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  آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  امع اولجـ  دوازدهمسنجش 
)29/01/1399(  

  

  )دوازدهم( ــانبـز
  

  :باشد ير قابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي ز آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

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

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

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

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  10 ـونآزمــ  
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@sanjesheduc 

  .غوش

ل صـحيح   

ت عشـق و  

و ) جغـد (» 

ـن تـداعي     

  .ت
كنايـه از  » 

منظور  ←

ور عاشـقي    

. ـده اسـت  
ديدآورنـدة    

cationgroup

ست نه سينه و آ

شـكل) كـردن هـا 

  ل جبران

  .ارد
كنايه از شدت» 

»بـوم «، »زاغ«     

بيـت، بـه ذهـر 

ز ترسيدن است
»در گوش كردن

←ر بودن دن، الغ

كنايـه از شـو» 

خشك تشبيه شـ
 امـر متضـاد، پد

  

  .خص مي شود

  ش
  )ن

آمده اس» حصول

در معني ره(» د

جبران خليل: انه

 حسن تعليل ند
رفتن راه با مژه«

ه دليـل حضـور
  .د

در» هـوس «ور    

در اينجا كنايه از
حلقه د« ←ن 

سنگين بود): ب

»ه چـاك بـودن   

به ساحلِ خ) س
راين تشبيه دو ا

  .)م است

)29/01/1399 ل

و معنايش مشخ

 جوش و خروش
زبانان و عرب(ن 

بار و مح«معناي 

بگذارند« است؛ 

پيامبر و ديو) 4

اغراق است اما 
« ⇐قت شود 

است امـا بـهده
هام تناسب دارد
بـه دليـل حضـو

د» لرزيدن« ←
ه در گوش كردن

به ترتيب(ه شبه 

سـينه« ←دن 

اقيانوس( محيط 
اند؛ بنابر قع شده

ارد اما فاقد ايها

2  

جامع نوبت او(ن 

تناسب دارد و) ه

سر شادماني، ز
زبانان رك، فارسي

در م» بر« بيت 

ردن امور مادي

  . است

 

  ر ابراهيمي
   4

⇐شوند  و مي
بايد دق» رفتن ما

آمد» دوباره«ني 
ايه ⇐شود   مي

وس و آرزو كه ب

←لرزيدن :  شبه
حلقه: وجه شبه 

وجه ←. ه است

سينه چاك بود 

درياي. استشده
 و متضاد هم واق
 ايهام تناسب د

ي و نگارش

وازدهم؛ زبــــان

ضربه(» زخم«و 

فرياد از: هلهله) 
غير تر: تازيك) 

فته؛ لذا در اين

عاشقي و رها كر

، نادرست آمده

 .ت آمده است

نادر: سه ديدار) 
 مارودي        

عاشق زيبايي تو
ره ر«و )  كردم

  .جود ندارد
در معن» ازب«. ت

 به ذهن تداعي
هو) 2 و آسمان 

  . شود

وجه ←.  است
←. شده است

تشبيه شده» كاه
  .يگري نيست

:وجه شبه ← 

ه دريا تشبيه ش
مقابل) آبي و بي
در كنار دريا،» 

 فارسي

سنجش دو

و» آهنگران«با  

)2  در امري
)4  بت

هاي بارور و شكف

ت كه توصيه به ع

سرسام، -3ن و 

نثار، نادرست -3 

)2  وته
موسوي گرما: ج

تي نوزادان هم ع
جاروب(» رفتم«

سان در بيت وج
در تضاد است» س

هم) عقاب(ري 
هوا) 1: ب دارد

بيت ديده نمي 

يد تشبيه شده
به تشبيه شه كع

تن به ك«و » وه
نايه از مقصود دي
.شبيه شده است

ظ بخشندگي به
آبي واز نظر پر( 
كف«. (است) س

   
 

 .رست است
»پتك« معناي 

 .رست است
كوتاهي كردن د

خواري و مراقب م
 .رست است

ه يعني گل» ه بر
 .رست است

معناي كلي بيت
 

 .رست است
استخوان -2غوز، 

 .رست است
فراغ و -2ضياع، 

 .رست است
گو: ربي ـ شرقي

تون بر شاخ ترنج
 .رست است

گويد حت اعر مي
« تلفظ درست 

ت اما جناس همس
طاووس«با » زاغ

 معناي بازِ شكار
ايهام تناسب» هوا

در ب» تضمين« 
 .رست است

شاعر به بي: شبيه
مجنون به: شبيه

  .ت
غم به كو«: شبيه

 و وجه شبه كنا
ينه به صبح تش

  .ت
 .رست است

از لحاظ) ز دست
حل و اقيانوس

رادوكسپا(نما  ض

www.sanjeshse 

  
  
  
در 2گزينه  

در» دراي«
در 3گزينه  

ك: تفريط) 1
غم: تيمار) 3
در 1گزينه  

هاي به گل«
در 4گزينه  

م با توجه به
 .فعل است

در 2گزينه  
آغ -1امالي 

در 3گزينه  
ض -1امالي 

در 4گزينه  
ديوان غر) 1
پيوند زيت) 3
در 3گزينه  

شا: 1گزينة 
به: 2گزينة 

احترام است
ز«: 3گزينة 

،»طاووس«
ه«: 4گزينة 

اما. شود مي
در 3گزينه  

تش: 1گزينة 
تش: 2گزينة 

بندگي است
تش: 3گزينة 

همين است
آيي: 4گزينة 

داشتن است
در 2گزينه  .

مجاز ا(كف 
در اينجا سا

آراية متناقض

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـابه ريشـة      

ـي حـذف     

 

ماضـي  : اد

گ نهراسـد    

  جملـة (ت   

كـنم، اگـر    

ـود دارد و  

  

cationgroup

 بـه وطـن، مشـ

ناسـة فعـل قبلـ

 متمم ⇐. ت

د نشـان نمـي  // 

كسـي از مـرگ 

 حق آگـاه اسـت

ا را نصيب تـو ك

ساقي خللي وجـ

  .ريزي نيست

  .ست
.گويد دوست مي

  

  .اني است
انسـان و پيوند

  :ت
  .»گوش«

عل به قرينة شن

است اويران براي 

.) /مسـند اسـت  
  .)سند است

]كـه [) وابسـته 

در جوار رحمت

حتي يكي از آنها

  گزيني؟ مي
  م 

ست كه در كار س

 بد و محتوم، گر

اي، نكوهش شده
ي خاك كوي د

)29/01/1399 ل

اضافة اقتر)  دعا
عرق و(هي است 

است) فك اضافه
«ليه است براي 

از پايان فع» ـ ند

كودكي، طبع امي

م» آمـاده «(اده  
مسن» شناخته«(

جملة پيرو يا و(

ي روح خويش د

توانم ح كنم، نمي
  

ي از من دوري م
ه است نه خودم

  .ود

ود، نشانة اين اس
  

 كه از سرنوشت

ق و انگيزة واقعي
يت، از ارزشمندي

3  

جامع نوبت او(ن 

دست به نشانة
اضافة تشبيه» د

(» دل از كسره
ال مضاف» يكي« 

ـَـ«شناسة ( ندد

ت، هم با وجود ك

  متمم ⇐ت 

ماضي سـا: نبود
(مضارع التزامي 

(نه ممكن است 
  )ر ساده

به جاودانگي كه 
  

يده در صدف بك
.)برد ش بهره مي

طر چيز مختصري
 به خاطر تو بود
و دارد كه فدا شو

شراب ريخته شو
!هارش پيداست

كيد شده است

يفه، بدون عشق
أكيد دارد اما بي

وازدهم؛ زبــــان

(دست دعا . ست
ريشة پيوند«. ت

 
  . ست

بد«ود كه از نوعِ 
⇐لص رسيد 

و به زنداني نهاد 

  اليه مضاف 
است اوان براي 

  )متمم(ه 
هست، آنِ توست

ن// ضارع التزامي 
م: اشدنب// باري 

چگون كه) هسته
غير(ملة مركّب 

)ايه يا هستهة پ
)غير ساده(كّب 

رواريدهاي پوشيد
 و روزي مقدرش
ري، چرا به خاط
 از دست دادم،
و هر لحظه آرزو

ماندة شكند، ته ي
كه نكوست از به

بر اين مفهوم تأك

وي عادت و وظي
 به عالم علوي تأ

سنجش دو

ضافة تشبيهي اس
فة استعاري است

 .تشبيهي است
ضافة تشبيهي اس

نة يك توجه شو
 از دوستان مخل

) در بند كردند

⇐. آيد مي من
كي، فرهنگ پيرا

نصيب ده ما به 
ه منر چه براي 

مض: بينگارد// ي 
مضارع اخب): شد

جملة پايه يا ه( 
روي هم يك جم

جملة( آن كس 
م يك جملة مركّ

جهان را پر از مر
به اندازة قسمت
ل و جانم جا دار
ت فقر اختيارم را

ر وجود توه خاط

كه ساقي پر مي
سالي ك ←. ست

 صورت سؤال، بر

عمل كردن از رو
 روح و تعلقش

   
 

 .رست است
اض» محراب ابرو
اضا» دست دهر

  .)ت
ت اضافة» سروِ قد

اض» گوي توفيق
 .رست است

در گزين» را«رد 
ن به گوشِ يكي
 .رست است

او را(كردندش 
  
 .ست استر

م تو چون بر زبان
م با وجود كودك
 بيانِ حال خود
سم و جان و هر

 .رست است
ماضي استمراري

باش نمي(نيست / 
 .رست است

زده است حيرت
بر ر):  يا وابسته
هراسد مرگ مي

بر روي هم): ته
 .رست است

اگر بتوانم ج: 1 
هر كسي به(شد 

تو كه در دل: 2 
اگر از شدت: 3 
وجود من به: 4 

 .رست است
همان قدح اول ك
ن ابتدا آشكار اس
 .رست است

يت، مانند بيت
 .رست است

ر هر دو مورد، ع
تن بر جاودانگي

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .
م«: 1گزينة 
د«: 2گزينة 

درخت است
س«: 3گزينة 
گ«: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
بايد به كاربر
مگر آواز من

در 4گزينه  .1
بند ك ]عوام[

.)شده است
در 3گزينه  .1

نام: 1گزينة 
هم: 2گزينة 
از: 3گزينة 
جس: 4گزينة 

در 1گزينه  .1
م: بست نمي

//استمراري 
در 4گزينه  .1

دشمن ح) 1
جملة پيرو(
كجا از م) 2

پيرو يا وابست
در 4گزينه  .1

معناي بيت
ات نباش زيرو

معناي بيت
معناي بيت
معناي بيت

در 1گزينه  .1
اين كه در ه
اين از همان

در 3گزينه  .1
در هر سه بي

در 2گزينه  .2
در: 1گزينة 
مت: 2گزينة 

erv.ir
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  ! م

رنگـي و  دو

ر علمـي و   
ا قافلة علم 

م جويبـار،  
ـاي طـرح    

ز بـروز آن   

ـاوه رفتـه،        

–)  4و1

–)  4و3ي

هاي 

رد ( ود 

–) ا 

cationgroup

مند نان هستيم

  .ن است

سؤال، دوري از د

 ايرانيان از نظـر
، همراه شدن با

از امواج و تالطم
بـه معنـ 4زينـة  

نيم و خـود را از

تمي كـه بـر كـ
  !گردد ن مي

1هاي رد گزينه 

هايرد گزينه(  
رد گزينه( بايي 

بو←کانَ  - ) ها 

هارد ساير گزينه
  )هاايرگزينه

  

  .ت

  دستي نگ
ن است و ما نيازم

  .يد
 اشك ديدگانمان

 جملة صورت س

ماندگي س، عقب
ر شدن از خواب

هاي حاصل ا كف
در گز» رنـگ « 

ت كه تظاهر كن

 ـ خود را از سـت
دنبال مسبب آن

(رخواست كنم 

كه←اّلذين  -) 
هاي زيباملمع ←

هرد ساير گزينه 
 

ر( ها را نناميد 
رد سا( دارند مي

)29/01/1399 ل

استيح داده شده
  .ت

اوج فقر و تن ⇐
شبيه قرص نان 

آي هم به كار نمي
 نداريم و آبمان

، مانند1 گزينة 

ران از سپاه روس
نيز بيدار 4ا ت 2

ده است، بلكه ك
.ف مطرح است

زده، اين است سر

زندان كاوه بود
گين است و به د

تو بخواهم يا در
  )  3و1هاينه

) 2 گزينهرد (  
←)نکره( جميلة

(يل زبان عربي 
 )3رد گزينه ( 

آن←التسّموهم
ناپسند م ←ون

ن

4  

جامع نوبت او(ن 

كارانه ترجي افظه
استدهن اشاره ش

⇐د و ماه نداريم 
)بدر ماه(ص ماه 

 آن لنگة ديگر ه
ايكوزه. ج است

در بيت. ر است

شكست سپاه اير
هاي  در بيت. ت

صدف تشبيه نشد
م، سفيدي صدف

گناهي كه از ما
  !)ايم شته

نان از جمله فرز
م و بيداد خشمگ

كه از ت←أسألك
رد گزين( دانشي 

بودند←کانَ –)
ملّمعات–)ها ه

تحصي←لعربّية
(كمتر از ←ِمن

–) ها ير گزينه

يکرهو -)  2ينه 

ي، زبان قرآن

وازدهم؛ زبــــان

ه به زندگي محا
هاي ديگران عيب

جز نور خورشيد
يم چرا كه قرص
ش، تنگ باشد،
شمان درد و رنج

رنگي و تظاهردو

ست كه علت ش
جهاني بوده است

ل، چشمه به ص
هم 2يت گزينة 

ي پنهان كردن گ
در بروز آن نداش
امل كشتن جوا
از اين همه ستم

أن أ–) 3و1اي 
د←)نکره(علٌم 

)2رد گزينه ( ن 
رد ساير گزينه ( 

دراسة الّلغة ا– 
أقّل م–)  2و1ي 

رد سا( د نكنيد 
رد گزي( تي كه 

 عربي

سنجش دو

ندگي سرافرازانه
پردة ع ه بيان بي

خوابي ج  و رخت
بري ي آسمان مي

و لنگة يك كفش
ن نداريم و خورش

كنايه از د» شتن

رت سؤال اين ا
ريان پيشرفت ج

  .، مطرح است

يت صورت سؤال
در بي. است شده

بهترين راه براي
كه هيچ نقشي د
ك ـ كه خود عا

كند كه ا هر مي

هارد گزينه( رم 
–)  4و3هاي نه

روفترين شاعران
)»كانَ« ثير از 

) 3و1هاي زينه
هايرد گزينه( ش 

گران را ريشخند
هاي زشت عنوان

   
 

ر هر دو مورد، ز
ر هر دو مورد، به

 .رست است
وز و شب، لباس

ها را به سوي ست
يك لنگه از در 

ني براي خوردن
 .رست است

به رو داش) نقاب
  . شده است
 .رست است

سندة عبارت صو
نشدن با جرمراه

ي آينده داشتن،
 .رست است

 باشيد كه در بي
 به صدف مانند

 .رست است
ب:  صورت سؤال

انگار ك(وه دهيم 
نيز، ضحاك 4نة 

دهد و تظا ه مي

  .رست است
برپناه مي به تو←

رد گزينه( ندارم 
  .رست است

از معر←لّشعراء
با تأث(سرودندمي

  .رست است
رد گز( وع كرد 

سنّش←عمرها–
  .رست است
ديگ←باآلخرين
با←اّلتي قبيحة

www.sanjeshse 

در: 3گزينة 
در: 4گزينة 

در 3گزينه  .2
رو: 1  گزينة

دس: 2گزينة 
اگر: 3گزينة 
ناني: 4گزينه 

در 1گزينه  .2
ن(صورتك «

تظاهر بيان
در 1گزينه  .2

منظور نويس
فناوري و هم
و رو به سوي

در 2گزينه  .2
دقت داشته
در سپيدي

  .است
در 4گزينه  .2

معناي بيت
عصباني جلو

گزين در بيت
خبر جلوه بي

  
 

در 2گزينه  .2
←بكأعوذ 

ن←ليَس لي
در 1گزينه  .2

من أشهر ال
م←ينشدون

  )4و2
در 4گزينه  .2

شرو←بدأت
–) 1گزينه 

در 3گزينه  .2
التستهزئوا ب
باألسماء الق
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21

22

23

24

25

26

27

28

29



 
 

 

@sanjesheduc 

رسانند، مي

–)  2نه 

ت که 

- رد گزينه 

كي در 
 آميخته 

چربي و % 
هن و 

ين همه 
ير مواد 

 سه درصد 
. شده مي

ندي قرار 

cationgroup

گاهي آسيب مي 
  .ي است

رد گزين(  هتل 

ای برايم نوشت
  درمانگاه :  

.  

(يعمل،عمل←

نند درمان پزشك
جگرنوعي ماهي
%2مواد قندي و 

فر و كلسيم و آ

كه آن را از بهتري
عسل مانند ساي 

  .ست
عسل شامل -2

ها به كار بردگ

 بهترين مواد قند

  

←قد تُضرُّ –) 

اضافي 4ر گزينه 

هندس تعميرات

پزشک نسخه -
المستوصف -  

.كردمراجعه نمي

←عمل كند   –) 

عسل به ما. ست
عسل با روغن ج

م% 95آن حاوي 
عسل حاوي فسف

شود كتمايز مي
.كندآرام مي  را

ي مواد ديگر اس
2.  ستها مفيد ا

زان در همه جنگ

ي عسل آن را از
  .يد است

)29/01/1399 ل

) 4 رد گزينه(  
در ←که–) 3ه 

مه←انة الفندق
  ) 1ه 

-۳سردرد داشتم
داروخانه:  يدلّية

ها مه ترجمه آن

) 3 رد گزينه( ل

  .ست

زندگي انسان اس
هاي سربازان، عم

بدن است پس آ
د همانگونه كه ع

دين خاصيت مت
دهد و اعصابي

درصد حاوي 3ن 
هن همه بيماري

هاي سرباز زخم

هايويژگي -2. 
ها مفين بيماري

5  

جامع نوبت او(ن 

زيرا←ألّنها–) 3
رد گزينه( ي ما 

مهندس صيا– 
رد گزينه( اتاقم  

س: عندي صداع
الّصي  - داروها  

خوانْد و بهي مي

بما يقول←گويد
  ) 3و1

زي به ضرر تو اس

الزم براي ادامه ز
راي درمان زخم
دني الزم براي بد

گرداندغذايي مي

عسل با چند. ست
ه بدن انرژي مي

د چربي، بنابراين
شود براي درمان
سل براي درمان

  

  .ت
.يد عسل بخورد

عسل براي درمان

وازدهم؛ زبــــان

3و2هاي  گزينه
هايبدن←أبداننا

)ها د سايرگزينه
←غرفتي–) ا 

ع -ام سينه:  ي
: األدوية -۴. 

 را به زبان عربي

گبه آنچه مي–) 
هاي رد گزينه 

 به نفع تو و روز

كه حاوي مواد ال
گ جهاني اول، بر

ها و مواد معدين
غي براي انرژي 

ي دارند مفيد اس
 اين است كه به

درصد 2هاست و 
خاصي مخلوط ش

عس - 3. باشدمي
.كندرا فاسد مي

استخوني مفيد 
 خوني است نباي

عس - 4. رودار مي

  .ست

سنجش دو

رد( ايد بدانيم 
أ –)2رد گزينه  

رد( فني گرفتم 
هاد ساير گزينه

صدري -1ها  نه
 آرام بخش بود

دعاهاي اسالمي

) 1رد گزينه ( )
(مخاطبيه كسلو 

روز است، روزي

آيد كه شمار مي
ن در حين جنگ
 بااليي از ويتامي

 به عنوان منبعي

ني كه كم خوني
كند از آن جمله

  .كندي

ه عسل ويتامين
 عسل با روغن خ
 قندي و چربي م

ها رقندي دندان

فراد داراي كم خ
ي كه دچار كم

ها به شمابخش

 از مواد قندي اس

   
 

  .رست است
ما با← أن نعلم

( صدمه بزنند 
  .رست است

تماس تلف←تفّياً 
ر(  تعمير كند 
  .ست است

طاهاي ساير گزين
هایت و قرص
  .ترست اس

شيمل د←4نه 

  .رست است
)معرفه( لمتکّلم 

س←مخاطبانش
  .رست است

روزگار دو ر:يث 
  :ك مطلب 

د غذايي مهم به
بود و همچنينن 

ل حاوي درصد
را ي است كه آن

 
ي درمان بيماران
كندي ديگر مي

ها را خراب نمين
  .رست است

درصد 95نكه 
اگر -1←ها نه

ري غير از مواد
نند ساير مواد ق

  .رست است
ن، عسل براي اف

كسي -1←ها نه
عسل از آرام -3

  .رست است
درصد عسل 95

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .3
يجب علينا
ممكن است

در 3گزينه  .3
اّتصلت هات

تا←ليصّلح
در 2گزينه .3

تصحيح خط
شامل شربت

در 4گزينه  .3
ترجمه گزين

  
در 4گزينه  .3

ال←گوينده
رفتار م–) 2

در 3گزينه  .3
ترجمه حديث
ترجمه درك
عسل از مواد
مصر باستان

عسل. شدمي
مواد ديگري
 .مس است

عسل براي   
انواع مواد قن
قندي دندان

در 2گزينه  .3
باتوجه به اين
ترجمه گزين
از مواد ديگر

عسل ما -4
در 1گزينه  .3

برحسب متن
ترجمه گزين
3. داده است

در 3گزينه  .3
5طبق متن 

erv.ir
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رصد مواد 

شك 
 يكي از 

سالگي از 
آنچه  -4

- 

ي 
ميان ي در 

ران را 
استاد  -4 

 برادر 
د رسوايم 

  

cationgroup

در 90ل كمتر از 

فعل / معلوم  

 بنابراين به پزش
در فرودگاه -4 

جده سازان در ه
4. كند قطع مي

-4) عربي شده 

حيواني داراي -2
وعي كه شخصي

غكارم انشاء مهر
.  نزديك شدند

دارد كه گوشت
شوندنگيخته مي

 .)كندوت نمي

  

عسل -3. هاست

م-»ميُّزتَ « صدره

  

  )است » ْفَعلَ 
ي احساس كردم

.اندي سرودهسر

دانش آموز -2. 
ط ميان مردم را

( الُمعّرب  ←

 .دهد نشان مي
ا بحث در موضو

كالسي شلو هم
خود به خداوند

  .ن

 از شما دوست د
زي كه مردم برا
ه و دشمني دعو

  .بپرستند

)29/01/1399 ل

هشار از ويتامين

ب تفّعل و مص

و الجملة فعلّية 

أْف« ل بر وزن 
در سرم دردي -

ر مورد ايوان كس

.شود ناميده مي
ي است كه روابط

المفردات  -3  

هاي آموزشيره
خالصه افكار يا -

وقتي -2 .گويد
شايسته خرهاي 

ه خدا توكّل كن

 بكند آيا كسي
روز -3. م دهند

شمن جز به تفرقه

بايد ب: ليعبدوا  -

6  

جامع نوبت او(ن 

عسل سرش -2. د
 

ة حرفين ِمن باب

و»ه«  مفعوله 

  ة

اضی باب افعال
-2. ستش است

هايي در قصيده

ز مردم فرهنگ
ت از داليل مهمي

  

)آفتاب پرست 

اي از دورر دوره
-4.   زبان عربي

كه هرگز دروغ نگ
مؤمنان با كار -3

رو شدي پس به

  ت
ت برخي ديگر را

كه به خدا دشنام
مزدور دشم (كند

-4.     بفرستيد

وازدهم؛ زبــــان

 ماده دارويي بود
 .واد ديگر است

زيد ثالثّی بزيادة

فعل و/  علوم 

صفة/ نکرة   - 

ما( أنَشدا ←دا
در د) بليتش( ش

عري هستند كه
  .كرد

  عشرة
 ميان گروهي از
 نكن زيرا غيبت
.شود، مزد است

(الحرباء  ←ة 

ش آموز را درهر
 از يك زبان به

ادش قول داد ك
3.  پشيمان شد

هايي روبرسختي

ها، الء نهي است
ي از شما غيبت
 دشنام ندهيد ك
كمني دعوت مي

پيش ب: تقدموا  

سنجش دو

مصر عسل يك
سل كمتر از مو

مز –فردالمذّکر 
   فعلّية

مع -جّرد ثالثّی 

-للمفرد المؤّنث 

أنِشد–) ی مذکر 
ك از ما كارتش
و خاقاني دو شاع
كبي صحبت مي

الثّاِمَنة ع←عشرة
هاي مشتركش

غيبت -3. شوند
شارمند داده مي

البومة -2 ←ها
  )سخنراني

چه موفقيت دانش
ت منتقل شده

 .هد

ش آموز به استا
تارش در كالس
 با مشكالت و س

و در ساير گزينه
برخي) مبادا( يد 

خدايان مشركان
 به تفرقه و دشم

-3.    شناسند

   
 

در م- 1 ←ها نه
چربي در عس -4 

  .رست است
للمفر–ل مضارع

و الجملة» سل
  .رست است
مج–ل مضارع 
  .رست است
لل –م التفضيل 
  .رست است

مثّنی( شاعراِن 
هر يك -1←هانه
بحتري و -3. دم

 به خوبي به عرب
  .رست است

الثّاَمَنة ع–خرَّجُ 
ارزش- 1 ←ها نه

شش آموخته مي
 يك كارگر يا كا

  .رست است
هطاهاي گزينه

س(  المحاضرة←
آنچ - 1 ←ها  نه

كلما - 3. تحرّك
دهردم ارائه مي
  .رست است

  َتوکَّلْ 
دانش  -1←ها نه

شد و بخاطر رفت
اگر در زندگي: 

  .رست است
الء نفي است و 
نباي - 1 ←ها نه

به خ - 2. بخورد
ور دشمن فقط

  .رست است
تا يكديگر را بش:  

www.sanjeshse 

رجمه گزينت
.قندي دارد

در 2گزينه  .3
فعل←يتمّيز
العس«وفاعله

در 1گزينه  .4
فعل←تجعل

در 4گزينه  .4
اسم←ُأخری

در 3گزينه  .4
ش←شاعرانَ 

ترجمه گزين
مراجعه كرد
همراهان ما

در 2گزينه  .4
َيَتخ←يتخرِّجُ 

ترجمه گزين
دانش مدرسه

به ازاي كار
در 1گزينه  .4

تصحيح خط
←الحضارة 

ترجمه گزين
چشماني مت
گروهي از مر

در 4گزينه  .4
َفَت←َفَتوکَّلوا

ترجمه گزين
شنيد آگاه ش
به من گفت

در 4گزينه  .4
4در گزينه 

ترجمه گزين
اش را بمرده
مزد- 4.مكن

در 1گزينه  .4
لتعارفوا -2

erv.ir
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  .كندج مي
 خير و 
رسنگي 

ف و 
به (رآن 

بلندترين 
. ي ببندد

- ي از غني

ك من علم 
 ]ـي از مـا  

 بلكه فقط 
داننـد،   مـي    

از بـاز  و نمـ     
. نبـال دارد 

سـتمرار و  
بـه تـدريج      

، نادرسـت    
يـد و ايـن   

cationgroup

نور خارج  سوي
و هر چه از-3  

 همان كه در گر

ر داستان يوسف
قر -4. شودو مي

ب -2. شودي نمي
ه را با سد بزرگي

زبان عربي - 3.  م

هر و ما لهم بذلك
گروهـ[ همـواره       
گويند  علم نمي

ـدود بـه دنيـا م
  

را از يـاد خـدا و
نماز را نيز به دن

ا(تمر آن اسـت   
عليمـات انبيـا بـ

ن يافتـه اسـت،
كم، بيشتر گردي

  

ها به از تاريكي
.گر را بشناسيد
خانه را بپرستند

  
قطعا در -2. تند

ها جستجوريكي
  )ت

ايز آلوده كننده
خواستند كه تنگه

  ری 
ركيه سفر كردم

ما يهلكنا االّ الده
يي مـا نيسـت
سخن را از روي
ه زندگي را محـ

)دهم 3درس  

كنـد و شـما ر  
ت از ياد خدا و ن

و مسـتغ دائمي 
سعه كتابـت، تع

  )يازدهم 2س 

پايان) ص(يامبر 
 نياز معلم و حاك

)29/01/1399 ل

ن آوردند آنها را
دانيديم تا يكديگ
 پروردگار اين خ

.ف تقليل است
شان فروتن هست
مه زندگي در تار
تأكيد كرده است

ن هيچ گونه گاز
 از ذوالقرنين خ

أختی الکبری -۴
زرگترين شهر تر

 .خواندي

موت و نحيا و م
 و حيـات دنيـا

كند البته اين س 
كافراني است كه

42ص . ( است

ت و كينه ايجاد
ر است كه غفلت

ي يك پيام تبليغ
ماعي و عدم توس

درس 25ص . (د

جامعه پس از پي
ي پديد آمد كه

 

7  

جامع نوبت او(ن 

ي است كه ايمان
ها گردها و قبيله

پس بايد -4.  د

حر» ي ، شايد 
اني كه در نمازش

و گاهي چشم -3
ه آزادي عقيده ت

عث بيرون آمدن
مردم -3.   دارد
  .كنند

۴کبر مدينة    
به بز -2.ما است
درس مي تهران 

ّال حياتنا الدنيا نم
 همين زنـدگي
روزگار نابود مي
ك رآن درباره نظر
و گمان و خيال

ميان شما عداوت
ن، شراب و قمار

الزمة ماندگاري 
گ و زندگي اجتم

شد ن متفاوت مي

ت و سرپرستي ج
و مشكالت زيادي

 )يازدهم، 5س 

ن و زندگي

وازدهم؛ زبــــان

سرپرست كساني
يم و شما را ملّته

يابيدزد خدا مي
  .رد

گاهي« به معناي 
اند كساگار شده

3). است( ن بود
قرآن فقط به(ت 

  .وف است
درخت نفت باي 

ت متحده وجود
ك انسان ايفا مي

أک -۲فضلی   
رتر در مدرسه م
ترم در دانشگاه

و قالوا ما هي اال﴿
گي و حياتي جز
را فقط گذشت ر
شانگر توصيف قر
ت و فقط ظنّ و

راب و قمار، در م
دم توسط شيطان

)ها جديد نبوت
دن سطح فرهنگ
ت كه با اصل آن

ين وحي و واليت
هاي مختلف و ه
، درس63ص . (ت

 دين

سنجش دو

داوند دوست و س
رد و زني آفريدي
فرستيد آن را نز
شمن ايمنشان كر

ب  ←» ضارع 
طعا مؤمنان رستگ
پرسش كنندگان
أكيد نكرده است

و فاعل آن محذو
هايوختن روغن

يا واقع در اياالت
همي در زندگي

التلميذة الف -۱ 
يم دانش آموز بر

خواهر بزرگت-4 

﴿: فرمايد يه مي
زندگ: گفتند ]ن

شويم و ما ر  مي
خش آخر آيه نش

م و آگاهي نيست

هد به وسيلة شر
شمني ميان مرد

  )، دهم10 

تج(مبران متعدد 
علت ابتدايي بود

يافت ي تغيير مي

ي تعليم و تبيي
م، مكاتب و فرقه
ت و دائمي است

   
 

خد -1←نه ها 
ن ما شما را از مر
خودتان پيش بف
داد و از بيم دشم

  .رست است
فعل مض+ قد « 
قطع - 1 ←ها نه

پهايي براي شانه
 آزادي عقيده تأ

  .ست است
فعل مجهول و  
سو - 1 ←ها نه

هان در كاليفورني
حيوانات نقش مه

  .رست است
:هاطاهاي گزينه

مري - 1 ←ها نه
.اي جهان است

 .رست است

اثيجسوره  24ه 
كافران[«: ﴾ظنّون

زنده ]گروهي[ 
بخ» ل آنان است

 آنان از روي علم
 .رست است
خواه شيطان مي

عامل كينه و دش
و 2، درس 12

 .رست است
ل فرستادن پيام

و به ع) ر دعوت
اي شد و به گونه ي

 .رست است
ها يت كه مسئول

ا گسترش اسالم
مام شدني نيست

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
گمانبي -2

نيكي براي خ
كشان دخورا

در 3گزينه  .4
3در گزينه 

ترجمه گزين
برادرانش نش

جز) چيزي
درس2گزينه .4

←يوَجد   
ترجمه گزين
درختان جه

برخي ح -4
رد 3گزينه  .5

تصحيح خط
ترجمه گزين
هاترين زبان

  
    

 
در 4گزينه  .5

قرآن در آيه
ان هم اال يظ

ميريم و مي
ظنّ و خيال
چون سخن

در 2گزينه  .5
ش«طبق آية 

، دو ع».دارد 
2و  33ص(

در 3گزينه  .5
در مورد علل
پيوستگي د
فراموش مي

در 2گزينه  .5
اين فرضيه

زيرا با. است
نياز اصوالً تم

erv.ir
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وش نكنـد  

اهند شـد،  
ـه دوسـت         

﴿ هو ما هذ
  )م

و ال تخطّـه    
ّن و االنس 

   )هم

س از مرگ 
 اسـت كـه     

كساني كه «
» آينـد ن در 

ول آخـرت   

ي بـه سـر    
چنـين  ) ص

شـان   ختگي

مربـوط  ) ش  

در سـختي    

cationgroup

يم خود را فرامو
  )هم

 هم محشور خوا
چيـزي اسـت كـ

﴿ست، كه در آيه 
، دهم3و  1رس 

له مـن كتـاب و
ئن اجتمعت الجن

، يازده3درس  4

سان است كه پس
 از جملـه ايـن

« :﴾صلون سعيراً
در آتش فـروزان
ي كشت محصـو

ر اين دوره سـني
ص(يـامبر اكـرم   

  )هم

علت تجربه و پخ
  )دهم

ك آينـده خـويش

 زمـان مـردم د

  

كند و اين تصمي
، ده8درس  10

ها نند، با همان
ي بـه انـدازة چ

صورت گرفته اس
، د40و  17ص 

كنت تتلو من قبل
قل لئ﴿ة ن در آيـ 

41و  44ص . (ت

م حيات روح انس
نيا ممكن نبود

ونهم ناراً و سيص
رند و به زودي د
ترين زمين براي

انساني كه در. ت
ت و به تعبير پي

، يازدهم11درس 

گيرند و به ع مي
، يازد12درس  1

درك(انسان  ده

در آن«:  فرمود
  ». را دارند

)29/01/1399 ل

 خود مشغول نك
1ص . (ه بردارد

 خدا دوستي كن
رزش هـر انسـاني

يشيدن به آن ص
ص.(مشهود است 

و ما ك﴿ه در آية 
وردن مثل قرآن

مذكور است ﴾ 

و آگاهي و تداوم
 اين موارد در د

ما يأكلون في بطو
بر  خود فرو مي

ت ترين و مناسب

گاه است گاه و بي
دار نشده است شه
د 161ص . (ست

ي او را در نظر م
154ص . (كنند

صرع دوم به آيند

امام: اين بود) ع
لباسين چنين 

8  

جامع نوبت او(ن 

ي ديگر، او را به
از سر راه  شود، ي

 كه با دوستان
ار«: فرمايـد  مي 

رت در عين اندي
﴾و كانوا يعلَمونَ

ديشان است كه
ن و انسان در آو
.هم لبعض ظهيراً

د وجود شعور و
وگو كند كه فت
  )هم

 اليتامي ظلماً انّم
 آتشي در شكم
 ظلم است و بهت

 اين تمايالت گا
 در وجود او ريش

تر است  در او قوي

حت و خوشبختي
بيني ك ج را پيش

و مص) ف زندگي

ع(م امام صادق 
 توانايي پوشيدن

وازدهم؛ زبــــان

باشد كارهاي» ب
ي اين تصميم مي

هايي  كه انسان
)ع(ه امام علي 

(  

ودن زندگي آخر
ةَ لَهِي الحيوانُ لَو

ك نيفتادن كج اند
ناتواني جن. ست

ه و لو كان بعضه

مؤيد ﴾ ...صالحاً 
تي با خداوند گف

، ده5درس  61

ن يأكلون اموال
ز اين نيست كه
موال يتيمان به

  )هم

 منفي دادن به
هاي نامشروع ته

ها يش به خوبي

مصلح د، معموالً
د و عاقبت ازدواج

شناخت هدف(د 

در كال) ص(بر 
م و عموم مردم

سنجش دو

مراقب«دد، بايد 
سستي در اجراي

شانگر اين است
طور كه همان. ود
)، دهم9درس  1

دنيا و حقيقي بو
 انَّ الدار اآلخرَةَ

 پيامبر، به شك
اشاره شده اس ﴾ن

آن ال يأتون بمثله

ون لعلّي اعمل ص
يقي برسد و حت

ص . (يابد ر مي

ان الّذين﴿: خوانيم
از روي ظلم جز

دن امخور ﴾ يراً
، ده7درس  89 

زمان براي پاسخ
 نكرده و خواست

يعني گرايش. ست

 محبت به فرزند
افراد را در يابند

رينش اشاره دارد
  )دهم

با پيامب) ع(ادق 
ط بهتري هستيم

   
 

 .رست است
بند  خدا عهد مي

ي را كه سبب س
 .رست است

نش) ص(ول اكرم 
 آنان خواهند بو

108و  107ص 
 .رست است

 به كم ارزشي د
 االّ لَهو و لَعب و

 .رست است

س نخوانده بودن
الرتاب المبطلون
وا بمثل هذا القرآ

 .رست است

قال رب ارجعو﴿
ت به درك حقاي
 عمل خود را در

 .رست است

خ ه نساء ميسور
موال يتيمان را ا

سيصلون سعي ﴿ 
و 86ص . (ست

 .رست است
جواني بهترين ز

ه گناه عادتز ب
تر اس سمان نزديك
 .رست است

به علت عالقه و
ند خصوصيات ا

 .رست است
درباره هدف آفر

يازد 1درس  13
 .رست است

 پوشش امام صا
روز ما در شرايط

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .5
كسي كه با

و نيز عواملي
در 3گزينه  .5

رسو فرموده
زيرا همانند

ص(» .دارد مي
رد 3گزينه  .5

اي كه اشاره
الحياةُ الدنيا

در 4گزينه  .5
فلسفة درس
بيمينك اذًا ال
علي أن يأتو

در 4گزينه  .5
﴿آية شريفه 

نيز قادر است
هاي كاستي

در 2گزينه  .6
س 10در آية 

خورند ام مي
پس نتيجه

دل انسان اس
در 1گزينه  .6

نوجواني و ج
برد، هنو مي

كسي به آسم
در 1گزينه  .6

پدر و مادر ب
توانن بهتر مي

در 2گزينه  .6
مصرع اول د

3ص . (است
در 1گزينه  .6

علت تفاوت
بودند اما امر
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 دارد، زيـرا       

پس از . ست
) مفـرّي (ي      

درس  72 

يامـت، در    
كنـد   ر مي

شـود و تـا       
گرم گندم  

دم، گروهي 
ت ر حقيقـ  

مة مردم را 

ل يكـديگر  
ـك دسـت     

اده  اين جـ 
سـت و در     

ص . (اشـد   

غفاريـت و   
، 12درس  

و رحمة، ان 
ن آرامـش      

ايـن  » .نـد 
در عصـري  

  )ازدهم

cationgroup

رزش بيشـتري

حشت قيامت است
نبـال راه فـراري

و 70ص . (اران 

س از دادگـاه قي
كسي آن را انكا

ـذر او برطـرف ش
750تقريباً ) ذا

اي مرد... «: كرد
اينـان در. انـد  ده 

ن پس سهم هم

ان، چنان مكمل
 ولـي مسـير يـ

ولي همة! شوار
زنـدگي كـرده اس
ـاوتي داشـته با

گرفته اسـت و غ
144ص ( ﴾ ـاً     

عل بينكم مودة و
 آفريـد تـا بـا آن

كنن  كه تفكر مي
ها د  برابر انسان

يا 149و  41ص 

  

ن و دختـران ار
  )دهم 

يمني آنان از وح
 گناهكـار بـه دن

نه فقط گناهكـا

خواهد بدون تـر
تنها ك. كنند  مي

د از رمضـان عـذ
غذ= طعام ( مد 

ردم سخنراني ك
لك و باغ خريـد

ستانم و از اين مي

و غيبت ايشا) ع
يري را بپيمايد،

است و گاهي دش
سـال ز 250كه 

ينكه اهداف متفـ

به خود صورت گ
ُهللا غَفـوراً رحيمـ

سكنوا اليها و جعل
دتان براي شـما
ت براي كساني
ني مانند حقوق

ص. (جاهليت دارد

)29/01/1399 ل

جـود آن در زنـان
11درس  136 

كوكاري، علت ايم
هـاي د، انسـان 

  .نده استك
مة مردم است، ن

خ او مي ]ست كه
روز جزا را انكار

  )هم

وزه بگيرد و بعـد
راي هر روز يك

ين گونه براي مر
اند و مل  انباشته

 را از اينان باز م

ع(مت امام عصر 
مسي) د مشترك

نده و خطرناك ا
ك انسان است ك
كرده است، نه اين

هايشان ب پوشش
ـؤذَينَ و كـانَ اهللا

سكم ازواجاً، لتس
خود ]نوع[ي از 

هايي است  نشانه
چنين ضوعات اين

 عقايد دوران جا

9  

جامع نوبت او(ن 

رد است امـا وج
و 133ص . (ت

س احسان و نيك
ر پيشگاه خداوند
 ترس به زير افك
راد، در مورد هم

ت انكارش اين اس
ها كه ر ان همان

، ده4درس  54

نتواند رو) ند آن
ضا كند و هم بر

  )هم

مسجد رفت و اين
 و جيب خود را
حق مردم مظلوم

  )يازدهم 6 

تا امام) ص(مبر 
مقاصد(ك مقصد 

موار، گاهي لغزند
اي كه گويي يك
رگزيده و عمل ك

 نزديك كردن پ
ن يعرَفنَ فَـال يـ

خلق لكم من انفس
ست كه همسراني
كه در اين مورد
طرح كردن موض

ي ازتأثيرناپذير

وازدهم؛ زبــــان

، اعم از زن و مر
بايي آراسته است

پس. اند ت در امان
و حضور آنها در

هايشان از چشم
 نظر رسيدن افر

علت[بلكه ) دارد
كنندگا ه تكذيب

4ص . (گردد  مي

 مسافرت و مانن
يد هم روزه را قض

ده 10درس  12

كومت خود به م
اند ومي برداشته

بدانيد كه من ح
درس 82ص ( 

عد از رحلت پيام
ي رسيدن به يك
ست و گاهي ناهم

ا شود، به گونه ي
ي مناسب را بر

زنان با ايمان به
ذلك اَدني اَن ﴿: 

و من آياته ان خ
هاي خدا آن اس 

همانا ك. قرار داد
ديشه است و مط
محتوايي يعني ت

سنجش دو

سان يا فضيلتي،
دان به نعمت زيب

قيامت حشت روز
حلة دوم قيامت و
خت هراسان و چ

مست به: 2و  1

ر وجود معاد ند
ي در آن روز به

پاسخ روشن» .

يا(انند بيماري 
روزه را نگيرد باي

27ص . (ر بدهد

هاي آغازين حك
مال و اموال عمو

اند؛ اما بد  خريده
».ي خواهم داد

سال بع 250ول 
خواهد براي  مي

گاهي هموار اس 
ك هدف ختم مي

ها رهنگي روش

ويق و ترغيب ز
 بيان شده است

و ﴿: فرمايد  مي
از نشانه«: ﴾ ون
ق» حمتر«و » 

ي اهل فكر و اند
ت مؤيد اعجاز م

   
 

ف، خصلت هر انس
ن را بيش از مرد

 .رست است
اند كه از وح ران

ها در مرح نسان
هاي آنان سخ دل

هاي  تي گزينه

 .رست است
انسان شك د(«

وا«و » .ناه كند
.و گناهكار است

 .رست است
عذري ما ه علت

ده عمداً قضاي ر
د آنها را به فقير

 .رست است
در همان روزه) ع

الم ق خود از بيت
 عذاب آخرت را

ل به طور مساوي
 .رست است

در طو) ع(طهار 
يي يك شخص
):م وحدت رويه

ها به يك اختالف
لف سياسي و فر

  )، يازدهم8 
 .رست است

حجاب براي تشو
خداوند در ادامه

 .رست است

سوره روم كه 2
يات لقوم يتفكرو

دوستي«ن شما 
شانه و آياتي براي
 جايگاهي نداشت

www.sanjeshse 

گرچه عفاف
خداوند زنان

در 4گزينه  .6
تنها نيكوكار
زنده شدن ا

گردند؛ د مي
دليل نادرست

  )، دهم6
در 3گزينه  .6

«طبق آيات 
تمام عمر گن
كه متجاوز و

در 1گزينه  .6
اگر كسي به
رمضان آيند
و جو و مانند

در 2گزينه  .6
ع(امام علي 

بيش از حق
ننگ دنيا و

از بيت المال
در 2گزينه  .6

رفتار ائمة اط
است كه گو

عدم(نيست 
با همة اين ا
شرايط مختل

درس 103
در 1گزينه  .7

ن فوايد حبيا
يت خنرحما
  )دهم

در 4گزينه  .7
21آيه  طبق

في ذلك الي
يابيد و ميان
نعم الهي نش
كه زن هيچ
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و از لطف و 
ـر او غلبـه    

 در نتيجـه    

 91ص ) (ا 

ر برقـراري    

داند و براي 
نـد بـه آن   

  

cationgroup

افتند و  خدا مي
هوي و هـوس بـ

بهـره شـدند و       

هـا سـاير گزينـه   

كـه نشـانگر» .د  

  
حكام دين را بد

توانن شوند و نمـي 

.شود رطرف مي

  

جام آن از چشم
كند كه ه اه مي

ـم هـدايت بـي

ليل نادرسـتي س

ن شـرك نورزنـد

.﴾ لينفروا كافَّةً 
احصي نباشد كه 
شو خود آشنا نمي

عالي انسانيت بر

  

  

)29/01/1399 ل

دانند كه با انج ي
ي گنازيرا كس. د

يـك منبـع مهـ
  
دلي. (بود) ص(ر 

پرستند و به من
  )م

﴿:  اعزام شوند
د، يعني متخصص
ردم با وظايف خ

ست و با مثَل اع

.س تبديل كند

.يابد  تجلي مي

   ديني

10  

جامع نوبت او(ن 

كنند و چون مي
كنند  عوض نمي

 و محققـان از ي
.ت بزرگ شدند

ر احاديث پيامبر

مرا بپ«: ﴾  شيئاً
، يازدهم9درس  

دم كوچ كنند و
ديني ادامه نيابد
م دين نباشد، مر

رمشق نيازمند اس

ت و كرامت نفس

 مرگ و زندگي

  .باشد  مي

  .زند  رقم مي

هاي ف و اقليت

وازدهم؛ زبــــان

ك   را مشاهده مي
 را با هيچ چيز

، مردم)ص(مبر 
 و دچار اشتباهات
عل و تحريف در

 ال يشركون بي
114ص . (ست

ت گروهي از مرد
اگر مرجعيت د. 

 مطابق با احكام
  )ازدهم

ش به الگو و سر

  .باشد ستي مي

 و تكبر را به عز

ن از محدوديت

در تكامل علوم

مل علمي را تكا

  .باشد مت مي

معارف

سنجش دو

گناه و معصيت
حبت به خداوند

  ) دهم

تن احاديث پيام
ين وارد كردند

لمين، نتيجة جع

يعبدونني... ﴿: م
ك را وعده داده اس

الزم است) ر دين
عيت ديني است
ي مسائل جديد

، يا10درس  14

خويش ل وجودي

بياء با نظام هس

تواند غرور ي مي

ن، با رهايي انسان

  .داند

ربه، عامل مؤثر د

ي علمي، نقص

  .شند

ند قدرت و حكم

   
 

 .رست است
هي كه حقيقت گ

شوند، مح ور مي
، يازد4درس  53

 .رست است
منوعيت از نوشت
شخصي را در د
كه گمراهي مسل

  )زدهم
 .رست است

خوانيم ن آيه مي
پذيري شرك ان

 .رست است

تفكر عميق در( 
 به تداوم مرجع
كند و پاسخگوي

41ص . (ل كنند

 .رست است
 رسيدن به كمال

 .رست است
هنگي دعوت انب

 .رست است
ايه تربيت ديني

 .رست است
ان در آينة دين

 .رست است
ي از يك كل بد

 .رست است
ت انديشه و تجر

 .رست است
گرايين و نسبيت
 .رست است

باش ت طبيعي مي
 .رست است

ت عمومي خداون

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .7
پيامبران اله
رحمت او دو

3ص . (كند
در 3گزينه  .7

در نتيجة مم
هاي ش سليقه

د كدقت شو
، ياز7درس 

در 4گزينه  .7
در ادامه اين

پاياتوحيد و 
در 1گزينه  .7

جهت تفقه
تفقه مربوط
مردم بيان ك
وظايف عمل

  
  
    

در 4گزينه  .5
انسان براي

در 2گزينه  .5
به علت هما

در 3گزينه  .5
انسان در سا

در 2گزينه  .5
حقيقت انسا

در 1گزينه  .5
خود را جزيي

در 3گزينه  .5
تكامل قدرت

در 3گزينه  .5
گذشت زمان

در 4گزينه  .5
از نوع هدايت

در 4گزينه  .5
الزمة هدايت
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Part A:

cationgroup

: Grammar

  

  . دست آورد

r and Voca

   ».ستند

)29/01/1399 ل

  .شوند

 

  .شود ل مي

  .ست

طالع دقيقي به

abulary 

جانورانِ دريا هس

11  

جامع نوبت او(ن 

ش ت محسوب مي

 .ايم عملي شده

  .و باشد

  .پردازند ي

خود انسان حاصل

ني موجودات نيس

فضاي اطراف، اط

ترين ج خطرناك

  انگليسي

وازدهم؛ زبــــان

 

جه شوند نعمت

 مرتكب شرك ع

  .رد

  .يد

ست كه به نفع او

بندوباري مي  بي

ش و انتخاب خ

 

  

ل بر پيدايش آن
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له موجود نيست

نياز به ساختار م
ن آرزو در مـورد

هاي جه به گزينه
ن شرطي نوع دو

would/cou فا

ام دوست قديمي
ي نقاشي خانه م

3رد گزينه (كرد 
رد گزينة(باشند 

استفا» چنين« 

ي آن از قيد استف

خالف حقيقت با
جمله بايد يك ز

هستند ر تضاد
 ereت است اما

رد(داشته باشد  
در نتيجه در جا
ي از ساختارهاي

 »فاعل+ في 
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جامع نوبت او(ن 

ك زمان به عقب
در ص  hadاز). 

راين بايد از ضمي
غيرقابل شمارش

3رد گزينة (كرد 
serve مفعولي

 از فعل جمع اس

inv )م) وارونگي
در جملبراي آن 

در جاي خالي ني
يعني براي بيان. 

م، چرا كه با توج
شويم كه اين مي

 uld/mightل

  .كند
خوردم اگر د مي

برايكند و  ك مي

مصدر استفاده ك
يز بايد گذشته ب

به معناي  soز

ست و بايد براي

اگر جمالت برخ
قت است، پس ج

جمله در 2چون 
wa  درست 2هر

d )معرف اسم(
د. »پخش كردن

ر جمالت منفي
فعل كمكي منف 

وازدهم؛ زبــــان

قول، جمالت يك
)1رد گزينة . (د

بنابر. است» كان
foo در معناي غ

ي آن استفاده ك
foo  براي فعلe

ل شمارش نبايد

version دچار 

 چرا كه فاعلي ب

ست، در نتيجه د
گردد عقب برمي

tomo را بخوريم
ي دقت متوجه م

فعل  if ته ساده
اي خالي را پر ك
هايي به مشكل م
ت و به من كمك

ة غيرسؤالي يا م
عال در جمله ني
ن ساختار بايد از

غير ربطي اس» ن

، ا»انگار«معناي 
م برخالف حقيق

از سوي ديگر چ 
 as , wereري

 eterminerد

ha  به معناي»
 اجتناب از تكرا

 »either  +

سنجش دو

سي براي نقل ق
مري درست باشد

قيد مك«د از آن 
od ديگر كلمة 

براي  manyن از
 od دوم، نقش

 اسامي غيرقابل

onجملة دوم ،
مري غلط است

acc »اس» فاعلي
ت يك زمان به ع

 orrow كلمة

با كمي. اده كرد

گذشت«
جا 2درستي هر 

شي خانه به تنه
ام هست  قديمي

مله بايد از جملة
asked ساير افع

تكرار در اين ب از

گفتن«به معناي 

as thoug به م
 قطعاً جملة دوم

).2و  1هاي  ينه
 ساختار بكارگير

رود حتماً بايد مي
 and outوده و

سوي ديگر براي

   
 

گر در زبان انگليس
ه به لحاظ گرام

  .بود
 .رست است

c براي جملة بعد
از سوي). 4و  2

توان  نتيجه نمي
راي جاي خالي

ديگر برايسوي 
 .رست است

ly whenختار 

ًال به لحاظ گرام
 .رست است

 ceptراي فعل 

wish(جمالت ،
  . د

 .رست است
 كه نبايد فريب
ينده است استفا

   :ع دوم

تواند به د مي 3 
فردا براي نقاش: ه

شبختانه دوست
 .رست است

ها در وسط جم 
dا توجه به فعل 

گر براي اجتناب
1.(  

ب  tell كه فعل
 .رست است

ghو   as ifختار

ناي جملة اول،
رد گزين(ده شود 

همچنين در اين
 .رست است

بكار م  ofبعد از
بو» تحويل دادن

از س). 4و  2اي 
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رد . (كنـيم  

). 4و  1ي  

tomorro
day  

 2.(  
  

be goin

 ج

 ن

cationgroup

nor/neit پـر ك

رد گزينه هـاي(د 

  . بزنند

  :ل كنيم
ow  the fo

رد گزينة(دارد 
).3رد گزينة ( 

 gس بكارگيري

هرج و مرج) 4 

  ).ه است
  ردن

متهم كردن) 4 

 

  

 

ther could J

w رداستفاده ك

هايم را واكس ش

 در جمله اعمال
ollowing / n

تناسب ند) ذشته
تناسب ندارد) ه

شود، پس جام مي

  .د
 

اغراق شده(ست 
اغراق كر/ كردن 

 ن

 .ند

 ي شدن

  .يان برسد

 پست) / س

.  را فراهم كند
  

  قيام/ يان 

)29/01/1399 ل

nor/neithe«
Joh   يـاJohn 

  should وill

  : زير است
 get/have« 

دادم كفش ، مي

 تغييرات زير را
         next 

4.(  
th )اشاره به گذ

t )اشاره به آينده
 تصميم قبلي انج

پذير كار كنند ب
نوع دوستي) 3

رگنمايي شده اس
بزرگنمايي ك) 2
متبرك كردن) 4

ان ود عادت كرده
سد راه كسي) 3

 جنگ زود به پا
  متالطم) 2
لباس(مندرس ) 4

دانشگاه بفرستد
صرفه جويي) 2
طغي/ وب آش) 4
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جامع نوبت او(ن 

er+ مكي مثبت 

hn couldn’t 

توان از م و نمي
get (به صورت
+مفعول + فعل 

ن جلسه مهمي

ه عقب برويم و

4رد گزينة (كرد 
he previous 

the next day

ت كه منطقاً با

 سالمندان آسيب
 3

هاي مداوم بزر ن
 
 4

 با آنها رفتار شو
 3

هي براي اينكه
 
 4

  . كنيد

ه همه ما را به د
 
 4

وازدهم؛ زبــــان

كمفعل + فاعل «
 eitherارهاي

وم روبرو هستيم
tو  have(ببي 

قسمت سوم ف«
از رفتن به چنين

بايد يك زمان به
ye 

tom استفاده ك
 dayبا)  آينده

 yبا ) ه گذشته

trave كاري است

ي نوع دوستي با
 بدبيني) 

و با تعريف كردن
 ردن 

 به اينكه چنين
 عادت كردن) 

ود، فقط اميد واه

دقت» يد واهي

 پول براي اينكه

سنجش دو

»
يتوانيم با ساختا

با شرطي نوع د
هول جمالت سب

ي تو بودم، قبل ا

 قول جمالت، ب
esterday 

 morrowوان از

wou )اشاره به
had tr )اشاره به

 elشيد كه عمل

 كنند تا از روي
 2(

رات سفرهاي او
عفوني كر/ ردن 

  

هرگرهاي بيچار
 2(

ه حل عملي نبو
    )ورد اميد

  
p  امي«به معناي

ي، پدرم توانست
  
  

   
 

 خالي دوم را مي
  ).4و  3

 .رست است
 ساختار جمله، ب
 كه ساختار مجه

من اگر جاي: ه 
 .رست است

باشيد در نقله 
 the previou

تو  موارد باال نمي
 uld travelدوم

 ravelledسوم

ه ياد داشته باش
  .ضروري است

 .رست است
ن است انتخاب

  
 .سترست ا

 است كه مخاطر
مبتال كر/  دادن 
 كردن

 .رست است
ست كه اين كار

 ب كردن
 .رست است

و حاوي هيچ راه
در مو( واهي /  

 تيره/ د 
pious hope 

 .رست است
جويي ت و صرفه

 
 

www.sanjeshse 

يعني جاي  
3هاي  گزينه

در 3گزينه  .10
با توجه به  

توجه كنيد

معني جمله  
در 1گزينه  .1

به ياد داشته
us day

با توجه به  
در گزينة د  
در گزينة س  
همچنين به  

to  كامالً ض
  

  واژگان
در 3گزينه  .1

برخي ممكن  
شكاكي) 1  

در 2گزينه  .11
باور بر اين  
سرايت) 1  
تعجب ك) 3  

در 2گزينه  .11
آور ا خجالت

محسوب) 1  
در 1گزينه  .11

سخنراني او  
مذهبي) 1  
گل آلود) 3  
به اصطالح  

در 2گزينه  .11
با كار سخت  
رضايت) 1  
همراه ) 3  

  
 

erv.ir

09

10

11

12

13

14

15



 
 

 

@sanjesheduc 

 دادن

دت گلـش     
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  حسين

  .كنند
 ا كردن

  .كنند

  .ر دهد

a/a   بگيـرد

cationgroup

  .كنند
تشخيص د) 4 

زند كـه بـه شـد

نخآدم بدرد) 4 

تح/ تمجيد ) 4 

ذا زباله گردي ك
حضور پيد) 4 

  .برجسته
 سرعت) 4 

بيان كت حاكمه 
  ها خانه) 4 

 مورد توجه قرار
 جنبشي) 4 

dete مانندan 

  

 موزارت برگزار ك

  .ش افشا شد

  ماكيان/  

ز ه وقتي گل مي

  .بكشد
  ن
  فرا گرفتن/ ن 

  .كنند ي
 

  

تا براي يافتن غذ

 است يا خيلي ب

ضور اعضاي هيئت

يد قبل از ازدواج

 erminerد يك

)29/01/1399 ل

لگرد درگذشت
 خفه كردن) 3

اش زندگي شخصي
  تعهد ) 2
مرغ و پرنده) 4

هارت را دارد كه

 مهارت) 3

  .ده شده است
 رقابت) 3

 را از آن بيرون ب
منفجر شدن) 2
در بر گرفتن) 4

 آنجا زندگي مي
 كم تحرك) 2
كننده خسته) 4

م مجبور شدند ت
 مهيا كردن) 3

 خيلي ثروتمند
 خلوص) 3

آنها را در حض  ه
 مستعمرات) 3

 است كه فرد باي
 دروني) 3

 مفرد حتماً بايد

  ).2زينة 
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جامع نوبت او(ن 

رامي داشتن سال
   3

ي كه جزئيات ز
 
 4

آيد، اين مه  مي

 3

ستاره است داد 
 3

به زحمت خود
 
 4

ه ثروتمندان در
 
 4

ين رفت و مردم
3  ردن

هميدم كه او يا
 3

اشتند تا ديدگاه
 3

 فيزيكي، چيزي
 3

ست و در حالت

رد گز(جود ندارد 

وازدهم؛ زبــــان

هايي را براي گر
گرامي داشتن) 

رسيد وقتيمللي 

ذخيره به ميدان

 خمير) 

3ن تمجيد كه 
 سكوت ) 

شود توانست ب ر

 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

سنجش دو

ه هستند تا جشن
 2(

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 

   
 

 .رست است
ريزي هس ل برنامه

 دادن
 .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

 
 .رست است

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

 .رست است
در} جامعه{ي 

 كردن
 .ترست اس

 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
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ــامي    ير اس
  ).4و  3

ـرا كـه در        
ه نادرسـت   

  

come up

  ).2 گزينة 

س نيـاز بـه    
 داريـم تـا    

ي اتفاقـات      

ـنگ پـرت   

 خرمن

cationgroup

ــاي ــه س ــرا ك  چ
3هاي  رد گزينه(

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

سـ  به ديگـران 

وعده سرخ) 4 

  

ــي  ــد، چ ي نم كن
t  استفاده شود)

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

)29/01/1399 ل

ــي ــه   ــاي خاص ه
 theجه نبايد از

  ).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

كنايه از عدم ك (
كسي كه(كنند 

صريح حرف) 3

  .قت كنيد

18  

جامع نوبت او(ن 

ــ ــه بچ ــاره ب  اش
در نتيج. اند  رفته

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

وازدهم؛ زبــــان

ــه و ــار رفت  بك
ي عام آن بكار

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

سنجش دو

ــ ــام آنعن اي ع
pa (نيز در معنا

rol بايد از حرف
portant( برتر 

.پذيرد 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

   
 

 .رست است
childre در مع

arents/grand

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
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