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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  نوبت اول امعجـ  يازدهمسنجش 

)29/01/1399(  
  )يازدهم( ـانبـز  

  

  :باشد ه مياز طريق سايت اينترنتي زير قابل مشاهد 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   رات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون مندي از نظ هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

11از  10آزمــــون   
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@sanjesheduc 

ت، استعداد 

) ي، محبـت    
 بـه جـايي    

) سـرخ : ور 
كـارگي،   ي 

آبي : آب زه
) ك شـدن   

) خاست غـو 

ك به زبـان   

مـاً مسـجع   

لحكايـات،  

ختار انـواع  
ت مفعـولي  

  )رند
ت مفعـولي   

 دو جملـه  

cationgroup

شايستگي، لياقت

ـرفتن، دوسـتي
از جـايي: حيـل 
بـو) (بلنـد  يـز و  

بـي: مهملـي ) (رد   

) (عيخاطر جم
جـواري، نزديـك م 

برخا ت قو 

ـ امروزي نزديك

رصادالعباد تمامـ

ا وستان، جوامع 

با ساخ 2 فارسي 
ه شود كه صفات

فعولي ندارفت م
صـفت: مـانبردار 

ولمصـراع ا ) م 

 

فضيلت، ش:  هنر 

دوسـتي گـ: دت 
رحي) (صت بـودن 

صـداي تي: صـفير 
را بـر عهـده دار

اطمينان، خ: ثقت
هـم: قـرب ) (ام  

برخواست) ( افراز

اول شخص ـ: دو

مر(جع و موازنه  

تان، بوخلد، گلس

ر درس يازدهم
ه اين نكته توجه
 افعال ناگذرا صف

چسبيده، فرم: ار

فعول جملـة دو

 )29/01/1399 ل

ته، مراد، پير ـ

مـود) ( خرامان
دن، در پي فرص

ص) ( هماهنـگ 
بارة موضـوعي ر

ثق) (، بلند كردن
زمـان، هنگـا: م

(  

علم م افراز 

گزينة د) فني(  

ده آميخته به سج

و دمنه، روضة خ

  

ان عزيز درآموز ش
حتماً بايد به) ه 

تار گفته شده،
       گزينة چها

مف: جان) (متمم
  )هارم

2(

2  

امع نوبت اولج(ن 

 پشت سر گذاشت

تكبر راه رفتن، 
كمين كرد: ردن
نوا، خوش: وزون

سي و مطالعه درب

برافراشتن،: ختن
موسم) (، مشهور

هايل حايل 

الم) (تش ثمري
  .ارد

شخص ـ مسجع

م شخص ـ ساد

كليله و: تعليمي
  )روزها: امه

)ملي: د) (ادت

دانش. ولي است
/پسوند ـه  + ي 
با ساخت(شوند  ي
جوشيده     : ه

م: اين راه) (ست
فعول جملة چه

2(و نگارش )  

زدهم؛ زبــــان

سير و سلوك را
  اب نمودن

گرازيدن، با ناز و
قال كر) ( خالص

مو) (خرم، باصفا
كه وظيفة بررس

برافروخ) (مشتاق
نامدار، معروف، 
(  

  ح) (ضياع

آت  سمري 
ع غلط اماليي د

سوم ش: ينة يك

سوم: گزينه چهار

  .ر است

ت) (زليات شمس
زندگي نا= حال 

خرق عا: ج) (ني

ي فاعلي و مفعو
بن ماضي: (ولي

فعول درست مي
        گزينة سه

ه غير اسنادي اس
مف: اين. (ل دارد

)2(فارسي   

سنجش يا

آن كه مراحل س
 از ترس، اضطرا

در حال گ: رازان
سنجه،: عيار) (

وش آب و هوا، خ
 جلسه، هيئتي ك

آرزومند، م: ايق
:خنيده) (جوشد

) نگهبان بهشت

ضياء) (صوري 

 آتش) (صدر
در هر دو مصراع

گزي: ها به ترتيب

گ) ساده(مرسل 

ها، نوع نثر آثا ن

د و شيرين، غز
حسب ح) (لعباد

قهرمان: الف: (ت

هاي شناخت صفت
ختار صفت مفعو
افعال گذرا به مف

شكفته   :  يك

هاد است؛ جمله
كب و حذف فعل

   
 

 .رست است

آ: مرشد:  گزينه
قراري، لرزيدن ي

 .رست است

گر: (ا به ترتيب
يي، اوج، بلندي

خو: نزه) ( كردن
واژة فرانسوي، 

 .رست است

شا: (ها به ترتيب
ج  يا زميني مي
شت، نام فرشتة
 .رست است

سوري : (ط
 .رست است

سدر : (رست
گزينةدوم د) صبا

 .رست است

ه  نوع نثر گزينه

مسوم شخص ـ  
  .)شود ي

ور از نوع نثر متن
 .رست است

فرها: غنايي: (ار
مرصادا: عرفاني(

 .رست است

حماسي ابيات  گي
 .رست است

ح اين سؤال، ش
در ساخ. اند  شده

تار ذكر شده از ا
در گزينة: ها نه

 .رست است

وگوها نه گفت: (
ع دوم، جملة مرك

www.sanjeshse 

  
 
در 2گزينه  

معاني ساير
بي: ـ تپيدن

در 1گزينه  
ها معني واژه

واالي: رفعت(
رفتن، كوچ

:كميسيون(
  )تنبلي

در 4گزينه  
ه معاني واژه

كه از سنگ
بهش: رضوان(
در 3گزينه  

هاي غلط واژه
در 2گزينه  

هاي ناد واژه
ص سبا (
در 2گزينه  

زاوية ديد و
  .گفتاري

س: گزينة سه
محسوب نمي

منظو: توجه
در 3گزينه  

نوع ادبي آثا
) (بهارستان

در 1گزينه  
توضيح ويژگ

در 2گزينه  
هدف از طرح
صفات آشنا
با اين ساخت
توضيح گزين

  .نيستند
در 4گزينه  .

ها نقش واژه
مصراع. دارد

erv.ir
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4.

5.

6.

7.
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@sanjesheduc 

صـراع اول  

ـود بـودن،    
ــ گزينـة    

:  هـواداري    
هـاي   سـب 

ت محبـوب      

  .) است

شـگيري از        

  )ي

ما را : ة سه

دي اشـاره   

كنـد    نمـي  
از اختنـاق     
 با ضحاك 

cationgroup

مص:  گزينـه سـه    

بر سر حـال خـ
.ت وجود ندارد

مـت معشـوق ـ
تناس و انـواع (ـرو    

وي يـار و قامـت

  يرنگ

ع دوم مورد نظر

در كارهـا ـ پيش

غير اسنادي(ود 

ـ گزينة. شود مي

 به مرگ و نـابود

بار را تأييـد فت
ـن نيـز نشـان ا
خصومت فريدون

 

هـر دو مفعـولي

ل و با پريشاني ب
ي تناقض در بيت

  .ود ندارد

 از صورت و قام
ن، باد، گل، سـ
د بـه ديـدن رو

، حيله و نيرستم

ة قدر در مصراع

 تعقّـل و تـدبر د

به معني بر: شود

و رنج ناراحت نم

ي ديگر همگي

ة دروغين و خف
ايـ(ضحاك ندارد 
خ:  گزينة چهار

 )29/01/1399 ل

ه: گزينه دو) ند

  اال

  .تكرار دارد: ه

ديوانه شدن عقل
جام جهان نما ولي
ص در بيت وجو

 و سرو استعاره
ت نظير بين چمن
زد عالقمندي با

پدر ر: دستان: و
  )يهام دارد

واژة: توجه(رزش 

ــ اهميـت) ت 

ش: و گزينة دو) 

عاشق از درد و 

  .است

هاي ست ـ گزينه 

 كه استشهادنامة
 كه ترسي از ض
كومت ضحاك ـ

3  

امع نوبت اولج(ن 

توانند باشن م مي
  .ي

قيمت با د 

دارند ـ گزينة سه

د: گزينة دو. رد
مير دوست به ج

خيصكف ولي تش

ـ گل. ص دارند  
 قامت ـ مراعات
وز روي چمن مي

 كند ـ گزينة دو
دو ايه(ي، آرزويي 

، ار)با ليال و مه

ر همه جا هسـت

)فعل اسنادي(د 

:وم گزينة چهار 

حبت به دشمن ا

 شدت جنگ اس

دارد ه اعالم مي
كنديز اعالم مي

عصيان عليه حك

زدهم؛ زبــــان

ر دو متممي هم
ار هر دو متممي

سنگين، ارزشمند

معطوف د: چهار

ستعاره وجود ندا
تشبيه ضم:  سه 

بحر، شكوفه به ك

ستعاره و تشخيص
سرو با عارض و
ت اينكه باد از ر

ذير باشد، طلوع
فضايي: ـ هوايي
تناسب ب(ب قدر 

خداوند د(جود 
  .ه است

ر به معني بگردد

ري است ـ مفهو

مح) ب(وم بيت 

ابودي دشمن و

كاوه: زينة پاسخ
و ني) كند ن مي

ع: ت ـ گزينة سه

سنجش يا

هر(و فك اضافه 
لي ـ گزينة چها

س: گران: ه است

گزينة دو و چ: ها

ولي اس ياد و باد
ر و سر ـ گزينة

موج، نوبهار به بح

د ـ گل ـ سرو اس
نشر بين گل و س

علت: حسن تعليل
  .د ندارد

پذ امكان: برآيد: 
سيقي، عاشقان ـ

شب: قدردر واژة 

ت ووحد: رتيب
چهار لحاظ شده

 يك، سه، چهار

رازدار: يك و دو
  .كند مي

مفهو. آمده است

 شجاعت براي نا

راكنده است؛ گز
ناق حاكم را بيا
ير براي حكومت

   
 

 .رست است

هر دو: زينة يك
صراع دوم مفعول

 .رست است

 تحول معنا يافته
 .رست است

ه  در ديگر گزينه
 .رست است

ك جناس بين ي
، جناس بين بر
ه الله ـ گل به م

 .رست است

باد: در بيت: ها ه
مند ـ لف و ن قه

ح) ر ـ آ (آرايي  
بيت مجاز وجود

 .رست است

:م در گزينة يك
موس  پردة: عشاق

د تناسبايهام : 
 .رست است

المثل به تر ضرب
ء كه در گزينة چ

 .رست است

هاي در گزينه) 
 .ترست اس

 سؤال و گزينة ي
ز عشق دعوت م

 .رست است

ر در گزينة دو آ
 .رست است

تالش و: ة يك

 .رست است

ها متعدد و پر نه
نوعي اختن مه به
لزوم تدبي: نة دو

  )ضحاك

www.sanjeshse 

در 3گزينه  .
نوع را در گز
متممي و مص

در 4گزينه  .1
مورد پاسخ

در 1گزينه  .1
نقش تبعي

در 2گزينه  .1
در گزينة يك
تناقض دارد

تشبيه: چهار
در 3گزينه  .1

توضيح آرايه
كنايه از عال

ـ واج) ديگر
ـ در ب. است

در 4گزينه  .1
توضيح ايهام

ع: گزينة سه
:گزينة چهار

در 4گزينه  .1
مفهوم سه ض
حوادث سوء

در 2گزينه  .1
شود(معني 

در 3گزينه  .1
مفهوم بيت

به افشاي راز
در 2گزينه  .2

مفهوم اشعار
در 1گزينه  .2

گزينة مفهوم
  .دارند

در 1گزينه  .2
مفاهيم گزين

استشهادنام(
ـ گزين) دارد

از ديدگاه ض(
  

erv.ir
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@sanjesheduc 

ننـد بيـت   

–)  4و1ي 

در ←بـود 

–) هـا زينه

–)  2نـه  ي

ود، بيـرون   
وختن آن،  

رود،  نمـي  
 -)  3و1ي  

آن را ←هـا

 -۲ی اسـت
ش نخـواهم   

cationgroup

هما. (يوي است

  .ت
  من

ــه ــاي گزينـ هـ
-کـه –) 2و1ي  

رد ساير گز( كند

رد گزي( گيهـا   
  .اضافي است 

شـوخارج نمي←
سـو←اشـتعالها–

بـاال←) جهـول
هـايرد گزينه(  

يکرهونه–)هاينه

اضـافی» پـس  
فراموشـش:سـاه 

 

هي به اميال دني

دمة پيروزي است
مدارا با دشم: ركاً

ــايشش رد( هـ
هـايرد گزينـه  

تا داوري ك←ـم

ويژگ←واصـفات
3در گزينه ←

←التخـرج–)  3

–)هـا  ير گزينـه  

مج(الُترفـع–)  3
شود نيده نمي

رد ساير گزي( د 

«  -ك بـاطري   
لـن أنس–موخـت 

 )29/01/1399 ل

توجه ي همانا بي
  

تراض شهدا مقد
گزينة سه مشتر

  .ياز است

ــالش←هودهـــا تـ
(هاي اسـالمي  

حّتی يحکـ–)  1

مو–)  4گزينـه  
که ، بود–)ها ه

و1هايرد گزينه
رد سـاي( اي ده

رد گزينه( ازي 
شن←)مجهول(ع

هايي بدهدن لقب
  ) 4و1هاي نه

يـك): نكـره (ريـة
استاد به من آ: 

)2(

4  

امع نوبت اولج(ن 

خداگونگي: كند ي
قدرت مطلق : ه

هوس ـ فرياد اعت
 وجود ـ ابيات گ
ب زمان راز و ني

جه–) 4و1ــاي 
كشوره←سـالمّية

1 رد گزينه( يد 

رد گ( كتابهـايي  
رد ساير گزينه( 

ر( مقداري ←ر
زهاي آلوده كنند

نما←)نکـره(الة 
الُيسمع–) 4ينه

به ديگران←ب
رد گزينه(  ترين

بّطا–كـه بخـرم  
:ي األسـتاذعّلمن 

(، زبان قرآن 

زدهم؛ زبــــان

دنيوي اشاره مي
ـ گزينة دو و سه

  .ت نه معرفت

علقات و هوا و ه
دن يار ـ وحدت

ب عاشقان ـ شب

ــه  ــرد گزينـ هـ
الـّدول اإلس–) 4

صبر پيشه كني –

ك←کتبـاً –) هـا  
(كرد  كمك مي

مقدار–)  3و1ي 
هيچگونه گاز←

صـال–) ها زينه
رد گزي( دعايي ←

ب اآلخرين بألقاب
از ستمکارت←م

براي اينك:   تريَ 
-4ه ايران بود 

 عربي،

سنجش يا

جسم و تعلقات د
ها ـ وال خوشي

عاره از عشق است

ترك تع: ه ترتيب
زيبا و خوب ديد

دير گذري شب: ب

ــد ← (داده شـ
4و1هاي  گزينه

–صبر كنيد  – 

 3 (  

هد سـاير گزينـه  
كه به من ك←»

هايرد گزينه(  
←ی غـازات ملّوثـة

 

رد ساير گز( رم 
←دعاءٍ –) 3نه

  . است

يلّقب–) 3 گزينه
من أظلم–)  3ه

ألشـت -۱ها  ينه
شيفته:ة بإيران 

   
 

 .رست است

ارزشي ج بي خ به
ز: وم گزينة يك
 .رست است

بار امانت استع: 
 .رست است

ت گزينة يك به
ز:  دو به ترتيب

 چهار به ترتيب

  .رست است
←)عـــل مجهـــول

رد( دانشگاهها ←
  .افي است

  .رست است
شكيبايي ورزيد

رد گزينه( ن ما 
  .رست است

رد(مطالعه كـردم 
»جمله وصفيه« 

  .رست است
دارد...هايش انه

أّی– ) 3 گزينه
 ) 2رد گزينه( 

  .رست است
بربه تو پناه مي←
رد گزين( شود ي

اضافي 1 گزينه 
  .رست است
رد( س ، هركه 

رد گزينه( دارند 
  .رست است

طاهاي ساير گزين
معجبة–حصيلش

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .2
گزينة پاسخ

مفهو) سؤال
در 2گزينه  .2

:در اين بيت
در 3گزينه  .2

ابياتمفاهيم 
ابيات گزينة
ابيات گزينة

     
   

در 3گزينه  .2
فع( ُأعطيـــت
←جامعات

اضا 2گزينه 
در 2گزينه  .2

ش←اصبروا
ميان←بيننا

در 1گزينه  .2
م←طاَلعتُ 

«ُتساعدني 
در 4گزينه  .2

د←لبذورها
رد( آيدنمي

(اشتعال آن 
در 2گزينه  .3

←أعوذ بـك

ده نميباال بر
در←کسی

در 2گزينه  .3
هركس←َمن

دناپسند مي
در 3گزينه .3

تصحيح خط
تح:  دراستها

  كرد
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–) 3و2ي  

  .ما بد است

سـخاوت و        
 و قبـل از  
م طـائي از  

شـود  ر مي
هـا   بـه آن 

 رسـيده و   

د كمـي از   

. شـنده بـود  

  .وردند
ي أهل  طائ

  ف

» ُکــلّ «علــه 

  رور

cationgroup

هـايرد گزينـه ( 

د و آن براي شما

هور بـود و بـه س
د و مسيحي بود

حاتم. م گرويدند

رد همچنين ذكر
 حاتم طائي كه

  .ود

عر از مادر بـه او

تعـداد -3. ي بود

خاوتمند و بخشـ
  .نمودق مي

به اسالم روي آو
خانواده حاتم -

 و فاعله محذوف

فعــل و فاع/   

الجاروالمجر: ء

 

(تواجـه←شـوي 

داريددوست مي

ه شـعرش مشـه
سالم به دنيا آمد

»به اسالم» عدي

ا از او به ارث بر
اتاز صف.  است

نموق تشويق مي

شندگي اين شاع

وت و بخشندگي

  .آمدار مي
نه مانند پدر سخ

اي نيك تشويقه

سر و دخترش ب
-3.  اسالم آورد

فعل و/ مجهول 

معلــوم –» ســالم

جار، من الشعراء

 )29/01/1399 ل

شروبـرو مـي  –)  

و بسا چيزي را د

بسـيار بـه ـاعر، 
پيش از اس.  بود

«و هم پسرش  
  .ت

ش اين صفات ر
ه ارث گذاشته

هاي اخالقواري

ز سخاوت و بخش
 

 مشهور به سخاو
  .د

شماين داليل به
سفّان -2. ه است

يگران را به كار

 ذكر نشده اما پس
 قبل از مرگش

م–»اعتبار« ره 

سإ« و مصــدره 

جروربحرف الج

  )ر وزن فاِعل

5  

امع نوبت اولج(ن 

3رد گزينـه  (  
  4درگزينه 

ما خوب است و

اي كه اين شـونه
هاترين عربده

»سفّانه«خترش 
ما نرسيده است

رت داشت پسرش
خترش سفّانه به
 همواره به بزرگو

سالم است و نيز
 .الم مرده است

پدرش -2.  ود
الم مسلمان شد

عر تنها يكي از اي
هرت پيدا نكرده

حاتم طائي د -4

وردنش در متن
 2- حاتم طائي

دة حرفينومصدر

ة حــرف واحــد و

مج/ معرفة  -ر 

عدد ترتيبی بر 

زدهم؛ زبــــان

  وشته شود

تکـذبْ ←گـويي 
د» ثم« به جاي 

يد و آن براي شم

به گو. آيدار مي
شود او بخشندي

ش اسالم هم دخ
ز آنان به دست م
 و سخاوت شهر
ندگي را براي د
ي و نيكي بود و

وط به قبل از اس
از گسترش اسال

سرواز اسالم مي
 از گسترش اسال

 دليل بود و شعر
اطر اشعارش شه

4.  زيسته است

 بوده و اسالم آو
.لي به دنيا آمد

  .ب بود

مزيد ثالثّی بزياد

زيــد ثالثــّی بزيــادة

الشاعر:و مفرده

(الّساِبع ←اَبع

سنجش يا

كه نو:  ن ُيکتب

دروغ بگ–)  ۴و٣
به» و« –) ها ينه

داري خوش نمي

 جاهلي به شما
داشت و گفته مي

پس از گسترش 
ه شعر زيادي از
ر به بخشندگي
سخاوت و بخشن
كرم و بخشندگي

ك اين شاعر مربو
 اين شاعر قبل ا
عار خود را پس ا

پس -4. ه است

ت حاتم به چند
م طائي جز بخا
الم و پس از آن

 حاتم مسيحي
م در عصر جاهل

خشنده ترين عرب

م –مفرد المّذّکر

مزي –رد المــذّکر

جمع الّتکسير و

الّسا–)ب َتفعُّل 

   
 

  .رست است
أن/   صيت كرد
  .رست است

٣ھای رد گزينه

ر گزيرد ساي( ت
  .رست است

بسا چيزي را←
  :ك مطلب 

 از شاعران دوره
ش نيز شهرت د
.سالم مرده است

رود كه شمار مي
ه مادر اين شاعر
گيهاي نيكي و س

شجاعت و ك: ت
  .رست است

متن اشعار اندك
متن آمده كه ر
اشعا -1←ها نه

 دست ما رسيده
  .رست است
هرتتن ، علت ش

حاتم -1←ها نه
ائي پيش از اسال

  .رست است
وان دريافت كه

حاتم-1 ←ها نه
حاتم بخ -4. ند

  .رست است
للم–ل مضارع 
  .رست است

للمفــر–ل مــاٍض 
  ّية

  .رست است
ج –سم الفاعل 
  .رست است

مضارع باب( لَُّم 

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .3
و: أوصت 

در 1گزينه  .3
ر( إنْ ←اگر

مّرات←بارها
در 4گزينه  .3

←ترجمه آيه
ترجمه درك

حاتم طائي
اشبخشندگي
گسترش اس
شاعراني به

همانگونه كه
كه وي ويژگ

شهرت داشت
در 3گزينه  .3

با توجه به م
همچنين در
ترجمه گزين
اشعارش به

در 1گزينه  .3
بر اساس مت
ترجمه گزين

حاتم طا -3
در 2گزينه  .3

تواز متن مي
ترجمه گزين
بخشش بود

در 1گزينه  .3
فعل←ُيعتبر

در 2گزينه  .4
فعــل←أســلم

والجملة فعلي
در 4گزينه  .4

اس←الّشعراء
در 2گزينه  .4

َنَتَعلَّ←َنَتعلِّمُ 
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. گيـريم ـي 
 از لغـزش   

ي از درخت 
م به انـدازه  

( کوکـب  -

: جـام كـار     

ـه روزي را     
  . كنيم

خداونـد آن   
 

ن بنـدگان       
 -4.  ر دهد

ق برتـرين    

ويي باعـث   

cationgroup

گليسي را ياد مـ
پس حرف بزنـد

 (  
هاي زيبايينگل

ما بايد با مردم -

-۴  )هفتـه ( ع 

دعـوت بـه انج -
  چراغدان

كسـي اسـت كـ
ريدبي باشد دو

 انجام دهيـد خ
 .ه شهر برساند

يقينـا از بـدترين
 را در تنگنا قرار

ظر علـم و اخـالق

راسـتگو -3. دم 

  ين نشويد 

 

س هفتم زبان انگ
سي فكر كند سپ

جمع نّص( ص 
جن -2. ده است
-4. كردري مي

ُاسـبوع←)فتـاد 

-2. تمـدن : ر    
چ: شود داده مي

  .باشد مي
خداوند همـان ك
كه در آن بي اد

  وصفيه
 هر چه از نيكي
ن روز كه ما را به

شـمرده شـود ي
خواهد شمامي

سه ما مريم از نظ
  .ن ياد بگيرم

رمزي هديـه داد

تا غمگي:  زنوا 

 )29/01/1399 ل

از كالس -2. شود
هر كس -4. كرد

النُّصوص←ص
 جهاني ثبت كرد
در فهم متون يار

هف( سـبعين  -۳

ت و ادب و هنـر
ر آن چراغ قرار د

و الم امر» بايد 
بايد بدانيم كه خ
 بايد از سخني ك

 الّنکرةياجمله وص
و -2. ك نيست

ي نداشتيم در آن

شتش ناپسـند ش
خداوند نم -3.  د

در مدرسه -2. د
بيشتر از دو زبان

واهرم پيراهن قر
  .و گفتگو كن

لکيال تحز -٤   

6  

امع نوبت اولج(ن 

تماشاچيان پرش
ش عذرخواهي ك

النَّصوص -)» لوم
فهرست ميراث

گشتم كه مرا دي

۳ )تمـدن ( ارة 

ي علـم و صـنعت
آنچه در -4 فته

«ها به معناي ه
ب -2. قبول شوم

در همه حاالت 

جمله تصف » 
تر از اخالق نيك

ماشيني-4.باشد

  خواهدمي
گفتار و كردار زش
 عذرخواهي كند

  )ر کوچکترم
ل را دوست دار

هايي بدارم زبان

به خو -2. يكني
هتر است بحث و

د  بايد بدانن: ْم 

زدهم؛ زبــــان

قبل از اينكه از ت
ان شد و از كارش

فعل معل« علة 
ج قابوس را در ف
ل فرهنگ لغتي

الحضا ←)اني 

هايت در صحنه
هف:  روز جمعه 

ينهو در ساير گز
 تا در امتحان ق

-4. توكّل كنند

»تنقلنا« ) صوف
چيزي سنگين 

د عمل كننده ب

نمي:»ما يريد«  
ي با او بخاطر گ

هاند بايد از آن

خواھر( ّصغری 

عه و تحصيلمطال
دوست د -4. ت

شيماني درو مي
اي كه بهته شيوه

  
لِيعلْم -٣يايد     

سنجش يا

رزشگاه رفتيم ق
شرمنده و پشيما

ضارع باب مفاع
زمان يونسكو برج

لبه دنبا -3. رند

سـخنرا( اضـرة 
  )ن

هاي پيشرفتجلوه
ز از روز شنبه تا

الم تعليل و» تا 
سيار تالش كردم
ها بايد به خدا ت

موص(اسم نکره 
)اعمال( ترازوي

دگوي به آنچه مي

-باشد  نفي مي
ر كس هم نشيني
ت مؤمنان را كن

  .ي نداري نگو

أختي الّص← ر

واهر كوچكترم م
جهان در آسياست

  )ره
ر بدي بكاري پش

با آنان به -4. د

 اندازدن را می
که بي: أن يأتي  

   
 

به ور -1←هانه
موز شلوغ كار ش

  .ندما
  .رست است

مض( ُيساِعُدني ←
ساز-1 ←ها نه

 استان وجود دا
  .ن حرف بزنيم
  .رست است

المحا -۱←ـا  
چراغدان( شکاة

ج -1 ←ها  نه
هفت روز -3.  ن

  .رست است
«به معني  1ه 
بسي -1 ←ها نه
مؤمنان تنه -3. 

  .رست است
ا» سّيارة « ←
در -1 ←ها نه
گوينده بايد -3

  .رست است
حرف ن: »  ما« 

هر -1←نه ها 
هر كس غيبت -2

سبت به آن دانشي
  .رست است

أختي األصغر  
خو -1 ←ها نه

هاي جترينِ كوه
  .رست است
نكر( م تفضيل 

اگر -1 ←ها نه
شو و آخرت مي
  .رست است

آن: يقذفه ←  ۲

-١← ها زينه

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
دانش آم -3

مدر امان مي
در 3گزينه  .4

←ُيساَعُدني
ترجمه گزين
بلوط در دو

هايشانعقل
در 2گزينه  .4

در گزينه هـ
ِمش←)ستاره

ترجمه گزين
فراخواندن

در 1گزينه  .4
الم در گزينه
ترجمه گزين

.گسترانَدمي
در 4گزينه  .4

←4در گزينه 
ترجمه گزين

3. داندرا مي
در 3گزينه  .4

3در گزينه 
ترجمه گزين

2  .خداست
آنچه كه نسب

در 1گزينه  .4
1در گزينه 

ترجمه گزين
بلندت -3.بود

در 4گزينه  .4
اسم:أحسن 

ترجمه گزين
خير دردنيا

در 2گزينه  .5
۲در گزينه 

در ساير گز
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 و فروشـي     
يد بداننـد  

 

نهـا ميـان    
ر را تأييـد      
وع در آيـة      

ا را تجربـه     
خـاب كنـد    
ره گرديده 

و هر « :﴾ن
ي معلـول    

گوي   پاسخ

ي، يعنـي از    
منـدي   هـره  

ت دريافـت  

تري گفتـه     
 همـراه بـا   

ي، نظـامي     
م و از بين 

 بـه سـوي     
در تعقـل و   

cationgroup

كـه نـه خريـد
دانش آموزان با 

گفته است نـه تن
ارنـد و همـديگر
د و ايـن موضـو

  )يازدهم 3 

زنـدگي در دنيـا
ي زنـدگي انتخ
ه الهي است اشا

خرة من الخاسرين
خسـران اخـرو 

تواند كنون نمي

ك كـار ظـاهري
ميـزان بهـ. يـرد 

استعداد لياقت. د

ذلـول بـه شـت 
حركت هموار و

ي غيـر اسـالمي
ت آنان دور كنيم

د رسـوالنش را
ند و آنان كـه د

 

ك) بيايـد ( ر رسد
-3.  اندازد مي

  

 متنوع سخن گ
گر همـاهنگي دا
يشـه الهـي دار

درس 41ص  (

آيد و يك بـار ز
ست راهي را برا

راه ئن كه همان

نه و هو في االخ
»ن خواهـد بـود   

ت پيامبر قبلي، اك

 اين هدايت، يك
گي  صـورت مـي  

عمل باالتر باشد

.اسـت  ه ذلـول  
به خوبي به ح» ل

هر نظام سياسـي
لمانان و از حيات

 هشام، خداونـد
ي برخوردار باشن

 )29/01/1399 ل

 آنكه روزي فرار
لهاي دوستانش
. غمگين نشويد

رباره موضوعات
 بدن، با يكـديگ
 و خاستگاه و ر

.مشهود است ﴾

آ ار به دنيا مي ب
كه پيش روي اوس
به اين راه مطمئ

ديناً فلن يقبل منه
كـاران ز زيانت ا

شي از تعليمات

البته. كند ت مي
مات و مانند آن
 درجة ايمان و ع

  )هم

 تشبيه زمين بـه
ذلول« زمين به 

ه اين دليل كه ه
را از جامعة مسلم

اي«: فرمايد  مي
از معرفت برتري

 

7  

جامع نوبت اول(ن 

ق كنيد پيش از
اوند آن را در دل
تان رفته است

ج نازل شده و در
ر از اعضاي يك
خداست و منشأ
﴾ه اختالفاً كثيراً

انسان فقط يك
هايي ك  همة راه

ب ﴾... الصالحات

تغ غير االسالم د
د شد و در آخرت

ين است كه بخش

ده را نيز هدايت
داد غيبي و الهام
ي دارد، هر قدر

يازده 4درس  5

كه از آن جمله،
تشبيه. آزارد مي

به« :فرمايد ي مي
فيم آثار شرك ر

 هشام بن حكم
پذيرند كه ا  مي

)2(و زندگي 

زدهم؛ زبــــان

وزي داديم انفاق
ي است كه خدا

ز دستت بر آنچه ا

سال به تدريج 2
تر ه آياتش دقيق

ت كه از سوي خ
غيراهللا لوجدوا فيه

جدي است كه
ني، بايد از بين
ن آمنوا و عملوا

و من يبت﴿: مايد
پذيرفته نخواهد

  .زندگي است
 جديد نشانگر اي

  )هم

هاي آما يت، دل
لكه از طريق امد
مل آنان بستگي

3و  52ص . (د

كند ك  اشاره مي
 سوار خود را نم

  )يازدهم 

حكومت اسالمي
است، ما موظف» 

 برجسته خود،
ين پيام را بهتر

 دين و

سنجش يا

آنچه به شما رو
 روشنايي و نوري

تا-4. و كار دارد

23 آيه در طول 
ري نيست، بلكه

تدهنده اين اس ن
ن و لو كان من غ

اي ج ن رو دغدغه
صت تكرار نشدن

االّ الذين﴿در آية 
  )زدهم

فر عمران كه مي
ختيار كند از او پ
وان راه و روش ز

كتاب) اتيان(ن 
يازده 2درس  26

ين قدرت و والي
بل. مومي نيست

درجة ايمان و عم
كنند ر كسب مي

ه حركت زمين
كند كه كت مي

3درس  42ص 

رورت تشكيل ح
»طاغوت«مش 
  )ازدهم

به شاگرد) ع(ر 
كساني ا.  كنند

   
 

از آ -1 ←ها نه
علم -2.دوستي

 نياز به تالش و

 .رست است
ش از شش هزار
عارض و ناسازگار
ن موضوع نشان
ال يتدبرون القرآن

 .رست است
ونه زيستن از آن
براين در اين فرص
طمئن باشد و د

درس اول ياز 14
 .رست است

سورة آل ع 85 
ني جز اسالم اخ
ن اسالم به عنو
ر جديد و آوردن

6ص . (دم باشد
 .رست است

با استفاده از اي) 
ش معمولي و عم

ه دين هدايت ب
 معنوي را بيشتر

 .رست است
 در آيات خود به

اي حرك  به گونه
ص. (ن اشاره دارد
 .رست است

دربارة ضر) ره(ي 
ست، چون حاكم

يا 4درس  52ص 
 .رست است

 موسي بن جعفر
پيام الهي تعقل

www.sanjeshse 

ترجمه گزين
هست و نه د
كه موفقيت

 
   
  

در 1گزينه  .5
ا اينكه بيشب

آيات آن، تع
كند و اين مي

افال﴿شريفه 
در 2گزينه  .5

دغدغة چگو
كند، بناب  مي

كه به آن مط
4ص (است 

در 3گزينه  .5
براساس آيه
كس كه دين
اختيار نكرد
آمدن پيامبر
نيازهاي مرد

در 4گزينه  .5
)ص(پيامبر 

طريق آموزش
ها از ا انسان
هاي هدايت

در 3گزينه  .5
قرآن كريم

شود كه مي
آرامش زمين

در 3گزينه  .5
امام خميني

آميز اس شرك
ص(» .ببريم

در 2گزينه  .5
امام كاظم،

بندگان در پ

erv.ir
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ص (» .ست

ت و قابـل  
 18و  14ص 

و جزئيـات   
 رو، پيامبر 

در آيـة  » ر

 در عرصـة     
آن كـريم،   

 101ص  (

و فرهنگـي     
هاي فردي 
ق، مصـر و    

 براي شما 
 ﴾كنـد  مـي   

ص (» ...ند

ود قـوانين  

مؤمنـان از    
. اسـت » ت

... ، چيـزي  
ي و جعـل  

cationgroup

و آخرت باالتر اس

 بايد كامالً درست
ص. (في نيسـت    

آمدنـد و شان مي
از اين. را بدانند

اواالمر«مصاديق 

ـدامات امامـان
و قـر) ص(مبر 
.باشد مي» ي نو

ـادگي فكـري و
ك آن پاسخ نيازه
د ايـران و عـراق

  )يازدهم 2س 

قطعاً: كراهللا كثيراً
ا بسـيار زيـاد م

  )كراهللا كثيراً
داشتن ض روا مي

و مربوط به وجو

چه كسـي بـه م
ولي و سرپرست«

كه در آن زمـان،
ر معارف اسالمي

 

اش در دنيا و به

 درست زندگي
 گونـاگون، كـاف

نزد ايش) ص(دا 
ي نماز خواندن ر

  ».وانيد
يين جزئيات و م

 اين يكـي از اقـ
ر كنار سيرة پيا

ناسب با نيازهاي

 است يعنـي آمـ
 كند و به كمك

هاي ديگر مانند ن
درس 29ص . (د

اليوم االخر و ذك
يد دارد و خدا را

كذ(كنند  ياد مي
ي عدالت، تبعيض

م ودن دين اسال

اي مردم، چ: سهم
«رد و به معناي 

رسد ك ي فرا مي
تحريف د«لش 

 )29/01/1399 ل

، رتب)اكمل(تر  ل

كند كه راه  مي
ي بسيار زيـاد و

 ياران رسول خد
واستند چگونگي
نم، شما هم بخو

كه در تبي است 
  )دهم

كند و عرفي مي
در) ع(مه اطهار 

معارف اسالم متن

ة كامل زندگي
دريافت و حفظ
سالم به سرزمين
واني ظهور كردند

يرجواهللا و ا كان 
وز رستاخير اميد
ه بسيار خدا را ي

دند كه در اجراي

يي و روزآمد بود
  )دهم

 الناس من انفس
 غدير تناسب دار

س از من، زماني
، معادل چا)ص

8  

جامع نوبت اول(ن 

 كه عقلش كامل

 نياز دارد، اشاره
هاي پيشنهادي ه

فرمود،  بيان مي
خو ن ايشان مي
خوا من نماز مي

)ص(ي پيامبر 
ياز 5و  4درس 

ن امام بر حق مع
حديث و سيرة ائم

تبيين م«عنوان 

ي دريافت برنامة
رنامه زندگي را د
م كه با ورود اس
ن و عالمان فراو

ك سوة حسنه لمن
ه به خداوند و رو

اند كه ت كساني
 دچار سقوط شد

درباره پوياي ﴾الم
يازد 2درس  30

 الناس من اولي
در حديث» اله

به زودي پس«: ود
(ر خدا و پيامبر 

زدهم؛ زبــــان

اترند و آن كس

ي تجربه كردن
تجربه كردن راه

لي موضوعي را
ز نازل شد، ياران

اين گونه كه م« 
ه مرجعيت ديني

د 66و  49ص  (

خود را به عنوان
هاي بزرگ در ح
ست كه تحت ع

جامعه بشري براي
ترين بر ت كامل

بينيم ن جهت مي
شد و دانشمندان

 في رسول اهللا اس
ت براي كسي كه

ي آنان اسوه است
ين بدين سبب،

 ضرار في االسال
0و  29ص . (ت

ايها«: اند فرموده
موال«با كلمه » ي

ب به مردم فرمو
دروغ بستن بر» 

سنجش يا

لهي داناهاي ا ن

ن يك عمر براي
دود آدمي براي ت

شد و حكم كل ي
 وقتي آيات نماز
: به آنان فرمود

م آنها، مربوط به
. را بيان فرمود

خ» ا من شروطها
ه م آمدن كتاب

ت ديني امامان ا

بوت، آمادگي ج
توانست ود كه مي

ت آورد به همين
گي بزرگي آغاز ش

لقد كان﴿: حزاب
ق نيكويي است

براي) ص(پيامبر 
وام و ملل پيشين

  

ال ضَرَر و ال﴿ 
ل ختم نبوت است

 اين عبارت را فر
اولي«يعني واژه 

 

ها، خطاب خنراني
».امبرش نباشد

  .ت

   
 

، نسبت به فرما
  )يازدهم 1

 .رست است
ره به اينكه انسان

عمر محدزيرا . د
  )دهم

 .رست است
اي نازل ميي آيه

مثالً. پرسيدند ي
به مسجد آمد و
ت احكام و تعليم
مبر حديث جابر

 .رست است
اَنَا«در عبارت ) 

ري است و فراهم
دامات مرجعيت

  )يازدهم 8س 
 .رست است

نب) اتمام( ختم 
لف به ميزاني بو
 خود را به دست
ت علمي و فرهنگ

 .رست است
سوره اح 21آيه 
سرمشق) ص(خدا 
پي كه كساني  گي
اقو«: فرمايد مي) 

)يازدهم 6رس 
 .رست است

)ص(ف پيامبر 
ه است از عوامل

 .رست است
 از حديث غدير
ي» زاوارتر است؟

 )يازدهم 5س 
 .رست است

در يكي از سخ) ع
اروغ بر خدا و پي

است» )ص(مبر 

www.sanjeshse 

تفكر برترند،
1، درس 16

در 2گزينه  .5
شاعر با اشار
اعتماد باشد

يازد 1درس 
در 4گزينه  .5

معموالً وقتي
احكام را مي

ب) ص(اكرم 
بيان جزئيات
اطاعت، پيام

در 4گزينه  .6
ع(امام رضا 
هرواليت ظا

مربوط به اقد
درس 103و 

در 1گزينه  .6
علل يكي از

جوامع مختل
و اجتماعي
شام، نهضت

در 1گزينه  .6
با توجه به آ
در رسول خ
يكي از ويژگ

)ص(پيامبر 
در 76و  75

در 2گزينه  .6
حديث شريف

كننده تنظيم
در 3گزينه  .6

پيامبر قبل
خودشان سز

درس 69ص (
در 1گزينه  .6

ع(امام علي 
تر از در رايج

احاديث پيام

erv.ir
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ص (» .ست

ـاكموا الـي      
چه بـر تـو   
سـتور داده    

» ...حـاكموا  
ست كساني 

بـه عنـوان    
 104ص  (

ده كـه دور  
طمـه زهـرا    
مسـلمانان      

دنـد و بـه   

هاي بـا   يت
 7درس  1

 است؛ امـا  
يابنـد و   ـي     

پشـت ابـر   

 بازگشـتن     

يـن الهـي     
 صـالح بـه      
ده، بهتـر و    

cationgroup

منكر و گناه نيس

ريـدون ان يتحـ
كنند به آنچ ن مي

كه بـه آنـان دس
يريـدون ان يتح«

ة بارز آن اين اس
  )م

دا كردن جـان ب
.ن كافي نيست

نا خدا اراده كرد
حضـرت فاط) ع

ر وي بـر همـه م

ره ماندبهـ  يت بي

ن شد و شخصي
00و  97ص . (

 به عهدة ايشان
ت ابـر را در نمـ
وجود خورشيد پ

كـرد، بـه عقـب

ت كـه قطعـاً د
دگي، فرزنـدان
ها تعيـين كـرد

 

تر از م اخته شده

ل مـن قلبـك ير
كساني كه گمان
ت برند، حال آنك

«عبـارت  . »اند    
برند و نمونة  مي

يازدهم 4درس  5

، فد)2(ر گزينة 
يرو حقيقي بودن

همان«: ﴾ تطهيراً
ع(از اهـل بيـت   

ز كـالم و رفتـار

 منبع مهم هداي
 

جتماعي مسلمانان
.و منزلت يافتند

 هم اكنون نيز
 خورشـيد پشـت
ست كه نعمت و

كـ را تهديـد مـي   

و آن زماني است 
نند خـدا را بنـد
ر خلقت براي آنه

  

 )29/01/1399 ل

وف و خير و شنا

ل اليك و ما انزل
اي ك آيا نديده« 

به نزد طاغوت ري
ر و درازي بكشـا
 را نزد طاغوت

57و  51ص (د 

  
 كافي نيست، د
شدن نيز براي پي

البيت و يطّهركم
يكي ا» رار دهد

ست و پيروي از

محققان از يك
 .ت بزرگ شدند

 وارد زندگي اج
و ثروت جايگاه و

قيقي مسلمانان،
ا فوايـدهـ  سـان 

كند، آن زمان اس

مسـلمانان ر) ص

ستاهمه افراد 
توان ها بهتر مي ن

دفي كه خدا در
)يازدهم 9رس 

9  

جامع نوبت اول(ن 

تر از معرو ناخته

ون آمنوا بما انزل
:﴾م ضالالً بعيداً

اوردخواهد   مي
ـه گمراهـي دور
ست زيرا داوري

ورزند دوستي مي

.ويمي امامان ش
و حقيقي بودن
ي به شيعيان نش

كم الرّجس اهل ا
الً پاك و طاهر قر
 عصمت كامل اس

  )يازدهم 5س 

ياري از مردم و م
گرفتار اشتباهات
 با شكلي جديد

ت و طالبان قدر

بلكه رهبري حق
ر كه برخي از انس

گاه طلوع نك هيچ
  )هم

ص(ت رسول خدا 
  )يازدهم 7

ة رشد و كمال ه
ين صورت انسان

ها به هد ب، انسان
در 120و  114

زدهم؛ زبــــان

رها، چيزي ناشن

الي الذين يزعمو
شيطان ان يضلّهم

اما.  ايمان دارند
واهد آنـان را بـه
 ايمان حقيقي اس
دشمنان اسالم د

د تا پيرو حقيقي
مطلب براي پيرو

، سبب بدبيني)3

داهللا ليذهب عنكم
ا و شما را كامالً
ي داراي علم و

درس 70ص . (ت

، بسيا)ص(اكرم 
خالت دارند و گ

جاهليت) ص( 
منزوي شدند و

نيست؛ ب) ع(صر 
طور كنند؛ همان

يرد و خورشيد ه
يازده 9درس  1

پس از رحلت ه
7درس  89ص 

هم شدن زمينة
و در اي ﴾ضي لهم

ند، بدين ترتيب
ص ( ﴾بي شيئاً

سنجش يا

 آن ايام، در شهر
  )هم

الم تر ا﴿: خوانيم
روا به و يريد الش
از تو نازل شده
خو و شيطان مي

وميت از و محر
نامند ولي با د ي

صالح همراه باشد
، دانستن اين م)

3(ن و در گزينة 

انّما يريد﴿: »هير
يدي و ناپاكي را

 امامت نبوده ولي
و رستگاري است

حاديث پيامبر ا
 احكام اميني د
حلت رسول خدا

م) ص(م پيامبر 

م امامت امام عص
ك ادي حس نمي
ب، عالم را فرا گي

114ص . (د شد

ترين خطري كه م
ص( ﴾علي اعقابكم

معه مهدوي فرا
دينهم الذي ارتض
واه ديگران باشن

ن بيني ال يشركو

   
 

در«: فرمايد مي
يازد 8و  7رس 

 .رست است
خ سوره نساء مي

 قد امروا ان يكفر
 به آنچه پيش ا
 آن كفر بورزند و
 ايمان پنداري و
ظاهر مسلمان مي

 .رست است
بايد با عمل ص) 

)1(كه در گزينة 
ست، نه شيعيان

  )دهم
 .رست است
تطه«آية شريفة 

شما اهل بيت پلي
ارد گرچه عهده

چشمه هدايت و
 .رست است

نوعيت نوشتن ا
ه شخصي را در
شت مدتي از رح
گر و مورد احترام

 .رست است
، به معناي عدم

هاي عا  را انسان
اگر شب. كنند ي

ن روشن خواهد
 .رست است

آيه مذكور، مهم
انقلبتم ع﴿: ست

 .رست است
ي از ويژگي جام

ليمكنن لهم د﴿د 
م كند و خيرخو

يعبدونني﴿رسند 

www.sanjeshse 

سپس امام م
در 99و  92

در 2 گزينه .6
س 60در آيه 

الطاغوت و
نازل شده و
شده كه به

دهنده نشان
خود را به ظ

در 4گزينه  .6
)شيعه(اسم 

دقت شود ك
كار امامان اس

يازد 8درس 
در 3گزينه  .6

با توجه به آ
گرداند از شم

است ا) س(
واجب و سر

در 2گزينه  .6
به علت ممن
ناچار، سليقه
پس از گذش
تقوا، جهادگ

  )يازدهم
در 4گزينه  .7

دورة غيبت،
اين رهبري

مشاهده نمي
نيز بر همگان

در 3گزينه  .7
با توجه به آ

اس) جاهليت(
در 1گزينه  .7

دانيم يكي مي
ر يابداستقرا

جامعه تقديم
ر تر مي آسان

erv.ir
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ـاده شـدن       
: فرمايـد  مي

 بـه قـومي      
ـس تغييـر   

ان زمـين،   
اشاره شده 

عنـي منـع   

. ل ساختند

گرفتـه   مـي   

 25و  24 

cationgroup

 خـود را تـا آمـ
ها م دادن نعمت

 نعمتـي را كـه
پـس» . و داناسـت 

ـ  ر مستضـعفام ب
 بر مستضعفان ا

يع. حـديث بـود   
  .ي بود

ي بزرگ و مجلل

بـاس صـورت م

  .ش نمايد
  .ي دست يابد

ص. (سـت دارد    

 

خـرين حجـت
ت د علت از دس

خداونـد«: ﴾يم
ه خداوند شنوا

خواهيم ما مي«: 
هاي خدا ه منت

 براي جـاعالن ح
 به احاديث نبوي

هاي فيانشان كاخ

عب اميه و بني ني

سب كرده تالش
ي، به ايمان قلبي
د عـدالت را دوس

 )29/01/1399 ل

كردند، خداوند آخ
ة انفال در مورد
ع ميعلي اَنَّ اهللاَ س

همانا كه. هندر د
  .مام است

:﴾جعلَهم الوارِثينَ
به» .قرار دهيم 

مناسبشرايط 
جعل و تحريف 

راي خود و اطراف

هاي بن ر حكومت
  )يازدهم 7س 

 با ايماني كه كس
د و جهان هستي
 اخالقـي ماننـد

  ديني

10  

جامع نوبت اول(ن 

ي و ناسپاسي ك
سورة 53در آية 

هِم ووا ما بِاَنفُس
ضع خود را تغيير
ز نعمت ظهور ام
جعلَهم اَئمةً و نَج

]زمين[ وارثان 

، ايجاد ش)ص(م 
)ادخال( كردن 
عباس بر ه و بني

 پيامبر و هم در
درس 94و  93 

خواهد سان مي
ا انديشه در خود

هاي  كه فضيلت

  .رساند ي

  .ل صالح است

  .نمايد ي

  .ت

هاي ف و اقليت

زدهم؛ زبــــان

وم، قدر ناشناسي
خداوند د.  نمود

ي قَومٍ حتّي يغَيرو
ه آنها، خود وض

بهره شدن از  بي
َن استُضعفوا و نَج
 دهيم و آنان را

 

ديث پيامبر اكر
رساز براي وارد

اميه سلطنت، بني

هم در حكومت
و 91ص . (اند ه

ر عرصه عمل انس
واسته است تا با

ي بشر استطر

ت خداوندي را مي

  .ت

  .ت

  .ت

يجة ايمان عمل

ن را متحول مي

هان طبيعت است

معارف

سنجش يا

يازده امام معصو
دي از او، غايب
 نعمةً اَنعمها علي

دهد مگر آنكه مي
، عامل﴾اَنفُسهِم

ن نَمنَّ علَي الَّذين
قرار ]مردم[ان 
 )يازدهم 9س 

ت از نوشتن احاد
از عوامل بستر) 

عدل نبوي به س

ها، ه ي شخصيت
ها متفاوت بوده ت

در ←ت محور 
اسالم خو ←ي 

هاي فط ز ويژگي

ي همان حكمت

عد از مرگ است

ستي انسان است

ان واقعي نيست

چون نتي. ح است

 معاد است جها

هاي جه حدوديت

   
 

 .رست است
مردم نسبت به ي

مند ي براي بهره
هللاَ لَم يك مغَيرًا
 است، تغيير نم

يغيروا ما بِا﴿: ها
و نُريد اَن﴿ر آية 

و آنان را پيشوايا
درس 114و  112

 .رست است
دهاي ممنوعيت

ص(ديث پيامبر 
عبديل حكومت 

  )ي و عباسيو
سازي كه برجسته

ع اين شخصيت
 .رست است

اي عدالت  جامعه
دن نظام هستي

از ←ي عدالت 
  )دهم

 .رست است
نوعيت عمومي به
 .رست است

سان در جهان بع
 .رست است

 ايمان همه هس
 .رست است

 عمل صالح ايما
 .رست است

شمة عمل صالح
 .رست است

متكي بر مبدأ و
 .سترست ا

اي رهايي از مح
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دقت شود ك
است، اما نوع
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  .شد

  .يرد

  

 )29/01/1399 ل

  .دهد يص مي

ص نسبي آزاد باش

  .ان است

گي ن صورت مي

  

  .ص است

.كند ژه پيدا مي

11  

جامع نوبت اول(ن 

صلحت را تشخي

تواند از نقص مي

زم شناخت جها

ي رسيدن به آن

  .ت

  .ست

  .است

  .ست

.باشد  مرگ مي

ت نيابد، حريص

معنايي ويژكند، 

زدهم؛ زبــــان

  .ست

  

چون عقل مص. ت

، دانش بشري نم

ست، خود مستلز

  .د

ت و هر كاري برا

ب پروردگار است

دريجي علوم اس

ر دانش بشري ا

س انسان كافي اس

سد ميان تولد و

 و به ايمان دست

ك تي دريافت مي

سنجش يا

دايت عمومي اس

.ش بشري است

  .ست

ن مصلحت است

 و جهان هستي،

هدف اس جهان بي

گردد ستنباط مي

است» سعادت« 

ي غيبي از جانب

شي از تكامل تد

ر بوده و متكي بر

م طبيعت حواس

شناس تجربي مي

  ي و معنوي

خويش فرو ماند

كه از جهان هست

   
 

 .رست است
ن بيني الهي هد

 .رست است
  .ي است

 .رست است
  .ت است

 .رست است
ي، جزيي از دانش

 .رست است
ن رفاه معنوي اس

 .رست است
ت تدبيري انسان

 .رست است
ت قدرت انسان
 .رست است

 اين نكته كه ج
 .رست است

 دانش بشري اس
 .رست است

 و نهايي انسان
 .رست است

يدن به امدادهاي
 .رست است

 دانش بشري نا
 .رست است
نگر علمي جزيي
 .رست است

 و اعتقاد به عالم
 .رست است

تشر از راه علوم 
 .رست است

اني در بعد مادي
 .رست است

ر بعد حيواني خ
 .رست است

رتو آيينة دين كه
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Part A:

ي اسـتفاده   

اضـافي   4  

ـال كامـل    

 on“نجـا 

يتي كـه از  

ري، چـون   

پزشـكي  ة    

 

cationgroup

: Grammar

يـابي ـدة جهـت   

“of در گزينـة

الي از زمـان حـ

  ».م
در اين(ود زمـان     

ها و حماي توصيه

  تراتژي

  ود داشتن

ختخواب برخيـر

  خاوتمند

دانشـمند عرصـة

  يب و غريب

 ».شود  آن مي
  ياد

 

r and Voca

ي بسـيار پيچيـ

”fدقـت كنيـد    

ست، در جاي خا

  ».روند  مي

رويم زرگمان مي
مناً جايگـاه قيـو

، معموالً براي ت

است )4 

  ».و الغير 

وجو )4 

از رخ چه زودتر

سخ )4 

كنـد، د) كسب(

عجي )4 

شكالت ناشي از
اعتي )4 

 )29/01/1399 ل

abulary 

يهـا   از سيسـتم 

“many داريم.

در زمان حال اس

شند، به مدرسه
  .كنيم فاده مي

 به ديدن مادربز
ضـم. اسـت  ـلي   

كنند ين كار مي
 ».ند
 ش

وجود دارندي 

 ت كردن

هر چ بايد صبح 
  ».هد آمد

 ن

( ببيند و تجربه

 العاده ق

وقتي متوجه مش
 يت

 

12  

جامع نوبت اول(ن 

وجودات دريايي

”yبستة پيشرو 

د» خوردن زياد«

باش خوابيدهبل 
سم مصدر استف

ها معموالً جمعه
ـل از فعـل اصـ

هاي آنالي ر گروه
تري قائل هستن

ارزش )3 

 آمريكاي جنوبي

مبهوت )3 

 شكلش ببيني،
يد ديگر باال خوا

ممكن )3 

ها آموزش  سال

خارق) 3 

كشد، حتي و مي
موقعي )3 

)2(انگليسي 

زدهم؛ زبــــان

مو سايرو  ها ال

“cre نياز به واب

  ».لم بد است
“I   كه نتيجة»

ن اين كه شب قب
“withou (از ا

مما : تخاب كنيد
“usually (قبـ

شجوياني كه در
بيشت ارزشنند 

 

آوري تنها در ب

 ن

ب را به زيباترين
ر شوي، خورشي

 ي

فر بدون آن كه

 ي، طب

ت از رفتارش نم
  نامه

ا

سنجش يا

ها، و ات، دلفين

”eaturesجمع 

حال .ام خورده) 
”feel sickش 

ستان من بدون
”utدر اينجا (فه 

يب واژگان را انت
”yدر اينجـا  (رار  

  .است ي جمله

 ماير و وارن، دانش
كن ن دريافت مي

نشانگر )2 

تعجب ت به شكل
  :صدري
نام برد )2 

هي طلوع آفتاب
خود به خود بيدار

عمومي )2 

صور كنم يك نف

پزشكي )2 

دارد، دست عتياد
دعوت )2 

   
 

 .رست است
طبق مطالعا«: ه
  

 توجه به اسم ج

 .رست است
)غذا(خيلي «: ه

ا توجه به بخش
  .يمكن 

 .رست است
بعضي از دو«: ه

عد از حرف اضاف
 .رست است

بهترين ترتي«: ه
جايگاه قيد تكـر

F (معموالً انتهاي
 .رست است

طبق گفتة م«: ه
هايشان سن و سال

 .رست است
اين حيوانات«: ه
در حالت مصها  ه

 كردن
 .رست است

خواه اگر مي«: ه
 صبر كني تا خو

 د
 .رست است

توانم تص نمي«: ه

 نه
 .رست است

اعكسي كه «: ه
 ه

www.sanjeshse 
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  .است
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در 2گزينه  .7
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Fridays”
در 3گزينه  .8

معني جمله  
سوي هم س

 عنصر )1  
در 4گزينه  .8

معني جمله  
معني گزينه  
دنبال ك) 1  

در 3گزينه  .8
معني جمله  

اگر بخواهي
قدرتمند) 1  

در 2گزينه  .8
معني جمله  

  ».بشود
دواطلبان )1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  
مجموعه )1  
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 بعـدازظهر   
.     يـد بـروم   

سان نشان 

Part B:

شـته سـاده      

 
Part C: 

cationgroup

 ».شود ي
  في

  سين كردن

هـا ه پنجشـنبه    
مـن االن با. ـت 

و تاريخ را به احس

  ام وجه
: Cloze Tes

  يده

  نگر

لـه، زمـان گذش

 حال، شاد

Reading Co

 

مي تقسيم زندان
اضا )4 

تحس )4 

وم كـه هميشـه
ي، پنجشنبه اسـ

كند و مي باز مي

متو )4 
t 

عقي )4 

نشا )4 

 به مفهـوم جملـ

سرح )4 

omprehensi

 )29/01/1399 ل

فرز بين شما جه
 ني

 ».كنند

 رم كردن

ام بـرو ه ورزشي
كني تباه مي اش

اش تقويم گوشي

  است

  .كنيم ي

 نري

  مسئله

ضمنا باتوجه. د

 ي، مثبت

on 

  .ت

  .شود ي

13  

جامع نوبت اول(ن 

توج و زمان ،)تر
باستا )3 

ك پيشرفت مي 

سرگر )3 

ولي بايد به گرو
نه: علي.        ت

علي روي گ. (ت
  »!ست

عالي )3 

صدر استفاده مي

اثر هن )3 

ماده، )3 

را تكميل كند “

تأييد )3 

غالب است) ايع

د به كار برده مي

زدهم؛ زبــــان

بيشتيك فرزند 

دارند، به ندرت

برم، و و لذت مي
 چهارشنبه است

عاً چهارشنبه است
حرفي نيس! ست

 لي

“in (از اسم مص

 ب

 

”which“فاعل 

 ي

  ........ .ند كه 
  دارد

  .بود.........  

ما(رد خوشحال، 

يك فرد........... ف 

سنجش يا

با تولد ي( رزندان
 روايي )2 

 الگوي خوبي ند
  :صدري

 بافتن )2  شدن

رم از اين گفتگو
ولي امروز: سان
امروز قطع. كني
حق با تو اشد، 

چه عالي )2 

”nدر اينجا (افه 

حساب )2 

مهارت )2 

فعل داريم كه فا
  )2زينه 

تزئيني )2 

دانستن  اوليه مي
ن انسان وجود د

“hum نام نوعي

در يك فر......... 

“h براي توصيف

   
 

 .رست است
فر د ازديا با«: ه

 .رست است
ها وقتي آدم«: ه
در حالت مصها  ه

ت كردن، بهتر ش
 .رست است

من دار: علي«: ه
احس. شويم ع مي

ك ي كه اشباه مي
باش: احسان      

 تو است

 .رست است
عد از حروف اضا

 .رست است

 .رست است

 .رست است
ر اينجا نياز به ف

دليل رد گز.( ت
 .رست است

 

  :1 ة
 .رست است

 مقاله، يونانيان
 متفاوتي در بدن

 .رست است
”morان اوليه، 

  بيعي
 .رست است
......... داشت كه 

 .رست است
 humorous”
  ت

www.sanjeshse 

در 4گزينه  .8
جمله معني  
 روان )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  
معني گزينه  
پيشرفت )1  

در 1گزينه  .8
معني جمله  

دورهم جمع
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Part A:

ناسـب آن  
wil داريم .

    would  
مربوط بـه   

رد ( كنـيم  
مـع بـراي   

هـاي   گزينه

گيري فعل 

مـالت آرزو   
  . كرد

ي نـوع اول   

cationgroup

: Grammar

من  tagنـابراين  
llبه فعل كمكي

يـد تبـديل بـه
 comeكهيم 

in wh ك استفاده
جم sبكـارگيري   

رد گ(هول داريم 

ين بكارگهمچن. 
 .  

بعـد از جم). 1ـة  
 كامل استفاده ك

توان از شـرطي ي

 

  تر است ن

r and Voca

She   بن. اسـت
كند، نياز به ت مي

باي  willتيجـه  
تيم استفاده كني

whe  ياhich 
عـدم بك( اسـت   

 به ساختار مجه
  ).3 گزينة 

).4و  1هاي  ينه
).2رد گزينة (ت 

رد گزينـ(داريـم  
د از زمان گذشته

ي داده شده نمي
  .وم است

 )29/01/1399 ل

   متحده

 والدينشان آسان

 

. .......  

abulary 

 told usهـيم   
رة آينده صحبت

در نتي. روند ب مي
توانست صورتي مي

 ereمير موصولي
ش آن بكار رفتـه

3 .(  
 است، پس نياز

رد(ستفاده كرد 

رد گزي(شود  مي
له موجود نيست

ه ساختار معلوم د
مورد گذشته بايد

هاي جه به گزينه
ن شرطي نوع دو

سي

14  

جامع نوبت اول(ن 

سلي در اياالت

زمان مراقبت از

............ .چون 
  سخت است

.......ي به خاطر 

 مالك قـرار ده
دربار comeعل 

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
براي آن در جمل

جاي خالي نياز به
ي بيان آرزو در م

م، چرا كه با توج
شويم كه اين مي

ختصاصي انگليس

زدهم؛ زبــــان

هاي چند نس نواده

 . ....  
هايشان و همز ه

ت دشوار باشد چ
س) اقبت سالمت

 نسلي تا حدودي
   سالمند است

بايد tagساخت 
از آنجا كه فع). 3

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

ت، در نتيجه در ج
يعني برا. گردد ي

tomo را بخوريم
ي دقت متوجه م

اخ زبان  

سنجش يا

  .است.... 
د پيش روي خان

.....حبوبند چون 
كردن بچه  بزرگ

سلي ممكن است
مرا( و بهداشت 

هاي چند انواده
 يافته نزد افراد

اي كه براي س له
3و  2هاي  زينه

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

ac »است» فاعلي
مان به عقب برمي

 orrow كلمة
با كمي. ده كردا

   
 

  :2ة 
 .رست است
.....مقاله تحليل 

موانع ناخوشايند
 .رست است

ي چند نسلي مح
كنند حساس مي

 .رست است
د نسهاي چن واده

مسكن، تحصيل
 .رست است

فزايش تعداد خا
 زندگي افزايش

 .رست است
 خالي دوم، جمل

did  رد گز(است
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
سوي ديگر براي
 .رست است

ly whenختار 
ًال به لحاظ گرام

 .رست است
 cceptراي فعل 

الت يك زم، جم)
 .رست است

 كه نبايد فريب
ينده است استفا

www.sanjeshse 

متن شمارة
در 2گزينه  .9

هدف اين م  
داليل م )2  

در 3گزينه  .9
هاي خانواده  
افراد اح) 3  

در 3گزينه  .9
خانو) حفظ(
تأمين م )3  

در 2گزينه  .1
بخشي از اف  
اميد به )2 
  
   
 
 
  

در 4گزينه  .1
براي جاي  

dn’t she 
از سوي ديگ
شود تا جمله
ب گذشته مي

در 1گزينه  .10
 cityنقش  

2هاي  گزينه
food(در ،

همچنين بر  
از س). 4و  2

در 3گزينه  .10
بعد از ساخ  

make كامال
در 3گزينه  .10

بر  heنقش  
) wishفعل(

در 3گزينه  .10
دقت كنيد  

كه دربارة آي
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» همچنـين 

.(  

بـا  . گردنـد 
ن گذشـته   

رد (ه شود 

hand in 
   in   داريـم

رد . (كنـيم  

). 4و  1ي  

tomorro
day  

 2.(  
  

be goin

cationgroup

  . كند
  .) داشت

c.(  
ه«بـه معنـاي    

)4و  3هاي  زينه

گ  به عقب برمـي 
رگردد و از زمـان

استفاده  butط
 

بعـالوه،  ). 3و  
ه حـرف اضـافة

  :ده كرد

nor/neit پـر ك

رد گزينه هـاي(د 

  . بزنند

  :ل كنيم
ow  the fo

رد گزينة(دارد 
).3رد گزينة ( 

 gس بكارگيري

 

  »اعل

د تا كمكمم نبو
مشكلي نخواهم

3.(  
canبخاطر  4ة 

tooده كرد نه 

رد گز(فاده كرد 

شند يك زمان
زمان به عقب بر

 بايد از حرف ربط
w بهتر است. 

2هاي  د گزينه
اي خالي نياز به
 زير بايد استفاد

 
ther could J

w داستفاده كر

هايم را واكس ش

 در جمله اعمال
ollowing / n

تناسب ند) ذشته
تناسب ندارد) ه

شود، پس جام مي

 )29/01/1399 ل

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

هستندر تضاد 
 ereت است اما

رد(داشته باشد  
در نتيجه در جا
ي از ساختارهاي

 »فاعل+ في 
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
بلي انج تصميم ق

15  

جامع نوبت اول(ن 

 uld/mightل
  .كند
خوردم اگر د مي

كند و براي 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 

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

زدهم؛ زبــــان

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

ة غيرسؤالي يا م
يعال در جمله ن

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  +

مفعل ك+ 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

سنجش يا

گذشت«
جا 2درستي هر 

شي خانه به تنه
ام هست  قديمي

مله بايد از جملة
asked ساير افع

ب از تكرار در اين

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

»
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

   
 

  : 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 

 خالي دوم را مي
  ).4و  3

 .رست است
 ساختار جمله، ب
 كه ساختار مجه

من اگر جاي: ه 
 .رست است

د در نقله باشي
 the previou

تو  موارد باال نمي
 uld travelدوم
 ravelledسوم

ه ياد داشته باش
  .ضروري است

www.sanjeshse 

شرطي نوع  

تنها گزينة  
معني جمله  
يعني خوش(  

در 2گزينه  .10
whبعد از   
همچنين با  
از سوي ديگ  
1رد گزينة (
توجه كنيد  

در 4گزينه  .10
بعد از ساخ  

توجه به معن
ساده استفاد

ه). 3گزينة 
در 1گزينه  .10

اسمي كه ب  
ت«به معناي 

ها رد گزينه(

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
  
  

erv.ir

06

07

08

09

10



 
 

 

@sanjesheduc 

 ج

 ن

 دادن

دت گلـش     

 خور 

  حسين

cationgroup

هرج و مرج) 4 

  ).ه است
  ردن

متهم كردن) 4 

 

  .كنند
تشخيص د) 4 

زند كـه بـه شـد

نخآدم بدرد) 4 

تح/ تمجيد ) 4 

 

  .د
 

اغراق شده(ست 
اغراق كر/ كردن 

 ن

 .ند
 ي شدن

  .يان برسد

 پست) / س

.  را فراهم كند
  

  قيام/ يان 

 موزارت برگزار ك

  .افشا شدش 

  ماكيان/  

ز ه وقتي گل مي

  .بكشد
  ن
  فرا گرفتن/ ن 

 )29/01/1399 ل

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/ آشوب ) 4

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

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

16  

جامع نوبت اول(ن 

 سالمندان آسيب
 3

هاي مداوم بزر ن
 
 4

رفتار شو با آنها 
 3

هي براي اينكه
 
 4

  . كنيد

ه همه ما را به د
 
 4

رامي داشتن سال
   3

ي كه جزئيات ز
 
 4

آيد، اين مه  مي

 3

ستاره است داد 
 3

به زحمت خود
 
 4

زدهم؛ زبــــان

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

هايي را براي گر
گرامي داشتن) 

مللي رسيد وقتي

ذخيره به ميدان

 خمير) 

3ن تمجيد كه 
 سكوت ) 

ر شود توانست ب

سنجش يا

 كنند تا از روي
 2(

رات سفرهاي او
عفوني كر/ ردن 

  

رگرهاي بيچاره
 2(

ه حل عملي نبو
    )ورد اميد

  
p  امي«به معناي

ي، پدرم توانست
  
  

ه هستند تا جشن
 2(

الم بين) ت منفي
   ي

   

موالً به عنوان ذ

 2(

ن منطقه باالترين
 2(

كه خودرو منفجر
    رفتن

  

   
 

 .رست است
ن است انتخاب

  
 .رست است

مخاطر است كه 
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

 
 

 .ت استرس
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
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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  

در 2گزينه  .11
آنها در حال  
شتاب د) 1  

در 1گزينه  .11
او ناگهان به  
بد نامي) 1  
شرح حا) 3  

در 3گزينه  .11
فوتباليست  

مورد نياز اس
 مزايا) 1  

در 4گزينه  .11
ر 2فقط به   
/جايزه ) 1  

در 2گزينه  .12
پيرمرد درس  
دسته ج) 1  
گرفتن) 3  
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  .كنند
 ا كردن

  .كنند

  .ر دهد

a/a   بگيـرد

ــامي    ير اس
  ).4و  3

يقـت اصـالً   
  ).2ة 

  

come up

  ).2 گزينة 

س نيـاز بـه    
 داريـم تـا    

cationgroup

ذا زباله گردي ك
حضور پيد) 4 

  .برجسته
 سرعت) 4 

ت حاكمه بيان ك
  ها خانه) 4 

 مورد توجه قرار
 جنبشي) 4 

dete مانندan 

ــاي ــه س ــرا ك  چ
3هاي  رد گزينه(

، چرا كه در حقيق
رد گزينة(ت است 

).1رد گزينة (د 
 

 p withر فعلي

رد(هول داريم 

پـس. »ه چگونه
دار فعـل ingر 

 

  .كنند ي
 

  

تا براي يافتن غذ

 است يا خيلي ب

ضور اعضاي هيئت

يد قبل از ازدواج

 erminerد يك

ــي  ــد، چ ي نم كن
t  استفاده شود)

امالً اشتباه است،
اي جمله نادرست

su استفاده كرد
 ).2رد گزينة ( 

شود نه ساختار ي

ز به ساختار مجه

كه«ند نه مفهوم 
نياز به ساختار 4

 )29/01/1399 ل

 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 

ــي ــه ــاي خاص ه
 theجه نبايد از

  ).4و3گزينة 
در اين ساختار كا
ها به ساير قسمت

 uchبايد از) شند
 such شود نه

استفاده مي» دن

نياز  which از

را منتقل كن» را
 years 40ختار

17  

جامع نوبت اول(ن 

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 

ــاره   ــ  اش ــه بچ ب
در نتيج. اند  رفته

رد گ(تفاده شود 
د  theرف تعريف

paren با توجه به

 چه نداشته باش
استفاده  so از

3.(  

رسيد«ه معناي 

 است، پس بعد

كه چر« معناي 
نين بعد از ساخ

زدهم؛ زبــــان

 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

استف inف اضافة 
more im (با حر

 ntsقبل از theي 

ت داشته باشند
dangero (بايد

3رد گزينة (ارد 

come up t به

مفعولي  setعل

صولي داريم كه
همچن). 4و  1ي 

سنجش يا

هاي مجلل و نه
   قصر

   

 طي ركود اقتصا
 2(

ن به او نزدگارس
 2(

تعمرات نمايندگ
 2(

زد كه زيبايي در
 2(

ق» فيك سنگين

resul و فعلs 

ــام آن ــاي ع عن
pa (نيز در معنا

rol بايد از حرف
mportant(رتر 

بعالوه بكارگيري 

area )چه صفت
ousمانند (ايي 

هيچ مرجعي ند

 oساختار فعلي

ينة دوم براي فع

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

   
 

 .رست است
ي رديفي از خا

مانند ق/ و مجلل 
حال يب/ 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
leگر براي اسم 

ركارگيري صفت ب
.پذيرد صورت نمي

 .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
مله ني معناي ج

داريم  whyولي
(رار عمل باشد 

www.sanjeshse 
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در 4گزينه  .12
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در 3گزينه  .12
در قرن هج  
ها خانه) 1  

در 3گزينه  .12
فيلم به اين  
كُ/ تمام ) 1  
ترتيب اجز  

در 3گزينه  .12
jamكلمة   
ها رد گزينه(
2در گزينة   

در 1گزينه  .12
ــة    enكلم
)dparents
از سوي ديگ  
همچنين بك  

اي ص مقايسه
در 4گزينه  .12

براي تشديد  
براي تشديد  
د  itsضمير  

در 1گزينه  .12
براي كلمة  
ه رد گزينه( 
 ardsنقش  

در 2گزينه  .13
با توجه به  

ضمير موصو
بيانگر استمر
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ي اتفاقـات      

ـنگ پـرت    

 خرمن

 باد

 thatن از 
citi   شـهر

cationgroup

س نخـوردن بـراي

 ) كسي
 به ديگـران سـ

وعده سرخ) 4 

در ناكجا آب) 4 

  .شود ورده مي

know  تـوان مـي
 iesن منظور از

 

ايـه از افسـوس

كنترل كامل بر
 بار شيشه داره

  زدن

 ها بيني ش

 بد
طمئناً بدست آو

  ن
  براي خريد

  يكي
  پرداختن

  .توجه كنيد

 wگر بعد از فعل
د چرا كه در متن

 )29/01/1399 ل

  .نيد

كنا. (گـرده  مـي  

 ) مهمتره
كنايه از عدم ك (

كسي كه(كنند 

صريح حرف) 3

  .قت كنيد

برخالف پيش) 3

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

 

18  

جامع نوبت اول(ن 

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

 
 4

 
 4

 
 4

ها  تمام سختي

3و  1هاي  گزينه
 به لحاظ معنايي

 ).4رد گزينة  (

زدهم؛ زبــــان

در طول«عناي 

آب رفته/ ه كني 

ابط خويشاونديو
شه مجبورش ك ي

كنند نباي گي مي

 شيرخشك) 

فايده فرد بي« 

هيچ تجربه عملي
 .كند گي مي

 از ته دل) 

 )رزشكار

t  در«به معناي

رد گ(امل داريم 
t كامالً جمله را

. نويسنده است

سنجش يا

since sl به مع

يخته شده گريه

كنايه از اينكه ر
آب برد، اما نمي

اي زندگ ي شيشه

 2(

wast به معناي

 د
و هيزي را دارد 

يل آهسته رانند

 2(

  
براي ور(مصدوم 

  
  

  
   ن

through thic

 به زمان حال كا
 thoseرگيري

هرها مورد نظر

   
 

  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 

ه فقط دانش چي
دلي بتدي كه بي
 .رست است
  چهار ساعته
 .رست است

 ير
م) / براي ماشين
 .رست است

  آسونه
 و عصبي بودن
 .رست است
  هدف زدن

نشان زدن 2گ 
 .رست است

ck and thin 

  ت
 .رست است

نياز  for كلمة
بكا. ستفاده كرد

ت بلكه كلية شه
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clause  اس
خاصي نيست
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  .تفاده كرد

 1.(  

 يا شده

differen 

سـبي بـين   
وتـاه شـده    

نيد كه در 

 فتاده

cationgroup

 تمركز) 4 

است due toوان از

رد گزينة(كند  
.  

مهي) 4   

 nceمعنايي اسم 
  ).3رد گزينة 

تناس 3ر گزينـة  
ي موصـولي كو

  .ر بيايد

دقت كن). 4و  2 

به تأخير اف) 4 

  
  

 

  .باشد» نه

 با اين حال/  
تو تنها مي beطي 

كمله را ناقص مي
)4و  3هاي  زينه

 

  .د

به لحاظ م). 2و  
ر(شود  حبت مي

در). 1د گزينـه  
ها واره ز به جمله

دار ing صورت 

و 1هاي   گزينه
  .ن دارد

 ي

).3و  1هاي  ينه
.داريم» شونده

 )29/01/1399 ل

 اختصاص) 3

كه چگو«فهوم 

  برعكس) 2
با اين وجود) 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«

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 

19  

جامع نوبت اول(ن 

 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 

ولي داشير موصـ 
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

زدهم؛ زبــــان

 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

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

 است، پس نياز
w بوده است كه

سا/ تشر كردن 

منعكس شده) 

بايد از ضمير اش
 cooling-علي

سنجش يا

 2(

ضمخالي نياز به 

  
  

بخاط«معني  3و  

which  به جم
use  مفعولي اس

 2(

ز فاعل از حرف

دا  toه مصدر با

بايد م بيايد حتماً
t را داشته باشد چ

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

   
 

 .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
 .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
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  .زين شود

 شند

 ..  

cationgroup

جايگز ------- 

ا هم سازگار نبا

............ آمد كه 

 .د بود

  كند؟ ه مي

 

تواند با شكل مي

مثل باحاظ توليد

ودكاني به وجود

زه موفق خواهند

ي مدارس اشاره

 )29/01/1399 ل

ت به بهترين ش

  كند؟  مي
 .تفاق بيفتد

سان ديگر به لح

 مثال 

ت رساني به كو

نند به يك انداز

 آماده سازي براي
  .يت كند

  د شوند

  ت است؟
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 .بوس هستند

كشيده شده است

 
 .جود ندارد

ي سي پي اشاره
زة زماني كوتاه ا

. .......  
معيت پدري يكس

ه يك مثمراه ارائ

Hea براي خدمت

كن س شركت مي

هاي ديگر برنامه
ست، حمابوده ا

  .كند
مندبستاني بهره

 ......  
 داشتند

س تراتيدز نادرست

زدهم؛ زبــــان

ي محب جغرافياي

خط ك 2راگراف 

  درست است؟
وانع فيزيكي وج

ودخانه مي سي
تواند در يك باز ي

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

در كودكي به هم

 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

سنجش يا

  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

وان برداشت كرد
 .د

 موارد زير غلط ا
هاي آمادرنامه ب

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

   
 

  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

زيرگرويكي بين 
 .رست است

ده در پاراگراف 
زايي هد كه گونه
 .رست است

موارد زتن، تمام 
زايي وقتي كامه

 .رست است
  متن چيست؟

ورد اهميت آموز
 .رست است

تو چنين مي 2 
هاي فقيري بودند

 .رست است
يك از تن، كدام

كه در هر نوع از
 .رست است

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
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  .د

  اجرا كند؟

 )29/01/1399 ل

اشاره دارد........ 

. .......... 

شد را  وضع مي
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.......ده است به 

..........دي شدند 

ئت قانونگذاري

زدهم؛ زبــــان

خط كشيده شد 

 زندگي شهروند

ي كه توسط هيئ

سنجش يا

4پاراگراف  در 

ها نقطة ورود»م
   كاسته شود

وانينيول بود تا ق

   
 

 .رست است
th" كه زير آن

 
 .رست است

ديم«، 4راگراف 
روابط خانوادگي

 .رست است
 موارد زير مسؤو
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