ
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معـاني   واژه  
  ) ها امه

جـايي يـا    ه
ت محسوب 

هم ـ  » كتم
و  46، 8ت  

ن بايـد بـه    

نـام ديگـر   

مرسـل   ي  

cationgroup

هـر سـه و) 4در 
نا واژه+  37و  36

جابه» آالم«در  
 به فارسي صفت

  )     ها مه

كت«. يب جستن
صـفحات: پيش. 

در مـتن. باشـيد   

ن» الطيـور  قامات

بـه جـافنـي  /  

و د. ـي هسـتند  
6صفحات : پيش

.ي مطرح است
ست در ترجمه

نام واژه. (ه است

، نه عيض كردن
.ادب+  165حة 

ت آشنا شـده ب
      

ها

 

 

 

 رار

 ل

مق«يادتان بماند 
  )3م ادب 

بايد مسجع) 3 

1/8/1398(  

هم معنـ» انابت«
پ+  4تا  1فحات 

جنبة حركتي ]غَنا
اس فاعل بر وزن 

 هم در نظر بود

فرضيعني ) 3در  
صفح: 3. ادب+  

امال به حد كفايت
: يريد؛ بنابراين

 مالي غلط

ها در گزينه ن
 غرب

بنَياوفتند
 غالب

 - ش

 -ن

 قضا

عمارت

متشابه
اَسرار ـ اصر

- 

- 

الضَزالل ـ 

و ضمناً يا. »نامه
اعالم+  2م ادب 

در.  فني بيايد

2  

0 مرحلة اول( ان

«و » عذر«فقط  
صف: 3ادب . (شند

[»غنا«در . دارند
هم، اوالً، چون» 

ي حرف الفبايي

گرفتن؛ ك چشم
96صفحة : 2. ب

 اين نوع سؤال ا
ها بگي ز نادرستي

ام ح
در متنها ينه

- - 

- - 

- - 

خيش يش
گا ديده گان

- - 

- - 

 آوا هم

 ورتطور ـ مس

]حل  لهِـ بِـ [ّ

 ناييسيي ـ 

- 

اسرارن«را با ) 3 
اعالم+  102حة 

مسجع و  جاي

دبيات فارسي

زبــــاش پيش؛ 

)2در . »احور«و 
الحات عرفاني باش

بة اماليي هم د
»بادي«. ي است

زايشي ـ كاهشي

يكيعني ) 1در 
ادب. (است يدن

ز سر گذرانده با
ها بايد سراغ از ه

امالي صحيح
در گز ر متن
- قُرب

-يوفتند
- قالب

خوي -
ديدگ -
- غزا

- مارت

 زينه

مسط )1
2( بِح
ثناي )3
4( 

97(  

.»بامداد اسالم«
صفح: 3ادب +  9

بهمتكلف / نوع 

 زبان و اد

سنجش

و» حورا«ست از 
و متضمن اصطال

جنب ]فراق[فراغو  
ف سبب نادرستي
طرح آن جنبة افز

د» اَعور«اما . اند
دري ]بر[پردهضاد 

سه آزمونِ تازه از
د، در گزينهگردي

در

بنَي
ق

ام
  )164تا  16

گز

2
3
4

صفحة : 2ادب  

«را با ) 1. كنيد
95، 1صفحات : 

مصن) 2در . ست
  )اعالم

   
 

 .رست است

جمع مكسر اس» 
د، اگر چه هر دو

 .رست است

]ضيا[»ضياع« در 

ر بازي با حروف
؛ ثانياً، در طمس

 .رست است

ا اَبدالهمان » ق
ـ متض  شيدگي

   )ها امه
 .رست است

ه تجربة دو ـ س
هاي درست بگ ت

62، 106ت فحا
 .رست است

+ 7، 6، 3حات 
 .رست است

رد ك» رصادالعباد
:2ادب . ( است 

 .رست است

اسف مرسل آمده
ا+  6صفحة : 3 

www.sanjeshse 

  
  
  
در 3گزينه  
حور«) 1در   

متفاوت دارند
در 1گزينه  

ها نادرستي
به بيان بهتر

نه اشود  مي
در 2گزينه  
خاصان حق«  

پوشكه يعني 
نا واژه + 47

در 3گزينه  
اميدواريم به  

دنبال صورت

صف: 3ادب (  
در 1گزينه  

صفح: پيش(  
در 2گزينه  
مر«را با ) 4  

الطير منطق
در 4گزينه  
تعريف) 1در   

ادب. (بيايد

erv.ir
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. سره كنـد 
وجـه  حكـم  

و ) 3و ) 1 

كه بشود از 

. كند ي نمي
فـرض اگـر    
ون گيومـه   

 نة معنـوي 

cationgroup

يكس ستعاريا يا 
 تشبيه كامل ح

مدار در يِ بافت

ك تضادي نيست

  ص

 

را نفي  از پويايي
هم بـه فـ) 4در  

ز آن جملـة درو

شده به قرينذف

است تشبيهيي 
ن قرينه در يك

معنا شُدگيي تك

ت) 1؛ در ط كند

 ض الگو

ص م ص ص

- 

- 

كـدانْس
نْدساو 

- 

برخورداريكانِ 
.را وارد دانست

بعد از را؛ آمدنِ 
  )24تا  1

ي حذ]ها[  بخش

  )151و  1

1/8/1398(  

ه تركيب اضافي
؛ اين)صاعقه(=  

هاي زمينه. سبا

 را از اعتبار ساقط

ناقض
 ص ص م ص

- 

- 

رِسـپ 

- 

، نفْسِ امكيست
كالي ساختاري ر
؛رفتار اسم كنيد

9صفحات : 3ي 

تكميلت؛ بلكه 

150صفحات : 3

3  

0 مرحلة اول( ان

  )98صفحة 

ف ما را با اين كه
»برق«ويژگي  ن

ت، و نه ايهام تنا
  .م

بتواند تضادود، 
  . ه شده است

صص ص
سـ 

تس 

نْد 

 ستْـ

گر  
 ْرت

- 

پـور 

برخوردار نييايي 
شد بر آن اشك ي

با آن بايد رريد، 
فارسي! (است م

رداني نياز نيست

3فارسي ! (يست

زبــــاش پيش؛ 

ص: 2ادب . (عت

كه تكليف گرفت
جهيدناست، و 

  .است) اعقه

ام در نظر گرفت
ايم شخص نموده

گيرد تا بعد، خو
تشبيه» بازارگان

 مطابق الگو

ص م ص م ص

مر 

بِيس
ليس
سن

  راسـ
سـپ  

 تالْ

سا
بور
كار

- ـتيژْ
سـم 

سو  ـترْ

 ـريزْ

الن پديده از پويا
آن گاه مي» ست

بگذار) گيومه(» 
اسمر باطن خود 

ايي است، بازگر
8(  

نيره است، شعر 

سنجش

طبيعت، نه وصف 

بايد مالك گين 
ا خنده» جهد ي
صا(چون برق  ن

ن براي واژه ايها
مش قرينه عنوان 

شكل بگ ي تضاد
ب«به » دل«) 4 

م
صص مه

 ـبا 

 - 

ر
پ
ـت

 ـت گـ

 - 

م
ـ
ـ

1(  

اين كه فال) 2ر 
تايي برخوردار اس

«»را درون ِ فعل
در جمله ه ظاهر

جملة دوم ند گر
6تا  76صفحات 

بهر ني مطلقاً بي

   
 

 .رست است

است ممدوحت 
 .رست است

 را اساساً براي ا
مي«) 2صرع سومِ 

در جهيدنخنده 
 .رست است

توان است كه مي 
ر خود سؤال به

 .رست است

بر مبنايبايد   مي
در. كس رسيدو

 .رست است

 

گزينه

1(

2(

3(

4(

10و  9صفحات 
 .رست است

د. اي نيست كته
از ايست«: ده بود

ف جملة مختوم به
بهست، چون آن 
 .رست است

سه تاي ديگدر  
ص: 3فارسي (. د

 .رست است

آراية بيا هر نوع

www.sanjeshse 

در 3گزينه  
اين يكي نعت  
در 2گزينه  
قرينة فعلي  

آنچه در مص
خ: دارد شبه

در 2گزينه  .
)2فقط در   

را قبالً د) 4
در 1گزينه  .

نما متناقض
آن به پارادو

در 3گزينه  .1

ص: 3فارسي (  
در 3گزينه  .1

كه نك) 1در   
مثالً آمداگر 

يك قطار ج
اشكال اس بي

در 1گزينه  .1
وقتيطبعاً   

ضرورت دارد
در 4گزينه  .1

چون از ه) 4  
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ـار گزينـه؛    
) 3و ) 1در 

، 3صـفحات  

عقـل  ميان 

 تمام هنوز

 رميـت إذ   

ليلي  خوبي
 با مجنون 

هـم  ) ج. د

: 3ادب . (ي 

ما را  ← 
)هانه

(  چرا كه 

cationgroup

ست در هـر چهـ
م د -. يـاز دارد    

 

ص: 3ادب ! (»ن 

تقابل م) 3ما در 

ه اما [...].فرينم 
   )8صفحة : ش

و مـا« در آيـة  

خبه غير از // ي 
ههر آن عاقل ك

رو كنـار مـي  ) ب  

 از تمام هسـتي

أکرَمنا –) هانه
رد ساير گزين(رد 

زيرا ، ←ألنَّ  

اس» م -]اَ[تو«يِ 
 جـزء اصـلي، ني

 )97صفحة : 2

از بـاطن«هـم   ي 

توان ديد؛ ام  مي

آف مى نايبى را ى
پيش+  164حة 

 162(  

ـ كه  ن هستي

دة مجنون نشيني
«زيرا،  !نظريم م

 ايـن اعتبـار، ب

اي است  عصاره

رد ساير گزين( رد
شاد كر ←) ی 

–) 4و3ي هانه

1/8/1398(  

ساختار صوريِ م
، به عنـوانعول

2ادب . (دارند ي

بجـويم از ظاهر 

، آشكارا)3 در 

حضرت خداوندى
صفح: 3ادب (» .

صفحة: 3ادب (

هي بر همة شؤون

اگر در ديد«كه 
دهد هم سبت مي

به! شت به اصل
 

ي، وجود انسان

ج كرما را خار  
ماضی( فّرح  –

رد گزين( ستان 

4  

0 مرحلة اول( ان

ميرهاي پسِ هم
در نقش مفع صل

دن توفيق بندگي

گويد هم رت مي

ين تقابل را، جز

من، در زمين، ح
كنيد سجود را 

. (است حيات» 

ت مطلق ارادة اله
(  

دهد، يعني اين ك
چه به معشوق نس

  )37و  3

بازگشدهد، نه  ي
 )5تا  2ت فحا

در عرفان ايراني. 

←) عل ماضی

–)  4رد گزينه ( 

د ←األيدي  –

بان عربي 

زبــــاش پيش؛ 

ضمالً منظور از 
به ضمير متص) 

  ).راي من

شيدن يا نبخشيد

ر حالي كه عبار

مصاديق اي .رفان

كه م رسيد در ت
او جمله، نشانم،

وديعه«نظور از 

عامليتيا همان 
)99صفحة : 2ب 

د مي» جو عيب«
ق بر سر هر آنچه

36صفحات : ش

ارجاع مي  علوي
صف: پيش. (كند 

.»عالم كبير«برِ 

فع( أخرَجنا  – 
هاتاريكي ←ت 

–) ها ساير گزينه
  . ضافي است

 زب

سنجش

ق نگاه كنيد؛ او
2در » انداخت«

بر(= تمم قيدي 

دة الهي در بخش

، در»ون نجست
45(  

ميان تشرع و عر
  )3حة 

عزّت خطاب«: ت
نش خالفت تخت 

من) 1در  .است 

ي جبرت است از 
ادب. (است الصه

«به » مجنون«ه 
ود كنيم با عاشق

پيش(»  ذكر ليلي

انقطاع از عالمه 
كمي شت به اصل

است، براب» صغير

)4و3هاي گزينه
الّظلمات –) هاه

رد س( وتمندان 
اض) كه (  4و  3

   
 

 .رست است

سؤال خيلي دقيق
«ها فقط  ن فعل

مت) 4ست، و در 
 .رست است

عامليت ارادد بر 
 .رست است

ز درا«گويد  مي 
5، 3صفحات : ش

 .رست است

تقابل مل يعني 
صفح: 3ادب ( .ت

 .رست است

 اين عبارت است
بر را او چون]  

 .رست است

عشق] غمِ[بار » 
 .رست است

عبارت در هر دو 
خال» ن اهللا رمي

 .رست است

ي پيشنهادي كه
وانمون است كه 

يد كردنش جز
 .رست است

ما را منحصراً به
نفي بازگش، قابل

 .رست است

عالم ص«ن عالم، 
(  

  . رست است
رد گ( ا ، خداوند

رد ساير گزينه(ت
  .رست است

اين  ثرو ← نياء
3در گزينه  –)  

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
به صورت س  

ثانياً در ميان
اليه اس مضاف

در 1گزينه  .1
تأكيد هر دو  

در 4گزينه  .1
)4بيت در   

پيش+  103
در 3گزينه  .1

صورت سؤال  
است و عشق

در 1گزينه  .2
تداعيگر) 1  

. [...ام نكرده
در 3زينه گ .2

»امانت«آن   
در 2گزينه  .2

مفهوم پايه  
رميت، ولكن

در 2گزينه  .2
نتيجة عملي  

، اين»نبيني
نبا// نشيند 

در 1گزينه  .2
مفهوم اول م  

در تقاساساً، 
در 2گزينه  .2

منظور از آن  
164صفحة 

  
   
  

در 1گزينه  .2
خدا ←اهللا 

 گرامي داشت
در 2گزينه  .2

هوالء األغن
4رد گزينه 
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د ساير 
 4 (  

 رد گزينه 
  ) 4زينه 

ی نأمن ، 

کانت  ←

گشت دارد  
 تهد توانس

. يد و غيره

 ندارد مكان
 مهمترين 

ن ديگر 

. پردازد
 

ابقتي در 

cationgroup

رد( نداشت  ←
و 1هاي گزينه

(ها همه ملت ←
رد گز( هاو ، آن

حتی ←شيم  با

كرد نگاه مي –

ر دستي پنج انگ
نخواه شود طع
كلي وسيله به در

ام كه دارد ايته
از امروزه شود و

  .ده مي شود

رد كه با انگشتان

 دقيق وظريف بپ
 .و نوشتن است

نگشت هيچ مطا

← ما کان عندها

رد گ( دمت كند 

←کل األمم  –

به آن دو ←ما 

تا در امان –)  4

)  3و2هاي ينه

هر. فرينش است
قط كسي گشتان

د كردن باز ، دن

برجست خطوط 
شو مي استفاده 

ر انگشت استفاد

  
اي دارط برجسته
  .كن نيست

 كه به كارهاي
ن ، تلفن زدن و

اثران - 3. هستيم

1/8/1398(  

م –)  1د گزينه 
خد ←ن تخدم 

–) ها ساير گزينه

إليهم -) 2 گزينه

  هايي  

4و2هاي د گزينه

رد گزي( إلی  ←

 شگفتي هاي آف
انگ اگر. هستيم 

كرد تلفن ، حتي

انگشتي هر كه 
افراد شناسايي

ضور و غياب از اثر

! نه همه كارها
ر انگشت خطوط

كاري ممكانجام 

شتاني نياز دارد
ربردهاي انگشتان

 .ين امر باشد

 آن در ارتباط ه
  .شودي

5  

0 مرحلة اول( ان

رد( زن  ←) فه
أن –) ها ر گزينه

رد س( واهد بود 
در( مسيرشان 

هديه ←) کره 

رد( نقّدم  ←يم 

←به  –)  2و1ي 

.  

و آن يكي از. د
غافل آنها سرار

راح به خوردن ذا
  .كند وار

دريافتند دند و
ش براي هاگشت

دارات براي حض

شودت دشوار مي
هر -2. شف شد

بدون انگشتان ا 

هر انساني به انگش
راز مهمترين كا

ه فقط براي همي
ما هر روز با -2

رمين استفاده مي

زبــــاش پيش؛ 

معرف( المرأة – 
سايررد ( ر كرد 

قادر خو..... فقط 
م ←مسيرها  - 

نک( هدايا د  ـ  

كنيتقديم مي –

رد گزينه هاي(  

 ، داناتري است

كنندايفا مي سان
اس از كنيم ولي

غذ ، نوشتن نند
دشو را روزمره ي

كرد كشف زدهم
انگ اثر. باشد ن

 در بسياري از اد

ن داشتن انگشت
ز قرن بيستم كش

-4.  افل بوديم

  .تان است
ه -2. شت دارد

ا - 4. شوده مي

ن است نه اينكه
2. دگي ما دارند

ر شناسايي مجر

سنجش

) 4و  2هاي نه
دار كرد ، مجبور

ف ←) و موّکد 
)3 رد گزينه(  

پرداختند ←بــ 

)  1رد گزينه ( 
4  (  

متعجبة ←) ث 
   

ييالتر از هر دانا

انسا زندگي در ي
ميك استفاده آنها
مان دهد انجام را

كارهاي تواند مي
نوز قرن اواخر ر

و انگشت يكسا
است و جرمين

 

اي ظريف بدون
ر انگشت قبل از
ار اثر انگشت غا

ف نيازمند انگشت
 دست پنج انگش
رات به كار گرفته

ناسايي مجرمين
ش مهمي در زند
 انگشت فقط در

   
 

  .رست است
رد گزين( داشت 

واد ←ألجأت  –
  .رست است

مثبت و( إّال .. 
مسلمان ←مة 

  .رست است
قام ب   ←طاها

  .رست است
( هذه الهدايا ←

4و  1هاي گزينه
  .رست است

حال براي مؤنث
)ها ساير گزينه
  .رست است

باال  ←كريمه  

  :ك مطلب 
مهمي بسيار ش
آ از روز هر كه

ر ظريف كارهاي
م انگشت يك ن
د را انگشت اثر 

حتي در دو ص
مج شناسايي  آن

. رست است
متن انجام كارها

اثر - 1 ←ها ينه
ما از اسرا -3. ت

  .رست است
ي دقيق و ظريف

دو - 1 ←ها نه
شت در تمام ادار

  .استرست 
ي اثر انگشت شن

نقش - 1 ←ها نه
اثر - 4. ندارد ن

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
د ←کان لــ 
–) ها گزينه

در 1گزينه  .2
..لن يقدر  
المسلم –) 2

در 2گزينه  .3
تصحيح خط

در 3گزينه  .3
←اين هدايا  

رد گ( لنأمن 
در 4گزينه  .3

ح( با تعجب 
رد س( تنظر 

در 2گزينه  .3
ترجمه آيه ك

  
ترجمه درك

نقش انگشتان
اينك وجود با

بسياري از ك
نداشتن حتي

دانشمندان
شخص دو در

آ كاربردهاي
در 4گزينه  .3

با توجه به م
ترجمه گزي 

متفاوت است
در 2گزينه  .3

انجام كارهاي
ترجمه گزين

اثر انگش -3
در 4گزينه  .3

از كاربردهاي
ترجمه گزين
بين انگشتان
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خداوند 
  .ت

فعل و / ح 

 –ّد 

 –ّصرف 

فقط با   را

اي را  زنده

  

. ده بده

س خوبي 

cationgroup

ن نعمت هاي خ
 كشف شده است

 

صحيح –عرب 

متعّد – أحرف 

ممنوع من الص –

   )ست 

معلم شاگردان 

هر چيز -3. امه

 اجوف ← )ش
تواني ، وعده مي

هركس -3واند؟  

شتان از مهمترين
اسايي مجرمين

 )به و منصوب 

مع –ّی للمعلوم 

ال بزيادة ثالثة

–نکره  –عرب 

ع مؤنث سالم اس
-3. سالم كردم

  .شدند

 
تاب نخواندهن ك

عيش(ِعْش  -۴
ست من به آنچه

 مراسم قرآن خو

  أن الأنَسی← 

1/8/1398(  

انگش -2. ت دارد
ن ابتدا براي شنا

مفعول ب( سراَر 

  ) جرور 

المبنی –متعّد  –

من باب استفعا
  » بصمات

مع - جامد   – 

رعي چون جمع
و خادم مسجد س
كردند ، كوشا ش

 .ه گرفته است
كتابي بهتر از اين

 

۴  اجوف ← )
اي دوس -2. كن

چه كسي در -
  .شودي

←أن الأنَس  -۳

6  

0 مرحلة اول( ان

  .كرده است
خانواده مطابقت
 انگشت از همان

اس ←اسراُر  - 

مضاف إليه و مج

–مجرد ثالثی  

مزيد ثالثی م – 
ب« نائب فاعله 

)إصبع: مفرده 
  یّ 

صوب با كسره فر
به دو -2. كنند

ن معلم گوش ك

لت جّر ، فتحه
تا كنون ك -2. 

 .هايي آراستيم

)عود( ُعْد  -۳
ي برايش طلب نك

  . زندگي كن

  
-2. د، برنده شد

خطايش كم مي

۳َدَعت      ←

زبــــاش پيش؛ 

ه خداوند عطا ك
در بين اعضاي خ

اثر - 4. دانيمي

)به فتحه است 

م( إصبٍع  ← عٌ 

–للغائبة  –رع 
  ر للمبتدأ

للغائبة –ضارع 
عل مجهول و ن

م( مع الّتکسير
االعراب األصلی

مفعول به ومنص( 
كگران كمك مي

گامي كه به سخن

 است و در حال
را از دور شنيدم
ه دنيا را با چراغ

۳  مثال ← )عد
ياور و جايگزيني
دگيت با قناعت

  .ت
. اميه استستفه

قات شركت كرد
خنش كم شود خ

←َدَعوت  -۲  

سنجش

 نعمتي است كه
هي اثر انگشت د
 اثر انگشت را مي

منصرف مجرور ب

إصبع -) لفعل 

فعل مضارع ←
ستتر فيه و خبر

فعل مض ←) 
فع/ صحيح  – 

جم –اسم  ←) 
عل و مرفوع با

التلميذاِت  ← ت 
ن مؤمنان به ديگ

افراد تنبل هنگ 

غير منصرف 
ن شب، صداها ر

و آسمان - 4) م

 
َوع( ِعْد  -۲  ف

م را به دست بي
در زند -4. گرد

شد، معرفه است
است 2 در گزينه 

سي كه در مسابق
هركس سخ -4 

يعفو     ← 

   
 

  .رست است
 اعضاي بدن ما

گاه - 1 ←ها نه
كامال اسرارما  

  .رست است
غير م( أصابَع  

  .رست است
حرف مشبه با( 

  .رست است
) تلعب( رکيب 

المس»  هی« ير
  .رست است

ُتسَتخدم( رکيب 
معرب –جهول 

  .رست است
)أصابع( رکيب 
نائب الفاع/ خر 

  .رست است
التلميذاَت :  طا 
اين - 1 ←ها نه
-4. پذيرفتمي

  .رست است
)مصابيَح (   
آن - 1 ←ها  نه

آفريديم. ( داديم
  . رست است
 :هامعتل گزينه

اجوف ← )وز
علم - 1 ← هانه

زيزم به خانه بر
  . رست است

 اسم موصول باش
شرطيه و  4و 3
كس - 1 ←ها نه
.بينداش را ميه

  . رست است
يعُف -۱ :طاها 

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .4
تجزيه و ترک
المبنّي للمج
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در 3گزينه  .4
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در 4گزينه  .4
4در گزينه 

ترجمه گزين
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در 2گزينه  .4
های مفعل 
فو( ُفْز  -۱

ترجمه گزين
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در 1گزينه  .4
اگر) من (  
3در گزينه  

ترجمه گزين
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تصحيح خط

erv.ir

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



 
 

 

@sanjesheduc 

دعوت 

مضارع  

-معلم - 3

رتت را به 

هركس به 
 .بيند

، مفهـوم  »

و «در آيـة  
  .د

سـليم خـدا     
الـي  «عدي 

دي معـين     

شأناه خلقاً 
ن بسـته ـ     

cationgroup

را به ميهماني د
  .شد

:يجتهدون  -عي

3. ه ما هستندس

  )ذوق (  
آخر -3. وار باش

ه -3.  ي بايست
بد آن را زيبا مي

.دارد سـت نمـي     

دة نفي سبيل د
، اشاره دارد».ست

ـس خـود را تس
 دارد و بخش بع
ه سـوي مقصـد

لعظام لحماً ثم انش
نطفه ـ خـون(م 

م خويشاوندان ر
رد اما او راضي نش

مرفوع با واو فرع

آموزان مدرسنش

يذق -۴ )  يع
روردگارت اميدو

  .شودم نمي

ر نماز با فروتني
 دنيا لبخند بزند

ا كـافران را دوس

به قاعد است كه 
ي قرار نداده اس

هر كـ«: »لوثقي
ي در بعد فردي

هدايت بـه  چون

عظاماً فكسونا ال
ضغه، عظام و لحم

1/8/1398(  

مادرم -2.   ذرد
 بر مرد حكم كر

مبتدا و م:  )مونَ 

علي و محمد دانش
  .ي فرستاديم

بي( التبع  -۳ 
رزندم فقط به پر

ها تسليمسختي

  ) َيره (  شود
اي دخترم در -
هر كس به -4

شود، قطعـاً خـدا
  . شود ي

ر برابر بيگانگان
ن بر مؤمنان راهي

تمسك بالعروة ال
ه توحيد عبادي
در ربوبيت دارد

 فخلقنا المضعة ع
 نطفه، علقه، مض

7  

0 مرحلة اول( ان

گذي دوستش مي
قاضي - 4.    م

معّلم( معّلمو   
  با فتحه فرعي

ع - 2. كردك مي
 فرعون پيامبري

)  رجو ( ترج 
فر -2. خشا بب

 بچشد در برابر س

آن بايد حذف ش
2. باشدلي نمي
.  شودستگار مي

گردان ش س روي
برداشت مي» .ت

معة اسالمي در
رگز براي كافران

و محسن فقد است
اشاره به» . است

شاره به توحيد د

لقنا العلقة مضغة
سان به ترتيب

ن و زندگي

زبــــاش پيش؛ 

ت كه از خطاي
 را فراموش نكنم

-۳لف فرعي   
مجرور ب: رعوَن 

 بيچارگان كمك
و به سوي -4 

الت -۲ )  عفو 
ر هستم پس مرا
ي و تلخيش را

پس حرف عله آ
ها خالو گرفتاري

در زندگيش رس

؛ پس هر كسينِ
 منزلة كفر است
فظ استقالل جا

و خداوند هر«: »
  

هو جهه الي اهللا و
واري چنگ زده

اش» وي خداست

  )هي

 النطفة علقة فخلق
نش انسخلقت آفري

 دين

سنجش

وانمرد كسي است
پدرم) كار( امر

خبر ومرفوع با ال
فر -۴)  فرعي( 

ستم همواره به
.كنند تالش مي

 
(اعُف  - ۱ ←

دايا من خطاكار
س شيريني زندگي

و مجزوم است پ
ها واز سختييا 

ك انجام دهد، د

 ال يحب الكافري
خدا و پيامبر به
مت اسالمي، حف
» المؤمنينَ سبيالً

)، سال سوم4 

و من يسلم وج«
به ريسمان استو
جام كارها به سو

پيش دانشگاه 3

ثم خلقنا«: نون
مراحل خل »لقين

  .است) گوشت

   
 

جو - 1 ←ها نه
تالش كردم كه 

  . رست است
خ:  )لميذاِن ت(  

(وت نون اعراب 
دو - 1 ←ها نه

ه در آموزش ما
 . رست است
←ها عتلّ گزينه

خد - 1 ←ها نه
هركس -4. وش

  .رست است
جواب شرط و)  

دني - 1 ←ها نه
كند وكارهاي نيك

 .رست است

انَّ اهللاَانَّ تَولَّوا َف
داندن از فرمان خ
ج تشكيل حكوم
ُ للكافرينَ علَي

، درس54و  50
 .رست است

«: بخش اول آيه
كار باشد قطعاً ب

و سرانج«: »مور

3و  2، درس 22
 .رست است

سورة مؤمن 14 
ك اهللا احسن الخال
 ـ استخوان ـ گو

  )دوم 4رس 

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
-3.    كرد

در 1گزينه  .4
تلميذا -۲ 

مرفوع با ثبو
ترجمه گزين
هاي مدرسه

در 3گزينه  .4
هاي معفعل 

ترجمه گزين
دنيايت نفرو

در 4گزينه  .5
يراه(  فعل

ترجمه گزين
خدا توكّل ك

 
   

  
 

در 2گزينه  .5
فَا... «از آية 

روي برگرد«
يكي از نتايج
لَن يجعلَ اهللاُ

0و  49ص (
در 3گزينه  .5

دقت كنيم ب
كند و نيكوك
اهللا عاقبة اال

  .است
2و  17ص (

در 3گزينه  .5
براساس آيه
آخر فتبارك
پارة گوشت

، در43ص (
  

erv.ir

48

49

50

51

52

53



 
 

 

@sanjesheduc 

 م احيط بهم
ـد فطـري   

ض بالحقّ ان 
  .گذارد ي

 انديشـه و    
  .ده است

خواندي و  ي
ـود و اُمـي    

ه زدوده معـ 
ر فـردي و       

 اهللا خـالق  

روردگـاري     
ر شماسـت    

cationgroup

و ظنّوا انّهم... « 
مؤيـ» ...خواننـد  

سماوات و االرض
ه جهان تأثير مي

انـد و قـوة شـده  
موصوف واقع شد

اي نمي چ نوشته
درس خوانـده بـ

د آثار آن از جام
ـراي همـة امـور

قل«ت كه با آيه 

 خداونـد بـه پر
ش و پروردگـار

:فرمايد ش كه مي
 را پاكدالنه مي

.  

خلق اهللا الس« آية 
هد و در نگاه او به

ترسـيم ش »...لنا 
م »...عون احسنه

 پيش از آن هيچ
د) ص(بر اسالم 

يز است كه بايد
ينكـه اسـالم بـ

رك در خالقيت

 (  

خود را به جـاي
داوند پروردگـارش

1/8/1398(  

آن بخش» ...كم
در آن حال خدا

ها و باليا است ي

ه اين مفهوم در
ده سان جهت مي

فينا لنهدينّهم سـبل
تمعون القول فيتّبع

و«: » المبطلونَ
اگر پيامبر ».ادند
  .شوند

آمي سالمي، شرك
اي. اسـت » اغوت

چند خدايي و شر

)كمال(ت است 
 )ولي(  

  )رب(ست 

ندان و راهبان خ
همانا خد« ؛»دوه

8  

0 مرحلة اول( ان

هو الذي يسيرك«
اند د اصره افتاده

آمدن در سختي

ده شده است كه
ل، به زندگي انس

 الَّذينَ جاهدوا في
ر عباد الَّذين يست

ذا الرتابا ينك
افتا  به شك مي

ن، دچار شك ش

 حكومت غير اس
في حاكميت طا

  .ن است

ي دوگانگي و چ
  .ست

توحيد در مالكيت
 در واليت است

يد در ربوبيت اس

اينان دانشمن« :
ي و ربكم فاعبد

زبــــاش پيش؛ 

«: فرمايد كه مي
كنند كه در محا
ر هنگام گرفتار آ

ت و هدفمند آفريد
اسخ به اين سؤال

و«شوند، در آية 
فبشّر« كه در آية 

 

بٍ و ال تَخُطُّه بِيمي
صورت كجروان

 الهي بودن قرآن

ت طاغوت و هر
واليت الهي و نف

ن از جامعيت آن

يعني» آمده پديد
است در تقابل ا

 

ـ مؤيد ت »الرض
ـ مؤيد توحيد »

ـ مؤيد توحي» ون
  )اهي

:»ن دون اهللاباً م
ان اهللا ربي«ريفه 

  .رد

سنجش

ك) ع(ورة يونس 
و يقين ك... « :»

هر شدن آن در
  )شگاهي

كنيم، حق است ي
پا. ين شده است

  )وم

مند ش غيبي بهره
ست، عقل است

 )، سال دوم3 

ن قَبله من كتابٍ
شتي كه در آن ص
نديشان، دربارة

  )وم

، حكومت)ره(ي 
ضرورت پذيرش و
حكمي دارد، نشا

  )سال سوم

هاي متعدد پد صل
يد در خالقيت ا
 )ش دانشگاهي

وات و ما في اال
»في حكمه احداً
 ام نحن الزّارعو

پيش دانشگا 2 

م و رهبانهم اربا
ك دارد و آية شر
اره به توحيد دا

  )شگاهي

   
 

 .رست است

سو 23و  22آية 
»...صين له الدين

 به خداوند و ظا
پيش دانش 1رس 

 .رست است

ر آن زندگي مي
تبيي »ة للمؤمنين

سال دو 6و 4ص 
 .رست است

كه از امدادهاي غ
ه درست از نادرس

، درس38و  36
 .رست است

و ما كُنت تَتلو من
نوش د آن را نمي

آن بود كه كج ان
، سال سو3رس 

 .رست است

هاي امام خميني
ض«فهوم بيانگر 

سان، برنامه و ح
، س4، درس 55

 .رست است

جهان از اص«كه 
كه دربارة توحي» 

پيش 2درس   ،16
 .رست است

هللا ما في السماو«
و ال يشرك ف«ه 
أانتم تزرعونه«ه 

، درس17و  16
 .رست است

اتّخذوا احبارهم«
ه اشاره به شرك

اشا» بادت كنيد
پيش دانش 3رس 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .5
با توجه به آ
دعوااهللا مخلص
بودن توجه

، در13ص (
در 3گزينه  .5

دجهاني كه 
في ذلك آلية

، ص1درس (
در 3ه گزين .5

تالشگراني ك
تشخيص راه

6و  34ص (
در 1گزينه  .5

و«طبق آية 
با دست خو
نبود، جاي آ

، در38ص (
در 3گزينه  .5

ه در فرمايش
اين مف. شود

اجتماعي انس
5تا  53ص (

در 2گزينه  .5
اين جمله ك

»...كل شيء
6و  15ص (

در 4گزينه  .6
«آية شريفة 
و آية شريفه
و آيه شريفه

6و  15ص (
در 4گزينه  .6

«آية شريفه 
، كه»گرفتند

پس او را عب
، در22ص (

erv.ir
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شـد، بـر او    

  .ت

نيـازي بـه      
 جام درونـي 

ـه ديـن از     

  .شود ي

انـد كـه    ده

ـي در ذات   

 در حـالي   

ه، نخواهـد  
  .ظيم كند

 بنـدگي و   

را بـه حـق    
ه سـوي او     

cationgroup

 ضرر داشـته باش

وت گرديده است

ريـف نشـود و ن
ان، بيانگر انسج

عتمـاد مـردم بـ

 از مردم سلب مي

هاشاره شد »...س

 تفكر كنيـد ولـ
  .است

 از دسـت داده،

لقت او قرار داده
نيز به خوبي تنظ

كننـد و ك مـي        

ها و زمـين ر ان
ي و حكمـت بـه

، براي شخصي

 موجب ختم نبو

كم و زيـاد و تحر
ر اولية دانشمند

شود و اع يدا مي

و امكان هدايت

فَمنِ اهتدي فَلنَفس

در همه چيز« 
 و تشويق شده ا

ود، عمر خود را

ه خداوند در خل
خود در دنيا را ن

نـد را بهتـر درك

آسما« :» المصير
، هدفـداري»ـت   

1/8/1398(  

في واجب است،

 اسالم است كه

كه قرآن كريم ك
برخالف آثار  يل،

  . است

ر تعاليم الهي پي

رسد و  مردم نمي

فَ... «و  »يعقلونَ

:»وا في ذات اهللا
ت الهي ممكن

ن دچار خطا شو

 هدف برتري كه
 زندگي فردي خ

 خـود بـه خداون

ن صوركم و اليه
 بـه سـوي اوسـ

9  

0 مرحلة اول( ان

ن كه بر هر مكلف

زآمد بودن دين

ي، موجب شد ك
 تصحيح و تكميل
جاز محتوايي آن

مكان انحراف د

ي به درستي به

 ..و لَو كانوا ال ي

شيء و ال تفكرو
ي تفكر در صفات

يا در شناخت آن

ب نكند، به آن
نخواهد توانست

ر و نيازمنـدي

 صوركم فاحسن
ست و بازگشت

زبــــاش پيش؛ 

 روزة ماه رمضان

اي پويايي و روز

پرتو عنايت الهي
قرآن از) غناي

هاي اعج ز جنبه

معصوم نباشد، ا

م نباشد، دين الهي

.«ب در عبارات 
  .اند ت گشته

تفكروا في كل ش«
ناممكن است ولي

دست نياورد و ي
  .ياورده است

 زندگي را انتخا
واهد شد، بلكه ن

تر شـوند، فقـر ل
  .شود شتر مي

الرض بالحقّ و
يتان را نيكو آراس

  .مفهومي دارد

سنجش

، اگر»ال ضرر« 

ها  يكي از نمونه
  )وم

ش مسلمانان در 
(نيازي  بي. اشد

ي آن است كه از
  )، سال سوم3

 و تبيين دين م

الغ وحي معصوم
  )وم

ر انسان به ترتيب
با ساير موجودات

  )ال سوم

«: فرمايد كه مي
 ذات ممنوع و نا

  )گاهي

ف حقيقي را به د
ي هم به دست ن
 اگر راه درست
دچار خسران خو

  )وم

اي حقيقي كامل
تر و بيش وند قوي

  )گاهي

ات و االق السماو
هاي كرد و صورت

ر موالنا ارتباط م

   
 

 .رست است

كنندة ة تنظيم
  .ود

كننده، ن تنظيم
، سال سو2س ر

 .رست است

و تالش) ص(بر 
كميل نداشته با
ن نزول تدريجي

3و  2، درس 42
 .رست است

ي در مقام تعليم
  .ود

 در دريافت و ابال
، سال سو2رس 

 .رست است

عقل و اختيار در
هدايت تمايز او با

، سا1، درس 10
 .رست است

ك) ص(مبر اكرم 
رتفكر د» .كنيد

پيش دانشگ 1س 
 .رست است

ند كه اگر هدف
 و خوشبختي را

داند كه سان مي
تنها در آخرت د

سو، سال 1رس 
 .رست است

 قدر كه به معنا
 در پيشگاه خدا

پيش دانشگ 1س 
 .رست است

خلق«آية شريفة 
ا را صورتگري ك
ر اين آيه با شعر

  )دوم 2س 

www.sanjeshse 

در 1زينه گ .6
مطابق قاعد

شو حرام مي
وجود قوانين

در  ،32ص (
در 3گزينه  .6

اهتمام پيامب
تصحيح و تك
قرآن در عين

2و  32ص (
در 4گزينه  .6

اگر پيامبري
رو دست مي
ياگر پيامبر

، در30ص (
در 3گزينه  .6

دو ويژگي ع
سبب نوع ه

0و  17ص (
در 2گزينه  .6

در بيان پيام
خدا تفكر نك

درس 9ص (
در 3گزينه  .6

دا انسان مي
كه سعادت

همچنين انس
رسيد و نه ت

، در12ص (
در 1گزينه  .6

ها هر انسان
عبوديتشان

درس 7ص (
در 4گزينه  .6

با توجه به آ
آفريد و شما
بازگشتن در

درس 17ص (
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سف اسـت  

نـد بـه مـا        
 شده است 
نـي آدم و  
 را گرامـي     
ان خويش 

» يافريـدي 
ـذي خلـق   

  . ت

م وجهـك   
 خدايي كه 

و از «: »ين 
ي دانايـان   

د تـدريجي   

طبيعـت را  
ده معرفـي      

cationgroup

ب هم زنداني يوس

گي دارد و خداون
ي انسان آفريده

لقد كرّمنا بن«ية 
ـا فرزنـدان آدم
سياري از آفريدگا

ينها را بيهوده ني
الّـ«آية شـريفة  

منعكس است» 

فَـاَقم«ية شريفة 
 همان سرشت

      للعـالمي آليـات
بـراي ]امـر نيـز  [

ناظر بر رشـد» 

 است كه يكي ط
 اسـت آفريننـد

دربارة خواب» ..

آفـرينش بسـتگي
زمين است براي
شاره دارد و با آي

همانـا مـ: ضـيال 
ي داديم و بر بس

پروردگارا تو اي«
در آ» .كند ل مي

پس هدايت كرد

 دروني كه در آي
ن الهي نگهدار،

 ان فـي ذلـك
 قطعـاً در ايـن   

.ن سخن بگوييم
  .اشد

ف آن دو در اين
نيـاز از علـت ـي  

1/8/1398(  

.برم  ناني را مي

خـود در نظـام آ
ها و ز  در آسمان

ه اين موضوع اش
 ممن خلقنا تفض

وزييزه به آنان ر

« :»ت هذا باطالً
 خاصي را دنبال

گيري كرد سپس ه

طرت و دريافت
يانه به سوي دين

نتكم و الـوانكم
هاي شماست؛ گ

  . نايان است

شان  اندازة عقل
با ران متعدد مي

 نيست، اختالف
خداوند را كـه بـي

هاي ديني

10  

0 مرحلة اول( ان

م كه روي سرم
  .روح است

ستي و جايگاه خ
ت و آنچه را كه
بهست و اين شعر 
ا هم علي كثير

هاي پاكيز  روزي

ربنا ما خلقت«يه 
 است كه هدف
و كسي كه انداز

انستن؛ يعني فط
گراي  خود را حق

 و اختالف السـن
ها و رنگ ف زبان

هايي براي دان نه

م كه با مردم به
 فرستادن پيامبر

علت  موجود بي
داند و ديگري خ

ه معارف  اقليت

زبــــاش پيش؛ 

بينم من مي ...بزاً
ير مادي بودن ر

ي از حقيقت هس
برتري داده است
سان قرار داده اس
لطّيبات و فَضَّلْنا
شانديم و از انواع

  .ي دارد

در آي »باطالً«ژه 
ي ساخته شده
يد پس آراست و

يافتن است نه د
پس روي«: »..
  .است ر

اوات و االرض
 زمين و اختالف

ها نشا ها و رنگ

ايم ن مأمور شده
ست كه از علل

ر پذيرفتن يك
د علت مي جود بي

 فرهنگ و م

سنجش

ل فوق رأسي خب
ين رؤيا مؤيد غي

هم وي درك و ف
ي از مخلوقات ب
 را در وجود انس
و رزقناهم من ال
كي و دريا بر نش

ارتباط معنايي. »
  )دوم 3 

وجه به كليد واژ
اي جودي به گونه

كسي كه آفريد« 
  )م

يك نوع يا» ...تم
.طر الناس عليها

مذكور» ... است
  )م

 آياته خلق السما
ها و نش آسمان

ه  ناهمگوني زبان

ما پيامبران«: مود
 شرايط زمانه اس

 )26حه 

 منكرين خدا د
ن موجوست هما

  )، دوم2س 

   
 

 .رست است

اني اراني احمل«
 محكوم شد و اي

  )دوم 4ص 
 .رست است

زلت هر كس به
شيده و بر بسياري

مندي از آنها ره
ي البرّ و البحر و
 آنها را در خشك
»شان بخشيديم

درس 36و  35
 .رست است

 عبث بودن با تو
هر موج«و اينكه 

:»ي قدر فهدي
دو 1درس  7و  

 .رست است

يزي ننگريست چ
 فطرة اهللا التي فط
را بر آن سرشته

دوم 3درس  37
 .رست است

و من«  شريفة
او آفرينش ]قدرت
تفاوت و» ست
  )دوم 2س 

 .رست است

كه فرم) ص(بر 
متناسب با مردم

سال سوم ـ صفح

 .رست است

ن خداشناسان و
 نياز و احتياج اس

، درس20صفحة 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .7
«آية شريفة 
كه به اعدام

ص 46ص (
در 4گزينه  .7

ارزش و منز
كرامت بخش
و توانايي بهر
حملنا هم في
بخشيديم و

برتري كاملش
5و  33ص (

در 4گزينه  .7
بيهودگي و

دارد وتجلي 
فسوي و الذ

6و  5ص (
در 2گزينه  .7

و در هيچ«
للدين حنيفاً
همه مردم ر

7و  33ص (
در 4گزينه  .7

براساس آية
[هاي  نشانه

هايي ا نشانه
درس 28ص (

در 2گزينه  .7
حديث پيامب
سطح فكر م

ـ س 2درس (

در 2گزينه  .5
اختالف بين
كه غرق در

ص. (كنند مي
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واننـد نيـاز   
  )وم

ـك طـرح،   
  )نشگاهي

بـه جهـان    
شـناخت او  

ود دارد جـ 
  )دوم

. رانـد   مـي 
، پـيش  2س 

نـزد عقـل   
صفحة . (ت

صوصـيات  
د بـه خـدا     
 طبيعـي و    

وجود خـدا  

ـار داليـل    

عتقـاد بـه   

  

، خـود  ».ت
ـت و ايـن     

cationgroup

تو سـتند و نمـي    
، د18و  17و  1

يـ. كنـد  ض مي
،  پيش دا2و  1

 مكتب نسـبت ب
وجود انسان و ش
ستعدادهاي او و

، د1، درس 3و 

ت درمان جهل
، درس11و  9  

، ن»تر است زرگ
اشد، مردود است

نه هيچ قوه و خص
ـالتي در اعتقـاد

چـون تـرس. د   

ن داليل اثبات و

رة ارزش و اعتبـ
  )هي

اع«دي به اندازة 

)يش دانشگاهي

، در اشتباه است
يـان داشـته اسـ

ـود وابسـته هس
16، صفحة 2س 

  )دانشگاهي

يستند، آن را نقض
 تركيبي درس 

 نگرشي كه هر
 جهان هستي، و
ب از انسان و اس

و 2هاي صفحه (

 كه او را به سمت
هـايصفحه. (د

ل از جزء خود بز
خالفت داشته با

 به خداست و نه
كند هيچ دخـ ي

ش رفتـه باشـند
  )هي

خود را از شنيدن

ي دربـارا نديشـه      
، پيش دانشگاه1

 انديشه و اعتقا

، پي1، درس 2ة 

ي اظهارنظر كند
ظهارنظرش را بي

  )دانشگاهي

1/8/1398(  

ها وجـ زيرا پديده
درس. (ده نباشد

، پيش د2درس 

اني كه ترسو ني
،13و  4صفحة 

بيني آمده هانج
اسي مربوط به

ي كه در هر مكتب
.ؤال آمده است

م به جهل است
كنند ن تفسير مي

كل«ن قضيه كه 
ن گونه قضايا مخ

ت موجب اعتقاد
وانات متفاوت مي
ش از انسان پـيش

پيش دانشگاه  

اجويي، اصوالً خ

گونـه بحـث و ان
1، درس 3فحة 

يم ديد كه هيچ

صفحة. (ور است

طع دربارة امري
، اشتباه بودن اظ

،  پيش د1رس 

11  

0 مرحلة اول( ان

است؛ ز» الف« 
جود آيند كه پديد

، د12صفحة . (ش

 وجود خداپرستا
ص. (ن يافت نشود

كه در تعريف ج
كي از مسائل اسا
گيرد، و شناختي
كه در صورت سؤ

ي شود، بلكه علم
س و جهل انسان

مثالً اين. ض باشد
طرحي كه با اين

 ناداني و وحشت
 انسان را از حيو
 در اين راه بيش

 ،2، درس 10ة 

خداگرايي و خد

ـه جـاي هـر گ
صف. (بحث كنند

 بيفكنيم خواهي

آو بخش و يقين

س به نحوي قاط
اطع بودن خود،

، در7و  8هاي ه

زبــــاش پيش؛ 

يح نيست مورد
وجود از جايي به

 لزوماً هم ارزش

ين صورتدر ا 
 خالفي براي آن

زيرا همان طور ك
دهد و چون يك ي

گي  بيني قرار مي
نند اين سؤال ك

جويي كت و چاره
را با ترس» گرايي

عقلي در تناقض
 تفكر ماست و 

اگر واقعاً صرف
 و خالصه آنچه
د باشند و حتي

ةصفح. (ان است

هاي خ گي انگيزه

دهند بـ جيح مي
ب» خداگرايي«ي 

ر خويش نگاهي
   

 داليل اطمينان

 گفت كه هر كس
كند با قا يان مي

صفحه. (انجامد ي

سنجش

صحي» يده بودن
چون باالخره بايد

هم جنسند و نه

»ها ترسويند ت
د مورد نقض و

بيني است، ز هان
ن را تشكيل مي
و مسائل جهان

شود مان ميده مي

واند منشاء حركت
خداگ«ي به نام 

 بديهيات اولية ع
ل اولية تعقل و

  )هي

ا. ت و هم ترس
 و ذوق و ابتكار

د به خدا معتقد
ب بيشتر از انسا

پايگ  با اثبات بي

منكران خدا ترج 
هاي ا و خاستگاه

ي جهان معاصر
. گسترش ندارد
ت خدا براساس

توان ن خاطر مي
ر اين قضيه را بي
ل بودن طرح مي

   
 

 .رست است

پدي« كه دربارة 
زند، چرطرف سا

 .رست است

يخته نه لزوماً ه
 .رست است

همة خداپرست« 
صادق باشد، بايد

 .رست است

ي بخشي از جه
، جهان بيني آن

شناسي جزو سان
ي آن مكتب نام
 .رست است

تو ودي خود نمي
اي پديدهان خدا، 

  
 .رست است

ه باشد، نبايد با
صوي است و از ا

  پيش دانشگاه
 .رست است

، هم جهل هست
قوة تعقل، اگر 

حيوانات هم بايد
هل آنها به مراتب

 .رست است

كنند ا سعي مي
  .د

):3(تي گزينه 
ها دربارة ريشه» 

 .رست است

ه پهنة جغرافياي
هان عموميت و

عتقاد به حقيقت
 .رست است

با اطمينان«: ود
 اطمينان خاطر
به غيرقابل قبول

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .5
تنها موردي
يكديگر را بر

در 3گزينه  .5
انگيزه و انگي

در 4گزينه  .5
:اگر بگوييم

براي اينكه ص
در 3گزينه  .5

شناسي انسان
هستي دارد،
است، لذا انس

شناسي انسان
در 3گزينه  .5

جهل به خو
برخي منكرا
)دانشگاهي

در 1گزينه  .5
طرح هر چه
امري بديهي

،1، درس 7
در 3گزينه  .5

در حيوانات،
ديگر انسان،
ندارد، پس ح
غريزي و جه

در 2گزينه  .5
منكران خدا

نياز سازند بي
دليل نادرست

»خداباوري«
در 4گزينه  .6

امروزه اگر به
در جه »خدا

خداباوري، ا
در 4گزينه  .6

اگر گفته شو
فردي كه با
ناسازگاري ب
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ي مكاني را 
طايي بيش 
يم يكـي از    

ر  يعني اگـ 
د بسـياري  

  )وم

وجود ي به
هـا    پديـده     

. گـردد  مـي  

ن طـرح از   

ن از خـدا و  
 بتواند بـه  

ند و يعني 

  )نشگاهي

ودات غيـر     
ي مـادي را  
ود و نبـود     

ن از خـدا و  
ييم و بـاال    

cationgroup

 موجودات مادي
ر درباره خدا خط
كه بايـد بگـوييم

 را انكار نمايند،
ر اين صورت بايد

، دو1، درس 7 

 بايد آن را چيزي
جزيـي از عـالم

هـا م جهان پديده

ج كجاست، ايـن

  )ش دانشگاهي

از هستي انسان
ه كمال است تا

 و نيازمند هستن

، پيش دان1رس 

 خـدا يـا موجـو
هاي س جز پديده

رنظر دربـارة بـو

از هستي انسان
مـا ز بـاال/ يـم  

ده و مانند ساير
دانيم اين تصور ي

 همين جاست ك

وانند وجود خدا
ز نخواهد بود، در

صفحة. (ر شويم

يعني. سته است
پديـده باشـد، ج
ه وگرنه جزو جه

دي و هرج و مرج
  )شگاهي

، پيش1، درس 4

آغا . مان جاست
گي الزم و نيل به

ي وجود وابسته
  )وم

، در6صفحة . (ت

گز قادر به انكار
 به وسيلة حواس

اظهـا ت و لذا از

مان جاست، آغا
روي  و دريـا مـي   

1/8/1398(  

موجود مادي بود
 صورتي كه مي
شناسان نيست

  )، دوم1 

تو ربي هرگز نمي
 نيستي آن چيز
ي علم را نيز منكر

ديده وجود وابس
زيرا اگر پ. يست

نياز از علت بود  

 و مرز ميان آزاد
، پيش دانش1س 

  :ت كه

4صفحة .) (باشد

شت او نيز به هم
دگيي تحصيل آما

  )، سوم1س 

اند كه همگي رده
، دو2، درس 19

 به آن كلي است

 علم تجربي هرگ
ه است و چون

يعت مادي است
  ) دوم

شت او نيز به هم
ما ز دريـاييم« 

12  

0 مرحلة اول( ان

 معتقدند يك م
ا لمس كرد، در

خدا مورد اعتقاد
درس  ،6صفحة 

ندارد و علوم تجر
واني ما، دليل بر
 از دستاوردهاي

ح است چون پد
ن، خود پديده ني
ن، حتماً بايد بي

چيست» زادي
، درس8صفحة . (

ي پذيرفتني است
  .)يافت نشود

ظر حكم كرده ب

هي دارد و بازگش
ين جهان براي ا

، درس5و  4اي 

ها پر كر را پديده
9و  18هاي فحه

ت و طرح نسبت

دانم است و مي
ند حس و تجربه
 تجربي تنها طبي

،1، درس 10ة

هي دارد و بازگش
:ت مشهود است

زبــــاش پيش؛ 

كه الهيون به او
توان او را ديد يا
ست كه اساساً م

ص. (بارة خداست

وردهاي علمي ند
ك كنيم اين ناتو
ند و حتي برخي

جملة صحيح» ت
بخش جهانستي
بخش جهانستي

آ«كه مقصود از 
. آن، مبهم است

كنيم، وقتي ه مي
خالفي براي آن ي

رد نظهاي مو مونه

تصال به عالم اله
نسان در عرصة

هاصفحه. (برسد

مة عالم هستي ر
صفح. (د گذاشت

ع قرار گرفته است

مادي، موضع نم
نماين ستفاده مي

 و مطالعة علوم
صفحة. (ان است

تصال به عالم اله
ضوع در اين بيت

سنجش

يي كه است خدا
ت ي كه حتي مي

 را انكار كرده اس
صور نادرست درب

رتباطي به دستاو
س و تجربه درك
پهناور وجود دارند

ة خودكفا نيست
وند به عنوان هس
سنابراين علت ه

  )س دوم

شود ك خص نمي
اي از لمهت و ك

يك قانون عرضه
 مورد نقض و خ
ي دربارة همة نم

ودي است كه ات
داست و ظهور ان
ر رحمت الهي ب

آن است كه هم
نة وجود نخواهد

موضوع»  شناور

 موجودات غير م
ه علوم تجربي اس
و حوزة تحقيق

ناتوا) ي طبيعت

ودي است كه ات
موض داست و اين

  )دوم 1س 

   
 

 .رست است

 جراح فكر كرد
ه است به طوري
 واقع او خدايي
 خدا، داشتن تص

 .رست است

خدا هيچ گونه ار
د چيزي را با حس
 در اين جهان په

 .رست است

جهان پديد«كه 
 بدانيم كه خداو
و نه علت آن، بن

، درس19و  17 
 .رست است

ذكور، چون مشخ
ي برخوردار نيست

 .رست است

كه ما به عنوان ي
يعني. (باشد» ق
يعني. (باشد» ير

 .رست است

هي، انسان موجو
نيز به سوي خد
ويد خود در جوار

 .رست است

 مذكور نشانگر آ
پا به صحن نباشد

 .رست است

اشياي«كر شده، 
 .رست است

تجربي در برابر
زيرا ابزاري كه. ت

ناخت، از اين رو
ماوراي(ير مادي 

 .رست است

هي، انسان موجو
نيز به سوي خد

، درس4صفحة 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
در واقع اين
اشغال نمود
نيست و در
داليل انكار

در 3گزينه  .6
انكار وجود خ
نتوانيم وجود
از چيزها كه

در 4گزينه  .6
اين جمله ك
آورد و بايد

خواهد بود و
هايصفحه(

در 3گزينه  .6
در قضية مذ
وضوح كافي

در 2گزينه  .6
هايي ك طرح
صادق«: اوالً
فراگي«: ثانياً

در 3گزينه  .6
در بينش اله
بازگشت او ن
سعادت جاو

در 1گزينه  .6
مفهوم بيت
تا علت آن ن

در 4گزينه  .6
در قضية ذك

در 1گزينه  .7
موضع علم ت
مادي نيست

توان شن نمي
موجودات غي

در 4گزينه  .7
در بينش اله
بازگشت او ن

. (»رويم مي
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ن خداونـد     
ي خـويش  

 بـا ظـواهر    
 بـه جـاي     
 خويشـتن     

تـر   نزديـك 

ور شـدن   ه 
ن كسـاني  

  .ل است
  ». شيرينند

 

Part A:

 

  .ت

.«  
  .ت هستند

د و سـپس  

cationgroup

 فرامـوش كـردن
خويشتن حقيقي

دهـد، آزار مـي 
زي و ظـاهري،
ـيت حقيقـي و
عر درة نابودي ن

و غوطـهي غرايـز  
چنين. اند تار كرده

  )، سوم2س 

محمول» گرد«و 
همة قندها،«: د

: Grammar

است» ...چه ...  

رود مي) مدرسه
ن حالت نادرست

  ».هد
“wha ابتدا نهاد

  مشتركصل، 

توان گفـت مي
عني گم كردن خ

 

يا ندانسته او را آ
هاي مجـا  عشق

به جـاي شخصـ
رود، به قع ش مي

د، تنها به ارضاي
لم حيواني گرفت

، درس9صفحة . (

 گردو، موضوع و
 اين صورت باشد

r and Voca

  ».د
چه« به معناي 

(ن دوستم آنجا 
 “since” در اين

خواه چه ميم 
”atمله، بعد از 

  ». كنيم

 ».ت

متص) 4 

1/8/1398(  

الم الهي است، م
خود بيگانگي، يع

 )، سوم6و  5ي 

يا  را كه دانسته
 و باالخره همة

ني اين عوامل به
ر چه بيشتر پيش

ه در زندگي خود
خويشتن را در عا

.خبرند ق برتر بي

، گ». گرد هستند
نون فرضاً بايد به

abulary 

وجه خواهيم شد
ر اين تست نيز

بهترين چون: ب
و ”as“ه كنيد 

پرسيد براي شام
 خبري بودن جم

تري پيدا  بزرگ

 مشخص نيست
 ه

13  

0 مرحلة اول( ان

ي منتسب به عا
و خ) ود بيگانگي

هايصفحه. ( آن

أل وجودي خود
عشق به شهوات
رتيب با جايگزين
يبي هولناك هر

ين رو كساني كه
 غفلت نموده، خ
م انساني و حقايق

گ«  همة گردوها،
ت دهيم، اين قان

ي باشد، ما متو
در. رود ه كار مي

چرا؟ ب: الف.  له
توجه. كنيم ده مي

دهد بپ  انجام مي
با توجه به. تيم

بايد خانة ؛دهيم
  .رود كار مي

شدند هنوز چار 
برنامه) 3 

 زبان

زبــــاش پيش؛ 

ي، يعني روح وي
خو. (شتن است

شدن نسبت به

هستي، ناچار خأل
قدرت و مقام، ع

كند و بدين تر ي
 و در اين سراشي

از اي. حيوان است
بعد انساني خود
ستند كه از عالم

در قضية. دارد 
ن درستي به دست

 بيايد يا ايدة بدي
فاهيم شرطي به

بل: سه بروي؟ ب
“becau استفاد

خودش خريد را
رو هست مي روبه

ادامه د زندگي 
 –ing دار به ك

ه اين بيماري دچ

سنجش

 از حيات انساني
، فراموشي خويش
 انسان و بيگانه ش

 افتاده از مبدأ ه
 مال، عشق به ق
شار الهي، پر مي

شود  بيگانه مي
  )، سوم1

ك انسان با عالم ح
زند، در واقع از ب

معنا حيواناتي هس

»محمول« يك 
همة قندها، قانون

  )هيانشگا

خوبي از كار در
“whet براي مف

 داري آنجا مدرس
”useهميشه از  

تنها وقتي كه خ
واره اسم ك جمله

نيم اين طور به
فعل به صورت 

ه افراد زيادي به
 علت) 2 

   
 

 .رست است

ترين جنبه عالي
دارد،اي كه يجه

 اصيل و واقعي ا
 .رست است

 باخته و به دور
ت نظير عشق به

ي و محبت سرش
از خود ي خود، 

1درس   ،6صفحة 
 .رست است

هاي مشترك گي
پرداز  غريزي مي

هر انسانند، در م
 .ترست اس

و ي» موضوع«ك 
خواهيم دربارة ه

د ، پيش1درس 

 .رست است

ايده خاينكه «: 
”therرف ربط 

 .رست است

دوست: الف«: 
”why“جواب 

 .رست است

ز فرزندتان تا«: 
ر اين تست با يك

  .رود  مي
 .رست است

انتو واقعاً نمي«: 
”go on“د از 

 .رست است

اين كه علت«: 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .7
از آنجا كه ع
نخستين نتي
و شخصيت

در 1گزينه  .7
انسان خود

مادي حيات
عشق حقيقي

هيواقعي و ال
ص. (شود مي

در 4گزينه  .7
غرايز از ويژگ

هاي در لذت
گرچه به ظاه

در 2گزينه  .7
هر قضيه يك
خ مثالً اگر مي

، د5صفحه (

   
   

در 1گزينه  .7
معني جمله 
حر :توضيح 

در 2گزينه  .7
معني جمله  
ج در:توضيح  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
در :توضيح  

فعل به كار
در 3گزينه  .7

معني جمله  
بعد: توضيح  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
 نتيجه) 1  
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  ».ت

  ».كند ي

  ». بروم

ن را بـراي   

 

Part B:

cationgroup

كم كردن استن 
  هبي

تر ملزم ميرآمد
  شين

خواستم بيايم و
  ئول

ت، بتوانيم قـوانين

».ي حمل كند
  د مغذي

  وقت

: Cloze Tes

  وقت

  شكل خالصه

  نزه داد

  ل

   
  ي كردن

براي وزن طمئن
مذه) 4 

كا با موتورهاي 
پيش) 4 

توانم هر وقت خ ي
مسئ) 4 

دا تولد شماست

“Stretc(  

كسيژن بيشتري
مواد) 4 

 
هرو) 4 

t 

هرو) 4 

به ش) 4 

اجاز) 4 

كانا) 4 

1/8/1398(  

 ت كردن
ع به انجام كاري

مطي به وضوح 
 ي، مثبت

هايي يد ماشين
 مد

است، و مي ظيم
 آور ت

ده نظرم چون فر

ch the rules”

و ا مواد مغذي
 له، مورد

 ».ل فهم است
 د

 تي كه

 شني

 ل كردن

  پسماند

14  

0 مرحلة اول( ان

  ». آب بخوري
مراقبت) 2 
شروع) 4 

نجام دادن روشي
تأييد) 3 

ه طراحي و تولي
كارآم) 3 

طف و قابل تنظ
شگفت) 3  

 نيستند، ولي به

”ترجمه (موردي

متواند   خون مي
مسئل) 3 

 اصطالحاتي قابل
كاركر)3 

از وقت) 3 

به رو) 3 

دنبال) 3  شدن

زائد،) 3 

زبــــاش پيش؛ 

اعت يك ليوان

و ورزش منظم ا
 ك

هاي خودرو را به
  حاد

منعطهاي كارم 
ف و قابل تنظيم

ل مجاز به ورود

نون به صورت م

ن را تميز كنيم،
 ط

مفصل در قالب

 

 

شدن، عريض ش

 د

سنجش

هر سا كنيدت 
  
  

به نحو معقول و
دردناك) 2 

ه ت اكنون شركت
جدي،) 2 

ه تم چون ساعت
منعطف) 2 

 زير هجده سال

 :صدري

ون، شكستن قان

وانيم خونتر بت ع
سرخط) 2 

م توضيحاتيي 
 تكرار) 2 

بعد از) 2 

عميق) 2 

  :صدري
وسيع ش) 2 

كارمند) 2 

   
 

 .رست است

سعي كن عاد«: 
 ن
 ن

 .رست است

غذا خوردن ب«: 
  قابل اتكا

 .رست است

قوانين دولت«: 

 .رست است

من خوشبخت«: 

 .رست است

معموالً افراد«: 
  ».ه بگيريم

در حالت مصها  ه
ستن خالف قانو

  ردن
  دن
  ردن

 .رست است

هر چه سريع«: 
 )يه

 .رست است

هر بند حاوي«: 

 .رست است

 گام
 .رست است

 .رست است

در حالت مصها  ه
 دن

 .رست است

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
معني جمله  
باال بردن) 1  

دور شدن) 3
در 1گزينه  .8

معني جمله  
مطمئن،) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  
 ممكن) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  
 جدا) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

ناديدهشما 
معني گزينه  
مجاز دانس) 1  
درك كر) 2  
ذكر كرد) 3  
تصور كر) 4  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
اولي(مواد ) 1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
 توضيح)1  

 

در 1گزينه  .8
طي، هنگ) 1  

در 2گزينه  .8
 مرتباً) 1  

در 2گزينه  .9
معني گزينه  
مرور كرد) 1  

در 3گزينه  .9
 وزن) 1  
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Part C:

Part A:

ـور نمونـة   

• What 
• They 

cationgroup

: Reading C

: Grammar

 اين سؤال منظـ
 

is their plan
face an unc

Comprehen

. .....  

  است؟ ده

. ....  

  ................. يد 

r 

شود، اما در  مي
. كنيم فاده مي

n for the fut
certain futur

1/8/1398(  

nsion 

..............به جزء 

نبردرل باك نام 

..............ت كه او 
  ست

يف كرده تا بگوي

استفاده  theف
استف  a/anيف 

ture? 
re. 

سي

15  

0 مرحلة اول( ان

  .ده است

.   

 

شود ب ناخته مي

شده به دست پر
  ) دنيا

بود از اين جهت
استان نوشته اس

“menta توصي

w از حرف تعريف
ي از حروف تعري

ختصاصي انگليس

زبــــاش پيش؛ 

آمد 1 در گزينة 

  .د

................... كه 

 ................... .ن 

مام موارد زير شن

جوايز دريافت ش
اب كودك اندر

ر ادبيات امريكا ب
وت داسيار متفا

ally bifocal”

  اوت آشنا بود

world, futur

ن صورت از يكي

 زبان اخ

سنجش

زاي جمله صرفاً

كند صحبت مي 
  د

ماني ايجاد شود
  ده باشد

. ......  
  ي شديد شوند

ت جدي در بدن

مقام نويسندة تم

ج زير را از جمله 
 جايزة ادبي كتا

صيتي خاص در
ة يك فرهنگ بس

”ش را همچون 

ط فرهنگي متفا

 …,reي مانند

در اين. ود جهان

   
 

 .رست است

تيب درست اجز

  :1ة 
 .رست است

..................ربارة 
هاي سردر رمان

 .رست است

 ممكن است زم
خون محدود شد

 .رست است

............ ميگرني 
د باعث دردهاي

 .رست است

مشكالت  ناشي از
 رايج نيستند

  :2ة 
 .رست است

، پرل باك در م

 .رست است

يك از موارد  دام
نخستين(وبري 

 .رست است

، پرل باك شخص
ي گسترده دربارة

 .رست است

، پرل باك خود
ندازه با دو محيط

 .رست است

دي براي كلماتي
هان است نه خو

www.sanjeshse 
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در 1گزينه  .9
مطابق متن،  
به شكلي) 1  
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كنـيم،   مـي 
ho   معنـا و

• My stu
• He we

They h • 

The h •  

سـم جمـع      
رد ( باشـد      

ل شـمارش       
 the( لـه  

ت سؤالي و 

I don’ • 

Any s • 

The po • 

هـاي   زمـان  
رد گزينه ( 

 نـه آينـدة    

سـتمراري     

نيـز  كنون 
ـاي خـالي     

cationgroup

ريفي استفاده نم
 opeمنظـور از    

udents are a
ent abroad i

 . دارند

the phelped 

fac omeless

بـا توجـه بـه اس
 معـرف داشـته

 both of
 both stu

 اسـم غيرقابـل
 مثبت اين جملـ
عموالً در جمالت

t have any m

tudent can a

ower came 

صورت يكـي از ز
ينده باشدمان آ

كنـيم تفاده مي

گذشـتة كامـل اس

ع شده است و تا
شـد، آنگـاه جـ ي 

ز هيچ حرف تعر
ر ايـن سـؤال م

all young an
in the hope 

كه آن صفت را
    .poor

bleak f ce a 

ب 4و  3هـاي   نه
آيـد بايـد ن مي

f the student
udents         

بـا توجـه بـه 1
توجه به معناي

مع)  معناي هيچ
 .ستفاده كرد

 money.

answer this 

 :ستفاده كرد

back on as 

 جمله بايد به ص
rise  بايد در زم

آينده كامل استف

  ل
يازمند زمـان گذ

ز گذشته شروع
w استفاده مـي

1/8/1398(  

باشد از» اميد« 
د. كنيم فاده مي

nd full of ho
of finding a

كنيم ك اشاره مي
.        ك كردند

future  .رند

رد گزين(ده كرد 
مي كه بعد از آن

ts                
                 

رد گزينـه  (ود  
دهند كه با ت مي

به(  anyكلمة 
نيز اس) “هر“ناي 

 question.

ز ساختار زير اس
  گذشته ساده

my father a

در نتيجه زمان
فعل ) 2050 
شود از زمان آ ي

 b گذشتة كامل
در جاي خالي ني

عملي باشد كه ا
is   از فعلwas 
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معناي كليظور 
استف  theريف 

 .كنيم ده نمي

ope. 
a good job. 

 به كل افرادي ا
ها به فقرا كمك
ي را در پيش دا

سم مفرد استفاد
كنيم، اسم فاده 

 :ت كنيد

       both
        both

شـو سـتفاده مـي      
ر معنايي منفي م

از ك). 4و  2هاي 
با معنا(ت مثبت 

 .    دهد

توان از ذشته مي
گ  as ه ساده 

  arrived.

افتد د  اتفاق مي
 by 2 )تا سال

آينده تكميل مي

 :ة كامل داريم

 beforeساده 

بنابراين د.  است

لي بايد بيانگر ع
ه اگر به جاي 

ش پيش؛ زبــــا

hope  اگر منظ
نيم از حرف تعر
ف تعريفي استفاد

t استفاده كنيم
آنه
مان آيندة تاريكي

 eithe بايد از اس
bot  ازof  استف
دقت  both رف 

 of students
h the studen

بـل شـمارش اس
 no به جمله بار

ه رد گزينه( برد 
معرف در جمالت

ؤال پاسخ دن س

عمل در گذ 2م 
گذشته

.   سيد، برق آمد

در زمان حال» 
 2050ار زماني 

مان خاصي در آ

به زمان گذشتة
گذشتة س
ر استمرار عمل

 مفهوم جاي خال
دقت كنيد كه). 

سنجش

 انتزاعي مانند 
خاصي اشاره كن 

ن از هيچ حرف

 theرف تعريف 

خانما افراد بي 

neither  وer 

 thر اگر بعد از 

ف بكارگيري معر
s 
nts 

ـراي اسـامي قاب
 oو   littleي 

را بكاروان آنها 
توان از اين م مي

 .ندارم
تواند به اين ي مي

يار كم بين انجام

ز اينكه پدرم رس

»به نظر رسيدن«
 توجه به ساختا
ن عملي كه تا زم

جاي خالي نياز ب

در جمله بيانگر 

در ادامه جمله،
زمان حال كامل

  .بود  مي

   
 

گر براي كلمات
»اميد«هيم به 

 آن است بنابراين

 .رست است

يك صفت از حر

 .رست است

هاي  د از معرف
s .(از سوي ديگر

ه حاالت مختلف

 .رست است

بـ  few مـي   
info .(هاي معرف

right d (تو نمي
شود اما م ده مي

من هيچ پولي ن 
آموزي هر دانش 

 .رست است

اصلة زماني بسي

بالفاصله بعد از 
 .رست است

app  به معناي»
با). 3رد گزينه 

 ديگر براي بيان
  ).4زينه 

 .رست است

ساختار زير در ج

 forجود كلمة 

 .رست است

د  isوجود فعل 
مفهوم ز( است 

ن گذشته كامل

www.sanjeshse 
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در 3گزينه  .10
از معـرف كم  

ormation

direction

منفي استفاد
 
 

در 2گزينه  .10
براي بيان فا  

 
در 2گزينه  .10

 pearفعل   

(حال باشد 
از سوي). 1

رد گز(ساده 
در 1گزينه  .10

س هبا توجه ب  

همچنين وج  
  .هستيم

در 4گزينه  .10
با توجه به و  

ادامه داشته
نيازمند زمان
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ه اين زمان 

 •They b

ر متناسـب   
 ـه فعـل      

در زمـان    

Part B:

ي در قـرن   

be und • 

• He is u

 

cationgroup

 هستيم چرا كه

built the ho

باشد كه ضـمير
ـال بـا توجـه بـ
characteriz

: Vocabular

صلح و شـكوفايي

 

 

  سترده

 

 . گري هستند

 وري

der an oblig

under a mo

. 

 بلندپروازي/ و 

ن گذشته ساده

ouse in 1998

attractio ب مي
حـ. حـذف كـرد  

zeاگر فعل . ريم

ry 

ي دستيابي به ص

 خوشبختي/ ي 

. ط كنوني است

 . غن است

  س دادن

 

گس) 4 

.دهد  نشان مي
  رون كشيدن

  دند كر

ط اضطراري ديگ
نوآو) 4 

gation to do 

ral obligatio

ها بدست آوردند
آرزو) 4 

1/8/1398(  

الي نيازمند زمان

8. 

 onsي جمله تا 

را ح 1ن گزينـه   
ندار  is انتخاب 

مهم جهاني براي

شادكامي/ فايي 
 

 او دربارة شرايط
  شدن و

  ش كردن 

نعت ذرت و روغ
انعكاس/ دادن  ن

  دادن ار

اجرا نمود؟فيد 
 ن

شغول هستند را
بير/  كردنخراج 

نامزد/ ول بودن 

سيل يا هر شرايط
 اختالل/  ظمي

            sth 

on to look a

ترين كارها سخت
 تكميل/  
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راين در جاي خا
 .ته دارد

آن از ابتداي عل
تـوان و فعـل مـي     

ها راهي جز ينه
  .م

كي از ابزارهاي م

شكوف) 2 
 فقر) 4 

نند دانش زياد
روبرو) 2 
تالش) 4 

كردن هر دو صن
نشان) 2 
هشد) 4 

شكلي مؤثر و مف
ممكن) 3 

ف در فرانسه مش
استخ) 2 
مشغو) 4 

يل به هنگام سي
نظ بي) 3  

                   
after his old

.د

ده براي انجام س
انجام) 3 

ش پيش؛ زبــــا

شته است، بنابر
شخص در گذشت

ؤالي نيست و فا
طابقـت فاعـل و
ست از ميان گزي

كرديم نتخاب مي

المللي را به يك ن

درستي درك كن
 ن

هور براي راضي ك

 راهبردها را به ش
 احساسي/ ي 

 توليدي مختلف

هاي رود ني كناره
اجبار/ وظيفه  

                  
d parents. 
رش مراقبت كند

رگيري ابزار ساد
 

سنجش

مشخص در گذش
ص در زماني مش

ه هيچ عنوان سؤ
وجه به اصـل مط
گر زمان حال اس

را ان) was( 3ه 

توان تجارت بين

  
  

كنم مردم به د ي
قدرداني كردن/ 

  

هاي رئيس جمه
  
  

ن است كه اين
عاطفي) 2 

ي كه در صنايع
  
  

فاظت و تعمير ك
/تعهد ) 2 

 
م كاري بودن   

 تا از والدين پير

ت زيادي در بكا
تمايل) 2 

   
 

 .رست است

o بيانگر زماني م
جام كاري مشخص

 .رست است

كه اين جمله به
پس با تو. باشد ي

chara كه بيانگ
 آنگاه بايد گزينه

 .رست است

ت  كه چگونه مي
 .م تبديل كرد

 رياضت/ 
 

 .رست است

 كه من فكر نمي
/فهميدن / ردن 
 دن

 .رست است

ه دهندة چالش ن
 ردن
 شتن

 .رست است

 اقتصادي ممكن
 ذهني

 .رست است

د تقريبي افرادي
 ردن
 ودن

 .رست است

ن، متعهد به حف
 

 :زير دقت كنيد
متعهد به انجام 

 اخالقي را دارد
 .رست است

ها مهارت  مصري
 

www.sanjeshse 
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مي  itبا آن
acterizes 

گذشته بود

در 2گزينه  .1
او نشان داد  
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بدبختي) 3  
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/فكري ) 1  

در 4گزينه  .11
جدول، تعدا

تأييد كر) 1  
مربوط بو) 3  

در 2گزينه  .11
تمام ساكنين  
احتمال) 1  
به همايند ز  

 

 او اين تعهد
در 3گزينه  .11

شك،بدون   
عملكرد) 1  
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 .ه باشند

  ص

sth/sb  • 

He is  • 

blow s • 

He ha •  

ـن جزايـر    

unique •  

Part C:

since l •  
for the • 

cationgroup

كزيك داشتهي م
 گوناگوني/ ع 

 .رد يا نه

  هم

 .ودتان است

 .ت

متخصص/ صصي 

 .كند  نمي

 مئن 

 worthy of t

a teacher w

 ضيح

sth out of pr

as a habit of 

  باط

فقـط در ايـ. (ند 

  تي 

e to somew

: Sentence 

    last week

  e last week

 گياهي به خوبي
تنوع) 4 

گ دريايي بخور
مبه) 4  

د در خانوادة خو

هارت فني نيست
تخص) 4 

يمارانش تجويز
مطم) 4 

 the name 

worthy of the

توض) 4 

 roportion 

f blowing th

 .ده است

ارتب) 4 

ن جزاير هسـتن

دست) 4 

          where 

Structure 

                   
                    

1/8/1398(  

ند تنوع زندگي
 سه 

تواند خرچنگ  مي
ضعيف/ پذير  ب

اعي داشته باشد
  اف كردن
  اب كردن

ش تخصصي يا مه
 زودگذر/ ي 

ارويي را براي بي
 

    (.  e name.

 نسبت/ ب 

hings out of 

جديد و قديم بود
 د 

ي منحصر به اين

 ه

                  

  :جه كنيد
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توانن كشوري، مي
مقايس) 3 

  .ه دقت كنيد

ي مثل اينكه آيا
آسيب) 3 

ران تعامل اجتما
اكتشا) 2 
اجتنا) 4 

ل نيازمند دانش
موقتي) 3 

ين دباشد چن) 
مجاز) 3 

. 
علم خوبي است

 !رگش نكن

تناسب) 3 

 proportion

اري جي از معم
مقصد) 3 

اي ر انقراض، گونه

مشابه) 3 

                   

ل استمراري توج
                  
                  

ش پيش؛ زبــــا

ر نگوييم هيچ ك
 سي 

i در وسط جمله

اهميتي سائل بي
 ل

تا با ديگر  گيرد
 ن

دند كه اين شغل
 ناس

پزشك(اين نام 
 ارزشمند/ ه 

ي را داشته باشد
يعني مع. (است 

اينقدر بزر. اشت
 اقدام/ گرفتن 

 ردن 
 .د بزرگ كند

 كه شهر تركيبي
 ب 

 در معرض خطر

 ن
  :د

                  

 زمان حال كامل
                   
                   

سنجش

ورهاي كمي، اگر
دسترس) 2 

 if any جالب 

حتي در مورد مس
ميل بي) 2  ده

 قرار است ياد بگ
 اجتماعي داشتن

  

ت كه آنها معتقد
شن وقت) 2 

كي كه شايستة ا
شايسته) 2 
  :كنيد

 شايستگي نامي
)معلم( اين نام 

ش منظوري ندا
اندازه گ) 2 

 
 از حد بزرگ كر
ل را بيش از حد

كند د تأييد مي
تركيب) 2 

نوع از حيوانات

گوناگون) 2 
uniq دقت كنيد

ي                

sin  وfor  در
ه                 
 گذشته        

   
 

 .رست است

ور است كه كشو

 ترجمة ساختار
 .رست است

وغ گفتن بود، ح
پيش پا افتا/ ت 

 .رست است

 كه فرزند شما
تعامل/  كردن 

 ادن
 .رست است

 تعجب من است

 .رست است

كنم هيچ پزشك 
 صحيح 

جالب زير دقت ك
زي كه ارزش و
ست كه شايستة
 .رست است

م كه از آن حرفش
 تضاد

 :زير دقت كنيد
چيزي را بيش 

ت دارد كه مسائل
 .رست است

رسد ي به نظر مي
 

 .رست است

بدانيم كه اين ن 
 .)وند

 همتا بي/ 
 queافة صفت 

منحصر به جايي 

 .رست است

ceجالب كلمات 

از هفتة گذشته 
براي يك هفتة 

www.sanjeshse 
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او عادت
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همكاري) 1  
در 1گزينه  .12

جالب است  
شو يافت مي

منحصر) 1  
به حرف اضا  

 
  

در 4گزينه  .12
به كاربرد ج  
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re   تطـابق

). 4و  1ي  
ـاختارهاي   

ـراي بيـان     

ـه ضـماير       
are goin 

 با معنـاي  
شـتة فعـل     

مچنين در 
رون باشـد،   
تخاب يك 
ر مفعـولي    

Part D:

be sc •  

cationgroup

sh   و فعـلetire

هـا رد گزينـه (د 
هتر اسـت در سـ

  .)3د گزينه 

 سـوي ديگـر بـ
  )4 گزينه 

سـتفاده كـرد نـ
 ng toل آينـدة   

ناچيز است، كه
ا بـا شـكل گذش

هم). 1رد گزينه 
كي از آنها كـامر

بعالوه براي انت). 
، بايـد از ضـمير  

: Language

  حث كردن

 

ared out of 

  د زدن

  ت و پاچلفتي

  قال
 

heميـان فاعـل   

گيرد تعريفي نمي
د ولي فعل آن به

رد. (forشود نه 

از). 3و  2هاي 
رد(كنيم  ده مي

ر ملكـي بايـد اس
 knew و فعـل

 يا مقدار بسيار ن
أسيس كردن را

ر(است   oneل 
نابراين وقتي يك

)4و  3هاي  زينه
د ضـمير بيايـد

e Functions

 شنيدن

ر مورد چيزي بح

مو) 4 

   your wits

لگد) 4  ن صدا

دست) 4  

پرتق) 4 
 . كند  كار نمي

1/8/1398(  

م 2گر در گزينه 

هيچ حرف ترود 
آيد رت جمع مي

in  ش استفاده مي

ه رد گزينه(كنيم 
ستمراري استفاد

ر بيايد، از ضماير
 w فعل گذشـتة  

كه بيانگر تعداد
fou به معناي تأ

كه فاعل در اصل
بن. ور ديدن كند

رد گز(كنيم   مي
آن اگر قرار باشد

s 

ك منبع معتبر ش
 مدت زيادي در

 م تيزبين

  سان

 

                   

باال بردن/ يدن 

يح و سالم بودن

 ب
 كه به درستي
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از سوي ديگر. رد

بكار بر)  دانشگاه
eith اسم به صور

از حرف اضافة  

by ك استفاده مي
يا آيندة كامل اس

قرار باشد ضمير
بق زماني ميان

شود ك ستفاده مي
 und كه فعل 

د هستيم چرا ك
كشو 2ارد تا از 

the o  ماستفاده
كنيم و بعد از آ ي

از يك) 2 
براي) 4 

چشم) 2 
كار آس) 4 

عقل) 3 

                  

چرخي) 3 

صحيح) 3 

سيب) 3 
ه و چيزي است

ش پيش؛ زبــــا

توان حذف كر ي

نه ساختمان(ن 
nei  وher of 

 interestedي 

 yحرف اضافة 

 از آيندة كامل ي

يد و بعد از آن ق
تطاب 2در گزينه 

few/l وقتي است
نين دقت كنيد

.  

ع ولي فعل مفرد
ها تصميم د علم

 otherصورت از 

on استفاده مي
  ).4و  3اي 

 

                   

 دن كر

 ت خنديدن

lemon  وسيله

سنجش

را مي 3و  1هاي 
  

ه معناي كلي آن
 ther ofرهاي 

همچنين براي. د

ص در آينده از ح
شخص در آينده

بياي  of از اسم 
همچنين د). 3 

 littleف كمي 

همچن). 2گزينه 
ن اشتباه نگيريد

يازمند اسم جمع
يكي از مع: ت كه

اين صند كه در 
 ne of ساختار 

ها رد گزينه(اره 

   ن
  

 ردهاي الزم 
  

مغز   ) 2 
  

                  

خشك) 2 

به شدت) 2 

 موز ) 2 
 يكي از معاني 

   
 

ه نكتة باال گزينه
 ).2رد گزينه ( 

 .رست است

univer وقتي به
د از ساختارعگر ب

صورت مفرد باشد
 .رست است

به زماني مشخص
ي در زماني مشخ

 .رست است

مالكيت اگر بعد
و 1هاي   گزينه

بعالوه از معرف 
رد گ(واني ندارد 

عناي پيدا كردن
 .رست است

ني  one ofتار 
 گفته شده است

مان كي ديگر مي
ن چند مورد از

يم نه ضماير اشا

 .رست است

 و احمقانه بودن
 حالي 

 .رست است

يفيت و استاندار
 جباري   

 .رست است

 وش 
: زير دقت كنيد
دن              
 .رست است

 بستن دكمه
 .رست است

  بودن
 .رست است

 چيز بدردنخور
 توجه كنيد كه

www.sanjeshse 

با توجه به نك  
وجود ندارد

در 2گزينه  .12
 rsityاسم   

از سوي ديگر
رسمي به ص

در 1گزينه  .12
براي اشاره ب  

تكميل عملي
در 4گزينه  .12

براي بيان ما  
رد(مفعولي 

.وجود ندارد
جمله همخو

find  به مع
در 2گزينه  .13

بعد از ساخت  
قسمت اول

قطعاً فقط يك
مورد از ميان

كني استفاده 

در 2گزينه  .13
ارزش بي) 1  
با خوشح) 3  
در 1گزينه  .13

داراي كي) 1  
توفيق اج) 3  
در 3ه گزين .13

هو/ عقل ) 1  
الحطبه اص  
بسيار ترسيد  
در 1گزينه  .13

ب/ دكمه ) 1  
در 4گزينه  .13

در خطر) 1
در 1گزينه  .13

چ/ ليمو ) 1  
به اين نكته  
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Part E:

 به معنـاي  
 a lot   يـا

جملـه  بـه   

د در زمـان    

بطـور  . ـت 

cationgroup

  

  ردن

 همراه آوردن

: Cloze Tes

با توجه). 1ينه 
 t ofه صـورت  

  

در ج  takeـل    

 خالي نيـز بايـد

 به كار رفته اسـ

 كسي   

 

  ن

ريزي قبلي نامه
شكست خور/ ن 

به ه) 4 

t 

رد گزين(ده كرد 
نيز اگر به 4زينه 

.خ صحيح است

ه كنيـد كـه فعـ

 

  .ت

  .صحيح است 

مده است جاي

بدرستي 2زينه 

1/8/1398(  

تاري كردن با كس
  آمدن با كسي

 ني 

ر خوشحال بودن

 كاري بدون برن
مردن/ ن خوردن 

  دادن

 much  استفاد
همچنين گز). 3

پاسخ» زياد«اي 

توجه. حيح است

in order th

in order t 

صحيح است 3نه 

 ط

1نتيجه گزينه 

 زمان گذشته آم
  .شيم

م كه تنها در گز
one anot 
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بدرفت) 2 
كنار) 4 

عصبا) 2 
بسيار) 4 

انجام) 2 
زمين) 4 

ادامه) 3 

توان از س نمي
3رد گزينه (كرد 

به معنا 2گزينه 

صح 1گزينه » ن
  .ست

 :يم

 hat / so that

 +to/so as to

 خالي تنها گزين

استنباط) 4 

زيني باشد در ن

 )argued (در
مپايه داشته باش

هستيم» يكديگر
ther / each o

ش پيش؛ زبــــا

 

 س

 مدن با كسي

شمارش است پس
استفاده ك» هيچ

در نتيجه گ). 4ه 

اقدام كردن«اي 
acti جدا شده ا

كني  استفاده مي
+فاعل 

+فعل 
ac بعد از جاي

 كني ريشه) 3
  .باشد يح مي

 در نتيجة ) 4

 كه بيانگر جايگز

 چون فعل اول
an دو جملة هم

ي«وم ازمند مفه
 other: كنند ي

سنجش

 ناموفق
ون برنامة قبلي

ه از دست پليس
    

  
   ز 

كنار آم) 2 

ك اسم غيرقابل ش
no  ه«به معناي
رد گزينه(شد  ي

take a به معنا
 ionل آن يعني

ساختارهاي زير

 chieveد فعل 

3  سترش 
صحي 3ها گزينة 

  ساس
4    ه

تار ربطي داريم

ي اجزاي جمله
 ndف حرف ربط 

ر جاي خالي نيا
ومي را منتقل مي

   
 

 .رست است

دن به سيستم ن
كردن كسي بدو

 .رست است

 فرار بودن بويژه
ط سخت بودن 

 .رست است

 دن
افشا كردن راز/  

 .رست است

 .رست است

connotat يك
 oوان از معرف 

بود صحيح مي ي
 .رست است

 actionهمايند 

 صفت از مفعول
 .رست است

مفهوم هدف از س

ين نكته و وجود
 .رست است

گس) 2  ت 
مفهوم جمله تنه

 .رست است

براس) 2 
با اشاره به/ ط با 

لي نياز به ساخت
 .رست است

لزوم تطابق زماني
طرفدو در د تا 

 .رست است

ساختار جمله در
ختار چنين مفهو

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .13
تغيير داد) 1  
مالقات ك) 3  
در 4گزينه  .13

در حال) 1  
طدر شراي) 3  
در 2گزينه  .13

صبر كرد) 1  
لو دادن) 3  

در 3گزينه  .14
 آمدن) 1  

در 2گزينه  .14
 tionكلمة   

تو جمله نمي
lots of  مي

در 1گزينه  .14
با توجه به ه  

وسيلة چند
در 3گزينه  .14

براي بيان مف  

با توجه به اي  
در 3گزينه  .14

پيشرفت) 1  
با توجه به م  
در 1گزينه  .14

   بجاي) 1  
در ارتباط) 3  
در جاي خال  

در 3گزينه  .14
با توجه به لز  

گذشته باشد
در 2گزينه  .14

با دقت در س  
ساخ 2كلي 
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هـوم بـين    
ان چنـين    

even tho 
رت اسـمي  

).  4و  1ـه  
receive  

جـا كـه در    

Part F:

cationgroup

بيان همـين مفه
one  بـراي بيـا
  . باشد ط مي

 ده شده

  .اره كند

ough/althou
 in از اسم، عبار

 كيب كردن

رد گزينـ( كـرد    
   we    و فعـل

 يزه 

 جان

  ين به همايند

بعـالوه از آنج). 3
  . كنيم

 Reading C

one an براي ب
 another از  

ea است كه غلط

  . است

آلود) 4 
طة سياست اشا

 :ده كرد
ugh/despite/

 n spite ofو  

ترك) 4 
  .باشد سخ مي

تـوان اسـتفاده  
توجه بـه فاعـل

انگي) 4 

هيج) 4 
كند، همچنين مي

3رد گزينـه  (د   
استفاده  theن 

Comprehen

1/8/1398(  

 notherرود و  ي

تـوان متن مـي 
 ach othersت 

صحيح 3گزينه 

  شده
 آموزش به واسط

توان استفاد ر مي
/in spite of

 despiteد از 

  كردن
ست، بهترين پاس

مـي» نچـه كـه  
د و همچنين با ت

 قلمرو/ ه 
  .د

 ش 
منتقل معجب را 

 بـه معـرف دار
رف تعريف معين

nsion 

  ت؟
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مورد بكار مي 2 
م ة همچون جمل

صورته ب 4زينه 

گز» رت رسيدن

منكر) 3 
ه به آلوده شدن

هاي زير  دهنده

فاده كرد اما بعد

بحث) 3  ن
حزاب سياسي اس

آن«لي با معناي 
have/ باشد مي

حوزه) 3 
روني توجه كنيد

نگرش) 3 
يم كه مفهوم تع

  .ت كنيد

 پس حتماً نياز
تيجه بايد از حر

يه آب غلط است

ش پيش؛ زبــــا

بين» يكديگر«
ن رفته است و
جه كنيد كه گز

به قد«ه معناي 

 افته
دد اين است كه

ربط از» م اينكه

يد از جمله استف

  .ت

رقابت كردن/ دن 
ر جنگ ميان اح

 جملة غير سؤال
 has/ل بعد از 

2.(  

 داز
هاي در ي انگيزه

 مي 
اي داري  به كلمه

دقت» امل تعجب

 شمارش هست
ر نتشود د ره مي

هاي تصفي  روش
  .ر است

  .... كرد بجز 
  . دارد

سنجش

ي بيان مفهوم 
وت امروزه از بين

توج.  ستفاده كرد

come to p به

رشد يا) 2 
اي خالي در صد

رغم علي«عناي م

even thou با
  . تفاده كرد

صحيح است 1 

جنگيد) 2 
كه بيانگر 2ينه 

wha در ابتداي
 زمان حال كامل

2رد گزينه (شد 

اند چشم) 2  ش
ulteri به معناي

سرگرم) 2 
جاي خالي نياز

 a  عا«به معناي

سم مفرد و قابل
ي مشخصي اشار

 
 نة تصفيه آب

موارد زير دربارة
تر ي خيلي سريع

ز متن استنباط
 هزينه كمتري

   
 

each othe براي
اما اين تفاو .مورد

مورد نيز اس 2 ن
 .رست است

 powerهمايند 

 .رست است

 فته
مفهوم جمله، جا

 .رست است

مفهوم تضاد به م

althou  وugh 

مفعولي بايد است
ين نكته، گزينه

 .رست است

  كردن
مفهوم جمله گز
 .رست است

 at كه از كلمة 

 actually  در
ه بايد معلوم باش

 .رست است

كشمكش/  جدل 
ior motives 

 .رست است

دامة جمله، در ج
a matter of 

 .رست است

period يك اس
ي)period( ره 

 .رست است

  متن چيست؟
 نوآوري در زمين

 .رست است

يك از م ن، كدام
قديمي از روش 

 .رست است

توان از زير را مي
 از روش سنتي

www.sanjeshse 

 erدر اصل   

م 2از بيش 
بينمفهومي 

در 3گزينه  .14
با توجه به ه  

در 4گزينه  .14
بهبود ياف) 1  
با توجه به م  

در 1گزينه  .15
براي بيان مف  

 ughبعد از   

و يا ضماير م
با توجه به اي  

در 2گزينه  .15
همكاري) 1  
با توجه به م  
در 3گزينه  .15

توجه كنيد  
جايگاه قيد

مفهوم جمله
در 4گزينه  .15

و جنگ) 1  
به همايند   
در 1گزينه  .15

 تعجب) 1  
با توجه به اد  
  surprise 

در 4گزينه  .15
 dچون اسم   

جمله به دور
  

در 2گزينه  .15
هدف اصلي  
معرفي يك  
در 1گزينه  .15

براساس متن  
روش جديد  
در 4گزينه  .15

تمام موارد ز  
روش جديد  
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 برونو تنها 

ت چنـدان      

cationgroup

. 

  كند؟

عتقاد جيوردانو
  .شده است

كـه ايـن تجـارت

  د؟

جايگزين شود. 

ك ي توصيف مي

ة اين است كه ا
نها اشاره نشبه آ

 

استنباط كـرد ك

1/8/1398(  

كند ي اشاره مي

...............تواند با 

 اكتشافات فضايي

دهندة متن نشان
ست كه در متن ب

 .ترين است يك

  كند؟ ياد مي

توان چنين ا مي
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ست به چه چيزي

ت ترين شكل مي

  ؟

نسبت به آيندة

 .زانده شد

د اين كلمه در م
 آن هم بوده است

  

نزدي................. ه 

“a staple st ي

م» سود اندك« 

.  

ش پيش؛ زبــــا

 كشيده شده اس

گراف سوم به بهت

 

دهد؟ ث قرار مي
  گر

ش نويسنده را ن

  ده است؟
نو در آتش سوز

وجود. قت كنيد
ت و داليلي بجز

.ه خواهد يافت
  .هد بود

  ليد موز

لحاظ معنايي به

 ”tarchعنوان 

  .د كند

  
 .سود نيست

tiny  به معناي

................د بجز 
 .د موز است

سنجش

وم زير آن خط

strip" در پاراگر

  چيست؟
 ا در آن بيرون

يزي را مورد بحث
هاي ديگ د جهان

ترين شكل نگرش

 متن اشاره نشد
ها جيوردانو برو

in p در متن دق
دن او بوده است

ادامه............. رد 
چه شكلي خواه

ب و هوايي بر تو

گراف ششم به ل

گراف ششم به ع
يت جهاني تأكيد

...............رد كه 
جارت چندان پرس

 marginsت 

ن درست هستند
خ به مشكل توليد

   
 

 .رست است

ه در پاراگراف دو
  سنتي آب 

 .رست است

p away"اي  مه

  ن
 .رست است

ان براي متن چي
ها ود آدم فضايي
 .رست است

يل عمدتاً چه چ
دت دربارة وجود

 .رست است

 موارد زير به بهت

 .رست است

 از موارد زير در
 كه به خاطر آنه

 partجود كلمة 

اليل سوزانده شد
 .رست است

ًال با بحث در مور
فضايي احتماالً چ

 .رست است

  متن چيست؟
نفي تغييرات آب

 .رست است

“marg در پاراگ

 .رست است

ه از موز در پاراگ
ت آن براي جمعي

 .رست است

ستنباط كروان ا
ه عنوان يك تج
بكارگيري عبارت

  .ت
 .رست است

زير براساس متن
تيك تنها پاسخ

www.sanjeshse 
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يك از كدام
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در 4گزينه  .16
يك به كدام

مام داليليت  
به وج :نكته  

بخشي از دال
در 2گزينه  .16

متن احتماال  
يك تمدن ف  

در 3گزينه  .16
ايدة اصلي م  
اثرات من) 3  
در 3گزينه  .16

 ”ginكلمة   

  سود  
در 1گزينه  .16

چرا نويسند  
تا بر اهميت  

در 3گزينه  .16
تو از متن مي  
توليد موز به  
با توجه به بك  

پرسود نيست
در 4گزينه  .17

تمام موارد ز  
مهندسي ژنت  
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