
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  :باشد از طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهده مي آني ، عصر روز برگزارآزمون ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  10ون 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
  جامع نوبت اولـ  سنجش پيش

)29/01/1399(  
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@sanjesheduc 

ت اماليـي   

  .ند

تـنفس  ) ي  

cationgroup

 در گروه كلمـات

ها هستن ت واژه

بـزرگ علـوي(ن 

ب زبان فارسي،

شكل درست) مضا

  

چمدان) مارودي
  )عدي

 29/01/1399(  

  يل

در كتاب بلهوس 

مل ـ گذارد ـ ام

.آيد  حساب مي

موسوي گرم(له 
حسين سا غالم(

2  

جامع نوبت اول( 

م، بخيليئست، ل

واژة: توجه(طرد     

مهم: (وجود دارد

به نويسي نامه ي
  ...را  ي

  

چمن الل) ظمي
(عزاداران بيل ) 

دبيات فارسي

پيش؛ زبــــان

  رده صف، ند،

وست كلفت، سس

مل ـ متبوع ـ ط

 كليله و دمنه و

زندگيهاي  نمونه
آدميت زندگي 

  .كرد

  )اده
)عباس خليلي( 

  )عي
مشفق كا(خوف 

)شفيعي كدكني

 زبان و اد

سنجش پ

  ننده

 آن حطام گذرا
  ول

  ي
  ، مالمت

  گ

  
كاهل، پو كننده،
  ضرّع

  

الب ـ نقص ـ ام
  .)  ست

طي در اين متن

از بهترين ن... م 
ي مشكالترانسو

ك زي پيروي مي
  ...ظمي 

طاهره صفارزا(م 
ر شب ـ انتقام

فاطمه راكع(تن 
ـ تهران مخ) اده

ش(دن و سرودن 

  نامه رزبان

   
 

 .رست است
  :ا به ترتيب

كن دار، هدايت مام
  هان، بزاق

ره، آنچه بر روي
هو بيم، هراس، 
 .رست است
  :ا به ترتيب

عت، فرمانبرداري
م گرفتن، غضب

  بند، قالده دن
 و پر شاخ و برگ

  
 .رست است
  :ها به ترتيب

نهادن، در آمدن
بسيار مقاومت ك

تض  نياز، التماس،
ي، شدت، عذاب
 .رست است
غا: ط عبارتند از

اسل نگاشته شده
 .رست است
الخط اليي و رسم
 .رست است

كتاب االيام, غلط
بزرگ فر ويسنده

شيرا عرفياز .. 
مشفق كاظ: ست

 .رست است
ب و سفر پنجم
ه ـ انسان و اسرا
گ و سفر سوخت

صنعتي زا(نگان 
از بود) پور ر امين

 .رست است
يخ جهانگشا، مر

www.sanjeshse 

  
  
  
در  1گزينه  

ها معني واژه
زم: گير عنان
آب ده: خدو

سفر: سماط
ترس،: سهم

در 3گزينه  
ها معني واژه

اطا: مطاوعه
خشم: عتاب
گرد: مخنقه
انبوه: گشن
بسته: درزه

در 1گزينه  
ه معاني واژه

قدم نه: قدوم
ب: گران جان

اظهار ن: البه
سختي: وبال

در 4گزينه  
هاي غلطواژه

به اين شكل
در 2گزينه  

سه غلط امال
در 3گزينه  

هاي غ گزينه
نوآندره ژيد 

.النساء  زيب
ي درس گزينه

در 2گزينه  
رهگذر مهتا
روزگار سياه

آواز گل سنگ
وانگمجمع دي

قيصر(صبح 
در 4گزينه  

تاري: مصنوع

erv.ir
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روه وابستة 

  )مم
  )ل

ش كـردن  

cationgroup

هر دو گر: صورات 

سه جزيي با متم
ه جزيي با مفعول
م به معني سازش

  .رد

  .داند يمار مي

  )هره

 غرق درياي تص

  
  ) و مسند

س(سازش كردن 
سه(يجاد كردن 

ايم ساخته) سنادي

 قيامت اشاره دا

 29/01/1399(  

ي شفاي چشم بي
  عرش 
 

  ) و تشخيص

  شراب
  ل ـ دل و غم

ـ آتش چهخود 

ياي مديترانه ـ

)جزيي با متمم
جزيي با مفعول

ايم به معني س ته
ايم به معني اي ته
سه جزيي اسن(ت 

  دامن 

  .ود

يافت پاداش در

3  

جامع نوبت اول( 

  ي

  ريستن
ژگان را دعا براي
: در مصراع دوم
 .ن تناقض دارد

دال استعاره(نيا 

   از دنيا
  ديشه
دائمي ـ ش: دارد

نشر ديده و خيا

  معادله، تناقض

  )ي

سپند رخ ـ رخ خ

روي دري: وابسته 

سه ج(ش كردن 
چهار ج(م دادن 
ـ ساخت) سنادي

ساخت: صراع دوم
است: صراع دوم

د φلك گسترد 
  رد دامن

شو ي شخص مي

ت در دنيا و دري

پيش؛ زبــــان

  منه
قي، تاريخ بلعمي

ب ـ در حال نگر
 علت بلندي مژ

اندام: صراع اول
زة سوراخ سوزن
چاه استعاره از دن

بد دوار استعاره
 مجازاً قصد و اند
م ايهام تناسب د
 و اشك، لف و ن

شبيه، اسلوب مع

گروه متممي(يه 

جان عشاق ـ س (

سعيد ـ وابستة و

معني سازشبه ) ق
به معني انجا) ق

سه جزيي ا(يم 
ـ مص) ي اسنادي
ـ مص) ي با مفعول

ن به پهن ا ي فل
نا ي فلك گستر

 كه سبب نابودي
  .شاره دارد

  .ت اشاره دارد
ده گرفتن ماديات

سنجش پ

يله و دمعدي، كل
تاريخ بيهق  نامه، ت

مضطرب: نگران 
شاعر...  مژگان 

باال در مص... الي 
عالم به انداز... ر 

زندان و چ... در 

، گنبآميزي دارد
كس ـ تمنا، سر

 به ياقوت ـ مدام
ستعاره از عشق
  ب، دل و آتش

ايهام، تش: د ندارد

الي مضاف: ـ لطف

:ركيبات اضافي

د خود بدلِ ابوس

  ...) عشق 
در ره عشق(يت 
در ره عشق(يت 

 نيستيم و هستي
سه جزيي(است 
سه جزيي(نهيم 

ن مهر ـِـ روشن
 ـِـ روشن به پهن

ارزشي ماديات ي
رزشي ماديات اش

ارزشي ماديات بي
ي اشاره به ناديد

   
 

گلستان سعد: ني
نامه، سياست س

 .رست است
...ت اي به روي 
ل در بيت از آن

باالدر بيت ساية 
يت دور از تو در
بيت دال تا كي د

 .رست است
آ حس...  صداي 

آراية تكرار ك...  
تشبيه شراب. 
آتش و آب اس...  

و آبديده : يگر
 .رست است

كه در بيت وجود
 .رست است

نهاد ـ: م ـ روي
 .رست است

تر) اين كار: (في
 .رست است

نقش تبعي جد: 
  .دارند

 .رست است
در ره: ( در بيت

ر مصراع اول بي
ر مصراع دوم بي

؛...) دل آشفتة 
ا...): شم ما اليق
ننه...): م از دايرة
  ) با متمم

 .رست است
بامداد ان φآمد 

د بامدادان مهر
 .رست است

به بي...  به بود 
ار به بي.. .زوهاي 

به بي... چه مورم 
به نوعي...  امروز 

www.sanjeshse 

مسجع يا فن
قابوس: مرسل

در 2گزينه  
ايهام در بيت
حسن تعليل
جناس تام د
تناقض در بي
استعاره در ب

در 1گزينه  .
از: ها گزينه

هر كسي را
..بازي  عشق

ويران مكن
لف و نشر د

در 3گزينه  .
هايي ك آرايه

در 1گزينه  .1
متمم: كيميا

در 1گزينه  .1
تركيب وصف

در 4گزينه  .1
:مورد جواب

اليه د مضاف
در 2گزينه  .1

مورد پاسخ
ايم د ساخته
ايم د ساخته

ما(در بيت 
چش(در بيت 
قد(در بيت 

سه جزيي(
در 3گزينه  .1

بر آ: تكواژها
برآمد: ها واژه

در 4گزينه  .1
مرا: 1گزينة
آرز: 2گزينة
گرچ: 3گزينة
ور: 4گزينة
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بنـابراين  . م   

نگـري   نـده  

cationgroup

ال خـدا باشـيم

  .ر چهارگانه

بـه آين... تهـاي  

  ي دنيا

  در فراق

ك از آنها به دنبـا

گيرد و نه عناصر

در انت: 4ـ گزينة 

ناپايداري...  چه 

  البالء للوال: ق

ردمندي عاشق د

 29/01/1399(  

 ما بايد با كمك

گ داوند انجام مي

ه هنگام پيري ـ

وفاداري ـ آري 

دوام عشق: 3ينة

ي ديگر شرح در

   ).جو ندارد
  )شود ي م

  .د

  !شود مي) 1

4  

جامع نوبت اول( 

بينند و زي نمي
  .ه

ست و قدرت خد

  .ي اشاره دارد
حرص و طمع به

... مرغي ز دلم 

  )ره دارد
گز) دختي هستن

هاي گزينه.  است

نياز به جستجت و 
آشكار يخوب ،ي

  ).ست

ند هستند خداو
  .د

 4  

1( پاسخ گزينه 

  ! د است

بان عربي 

پيش؛ زبــــان

چيز ر از خداوند
ز افراد سالخورده

هر كاري با خواس
  .ت

دن عمر و جواني
ح... آدمي پير : 3

نرم خويي ـ...  

شق و عاشق اشا
عاشقان در سخت

هميشگي عاشق

 جا آشكار است
يبد يبا نابود: (

يت در زندگي اس

در حال تسبيح
بارك اشاره دارد

و 2و  1گزينه 

جازمه پس لِـ  ←

تأكيد) نّ(ست و 

  !شود ته مي

 زب

سنجش پ

مردان خدا، غير
 به جز پيروي از

ه اين دارد كه ه
ماماً درست است

ه غنيمت شمرد
3ديشي ـ گزينة 

هللا ـ كم مباش

به جاودانگي عش
(اق البالء للوال 

  ري عاشق

اميدواري هم... ق 

خداوند در همه
:ياسيشعر س... 
  )د

 شب رمز موفقي

همة موجودات د
 بودن خداوند تب

ت نه متعدي رد گ

←ست و ِألقرأ 
  !ست نه مفرد

اس ]انت[ خاطب

 معلوم اذان گفت

   
 

 .رست است
به اين دارد كه م
ها صحيح است
 .رست است

اشاره به... زدان 
هاي ديگر تما نه

 .رست است
به... در ره پيري 

اند به چاره... ماه 
  

 .رست است
افناء في... عديا 

 .رست است
ب... ( گل همين 

مصد...  بنوازي 
اميدوار...  اميد 

 .رست است
مرا تا عشق 3ه 

 .رست است
خ... (ها  سال: 4ة

.اگر زمانه : ديگر
تغيير ديد افراد (
عبادت در... (ب 

 .رست است
ه: مفهوم...  بهر 

 به ستارالعيوب 

 .رست است

فعل الزم است 
 .رست است

لـِ ناصبه اس ←
تمارين جمع اس 

 .رست است

صيغة للمخ ←
   نكن

 .رست است

مجهول است نه

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .1
بيت اشاره به
ههمة گزينه

در 2گزينه  .1
ز يز: 2گزينة

زينمفاهيم گ
در 1گزينه  .2

تا د: 1گزينة
م بي: 2گزينة

.اشاره دارند
در 4گزينه  .2

سع: ها گزينه
در 1گزينه  .2

مورد جواب
گر: 2گزينه
مرا: 4گزينة

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينة

هاي د  گزينه
...بكوش تا 

گرت به شب
در 2گزينه  .2

بيت همه از
ابيات ديگر

    
   
  

در 3گزينه  .2
←تشکََّل 

در 1گزينه  .2
←ِألستطيع 
3در گزينه 

در 2گزينه  .2
ال َتْحَسبنَّ 
هرگز گمان

در 3گزينه  .2
م ← ُيؤذَّن

erv.ir
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رد !  اسـت   

  4و  3 

cationgroup

  .كنند

مؤنـث و معـرب

و 2رد گزينه . 

كن  با تو رفتار مي

م ←عاطفـة  

.باشد مي ر انتَ 

  !ند

 29/01/1399(  

 

  !د ديگر است

مردمآنطور كه 

  

دارد و مفـردش  

فاعلش مستتر، م

كن مجزوم مي َلم

5  

جامع نوبت اول( 

  !كنيم

  !ديگر ندارد

  !ح است

  !نه مصدر

 !ود نه بغض ما

  !ش رفتار كند

ولي زيباتر موارد

 رفتار كني نه آ

!غلط است هول

 اعراب اصـلي د

مبني للمعلوم، ص

  !گيرد ن نمي

  !ست

  

َل 

  رمليّ  تلّ 

پيش؛ زبــــان

ك نه هدايت مي

گزينه د 3ي به 

صحيح للغائبات

ق درست است ن

شو ب تبديل مي

س كرم و بخشش

ي زيباست ون ك

ت و عشق؛ مردم

للغائبة و مجه) 
  

 چون ال گرفته

 و معتل ناقص

ف است و تنوين

در جواب طلب ا

  ! است

!ب محلي نداريم

ت مشرفة شجرة 

سنجش پ

دهيم استه مي

ربطي 4عر گزينه 

يکتبن لت پس 

مشتق متوکَّال س

ض ديگران به حب

ن بايد به مقياس

رد ارتباط برقرار

 براساس محبت

)2  . ت
!است ب و متعدٍّ 

 الصرف است و

طب باب افعال

فعل غير منصرف

 قبلش مجزوم د

مبتداي مؤخر )

عراب داريم اما ا

 نيست  جازمه

تحت: عبارتند از

   
 

 .رست است

به معناي هديه 
 .رست است

معناي ابيات شع
 .رست است

است للمخاطبات 
 .رست است

حال است پس ←
 .رست است

معناي متن بغض
 .استرست 

مفهوم متن انسا
 .رست است

 با تو ارتباط دار
 .رست است

مفهوم متن بايد
 .رست است

مجهول غلط است
للمخاطبيست 

 .رست است

ممنوع من ←
  4و  3

 .رست است

فعل امر للمخاط
 .رست است

بر وزن أ أْجَمل 
 .رست است

بخاطر فعل أمر
 .رست است

)اآلباء( مقدم و 
 .رست است

اعراب تقديري 
 .رست است

حرف ج ←ذا 
 .رست است

ها ع تعداد نكره 

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
←ُنهدي 

در 4گزينه  .3
با توجه به م

در 1گزينه  .3
براي تکتبن

در 3گزينه  .3
←با توكل 

در 3گزينه  .3
با توجه به م

در 2گزينه  .3
با توجه به م

در 1گزينه  .3
با كسي كه

در 1گزينه  .3
با توجه به م

در 3گزينه  .3
فاعل و م) 1
ني للغائبة )4

در 2گزينه  .3
←العواطـف 

3و  1گزينه 
در 1گزينه  .4

فع ← أْعطِ 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
در 3گزينه  .4

ب ←َتِجْدُه 
در 1گزينه  .4

خبر )فيها(
در 2گزينه  .4

4در گزينه 
در 4گزينه  .4

لماذ ←ِلم 
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
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رسد و   مي

  .شت

ا خلقنـاكم    

مؤيـد   ﴾ـم   

ه و حـي و  

cationgroup

ت و فرمانروايي

مراه خواهند داش

اَفحسـبتم انمـا  

  .د

.  

يكم آيـات ربكـ

د و هميشه زنده

  . ندارد

به مقام نبوت) ع(

دهند را به هم ي

﴿ : است و آيه

شوند  ناميده مي

شود ن داده مي

منكم يتلونَ علـيك

ميرد   هرگز نمي

 29/01/1399(  

  !تند

  ]جمع باشد

  !ود دارد

وجود» ماهنگي

 .يم است

  . آن است

(حضرت يوسف 

ي اعمال قرار نمي

زم ضرورت معاد

تأخّرمانند و ما ي

تشاه دست راس

م يأتكم رسول م

د توكل كرد كه

6  

جامع نوبت اول( 

هست فرعی) رف

بايد ج متقّدمين[

  

وجو 3 در گزينه 

ي، ارتباط و هم

قيقت دين تسلي

بيانگر ﴾ ...يل 

آن اين بود كه ح

زان و ارزش براي

 نباشد و مستلز

 انسان باقي مي

مة اعمال آنها به

الم ﴿رند و آيـه  
  .دادند مي

ه بايد به خداوند

ن و زندگي

پيش؛ زبــــان

غير منصرف(کة 

[) 4 ].كان است

!ب حصر داريم

خواهد كه ميي 

پيوستگي« غايت 

 توجه به آيه حق

انّا هديناه السبي ﴿

ي بود و تعبير آ
  .بود) 

ترين مردم، ميز

هدف  انسان بي

ز حيات دنيوي

شد زماني كه نام

گير طاب قرار مي
 آنها را هشدار مي

ويژگي است كه 

 دين

سنجش پ

مّک) جمع مذکر

خبر كدؤوبًا [) 3

داريم پس اسلوب

ل مطلق تأكيدي

ه بدون هدف و

و با ﴾ ... اسلم 

﴿ن است و آيه 

در كودكي) ع(ف 
)ع(ضرت يوسف 

كارت است و زيان

ند كه آفرينش

خي از آنها بعد ا

باش ي نيكوكار مي

مورد خط ﴾ ... 
ه رسوالن الهي

﴾ ...يموت و ال

   
 

 .رست است

ج(المسلمين ) ی
 .رست است

3! صحيح است 
 .رست است

مستثني منه ند 
 .رست است

مفعول= ع شك 

 .رست است
ت داشتن، اينكه

 .رست است

ن اهللا يبغون و له
  ﴾ ...م 

 .رست است

 بعد اختيار انسا
 .رست است

ب حضرت يوسف
خود حض خواب 

 .رست است
رين عملكردها ا

 .رست است

كن اوند اقتضا مي
  .د آن است

 .رست است
ي هستند كه برخ

 .رست است
هاي يان و انسان
 .رست است

بواب جهنّم فيها
يي آنها است كه

 .رست است

لي الحي الّذي ال
.  
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 و احتـرام   

م آمـادگي   

cationgroup

  .ت ندارد

تحسـين فيـف،  

.  

عـدم) عج(عصر 

  .ي اشاره دارد

  .د

د، خدا را دوست

يند و انساني عف

گردد ستنباط مي

 

  .رد

لت غيبت امام ع

دورة غيبت كبري

اند وصيه فرموده

 29/01/1399(  

دا سرپيچي كند

سان توجه ننماي

 نشدن است است

 .شودودات مي

  .يست

ي قرآن اشاره دار

  . آن است

 

گردد و عل وم مي

ط به امامت در د

ه پيروان خود تو

هاي ديني

7  

جامع نوبت اول( 

 كه از فرمان خد

ران به كرامت انس

مورد اذيت واقع

ن از ساير موجو

شان پيامبري ني

 اعجاز محتوايي

مؤيد ﴾ ... بعيداً

  .ن بود

 .دارد  بيان مي

مفهو ﴾ ... قومٍ 

  .باشد تظر مي

هاي مربوط وليت

پروا داشتن را به

ه معارف  اقليت

پيش؛ زبــــان

د است و كسي

ر كه افراد هوس

ت پوشش كه م

يز بنيادين انسا

ست و پس از ايش

باشد و به ي مي

ن يضلّهم ضالالً

ي اخالقي ايشان

را» ........... براي 

  .تند

نعمةً انعمها علي

ژگي جامعة منت

به مسئو ﴾ ...ه 

دن و از خدا پكر

 فرهنگ و م

سنجش پ

 پيروي از خداوند

شود ك ميموجب 

ثمرا ﴾ ...ؤذين 

ست و سبب تما

ن پيامبر خدا اس

ين نزول تدريجي

يريد الشيطان أن 

  .ه است

هاي نند و كرامت

گانريخ گذشت

ت ظاهري هست

هللاُ لم يك مغيراً ن

 سبز است و ويژ

منون لينفروا كافه

ظ دين، ازدواج ك

  .كنند ي

   
 

 .رست است
ان با خدا علت 

 .رست است
دن عزت نفس م

  .انگيزاند رمي
 .رست است

 أن يعرفن فال يؤ
 .رست است
ن است ويژه انسا
 .رست است

، آخرين)ص(مد 
 .رست است

ام دروني، در عي
 .رست است

﴿ر الهي و آيه 
 .رست است

 جابر اشاره شد
 .رست است

مان ير و عمل بي
 .رست است

مطالعه دربارة تا
 .رست است

ت ظاهري و واليت
 .رست است

ذلك بِأنَّ اهللا ﴿ه 
  

 .رست است
 اعتقاد به آيندة
 .رست است

و ما كان المؤم ﴿
 .رست است

براي حفظ) ص(

 .رست است
و علم معرفي مي

 .رست است
  .باشد لم مي
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گـري   ـادي   

cationgroup

.  

مـل گـرايش مـ

.دات مادي است

  .نيست

 است كه با عوام

  .ت مي باشد

 29/01/1399(  

خصوص موجود

ه بودن حركت ن

زه با خداباوري

  .ارد

  .رساند مي

دة انسان مصلحت

8  

جامع نوبت اول( 

مخ ست و حركت

ت و الزمة پديده

ارنگ براي مبارز

د د نهايي باز مي

ت و خداپرستي م

انگيزانندجهت بر

  .كند ن مي

  .ان است

پيش؛ زبــــان

ل غير مشروط اس

دهد، تغيير است

هاي رنگا ئولوژي

سيدن به مقصد

  

 به عالم حقيقت

دارد به همين ج

  .ست

 

  .باشد مي

د اقتصادي تأمين

  . حقايق است

 كامل براي انسا

  .دهد مي

سنجش پ

وجود يك عامل

د جة شدن را مي

ساز رشد ايدئ نه

  .شود مي

كه انسان را از رس

  .بادت كند

.گيرد چشمه مي

  .گيرد ت مي

ند كه انسان را

  .ت

 جهت انحرافي د

 تكامل انسان اس

 .فراموشي است

  .لقوه دارد

نسان و حيوان م

شة نيازها را سود

ت و آشنايي با

يجة آن آرامش

خداوند تشكيل م

   
 

 .رست است
ها حاكي از و يده

 .رست است
هان طبيعت نتيج

 .رست است
واني فكري، زمين

.  
 .رست است

ر خدا منتهي م
 .رست است

 آلودگي است ك
 .رست است

كه انسان او را عب
 .رست است

ري انسان سرچ
 .رست است

ص و ناتواني نشأت
 .رست است

 به منزله دو بالن
 .رست است

 امر ذهني نيست
 .رست است

 تدبيري انسان
 .رست است

، شرط نجات و
 .رست است

فراموشي، خودف
 .رست است

 انسان حالت بال
 .رست است

مشترك ميان ان
 .رست است

اركسيستي ريش
 .رست است

 از موهبت هدايت
 .رست است

داوند است و نتي
 .رست است

ت را ياد خ عبادا
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Part A:
 

ر گرفتـه   

 3و  2ـاي  

  ن

رنـت ديتـا       

  دن

   ».بماندن 

cationgroup

: Grammar

در نظـرهرمـان   

هـ كنيـد گزينـه  

   ».ست

  

   ».هم

رقابت كرد) 4 

ودكـار بـه اينتر

سازمان داد) 4 

ي دارد در ذهنتان

  .ي است

r and Voca

رد، به عنـوان قه

توجه ك. ل است

 
  .د

بوده اسر موفق 
  .گيرد مي ر بر

 ».بوديم موفق 

انجامش د كنم

 بـه صـورت خو

 ن

حتمال بيشتري

 29/01/1399(  

ساس داليل عقلي

abulary 

رش اوديسه دار

جه جمله مجهول

  ».وست ندارم
ت كاربرد هستند

 آن زمان بسيار
 زمان حال را در

نسبتاً و خوريم
  

ك ام را مي  سعي

 كوشيدن) 3

ي هوشمند شما

بررسي كردن) 3

ب انجام دهيد، اح

9  

جامع نوبت اول( 

شود و براس ه مي

شتركي با همسر

، وجمفهوم جمله

را دو ني اسكي
صفت ”ski“ و 

همي داشت و از
“some y (تا

نخ چيزي غذايي 
.رود به كار مي “

تمامد بود ولي 

  3

ت بدهيد، گوشي

 3

گر كاري را مرتب

 زبان

پيش؛ زبــــان

  

  .ند

  .ست

ا به انبياء نتيجه

گونة مش  قهرمان

باتوجه به مت و 

سياه نايلونلوار 
“n صفت جنس

ژوهش كشف مه
”ears ago ي

وعدهاي بين م
”to“ت مصدر با 

ار دشوار خواهد

سرگرم كردن) 

ايفاي را از دست

 ادامه دادن) 

 اين است كه اگر

سنجش پ

.باشد  ايمان مي

باشن و بشري مي

اس» توحيد«ني، 

اعتقاد ما اول از 

هاي لوپه ويژگي

“c متعدي است
  .د

خواهي، اين شلو
”nylon رنگ، 

سال پيش در پژ
يعني( از گذشته 

كنيم سعي تا م
فعل به صورت “

 كار تا فردا بسيا
  :صدري

 2(

ي به اينترنت وا

  :صدري
)2  شدن

هاي قبلي درس

   
 

 .رست است
م تبديل علم به
 .رست است

هاي آسماني و ب
 .رست است

 ركن بينش دين
 .رست است

 معاد در درجة

 .رست است
هر چند پنلو«: ه
   

”onsiderعل 

تار معلوم هستند
 .رست است

راستش را بخ«: ه
 “blackصفت

 .رست است
او چندين س«: ه

مان حال كامل
 .رست است

كرديم توافق«: ه
”agree“عد از 

 .رست است
تمام كردن«: ه
در حالت مصها  ه

 ش كردن
 .رست است

اگر دسترسي«: ه
   ».كند ي
در حالت مصها  ه

 كردن، منتقل ش
 .رست است

علت مرور د«: ه
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   ».د

  ن بر

ه زمان نياز 

  باً
 
Part B: 

جـه كنيـد   
  

ي اسـت و  

 بـه  سـيدن 

  

  ردن

cationgroup

 چسبيدن) 4 

  مشاهده) 4 

   ».د
  شرمنده) 4 

سازند ميمپيك 

اصرار كردن) 4 

ها به سي دقيقه

  بحث )4 

اغلب، مرتب) 4 

Cloze Test 

توج .هـول اسـت   
“spen است.  

ن گزينه اختياري

رس در شـما  ايي 

پازل، معما) 4 

مقايسه كر) 4 

 

سوزاند ر روز مي
 اه

هاي الم را در بازي

 كيل دادن

ما خود روند تنه

لـه مجهجـه جم  
dond (time) 

 “that” در اين

توانـا روي واننـد 

 دن

 29/01/1399(  

اطالع دادن) 3

 جاذبه) 3

2  كالري در
خالصه، كوتا) 3

گانه ر  ورزش سه

ساختن، تشك) 3

ت زمان است، ام

 تشويق) 3

  
 اساساً) 3

نرفته اسـت، وج
someth oing

 ضمير موصولي

تو مي كه دارند

 ابزار) 3

جانشين كرد) 3
  .است “

10  

جامع نوبت اول( 

 3

   ».روم هي مي
 3

 ي 15  تا
3  ي

احد تحت عنوان

3  ن

ند چندين ساعت

3  ودن

 ». نخواهم بود
  3

عد از آن به كار ن
”hingورد نظر 

توجه كنيد كه
  .مله داريم

د وجود تعددي

 3

3  ن
”organize“ل 

پيش؛ زبــــان

 شامل شدن) 

رم مسير اشتباه
 درك، توجه) 

عاديك فرد بالغ 
متوسط، عادي) 

رخدادي و) ا هم

جستجو كردن) 

د پزشكي نيازمن

در دسترس بو) 

بيشتر شايد يا 
احتماالً، شايد) 

 چون مفعول بعد
ر واقع تركيب مو

ت. ب اجزا را دارد
نياز به يك جم 

مت عوامل اقعيت

 هدف) 

مند كرد عالقه) 
عل مترادف فعل

سنجش پ

  :صدري
 2(

شدم كه دار جه
 2(

هاي اخير، يك ه
 2(

با(رزشي جداگانه 
  :صدري

 2(

براي اين روند ي

 2(

 براي چهار روز
 2(

متعدي است و 
در .فعول نيست

ترين ترتيب اسب
”that“ بعد از 

  :وجه كنيد
و در اما برسد، 
  ».ند

 2(

  :صدري
 2(

“str در نقش فع

   
 

در حالت مصها  ه
 ت كردن

 .رست است
متوجناگهان «: ه
 

 .رست است
مطابق يافته«: ه
 

 .رست است
سه مهارت ور«: 
ت مصدر حالها  ه

 شدن
 .رست است

سازي آماده«: ه

 سازي
 .رست است

من حداقل«: ه

 .رست است
”spend“عل 

“commun مف
 .رست است

منا 4نها گزينة 
ضمناً. ودذف ش

 .رست است
ه معني جمله تو

ساده نظر به ت
بگذارن تأثير طي

 .رست است

 .رست است
در حالت مصها  ه

 مند كردن
”ructureكلمة 
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3ن تمجيد كه 
 سكوت ) 

ر شود توانست ب

 بزرگي است كه

ادي سخت از بي
زباله گردي كر) 

ديك شد، من فه
 ظهور) 

گاني در لندن د
 ها ساختمان) 

روني، و نه ظاهر
 نفس گير) 

قابل شمارش اس

was تناسب وج

ــه و ــار رفت  بك
ي عام آن بكار

سنجش پ

الم بين) ت منفي
   ي

   

موالً به عنوان ذ

 2(

ن منطقه باالترين
 2(

كه خودرو منفجر
    رفتن

  

هاي مجلل و نه
   قصر

   

 طي ركود اقتصا
 2(

گارسن به او نزد
 2(

تعمرات نمايندگ
 2(

زد كه زيبايي در
 2(

ق» فيك سنگين

resul و فعلs 

ــام آن ــاي ع عن
pa (نيز در معنا

   
 

 .رست است
شهرت(ه بدنامي 

شهرت منفي/  
سرگذشت/ حال 

 .رست است
 مصري، كه معم

  .ست

 .رست است
رستوران در اين

 سخاوت 
 .رست است

ست قبل از اينكه
جمعي به جايي

 
 .ترست اس

ي رديفي از خا
مانند ق/ و مجلل 
حال بي/ شتياق 

 .رست است
در} جامعه{ي 

 كردن
 .رست است

 سرعتي كه سرگ
 ي

 .رست است
جدهم، تمام مست

 
 .رست است
پرداز  موضوع مي

 كُل 
  زا 

 .رست است
j  تراف«به معناي

  ).4و  1اي 
 ltsميان فاعل 2

 .رست است
childre در مع

arents/grand
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ـرا كـه در        
ه نادرسـت   

  

come up

  ).2 گزينة 

س نيـاز بـه    
 داريـم تـا    

ي اتفاقـات      

ـنگ پـرت    

 خرمن

  باد

cationgroup

شـتباه اسـت، چـ
هاي جملـه سمت

).1رد گزينة (د 
 

 p withر فعلي

رد(هول داريم 

پـس. »ه چگونه
دار فعـل ingر 

س نخـوردن بـراي

 ) كسي

 به ديگـران سـ

وعده سرخ) 4 

در ناكجا آب) 4 

ـاختار كـامالً اش
وجه به ساير قس

su استفاده كرد
 ).2رد گزينة ( 

شود نه ساختار ي

ز به ساختار مجه

كه«ند نه مفهوم 
نياز به ساختار 4

ايـه از افسـوس

كنترل كامل بر
 بار شيشه داره

  زدن

 ها بيني ش

 29/01/1399(  

  ).4و3گزينة 
the در ايـن سـا

parents  با تو

 uchبايد از) شند

 such شود نه

استفاده مي» دن

نياز  which از

را منتقل كن» را
 years 40ختار

  .نيد

كنا. (گـرده  مـي  

 ) مهمتره

ه از عدم ككناي (
كسي كه(كنند 

صريح حرف) 3

  .قت كنيد

برخالف پيش) 3
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جامع نوبت اول( 

رد گ(تفاده شود 
 e حرف تعريف

قبل از theي 

 چه نداشته باش
استفاده  so از

3.(  

رسيد«ه معناي 

 است، پس بعد

كه چر« معناي 
نين بعد از ساخ

دقت كن»  تاريخ

ه به جوي بـر نم

ي از همه چيز
.كرد آب بخوره

يد سنگ پرت ك

 3

دق»  و بدردنخور

  .ي ندارد

 3

پيش؛ زبــــان

استف inف اضافة 
more imp (با

بعالوه بكارگيري 

ت داشته باشند
dangero (بايد

3رد گزينة (ارد 

come up t به

مفعولي  setعل

صولي داريم كه
همچن). 4و  1ي 

در طول«عناي 

آب رفته/ ه كني 

وابط خويشاوندي
شه مجبورش ك ي

كنند نباي گي مي

 شيرخشك) 

فايده فرد بي« 

هيچ تجربه عملي
 .كند دگي مي

 از ته دل) 

سنجش پ

rol بايد از حرف
portant( برتر 

.دپذير ورت نمي

area )چه صفت
ousمانند (ايي 

هيچ مرجعي ند

 oساختار فعلي

ينة دوم براي فع

ياز به ضمير موص
هاي رد گزينه(م 
  ).3رد گزينة (

since sl به مع

يخته شده گريه

كنايه از اينكه ر
آب برد، اما نمي

اي زندگ ي شيشه

 2(

wast به معناي

 د

چيزي را دارد و ه
ليل آهسته رانند

 2(

   
 

leگر براي اسم 

كارگيري صفت
اي صو ًال مقايسه

  ).2زينة 
 .رست است

aد اسامي مانند 

د صفات به تنها
در گزينة سوم ه

 .رست است
standard  از س

  ).4و  3هاي 
standa در گزين

 .رست است
 معناي جمله ني

داريم  whyولي
(رار عمل باشد 

  ني
 .رست است

liced bread 

 .رست است
اره براي شير ري

ك(آب غليظ تره 
شه تو آ ب را مي

هاي  كه در خانه

 .رست است
 دام زميني
 .رست است

te of space 

 .رست است
  پيك/ ن 
فرد قدرتمند/ ه 

كه فقط دانش چ
دلي مبتدي كه بي
 .رست است

 ار ساعته چه
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 thatن از 

citi   شـهر

  .تفاده كرد

 1.(  

 يا شده

differen 

cationgroup

  .شود ورده مي

know  تـوان مـي
 iesن منظور از

 تمركز) 4 

است due toوان از

رد گزينة(كند  
.  

مهي) 4   

 nceمعنايي اسم 

  ).3رد گزينة 

 بد

طمئناً بدست آو

  ن
  براي خريد

  يكي
  پرداختن

  .توجه كنيد

 wگر بعد از فعل

د چرا كه در متن

  .باشد» نه

 با اين حال/  

تو تنها مي beطي 

كيمله را ناقص م
)4و  3هاي  زينه

 

  .د

به لحاظ م). 2و  
ر(شود  حبت مي

 29/01/1399(  

در وضعيت ب) 2
چيزي كه مط) 4

نظير بودن بي) 2
در دسترس) 4

تيري در تاري) 2
به جزئيات پ) 4

ت» ها  و دشواري

از سوي ديگ). 3
كند ي خراب مي

 

 اختصاص) 3

كه چگو«فهوم 

  برعكس) 2
اين وجود با) 4

يد بعد از فعل ربط

ند كه كامالً جم
رد گز(ل داريم 

تكامل يافته) 3

شود استفاده مي 

1هاي  رد گزينه
صح» هايي تفاوت«

16  

جامع نوبت اول( 

 
 4

 
 4

 
 4

ها  تمام سختي

3و  1هاي  گزينه
 به لحاظ معنايي

 ).4رد گزينة  (

 3

ريم كه بيانگر مف

 
 4
 به ياد داشته باشي

كن را اضافه مي» 
ه ساختار مجهول

  3

»توسط«عناي 

d  ر(داشته باشد
«ست دربارة چه 

پيش؛ زبــــان

 )ورزشكار

t  در«به معناي

رد گ(امل داريم 
t كامالً جمله را

. نويسنده است

 تعهد) 

مير موصولي دار

دهند اما مي» طر

»كه«مله مفهوم 
ست، پس نياز به

استخراج شده) 

به مع  by اضافة

  .ريم

 determinerد

چون مشخص اس

سنجش پ

  
براي و(مصدوم  

  
  

  
   ن

through thic

 به زمان حال كا
 thoseرگيري

هرها مورد نظر

 2(

خالي نياز به ضم

  
  

بخاط«معني  3و  

which  به جم
use  مفعولي اس

 2(

ز فاعل از حرف

دا  toه مصدر با

م بيايد حتماً بايد
t را داشته باشد چ

   
 

 .رست است
 ير

) /براي ماشين
 .رست است

  آسونه
 ي بودنو عصب

 .رست است
  هدف زدن

نشان زدن 2گ 
 .رست است

ck and thin 

  ت
 .رست است

نياز  for كلمة
بكا. ستفاده كرد

شهت بلكه كلية 
 .رست است

 
 .رست است

 متن، در جاي خ
 .رست است

1گزينة  2كه هر 
 .رست است

ضمير موصولي
ene براي فعل

 .رست است
 ض قرار گرفته 
 .رست است

 مجهول، قبل از
 .رست است

allow  نياز به
 .رست است

گر قرار است اسم
 theحرف تعريف
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سـبي بـين   
وتـاه شـده    

نيد كه در 

 فتاده

  .زين شود

 شند

cationgroup

تناس 3ر گزينـة  
ي موصـولي كو

  .ر بيايد

دقت كن). 4و  2 

تأخير اف به) 4 

  
  

جايگز ------- 

ا هم سازگار نبا

در). 1د گزينـه  
ها واره ز به جمله

دار ing صورت 

و 1هاي  ينه گز
  .ن دارد

 ي

).3و  1هاي  ينه
.داريم» شونده

تواند با شكل مي

مثل باحاظ توليد

 29/01/1399(  

رد(شـته باشـيم    
ي باقيمانده، نياز

affect بايد به

رد گ(هول داريم 
ليت حذف شدن

  .ت

 جذب شده) 3

  متقابالً) 2
كمي/ اندكي ) 4

رد گزين(ده كرد 
زودتر سرد«ي 

شت به بهترين 

  كند؟  مي
 .تفاق بيفتد

سان ديگر به لح

  مثال 

17  

جامع نوبت اول( 

ير موصـولي داش
هاي جه به گزينه

 tست، پس فعل

ز به ساختار مجه
which is  قابل

است» طع كردن

  3

 
 4

شاره جمع استفاد
faster به معنا

 .بوس هستند

كشيده شده است

 
 .جود ندارد

ي سي پي اشاره
زة زماني كوتاه ا

. .......  
ري يكسمعيت پد

مراه ارائه يك مث

پيش؛ زبــــان

، پس بايد ضمير
توج با). 3گزينة 
affec فاعلي اس

 است، پس نياز
w بوده است كه

سا/ تشر كردن 

منعكس شده) 

بايد از ضمير اش
 cooling-علي

 جغرافيايي محب

خط ك 2راگراف 

  درست است؟
وانع فيزيكي وج

انه مي سيودخ
تواند در يك باز ي

.................د بجز 
هايي از جمگونه

در كودكي به هم

سنجش پ

داريم،» كه«وم 
رد گ(جود ندارد 

pa براي فعلct 

store  مفعولي
which is sto

g  منت«به معناي

 2(

  
   عت

temperatur ب
ياز به صفت فاع

  چيست؟
يي كه به لحاظ

كه زير آن در پار
  متناوب

زايي همه جانبه
ها به دليل مو وه

به مثالي از رو 2
 همه جانبه مي

زير غلط هستند
شود كه گمل مي

 
زش زودهنگام د

   
 

 .رست است
الي نياز به مفهو

p  وaffects وج
 articles نقش

 .رست است
ene براي فعل

 oredبه صورت

 .رست است
give offاي  مه

 .رست است
 داده شده

 .رست است

به سرع/ الفاصله 
 .رست است
res جمع بودن 

، ني معناي جمله

  ب
 .رست است

وان براي متن چ
هاي در ميان گروه
 .رست است

intermitte" ك
sp" به معناي م

 .رست است
ز ه در مورد گونه
يكي بين زيرگرو

 .رست است
ده در پاراگراف 

زايي هد كه گونه
 .رست است

تن، تمام موارد ز
زايي وقتي كامه

 .رست است
  متن چيست؟

ورد اهميت آموز
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 ..  

cationgroup

............ آمد كه 

 .د بود

  كند؟ ه مي

ودكاني به وجود

زه موفق خواهند

ي مدارس اشاره

  .د

  اجرا كند؟

 29/01/1399(  

ت رساني به كو

نند به يك انداز

 آماده سازي براي
  .يت كند

  د شوند

  ت است؟

اشاره دارد........ 

. .......... 

شد را  وضع مي

18  

جامع نوبت اول( 

Hea براي خدمت

كن س شركت مي

هاي ديگر برنامه
بوده است، حما

  .كند
مندبستاني بهره

. .....  
 داشتند

س تراتيدز نادرست

.......ده است به 

..........دي شدند 

ئت قانونگذاري

پيش؛ زبــــان

 ad Startد كه

 است؟

گي براي مدارس

نوع د 4يجي از 
اي موفق   اندازه

ادامه پيدا مي.. 
دبهاي پيشنامه

..............ند بجز 
مردم حق رأي د

ر دربارة پيسيس
  .ل برگشتند

خط كشيده شد 

 زندگي شهروند

ي كه توسط هيئ

سنجش پ

وان برداشت كرد
 .د

 موارد زير غلط ا
هاي آماد برنامه

به نتاي 3راگراف 
Head Sta تا

.....................ورد 
مكن است از برن

تن درست هستن
الر يونان همه م

يك از موارد زير
ن به قدرت كامل

4در پاراگراف  

ها نقطة ورود»م
   كاسته شود

ول بود تا قوانيني

   
 

 .رست است
تو چنين مي 2 

هاي فقيري بودند
 .رست است

يك از تن، كدام
كه در هر نوع از

 .ست استر
ده در انتهاي پار

 art ده كه برنامه

 .رست است
ًال با بحثي در مو

ها ممي كه بچه
 .رست است

 زير براساس مت
ساسي مردم ساال

 .رست است
ي ، كدام3راگراف 

ها دوباره در آتن
 .رست است

th" كه زير آن
 

 .رست است
ديم«، 4راگراف 

روابط خانوادگي
 .رست است

 موارد زير مسؤو
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