
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آن، عصر روز برگزاري آزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  9ون 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
  ششممرحلة ـ  سنجش پيش

)23/12/1398(  

  )پيش( زبــان
  

ـژ
ــ
ــ
ــ
ويـ

 ة
رغ

فـا
 

ش
پيـ

الن 
صيـ

تح
ال

 
ـي

گاه
نش
دا

 



 
 

 

@sanjesheduc 

تـر    روشـن  

 مسـلماني    

  تشبيه 

cationgroup

  مهلت دادن

اي است بـراي 

نايـه از ادعـاي

:ب زندگاني است

مه: ساره ـ امهال

  كيسة پول

  زنبور: 

وم مثال و نمونه

كن: ش كشـيدن   

مي خوشگوار آب

23/12/1398(  

رخس: و ـ وجنات
  خوب رو: ظر

ك: صورت ـ صرّه

  قرقاول: و

همراه ـ نحل: ر

 ديگر مصراع دو

  ليل

سـجاده بـه دوش

ضة ارم است و م
  قلّبي

  

2  

3 ششممرحلة (ن 

آرزو: كردن ـ امل
ده ـ خوش منظ

شكل و ص: شمايل

تذرو: ساج ـ الف

بيهوده ـ محشور

هاي  كه گزينه

  

حسن تعل: شود ي
  ض

  ور بادا

ناس تام        س

 جويبار مانند روض
سكّه تق) 2دل ) 

.آيد  حساب مي

دبيات فارسي

 پيش؛ زبــــان

قصد و آهنگ ك
شكست خورد: ر

ري و كمك ـ شم

  گهداري
بافنده، نس: والهه

ب: ـ مهمل. شود 

د دارد در حالي

.هب شده است
  .ت

شراب روشن مي
تناقض: نمايد ه مي

از رخ تو دو) 2 

جن: ديشب: وش

طرف. خضر دارد
)1ايهام :  ـ قلب

نوعي تذكره به

  سن حسيني

 زبان و اد

سنجش

 و اراده كردن، ق
ده شدن ـ مقهور

يار: ث ـ معونت

مراقبت، نگ: انت
وج: ه رفتن ـ ب

رمانش اجرا مي

  زار

  زمان
  .ست است

   شد

 و استعاره وجود

ت محمد و ابوله
ند و گالب است
كس و انعكاس ش
و حكم بر ستاره

  زي
در فراق روي تو

  .ره است
 و شانه        دو

حيات حضرت خ
 از عاشق شدن

ر جامي است و ن

سيدحس: جبرييل
  طار

   
 

 .رست است

عزم: عزيمت) 1
پراكند: تفرّق) 3

ميراث: پس افكند
 .رست است

صيا: لباس ـ پ 
ژ رفتن و بيراهه

 .رست است

روا، كسي كه فر
 .رست است

گز شكر نعمت: ت
 .رست است

درست است نه ز
قصد و هدف درس

برخاست، بلند 
  گ و پيكار
 .رست است

 آراية تشخيص
  .ع اول

 .رست است

ه داستان حضرت
 مانند شربت قن

يره به سبب عكس
كند و لك ناز مي

آميز حس: سخن
د) 1ايهام : خ تو

 .رست است

 معادله و استعار
دوش: دوش) 1

تلميح به آب ح) 2
كنايه: دل دادن

 .رست است

از آثار منثور: س
 .رست است

گنجشك و ج) 1
عط: اسرارنامه) 3

www.sanjeshse 

  
  
  
در 2گزينه  

1(در گزينة 
3(در گزينة 

پ) 4(گزينة 
در 3گزينه  

:كسوت: ث
گژ: خبط: ت

در 4گزينه  
فرمانر: مطاع

در 4گزينه  
شكل درست

در 4گزينه  
ضمان د: ب
قص: غرض: پ
:بخاست: ت
جنگ: غزا: ث

در 1گزينه  
در اين بيت
شدن مصراع

در 3گزينه  
تلميح به: پ
لب يار: الف
تي جهان: ت
گدا بر فل: ج
شيرين س: ب
دور از رخ: ث

در 4گزينه  
فاقد اسلوب

1(در گزينة 
  داشتن

2(در گزينة 
د) 3(گزينة 

در 4گزينه  
نفحات االنس

در 2گزينه  .
1(در گزينة 
3(در گزينة 
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  . است

  .ري ندارد

 ي عالم بـاال 

 و تجـارت     

 از هر سـه  
يق حق، به 

كـام خـود    
د و بهـاران   

cationgroup

  

اليه اليه مضاف ف

دون تو هيچ اعتبا

رد تو را به سوي

ودن در معادلـه

 برحذر داشتن
توفي د و گرنه بي

با رويان را بـه ك
مانـد  باقي مـي 

  .ست

بدال در مصوت
  زايش واج
  زايش واج

مضاف: ت نمازم

اند و جهان بد فته

گرچه عقل و خر

شانگر دقيـق بـو

.  

 مفهوم تحذير و
حال كسي گردد

نيا چه بسيار زيب
ما نيز اين جهان

23/12/1398(  

  ن رهنما

ز انواع جامه اس

  

فرايند ا: ميخانه
فرايند افز: سياه
فرايند افز: ميان

اليه و ذرا  مضاف

  .ه آن مبند

  . ازو داشت
جود تو هستي ياف

گويد اگر مي) 3( 

 سر يك درم نش

 حق خبر يافت

ش به كار رفته
هي بايد شامل ح

 معناست كه دني
گويد بعد از م ي

3  

3 ششممرحلة (ن 

العابدين زين: مبر

باس ژنده دلق ا

  كب
مركب: ك بدنان

  ق

م 
س 
م 

صفت: يچ كس

مانه كشت دل به
  .ن است

ع مهر و محبت
ست و به سبب وج

ي كه در گزينه
  .كشاند  مي

ي چانه زدن بر

ر شد تا از اسرار

 زنهار، مراقب باش
هگويد توفيق ال ي

زه مگذار به اين
صراع روبرو آن مي

 پيش؛ زبــــان

م كاظمي ـ پيام

  .لوي است

ويشان، خرقه، لب

مشتق ـ مرك: ن
مركب ـ نازك: ن

مشتق: ـ جوشان
  مركب 

 
 

 بلند ـ قفس هي

رحم  همه را بي
 و ويراني جهان
كند و نبايد توقع

 برابر تو ناچيز است

يد دارد در حالي
گراياند و تي مي

ن بر درمي يعني

ه بايد محرم يار

در معناي» تا«
مي) 3(ر گزينه 

ت پا بر سر سبز
در حالي كه مص

سنجش

محمدكاظم: ودم

وط به بيدل دهل

جامه درو: دلق 

كب ـ عطرگردان
ق ـ زهره جبينان
شتق ـ مركب ـ
: ـ صاحب نظر

   زايش واج
بدال در مصوت
بدال در مصوت

  ن مضارع

كاج ـ پاي كاج

كندر وفا نكرد و
ه موجب خرابي
ك كس ترحم نمي
لك و هستي در

يز از تقليد تأكي
نان تو را به پست

وگو كرد ن گفت
  .خل

يت اين است كه

«) 1، 2، 4(هاي 
همچنين در. شود

  .ت فايق شد

با حقارت:  ننهي
داند  ي زير خاك

  .د رسيد

   
 

پياده آمده بو) 4
 .رست است

وشته شده مربو
 .رست است

)رابطة تضّمن( 
 .رست است

مرك: شتق ـ گالب
مشتق: شادي) 2
مش: دل گرمي) 3
مشتق: بيدل) 4

 .رست است

فرايند افز: بيا) 1
يند افرا: نامه) 2
فرايند اب: الله) 3

 .رست است

اضي است نه بن
 .رست است

ب بو ـ پاي آن ك
 .رست است

ا به خضر و اسك
آلودگي خرقه) 1
كدنيا به هيچ) 2
تمام جهان و مل) 

 .رست است

به پرهي: ي ديگر
يد كردن همچن

 .رست است

داستان همچنين
سيس بودن و بخ

 .رست است

بيرك در هر دو 
 .رست است

ه ينكه در گزينه
ش ور دريافت مي

توان بر مشكالت 
 .رست است

بزه تا به خواري
يبارويان بسياري
د از ما فرا خواهد

www.sanjeshse 

4(در گزينة 
در 1گزينه  .

توضيحات نو
در 2گزينه  .1

جامه و دلق
در 1گزينه  .1

مش: ارغواني
2(گزينه در 

3(در گزينة 
4(در گزينة 

در 4گزينه  .1
1(در گزينة 
2(در گزينة 
3(در گزينة 

در 3گزينه  .1
بن ما: رست

در 2گزينه  .1
الي اين شب

در 4گزينه  .1
حاال كه دنيا

1(در گزينة 
2(در گزينة 

)3(گزينة در 
در 3گزينه  .1

هاي در گزينه
پراند تقلي مي

در 2گزينه  .1
با توجه به د
است نه خس

در 3گزينه  .2
مفهوم مشتر

در 3گزينه  .2
با توجه به اي
گزينه مذكو
تنهايي نمي

در 3گزينه  .2
پا بر سر سب
كشيده و زي
بسياري بعد

erv.ir
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ن اهميتـي        

ي كـه بـر   
شود نه   مي

  .ت

از » إنّ «. د 
سـت ولـي   

رت عربـي      

 در جملـه   

يست زيـرا  

cationgroup

مالمـت ديگـران

گويد تا زماني مي 
 خود تو حاصل م

طواف كعبه است

شـود رجمـه مـي   
مضارع اس» ملـون

.  

ـبي بـراي عبـار

معـادلي» تـي ق

ني» بيّين العلمـیّ 

ـه نكـوهش و م

)3(ه در گزينه 
ها همه از خ  فتنه

دلجويي بهتر از ط

ضارع التزامـي تر
تعم« .ست است

 

باشد مي» عمال
  . است
  .ست

معـادل مناسـ» 

  .ت

وق«. شود مه مي
  .شود مي
  

تقّدم الغرب«راي 

23/12/1398(  

عاشـق واقعـي بـ

اند در حالي كه
شود و  به پا مي

ردن و تفقد و د

معادل مض ست و
نادرس» كه«، لذا 
 .نيست» بصير

أع«ست و صفت 
و نادرستست 

و نادرست است 

تزام بـه آن ت ال

نادرست است» د

 استمراري ترجم
 منفي ترجمه م

.نيست» غربيّين
جمه مناسبي بر

4  

3 ششممرحلة (ن 

المت ديگران ع

د  خودبيني مي
ها رخيزي فتنه

ه دل بدست آور

فعل شرط اس» 
،شود ترجمه مي 

ب«مناسبي براي 
  .نيست» ا

اس» هنري«عني 
ساضي استمراري 

استي استمراري 

  .بيايد
بر همه شماست«

شود خارج مي... 

معادل ماضي» 
معادل ماضي» 

الغ«ناسبي براي 
ترج» ها در علم ي

بان عربي 

 پيش؛ زبــــان

 به سرزنش و مال

و توفيق را ترك
 روز كه از جا بر

لي بدست آر كه

ُتقـّدموا«. نيست 
»نا، بدون شك

ترجمه م» آگاه«
ما«معادلِ » يي

  .هستند

به مع» الفنّية«ه 
ماض» شد مل مي

ماضي» كرد  مي

ب) قرآن(ستثني 
«. مه نشده است

با قرآن«لذا  »د

»کنت أتفّکـر«را 
»ما وجدتُ «زيرا 

ترجمه من» بغر
پيشرفت غربي« 

 زب

سنجش

توجهي بي: يت

رط رستگاري و
قرار است اما آن

  ).ماست بر 

 اين است كه د

»من خير«دلِ 
همان« و معادل 

«. ستمراري است
هاكار«. ت است

نادرست ه» گاه

ت است، چرا كه
متحم«. ت است
تحمل«. ي است

 دقيقاً قبل از مس
ترجم» مجتمعنـا

كند خارج نمي« 

درست است زير
 نادرست است ز

غ«شده است و 
.مه نشده است

  .ست

   
 

 .رست است

رك در هر دو بي

 .رست است

شر) 1، 2، 4(ي 
يني آرامش برقر

از ماست كه(ي 
 .رست است

رك هر دو بيت

 .رست است

  :هاي ديگر نه
معاد» بهتر از آن

هه بالفعل است
ماضي اس» داديد

نادرست» بهترش
آگ«و » فرستاديد

 .رست است

  :هاي ديگر نه
نادرست» هنرمند
نادرست» هنرمند

اضافي» يك هيچ
 .رست است

  :هاي ديگر نه
بايد» فقط«ظ 

م«در » نـا«ضمير 

يعني» ال ُيخرج
 .رست است

  :هاي ديگر نه
ناد» كنم فكر مي

نيز» يابم نمي« 
ترجمه نش» سبب
ترجم» نفسي فی

 است» تقّدم«صفت

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .2
مفهوم مشتر

  .دهد نمي
در 3گزينه  .2

هاي در گزينه
لب آب بنشي
كس ديگري

در 3گزينه  .2
مفهوم مشتر

  
     

  
در 2گزينه  .2

تشريح گزين
ب«: 1گزينه 

حروف مشبه
د انجام مي«

به«: 3گزينه 
ف«: 4گزينه 

در 3گزينه  .2
تشريح گزين

ه«: 1گزينه 
ه«: 2گزينه 
ه«: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
تشريح گزين

لفظ: 1گزينه 
ضم: 3گزينه 
  .نيست
ال«: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
تشريح گزين

ف«: 2گزينه 
عربي ندارد

س«: 3گزينه 
ف«: 4گزينه 

ص» العلمیّ «
  

erv.ir
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رت مضارع 
در » هــ«ير  

 جـنس در   

أن «. سـت      
گرفته شده 

را پـر مـي    

. جمه شـود 

شيريني « 

ـاظ نشـده     

ين مفهـوم   

cationgroup

ي به همان صور
ضـمي. ت اسـت  

نفـي »ال«ـين  

منتقـل شـده اس
ناديده گ» لـّدهر

عشق قلـبم ر«ي 

ترج» هيچ«فظ 

  .رست است

لِ مناسبي براي

يـن گزينـه لحـ

همـي» .ده است

آن نيز در فارسي
نادرسـت»  اسـت    

چنـ هماست، » 

سـمت بعـدي م
لکـّن ال«در  »هر

  .اشد

يعني» مأل قلبـی

  

لفابراين نبايد با 

و نادر» د گرفتن

  
معادل» نياش للـدّ 

ل دارد كه در اي

دادرا در آن قرار 
  .مده است

23/12/1398(  

 مضارع پس از آ
سـان پنداشـته

»ولي روزگار« ي

بـه قس» له«در » 
الـّده« و ترجمه 

با» ترينِ ما آرام«

  »ِمّنی
الحّب َيم«و  »ّباً 

»لقاً ا الّرجل خُ 

جنس نيست، بنا
  ».و

  .ست
  .ست
ياد«ي به معنا» 

  .)باشد» يمان

.»پر كند«ت نه 
حلـو العـيش«. ت

داللت بر مستقبل

ند خير زيادي ر
نيز آم .)تر است

5  

3 ششممرحلة (ن 

و فعل است» ت
گـاهي انس«ت و  

به معني» الـدهر

»هـ«جمه ضمير 
جمه نشده است

«اسبي براي  من

م«مي شود » من
ّبيمتلئ قلبي حُ «

هذ )طابَ (ُسَن 

س از نوع نفي ج
چشم توت نه در 

و نادرست اسست 
رد و نادرست اس

»التعّلم«. د است

از اي«سبي براي 

است» پر شد«ي 
نيست» از ايمان«

د» خواهد چشيد

خداون ليو ،ريد
كه آن برايت بهت

 پيش؛ زبــــان

برخي اوقات، هي
اسـت صـحيح » د

لکـّن ا«. ه است

شده است و ترج
ورت صحيح ترج

تواند معادلِ  مي

از م«ادل عربي 
« مي شود »شود

َحس« مي شود» 

نيامده است، پس
تو قرار داده است

اس» ، يادگيرين
مفر» الفرصة«. 
اضافي و زائد» کم

واند تعريب مناس

تعال و به معناي
معادلِ» ن قلبه

خ«. الزم نيست 

دا مي را ناپسند 
داري در حالي ك

سنجش

گاه«معادل » ع
پندارد گاهي مي

  .ت
ترجمه نشد» ـه

  .ه نشده است
نش ترجمه» حياته

است كه به صو 

بنابراين ، است

ست، چرا كه معا
ش عشق لبريز مي

ن مرد نيكو شد

 يك اسم نكره ن
ري را در قلب ت

ياد گرفتن«ناي 
و نادرست است

فرصک«و » دکم

تو ييز است و مي

باب افتع ازماضي 
ايمان«. استت 

»نياالـدّ  يف«در 

چه بسا چيزي«
يزي را دوست ند

   
 

 .رست است

  :هاي ديگر نه
فعل مضارع+ قد 
گ« بنابراين ،شود

رجمه نشده است
لـ«در » هـ«ضمير 

درست ترجمه» ه
ح«در » هـ«ضمير 
»كه برسد«دلِ 

 .رست است

تمييز» ءً هدو « 
  :هاي ديگر نه
نادرست اس» ِمنه

قلبم از ع«عادل 

اخالق اين«ل عاد
 .رست است

بر سر »3« ينه
خداوند نور«: يح

 .رست است

  :هاي ديگر نه
به معن» عّلمالتّ « 
جمع و» أيدی« 
بالد«ضمير در  

 .رست است

تمي» ايماناً «ينه 
  :هاي ديگر نه
فعل م» متألاِ « 
نادرست» مـتألاِ « 

  . نيست» 
د» يف« آوردن 

 .رست است

«: ؤالصورت س
چه بسا چي(» 3

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .3
تشريح گزين

ق«: 1گزينه 
ش ترجمه مي

تر» غاياته«
ضم: 2گزينه 

ال ذنب له«
ضم: 4گزينه 
معاد» يصل
  .است

در 3گزينه  .3
3 در گزينه

تشريح گزين
ِم«: 1گزينه 
مع: 2گزينه 

  ».كند
مع: 4گزينه 

در 3گزينه  .3
در گزي» ال«

ترجمه صحي
در 4گزينه  .3

تشريح گزين
:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»3«گزينه 

در 2گزينه  .3
در اين گزي(

تشريح گزين
:»1«گزينه 
:»3«گزينه 

»زندگي دنيا
:»4«گزينه 
  .است

در 3گزينه  .3
ص ةترجمة آي
3« هدر گزين
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» منقـوص«

  )»حلّي
بنابراين  ،ت

ر اسـت و  س

بايـد  » لُ عَمـ

 ،حيح اسـت  

» مرفـوع «  

» خاِشـعينَ «
دو درسـت   

cationgroup

«: »3«گزينـه  / 

مح«است نه  »ي
موصول است »ما

جمع مكس» نين

عمتَ «. اسـت  بـه  

صـح »لَ َعَمـ«و 
  .ست

ف مشبه بالفعـل

«( .ندهسـت ـت   
و هـر دع اسـت    

  . ست هستند

/ .)صـوب اسـت  

  .)است» ء
  .ست

تقديري«اب آن 
م«( »م بالسكون

قواني«ه كنيد كه 

  . است
زيـرا مفعـول   ،د

نادرست است و 
ف ناصبه اسوحر

 كه خبر حروف

و هـر دو درسـ  
و محلّـاً مرفـوع 

ست و هر دو درس

23/12/1398(  

  ».ي
  ». آن نيست

  ».ر است

و منص» إنّ «سـم  

  .)ت
يا«عراب فرعي 

ا» يّتخذ«فعل م 

  .)ستند
عرب است و اعرا
ب شرط و مجزوم

  .)استمه 

هتوج(. يح است
  .) نمي گيرد

صبه است آمده
د منصوب باشد

»لِ َعَمـ« . است
حجزء زيرا  ،ست

باشد، چرا» رابٌ 

و مرفوع اسـت 
»َکـأنّ «خبـر  » 
و مرفوع است» أنّ 

6  

3 ششممرحلة (ن 

داري مي  ناپسند
آ هيچ خيري در
 آن برايتان بدتر

اس(» ع بالضـمة
  .)صرف است

هري اصلي است
منصوب به اع( »ة

مفعول به دوم» 

شرط مجزوم هس
مع »الّدنيا«( »الً
جواب«) .است »

هري اصلي ضم

صحي» قـوانينُ «ت 
ف است، تنوين

كه از حروف ناص 
بايد »ورِ ُمـأُ « .ست

موصولاسم يرا 
صحيح ا »أنْ « و

ُتر« است و بايد 

»إنّ «خبر » ونَ 
َقـد نجحـا«و  ب
أ«خبر » سببٌ «

 پيش؛ زبــــان

چيزي كه آن را
د در حالي كه ه
يد در حالي كه

مرفـوع« و.) سـت    
منص(»  الّصرف

وم به اعراب ظاه
الفتحة الّظاهرة 
أولياء« چرا كه 

 شرط و جواب ش
محالمجرور «) .ت

»تفعل«رع باب 
به اعراب ظافوع 

براين به صورت
چون غير منصرف

»نْ أ«بعد از يرا 
را فعل شرط اس

زي ،صحيح است 
نادرست است و 

نادرستست و 

فـائزو«و منصوب 
منصوبو » َکـأنّ «
«و منصوب و » ن 

سنجش

يست مگر در چ
داريد  دوست مي

ي را دوست داري

  :ها
ـه بـه اضـافه اس

ممنوع من«: 4

  :ها
اعراب آن مجز( 

بعالمة« و» ير
،نادرست است 

  :ها
فعل(» منصوب

مقصور است »يا
مضار »يتکـّدرُ «(

ت و مضارع مرفو

مرفوع است، بنا
و چ استه ــُــ 

  :ها
زي ،منصوب باشد
زير ،مجزوم باشد

»نْ مَ «ت است و 
»إنَّ « .م نيست

اس» ليتَ «خبر » 

و من» إنّ «اسم » 
اسم » هـَذينِ « :

أّن«اسم » كريم

   
 

  :هاي ديگر نه
هيچ خيري ني« 
چرا چيزي را« 
چه بسا چيزي« 

 .رست است

ه ساير گزينهست 
معرفـ(» ةنکـر « 

4گزينه /  .)ست
 .رست است

ه ساير گزينهست 
»بعالمة فرعّية

َتکفي«من مصدرِ 
»نعت أو صفة
 .رست است

ه ساير گزينهست 
فعل شرط و م« 

الّدني«( »صمنقو
( »تفعيل«باب  

جواب شرط نيست
 .رست است

بتداي مؤخّر و م
ضمهعراب اصلي 
 .رست است

ه ساير گزينهست 
بايد م »عملْ ت« 
بايد م »لُ عَمـيَ « 
  .شد
نادرست »ِمن« 

و اسم ضي است
 .رست است

»ُتراباً «كلمة  »3

  : ها ر گزينه
»نينَ مؤمالْ « :»1
:»2« در گزينه 

تك«: »4« گزينه 

www.sanjeshse 

گزين هترجم
:»1« هگزين
:»2« هگزين
:»4« هگزين
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موارد نادرست
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ا» مقصور«(

در 2گزينه  .3
موارد نادرست

ب«: 1گزينه 
م«: 3گزينه 
ن«: 4گزينه 

در 3گزينه  .3
موارد نادرست

:»1«گزينه 
م«: 2گزينه 
:»4«گزينه 

ج »يتکّدر«
در 2گزينه  .3

مب» َقـوانين«
رفع آن با اع

در 4گزينه  .4
موارد نادرست

:»1«گزينه 
:»2«گزينه 

باش» َتعَملَ «
:»3«گزينه 
ماض لزيرا فع

در 3گزينه  .4
3« در گزينه

  .است
بررسي ساير

« در گزينه
.)حال است

در. هستند
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  .ع است

 بـا توجـه   

ذف نشـده      

» إالّ «فتن 

: ـه عبـارت  

 »1«زينـه    
ي كه مـن  

ـن دعـوت     

ز مـواردي  
تـوان    مـي 

پذيرفتـه   س  

  ».رد

cationgroup

و محلّاً مرفوع »لّ 

  .)وع است

 .  

اما. ف شده است

جـود دارد و حـذ

دون در نظر گر

ترجمـ .دا اسـت  

كنيـد كـه در گز
كنند در حالي مي

را بـه ايـن جشـ

از» أكثـر «ضـيل  
در هر سه مورد

شـود پـس  مـي   

كوتاهي كرليف 

لعّل«خبر » ترکه

و محلّاً مرفو» إنّ 

.د منصوب باشد
  . باشد» يّتها

آن حذف» ن«ه 

سـتثني منـه وج

بد» إالّ «ت بعد از 

مبتـد» ربّ «و   

توجه ك .هستند
ت تو را تسبيح م

ام ر اي خـانواده 

و اسم تفض» )يم
يعني د ف شود؛

خشـم والـدينم

ض در انجام تكال

23/12/1398(  

ترن« چنين فعل 

إ«خبر مقدم » 

  . درست است

ضاف است و بايد
أي« است و بايد 

چون مضاف شده

مس» إالّ «قبل از 

ه ترتيب كلمات

سلوب ندا نـدارد
  ».منديم

ه ءي اسلوب ندا
ا؛ همة موجودات

اهم بيشتر اعضا

پيشرفت كردي( 
ر ابهام آنها برط

ن امور موجب خ

  . عني كرد

آموز مريض  دانش

7  

3 ششممرحلة (ن 

هم. رفوع است

لإلخالص«( .ت

د» أيُّها«است و 

را كه منادي مض
مؤنّث معنوي» 

بوده است كه چ
  . باشد» 

ت و در جملة ق

بهوجود ندارد و  

فت كه جمله اس
 كه ما به او نيازم

ارادها و عبارت 
پروردگارا«: جمه

خوا مي« :ترجمه

تقدمنا«فعل ، »
آنها ذكر شود تا

اين«: معني شود

صورت مجهول مع

فقط« ». بدهم
«  

 پيش؛ زبــــان

جنس و محلّاً مر

  .صوب است
حلّاً منصوب است

  . صوب است

ا» برادران«عني 

باشد، چر» خيرَ«
»لّنفسا«چرا كه 

ب» مسلَمينِ «صل 
ُمسِلمی: سِلمينَ 

استمفعول به » ا

»مستثني منه«

توان درياف  و مي
ساخت در حالي

ست وا منادا ها 
ترج .است» جميع

ت ؛ندارد) تمييز(

»)زياد شد(دت 
بعد از آ» تمييز«

  . كرد

صورت مجهول م

توان به ص نميا 

 را با اين قيمت
».كنم تقديم مي 

سنجش

نفي ج »ال«خبر  

و منص »کانوا«بر 
و مح »ليس«دم 
و محلّاً منص »يس

ع مكسر  و به مع

«ت است و بايد 
نادرست است، چ
ي است و در اص

ُمس«مي بايست  

ما«اعل است و 

» «إالّ « قبل از 
  .ستند

غايب است» ی
نياز خواهد س بي

ر ابتداي عبارت
ج«ي فاعل آن 

(ي به رفع ابهام 

ازداد«فعل رتيب 
«دارند و بايد م 

را مطرح» حاظ

تواند به ص مي» ل

ها ر  يك از فعل
  :جه كنيد

ها به تو كتابه 
خاطر زحماتش

   
 

 .رست است

»فی علم«: »2
  :هاي ديگر نه
خب» عتمدينمُ « 
خبر مقد» لها« 
لي«خبر » نمَ « 

 .رست است

جمع» اإلخوة« 
  : ها ر گزينه

نادرست» خيرُ « 
ن» أّيها الّنفُس « 
مثنّي» مسلَمی« 
»ُکم«و ضمير » 

 .رست است

فا» حوفّال « :»4

در عبارتها  ينه
اعل و فاعل هس

 .استرست 

یسـُيغنِ «فعل » 3
ان ما را از فقر ب

در» ربّ «ها،  ينه
ولي ،غايب است» 

  ». هستم
 .رست است

نيازي عبارت »2

ها به تر ر گزينه
نياز به رفع ابهام

، از چه لحچه نظر
 .رست است

الُتْقبـل« »4«نه 
 

ها هيچ ر گزينه
ها توج ساير گزينه

كه ممكن نيست
 را به مادرم به خ

www.sanjeshse 
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2«در گزينه 

تشريح گزين
:»1«گزينه 
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در 3گزينه  .4
3 در گزينه

بررسي ساير
:»1«گزينه 
:»2«گزينه 
:»4«گزينه 

»اتَِّحدوا«به 
در 4گزينه  .4

4« ةدر گزين
  .است

در ساير گزي
اسمِ كان، فا

در 3گزينه  .4
3«در گزينه 

پروردگارما«
در ساير گزي

»ُيسّبح«نيز 
از آن غافل

در 2گزينه  .4
«در گزينه 

  ».كنم
ولي در ساير
هستند كه ن

از چ«سؤالِ 
در 4گزينه  .4

تنها در گزين
 ».شود نمي

ولي در ساير
به ترجمة س

مبراي من «
اين هديه«
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 جـرّ حـرف  

ل شـرط و   

موفق شود 

ه بايـد  جمل

و بايـد   ـت 

ص بـه مـن    
) ص( اكرم 

cationgroup

حه است، از نوع 
  ».مه دهيم

فعـل» يجتهـد«. 

د تا در امتحان م

   .يايد
 است كه فعل ج

 مؤنث آمده اسـ

ي با نيت خـالص
ـ و پيامبر. زند

ر سر آن درآمده
ين تالش را ادام

 بيان شده است

تالش كرد ي كه

بيا» ُأرِسلَ «مفرد 
مشخّص» .شتند

جهول به صورت

 بردن به ديگري
ت عليه او برخيز

  .ت

  ...بيارايي

23/12/1398(  

 حرف الم كه بر
نيم، پس بايد اي

ر اسلوب شرط

كسي(صول است 

به صورت مبايد 
هايت گذاشت شانه

الي كه فعل مج

نم به جاي پناه
ر چه در آن است

مؤيد آن است ﴾..

را براي ديگران ب

  .باشد ي

8  

3 ششممرحلة (ن 

، بنابراينهستند
كن واره تالش مي

جمله د »1«نه 
  .د

موص» مـن« 3نه 

ن فعل مجهول با
ئوليت را روي ش

در حا ،ر استذكّ

از بندگااي  بنده
ها و زمين و هر 

..وني يحببكم اهللا

ز اين كه خود ر

ئوليت انسان مي

ن و زندگي

 پيش؛ زبــــان

ها همگي اسم ه
همو زائرانذاي 

در گزين. ط باشد
ع مجزوم هستند
 است و در گزينه

بنابراين ،هر است
اده ات اين مسئ

مذ» الـزمالء«ه 

وحي كرد هر ب 
چه همه آسمان

  

تحبون اهللا فاتبعو

بپرهيز از: فرمود

  .مؤيد آن است

  .شاره دارد

گر نخستين مسئ

 دين

سنجش

است و مصدره 
غذ ةبراي تهي«: ت

ت كه اسم شرط
ر دو فعل مضارع

اسم استفهام» 

اسم ظاهر) ألنبياء
خانو«ني جمله 

با توجه به» والء

)ع(وند به داود 
كنم، گرچ يي مي
.فرمايند رفي مي

قل ان كنتم ت﴿ه 

ف) ع(و امام علي 

مؤ ﴾من جالبيبهنّ

، اهم اولياء بعضِ

بيانگ ﴾لي الخير

   
 

 .رست است

صدر باب تفعيل
ترجمة عبارت. ت

 .رست است

صورتي عامل است
جواب شرط و هر

»مـن«، 4و  2ي 
  

 .رست است

  :ها ر گزينه
األ(نائب فاعل  
با توجه به معن 

  . باشد» َضَعتْ 
هـو«نائب فاعل  
  .شد

 .رست است

خداو: فرمود) ع(
جوي زكارش چاره

م مسئوليت معر
 .رست است

وست ندارد و آيه
 .رست است

ف آراسته است و
 .رست است

يدنين عليهنّ من﴿
 .رست است

و المؤمنات بعضه
 .رست است

كم امة يدعون ا
 .رست است

  .قاب هستند
 .رست است

  .جه است

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .4
مص» تـوفير«
است) جاّرة(

در 1گزينه  .4
در ص» نمَ «
ج» يساعد«

هاي در گزينه
.)بودم برادر

در 1گزينه  .5
تشريح ساير

:»2«گزينه 
:»3«گزينه 
َوَض«معلوم 
:»4«گزينه 

باش» ُسمِّيَ «
  
   

  
 

در 4گزينه  .5
(امام صادق 
پناه آورد، از
توأم با انجام

در 4گزينه  .5
او خدا را دو

در 1گزينه  .5
انسان عفيف

در 2گزينه  .5
﴿آيه شريفه 

در 2گزينه  .5
والمؤمنون و

در 4گزينه  .5
و لتكن منك﴿

در 2گزينه  .5
غارمين ـ رق

در 1گزينه  .5
تداوم و توج
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cationgroup

  .رد

.ناه آلوده نباشد

  .م اشاره دارد

اشاره دار» وحي

  .شود

من بوده و به گن

  .جواني است

  .ه قدر است

  .دد

و به معيار هفتم

23/12/1398(  

دريافت و ابالغ و

ش وند تسليم نمي

 از ازدواج پاكدام

شور و احساس ج

  .د آن است

ست و مربوط به

  .د طي كرد

گرد  مفهوم مي ﴾

  ها

ت وااليي دارند و

9  

3 ششممرحلة (ن 

  جامعه

د«و به رسالت  ﴾

  .گردد

شو جب گناه مي

ي است كه قبل

سلط كامل بر ش

مؤيد ﴾...الرضِ

عملي اختياري اس

  .ست

ضع گذشته را بايد

  . است

﴾اهللا غفور رحيم

ه در نگرش انسان

  

 احترام و منزلت

  

 پيش؛ زبــــان

رايط در خود و ج

﴾... ال من خلفه

گ مفهوم مي ﴾ .

ع دروني كه موج

ر ازدواج با كسي

و الزمة آن تس ت

  . است

ك السماوات و ا

از اختيار خود ع

ها و قوانين است

 دوم اصالح وض

مؤيد آن ﴾عليه

 يتوب عليه انّ ا

جتماعي، تغيير د

.ي خداوند است

شود و عالمان، ي

.اشاره دارد ﴾..

سنجش

مادگي كامل شر

 من بين يديه و

..من اهللا لنت لهم

هاي نامشروع ته

 طبيعي خواستا

زا است مسئوليت

ن خواسته شده

انّ اهللا يمسك﴿ه 

كردن ا مل فرار

سان داراي سنت

اول انجام توبه، 

فانّ اهللا يتوب ع﴿

 و اصلح فانّ اهللا

دگي فردي و اج

هاي جه به نعمت

گ محسوب مي

.مه استعينوا باهللا

   
 

 .رست است

آم خداوند، ايجاد
 .رست است

ال يأتيه الباطل﴿
 .رست است

فبما رحمة م﴿ه 
 .رست است

 در مقابل خواست
 .رست است

ه طور فطري و
 .رست است

اب ارزشمند و م
 .رست است

ر و مادر از انسان
 .رست است

داوند است و آيه
 .رست است

بل انكار و در عم
 .رست است

ي و اجتماعي انس
 .رست است

:ا بايد طي كرد
 .رست است

﴿شود و آيه   مي
 .رست است

ب من بعد ظلمه
 .رست است

ين در شيوة زند
 .رست است

گرايي در توج ال
 .رست است

د يك ارزش بزرگ
 .رست است

قالَ موسي لقوم﴿
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 .ي دارد

cationgroup

ارتباط مفهومي) 

 . ت

  . باشد آن مي

 . د است

.)باشد هستي مي

تمام عبادات است

 .  پيدا كند

ور كامل مبين آ

گر ممكن الوجود

23/12/1398(  

 . ت

 . ست

ه و سرچشمة ه

 اصلي آن روح ت

ديگر د و مرتبة 

طو به» ك جوان

نگ ا روشنايي بيا

هاي ديني

10  

3 ششممرحلة (ن 

 

العمل است عكس

ص و پاكي نيت اس

 

خود پديده نبود

 

باشد و نقش مي

سر گذارد   پشت

مرگ ناگهاني يك«

 و رابطة اشياء با

ه معارف  اقليت

 پيش؛ زبــــان

 . دهند ي

. گذارد اي مي

ي، عين عمل و ع

و مؤيد اخالص) 

. مادي استور 

 .لت دارد

زمند است كه خ

. ت اشاره دارد

اي اهل ايمان م

  

اي از وجود را ه

«و » ها ش در ژن

باشد لوجود مي

 فرهنگ و م

سنجش

  .شود

و منطق انجام مي

 زندگي را بر جا

 در انديشة الهي

 . ست

...) آوخ كه برآيد

صول تصادف كو

 امكان معاد دال

اي نياز  آفريننده

تحيد در ربوبي  تو

ها  معنوي انسان

.است» من«ني 

شيء درجه:  كه

جهش«و  »انس

مفهوم واجب ار 
 
 .باشد ي

  .كند ي

   
 

  .رست است
ش ف عدالت مي
  .رست است

  ت

  .رست است
الف عقل، علم و

  .رست است
ست بخشيدن به
  .رست است

انسان با جهان، 
  .رست است

اسدرست اوندي 
  .رست است

سيم و بس آنفة 
  .رست است

حيات آدمي محص
  .رست است

ستين انسان به
  .رست است

ر پديد آمدن به
  .رست است

و وبيتبك در ر
  .رست است
گاه گترين تكيه
  .رست است

همة حاالت انسان
  .رست است

مل اين است تكا
  .رست است

ن به بخت و شا
  .رست است

 روشنايي بيانگر
 .درست است

اي رفلكسي مي
  .رست است

ها اثبات نمي سان
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Part A:
 

i   اسـتفاده

cationgroup

: Grammar

  .د

in order th

  .نند

r and Voca

باشد ته ساده مي

  .كنيم ي

not( آيد مي.  

hatيـم پـس از   

الج همكاري كن

  .كند مي
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abulary 

سمت دوم گذشت

tho استفاده مي

+ t toفعل (ت 

جمله كامل داري

ر اداره كردن كا

ب را نيز بزرگ م

  . قرار بگيرد

11  

3 ششممرحلة (ن 

 . ايم ده  نمو

ان گذشته و قس

oughت پس از 

نفي آن به صورت

خالي جي  از جا

  .آيد

 صورت كامل در

د، ظرفيت مخرب

ن به اين صورت

 زبان

 پيش؛ زبــــان

 . 

 و آن را تقويت

 . هد بود

 . ست

  .لوم مؤثرند

ورت مجهول زما

سمت جمله است

to آيد كه من مي

ست و چون بعد

آ فرم مي ingت 

يق كنيم كه به

كند را تكثير مي

يل ندارند كه آن

سنجش

.يخته فعال شود

ايم  معتقد شده

، مؤيد آن خواهد

 . جود آمد

هاي نهفته اس داد

علمل مان در تكا

سمت اول به صو

ضاد بين دو قسم

oورت مصدر با 

علت انجام كار اس

جاندار به صورت

آموزان را تشوي ش

لوژي كار مولد ر

ما بقيه افراد تماي

   
 

  .رست است
شود تا انگي  مي

  .رست است
  .رست است

بودن امور عالم
  .رست است

دن علت فاعلي،
  .رست است

وج زندگي بشر به
  .رست است

سله استعدك سل
  .رست است

ربه و گذشت زم

 .رست است

مفهوم جمله قس
 .رست است

دهندة تض ه نشان
 .رست است

decide  صوبه
 .رست است

دهندة ع ه نشان

 .رست است

ب با فاعل غير ج
 .رست است

خواهيم دانش مي
  كردن

 .رست است

طور كه تكنول ن
  

 .رست است

 خوبي است، ام
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Part B:

Part C:

cationgroup

  .فظ كنند

  .ند

: Cloze Tes

: Reading C

  

رتاسر دنيا را حف

ان  سردرگم شده

t 

  .شود  مي

Comprehen

. .  

23/12/1398(  

  .نشان دهد

.صد انتقال دهد

هاي سر ه جنگل

 كه سالم بمانند

  .دهد

سير راه متوقف

nsion 

............است كه 
  ت دارد

  .شتند

12  

3 ششممرحلة (ن 

صورت درست ن

ي را به دفاتر مقص

ه اين منظور كه

يز بايد بخورند

  .شوند

د ن را نشان مي

ر مختلف در مس

ج اسپيليچ اين ا
ها اثر مثبت گاري

 هيچ برتري ندا

 

 پيش؛ زبــــان

عجب من را به ص

هاي دريافتي س

طالعات بدهند به

چي د اين كه چه

  .ست

 موتورسيكلت ش

w است كه زمان

  

كند و در بناد ي

 آزمايشات جورج
فيت ذهني سيگا

 
ها  غير سيگاري

 ............... . كه 
  قرار دهد

  . شد

سنجش

د كه احساس تع

تماسن است كه 

 كه به مردم اط

كه مردم در مورد

آمده اس 2زينه 

دهند سوار  مي

whenستفاده از 

depen است.

انوس حركت مي

 شده كه هدف
 كشيدن بر ظرفي

 ................. .كه 
شخاص ديگر بر

طوري انجام شد
 بسيار پيچيده ق

انجام................ 

   
 

 .رست است

اي وجود ندارد مه
  ت درست

 .رست است

 اصلي منشي اين
  ادن

 .رست است

 مأموريت دارند
  ت

 .رست است

قيق نشان داد ك
   شدن

 .رست است

ختار جمله در گز
 .رست است

ضي افراد ترجيح
  دادن

 .رست است

دهنده اس ه نشان
 .رست است

dضافة مناسب 

 .رست است

تي كروز در اقيا
 

 .رست است

متن نشان داده
 كند آيا سيگار
 .رست است

فهميم ك  متن مي
اشها  ترين تست
 .رست است

ايش اسپيليچ ط
هاي در موقعيت
 .رست است

.. آزمايش روي 
   افراد
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 دسـتوري   

     Need, re

باشـد و   ـي  
 theعـل   

Not on      

ين معروف 
مـل فعـل    

cationgroup

آيد و از لحـاظ ي

  .ر است
equire,want 

    i 

براين اشـتباه مـ
راي توصـيف فاع

nly+  ل كمكي 

  .يد

همچني. شود مي
گذشـته كا. كند

ل به حساب مي
  

ر آن به قرار زير
 + V+ing    

  ingفعل با        

بنابر ،استجهول 
وشته شود كه بر

فعل+ فاعل ... + 

ار زير توجه كني
  

ن آرزو استفاده م
ك تغيير پيدا مي 

23/12/1398(  

ش مفعول مجهول
.باشد  فرعي مي

ن باشند، ساختا
يا         to be

         ول فعل   

مج» 1«گزينه  
نو ingصورت  ه

  .كوس باشد
...............

به ساختا. باشد ي
advi   +فاعل 

اسمي براي بيان
)ماضي بعيد(ل 

ي

13  

3 ششممرحلة (ن 

  ش چگونه بود؟

.  

  ند؟

ل انسان در نقش
a جمله پيرو يا

 The+   برتر 

شياء يا غير انسان
e + P.P + …

اسم مفعو            

.باشد درست مي
از كلمه ربطي به

ختار آن بايد معك

وجه التزامي مي
ise, suggest,

اي ا وارهك جمله
به گذشته كامل

صاصي انگليسي

 پيش؛ زبــــان

يليون سال پيش
  . مرطوب بود

.  

  دانيد؟
رگ متغير است

كن را توصيف نمي

ول است و فاعل
afterمله بعد از 

صفت يا قيد... 

want, req اش
…….    

                     

د» 3«يا » 1«ه 
و بايد فعل بعد ا

است، ساخ آمده

جمله التزامي يا و
th  +, require

tha به عنوان يك
شته ساده باشد 

:  

 زبان اختص

سنجش

حدود  2 ميل
دت سال گرم و

بود................. ها 

د اسورها چه مي
چك تا خيلي بزر

ير دايناسورها ر
  .ند

مجهو» 4«زينه 
باشد و جم ي مي

  :شد
 the  و..............

 quire , need

                      

گزينه ،كند ن مي
است وكوتاه شده

n در اول جمله

advise يك جم
hatفاعل  + ه  

be 

wi  به همراهat

زمان جمله گذش
:ين صورت است

   
 

 .رست است

 و هواي زمين ح
مين در تمام مد

 .رست است

ه ت ظهور جنگل
  رطوبت

 .رست است

مورد اندازة داينا
ها از خيلي كوچ

 .رست است

يك از موارد زي م
يه مارمولك بودن

  .ست است
ينكه ساختار گز
مله پايه يا اصلي

  .رست است
باش اختار زير مي
+ت يا قيد برتر 
  .رست است

 اگر فاعل افعال

              

  .رست است
مله تضاد را بيان

ك althoughز 
  .ست

  .رست است
not onlyينكه 

  .ست است
e توجه به فعل 

فعل ساد →م  
e+P.P  →ول 

  .رست است
ish در ساختار 

I اگر ز. باشد مي
عني داشتن بدين
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  فاعل    + 
  گذشته كامل

  فاعل+ عل 

  .رود مي

ي اسـتفاده      

+ ha فاعل  

واصـان و  غ

 ها  استه

سـيار زيـاد   

 دن

كـن   ريشه

 ن

  .كت كنند

cationgroup

  +      had  
د      فعل كمكي گ

فع+  so+ صفت 

كار م يا ساده به 

امـل اسـتمراري

ave, has+ b

هاي غ محدوديت

نيازها، خوا) 4 

 ن

 
 ها ادراك) 4 

ون آورند كه بس

بيرون آورد) 4 

 حامل حشره را

اعالم كردن) 4 

ي خودشان شرك

  .كند ل مي

   +    had   
باشد مي haveعل 

ص+  a/an+ فرد 

toت فعل بدون 

صـورت حـال كا

een+ ingي با 

بعضي از مبر يا، 

  
  ن

دن، كرايه كردن

 .هاي اخير بود
 ها اللت

ر يك فاصله بيرو

 ن

هاي ير بيماري

 دن

جربيات آموزشيت

 ن

 منطقه استقبال
  ن

  كردن
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  ……..
قسمت سوم فع 

قابل شمارش مف

صورت شخصي به

ص ، زمان فعل به

فعل اصلي.... + 

شين در زير در

 ها عمليات) 3

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

ه ي مهم در سال
شواهدها، دال) 3

 آساني آن را در

ارتعاش كردن) 3

يا، تب زرد و سا

كن كردريشه )3

جنوان بخشي از ت
  تشويق) 2
مبادله كردن) 4

الت كشورهاي
افزايش دادن) 2
حل و فصل) 4

14  

3 ششممرحلة (ن 

 ..that  +اسم ق

 بعد از مفعول ش

،)گذشته ساده( 

.....

ين يا بدون سرنش

 3

يس شما را اخرا
 
 4

هاي ي از نوآوري
 3

دارد تا اينكه به

3  ن

د بيماري ماالري

 3

ها به عن  فعاليت
 
 4

ل و فصل مشكال
 
 4

 پيش؛ زبــــان

........

ل شخصي، فعل

و جمله دوم) ي

هاي با سرنشي ي

 مشاهدات) 

ركار نرسيد، رئي

زبان خارجي يكي
 ها نوآوري )

وي دهان قرار د

منقبض كردن) 

ها تقريباً تهديدم

 كمك كردن) 

ودكان نبايد در

كستان براي حل

سنجش

  

همراه مفعولبه 

تمراريحال اس( 
 :ل استمراري

ي در زير دريايي
  .استه

 2(

اگر به موقع سر 
  
  

ري در آموزش ز
 2(

ن در قسمت جلو
  .كند ي

 2(

و سرم ها كسين

 2(

نفر داشت كه كو
  

   ردن

انش منجمله پا
  

   ردن

   
 

  .رست است
.زير توجه كنيد

  .ست است
have  ياhas ب

  .رست است
زمان جمله اول
ختار حال كامل

  .ست است
ي اخير تكنولوژي
واصي فايق آمده

 ها ت
  .رست است
.كنيد ر دير مي

 ردن
  كردن

  .رست است
مواد سمعي بصر

 ا، تسهيالت
  .رست است

ها، زبان ها و وزغ
ميكمك شرات 

 ن 
  .رست است

تو آميز آنتي قيت
  

 خشيدن
  .ست است

 از اين عقيده تنف
 شتن

ردن، برطرف كر
  .رست است

هاي همسايگا ش
  كردن
تصديق كرردن، 
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يـا نقصـان   

 نيتـروژن،   

  ن

هـا و   زبـان  

 داد

ـه منظـور     

خـانواده   و 

  .دهد ي

ت گذشـته   

After sh 
(Havinيا 

  +  If عل

cationgroup

كاهش ي از ست
 

 واكنش) 4 

درصد محتـواي

تقدم داشتن) 4 

  
   

اش با سـاير ز طه

اختصاص د) 4 

ي يـاد بگيرنـد بـ

 متنوع) 4 

  
 با شتاب) 4 

باط با دوستان

  محيط) 4 

ز دارو انجام مي
  دوربين ) 4 

a  بصـورت زمـان

he had writt
ng written…

+had+P.P فاع

كنند و ممكن اس
 .لوگيري كنند

 ط

است كه د شده

 ن

. را اصالح كند
 ن
 

 انگليسي و رابط

هاي ارتباطي ژي

.ال دريافت كنند
 

نم زيرا براي ارتب

اختي استفاده از
 يرگذار

afterه بعـد از    

ten…………
………………

  :ست
P +   ⎯⎯→

23/12/1398(  

ك سيب وارد نمي
وشي حافظه جل

تداعي، ارتباط) 3

مشخص 4-6-3

تعيين كردن )3

ود نظام مالياتي
اصالح كردن) 2
پاسخ دادن) 4

ي مطالعه زبان

 اصالح كرد) 3

ها و استراتژ رت

 نهايي )3

هاي بهره باال رخ
خوشبختانه )3

كن ي استفاده مي

 عملكرد) 3

ن اثرات روانشنا
مهم و تأثي )3د  

a  باشـد كـهمـي

…, she publi
…, she ……

ن به قرار زير اس
→فاعل و   +     

15  

3 ششممرحلة (ن 

ينز به حافظه آس
زياد فرامو) خطر
3  ان

4يا   4-8-2ثل 
  .كند ن مي

 3

خيلي زو) م دارد
 
 4

ستر ده سال برا

3  جمالي خواند

 را از طريق مها
  .و كنند

 3

هند وامي را با نر
 3

 شبكه اجتماعي

 3

ري را براي تعيين
بعيد -غيرواقعي

afterـه ربطـي     

ished………
……………

شد و ساختار آن
would, cou

 پيش؛ زبــــان

هاي استاتي قرص
خ(لبي يا ريسك 

كاهش يا نقصا) 

 كه سه عدد مث
است، تعيينشده
 دادنتوسعه ) 

تصميم(كند  مي

مريكايي، نوآ وبس
  .صاص داد

با سرعت و اج) 

خواهيم انگليسي
سي زبان گفتگو

 ناقص) 

خواه كه ميانيم
 با احتياط) 

 B : برايرا آن

 شهرت) 

مهم و تأثيرگذار
غير متحمل، غ )

  )جمله

بـه همـراه كلمـ

…. .
..... .

باشز نوع سوم مي
uld, might +

سنجش

دهند كه ق ن مي
داراي بيماري قل

 2(

عموالً با فرمولي
ه ترتيب ذكر ش

 2(

ريزي م ت برنامه
   داختن

  

زبان انگليسي آم
گارش آن اختصا

 2(

ه از كودكان بخ
ساير افراد انگليس

 2(

كنند زم قدام مي
)2  ت

كنيد؟ تفاده مي

 2(

ي يك پژوهش م
 2(

ختار گرامري ج

واره قيدي بـمله
  .د

جمله شرطي از
+have+P.P

   
 

  .رست است
گران نشانژوهش
در افراد د) هني

 
  .رست است

يميايي كامل مع
يك و پتاس را به

 كردن
  .رست است

گويند كه دولت ي
دن، به تعويق اند

 ادن
  .رست است

ك فرهنگ لغت ز
فت سال براي نگ

 كرد
  .رست است

است كه ما اين 
ند به آساني با س

 
  .رست است

خانه با احتياط اق
گاه، بعضي اوقات

  .رست است
 را براي چه است

  .ي است

  .رست است
ي بهداشت رواني

 ت
ساخ(زاي جمله 
  .رست است

يك جم» 3«ينه 
باشدمي) ي بعيد

  .رست است
دانيد ج كه كه مي
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  +be  +It 

   اول منفي
  .آيندي

است و بـا  ه

cationgroup

  +adjective
  صفت      

and  جمله+ و
جمالت مثبت مي

آمده A تعريف 
  .كند مي

  

  جا رفتيد؟  

 

 ). است

 

  ه من بگويد؟
  يد؟  

for+  مفعولي 
                  

d neither+ ت 

 and so…در ج

three-m حرف
any توصيف را

  ست؟ 
 چقدر است؟

متشكرم
  .هم نيست

ه چند وقت آن
 قدر است؟

.  نگران نباشيد
   .كنم

ايده خوبي(ست
   .ن نيستم

 كسب و كارها 

مي توانيد بهري 
را دوست داشتي

 .      يد

  .يد
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خصي يا ضمير
                   

فعل كمكي مثبت
and…  و…….

minuteن قبل 

ywhereكلمه  

چه شكلي اس )2
قيمت آن چق) 4

بسيار زياد م) 2
بي خيال، مه )4

چند وقت به )2
فاصله آن چق) 4

راحت باش، ن)2
كخواهش مي )4

فكر خوبي اس) 2
واقعا مطمئن )4

كتجارت) 2 ها يا
  تعطيالت) 4

آيا چيز ديگر )2
آيا واقعا آن ر )4

اه، ادامه دهي )2
اه، عجله كني )4
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3 ششممرحلة (ن 

رسم شخ+  to با 
                  

ف+ فاعل دوم 
too…ساختار  

كند و چون مي
in the Unite

 
 4

 

 4

 

 4

 

 4

 
 4

 
 4

 

 4

 

 4

 پيش؛ زبــــان

فعل......... + 
                   

  : كنيد

hav اشتباه است.

call را توصيف
ed Statesد و 

  . است

 . بود

   
    

سنجش

                  

 and ne توجه

has to  وave to

lت است و اسم 

آيدبه حساب مي

   ؟ )يد
  

 

 

 
   

 

 .بود ينر چ

از ميالد مسيح

از ميالد مسيح

 .   توانم

   

   
.   كنمداني مي

   
  

 

 ريد؟  

 

 

   
 

  .رست است

            
  .رست است

...............either

 never  بعد ازo

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

  .رست است
چطوري(مي گذرد

 ت؟ 
  .رست است

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

قديمي در محل 
بعد ا 6000سال 
 . بود

بعد ا 6000سال 
  .رست است

دارم، ولي نمي ت
.خوب است

  .رست است

كمك شما قدرد
  .رست است

ت
  .رست است
 شنيديد؟

آن را دوست دار
  .رست است

وب 
.  مي كنيد
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  ن

  ، نرمال

  صلي

  ن

 

  ردن

   عالقه

  راني

  ن

 .نند

cationgroup

بررسي كرد)4 

  مهره دار) 4 

  دوردست)4 

بطور عادي،)4 

عمده يا اص )4 

  يا) 4  

  عرق) 4 

توسعه دادن)4 

  هااندام) 4 

   هاسلول) 4 

منعكس كر) 4 

مورد) 4       

  عرق) 4 

خرابي، وير) 4 

  ها  بافت) 4 

دست يافتن) 4 

كه آن را قوي كن

شتن

نه  

فشار دادن  

دن 

ها ه يا شيوه

  

دهند تا اينك  مي
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شتن، اعتماد داش

هبچه قورباغ)3

مجزا، جداگا) 3

تقريبا  ) 3

گسترده ) 3

و )3

عصب) 3

هل دادن يا ف)3

هارگ) 3

اشكال) 3   

مشاهده كرد) 3

مثبت  ) 3

پرتو اشعه  ) 3

محافظت )3

ها، رويهروال) 3

توسعه دادن) 3

 .مي شود

  . مهم است

تمرين دشان را

17  

3 ششممرحلة (ن 

بستگي داش )3  

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 

3 جرا كردن   

3 ه

 3

3 د   

 3

3 دن 

ك دونده، برنده م

ل طال المپيك

كه آنها بدن خود

 پيش؛ زبــــان

           داشتن

آبشش)

پيچيده )

بطور محكم )2

موجود) 

اما ) 

رگ ) 2

شامل بودن )

ها ماهيچه) 2

موجودات  ) 

انجام دادن، اج )

مشابه يا شبيه) 

گرما     ) 

نقش، عملكرد) 

هالبه) 

جايگزين كرد) 2

فقط يك معموالً

يابي مداه دست

داند اين است ك

سنجش

ويل گرفتن، برد

 2(

 2(

  2

 2(

 2(

  2

 2(

  2

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

 2(

  2

 كه در مسابقه م

اين است كه 2 

د  ورزشكاران مي

   
 

  .رست است
وتح) 2           

  .رست است

  .رست است
رمال  

  .رست است
تي

  .رست است

  .رست است
ال  

  .رست است

  .رست است
دن

  .رست است

  .رست است

  .رست است
 كردن

   .ست است
  

  .رست است

  .رست است
دام

  .رست است
هاتوده

  .رست است
 كردن 

  .رست است
 يك مي گويد ك

  .رست است
پاراگراف شماره
  .رست است

هر كسي دربارة
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 .كنند

  .شد

شان تا حد 

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

در ) معموالً

.............. به 

cationgroup

ك را قوي ميشان 

باش گرا بودن مي

هاي خودش هنذ 

.د، اين است كه 

م(ها   اكثر زمان

رين معني آن ب

 .د

 ذهنهاي خودش

گ يك فكور مثبت

توانند از ن مي

 .خواهد بود

ن بودقايسه پايي

 كمك كند كه

تر  است، نزديك

23/12/1398(  

مثبت فكر كنند

ها و تند كه بدن

رسد كه يك ظر مي

شكاران همچنين

  .د

 .هد

خيار زياد ايمن 

مقبر حسب  19

  .كند حث مي
 . و غيره

ها به ساختمان

ط كشيده شده

18  

3 ششممرحلة (ن 

كند كه م ك مي

ند، آنهايي هست

نظ برنده شدن به

رزش، ورزش در و

كند مي.............  

. .............  
ده را گزارش مي

 
ها با احتمال بسي

. ..............  
  .يد

994س در سال 
 .شده بود

بح............ درباره 
ش تلفات جاني

تواند ب مي......... 

ه در زير آن خط

 پيش؛ زبــــان

 ورزشكاران كمك

شو كه برنده مي

 يا بخش مهم بر

راي برنده شدن

تمال بسيار زياد

.....است كه ين 
 مقاوم از زلزله ر

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

.......... است كه 
مان متعادل نماي

نجلسآ س ايالت ل
ها انجام  رگ راه

مال بسيار زياد د
راي كاهششده، ب

.......ن شده، كه 

 ها ازه

پاراگراف يك كه

سنجش

اي است كه به ه

كه ورزشكاراني ك

متن، يك جنبه

اين است كه بر
 .ه كنند

آيد با احت ن مي
  زش

شتن اين متن اي
هاي  ساختمان

 در متن بحث ش
د، اما در طي وق

 اشاره شده، اين
روي يك ساختم

 جاني در زلزله
ها و بزر اختمان

آيد، احتم ن مي
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