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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  ومدجامع نوبت ـ  يازدهمسنجش 

)19/02/1399(  
  )يازدهم(ـان بـز  

  

  :باشد ل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير قاب 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  11آزمــــون   
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@sanjesheduc 

  )سريع: 

گذار، سـير  

ن، كمـين   
 واگـذاري،   

cationgroup

  )ذاب
:خيرخير) (صبح
  )وق

ماشا، گشت و گ

كلـك زدن: كردن
بخشـش،: عطـا 

  )ست

  ودرو

  

  ) و مكّار
ناه، سختي و عذ
حرگاه، پيش از ص
نبره، حلقه، طو

تم: جتفرّ) (عصب

قال ك) (ك ظهر
اع) (ز هر چيزي

  

ر اسثكتاب ن(ت 

.  

سيلة محافظ خو

)19/02/1399 م

م به معني تنبل
گن: وبال) (همراه

سح: شبگير) (ز
گردن بند، چن :ر

ميت، تعحردن، 
  )ك، خالص

ام چاشت، نزديك
يك مشت از: ضه
  

  )بخاييد ←

  )الوهيت 

.است) امروزي(
  .  شده است

ه استشدنوشته 

  .شود مي
.دشو  تقسيم مي

وس: و ـ جديدگج

  .هول ندارد

2(

2  

ومدجامع نوبت (ن 

ل فارسي يازدهم
پيوسته، ه: رون

ريشاني، ورم مغز
چنبر) (در كاري

رشك بر: غيرت(
نقصان، پاك  و بي

هنگا: چاشتگاه (
قبض) (بها و گران

)ه، دچار اشتباه

←بخواييد ) (ور

←اُلهيت ( 4 

(ار به نثر ساده 
فردوسي سروده
و قالب داستان ن

شتن مشخص م
 پس از نوشتن

  .ست

گسيله دفاعي جن
  زنده

  

  )ر
فعل مجه) نادي

(  
  )ري

2(و نگارش )  

زدهم؛ زبــــان

كر؛ در درس اول
مقر) (ته، مجروح
ن، پرگيجه، هذيا

كوتاهي د: فريط

) (يدانگاه، پهنه
كامل: مام عيار

)ردن، آموختن
چيزهاي نفيس و

كنند اشتباه: تبِه

سو ←صور ) (

ت به جز گزينة

د هاي وصلهشلوار
يد از شاهنامة فر
به زبان تمثيل و

  . است

رحلة پيش از نوش
وشتن، نوشتن،

 هر دو متمم اس

وس: قديم.  دارد
گستاخ و سرز: د
  ن

بيهوده و زايد: 

هر شناسة ديگر
جزيي اسن 3ملة 

) شناسة ديگري
 هر شناسة ديگر

)2(فارسي   

سنجش يا

ناراستي، مك: غل
خسته: افگار) (ن

سرگ: سرسام) (
تف) (اي از مردم ه

صحن، مي: حوطه
تم) (راس، هيبت

شاگردي كر: مذ
جِ نفيسه، چ: س

مشت) ( توانگري

)غو ←قو : (ب

ها درست است نه

كتاب ش: ترتيب
 مشهدي به تقلي

شي بننصراله م 

دهزينة چهار آم

ني نوشته در مر
مرحله پيش از نو

صراع اول و دوم

 و جديد كاربرد
س چرك، جديد

فرمان: ك، جديد
:جديد ،و آراسته

يا ه(هولِ نوشتم 
جم: گشت شه مي
يا هر(م ويل گ

يا( گسيل كنم 

   
 

 .رست است

دغ: (ا به ترتيب
، خوار، اندوهگين
ق، پرچم، درفش
كل، ظاهر، دسته

 .رست است

مح: (ا به ترتيب
فرياد، هر: نهيب

 .رست است

تلم: (ها به ترتيب
سينفا) ( شيطنت

نيازي، بي: غنا (
 .رست است

ت غلط به ترتيب
 .رست است

ت در تمام گزين
 .رست است

 .رست است

هاي غلط به ت نه
ري نوشتة باذل

ترجمة و دمنه 
 .رست است

اره فقط در گزپر
 .رست است

  :غلط
ر بيروني و دروني
نوشتن به سه م

 .رست است

آتش در مص: چهار
 .رست است

 دو معني قديم
معني قديم لباس 
پزشكو وزير : م
زيور يافته و: يم

 .رست است

  :هاهن
نوشته شد مجه 

پر انديش(گشتي 
گفته شود مجهول

مجهول: ه شود

www.sanjeshse 

  
 
در 3گزينه  

ها معني واژه
زبون،: نژند(
بيرق: رايت(
شكل: هيئت(
در 3گزينه  

ها معني واژه
ن) (و گردش

در 4گزينه  
ها معني واژه
كردن براي
)عطا كردن

در 2گزينه  
امالي كلمات

در 4گزينه  
امالي كلمات

در 1گزينه  
در 2گزينه  

توضيح گزين
حملة حيدر
كتاب كليله

در 4گزينه  
تعريف چهار

در 3گزينه  
هاي غ گزينه
ساختار) الف
مراحل) ب

در 4گزينه  .
در گزينة چه

در 1ينه زگ .
در هر: سپر

:شوخ جامه
قديم: دستور
قد: مزخرف

در 2ه ينگز .1
توضيح گزين
:نبشته آمد

پر انديشه گ
گ: گفته آيد

گسيل كرده

erv.ir
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@sanjesheduc 

ـت اينكـه   

ـتعاره دارد  
   

   راه عشق

cationgroup

  .يه درست

علـ }احـت  و نار

   رزق

تشخيص و اسـ 
آميزي حس: ور

  .ن

  .شود

ختي كشيدن در

.  

  .)سان دارند

  

  ) ـ آن گلزار

ساس، هر دو آراي

 كنايه از عزادار

يك روز ـ): زي

:رد ـ رخت دل 
ـ بخت شو. شود
  سب

سان فرزندي اين

ش لهي نثارش مي

سخ) دي عقل د

  .كند مي
واري افراد است

  ت طبع
خر مفاهيم يكسا

  .است
  شق

)19/02/1399 م

  ) ساق
برساراعنـ بوي 

  ) ـ غيرت ما
  )ـ غبارم

اس بيهوده و بي: 
  ) ندارد
ـ سيه دل  )الله

  رايه درست

  يحاي خوشي
روز(ايهام بر ) هـ

بوري تشبيه دار
ش  از من دور نمي

معادله، ايهام تناس

ف به داشتن 4ة 

ست و پاداش اله

  .ت

ناكارآمد) دنيا ج

را بخواهد خوار م
باعث عزت و خو

اعتنمومندي و 
سه گزينة آخ(ت 

وق از گناه دور ا
اق و اطاعت عاش

3  

ومدجامع نوبت (ن 

 ـ شرمش ـ آن
 سر ـ سر كوي ـ
ه ـ سپند غيرت
خاكي ـ اين در ـ

:ر من باد آيدش
تشبيه(و سنگ 

طة سياه درون ال
هر دو آر) ل دارد

مسي رد عشق به
ع دوم ـ گزينة ه

صبدارد ـ رخت  
خت و اقبال بد
تعليل، اسلوب م

گزينة. شاره دارند

ي كردن خوب ا

است» هر، هر دو

دل نبستن به د 

دهد و هر كه ر ي
روزگار ب: ة چهار

آبرو) ب          
قناعت) د 

معشو) 2 
اشتيا) 4 

زدهم؛ زبــــان

جاييك(سين 
هواي سر ـ آن
زان ـ هزار غوطه

من خ. (باشد مي

  )شاه(شاخص 

ست، كناية گفتار
هاي كوه و ص واژه

بين الله و نقط ب
حسن تعليل(ت 

  .ره از عشق

  :تيب
تشبيه در) نة ب

اغراق در مصراع 

بع استعاره نيز د
 دوم كنايه از بخ
ض، مجاز، حسن ت

ي و مردانگي اش

ه دارند كه نيكي

و ظاهيي باطن 

)در راه عشق ب

خواهد عزت مي
ـ گزينة. ت است

                  

سنجش يا

وابستة پس 1ن ـ 
درجان ـ ه(سين 
سوز آتش(سين 

پسين درست م 

ش: ف ـ گزينة ب

لت اسريزي، عدا
 دوم ـ تشخيص

تناسب( تناسب 
جدايي از يار است
اب، آتش استعار

تها به تر ر گزينه
ق و عرق ـ گزين
)دل ـ گزينة د

يص دارد و بالطب
مصراع ـ كردن 
تناقض: د ندارند

قاومت و پايداري

  .ر است

اين مفهوم اشار

ارزشمندي زيباي

فنا شدن د) لف

هر كه را بخ اوند
داوند باعث عزت

  
    
  

 
   
  

   
 

 .رست است

  : ترتيب
وابسته پيشين 2 
پس 4پيشين ـ  2
پس 3پيشين ـ  1
2پيشين ـ  1: 

 .رست است

بعي معطوفش ت
 .رست است

اقض در خونرتن 
غراق در مصراع

ايهام{سيه دل 
سياه است غم ج

جام مجازاً شرا: 
 .رست است

هاي موجود در ه
جناس بين غرق 

يينه استعاره از د
 .رست است

عشق تشخي: ت
قرار ه از بيكناي

كه در بيت وجود
 .رست است

همگي به مق 3، 
 .رست است

حفظ اسرار 3ة 
 .رست است

هر دو به ا: ة دو
 .رست است

ا«ت اين گزينه 
 .رست است

ال: ها به ترتيب ه
 .رست است

خد: 2 و گزينة 
دخ: ة يك و سه
 .رست است

: ها به ترتيب ه
ش و جوانمردي

 فتننت نر
 .استرست 

 :به ترتيب اه ه
 وه عاشق
 معشوق

www.sanjeshse 

در 4ينه زگ .1
ها به گزينه

:گزينة يك
2: دوگزينة 

: گزينة سه
:گزينة چهار

در 2گزينه  .1
نقش: گزينة د

در 2گزينه  .1
:گزينة يك
اغ: گزينة دو
س: گزينة سه

الله س ندرو
:گزينة چهار

در 3گزينه  .1
توضيح آرايه
)گزينة الف

آي) ج گزينة
در 4گزينه  .1

هاي بيت آرايه
مصراع اول ك

هايي ك آرايه
در 4گزينه  .1

،2، 1گزينة 
در 3گزينه  .1

مفهوم گزينة
در 2گزينه  .2

بيت و گزينة
در 3گزينه  .2

مفهوم درست
در 2گزينه  .2

مفهوم گزينه
در 2گزينه  .2

مفهوم بيت
وم گزينةمفه

در 1گزينه  .2
مفهوم گزينه

بخشش) الف
زيربار من) ج

در 3گزينه  .2
مفهوم گزينه

غم و اند) 1
زيبايي م) 3

erv.ir
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@sanjesheduc 

 ← رسـد  

 مباريـاتن   

 و وسـعت   

cationgroup

  .شد
  .ت

 .  
  . ه نشده

به پايـان بر/ ش 

فـرد و جمـع آن

گسـترش: َيمـدّ  

  . ست است

  

ش عل ترجمه مي
 معرفه آمده است

  

م نادرست است
در جمله ترجمه 

سخنش ← خن

مفمبـاراة ـوده و  

  ه

/هـا   پـل : سـت  

ها نادرس  فرهنگ

)19/02/1399 م

صورت فعه يد ب
ت و كلمه سخن

 .است نادرست

كاهيم نمي. شود 
»به«. مده است

سخ / بايد ←ه 

.  

  . ت
  .ت

  . ده است

بـ» مهـاجمين«  

بوده» مهاجمين«

نكـره نيس ورُسـجُ 

ها و ترجمه مدن

 
  ه

)2(

4  

ومدجامع نوبت (ن 

كه باي  در حالي
نيست ين جمله

ن قولوابراي فعل 

  . د است
شود، كم نمي ي
دانش معرفه آم 

  شود
و اينكه/  نيست

جمه نشده است

رده استتغيير ك
رده استتغيير ك
وارد شد.... است،

شده و در اصـل

«شده و در اصل 

 
جكلمـه  / كرد  ي

تمد: حضارات/  

 درمانگاه : صف
درمانگاه: وصف

  ست نه فاعل 

(، زبان قرآن 

زدهم؛ زبــــان

عل ترجمه شده
در اي آمنوا فعل 

استوار باشيد به 

بدهد  معناي ياد
كاسته نمي: يش

.نيستم شرط 
  . ت

فارغ ش ← سد
ن يقطعـن الفعل 

ترج» اليه«/ ايد 

تغيير كرد، ت: ت
تغيير كرد، ت: ت

شد، داخل شده ا

ه نونش حذف ش
   

  . است
 نونش حذف ش

 . استها  السي
سفارش مي: ست

نادرست است» 

مستوص/ داروها 
مستو/ داروهايي 

  
مفعول اس» نا«ر 

 عربي،

سنجش يا

صورت اسم فاع 
دل دقيقي براي

ترجمه/ ي سخن

ز باب تفعيل به
الزم است و معنا

سمابراي حيحي 
فاعل آمده است

ش، به پايان برس
ف ي درستي برا

با حتماً/ علمش 

است تفعُّلب  از با
است لتفعُّ  از باب 
داخل ش: ي است

كر است كهذع م
گلي، يك گل: 

ا مبارياتمع آن 
 مذكر است كه

، همكالهمكاران
ضي استمراري اس

»دوستي«رجمه 

  .داردود ن
داروها، آن د: ت

د: ر و نكره است

ها  تهمت: ست
دهد ضمير  نمي

   
 

 .رست است

هآورندگان ب مان
مان آوردند معاد

س ← خن خود
 .رست است

فعل شرط از :لَّمَ 
فعلي ال  ينقص

معادل صح» آنكه
صورت اسم فه  ب

 .رست است

سخنش ← خن
ها نكنند ترجمه

 
مع ← علمانش

 .رست است

فعل ماضيغّيَر 
فعل ماضي غّيرَ 
فعل ماضي خلت

 .رست است

جمع» مهـاجمي
نكره است» دف

مفرد و جمباراة 
جمع» مهاجمي

 .رست است

به معناي ه مالء
ماض: نت تنصح

ترو گفتگو : وار
 .رست است

ايم در متن وجو
معرفه است دويةأل

جمع مكسر وية
 .رست است

جمع مكسر ا هم
سود ابه م :فعنا

www.sanjeshse 

     
    

در 3گزينه  .2
ايم: 1گزينه 
ايم: 2گزينه 
سخ: 4گزينه 

در 2گزينه  .2
َعلَّ: 1گزينه 
ال: 3گزينه 
آ«: 4گزينه 
كننده عمل

در 4گزينه  .2
سخ: 1گزينه 

ره: 2زينه گ
 فارغ شود 

مع: 3گزينه 
در 1گزينه  .2

َتغ: 2زينه گ
َتغ: 3گزينه 
دخ: 4گزينه 

در 4گزينه  .3
م«: 1گزينه 
هد«و . است

مب: 2گزينه 
م«: 3گزينه 

در 1گزينه  .3
زم :2گزينه 
کا: 3گزينه 

  . دهد مي
وحِ : 4گزينه 

در 2 هنگزي .3
برا: 1گزينه 
األ: 3گزينه 
أدو: 4گزينه 

در 1گزينه  .3
ُته :2گزينه 
َينف: 3گزينه 

erv.ir
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@sanjesheduc 

» صـناعة«

ـه معنـاي   

ـاحت ايـن   
رسـد ايـن   
ران در آن    
سخت است 

حافظـت از    

ـاب شـده   

هول اسـت  

گزينـه  / د 

  . نيست ل

cationgroup

  .م

«عت بـه عربـي     

بـ جمـال/ سـت   

كشف شد، مسـ
ر جه زير صفر مي
بـد و هرگـز بـا
ر قطب بسيار س

ب بايـد بـراي مح

نور بازتـ، ديسفي

مجه» كشف شد

باشد مي» عـاَش «

  . ل نيست
افتعالاز باب  الء

  

  »   ال« 
هايي ندهيم لقب

ن، معـادل صـنع

 و براي غائـب ا

ميالدي ك 1911
درج 92تان به 

تا مـاه نمـي   6ت 
گردد، زندگي در

سافران به قطب

.  

بلكه بخاطر س .د

ك«  ترجمه متن

«ماضي آن : 2ه 

از باب افتعال» ئ
امتالمصدرش  

)19/02/1399 م

  . ت كرد

» «أن«بعد از . ت
به آنها ل ← م

ساختن: »صـنع«

  .ب است
مجهول يستخَدم

1ن قاره در سال 
 حرارت در زمست
خورشيد در مدت
گ  خورشيد برمي

كنند و مس ي مي

  .ريك است
  

.ش از حد است

حور زمين ندارد

است و براساس

گزينه/ است  بة

يمتلئ«ضارع آن 
،رد ساخته شده

5  

ومدجامع نوبت (ن 

ما را نصيحت: يه

است ن ال نغيب
هايي بدهيم  لقب

«/ زيٌت  ←. ت

ول و براي غائب
ُيس / زيتٌ  ←. ت

هزاران سال، اين
ز برف و درجه

تان خسمدر ز. د
به تمايل محور 

ندگي و مرجان ز

د و در نتيجه تار
.ستم كشف شد

  .ت

سرماي بيش، طب

طي به گردش مح

ا اکتشافدر آن 

للغائبث غائب يا 

ساخته شده و مض
چون از فعل مجر

زدهم؛ زبــــان

ست نه مضاف الي

أنطوف به فعل 
نبايد به آنها.  ت

نادرست است ت

مجهو ُيستخَدمي 
نادرست است ت

است در طول ه
ست از بياباني ا

داند  از آن را مي
امر است و اين

ها برخي ماهين 

تابد ماه نمي 6ب 
اره در قرن بيس ق

جنوب اندك است

گي انسان در قط

ارتباط،  به چشم

مصد: 3گزينه / 
  . است کتشف

 براي مفرد مونث

 از فعل مجرد س
چ: 4گزينه / ت 

سنجش يا

مفعول اس ناحَ صَ 

و معط جمله قبل
تسنادرست ا» 

الزيتو كره است 

 معلوم است ولي
الزيتو كره است 
  . شي ندارد

از يخ فشرده ا ه
عبارت اسن قاره 

ان فقط اندكي
ماه ا 6 هر كدام 

  . ر آنجا نيست
 است كه در آن

  . ده كنند

زمستان در قطب
رابر است و اين

نسان از قطب ج

م سكونت و زند

ش نور خورشيد
  .كند مي

 ت و فاعل ندارد
ُمکسم فاعل آن 

مخاطب نيست
  

ن مفعول است
 براي مبتدا است

   
 

صنَ در » نا«مير 
 .رست است

در ادامه ج» قَبهم
نبايد«و كلمه د 

 .رست است

وغني در متن نك

م فعليرب كار مي
وغني در متن نك
ت و معناي آرايش

  :ن
هاشتباي ان ب قاره

اينوسيع است و 
سرار است و انسا
طول شب و روز
راي زندگي بشر
ن قاره درياهايي

از عينك استفاد 
 .رست است

ز ن خورشيد در
بردر آن  و شب 

 .رست است

دانش انس متن 
 .رست است

عامل اصلي عدم
 .رست است

تن انعكاس تابش
اذيت مشدت ه 

 .رست است

عل مجهول است
اس: 4گزينه . / د

 .رست است

براي م تعيشعل 
. نيست خاطبة

 .رست است

بر وزن َمملوءون 
برخ، مملوءش 

www.sanjeshse 

ضم: 4گزينه 
در 3گزينه  .3

ال نلق«فعل 
يدآ نهي نمي

در 1گزينه  .3
رو: 2گزينه 
    .است

بك: 3گزينه 
رو: 4گزينه 

زيبايي است
  

ترجمه متن
قطب جنوب
قاره بسيار و
قاره پر از اس

ط. بارد  نمي
و هيچ اثر بر
ولي زير اين

شانچشمان
در 4گزينه  .3

براساس متن
و مدت روز

رد 1گزينه  .3
چون براساس

در 3گزينه  .3
طبق متن، ع

در 4گزينه  .3
مطابق با مت

هها را ب چشم
در 2گزينه  .4

فع: 1گزينه 
و فاعل ندارد

در 4گزينه  .4
فع: 1گزينه 

للمخ براي: 3
در 1گزينه  .4

چو: 2گزينه 
شقن: 3گزينه 

erv.ir

34

35

36

37

38

39

40

41

42



 
 

 

@sanjesheduc 

   

ي سـتايش    

جويي است 

ـرف ربـط     

cationgroup

.ذكر سالم است

  .شود نمي

بـه معنـاي حمـدة

 را نوشت دانشج

 

 ترجمـه نيـز حـ

  . ت
  . كند ع مي

  

د چون جمع مذ

  ....وي و 
ص نسبت داده ن

  .د
محجمـع   مدحا

  . م شرط است
  ك كند؟ 

ي كه اين مقاله

   گرفت؟ 

 . ست وصفيه ا

يف نكرده و در

وصيف كرده است
ت از دروازه دفاع

)19/02/1399 م

گيرد فتحه مي ن
  .گيرد حه مي

 از مادي يا معنو
و به اشخاص... ت و

م مكان را ندارند
مح: 4گزينه /  ب

اسم» من«شد، 
حل مشكلم كمك

كسي: رجمه، ت)ت

ز مدرسه جايزه

جمله» تعادل«
  .دارد

و هدف را توصي 

فاعل را تو» افع
كه با قدرت) آيد ي

6  

ومدجامع نوبت (ن 

  .است لِتفاف

نالمسافرو ون در 
فتح »ت«حرف 

رود اعم كار مي
ك كردن، هجرت

  اه 
نيز وزن اسم يقه
مغرب زمان نماز 

  دانم  مي
  

چش  آخرت را مي
تواند مرا در ح ي
موصولي است( 

ن موفق شد و ا

« و جمله فعليه 
نياز نده وصفيه 

.ب شرط است

يدا«مله وصفيه 
 باني خوشم مي

   . بايد است
  . شد

زدهم؛ زبــــان

البط درست آن 

حرف نو: 2زينه 
است و ح َتفعيلن 

ريزي بك وع برنامه
ي، جدايي، ترك

 به معناي كارگا
ديح وشارع د و 

:عناياست به م

م: ست به معناي
 دوست دارم : ي

  بي  

بر كند شيريني
 كسي از شما مي

ستشرط ني مـن

 كسي در امتحان

را داردمفعول  
جملهلم است و 

جوا» يـذهب«ه 

عل را دارد و جم
از دروازه(كند  ي

به معناي المه 
باش مي» ينكه، تا

سنجش يا

است و ضبط تعال

گز/ باشد  مي عَّل
و بر وزن تفعيل 

قشه براي هر نو
ريت به معناي دو

 و در اين جمله
ي مكان را ندارد
ارت اسم زمان ا

  .ست
 متكلم وحده اس
 است به معناي

وخ: ت به معناي

ر تلخي دنيا صب
چه :ت، ترجمه

م و ترجمه آن، 
  .واند

چه: ت، ترجمه

ره است و نقش
عل معرفهل ولي 

ت اما جمله فعليه

ست اما نقش فاع
 مرا متعجب مي

در اين گزينه. ت
ي اينبرا« معناي 

   
 

 .رست است

افتعمصدر باب  ف
 .رست است

َيَتَفعَّبر وزن  کلم
مصدر باب وحيد

 .رست است

به معناي نقطة 
مصدر استجر 

 .رست است

است مصنعع 
معناي معذرةلمه 
در اين عبا غرب

 .رست است

و اسم تفضيل اس
فعل مضارع علم
فعل مضارع حب
مصدر است خير

 .رست است

هر كه بر: ترجمه
استفهامي است ن

 توجه به جمله
خو گاه درس مي

استفهامي است ن
 .رست است

نكر» مسابقه«نه 
مفعو سعيداً لمه 
نكره است» هدفاً 
  . يد

نكره اس» حارس 
دروازه باني: ت

 .رست است

امر است» الم«ل 
به» الم«ها  ينه

www.sanjeshse 

در 2گزينه  .4
التفافكلمه 

در 3گزينه  .4
يتک: 1گزينه 
َتوح: 4گزينه 

در 1گزينه  .4
خط: 2گزينه 
هج: 3گزينه 

در 3گزينه  .4
جمع مصانع
كل: 1گزينه 
مغ: 2گزينه 
  .است

در 2گزينه  .4
مبتدا و اکثر

أع: 1گزينه 
أح: 3گزينه 

الخ :4نه يگز
در 2گزينه  .4

با دقت در ت
من: 1گزينه 
با: 3گزينه 

كه در دانشگ
من: 4گزينه 

در 3گزينه  .4
در اين گزين

كل: 1گزينه 
ه«: 2گزينه 

آي نمي» كه«
«: 4گزينه 

ترجمه عبار
در 3گزينه  .5

الؤمنظور س
در ساير گزي
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 جـز  ستاد،
  .16ص  

 را پيـامبر 

  

 در تـدبر «

 نـزول  ين 

هاي مهم  ت

رد . »)ص(   

cationgroup

نفرس بندگان ي
».است ت باالتر

پ و خدا دعوت 
.9ص . ن است

  وت

«كه در بخـش   
  .دارندرت شا
عـي در درونـي  م 

، از قسمت) شده

ـرآن و پيـامبر

 

  

سو به را والنش
آخرت و دنيا در 

...« :آمده است 
و اين، همان دين

تجديد نبو ← 

لونَ تاببطالم﴾
اشو داللت ) ص

انسـجام«وط به 

يز از آنجا طرح

قـ «سـت؛ و نـه   

 .اند هم با مواره
  .67ص 

   

)19/02/1399 م

رسو خداوند شام،
اش رتبه است، ر
  .يگر دارنددك

حييكمم لما ي﴾
و» .بخشد مي قي

ودان خمهاي ز
  

  بوت

 كمينذًا بِيرتالَ ا
ص(ن پيامبر اكرم 

مربو ﴾كَثيرًا الفًا
  .3و  2

ني 58كه سؤال 

اس» )ع( بيـت  ل 

هم نيز) ع( تيب 
ص .است ميشگي

.64در صفحة ) 

 

7  

ومدجامع نوبت (ن 

هش اي« :فرمود
تر كامل عقلش ه

باطاتي هم با يك

للرُّسول اذا دعاكم
حقيقي زندگي ما

  .ه است

ه و انديشة انسان
ختم نبوت ←

تجديد نب ← ت

تَخُطُّه ال و كتابٍ
يا امي بودن دن

اختال فيه لَوجدوا 
2هاي  رد گزينه

  .اند

( 53در صفحة 

اهـل و قرآن «ي 

  : جمله
اهل و قرآن ند،
هم آن كنار در 

)مشهور است» 

)2(و زندگي 

زدهم؛ زبــــان

ف حكم، بن هشام
كه كس آن و .د

 هرچند كه ارتب

له و لاستجيبوا ل 
شم به كه دخوان 

طرح شده 16ص 

خور فهم ودر ،ن
←  برنامة زندگي

 مستمر آن است

ك قَبله من من وا
ناخوانده بودرس

غَيرِاهللاِ عند من 
ر. ن مجيد است

ا ب برگرفته شده

  
بوط به رسالت

يعني» بيتي  هلَ

د، ازشو مي راج
شون نمي جدا هم

نيز معصوم جود

يوم االنذار« به 

 دين و

سنجش يا

ه خود، رجسته
تعقل كنند الهي

مختلف هستند؛

 ايها الّذين آمنوا
مي چيزي فرا ه

ص» كنيد كميل

  .اب است

ي توسط پيامبران
ي دريافت كامل
 تبليغ دائمي و

  .ستي ا

 ﴿ما و تَتلو كُنت
دتند، هر دو به 

كانَ لَو و لقُرآنَ
از محتوايي قرآن

كتاب 50و  49و 

.كتاب است 53
هاي مر  يا حوزه

اللِّه ب ترَتي واَ ع

استخر هايي پيام
ه از )ص(يامبر 
وج است، يشگي

كه(انذار  آية ل

   
 

 .رست است

بر شاگرد به )ع( 
ا پيام در ندگان

م دو چيز مو عل 
 .رست است

يا﴿شريفة  ةآي
به را شما كه گاه

تك« سؤال نيز از 
 .رست است

كتا 31ق با ص 
 .رست است

 ثابت دين الهي
معة بشري براي
گاري يك پيام،

 .رست است

سيب دراكت 37 
 .رست است

و آية) 36ص (
كتاب هست) 43 
ا يتَدبرونَ اَفَال﴿ 

اعجا هاي ز جنبه
 .رست است

و 52ت فحاز ص
 .رست است

3ق مطالب ص 
ش ابعاد عصمت

  .م است
 .رست است

كتاب«، »ينِقَلَالثَّ«
  .3و  2
پ حديث ثقلين، 

پي و قرآن كه ور
همي قرآن كه ور

 .رست است

واقعة نزول / يجرا

www.sanjeshse 

   
  

در 2گزينه  .5
كاظم امام  

بن آنكه براي
عقل: نكته  

در 4گزينه  .5
آترجمة در   

آنگ بپذيريد؛
بخش دوم  

در 3گزينه  .5
دقيقاً مطابق  

در 1گزينه  .5
بيان اصول  
آمادگي جا  
الزمة ماندگ  

در 1گزينه  .5
مطابق ص  

در 1گزينه  .5
(بيت حافظ  

ص( »قرآن
آية شريفة  

از» تدريجي
در 4گزينه  .5

زا به ترتيب  
در 3گزينه  .5

دقيقاً مطابق  
بخش: تذكّر  

درس چهارم
در 4گزينه  .5

«منظور از   
2هاي  گزينه

در تفكر با  
طو همان )1  
طو همان) 2  

در 3گزينه  .6
مطابق ماج  
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 خـدايي  ـه 
ة ـة شـريف   

 وارد جديـد 

  
 ضربه متر

 منـت  ين،

ص » قـرآن 

» .نـدارد  ور

فهوم است 
 ايـن  بـه  ، 

ته باشـيم،    
امـل ذكـر    
ن صـورت   
  . ورده است

cationgroup

بـ سوگند«: مود 
و نـزول آيـ» .ند

ج شـكلي  بـا  ت

.105ص . شوند
كم دشمن، به ن

زمي مستضعفان 
قـ در تـدبر «). 5

حضو جامعه در 

مفآمده، هم 126
ايشـان، بـه  سـي 

م و دهـم داشـت
درسـت و كا 4   

در ايـن.  بـدانيم 
زّا و متفاوت را آو

  

كه فرمو) ص(رم 
اند نجات اهل ت،

جاهليت ،)ص(دا 

ش محسوب مي) ع
زدن ضربه عين 

بر خواهيم مي 
5آيـة   قصـص،  ة 

نه اينكه است، 

6 كه در صفحة 
دسترس امكان م

يژه دو درس نهم
قـط در گزينـة

توانيم يكي اً مي
كه سه چيز مجزّ

)19/02/1399 م

سخن پيامبر اكر
قيامت روز در و د

.  

خد رسول لترح

 

ع(يعيان امامان 
در كه اي گونه 

 َما«: ﴾الوارِثين
سـورة(» .دهيم 

»غايب«نظرها 

 اشاره در سؤال
عدم يا امامان ت

م تا دهم، به وي
اين سه، فق. دارد
اًبرا تقري»  فقيه
است كه 4گزينة 

8  

ومدجامع نوبت (ن 

ف كرده و اين س
رستگارند او، وان

.اند اخذ شده 93

ر از مدتي ذشت

 .كتاب است 1

ان و شي ما پيرو
به«: ش اين است

نَجعلَهم و اَئمةً م
قرار ]زمين[ ن

ن از ايشان كه ند

 با حديث مورد
غيبت زمان در د

هاي چهار درس
ه سه چيز نياز د
سالمي و واليت

و تنها گ. اند كرده

زدهم؛ زبــــان

  .اند شدهن ياب 

هللا انصاري تعريف
پيرو و شيعيان و
  .80ص  

3ست، از صفحة 

8.  
گذ از پس: ... ت
  

03و  101و  1

ستند كه وظيفة
ثانياً، تعريفش.ت

    104ص 

نَجعلَهم و الَرضِ
وارثانرا  آنان و م

اند ناميده» غايب«

آمده است و 1
دارند وظيفه انان

محتواي دعات و 
ب الهي قرآن، به
سالمي و رهبر اس
 دو چيز اشاره ك

سنجش يا

كتاب 77و  78

ه جابر بن عبداهللا
و مرد اين وست،

.يگر واقع شدند

سته شده در تس

89ص : »قرآن ر
سلطنت به نبوي 
.93ص » .شد 

04رتيب صص 

ز موضوعاتي هس
ميشگي ما نيست

ص. »ضربه نخورند

ا في استُضعفوا نَ
دهيم قرار ]مردم

«جهت آن از را 

25صفحة » رآن
مسلما«: نند كه

  .ب است

مطالب و موضوع
مي در كنار كتاب
ي و حكومت اس
كدام در واقع به

   
 

 .رست است

8و  78 صدر ص
 .رست است

اجرايي است كه
قدرت او دست 

به دنبال يكدي» 
 .رست است

عبارت خواس / مه
 .رست است

در تدبر«در  /  از
عدل حكومت ل

مسلمانان ماعي
 .رست است

برگرفته از به تر 
 .رست است

از 3و  2و  1ينة 
، اوالً، وظيفة هم

اصالً ض«ه اينكه 
 .رست است

الَّذينَ علَي نَمنَّ ن
م[ پيشوايان را 

 .رست است

امام كه كنيم ه

 .رست است

قر در تدبر« در 
كن اين اشاره مي

  ».كنند جعه
 .رست است

كتاب 128صفحة 
 .رست است

  .بي است
 بسيار كلّي به م
كه جامعة اسالم

واليت ظاهري«ا 
كد هر 3و  2و  1

www.sanjeshse 

در 1گزينه  .6
به ترتيب د  

در 2گزينه  .6
مطابق با ما  

در جانم كه
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 تسـليم  و 

 و نيـك  ي 

 و بينند مي

14.  

155.  

! اري دهـد  

cationgroup

خـورده  شكست
  .143ص 
  

پاداشـي ،كردنـد 

م خود عمل ازة

0ص » .فروشيد

5ص » .باشد شته

يـا / ساني را مدد

  

ش خود درون ت
ص» .است شده
.142ص » .ست

ك پيشـه  كوكاري

اندا به بد جزاي 

نف آن از كمتر ه

پروا داش خدا از 

  .3و  1اي 
ند اين گونه انسا

  .باشد ها مي

  .ي است

  .ياورد

  .شود

)19/02/1399 م

پست تمايالت ل
ش آنان هاي واسته

اس گاه بي و گاه 

نيكو كه كساني 

،كردند پيشه ي

به ]را خود[ پس

ديگر، نصف اي

ها د گزينهر. شود
توان ت چگونه مي

  .يستند

ها  و علت پديده

نحرافات اخالقي

 حساب ايمان بي

ش ملي ناميده مي

  ديني

9  

ومدجامع نوبت (ن 

مقابل در ابتدا ،]
خو تسليم و يده
تمايالت اين به

براي«: ﴾ذلَّةٌ وال
  ».نشيند مي
بدي كه آنان« :﴾

139.  
پ نيست، بهشت 

14.  
برا بايد پس ت؛

وش انسان باز ش
عقالنيت ده شد،

  . صيانت

ك و شناسايي نيس

ه خداوند خالق

گردد، ان خالق مي

د به خالق و روز

ض آن، شرك عمل

هاي ف و اقليت

زدهم؛ زبــــان

معلول[ دهد مي
گرديد درتمندان

ب دادن منفي سخ

و قَتَرٌ وجوههم قُ
نمي ذلت و خواري

 م وقُهلَّةٌ تَرهذ﴾
9ص » قرآن در 
جز شما جان ي

48ص . »نيست 
است كرده حفظ 

د كه چشم و گو
به حاشيه راند ل

ز مصون ماندن،

  .اشد

حواس قابل درك

  

  .آيد ي

ست نيست، بلكه

داني انسان از خ

تواند  هرگز نمي

اقضي است و تن

معارف

سنجش يا

م ذلت به تن ان
قد و زورگويان ب
براي پاس زمان ن

يرهقُ وال زِيادةٌ 
آنان غبارخ ةچهر
زاءيِّئَةٍ جها سثلبِم

تدبر» «.نشيند ي
براي بهايي همانا

  ):ص
ازدواج از تر وب
را خود دين صف

شود ي سبب نمي
عقل و بسته شد 

ن، ايمني، و نيز

با ي و تجربي مي

رگز به وسيلة ح

.ي را علتي است

ها، بدست مي ده

درس» ها است ده

گرد ه سبب روي

شهوات و فساد،

نگر توحيد عملي

   
 

 .رست است

ديگرا مقابل در 
مغلوب سپس و  
بهترين جواني و

 .رست است

و نيسالح سنُوا
چ بر و است تر ن

ج السيِّئات كَسبوا
مي ذلت غبار ن

ه«): ع(ين علي 
 .رست است

ص(ول خدا ساز ر
محبو خدا نزد ي
نص كند، ازدواج 

 .رست است

 شديد به چيزي
گوش و چشم 

  .4و  1ي 
ايمن ماندن=  دن

 .رست است

شناخت او مادي
 .رست است

 مادي بودن، هر
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ور شدن در ش طه
 .رست است

رابر خداوند، بيان
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  .نجام دهيم

  .يد

  

خصص مشورت ا

  .رنديگ ي

  .د

نمايد را اثبات مي

 

)19/02/1399 م

بايد با افراد متخ

  .اند ده

يسرچشمه م ها

  . است

شوند ناميده مي» 

  .داند ي مي

ي دانش بشري ر

 . ديگري باشد

10  

ومدجامع نوبت (ن 

  .شود يده مي

د عملي باشد، با

ها، معرفي كرد ج

همحدودنگريز 

  .ود

بيني الهي جهان

»هاي تدبيري ت

ي انسان ضروري

لوم، نقص نسبي

  .خواهد بود

ي، مستلزم نفي

زدهم؛ زبــــان

ناميد» بندگي«، 

دهنده توحيد شان

شنا شدن با رنج

ا ،رسند يالت م

 

شو ل تقويت مي

ود و الزمة آن ج

  .هي است

فعاليت« ندارند، 

 تشريعي را براي

كامل تدريجي عل

زدگي خ شه، علم

  .ست

  .باشد ن مي

ند كه قبول يكي

سنجش يا

م خداوند شدن،

 اجتماعي ما نش

ها را آش ن از لذت

ظر ما دور از عد

 .بخشد اي مي ه

 نور ايمان در دل

شو ناميده مي) ي

همان هدايت الهي

، جاذبه يا دافعه

 بشري، هدايت

جهان و تكسايي 

هيت علم و انديش

 جهان هستي اس

  .ست

ستعدادهاي انسان

خالف هم نيستن

   
 

 .رست است

 و شرطي تسليم
 .رست است

زندگي فردي و
 .رست است

استفاده كردن ط
 .رست است

كه به نظ يموارد
 .رست است

سان، حيات تازه
 .رست است

ن پرهيز كنيم،
 .رست است

هدايت عمومي( 
 .رست است

جهان در اصل، ه
 .رست است

 خود آن كارها،
 .رست است

  .جي آن است
 .رست است

 و مطلق دانش
 .رست است

دن دامنه شناس
 .رست است

قي غفلت از ماه
 .رست است

يت خويش در
 .رست است

پرستي انسان ا م
 .استرست 

الع بر تمامي اس
 .رست است

دين، دو چيز مخ
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Part A:

  

  ».شودار 
رو  روبـه  ول     

ش خـواهم      

  .عولي است

  ».شند
ضـمناً  . ـت 

 تعطـيالت   

  ن

، مشـاغل،   

الر هزينـه  

  ».شدند

cationgroup

: Grammar

».خواهيد داشت

زل برگزادر من د
 شـرطي نـوع او

ر حـال دوسـتش

صفت مفع) سيده

زيكي فعال باش
“It + to b اسـ

  

گي روزمره بـه

كردن، گريختن ر

هـا، ـوط بـه آدم  

  يت كردن

15دو نفـر       دال

  نددست آور

  ».كز كني
  طور ويژه

ي بود متعجب ش

  

r and Voca

گرم آرد نياز خو 

بايدت، مهماني 
راين بـا جملـة

اما بـه هـر شود

“frighte )ترس

د به صورت فيز
be + adjecti

.ده كنيماستفا 

از روتين زندگ ار

فرار) 4 

شود تصاوير مربـ

رواي) 4 

ـه نهـار بـراي د

د به) 4 

ات تمركز مدرسه
ط به) 4 

وقتي پاسخ منفي

)19/02/1399 م

abulary 

175م شكر، و 

در غير اينصورت 
“I  بنـابر. اسـت

ش پر التهاب مي

”enedفاعلي و 

 است بخواهند
ive + (for so
“physically(

فراكنم براي  ي

 بيني كردن 

وزان خواسته ش

 ور كردن

ر داشته باش كـ

 جله رفتن

د روي كارهاي م
 ب است

براي همين و. د

 

11  

ومدجامع نوبت (ن 

گرم 175م مرغ، 
  .ست

.ر خواهيم كرد
f not = If th

  .كنيم  مي

پاين ديدار . شد

صفت ف) التهاب

سالمند دشوار
omebody) +

”yدر اينجا (د 

فكر مي. ي نداشت

پيش) 3 

آمو ت كه از دانش

مجبو) 3 

 بكني، به خاطر

عج با) 3 

بايد طور ويژه ه
خوب) 3 

دنا فق عمل كرده

)2(انگليسي 

زدهم؛ زبــــان

كيك، به دو تخم
“t بيان هدف اس

را در باغ برگزا ي
he weather i

“will استفاده

وشحال خواهم ش

“f )ترسناك، پر

براي افراد س: ه
+ infinitive”

توانيم از قيد مي 

يدم، حال خوبي

 كردن

كالسي اين است
  ». بزنند

 ب زدن

ميزي رزرو وي

 جو كردن

به هستي، ولي 
 بيش از اين

تواف شرايطمام 

ا

سنجش يا

اين ك ت كردن
”toي مصدر با 

يب باشد مهمان
is not good”

”lواب شرط، از 

خو مولين عشق

frightening”

جزاي جملهيب ا
”ملـه سـاختار   

)”active“جا 

ي كه عماد را دي

  :صدري
تصور ك) 2 

ك فيدمهاي  يت
برچسبرده و 
  :صدري
برچسب) 2 

با عجله بروكه 

  :صدري
جستج) 2 

شق فوتبال بازي
، بديگر )2 

كردند كه به تم ي

   
 

 .رست است

براي درست«: ه
بردهايركي از كا

 .رست است

اگر هوا خوب«: ه
”قت كنيد كـه  

 بخش جملة جو
 .رست است

از ديدار با او«: ه

”وجه كنيد كه 
 .رست است

يتبهترين تر«: ه
والً بخش اول جم

در اينج(ف صفت 
 .رست است

آخرين باري«: ه
  ».د
ها در حالت مص ه

 كردن
 .رست است

يكي از فعالي«: ه
ره را طراحي كر

ها در حالت مص ه
  كردن

 .رست است

قبل از اين ك«: ه
  ».ت
ها در حالت مص ه

 دار كردن
 .رست است

دانم عاش مي«: ه
 

 .رست است

آنها فكر مي«: ه

www.sanjeshse 

   

در 1گزينه  .7
معني جمله  
يك :توضيح  

در 4گزينه  .7
معني جمله  
دق :توضيح  

در .هستيم
در 3گزينه  .7

جمله نيعم  
  ».داشت

تو :توضيح  
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.«  

 چيزهـايي      

Part B:

براين زمان 

Part C:

cationgroup

  شنهاد

.اند اي داشته ينه
   دسترس

راب شـد، چـه

  اهت

  يقه، ترجيح

: Cloze Tes

بناب.  در برگيرد

.  

  تقيم

  قبت كردن

: Reading C

  

پيش) 4 

نين بيماري زمي
در) 4 

ه چيزهـايي خـر

شبا) 4 

 

سلي) 4 

t 

االن را  پيش تا

آيد مي ”to“ با 

مست) 4 

مراق) 4 

Comprehen

)19/02/1399 م

 ط

التر بوده و همچن
 ولي

داشته است؛ چه

 ريت

 ».دش را دارد

 ن

روز 14ه از م ك

ه صورت مصدر

 ب

  .داشت

 سايي كردن

nsion 

12  

ومدجامع نوبت (ن 

شرايط) 3 

سنشان باال اند ه
معمو) 3 

صلي به همراه د

مورأم) 3 

خو ساليقسي 

امكان) 3 

ز به زماني داريم

فعل دوم به» دن

مناسب) 3 

“to” خواهيم د

شناس) 3 

  بيرون بپاشند

زدهم؛ زبــــان

 گيري

فوت كرده 19د 
 ي

دامه تحليل مفص
  ».ه
 

، هر كسآيدن مي

 ب

“in the la نياز

نصيحت كرد«ي 

  محض

”جمله مصدر با 

 نقل كردن و

  .باشد......... 

 
 را از پنجره به ب

سنجش يا

  :فرد
گي شكل) 2 

دي كه از كوويد
طبيعي) 2 

همواره در اد تي
هايي براي آينده

تبادل) 2 

موسيقي به ميان
  :فرد

حساب) 2 

ast 14 days”
  .نيم

“advi به معني

كامل،) 2 

سشي در وسط ج

  :صدري
و حمل) 2 

.تواند  متن مي 
  اً ضروري

“à l’eau”  . 
فاضالب خود) 

   
 

ها در حالت مف ه

 .رست است

، افرادكلدر «: ه

 .رست است

موريتأمهر «: ه
ه ش رفت، و درس

 .رست است

پاي مي وقت«: ه
ها در حالت مف ه

  فراواني

 .رست است

” توجه به قيد 
كن را انتخاب مي

 .رست است

”iseعد از فعل 
 .رست است

 هميشگي
 .رست است

عد از ضماير پرس
 .رست است

ها در حالت مص ه
 شدن

  :1ة 
 .رست است

 خوب براي اين
ختراعي حقيقتاً

 .رست است

زدند فرياد مي 
خواستند مي(ه 

www.sanjeshse 
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رد (داريـم   
يم و چـون  

  ).3زينة 

if I had 
i   را حـذف

I would
I would

رد ( بيايـد   
ـل كمكـي     

cationgroup

 

اختار مجهـول د
 حال كامل داريم

رد گز(ده كنيم 

خـالي بايـد از     
 if تـوانيم   مـي 

d have asked
d have asked

گر مليت اسـت
يـدا كنـد و فعـ

  

 . ..........  

 امه خواهد داد

تيجه نياز به سا
ه ساختار زمان

امل استفادحال ك

عنـي در جـاي خ
شرطي نوع سوم

d her about 
d her about 

Chine كه بيانگ
 حالت وارونه پي

)19/02/1399 م

جود دارند چون

ت مالياتش را ادا

در نت. عولي است
in rece ،نياز به

مجهول زمان ح

يعن.  سوم داريـم 
 باشيد كه در ش

the subject 
the subject 

 eseل از صفت
شود كه جمله ي

سي

13  

ومدجامع نوبت (ن 

  .بود 

 .د بود

كردن ماليات وج

.   
 خودش پرداخت

مفع reviseعل 
 ent yearsي 

 بايد از ساختار م

ختار شرطي نوع
ما به ياد داشته

we discusse
we discusse

ن است بايد قبل
ي جمله باعث مي

ختصاصي انگليس

زدهم؛ زبــــان

.......... هجدهم 

  نباط شود؟
ا تميزتر خواهند

  د

ي براي آماده ك
  د

...........كنيد كه 
ي نكند، احتماالً

 coursبراي فع
 به ساختار قيدي

مفعولي است، 

w، نياز به ساخت
ا. ها نيست زينه

  :ياوريم
ed if I had s
ed had I see

ol گر سننكه بيا
only در ابتداي

 زبان اخ

سنجش يا

دنِ قرنلن كند ي

تي از متن استن
ها همراه، خيابان

ساده شوايد ت ب

سپانيا افراد زياد
 پيچيده هستند

  .اره دارد

وانيد استنباط ك
ضعيتش تغييري

 se booksسم
 ديگر، با توجه
implement 

would have a
ر هيچكدام از گز

بي قسمت شرط 
seen her at t
en her at the

 ldصفات، صفت
 yن وجود كلمة

  ).2نة 

   
 

 .رست است

حتماالً گمان مي
 

 .رست است

 موارد زير نبايست
هاي ه جود تلفن

  :2ة 
 .رست است

  ......... .حتماالً 
مالياتفرم د كه 

 .رست است

كند در اس كر مي
ي مالياتي بسيار

 .رست است

“th  اشا.......... به
 

 .رست است

تو ين روايت مي
ه مادامي كه وض

 .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
the party ye
e party yeste

 .رست است

 قاعدة ترتيب ص
همچنين). 4و  3

رد گزين(ل بيايد 
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 :گرامر
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seen  استف
 adكنيم و 

esterday. 
erday. 

در 1گزينه  .10
با توجه به  

3هاي  گزينه
قبل از فاعل
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 .داريم
 ا

ـاي جملـه    
د كه اسـم  

Hardly h

رد ( بـرود         

هاي سببي 

tag   هرگـز

  ازه

cationgroup

د »ينكه، اگرچه
در رابطه با) 4 

ا توجه بـه معنـ
رسد نظر ميه ، ب

  

had I got ou

مـان بـه عقـب

وجه به ساختاره

 gسـاختن براي 

  .زده كرد
 نامزدي) 4 

  .ست
  ضمانت) 4 

  ن

  .داديم
اندا/ حجم ) 4 

  

علي رغم اي«اي 

ز سوي ديگر، با
ن در اين جمله،

).3 و 2 و 1ي 

.  
ut of the ban

  . هستند

د جملـه يـك ز

سوي ديگر، با تو

از طرفي ب. كنيم

 بسيار هيجان ز
 اثر تاريخي/  

ي امنيتي مؤثر ا

منطبق شدن/ ن 
  قويت كردن

د  زياد انجام مي
 ه

)19/02/1399 م

althou به معنا
 اگرچه) 3

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

ها رد گزينه(رد 

ha استفاده كرد
nk when I s
ر از طريق تونل

كنـيم، بايـد  مي

از س). 4و  3اي 

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

14  

ومدجامع نوبت (ن 

 ughياز به كلمة
 3

گزينهرد (روند  ي
2هاي  رد گزينه(

heحرف تعريف 

neit استفاده كر

ardly ….wh
aw the thiev
ين در حال فرار

رواقعي صحبت

ها رد گزينه(نيم 
  .درست است 

 fز حرف اضافة
I s را مالك قرار

شور از سوي حض
 3

راي ايجاد قوانين
3  ين

ظراتمان را بيان
 
 4

شديم و اين ك ي
 3

زدهم؛ زبــــان

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

ا  convinceي
suppose, thi

 يك تشويق پرش
 تشويق) 

نياز ضروري بر ش
يقي/ اطمينان ) 

ما به هر حال نظ

يم وارد بازي مي
 ذخيره) 

سنجش يا

2ضاد كه ميان 
 2(

جمالت به يك
w  ك«به معناي

ن به كار رفته اس

 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 

و براي  inضافة
ink, guess,…

باعث} وسط او
 2(

 شوند يك پيش
 2(

آيد ام جور در نمي
  
  

بردن بازي هستي
 2(

   
 

 .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

 .استرست 

consider   با
sth / have sb

 .رست است

succ از حرف ا
…رهايي مانند 

 .رست است

موسيقي تو{عه 
 معيار/  

 .رست است

كه بايد آموخته
 تالش/  

 .رست است

م جوهميشه با ه
 كردن
  كردن

 .رست است

ز اينكه قادر به ب
 فاصله /  
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 غرب يـك  

كـارت   بـا   

  .بدانيد

هـم انجـام    

cationgroup

 كاستن) 4 

  .هيد

  پايدار) 4 

 

گر براي جهان

 يارانه ) 4 

شخيص صـدا را

ب) گ جهاني اول
 كلي) 4 

بـا ه(ك بگذاريد 

  .د
 مسكوني) 4 

  

ش بلند انجام بده
 
  

  يق در آوردن
  ردن

  .ن باشيم

 با قابليت/ مند 

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

)19/02/1399 م

  
 رنجاندن) 3

  . كنيد

يريد و يك پرش
 نشان دادن) 2
مجزا كردن) 4

 دوجانبه) 3

  .ه شده است
به حالت تعلي) 2
يابي كر جهت) 4

به شرايط بدبين
  شجاعانه) 2
به طور توانم) 4

ت اكثر كاالهاي

جايگ/ گزينه ) 3

اي كه فكر كرده

 تغيير دادن) 2
تر/ آميختن ) 4

دادهاي صلح جن
 قبلي) 3

خشي از كار را ب

تسليم كردن) 2
اطمينان داد) 4

د از ميزان كل
 مبهم) 3

15  

ومدجامع نوبت (ن 

.ه گريه انداخت
  3

ك» تننداخ دقت

يجي شتاب بگير
 
 4

  . داده بود
 3

ادگاه فرا خوانده
 
 4

ش از حد الزم ب
 
 4

بجز نفت دارد، اما

 3

ه حال به اين فك

 
 4

يزي دربارة قرارد
 3

توانيد بخ رند، مي

 
 4

درصد 59بالغ بر 
 3

زدهم؛ زبــــان

ه سادگي او را به
تحميل كردن) 

به گريه ان«عناي 

بايد به طور تدري

خود نشاني از 
 اخالقي) 

خت ماليات به دا

نيازي نيست بيش

اي وجود د نطقه

 كاال) 

كل دارد، آيا تا به

ك كنيد، بايد چي
 پايدار/ ثابت ) 

پوشاني دار و هم

مسكوني تقريباً ب
 منسجم) 

سنجش يا

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
  
  

راي همكاري من
  .د

 2(

مچ دستت مشك

  
  

اني دوم را درك
 2(

دي با وظايف تو

  
  

يات بر امالك مس
 2(

   
 

 .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
اخراج كر/ راندن 

جمع كردن/ دن 
 .رست است

ر جوان بر اين ع
  حد الزم

 افي
 .رست است

هاي بسياري بر ه
شوند سوب نمي

 معيار 
 .رست است

ام تايپ كردن م
  ي؟

 ردن
  قائل شدن
 .رست است

 علل جنگ جها

 .رست است

 وظايف او تا حد

 شاني داشتن
  كردن

 .رست است

ميزان مالي، 199
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و  1هـاي   ه 

از سـوي  . د

سن و سـال  

نسـت كـه   

provide 

 و مفعـول    

  )ت

 شت

 ر

cationgroup

  .شگي است
 مالي) 4 

رد گزينـه(شود 

دارد theعريـف     

yo كه بيانگر س
3.(  

shou بيانگر اين
  ).1د گزينة 

en   بـراي فعـل 
  ).2زينة 

sa چـون فاعـل

 ) زيادي دارند

ت درستي داشت

قابلي نداشت) 4 

شغل و كار) 4 

  

ك چالش هميش
 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

 aveبعـد از ). 4

هاي ت و شباهت

توان قضاوت  نمي

 ش

  دن
  ني بودن

  و ترديد
  ن

 جالي

)19/02/1399 م

ها و كار يك ي بچه
د/ هميشگي  )3

 will بايد تبديل

عرفه است و نيـا
 

خصي است بيايد
ing دار نياز داري

 .P ديگر، معناي
 مفهوم جمله سا

).3و  1هـاي   ه 
 .Pل به صورت 

4و  2هاي  گزينه
 3.(  

ينش رفته است

ه از روي ظاهر

اميدوار نباش) 3

در خطر نبود) 2
خيلي عصبان) 4

بدون شك و) 2
مشتاق بودن) 4

موضوع جنج) 3

16  

ومدجامع نوبت (ن 

ل ميان نيازهاي
 3

 برگردند يعني

ر اين ساختار مع
 ).4رد گزينة (

كه يك نظر شخ
mind  به فعلg

از سوي). 4و  3
ه هيچ عنوان با

رد گزينـه(شـند  
ه شده بايد فعلا

رد گ(بسته شود 
رد گزينة(داريم 

كه فرزند به والدي
 

اينكهكنايه از (ي 

3  نكن

 
 4

 
 4

 3

زدهم؛ زبــــان

 ايجاد يك تعادل
 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 
واژة وصفي كوتا

تواند جمع بس مي
د yourselfي 

كنايه از اينكه(ت 
خورند زمين مي

ش قضاوت كني

دردسر ايجاد ن) 

 كار آسان) 

سنجش يا

كنند، ه كار مي
 2(

جمالت بايد يك

 tم جمله، اسم 
كامال 4در گزينة 

صفات، ابتدا بايد
همچنين). 4و  2

ر(است   intoًا 
شد ام ه انجام مي

د داراي حرف ت
 ساختار جمله و

مارش است و نم
ه ضمير انعكاسي

دور نيافتاده است
تر به ز د، سخت

  
ب را از روي جلد

)2  شو

  
   بودن

   دن
   زاحم بودن

 2(

   
 

 .رست است

ي از مادراني كه

  زاء جمله
 .رست است

ل غيرمستقيم، ج

ا توجه به مفهوم
زمان بكار رفته د

 .رست است

 قاعدة ترتيب ص
2هاي  رد گزينه(

 .رست است

مسلماً  crashة
در گذشتهر بود 

 .رست است

win  وsun  بايد
ت، در نتيجه در

 .رست است

tro غيرقابل شم
ن هستند نياز به

  ني
 .رست است

 درختش زياد د
تر باشند در بزرگ
 ف ماندن

تواني يك كتاب
 .رست است

عصباني نش/ اش
 .رست است

 يپ كردن
بهم ريخته ب/ ن

 .رست است

گران نمايش بو
مز/ ت و پا بودن 
 .رست است

 القه
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  شدن

شـود   ث مي

وي ديگر با 

سـاختار در      

  ن

 پذير

 راردادي

نبايـد  ) ,(  
تـوان از   ـي  

cationgroup

عالقه ش بي) 4 

  اتفاقي) 4 

 

 شتباه بودن
  .جود دارند

باعث شود و  مي

از سو). 4و  2ي 

ه اينكـه ايـن س

گيج كردن) 4 

شكست ناپ) 4 

قر/ دلخواه ) 4 

گر، بعد از كامـا
ذشته اسـت، نمـ

  پيوسته) 4 

  

  كردن

  ممكن

  تادن
  نسخه پزشك

ري از اشناه و عا
ي ديگري هم وج

ت بد آنها ديده

هاي رد گزينه(م 
  .شد

نين با توجـه بـه

  معرض

از سوي ديگ). 4 
ن جمله كه گذ

 عاوضه

)19/02/1399 م

ريسك زياد) 3

به هر شكل) 3

به دردسر افت) 2
داروي بدون) 4

گن نظر بي به ) 2
هاي موقعيت) 4

كسي، خصوصيات

ختار معلوم داريم
تواند درست باش

همچن). 4و  3ا 
1.(  

  .شود ي

 ادغام شدن) 3

در/ حساس ) 3

 با احتياط) 3

رد گزينة( كرد 
ن با توجه به زما

بطور قابل مع) 3

17  

ومدجامع نوبت (ن 
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 4
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سطة آشنايي با ك

يجه نياز به ساخ
ت تنها مي 1زينة 

ها رد گزينه(ريم 
1 رد گزينة(ريم 

پر مي 4با گزينة 

 3

 3

  3

ع بايد استفاده
چنينهم). 1  نه

3  ي

زدهم؛ زبــــان

 خراب شدن) 

با توافق عمومي) 

يه از اينكه بواس
 

لي است، در نتي
 كامل است، گز

قيد يا صفت دار
، نياز به قيد دار

داريم كه تنها ب 

 فراوان بودن) 

 دوستانه) 

واضح/ صريح ) 

يجه از فعل جمع
رد گزين(ه كنيم 

بطور غيرقانوني) 

سنجش يا

 2(

 2(

   رار دادن
  

   ن پول بودن
  

 .كردار نيست
 .شمارند 

كناي(برد  ين مي
). قائل نباشيد

  .است

undergo فاعل
شانة زمان حال

 به شكل ساده ق
 بكار رفته است،

»جايي كه«وم 

 2(

 2(

 2(

ox است، در نتي
موصولي استفاده

  ).3د گزينة 

 2(

   
 

 .رست است

 دود شدن/  
 .رست است

 
 .رست است

ة دوم اهميت قر
 ي شدن

 .رست است

د به خرج كردن
 ودن

 .رست است

گفته چون نيم ك
را آخر پاييز مي

ها را از بي حرمت
حترامي براي او
دي بسي اميد ا

  ت
 .رست است

reg  براي فعلo
كه نش sinceمة 

 .رست است

as…as  نياز
ايگاه قيد زمان
 .رست است

الي نياز به مفهو
 .رست است

 دن
 .رست است

 اپذير
 .استرست 

 
 .رست است

 xكل جمع اسم
ه عنوان ضمير م

رد(ستفاده كرد 
 .رست است
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 ايج

cattle an
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نتا/ عواقب ) 4 

 ndيگر، نقـش  

  پايان) 4 

  .د است

  .شوند مي

  

  كه

ياز سوي د). 4و 
  ).1گزينة 

موجود 2 گزينة 

 رشد جمعيت م

 ارد؟

 

)19/02/1399 م

 ها هزينه) 3

با وجود اينك) 2
  هر چند) 4

  .ست است

و 3هاي   گزينه
رد گ(هول داريم 

 كاري دست) 3

تنها در ريم كه

كه معموالً باعث

 

 چيزي اشاره د

  ذا كردند

كنند، چيست؟
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ومدجامع نوبت (ن 

 3

 
 4

درس 4، گزينة »ه

رد(شود  ته نمي
 به ساختار مجه

 3

 حرف اضافه دار

 . رد

طي اتفاق افتاد ك

ها غلط است؟ ي

شده است به چه

 
فزايش توليد غذ

.  

ك هم برخورد مي
  .هستند

زدهم؛ زبــــان

 شرايط) 

به دلخواه«عناي 

رايطي جمع بست
 است، پس نياز

 تعهد) 

موصولي نياز به

 فعل استفاده كر

 در نبود شرايط

ر در مورد چيني
 .داخلي شدند

يده شخط كش 2

.يدا خواهد كرد
ي چيني براي اف

.افتد ه اتفاق مي

 بار الكتريكي به
تريكي مخالف ه

سنجش يا

 2(

  
   نكه

به مع  at willي

و تحت هيچ شر
confi مفعولي

 2(

ه همراه ضمير م

دار ing شكل 

 چيست؟

 ست؟
، جمعيت چين

يك از موارد زير
 گرفتار جنگ د

2ن در پاراگراف 
  »عوامل« 

ادامه پي ------
هاي تي كه دولت

 
برق چگونه} د و

كه ذرات داراي
ه داراي بار الكتر

   
 

 .رست است

 .رست است

همزمان با اين/ ه 
 .رست است

 ساختار واژگاني
 .رست است

ca جمع است و
 ineبراي فعل  

 .رست است

 پيوند/ 
 .رست است

 مفهوم جمله، به
 .رست است

whi توان از مي

  ب
 .رست است

وان براي متن چ
  يت چين

 .رست است

چيس 2 پاراگراف 
ند كه رشد زياد

 .رست است

ي ، كدام3راگراف 
حكمراني مانچو
 .رست است

the" كه زير آن
fact به معناي

 .رست است

---------ًال با 
 در مورد اقدامات

 .رست است

  متن چيست؟
رعد{هد كه يك 
 .رست است

 علت اصلي اينك
ش ميان ذراتي كه
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---- است زيرا 

-نظر معنايي به 
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زا دا ك ابر طوفان

كتريكي منفي ا

لكتريكي مثبت

-------. 
  ، وجود ندارد

  .رد

ه شده است از ن

زدهم؛ زبــــان

باالي يكسمت 

  است؟
د و داراي بار الك

زا داراي بار ال ان
  

--------د كه 
گي مرتبط كند،

 ؟
  .كند 

 ست؟
زه جلوگيري كر

خط كشيد 2ف 
 

سنجش يا

اشت كرد كه قس
------. 

  

س متن درست
زا همواره سر ان

ني يك ابر طوفا
تر است زي گرم

 چيست؟
  

برداشت كرد وان
يازه را به خستگ

چيست؟ 1گراف 
ه است دفاع مي

س متن غلط اس
توان از خمياز مي

ر آن در پاراگراف
»باعث شدن« 

   
 

 .رست است

توان چنين بردا 
-------------
 قسمت مركزي

 .رست است
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ني يك ابر طوفا

 .رست است
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ت از قسمت مركز

 .رست است
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خميازه كشيدن
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 .رست است
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