
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

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

www.sanjeshserv.ir  

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

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
 

13از  11ون آزمـ  

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

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

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

آزمايشي  آزمون پاسخ تشريحي
  دومجامع نوبت ـ  سنجش پيش

)19/02/1399(  
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@sanjesheduc 

) ر، زنـداني   

در :  توجـه    

 بـه حمـام     

  )راع دوم

 هنرخالق و 

شـعر   ←

) ي رومـي  
و منطق  يا

. د و رايحـه 
شـكوفايي و  

  .له است

  

كارخانـه و      

  )هال و باغ

  را  ا

cationgroup

حبـوس، گرفتـار

ننـده، اقبـال ـ

بـا خـودي كـه  

در مصر(قضا : ار

  ران

عليمي علم و اخ

 ـ شعر نيمايي  

هـاي  اثرش نغمـه 
االوليتذكرة رش 

رد به معني اميد
از شدن كنايـه  

ي و اسلوب معادل

)م تناسب دارد
  )ز

ت نظيـر بـين ك

عات نظير بين نه

رد وفاية به سر ب

  . است

مح: شـهربند ) (   

كن طلـوع  ←ر  

كاسة مسي: س

ان ـ گزينه چها

پيشگي ـ نابكار

دة اصلي شعر تع

 درخشش نيما
  ماعي

نگ گوته و نام
راثآ عطار و نام:  

ايهام دار: بو. ت
جامه دريد .)ليل

آميزي فاقد حس

ن ايهامشيري: كر
ب ـ آفتاب و روز

 و سبو ـ مراعـات

ه چون باغ ـ مراع

كناي)  و بيمار ج
  )دوم، مكنيه
اند،  كمين كرده

 19/02/1399(  

دت اثـر، تنـدي

اختـر: ت ـ سـه   

تا) (آب و زمين

طوفا:  گزينه سه

داد:  عبارتند از

ماد: د. شده است

دورة ←گران  
مسائل اجتما ←

ولفگان: ب) (جوب
هـ) (ت كتابش

ه صبح شده است
علت حسن(ند دا ي

بيت فا) رود ر مي

تذك ـ شيريند و 
بين شمع و شب
يه سر به سنگ

ال خامههال ـ نه

تضاد بين شفا 
استعارة نوع د(د 

ر گوشه و كنار

2  

ومدجامع نوبت ( 

تيزي، شـد: رت

مالطفـت: دو م ـ  
  .اند  دانسته

آ: عقار: (اند  شده
  )برد  را مي

هر ـ خواست ـ

الخطي هاي رسم

سروده ش 1301
  .ست

شعر نيما بر ديگ
←سائل مذهبي 

المحج ش كشف
ش و نام اثرش ه

 طرفي تشبيه به
ر ميايحة يا و ر
به كار» بو«واژة 

رهادنظير بين ف
ع مراعات نظير ب

ـ تشبي  اد دارند 

خامه مثل نه: وم

)ب) ـ دگرگون
شن استعاره دارند
حوادثي كه در هر

دبيات فارسي

پيش؛ زبــــان

سور) (هنما، وزير

خشـم ←ـگ  
ي دلير و شجاع

 كه غلط معني
ديگري فرمان او

به: ل ـ گزينه دو

ه ر ـ طرد ـ غلط

1ه دوم در سال 
گرايي مربوط ا ت

ه ـ دورة تأثير ش
زلي ـ مسنو تغ ر

جويري و نام اثرش
راب سپهريسه

بخشي دارد، از ن
رزو ن به شوق آ

را هر دو معني و

تيشه ـ مراعات ن
انواع ـ شن و تار

سنگ و سبو تضا

بيه در مصراع دو

به معني دل ـ(ب 
ن ـ سپهر و گلشن
 همانا فرار از ح

 زبان و اد

سنجش پ

اجازه، راه: ستور
  )قابل اوج

جنـ: يك: ترتيب
را به معني) درغن

هايي واژه. اند ده
شده، كسي كه د

نحل: گزينه يك 

يح ـ مظاهرقرا: 

قصيده دماونديه
ه مكتب طبيعت

افسانه ←نوس 
شعر ←سنتي 

سنده جالبي هج
س: د) (ش زمستان

استعاره و جان 
 جامه پاره كردن

زير(سب نداريم 

بيه مو به تتش (
روش ـ شب و روز

خوار ـ س  شراب

راع اول ـ دو تشب

هام در واژة قلب
ستعاره از باران ا

ر سريع عمرمان

   
 

 .رست است

دس: (ها به ترتيب
شيب، پستي، مق

 .رست است

ها به ت در گزينه
ار( فارسي واژة 
 .رست است

رست معني شد
اطاعت ش: مطاع

 .رست است

:اليي به ترتيب
 .رست است

:اليي عبارتند از
 .رست است

ق: ل در گزينه ب
به واقعيوصيف 

 .رست است

ققنو: ست در متن
ـ شعر س)  منثور

 .رست است

نويس: الف: (ها نه
ثالث و نام اثرش

 .رست است

:گل: هاي بيت ه
شكوفايي گل را
ر بيت ايهام تناس

 .رست است

:گزينه يك: ها ه
انواع تضاد بين ش

سبوكش مجازاً(
  )وكشبس و 
رتناقض در مص( 

 .رست است

ايه) الف: ة ابيات
شاباش: عارهست

علت گذر: عليل

www.sanjeshse 

  
  
  
در 2گزينه  

ه معاني واژه
نش: حضيض(
در 4گزينه  

معني غلط د
هاي فرهنگ

در 1گزينه  
شش واژه د

م) (بردند مي
در 2گزينه  

هاي امال غلط
در 3گزينه  

هاي امال غلط
در 1گزينه  

موارد اشكال
تو:  هـ. است

در 2 هگزين 
موارد نادرست

شعر(سپيد 
در 4گزينه  

توضيح گزين
اخوان ثا: ج(

  )الطير
در 4گزينه  

توضيح آرايه
شاعر علت ش

در. باز شدن
در 3گزينه  .

توضيح آرايه
ا: (گزينة دو
: (گزينة سه
ندرسنگ ـ 
:ارگزينة چه

در 2گزينه  .
راية بررسي آ

اس دو نوع) د
حسن تع) هـ

erv.ir
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فمنـدي و   

  :ر

و بـه آنجـا   

هـا در راه   ي  

هاي ايـن    م
 اختيـاري      

 دوم متمم 

ر اين بيت 

  

وابسـتة  (ن  
عطـوف در  

  ) صفت

ي در اينجـا   

cationgroup

چهار و پـنج هد

  .ي دنيا است

هاي ديگر  گزينه
  .كل است

، عالم باالست و

تحمـل سـختي

نتيجتاً متمم .)د
 همگـي مـتمم

شود، مصراع مي

د سپ .)سنادي

)ضمنت(يت و ب 

جهـان: ـت سـه  
و مع )ان ـ بـس   

ص(هر روزه  ـ  كاره
  .سم هستند

سـوختي: وجـه 

ـ  چ در قسمت ي 

آدمي و ناپايداري

بررسي. ره دارد
ل بار امانت مشك

د كه جايگاه ما

ت«عشـق  راه   در

 مفعول و مسند
ريسـتن، سـيل

جمله محسوب م

سه جزيي اس(ت 

  .تند

شعر ـ )تضاد( 
  )د

بيـــ  ) اليـه  ـاف  
جهـا(تكرار : سه

كاهيچـ ) اسم(ب 
همگي اس: جواب

تو. جزيـي اسـت   

 19/02/1399(  

رزومندي و سه آ

زوال آ: نة چهار

اشار ،عشق است
تقبل و تحمل: ه

كنند ن اشاره مي

نم محض بـود 

چهار جزيي با( 
ل، گرد .آينـد  ي

 اجزاي اصلي ج

است .) به مفعول

م اختياري هست

روز و شبـ ) ف
تضاد(شت و زيبا 

وابسـتة مضـ(ـر  
بيت س ـ  )بند(ر 

  .جود نيست

تخت خواب: سه
هاي گزينة ج ژه

ينة جـواب دو ج

3  

ومدجامع نوبت ( 

دو و در قسمت 

گيري ـ گزين شه

ية امانت الهي ع
ـ سه. كمال است

بيات ديگر به اين

يات ديگر تسليم

كنند ،)و جزيي
له به حساب نمي

پس متمم از .)م

سه جزيي گذرا
  . هستند

ين روزگار متمم

ترادف(و غمگين 
زش ـ )تناسب( 

هـ: بيـت دو ـ ) 
تكرار :ت دوم بي

سته در آن موج

گزينة سـ ) صفت
نوع وا ـ )اسم(ي 

هستند ولي گزي

پيش؛ زبــــان

ـ رنج ك  شيدن 
  .كند  ي

انزوا و گو: نة دو

نش انسان بر پاي
ت دنيوي باعث ك

كند ولي اب ه مي

  .داوند است

مفهوم ابيا. است

دو(رود  نمي: ك
جزاي اصلي جمل

 مفعول و متمم

س(سوزاند  مي= د 
 متمم اختياري
ينجا نيز كار ـ ا

محزون و ـ )سب
نرگس و شقايق

)اليه بستة مضاف
ر مصراع دوف د

 ولي وابستة وابس

ص(زبان نفهم ـ  
ناخوشايندي ـ )

گذرا به مفعول ه

سنجش پ

 اين قطعه شعر
 خود را بيان مي

و نگاه ـ گزين يد

ه آفرينب به اينك
ترك تعلقات: دو

رهاشا گو مري 

ل از شناخت خد

ا) ذيري از عشق

بيت يك: در ابيات
 هستند و از اج

ر جزيي گذرا به

بسوزد .)سنادي
ت ـ كف همگي

در ا .)ي اسنادي

تناس( و مجنون 
ن ـ )تضمن(همه 

واب(مدهوش : ك
معطوف: يت يك

ط معطوف دارد

)اسم( دانشسرا 
)صفت(مرد  جوان

گي سه جزيي گ

   
 

 .رست است

 در قسمت اول
سوس و ناراحتي
 .رست است

تغيير دي: ة يك
 .است رست

ل و گزينة جواب
عشق و عقل ـ د

 .رست است

به نزديكي نابودي
  .م

 .رست است

ه سه عجز عقل
 .رست است

گريزناپذ(ة يك 
  .ت

 .رست است

 .رست است

ي افعال موجود د
 متمم اختياري

چهار(فته است 
  .ت

سه جزيي ا(شو 
ي شمع ـ غيرت

سه جزيي(ست 
 .رست است

ليلي: ها ي گروه
ا ـ ماه و فلك ه

 .رست است

 وابسته بيت يك
بي: نقش تبعي ـ  

 گزينه چهار فقط
 .رست است

خواب و خور ـ 
ناكارآمد ـ ناجو :

 .رست است

 سه و چهار همگ

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .1
نيما يوشيج
در انتها افس

در 3گزينه  .1
مفهوم گزينة

در 4گزينه  .1
رت سؤالصو
تقابل ع: يك

در 1گزينه  .1
گزينة يك ب

گرديم باز مي
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينه
در 1گزينه  .1

مفهوم گزينة
است» عشق

در 3گزينه  .1
در 2گزينه  .1

ابتدا بررسي
بيت همگي

  .هستند
گرف: بيت دو

اجباري است
مش: بيت سه
هاي هم متمم
ا: بيت چهار

در 3گزينه  .2
رابطه معنايي
ماهي و دريا

در 4گزينه  .2
ابتدا وابستة

)اليه مضاف
مصراع دوم

در 2گزينه  .2
:گزينة يك
:هارگزينة چ

در 2گزينه  .2
گزينة يك،
  .سوزاندي

erv.ir
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رف اضـافه     

   φسـت    

  تا 

     !اسـت  ـت 

ه اول بايـد  

cationgroup

ر دسـتوري حـر

ه   اس       چيـد 

16=  او   گلي  

درسـ) 1(گزينـه    

  

وصفي داريم كه

از نظـر...) نـد و 

نـ   خار   يال 

است   از  چيده

  !ست است

صـر دارد پـس گ

!تر است درست

ب اضافي و هم و

  !حيح است

 19/02/1399(  

چو، مثل، مانن( 

   كس   بي   بال

خار   نچ   ي   

درس) 3( گزينه 

حص) ِاالّ (چـون   

ك دوست نادان د

ينكه هم تركيب

صح) استه بوده

4  

ومدجامع نوبت ( 

نكه ادات تشبيه

  باغ   را   ولي

بال     كس   بي

فقط) اني كنيد

منفي اسـت و چ

ّمتعد !  

!  

دشمن دانا و يك

با توجه به ا .3 

رلند آهمت ب به

  ! شده است

  !ت

  !د

بان عربي 

پيش؛ زبــــان

توضيح اين. اند ه

د   اين       شو

 باغ   را   ولي  

مرزبا( راِبطواو  ]

ماضي بعيد م ←

رد الزم است نه

]ا گرامي داشت

يك د) ق جاهل

  !د

[  

و 1ت رد گزينه 

نجام دهد پس ب

زه وعده داده ش

در راه كمال است

بلند همتي ندارد

 زب

سنجش پ

ك مشخص شد
  .نند

ش ت   ـه   مي    

شود   اين   مي

]پايداري كنيد[

← مضـارع+  

 نه دگرگون كر

ما را[! ت نه امر

صديق(و )  عاقل

دهند  نه ياد مي

َاْصُدقَ ه ن ← 

نث معنوي است
  !4رد گزينه 

 كار مهمي را انج

 آن همان معجز
  !رست است

لندي همت او د

به بل ربطي 4نه 

   
 

 .رست است

كينة گي در گزي
كن جاد متمم مي
 .رست است

تفس   گل   شك
  تا 25=    ي 

م   گل   شكفته

 .رست است

صاِبروا معناي 
 .رست است

لم+ کان ينكه 
  ي

 .رست است

دگرگون شدم ←
 .رست است

فعل ماضي است 
 .رست است

عدو(دن ه بونكر
 .رست است

گيرند ياد مي ←
 .رست است

أْن أَصدِّقَ  ←
 .رست است

ينكه آمريكا مؤن
ر .يايد نه صفت
 .رست است

هر كس(معناي 
 .رست است

ترين رها و پست
معناي متن نادر

 .رست است

 با فرهنگ در بل
 .رست است

ينزمعناي متن گ

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .2
ها همگ نقش

هستند و ايج
در 4گزينه  .2

بس: تكواژها
از   او   گل

بس: ها واژه
    
   
  

در 3گزينه  .2
با توجه به م

در 1گزينه  .2
با توجه به اي
ماضي منفي

در 1گزينه  .2
← َتَحّولتُ 

در 1گزينه  .2
←أْکَرْمنا 

در 4گزينه  .3
نك هبا توجه ب

در 4گزينه  .3
← يتفّقهون

در 3گزينه  .3
←باور كنم [

در 2گزينه  .3
با توجه به ا

اليه بي مضاف
در 3گزينه  .3

با توجه بر م
در 2گزينه  .3

واالترين كار
با توجه به م

در 2گزينه  .3
تمايز انسان

در 4گزينه  .3
با توجه به م
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cationgroup

 .نمايد يافت مي

 

  !ند

  .صوب است

ورت ماهانه دري

 19/02/1399(  

 !4و  1 گزينه 

  !4و  3

  )!4و  1(ه 

جمع هستن/  ةب

منصوهذه  تابع )

  !دا نداريم

هم خود را به صو

5  

ومدجامع نوبت ( 

رد. قديري دارد

3و  2رد گزينه  

ينهرد گز!  فرعي

  ) بوده

!  

َطَلب /و  عصافير

  !ندك وم

)امااليّ (و  ! است

  !ط هستند

گردد و مناد رمي

كند و بانك سه 

ن و زندگي

پيش؛ زبــــان

الزم و اعراب تق 

!و مبني است ل

د نه تقديري نه

غّمستثني مفر(

  !صوب شود

  !دگير ي

!]ناتاالحيو  صيد

ع /ها  اير گزينه

يد فعل را مجزوا

حرف مشبهه نّ 

  )َيْخرج(در 

ها غلط ير گزينه

بر الهیبه هو ر 

عه مشاركت مي

  .ن است

 دين

سنجش پ

تفّعلص از باب 

تفاُعلت از باب 

راب ظاهري دارد

( !ست نه مفعول

تي دارد بايد منص

ست و تنوين نمي

ِلص[د ال بگيرد 

است در سا) سم
  

است پس نبا ]ا

أّناسم س و هذه 

د هومير مستتر 

سا . مقاماً است

است و ضميرب 

  . است

ايه با افراد جامع

 بيشتر از مردان

   
 

 .رست است

فعل معتل ناقص 
 .رست است

فعل ماضي است 
 .رست است

منقوص و اعر ←
 .رست است

فاعل مرفوع اس 
 .ست استر

حرف ناصبه حتي
 .رست است

غير منصرف اس 
 .رست است

مضاف شده نبايد
 .استرست 

اس(مصدر  تفعُّل 
!فعل است ←

 .رست است

لماذ[م استفهام 
 .سترست ا

ال َتْنَس به براي 
 .رست است

ل است براي ضم
 .رست است

خواهد پاسخ مي
 .رست است

چون غايب) نیرا

 .رست است

و دومي صحيح
 .رست است

ان صاحب سرما
 .رست است

خداوند به زنان،
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 پيـروي از      

cationgroup

  .دارد

رد و بازتـاب آن

  .شود ي

 

مان الهي اشاره د

  .مي دارد

لـوق اشـاره دار

المي تشكيل مي

 .دارد ت داللت

  . است

 19/02/1399(  

ريسما به تمسك

  . دارد

ارتباط مفهوم ﴾.

به خـالق و مخل

  .استيمان 

بناي قوانين اسال

ام در عصر غيبت

  .شاره دارد

مؤيد آن ﴾منكر

 

  .ره دارد

  .شد

6  

دومجامع نوبت ( 

المي، به الزمة تم

ت پوشش اشاره

...ي اخرج لعباده

و محبت دو جانب

  .د

يروي آنان در اي

  

  . دارد

  .شود گناه مي

است، زيرا بر مب

بر بيان احكا ﴾ن

هاي منتظر اش ت

 و ينهون عن المن

 .گردد ستفاد مي

اشار ﴾سكوا اليها

گذشته راحت باش

پيش؛ زبــــان

ه در جامعه اسال

به علت ﴾...ناتك

حرّم زينة اهللا الّتي

به دوستي و ﴾ي

گاه خود بداند يه

ادر در صورت پي

.شرط الزم است

رآن كريم اشاره

وري انسان از گ

ساالري ديني ا م

  .شد

ليتفقّهوا في الدين

، از مسئوليت)عج

مرون بالمعروف

 دين اسالم، مست

فسكم ازواجاً لتس

تر و جبران گذ ن

سنجش پ

 اختالف و تفرقه

ل الزواجك و بن

قل من ح﴿شريفه 

عونيحبون اهللا فاتب

ل كند و او را تكي

دان به پدر و ما

ا پروا داشتن، ش

زن و مرد در قر

 لوامه، موجب د

ي اسالمي، مردم

باش ت به خدا نمي

لي﴿است و ) ع(م 

ع(محبت به امام

يأم﴿و ست و آيه 

 خردمندانه در

 خلق لكم من انف

ست كه توبه آسا

   
 

 .رست است

دري و دوري از
 .رست است

يا ايها النبي قل﴿
 .رست است

با آيه ش) ع(لي 
 .رست است

قل ان كنتم تحب﴿
  .ت

 .رست است

لباً بر خدا توكل
 .رست است

يفه، الحاق فرزند
 .رست است

ديگر آن، از خد
 .رست است

حمت به وحدت ز
 .رست است

ود عالي و نفس
 .رست است

ي نظام جمهوري
 .رست است

حق از آثار محبت
 .رست است

و امام) ص(مبر 
 .رست است

عرفت، ايمان و م
 .رست است

گاني، مناسب اس
 .رست است

  .باشند  مي
 .رست است

حتواي عقالني و
 .رست است

و من آياته ان﴿
 .رست است

ن توبه زماني اس

www.sanjeshse 
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، »توانـايي «

cationgroup

  .باشد مي

  .برسد

«و » قـدرت «ت  

  .رد

ن به حقيقت نم

ب» بيايمان قل« 

  .ن است

  .جاد كنند

در نهايـت» لقي 

 19/02/1399(  

باط مفهومي دار

هاي رسيدن رنامه

به مرحلة» هني

  .شود س مي

انسان» ميل«از 

  .رند

ت كمال ايججه

  .باشدمي

خـال« سـخن از    

هاي ديني

7  

ومدجامع نوبت ( 

ارتب ﴾... و اتقّوا

ت اخالص، از بر

شناخت ذه«لة 

  .شده است

شوند، احساس يم 

  .ارد

برخاسته ا» يانه

آور ي، بيرون مي

هايي در ج جهش

  .دن است

  .رد

دي بودن روح م

 به زبـان حـال

ه معارف  اقليت

پيش؛ زبــــان

ي آمنوار اهل الق

هاي درخت ميوه  

دهد كه از مرحل

 باطني تعبير ش

 محسوس تقسي

 بشري اشاره دا

جو لذت«هاي  ت

ني و خودپرستي

 حركت تاريخ، ج

  . است

ت الهي نايل آمد

  . اشاره دارند

داللت دار» روح

 و مؤيد غير ماد

  .كند ي مي

افكنيم، همگي

 فرهنگ و م

سنجش پ

و لو اَنَّ﴿شريفه 

دگي و اخالص،

د ميوة خود را مي

عنوان پيامبربه 

محسوس و غير

 به نقص مطلق

است وفعاليت» ي

ا از عالم خودبين

اند در مسير سته

ة توحيد نظري

ا، به جوار رحمت

ه تجسم اعمال

تجرد ر«سان به 

مان آينده است

  .باشد  مي

الت عقلي را نفي

ا ش كه نظر مي

   
 

 .رست است

ف با پيام آيه ش
 .رست است

  .عرضي است
 .رست است

ن به حقيقت بند
 .رست است

خداوند، زماني مي

 .رست است

»عقل«يني از 
 .رست است

هاي جهان به م 
 .رست است

ص نسبي ودومي
 .رست است

ارادي« تدبيري 
 .رست است

 شدائد، انسان را
 .رست است

لم توحيد، توانس
 .رست است

ي، نتيجه و ميوة
 .رست است

ها  خلقت انسان
 .رست است

دادي و دومي به
 .رست است

جود انسيت در و
 .رست است

از حوادثي در زم
 .رست است

ات امكان معاد
 .رست است

جدد انسان، محاال
 .رست است

ي دستگاه آفرينش
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Part A:
 

cationgroup

.  

: Grammar

  ».شد

  

  ».تر بنويسد

  ».شناسم  مي

.زوده شده است

r and Voca

ز نزديكان او باش
  .كنيم ي

.كنيم ستفاده مي

بيشتر هايي مان

آدمي است كه 

 19/02/1399(  

  .باشد  مي

او افز» جهل«به 

  .ت

abulary 

كار كسي از ايد
شته استفاده مي

«  
مالت مركب اس

رم چنينر است 

ترين كننده سل

8  

ومدجامع نوبت ( 

ت، نعمت حيات

  .اندد آورده

به» علم« شده و

  .است» شتن

وجود بسيط است

  .باشد مي

باطبوعات گفت؟ 
گيري در گذش جه

.ي خواهند كرد
در جم) آور عجب

 كرده و اميدوار
  .كنيم ي

كساو . رف بزنم

 زبان

پيش؛ زبــــان

 داده شده است

ها بوجود ر جامعه

ل انسان كاسته

  .اند بوده» 

نظم داش«جهان 

  .گذارد

الو رتي كه واجب

الوجود م ن ممكن

ت وزير را به مطب
براي بيان نتيج 

نشوند، ولي سعي
تع( غير مستقيم 

ي خود را منتشر
 اسم استفاده مي

 دقيقه با تام حر

سنجش پ

خداوند به انسان

تحوالت را در ن

ي تاريخ، از جهل

»حرومان جامعه

  

  .ت

  .ربرد دارد

 طرح تصادفي ج

گ ها به ظهور مي

ن است در صور

ن هستي، مبين

هاي نخست رنامه
“must have

كن است موفق ن
راي بيان تضاد

ن علمي تخيلي
از ”such“ندة

م بيشتر از پنج

   
 

 .رست است

ي كه از جانب خ
 .رست است

ترين داوند، عظيم
 .رست است

 است كه در طي
 .رست است

مح«عموالً مدافع 
 .رست است

.شود  ناميده مي
 .رست است

ي به تاريخ است
 .رست است

ريه تصادف، كار
 .رست است

ابل قبول بودن
 .رست است

ه الق را در انسان
 .رست است

عدد، مركب بود
 .رست است

 موجود در جهان

 .رست است

چه كسي بر«: ه
”e ppز ساختار 

 .رست است

ممك اگرچه« :ه
بر ”though“ز 

 .رست است

او اولين رما«: ه
عد از تشديدكنن

 .رست است

توانم من نمي«: ه

www.sanjeshse 
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كسـل،  «ي   

  ». دهند

 رواني قرار 

 

 را حاضر و 

  يل

  ن

  ».ا كنم
  لي

مـرا  . سـپرد    

  ن

Part B:

  ن

cationgroup

بـه معنـاي(ولي  
  .كنيم ي

ت بهتري ارائه
  شوك) 4 

هاي فيزيكي و 

 چسبيدن) 4 

باشد، ماشينش

مشتاق، ماي) 4 

فراهم كرد) 4 

م اين كار را رها
ارتقاي شغل) 4 

  ».ر كند
  شئ) 4 

ـاطر خـواهم س

درك كردن) 4 

: Cloze Tes

باعث شدن) 4 

“b  مفعـو صـفت
“th استفاده مي

آموزان خدما ش

  ».رود
  ون دردسر

حشتناك و رنج

اشته باد )ماشين

  ».ز خرد كن

 فتن

ن تصميم گرفتم
 سايي صدا

هايش را مرور ت

 بياموز و بـه خـ

 دن

t 

  كردن

 19/02/1399(  

”boredو ) »ه
”heريف نامعين 

در باشند به دانش
 علم) 3

پيش بر دردسر
به نرمي، بدو) 2
  احتماالً) 4

عرض خطرات وح

 ربودن) 3

يا يك م( سواري

 گوناگون) 3

 را به قطعات ريز

ميانگين گرف) 3

شت، براي همين
نورافكني، رس )3

توانست يادداشت
 ضبط) 3

به من. هم كرد

جانشين كرد) 3

تالش و تقال) 3

9  

ومدجامع نوبت ( 

كنند آور، كسل ل
“m (از حرف تعر

ارس بايستي قاد
 3

د بدونميدوارم 
 
 4

شود و در مع مي

 3

ر كسي نياز به س

3  ي

و آن بياور در 

3   ساختن

وجود داش شغلي
 3

بنابراين ت ،اشت
 3

 و فراموش خواه

 3

 3

پيش؛ زبــــان

كسل«ه معناي 
”mostر اينجا 

ين است كه مدا
 تالش) 

ام. ايم مرين كرده

مربوده  دستي ي

 دادن) 

سي است كه اگر

ينخوانا، خواند) 

ها را م استخوان

درآوردن، جدا) 

ش ارتقايي براي 
 ارائه) 

مصاحبه را د دة
 حافظه) 

به من بگو: گفت

 سامان دادن) 

 احاطه كردن) 

سنجش پ

به(صفت فاعلي  
د( صفات عالي 

ة اين تغييرات اي
 2(

ت فردا خيلي تمر
  

   كلي كوتاه

يهت كودكان ين

  :صدري
 2(

كس مشتاقفرد 

 2(

يرون بياور، تمام
  :صدري

 2(

كت شانس كمي
 2(

شد فايل ضبط
 2(

زماني گ نرانكلي
  ».م آموخت

  :صدري
 2(

  :صدري
 2(

   
 

”boring“والً 
ثانياً قبل از. ست

 .رست است

همة نتيجة«: ه

 .رست است

براي نشست«: ه

ق تلگراف، به شك
 .رست است

چني كودكي«: ه
  
ها در حالت مص ه

 ت كردن
 .رست است

نمونة يك ف«: ه
  ».د
 ي

 .رست است

گوشت را بي«: ه
ها در حالت مص ه

 ت كردن
 .رست است

در اين شرك«: ه
 ت

 .رست است

فآن شخص «: ه

 .رست است

بنجامين فر«: ه
خواهم) آنگاه(و  
ها در حالت مص ه

  كردن

 .رست است

ها در حالت مص ه
 ادن

www.sanjeshse 

او: توضيح  
است) »خسته
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در 3گزينه  .8
معني جمله  

».گيرند مي
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مديريت) 1  

در 4گزينه  .8
معني جمله  

كند آماده مي
راهبردي) 1  

در 2گزينه  .8
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محافظت) 1  
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در 1گزينه  .8
معني جمله  

كن درگير
معني گزينه  
مشغول) 1  
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معني گزينه  
اجازه دا) 1  
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 اي گونـه  ، 

ـمناً چـون   

Part C:

cationgroup

  

گرفتـه نـام  19

ضـ .كنـيم   مـي  

: Reading C

 كه ، وقتي
.كنيم تفاده مي

  تن
  دن

 يدووك زمان ن

اسـتفاده» مـل 

Comprehen

  ت؟

 19/02/1399(  

  بنابراين) 2
كه، حالي در) 4

 يا دو انسان است

گشت... دنبالِ) 2
بود ... مراقبِ) 4

آن از و شد، يي

گذشتة كا«س از 

nsion 

تر است زير نزديك

  ؟نيست 

  .شوند  مي

  ست؟

10  

ومدجامع نوبت ( 

 
 4

هاي دو چيز گي

 
 4

  .»د

شناسا چيني ت
«  

“J پس. برگردد
 .ل است

هاي ز  از گزينه

 دريايي درست

يافت.......... موالً 

 ) ياخته

تر اس ينه نزديك

پيش؛ زبــــان

ان مقايسه ويژگ

 آن موقع به بعد

مقامات توسط يه
».بود نشده خته

”anuary 7ز 
ه جمله مجهول

يك ايي به كدام

هاي شقايق بارة

هاي دريايي معمو

  .كند ي
ي(خم، يا تقسيم 

ايي به كدام گزي

  ؟

سنجش پ

  
  

“whil براي بيا

  :صدري
   ر لغتنامه

  

“sin  از«يعني
  :د
ژانوي هفتم در كه
شناخ انسان در ن

يم كه به قبل از
ه كار نرفته، وجه

ل به لحاظ معنا

هاي زير در زاره
  .هستند

ها كرد كه شقايق
  ت

توليدمثل مي..... 
، ايجاد تخ)ياخته

  ت؟

به لحاظ معنا 3

رها چقدر است؟

   
 

 .رست است

 د
 ي كه

”leز حرف ربط 
 .رست است

ها در حالت مص ه
معني د و كردن

 بودن .
 .رست است

”nceقت كنيد 
جمله توجه كنيد

كه جديد، روناي
اين زا پيش كه 

 .رست است

ياز به زماني داري
 از جاي خالي به

  :1ة 
 .رست است

“sh در خط اول
  كل

 .رست است

يك از گز ن، كدام
 بسيار كوچك ه

 .رست است
توان استنباط ك
ه به سطوح ثابت

 .رست است
....ايي از طريق 

روي بدنة ي(ني 

  :2ة 
 .ستارست 
ن چيستتلي م

  م باران
 .رست است

“min در سطر
  ، ظريف

 .رست است
طر ريزقطرات ابر

/1   اينچ 2
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رد (داريـم   
يم و چـون  

  ).3زينة 

if I had 
i   را حـذف

I would h
I would h

رد ( بيايـد   
ـل كمكـي     

 .داريم
 ا

ـاي جملـه    
د كه اسـم  

Hardly h

رد ( بـرود      

هاي سببي 

cationgroup

اختار مجهـول د
كامل داريم حال 

رد گز(ده كنيم 

خـالي بايـد از     
 ifتـوانيم    مـي 

have asked he
have asked he

گر مليت اسـت
يـدا كنـد و فعـ

د »ينكه، اگرچه
رابطه بادر ) 4 

ا توجه بـه معنـ
رسد نظر ميه ، ب

  

had I got ou

مـان بـه عقـب

وجه به ساختاره

  

تيجه نياز به سا
ه ساختار زمان

حال كامل استفاد

عنـي در جـاي خ
شرطي نوع سوم

er about the s
er about the s

Chine كه بيانگ
ه پيحالت وارون 

علي رغم اي«اي 

ز سوي ديگر، با
ن در اين جمله،

).3 و 2 و 1ي 

.  
ut of the ban

  . هستند

يـك زد جملـه    

سوي ديگر، با تو

 19/02/1399(  

 برداشت كرد؟

در نت. عولي است
in rece ،نياز به

مجهول زمان ح

يعن.  سوم داريـم 
 باشيد كه در ش

subject we di
subject we di

 eseل از صفت
شود كه جمله ي

althou به معنا
 اگرچه) 3

از). 3و  4هاي  ه
همچنين). 3و  2
th ندارد.  

ها رد گزينه(رد 

ha ستفاده كردا
nk when I s
ر از طريق تونل

كنـيم، بايـد  مي

از س). 4و  3اي 

ي

11  

ومدجامع نوبت ( 

توان  چيزي مي

مفع reviseعل 
 ent yearsي 

 بايد از ساختار م

ختار شرطي نوع
د داشتهما به يا

scussed if I h
scussed had I

ن است بايد قبل
ي جمله باعث مي

 ughياز به كلمة
 3

رد گزينه(روند  ي
2هاي  رد گزينه(

heحرف تعريف 

neit استفاده كر

ardly ….wh
aw the thiev
ين در حال فرار

صحبت رواقعي

ها رد گزينه(نيم 
  .ت استدرس 

صاصي انگليسي

پيش؛ زبــــان

/1 چه ،اينچ 12
  .كنند قوط مي

 coursبراي فع
 به ساختار قيدي

مفعولي است، 

w، نياز به ساخت
ا. ها نيست زينه

  :ياوريم
had seen her a
I seen her at t

ol گر سننكه بيا
only يدر ابتدا

جمله است، نيا 2
 بعالوه) 

تر مي  زمان عقب
(داريم  »كه چرا

ح بهست و نيازي 

ther, nor, ei

… henساختار 
ves running

ديدم كه سارقي 

 يك شرايط غير

i دار استفاده كن
g  1تنها گزينة

 زبان اختص

سنجش پ

25تر از   بزرگ
سمت زمين سق

 se booksسم
 ديگر، با توجه
implement 

would have a
گز ر هيچكدام از

بي قسمت شرط 
at the party ye
the party yest

 ldصفات، صفت
 yن وجود كلمة

  ).2نة 

2ضاد كه ميان 
 2(

جمالت به يك
w  ك«به معناي

فته اسن به كار ر

 therتوان از مي

توان از س مي نها
g through th
،نك خارج شدم

as اگر در مورد

ingايد از فعل 
get sb to do 

   
 

 .رست است

ات باران با قطر
ي بدون باد، به س

 .رست است

الي اول، نقش ا
از سوي). 4و  1

poli براي فعل
 .رست است

asked ساختار 
فاده شود كه در

ha را به ابتداي
esterday. 
terday. 

 .رست است

 قاعدة ترتيب ص
همچنين). 4و  3

رد گزين(ل بيايد 
 .رست است

 رابطة معنايي تض
  

 .رست است

ل غيرمستقيم، ج
 whyير موصولي

ر معناي عام آن
 .رست است

ه مثبت است نم
 .رست است

تن مفهوم جمله، 
he tunnel. 
عد از اينكه از بان
 .رست است

s if / as thou
  ).4 و 2و  1

 .رست است

consider   با
sth / have sb
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tag   هرگـز

  ازه

cationgroup

 gسـاختن براي 

  .زده كرد
 نامزدي) 4 

  .ست
  ضمانت) 4 

  ن

  .داديم
اندا/ حجم ) 4 

 تنساك) 4 

  .هيد

  پايدار) 4 

 

از طرفي ب. كنيم

يجان ز بسيار ه
 اثر تاريخي/  

ي امنيتي مؤثر ا

منطبق شدن/ ن 
  قويت كردن

د  زياد انجام مي
 ه

ش بلند انجام بده
 
  

  ق در آوردني
  ردن

  .ن باشيم

 ابليتبا ق/ مند 

 19/02/1399(  

of ك استفاده مي
  .ر دهيم

ضار شد كه او را
بناي يادبود) 3

هاي ن و پروتوكل
 نيازپيش )3

  .كنيم  مي
جور در آمدن) 2
تق/ پروراندن ) 4

كار را با اختالف
اشاره/ سرنخ ) 3

  
 رنجاندن) 3

  . كنيد

پرش كيريد و ي
 نشان دادن) 2
مجزا كردن) 4

 دوجانبه) 3

  .ه شده است
يلبه حالت تع) 2
يابي كر جهت) 4

به شرايط بدبين
  شجاعانه) 2
به طور توانم) 4

12  

ومدجامع نوبت ( 

 fز حرف اضافة
I s را مالك قرار

حض يشور از سو
 3

راي ايجاد قوانين
3  ين

ظراتمان را بيان
 
 4

ك شديم و اين ي
 3

.ه گريه انداخت
  3

ك» نداختن دقت

يجي شتاب بگير
 
 4

  . داده بود
 3

ادگاه فرا خوانده
 
 4

بش از حد الزم 
 
 4

پيش؛ زبــــان

ا  convinceي
suppose, thi

 يك تشويق پرش
 تشويق) 

نياز ضروري بر ش
يقي/ اطمينان ) 

ما به هر حال نظ

م وارد بازي ميي
 ذخيره) 

ه سادگي او را به
يل كردنتحم) 

به گريه ان«عناي 

بايد به طور تدري

ي از خود نشان
 اخالقي) 

خت ماليات به دا

نيازي نيست بيش

سنجش پ

و براي  inضافة
ink, guess,…

اعثب} وسط او
 2(

 شوند يك پيش
 2(

آيد ام جور در نمي
  
  

يتبردن بازي هس
 2(

ت منتقدانة تو به
 2(

reduce  به مع

دويد ب مسير مي
   فتن

  

كت رشد پايداري
 2(

خاطر عدم پرداخ
   ردن

   ن

عقيده است كه ن
  
  

   
 

 .رست است

succ از حرف ا
…رهايي مانند 

 .رست است

موسيقي تو{عه 
 معيار/  

 .رست است

كه بايد آموخته
 تالش/  

 .رست است

هميشه با هم جو
 كردن
  كردن

 .رست است

كه قادر به بز اين
 فاصله /  

 .رست است

ب بود كه نظرات
 دن

sb to tears 
 .رست است

 اينكه در طول م
شتاب گرف/ دادن
 يافتن

 .رست است

دوم امسال، شرك
 

 .رست است

 بازنشسته به خ
راج كراخ/ راندن 

جمع كردن/ دن 
 .رست است

ر جوان بر اين ع
  حد الزم

 افي
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 غرب يـك  

 بـا كـارت    

  .بدانيد

هـم انجـام    

و  1هـاي   ه 

از سـوي  . د

سن و سـال  

نسـت كـه   

provide 

cationgroup

گر براي جهان

 يارانه ) 4 

شخيص صـدا را

ب) لاو انيهگ ج
 كلي) 4 

بـا ه(ك بگذاريد 

  .د
 مسكوني) 4 

  .شگي است
 مالي) 4 

رد گزينـه(شود 

دارد theعريـف     

yo بيانگر سه ك
3.(  

shou بيانگر اين
  ).1د گزينة 

en   بـراي فعـل 
  ).2زينة 

ي جهان سوم ديگ

 گزين

افزار تش  يك نرم

 
  ركيب كردن

جنگ(نگ قبلي 

با هم به اشتراك

  ارائه دادن/ ن 
  دن

 ماليات شهر بود

چالش هميش ك
 دائمي

ش  wouldل به

از بـه حـرف تع

 oung، سپس 
3رد گزينة (يم 

uld have P.P
رد(ازگار نيست 

 nergyنقـش   
P.P  رد گز(بيايد

 19/02/1399(  

ت اكثر كاالهاي

جايگ/ گزينه ) 3

ي كها فكر كرده

 تغيير دادن) 2
تر/ آميختن ) 4

دهاي صلح جندا
 قبلي) 3

را ب كار ي ازخش

كردنتسليم ) 2
اطمينان داد) 4

د از ميزان كل
 مبهم) 3

ها و كار يك ي بچه
د/ هميشگي ) 3

 will بايد تبديل

عرفه است و نيـا
 

است بيايد خصي
ing دار نياز داري

 .P ديگر، معناي
 مفهوم جمله سا

).3و  1هـاي   ه 
 .Pل به صورت 

13  

ومدجامع نوبت ( 

دارد، اما بجز نفت

 3

ل به اين فكحا ه

 
 4

يزي دربارة قرارد
 3

بخ دتواني رند، مي

 
 4

درصد 59بالغ بر 
 3

ياهزال ميان ني
 3

 برگردند يعني

ر اين ساختار مع
 ).4رد گزينة (

كه يك نظر شخ
mind  به فعلg

از سوي). 4و  3
يچ عنوان باه ه

رد گزينـه(شـند  
اه شده بايد فعل

پيش؛ زبــــان

اي وجود د نطقه

 كاال) 

به اكل دارد، آيا ت

ك كنيد، بايد چي
 پايدار/ ثابت ) 

پوشاني دار و هم

مسكوني تقريباً ب
 منسجم) 

يجاد يك تعادلا 
 قبلي) 

ك زمان به عقب

treatment در
(ًال اشتباه است 

 generous  ك
 dن بعد از فعل

3هاي  رد گزينه
كه به "»ما نشد

باش  theتعريـف 
وصفي كوتا ةژوا

سنجش پ

راي همكاري من
  .د

 2(

مچ دستت مشك

  
  

اني دوم را درك
 2(

ف تويدي با وظا

  
  

يات بر امالك مس
 2(

،كنند ه كار مي
 2(

جمالت بايد يك

 tله، اسم مج م
كامال 4در گزينة 

صفات، ابتدا بايد
همچنين). 4و  2

ر(است   intoًا 
شد ام نجام ميه ا

د داراي حرف ت
 ساختار جمله و

   
 

 .رست است

هاي بسياري بر ه
شوند سوب نمي

 معيار 
 .رست است

مام تايپ كردن 
  ي؟

 ردن
  قائل شدن
 .رست است

 علل جنگ جها

 .رست است

ف او تا حدي وظا

 شاني داشتن
 ردن ك

 .رست است

، ميزان مالي199

 .رست است

ي از مادراني كه

  زاء جمله
 .رست است

ل غيرمستقيم، ج

ما توجه به مفهو
زمان بكار رفته د

 .رست است

 قاعدة ترتيب ص
2هاي  رد گزينه(

 .رست است

مسلماً  crashة
ر بود در گذشته

 .رست است

win  وsun  بايد
در ت، در نتيجه
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مچنين باه  
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 و مفعـول    

  )ت

 شت

 ر

  دنش

شـود   ميث 

cationgroup

sa چـون فاعـل

 ) زيادي دارند

ت درستي داشت

قابلي نداشت) 4 

شغل و كار) 4 

ش عالقه بي) 4 

  اتفاقي) 4 

 

 شتباه بودن
  .جود دارند

شود و باعث مي 

 aveبعـد از ). 4

هاي ت و شباهت

توان قضاوت  نمي

 ش

  دن
  ني بودن

  و ترديد
  ن

 جالي

  كردن

  ممكن

  تادن
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